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‘નાઇન વન વન.. ઇમરજ�સી….’ �ફરસન ટાઉનશીપની પો"લસ #ડ%પેચર માથા(એ એના ગભંીર 

-રુમા ંઇનકિમ/ગ ફોનનો ઉ0ર આપતા ક2ુ.ં 

‘ઓ…ઓ… માય ગોડ…! ઓ…ઓ… માય ગોડ…!’ સામેથી કોઈ 6ીના ભયભીત અવા� માથા(ને 

સહ
જ ચ8કાવી દ:ધી. એણ ે તો કોઈ સાધારણ ઇમરજ�સીની જ અપે=ા સેવી હતી કારણ ક
, �ફરસન 

ટાઉનશીપમા ંશાતં, ?નુાહ:ત વ%તી રહ
તી હતી. લાબંા સમયથી કોઈ ગભંીર ?નુાઓ થયા ન હતા. અને 

Aાર
ક તો સાવ સામા�ય કારણોસર પણ ઇમરજ�સીના ફોન આવતા. પણ ફોનમાથંી ર
લાતા 6ીના ભયભીત 

અવા� અBભુવી માથા(ને કોઈ ગભંીર ?નુાની ચેતવણી આપી દ:ધી. એ તરત જ સ#Cય થઈ ગઈ. એના 

કDEFટૂર પર આવનાર ફોનBુ ંલોક
શન અપલૉડ કરતા કરતા ક2ુ,ં ‘મેમ.. મે…મ…! Iલૂ ડાઉન…!’ 

‘ઓહ…ઓહ…!’ સામેથી 6ી Jસૂક
 Jસૂક
 રડતી હતી, ‘હ
Kપ મી.. હ
Kપ…મી…’ 

ફોનBુ ંલોક
શન ક�ફમ( થઈ જતા એ લોક
શન પર ફર: રહ
લ પો"લસ Lઝરની મા#હતી બીN %C:ન 

પર અપલૉડ કર:.  

‘હ
Kપ મી…’ સામેથી 6ી કરગરતી હતી.  

‘મેમ… Eલીઝ એOસEલેઈન.. હ
Kપ ઇસ ઓન ધ વે.. Eલીઝ…ટ
લ મી Pહોટ હ
પ�ડ…?’ 

‘ઓ…હ…નો…!’ Rદન માડં ખાળ: સામેથી 6ીએ ક2ુ,ં ‘સમવન શોટ માય હસબ�ડ…!’ અને 6ી ફર: 

મોટ
થી રડવા લાગી. 

-�ફરસન ટાઉનશીપમા ંમડ(ર?! માથા( ચ8ક:. 

‘મેમ ટ
લ… મી.. મેમ..Pહોટ હ
પ�ડ? U ુશોટ યોર હસબ�ડ?’ 

‘હ:…ઈ…ઈસ…ડ
ડ ઈન ધ બેડ…!’ 

‘U…ુ’ માથા(એ VછૂXુ.ં 

‘માય હબી…હ
ર: ઇસ ડ
ડ…!!’ મોટ
થી રડતા સામેથી 6ી બોલી. 

‘મેમ.. હ
Kપ િવલ બી વેર: -નૂ િવથ F…ૂ’ માથા(ને પો"લસ Yઝરમા ં ફ
રો કર: રહ
લ સાZ�ટને 

વોક:ટો#ક પર ર
ડ એલટ( મેસેજ મોકલાવી પેલી 6ી સાથે વાતો કરતા VછૂXુ,ં ‘મેમ… Pહ
ર આર F ૂ

એOઝેOટલી લોક
ટ
ડ? Eલીઝ…’ 
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‘હ
ર: ઇસ ડ
ડ…!!’ સામેથી 6ી હ[ુ એક જ વાત દોહરાવી રહ: હતી, ‘આઈ કા�ટ "બલીવ, હ: ઇસ 

ડ
ડ…’ \ડો િનઃસાસો નાખંી રડતા રડતા એણ ેએBુ ંસરના]ુ ંલખાPFુ.ં માથા(એ તરત ર
ડ એલટ( Nહ
ર કર: 

વાયરલેસ પર સદં
શો વહ
તો કર: દ:ધો અને 6ી સાથે વાત કરવાBુ ંચા^ ુરા_Fુ,ં ‘હ: ઇસ ડ
ડ…!’ 

‘IKૂડ F ૂEલીઝ એOસEલઇેન.. મે..મ.. Uુ શોટ યોર હસબ�ડ? એ�ડ Eલીઝ ડો�ટ ટચ એનીિથ/ગ…’ 

માથા(ના ર
ડ એલટ(ને કારણે �ફરસન ટાઉનિશપની પો"લસ Eલ�નૂ, ફાયર #ડપાટ(મે�ટ અને 

એD`Fલૂસં %કોવડ દોડતી થઈ ગઈ.  

‘ઓ…હ… સમવન શોટ હ
ર: ઇન ધ હ
ડ… ફોરહ
ડ… એ�ડ ઇન %ટમક…હ: ઇસ ડ
ડ.. `લડ 

એવર:Pહ
ર…!’ 

હ[ુ તો એ 6ી વાA Vaંુુ કર
 એ પહ
લા ંજ એના bાઈવ વેમા ંસાયરન વગાડતી, લાલ cરૂ: લાઈટ 

ઝબકાવતી બે પોલીસ Lઝર ઊભી રહ: ગઈ. હાથમા ં #રવોKવર લઈ સાZ�ટ જોસેફ જો�સને અધ eલુા 

fવેશgારના બારણે ટકોરો માર: gાર ખોલતા ક2ુ,ં ‘પોલીસ…’  

િવશાળ "લિવ/ગ Rમમા ંવhચે ગોઠવેલ લેધરના સોફા પર બેસેલ 6ી આCંદ કર: રહ: હતી. #હબકા 

ભર: રહ: હતી. રડ: રહ: હતી. j-નુા કારણે એણ ે કર
લ મેકઅપ એના ચહ
રા પર ફ
લાઈ ગયો હતો. 

jખોમા ંલગાવેલ મ%કરાનો kયામ રંગ એમા ંભળ:ને એના ંચહ
રાને િવIૃત બનાવી રmો હતો. ફરસ પર 

પેપર #ટ%F ુવેરણ છેરણ પડnા હતા. �નો ઉપયોગ એ 6ીએ એના ંj-ઓુને ^ ૂછંવા કયo હતો.  

‘મે…મ…!’ સાZ�ટ જોસેફ જોBસ્ન કંઈ આગળ બોલ ેએ પહ
લા ંજ પેલી 6ીએ ઘરની rદર તરફ 

ઇશારો કરતા ક2ુ,ં ‘હ:…ઈ…ઈ.. ઇસ ડ
ડ.. હ
ર: ઇસ ડ
ડ… શી શોટ હ:મ…. ઓહ.. શી #કKડ માય હ
ર:…  

ઓહ… ઓહ…’ એ 6ી ફર: હ:બક
 ચઢ:.  

જોસેફને કોઈ ભયકંર ?નુો થયાની ગધં આવી ગઈ. એટલામંા ં લેડ: સાZ�ટ કારમેન પણ પણ 

આવી ગઈ. એણ ેરડતી 6ીને સભંાળવાની કોિશશ કર:. પણ રડતા રડતા એ 6ી આઘાતની માર: બેહોશ 

થઈ ગઈ અને સોફા પર ઢળ: પડ:. ઍD`Fલુસં પણ આવી ગઈ. ઇએમએસનો %ટાફ તરત સ#Cય થયો. 

6ીને fાથિમક સારવાર આEયા બાદ એને લઈને ઍD`Fલુસં રવાના થઈ ગઈ.  

જોસેફ અને કારમેન હાથમા ં#રવોKવર લઈ rદરના બેડRમમા ંદાખલ થયા. કારમેને જોસેફને કવર 

કયo પણ બેડRમમા ં]તૃfાય શાિંત હતી. મોટા બેડRમમા ંએક તરફ ગોઠવેલ #ક/ગ સાઈઝના પલગં પર એક 

અધ(નuન Vaુુષની લાશ પડ: હતી. એના માથા નીચે આકાશી રંગનો ત#કયો લોહ:થી લથપથ થઈ ગયો 

હતો. એના શર:ર પર ફOત બોOસર હતી અને એ પણ લોહ:થી તરબોળ હતી. જોસેફ
 એની ચાર વરસની 

કાર#કદwમા ંલાબંા સમય પછ: કદાચ પૉઇ�ટ `લે�કથી વxધાયેલ લાશ જોઈ હશે. પથાર:મા ંVaુુષ ]તૃfાય 

છે એ નર: jખ ેજોતા જ ખબર પડ: Nય એમ હyુ ંછતા કારમેને એ લાશના ગળા પર zયા ંલોહ: ન હy ુ ં

{યા ંધમનીના ધબકારા તથા શર:રBુ ંતાપમાન Nણવા જમણા ંહાથની બે jગળ:ઓ ]કૂ: ક2ુ,ં ‘હ: ઇસ 

ડ
ડ.. !Pહાઈલ અગો.. એસ `લડ ઇસ ઓલસો bાય…’ કહ: કારમેને વોક:ટોક: પર અને ફોર
�સીક ટ:મ, ક
-

નાઈન ટ:મ, અને વધારાના બેકઅપ માટ
  -ચુનાઓ આપી. લોહ: -કુાવા આPFુ ંહy ુ ંએટલે eનૂ થયાને 

ખાસો સમય થઈ ગયો હશે એ|ુ ંઅBમુાન બ}ેએ કFુ~. �ફરસન ટાઉનિશપમા ંહ
વન �
ઇલ પરBુ ંસ0ાિવશ 
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નબંરBુ ંએ ઘર એક ખતરનાક Cાઇમ સીન બની ગયો. ઘરની ચોપાસ પો"લસની પીળ: ટ
ઈપ લાગી ગઈ. 

એ ઘર હy ુ ંહ
ર: બાવેN અને ર
ના બાવેNBુ.ં. અને હ
ર: ઊફ� હરિવ/દરસxઘને મર: ગયો હતો. એને સામનો 

કરવાની તક પણ મળ: હોય એમ લાગyુ ંન હy ુ.ં એBુ ંકરપીણ eનૂ થFુ ંહy ુ.ં કોઈએ બU ુ િનદ(યતાVવુ(ક 

એને વxધી ના_ંયો હતો. કપાળમા ંઅને ?Eુતભાગમા.ં. પોઇ�ટ `લે�ક…!  

*   *   *    *   *   *    *   *   *   *   *   * 

હરિવ/દર બાવેN… 

એન � આઈ ટ:નો ક�%�Oસન એ��જિનઅ#ર/ગનો Oલાસ ૨૦૦૦ નો િસિવલ એ��િનયર.  

ભણવામા ંએકદમ Uુિંશયાર.  

હરિવ/દર શીખ હતો. આ�િુનક િવચારણસરણી ધરાવતો શીખ. એણે દાઢ: રાખી ન હતી. �Oલ�ડ સેવ! 

છ �ટ એક �ચ \ચો…સહ
જ ગોરો…એકવડા બાધંાનો પણ મજ�તૂ શર:ર ધરાવતો હરિવ/દર ૨૦૦૦મા ં

ઇજનેર થયો હતો. િમ�ો એને હ
ર: કહ
તા. હસ]ખુો, #દલેર.. Nનદાર-શાનદાર… હ
ર: એના િમ�મડંળમા ં

સUનેુ િfય હતો. કોઇને પણ.. સાવ અN�યાને પણ એ મદદ કરવા ત{પર રહ
તો. ભણતા ભણતા જ એ 

ર�નાના fેમમા ંપડnો હતો. એક િમ�ના લuનના #રશેEસનમા ંર�ના શાહ એને મળ: હતી. બ}ેની નજર થઈ 

ચાર અને jખો jખોમા ં જ થઈ ગયો કરાર સાત ભવ સાથે ?Nુરવાનો…! જો ક
 ર�નાના ં ?જુરાતી 

પ#રવાર
 ખાસો િવરોધ કયo હતો. પણ ર�ના આગળ કોઈBુ ંન ચાKFુ.ં એણે તો #દલ પર હ
ર:Bુ ંનામ કોતર: 

દ:�ુ ં હy ુ.ં એટલે પ#રવાર
 પણ હ
ર: ર�નાના ંસબંધંને મા�ય રાખવા જ પડnા. ર�ના ફ
શન #ડઝાઇનર હતી. 

ક�%�Oશન ઇજનેરની #ડ�ી મ�યા બાદ હ
ર:એ %ટ
ટBુ ંલાયસ�સ મેળવી લી�ુ ંઅને પોતાની ક�%�Oસન કંપની 

શR કર:ઃ હ
ર: ક�%�Oસન એલએલસી…! અને ખાસ ખાસ Oલાય�ટના ઘરો બનાવવાBુ ંકામ એણે શR કFુ~. 

થોડા જ સમયમા ંતો  હ
ર: ક�%�Oસનની નામના થઈ ગઈ. હ
ર: એના કામને ધરમ માનતો. #દલોNનથી એ 

કામ કરતો. હર
ક ઘર, હર કામ એના માટ
 ખાસ હતા.  

૨૦૦૨મા ં હ
ર:-ર�નાનો fેમ પ#રયણમા ં પ#રણDયો. બ}ે હ�યા ં લuનના અyટૂ પિવ� બધંનમા ં

બધંાયા. Iુદરતિfય હ
ર:એ શહ
ર: વાતાવરણથી �ૂર �ફરસન ટાઉનિશપના રમ"ણય f�ૂષણ ]Oુત શાતં 

હ
વન �
ઇલ પર ચાર બેડRમBુ ંએના ંઅને ર�નાના સપનાBં ુ ં ઘર બનાPFુ.ં અને લuનના બી� જ #દવસે 

હ
ર:એ એ ઘરની ચાવી ર�નાને સ8પી {યાર
 ર�નાએ એને �ુબંનોથી નવડાવી દ:ધો હતો. તરબતર કર: દ:ધો 

હતો… 

*   *   *    *   *   *    *   *   *   *   *   * 

‘ઇફ F ૂવો�ટ �ુ ગો.. F ૂક
ન ગો…’ ર�નાએ હ
ર:ને ક2ુ.ં 

વાત એમ હતી ક
 હ
ર:નો કોલેજ કાળના ખાસ િમ� વીક: પટ
લે સU ુ િમ�મડંળને વેગાસ ખાતે 

િનમ�ંયા હતા. કોલેજકાળના સU ુિમ�ોને દશ વરસ Vણુ( થયાની ઊજવણી માટ
 એણે પાટwBુ ંઆયોજન કFુ~ 

હy ુ ંઅને મેમો#રયલ ડ
ના લ8ગ વીક એ�ડમા ં�ણ #દવસ બે રાિ� માટ
.. ! �ીસેક િમ�ોને સહIુ�ંુબ વેગાસ 

ખાતે નોતયા( હતા. ફ
�આુર: મ#હનામા ંજ એની પહ
લી ઇમેઇલ આવી ગઈ હતી. અને ફોન મારફત પણ 

એણે rગત ઇ��વટ
શન પાઠPFુ ંહy ુ.ં ઇમેઇલમા ંએણે જણાવી દ:�ુ ંહy ુ ંક
, ગાયઝ, ઇટ ઇસ વેગાસ પાટw. સો 



 

લાયસ�સ �ુ હ
ઈટ…  www.natvermehta.com નટવર મહ
તા 

Eલીઝ ક:પ #ક�સ અવે.. એ�ડ �ાય �ુ કમ િવથ પાટ(નર.. "લગલ ઓર ઇલ"લગલ પાટ(નર… અને સાથે સાથે 

જણાવી દ:�ુ ંહy ુ ંક
ઃ ઓલ એOસપે�સ ઓન #હમ.. ઇ�O^#ુડ/ગ �ાવેલ…! 

-સાલો વીક:…! િમ"લય�સમા ંરમતો હતો. વેગાસ ખાતે એના ગેસ %ટ
શનો હતા. �ણ મૉટ
લ હતી. 

કદાચ, એ એની િસ�ધીBુ,ં દોલતBુ ંfદશ(ન કરવા માગંતો હોય એમ પણ બને.. હ
ર:એ િવચાFુ~. 

‘ડા"લ�ગ! F ૂ�ડુ કમ િવથ મી…!’ હ
ર:ને ર�નાને ક2ુ.ં  

‘વીક:…?! U ૂ ઇસ હ:?! આઈ ડૉ�ટ નો વીક:…! Uુ ં કોઈ વીક:-#ડક:ને Nણતી નથી!’ ર�નાએ Dહ8 

ચઢાવી ક2ુ.ં 

‘F ૂનો િવ…ક: વેર: વેલ…’ હસવાનો fયાસ કરતા હ
ર:એ ક2ુ,ં ‘િવCમ પટ
લ.. વીક:? વીક: શોટw…! 

બટકો…પેલો બા#ઠયો… Uુ ંયર �કૂમાથંી એનો ફોટો બતાવીશ એટલે y ુ ંઓળખી જશે!’ 

‘હની..! આઈ ટ
લ F…ૂ! F ૂક
ન ગો.’ િનસાસો નાખંી ર�નાએ ક2ુ,ં ‘આઇ એમ નોટ કિમ/ગ. ધીસ ઇસ 

ફાયનલ. નાઉ.. ધેર ઇસ નો ફન ઇન માય લાઈફ…!’ ર�ના હ
ર: તરફ જોવા લાગી પણ એની jખોમા ંરહ
લ 

��ૂયમન%કતાએ હ
ર:ને હલાવી દ:ધો છેક rદરથી. 

‘ડા"લ�ગ…ડા"લ�ગ…!’ \ડો �ાસ લઈ � ૂકં ગળ: હ
ર:એ ર�નાને સમNવતા ક2ુ,ં ‘Eલીઝ… Eલીઝ… 

કમ આઉટ �ોમ ધેટ…!’ 

‘હાઉ…? હાઉ…?’ \ડ: ઉતર: ગયેલ jખોમા ં િવષાદને વ� ુ ઘરેો કરતા હ
ર:ની વાતો કાપતા 

ર�નાએ VછૂXુ.ં ર�ના ઊઠ:ને rદર Rમમા ંજતી રહ:. 

-હ
ર: પાસે Aા ંકોઈ ઉ0ર હતો? 

ખામોશી ફર: પડઘાવા લાગી એ િવશાળ "લવxગ Rમમા.ં ખામોશીનો પડઘો ક
ટલા ં ય વખતથી 

િનરંતર ?ુજંતો હતો હ
ર: અને ર�નાની �જ/દગીમા.ં  

હ
ર: એ ખામોશીના વમળમાથંી બહાર નીકળવા માગંતો હતો. �વવા માગંતો હતો રાબેતા ]જુબBુ.ં 

અને ર�ના Nણ ેઅN�યે ખામોશીના કળણમા ંધીમે ધીમે �બૂતી હતી.  

હ
ર:એ #દવાલ પર લગાવેલ સનીની ત%વીર પર એક નજર કર:. એની jખોમા ં સહ
જ ભેજ 

છવાયો.  

ત%વીરમા ં�ણ વરસનો સની હસી રmો હતો.  

� આPયો હતો બદલવા �જ/દગીની તકદ:ર; 

બની ગયો હતો #દવાલ પરની એક ત%વીર. 

-સની હ
ર:ના �ગરનો �કૂડો. ર�નાનો રાજ�ુલારો…એમને છોડ:ને ત%વીરમા ંવસી ગયો હતો.  

એ|ુ ંન હy ુ ંક
 હ
ર:ને કોઈ ગમ ન હતો. અર
! હ
ર:નો ગમ કોઈના ગમ કરતા ંજરા ય કમ ન હતો.  

કારણ, સનીના અકાળ અવસાન માટ
 હ
ર: eદુ જવાબદાર હતો.  

થFુ ંએ|ુ ંહy ુ ંક
 એક સા�ં હ
ર: થાAો પાAો એના કામ પરથી ઘર
 આPયો. સની પહ
લેથી જ થોડો 

હાયપર.. વ� ુસ#Cય…! ઘરનો ]_ુય દરવાજો ખોલી સની અચાનક બહાર bાઇવવેમા ંદોડ: આPયો. હ
ર: 

એની �ક બેક અપ કરતો હતો. #રવસ( કરતો હતો. સની એની નજરમા ંજ ન આPયો. અને સનીને ટ�ર 
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લાગી હ
ર:ની �કના પાછલા બપંરની. �ણ વરસનો સની પટકાયો bાઈવ વેની સખત ફરસ પર. ]_ુય gાર 

eKુ^ ુજોતા જ હ
ર: ચમAો. એણે એકદમ �ેક માર: પણ તો ય એ મોડો પડnો હતો. કાળ દ
વતા એBુ ંકામ 

કર: ગયા હતા.  

‘ઓ…ઓ….ઓ… માય ગો…ડ…!’ સનીને હ
ર:એ ઊચક: લીધો અને મોટ
થી �મૂ પાડ:, ‘ર�ના… ર�  

…એ..એ….}ા….!’ ર�ના દોડ: આવી હતી. સની હ
ર:ની બાહંોમા ંહતો બેહોશ. સનીના કાનમાથંી લોહ:નો એક 

ટિસયો �ટ: નીક�યો હતો. � એના ંર
શમી લાબંા [ૂKફને ભxજવી રmો હતો.  

‘Pહોટ હ
પ�ડ…?’ ર�નાને પહ
લા ંતો સમજ ન પડ:. 

‘ગેટ ઇન ધ �ક…’ બરાડ: હ
ર:એ સનીને ર�નાને સ8Eયો અને �ક હકંાર: હતી �લ �%પડ
 હો�%પટલ 

તરફ. � ૧૨ માઈલ �ૂર હતી…! 

‘સની…સની…સની…!’ ર�ના સમ� ગઈ હતીઃ જરા વારમા ં�ુ ંથઈ ગFુ ંહy ુ,ં ‘બ…�…ુ! વેક અપ…! 

બ…�…ુ!’ ર�નાએ પોતાના Rદન પર કા� ૂરાખવાની કોિશશ કરતા ક2ુ,ં ‘બેટા.. સની….. હ
ર:…! Pહોટ હ
પન 

�ુ સની.. ? Pહાઈ હ: ઇસ નોટ �%પકxગ..?’ ર�ના રડવા લાગી હતી… 

એટલામા ંજ હો�%પટલ આવી ગઈ. સનીને બ}ે હાથમા ં\ચક: દોડnો હતો હ
ર: ઇમરજ�સી વોડ( 

તરફ. દાOતરોએ તરત જ તપા%યો. પણ હ
ર:-ર�ના Nણી ગયા હતા ક
 સની એમને છોડ: �ૂર દ
શના અનતં 

fવાસે નીકળ: ગયો હતો. zયાથંી ફર:ને કોઈ આવી શકyુ ંન હy ુ.ં દાOતર
 ડ
થ સ#ટ¡#ફક
ટ આEFઃુ ડ
ડ ઓન 

અરાઈવલ. 

એ અ�ભુ ઘડ: અને આજનો #દવસ. ક
ટલો લાબંો સમય વીતી ગયો! ર�ના એ હાદસામાથંી બહાર ન 

આવી શક:. સનીના મોત માટ
 એ હ
ર:ને જ જવાબદાર ગણવા લાગી. ગણતી રહ:ઃ F ૂ#કKડ હ:મ. ર�નાનો આ 

આ આCોષ રોષ બનીને પાગંરતો રmો…! િવષાદના rધકારમા ં ર�નાBુ ં �વન ધીર
 ધીર
 �બૂવા લાuFુ.ં 

#ડfેસનના ભાર
 Uમુલાએ ર�નાને િછ}-"ભ} કર: નાખંી. �લૂ�લૂી ર�ના મૌનના મહાસાગરમા ંતરવા લાગી. 

રાતોની રાતો એ Nગતી રહ
તી. છતને તાકતી રહ
તી. કોઈની સાથે એ બોલતી નહx. #દવસોના #દવસો એ 

ખાતી નહx. Nણ ેએને કાળBુ ંભાન જ ન ર2ુ.ં અર
! Aાર
ક તો એ eદુને પણ વીસર: જતી. તો હ
ર:ને ક
વી 

ર:તે યાદ રાખે?! 

બ}ેનો �વન fવાહ જ બદલાય ગયો. ખળખળ વહ
y ુ ંઝર£ુ ંનદ: બને એ પહ
લા ંજ -કુાઈ ગFુ.ં 

કાળના તાપમા.ં હ
ર:એ પોતાની Nતને ધીમે ધીમે સભંાળ: લીધી. પણ ર�ના માટ
 તો Nણ એ શA જ ન 

હy ુ.ં  

-વાહ-એ-?Rુ�ક: ફતેહ… વાહ-એ-?Rુ�કા ખાલસા…!  

હ
ર:એ પોતાની Nતને ધરમના સહાર
 સભંાળવાની કોિશષ કરવા માડં:ઃ વાહ-એ-?Rુ�ને � મ[ૂંર 

હશે એ થFુ.ં સતનામની એને વધાર
 જRર હશે તો એને બોલાવી લીધો. હા, સનીBુ ંનામ બ}ેએ રા� રા� 

થઈને સતનામ રા_Fુ ં હy ુ.ં ઉપરાતં હ
ર:એ પોતાની Nતને કામમા ંજોતર: દ:ધી. અને એની મહ
નત રંગ 

લાવી. હ
ર: ક�%�Oસનમા ં હવે સો માણસ કરતા વધાર
 [ુદા [ુદા કાર:ગરો કામ કરતા હતા. �ણ તો 

ક�%�Oસન ઇજનેર હતા. યોગ, કસરત, �યાન, fાણાયમ…મારફત હ
ર:એ eદુની Nતને �વનની 
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ઘટમાળમા ંફર: ગોઠવી દ:ધી. પણ ર�ના મધદ#રયે લાગંર
લ વહાણની માફક એક જ જગાએ અટક: ગઈ. 

અને એ વહાણના તળ:યે કા£ુ ંહy ુ.ં  

‘Aા ં-ધુી? હની…Aા ં-ધુી?’ હ
ર: ર�નાને સમNવતો, ‘આપણી �જ/દગી અટકતી નથી. Aાયં પણ 

એ ટકતી નથી. Eલીઝ કમ ઓન �
ક…! સતનામ િવલ નેવર કમ બેક…! એવર:થxગ વીલ બી ઓક
. આઈ 

એમ વીથ F.ૂ માય લવ ઇસ વીથ F.ૂ માય લવ ઇસ અ¤Kટમેટ ફ
Oટ…!’ હ
ર: ર�નાનો હાથ પપંાળ: 

સમNવતો. Iુ�ંુબીજનો, ર�નાના માતા-િપતા, બહ
ન-બનેવીનો સાથ મ�યો. અને ર�નાને એના િવષાદના કાળા 

િતિમરમાથંી બહાર કાઢવાનો ય¥ શR થયો. સાઈ#Cયા#ટ%ટની માવજત શR કરવામા ંઆવી. ધરમનો સહારો 

ય લેવામા ં આPયો. ધમ(?Rુઓના આિશવા(દ, -ચુનોનો પણ અમલ થયો. એ|ુ ં ન હy ુ ં ક
 ર�નાએ એ 

કળણમાથંી બહાર આવ|ુ ંન હy ુ.ં પણ Aાર
ક અચાનક જ એ ફર: ઉદાસીની દાસી બની જતી.  

હ
ર:એ પોતાBુ ં કામ ઓ¦ ં કFુ~. અને ર�ના પર વધાર
 �યાન આપવા માડં§ ુ.ં એ ર�ના માટ
 Nત 

Nતની ભેટ લઈ આવતો. ફરવા લઈ જતો. એની સાથે સમય િવતાવતો. તો ય Nણ ેએક દરાર પડ: ગઈ 

હતી. બ}ે વhચેના %નેહ સબંધંમા.ં ર�નાને લાગyુ ંક
 એક ખોખ^ુ ંખોખ^ુ ં�વન એ �વી રહ: હતી. �વન 

તો વહ: જ રહ: હy ુ.ં પણ ર�નાને ]કૂ:ને �વન વહ: નીક�Fુ ંહy ુ!ં 

હ
ર: fય{ન કરતો. જો બી[ૂ ંબાળક થાય તો �જ/દગીમા ંફર: eશુી આવે. પણ ર�ના પડeુ ંફ
રવી -ઈૂ 

જતી. ર�નાને હ
ર: બાUપુાશમા ંલેતો અને � બાUપુાશથી ર�ના મોગરાની �મ ખીલી ઊઠતી એ જ બાUપુાશ 

ર�નાને થીNવી દ
તો. હ
ર:ના fય{નો િવફળ જતા. િન¨ફળ જતા. હ
ર: રાહ જોતો ર�ના ફર: ઝIૃંત થાય. 

સyંરુની �મ ઝણઝણી ઊઠ
. પણ રાતોની રાતો -મુસામ પસાર થતી રહ
તી. હ
ર:ના %પશ© જ ર�ના Nણ ે

થી� જતી. Aાર
ક તો હ
ર:ને પોતાના પૌaુષ{વ પર પણ શકંા થવા લાગતી. એના �ુબંનો હોઠો પર જ 

-કુાઈ જતા. �જ/દગીના રોમાચંને jચ આવી ગઈ હતી. Nણ ેકાચના હતા સU ુસબંધંો. એમા ંખાચં આવી 

ગઈ હતી. થાક: ગયો હતો… હાર: ગયો હતો હ
ર:… અને એણ ેહાર|ુ ંન હy ુ.ં  

-અને એવામા ંજ વીક:Bુ ંિનમ�ંણ આવી પડ§ુ.ં  

‘F ૂ�ડુ ગો…’ ર�નાએ હ
ર:ને ક2ુ,ં ‘y ુN. તારા �
�ડસને મળ. વીક:ને મળ. હવે મને યાદ આવે છે 

એ. ગો#રયો..બટકો.. Aાર
ક તાર: સાથે %મોક કરતો…એ. અને Uુ ંઅને માર: �
�ડસ એને પોટ
ટો કહ
તા. પેલી 

[ૂ"લયેટ હતીને? એના પર તો એ મરતો. એક બ ેવાર fપોªડ પણ કર
લ. નાઉ આઈ #રમેDબર હ:મ.. પણ 

Aા ં[ૂલી અને Aા ંવીક: બાઠnો…’ 

‘આર F ૂ%યોર..?’ હ
ર:એ ર�નાને બાથમા ંલેતા ક2ુ,ં ‘�ડુ આઈ…?’ 

‘યા…%યોર…! હની F ૂમ%ટ ગો…! F ૂવક( વેર: હાડ(…! F ૂનીડ �ેક…!’ ર�નાએ હ
ર:ના વાળ વીખેર: 

નાખંતા ક2ુ,ં ‘અને જતા પહ
લા ં હ
ર કટ કરાવી આવ�… ક
 પછ: ટબ(ન પહ
રવાનો િવચાર છે?’ હસીને 

ર�નાએ ક2,ુ ‘પાપા� તો તને કmા જ કર
 છે ને?’ સહ
જ િનસાસો નાખંી એ બોલી, ‘ઇફ F ૂવો�ટ F ૂક
ન હ
વ 

લો�ગ હ
ર અને ટબ(ન…’  

‘િવલ સી…’  વાત ટાળ: હ
ર: બોKયો, ‘જો Uુ ંવેગાસ N\ તો y ુ ં�ુ ંકરશે?’ 
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‘ઓ…હ…!’ હસીને ર�ના બોલી, ‘ડો�ટ વર: એબાઉટ મી. િશકાગો અને �Fયૂોક( ફ
શન શો છે. તો માર
 

નવા b
સીસ પણ #ડઝાઈન કરવાના ં છે સમર કલેOસન.. આઈ ગોટ વ�ડર�લ આઈ#ડયાસ…ફ«ઝુન…દ
શી 

ટચ.. અને Fઝૂ ઓફ િસKક સાર:સ…!’ ર�નાને હસીને ક2ુ,ં ‘આઈ વો�ટ માય ર�ના કલેOસન ઓન ધ ટૉપ 

ઓફ ધ ઓલ…! તો માર
 એ માટ
 eબૂ Eલાિન/ગ કરવાBુ ં છે. મોડ
લ કો#ડ¡નેટરને પણ મળવાBુ ં છે. એ�ડ.. 

�ણ જ #દવસ તો છે… આઈ વીલ ગો �ુ સી મોમ-ડ¬ડ…! મે બી �%લપ ઓવર વન નાઈટ ઓવર ધેર…અને 

F ૂ �ુ નોટ વર: એબાઉટ માય મે#ડસીન.. પીKસ…! આઈ fોિમસ.. આઈ િવલ ટ
ઈક ઈટ ઓન ટાઇમ 

ર
uFલુર…!’ 

ર�નાએ એના #ડfેશનના Uમુલાને ખાળવા અ]કુ દવા િનયિમત સમયસર લેવી જ પડતી. જો એ ન 

લે તો ખાસી તકલીફ વધી જતી. અને ર�ના Aાર
ક Aાર
ક એ ગળવામા ંઆળસ કરતી ક
 અવગણતા કરતી. 

હ
ર:એ એના આઈફોનમા ંર�નાની દવા માટ
 એલa્ટ / એલામ( સેટ કયા( હતા. �થી એ �કૂ: ન Nય. ર�ના 

Nણી ગઈ હતી ક
 દવાના સહારા િવના �જ/દગીની નાવ ચાલવાની ન હતી. અને એની ત�હા ત�હા 

�જ/દગીમા ં�ુઆ કરતા ય દવાની વધાર
 જRર હતી. 

‘બટ…!’ હ
ર: હ[ુ ય ખચંકાતો હતો, ‘એવર:બડ: િવલ બી ધેર િવથ વાઈફ…પાટ(નર…!’ 

‘…સો…’ હ
ર:ના હોઠો પર હાથ ]કૂ: ર�નાએ ક2ુ,ં ‘તારા વીક:ને ફોન કર ક
 ગેટ વન પાટ(નર ફોર 

F…ૂ સેOસી…’ આછો િનઃ�ાસ નાખંી એ બોલી, ‘આમ પણ Uુ ંAા ંતારા કામમા ંઆ|ુ ં¦?ં!’ 

‘ઓ…ડા"લ�ગ…! ડો�ટ િથ�ક લાઈક ધીસ. F ૂઆર ઑ�લી માય સેOસી લેડ:. માય લવ…! આઈ કા�ટ 

ઇમે�ન માય લાઈફ િવધાઉટ F…ૂઆઈ લવ F ૂસો મચ…!’ 

‘આઈ લવ F…ૂ�.ૂ.’ ર�નાએ હ
ર:ના બાUપુાશમાથંી અલગ થતા ક2ુ.ં zયાર
 પણ fેમની વાત 

નીકળતી {યાર
 ર�ના Nણ ેએક કોશેટામા ંVરુાઈ જતી. અને સ^કુાઈથી ક
 પછ: જોર કર: એ હ
ર:થી અલગ 

થઈ જતી, ‘માર
 આ� %પાની એપોઇ�ટમે�ટ છે એ�ડ ધેન આઈ વીલ ગો �ુ શી મોમ-ડ
ડ…! મોમનો ફોન 

હતો. તો આઈ વીલ �%લપ ઓવર ધેર…એ�ડ Eલીઝ �કૂ યોર #ટક:ટ ફોર વેગાસ…ગો… F ૂિવલ હ
વ ફન… 

#રલે=… એ�ડ �ુ નોટ #b�ક � ૂમચ…!’ 

……… અને હ
ર: વેગાસ જઈ આPયો! એ �ણ #દવસ અને બ ેરા�ી એની �જ/દગીમા ંએવા હતા ક
 એ 

કદ: ય વીસર: ન શક
.  ચાહ
 તો ય કદ: ન cલૂી શક
! 

વેગાસથી પરત આPયા બાદ રાબેતા ]જુબ હ
ર: એના કામમા ં જોતરાઈ ગયો. ર�ના પણ ફ
શન 

#ડઝાઈન અને શો માટ
 િશકાગો, 2%ુટન, બો%ટન…ઉડતી રહ:. એના એસાઈનમે�ટ વધતા જતા હતા. અને 

યશરાજની #ફKમ �Bુ ંFએૂસમા ં�ટૂxગ થવાBુ ંહy ુ ંએની #હરોઈનના b
સ #ડઝાઇનBુ ંકામ પણ એને મળ: 

Nય એમ હyુ.ં બોલી|ડૂમા ંએની સાખ ધીર
 ધીર
 વધી રહ: હતી. એકાદ વરસમા ં]ુબંઈ ખાતે સોલો ફ
શન 

શોBુ ંઆયોજન એણ ેઅ{યારથી જ કરવા માડં§ ુ ંહy ુ.ં ર�ના ધીર
 ધીર
 rધા#રયા Iવૂામાથંી બહાર આવી રહ: 

હતી.  

વેગાસથી હ
ર:ને આPયાને અઠવા#ડFુ ંપસાર થઈ ગFુ ં હy ુ.ં બ}ે પોતાના કામમા ંબરાબર Pય%ત 

રmા હતા. ર�ના માટ
 હ
ર:એ િવશાળ બેઇઝમે�ટમા ં #ડઝાયનર %�ુ#ડયો બનાPયો હતો. {યા ંએBુ ં કDEFટૂર, 
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ક#ટ/ગ ડ
%ક, સીલાઈના સચંાઓ, આદમ કદ મેની�Oવ�સ, અને િવશાળ fો�Oટર હતા. ર�ના પોતે પોતાની 

બૉસ હતી. એના કામનો કોઈ સમય તય ન હતો. Aાર
ક તો કોઈ િવચાર %�ર
 તો એ રાતે પણ કામે લાગી 

જતી.  

‘હ….ની….આઈ એમ હોમ…!’ �Cુવારની સા�ં કામ પર થાક:ને લોથ-પોથ થઈ ગયેલ હ
ર:એ એની 

�કની ચાવી ક:હૉKડર પર લટકાવી બેઈઝમે�ટના દાદર પરથી �મૂ પાડ:.  

‘ઓ…ક
… ડા"લ�ગ…!’ નીચે બેઇઝમે�ટમાથંી ર�નાએ એને ઉ0ર આEયો, ‘આઈ એમ ઓલમો%ટ 

ડન…! આઈ નીડ �ુ ટોક �ુ F…ૂ’  

‘%યોર…!’ સહ
જ નવાઈ પામી, ‘આઈ એમ ગો�ગ ફોર શાવર…’ કહ: હ
ર:એ ર
#�જર
ટરમાથંી "ગનીસ 

"બયરની બોટલ લઈ, ખોલી થોડા ¯ ૂટં ગટગટાવી એ બોટલ લઈને બાથRમમા ં¯%ૂયો. શાવર લેતા લેતા જ 

એણે ઠંડ: બોટલ ખાલી કર:.  

-થે�કસ ગોડ…ઈટ ઇઝ �ાય ડ
…! શાવરમાથંી બહાર આવી બાથરોબ વxટાળતા આદમકદ 

અર:સામા ંહ
ર:એ પોતાની Nતને િનહાળ:. એની છાતી પર �ણ-ચાર ?લુાબી ચકામા ધીર
 ધીર
 ઝાખંા થઈ 

રmા હતા. એના પર એણ ેએના જમણા હાથની fથમ બે jગળ:ઓ હળવેથી ફ
રવી. તો રોબ \ચો કર: 

પીઠ પર ક¬થ#રનના ંહાથના નખોએ પાડ
લ ચાર ઉઝરડાઓ જોયા � હવે લગભગ Rઝાય ગયા હતા.  

-ઓહ! ક¬થ#રન…! શી વોઝ �મૂબા¤%ટક…! બાથરોબ �ૂર કર: નાઈટ �ટૂ પહ
ર: એ બાથRમની બહાર 

આPયોઃ શાયદ ર�ના જોઈ લ ેતો ક¬થના એ લવ બાઈટ…! 

બેડRમમા ર�ના બેડ પર બેઠ
લ હતી. ]િૂત°મતં…એની ખામોશીથી હ
ર: સહ
જ ચ8Aોઃ આ� ર�નાએ 

એની ]ડૂ પીKસ લીધી લાગતી નથી. િશ મ%ટ બકં ધ પીKસ… 

‘ડા"લ�ગ…!’ 

‘………………..’ ર�ના અબોલ…ખામોશ…! 

- નોટ અગેઈન…! િવચાર: હ
ર: ર�નાની પડખે બેઠો. બU ુધીરજથી ફર: કામ લે|ુ ંપડશે. અને હવે 

એની ધીરજ eટૂવા આવી હતી. હ
ર:એ લગાવેલ અરમાની કોડ પફ«ુ(મની -વુાસ ર�નાના �ાસમા ંભળતા 

એણે એક \ડો �ાસ લીધો અને ભાર
ખમ િન�ાસ નાખંી એની ક±થઈ jખો ધીમેથી બધં કર:. એના 

િનસાસાએ હ
ર:ને દઝાડnો.  

હળવેકથી એ ઊભો થયો ર�નાની દવા લેવા જવા માટ
.  

બધં jખોએ જ ર�નાએ હ
ર:ના બ}ે હાથો પકડ: લીધા. એને રોAો. એની jખો બધં હતી. પણ 

jખોના #કનારાઓ છલકાય રmા હતા. હ
ર:ને સહ
જ �ૂર હડસેલી ર�નાએ એની નજરનો દોર હ
ર:ની નજર 

સાથે સાધંી ધીમેથી શાતં છતા ભીના ંઅવા� VછૂXુ,ં ‘U ૂઇસ ક¬થ#રન?!’ 

-ઓહ માય ગોડ…! હ
ર: %ત`ધ… અવાચક…! 

-ક¬થ#રનBુ ંવાવાઝો�ુ ં�કંાFુ ંહy ુ.ં એ �ણ #દવસ અને બે રાિ�ઓ દરDયાન � હ
ર:ને Aાકં �ૂર �ૂર 

ઊડાડ: ગFુ ંહy ુ ંએના eદુથી પણ �ૂર �ૂર… 

-ક¬થ#રન… ક¬થ#રન… ક¬થ#રન…!! 
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વેગાસમા ંએ �ણ #દવસ અને બે રાિ�ઓ દરDયાન હ
ર: અને ક¬થ આદમ અને ઈવ બની ગયા હતા. 

એકબીNમા ં ખોવાઈ ગયા હતા. \ડા ઉતર: ગયા હતા એકબીNની rદર. હ
ર:ને એBુ ં ખોવાય ગયેલ 

Vaુુષ{વ Nણ ે પરત મ�Fુ ં હy ુ ં ક¬થ#રન તરફથી. ટ#કલાના ¯ ૂટં પર ¯ ૂટં પીવડાPયા હતા એકબીNને 

એકબીNના Dહ8મા ંભર: ભર:…! રમખાણ મચી ગFુ ંહy ુ ંએ બે #દવસ અને �ણ રા�ી દરDયાન. Aાર
ક હ
ર: 

ઉપર તો Aાર
ક ક¬થ હ
ર: પર સવાર. બKલ ેબKલ ેથઈ ગFુ ંહy ુ ંએક c_ૂયા Vaુુષ અને એક Vણુ( 6ી વhચ.ે  

‘U…ૂ ઇ…સ… ક¬…થ…#ર…ન?!’ ર�નાએ આCોશ સાથે એક એક શ`દ અલગ કર: ફર: VછૂXુ.ં 

‘ક¬…ઍઍઍ…થ…?!’ હ
ર: ગલવાયો. એ �જ/દગીમા ંકદ: [ૂ²ંુ બોKયો ન હતો. અને ર�ના સામે તો કદ: 

ય નહx. � ૂકં ગળતા એ બોKયો, ‘ક¬…થ…#ર…ન ઇસ…!’ 

‘Pહો…ટ…?’ ર�ના લગભગ બરાડ:, ‘ક¬…થ…#ર…ન ઇસ Pહોટ?’ 

‘શી વો…ઝ… ઇન કDEFટૂર સેઈમ યર…!’ હ
ર:એ ઝડપથી ક2ુ.ં  

‘સો…?!’ 

‘શી વોઝ ઓKસો ઇનવાઈટ
ડ…’ 

‘આઈ નો…!’ 

-હાઉ � ૂF ૂનો? હ
ર: મૌન જ રmો. પણ rદરથી એ J�ૂ ગયો હતો. હલી ગયો હતો. ર�નાએ એના 

બ}ે હાથના પNં પોતાના બે હાથમા ંપકડ: રા_યા હતા અને એ હ
ર:ની jખોમા ંjખ પરોવવાની કોિશષ 

કરતી હતી અને હ
ર: નજર બચાવવાની…!  

એરક¤�ડશ�ડ બેડRમમા ંહ
ર:ને પરસેવો વળ: રmો હતો અને એનો એક ર
લો એના જમણા કાનની 

પાછળથી ધીર
થી સરક: રmો હતો. સમય અ=રસઃ થી� ગયો હતો એ બેડRમમા…ં 

‘ડ:ડ F ૂ%લીપ િવથ હર…?!’ ર�નાએ હળવેથી સહ
જ થરતકતા અવા� VછૂXુ.ં 

‘……………….’ હ
ર: િનઃશ`દ. પણ એની ³ક
લ નજરમા ંર�નાને ઉ0ર મળ: ગયો હતો.  

‘F…ૂઊ…ઊ…ચીટ…!’ ર�નાએ ધડાધડ તમાચાઓ મારવા માડંnા. બ}ે હાથો વડ
 હ
ર:ના બ}ે ગાલો 

પર વારાફરતી, ‘હાઊ ક
ન F…ૂ? હ…́? હ…́?ક
મ…વાય…વાય…?’ ર�ના વીફર: હતી. હ
ર:ના ગાલ તમતમી 

ગયા. લાલ ચોળ સોળ ઊપસી આPયા. હ
ર:એ ર�નાને રોક: નહx? ક
મ કર: રોક
? એ ?�ુહ
ગાર હતો. ર�નાનો. 

]જુ#રમ હતો. તમાચા મારતા મારતા ર�ના રડતી હતી. આCંદ કરતી હતી. એની jખો લાલ ચોળ થઈ ગઈ 

હતી. હ
ર: %ત`ધ ઊભો હતો. અસહાય…! એના ંનયનોમા ંપણ ભીના ંતો થયા જ હતા. પણ j- ુjખની 

અટાર:એ અટક: ગયા હતા. ગાલો પરની જલન એ j- ુસxચીને પણ એ શાતં કર: શક
 એમ ન હતો. ખાસા 

સમય બાદ ર�ના તમાચા મારતા ધીમી પડ: અને ફસડાઈ પડ: ફરસ પર હ
ર:ના પગ પાસે…આCંદ કરતા 

કરતા.   

હ
ર: િનµે̈ ટ! Nણ ેિન¨fાણ… ! 

થોડ: પળો બાદ સાવ અચાનક ર�ના ઊભી થઈ… હ
ર:ને વળગીને એ �ુબંનો કરવા લાગી. 

f%વેદભયા( કપાળ પર, લાલ લાલ ગાલ પર, ભીની ભીની jખો પર, ગરદન પર…તરસતા હોઠો પર…! 

િવશાળ છાતી પર…ના"ભ પર… ! હ
ર:નો નાઈટ �ટૂ જોર કર: એણે કાઢ: ના_ંFુ.ં એમ કરતા એના બધા જ 
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બટનો પણ yટૂ: ગયા…! ર�નાએ હ
ર:ને સાવ િનઃવ6 કયo અને ધ�ો માર: પલગં પર -વુાડાPયો અને ર�ના 

એના પર સવાર થઈ ગઈ. પોતાના વ6ો �ૂર કરતા કરતા…ર�નાએ હ
ર:ને eદુમા ંસમાવી દ:ધો. દ#રયો 

ર�નાની તરસનો છલકાય ગયો બ}ે #કનાર
…! મેUલુો રણમા ંવરસતો રmો. શર:ર -ખુ માણતા માણતા પણ 

હ
ર:ની jખો ઊભરાતી હતી. પણ j- ુ બહાર આવે એ પહ
લા ં ર�ના એને પી જતી હતી. શાયદ 

પµાતાપના, fેમના એ j- ુj- ુન હતા, અ]તૃ હતા.. એમા ંજરા ય ખારાશ ન હતી.  

હ
ર:એ ર�નાના પાતળા પણ માસંલ બદનને બ}ે બાUઓુ વડ
 ભxસી રા_Fુ ં હy ુ.ં ર�નાના ં�ુબંનોને 

કારણે હ
ર:ના હોઠો પર લોહ:નો ટિસયો �ટ: નીક�યો હતો એની ખારાશ પર ર�ના માણતી રહ:.  

‘આ…આ…ઈ લવ…F…ૂ!’ ર�ના હ
ર:ના કાનની �ટૂની �સૂતા �સૂતા ગણગણતી હતી.  

‘આઈ લવ F ૂ�…ૂ ડા"લ�ગ…Eલીઝ ફરગીવ મી…!’ ર�નાના ં�ુબંનોનો જવાબ આપતા આપતા હ
ર:એ 

ક2ુ.ં 

‘આઈ લવ F…ૂ આઈ લવ F.ૂ. હની…’ ર�ના હાફંતી હતી, ‘F ૂઆર માઈ લાઈફ…’ ચરમસીમાના 

ઊhચ િશખર
 જઈ ર�ના હ
ર:ના એકવ#ડયા મજ�તૂ તન પર ઢળ: પડ:. 

[ૂન મ#હનાના ંલાબંા #દવસે પિµમાકાશે -યૂ(નારાયણ ધીમે ધીમે ઢળ: રmા હતા, િનશાને મળવા 

માટ
. એના ક
સર: #કરણો ર�નાની તા¶વણ· દ� #દEયમાન બનાવી રmા હતા.  

હ
ર:ને ર�ના ફર: મળ: ગઈ. ર�નાએ હ
ર:ને ખોવો ન હતો.  

ર�નાને સમNFુ ં ક
 � કંઈ થFુ ંએમા ં હ
ર:નો દોષ ઓછો હતો. હ
ર: Vaુુષ હતો. એની Vaુુષસહજ 

ક
ટલીક માગંણી હતી � ર�નાએ N�યે અN�યે અવગણી હતી અને હ
ર:ના %ખલન માટ
 એ કારણcતૂ બની 

ગઈ. જમીન લપસણી જ હોય તો કોઈ પણ લપસી પડ
. સાવચેતી રાખવા છતા ંય…!એથી જ ક¬થ#રન �તી 

ગઈ હતી અથવા તો હ
ર: હાર: ગયો હતો ક¬થ#રન સામે…! એ સાજં રાતમા ંએક અદcતૂ રાતમા ંફ
રવાય 

ગઈ. કોઈ નવપર"ણત દંપતીની �મ હ
ર:-ર�ના, ર�ના-હ
ર: એકબીNને ફર: ફર: માણતા રmા. Nણતા રmા. 

એકમેકમા ંપરોવાતા રmા. પેટની cખૂ ય શર:રની ¸ધુા સામે હાર: ગઈ.  

ક¬થ#રને હ
ર:ને ફ
ઈસ�કૂ પર મૅસેજ કયo હતોઃ F ૂઆર અમે"ઝ/ગ મેન. આઈ નેવર હ
ડ બીન સચ એ 

વ�ડર�લ, માઈ�ડ `લોºગ એનકાઉ�ટર વીથ એની મેન લાયક F.ૂ F ૂઆર Fિૂનક, #રયલ એ�ડ મો%ટ 

ઍડોર
બલ પરસન ઇન ધ Fિૂનવસ(. આઈ િવશ, આઈ Iુડ લીવ વીથ F ૂફોર એવર… આઈ ક
ન �%લપ િવથ 

F ૂર
%ટ ઓફ માય ઓલ નાઈ»સ…! … અને આ મૅસેજ ર�ના વાચંી ગઈ હતી. કારણ ક
, ર�ના હ
ર:ના દર
ક 

પાસવડ( Nણતી હતી. ફ
ઈસ�કૂના, ઈમેઈલના, એની ક�%�Oસનની વેબ સાઈટના, બ¼ક એકાઉ�»સના…! 

અને હ
ર:ને જરા ય ખયાલ ન હતો ક
 ક¬થ#રન એને આમ મૅસેજ કરશે ને ર�ના એ મૅસેજ વાચંી લેશ!ે 

ક¬થ#રન સાવ અલગ fકારની 6ી હતી. ]I્ુત િવહારમા ંએ માનતી. કોઈ પણ fકારના બધંનોમા ંન 

બધંાય એવી.. વહ
તી હવા �વી…! તો Aાર
ક વાવાઝોડા �વી…! કDEFટૂર fો�ાિમ/ગમા ંિનVણુ. કૉલેજમા ં

ભણતા {યાર
 એની પાછળ પાછળ Nન �યોછાવર થવા ઘણા ંFવૂકો ત{પર હતા. તૈયાર રહ
તા. પણ ક¬થ 

Aા ંએક િપ/જરામા ંVરુાઈ એ|ુ ંપખંી હy ુ?ં એને માટ
 તો આકાશ પણ નાBુ ંહy ુ!ં અ¾યાસ Vણુ( થતા જ એ 

માઇCોસૉ¿ટમા ંજોડાઈ હતી. �ણ વરસ બાદ ?ગૂલમા ંએણે પેશકદમી કર: હતી. ?ગૂલનો \ચો પગાર પણ 
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એને રોક: ન શAો ?ગૂલમા ંલાબંા સમય માટ
…! {યાથંી એણે Iદૂકો માયo યાUમૂા…ં! યાUથૂી ધરાઈ જતા 

એ નીકળ: પડ: દ
શ દ
શાવર e ૂદંવા. પૈસાની એને કોઈ નવાઈ ન હતી. અને પૈસાને એણ ેકદ: પોતાની 

મજ�રૂ: બનવા પણ દ:ધી ન હતી. જો ગજવા ખાલી હોય તો મૅકડોનાKડની ડોલર મે�Fનુી સે�ડિવચથી પેટ 

ભરવામા ંય એને કોઈ વાધંો ન આવતો. િસ/ગાપોર, ટો#કયો પણ એ જઈ આવી. કામ માટ
.. બે વરસ એણ ે

કંઈ જ ન કFુ~. પ#રÀમણ િસવાય. વhચ ેથોડો સમય એણે હ
#ક/ગ પર પણ એનો હાથ અજમાવી  ખાસા 

એવા પૈસા બનાવી દ:ધા. સાઉદ:ના થોડા રઈસ આરબના બ¼ક એકાઉ�ટ હ
ક કર: એણ ેલાખો ડોલર સેરવી 

લીધા હતા. હાલમા ંએ શાઘંાઈ હતી. અને કોઈ કામ માટ
 ક
"લફોિન°યા આવી {યાર
 જ વીક:Bુ ં ઇ��વટ
શન 

મળતા સીધી વેગાસ આવી ગઈ અને હ
ર:ના શાતં, ત�હા �વનમા ંએક વાવાઝોડાની માફક �કંાઇ હતી. જો 

ક
, એ વાવાઝોડાની આડઅસર એ થઈ ક
 ર�ના ઊડ:ને ફર: હ
ર: પાસે આવી ગઈ હતી.  

 

�કંાય છે zયાર
 �વનમા ંકોઈ ઝઝંાવાત 

થાય છે {યાર પછ: એક નવી  શRઆત.  

 

બરાબર એ|ુ ંજ થFુ ંહ
ર: – ર�નાના �વનમા ંપણ. હ
ર: હવે eશુ રહ
વા લાuયો. ર�ના પણ ધીર
 ધીર
 

બદલાય રહ: હતી. આCમક બની એ હ
ર: પર yટૂ: પડતી. હ
ર:ને માણતી…કહોને ક
 હ
ર:ને ભોગવતી…તક 

મળે {યાર
…#દવસે…રાતે…સાજં હોય ક
 સવાર…! હ
ર:ને પણ આµય( થyુ ંહy ુ ંર�નાના આ RપBુ.ં Nણ ેએ 

કોઈ Rપાગંના બની ગઈ હતી. Eયાસી તરસી… તરસતી…! ક
 � હ
ર:ની Eયાર: �ુલાર: અધા~ગના હતી. 

હ
ર:ને ક¬થ સાથે થયેલ એના %ખલનનો અફસોસ થયા રાખતો હતો. થતા થતા એ થઈ ગFુ ંહy ુ.ં પણ હવે 

એ|ુ ં કદ: ય ન થાય એવો એણે ર�નાને િવ�ાસ કરાવી દ:ધો હતો. અને ર�નાએ પણ ક2ુ ં હyઃુ ફરગેટ 

હર.લાઈક શી વોઝ અ બેડ b:મ!એક �ુઃ%વEન..!  

બ}ેની �વનની ઘટમાળ ફર: બરાબર ફરવા લાગી. હ
ર:ને નવા નવા fો�Oટ મ�યા હતા. જો ક
 

હાઉિસ/ગ માક�ટ ડાઉન હy ુ.ં પણ એBુ ંકામ વધyુ ંજy ુ ંહy ુ.ં તો ર�નાના b
સ હવે દ
શદ
શાવરમા ંf_યાત થઈ 

રmા હતા. એની વેબસાઈટ પણ એણ ે અપડ
ઈટ કર: અને ઓનલાઈન ઓડ(ર �ુિનયાભરમાથંી મળવા 

લાuયા. એ પહ
લા ંકરતા વધાર
 Pય%ત રહ
વા લાગી. ઉપરાતં એBુ ં �યેય હy ુ ંબોલી|ડૂમા ંfવેશ. જો એક 

વાર બોલી|ડૂમા ંfવેશ થઈ Nય તો પછ: ભયોભયો..! અને હવે તો ઘણી #ફKમોBુ ં�#ુટ/ગ Fએૂસમા ંથy ુ ં

એટલે એના સપંક( વધતા જતા હતા. એણ ેસોલો ફ
શન શો કરવાBુ ંઆયોજન કરવા માડં§ ુ ંહy ુ.ં  

�Cુવારની સા�ં ર
ડ વાઈનના બ ે પયમાના ભર: એક પયમાBુ ં હ
ર:એ ર�નાને આEFુ.ં �ીલ પર 

એ%પર
ગસ અને "ચકન સેકાઇ રહ: હતી. એની મીઠ: -વુાસ બેક યાડ(મા ંfસર: રહ: હતી. આઈપેડ પર ર�ના 

એની અને હ
ર:ની ઈમેઇલ ચેક કર: રહ: હતી.  

‘"ચયસ(…!’ ર�નાએ એBુ ં uલાસ હ
ર:ના uલાસ સાથે ટકરાવી સહ
જ હસીને VછુXુ,ં 

‘િમ…ર…ઝા…ગા.."લ…બ…?’ 
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‘ય..સ..હની!’ હસતા હસતા હ
ર:એ જવાબ આEયો, ‘કાશ એકાદ uલાસ પેટમા ં જતા Uુ ં પણ 

ગા"લબની �મ ગઝલ કરવા પણ મા�ું!’ 

‘F ૂઆર C
ઝી એઅબાઉટ ધીસ વાઇન!’ એક વાર બ}ે એ#ડસન ગયા હતા {યા ંચાઈિનઝ ર
%ટોરામંા ં

બ}ેએ �
�ચ ર
ડ વાઇન િમરઝા ગા"લબ પીધો હતો અને {યારથી હ
ર: એ વાઇનનો #દવાનો થઈ ગયો હતો 

એટલે હસતા હસતા ર�નાએ ક2ુ,ં ‘જો વાઈન પીવાથી જ y ુ ગા"લબ બની Nય તો ભલ ેઆખી બોટલ 

ગટગટાવી N.. પણ y ુ ંવાઈન પીને %વાઈન બનીને મારા yટૂ: પડ
 છે એ તને Nણ નથી…!’ 

‘વાઈન…%વાઇન…ફાઈન…! ડા"લ�ગ F ૂઆર માઈન…’  

‘અર
 વાહ..!પીધા જ પહ
લા ંજ y ુ ંતો ગા"લબ બની ગયો.. r�ેજ ગા"લબ…!’ વાઇનને uલાસમા ં

ગોળ ગોળ ફ
રવતા ર�નાએ હસીને ક2,ુ ‘મને ખાવાBુ ંઆપ.. કકડ:ને cખૂ લાગી છે. આeુ ં િવક તો બU ુ

દોડધામ રહ:, હ
ક#ટક…!’ 

‘Uુ ં પણ ડ
મ બીઝી હતો.’ વાઈનનો એક નાનો ¯ ૂટં ભર: હ
ર:એ ક2ુ,ં ‘િવક એ�ડમા ંતો બસ તને 

વળગીને -ઈૂ રહ
| ુ ંછે…!’ 

‘માર
 પણ…’  પોતાની rગત ઇમેઈલ ચેક કયા( બાદ આઈ પેડ પર ર�નાએ હ
ર:ની ઇમેઇલ 

તપાસવા માડં:. જકં ઈમેઈલ ડ:લીટ કરતા કરતા એક ઈમેઈલBુ ંઆઈડ: જોતા એ ચ8ક:. 

-loveu4ever@gmail.com  

હ
ર: તો �ીલ પર Pય%ત હતો.  

ર�નાએ Jજૂતી jગળ:એ ઇમેઇલ ખોલવા આઈપેડના %C:નને %પશ( કયo અને ¤%Cન પર ઇમેઇલ 

વાચંવા માડં:. 

-હાય ડા"લ�ગ, 

હાઊ F ૂ�ºૂગ? આઈ એમ %યોર F ૂઆર �ºૂગ �ેઈટ. બટ આઈ મે નોટ. આઈ એમ િમિસ/ગ F ૂ

માય લવ. �ોમ બોટમ ઓફ માય હાટ(  F ૂઆર િમ%ડ.. �ોમ બોટમ ઓફ માય સૉલ F ૂઆર િમ%ડ. Pહ
ન આઈ 

Ï`લ�ક.. આઈ ક
ન સી F…ૂબટ F ૂઆર નોટ વીથ મી. લવ F.ૂ. લવ F…ૂ લવ F.ૂ. ફોર એવર… 

યોર ક¬થ.  

એક જ ¯ ૂટંમા ંએ વાઈન ગટગટાવી ગઈ.  

-સો બીચ એમ પીછો છોડ
 એમ નથી. એ ગણગણી.. 

‘Pહોટ…? F ૂ#ફિનkડ…!’ 

‘કમ હ:યર…!’ ર�નાએ ક2ુ,ં ‘ધ બીચ ઇસ %ટ:લ િમિસ/ગ F…ૂ!’ કહ: એણે આઈપેડ હ
ર: તરફ 

લબંાPF.ુ  

હ
ર:એ પણ એ ઈમેઇલ વાચંી. એ માની જ શકતો ન હતો ક
 ક¬થ આ ર:તે એને ઈમેઇલ કરશે. એBુ ં

Ðદય ધક ધક ધડકવા લાuFુ.ં  

‘હની! આઈ ડ:ડ નોટ #ર%પો�ડ હર…!’ એને ડર હતો ક
 ર�ના ફર: િવષાદમા ંસર: પડશે. એના પર 

શક કરવા લાગશે.  
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‘આઈ નો…’ ર�નાએ આઈપેડ લઈ, ‘ક
ન આઈ #રEલાય ઓન બીહાKફ ઓફ F?ૂ’ 

‘%યોર…!’ હ
ર:એ, ‘ઑફ કોસ(…!’ હ
ર:એ પણ એક જ ¯ ૂટંમા ં વાઈન ખાલી કયo અને એનો અને 

ર�નાનો uલાસ ફર: ભયo. આ� નશો થવામા ંવાર લાગવાની હતી. એક એકરના બેક યાડ(ની લીલીછમની 

લોનની વhચ ેહ
ર:એ ગઝીબો બનાPયો હતો અને એમા ંબ}ે િવશાળ સોફા પર બેઠા હતા. -રૂજ �બૂવાની 

તૈયાર: કર: રmો હતો એટલે હ
ર:એ eKૂલા ગઝીબોની ચાર
 તરફ લગાવેલ નાયલોનની Nળ ફ
લાવી દ:ધી. 

ર�નાએ એની સ_ંયાબધં મનપસદં યા�ક: ક
�ડલ fÑવ"લત કર: ફર: વાઈનનો uલાસ ભર: સોફાને બેડ 

બનાવી jખો બધં કર: -તૂી.  

વાઈનના પયમાના પછ: પયમાના ખાલી થયા. માદક -વુાસ ધીમે ધીમે fસરવા લાગી. હ
ર: બ�ુ ં

જ વીસર: જવા માગંતો હતો. તો ર�ના પણ. તો ય, 

 

થતો નથી હવે કોઈ નશો અને દોષ મયનો નથી કશો. 

સીમાઓ એ જ રહ: ને બદલાય ગયો �જ/દગીનો નકશો.  

ર�નાએ હ
ર:ના બ}ે હાથ પકડ: પોતાની નજદ:ક ખ¼hયો. બે નશા ભેગા થઈ ગયા હતા એની ક±થઈ 

jખોમા…ં! 

હ
ર: ફ
લાઈ ગયો ર�ના પર… ર
લાઈ ગયો ર�ના પર…! પણ હ
ર:ને એ Nણ ન હતી ક
 વાઈનના 

નશામા ં ક
 પછ: વાસનાની ર
લછેલમા ં શર:ર -ખુ માણતી વખતે એ ક¬થ#રનBુ ં નામ રટ: રmો હતો! 

ગણીગણી રmો હતો…! એની બાહોમા ંહતી ર�ના… તો કદાચ એના માનસમા ંસતંાઈ હતી ક¬થ#રન…! 

િનશા બ}ેએ ગઝીબોમા ં જ વીતાવી. સવાર
 પખંીઓના કલરવે fથમ હ
ર:ને જગાડnો. વહ
લી 

સવારની મીઠ: મીઠ: ઠંડક વાતાવરણને તા[ુ બનાવી દ:�ુ ંહy ુ.ં ર�ના ઘસઘસાટ \ઘતી હતી. એને હ
ર:એ 

`લે�ક
ટ બરાબર ઓઢાડ§ુ.ં હ
ર:Bુ ંમા�ુ ંભાર: હy ુ.ં એને અચાનક ક¬થની ઈમેઇલ યાદ આવી �નો ર�નાએ 

જવાબ આEયો હતો. એના વતી. તો �ુ ંજવાબ આPયો એ Nણવાની એની તાલાવેલી પણ હતી.  આઈપેડ 

એણે ચા^ ુકFુ~. એના આµય( વhચ ેર�નાએ � જવાબ આપેલ એ પરત આPયો હતો. � ઈમેઇલ આઈડ: 

પરથી ઇમેઇલ આવેલ એ ખો�ંુ છે એવા સદં
શ સાથે.. #ડલીવર: ફ
ઈKયોરના મૅસેજ સાથે..  

-ઓહ…! સો શી ઇસ વેર: %માટ(…! 

-હવે…? 

-ક
વી ર:તે બચ|ુ ંએનાથી…?!  

હ
ર: જKદ:થી ઘરમા ંગયો. એનો આઈફોન ઘરમા ં હતો. એમા ં ક¬થ#રનના સેલફોનનો નબંર હતો. 

એના પર એ ડાયલ કર: ક¬થને એ કહ: દ
વા માગંતો હતો ક
 એનો પીછો છોડ: દ
 સદાને માટ
! પહ
લા ંતો 

આઈફોન ન મ�યો. એ �કમા ંજ cલૂી ગયો હતો. {યાથંી લઈ આPયો. તો એમા ંય એ જ મેસેજ હતો ક
 � 

ઈમેઇલમા ંહતો.  
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-ઓહ…! જરાય િવચાર કયા( િવના ?%ુસાથી � નબંર પરથી મેસેજ આવેલ એના પર વાત કરવાનો 

એણે fયાસ કયo તો ઉ0ર મ�યોઃ ધ નબંર F ૂહ
વ ડાયKડ ઇસ નોટ ઇન સિવ°સ… �Eલસ ચેક ધ નબંર એ�ડ 

ડાયલ અગેઈન.  

-ડ
મ…ઈ…ટ…! એક =ણ તો હ
ર:ને આઈફોન ફ́ક: દ
વાBુ ં મન થઈ આPFુ.ં પણ એણ ેમાડં માડં 

?%ુસા પર કા� ુરા_યો. આઈફોન લઈ એ ફર: બેકયાડ(મા ંગઝીબોમા ંઆPયો. એBુ ંÐદય ધક ધક ધડકyુ ં

હy ુ.ં  

 ‘?ડુ મોિનÒગ N…ન…!’ પખંીઓના કલરવને કારણે ર�ના પણ Nગી ગઈ. `લે�ક
ટ પોતાના અધ( 

Óઘાડા તન પર ખ¼ચતા એણે fેમથી હ
ર:ને પાસે આવવા ઇશારો કયo અને હ
ર: એના પડખ ેભરાયો. ર�ના 

હ
ર:ના વાળમા ંહાથ ફ
રવવા લાગી.  

‘NB…ુ! મ¼ ક¬થનો કો�ટ
Oટ નથી કયo. આઈ %વૅએર…!’ 

-તો પણ એ તારા મનમા ંછે…! શ`દ � ૂકં સાથે ગળ: જઈ ર�નાએ મલક:ને ક2ુ,ં ‘આઈ નો…! આઈ 

�%ટ F.ૂ’ 

‘બટ…!’ 

‘Eલીઝ… �ુ નોટ િથ�ક � ૂમચ! એ�ડ ગેટ મી એ કોફ:.. ડાક(…!’ 

‘%યોર…!’ 

#દવસો પછ: #દવસો િવતવા લાuયા. હ
ર: એના કામમા ંPય%ત. તો ર�ના એના કામમા…ં 

બે અઠવા#ડયા પછ: ફર: હ
ર: પર ઈમેઇલ આવી. પહ
લા ંકરતા અલગ જ આઈડ: પરથી.  

-ur4me@yahoo.com 

-માય લવ,  

ઇટ ઇસ ઑલ મો%ટ ઇDપોિસબલ ફોર મી �ુ "લવ િવધાઉટ F.ૂ એ�ડ આઈ નો યોર ક¤�ડશન ઇસ ધ 

સેઈમ. માય ટાઇમ ઇસ %ટોEડ.. માય Oલોક ઇસ આઉટ ઑફ ઓડ(ર…! સોર: �ુ સે…! બટ આઈ એમ 

િથ¤�કÖગ એબાઊટ F ૂ»વે¤�ટ ફોર સેવન. એવર: મોમે�ટ ઓફ માય લાઈફ.. આઈ �ીધ F…ૂ આઈ �ીધ ફોર 

F,ૂ માય %વીટ હાટ( ! 

હ
ર: %ત`ધ… ર�ના બેચેન…! 

હ
ર:ને ડર હતો ક
 ર�નાBુ ં #ડfેશન ફર: Uમુલો કરશે. ક¬થને એ પહ8ચી શકતો ન હતો. એને ઉ0ર 

આપતો તો એ પાછો આવતો. ફ
ઈસ�કૂ પર પણ એણે ક¬થBુ ંfોફાઈલ શોધવાની કોિશષ કર: તો એ શોધી 

ન શAો. પહ
લા ંતો એ એના �
�ડ "લ%ટમા ંહતી. Aા ંતો ક¬થે એને `લોક કર: દ:ધો હશે અથવા તો ક¬થે 

એBુ ંfોફાઈલ #ડએ¤Oટવેઈટ કર: દ:�ુ ંહશે..! 

-તો….એ Iતૂર: સહ
લાઈથી પીછો છોડ
 એમ નથી! હ
ર: િવચારતો હતો..!  

ર�નાને પણ rદર rદર ડર લાગતો હતો, ‘હ
ર:…! આઈ એમ %ક
ડ(..! સમિથ/ગ ઇસ ર8ગ…! હર 

અ`સેશન ફોર F ૂઇસ મેઇકxગ મી %ક
ડ(…! આઈ �ુ નોટ વો�ટ �ુ ^ઝૂ F.ૂ. માર
 તને ખોવો નથી…!’ 
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‘આઈ એમ યોસ(…ફોર એવર…!’ હ
ર:એ ર�નાને બાથમા ંલીધી, ‘ઇટ વોઝ માય બીગે%ટ િમ%ટ
ક આઈ 

%લેEટ િવથ હર…!’ હ
ર:નો પ%તાવો એના ચહ
રાને િવચ"લત કર: ગયો. એક કા"લમા છવાવા લાગી હતી 

એના ચહ
રા પર… ! એ રાતે \ઘી શકતો ન હતો. રાતે પણ ચમક:ને Nગી જતો. ર�નાને એણે ખોઈ દ:ધી છે 

એવા �ુઃ%વEન સતાવતા. પણ પડખે ર�નાને -તેૂલ જોઈ એને ધરપત થતી.  

હ
ર: કદ: ય આટલો "ચ/િતત રmો ન હતો �ટલો અ{યારના સજંોગમા ંએ રહ
તો હતો. ક¬થનો ભરડો 

ધીમે ધીમે વધતો જતો હતો. સાવ િનઃસહાય હોવાનો એક ડખં એને કોર: ખાતો હતો.  

-અને થોડા #દવસો બાદ ફર: ક¬થનો પ� મ�યો ઘરના મેઈલ બો=માથંી! 

થાક:ને સા�ં એ ઘર
 આPયો {યાર
 ર�ના મેઇલ ચેક કર: રહ: હતી. અને એક -ગુધંી એ�વેલપમા ં

?લુાબી કાગળ પર ટાઇપ કર
લ પ� હતો. એ જ વાત રટ: હતી ક¬થે… ક
 એ હ
ર: િવના �વી શક
 એમ નથી 

અને હ
ર:ને મેળવવા એ કંઈ પણ કર: શક
.. કંઈ પણ…! 

પ� Aાથંી પો%ટ થયો એ જોવા હ
ર:એ કવર તપા%Fુ ંતો જોFુ ંક
 પો%ટ ઑ#ફસનો કોઈ િસ�ો જ ન 

હતો. ક
 ન %ટ
Dપ.. ન તો કોઈ #ટક:ટ હતી એના પર…! 

-ઓહ.. તો એ આPયો ક
વી ર:તે ઘરના ંમેઈલબો=મા…ં? 

-તો �ુ ંક¬થ ઘર -ધુી આવી પહ8ચી છે…?! 

-ઓહ… નો…!  

‘વોટ આર F ૂિથ�કxગ…?’ 

‘ન±થxગ…!’ Nણ ેભીના વાળમાથંી પાણી ખખંેરતો ન હોય એમ હ
ર:એ એBુ ંમા�ુ ંહલાPFુ.ં એ એનો 

ડર ર�નાને તબદ:લ કરવા માગંતો ન હતો. કદાચ, એ ડર ર�ના પચાવી ન શક
!  

પણ હ
ર: ખર
ખર rદરથી J�ૂ ગયો હતો.  

ક¬થનો સપંક( કરવો ખાસ જRર: હતો. એક વાર એને RબR મળ: સમNવી શકાય એમ હ
ર: માનતો 

હતો. પરંy,ુ ક¬થ સરળતાથી હાથમા ંઆવે એમ ન હતી.  

હ
ર:ની માનિસક હાલત #દવસે #દવસે કથળતી જતી હતી. jખો ફરતે Iંુડાળા ઘાટા થવા લાuયા. 

દાઢ: પણ વધી ગઈ હતી. ર�ના એના કામમા ંવધાર
 Pય%ત રહ
તી હતી. થોડા #દવસ તો એ fવાસમા ંજ 

રહ:. િશકાગો ખાતે એના સલવાર-કમીઝ, �ડૂ:દાર, Iુિત°, સાડ:Bુ ંએ�Oઝ"બશન યો� રહ: હતી એટલે બ�ુ ં

વીસર: એણે એના ંપર વધાર
 �યાન આપ|ુ ંપણ જRર: હy ુ.ં   

 ર�ના િશકાગો ગઈ હતી �ણ #દવસથી. િવક એ�ડમા ંહ
ર: એકલો જ હતો અને ઘરમા ં#દવાલો પર 

કલર કરવાનો એનો ઇરાદો હતો. ગમે એમ એ eદુને કામમા ં રોકાયેલ રાખવા માગંતો હતો. એને મદદ 

કરવા એના બ ે સહકાય(કર પણ આવવાના હતા. \ઘ ઊડ: જતા એણે તૈયાર: કરવા માડં: હતી. �થી 

fો�Oટ સમયસર Vરૂો થાય.  

{યા ંજ એનો ફોન રણAો. સામે ર�ના હતી િશકાગોથી, ‘?ડૂ મોિનÒગ NB…ુ!’ 

‘?ડૂ મોિનÒગ માય લવ.. હાઊ આર F?ૂ આઇ િમસ F…ૂ!’ 
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‘મી �.ૂ. બટ સમવન અધર ઈસ ઓKસો િમિસ/ગ F ૂમોર ધેન મી…!’ હસીને ક
 હસવાનો અ"ભનય 

કરતા ર�ના બોલી, ‘F ૂનો U…ૂ!’ 

-ઓહ…! તો ક¬થે ફર: �ુ ંકFુ~? હ
ર: મૌન જ રmો.  

‘ચેક યોર ઈમેઈલ…! નાઊ…!’ કહ:ને ર�નાએ ફોન #ડસકનેOટ કરતા ક2ુ,ં ‘Eલીસ બી ક
ર�લ…! આઈ 

લવ F…ૂ! શી ઇસ નાઊ હો#રબલ.. અને મને હવે ડર લાગે છે…!’ 

હ
ર:એ લેપટોપ ઓન કFુ~. ઇનબો= પર �Oલક કર: મેઈલ જોવા માડં:. ક
ટલીક જકં મેઈલ હતી. એ 

#ડ"લટ કરતા કરતા એ ર�ના કહ
તી હતી એ ઈમેઇલ પર પહ8hયો.. ફર: નવો જ ઈમેઇલ આઈડ:! 

-ihateu@hotmail.com 

-ઓહ…! આઈડ: પર નજર પડતા જ હ
ર: J�ૂ ગયો.  

-ડા"લ�ગ, 

F ૂ^કૂ #કલર િવથ "�ટલ "બયડ(! -પુર િવથ %ટબલ…! 

-તો એને એ ય Nણ છે ક
 મ¼ દાઢ: વધાર: છે…! હ
ર:ને હ
રત થFુ.ં %Cોલ કર: એણ ેઈમેઇલ આગળ 

વાચંવા માડં:. એ જ વળગણ હyુ ંશ`દ
 શ`દ
… પરંy ુછેK^ુ ંવાA અલગ હyુ.ં આઈ હ
ઈટ F…ૂ! અને એ 

�ણ વાર #રિપટ કFુ~ હy ુ.ં અને લ_Fુ ંહy ુ ંક
, ઇફ F ૂઆર નોટ માઈન… F ૂ�ડુ નોટ બી ફોર એનીવન! ગેટ 

ર
ડ: � ૂબી ઓ�લી માઈન…! 

-ઓહ… હવે �ુ ંકર|ુ ંઆBુ?ં  

-ર�ના �ુ ંસમજતી હશે? હ
ર: િનઃસહાય થઈ eરુશી પર ફસડાય પડnો.  

-એ અહx જ Aાકં હતી. ક¬થ આસપાસ જ હતી. અને એની નજર હ
ર: પર હતી. હવે એ ધીર
 ધીર
 

હ
ર:ને િધ�ારવા લાગી હતી! કહ
વાય છે ક
 EયારB ુઅિત િવIૃત Rપ છે િધ�ાર…! 

�ુ ંકર|ુ ંસમજ પડતી ન હતી હ
ર:ને! એણ ેક¬થ તરફથી આવેલ બધી જ મેઈલ #ડ"લટ કરવા માડં:. 

સદાને માટ
…!  

-�ુ ંમેઈલ #ડ"લટ કરવાથી ક¬થનો પીછો છોડાવી શકાશે? એના મને એને VછૂXુ.ં એનો કોઈ ઉ0ર ન 

હતો હ
ર: પાસે. બાર પાસે જઈ હ
ર:એ �ીન લેબલ ¤Pહ%ક:નો પિતયાલા પેગ બનાPયો મોટા uલાસમા.ં ફOત 

�Øુ ¤Pહ%ક:નો નાનકડો ¯ ૂટં ભયo. એક ઉ¨મા – દાહ Dહ8થી અ}નળ: -ધુી ફર: વળ:. ર
#�જર
ટરમાથંી બરફ 

લઈ એણે uલાસમા ંબરફના ચોસલા ંભયા( અને અને uલાસની #દવાલો સાથે એ ચોસલા અથડાતા � રણકાર 

થતો હતો એ સાભંળતા સાભંળતા એણે uલાસ હલાવવા માડંnો, ખાલી કરવા માડંnો.  

-નાઉ વોટ?  

અચાનક યાદ આવતા એણે ફોન કર: એના સહકાય(કરને આવવા માટ
 ના પાડ: દ:ધી.  

વહ
લી સવારથી એ પીતો રmો. એની �જ/દગીમા ંકદ: ય એણ ેઆટલી વહ
લી સવાર
 પી�ુ ંન હy ુ.ં 

પરંy,ુ Nણ ેએનો eદુ પર કોઈ જ કા� ૂરmો ન હતો. અને આ� એને રોકવાવાÙં પણ કોઈ ન હyુ ંએની 

પાસે. પીતો રmો એ zયા ં-ધુી એ પીને બેહોશ ન થઈ ગયો.   
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માડં માડં ડગમગતા કદમે "લિવ/ગ Rમમા ં ગોઠવેલ સોફા પાસે ગયો અને -ઈૂ ગયો. નશામા,ં 

િન/દરમા,ં પણ એને ક¬થ#રન જ દ
ખાઈ. એના પર સવાર થયેલ ક¬થ… એને �ુબંનો પર �ુબંન કર: ?ુગંળાવી 

દ
તી ક¬થ… ઉ}ત વ=%થળ વાળ: -ુવંાળ: ક¬થ…ચીસો પાડતી ક¬થ…ઊના ઊના �ાસ ભરતી ક¬થ…ઊછળતી 

ક¬થ…તરફડતી ક¬થ…]લુાયમ ર
શમી ?લુાબી {વચા વાળ: ક¬થ…! ક¬થ… ક¬થ… ક¬થ… ક¬થ…! 

િવક એ�ડ એમ જ ત�હા ત�હા વીતી ગયો હ
ર:નો. rદર rદર એને ડર લાગવા માડંnો હતોઃ 

ક¬થ#રનનો.. એ હવે કંઈ પણ કર: શક
…! કંઈ પણ…અને એને રોકવી જRર: હતી.  

�ધુવાર
 િશકાગોથી ર�ના આવી ગઈ. એBુ ંએ�Oઝબેશન સફળ ર2ુ ંહy ુ.ં એ eશુ હતી. થોડો સમય 

પસાર થઈ ગયો. પરંy ુહ
ર: બેચેન હતો. જો ક
 થોડા વખતથી ક¬થ તરફથી કોઈ સદં
શ આPયો ન હતો.  

‘આઈ એમ ગે#ટ/ગ ગન…!’ હ
ર:એ ર�નાને ક2,ુ ‘ફોર સે¿ટ:… માય સે¿ટ:…અવર સે¿ટ:..!’ 

‘ગન…?!’ ર�નાને નવાઈ લાગી… 

‘આઈ મીન #રવોKવર…!’   

‘આર F ૂ%યોર…!’ 

‘યસ…આઈ એમ…! આઈ ઓલ ર
ડ: ગોટ પરિમટ…લાયસ�સ…ફોર ફાયર આDસ(!’ 

‘ઓ…ક
…!’ ર�નાને સહ
જ ડર:ને ક2ુ,ં ‘બટ બી ક
ર�લ…!’ 

‘આઈ વીલ ડા"લ�ગ…!’ 

�ણ મ#હના ઠંડા િશયાળાના પસાર થઈ ગયા. અને �ણ ેય મ#હનાઓ દરDયાન ક¬થ#રનનો કોઈ 

સદં
શ આPયો ન હતો. એટલે હ
ર: થોડો ન"ચ/ત હતો. કસરત, યોગ, અને fાણાયમ મારફત ફર: એ તાજો-

માજો થઈ ગયો હતો. વળ: િશયાળા દરDયાન એBુ ં ક�%�OસનBુ ં કામ પણ ધી]ુ ં પડ: જy.ુ ઉનાળો બU ુ

સરસ રmો હતો એની ક�%�Oસન કDપની માટ
. એ ખા- ુકમાયો હતો. એની ઘણા વખતથી એક ઈhછા હતીઃ 

એક પોસ© કાર ખર:દવી… અને હવે એ સમય આવી ગયો હતો. ર�ના પણ ચાહતી હતી ક
 એક લOઝર: કાર 

હોય � ૂિસટર… અને બ}ે એમા ંલ8ગ bાઈવ પર નીકળ: પડ
... zયાર
 સમય મળે {યાર
…!  

વેલે�ટાઇન ડ
 આવી રmો હતો અને એ #દવસે હ
ર:એ ર�નાને સfાઇઝ કર: દ:ધીઃ નવી નકોર કાર 

પોશ© બૉOસટર �ટ:એસ આપીને…! `લેક કનવ#ટ¡બલ બૉOસટર �ટ:એસ જોઇને ર�ના ઊછળ: જ પડ: 

હતી…! �ુબંનો વડ
 હ
ર:ને એણે નવડાવી દ:ધો…!  

હ
ર: eશુ હતો… �જ/દગી �વવાની ફર: મN આવી રહ: હતી. માચ(ના fથમ અઠવા#ડયામા ં

મો¤��યાલ ખાતે ઇ¤�ડયન #ફKમ ફ
¤%ટવલ હતો. ર�નાને ખાસ િનમ�ંણ મ�Fુ ંહy ુ.ં અને આ એક તક હતી. 

ઉમદા તક બોલી|ડૂમા ંસપંક( વધારવાની. એણે હ
ર:ને પણ તૈયાર કયo અને શિનવાર
 વહ
લી સવાર
 નીકળ: 

સાજં -ધુીમા ંમો¤��યાલ પહ8ચી જવાBુ ંઆયોજન હyુ.ં  

ર�ના વહ
લી ઊઠ:ને તૈયાર થઈ ગઈ હતી. સામાન ]કુવા એ બહાર ગઈ. અને %ત`ધ થઈ ગઈ. 

bાઇવ વેમા ંબૉOસટર પાક(  કર
લ હતી. ગઈ કાલે સા�ં જ હ
ર: એને #ડલરને {યાથંી સિવ°સ કરાવી આPયો 

હતો. અને ગરાજમા ં]કુવાને બદલ ેએણે એ bાઈવ વેમા ંજ પાક( કર: હતી. અને એ કાર અ{યાર
 �ટ
લ 

ºડાઓથી છવાઈ ગઈ હતી. Nણ ેºડાનો વરસાદ વર%યો ન હોય કાર પર…! 
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કાળ: ચકચ#કત કાર પર છવાયેલ �ડાના અસ_ંય સફ
દ કોચલા અને પીળ: જરદ: કારણે બૉOસટર 

એકદમ િવIૃત લાગતી હતી…ગદં: ગોબર:… ºડાની �ુગ~ધ bાઈવ વેમા ં ફ
લાઇ ગઈ હતી.. ર�નાને એક 

ઊબકો આPયો…! Dહ8 પર હાથ રાખી એ ઊબકાને ખાળ: એ દોડ: ઘરમા ંબાથRમ તરફ…!  

કારની હાલતથી અNણ એવો હ
ર: ર�નાને આમ અચાનક ઊલટ: કરતા જોઈ મનોમન eશુ થયોઃ 

શી મ%ટ બી fેuનન�ટ…! 

ર�ના ઊલટ: કર: રહ: હતી એટલે પાણીનો uલાસ લઈ હ
ર: બાથRમમા ંગયો અને  ર�નાની પીઠ પર 

હાથ ફ
રવવા લાuયો.  

ઉલટ: અટકતા ર�ના હાફંતા હાફંતા બોલી, ‘શી ઇસ હ:યર.. ધ `લડ: વીચ ઇસ #હયર..!’ �ાસ રોક: 

ચીસ પાડ: એ ફર: બોલી, ‘ધ `લડ: બીચ ઇસ #હયર..!’ 

‘Pહોટ…?’ fથમ તો હ
ર:ને કંઈ સમજ ન પડ:, પણ ર�નાની jખોમા ં ડર હતો. એ નીહાળ: એ 

"ચ/િતત થયો.  

‘Pહ
ર ઈસ ગન…?’ ર�નાએ અચાનક VછુXુ,ં ‘Pહ
ર ઇસ ગન… ??’ ર�નાની jખોમા ં?%ુસો તગતગતો 

હતો, ‘આઈ વીલ #કલ હર…!’ 

હ
ર:ને સમજ પડતી ન હતી. ર�ના દોડ:ને બેડRમમા ંગઈ. બેડRમના ંOલૉઝેટમા ંરાખેલ �%મથ એ�ડ 

વેશનની #રવોKવર જમણા ંહાથમા ંલઈ તાકતી એ બહાર દોડ:. એની પાછળ દોડnો હ
ર:. હવે એને ખર
ખર 

ડર લાuયો, ‘Pહોટ હ
પ�ડ??’  

‘કમ ઓન બીચ Pહ
ર આર F…ૂ??’ ર�ના bાઈવ વેમા ંજોર જોરથી બરાડ:, ‘કમ ઓન બીચ Pહ
ર 

આર F…ૂ! કમ ઓન…આઈ િવલ #કલ F…ૂ!’ કહ: એણે હવામા ંફાયર કરવાBુ ંશR કFુ~ અને આખી #રવોKવર 

ખાલી કર: દ:ધી.. ધાયં… ધાયં… ધાયં… સાતે સાત રાઉ�ડ હવામા ંઆડ
ધડ…! હ
ર:Bુ ંબ�ુ ંજ �યાન ર�ના 

પર હy ુ ંઅને એ ર�નાને કા�મૂા ંલેવા માગંતો હતો, એના ?%ુસાને કા�મૂા ંલેવા માગંતો હતો. કમરમાથંી 

એણે ર�નાને પકડ: લીધી. અને ર�ના છટકવાની કોિશષ કરતી હતી. એ તો સાaંુ હy ુ ં ક
 હ
ર:Bુ ંઘર અલગ 

િવ%તારમા ંહy ુ.ં અને ન�કBુ ંઘર થોડા સમયથી બધં હy ુ.ં ન#હ/તર વહ
લી સવાર
 ગોળ:બારના અવાજથી 

તહલકો મચી Nત.. અને એની હ
ર:ને "ચ/તા હતી… 

‘વોટ હ
પ�ડ…?!’ હ
ર:ને ર�નાને બાહ8મા ંપકડ: રાખી હતી.  

અને અચાનક એની નજર એની નવી નકોર કાર બૉOસટર પર પડ: અને એBુ ં Ðદય પણ એક 

ધબકારો �કૂ: ગFુ.ં  

-ઓહ…! એની કારની હાલત િનહાળ: એનો ?%ુસો પણ સાતમા આસમાને પહ8ચી ગયો.. 

-બીચ…! ડાયન…! હવે તો એ હદ વટાવી ગઈ. એની એ #હDમત ક
 માર: કારની આવી હાલત 

કર
…!ડ
મ ઈટ…! હ
ર:ને સમજ પડતી ન હતી ક
 �ુ ંકર|ુ.ં ર�ના bાઈવ-વેમા ંફસડાઈ ગઈ હતી. એ હાફં: રહ: 

હતી. સવારની eશુBમુા ઠંડ:મા ંપણ એ પરસેવ ેર
બઝેબ થઈ ગઈ હતી. એને બાવડાથી પકડ: હ
ર:એ ઊભી 

કર: અને આઘોષમા ં લઈ ર�નાને ઘરમા ં લઈ આPયો અને "લિવ/ગ Rમમા ં સોફા પર બેસાડ:. rદરથી 

uલાસમા ંપાણી લાવી એણે ર�નાને પીવા આEFુ.ં ર�ના આખો uલાસ ખાલી કર: ગઈ.  
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‘લેટ મી કોલ V"ુલસ…!’ કંઈક િવચાર: હ
ર:એ ક2ુ.ં  

ખાલી ખાલી jખે ર�ના હ
ર:ને જોવા લાગી. એની jખોમા ં છવાયેલ અવકાશ જોઈ હ
ર:ને ફાળ 

પડ:… 

‘વાય…? વાય…ડ:ડ F ૂ �%લપ વીથ હર…?’ JસૂIંુ નાખંી ર�ના ભીની ભીની jખે બોલી, ‘વાય… 

વાય.. વાય…?’ 

‘……………!’ �ુ ંજવાબ આપે હ
ર:. એની પાસે Aા ંકોઈ ઉ0ર હતો? 

�સૂIંુ રોક: ર�નાએ VછુXુ,ં ‘વોટ વીલ F ૂસે �ુ કૉપ…? �ુ ંકહ
શે પો"લસને ક
 y ુ ંએની સાથે -તેૂલ 

એનો બદલો એ લઈ રહ: છે?’ 

‘……………!’ હ
ર: મૌન..  

\ડો િનઃ�ાસ નાખંી ર�ના સોફા પરથી અચાનક ઊભી થઈ. એક નજર એણે હ
ર:એ સાઈડ ડ
%ક પર 

]કૂ
લ #રવોKવર પર કર: � એણ ેથોડા સમય પહ
લા ંજ ખાલી કર: નાખંી હતીઃ �જ/દગી આ ખાલી #રવોKવર 

�વી તો નથીને? એક િવચાર આવીને અટક: ગયો ર�નાના ં ખાલી ખાલી મગજમા…ં#રવોKવર ફર: ભર: 

શકાય છે.. તો �જ/દગી ક
મ નહx? 

‘�Oલન અપ ધ મેસ…!’ હતાશ હ
ર:ના વાળ ખોરવી નાખંી હસવાનો અ"ભનય કરતા ર�ના બોલી, ‘વી 

હ
વ � ૂલીવ ફોર મો¤��યાલ…માર
 #દપીકાની એપોઇ�ટમે�ટ છે…આઈ ડો�ટ વો�ટ � ૂિમસ…!’ અને #રવોKવર 

તરફ નજર કર: ક2ુ,ં ‘Eલીસ… લૉડ ઈટ અને ટ
ઈક વીથ અસ…’ 

હતાશ હ
ર: બહાર ગયો. પાઈપ નળ સાથે જોડ: એણે એની કાર પર પાણી છાટંવા માડં§ ુ.ં �ડાની 

જરદ: -કુાઈ ગઈ હતી એટલે સાફ કરતા વાર લાગી. થાય એટ^ુ ંસાફ કર: બ}ે નીકળ: પડnા મો¤��યાલ 

જવા માટ
. ર%તામા ંfથમ હ
ર:એ કારવોશમા ંજઈ ઉપરાઉપર: બે વાર કાર ધોવડાવી.  

મો¤��યાલનો ફ
રો સફળ રmો. �ણ #દવસ Aા ં પસાર થઈ ગયા એની Nણ પણ ન થઈ. 

બોલી|ડૂના ઘણા ંકલાકારોને મળવાનો મોકો મKયો. #દપીકાને ર�નાએ #ડઝાઇન કર
લ b
સ પસદં આPયા હતા 

અને એણ ે મોટો ઓડ(ર ન8ધાવી દ:ધો એટ^ુ ં જ નહx પણ zયાર
 તક મળે {યાર
 એને ]ુબંઈ આવવાBુ ં

િનમ�ંણ પણ આEFુ.ં ર�ના Nણ ેબ�ુ ંજ વીસર: �જ/દગી �વવા માગંતી હતી… અને �જ/દગી એની પાસે ઘ£ુ ં

માગંતી હતી…! 

હ
ર:ને rદર rદર yટૂતો જતો હતો. રાતે -તૂો {યાર
 લૉડ
ડ #રવોKવર એના #ક/ગ સાઈઝના 

પલગંની બા[ૂમા ંસાઈડ ડ
%કના ખાનામા ંરાખતો. એને થyુ ંહy ુ ંક
 ક¬થ#રન eદુ ક
 એના કોઈ માણસ gારા 

એને ખતમ કર: નાખંશે. પતાવી દ
શે…! 

*   *   *    *   *   *    *   *   *   *   *   * 

�ફરસન ટાઉનિશપના પો"લસ #ડપાટ(મે�ટમા ંભાર
 ચહલ પહલ હતી. ઑ#ફસર ઓફ ચીફ ક
િવન C
ગ 

પર ભાર
 જવાબદાર: આવી ગઈ હતી. એ એક બાહોશ ચીફ હતા. પણ હ
ર: મડ(ર ક
સ એમના માટ
 અને 

એમના પો"લસ #ડપાટ(મે�ટ માટ
 એક મોટ: ચૅલે�જ હતી. એક મોટો પડકાર હતો! 
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ઑ#ફસર ક
િવને હ
ર: મડ(ર ક
સ ઊક
લવા એમના કાય(=મ અિધકાર:ઓની ખાસ િનમ£ ૂકં કર: હતી 

અને એમા ં#ડટ
Oટ#ટવ સાZ�ટ �Dસ Yસોની અગ{યની જવાબદાર: સ8પી હતી. �Dસ અને એના #ડOટ
#ટવોએ 

હ
ર:ના ઘરની બે #દવસ -ધુી �ણવટભર: તપાસ કર:. 

ઘરના પાછળનો %�ોમ ડોરનો કાચ તોડ: eનૂીએ ઘરમા ં fવેશ કયo હતો. હ
ર:ના શબની 

ઑટોEસીનો #રપોટ(  આવી ગયો હતો. વહ
લી સવાર
 છથી સાત વાuયા વhચ ેએને પોઇ�ટ `લે�કથી બે ગોળ: 

મારવામા ંઆવી હતી. નવ િમિમના બ ેરાઉ�ડ ઉપરાછાપર: ધરબી દ
વામા ંઆPયા હતા, એક કપાળમા ંઅને 

એક ?Eુતભાગમા…ં! અને હ
ર:ને \ઘમા ંજ મરણ શરણ થયો હતો. અને હ
ર:ને મારવામા ંએની જ �%મથ 

એBડ્ વેસન #રવોKવર મૉડલ 986 નો ઉપયોગ કરવામા ં આPયો હતો. � હ
ર:એ પોતાના ર=ણ માટ
 

વસાવી હતી એ જ એના મોતBુ ંકારણ બની હતી. એટલે eનૂી Nણતો હતો ક
 હ
ર: પોતાની પાસે લૉડ
ડ 

#રવોKવર રાખે છે.. -તુો હોય {યાર
 પણ.. અને એનો જ એણ ેલાભ કહો ક
 ગેરલાભ લીધો હતો. #રવોKવર 

હ
ર:ના પલગં નીચેથી જ મળ: આવી હતી. પરંy,ુ એના પર હ
ર: િસવાય કોઈના #ફ/ગર િf�ટ ન હતા. અને 

� કંઈ હતા એ પણ બરાબર સાફ કરવામા ંઆPયા હતા. અર
 ! eનૂ કરનાર
 આખી #રવોKવર Ï`લચથી 

બરાબર સાફ કર: હતી. {યારબાદ આKકોહૉલનો પણ ઉપયોગ કયo હોય એમ લાગyુ ંહy ુ.ં એથી #રવો^વ્ર 

કોઈ #દશા દોર: શક
 એમ ન હતી. ક
 નાઈનના %કૉવડના Iતૂરાઓ પણ ?ુચંવાય ગયા હતા. ઘરમા ં ને 

ઘરમા ંજ ફયા( રાખતા હતા.  

હ
ર:ના ઘરમાથંી િવડ:યો સવ©લે�શની #કટ મળ: આવી હતી � હ
ર:એ થોડા સમય પહ
લા ંજ ખર:દ: 

હતી. એમા ંછ ક
મેરા અને એક મ#હનાBુ ંર
ક#ડÝગ થઈ શક
 એવી Pયવ%થા હતી. પરંy ુહ
ર: એ ઇ�%ટોલ કર
 એ 

પહ
લા ંજ એને પતાવી દ
વામા ંઆPયો હતો. એટલે eનૂ કરનાર એ પણ Nણતો હશે ક
 એ|ુ ંશA હyુ.ં 

કોઈએ હ
ર: પર બરાબરનો વોચ રા_યો હતો.  

ખર: ]kુક
લી હતી. ર�ના…!  

હ
ર:ના eનૂ પછ: એ બેહોશ થઈ ગઈ હતી. એને તરત હો�%પટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆવી હતી. 

અને {યારબાદ એ ભાર
 #ડfેશનમા ંસર: ગઈ હતી. કોઈ સાથે એ બોલતી ન હતી. અર
! એ જરાય રડતી ન 

હતી…! એ Nગતી જ રહ
તી… #દવાલોને તાAા કરતી. છતને તાAા કરતી. પો"લસના કોઈ પણ સવાલનો 

એણે જવાબ આEયો ન હતો હ[ુ -ધુી. એની પાસે મા#હતી મેળવવી ઘણી જRર: હતી. 

#ડOટ
#ટવ સાZ�ટ �Dસે એની ર:તે મા#હતી એક� કરવા માડં: હતી. હ
ર:ના ક�%�Oસનના કામકાજને 

પણ એમણ ે�યાનમા ંલી�ુ ંહy ુ.ં એના એક fો�Oટમા ંએક Oલાય�ટ સાથે એને બોલાચાલી થઈ હતી એ|ુ ં

�યાનમા ંઆPFુ ંઅને એ Oલાય�ટનો ર
કડ( તપાસતા એના નામે ઘણા ?નુા ન8ધાયેલ હતા એમા ંએક મડ(ર 

ક
સમા ંઇ�વોલવમે�ટ પણ હyુ.ં એ એક આ#�કન અમે#રકન હતો. હ
ર:ના દર
ક કમ(ચાર:ઓની પણ Vછૂ પરછ 

વારાફરતી કરવામા ંઆવી. કોઈએ હ
ર:ના િવશે ખરાબ ક2ુ ંન હy ુ.ં  

નવાઈની વાત એ હતી ક
 હ
ર:નો આઈ ફોન, આઈ પેડ, લેપટોપ ?મુ થઈ ગયા હતા. eનૂ કરનાર 

એ લઈ ગયો હતો. fોવાઇડર પાસે એના સેલ ર
કોડ( મેળવવામા ંઆPયા તો કોઈ શકંા%પદ ફોન નબંર ન 

હતા. અને મોટ
ભાગ ેએણે ર�ના િસવાય કોઈ સાથે વાત કર: ન હતી. અને અ�ય � નબંર હતા એ એના 
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Oલાય�ટ ક
 કમ(ચાર:ઓના ં જ હતા. અને હવે એ ફોનમાથંી સીમ કાડ( �ૂર કરવામા ં આPયો હતો. એના 

ઈમેઇલ આઈડ: િવશે ખાસ મા#હતી ન હતી. પણ એ #દશામા ંપણ કામગીર: શR થઈ ગઈ હતી.  

ર�નાની ચહલ પહલ પણ �Dસે તપાસવા માડં:. ર�નાની દશા એઓ સમ� શક
 એમ હતા. કારણ ક
 

ર�નાની Nણ બહાર ર�નાની એમની તપાસમા ંસનીના અકાળ મોતની મા#હિત મળ: હતી. અને {યારબાદ 

એણે � સાય#Cયા#ટ%ટની સારવાર લીધી હતી એની પણ Vછૂપરછ કરવામા ંઆવી હતી. એ ]જુબ ર�નાએ 

એની અ]કુ િપKસ િનયિમત લેવી જ પડ
 એમ હy ુ.ં અને ફામ(સી gારા એનો ર
કડ( પણ ચેક કરવામા ંઆPયો. 

eનૂ થયાના #દવસે, ર�નાની લેOસસ કાર વહ
લી સવાર
 છ વાગે Fિૂનયન ટોલ પરથી પસાર થઈ હતી એ 

એના ઈઝી પાસના ર
કડ( પરથી Nણમા ંઆPFુ ંહy ુ ંઅને ઑટોEસી પરથી એ|ુ ંNણવા મ�યા ]જુબ eનૂ 

છથી સાત વાuયા વhચ ેથFુ ંહy ુ.ં એટલે ર�નાના ઘર
થી નીO�યા બાદ તરત જ ક
 થોડા સમય બાદ હ
ર:Bુ ં

કામ તમામ કરવામા ંઆPFુ ંહy ુ…ં! હ
ર:ની બો=ર પરથી એના લોહ:ની સાથે સાથે િવય(ના અવશેષ મળ: 

આPયા હતા પણ એBુ ંeદુBુ ંિવય( હોવાની સભંાવના હતી. જો ક
 હ[ુ એનો ડ:એનએ #રપોટ(  આવવાનો બાક: 

હતો. હવે ર�ના બોલ ેઅને ભદે ખોલ ેએ જRર: હy ુ.ં  

હ
ર:ના eનૂને �ણ અઠવા#ડયા થઈ ગયા હતા. ર�નાના માબાપ અને હ
ર:ના માતા િપતાની મ[ૂંર: 

લઈ ર�નાના સાય#Cયા#ટ%ટની મદદથી સUનુી હાજર:મા ંર�નાની Vછૂ પરછ કરવાBુ ંન�: થFુ.ં હવે ર�ના પણ 

ધીર
 ધીર
 વાતો કરવા લાગી હતી.  

‘હલો મેમ…!’ �Dસે ર�ના સાથે વાત કરવાની શRઆત કરતા ક2ુ,ં ‘હાઊ F ૂ#ફ"લ/ગ…?’ 

‘આઈ એમ ફાઈન…’ ર�નાએ હસવાનો fયાસ કરતા ક2ુ,ં ‘મે આઈ નો U ૂઆર F?ૂ 

�Dસ સાદા b
સમા ંજ હતા અને એમણે પો"લસ Fિૂનફોમ( પહ
રવો જRર: પણ ન હy ુઅને આજના 

સજંોગોમા ંતો એમણ ેખાસ ક
zFઅુલ b
સ જ પહ
યo હતો. ��સ અને પોલો ટ:શટ( .  

‘યેસ… વાય નોટ!’ સહ
જ અચકાઈને �Dસે ક2ુ,ં ‘મેમ…!’ સાય#Cયા#ટ%ટ તરફ નજર કર: એમણે 

ર�ના તરફ ફર: ક2ુ,ં ‘વી નો F ૂઆર સફરxગ �ોમ સેટ બેક.. બટ ઇટ ઇસ વેર: વેર: ઇDપોટ(ટ�ટ. તમાર: 

સાથે વાત કરવી માર
 જRર: છે…એબાઉટ યોર હસબ�ડ હ
ર:’સ મડ(ર…! આઈ એમ �Dસ, %પેkયલ 

#ડટ
Oટટ:વ �Dસ Lસો..!’ 

‘ઓહ! હ
ર: ઇસ ડ
ડ…!’ jખો છલકાવી ર�ના બોલી, ‘ શી #કKડ હ:મ…!’ 

‘U ૂઇસ શી?’ હવે ચ8કવાનો વારો હતો �Dસનો! 

‘ક
..થ...!’  

‘ક
…થ…?’ એક નવો જ મોરચો eલૂી રmો હતો �Dસ માટ
. 

‘યસ…બીચ…’ � ૂકં ગળ:ને ર�ના બોલી, ‘ક¬…થ…#ર…ન…!’ 

સU ુ હ
ર:-ર�નાના ં ઘર
 એના "લવxગ Rમમા ં બેઠા હતા. ર�નાની વાતથી સૌ અચ"ંબત થઈ ગયા. 

ર�નાના માતા િપતા, સા--ુસસરા..! eદુ ડૉOટર પણ…! 

પછ: તો ર�નાએ શRઆતથી બધી જ વાત કર:.  વેગાસથી વીક:Bુ ં ઇ��વટ
શન, અKFિુમની 

ગેધ#ર/ગ… હ
ર: અને ક¬થBુ ં સહશયન, િવિવધ િવ"ચ� ઈમેઈલ આઈડ:ઓ પરથી ઈમેઇKસ… ફોન પર 
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એસએમએસ…લેટર બો=મા ંમળેલ લેટર… બો=ટર પર ºડાનો વરસાદ…એણ ેએ પણ ક�KૂFુ ંક
 એ #દવસે 

એણે હવામા ંગોળ:બાર પણ કયo હતો, ‘આઈ િવલ ક:લ હર…!’ \ડો �ાસ લઈ એ બોલી, ‘હાઊ આઈ ક
ન 

ટોક એબાઊટ માય હબી’સ ડાઉનફૉલ…?’ રડ: પડ: ર�ના Jસૂક
… Jસૂક
…!  

એક ભાર
ખમ ખામોશી છવાઈ ગઈ એ "લિવ/ગ Rમમા.ં. હ
ર:ની હસતી ત%વીર લટક: રહ: હતી એના ં

%વગ(%થ V�ુ સતનામ- સનીની બરોબર પડખે…! એના ંતરફ નજર કર: ફર: ર�ના રડવા લાગી.  

ર�નાની માતાએ એને પાણી આEFુ.ં  

ર�નાને #દલથી #દલાસો આપી �Dસે ક2ુ,ં ‘િવ આર #રયલી વેર: સોર:… મેમ…! િવ િવલ નોક ડાઉન 

હર.. �ોમ એની કોન(ર ઓફ ધ Fિૂનવસ(…!’ સહ
જ િવચાર કર:ને એમણે VછૂXુ,ં ‘લા%ટ Oવેµન…! Pહોટ ઇસ 

યોર એ¤Oટિવ#ટ- ્ઓન ધ ડ
 ઑફ મડ(ર એ�ડ ડ
 "બફોર? જ%ટ ફોર અવર ર
કડ(!’ 

‘માય એ¤Oટિવ#ટ- ્?’ ર�ના િવચારવા લાગી, યાદ કરવા લાગી, ‘ડ
 બીફોર.. U ુઘર
 જ હતી. ઓલ ડ
. 

માર
 નેO%ટ ડ
, આઈ મીન ધ ડ
 ઓફ મડ(ર ઓન સેટરડ
, મારો ફ
શન શો હતો ઍટલા¤�ટક સીટ: ખાતે. એની 

તૈયાર:મા ંહતી. લા%ટ િમિનટ િfપર
શન.’ 

‘શી ઇસ ફ
શન #ડઝાયનર…!’ અ{યાર -ધુી મૌન રહ: વાત સાભંળ: રહ
લ ર�નાના િપતાએ ક2ુ.ં  

ર�નાને એટલે યાદ કરવાનો સમય મળ: ગયો. વાત આગળ વધારતા એ બોલી, ‘હ
ર: ક
ઈમ 

અરાઉ�ડ સેવન ઓન �ાય ડ
. વી વે�ટ ફોર #ડનર. યા.. ઑ"લવ ગાડ(ન…!મ¼ હ
ર:ને પણ ક2ુ ં હy ુ ં ક
 

એટલા¤�ટક સીટ: આવ માર: સાથે… જો એ આPયો હોત તો…!’ ર�નાએ ભાર
ખમ િનઃસાસો ના_ંયો, ‘હ: 

#ડનાઈડ, એણે િસÞ#ુરટ: ક
મેરા "લ�ક અપ કરવા હતા હાઉસની આ[ૂબા[ૂ એટલે એણે ના પાડ:. હ: #ડડ 

નોટ ગેટ ચા�સ � ૂઇ�%ટોલ ક
મેરા!’ ર�નાની jખો ફર: છલકાય, ‘આઈ વોક અપ અલ· ઓન સેટર ડ
…! 

એટલા¤�ટક સીટ: જવા માટ
 આઈ વોઝ આઉટ ઓફ ધ હાઉસ અરાઉ�ડ Oવાટ(ર પા%ટ ફાઈવ…F ૂનો ઇટ ઈસ 

ઓલમો%ટ ßી અવર bાઇવ �ોમ #હયર અને માર
 {યા ંઘ£ુ ંકામ બાક: હy ુ.ં’ 

-શી ઇસ રાઈટ! �Dસને ર�નાની લૅOસસ Fિૂનયન ટૉલ પાસેથી એ #દવસે સવાર
 છ વાગે પસાર 

થયાBુ ંયાદ આPFુ.ં � એના ઈઝી પાસના ર
કડ( પરથી Nણવા મ�Fુ ંહy ુ.ં  

‘વી ઓKસો ફાઉ�ડ %પમ( ઓન હ:સ બો=ર…!’ 

‘યસ.. િવ હ
ડ સેOસ…!’ ર�નાએ ક2,ુ ‘વી હ
ડ ઓKસો કપલ ઓફ uલાિસસ ઑફ ર
ડ વાઈન!’ કંઈક 

યાદ કર: એ બોલી, ‘ઘણા સમયથી હ
ર: Iડૂ નોટ �%લપ fોપર સો એ રાતે એણે એ�Dબયન પણ લીધી હતી 

�ુ �%લપ વેલ…!’ 

‘થે�Oસ.. ફોર યોર ઇ�ફોમ©શન.. મેમ.. F ૂ "ગવ અસ વેર: ?ડૂ લી�સ..’ર�ના સાથે હ%ત�નૂન કરતા 

�Dસે ક2ુ ં અને એ વીક:નો ફોન નબંર, ર�નાનો ફોન નબંર, એBુ ં લેપટોપ, એBુ ં આઈ પૅડ લઈ �Dસ 

હ
ડOવાટ(ર પર આPયા.  

-સો…! ઈટ ઇસ નાઉ એ�ડ ઓપન શટ ક
ઇસ.. ક¬થ#રન… િમ¤%ટરયસ |મુન…!  

�Dસે હ
ડOવાટ(ર પર આવી તરત જ વીક:ને ફોન કયo. વીક: સાવ અNણ હતો હ
ર:ના મડ(રથી.  
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‘આઈ વો�ટ યોર હ
Kપ…! સે�ડ િમ ઓલ ઇ�ફોમ©શન ઓફ યોર ગેટ �ુ ગેધર F ૂ ઓગ©નાઇªડ! 

એવ#રથxગ…વોટ F ૂ હ
વ.. ઇમેઇKસ..! "લ%ટ ઓફ �
�ડસ F ૂ ઇનવાઈટ
ડ…! U ૂ ક
ઈમ..U ૂ ડ:ડ નોટ કમ…! 

િવડ:ઓ…"લ%ટ ઓફ હોટ
Kસ..મોટ
Kસ Pહ
ર ધે વેર એકોમોડ
ટ
ડ…!’ �Dસે ઈમેઇલ આઈડ: આપતા ક2ુ,ં ‘એ�ડ 

� ૂનોટ "લક એનીિથ/ગ અબાઉટ ધીસ �ુ એની વન… ! �ુ F ૂફોલો મી?’ 

‘……………….!’ વીક: ગલવાયો. હ
ર:ના મડ(રને અને મારા ગેટ � ૂગેધરને �ુ ંલાગે વળગ.ે એ ડર: 

ગયો, ‘યસ ઓ#ફસર! આઈ િવલ કલેOટ!’ 

‘આઈ નીડ એએસએપી…! યોર ટાઇમ %ટાટ(  નાઊ…! -નુર ઇસ બેટર…! ઇફ F ૂ િનડ એની હ
Kપ 

ટ
ઈક ઈટ.. ઇ F ૂનીડ પો"લસ હ
Kપ આઈ ક
ન કોલ ઓ#ફસર ઓન ડ§ટૂ: ઓફ યોર એ#રયા…!’ 

‘નો…નો…!’ વીક:ને હવે ખર
ખર ડર લાગવા માડંnો, ‘આઈ વીલ. સર.. ઓ#ફસર..! આઈ એમ વેર: 

સોર: � ૂનો એબાઊટ હ
ર:.. હ: ઇસ માય બડ:..! આઈ વીલ �ૂ Pહોટ આઈ ક
ન �…ૂ!’ �ાસ લઈ એણે ક2ુ,ં 

‘ઇફ આઈ નીડ એની હ
Kપ આઈ વીલ લેટ F ૂનો… એ�ડ િવલ #રOવે%ટ…!’ 

‘થે�કસ…!’ #ડસકનેOટ કરતા પહ
લા ં�Dસે ક2ુ,ં ‘ સોર: ફોર રશ બટ નાઊ વી ક
ન નોટ ગો ફોરવડ( 

િવધાઊટ યોર હ
Kપ, ઇ�ફોમ©શન..!’ 

ર�ના પાસે મળેલ મા#હતીની એક નોટ તૈયાર કર: �Dસે કDEFટુર પર બધી િવગતો ન8ધી લીધી.  

ઑ#ફસર ઓફ ચીફ ક
િવન C
ગને RબR મળ: �Dસે ક2ુ,ં ‘સર નાઊ વી હ
વ સ%પેOટ…! વી ગૉટ 

લીડ!’ 

બી� #દવસે એ સીધા �F ૂજસ· ઇ��%ટટXટૂ ઓફ ટ
કનોલો� પર પહ8hયા. %�ડૂ�ટ અફ¬ર િવભાગમા ં

જઈ Oલાસ ૨૦૦૦ના દર
ક િવàાથ·ઓની મા#હતી મેળવી. યર �કૂ મેળવી. અને એમને ક¬થ#રનના ફોટાઓ 

મલી ગયા. કDEFટુર સાય�સમા ંએનો દ
ખાવ ઉáજવળ હતો. એ ફોટા જોઈ એઓ માની જ શકતા ન હતા ક
 

એ eનૂ કર: શક
. `લો�ડ… ક±થઈ શાપ( નજર… ચહ
રા પર મોના"લસા %માઇલ…હસે {યાર
 એક ગાલ પર 

ખજંન!  

-બેબી! આઈ એમ "બહાઇ�ડ F!ૂ 

ફોટાઓનો બરાબર અ¾યાસ કરતા એમણ ેમનોમન િવચાFુ~. એની jખોમા ંએક ખ¼ચાણ હy ુ.ં તો 

હા%ય રહ%યમય…!  

વીક:એ ઘણી મા#હતી મોકલાવી હતી એણ ે કર
લ ઈમેઇલમા.ં એણ ે ફોન કર:ને ક2ુ ં હyઃુ એણે 

ઈમમેઇલ કર: દ:ધી છે. એ બધી જ અન"ઝપ કર: એમણ ેિf�ટ કર:. હ
ર: અને ક¬થની મા#હતી અલગ કર:. 

ફોટાઓ પણ િf�ટ કયા(. પાટwમા ંબ}ે નજર આવતા ન હતા. લાગyુ ં હy ુ ંએઓ આPયા જ ન હતા {યા.ં 

િવ#ડયો �OલEસમા ંAાકં Aાકં અલપ ઝલપ હ
ર: દ
ખાતો હતો. પણ ક¬થ તો Aાયં ન હતીઃતો એ હતી Aા?ં  

બધાની રહ
વાની Pયવ%થા વીક:એ હો"લડ
 ઇનમા ંકર: હતી. દશમા માળે એક તરફના મોટા ભાગના 

Rમ એણે એના િમ�ો માટ
 �કૂ કરાPયા હતા. કંઈક િવચાર કર: એમણે વેગાસ જવાBુ ંન�: કFુ~. બ ેકલાક 

પછ:ની જ ¿લાઈટ હતી. ક
િવન C
ગને ઈમેઇલ કર: દ:ધીઃ ગોºગ વેગાસ ફોર ઇ��વ¤%ટગેશન ઓફ હ
ર: મડ(ર 

ક
ઈસ. એ જ હો"લડ
 ઇનમા ંએ ઉતયા(. િસÞ#ુરટ:ને મળ: દશમા ંમાળની લૉબી પરના એ �ણે #દવસ-રાતની 
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ક
મેરાની ર
કો#ડÝગ મેળવી. એ જોઈ. વારંવાર જોઈ. હ
ર: અને ક
થ દ
ખાતા હતા. %પ¨ટ. બ}ે એક બીNનો 

હાથ પકડ: Rમ નબંર ૧૭મા ંઆવતા-જતા હોય એવી �Oલિપ/uસ મળ:. બ}ે બU ુeશુeશુાલ દ
ખાતા હતા. 

ક
થની ત"બયત જરા વધી ગઈ હતી. પણ હ[ુ ય એ મારકણી દ
ખાતી હતી. છેKલી �Oલપમા ંએ હ
ર:ને 

વળગીને �ુબંન પર �ુબંન કર: રહ: હતી લોબીમા…ં કદાચ, ãટા પડતી વખતની એ �Oલપ હતી. 

મેનેજમે�ટને મળ: એમણે ૧૦૧૭ aુમની ]લુાકાત પણ લીધી. પણ ખાસો સમય થઈ ગયો હોય એમને કોઈ 

મા#હિત ન મળ:. પણ એ Rમમા ંગયા {યાર
 એમની છäી ઇ¤�åયે ચેતPયા ક
 આ Rમમા ંઘ£ુ ંથFુ ંહશેઃ હ
ર: 

અને ક¬થ વhચ.ે � ન થવાBુ ંહોય એ|ુ ં પણ થFુ ંહશે � હ
ર:ના મોતBુ ંકારણ બની ગFુ ંહોય…! 

બી� #દવસે �Dસ આવી ગયા પરત �ફરસનના એમના ંહ
ડ Oવાટ(ર પર. હવે ઘણી મા#હિત હતી. 

ક¬થ#રનનઓ સોkયલ િસÞ#ુરટ: નબંર હતો. એટલે એની Iંુડળ: એમની પાસે આવી ગઈ. એ ભણતી હતી 

{યાર
 એને �%પડxગ માટ
 �ણ વાર #ટક:ટ મળ: હતી. યાU,ૂ ?ગૂલમા ંએણે કામ કFુ~ હy ુ ંએ પણ. ખાસા પૈસા 

હતા એની પાસે એના બે�ક એકાઉ�ટમા.ં એક વાર હ
#ક/ગ ક
ઇસ માટ
 એની તપાસ પણ થઈ હતી. પણ કોઈ 

Vરુાવા ન મળતા એને સ%પેOટના "લ%ટમાથંી �ૂર કરવામા ંઆવી હતી. ઇ�ટર
%ટxગ…! તો એ કોઈ Vરુાવા 

છોડતી ન હતી. બટ હની F ૂઆર નાઉ ફ
ઈિસ/ગ �Dસ…! #ડટ
Oટ#ટવ સાZ�ટ �Dસ…! એ દ
શ દ
શાવર ફર: 

હતી. ફરતી રહ
તી હતી. અને હાલે Aા ંહતી એની કોઇ મા#હતી ન મળ: સોkયલ િસÞ#ુરટ: નબંર પરથી.  

સU ુfથમ તો �Dસે �ફરસન ટાઉનશીપ પો"લસ #ડપાટ(મે�ટBુ ંવોર�ટ ઇ%F ૂકFુ(ઃ fાઇમ સ%પેOટ 

ઑફ ફ%ટ(  ડ:�ી મડ(ર ઓફ હ
ર:…!  

પણ ક¬થBુ ંકોઈ પરમેન�ટ એb
સ ન હy ુ.ં હોય તો એ Aા ંય ન8ધાયેલ ન હyુ.ં એના નામે બે સેલ 

ફોન હતા. પણ એ હાલમા ં ઉપયોગમા ં ન હતા. એ બ}ે સેલ ફોન સવ©લ�સ પર ]કૂ: દ
વામા ં આPયા. 

ક¬થ#રનને શોધવી એ ઘાસની ગ�ંમાથંી સોય શોધવા �|ુ ં લાગyુ ં હy ુ ં �Dસને…! એફબીઆઈને પણ 

ઇ�વોKવ કરવામા ંઆવી. અને છેવટ
 ક¬થના નામે ર
ડ કોa્નર ઇ�ટરપૉલ નો#ટસ ઇ%F ુકરવામા ંઆવી. �થી 

�ુિનયાના ંકોઈ પણ eણૂામાથંી એની ધરપકડ કર: શકાય.  

….અને એBુ ંપ#રણામ એક મ#હના પછ: મ�Fુ.ં છેક ઇ¤�ડયાથી. બ¼ગ^aુૂ jતરરા¤¨�ય એરપોટ(  પર 

એની ધરપકડ કરવામા ંઆવી. ક
થે બU ુજ િવરોધ કયo. એને સમજ પડતી ન હતી ક
 એની ધરપકડ શા 

માટ
 કરવામા ંઆવી. એણ ેધમાલ મચાવી દ:ધી હતી એરપોટ(  પર. વળ: એ Fએુસએ જ આવતી હતી 

ઇ¤�ડયાથી…એBુ ંડ
¤%ટનેશન હy ુ.ં ઓ¤%ટન..! 

�ણ #દવસ બાદ ઇ�ટરપૉલની સહાયથી ક¬થ#રનને નેવાક( એરપોટ( પર લાવવામા ંઆવી અને {યા ં

�Dસે એની િવધીસર ધરપકડ કર:ઃ હ
ર:ના મડ(ર માટ
…! 

-હ
ર:’સ મડ(ર…? ક¬થ#રનને નવાઈ લાગતી હતી! હ
ર:’સ મડ(ર…? સમિથ/ગ ઇસ ર8ગ.#રયલી ર8ગ. 

ક¬થ#રનને એક #દવસ આરામ આપવામા ંઆPયો એ પણ ક%ટડ:મા.ં એને \ઘ ન આવી. એણે લૉયર 

માટ
 fય{ન કયo. પણ એની Pયવ%થા ન થઈ. પણ એની એને કોઈ પરવા ન હતી.  

બી� #દવસે ક
થની Vછૂપરછ શR કર: �Dસે. એમની સાથે લેડ: #ડOટ
#ટવ પણ જોડાઈ.  

‘સો.. િમસ ક¬થ#રન…! હાઊ આર F?ૂ’ �Dસે શRઆત કર:.  



 

લાયસ�સ �ુ હ
ઈટ…  www.natvermehta.com નટવર મહ
તા 

‘F ૂનો માય િસhFએુશન…!’ હસવાનો fયાસ કરતા એ બોલી, ‘આઈ એમ ઇનોસ�ટ…!’ 

‘�ુ F ૂનૉ હ
ર:..? હરિવ/દર બાવેN…?’ 

‘યસ! હ: વોસ ઇન એન � આઈ ટ: સેઈમ યર. હ: હ
સ કસ( ઓન મી. બટ ધેન હ: મે#રડ � ૂસમ 

ઇ¤�ડયન ગલ(.’ 

‘….એ�ડ…’ 

‘યસ…યસ…વી મીટ આ¿ટર ઓલમો%ટ ટ
ન યર.. દશ વરસ પછ: એ મ�યો હતો મને. એટ વેગાસ. 

Pહ
ન વીક: ઇ�વાઈટ
ડ ઓલ Oલાસ ઓફ ૨૦૦૦! વી મીટ. હ
વ પાટw એ�ડ િવ હ
ડ સેOસ.. હ: ઇસ -પુર ઇન 

ધ બેડ…!’ 

‘એ�ડ F ૂઇમેઇKડ હ:મ.. એબાઊટ યોર અ`સેશન ફોર હ:મ…! F ૂફોલ ઈન લવ િવથ હ:મ…!’  

ખડખડાટ હસી પડ: ક¬થ, ‘મી એ�ડ અ`સેશન!’ હસવાBુ ંમાડં ખાળ: એ બોલી, ‘આઈ એમ નોટ અ 

પસ(ન U ુહ
વ એની અ`સેશન ફોર એનીવન.’ હ[ુ એ હસતી હતી, ‘એ�ડ F ૂિથ�ક આઈ #કKડ હ:મ?’ 

‘ડ:ડ F ૂ�ાય � ૂકો�ટ
Oટ હ:મ?’ 

‘લેટ મી #રમેDબર…!’ જરા િવચાર કર: ક
થે ક2ુ,ં ‘યસ! આઈ મેસેzડ હ:મ ઓન ફ
ઈસ�કૂ મેસે�જર 

વ�સ આ¿ટર વેગાસ એ�કાઉ�ટર.. ધેટસ ઈટ…!’ 

‘આર F ૂ%યોર…? ધેટસ ઈટ…!’ 

‘યસ…! આઈ એમ વેર: મચ %યોર.’  

{યારબાદ ઘણી fæોતર: થઈ. ક¬થ એની વાતને વળગી જ રહ:. અને એણે Vરુવાર કરવાની કોિશષ 

કર: ક
 zયાર
 હ
ર:Bુ ંમડ(ર થFુ ં{યાર
 એ Fએુસમા ંહતી જ નહx. એ તો હતી િસ/ગાપોર. {યા ંએ ડોઇસે બ¼કની 

સાયબર િસÞ#ુરટ:Bુ ંકામ કરતી હતી. એના પાસપોટ( પરથી પણ એ સા"બત થFુ.ં  

‘F ૂગેવ કો��
Oટ �ુ ક:લ હ
ર:?’ 

‘^કૂ ઑ#ફસર…! F ૂઆર ગોºગ કDપ"લટલી ઈન ર8ગ ડાયર
Oસન! વાઈ �ડુ આઈ #કલ હ
ર:?’ 

‘બીકોઝ F ૂલવ હ:મ. F ૂહ
વ ફ
ટલ અ`સેશન ફોર હ:મ..’ 

‘મી એ�ડ ફ
ટલ અ`સેશન?!' ફર: હસી પડતા એ બોલી, ‘ફોર હ
ર:..! નો વે.. યસ આઈ %લેEટ વીથ 

હ:મ. મN આવી હતી, મN કર: હતી. પણ એનો અથ( એવો તો ન જ થાય ક
 Uુ ંએને પતાવી દ\. કો��
Oટ 

આVુ!ં’  

‘વાય ડ:ડ F ૂઈમેઇલ હ:મ િપ#રયો#ડકલી?’ 

‘આઈ ટોKડ F.ૂ મ¼ આપને ક2ુ ંને ક
 મ¼ હ
ર:ને એક જ વાર મેસેજ કર
લ એ પણ ફ
ઈસ�કૂ પર. એનો 

જવાબ ન આવેલ. અને Uુ ંNણતી હતી ક
 એ મે#રડ છે. હ: હ
સ વાઈફ. સો…’ 

‘…સો…F ૂ�ાઈડ લેટર ઓન � ૂગેટ હ:મ એની વે �ોમ હ:સ વાઈફ?’ �Dસે ક¬થની વાત અડધેથી 

કાપી -ધુાFુ~, ‘ બટ ઈટ વોઝ ઇDપોિસબલ સો F ૂ#કKડ હ:મ.. ઓર ગેવ કો��
Oટ � ૂ#કલ હ
ર: !’  

‘^કૂ ઓ#ફસર…! F ૂઆર નોટ rડર%ટ
#ડ/ગ માય િસDપલ ��uલશ!’ સહ
જ હસીને ક¬થ#રન બોલી, ‘F ૂ

હ
વ માય કDFટૂર.. ચેક ઓન ઈટ!’  
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‘F ૂઆર સો¿ટવેર એ��િનયર! fો�ામર.. એ ત¼ બદલી ના_ંF ૂ ંહશે ક
 #ડલીટ કર: ના_ંFુ ંહશે!’ 

એ #દવસે �ણ કલાક -ધુી ક
થ#રનની ઊલટતપાસ ચાલી અને ક¬થ એની વાતને વળગી રહ:ઃ એને 

અને હ
ર:ના મડ(રને કોઈ સબંધં ન હતો. એને િનદoષ છે. સાવ ઇનોસ�ટ.  

�Dસ હવે ? ૂચંવાયા. બરાબર ? ૂચંવાયા. સાયબર Cાઇમ સેલને એમણે ક
થBુ ંલપેટોપ, આઈ પેડ 

આપેલ એનો #રપોટ(  આવી ગયો હતો. અને ર�નાએ કહ
લ એવી કોઈ ઈમેઇલ એના પરથી થયેલ હોય એ|ુ ં

સા"બત ન થFુ.ં બીN #દવસે ફર: ક¬થની ઊલટ તપાસ શR કર:. હવે �Dસ પાસે કોઈ એવો N�ૂઈ પાસો 

બhયો ન હતો. પરંy ુએ Nણતા હતા ક
 Aાર
ક સાવ સામા�ય લાગતી વાત પરથી પગેaંુ મળ: આવે. અને 

ક¬થ સાથે વાત કરતા રહ
| ુ ંજRર: હy ુ.ં એ કંઈક એવી cલૂ કર: બેસ.ે એવી વાત પણ કર
 ક
 �માથંી કંઈક 

લીડ મળ: આવે.  

‘^…ૂક ઓ#ફસર.. F ૂહ
વ નો બેઈઝ � ૂહોKડ મી. મને આમ િવનાકારણ Vરૂ: રાખવાનો તમને કોઈ 

અિધકાર નથી. આઈ એમ ઇનોસ�ટ .. આઈ ક
ન çવૂ.. આઈ એમ ર
ડ: ફોર લાઈ #ડટ
Oશન..!’ ક¬થ#રને એનો 

પાસો ફ́Aો, ‘એ�ડ વ�સ આઈ પાસ, � Uુ ં ચો�સ પાસ થઈ જઈશ તો Uુ ં તમને અને તમારા આ_ખા 

#ડપાટ(મે�ટને કોટ(મા ંઘસડ: જઈશ…આઈ વીલ %F ૂ!’ પોતાના ?%ુસાને માડં કા�મુા ંરાખતા ક¬થે ક2ુ,ં ‘ટોક �ુ 

િમ… U ૂસેઈડ ક
 મ¼ હ
ર:Bુ ંeનૂ કFુ~?’ 

‘હ
ર:સ વાઈફ…!’  

‘….એ�ડ F ૂએર
%ટ મી…!’ ક¬થ#રને આµય(થી ક2ુ,ં ‘એ કહ
શે તો મને ફાસંી આપી દ
શો?’ 

‘………………’  

‘F ૂસી. આઈ ક
ન હ
Kપ F.ૂ હ
ર: પર � મેસેજ ઈમેઈKસ આવેલ એને �
ક કરો! ડો�ટ વે%ટ ટાઇમ 

ઓન મી!’  

હ
ર:Bુ ંrગત ઈમેઇલ એકાઉ�ટ એના eનૂના એક #દવસ પહ
લા ં#ડલીટ કરવામા ંઆવેલ એને ફર: 

સ�વ કરવામા ંઆPFુ.ં ડ:લીટ કર: નાખંેલ બધી ઈમેઈલ #ર�ાઇવ કરવામા ંઆવી. પણ � િવિવધ ઈમેઈલ 

આઈડ: પરથી ઈમેઇલ આવેલ એBુ ંસા�ુ ંઆઈપી અb
સ, લોક
શન મળyુ ંન હy ુ,ં � હy ુ ંએ fો=ી આઈપી 

અb
સ હy ુ.ં અને દર
ક ઈમેઈલમા ંઅલગ અલગ આઈપી અb
સ, લોક
શન જોવા મ�યા. એવા સો¿ટવેરનો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆPયો હતો ક
 સહ
લાયથી આઈ પી અb
સ, લોક
શન તય ન થાય. અને આ|ુ ંતો ક¬થ જ 

કર: શક
…! એ સો¿ટવેર ઇજનેર હતી. fો�ાિમ/ગ એ=પટ( પણ એ zયાર
 સામેથી  લાઈ #ડટ
Oશન ટ
%ટ 

આપવા તૈયાર થઈ ગઈ એટલે �Dસની ] ૂઝંવણ વધી. એમણે સાયબર Cાઈમ સેલનો #રપોટ(  હતો એના 

િવશે ક¬થ સાથે ચચા( કર:.  

‘ઓહ…!’ ક¬થ થોડો સમય મૌન રહ: પછ: એક \ડો �ાસ લઈ એ બોલી, ‘આઈ ક
ન �ેક ધ આઈસ. 

મને હ
ર:Bુ ંકDEFટુર ક
 લેપટોપ ક
 આઈ પેડ આપો ક
 �ના પર એની માર: કહ
વાતી ઈમેઇKસ આવેલ છે! 

�%ટ મી. Uુ ંહાલે એના પર જ #રસચ( કર: રહ: ¦.ં ઇવન એનએસએને પણ મ¼ માર: સિવ°સ ઓફર કર
લ છે. 

અને એ એસાઈનમ¼ટ માટ
 જ Uુ ંઇ¤�ડયાથી અહx આવતી હતી અને બ¼ગ^Rુમા ંમને અર
%ટ કરવામા ંઆવી.’ 

‘હ
ર:Bુ ંલૅપટોપ િમિસ/ગ છે. �ોમ હ:સ મડ(ર!’ 
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‘તો એની વાઈફBુ ંતો હશે ને?’  

-એક ?નેુગારને, એક શકંા%પદ આરોપીને એના જ ?નુાના આરોપના ઊક
લ માટ
 એની જ મદદ 

લેવી ક
 ન લેવી? %પેkયલ #ડટ
Oટટ:વ �Dસ ધમ(સકંટમા ં]કુાયા. એમના સાયબર સેલ પાસે �નો કોઈ જ 

ઊક
લ ન હતો અને એ ભેદ ખોલવા �ણ ેહ
ર:Bુ ંeનૂ કર
લ છે એની જ મદદ લેવી ક
 ન લેવી. લેવી હોય તો 

એક િન¨ણાત તર:ક
 લઈ શકાય ક
 ક
મ?  

�Dસ રાતભર \ઘી ન શAા. બી� #દવસે એમણે ક¬થની લાઈ #ડટ
Oટશન ટ
%ટ લીધી. અને એમના ં

આµય( વhચ ે ક¬થ#રન એમા ં પાસ થઈ. હવે એને ક%ટડ:મા ં રાખવાનો કોઈ હક ન હતો પો"લસને. ક¬થને 

પો"લસે છોડ: દ:ધી. છોડ: દ
વી પડ:. �Dસે િવચાFુ~ ��ૂયનો સરવાળો ��ૂય! હવે?  

-ક¬થ Aા ંતો બU ુચબરાક હતી! Aા ંતો એ ખર
ખર િનદoષ હતી! પો"લ�ા#ફક ટ
%ટ ને|ુ ંટકા સાચો 

હોય. શાયદ ક¬થ દશ ટકામા ંઆવતી હતી.  

હ
ર: મડ(ર ક
સ ઉક
લાવાને બદલ ેવ� ુ? ૂચંવાય ગયો. સાયબર Cાઈમ #ડપાટ(મે�ટ પણ હ
ર: પર 

આવેલ અલગ અલગ ઈમેલBુ ંઆઈ પી એb
સ ન�: કરવામા ંસફળ થFુ ંન હy ુ.ં એના fય{ન એમણ ેચા^ ુ

રા_યા હતા. ક¬થને છોડ: ]Aૂા બાદ બી� #દવસે ક¬થ ફોન કર: #ડટ
Oટ#ટવ સાZ�ટ �Dસને મળવા આવી, 

‘…સો વોટ �ુ F ૂિથ�ક ઑ#ફસર?’ 

‘…………………’ �ુ ં જવાબ આપે �Dસ? એક \ડો િનઃ�ાસ નાખંી એ બોKયા, ‘વી આર વ#કÝગ 

એ�ડ વી વીલ �xગ ધ ઑફ
�ડર � ૂજ%ટ:સ…!’ 

‘આઈ ક
ન હ
Kપ F,ૂ ઇફ F ૂ �%ટ મી…’ સહ
જ હસીને ક¬થ બોલી, ‘ઓ�લી આઈ ક
ન!’ એનો 

અિતિવ�ાસ એના ગોરા Dહ8 પર છલકાતો હતો.  

થોડો િવચાર કર: �Dસે ક¬થને હા પાડ: અને ક¬થને એમણે હ
ર:Bુ ંઇમેઇલ આઈડ:, એના ફ
ઈસ�કૂBુ ં

આઈડ:, ર�નાBુ ંલેપટૉપ અને આઈપૅડ સ8પતા ક2ુ,ં ‘આઈ એમ ટ
#ક/ગ #ર%ક…બીગ #ર%ક � ૂ"ગિવ/ગ F.ૂ આઈ 

ક
ન લોસ ધ જૉબ…!’ 

‘�%ટ મી ઓ#ફસર…!’ ક¬થ હસીને બોલી, ‘આઈ િવલ નોટ ટ
ઈક ધીસ આઊટ ઓફ યોર િfમાઈસીસ. 

જ%ટ ગીવ મી સમટાઈમ. આઈ લાઈક ચેલે��સ…!’  

*   *   *    *   *   *    *   *   *   *   *   * 

જનરલિસ/ઘ બાવેN, હ
ર:ના િપતા ગમગીન હતા. એમને આઘાત લાuયો હતો બરાબરનો. એમના 

એકના એક V�ુ હરિવ�દરBુ ંeનૂ થઈ ગFુ ંહy ુ ંઅને અમે#રકાની કહ
વાતી હોિશયાર પો"લસ હ[ુ rધારામા ં

જ ગોળ:બાર કર: રહ: હતી. એમનો ગેસ %ટ
શનોનો "બઝનેસ િવ�ા- ુમાણસોને સ8પી એઓ હ
ર:ની માતા 

#દલરાજકૌર સાથે ર�ના પાસે રહ
વા આવી ગયા હતા. ર�ના માતા િપતા પણ ઘણા સમય -ધુી ર�ના સાથે 

રmા.  

હ
ર:નો આ{મા અવગતે ન Nય એ ખાસ જRર: હy ુજનરલિસ/ઘ માટ
. મરણો0ર બધી જ િવધી 

એમણે બરાબર કરવી હતી. એક તો સતનામBુ ંપણ અકાળ અવસાન થFુ ં હy ુ ંઅને હવે હ
ર: પણ ગયો 

સાવ અચાનક એમને છોડ:ને! 
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-આ જગા જ અપ�કુિનયાળ છે! જનરલિસ/ઘ માનવા લાuયા હતા. હ
ર:ના અ�%થ સાચવીને ઘરની 

બહાર એક -રુ"=ત જuયાએ રાખવામા ંઆPયા હતા. રોજ એને જોઈ જોઈ જનરલિસ/ઘ રડ: પડતા. એBુ ં

િવસZન દ
શ જઈને કરવાBુ ંન�: કFુ~ હy ુ ંએમણ.ે આમ પણ હ
ર: ક
ટલા લાબંા સમયથી અ]તૃસર જવાBુ ં

કહ: રmો હતો. પણ કામકાજને કારણે જઈ ન શAો. અને હવે એ eદુ વાહ-એ-?Rુ પાસે પહ8ચી ગયો. પણ 

એના અ�%થ તો દ
શમા ંસતલજમા ંવહાવીશ એમ ન�: કFુ~ હy ુ ંઅને આ� સાજંની ¿લાઈટમા ંએઓ અને 

#દલરાજ કૌર અને ર�નાની સાથે દ
શ જવાના હતા. 

‘V0ુર…!’ એમના બેડRમમાથંી જનરલિસ/ઘ એમની બે બેગ લાવી ગરાજમા ં ]કૂતા ર�નાને ક2,ુ 

‘તાર: બેગ તૈયાર છે ને?’ 

‘� પાપા�…!’ ગમગીન ર�નાએ જવાબ આEયો, ‘હ
ર: કહ
તો હતો ક
 એક વાર અ]તૃસર તને લઈ 

જવી જ છે. અને આ�…’ એ રડ: પડ:. ર�ના એની બગે લઈ આવી, ‘પાપા� આપના પાસપોટ( મને આપી 

દો. આઈ હ
વ બીગ પસ(!’ 

‘અર
 V0ુર એ તો Uુ ંcલૂી જ જતે…!’  

નેવાક( એરપોટ( પર જવાની Vરુ: તૈયાર: થઈ ગઈ હતી. એટલામંા ંજ bાઇવ વેમા ંપો"લસની કાળ: 

Yઝર આવીને ઊભી રહ:. એમાથંી સાZ�ટ �Dસ અને લેડ: સાZ�ટ કારમેન ઉતયા(.  

-અપ�કુન કરાયા કાલે કપડ
વાલોને…જનરલિસ/ઘ ેિવચાFુ~. 

‘હલો સર…!’ �Dસે જનરલિસ/ઘ સાથે હ%ત�નૂન કરતા ક2ુ.ં 

‘હલો…!’ જનરલિસ/ઘ ેમોèુ ંચડાવી ક2ુ,ં ‘સો F ૂ#ર"લªડ હર…!’ 

‘Pહ
ર ઇસ િમિસસ બાવેN? િમિસસ હ
ર: બાવેN?’ એમની વાત ઊડાવી �Dસે એમનો Fિુનફોમ( 

Pયવ�%થત કરતા ક2ુ.ં સા. કારમેને ઘરની rદર પહ
લા ંfવેશ કયo અને એની પાછળ પાછળ �Dસ અને 

જનરલિસ/ઘ આPયા.  

‘વી આર ગો�ગ � ૂઈ¤�ડયા �ડૂ
. ફોર #ર"લ�જયસ સેરમની.’ 

‘વી નીડ � ૂટૉક િમિસસ હ
ર: બાવેN!’ એમને સાભં�યા ન સાભં�યા કર: �Dસે દોહરાPFુ.ં  

‘V…ુ.0…ર…!’ rદરના ઓરડા તરફ નજર કર: જનરલિસ/ઘ ે �મૂ પાડ:, ‘ર�ના… V…ુ.0…ર…! 

ઓ#ફસર તાર: સાથે ગલ કરવા માગં ેછે. લાગ ેછે કંઈ ઇ�ફોમ©શન મળ: હોય. વો ડાયનકો તો ઉન લોગોને 

#ર"લઝ કર દ:યા.. દ
ખ વો અબ Aા નઈ બાત લેક
 આયે હ�?! જો ગલ કરના હ� જKદ કર દ
ના! ¿લાઈટકા 

ટ
મ હો ગયા હ�..’ 

rદરથી સફ
દ સલવાર કમીઝમા ં ર�ના બહાર આવી, ‘હાય ઓ#ફસર…વી હ
વ નો ટાઇમ � ૂ ટોક 

નાઊ. F ુનો અમાર: ¿લાઈટ ચાર કલાકમા ં  છે અને ઇ�ટરનેશનલ ¿લાઈટ હોય અમાર
 વહ
લા ચેક-ઈન 

કર|ુ ંપડશે.’ 

‘નો fો`લેમ… આઈ વીલ ટ
ઇક ઓ�લી ફ« ૂિમિનટ-!્ Eલીસ બી સીટ
ડ!’ 

Dહ8 પરનો અણગમણો જરા પણ સતંાડnા િવના કાડંા ઘ#ડયાળમા ંનજર કરતા ર�ના િસ/ગલ સોફા 

પર બેઠ:.  
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‘સોર: ફોર રશ.’ �Dસએ ર�ના સાથે નજર મેળવવાની કોિશશ કરતા ક2ુ,ં ‘આઈ વીલ લાઈક �ુ નો 

વ�સ અગેઈન યોર એ¤Oટિવટ:સ ઓન ધ ડ
 ઓફ મડ(ર!’ 

‘આઈ ટોKડ F.ૂ’ ચીઢાયને ર�ના બોલી, ‘એકની એક વાત માર
 ક
ટલી વાર કહ
વી તમને? માર
 એ 

#દવસે ફ
શન શો હતો. F ૂક
ન ચેક વીથ �Dપ તાજ. તો Uુ ંવહ
લી નીકળ: ગઈ હતી એટલા¤�ટક સીટ: જવા 

માટ
 ઘર
થી એરાઉ�ડ Oવાટ(ર પા%ટ ફાઈવ…! સવાર
 સવા પાચં વાગ ેતો Uુ ંરોડ પર હતી.’ 

‘….એ�ડ ધેન F ૂક
ઈમ બેક � ૂયોર હાઊસ….!’ સાZ�ટ �Dસ બોKયા… 

‘Pહોટ રબીશ??’ ર�ના ?%ુસાથી તપી ગઈ.  

‘મે…મ…! મે…મ…!મે…મ…!’ એના ?%ુસાને પી જઈ �Dસ બોKયા, ‘ ધેન વાઈ ડ:ડ F ૂટ
ઈક ટાઇમ 

તો ગો �ુ નેક%ટ ટૉલ �થૂ ઓફ પાક(  વે? તમારા ઇઝીપાસનો ર
કડ( બતાવે છે ક
 તમાર: કાર બરાબર છને 

સ0ાવને Fિુનયન ટૉલ પરથી પસાર થયેલ. અને {યાર પછ:Bુ ં ટોલ �થૂ છે #b%કોલ �ીજBુ.ં ઇટ ઇસ 

મે�Oસમમ »વે�ટ: િમિનટ bાઈવ �ોમ Fિુનયન ટોલ. અને તમાર: કાર #b%કોલ "�જના �થૂ પરથી છેક સવા 

�ણ કલાક પછ: એટલે ક
 સવા નવ વાગે પસાર થઈ હતી!’  

‘………………….’ ર�ના મૌન, સહ
જ િવચાર:ને એ બોલી, ‘ આઈ %ટોEડ એટ ર
%ટ એ#રયા…!’ 

‘િવચ? કયા?’ હસીને �Dસ બોKયા, ‘Fિુનયન ર
%ટ એ#રયા?’ 

‘યસ…! યસ…’ યાદ કરતી હોય એમ ર�ના બોલી, ‘હા મને બરાબર યાદ છે, માર
 લૅપટોપ પર 

અ]કુ b
સની #ડઝાઇનBુ ંલેઆઊટ કરવાBુ ંહy ુતો…’ 

‘આર F ૂ%યોર…?’ 

‘યસ… ઓ#ફસર…! આઈ એમ ડ
મ %યોર…! આઈ હ
ડ કૉફ: એ�ડ બેગલ ઓKસૉ…’ 

‘મેમ…!’ હસીને �Dસ બોKયા, ‘માર: પાસે Fિુનયન ર
%ટ એ#રયાના બધા જ ક
મેરા, ઇનસાઈડ અને 

પા#કÝગ લોટના બધા જ ક
મેરાBુ ંએ સવાર
 પાચં વાuયાથી દશ વાuયા -ધુીBુ ં કDપલીટ ર
ક#ડÝગ છે. અને 

એમા ંએક પણ ર
ક#ડÝગમા ંતમે ક
 તમાર: લેOસસ નથી.’ 

 ‘………………….’ ર�ના અવાક.  

‘બલક
.. આપની લૅOસસ #રટન( જન·મા ંબરાબર છને દશે પાક(વે પરથી સેવ�ટ: એઈટ વૅ%ટના ર
Dપ 

પરના ક
મેરામા ંઝડપાઈ ગઈ છે. અને {યારબાદ Rટ એઈટ: વે%ટ પર પણ…!’ હસીને �Dસ બોKયા, ‘આઈ 

હ
વ ફોટો�ા¿સ ઇન િવચ F ૂક
ન સી યોર સેKફ…! વ�સ F ૂપા%ડ Fિુનયન ટોલ é ૂઇઝી પાસ, F ૂ�કૂ F ૂટન( 

અને પે ટોલ િવથ મની. ઈઝી પાસની ટ
ગ આપે �ૂર કર: હતી આપના િવ�ડ %C:ન પરથી! F ૂ ક
ન સી 

હ:યર…’ કહ:ને �Dસે એક ફોટો આEયો ર�નાને � પાક(વેના સેવ�ટ: એઈટ વૅ%ટના ર
Dપ પરના ક
મેરાથી 

લેવામા ંઆવેલ હતો. અને એમા ંર�નાની કારનો નબંર, અને િવ�ડ ¤%Cન દ
ખાતા હતા. અને િવ�ડ ¤%Cન પર 

ઈઝી પાસની ટ
ગ ન હતી. અર
! ર�ના eદુ પણ ઓળખાઈ Nય એટલી %પ¨ટ દ
ખાતી હતી.  

હવે ર�નાને પરસેવો વળવા લાuયો.  

‘F ૂઆર %માટ(…બટ નોટ � ૂ %માટ( ! મેમ Cાઇમ નેવર પેઇસ…!’ હસીને �Dસ બોKયા, ‘F ૂઇમેઇKડ 

�ોમ વે#રયસ આઈડ: � ૂયોર હસબ�ડ. અને એ પણ તમે ક¬થ#રનના નામે કર:. �થી ક¬થ જ ]સુીબતમા ંપડ
. 
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અને તમે એના માટ
 સો¿ટવેર વાપFુ~ હy ુ ંઆઈપી એb
સ અને લોક
શનને હાઈડ કરવા ક
 ઑKટર કરવા, 

અને મડ(ર બાદ તરત જ એ #ર]વૂ કર: દ:�ુ ંતમારા લેપટોપ પરથી. એ સો¿ટવેરના %�
સીસ પણ અમે 

#રકવર કયા( છે તમારા લેપટોપ પરથી અને ઇવન આઈપેડ પરથી પણ. અને લેટ મી સે, તમાર: બોO%ટર 

કાર પર ºડા પણ તમે જ ફ́ક
લ, ફોડ
લ રા�ે zયાર
 તમારા હસબ�ડ -તેુલ હોય. એને એ પણ ક¬થના નામે 

ચઢાવવાની કોિશષ પણ કર
લ.’ 

 જનરલિસ/ઘ બાવેN, હ
ર:ના િપતા સોફામા ંફસડાય પડnા, ‘V0ુર… yસુી..? yસુી…?’ તો હ
ર:ની 

માતા #દલરાજકૌર
 ²ંૂઠવો ]Aૂો અને રડતા રડતા એઓ rદર બેડRમમા ંજતા રmા.  

ર�ના ખામોશ જ હતી. એકદમ ]િૂત°મતં…ભાવ#હન… 

‘Þુ…ં Þુ…ં વાય… વાય… F ૂ #કKડ માય સન…??’ જનરલિસ/ઘ એકદમ ઊભા થયા અને રડતા 

રડતા એમણે ર�નાને બાવડ
થી પકડ: ઊભી કર: હચમચાવી નાખંી, ‘Þ ૂ ંમેર
 બેટ
કો માર ડાલા?’ જનરલિસ/ઘ 

ર�નાના પગ પાસે રડતા રડતા બેસી પડnા.  

‘Þ ૂકં: તમારા દ:કરાએ મારા એકના એક દ:કરાને માર: ના_ંયો હતો…!’ ભાવ#હન શાતં અવા� 

ખાલી ખાલી jખ ેર�ના બોલી. Nણ ેર�ના નહx કોઈ અ�ય 6ી બોલતી હતી, ‘તમારા દ:કરાએ મારા �લ 

�વા સનીને કચડ: ના_ંયો હતો બેરહમીથી…!’ ર�ના ��ૂયમા ંજોઈ બોલી રહ: હતી, ‘અને પછ: એણે જલસા 

કરવાના શR કયા(. -ઈૂ ગયો સાલો ક¬થ#રન સાથે…! એક હૉર સાથે… અને એ એના મનમા ંવસી ગઈ હતી. 

એણે ક¬થને એનાથી કદ: �ૂર જ ન કર:. zયાર
 zયાર
 માર: સાથે -તૂો, મN કરતો {યાર
 પણ એ તો ક¬થને 

જ િવચારતો…! લવ F ૂક
થ! લવ F ૂક
થના લવારા કરતો.  એના માટ
 તો Uુ ંNણ ેમર: જ ગઈ હતી. એણે 

મને જ ખતમ કર: નાખંી હતી. મને એણ ેક¬થ બનાવી દ:ધી તો ક¬થ#રન બનીને મ¼ એને માર: ના_ંયો…! મ¼ 

એને નથી માયo! ર�નાએ નથી માયo હ
ર:ને. ર�ના ક
વી ર:તે માર
 એના Eયારા હ
ર:ને? ક
વી ર:તે…ક
વી 

ર:તે…? આઈ લવ F ૂહ
ર: આઈ લવ F ૂહ
ર:.. આઈ હ
ઈટ F ૂહ
ર:… આઈ હ
ઈટ F ૂહ
ર:.. આઈ હ
ઈટ F ૂ

હ
ર:..!’ મોટ
થી બરાડતી ર�ના પાગલની �મ હસવા લાગી.. જોર જોરથી.. બસ, હસતી જ રહ:. હસતી જ 

રહ:… હસતી જ રહ:…હસતી જ રહ:…! 

 

(સમાEત) 

 

 

 

 

 

 

 


