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                                           લિન્ડાની િાિ સાડી 
                                                                   વાર્ાા#૪૯ 

અનનિ ખરેખર થાક્યો હર્ો. સવારથી વાનમાાં ભરેિો સામાન છઠ્ઠ ેમાળે એકિા હાથે ચડાવ્યો હર્ો. 
હજુ બોક્ષ ખોિવાના બાકી હર્ા. ડડસેમ્બરની પહિેી ર્ારીખથી ભાડુાં ચાલ ુ થઈ ગયુાં હત ુાં. આજે વીસમી 
ર્ારીખ થઈ ગઈ હર્ી. વૅબ ડડઝાઇનના ઘણાાં ઓડાર પરૂા કરવામાાં મવુ થવોનો સમય જ ન્હોર્ો મળ્યો. એક 
નાના બેઝમેન્ટમાાં જ સવૂા-બેસવાનુાં અને આટાવકા  કરવાનુાં  અઘરાં હત ુાં.  

અનનિ ગ્રાડિક આડટિસ્ટ હર્ો. ડડજીટિ આર્ટાસ અને િશૅન ડડઝાઇનમાાં એ કાબેિ હર્ો.નવી જગ્યાની 
શોધમાાં હર્ો. આખરે એને સ્ટેટન આઈિૅન્ડનો આ એપાટામેન્ટ ખબૂ સસ્ર્ામાાં મળ્યો. ઍપાટામેન્ટ પાસે પાકા . 
પાકાની સામે થોડા બેઠા ઘાટના કેપકૉડ મકાનો. મકાનો ની પાછળ હાઈરાઈઝ એપાટામેન્ટ. એપાટામેન્ટની 
પાછળ ઘઘૂવર્ો એટ્િાન્ન્ટક ઑસન. જગ્યા સરસ હર્ી. 

િગભગ રાતે્ર આઠ વાગ્યા હશે. એણે સિે િોન પરથી સ્રીટપરની ડિૅીમાાં સેન્ડવીચ અન ેસૉડાનો 
ઑડાર આપ્યો. વીસ નમનનટમાાં ડડલિવરી મળી ગઈ. ઍપાટામૅન્ટમાાં સામાન અસ્ર્વ્યસ્ર્ પડિેો હર્ો. એણે બ ે
િોન્્ડિંગ ચેર બા્કનીમાાં ખેંચી. એક પર બેઠો અન ેબીજી પર પગ િાંબાવ્યા. સેન્્વીચને ન્યાય આપવા 
માાંડયો. ક્યાાં પેલુાં અંધાડરયુાં બૅઝમેન્ટ અને ક્યાાં આ હવા ઉજાશ વાળો એપાટામેન્ટ! 

એની નજર દડરયા પરથી વળીને સામેના એપાટામેન્ટ લબન્્ડિંગ પર પડી. અંધારુ થઈ ગયુાં હત ુાં. જુદી 
જુદી બારીઓમાાંના ડ્રઇેપ, કટેઇન અને શૅડમાાંથી ગળાઈને આછો પ્રકાશ આવર્ો હર્ો. માત્ર એક બારી કોઈ 
પણ પડદા કે ડ્રઇૅપ વગરની હર્ી. બારી પાસે એક ટેબિ પર કોઈક યવુનર્ બેસીને બકુ વાાંચર્ી હોય એવુાં 
િાગતુાં હત ુાં. સામે ટેબિ પર બ ેપગ ગોઠવીને મોટો કુર્રો બેઠો હર્ો. આ દૃશ્ય કાાંઈ નવનશષ્ટ કે નોંધપાત્ર ન 
હત ુાં. શ્રનમર્ અનનિ ખરૂશી પર બેઠા બેઠા જ ઉંઘી ગયો. િગભગ રાતે્ર ત્રણ વાગ્યે જ્યારે આંખ ખિૂી ત્યારે 
સામેના એપાટામેન્ટની મોટાભાગની િાઈટ હોિવાઈ ગઈ હર્ી. પણ પેિી યવુર્ી હજુ પણ વાાંચર્ી હર્ી. 
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સામેના કુર્રાનુાં માથુાં રે્ના આગળના બે પગ વચ્ચે ટેકવાયલુાં હત ુાં. કદાચ કુર્રો ઉંઘર્ો હશે. અનનિે રમમાાં 
સોિા પર િાંબાવ્યુાં. 

બીજી સવારે એ જ્યારે ઉઠયો ત્યારે દડરયા પર નાની મોટી બૉટ સરર્ી હર્ી. ઉડર્ા પક્ષીઓ 
ઝડપથી પાણીની સપાટી પરથી માછિી ન ેચાાંચમાાં િઈ િરી ગગનમાાં ઉડવા માાંડર્ા હર્ા.. ડડસેમ્બર હોવા 
છર્ાાં હવામાન ર્ાજગીભયુું હત ુાં.  એક નજર પેિી બારી પર પડી. બારી બાંધ હર્ી. આળસ ખાંખેરી એ 
સામાન ગોઠવવામાાં પડયો. આખો ડદવસ ક્યાાં પસાર થઈ ગયો ર્ે ખબર ન પડી.  

સામેના એપાટામૅન્ટના શૅડ અને પડદાઓ બાંધ થવા િાગ્યા અને સામેની બારીનો શૅડ ખ ૂ્ યો. બસ! 
એજ સ્થાન. યવુર્ીની દેહાકૃનર્ અને ડોગ. અનનિને અચરજ થયુાં. સામાન્ય રીરે્ અંધારુાં થાય, ઘરમાાં િાઈટ 
થાય એટિે બારી પરના પરદા પણ બાંધ થાય. આ છોકરીનુાં ઊંધ ુહત ુાં. હશ!ે 

અનનિનુાં મન એના વ્યાવસાઈક પ્રોજેક્ટ પર વળ્યુાં. કોમ્પટુર ચાલ ુકયુું. એ કાંઈ પણ ક્ક્િક કરે રે્ 
પહિેા મોનનટર ન્સ્િન પર એક મોહક યવુર્ીન ુપેઇન્ન્ટિંગ આવ્યુાં. ફે્રમ કરેિા લચત્રમાાં ની યવુનર્ જાણે સજીવ 
થઈ. હાય ડકશોર! કહરે્ી હર્ી. "લગવ મી રેડ સારી".  

અનનિ બબડયો. િ...વાયરસ!... ડડિીટ કરવાની કોનશસ કરી. કશુાં વળ્યુાં નડહ. એ કાંટાળ્યો. કોમ્પ્યટુર 
બાંધ કરી સવૂાની રૈ્યારી કરી. એક નજર સામેની ખ ૂ્ િી બારી પર પડી. યવુર્ી બેઠી હર્ી. વાાંચર્ી હર્ી.  
એકાએક યવુનર્નો હાથ ઉંચો થયો. અનનિને િાગ્યુાં કે યવુર્ી એના ર્રિ હાથ હિાવી રહી છે. પણ ના એ 
શક્ય ન હતુાં. કારણ કે એ પોરે્ બા્કનીના અંધારા ખણૂામાાં હર્ો. યવુર્ી રે્ને જોઈ શકે એમ ન હત ુાં. નવચાર 
કરવાનો અથા નથી.  

બીજી સવારની ફ્િાઈટમાાં એને નવા વર્ાના કોન્ટાક્ટ ડરન્યઅુિ માટે ડિાસ જવાનુાં હત ુાં. િેશન સાડી 
ડડઝાઈનમા એનુાં નામ આગિી હરોળમાાં હત ુાં. બેધ્યાનપણ ેએણ ેએક િાિ સાડી ડડન્સ્રયુયટુર પાસે માાંગી. 
ડડસ્રીયુયટુરે એને ત્રણ ચાર સરસ સાડી આપી. અને હસર્ા હસર્ા ટકોર પણ કરી, 'અનનિભાઈ મને વૅડડિંગ 
બેિ સાંભળાય છે. મન ેબોિાવશોન?ે'  અનનિ માત્ર હસ્યો. એને પણ સમજાયુાં નહીં કે એણે કેમ સાડી માાંગી. 

એ ન્ય ુયર ઈવની રાતે્ર એના એપાટામેન્ટમાાં પાછો િયો. 
એનુાં કોમ્પ્યટુર ચાલ ુહત ુાં. ન્સ્િન પર "થેન્ક્સ ડકશોર! થેન્ક્સ િોર રેડ સારી. િવ લિન્ડા" 

અનનિ ગુાંચવાયો. જરા આછી કાંપારી અનભુવી. બહાર નજર નાાંખી. બધુાં જ રાબરે્ા મજુબનુાં હત ુાં. 
એને પેિી સામેના એપાટામેન્ટની બારી? હા એ ખ ૂ્ િી હર્ી. આજે રે્ યવુર્ી વાાંચર્ી ન હર્ી. ટેબિ પર 
બોટિ અને ગ્િાસ હોય એવુાં િાગતુાં હત ુાં. યવુર્ી ઉભી થઈ. અનનિને માત્ર યવુર્ીનો આકાર જ દેખાર્ો 
હર્ો. એ આકારે એનુાં ટોપ કાઢ્ુાં. અનનિે દોડીને એનુાં સ્પોટા બાયનોક્યિુર િઈ આવ્યો. . 

"ઓહ જજસસ. ઓહ સી ઈઝ ડરયિ યુયડુટ." યવુર્ીએ સેક્સી ડને્સ શર કયો. રાતે્ર બાર વાગ્યા. 
સામેની િાઈટ બાંધ થઈ. અનનિ રમમાાં પાછો વળ્યો. એના કોમ્પ્યટુર ન્સ્િન પર હત ુાં "હપે્પી ન્ય ુયર ડડયર 
ડકશોર….. યોર લિન્ડા." 
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અનનિને સમજાતુાં ન હત ુાં. લિન્ડા નુાં વાયરસ કેવી રીરે્ કાઢવુાં? કામ નહીં કરી શકે ર્ો બધા પ્રોજેક્ટ 
કેવી રીરે્ કરશે. એને નવચાર આવ્યો. એણે ટાઇપ કયુું. “ક્પ્િઝ ગો અવે. આઈ એમ નોટ ડકશોર.” 

સામેથી જવાબ મળ્યો…. “હા..હા..હા... ડોન્ટ િાય. ય ુઆર ડકશોર ....” 

અનનિને પરૂી ખાત્રી હર્ી કે એ કોઈ ચેટ િાઈન પર ન્હોર્ો. એ કોઈ કોમ્પ્યટુર ગોસ્ટ સાથે વાર્ો 
કરર્ો હોય એવુાં અનભુવ્યુાં. એ કદીયે ઓન િાઈન ચટૅ પર જર્ો ન હર્ો. નમત્રો સાથે િોન પર જ વાર્ 
કરર્ો. 

અનનિે ટાઈપ કયુું. "જસ્ટ ડકડીંગ..... લિન્ડા,    હપે્પી ન્ય ુયર..... િવ ય ુડાલિિંગ.... યોર ડકશોર" 

અનનિનુાં કોમ્પ્યટુર આપોઆપ િોગ ઑફ્િ થય.ુ અને ડરસ્ટાટા થયુાં. અનનિને સમજાઈ ગયુાં કે કોઈ 
કોમ્પ્યટુર એક્સપટા છોકરી એની સાથ ેમજાક કરી રહી છે. અને એ છોકરી કદાચ પેિી બારી પાસે બેસર્ી 
છોકરી ર્ો ન હોય! ભિે ડકશોર બનીને થોડી વાર્ કરવામાાં શુાં જાય છે. એણે વાર્ો ચાલ ુરાખી. મોટેભાગ ે
અનનિના પક્ષ ેવાર્ો નનદોર્ મજાકની જ હર્ી. લિન્ડાની વાર્ો પ્રણય સાડહત્ય અને હોલિવડૂ મવૂીથી પરૂી 
થર્ી. હવે સામેની બારીનો શૅડ બાંધ જ રહરે્ો.  

વેિેન્ટાઈન ડદવસ હર્ો. અનનિે મોડી રાર્ સધૂી કામ કયુું હત ુાં. છેક બાર વાગ્યે ઉઠયો. હજુ નાઈટ 
પાયજામા જ હર્ો. કોિી બનાવી. કૉિી મગ િઈને બા્કનીમાાં ગયો. ખ ૂ્ િી બા્કનીમાાં ધીમે ધીમે સ્નો 
પથરાર્ો હર્ો. સામેના એપાટામેન્ટ પર નજર ગઈ. આજે ડદવસ ેશૅડ ખ ૂ્ યો. યવુર્ી બારી પાસે આવી. એણ ે
વસ્ત્રોના આવરણ ઉર્ારવા માાંડયા. હવે રે્ સાંપણૂા નનિઃવસ્ત્ર હર્ી. એણે હાટાશૅઈપનુાં બલનુ હાથમાાં િીધુાં. એ 
ઝૂમર્ી રહી. અનનિ મગુ્ધ બનીને જોર્ો રહ્યો. સાાંજે ચાર વાગ્યા. યવુર્ી અનાવરણ નતૃ્ય કરર્ી રહી. અનનિ 
ભાનભિૂીને હાથમાાં મગ પકડી ને સ્સ્થર પ્રનર્માની જેમ પિક પાડયા વગર જોયા કરર્ો હર્ો. એની ઉપર 
સ્નોનુાં આવરણ ચડી ગયુાં હત ુાં. જાણે રે્ ત્રણ માઈિ દૂરના અવાજો અને સાંગીર્ સાાંભળર્ો હર્ો. એકાએક 
એના કાનમાાં ધીમો અવાજ આવ્યો. ડકશોર! વ્હરે ઈઝ માય રેડ સારી?... વ્હરે ઈઝ માય રેડ સારી?.... એ 
અવાજ મોટો ન ેમોટો થવા િાગ્યો…… ડકશોર વ્હરે ઈઝ માય રેડ સારી?.... ક્પ્િઝ બ્રીંગ માય સારી નાવ. 

યવુર્ીનો ચહરેો સ્પષ્ટ હર્ો. દેહના સવાુંગો સ્પષ્ટ હર્ા. હા, એ લિન્ડા હર્ી. લિન્ડાએ અનનિ ર્રિ 
ફ્િાઈંગ કીસ વહરે્ી કરી. એના મગજમાાં હથોડા પડર્ા હર્ા. "ડકશોર પ્િીઝ કમ વીથ માય વેિેન્ટાઈન રેડ 
સારી." 

"ક્પ્િઝ કમ ડહયર". 
એણે બગેમાાંથી િાિ સાડી િીધી. સીધો એલિવેટર ર્રિ દોડયો. પાયજામા અને સ્સ્િપર સાથ ે

દોડયો. બહાર સ્નો ના ઢગિા થર્ા હર્ા.. એલિવેટર આવતુાં ન હત ુાં. એ સડસડાટ છ માળ ઉર્રી ગયો. સ્નો 
સીધો એના ચહરેા પર ઝીંકાર્ો હર્ો. સ્સ્િપરી સાઈડવૉક પર એ પડયો. પગમાાંની સ્સ્િપર તટૂી ગઈ. િેંકી 
દીધી. ખ ૂ્ િા પગે દોડયો. ત્રણ માઈિ દોડીને એ કોન્ડો લબન્્ડિંગ પાસે પહોંચ્યો.  

અહીં પણ એ જ રામાયણ એલિવેટર ક્યાાંક સ્ટક થયુાં હત ુાં. એણે ચડવા માાંડ્ ુાં પહિેો માળ..હાાંિ 
ચડવા માાંડી. બીજો માળ...પગ િથડાવા માાંડયા. ત્રીજા માળે પહોંચર્ા બેસી જવુાં પડ્ુાં. ચોથે માળે થાંડો 
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પરસેવો વળવા માાંડયો. પાાંચમે માળે શ્વાસ િેવાનુાં મશુ્કેિ િાગવા માાંડ્ ુાં. આખરે રે્ જેમ રે્મ છઠ્ઠા માળે 
૬૧૭ નાંબરના બારણા પાસ ેિસડાઈ પડયો. ડોરબિે એના આંગળાથી સહજે ઉંચો હર્ો. એણે હાથથી બારણુાં 
ઠોકવા માાંડ્ ુાં. “લિન્ડા આઈ એમ ડહયર”.  

ઠોકા ઠોકના અવાજથી એની સામેના ફ્િૅટમાાંથી એક વધૃ્ધા બહાર આવી. બબડી...અનધર વન. 
"યાંગ મેન! લિન્ડા પાસ્ડ અવે િાઈવ યસા એગો."  

અનનિ ધ્રજૂર્ો હર્ો. વધૃ્ધાને માટે આ નવુાં ન હત ુાં. દર વરે્ આવુાં કાંઈક બનતુાં હત ુાં. આ ભનૂર્યો ફ્િેટ 
વેચાર્ો ન હર્ો. એણે ૯૧૧ િોન કયો. એમ્યુયિુન્સ આવી. ઓસ્ક્સજન ચાલ ુ થયો. ગરમ ધાબળાઓ 
અનનિના દેહ પર ઓઢાડાયા. એને ઈ.આર માાં દાખિ કરાયો.  

એણે જરા આંખો ખોિી. સામે એક નસા હર્ી. ગાઉન પર આઈ.ડી બચે હર્ો. લિન્ડા મોગાન. 
આર.એન. લિન્ડાએ એને એક ઈન્જેકશન આપ્યુાં. "હની ય ુનવિ બી ઓકે વીથ મી. ય ુજ્સસ્ટ નીડ રેસ્ટ.  ક્િોઝ 
યોર આઈ એન્ડ ગો રુ્ સ્િીપ." અનનિ કાાંપર્ો હર્ો. ધ્રજૂર્ો હર્ો. સામેની નસા ર્ેની સામે નવલચત્ર રીરે્ 
હસર્ી હર્ી.  

એણે ગભરાયિા અવાજે પછૂ્ુાં, “આર ય ુધ સેઈમ લિન્ડા, હ ુકોિ મી ફ્રોમ નવન્ડો."  

લિન્ડાએ જવાબ આપ્યો. “યેસ  હની…. ય ુઆર માય િોથા ડકશોર.….”  

અનનિની આંખ નવિંચાઈ ગઈ. કાયમને માટે. 
અનનિનુાં નગ્ન શરીર બીજા ત્રણ ઇન્ન્ડયન યવુાનના નગ્ન શરીર સાથે શૅડ વગરના રમમાાં ડને્સ 

કરત ુાં હત ુાં વચ્ચે લિન્ડા યુિાઉઝ અને પૅડટકૉટ વગર વીંટળાયિી પારદશાક િાિ સાડીમાાં ડને્સ કરર્ી હર્ી. 
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