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‘નાઇન વન વન.. ઇમરજસી….’ ફરસન ટાઉનશીપની પો"લસ #ડ%પેચર માથા(એ એના ગંભીર
-ુરમાં ઇનકિમ/ગ ફોનનો ઉ0ર આપતા ક2ુ.ં
‘ઓ…ઓ… માય ગોડ…! ઓ…ઓ… માય ગોડ…!’ સામેથી કોઈ 6ીના ભયભીત અવા માથા(ને
સહજ ચ8કાવી દ:ધી. એણે તો કોઈ સાધારણ ઇમરજસીની જ અપે=ા સેવી હતી કારણ ક, ફરસન
ટાઉનશીપમાં શાંત, ?ુનાહ:ત વ%તી રહતી હતી. લાંબા સમયથી કોઈ ગંભીર ?ુનાઓ થયા ન હતા. અને
Aારક તો સાવ સામાય કારણોસર પણ ઇમરજસીના ફોન આવતા. પણ ફોનમાંથી રલાતા 6ીના ભયભીત
અવા અBુભવી માથા(ને કોઈ ગંભીર ?ુનાની ચેતવણી આપી દ:ધી. એ તરત જ સ#Cય થઈ ગઈ. એના
કDEF ૂટર પર આવનાર ફોનBુ ં લોકશન અપલૉડ કરતા કરતા ક2ુ,ં ‘મેમ.. મે…મ…! Iૂલ ડાઉન…!’
‘ઓહ…ઓહ…!’ સામેથી 6ી J ૂસક J ૂસક રડતી હતી, ‘હKપ મી.. હKપ…મી…’
ફોનBુ ં લોકશન કફમ( થઈ જતા એ લોકશન પર ફર: રહલ પો"લસ Lઝરની મા#હતી બીN %C:ન
પર અપલૉડ કર:.
‘હKપ મી…’ સામેથી 6ી કરગરતી હતી.
‘મેમ… Eલીઝ એOસEલેઈન.. હKપ ઇસ ઓન ધ વે.. Eલીઝ…ટલ મી Pહોટ હપડ…?’
‘ઓ…હ…નો…!’ Rદન માંડ ખાળ: સામેથી 6ીએ ક2ુ,ં ‘સમવન શોટ માય હસબડ…!’ અને 6ી ફર:
મોટથી રડવા લાગી.
-ફરસન ટાઉનશીપમાં મડ( ર?! માથા( ચ8ક:.
‘મેમ ટલ… મી.. મેમ..Pહોટ હપડ? Uુ શોટ યોર હસબડ?’
‘હ:…ઈ…ઈસ…ડડ ઈન ધ બેડ…!’
‘U…
ુ ’ માથા(એ V ૂછXુ.ં
‘માય હબી…હર: ઇસ ડડ…!!’ મોટથી રડતા સામેથી 6ી બોલી.
‘મેમ.. હKપ િવલ બી વેર: - ૂન િવથ F ૂ…’ માથા(ને પો"લસ Yઝરમાં ફરો કર: રહલ સાZટને
વોક:ટો#ક પર રડ એલટ( મેસેજ મોકલાવી પેલી 6ી સાથે વાતો કરતા V ૂછXુ,ં ‘મેમ… Pહર આર F ૂ
એOઝેOટલી લોકટડ? Eલીઝ…’
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‘હર: ઇસ ડડ…!!’ સામેથી 6ી હ[ુ એક જ વાત દોહરાવી રહ: હતી, ‘આઈ કાટ "બલીવ, હ: ઇસ
ડડ…’ \ડો િનઃસાસો નાંખી રડતા રડતા એણે એBુ ં સરના]ુ ં લખાPFુ.ં માથા(એ તરત રડ એલટ( Nહર કર:
વાયરલેસ પર સંદશો વહતો કર: દ:ધો અને 6ી સાથે વાત કરવાBુ ં ચા^ુ રા_Fુ,ં ‘હ: ઇસ ડડ…!’
‘IૂKડ F ૂ Eલીઝ એOસEલેઇન.. મે..મ.. Uુ શોટ યોર હસબડ? એડ Eલીઝ ડોટ ટચ એનીિથ/ગ…’
ૂ , ફાયર #ડપાટ( મેટ અને
માથા(ના રડ એલટ( ને કારણે ફરસન ટાઉનિશપની પો"લસ Eલન
એD`F ૂલંસ %કોવડ દોડતી થઈ ગઈ.
‘ઓ…હ… સમવન શોટ હર: ઇન ધ હડ… ફોરહડ… એડ ઇન %ટમક…હ: ઇસ ડડ.. `લડ
એવર:Pહર…!’
હ[ુ તો એ 6ી વાA Vુaું કર એ પહલાં જ એના bાઈવ વેમાં સાયરન વગાડતી, લાલ c ૂર: લાઈટ
ઝબકાવતી બે પોલીસ Lઝર ઊભી રહ: ગઈ. હાથમાં #રવોKવર લઈ સાZટ જોસેફ જોસને અધ eુલા
fવેશgારના બારણે ટકોરો માર: gાર ખોલતા ક2ુ,ં ‘પોલીસ…’
િવશાળ "લિવ/ગ Rમમાં વhચે ગોઠવેલ લેધરના સોફા પર બેસેલ 6ી આCંદ કર: રહ: હતી. #હબકા
ભર: રહ: હતી. રડ: રહ: હતી. j-ુના કારણે એણે કરલ મેકઅપ એના ચહરા પર ફલાઈ ગયો હતો.
jખોમાં લગાવેલ મ%કરાનો kયામ રં ગ એમાં ભળ:ને એનાં ચહરાને િવIૃત બનાવી રmો હતો. ફરસ પર
પેપર #ટ%Fુ વેરણ છે રણ પડnા હતા. નો ઉપયોગ એ 6ીએ એનાં j-ુઓને ^છ
ં ૂ વા કયo હતો.
‘મે…મ…!’ સાZટ જોસેફ જોB્સન કંઈ આગળ બોલે એ પહલાં જ પેલી 6ીએ ઘરની rદર તરફ
ઇશારો કરતા ક2ુ,ં ‘હ:…ઈ…ઈ.. ઇસ ડડ.. હર: ઇસ ડડ… શી શોટ હ:મ…. ઓહ.. શી #કKડ માય હર:…
ઓહ… ઓહ…’ એ 6ી ફર: હ:બક ચઢ:.
જોસેફને કોઈ ભયંકર ?ુનો થયાની ગંધ આવી ગઈ. એટલાંમાં લેડ: સાZટ કારમેન પણ પણ
આવી ગઈ. એણે રડતી 6ીને સંભાળવાની કોિશશ કર:. પણ રડતા રડતા એ 6ી આઘાતની માર: બેહોશ
થઈ ગઈ અને સોફા પર ઢળ: પડ:. ઍD`Fુલસ
ં પણ આવી ગઈ. ઇએમએસનો %ટાફ તરત સ#Cય થયો.
6ીને fાથિમક સારવાર આEયા બાદ એને લઈને ઍD`Fુલસ
ં રવાના થઈ ગઈ.
જોસેફ અને કારમેન હાથમાં #રવોKવર લઈ rદરના બેડRમમાં દાખલ થયા. કારમેને જોસેફને કવર
કયo પણ બેડRમમાં ] ૃતfાય શાંિત હતી. મોટા બેડRમમાં એક તરફ ગોઠવેલ #ક/ગ સાઈઝના પલંગ પર એક
અધ(નuન Vુaુષની લાશ પડ: હતી. એના માથા નીચે આકાશી રં ગનો 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#કદwમાં લાંબા સમય પછ: કદાચ પૉઇટ `લેકથી વxધાયેલ લાશ જોઈ હશે. પથાર:માં Vુaુષ ] ૃતfાય
છે એ નર: jખે જોતા જ ખબર પડ: Nય એમ હyુ ં છતા કારમેને એ લાશના ગળા પર zયાં લોહ: ન હyુ ં
{યાં ધમનીના ધબકારા તથા શર:રBુ ં તાપમાન Nણવા જમણાં હાથની બે jગળ:ઓ ] ૂક: ક2ુ,ં ‘હ: ઇસ
ડડ.. !Pહાઈલ અગો.. એસ `લડ ઇસ ઓલસો bાય…’ કહ: કારમેને વોક:ટોક: પર અને ફોરસીક ટ:મ, કનાઈન ટ:મ, અને વધારાના બેકઅપ માટ -ુચનાઓ આપી. લોહ: -ુકાવા આPFુ ં હyુ ં એટલે e ૂન થયાને
ખાસો સમય થઈ ગયો હશે એ|ુ ં અBુમાન બ}ેએ કFુ.~ ફરસન ટાઉનિશપમાં હવન ઇલ પરBુ ં સ0ાિવશ
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નંબરBુ ં એ ઘર એક ખતરનાક Cાઇમ સીન બની ગયો. ઘરની ચોપાસ પો"લસની પીળ: ટઈપ લાગી ગઈ.
એ ઘર હyુ ં હર: બાવેN અને રના બાવેNBુ..ં અને હર: ઊફ હરિવ/દરસxઘને મર: ગયો હતો. એને સામનો
કરવાની તક પણ મળ: હોય એમ લાગyુ ં ન હyુ.ં એBુ ં કરપીણ e ૂન થFુ ં હyુ.ં કોઈએ બUુ િનદ( યતાVુવ(ક
એને વxધી નાં_યો હતો. કપાળમાં અને ?ુEતભાગમાં.. પોઇટ `લેક…!
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*

*
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*

*

*

*

*

હરિવ/દર બાવેN…
એન  આઈ ટ:નો ક%Oસન એજિનઅ#ર/ગનો Oલાસ ૨૦૦૦ નો િસિવલ એ િનયર.
ભણવામાં એકદમ Uિુ ં શયાર.
હરિવ/દર શીખ હતો. આુિનક િવચારણસરણી ધરાવતો શીખ. એણે દાઢ: રાખી ન હતી. Oલડ સેવ!
છ ટ એક ચ \ચો…સહજ ગોરો…એકવડા બાંધાનો પણ મજ ૂત શર:ર ધરાવતો હરિવ/દર ૨૦૦૦માં
ઇજનેર થયો હતો. િમો એને હર: કહતા. હસ]ુખો, #દલેર.. Nનદાર-શાનદાર… હર: એના િમમંડળમાં
સUન
ુ ે િfય હતો. કોઇને પણ.. સાવ અNયાને પણ એ મદદ કરવા ત{પર રહતો. ભણતા ભણતા જ એ
ર નાના fેમમાં પડnો હતો. એક િમના લuનના #રશેEસનમાં ર ના શાહ એને મળ: હતી. બ}ેની નજર થઈ
ચાર અને jખો jખોમાં જ થઈ ગયો કરાર સાત ભવ સાથે ?ુNરવાનો…! જો ક ર નાનાં ?ુજરાતી
પ#રવાર ખાસો િવરોધ કયo હતો. પણ ર ના આગળ કોઈBુ ં ન ચાKFુ.ં એણે તો #દલ પર હર:Bુ ં નામ કોતર:
દ:ુ ં હyુ.ં એટલે પ#રવાર પણ હર: ર નાનાં સંબધ
ં ને માય રાખવા જ પડnા. ર ના ફશન #ડઝાઇનર હતી.
ક%Oશન ઇજનેરની #ડી મયા બાદ હર:એ %ટટBુ ં લાયસસ મેળવી લીુ ં અને પોતાની ક%Oસન કંપની
શR કર:ઃ હર: ક%Oસન એલએલસી…! અને ખાસ ખાસ Oલાયટના ઘરો બનાવવાBુ ં કામ એણે શR કFુ.~
થોડા જ સમયમાં તો હર: ક%Oસનની નામના થઈ ગઈ. હર: એના કામને ધરમ માનતો. #દલોNનથી એ
કામ કરતો. હરક ઘર, હર કામ એના માટ ખાસ હતા.
૨૦૦૨માં હર:-ર નાનો fેમ પ#રયણમાં પ#રણDયો. બ}ે હયાં લuનના અy ૂટ પિવ બંધનમાં
બંધાયા. Iુદરતિfય હર:એ શહર: વાતાવરણથી ૂ ર ફરસન ટાઉનિશપના રમ"ણય fૂ ષણ ]ુOત શાંત
હવન ઇલ પર ચાર બેડRમBુ ં એનાં અને ર નાના સપનાંB ુ ં ઘર બનાPFુ.ં અને લuનના બી જ #દવસે
હર:એ એ ઘરની ચાવી ર નાને સ8પી {યાર ર નાએ એને ુબ
ં નોથી નવડાવી દ:ધો હતો. તરબતર કર: દ:ધો
હતો…
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

‘ઇફ F ૂ વોટ ુ ગો.. F ૂ કન ગો…’ ર નાએ હર:ને ક2ુ.ં
વાત એમ હતી ક હર:નો કોલેજ કાળના ખાસ િમ વીક: પટલે સUુ િમમંડળને વેગાસ ખાતે
િનમંયા હતા. કોલેજકાળના સUુ િમોને દશ વરસ Vુણ( થયાની ઊજવણી માટ એણે પાટwBુ ં આયોજન કFુ~
હyુ ં અને મેમો#રયલ ડના લ8ગ વીક એડમાં ણ #દવસ બે રાિ માટ.. ! ીસેક િમોને સહIુુંબ વેગાસ
ખાતે નોતયા( હતા. ફુઆર: મ#હનામાં જ એની પહલી ઇમેઇલ આવી ગઈ હતી. અને ફોન મારફત પણ
એણે rગત ઇવટશન પાઠPFુ ં હyુ.ં ઇમેઇલમાં એણે જણાવી દ:ુ ં હyુ ં ક, ગાયઝ, ઇટ ઇસ વેગાસ પાટw. સો
લાયસસ ુ હઈટ…
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Eલીઝ ક:પ #કસ અવે.. એડ ાય ુ કમ િવથ પાટ( નર.. "લગલ ઓર ઇલ"લગલ પાટ( નર… અને સાથે સાથે
જણાવી દ:ુ ં હyુ ં કઃ ઓલ એOસપેસ ઓન #હમ.. ઇO^ુ#ડ/ગ ાવેલ…!
-સાલો વીક:…! િમ"લયસમાં રમતો હતો. વેગાસ ખાતે એના ગેસ %ટશનો હતા. ણ મૉટલ હતી.
કદાચ, એ એની િસધીBુ,ં દોલતBુ ં fદશ(ન કરવા માંગતો હોય એમ પણ બને.. હર:એ િવચાFુ.~
‘ડા"લગ! F ૂ ુડ કમ િવથ મી…!’ હર:ને ર નાને ક2ુ.ં
‘વીક:…?! U ૂ ઇસ હ:?! આઈ ડૉટ નો વીક:…! Uુ ં કોઈ વીક:-#ડક:ને Nણતી નથી!’ ર નાએ Dહ8
ચઢાવી ક2ુ.ં
‘F ૂ નો િવ…ક: વેર: વેલ…’ હસવાનો fયાસ કરતા હર:એ ક2ુ,ં ‘િવCમ પટલ.. વીક:? વીક: શોટw…!
બટકો…પેલો બા#ઠયો… Uુ ં યર  ૂકમાંથી એનો ફોટો બતાવીશ એટલે yુ ં ઓળખી જશે!’
‘હની..! આઈ ટલ F ૂ…! F ૂ કન ગો.’ િનસાસો નાંખી ર નાએ ક2ુ,ં ‘આઇ એમ નોટ કિમ/ગ. ધીસ ઇસ
ફાયનલ. નાઉ.. ધેર ઇસ નો ફન ઇન માય લાઈફ…!’ ર ના હર: તરફ જોવા લાગી પણ એની jખોમાં રહલ
 ૂયમન%કતાએ હર:ને હલાવી દ:ધો છે ક rદરથી.
‘ડા"લગ…ડા"લગ…!’ \ડો ાસ લઈ કં ૂ ગળ: હર:એ ર નાને સમNવતા ક2ુ,ં ‘Eલીઝ… Eલીઝ…
કમ આઉટ ોમ ધેટ…!’
‘હાઉ…? હાઉ…?’ \ડ: ઉતર: ગયેલ jખોમાં િવષાદને વુ ઘેરો કરતા હર:ની વાતો કાપતા
ર નાએ V ૂછXુ.ં ર ના ઊઠ:ને rદર Rમમાં જતી રહ:.
-હર: પાસે Aાં કોઈ ઉ0ર હતો?
ખામોશી ફર: પડઘાવા લાગી એ િવશાળ "લવxગ Rમમાં. ખામોશીનો પડઘો કટલાં ય વખતથી
િનરં તર ?ુજ
ં તો હતો હર: અને ર નાની જ/દગીમાં.
હર: એ ખામોશીના વમળમાંથી બહાર નીકળવા માંગતો હતો.

વવા માંગતો હતો રાબેતા ]ુજબBુ.ં

અને ર ના Nણે અNયે ખામોશીના કળણમાં ધીમે ધીમે ૂબતી હતી.
હર:એ #દવાલ પર લગાવેલ સનીની ત%વીર પર એક નજર કર:. એની jખોમાં સહજ ભેજ
છવાયો.
ત%વીરમાં ણ વરસનો સની હસી રmો હતો.
 આPયો હતો બદલવા જ/દગીની તકદ:ર;
બની ગયો હતો #દવાલ પરની એક ત%વીર.
-સની હર:ના

ૂ ડો. ર નાનો રાજુલારો…એમને છોડ:ને ત%વીરમાં વસી ગયો હતો.
ગરનો ક

એ|ુ ં ન હyુ ં ક હર:ને કોઈ ગમ ન હતો. અર! હર:નો ગમ કોઈના ગમ કરતાં જરા ય કમ ન હતો.
કારણ, સનીના અકાળ અવસાન માટ હર: eુદ જવાબદાર હતો.
થFુ ં એ|ુ ં હyુ ં ક એક સાં હર: થાAો પાAો એના કામ પરથી ઘર આPયો. સની પહલેથી જ થોડો
હાયપર.. વુ સ#Cય…! ઘરનો ]ુ_ય દરવાજો ખોલી સની અચાનક બહાર bાઇવવેમાં દોડ: આPયો. હર:
એની ક બેક અપ કરતો હતો. #રવસ( કરતો હતો. સની એની નજરમાં જ ન આPયો. અને સનીને ટર
લાયસસ ુ હઈટ…
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લાગી હર:ની કના પાછલા બંપરની. ણ વરસનો સની પટકાયો bાઈવ વેની સખત ફરસ પર. ]ુ_ય gાર
eુK^ુ જોતા જ હર: ચમAો. એણે એકદમ ેક માર: પણ તો ય એ મોડો પડnો હતો. કાળ દવતા એBુ ં કામ
કર: ગયા હતા.
‘ઓ…ઓ….ઓ… માય ગો…ડ…!’ સનીને હર:એ ઊચક: લીધો અને મોટથી  ૂમ પાડ:, ‘ર ના… ર
…એ..એ….}ા….!’ ર ના દોડ: આવી હતી. સની હર:ની બાંહોમાં હતો બેહોશ. સનીના કાનમાંથી લોહ:નો એક
ટિસયો ટ: નીકયો હતો.  એનાં રશમી લાંબા [ૂKફને ભxજવી રmો હતો.
‘Pહોટ હપડ…?’ ર નાને પહલાં તો સમજ ન પડ:.
‘ગેટ ઇન ધ ક…’ બરાડ: હર:એ સનીને ર નાને સ8Eયો અને ક હંકાર: હતી લ %પડ હો%પટલ
તરફ.  ૧૨ માઈલ ૂ ર હતી…!
‘સની…સની…સની…!’ ર ના સમ

ગઈ હતીઃ જરા વારમાં ુ ં થઈ ગFુ ં હyુ,ં ‘બ…ુ…! વેક અપ…!

બ…ુ…!’ ર નાએ પોતાના Rદન પર કા ૂ રાખવાની કોિશશ કરતા ક2ુ,ં ‘બેટા.. સની….. હર:…! Pહોટ હપન
ુ સની.. ? Pહાઈ હ: ઇસ નોટ %પકxગ..?’ ર ના રડવા લાગી હતી…
એટલામાં જ હો%પટલ આવી ગઈ. સનીને બ}ે હાથમાં \ચક: દોડnો હતો હર: ઇમરજસી વોડ(
તરફ. દાOતરોએ તરત જ તપા%યો. પણ હર:-ર ના Nણી ગયા હતા ક સની એમને છોડ: ૂ ર દશના અનંત
fવાસે નીકળ: ગયો હતો. zયાંથી ફર:ને કોઈ આવી શકyુ ં ન હyુ.ં દાOતર ડથ સ#ટ¡#ફકટ આEFુઃ ડડ ઓન
અરાઈવલ.
એ અુભ ઘડ: અને આજનો #દવસ. કટલો લાંબો સમય વીતી ગયો! ર ના એ હાદસામાંથી બહાર ન
આવી શક:. સનીના મોત માટ એ હર:ને જ જવાબદાર ગણવા લાગી. ગણતી રહ:ઃ F ૂ #કKડ હ:મ. ર નાનો આ
આ આCોષ રોષ બનીને પાંગરતો રmો…! િવષાદના rધકારમાં ર નાBુ ં

વન ધીર ધીર ૂબવા લાuFુ.ં

#ડfેસનના ભાર Uમ
ુ લાએ ર નાને િછ}-"ભ} કર: નાંખી.  ૂલ ૂલી ર ના મૌનના મહાસાગરમાં તરવા લાગી.
રાતોની રાતો એ Nગતી રહતી. છતને તાકતી રહતી. કોઈની સાથે એ બોલતી નહx. #દવસોના #દવસો એ
ખાતી નહx. Nણે એને કાળBુ ં ભાન જ ન ર2ુ.ં અર! Aારક તો એ eુદને પણ વીસર: જતી. તો હર:ને કવી
ર:તે યાદ રાખે?!
બ}ેનો

વન fવાહ જ બદલાય ગયો. ખળખળ વહyુ ં ઝર£ુ ં નદ: બને એ પહલાં જ -ુકાઈ ગFુ.ં

કાળના તાપમાં. હર:એ પોતાની Nતને ધીમે ધીમે સંભાળ: લીધી. પણ ર ના માટ તો Nણ એ શA જ ન
હyુ.ં
-વાહ-એ-?ુR ક: ફતેહ… વાહ-એ-?ુR કા ખાલસા…!
હર:એ પોતાની Nતને ધરમના સહાર સંભાળવાની કોિશષ કરવા માંડ:ઃ વાહ-એ-?ુR ને  મં[ૂર
હશે એ થFુ.ં સતનામની એને વધાર જRર હશે તો એને બોલાવી લીધો. હા, સનીBુ ં નામ બ}ેએ રા

રા

થઈને સતનામ રા_Fુ ં હyુ.ં ઉપરાંત હર:એ પોતાની Nતને કામમાં જોતર: દ:ધી. અને એની મહનત રં ગ
લાવી. હર: ક%Oસનમાં હવે સો માણસ કરતા વધાર [ુદા [ુદા કાર:ગરો કામ કરતા હતા. ણ તો
ક%Oસન ઇજનેર હતા. યોગ, કસરત, યાન, fાણાયમ…મારફત હર:એ eુદની Nતને
લાયસસ ુ હઈટ…
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ઘટમાળમાં ફર: ગોઠવી દ:ધી. પણ ર ના મધદ#રયે લાંગરલ વહાણની માફક એક જ જગાએ અટક: ગઈ.
અને એ વહાણના તળ:યે કા£ુ ં હyુ.ં
‘Aાં -ુધી? હની…Aાં -ુધી?’ હર: ર નાને સમNવતો, ‘આપણી જ/દગી અટકતી નથી. Aાંય 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 ફOટ…!’ હર: ર નાનો હાથ પંપાળ:
સમNવતો. Iુુંબીજનો, ર નાના માતા-િપતા, બહન-બનેવીનો સાથ મયો. અને ર નાને એના િવષાદના કાળા
િતિમરમાંથી બહાર કાઢવાનો ય¥ શR થયો. સાઈ#Cયા#ટ%ટની માવજત શR કરવામાં આવી. ધરમનો સહારો
ય લેવામાં આPયો. ધમ(?Rુ ઓના આિશવા(દ, -ુચનોનો પણ અમલ થયો. એ|ુ ં ન હyુ ં ક ર નાએ એ
કળણમાંથી બહાર આવ|ુ ં ન હyુ.ં પણ Aારક અચાનક જ એ ફર: ઉદાસીની દાસી બની જતી.
હર:એ પોતાBુ ં કામ ઓ¦ં કFુ.~ અને ર ના પર વધાર યાન આપવા માંડ§ુ.ં એ ર ના માટ Nત
Nતની ભેટ લઈ આવતો. ફરવા લઈ જતો. એની સાથે સમય િવતાવતો. તો ય Nણે એક દરાર પડ: ગઈ
હતી. બ}ે વhચેના %નેહ સંબધ
ં માં. ર નાને લાગyુ ં ક એક ખોખ^ું ખોખ^ું
તો વહ: જ રહ: હyુ.ં પણ ર નાને ] ૂક:ને

વન એ

વી રહ: હતી.

વન

વન વહ: નીકFુ ં હyુ!ં

હર: fય{ન કરતો. જો બી[ૂ ં બાળક થાય તો જ/દગીમાં ફર: eુશી આવે. પણ ર ના પડeું ફરવી - ૂઈ
જતી. ર નાને હર: બાUપ
ુ ાશમાં લેતો અને  બાUપ
ુ ાશથી ર ના મોગરાની મ ખીલી ઊઠતી એ જ બાUપ
ુ ાશ
ર નાને થીNવી દતો. હર:ના fય{નો િવફળ જતા. િન¨ફળ જતા. હર: રાહ જોતો ર ના ફર: ઝંIૃત થાય.
સંyરુ ની મ ઝણઝણી ઊઠ. પણ રાતોની રાતો -ુમસામ પસાર થતી રહતી. હર:ના %પશ© જ ર ના Nણે
થી

જતી. Aારક તો હર:ને પોતાના પૌaુષ{વ પર પણ શંકા થવા લાગતી. એના ુબ
ં નો હોઠો પર જ

-ુકાઈ જતા. જ/દગીના રોમાંચને jચ આવી ગઈ હતી. Nણે કાચના હતા સUુ સંબધ
ં ો. એમાં ખાંચ આવી
ગઈ હતી. થાક: ગયો હતો… હાર: ગયો હતો હર:… અને એણે હાર|ુ ં ન હyુ.ં
-અને એવામાં જ વીક:Bુ ં િનમંણ આવી પડ§ુ.ં
‘F ૂ ુડ ગો…’ ર નાએ હર:ને ક2ુ,ં ‘yુ N. તારા ડસને મળ. વીક:ને મળ. હવે મને યાદ આવે છે
એ. ગો#રયો..બટકો.. Aારક તાર: સાથે %મોક કરતો…એ. અને Uુ ં અને માર: ડસ એને પોટટો કહતા. પેલી
[ૂ"લયેટ હતીને? એના પર તો એ મરતો. એક બે વાર fપોªડ પણ કરલ. નાઉ આઈ #રમેDબર હ:મ.. પણ
Aાં [ૂલી અને Aાં વીક: બાઠnો…’
‘આર F ૂ %યોર..?’ હર:એ ર નાને બાથમાં લેતા ક2ુ,ં ‘ુડ આઈ…?’
‘યા…%યોર…! હની F ૂ મ%ટ ગો…! F ૂ વક( વેર: હાડ( …! F ૂ નીડ ેક…!’ ર નાએ હર:ના વાળ વીખેર:
નાંખતા ક2ુ,ં ‘અને જતા પહલાં હર કટ કરાવી આવ… ક પછ: ટબ(ન પહરવાનો િવચાર છે ?’ હસીને
ર નાએ ક2ુ, ‘પાપા

તો તને કmા જ કર છે ને?’ સહજ િનસાસો નાંખી એ બોલી, ‘ઇફ F ૂ વોટ F ૂ કન હવ

લોગ હર અને ટબ(ન…’
‘િવલ સી…’ વાત ટાળ: હર: બોKયો, ‘જો Uુ ં વેગાસ N\ તો yુ ં ુ ં કરશે?’

લાયસસ ુ હઈટ…
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‘ઓ…હ…!’ હસીને ર ના બોલી, ‘ડોટ વર: એબાઉટ મી. િશકાગો અને F ૂયોક( ફશન શો છે . તો માર
નવા bસીસ પણ #ડઝાઈન કરવાનાં છે સમર કલેOસન.. આઈ ગોટ વડરલ આઈ#ડયાસ…ફ«ુઝન…દશી
ટચ.. અને F ૂઝ ઓફ િસKક સાર:સ…!’ ર નાને હસીને ક2ુ,ં ‘આઈ વોટ માય ર ના કલેOસન ઓન ધ ટૉપ
ઓફ ધ ઓલ…! તો માર એ માટ e ૂબ Eલાિન/ગ કરવાBુ ં છે . મોડલ કો#ડ¡નેટરને પણ મળવાBુ ં છે . એડ..
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 ટઈક ઈટ ઓન ટાઇમ
રuFુલર…!’
ર નાએ એના #ડfેશનના Uમ
ુ લાને ખાળવા અ]ુક દવા િનયિમત સમયસર લેવી જ પડતી. જો એ ન
લે તો ખાસી તકલીફ વધી જતી. અને ર ના Aારક Aારક એ ગળવામાં આળસ કરતી ક અવગણતા કરતી.
હર:એ એના આઈફોનમાં ર નાની દવા માટ એલa્ ટ / એલામ( સેટ કયા( હતા. થી એ  ૂક: ન Nય. ર ના
Nણી ગઈ હતી ક દવાના સહારા િવના જ/દગીની નાવ ચાલવાની ન હતી. અને એની તહા તહા
જ/દગીમાં ુઆ કરતા ય દવાની વધાર જRર હતી.
‘બટ…!’ હર: હ[ુ ય ખંચકાતો હતો, ‘એવર:બડ: િવલ બી ધેર િવથ વાઈફ…પાટ( નર…!’
‘…સો…’ હર:ના હોઠો પર હાથ ] ૂક: ર નાએ ક2ુ,ં ‘તારા વીક:ને ફોન કર ક ગેટ વન પાટ( નર ફોર
F ૂ… સેOસી…’ આછો િનઃાસ નાંખી એ બોલી, ‘આમ પણ Uુ ં Aાં તારા કામમાં આ|ુ ં ¦ં?!’
‘ઓ…ડા"લગ…! ડોટ િથક લાઈક ધીસ. F ૂ આર ઑલી માય સેOસી લેડ:. માય લવ…! આઈ કાટ
ઇમે ન માય લાઈફ િવધાઉટ F ૂ…આઈ લવ F ૂ સો મચ…!’
‘આઈ લવ F ૂ…ૂ..’ ર નાએ હર:ના બાUપ
ુ ાશમાંથી અલગ થતા ક2ુ.ં zયાર પણ fેમની વાત
નીકળતી {યાર ર ના Nણે એક કોશેટામાં Vુરાઈ જતી. અને સ^ુકાઈથી ક પછ: જોર કર: એ હર:થી અલગ
થઈ જતી, ‘માર આ %પાની એપોઇટમેટ છે એડ ધેન આઈ વીલ ગો ુ શી મોમ-ડડ…! મોમનો ફોન
હતો. તો આઈ વીલ %લપ ઓવર ધેર…એડ Eલીઝ  ૂક યોર #ટક:ટ ફોર વેગાસ…ગો… F ૂ િવલ હવ ફન…
#રલે=… એડ ુ નોટ #bક ૂ મચ…!’
……… અને હર: વેગાસ જઈ આPયો! એ ણ #દવસ અને બે રાી એની જ/દગીમાં એવા હતા ક એ
કદ: ય વીસર: ન શક. ચાહ તો ય કદ: ન c ૂલી શક!
વેગાસથી પરત આPયા બાદ રાબેતા ]ુજબ હર: એના કામમાં જોતરાઈ ગયો. ર ના પણ ફશન
#ડઝાઈન અને શો માટ િશકાગો, 2ુ%ટન, બો%ટન…ઉડતી રહ:. એના એસાઈનમેટ વધતા જતા હતા. અને
યશરાજની #ફKમ Bુ ં F ૂએસમાં  ૂટxગ થવાBુ ં હyુ ં એની #હરોઈનના bસ #ડઝાઇનBુ ં કામ પણ એને મળ:
Nય એમ હyુ.ં બોલી| ૂડમાં એની સાખ ધીર ધીર વધી રહ: હતી. એકાદ વરસમાં ]ુબ
ં ઈ ખાતે સોલો ફશન
શોBુ ં આયોજન એણે અ{યારથી જ કરવા માંડ§ું હyુ.ં ર ના ધીર ધીર rધા#રયા Iૂવામાંથી બહાર આવી રહ:
હતી.
વેગાસથી હર:ને આPયાને અઠવા#ડFુ ં પસાર થઈ ગFુ ં હyુ.ં બ}ે પોતાના કામમાં બરાબર Pય%ત
રmા હતા. ર ના માટ હર:એ િવશાળ બેઇઝમેટમાં #ડઝાયનર %ુ#ડયો બનાPયો હતો. {યાં એBુ ં કDEF ૂટર,
લાયસસ ુ હઈટ…
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ક#ટ/ગ ડ%ક, સીલાઈના સંચાઓ, આદમ કદ મેનીOવસ, અને િવશાળ fોOટર હતા. ર ના પોતે પોતાની
બૉસ હતી. એના કામનો કોઈ સમય તય ન હતો. Aારક તો કોઈ િવચાર %ર તો એ રાતે પણ કામે લાગી
જતી.
‘હ….ની….આઈ એમ હોમ…!’ ુCવારની સાં કામ પર થાક:ને લોથ-પોથ થઈ ગયેલ હર:એ એની
કની ચાવી ક:હૉKડર પર લટકાવી બેઈઝમેટના દાદર પરથી  ૂમ પાડ:.
‘ઓ…ક… ડા"લગ…!’ નીચે બેઇઝમેટમાંથી ર નાએ એને ઉ0ર આEયો, ‘આઈ એમ ઓલમો%ટ
ડન…! આઈ નીડ ુ ટોક ુ F ૂ…’
‘%યોર…!’ સહજ નવાઈ પામી, ‘આઈ એમ ગોગ ફોર શાવર…’ કહ: હર:એ ર#જરટરમાંથી "ગનીસ
"બયરની બોટલ લઈ, ખોલી થોડા ¯ટં ૂ ગટગટાવી એ બોટલ લઈને બાથRમમાં ¯ ૂ%યો. શાવર લેતા લેતા જ
એણે ઠંડ: બોટલ ખાલી કર:.
-થેકસ ગોડ…ઈટ ઇઝ ાય ડ…! શાવરમાંથી બહાર આવી બાથરોબ વxટાળતા આદમકદ
અર:સામાં હર:એ પોતાની Nતને િનહાળ:. એની છાતી પર ણ-ચાર ?ુલાબી ચકામા ધીર ધીર ઝાંખા થઈ
રmા હતા. એના પર એણે એના જમણા હાથની fથમ બે jગળ:ઓ હળવેથી ફરવી. તો રોબ \ચો કર:
પીઠ પર ક¬થ#રનનાં હાથના નખોએ પાડલ ચાર ઉઝરડાઓ જોયા  હવે લગભગ Rઝાય ગયા હતા.
-ઓહ! ક¬થ#રન…! શી વોઝ  ૂમબા¤%ટક…! બાથરોબ ૂ ર કર: નાઈટ  ૂટ પહર: એ બાથRમની બહાર
આPયોઃ શાયદ ર ના જોઈ લે તો ક¬થના એ લવ બાઈટ…!
બેડRમમા ર ના બેડ પર બેઠલ હતી. ] ૂિત°મત
ં …એની ખામોશીથી હર: સહજ ચ8Aોઃ આ ર નાએ
એની ] ૂડ પીKસ લીધી લાગતી નથી. િશ મ%ટ બંક ધ પીKસ…
‘ડા"લગ…!’
‘………………..’ ર ના અબોલ…ખામોશ…!
- નોટ અગેઈન…! િવચાર: હર: ર નાની પડખે બેઠો. બUુ ધીરજથી ફર: કામ લે| ુ ં પડશે. અને હવે
એની ધીરજ e ૂટવા આવી હતી. હર:એ લગાવેલ અરમાની કોડ પફ«ુમ
( ની -ુવાસ ર નાના ાસમાં ભળતા
એણે એક \ડો ાસ લીધો અને ભારખમ િનાસ નાંખી એની ક±થઈ jખો ધીમેથી બંધ કર:. એના
િનસાસાએ હર:ને દઝાડnો.
હળવેકથી એ ઊભો થયો ર નાની દવા લેવા જવા માટ.
બંધ jખોએ જ ર નાએ હર:ના બ}ે હાથો પકડ: લીધા. એને રોAો. એની jખો બંધ હતી. પણ
jખોના #કનારાઓ છલકાય રmા હતા. હર:ને સહજ ૂ ર હડસેલી ર નાએ એની નજરનો દોર હર:ની નજર
સાથે સાંધી ધીમેથી શાંત છતા ભીનાં અવા V ૂછXુ,ં ‘U ૂ ઇસ ક¬થ#રન?!’
-ઓહ માય ગોડ…! હર: %ત`ધ… અવાચક…!
-ક¬થ#રનBુ ં વાવાઝોું ંકાFુ ં હyુ.ં એ ણ #દવસ અને બે રાિઓ દરDયાન  હર:ને Aાંક ૂ ર ૂ ર
ઊડાડ: ગFુ ં હyુ ં એના eુદથી પણ ૂ ર ૂ ર…
-ક¬થ#રન… ક¬થ#રન… ક¬થ#રન…!!
લાયસસ ુ હઈટ…
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વેગાસમાં એ ણ #દવસ અને બે રાિઓ દરDયાન હર: અને ક¬થ આદમ અને ઈવ બની ગયા હતા.
એકબીNમાં ખોવાઈ ગયા હતા. \ડા ઉતર: ગયા હતા એકબીNની rદર. હર:ને એBુ ં ખોવાય ગયેલ
Vુaુષ{વ Nણે પરત મFુ ં હyુ ં ક¬થ#રન તરફથી. ટ#કલાના ¯ટં ૂ પર ¯ટં ૂ પીવડાPયા હતા એકબીNને
એકબીNના Dહ8માં ભર: ભર:…! રમખાણ મચી ગFુ ં હyુ ં એ બે #દવસ અને ણ રાી દરDયાન. Aારક હર:
ઉપર તો Aારક ક¬થ હર: પર સવાર. બKલે બKલે થઈ ગFુ ં હyુ ં એક c ૂ_યા Vુaુષ અને એક Vુણ( 6ી વhચે.
‘U…
ૂ ઇ…સ… ક¬…થ…#ર…ન?!’ ર નાએ આCોશ સાથે એક એક શ`દ અલગ કર: ફર: V ૂછXુ.ં
‘ક¬…ઍઍઍ…થ…?!’ હર: ગલવાયો. એ જ/દગીમાં કદ: [ૂ²ું 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 કDEF ૂટર સેઈમ યર…!’ હર:એ ઝડપથી ક2ુ.ં
‘સો…?!’
‘શી વોઝ ઓKસો ઇનવાઈટડ…’
‘આઈ નો…!’
-હાઉ ૂ F ૂ નો? હર: મૌન જ રmો. પણ rદરથી એ J ૂ

ગયો હતો. હલી ગયો હતો. ર નાએ એના

બ}ે હાથના પંN પોતાના બે હાથમાં પકડ: રા_યા હતા અને એ હર:ની jખોમાં jખ પરોવવાની કોિશષ
કરતી હતી અને હર: નજર બચાવવાની…!
એરક¤ડશડ બેડRમમાં હર:ને પરસેવો વળ: રmો હતો અને એનો એક રલો એના જમણા કાનની
પાછળથી ધીરથી સરક: રmો હતો. સમય અ=રસઃ થી

ગયો હતો એ બેડRમમાં…

‘ડ:ડ F ૂ %લીપ િવથ હર…?!’ ર નાએ હળવેથી સહજ થરતકતા અવા V ૂછXુ.ં
‘……………….’ હર: િનઃશ`દ. પણ એની ³કલ નજરમાં ર નાને ઉ0ર મળ: ગયો હતો.
‘F ૂ…ઊ…ઊ…ચીટ…!’ ર નાએ ધડાધડ તમાચાઓ મારવા માંડnા. બ}ે હાથો વડ હર:ના બ}ે ગાલો
પર વારાફરતી, ‘હાઊ કન F ૂ…? હ´…? હ´…?કમ…વાય…વાય…?’ ર ના વીફર: હતી. હર:ના ગાલ તમતમી
ગયા. લાલ ચોળ સોળ ઊપસી આPયા. હર:એ ર નાને રોક: નહx? કમ કર: રોક? એ ?ુહગાર હતો. ર નાનો.
]ુજ#રમ હતો. તમાચા મારતા મારતા ર ના રડતી હતી. આCંદ કરતી હતી. એની jખો લાલ ચોળ થઈ ગઈ
હતી. હર: %ત`ધ ઊભો હતો. અસહાય…! એનાં નયનોમાં પણ ભીનાં તો થયા જ હતા. પણ j-ુ jખની
અટાર:એ અટક: ગયા હતા. ગાલો પરની જલન એ j-ુ સxચીને પણ એ શાંત કર: શક એમ ન હતો. ખાસા
સમય બાદ ર ના તમાચા મારતા ધીમી પડ: અને ફસડાઈ પડ: ફરસ પર હર:ના પગ પાસે…આCંદ કરતા
કરતા.
હર: િનµે¨ટ! Nણે િન¨fાણ… !
થોડ: પળો બાદ સાવ અચાનક ર ના ઊભી થઈ… હર:ને વળગીને એ ુબ
ં નો 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… ! હર:નો નાઈટ  ૂટ જોર કર: એણે કાઢ: નાં_Fુ.ં એમ કરતા એના બધા જ
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બટનો પણ y ૂટ: ગયા…! ર નાએ હર:ને સાવ િનઃવ6 કયo અને ધો માર: પલંગ પર -ુવાડાPયો અને ર ના
એના પર સવાર થઈ ગઈ. પોતાના વ6ો ૂ ર કરતા કરતા…ર નાએ હર:ને eુદમાં સમાવી દ:ધો. દ#રયો
ર નાની તરસનો છલકાય ગયો બ}ે #કનાર…! મેUલ
ુ ો રણમાં વરસતો રmો. શર:ર -ુખ માણતા માણતા પણ
હર:ની jખો ઊભરાતી હતી. પણ j-ુ બહાર આવે એ પહલાં ર ના એને પી જતી હતી. શાયદ
પµાતાપના, fેમના એ j-ુ j-ુ ન હતા, અ] ૃત હતા.. એમાં જરા ય ખારાશ ન હતી.
હર:એ ર નાના પાતળા પણ માંસલ બદનને બ}ે બાUઓ
વડ ભxસી રા_Fુ ં હyુ.ં ર નાનાં ુબ
ં નોને
ુ
કારણે હર:ના હોઠો પર લોહ:નો ટિસયો ટ: નીકયો હતો એની ખારાશ પર ર ના માણતી રહ:.
‘આ…આ…ઈ લવ…F ૂ…!’ ર ના હર:ના કાનની  ૂટની  ૂસતા  ૂસતા ગણગણતી હતી.
ૂ ડા"લગ…Eલીઝ ફરગીવ મી…!’ ર નાનાં ુબ
‘આઈ લવ F ૂ …
ં નોનો જવાબ આપતા આપતા હર:એ
ક2ુ.ં
‘આઈ લવ F ૂ… આઈ લવ F ૂ.. હની…’ ર ના હાંફતી હતી, ‘F ૂ આર માઈ લાઈફ…’ ચરમસીમાના
ઊhચ િશખર જઈ ર ના હર:ના એકવ#ડયા મજ ૂત તન પર ઢળ: પડ:.
[ૂન મ#હનાનાં લાંબા #દવસે પિµમાકાશે - ૂય(નારાયણ ધીમે ધીમે ઢળ: રmા હતા, િનશાને મળવા
માટ. એના કસર: #કરણો ર નાની તા¶વણ· દ #દEયમાન બનાવી રmા હતા.
હર:ને ર ના ફર: મળ: ગઈ. ર નાએ હર:ને ખોવો ન હતો.
ર નાને સમNFુ ં ક  કંઈ થFુ ં એમાં હર:નો દોષ ઓછો હતો. હર: Vુaુષ હતો. એની Vુaુષસહજ
કટલીક માંગણી હતી  ર નાએ Nયે અNયે અવગણી હતી અને હર:ના %ખલન માટ એ કારણc ૂત બની
ગઈ. જમીન લપસણી જ હોય તો કોઈ પણ લપસી પડ. સાવચેતી રાખવા છતાં ય…!એથી જ ક¬થ#રન

તી

ગઈ હતી અથવા તો હર: હાર: ગયો હતો ક¬થ#રન સામે…! એ સાંજ રાતમાં એક અદc ૂત રાતમાં ફરવાય
ગઈ. કોઈ નવપર"ણત દં પતીની મ હર:-ર ના, ર ના-હર: એકબીNને ફર: ફર: માણતા રmા. Nણતા રmા.
એકમેકમાં પરોવાતા રmા. પેટની c ૂખ ય શર:રની ¸ુધા સામે હાર: ગઈ.
ક¬થ#રને હર:ને ફઈસ ૂક પર મૅસેજ કયo હતોઃ F ૂ આર અમે"ઝ/ગ મેન. આઈ નેવર હડ બીન સચ એ
વડરલ, માઈડ `લોºગ એનકાઉટર વીથ એની મેન લાયક F ૂ. F ૂ આર F ૂિનક, #રયલ એડ મો%ટ
ઍડોરબલ પરસન ઇન ધ F ૂિનવસ(. આઈ િવશ, આઈ Iુડ લીવ વીથ F ૂ ફોર એવર… આઈ કન %લપ િવથ
F ૂ ર%ટ ઓફ માય ઓલ નાઈ»સ…! … અને આ મૅસેજ ર ના વાંચી ગઈ હતી. કારણ ક, ર ના હર:ના દરક
પાસવડ( Nણતી હતી. ફઈસ ૂકના, ઈમેઈલના, એની ક%Oસનની વેબ સાઈટના, બ¼ક એકાઉ»સના…!
અને હર:ને જરા ય ખયાલ ન હતો ક ક¬થ#રન એને આમ મૅસેજ કરશે ને ર ના એ મૅસેજ વાંચી લેશ!ે
ક¬થ#રન સાવ અલગ fકારની 6ી હતી. ]ુI્ત િવહારમાં એ માનતી. કોઈ પણ fકારના બંધનોમાં ન
બંધાય એવી.. વહતી હવા વી…! તો Aારક વાવાઝોડા વી…! કDEF ૂટર fોાિમ/ગમાં િનVુણ. કૉલેજમાં
ભણતા {યાર એની પાછળ પાછળ Nન યોછાવર થવા ઘણાં F ૂવકો ત{પર હતા. તૈયાર રહતા. પણ ક¬થ
Aાં એક િપ/જરામાં Vુરાઈ એ|ુ ં પંખી હyુ?ં એને માટ તો આકાશ પણ નાBુ ં હyુ!ં અ¾યાસ Vુણ( થતા જ એ
માઇCોસૉ¿ટમાં જોડાઈ હતી. ણ વરસ બાદ ? ૂગલમાં એણે પેશકદમી કર: હતી. ? ૂગલનો \ચો પગાર પણ
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એને રોક: ન શAો ? ૂગલમાં લાંબા સમય માટ…! {યાંથી એણે Iૂદકો માયo યાUમ
ૂ ાં…! યાUથ
ૂ ી ધરાઈ જતા
એ નીકળ: પડ: દશ દશાવર eદ
ં ૂ વા. પૈસાની એને કોઈ નવાઈ ન હતી. અને પૈસાને એણે કદ: પોતાની
મજ ૂર: બનવા પણ દ:ધી ન હતી. જો ગજવા ખાલી હોય તો મૅકડોનાKડની ડોલર મેFુની સેડિવચથી પેટ
ભરવામાં ય એને કોઈ વાંધો ન આવતો. િસ/ગાપોર, ટો#કયો પણ એ જઈ આવી. કામ માટ.. બે વરસ એણે
કંઈ જ ન કFુ.~ પ#રÀમણ િસવાય. વhચે થોડો સમય એણે હ#ક/ગ પર પણ એનો હાથ અજમાવી

ખાસા

એવા પૈસા બનાવી દ:ધા. સાઉદ:ના થોડા રઈસ આરબના બ¼ક એકાઉટ હક કર: એણે લાખો ડોલર સેરવી
લીધા હતા. હાલમાં એ શાંઘાઈ હતી. અને કોઈ કામ માટ ક"લફોિન°યા આવી {યાર જ વીક:Bુ ં ઇવટશન
મળતા સીધી વેગાસ આવી ગઈ અને હર:ના શાંત, તહા

વનમાં એક વાવાઝોડાની માફક ંકાઇ હતી. જો

ક, એ વાવાઝોડાની આડઅસર એ થઈ ક ર ના ઊડ:ને ફર: હર: પાસે આવી ગઈ હતી.
ંકાય છે zયાર

વનમાં કોઈ ઝંઝાવાત

થાય છે {યાર પછ: એક નવી શRઆત.
બરાબર એ|ુ ં જ થFુ ં હર: – ર નાના

વનમાં પણ. હર: હવે eુશ રહવા લાuયો. ર ના પણ ધીર ધીર

બદલાય રહ: હતી. આCમક બની એ હર: પર y ૂટ: પડતી. હર:ને માણતી…કહોને ક હર:ને ભોગવતી…તક
મળે {યાર…#દવસે…રાતે…સાંજ હોય ક સવાર…! હર:ને પણ આµય( થyુ ં હyુ ં ર નાના આ RપBુ.ં Nણે એ
કોઈ Rપાંગના બની ગઈ હતી. Eયાસી તરસી… તરસતી…! ક  હર:ની Eયાર: ુલાર: અધા~ગના હતી.
હર:ને ક¬થ સાથે થયેલ એના %ખલનનો અફસોસ થયા રાખતો હતો. થતા થતા એ થઈ ગFુ ં હyુ.ં પણ હવે
એ|ુ ં કદ: ય ન થાય એવો એણે ર નાને િવાસ કરાવી દ:ધો હતો. અને ર નાએ પણ ક2ું હyુઃ ફરગેટ
હર.લાઈક શી વોઝ અ બેડ b:મ!એક ુઃ%વEન..!
બ}ેની

વનની ઘટમાળ ફર: બરાબર ફરવા લાગી. હર:ને નવા નવા fોOટ મયા હતા. જો ક

હાઉિસ/ગ માક ટ ડાઉન હyુ.ં પણ એBુ ં કામ વધyુ ં જyુ ં હyુ.ં તો ર નાના bસ હવે દશદશાવરમાં f_યાત થઈ
રmા હતા. એની વેબસાઈટ પણ એણે અપડઈટ કર: અને ઓનલાઈન ઓડ( ર ુિનયાભરમાંથી મળવા
લાuયા. એ પહલાં કરતા વધાર Pય%ત રહવા લાગી. ઉપરાંત એBુ ં યેય હyુ ં બોલી| ૂડમાં fવેશ. જો એક
વાર બોલી| ૂડમાં fવેશ થઈ Nય તો પછ: ભયોભયો..! અને હવે તો ઘણી #ફKમોBુ ં ુ#ટ/ગ F ૂએસમાં થyુ ં
એટલે એના સંપક( વધતા જતા હતા. એણે સોલો ફશન શો કરવાBુ ં આયોજન કરવા માંડ§ું હyુ.ં
ુCવારની સાં રડ વાઈનના બે પયમાના ભર: એક પયમાBુ ં હર:એ ર નાને આEFુ.ં ીલ પર
એ%પરગસ અને "ચકન સેકાઇ રહ: હતી. એની મીઠ: -ુવાસ બેક યાડ( માં fસર: રહ: હતી. આઈપેડ પર ર ના
એની અને હર:ની ઈમેઇલ ચેક કર: રહ: હતી.
‘"ચયસ(…!’

ર નાએ

એBુ ં

uલાસ

હર:ના

uલાસ

સાથે

ટકરાવી

સહજ

હસીને

VુછXુ,ં

‘િમ…ર…ઝા…ગા.."લ…બ…?’
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‘ય..સ..હની!’ હસતા હસતા હર:એ જવાબ આEયો, ‘કાશ એકાદ uલાસ પેટમાં જતા Uુ ં પણ
ગા"લબની મ ગઝલ કરવા પણ માંુ!’
‘F ૂ આર Cઝી એઅબાઉટ ધીસ વાઇન!’ એક વાર બ}ે એ#ડસન ગયા હતા {યાં ચાઈિનઝ ર%ટોરાંમાં
બ}ેએ ચ રડ વાઇન િમરઝા ગા"લબ પીધો હતો અને {યારથી હર: એ વાઇનનો #દવાનો થઈ ગયો હતો
એટલે હસતા હસતા ર નાએ ક2ુ,ં ‘જો વાઈન પીવાથી જ yુ ગા"લબ બની Nય તો ભલે આખી બોટલ
ગટગટાવી N.. પણ yુ ં વાઈન પીને %વાઈન બનીને મારા y ૂટ: પડ છે એ તને Nણ નથી…!’
‘વાઈન…%વાઇન…ફાઈન…! ડા"લગ F ૂ આર માઈન…’
‘અર વાહ..!પીધા જ પહલાં જ yુ ં તો ગા"લબ બની ગયો.. rેજ ગા"લબ…!’ વાઇનને uલાસમાં
ગોળ ગોળ ફરવતા ર નાએ હસીને ક2ુ, ‘મને ખાવાBુ ં આપ.. કકડ:ને c ૂખ લાગી છે . આeું િવક તો બUુ
દોડધામ રહ:, હક#ટક…!’
‘Uુ ં પણ ડમ બીઝી હતો.’ વાઈનનો એક નાનો ¯ટં ૂ ભર: હર:એ ક2ુ,ં ‘િવક એડમાં તો બસ તને
વળગીને - ૂઈ રહ|ુ ં છે …!’
‘માર પણ…’

પોતાની rગત ઇમેઈલ ચેક કયા( બાદ આઈ પેડ પર ર નાએ હર:ની ઇમેઇલ

તપાસવા માંડ:. જકં ઈમેઈલ ડ:લીટ કરતા કરતા એક ઈમેઈલBુ ં આઈડ: જોતા એ ચ8ક:.
-loveu4ever@gmail.com
હર: તો ીલ પર Pય%ત હતો.
ર નાએ J ૂજતી jગળ:એ ઇમેઇલ ખોલવા આઈપેડના %C:નને %પશ( કયo અને ¤%Cન પર ઇમેઇલ
વાંચવા માંડ:.
-હાય ડા"લગ,
હાઊ F ૂ ૂºગ? આઈ એમ %યોર F ૂ આર ૂºગ ે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. Pહન આઈ
Ï`લક.. આઈ કન સી F ૂ…બટ F ૂ આર નોટ વીથ મી. લવ F ૂ.. લવ F ૂ… લવ F ૂ.. ફોર એવર…
યોર ક¬થ.
એક જ ¯ટં ૂ માં 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 હર: તરફ
લંબાPFુ.
હર:એ પણ એ ઈમેઇલ વાંચી. 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%પોડ હર…!’ એને ડર હતો ક ર ના ફર: િવષાદમાં સર: પડશે. એના પર
શક કરવા લાગશે.
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‘આઈ નો…’ ર નાએ આઈપેડ લઈ, ‘કન આઈ #રEલાય ઓન બીહાKફ ઓફ F ૂ?’
‘%યોર…!’ હર:એ, ‘ઑફ કોસ(…!’ હર:એ પણ એક જ ¯ટં ૂ માં વાઈન ખાલી કયo અને એનો અને
ર નાનો uલાસ ફર: ભયo. આ નશો થવામાં વાર લાગવાની હતી. એક એકરના બેક યાડ( ની લીલીછમની
લોનની વhચે હર:એ ગઝીબો બનાPયો હતો અને એમાં બ}ે િવશાળ સોફા પર બેઠા હતા. - ૂરજ ૂબવાની
તૈયાર: કર: રmો હતો એટલે હર:એ e ૂKલા ગઝીબોની ચાર તરફ લગાવેલ નાયલોનની Nળ ફલાવી દ:ધી.
ર નાએ એની સં_યાબંધ મનપસંદ યાક: કડલ fÑવ"લત કર: ફર: વાઈનનો uલાસ ભર: સોફાને બેડ
બનાવી jખો બંધ કર: - ૂતી.
વાઈનના પયમાના પછ: પયમાના ખાલી થયા. માદક -ુવાસ ધીમે ધીમે fસરવા લાગી. હર: બુ ં
જ વીસર: જવા માંગતો 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 હર:ના બ}ે હાથ પકડ: પોતાની નજદ:ક ખ¼hયો. બે નશા ભેગા થઈ ગયા હતા એની ક±થઈ
jખોમાં…!
હર: ફલાઈ ગયો ર ના પર… રલાઈ ગયો ર ના પર…! પણ હર:ને એ Nણ ન હતી ક વાઈનના
નશામાં ક પછ: વાસનાની રલછે લમાં શર:ર -ુખ માણતી વખતે એ ક¬થ#રનBુ ં નામ રટ: રmો હતો!
ગણીગણી રmો હતો…! એની બાહોમાં હતી ર ના… તો કદાચ એના માનસમાં સંતાઈ હતી ક¬થ#રન…!
િનશા બ}ેએ ગઝીબોમાં જ વીતાવી. સવાર પંખીઓના કલરવે fથમ હર:ને જગાડnો. વહલી
સવારની મીઠ: મીઠ: ઠંડક વાતાવરણને તા[ુ બનાવી દ:ુ ં હyુ.ં ર ના ઘસઘસાટ \ઘતી હતી. એને હર:એ
`લેકટ બરાબર ઓઢાડ§ુ.ં હર:Bુ ં માુ ં ભાર: હyુ.ં 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( વhચે ર નાએ  જવાબ આપેલ એ પરત આPયો હતો.  ઈમેઇલ આઈડ:
પરથી ઇમેઇલ આવેલ એ ખોું છે એવા સંદશ સાથે.. #ડલીવર: ફઈKયોરના મૅસેજ સાથે..
-ઓહ…! સો શી ઇસ વેર: %માટ( …!
-હવે…?
-કવી ર:તે બચ|ુ ં એનાથી…?!
હર: જKદ:થી ઘરમાં ગયો. એનો આઈફોન ઘરમાં હતો. એમાં ક¬થ#રનના સેલફોનનો નંબર હતો.
એના પર એ ડાયલ કર: ક¬થને એ કહ: દવા માંગતો હતો ક એનો પીછો છોડ: દ સદાને માટ! પહલાં તો
આઈફોન ન મયો. એ કમાં જ c ૂલી ગયો હતો. {યાંથી લઈ આPયો. તો એમાં ય એ જ મેસેજ હતો ક 
ઈમેઇલમાં હતો.
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-ઓહ…! જરાય િવચાર કયા( િવના ?ુ%સાથી  નંબર પરથી મેસેજ આવેલ એના પર વાત કરવાનો
એણે fયાસ કયo તો ઉ0ર મયોઃ ધ નંબર F ૂ હવ ડાયKડ ઇસ નોટ ઇન સિવ°સ… Eલસ ચેક ધ નંબર એડ
ડાયલ અગેઈન.
-ડમ…ઈ…ટ…! એક =ણ તો હર:ને આઈફોન ફ´ક: દવાBુ ં મન થઈ આPFુ.ં પણ એણે માંડ માંડ
?ુ%સા પર કાુ રા_યો. આઈફોન લઈ એ ફર: બેકયાડ( માં ગઝીબોમાં આPયો. એBુ ં Ðદય ધક ધક ધડકyુ ં
હyુ.ં
‘?ુડ મોિનÒગ N…ન…!’ પંખીઓના કલરવને કારણે ર ના પણ Nગી ગઈ. `લેકટ પોતાના અધ(
Óઘાડા તન પર ખ¼ચતા એણે fેમથી હર:ને પાસે આવવા ઇશારો કયo અને હર: એના પડખે ભરાયો. ર ના
હર:ના વાળમાં હાથ ફરવવા લાગી.
‘NBુ…! મ¼ ક¬થનો કોટOટ નથી કયo. આઈ %વૅએર…!’
-તો પણ એ તારા મનમાં છે …! શ`દ કં ૂ સાથે ગળ: જઈ ર નાએ મલક:ને ક2ુ,ં ‘આઈ નો…! આઈ
%ટ F ૂ.’
‘બટ…!’
‘Eલીઝ… ુ નોટ િથક ૂ મચ! એડ ગેટ મી એ કોફ:.. ડાક( …!’
‘%યોર…!’
#દવસો પછ: #દવસો િવતવા લાuયા. હર: એના કામમાં Pય%ત. તો ર ના એના કામમાં…
બે અઠવા#ડયા પછ: ફર: હર: પર ઈમેઇલ આવી. પહલાં કરતા અલગ જ આઈડ: પરથી.
-ur4me@yahoo.com
-માય લવ,
ઇટ ઇસ ઑલ મો%ટ ઇDપોિસબલ ફોર મી ુ "લવ િવધાઉટ F ૂ. એડ 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: મોમેટ ઓફ માય લાઈફ.. આઈ ીધ F ૂ… આઈ ીધ ફોર
F ૂ, માય %વીટ હાટ( !
હર: %ત`ધ… ર ના બેચેન…!
હર:ને ડર હતો ક ર નાBુ ં #ડfેશન ફર: Uમ
ુ લો કરશે. ક¬થને એ પહ8ચી શકતો ન હતો. એને ઉ0ર
આપતો તો એ પાછો આવતો. ફઈસ ૂક પર પણ એણે ક¬થBુ ં fોફાઈલ શોધવાની કોિશષ કર: તો એ શોધી
ન શAો. પહલાં તો એ એના ડ "લ%ટમાં હતી. Aાં તો ક¬થે એને `લોક કર: દ:ધો હશે અથવા તો ક¬થે
એBુ ં fોફાઈલ #ડએ¤Oટવેઈટ કર: દ:ુ ં હશે..!
-તો….એ Iૂતર: સહલાઈથી પીછો છોડ એમ નથી! હર: િવચારતો હતો..!
ર નાને પણ rદર rદર ડર લાગતો હતો, ‘હર:…! આઈ એમ %કડ( ..! સમિથ/ગ ઇસ ર8ગ…! હર
અ`સેશન ફોર F ૂ ઇસ મેઇકxગ મી %કડ( …! આઈ ુ નોટ વોટ ુ ^ ૂઝ F ૂ.. માર તને ખોવો નથી…!’
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‘આઈ એમ યોસ(…ફોર એવર…!’ હર:એ ર નાને બાથમાં લીધી, ‘ઇટ વોઝ માય બીગે%ટ િમ%ટક આઈ
%લેEટ િવથ હર…!’ હર:નો પ%તાવો એના ચહરાને િવચ"લત કર: ગયો. એક કા"લમા છવાવા લાગી હતી
એના ચહરા 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 - ૂતેલ જોઈ એને ધરપત થતી.
હર: કદ: ય આટલો "ચ/િતત રmો ન હતો ટલો અ{યારના સંજોગમાં એ રહતો હતો. ક¬થનો ભરડો
ધીમે ધીમે વધતો જતો હતો. સાવ િનઃસહાય હોવાનો એક ડંખ એને કોર: ખાતો હતો.
-અને થોડા #દવસો બાદ ફર: ક¬થનો પ મયો ઘરના મેઈલ બો=માંથી!
થાક:ને સાં એ ઘર આPયો {યાર ર ના મેઇલ ચેક કર: રહ: હતી. અને એક -ુગધ
ં ી એવેલપમાં
?ુલાબી કાગળ પર ટાઇપ કરલ પ હતો. એ જ વાત રટ: હતી ક¬થે… ક એ હર: િવના

વી શક એમ નથી

અને હર:ને મેળવવા એ કંઈ પણ કર: શક.. કંઈ પણ…!
પ Aાંથી પો%ટ થયો એ જોવા હર:એ કવર તપા%Fુ ં તો જોFુ ં ક પો%ટ ઑ#ફસનો કોઈ િસો જ ન
હતો. ક ન %ટDપ.. ન તો કોઈ #ટક:ટ હતી એના પર…!
-ઓહ.. તો એ આPયો કવી ર:તે ઘરનાં મેઈલબો=માં…?
-તો ુ ં ક¬થ ઘર -ુધી આવી પહ8ચી છે …?!
-ઓહ… નો…!
‘વોટ આર F ૂ િથકxગ…?’
‘ન±થxગ…!’ Nણે ભીના વાળમાંથી પાણી ખંખેરતો ન હોય એમ હર:એ એBુ ં માુ ં હલાPFુ.ં એ એનો
ડર ર નાને તબદ:લ કરવા માંગતો ન હતો. કદાચ, એ ડર ર ના પચાવી ન શક!
પણ હર: ખરખર rદરથી J ૂ

ગયો હતો.

ક¬થનો સંપક( કરવો ખાસ જRર: હતો. એક વાર એને RબR મળ: સમNવી શકાય એમ હર: માનતો
હતો. પરં y,ુ ક¬થ સરળતાથી હાથમાં આવે એમ ન હતી.
હર:ની માનિસક હાલત #દવસે #દવસે કથળતી જતી હતી. jખો ફરતે Iુંડાળા ઘાટા થવા લાuયા.
દાઢ: પણ વધી ગઈ હતી. ર ના એના કામમાં વધાર Pય%ત રહતી હતી. થોડા #દવસ તો એ fવાસમાં જ
રહ:. િશકાગો ખાતે એના સલવાર-કમીઝ,  ૂડ:દાર, Iુિત°, સાડ:Bુ ં એOઝ"બશન યો

રહ: હતી એટલે બુ ં

વીસર: એણે એનાં પર વધાર યાન આપ|ુ ં પણ જRર: હyુ.ં
ર ના િશકાગો ગઈ હતી ણ #દવસથી. િવક એડમાં હર: એકલો જ હતો અને ઘરમાં #દવાલો પર
કલર કરવાનો એનો ઇરાદો હતો. ગમે એમ એ eુદને કામમાં રોકાયેલ રાખવા માંગતો હતો. એને મદદ
કરવા એના બે સહકાય(કર પણ આવવાના હતા. \ઘ ઊડ: જતા એણે તૈયાર: કરવા માંડ: હતી. થી
fોOટ સમયસર V ૂરો થાય.
{યાં જ એનો ફોન રણAો. સામે ર ના હતી િશકાગોથી, ‘? ૂડ મોિનÒગ NBુ…!’
‘? ૂડ 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?
~ હર: મૌન જ રmો.
‘ચેક યોર ઈમેઈલ…! નાઊ…!’ કહ:ને ર નાએ ફોન #ડસકનેOટ કરતા ક2ુ,ં ‘Eલીસ બી કરલ…! આઈ
લવ F ૂ…! શી ઇસ નાઊ હો#રબલ.. અને મને હવે ડર લાગે છે …!’
હર:એ લેપટોપ ઓન કFુ.~ ઇનબો= પર Oલક કર: મેઈલ જોવા માંડ:. કટલીક જકં મેઈલ હતી. એ
#ડ"લટ કરતા કરતા એ ર ના કહતી હતી એ ઈમેઇલ પર પહ8hયો.. ફર: નવો જ ઈમેઇલ આઈડ:!
-ihateu@hotmail.com
-ઓહ…! આઈડ: પર નજર પડતા જ હર: J ૂ

ગયો.

-ડા"લગ,
F ૂ ^ ૂક #કલર િવથ "ટલ "બયડ( ! -ુપર િવથ %ટબલ…!
-તો એને એ ય Nણ છે ક મ¼ દાઢ: વધાર: છે …! હર:ને હરત થFુ.ં %Cોલ કર: એણે ઈમેઇલ આગળ
વાંચવા માંડ:. એ જ વળગણ હyુ ં શ`દ શ`દ… પરં y ુ છે K^ું વાA અલગ હyુ.ં આઈ હઈટ F ૂ…! અને એ
ણ વાર #રિપટ કFુ~ હyુ.ં અને લ_Fુ ં હyુ ં ક, ઇફ F ૂ આર નોટ માઈન… F ૂ ુડ નોટ બી ફોર એનીવન! ગેટ
રડ: ૂ બી ઓલી માઈન…!
-ઓહ… હવે ુ ં કર|ુ ં આBુ?ં
-ર ના ુ ં સમજતી હશે? હર: િનઃસહાય થઈ eુરશી પર ફસડાય પડnો.
-એ અહx જ Aાંક હતી. ક¬થ આસપાસ જ હતી. અને એની નજર હર: પર હતી. હવે એ ધીર ધીર
હર:ને િધારવા લાગી હતી! કહવાય છે ક EયારBુ અિત િવIૃત Rપ છે િધાર…!
ુ ં કર|ુ ં સમજ પડતી ન હતી હર:ને! એણે ક¬થ તરફથી આવેલ બધી જ મેઈલ #ડ"લટ કરવા માંડ:.
સદાને માટ…!
-ુ ં મેઈલ #ડ"લટ કરવાથી ક¬થનો પીછો છોડાવી શકાશે? એના મને એને V ૂછXુ.ં એનો કોઈ ઉ0ર ન
હતો હર: પાસે. બાર પાસે જઈ હર:એ ીન લેબલ ¤Pહ%ક:નો પિતયાલા પેગ બનાPયો મોટા uલાસમાં. ફOત
ુØ ¤Pહ%ક:નો નાનકડો ¯ટં ૂ ભયo. એક ઉ¨મા – દાહ Dહ8થી અ}નળ: -ુધી ફર: વળ:. ર#જરટરમાંથી બરફ
લઈ એણે uલાસમાં બરફના ચોસલાં ભયા( અને અને uલાસની #દવાલો સાથે એ ચોસલા અથડાતા  રણકાર
થતો હતો એ સાંભળતા સાંભળતા એણે uલાસ હલાવવા માંડnો, ખાલી કરવા માંડnો.
-નાઉ વોટ?
અચાનક યાદ આવતા એણે ફોન કર: એના સહકાય(કરને આવવા માટ ના પાડ: દ:ધી.
વહલી સવારથી એ પીતો રmો. એની જ/દગીમાં કદ: ય એણે આટલી વહલી સવાર પીુ ં ન હyુ.ં
પરં y,ુ Nણે એનો eુદ પર કોઈ જ કા ૂ રmો ન હતો. અને આ એને રોકવાવાÙં પણ કોઈ ન હyુ ં એની
પાસે. પીતો રmો એ zયાં -ુધી એ પીને બેહોશ ન થઈ ગયો.
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માંડ માંડ ડગમગતા કદમે "લિવ/ગ Rમમાં ગોઠવેલ સોફા પાસે ગયો અને - ૂઈ ગયો. નશામાં,
િન/દરમાં, પણ એને ક¬થ#રન જ દખાઈ. એના પર સવાર થયેલ ક¬થ… એને ુબ
ં નો પર ુબ
ં ન કર: ?ુગ
ં ળાવી
દતી ક¬થ… ઉ}ત વ=%થળ વાળ: -ુવાળ:
ં
ક¬થ…ચીસો પાડતી ક¬થ…ઊના ઊના ાસ ભરતી ક¬થ…ઊછળતી
ક¬થ…તરફડતી ક¬થ…]ુલાયમ રશમી ?ુલાબી {વચા વાળ: ક¬થ…! ક¬થ… ક¬થ… ક¬થ… ક¬થ…!
િવક એડ એમ જ તહા તહા વીતી ગયો હર:નો. rદર rદર એને ડર લાગવા માંડnો હતોઃ
ક¬થ#રનનો.. એ હવે કંઈ પણ કર: શક…! કંઈ પણ…અને એને રોકવી જRર: હતી.
ુધવાર િશકાગોથી ર ના આવી ગઈ. એBુ ં એOઝબેશન સફળ ર2ું હyુ.ં એ eુશ હતી. થોડો સમય
પસાર થઈ ગયો. પરં y ુ હર: બેચેન હતો. જો ક થોડા વખતથી ક¬થ તરફથી કોઈ સંદશ આPયો ન હતો.
‘આઈ એમ ગે#ટ/ગ ગન…!’ હર:એ ર નાને ક2ુ, ‘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 રડ: ગોટ પરિમટ…લાયસસ…ફોર ફાયર આDસ(!’
‘ઓ…ક…!’ ર નાને સહજ ડર:ને ક2ુ,ં ‘બટ બી કરલ…!’
‘આઈ વીલ ડા"લગ…!’
ણ મ#હના ઠંડા િશયાળાના પસાર થઈ ગયા. અને ણે ય મ#હનાઓ દરDયાન ક¬થ#રનનો કોઈ
સંદશ આPયો ન હતો. એટલે હર: થોડો ન"ચ/ત હતો. કસરત, યોગ, અને fાણાયમ મારફત ફર: એ તાજોમાજો થઈ ગયો હતો. વળ: િશયાળા દરDયાન એBુ ં ક%OસનBુ ં કામ પણ ધી]ુ ં પડ: જyુ. ઉનાળો બUુ
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}ે એમાં લ8ગ bાઈવ પર નીકળ: પડ... zયાર સમય મળે {યાર…!
વેલેટાઇન ડ આવી રmો હતો અને એ #દવસે હર: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…! ુબ
ં નો વડ હર:ને એણે નવડાવી દ:ધો…!
હર: eુશ હતો… જ/દગી

વવાની ફર: મN આવી રહ: હતી. માચ(ના fથમ અઠવા#ડયામાં

મો¤યાલ ખાતે ઇ¤ડયન #ફKમ ફ¤%ટવલ હતો. ર નાને ખાસ િનમંણ મFુ ં હyુ.ં અને આ એક તક હતી.
ઉમદા તક બોલી| ૂડમાં સંપક( વધારવાની. એણે હર:ને પણ તૈયાર કયo અને શિનવાર વહલી સવાર નીકળ:
સાંજ -ુધીમાં મો¤યાલ પહ8ચી જવાBુ ં આયોજન હyુ.ં
ર ના વહલી ઊઠ:ને તૈયાર થઈ ગઈ હતી. સામાન ]ુકવા એ બહાર ગઈ. અને %ત`ધ થઈ ગઈ.
bાઇવ વેમાં બૉOસટર પાક( કરલ હતી. ગઈ કાલે સાં જ હર: એને #ડલરને {યાંથી સિવ°સ કરાવી આPયો
હતો. અને ગરાજમાં ]ુકવાને બદલે એણે એ bાઈવ વેમાં જ પાક( કર: હતી. અને એ કાર અ{યાર ટલ
ºડાઓથી છવાઈ ગઈ હતી. Nણે ºડાનો વરસાદ વર%યો ન હોય કાર પર…!
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કાળ: ચકચ#કત કાર પર છવાયેલ ડાના અસં_ય સફદ કોચલા અને પીળ: જરદ: કારણે બૉOસટર
એકદમ િવIૃત લાગતી હતી…ગંદ: ગોબર:… ºડાની ુગ~ધ bાઈવ વેમાં ફલાઇ ગઈ હતી.. ર નાને એક
ઊબકો આPયો…! Dહ8 પર હાથ રાખી એ ઊબકાને ખાળ: એ દોડ: ઘરમાં બાથRમ તરફ…!
કારની હાલતથી અNણ એવો હર: ર નાને આમ અચાનક ઊલટ: કરતા જોઈ મનોમન eુશ થયોઃ
શી મ%ટ બી fેuનનટ…!
ર ના ઊલટ: કર: રહ: હતી એટલે પાણીનો uલાસ લઈ હર: બાથRમમાં ગયો અને ર નાની પીઠ પર
હાથ ફરવવા લાuયો.
ઉલટ: અટકતા ર ના હાંફતા હાંફતા 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 હર:ને કંઈ સમજ ન પડ:, પણ ર નાની jખોમાં ડર હતો. એ નીહાળ: એ
"ચ/િતત થયો.
‘Pહર ઈસ ગન…?’ ર નાએ અચાનક VુછXુ,ં ‘Pહર ઇસ ગન… ??’ ર નાની jખોમાં ?ુ%સો તગતગતો
હતો, ‘આઈ વીલ #કલ હર…!’
હર:ને સમજ પડતી ન હતી. ર ના દોડ:ને બેડRમમાં ગઈ. બેડRમનાં Oલૉઝેટમાં રાખેલ %મથ એડ
વેશનની #રવોKવર જમણાં હાથમાં લઈ તાકતી એ બહાર દોડ:. એની પાછળ દોડnો હર:. હવે એને ખરખર
ડર લાuયો, ‘Pહોટ હપડ??’
‘કમ ઓન બીચ Pહર આર F ૂ…??’ ર ના bાઈવ વેમાં જોર જોરથી બરાડ:, ‘કમ ઓન બીચ Pહર
આર F ૂ…! કમ ઓન…આઈ િવલ #કલ F ૂ…!’ કહ: એણે હવામાં ફાયર કરવાBુ ં શR કFુ~ અને આખી #રવોKવર
ખાલી કર: દ:ધી.. ધાંય… ધાંય… ધાંય… સાતે સાત રાઉડ હવામાં આડધડ…! હર:Bુ ં બુ ં જ યાન ર ના
પર હyુ ં અને એ ર નાને કા ૂમાં લેવા માંગતો હતો, એના ?ુ%સાને કા ૂમાં લેવા માંગતો હતો. કમરમાંથી
એણે ર નાને પકડ: લીધી. અને ર ના છટકવાની કોિશષ કરતી હતી. એ તો સાaું હyુ ં ક હર:Bુ ં ઘર અલગ
િવ%તારમાં હyુ.ં અને ન કBુ ં ઘર થોડા સમયથી બંધ હyુ.ં ન#હ/તર વહલી સવાર ગોળ:બારના અવાજથી
તહલકો મચી Nત.. અને એની હર:ને "ચ/તા હતી…
‘વોટ હપડ…?!’ હર:ને ર નાને બાહ8માં પકડ: રાખી હતી.
અને અચાનક એની નજર એની નવી નકોર કાર બૉOસટર પર પડ: અને એBુ ં Ðદય પણ એક
ધબકારો  ૂક: 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…!ડમ ઈટ…! હર:ને સમજ પડતી ન હતી ક ુ ં કર|ુ.ં ર ના bાઈવ-વેમાં ફસડાઈ ગઈ હતી. એ હાંફ: રહ:
હતી. સવારની eુશBુમા ઠંડ:માં પણ એ પરસેવે રબઝેબ થઈ ગઈ હતી. એને બાવડાથી પકડ: હર:એ ઊભી
કર: અને આઘોષમાં લઈ ર નાને ઘરમાં લઈ આPયો અને "લિવ/ગ Rમમાં સોફા પર બેસાડ:. rદરથી
uલાસમાં પાણી લાવી એણે ર નાને પીવા આEFુ.ં ર ના આખો uલાસ ખાલી કર: ગઈ.
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‘લેટ મી કોલ Vુ"લસ…!’ કંઈક િવચાર: હર:એ ક2ુ.ં
ખાલી ખાલી jખે ર ના હર:ને જોવા લાગી. એની jખોમાં છવાયેલ અવકાશ જોઈ હર:ને ફાળ
પડ:…
‘વાય…? વાય…ડ:ડ F ૂ %લપ વીથ હર…?’ J ૂસIુ ં નાંખી ર ના ભીની ભીની jખે બોલી, ‘વાય…
વાય.. વાય…?’
‘……………!’ ુ ં જવાબ આપે હર:. એની પાસે Aાં કોઈ ઉ0ર હતો?
ૂસIું રોક: ર નાએ VુછXુ,ં ‘વોટ વીલ F ૂ સે ુ કૉપ…? ુ ં કહશે પો"લસને ક yુ ં એની સાથે - ૂતેલ
એનો બદલો એ લઈ રહ: છે ?’
‘……………!’ હર: મૌન..
\ડો િનઃાસ નાંખી ર ના સોફા પરથી અચાનક ઊભી થઈ. એક નજર એણે હર:એ સાઈડ ડ%ક પર
] ૂકલ #રવોKવર પર કર:  એણે થોડા સમય પહલાં જ ખાલી કર: નાંખી હતીઃ જ/દગી આ ખાલી #રવોKવર
વી તો નથીને? એક િવચાર આવીને અટક: ગયો ર નાનાં ખાલી ખાલી મગજમાં…#રવોKવર ફર: ભર:
શકાય છે .. તો જ/દગી કમ નહx?
‘Oલન અપ ધ મેસ…!’ હતાશ હર:ના વાળ ખોરવી નાંખી હસવાનો અ"ભનય કરતા ર ના બોલી, ‘વી
હવ ૂ લીવ ફોર મો¤યાલ…માર #દપીકાની એપોઇટમેટ છે …આઈ ડોટ વોટ ૂ િમસ…!’ અને #રવોKવર
તરફ નજર કર: ક2ુ,ં ‘Eલીસ… લૉડ ઈટ અને ટઈક વીથ અસ…’
હતાશ હર: બહાર ગયો. પાઈપ નળ સાથે જોડ: એણે એની કાર પર પાણી છાંટવા માંડ§ુ.ં ડાની
જરદ: -ુકાઈ ગઈ હતી એટલે સાફ કરતા વાર લાગી. થાય એટ^ું સાફ કર: બ}ે નીકળ: પડnા મો¤યાલ
જવા માટ. ર%તામાં fથમ હર:એ કારવોશમાં જઈ ઉપરાઉપર: બે વાર કાર ધોવડાવી.
મો¤યાલનો ફરો સફળ રmો. ણ #દવસ Aાં પસાર થઈ ગયા એની Nણ પણ ન થઈ.
બોલી| ૂડના ઘણાં કલાકારોને મળવાનો મોકો મKયો. #દપીકાને ર નાએ #ડઝાઇન કરલ bસ પસંદ આPયા હતા
અને એણે મોટો ઓડ( ર ન8ધાવી દ:ધો એટ^ું જ નહx પણ zયાર તક મળે {યાર એને ]ુબ
ં ઈ આવવાBુ ં
િનમંણ પણ આEFુ.ં ર ના Nણે બુ ં જ વીસર: જ/દગી

વવા માંગતી હતી… અને જ/દગી એની પાસે ઘ£ુ ં

માંગતી હતી…!
હર:ને rદર rદર y ૂટતો જતો હતો. રાતે - ૂતો {યાર લૉડડ #રવોKવર એના #ક/ગ સાઈઝના
પલંગની બા[ૂમાં સાઈડ ડ%કના ખાનામાં રાખતો. એને થyુ ં હyુ ં ક ક¬થ#રન eુદ ક એના કોઈ માણસ gારા
એને ખતમ કર: નાંખશે. પતાવી દશે…!
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ફરસન ટાઉનિશપના પો"લસ #ડપાટ( મેટમાં ભાર ચહલ પહલ હતી. ઑ#ફસર ઓફ ચીફ કિવન Cગ
પર ભાર જવાબદાર: આવી ગઈ હતી. એ એક બાહોશ ચીફ હતા. પણ હર: મડ( ર કસ એમના માટ અને
એમના પો"લસ #ડપાટ( મેટ માટ એક મોટ: ચૅલેજ હતી. એક મોટો પડકાર હતો!
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ઑ#ફસર કિવને હર: મડ( ર કસ ઊકલવા એમના કાય(=મ અિધકાર:ઓની ખાસ િનમ£કં ૂ કર: હતી
અને એમાં #ડટOટ#ટવ સાZટ Dસ Yસોની અગ{યની જવાબદાર: સ8પી હતી. Dસ અને એના #ડOટ#ટવોએ
હર:ના ઘરની બે #દવસ -ુધી

ણવટભર: તપાસ કર:.

ઘરના પાછળનો %ોમ ડોરનો કાચ તોડ: e ૂનીએ ઘરમાં fવેશ કયo હતો. હર:ના શબની
ઑટોEસીનો #રપોટ( આવી ગયો હતો. વહલી સવાર છથી સાત વાuયા વhચે એને પોઇટ `લેકથી બે ગોળ:
મારવામાં આવી હતી. નવ િમિમના બે રાઉડ ઉપરાછાપર: ધરબી દવામાં આPયા હતા, એક કપાળમાં અને
એક ?ુEતભાગમાં…! અને હર:ને \ઘમાં જ મરણ શરણ થયો હતો. અને હર:ને મારવામાં એની જ %મથ
એB્ડ વેસન #રવોKવર મૉડલ 986 નો ઉપયોગ કરવામાં આPયો હતો.  હર:એ પોતાના ર=ણ માટ
વસાવી હતી એ જ એના મોતBુ ં કારણ બની હતી. એટલે e ૂની Nણતો હતો ક હર: પોતાની પાસે લૉડડ
#રવોKવર રાખે છે .. -ુતો હોય {યાર પણ.. અને એનો જ એણે લાભ કહો ક ગેરલાભ લીધો હતો. #રવોKવર
હર:ના પલંગ નીચેથી જ મળ: આવી હતી. પરં y,ુ એના પર હર: િસવાય કોઈના #ફ/ગર િfટ ન હતા. અને
 કંઈ હતા એ પણ બરાબર સાફ કરવામાં આPયા હતા. અર ! e ૂન કરનાર આખી #રવોKવર Ï`લચથી
બરાબર સાફ કર: હતી. {યારબાદ આKકોહૉલનો પણ ઉપયોગ કયo હોય એમ લાગyુ ં હyુ.ં એથી #રવો^્વર
કોઈ #દશા દોર: શક એમ ન હતી. ક નાઈનના %કૉવડના Iૂતરાઓ પણ ?ુચ
ં વાય ગયા હતા. ઘરમાં ને
ઘરમાં જ ફયા( રાખતા હતા.
હર:ના ઘરમાંથી િવડ:યો સવ©લેશની #કટ મળ: આવી હતી  હર:એ થોડા સમય પહલાં જ ખર:દ:
હતી. એમાં છ કમેરા અને એક મ#હનાBુ ં રક#ડÝગ થઈ શક એવી Pયવ%થા હતી. પરં y ુ હર: એ ઇ%ટોલ કર એ
પહલાં જ એને પતાવી દવામાં આPયો હતો. એટલે e ૂન કરનાર એ પણ Nણતો હશે ક એ|ુ ં શA હyુ.ં
કોઈએ હર: પર બરાબરનો વોચ રા_યો હતો.
ખર: ]ુkકલી હતી. ર ના…!
હર:ના e ૂન પછ: એ બેહોશ થઈ ગઈ હતી. એને તરત હો%પટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.
અને {યારબાદ એ ભાર #ડfેશનમાં સર: ગઈ હતી. કોઈ સાથે એ બોલતી ન હતી. અર! એ જરાય રડતી ન
હતી…! એ Nગતી જ રહતી… #દવાલોને તાAા કરતી. છતને તાAા કરતી. પો"લસના કોઈ પણ સવાલનો
એણે જવાબ આEયો ન હતો હ[ુ -ુધી. એની પાસે મા#હતી મેળવવી ઘણી જRર: હતી.
#ડOટ#ટવ સાZટ Dસે એની ર:તે મા#હતી એક કરવા માંડ: હતી. હર:ના ક%Oસનના કામકાજને
પણ એમણે યાનમાં લીુ ં હyુ.ં એના એક fોOટમાં એક Oલાયટ સાથે એને બોલાચાલી થઈ હતી એ|ુ ં
યાનમાં આPFુ ં અને એ Oલાયટનો રકડ( તપાસતા એના નામે ઘણા ?ુના ન8ધાયેલ હતા એમાં એક મડ( ર
કસમાં ઇવોલવમેટ પણ હyુ.ં એ એક આ#કન અમે#રકન હતો. હર:ના દરક કમ(ચાર:ઓની પણ V ૂછ પરછ
વારાફરતી કરવામાં આવી. કોઈએ હર:ના િવશે ખરાબ ક2ું ન હyુ.ં
નવાઈની વાત એ હતી ક હર:નો આઈ ફોન, આઈ પેડ, લેપટોપ ?ુમ થઈ ગયા હતા. e ૂન કરનાર
એ લઈ ગયો હતો. fોવાઇડર પાસે એના સેલ રકોડ( મેળવવામાં આPયા તો કોઈ શંકા%પદ ફોન નંબર ન
હતા. અને મોટભાગે એણે ર ના િસવાય કોઈ સાથે વાત કર: ન હતી. અને અય  નંબર હતા એ એના
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Oલાયટ ક કમ(ચાર:ઓનાં જ હતા. અને હવે એ ફોનમાંથી સીમ કાડ( ૂ ર કરવામાં આPયો હતો. એના
ઈમેઇલ આઈડ: િવશે ખાસ મા#હતી ન હતી. પણ એ #દશામાં પણ કામગીર: શR થઈ ગઈ હતી.
ર નાની ચહલ પહલ પણ Dસે તપાસવા માંડ:. ર નાની દશા એઓ સમ

શક એમ હતા. કારણ ક

ર નાની Nણ બહાર ર નાની એમની તપાસમાં સનીના અકાળ મોતની મા#હિત મળ: હતી. અને {યારબાદ
એણે  સાય#Cયા#ટ%ટની સારવાર લીધી હતી એની પણ V ૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. એ ]ુજબ ર નાએ
એની અ]ુક િપKસ િનયિમત લેવી જ પડ એમ હyુ.ં અને ફામ(સી gારા એનો રકડ( પણ ચેક કરવામાં આPયો.
e ૂન થયાના #દવસે, ર નાની લેOસસ કાર વહલી સવાર છ વાગે F ૂિનયન ટોલ પરથી પસાર થઈ હતી એ
એના ઈઝી પાસના રકડ( પરથી Nણમાં આPFુ ં હyુ ં અને ઑટોEસી પરથી એ|ુ ં Nણવા મયા ]ુજબ e ૂન
છથી સાત વાuયા વhચે થFુ ં હyુ.ં એટલે ર નાના ઘરથી નીOયા બાદ તરત જ ક થોડા સમય બાદ હર:Bુ ં
કામ તમામ કરવામાં આPFુ ં હyુ…!
ં
હર:ની બો=ર પરથી એના લોહ:ની સાથે સાથે િવય(ના અવશેષ મળ:
આPયા હતા પણ એBુ ં eુદBુ ં િવય( હોવાની સંભાવના હતી. જો ક હ[ુ એનો ડ:એનએ #રપોટ( આવવાનો બાક:
હતો. હવે ર ના બોલે અને ભેદ ખોલે એ જRર: હyુ.ં
હર:ના e ૂનને ણ અઠવા#ડયા થઈ ગયા હતા. ર નાના માબાપ અને હર:ના માતા િપતાની મં[ૂર:
લઈ ર નાના સાય#Cયા#ટ%ટની મદદથી સUન
ુ ી હાજર:માં ર નાની V ૂછ 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 bસમાં જ હતા અને એમણે પો"લસ F ૂિનફોમ( પહરવો જRર: પણ ન હyુ અને આજના
સંજોગોમાં તો એમણે ખાસ કzFુઅલ bસ જ પહયo હતો.

સ અને પોલો ટ:શટ( .

‘યેસ… વાય નોટ!’ સહજ 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( ટટ. તમાર:
સાથે વાત કરવી માર જRર: છે …એબાઉટ યોર હસબડ હર:’સ મડ( ર…! આઈ એમ Dસ, %પેkયલ
#ડટOટટ:વ Dસ Lસો..!’
‘ઓહ! હર: ઇસ ડડ…!’ 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 e ૂલી રmો હતો Dસ માટ.
‘યસ…બીચ…’ કં ૂ ગળ:ને ર ના બોલી, ‘ક¬…થ…#ર…ન…!’
સUુ હર:-ર નાનાં ઘર એના "લવxગ Rમમાં બેઠા હતા. ર નાની વાતથી સૌ અચં"બત થઈ ગયા.
ર નાના માતા િપતા, સા-ુ-સસરા..! eુદ ડૉOટર પણ…!
પછ: તો ર નાએ શRઆતથી બધી જ વાત કર:.

વેગાસથી વીક:Bુ ં ઇવટશન, અKFુિમની

ગેધ#ર/ગ… હર: અને ક¬થBુ ં સહશયન, િવિવધ િવ"ચ ઈમેઈલ આઈડ:ઓ પરથી ઈમેઇKસ… ફોન પર
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એસએમએસ…લેટર બો=માં મળે લ લેટર… બો=ટર પર ºડાનો વરસાદ…એણે એ પણ ક ૂKFુ ં ક એ #દવસે
એણે હવામાં ગોળ:બાર પણ કયo હતો, ‘આઈ િવલ ક:લ હર…!’ \ડો ાસ લઈ એ બોલી, ‘હાઊ આઈ કન
ટોક એબાઊટ માય હબી’સ ડાઉનફૉલ…?’ રડ: પડ: ર ના J ૂસક… J ૂસક…!
એક ભારખમ ખામોશી છવાઈ ગઈ એ "લિવ/ગ Rમમાં.. હર:ની હસતી ત%વીર લટક: રહ: હતી એનાં
%વગ(%થ Vુ સતનામ- સનીની બરોબર પડખે…! એનાં 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 F ૂિનવસ(…!’ સહજ િવચાર કર:ને એમણે V ૂછXુ,ં ‘લા%ટ Oવેµન…! Pહોટ ઇસ
યોર એ¤Oટિવ#ટ-્ ઓન ધ ડ ઑફ મડ( ર એડ ડ "બફોર? જ%ટ ફોર અવર રકડ( !’
‘માય એ¤Oટિવ#ટ-્ ?’ ર ના િવચારવા લાગી, યાદ કરવા લાગી, ‘ડ બીફોર.. Uુ ઘર જ હતી. ઓલ ડ.
માર નેO%ટ ડ, આઈ મીન ધ ડ ઓફ મડ( ર ઓન સેટરડ, મારો ફશન શો હતો ઍટલા¤ટક સીટ: ખાતે. એની
તૈયાર:માં હતી. લા%ટ િમિનટ િfપરશન.’
‘શી ઇસ ફશન #ડઝાયનર…!’ અ{યાર -ુધી મૌન રહ: વાત સાંભળ: રહલ ર નાના િપતાએ ક2ુ.ં
ર નાને એટલે યાદ કરવાનો સમય મળ: ગયો. વાત આગળ વધારતા એ બોલી, ‘હર: કઈમ
અરાઉડ સેવન ઓન ાય ડ. વી વેટ ફોર #ડનર. યા.. ઑ"લવ ગાડ( ન…!મ¼ હર:ને પણ ક2ું હyુ ં ક
એટલા¤ટક સીટ: આવ માર: સાથે… જો એ આPયો હોત તો…!’ ર નાએ ભારખમ િનઃસાસો નાં_યો, ‘હ:
#ડનાઈડ, એણે િસÞુ#રટ: કમેરા "લક અપ કરવા હતા હાઉસની આ[ૂબા[ૂ એટલે એણે ના પાડ:. હ: #ડડ
નોટ ગેટ ચાસ ૂ ઇ%ટોલ કમેરા!’ ર નાની jખો ફર: છલકાય, ‘આઈ વોક અપ અલ· ઓન સેટર ડ…!
એટલા¤ટક સીટ: જવા માટ આઈ વોઝ આઉટ ઓફ ધ હાઉસ અરાઉડ Oવાટ( ર પા%ટ ફાઈવ…F ૂ નો ઇટ ઈસ
ઓલમો%ટ ßી અવર bાઇવ ોમ #હયર અને માર {યાં ઘ£ુ ં કામ બાક: હyુ.’ં
-શી ઇસ રાઈટ! Dસને ર નાની લૅOસસ F ૂિનયન ટૉલ પાસેથી એ #દવસે સવાર છ વાગે પસાર
થયાBુ ં યાદ આPFુ.ં  એના ઈઝી પાસના રકડ( પરથી Nણવા મFુ ં હyુ.ં
‘વી ઓKસો ફાઉડ %પમ( ઓન હ:સ બો=ર…!’
‘યસ.. િવ હડ સેOસ…!’ ર નાએ ક2ુ, ‘વી હડ ઓKસો કપલ ઓફ uલાિસસ ઑફ રડ વાઈન!’ કંઈક
યાદ કર: એ બોલી, ‘ઘણા સમયથી હર: Iૂડ નોટ %લપ fોપર સો એ રાતે એણે એDબયન પણ લીધી હતી
ુ %લપ વેલ…!’
‘થેOસ.. ફોર યોર ઇફોમ©શન.. મેમ.. F ૂ "ગવ અસ વેર: ? ૂડ લીસ..’ર ના સાથે હ%ત ૂનન કરતા
Dસે ક2ું અને એ વીક:નો ફોન નંબર, ર નાનો ફોન નંબર, એBુ ં લેપટોપ, એBુ ં આઈ પૅડ લઈ Dસ
હડOવાટ( ર પર આPયા.
-સો…! ઈટ ઇસ નાઉ એડ ઓપન શટ કઇસ.. ક¬થ#રન… િમ¤%ટરયસ |ુમન…!
Dસે હડOવાટ( ર પર આવી તરત જ વીક:ને ફોન કયo. વીક: સાવ અNણ હતો હર:ના મડ( રથી.
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‘આઈ વોટ યોર હKપ…! સેડ િમ ઓલ ઇફોમ©શન ઓફ યોર ગેટ ુ ગેધર F ૂ ઓગ©નાઇªડ!
એવ#રથxગ…વોટ F ૂ હવ.. ઇમેઇKસ..! "લ%ટ ઓફ ડસ F ૂ ઇનવાઈટડ…! U ૂ કઈમ..U ૂ ડ:ડ નોટ કમ…!
િવડ:ઓ…"લ%ટ ઓફ હોટKસ..મોટKસ Pહર ધે વેર એકોમોડટડ…!’ Dસે ઈમેઇલ આઈડ: આપતા ક2ુ,ં ‘એડ
ૂ નોટ "લક એનીિથ/ગ અબાઉટ ધીસ ુ એની વન… ! ુ F ૂ ફોલો મી?’
‘……………….!’ વીક: ગલવાયો. હર:ના મડ( રને અને મારા ગેટ ૂ ગેધરને ુ ં લાગે વળગે. એ ડર:
ગયો, ‘યસ ઓ#ફસર! આઈ િવલ કલેOટ!’
‘આઈ નીડ એએસએપી…! યોર ટાઇમ %ટાટ( નાઊ…! -ુનર ઇસ બેટર…! ઇફ F ૂ િનડ એની હKપ
ટઈક ઈટ.. ઇ F ૂ નીડ પો"લસ હKપ આઈ કન કોલ ઓ#ફસર ઓન ડ§ ૂટ: ઓફ યોર એ#રયા…!’
‘નો…નો…!’ વીક:ને હવે ખરખર ડર લાગવા માંડnો, ‘આઈ વીલ. સર.. ઓ#ફસર..! આઈ એમ વેર:
સોર: ૂ નો એબાઊટ હર:.. હ: ઇસ માય બડ:..! આઈ વીલ ૂ Pહોટ આઈ કન ૂ…!’ ાસ લઈ એણે ક2ુ,ં
‘ઇફ આઈ નીડ એની હKપ આઈ વીલ લેટ F ૂ નો… એડ િવલ #રOવે%ટ…!’
‘થેકસ…!’ #ડસકનેOટ કરતા પહલાં Dસે ક2ુ,ં ‘ સોર: ફોર રશ બટ નાઊ વી કન નોટ ગો ફોરવડ(
િવધાઊટ યોર હKપ, ઇફોમ©શન..!’
ર ના પાસે મળે લ મા#હતીની એક નોટ તૈયાર કર: Dસે કDEFુટર પર બધી િવગતો ન8ધી લીધી.
ઑ#ફસર ઓફ ચીફ કિવન Cગને RબR મળ: Dસે ક2ુ,ં ‘સર નાઊ વી હવ સ%પેOટ…! વી ગૉટ
લીડ!’
બી #દવસે એ સીધા F ૂ જસ· ઇ%ટટX ૂટ ઓફ ટકનોલો

ૂ ટ અફ¬ર િવભાગમાં
પર પહ8hયા. %ડ

જઈ Oલાસ ૨૦૦૦ના દરક િવàાથ·ઓની મા#હતી મેળવી. યર  ૂક મેળવી. અને એમને ક¬થ#રનના ફોટાઓ
મલી ગયા. કDEFુટર સાયસમાં એનો દખાવ ઉáજવળ હતો. એ ફોટા જોઈ એઓ માની જ શકતા ન હતા ક
એ e ૂન કર: શક. `લોડ… ક±થઈ શાપ( નજર… ચહરા પર મોના"લસા %માઇલ…હસે {યાર એક ગાલ પર
ખંજન!
-બેબી! આઈ એમ "બહાઇડ F ૂ!
ફોટાઓનો બરાબર અ¾યાસ કરતા એમણે મનોમન િવચાFુ.~ એની jખોમાં એક ખ¼ચાણ હyુ.ં તો
હા%ય રહ%યમય…!
વીક:એ ઘણી મા#હતી મોકલાવી હતી એણે કરલ ઈમેઇલમાં. એણે ફોન કર:ને ક2ું હyુઃ એણે
ઈમમેઇલ કર: દ:ધી છે . એ બધી જ અન"ઝપ કર: એમણે િfટ કર:. હર: અને ક¬થની મા#હતી અલગ કર:.
ફોટાઓ પણ િfટ કયા(. પાટwમાં બ}ે નજર આવતા ન હતા. લાગyુ ં હyુ ં એઓ આPયા જ ન હતા {યાં.
િવ#ડયો OલEસમાં Aાંક Aાંક અલપ ઝલપ હર: દખાતો હતો. પણ ક¬થ તો Aાંય ન હતીઃતો એ હતી Aાં?
બધાની રહવાની Pયવ%થા વીક:એ હો"લડ ઇનમાં કર: હતી. દશમા માળે એક તરફના મોટા ભાગના
Rમ એણે એના િમો માટ  ૂક કરાPયા હતા. કંઈક િવચાર કર: એમણે વેગાસ જવાBુ ં ન: કFુ.~ બે કલાક
પછ:ની જ ¿લાઈટ હતી. કિવન Cગને ઈમેઇલ કર: દ:ધીઃ ગોºગ વેગાસ ફોર ઇવ¤%ટગેશન ઓફ હર: મડ( ર
કઈસ. એ જ હો"લડ ઇનમાં એ ઉતયા(. િસÞુ#રટ:ને મળ: દશમાં માળની લૉબી પરના એ ણે #દવસ-રાતની
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કમેરાની રકો#ડÝગ મેળવી. એ જોઈ. વારં વાર જોઈ. હર: અને કથ દખાતા હતા. %પ¨ટ. બ}ે એક બીNનો
હાથ પકડ: Rમ નંબર ૧૭માં આવતા-જતા હોય એવી Oલિપ/uસ મળ:. બ}ે બUુ eુશeુશાલ દખાતા હતા.
કથની ત"બયત જરા વધી ગઈ હતી. પણ હ[ુ ય એ મારકણી દખાતી હતી. છે Kલી Oલપમાં એ હર:ને
વળગીને ુબ
ં ન પર ુબ
ં ન કર: રહ: હતી લોબીમાં… કદાચ, ãટા પડતી વખતની એ Oલપ હતી.
મેનેજમેટને મળ: એમણે ૧૦૧૭ aુમની ]ુલાકાત પણ લીધી. પણ ખાસો સમય થઈ ગયો હોય એમને કોઈ
મા#હિત ન મળ:. પણ એ Rમમાં ગયા {યાર એમની છäી ઇ¤åયે ચેતPયા ક આ Rમમાં ઘ£ુ ં થFુ ં હશેઃ હર:
અને ક¬થ વhચે.  ન થવાBુ ં હોય એ|ુ ં પણ થFુ ં હશે  હર:ના મોતBુ ં કારણ બની ગFુ ં હોય…!
બી #દવસે Dસ આવી ગયા પરત ફરસનના એમનાં હડ Oવાટ( ર પર. હવે ઘણી મા#હિત હતી.
ક¬થ#રનનઓ સોkયલ િસÞુ#રટ: નંબર હતો. એટલે એની Iુંડળ: એમની પાસે આવી ગઈ. એ ભણતી હતી
{યાર એને %પડxગ માટ ણ વાર #ટક:ટ મળ: હતી. યાU,ૂ ? ૂગલમાં એણે કામ કFુ~ હyુ ં એ પણ. ખાસા પૈસા
હતા એની પાસે એના બેક એકાઉટમાં. એક વાર હ#ક/ગ કઇસ માટ એની તપાસ પણ થઈ હતી. પણ કોઈ
Vુરાવા ન મળતા એને સ%પેOટના "લ%ટમાંથી ૂ ર કરવામાં આવી હતી. ઇટર%ટxગ…! તો એ કોઈ Vુરાવા
છોડતી ન હતી. બટ હની F ૂ આર નાઉ ફઈિસ/ગ Dસ…! #ડટOટ#ટવ સાZટ Dસ…! એ દશ દશાવર ફર:
હતી. ફરતી રહતી હતી. અને હાલે Aાં હતી એની કોઇ મા#હતી ન મળ: સોkયલ િસÞુ#રટ: નંબર પરથી.
સUુ fથમ તો Dસે ફરસન ટાઉનશીપ પો"લસ #ડપાટ( મેટBુ ં વોરટ ઇ%F ૂ કFુઃ( fાઇમ સ%પેOટ
ઑફ ફ%ટ( ડ:ી મડ( ર ઓફ હર:…!
પણ ક¬થBુ ં કોઈ પરમેનટ એbસ ન હyુ.ં હોય તો એ Aાં ય ન8ધાયેલ ન હyુ.ં એના નામે બે સેલ
ફોન હતા. પણ એ હાલમાં ઉપયોગમાં ન હતા. એ બ}ે સેલ ફોન સવ©લસ પર ] ૂક: દવામાં આPયા.
ક¬થ#રનને શોધવી એ ઘાસની ગં માંથી સોય શોધવા |ુ ં લાગyુ ં હyુ ં Dસને…! એફબીઆઈને પણ
ઇવોKવ કરવામાં આવી. અને છે વટ ક¬થના નામે રડ કોa્ નર ઇટરપૉલ નો#ટસ ઇ%Fુ કરવામાં આવી. થી
ુિનયાનાં કોઈ પણ e ૂણામાંથી એની ધરપકડ કર: શકાય.
….અને એBુ ં પ#રણામ એક મ#હના પછ: મFુ.ં છે ક ઇ¤ડયાથી. બ¼ગ^ ૂaુ jતરરા¤¨ય એરપોટ( પર
એની ધરપકડ કરવામાં આવી. કથે બUુ જ િવરોધ કયo. એને સમજ પડતી ન હતી ક એની ધરપકડ શા
માટ કરવામાં આવી. એણે ધમાલ મચાવી દ:ધી હતી એરપોટ( પર. વળ: એ Fુએસએ જ આવતી હતી
ઇ¤ડયાથી…એBુ ં ડ¤%ટનેશન હyુ.ં ઓ¤%ટન..!
ણ #દવસ બાદ ઇટરપૉલની સહાયથી ક¬થ#રનને નેવાક( એરપોટ( પર લાવવામાં આવી અને {યાં
Dસે એની િવધીસર ધરપકડ કર:ઃ હર:ના મડ( ર માટ…!
-હર:’સ મડ( ર…? ક¬થ#રનને નવાઈ લાગતી હતી! હર:’સ મડ( ર…? સમિથ/ગ ઇસ ર8ગ.#રયલી ર8ગ.
ક¬થ#રનને એક #દવસ આરામ આપવામાં આPયો એ પણ ક%ટડ:માં. 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 કથની V ૂછપરછ શR કર: Dસે. એમની સાથે લેડ: #ડOટ#ટવ પણ જોડાઈ.
‘સો.. િમસ ક¬થ#રન…! હાઊ આર F ૂ?’ Dસે શRઆત કર:.
લાયસસ ુ હઈટ…
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‘F ૂ નો માય િસhFુએશન…!’ હસવાનો fયાસ કરતા એ બોલી, ‘આઈ એમ ઇનોસટ…!’
‘ુ F ૂ નૉ હર:..? હરિવ/દર બાવેN…?’
‘યસ! હ: વોસ ઇન એન  આઈ ટ: સેઈમ યર. હ: હસ કસ( ઓન મી. બટ ધેન હ: મે#રડ ૂ સમ
ઇ¤ડયન ગલ(.’
‘….એડ…’
‘યસ…યસ…વી મીટ આ¿ટર ઓલમો%ટ ટન યર.. દશ વરસ પછ: એ મયો હતો મને. એટ વેગાસ.
Pહન વીક: ઇવાઈટડ ઓલ Oલાસ ઓફ ૨૦૦૦! વી મીટ. હવ પાટw એડ િવ હડ સેOસ.. હ: ઇસ -ુપર ઇન
ધ બેડ…!’
‘એડ F ૂ ઇમેઇKડ હ:મ.. એબાઊટ યોર અ`સેશન ફોર હ:મ…! F ૂ ફોલ ઈન લવ િવથ હ:મ…!’
ખડખડાટ હસી પડ: ક¬થ, ‘મી એડ અ`સેશન!’ હસવાBુ ં માંડ ખાળ: એ બોલી, ‘આઈ એમ નોટ અ
પસ(ન Uુ હવ એની અ`સેશન ફોર એનીવન.’ હ[ુ એ હસતી હતી, ‘એડ F ૂ િથક આઈ #કKડ હ:મ?’
‘ડ:ડ F ૂ ાય ૂ કોટOટ હ:મ?’
‘લેટ મી #રમેDબર…!’ જરા િવચાર કર: કથે ક2ુ,ં ‘યસ! આઈ મેસેzડ હ:મ ઓન ફઈસ ૂક મેસેજર
વસ આ¿ટર વેગાસ એકાઉટર.. 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 Vુરવાર કરવાની કોિશષ
કર: ક zયાર હર:Bુ ં મડ( ર થFુ ં {યાર એ Fુએસમાં હતી જ નહx. એ તો હતી િસ/ગાપોર. {યાં એ ડોઇસે બ¼કની
સાયબર િસÞુ#રટ:Bુ ં કામ કરતી હતી. એના પાસપોટ( પરથી પણ એ સા"બત થFુ.ં
‘F ૂ ગેવ કોOટ ુ ક:લ હર:?’
‘^ ૂક ઑ#ફસર…! F ૂ આર ગોºગ કDપ"લટલી ઈન ર8ગ ડાયરOસન! વાઈ ુડ આઈ #કલ હર:?’
‘બીકોઝ F ૂ લવ હ:મ. F ૂ હવ ફટલ અ`સેશન ફોર હ:મ..’
‘મી એડ ફટલ અ`સેશન?!' ફર: હસી પડતા એ બોલી, ‘ફોર હર:..! 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\. કોOટ
આVુ!’ં
‘વાય ડ:ડ F ૂ ઈમેઇલ હ:મ િપ#રયો#ડકલી?’
‘આઈ ટોKડ F ૂ. મ¼ આપને ક2ું ને ક મ¼ હર:ને એક જ વાર મેસેજ કરલ એ પણ ફઈસ ૂક પર. એનો
જવાબ ન આવેલ. અને Uુ ં Nણતી હતી ક એ મે#રડ છે . હ: હસ વાઈફ. સો…’
‘…સો…F ૂ ાઈડ લેટર ઓન ૂ ગેટ હ:મ એની વે ોમ હ:સ વાઈફ?’ Dસે ક¬થની વાત અડધેથી
કાપી -ુધાFુ,~ ‘ બટ ઈટ વોઝ ઇDપોિસબલ સો F ૂ #કKડ હ:મ.. ઓર ગેવ કોOટ ૂ #કલ હર: !’
‘^ ૂક ઓ#ફસર…! F ૂ આર નોટ rડર%ટ#ડ/ગ માય િસDપલ uલશ!’ સહજ હસીને ક¬થ#રન બોલી, ‘F ૂ
હવ માય કDF ૂટર.. ચેક ઓન ઈટ!’
લાયસસ ુ હઈટ…
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‘F ૂ આર સો¿ટવેર એ િનયર! fોામર.. એ ત¼ બદલી નાં_F ં ૂ હશે ક #ડલીટ કર: નાં_Fુ ં હશે!’
એ #દવસે ણ કલાક -ુધી કથ#રનની ઊલટતપાસ ચાલી અને ક¬થ એની વાતને વળગી રહ:ઃ એને
અને હર:ના મડ( રને કોઈ સંબધ
ં ન હતો. એને િનદoષ છે . સાવ ઇનોસટ.
Dસ હવે ?ચ
ં ૂ વાયા. બરાબર ?ચ
ં ૂ વાયા. સાયબર Cાઇમ સેલને એમણે કથBુ ં લેપટોપ, આઈ પેડ
આપેલ એનો #રપોટ( આવી ગયો હતો. અને ર નાએ કહલ 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 Nૂ ઈ પાસો
બhયો ન હતો. પરં y ુ એ Nણતા હતા ક Aારક સાવ સામાય લાગતી વાત પરથી પગેaું મળ: આવે. અને
ક¬થ સાથે વાત કરતા રહ|ુ ં જRર: હyુ.ં એ કંઈક એવી c ૂલ કર: બેસ.ે એવી વાત પણ કર ક માંથી કંઈક
લીડ મળ: આવે.
‘^ ૂ…ક ઓ#ફસર.. F ૂ હવ નો બેઈઝ ૂ હોKડ મી. મને આમ િવનાકારણ V ૂર: રાખવાનો તમને કોઈ
અિધકાર નથી. આઈ એમ ઇનોસટ .. આઈ કન ç ૂવ.. આઈ એમ રડ: ફોર લાઈ #ડટOશન..!’ ક¬થ#રને એનો
પાસો ફ´Aો, ‘એડ વસ આઈ પાસ,  Uુ ં ચોસ પાસ થઈ જઈશ તો Uુ ં તમને અને તમારા આ_ખા
#ડપાટ( મેટને કોટ( માં ઘસડ: જઈશ…આઈ વીલ %F ૂ !’ પોતાના ?ુ%સાને માંડ કાુમાં રાખતા ક¬થે ક2ુ,ં ‘ટોક ુ
િમ… U ૂ સેઈડ ક મ¼ હર:Bુ ં e ૂન કFુ?
~ ’
‘હર:સ વાઈફ…!’
‘….એડ F ૂ એર%ટ મી…!’ ક¬થ#રને આµય(થી ક2ુ,ં ‘એ કહશે તો મને ફાંસી આપી દશો?’
‘………………’
‘F ૂ સી. આઈ કન હKપ F ૂ. હર: પર  મેસેજ ઈમેઈKસ આવેલ એને ક કરો! ડોટ વે%ટ ટાઇમ
ઓન મી!’
હર:Bુ ં rગત ઈમેઇલ એકાઉટ એના e ૂનના એક #દવસ પહલાં #ડલીટ કરવામાં આવેલ એને ફર:
સ વ કરવામાં આPFુ.ં ડ:લીટ કર: નાંખેલ બધી ઈમેઈલ #રાઇવ કરવામાં આવી. પણ  િવિવધ ઈમેઈલ
આઈડ: પરથી ઈમેઇલ આવેલ એBુ ં સાુ ં આઈપી અbસ, લોકશન મળyુ ં ન હyુ,ં  હyુ ં એ fો=ી આઈપી
અbસ હyુ.ં અને દરક ઈમેઈલમાં અલગ અલગ આઈપી અbસ, લોકશન જોવા મયા. એવા સો¿ટવેરનો
ઉપયોગ કરવામાં આPયો હતો ક સહલાયથી આઈ પી અbસ, લોકશન તય ન થાય. અને આ|ુ ં તો ક¬થ જ
કર: શક…! એ સો¿ટવેર ઇજનેર હતી. fોાિમ/ગ એ=પટ( પણ એ zયાર સામેથી

લાઈ #ડટOશન ટ%ટ

આપવા તૈયાર થઈ ગઈ એટલે Dસની ]ઝ
ં ૂ વણ 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 કન ેક ધ આઈસ.
મને હર:Bુ ં કDEFુટર ક લેપટોપ ક આઈ પેડ આપો ક ના પર એની માર: કહવાતી ઈમેઇKસ આવેલ છે !
%ટ મી. Uુ ં હાલે એના પર જ #રસચ( કર: રહ: ¦ં. ઇવન એનએસએને પણ મ¼ માર: સિવ°સ ઓફર કરલ છે .
અને એ એસાઈનમ¼ટ માટ જ Uુ ં ઇ¤ડયાથી અહx આવતી હતી અને બ¼ગ^ુRમાં મને અર%ટ કરવામાં આવી.’
‘હર:Bુ ં લૅપટોપ િમિસ/ગ છે . ોમ હ:સ મડ( ર!’
લાયસસ ુ હઈટ…
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‘તો એની વાઈફBુ ં તો હશે ને?’
-એક ?ુનેગારને, એક શંકા%પદ આરોપીને એના જ ?ુનાના આરોપના ઊકલ માટ એની જ મદદ
લેવી ક ન લેવી? %પેkયલ #ડટOટટ:વ Dસ ધમ(સકં ટમાં ]ુકાયા. એમના સાયબર સેલ પાસે નો કોઈ જ
ઊકલ ન હતો અને એ ભેદ ખોલવા ણે હર:Bુ ં e ૂન કરલ છે એની જ મદદ લેવી ક ન લેવી. લેવી હોય તો
એક િન¨ણાત તર:ક લઈ શકાય ક કમ?
Dસ રાતભર \ઘી ન શAા. બી #દવસે એમણે ક¬થની લાઈ #ડટOટશન ટ%ટ લીધી. અને એમનાં
આµય( વhચે ક¬થ#રન એમાં પાસ થઈ. હવે એને ક%ટડ:માં રાખવાનો કોઈ હક ન હતો પો"લસને. ક¬થને
પો"લસે છોડ: દ:ધી. છોડ: દવી પડ:. Dસે િવચાFુ~  ૂયનો સરવાળો  ૂય! હવે?
-ક¬થ Aાં તો બUુ ચબરાક હતી! Aાં તો એ ખરખર િનદoષ હતી! પો"લા#ફક ટ%ટ ને| ુ ં ટકા સાચો
હોય. શાયદ ક¬થ દશ ટકામાં આવતી હતી.
હર: મડ( ર કસ ઉકલાવાને બદલે વુ ?ચ
ં ૂ વાય ગયો. સાયબર Cાઈમ #ડપાટ( મેટ પણ હર: પર
આવેલ અલગ અલગ ઈમેલBુ ં આઈ પી એbસ ન: કરવામાં સફળ થFુ ં ન હyુ.ં એના fય{ન એમણે ચા^ુ
રા_યા હતા. ક¬થને છોડ: ] ૂAા બાદ બી #દવસે ક¬થ ફોન કર: #ડટOટ#ટવ સાZટ Dસને મળવા આવી,
‘…સો વોટ ુ F ૂ િથક ઑ#ફસર?’
‘…………………’ ુ ં જવાબ આપે Dસ? એક \ડો િનઃાસ નાંખી એ બોKયા, ‘વી આર વ#કÝગ
એડ વી વીલ xગ ધ ઑફડર ૂ જ%ટ:સ…!’
‘આઈ કન હKપ F ૂ, ઇફ F ૂ %ટ મી…’ સહજ હસીને ક¬થ બોલી, ‘ઓલી આઈ કન!’ એનો
અિતિવાસ એના ગોરા Dહ8 પર છલકાતો હતો.
થોડો િવચાર કર: Dસે ક¬થને હા પાડ: અને ક¬થને એમણે હર:Bુ ં ઇમેઇલ આઈડ:, એના ફઈસ ૂકBુ ં
આઈડ:, ર નાBુ ં લેપટૉપ અને આઈપૅડ સ8પતા ક2ુ,ં ‘આઈ એમ ટ#ક/ગ #ર%ક…બીગ #ર%ક ૂ "ગિવ/ગ F ૂ. આઈ
કન લોસ ધ જૉબ…!’
‘%ટ મી ઓ#ફસર…!’ ક¬થ હસીને બોલી, ‘આઈ િવલ નોટ ટઈક ધીસ આઊટ ઓફ યોર િfમાઈસીસ.
જ%ટ ગીવ મી સમટાઈમ. આઈ લાઈક ચેલે સ…!’
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

જનરલિસ/ઘ બાવેN, હર:ના િપતા ગમગીન હતા. એમને આઘાત લાuયો હતો બરાબરનો. એમના
એકના એક Vુ હરિવદરBુ ં e ૂન થઈ ગFુ ં હyુ ં અને અમે#રકાની કહવાતી હોિશયાર પો"લસ હ[ુ rધારામાં
જ ગોળ:બાર કર: રહ: હતી. એમનો ગેસ %ટશનોનો "બઝનેસ િવા-ુ માણસોને સ8પી એઓ હર:ની માતા
#દલરાજકૌર સાથે ર ના પાસે રહવા આવી ગયા હતા. ર ના માતા િપતા પણ ઘણા સમય -ુધી ર ના સાથે
રmા.
હર:નો આ{મા અવગતે ન Nય એ ખાસ જRર: હyુ જનરલિસ/ઘ માટ. મરણો0ર બધી જ િવધી
એમણે બરાબર કરવી હતી. એક તો સતનામBુ ં પણ અકાળ અવસાન થFુ ં હyુ ં અને હવે હર: પણ ગયો
સાવ અચાનક એમને છોડ:ને!
લાયસસ ુ હઈટ…
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-આ જગા જ અપુકિનયાળ છે ! જનરલિસ/ઘ માનવા લાuયા હતા. હર:ના અ%થ સાચવીને ઘરની
બહાર એક -ુર"=ત જuયાએ રાખવામાં આPયા હતા. રોજ એને જોઈ જોઈ જનરલિસ/ઘ રડ: પડતા. એBુ ં
િવસZન દશ જઈને કરવાBુ ં ન: કFુ~ હyુ ં એમણે. આમ પણ હર: કટલા લાંબા સમયથી અ] ૃતસર જવાBુ ં
કહ: રmો હતો. પણ કામકાજને કારણે જઈ ન શAો. અને હવે એ eુદ વાહ-એ-?ુR પાસે પહ8ચી ગયો. પણ
એના અ%થ તો દશમાં સતલજમાં વહાવીશ એમ ન: કFુ~ હyુ ં અને આ સાંજની ¿લાઈટમાં એઓ અને
#દલરાજ કૌર અને ર નાની સાથે દશ જવાના હતા.
‘Vુ0ર…!’ એમના બેડRમમાંથી જનરલિસ/ઘ એમની બે બેગ લાવી ગરાજમાં ] ૂકતા ર નાને ક2ુ,
‘તાર: બેગ તૈયાર છે ને?’
‘

પાપા …!’ ગમગીન ર નાએ જવાબ આEયો, ‘હર: કહતો હતો ક એક વાર અ] ૃતસર તને લઈ

જવી જ છે . અને આ…’ એ રડ: પડ:. ર ના એની બેગ લઈ આવી, ‘પાપા

આપના પાસપોટ( મને આપી

દો. આઈ હવ બીગ પસ(!’
‘અર Vુ0ર એ તો Uુ ં c ૂલી જ જતે…!’
નેવાક( એરપોટ( પર જવાની Vુર: તૈયાર: થઈ ગઈ હતી. એટલાંમાં જ bાઇવ વેમાં પો"લસની કાળ:
Yઝર આવીને ઊભી રહ:. એમાંથી સાZટ Dસ અને લેડ: સાZટ કારમેન ઉતયા(.
-અપુકન કરાયા કાલે કપડવાલોને…જનરલિસ/ઘે િવચાFુ.~
‘હલો સર…!’ Dસે જનરલિસ/ઘ સાથે હ%ત ૂનન કરતા ક2ુ.ં
‘હલો…!’ જનરલિસ/ઘે મોèુ ં ચડાવી ક2ુ,ં ‘સો F ૂ #ર"લªડ હર…!’
‘Pહર ઇસ િમિસસ બાવેN? િમિસસ હર: બાવેN?’ એમની વાત ઊડાવી Dસે એમનો Fુિનફોમ(
Pયવ%થત કરતા ક2ુ.ં સા. કારમેને ઘરની rદર પહલાં fવેશ કયo અને એની પાછળ પાછળ Dસ અને
જનરલિસ/ઘ આPયા.
ૂ . ફોર #ર"લજયસ સેરમની.’
‘વી આર ગોગ ૂ ઈ¤ડયા ડ
‘વી નીડ ૂ ટૉક િમિસસ હર: બાવેN!’ એમને સાંભયા ન સાંભયા કર: Dસે દોહરાPFુ.ં
‘Vુ….0…ર…!’ rદરના ઓરડા તરફ નજર કર: જનરલિસ/ઘે  ૂમ પાડ:, ‘ર ના… Vુ….0…ર…!
ઓ#ફસર તાર: સાથે ગલ કરવા માંગે છે . લાગે છે કંઈ ઇફોમ©શન મળ: હોય. વો ડાયનકો તો ઉન લોગોને
#ર"લઝ કર દ:યા.. દખ વો અબ Aા નઈ બાત લેક આયે હ?! જો ગલ કરના હ જKદ કર દના! ¿લાઈટકા
ટમ હો ગયા હ..’
rદરથી સફદ સલવાર કમીઝમાં ર ના બહાર આવી, ‘હાય ઓ#ફસર…વી હવ નો ટાઇમ ૂ ટોક
નાઊ. Fુ નો અમાર: ¿લાઈટ ચાર કલાકમાં છે અને ઇટરનેશનલ ¿લાઈટ હોય અમાર વહલા ચેક-ઈન
કર|ુ ં પડશે.’
‘નો fો`લેમ… આઈ વીલ ટઇક ઓલી ફ« ૂ િમિનટ-્! Eલીસ બી સીટડ!’
Dહ8 પરનો અણગમણો જરા પણ સંતાડnા િવના કાંડા ઘ#ડયાળમાં નજર કરતા ર ના િસ/ગલ સોફા
પર બેઠ:.
લાયસસ ુ હઈટ…
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‘સોર: ફોર રશ.’ Dસએ ર ના સાથે નજર મેળવવાની કોિશશ કરતા ક2ુ,ં ‘આઈ વીલ લાઈક ુ નો
વસ અગેઈન યોર એ¤Oટિવટ:સ ઓન ધ ડ ઓફ મડ( ર!’
‘આઈ ટોKડ F ૂ.’ ચીઢાયને ર ના બોલી, ‘એકની એક વાત માર કટલી વાર કહવી તમને? માર એ
#દવસે ફશન શો હતો. F ૂ કન ચેક વીથ Dપ તાજ. તો Uુ ં વહલી નીકળ: ગઈ હતી એટલા¤ટક સીટ: જવા
માટ ઘરથી એરાઉડ Oવાટ( ર પા%ટ ફાઈવ…! સવાર સવા પાંચ વાગે તો Uુ ં રોડ પર હતી.’
‘….એડ ધેન F ૂ કઈમ બેક ૂ યોર હાઊસ….!’ સાZટ 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 ૂ ટઈક ટાઇમ
તો ગો ુ નેક%ટ ટૉલ  ૂથ ઓફ પાક( વે? તમારા ઇઝીપાસનો રકડ( બતાવે છે ક તમાર: કાર બરાબર છને
સ0ાવને Fુિનયન ટૉલ પરથી પસાર થયેલ. અને {યાર પછ:Bુ ં ટોલ  ૂથ છે #b%કોલ ીજBુ.ં ઇટ ઇસ
મેOસમમ »વેટ: િમિનટ bાઈવ ોમ Fુિનયન ટોલ. અને તમાર: કાર #b%કોલ "જના  ૂથ પરથી છે ક સવા
ણ કલાક પછ: એટલે ક સવા નવ વાગે પસાર થઈ હતી!’
‘………………….’ ર ના મૌન, સહજ િવચાર:ને એ બોલી, ‘ આઈ %ટોEડ એટ ર%ટ એ#રયા…!’
‘િવચ? કયા?’ હસીને Dસ બોKયા, ‘Fુિનયન ર%ટ એ#રયા?’
‘યસ…! યસ…’ યાદ કરતી હોય એમ ર ના બોલી, ‘હા મને બરાબર યાદ છે , માર લૅપટોપ પર
અ]ુક bસની #ડઝાઇનBુ ં લેઆઊટ કરવાBુ ં હyુ તો…’
‘આર F ૂ %યોર…?’
‘યસ… ઓ#ફસર…! આઈ એમ ડમ %યોર…! આઈ હડ કૉફ: એડ બેગલ ઓKસૉ…’
‘મેમ…!’ હસીને Dસ બોKયા, ‘માર: પાસે Fુિનયન ર%ટ એ#રયાના બધા જ કમેરા, ઇનસાઈડ અને
પા#કÝગ લોટના બધા જ કમેરાBુ ં એ સવાર પાંચ વાuયાથી દશ વાuયા -ુધીBુ ં કDપલીટ રક#ડÝગ છે . અને
એમાં એક પણ રક#ડÝગમાં તમે ક તમાર: લેOસસ નથી.’
‘………………….’ ર ના અવાક.
‘બલક.. આપની લૅOસસ #રટન( જન·માં બરાબર છને દશે પાક( વે પરથી સેવટ: એઈટ વૅ%ટના રDપ
પરના કમેરામાં ઝડપાઈ ગઈ છે . અને {યારબાદ Rટ એઈટ: વે%ટ પર પણ…!’ હસીને Dસ બોKયા, ‘આઈ
ૂ F ૂ ટન(
હવ ફોટોા¿સ ઇન િવચ F ૂ કન સી યોર સેKફ…! વસ F ૂ પા%ડ Fુિનયન ટોલ é ૂ ઇઝી પાસ, F ૂ ક
અને પે ટોલ િવથ મની. ઈઝી પાસની ટગ આપે ૂ ર કર: હતી આપના િવડ %C:ન પરથી! F ૂ કન સી
હ:યર…’ કહ:ને Dસે એક ફોટો આEયો ર નાને  પાક( વેના સેવટ: એઈટ વૅ%ટના રDપ પરના કમેરાથી
લેવામાં આવેલ હતો. અને એમાં ર નાની કારનો નંબર, અને િવડ ¤%Cન દખાતા હતા. અને િવડ ¤%Cન પર
ઈઝી પાસની ટગ ન હતી. અર! ર ના eુદ પણ ઓળખાઈ Nય એટલી %પ¨ટ દખાતી 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 હસબડ. અને એ પણ તમે ક¬થ#રનના નામે કર:. થી ક¬થ જ ]ુસીબતમાં પડ.
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અને તમે એના માટ સો¿ટવેર વાપFુ~ હyુ ં આઈપી એbસ અને લોકશનને હાઈડ કરવા ક ઑKટર કરવા,
અને મડ( ર બાદ તરત જ એ #ર] ૂવ 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 ફ´કલ, ફોડલ રાે zયાર તમારા હસબડ -ુતેલ હોય. એને એ પણ ક¬થના નામે
ચઢાવવાની કોિશષ પણ કરલ.’
જનરલિસ/ઘ બાવેN, હર:ના િપતા સોફામાં ફસડાય પડnા, ‘Vુ0ર… yુસી..? yુસી…?’ તો હર:ની
માતા #દલરાજકૌર ²ૂંઠવો ] ૂAો અને રડતા રડતા એઓ rદર બેડRમમાં જતા રmા.
ર ના ખામોશ જ હતી. એકદમ ] ૂિત°મત
ં …ભાવ#હન…
‘Þુ…
ં Þુ…
ં વાય… વાય… F ૂ #કKડ માય સન…??’ જનરલિસ/ઘ એકદમ ઊભા થયા અને રડતા
રડતા એમણે ર નાને બાવડથી પકડ: ઊભી કર: હચમચાવી નાંખી, ‘Þ ં ૂ મેર બેટકો માર ડાલા?’ જનરલિસ/ઘ
ર નાના પગ પાસે રડતા રડતા બેસી પડnા.
‘Þક:
ં ૂ તમારા દ:કરાએ મારા એકના એક દ:કરાને માર: નાં_યો હતો…!’ ભાવ#હન શાંત અવા
ખાલી ખાલી jખે ર ના બોલી. Nણે ર ના નહx કોઈ અય 6ી બોલતી હતી, ‘તમારા દ:કરાએ મારા લ
વા સનીને કચડ: નાં_યો હતો બેરહમીથી…!’ ર ના  ૂયમાં જોઈ બોલી રહ: હતી, ‘અને પછ: એણે જલસા
કરવાના શR કયા(. - ૂઈ ગયો સાલો ક¬થ#રન સાથે…! એક હૉર સાથે… અને એ એના મનમાં વસી ગઈ હતી.
એણે ક¬થને એનાથી કદ: ૂ ર જ ન કર:. zયાર zયાર માર: સાથે - ૂતો, મN કરતો {યાર પણ એ તો ક¬થને
જ િવચારતો…! લવ F ૂ કથ! લવ F ૂ કથના લવારા કરતો. એના માટ તો Uુ ં Nણે મર: જ ગઈ હતી. એણે
મને જ ખતમ કર: નાંખી હતી. મને એણે ક¬થ બનાવી દ:ધી તો ક¬થ#રન બનીને મ¼ એને માર: નાં_યો…! મ¼
એને નથી માયo! ર નાએ નથી માયo હર:ને. ર ના કવી ર:તે માર એના Eયારા હર:ને? કવી ર:તે…કવી
ર:તે…? આઈ લવ F ૂ હર: આઈ લવ F ૂ હર:.. આઈ હઈટ F ૂ હર:… આઈ હઈટ F ૂ હર:.. આઈ હઈટ F ૂ
હર:..!’ મોટથી બરાડતી ર ના પાગલની મ હસવા લાગી.. જોર જોરથી.. બસ, હસતી જ રહ:. હસતી જ
રહ:… હસતી જ રહ:…હસતી જ રહ:…!
(સમાEત)
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