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n?wHJ/H (gzikph) Gkr gfjbk gouk-g zitK

(nkgFB d{ih)

gkm BzL 1H1 gkm b/ye L vkH r[od/t f;zx uzdh

@w/ohnK ;q/FN ejkDhnK# ;zrqfj dk ftFk t;s{

gkm dk wzst L-

@w/ohnK ;q/FN ejkDhnK# e[btzs f;zx ftoe dhnK u'DthnK ejkDhnK dk ;zrqfj j?. fJ; ;zrqfj dh

;zgkdBk ns/ SgkJh s'I pkd ftoe B/ gzikph gkmeK ~ fJe j'o ejkDh ;zrqfj fdZsk j? fi; dk BK

@n;spkih# j?. fJ; ;zrqfj @n;spk}h# dhnK ejkDhnK b/ye dh ejkDh ouBk dk ftek; ns/ f;yo

do;kT[_dhnK jB go fJ; s'H gfjbK dh ftoe dh ;w[Zuh ejkDh ouBk d/ brgr ;ko/ ftfFnK ns/ ebk-

i[rsK dh f;ow"osk ~ g/F eoB tkbhnK ejkDhnK fJ; g[;se @w/ohnK ;q/FN ejkDhnK# ftu Fkfwb jB.

fJ; gkm ftu ftukokXhB ;zrqfj dhnK ejkDhnK ftub/ ftFk-t;s{ ~ ftukfonk ikt/rk sK fe ftfdnkoEhnK

~ fBt/eb/ s"o s/ ftoe dh ftFk u'D pko/ ikDekoh gqkgs j' ;e/.

gkm dh o{g o/yk L

e[btzs f;zx ftoe ;[gqf;ZX, pj[-uofus ns/ jowB fgnkok ejkDheko j?. T[; B/ ihtB d/ ;fji

tosko/ ftu'_ fe;/ ;{yw fdqFNh Bkb xNBktK ;fEshnK ~ gefVnk g/F ehsk j? T[; ;fjisk ns/ xNBktK

dh ;XkoBsk ~ fJ; gkm ftu do;kfJnk ikt/rk. eJh tkoh T[go' ;fji fd;dhnK xNBktK d/ nzsotosh

sfj j/m pVhnK ifNb ;wf;nktK y"b ojhnK j[zdhnK jB T[BQK ~ b/ye fet/_ bZG e/ gSkD e/ nkgD/ nB[Gt

dh e[mkbh ftu Ykbe/ g/F eodk j? fJ; gkm ftu df;nk ikt/rk. fet/I T[j ;kXkoB wB[Zy dh

;XkoBsk$n;XkoBsk ~ gSkDdk geVdk ns/ T[; ~ ftbZyD pDke/ ;kfjs dh t;s{ pDk fdzdk j? fJj

df;nk ikt/rk.

w{b gkm L-

e[btzs f;zx ftoe dhnK ejkDhnK, i' @w/ohnK ;q/FN ejkDhnK# ;zrqfj ftu doi jB, ftu ftfFnK

dh tB;[tzBsk j?. fJ; tB;[tzBsk dk ekoB ftoe dk pj[-nB[Gth ftnesh ns/ ;{yw fdqFNh dk wkbe j'Dk

j?. ftoe dh y{ph fJj j? fe T[j T[; ;XkoB rZb pks, xNBk, ;fEsh iK tosko/ ftu'_ ftbZyDsk bZG

b?_dk j? fi; ~ nkw ftnesh nkw B}o/ r"bdk th Bjh_. nfijk jh Bjh_ ;XkoB ;fEsh, xNBk iK ftnesh

~ tfuso pDke/, n;XkoB pDk e/ ejkDh ouBk Bjh_ eodk ;r'I T[; ~ T[; dh ;XkoBsk ftu jh g/F

eodk j?. b/feB gkme ~ T[j rZb, xNBk, ;fEsh nuzfGs eodh j?. gkme gkso d/ ;XkoB tsho/ pko/

ikD e/ ft;wkdh j'fJnk wfj;{; eodk j?. skjhT[_ sK gkme d/ w{zj' nkg w[jko/ fBeb nkT[Idk j? tkj !

fJ; rZb ~ fJ; soQK ftoe jh fby ;edk ;h. fJ;/ eoe/ ejkDheko nihs e"o, ftoe pko/ fbydh j?,

@@T[; dhnK nZyK pki dhnK nZyK torhnK jB.##

e[btzs f;zx ftoe dhnK ejkDhnK ftu fijV/ ftF/ ejkDh ouBk dh t;s{ ;wroh ti'_ bJ/ rJ?

jB T[BQK ftu ftoe d/ nkgD/ fBZih nB[Gt jB. fw;kb ti'_ ftoe fgzv ftu izfwnk gfbnk, w[ZYbh ftfdnk

gqkgs ehsh, y/shpkVh Bkb ;pzfXs fojk, wZMK rT{nK ukohnK, fJBQK gkbs{ gF{nK Bkb B}dheh ftufonk j?

sK fJ; ihtB ftub/ nB[Gt T[; dh ejkDh dk nkXko pD/ jB. T[; dhnK ejkDhnK ftu gqkfeose ihtB

dhnK MbeK nkw fwbdhnK jB pbfe pj[sh EkJh_ T[j fJ; tosko/ ftu'_ o{ge, T[gwktK dh jtkfbnK ti'_

tos'_ eodk j?. gzikp dk G{r'fbe fyZsk, u"frodk, fJ; G{r'fbe fyZs/ dh e[dosh pB;gsh, izrb, c;bK,

y/s, uoKdk, T[ikV, N'J/-fNZp/, o[ZsK, wh_j dfonktK ns/ BfjoK dk Gog{o ns/ ;opKrh toBD gqkgs j[zdk j?.
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gqkfeose ihtB dk wB[Zyh nB[Gt, ihtB gqsh fdqFNhe"D s/ f;ZXk gqGkt g?_dk j?. ftoe fJ; ~ ejkDh ftu

wkj"b f;oiD$pzBQD bJh tosdk j?.

e[btzs f;zx ftoe d/ w[ZYb/ fbyD ekb ;w/_ fgzvK dh jkbs j[D Bkb'_ ekch gSVh j'Jh ;h. T[_i

th jo b/ye nkgDhnK ouBktK ftu nkX[fBe nB[GtK d/ Bkb Bkb nshs d/ nB[Gt, ftok;s dhnK XkoBktK

ns/ ikDekoh ~ th Bkb'_ Bkb tosdk j?. @Skj t/bk# ejkDh dk e[dosh tksktoB do;kT[_dk j? fe T[d'_

xVhnK dh EK e[ZeV dh pKr ns/ skfonK dhnK fyshnK dhnK ;fEshnK s'_ tes dk nB[wkB brkfJnk iKdk

;h. fJ; ejkDh dk gkso s/i{ id'_ ikr nkT[D s/ w{zj s'_ y/; bkj e/ t/ydk j? sK ;t/o dk skok uVQ

e/ ekBk d' ekB/ T[sKj nkfJnk j[zdk j?. wkg dk g?wkBk th riK, whNoK, c[ZNK dh EK ekBk j?. ftoe fJ;

;t/o d/ ;w/_ gj[ c[Nkb/ s'I jh ejkDh dh ;wZf;nk dk w[ZY pzBQdk j?. s/i{ B/ ;[tZys/ fe;/ dh wzr s/ jb

b? e/ ikDk j? go ;t/o/ j'o d/o se ;[Zs/ ofjD dh bkb;k T[; d/ wB ~ bkuko eodh j? fi; dk nkbzpB

pDdk j?, T[; dk fwZso fgnko{ fijVk ;j[o/ xo fuZNk fdB uVQ/ se ;[Zsk ofjzdk ;h ns/ ;kbh tb'_ gkDh

dk fSZNk wkoe/ irkT[D s/ T[mdk ;h.

fgzvK d/ b'eK dk ihtB pj[s o[M/ftnK Gfonk j[zdk j?. yk; s"o s/ fiwhdkoK fe;kBK dk. ;kok

;kb c;bK dh fpikJh r[vkJh f;zikJh tYkJh ftu jh bzx iKdk j?. ed/ fe;/ w/b/ w;kX/ iK ftnkj Fkdh

s/ ikDk jh wB'oziB dk ekoB pDdk j?. nkw s"o s/ jo xo ftu e'Jh Bk e'Jh fJe nfijk w?_po j[zdk

j? fijVk c/ok s'oh d/, Ffjo wzvh, foFs/dkohnK ftu ikD nkT[D ns/ ;"dk ;{s yohdD d/ ezw eodk j?.

T[; ~ bkD/dko fejk iKdk j?. nfijk nkdwh T[; xo d/ B[wkfJzd/ ti'_ pkeh b'eK Bkb g/F nkT[_dk j?

sK pkeh b'e T[; nkdwh d/ BK s'_ jh T[; xo gfotko ~ ikBD brd/ jB. fit/_ @d[ZX dk SZgV# ejkDh

ftu bkb s/ fdnkb d' Gok jB. xo'_ nZv go tkjh ;KMh j?. bkb ;kok fdB y/s ezw bZrk ofjzdk j?

go fdnkb w"ek fwbfdnK jh y/s ikD s'_ puD dh e'fFF eodk j?. T[j fgzv d/ ;KM/ ezwK, fJeZmK ftu

ikdk j? sK fgzv d/ b'e T[; gfotko ~ @fdnkb ek bkDk# efj e/ ;zp'XB eoB brd/ ;B. id'_ bkb

~ fJ; rZb dk nfj;k; j[zdk j? fe tZvk sK T[j j? go b'eK ftu BK fdnkb dk tZidk j? sK T[j fdnkb

Bkb yko ykDh F[o{ eo fdZsk j?. T[; ~ ikgdk j?. @nkgD/ G'fJ GKv/ s'_ th BK fwNdk ik fojk ;h.

T[; B/ nvo/ j'D dk c?;bk eo fbnk (d[ZX dk SZgV). bkb torh jh jkbs s/i{ dh j?. @r'vhnK, tkVK,

ykb pDkT[D/, oZ;/ tZND/, ;kok fdB T[; dh nZvh G'fJ s/ Bk nkT[D d/_d/ s/ e"V/ ;'s/ T[j wZMhI u'n e/

xo nkT[Idk. fJj' fij/ ihtB ftu e'Jh fbFekok feE/ ;h < w/b/ wf;nk th pkg{ xN tX jh ikD fdzdk

;h (Skj t/bk). wZMhnK u'DhnK, gkbDhnK ns/ j'o gkbs{ gF{ gzikph g/_v{ ofjsb dk bk}wh nzr jB. ftoe

dhnK ejkDhnK ftu fJBQK xNBktK dk f}eo nkw fwbdk j?. fit/_ T[go s/i{ tb'_ wZM u'D dk f}eo nkfJnk

j? fJ;/ soQK @ukuk# ns/ @d' nkB/ dk xkj# ejkDhnK ftu th fJBQK wZMK dh ;KG ;zGkb dk f}eo nkT[_dk

j?. ftoe dhnK ejkDhnK ftu fJj f}eo t/otk wkso jh Bjh_ ;r'_ ejkDh dh ftFk ;wZroh dk yk; fjZ;k

pfDnk j?. @ukuk# ejkDh d/ gkso pkb f;zx bJh wZMk pj[s wjZst oZydhnK jB. @d[BhnK ftu wZMhI s'_

fgnkoh T[; ~ e/tb nkgDh wK jh ;h i' ;m tfoQnK dh T[wo ftu th bzro gkDh dk ezw s'oh nkT[Idh

;h. T[j Xzwh t/b/ T[mdk s/ bt/ohnK ~ jt/bh ftu'H pkjo eZY e/ gZm/ gkT[Idk s/ fco ;{oi dh fNZeh Bkb

u' e/ fgZsb dk fbFetK d'jBK d[ZX dk Go e/ fpBk jZE gkfJnk f;o s/ Xoh w[oZfpT[H xo b? nkT[Idk

(ukuk). fJ;/ soQK iZN s/ wZM d/ fgnko dk jtkbk ftoe B/ @d[ZX dk SZgV# ejkDh ftu fdZsk j? pbfe

ejkDh dh u{b fJ;/ fgnko s'_ T[sgzB ;wZf;nk ~ pDkfJnk j?. bkb s/ fdnkb d't/I Gok nZv nZv j' iKd/

jB. fJe wZM i' fdnkb d/ jZE s/ gJh j[zdh j? bkb dh tzv ftu nk iKdh j? ns/ fJe fdB fdnkb

tb'H u' b?D s/ tZvh ;wZf;nk dk ekoB pDdh j?. T[; wZM ~ bkb nkgDk fgnko fiskT[D bJh fijVk
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t;hbk tosdk j? T[; dk t/otk ftoe fezBh poheh Bkb fdzdk j?-@bkb B/ e[M fdB T[; ~ S'fbnK d/ tzv

ftu b{D x'b e/ fgnkfJnk, nkgD/ jZE s/ nkNk uokfJnk, sbh s/ XkoK wko e/ wZM ~ uNkJhnk, nkgD/

w{zj ftu Xko b? e/ T[; dhnK Bk;K s/ c[oeVk wkfonk s/ T[j j"bh j"bh bkb s'_ th fwbD bZr gJh-

(d[ZX dk SZgV). @d' nkB/ dk xkj# ejkDh dk e/_doh Ehw th gkso dk nkgdh wZMK gqsh jZd doi/ dk

w'j j?. T[j gkso Bjh_ ukj[zdk fe T[; dh prhuh dk nkj i' T[j nkgDhnK wZMK tk;s/ okytK oyDk ukj[zdk

j?, fe;/ j'o dh wZM yk ikt/ ns/ T[j r[nKYh d';s dh wZM ~ tZNk wkoe/ Gik fdzdk j?. Gkt/_ fJ; joes

pdb/ pkd ftu T[; ~ gSskT[Dk th pj[s g?_dk j?.

ftoe dhnK c"ih ihtB Bkb ;zpzfXs ejkDhnK ftub/ ftF/ T[; d/ c"ih B"eoh ;w/_ d/ nB[GtK dh

d/D jB. ;G s'_ gfjbK T[j @Bw;eko# ejkDh ftu dZ;dk j? fe nzro/}h je{ws d"okB d/F ftu p/o[}rkoh

B/ fteokb o{g Xkfonk j'fJnk ;h. d{ih ;z;ko izr brfdnK jh T[; tor/ j}koK gVQ/ fby/ go p/o[}rko

B"itkB izr dh GZmh dk pkbD pDB bJh iK d{i/ FpdK ftu nkgD/ wkfgnK dh nkofEesk d/ fj;/dko pDB

bJh c"i ftu Gosh j' rJ/. nzro/} d/ oki d"okB c"ih B'eoh ftu GkoshnK Bkb Fo/nkw fGzB G/d Gfonk

r[bkwK fijk ftjko ehsk iKdk ;h. tZX s'_ tZX gVQ/ fby/ GkoshnK ~ ;?fezv b?cNhB?_N s'_ tZX nj[dk Bjh_

fdZsk iKdk ;h. fco pokpo d/ nj[d/dko nzro/} ns/ Gkosh nc;oK ftueko pj[s tZvk wkBf;e gkVk ;h.

T[j fbydk j? Gkt/_ ;kvhnK sBykjK, nyfsnkoK s/ ;odkoh ftu e'Jh coe Bjh_ ;h, ykD ghD ns/ ;"Dk

pfjDk th fJeZmk jh ;h go sK th Bk nzro/} ;k~ nkgD/ pokpo dk ;wMd/ ;B ns/ Bk n;h_ nkgD/ nkg

~ T[jBK d/ pokpo dk - (Bw;eko).

d/F dh tzv Bkb ;zpzfXs xNBktK th ftoe dhnK ejkDhnK dk ftFk-t;s{ pDhnK jB. tzv ;w/_

j'J/ dzr/ c;kdK, esbK T[Xkfbnk Bkb ;zpzfXs ejkDhnK j'o th pj[s gzikph ejkDhekoK B/ fbyhnK jB go

;wf;nk d/ fi; ;{so ~ ftoe B/ @yZpb# ejkDh ftu cfVnk gSkfDnK ns/ g/F ehsk j? T[j nkgDh fw;kb

nkg j?. fJ; ejkDh ftu wB[Zy dh n;fssfte j'_d dh }o{os ns/ ykfjF dk gqrNktk j?. fJ; ejkDh

ftu fJe gkso fJ;soh j? fijVh fgzv d/ wodK d/ esb pknd j'o n"osK e[VhnK ;w/s T[Xkb bJh iKdh

j?. ejkDh dk w[Zy gkso i' T[XkbhnK e[VhnK n"osK ~ gkfe;skB ftu'_ eZYe/ fjzd';skB fbnkT[D dh fvT{Nh

s/ j[zdk j? fJe fdB id'_ d{o d[okv/ fgzv d/ fJe YZm/ fij/ e'm/ ftu fpwko gJh T[; n"os e'b g[idk

j? sK T[j n"os fjzd';skB ikD dh EK nkgDh fBZeh BDkB ~ T[; e'b fbnk d/D dk sobk eodh j?--

@@s{z w/ok f;Zy Gok J/_, w?I th edh f;Zy j[zdh ;K. j[D s/ w?H w[;bwkB j' rJh nK. J/; t/b/ J/; d[BhnK

ftu w/ok e'Jh BjhT[I. w?I pVh n"yh nK, s{z w/oh pKj cV. w/oh fJe BBkD J/ fBZeh. o[VQ rJ/ :koK uZe

tkb/ b? rJ/ j'J/ BhHHHHHHHHs{z T[j~ J/E/ w/o/ e'b fbnKd/HHHHHHw?_ T[jdh tZVh GoikJh nK. w?I T[j~ jZEh gkfbnk

J/, wK po'po nK. T[j w/o/ e'b nkt/rh. w?_ nkgDh jZEhI T[; ~ fe;/ d/ bV bktKrh. w/oh ;KM tX/rh,

w/ohnK pkjh_ pDBrhnK. w?I fe;/ ~ nkgDk nkyD tkbh pDKrh--## (yZpb). T[j n"os ;theko eodh j? fe

gfjbK T[j f;Zy j[zdh ;h j[D w[;bwkB pD rJh j?. fJj eEB gqrNkT[Idk j? fe ;kv/ ;wkie gqpzX nB[;ko

n"os dk e'Jh Xow BjhI j[zdk. T[j fi; Xow d/ wod dh gsBh pDdh j? T[jh T[; dk Xow j' ikdk

j?. fJj fJe yk; wB[Zyh gfoftosh j? fe wB[Zy jw/FK foFfsnK BkfsnK ftu pZMe/ ihtB fiT[Dk ukj[zdk j?.

T[j fJeZbk fprkBk pD e/ y[F Bjh_ ofj ;edk. T[j gkso fJ;soh efjzdh j? J/; t/b/ fJ; d[BhnK ftu

w/ok e'Jh BjhU - @Gkt c;kdK t/b/ T[; d/ gfotko d/ ;G ihn wko/ rJ/ ;B. e/tb fJe BDkB puh

;h fi;~ d{;o/ fgzv d/ XkVth u[Ze e/ b? rJ/ j[zd/ jB. T[j ukj[zdh j? fe T[j gkso nc;o T[; dh

BDkB ~ T[; e'b fbnk d/t/ sK fe T[j nkgDh jZEh_ T[; ~ fe;/ d/ bV bk e/ }kfjo j? fe;/ w[;bwkB

d/ jh, fe;/ Bkb nkgDk foFsk i'V ;e/rh. fJj n"os d/F Xow dhnK tbrDK d/ ;jko/ Bkb'_ ;fGnkukoe
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foFfsnK ~ soihj d/ e/ wB[Zy dhnK n;fssth-;wkie }o{osK dh jkwh Godh j?. fJj ftoe dh ftbZyDsk

j? fe T[; B/ Xow ns/ gfotko d/ wko/ ikD d/ BK s/ nEo{ trtke/ gkme ~ Gkte eoB dh EK fJe

Bo'Jh wkBth fposh ~ gqrNkfJnk j?.

nfijk jh n;fssfte ;zeN @w?~ ikDB?# ejkDh d/ gkso Bkb th tkgodk j? fijVk e/tb fJ;

nfj;k; Bkb jh woBjko j'fJnk fgnk j[zdk j? fe gkfe;skB' Gkos nk e/ T[; ~ e'Jh ikDdk jh Bjh_,

e'Jh etkT[_dk p[bkT[_dk jh Bjh_. @T[bQkwk# ejkDh ftu fJE efjzd/ ejkT[_d/ f}whdko ~ id'_ tzv t/b/ xo-

pko SZv e/ e?_g ftu ofjDk g/Idk j? sK T[; ~ nkgDh pdso j'Jh j?;hns dk nfj;k; j[zdk j?. fJ;/

ejkDh ftu ftoe B/ fJe pVh nfjw jehes ~ gqrNkfJnk j? fe nkw ;kXkoB nkdwh dk fJ; d/F tzv

Bkb e'Jh ;o'eko Bjh_ ;h. fJj e/tb okiBhse bhvoK dh e'Mh ukb dk Bshik ;h. tzv ;w/_ fJe gkso

bZXk f;zx e?_g ftu ofjzfdnK fgS/ B/V/ jh fgzv ftu Sv nkfJnk nkgDhnK wZMK ~ u'n e/ d[ZX b?D iKdk

j? sK fJe fdB T[; d/ ekw/, w[iko/ T[; ~ d[X fbikD' o'e fdzd/ jB. T[jBK d/ o'eD d/ bfji/ ftu

fezBh wk;{whns j?. T[j bZXk f;zx ~ efjzd/ jB-@w[B;ha j'oK B/ ;k~ df;nk j? fe fJj wZMh_ j[D gkfe;skB

dhnK j' rJhnK B/# f;Zy fJjBK dk d[ZX BjhI fbik ;ed/ Gkt T[jBK ;kXkoB b'eK ~ gsk jh BjhI fe tzv

feT[I j'Jh j?, ekjd/ bJh j'Jh j?, ehjBk bJh j'Jh j?. fJ;/ soK jh fJe j'o Mkeh fJ;/ ejkDh ftu

j? i' ;XkoB b'eK dh wk;{whns ~ th fFds Bkb wfj;{; eokT[_dh j?. ejkDh dk gkso pbeko f;zx

FoBkoEh e?_g ftu'_ fJe fdB nkgDk fgzv t/yD dh fJZSk Bkb id'_ iKdk j? sK T[; d/ fgzv dhnK ezwh

n"osK T[; d[nkb/ M[owN gk;/ yb' iKdhnK jB. T[j pbeko f;zx dh jkbs ~ ;wMD'_ n;woE T[; Bkb

jwdodh eoB dh EK fe T[j fgzv dk wkbe j' e/ nZi e?_g ftu FoBkoEh pfDnk p?mk ;h ;r'_ T[bNk

T[bQkwk fdzdhnK jB - @;odko s{z fJj eh ehsk, ;k~ J/E/ SZv e/ nkg s{z e?_g ftu ik tfVT[_. ;kvh pKj

fej~ cVkJh nk. n;h_ s/o/ ghVQhnK d/ ezwh ;K.## fJ;/ soQK @d/ bzwh Bdfo fBjkbhn?# ejkDh ftu ftoe

fbydk j? fe d/F dh tzv B/ fe; soQK ozrh t;d/ yKd/ gh_d/ b'eK ~ eZy'_ j"fbnK eo fdZsk ;h.

Gkos-gke tzv ;w/_ ftoe th id'_ T[Xo'_ J/Xo nk frnk sK f;tb dh B"eoh eofdnK T[j FfjoK

ftu ofjD bZrk T[; s'_ pkd dhnK T[; dhnK ejkDhnK d/ ftF/ Ffjoh ihtB ftu'_ nkT[D bZr/. T[j fbydk

j? fe gfjbK gfjb i/eo T[; ~ e'Jh ftFk Ffjoh ihtB ftu'_ fwbdk sK T[j jo ;zGt :sB eoe/ T[;

~ g/_v{ ;zdoG ftu jh T[;koB dh e'fFF eodk go j"bh j"bh T[; dhnK ejkDhnK Ffjoh gqeoD ftu

ouhnK ikD bZrhnK. Ffjoh ihtB Bkb ;zpzfXs T[; dhnK ejkDhnK ftu T[; B/ wZX Fo/fDe wB[Zy ~ e/_do

ftu oZfynk j?. Ffjo ftu t;dh fJj wZX-Fo/Dh jh nfijh iwks j[zdh j? fi; ~ jw/Fk nkgD/ BZe Bw{i

dh fceo gJh ofjzdh j?. T[&Zu Fo/Dh nkgD/ nkg ftu w;s j[zdh j?. T[; e'b nkgDhnK ejkDhnK ftu

w{oshwkB ehsk j?. ftukoXhB ;zrqfj dh ejkDh @d' nkB/ dk xkj# Ffjoh wZX Fo/Dh d/ sDktK ~ gqrNkT[_dh

j?. fJ; ejkDh dk w[Zy gkso p{Nk f;zx Ffjo ftu ofjzfdnK gqf;X ns/ y[Fjkb ihtB fiT[_dk j? go T[;

d/ ntu/sB ftu t;h j'Jh g/_v{ fgS'eV tkbh ohM fe T[; dh prhuh dk jok e{bk xkj e/tb T[; dhnK

wZMK jh ykD T[; s'_ nfijh nihp joes eotk fdzdh j? fe pkd ftu T[; d/ r{VQ/ fwso dh Bkok}rh

dk ekoB pDe/ T[; ~ go/FkB eodh j?. T[j ;'udk j?-i/ nw'be okw dh wZM ;kok fdB T[; d/ pkr

ftu uodh oj/ sK T[j Fkw sZe tZX s'_ tZX fJe o[gJ/ dk xkj yk ikt/rh. nw'be okw ns/ T[; ftueko

fJe o[fgnk eh uh} ;h. o;wK FrBk ftu jh ;?_eV/ o[gJ/ fJe d{;o/ d/ xo ub/ iKd/ ;B. ni/ nrb/

fdB T[jBK nw'be okw dh Xh d/ ftnkj s/ T[; ~ o/vhU ;?ZN fdZsk ;h w[ebktk b?D nkJ/ T[; d/ itkJh

~ xo ;Zd e/ o'Nh ytkJh ;h s/ Bkb/ T[; dh T[_rbh s/ Skg gkJh ;h.HHHHHHp{Nk f;zx Ffjo dh ew/Nh dk

gqXkB j[zdk j? s/ nw'be okw T[; dk ;G s'_ tZvk jwkfJsh. nw'be okw Bkb T[; d/ ;zpzX yokp j' ikD
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d/ vo'_ T[j xpok iKdk j?.

@fprkBh uh}# ejkDh ftu rohp w}d{oK dh fwjBs dh b[ZN eoe/ y[Fjkb Ffjoh ihtB pshs eoB

tkbh n"os fJe fBr{Dh g?_Bf;b ~ fprkBh uh} Bjh_ u[Zehdh efjzfdnK pZu/ ~ toi e/ nkgDh fdnkBsdkoh

dk gqrNktk eodh j?. Ffjoh ihtB ftu fdyktk gqXkB j'D eoe/ wX-Fo/Dh nkofEe szrh dh wko j/m nkJh

jh ofjzdh j?. @dks/# ejkDh ftub/ pZu/, dZp x[N e/ ezi{;h Gfonk ihtB pshs eoB tkbh nkgDh wK d/

b[ek e/ oy/ d; o[gJ/ jZE bZr ikD s/ wK tk;s/ y[Fp{dko s/b, tzrK, gkT{vo, nkfd ;[rksK yohd fbnkT[_d/

jB go T[BQK ~ gsk Bjh_ j[zdk fe T[Bk dh Fkjyouh B/ T[BQK dh wK ~ jZE'_ ykbh eo fdZsk j?.

fiE/ fgzvK d/ b'e fgzv ~ ;fGnkukoe ;wkie gZXo s/ fJe :{fBN wzB e/ gfotkoe foFfsnK

BkfsnK ftu pZM/ j[zd/ jB T[E/ Ffjoh b'e fBo'b ftneshrs gfotkoe ihtB ftu ftFtk; oZyd/ jB. @wktK

XhnK# ejkDh dk BkfJe xo ftu ;ckJh eoB nkT[_dh n"os Bkb gfjbK BikfJ} ;pzX pDkT[_dk j?. fco

pkd ftu T[; ;ckJh ;/tek dh bVeh ~ th torbkT[_dk j? id fe @T[ikV# ejkDh dk BkfJe nkbk f;zx

fgzv d/ fJe ezwh tho{ j;kJh dh Xh ~ fgzv dh Xh nkgDh Xh d/ ;fGnkukoe gq;zr ftu nkgDh Xh ikD

e/ wkD nkdo fdzdk j? ns/ nkgDh x'Vh T[; ~ oZyD tk;s/ d/ fdzdk j?. @@Bjh_ GkJh tho{ id'_ w/oh Xh

;j[o/ ikJ/ s/ id'_ nkJ/ J/jd/ s/ Jh uVQ e/ nkt/## (T[ikV).

ftoe dhnK ejkDhnK ftu gzikph ;wkie ;fGnkukoe gozgoktK Bkb fbpo/} gzikph wkBf;e pDso

ns/ T[; dhnK ftfGzB gqftoshnK, wB';fEshnK dk gqrNktk pj[s ;{ywsk ;fjs gqGktFkbh Yzr Bkb j'fJnk

j?. T[; B/ wB'ftfrnkBe ;{M d[nkok gksoK ~ ftF/F gq;fEshnK Bkb i{MfdnK T[; d/ jkt Gkt T[; d/

ekoiK ~ g/F ehsk j?. ;kwzstkdh gozgok nXhB fgzv dk u"Xoh B/sk j'D dh XkoBk ~ g/_v{ fe;kB B/

g{zihtkdh tosko/ d/ gqufbs j' ikD dh nt;Ek ftu th ofjzd y{zd dh Feb ftu ngDkJh ofynk j?.

pokdoh gfotko j'D dh fJZSk T[; ~ pdbdhnK ;wkie jkbsK ftu wkBf;e N[ZN GZi dk fFeko pDkT[_dh

j?. @s{Vh dh gzv# ejkDh dk gkso pjkdo f;zx nkgDh uZmk pokdoh ~ fJe tbrD ftu pzd ;KGh ;zGkbh

fJew[Zm t/yDh ukj[zdk j? b/feB id'_ Bt/_ g'u dhnK nkgDhnK ;wZf;nktK ns/ pdbd/ jkbks dhnK j'o XkoktK

d/ Bkb Bkb nkofEe ekrK nk nk e/ T[; dh tbrD ~ y'ok bkT[_dhnK jB sK T[j d[yh j[zdk j?. feXo/

e'Jh uZmk NKrk tkj[zdk j?, e'Jh s;hbdko d/ xo GKv/ wkiD dh B"eoh eoB brdk j?, e'Jh j'o Bhth_

iksh d/ w[zfvnK Bkb pkrK dh okyh eofdnK d[yh j[zdk ofjzdk j?. pjkdo f;zx ~ id'_ wfj;{; j[zdk j?

fe T[j nkgDk ;kok sokD brk e/ nkgDh ;koh }whB t/u e/ th nkgDh pokdoh ~ fJe w[Zm oZy ;eD'

n;woE ofj ikt/rk sK T[; ~ brdk j? fe iwkB/ dhnK pdbhnK jkbsK dh Xkok ftu T[; dh pokdoh

s{Vh dh gzv tKr fybodh ik ojh j? j[D fJe nZX/ eZy ~ cfVnk eh coe g?_Dk j?.

fJ;/ soQK pdb/ j'J/ iwkB/ dhnK pdbhnK j'JhnK edoK ehwsK T[ikV ejkDh d/ nkbk f;zx ~ th

pj[s d[yh eodhnK jB. id'_ T[j bkrb/ fgzv d/ pj[s tZv/ fiwh_dko d/ B"eo ~ T[; d/ fgzv'_, vkeykfBT[_

nypko b?D nkT[_dk t/ydk j? sK ;'udk j?-@@nkbk f;jK s{z pVk pzdk J/, fi; vkeykBk btk fbnk J/. t/y

feZv/ feZv/ pzd/ fSZe/ s/ Nzr/ j'J/ Bh.## fJ; ;'u Bkb T[; dh Jhr' dh ;zs[FNh j[zdh j? go id'_ T[; d/

jh t;kJ/ fgzv (NZg ftu Bth_ w[zvho T[; ~ T[j gfjbK fijk wkD ;fseko Bjh_ fdzdh sK T[j efjzdk j?

@fgzv s/ n;b'_ yZu j' frnk J/. pzdk s/ fojk Jh ekJh BjhI. w[zvho J/ G{soh j'Jh s/ jo t/b/ ektK o"bh

gkJh oZydh J/. w?~ s/ NZg n;b' T[ikV bZrdk J/.# @Skj t/bk# ejkDh ftu b/ye B/ s/i{ dh wkBf;esk

dhnK fszB nt;EktK g/F ehshnK jB. gfjbh fiB;h G[Zy ekoB g?dk j'Jh T[gokwsk ns/ j[;VgD. d{ih jb

fgS/ btkT[D Bkb j'Jh p/fJ}sh ekoB fBxko dh nt;Ek-@s/i{ d/ nZEo{ nkfBnK she s/ nkJ/ go tr/ e'Jh

Bk.# shih, fiB;h fsqgsh tk;s/ eoskoh e'b'_ gqkgs j'J/ ekw[e fJSko/ ekoB T[sgzB j'Jh y/VkwJh nt;Ek
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fi; eoe/ s/i{ rkT[_dk, jZ;dk, pkxhnK gkT[_dk ns/ jb ~ jtk ftu skohnK btkT[_dk j?.

gzikph ;fGnkuko ftu SfVnK dk yk; ;EkB j?. nfij/ jh fJe SV/ gkso dh wB' nt;Ek ~

ftoe B/ @ukuk# ejkDh dk ftFk pDkfJnk j?. SVk ofj ikD eoe/ pkb f;zx dh ekw G[Zy nyho se

nfsqgs ofjzdh j?. T[j wZMK ukoB tkb/ w[zfvnK Bkb co}h ukuh dhnK rZbK eoe/ ;tkd wfj;{; eodk

j?. wZMK ~ xo tkbhnK ns/ eZN/-eZNhnK ~ g[Zso XhnK nytk e/ wkBf;e fsqgsh wfj;{; eodk j?. fi;

uh} dh fe;/ ftnesh e'b xkN j't/ T[; gqsh T[j tX/o/ ;[u/s ofjD brdk j?. pkb f;zx SVk j? go

nkgD/ nkg ~ NZpodko do;kT[D d/ jo ;zGt jhb/ eodk j?. @J/E/ w/o/ th gZb/ pzBQh T[J/ utkBh dhnK

(o/VhnK) n?t/_ nRkD/ o' o' w'fYnK s/ gJ/ uVQd/ B/.# id'_ e'Jh T[; d/ sfb;w ~ s'VB dk :sB eodk

j? sK T[j r[Z;/ Bkb nkg/ s'_ pkjo j' iKdk j?. i?p{ skjBk wkodk j? @pkb f;jK s/ok ozB Bk ezB nkj

o/VhnK fejd/ bJh pzBQh ikBk J/ sK uku/ dh nfsqgs, tb{zXoh, fto{gs j'Jh wkBf;esk GVe T[mdh j?. T[j

i?_p{ d/ w{zj s/ ug/V eZY wkodk j?. T[; dh wkBf;esk n"os d/ ;kE bJh sKxdh ofjzdh j?. nZs fpwkoh

dh jkbs ftu th T[j nkgD/ Gshi/ ~ god/; ftu'_ e'Jh n"os T[; bJh cVh nkT[D tk;s/ efjzdk j?--

@s{z w/ok g[Zso J/ ezB{.# @nkj' ukuk.# @ekJh ukuh s/ cVh nkt/ nk w/o/ bJh T[E'_. XZe' Xeh rZvh ftu

;[ZN fbnkT[_d/, c"ihnK ~ e"D g[Sdk J/.#

ftoe B/ gzikph n'os dh wkBf;esk ~ th pky{ph nkgDhnK ejkDhnK ftu fusfonk j?. pbfe eJh

ejkDhnK dh e/_doh ;wZf;nk jh n"os dh wkBf;esk pDh j?. @x[zv# ejkDh ftu fJe Bt/_ g'u dh e[Vh

B"eoh eodh j'Jh fJe wjKBro ftu ofjD brdh j?. e[nkoh e[Vh j'D eoe/ e[Vh dh wK ~ e'b ofjD

ikDk g?_dk j?. e[M ;w/_ pkd e[Vh nkgD/ d';s w[zv/ ~ xo fbnkT[D br g?_dh j?. wK tk;s/ fJj pVk

tZvk r[Bkj j? s/ ;G s'_ tZvh ;wf;nk j? b'e bZi dh. wK nKYhnK r[nKYhnK e'b Xh dhnK eos{sK s/

godk gkT[D s/ :sB eodh j? @@w?_ jh sobk fbnk ;h. G?fVnk G?D ~ th edh edkJh e[M ;wMk ikfJnk

eo t/HHHHHHe[VhnK ftukohnK ~ ekj~ nkT[_dhnK B/ dcsoK dhnK rZbK.## ftoe wK dh d[fpXk rqf;s, ghVs

nt;Ek dk f}eo pVh pkoheh Bkb eodk j?. w[zv/ B/ e[Vh dhnK d'tK rZbQK ~ g'bk fijk cfVnk j'fJnk

;h s/ gb'; fojk ;h. T[j nzdo fe; soQK ikt/ pkjo jh p?m rJh.# b/ye B/ fJBQK ;zeNwJh GktBktK

dk tjk fJe dw }'odko fgFkp nk ikD Bkb ehsk j? go fgFkp eoB ikD bJh T[; ewo/ ftu'_ bzx

e/ ikDk g?Dk j? fiE/ w[zvk e[Vh fBobZi ftjko ftu bhB jB. fJ; bJh wK ~ fynkb nkT[_dk j? fe fgzv

o'Nh b? e/ iKfdnK id'_ fe;/ e'M/ fdqF d/ e'b'_ bzxDk gt/ sK n"osK x[zv eZY fbnk eodhnK jB. T[;/

soQK wK th x[zv eZY e/ w[zv/ e[Vh e'b dh bzx iKdh j?.

gzikph n"os nkgD/ ;fGnkukoe ;z;ekoK nXhB iBw s'_ jh o[ZM iKdh j?. @e[Vh dk dki# ejkDh

ftu b/ye d;dk j? fe Xh d/ izwfdnK jh T[; d/ dki dk fceo wK d/ wB s/ jkth j' iKdk j?. fJ;

bJh T[j Gkoh yso/ d/ pkti{d c"ih NoZe ftu'_ T[so e/ e[Vh d/ dki tk;s/ fenk; ehs/ GKV/ u[Ze fbnkT[D

bJh s[o g?_dh j?. dki d/ fceo ;kjwD/ w"s dk vo th fcZek g? iKdk j?. fJ;/ soQK @yZpb# ejkDh ftu

n"os dh foFs/-BkfsnK ftu pZMh wkBf;esk dk fpzp f;ofink j?. wK ~ nkgDh n"bkd, yk; s"o s/ g[Zso

pj[s fgnkok j[zdk j? fJ;/ bJh T[j nkgD/ g[Zso ~ @bZyK eo'VK o[fgnK# dk efjzdh j?. n"os wK pD e/

nkgDh wwsk d/ ;kjwD/ gsBhst ~ th SfNnkT[D brdh j?. @wK# ejkDh ftu gkso gsh ~ efjzdh j?

@s[;h_ pV/ jh fgnko/ j', s[;K w?~ (g/N s/ jZE c/oe/) fJj fdZsk j?.# @fFzrko# ejkDh ftu n"os d/ fFzrko

gqsh w'j ~ gqrNkfJnk frnk j?. @F/oBhnK# ejkDh ftu Bth_ ghVQh dhnK gVQhnK fbyhnK B"eoh g/F/ eoe/

eJh gqeko dhnK n"fynkJhnK MbdhnK e[VhnK ~ g[okD/ g'u d/ b'e F/oBhnK efje/ tfvnkT[_d/ jB.

ftoe dhnK ejkDhnK ftu gozgokrs wB[ZyK dk f;oV f;de ns/ j";bk nkgDhnK p[bzdhnK s/ j[zdk
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j?. @Xosh j/mbk p"bd# ejkDh ftubk gkso pkpk T[; X"b tKr w}p{s j? fi; B/ efjzd/ jB Xosh nkgD/

f;zrK s/ u[Zeh j'Jh j?. fJj gkso pkpk nkgD/ itkB g[Zs dh w"s dh ypo s'_ g[Zso d/ d';s ~ pukT[D

bJh gZEo tor/ j"_;b/ dk ;p{s fdzdk j?. fJ;/ soQK @;KM# ejkDh dk fJe w[ikok fe;kB id'_ tZv/ ;odko

d/ w'fYnK s/ jZE oZy e/ ;odko d/ itkJh dh w"s d/ pokpo nkgD/ itkJh dh w"s d/ d[Zy dh rZb eodk

j? sK ;odko th o' g?_dk j?. T[j ;odko fi; B/ T[d'_ se ;'r ftu fJe nEo{ th Bjh_ e/fonk j[zdk.

pkp/ d/ fJe tke Bkb fc; g?_dk j?. ftoe i}fpnK GktK dh ;KM d/ ;kjwD/ XB d"bs d/ tyo/ftnK, T[u

Bhu ~ S[fNnkT[_dk j?. }o{oh Bjh_ ;ko/ wB[Zy @Xosh j/mbk p"bd# ejkDh d/ pkp/ tKr pj[s f;oVh j'D,

eJh v'b th iKd/ jB. fit/_ wk;No G'bk okw ;e{b gVQd/ ftfdnkoEhnK d/ nB[FkFBjhD j'D s/ xpok iKdk

j? ns/ T[BQK ~ ;jh ;/X ftyk ;eD iK nkgDh fbnkes ~ Bth_ ghVQh d/ w/u dk pDk ;eD s'_ n;woE

T[j efwT{fB}w ~ jh p[ok Gbk efj e/ wB dk r[pko eZYdk j?.

fBZeh ejkDh pko/ f}eo eofdnK ftoe fbydk j?--@nZi dh ejkDh dk ftFk nkw eoe/ wB[Zyh tshok

j?. jo ejkDh wB[Zyh ;[Gkn dh Mkeh j?. b'eK dh usokJh ns/ uzfrnkJh dhnK ejkDhnK, f;fynkdkfJe

ejkDhnK fJfsjk;e ns/ w}jph ejkDhnK dk d"o fJ; t/b/ ]sw j' u[Zek j?, s/ ejkDh fbyD tkb/ s/ gVQB

tkb/ fJ; dh tfvnkJh fJ; rZb ftu bGd/ jB fe b/ye T[; ftu wB[Zyh ;[Gkn dk fizBh uzrh soQK

ftFb/FD eodk j?, gkme ~ wB[Zy d/ wB dh ;?o eoKdk j? T[BQK jh tXhnk ejkDheko j?.
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nkg;aB d{ih

gkm BzL 1H2 b/ye L vkH r [od/t f;zx uzdh

@w/ohnK ;q/;aN ejkDhnK# ;zrqfj dhnK eEk i[rsK

gkm dk wzst L fJ; gkm ftu e[btzs f;zx ftoe dhnK ejkDhnK dk ebk gZy ftukfonk ikt/rk.

T[j fejVhnK ftXhnK, i[rsK jB fiBQK d[nkok ejkDheko nkgD/ ihtB nB[Gt d/ nkXko s/ ejkDh ouBk eodk

j?. ftoe dhnK ejkDhnK d/ gbkN, eEkBe, r'Id, T[;dk fBGkn, gkso u'D, gkso T[;koh, GkFk, F?bh ftuko/

ikDr/. fJj ;ko/ sZs fwbe/ jh fe;/ b/ye dh eEk ftXh ~ fBoXkos eod/ jB.

w{b gkm L gzikph fBZeh ejkDh, f;XKs ;o{g s/ ftek; g[;se ftu vkH fpeow f;zx x[zwD fbydk j?

fe fBZeh ejkDh dk t;s{ ihtB dk fJe gZy, xNBk, fynkb, nB[Gt fdqF iK ftneshst dk ;zy/g fijk Mbekok

j[zdk j? go fJ; xNBk Mbeko/ dk fJefjok ;ziwh s/ ;zy/g j'Dk pj[s }o{oh j?. T[j nZr/ ik e/ fbydk

j? fe jo/e xNBk fdqF fuZso Mbekok fBZeh ejkDh dk Ehw pDB dh ;woZEk BjhI oZydk. ;r'I fe;/ gqGktFkbh

xNBk ftu jh fJj ;woZEk j' ;edh j?.

nkgDh ouBk gqfefonk pko/ ftoe dk th nfijk jh fpnkB j?. T[;dh ejkDhnK T[; ~ ihtB d/ tZy-

tZy gVktK s/ gqkgs j'J/ fdqF, Mbeko/ jB. e'Jh n;wkBh fpibh d/ e"Id ikD tork nfj;k; j?. T[;dhnK

ejkDhnK dh o{j T[j fynkb iK Gkt jB fiBQK B/ T[; ~ fbyD bJh gq/fonk. eJh tkoh e'Jh nfijh xNBk

tkgo iKdh ;h, fijVh T[; d/ efjD nB[;ko T[; d/ wB s/ v{zxk n;o gkT[Idh ;h. T[; pko/ T[j ;'udk ofjzdk.

fco fJe fynkb g?dk j[zdk ns/ T[; ~ fBFuk j' iKdk fe j[D fJ; s/ ejkDh fbyh ik ;edh j?. ftoe fbyD

ftu ekjbh BjhI eodk ;h. eJh eJh fdB T[j fynkb wB ftu gZedk ofjzdk, pDdk ;ztodk ofjzdk. eJh e[M

T[; Bkb i[Vdk ns/ T[&ZXVdk ofjzdk.

eJh tkoh ftoe ~ nfijhnK xNBktK th fwbhnK fijVhnK ;rthnK dhnK ;rthnK ejkDh o{g ftu Yb

rJhnK fit/I @J/e; e/ jw pkoe# @;kpD# ns/ e[M jZd se @yZpb#. d';sK fwsoK tb'I ;[DkJhnK xNBktK ~ T[j

ejkDhnK BjhI pDk ;fenk, feT[Ife ejkDh fbyD dk Yzr iK seBhe ejkDh dh o{gkswe pDso bJh ;jkfJsk

eodk j?, id fe ejkDh dk phi, Gkt dk fJe fbFekok jh j[zdk j? fit/I @Bw;eko# ejkDh ftu fe;/ Ffjo

d/ u"okj/ s/ ;Ve gko eodh fJe gVQh fbyh y{p;{os e[Vh ~ t/y e/ T[; ~ fynkb nkT[Idk j? fe fi; d/F

e"w dhnK w[fNnkoK nksw-ftFtk; Bkb Gog{o fJe ftF/F fdy ns/ gqGkt b? e/ fBZMe ;VeK s/ s[o fco ;edhnK

j'D T[; ~ soZeh d/ okj s/ s[o fgnk ;wM'. ftoe pj[s fBZehnK fBZehnK ;{yw GktBktK s'I ejkDh T[;kodk j?.

fe;/ yk; Yzr Bkb ejh rZb fit/I @d[ZX dk SZgV# ejkDh ftu @@jkn ! fezBk d[ZX ;h. SZgV bZrk j'fJnk J/

d[ZX dk.## @T[bQkwK# ejkDh ftu, @@;odko fJj s{z eh ehsk< ;k~ J/E/ SZv e/ nkg s{z e?Ig ftu ik tfVT[I. ;kvh

pKj fejBz{ cVkJh nk. n;hI s/o/ ghVQhnK d/ ezwh ;K--tkj ;odko ! ;kv/ Bkb fJ; soQK eoBh ;h !## @yZpb#

ejkDh ftu fJe p}[or dk efjDk, @w[be s/ jZeh spkj j' frnk J/ go nkj t/yK yZpb j[zdk J/ g?bh ftu

id'I tkjh dh J/ e'Jh e;o s/ BjhI Bk SZvh dh T[jd/ Bkb. ;kok iV'I g[ZN e/ g?bhT[I pkjo ;[ZN d/Jhdk J/.

go d;K fdBK wro'I fco e'Jh e'Jh fsV c[ZN nkT[Idh J/.# eJh tkoh fe;/ d/ fujo/ dk gqGkt ftoe d/ wB

s/ nfijk n;o gkT[Idk j? fe T[j T[; pko/ fynkbK d/ fpzp xVB bZr g?Idk j?.

e[btzs f;zx ftoe B/ ty ty EktK ns/ ty ty ;fwnK s/ fwbhnK MkehnK gqGktK ~ i'V s'V e/ th

ejkDhnK f;oihnK jB. e'Jh Mbekok toswkB ftu fwfbnk s/ T[; d/ ;wKBkso iK fto'Xh Gkt i' ekch ;wK

gfjbK dk wB ftu ;KfGnk fgnk j[zdk d'jK ~ fJe d{i/ d/ ;kjwD/ oZy e/ ejkDh pDk fdZsh. ejkDh fbyD

8
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bJh T[j ;w/I dh gkpzdh BjhI ukjz[dk ;h. fe;/ fynkb s'I ejkDh pD ikDk T[; tk;s/ c[Zb d/ fyVB tKr j?

i' nkgD/ ;[Gkn nB[;ko ;wK b? e/ jh fyVdk j?.

ftoe ~ id'I fJe tko ejkDh ;[M iKdh ;h sK fco T[j T[; dk YKuk fsnko eodk. T[; nB[;ko

fJj ezw j'o th fwjBs ns/ fJeKs wzrdk j?. nfij/ ;w/I T[; dk fynkb ;h fe e'Jh dyb Bk d/t/. p; ;kok

fdB nkgDk j't/ sK fe xVh tb t/yDk Bk gt/. ty ty b/ye nkgDh f;oiDk Fesh ~ joes ftu fbnkT[D

~ gouzv eoB bJh ty ty soQK d/ wkj"b dh T[whd eod/ jB. fiZE/ pbtzs rkorh ekch jkT{; ftu p?fmnK

fe;/ dk fJzs}ko eofdnK iK ;N/FB s/ rZvh dh fJzs}ko eofdnK ;kfjs f;oiDk eodk j? T[&ZE/ ftoe fpbe[b

fBFfuzs FKs tksktoB ftu fJj ekoi eo ;edk ;h. T[; ~ fe;/ d/ xo nkT[D dk vo Bk j't/, e'Jh ;Zioh

p/fJ}sh Bk j'Jh j't/, B"eoh ~ e'Jh BtK ysok Bk nk fgnk j't/, phth Bkb MrVk Bk j'fJnk j't/ Gkt jo fe;w

d/ sDkU s'I w[es j' e/ T[j nkgDh ejkDh f;oiDk eodk ;h.

gfjbK ftoe ejkDh dk YKuk fby b?Idk ;h fijVk nkw s"o s/ nzro/}h ftu j[zdk ;h. fJ; ~ d[pkok

t/yD dh th b'V BjhI ;h g?Idh feT[Ife ;koh rZb wB ftu ;kc j' iKdh ;h. fJj ftuko ~ soshp d/D ftu

;jkfJsk eodk ;h. fco id'I th ftjb fwbdh T[j ejkDh fby b?Idk. ejkDh dk ykek wB ftu pfDnk j'fJnk

j'D eoe/ f}nkdk eZN tZY th BjhI eoBh g?Idh ;h. Gkt/I fJe' ejkDh dh f;oiD gqfefonk eJh eJh fdB ubdh

ofjzdh ;h sK th ejkDh dh gqGkt J/esk ~ e'Jh coe BjhI g?Idk. i/ wB ftu J/esk j? sK ekr} s/ th mhe

jh nkt/rh.#

ftoe dk fpnkB j? fe T[j ejkDh ebk d/ fBFfus fB:wK nB[;ko pZMe/ ejkDh ouBk BjhI eodk,

@ejkDh dh pDso s/ e;p, ftFk-t;s{, fJ; ftu gquko dh EK s/ b'V, w?I nkgD/ nkg ~ fJBQK rZbK i'rk BjhI

;wMdk. i/ fJj ;kohnK rZbK ;'u e/ ejkDh fbyD pfjzdk sK FkfJd nZi sZe fJe ejkDh th Bk fbydk. w/ohnK

ejkDhnK uzrhnK iK wkVhnK n?_t/I nzBQ/ d/ g?o j/mK nkfJnk pN/ok j?.# fJj ftoe dh fBowkDsk dk ;p{s j?.

ftoe dhnK ejkDhnK ebk d/ fB:wK dh e;ZtNh s/ ;jh T[sodhnK jB.

ejkDheko ftoe xNBk d/ ftek; bJh ty ty gq;fEshnK dh f;oiDk eoe/ ejkDh dh Ehwe J/esk

~ poeoko oZydk j?. gq;fEshnK, xNBktK ~ ekoD-ekoi dh bVh ftu go'Idk j?. ftoe dh @Skj t/bk# ejkDh

ftu w[Zy gkso s/i{ dk Fesh jhD j' ikD dk ekoB T[; dh nfsqgs ekw fJZSk j?. ;t/o/ sVe;ko T[mfdnK

jh nkgD/ jkDh fgnko{ dh ;kbh Bkb S/V SkV d/ f}eo dk fynkb nkT[IfdnK jh s/i{ dh ekw GktBk GVe

T[mdh j? ns/ T[; ~ fBokF nt;Ek ftu b? iKdh j?. T[j fJe nDEZe, f;oVh ns/ db/o ekwk j?. T[; dh

i'r dk w[ekpbk eoB tkbh e'Jh pbdK dh i'Vh fgzv ftu BjhI j[zdh go y/s gj[zufdnK jh T[; d/ wB ftu

ikfrqs j'Jh nfsqgs GktBk T[; dh ekoi Fesh dk dwB eodh j?, fi; d/ cb;o{g fgzv dk wzfBnk j'fJnk jkbh

nkgDk jb fgS/ brk b?D bJh w}p{o j' iKdk j?. fJ; gq;fEsh ftu ekoB ekoi dk ;pzX fJ; gqeko j?.

s/i{ d/ fBoT[sFkjiBe ekoi jB-pbdK ~ mhe soQK Bkb Bk fjZeDk, r[Z;/ ftu nk e/ pbd d/ nko wkoBh,

gokDhnK wkoe/ bkFk gk d/DhnK ns/ T[; dh nkgDh fYZbh ukb. fJ; ;fEsh dk ekoB j? nfsqgs GktBk d[nkok

fjf;nk j'fJnk wB. ejkDh ftu w'V d/D bJh b/ye B/ Bkb jh d{ih gq;fEsh dh f;oiDk ehsh j?. id'I Skj

t/b/ b? e/ nkJh eoskoh s/i{ ~ nkgD/ w[zv/ okjhI, @wfjzdok n"j t/y ukuk nkfJnk# efje/ ih nkfJnK efjDk,

nzr{m/ Bkb s/i{ dk nzr{mk dpfdnK pkNh ftu bZ;h gkT[Dh ns/ nZy dk fJFkok eoBk-@eoskoh B/ nkgDk jZE

yZph rbQ s/ ofynk fco T[_rbhnK nZy T[s/ fybko fdshnK. w"ek skV e/ T[; d' T[IrbhnK ftueko dh ftob

tXkJh s/ fJ; ftob ftu'I nZy s/i{ tb eoe/ x[ZN e/ whN bJh.# eoskoh tZb'I gqkgs j[zrkok s/i{ dh Yfjzdh

ebk dk fto/uB eoe/ T[; ftu BthI fjzws dk ;zuko eodk j?. fJZE/ fJj ekoB j? fijVk gkso d/ ekoi ftu

gfotosB fbnkT[Idk j?. gF{nK s/ fyMD tkbk s/i{ j[D jZ;dk rkT[Idk ns/ jb ~ skfonK btk fojk j[zdk j?.
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@w?~ ikDB?# ejkDh dk gkso nkgDh Bekokswesk dh GktBk eoe/ id'I fiT[D gqsh T[sFkj jhD j'fJnk fgnk

j[zdk j? sK fe;/ tZb'I ikDeko j'D dk fdbk;k fwbD s/ T[; ftu w[V f}zdrh Nfje g?Idh j?.

eEkBe ejkDh ftu tZy tZy xNBktK ftu eow s/ cb dk foFsk pDk e/ T[; ftu ;[Gkftesk Godk

j?. fJj ejkDh ftu BkNeh r[D g?dk eodk j?. BkNeh r[D s'I Gkt tkoskbkgh B[jko s'I BjhI. fJ; dk wsbp

j? xNBktK ;fEshnK dh r'Id dh fB;ps soshp. @d[ZX dk SZgV# ejkDh ftu ejkDheko gfjbK GoktK dh ;KM

fGnkbh d/ ckfJfdnK pko/ dZ;dk j?. gqGkt dh shyDsk bJh rZb ~ j'o v{zxk pDkT[Idk j? fe Gok th T[j ;e/

BjhI j[zd/. uku/ skJ/ d/ g[Zs GoktK dk w/b, ;KM fGnkbh fgzv ftu j'o th o'jp gkT[Idh j?. fco GoktK dh

ekoiekoh d[nkok nkg;h ftjko r[zMbdko j[zdk j?. GoktK ftu gkVk gkT[D bJh fiZE/ fJe Gok dk ezw s'I ihn

u[okT[ ekoB j? T[&ZE/ fJe GoikJh tZb'I th wBK ftu d{oh GoB bJh pokpo o'b ndk ehsk iKdk j?. fco fJe

fdqF dh f;oiDk ehsh rJh j? fe ezw s'I ezBh esokT[D tkb/ ns/ fgzv ftu c/ok s'ok oZyD tkb/ Gok dk BK

uZbD bZrdk j? s/ fijVk Gok fdB oks fwZNh Bkb fwZNh j'fJnk ofjzdk j? T[; dk }whB ikfJdkd s'I th BK

fwND bZrdk j?. tzv tzvkJh j' iKdh j?. y[Vpk y[Vph s'I rZb p'b p[bko/ ns/ vKr ;'N/ sZe gj[zu iKdh j?.

fJ; soQK ftoe xNBktK dh BkNeh r'Id r[zddk iKdk j? fi; Bkb gkme dh T[s;[esk ns/ o'uesk pDh ofjzdh

j?. @ukuk# ejkDh dk eEkBe f;ZXk ;gkN j? go T[&ZE/ fpnkB dh o'uesk Bkb gqGkt dh J/esk fBGkJh rJh j?.

ftoe fgZSb Mks eEk i[rs dh tos'I eoB ftu wkfjo j?. T[j eJh ejkDhnK ftu fJ; ftXh dh

tos'I eodk j?. gfjbK fJe wB's pDkT[Idk, T[;kodk j? fco fe;/ xNBk dk fposks g/F eoe/ T[; ~ wB"s s/

Y[ekT[Idk j?, fit/I @yZpb# ejkDh ftu d/F d/ pNtko/ Bkb spkj j'J/ b'eK d/ ihtB dh jkbs pko/ do;k e/

fJe f;nkDh T[wo d/ ftnesh e'b'I nytkT[Idk j? fe nkj }ok mzv mzvkT[bk j[zdk j/ s/ ;ko/ EkT[I EkJh fNe

ikDr/. yZpb xkj ~ e/Idoh w'fNc pDkT[Idk j?. yZpb xkj ~ ysw eoB bJh y/s ~ fezBk tkfjnk ;[jkfrnk

iKdk j?. y/s ftu'I u[r e/ pkjo th ;[Nhdk j? go e[M fdBK pkd jh i/eo whIj g? ikt/ sK pj[s ibdh yZpb

xkj fco jok j' iKdk j? ns/ y/s fJ; soQK xkj Bkb Go iKdk j? fit/I y/s ~ edh tkfjnk jh Bk frnk

j't/. fco ejkDh dk fposKs F[o{ j[zdk j? fe pNtko/ Bkb dzr/ c;kdK ns/ b[N wko dk xoK dk ;wkB fi;

~ ;[nkDhnK vokfJzr ewfonK ftu ;ik ;ik oydhnK j'DrhnK jB j[D T[j EkfDnK ftu Y/o o{g ftu fgnk

j[zdk j?. gotk;h b'e p"so/ j'J/ fcod/ jB. gF{nK dk vo Bkb sqkj fBefbnk fgnk j? go e[M ;wK phsD

s/ gF{ th wB dh w"i ftu i[rkbhnK eoB bZr g?Id/ jB. b'e th nkgD/ ;kXkoD tsho/ ftu Ybd/ iKd/ jB

fJE'I se fe b[ZN/ g[ZN/ b'eK ftu bhvoh dh GktBk ysw BjhI j'Jh j[zdh. id'I f}bQ/ dk e'Jh nc;o fJBQK

FoBkoEhnK, ofcT{ihnK dh ypo ;ko ~ nkT[Idk ;h sK pkjfbnK ftu'I e'Jh fJe ubke pkehnK ~ u[Zg ofjD

bJh efj e/ nkg nc;o Bkb rZb pks eoB bZrdk j?. fJzi T[j nkg w[jko/ jh T[; ro[Zg dk B[wkfJzdk pD

iKdk ;h. fJ; soQK ftoe B/ ejkDh d/ nyho s/ fJe T[Xkbh j'Jh n"os dh wkBf;e dFk ns/ fJZSk ~ gqrNkn

e/ ejkDh d/ nkozG ftu ;fEs ehsh yZpb xkj tkbh wB"s ~ gqshe o{g ftu wB[Zyh ;[Gkn s/ Y[ek fdZsk j?.

yZpb xkj tKr wkBtsk tZb'I th ;G soQK d/ }[bw, popkdhnK, wjKwkohnK, xb{xkfonK d/ pkti{d w[V fEVeh j'Jh

f}zdrh ~ okj f;o eo b?Dk T[; d/ wkBf;e ftek; dk gqwkD j?.

fJ;/ soQK @s{z jh dZ;# ejkDh ftu ftoe gfjbK fJe e[Vh dh ;[zdosk d/ y/so ftu fJ}ko/dkoh, pkdFkjs

ekfJw eotk e/ fco fJe fto'Xh fXo ;Ekgs eo b?_dk j?. T[; Ffjoh w[zv/ d/ r'o/ ozr dh th xo xo uouk

j'D bZr g?Idh j? go e[Vh tk;s/ fJj podkFs eoBk n"yk j' iKdk j?. T[j jhb/ t;hb/ T[; w[zv/ ~ fJ; w[ekpb/

ftu jokT[Dk ukj[zdh j? ns/ fJ; bVkJh dk nkozG th T[j T[; w[zv/ s'I jh eodh j?. fJe fdB T[j T[; w[zv/

~ nkgDh ;[zdosk nZr/ jkfonk j'fJnk t/y e/ nkgDh fiZs wfj;{; eodh j?. ftoe B/ nkgDh fJ; eEk i[rs

d[nkok ejkDh d/ gbkN dh T[;koh ehsh j?.
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ftoe fJ;/ soQK e[zvbhdko fposKse eEkBe ftu ftnzr dh tos'I th eodk j?. ejkDh ftu fsnko

ehsk frnk ;zd/F, fi; ~ vkH i'frzdo f;zx okjhI T[d/F efjzdk j?, ejkDh d/ f;yo s/ g[Zi e/ ;ko/ gqGkt ns/

noEK ~ T[bNkn fdzdk j?. @bZyK eo'VK o[fgnK# ejkDh ftu ftnzr T[Godk j?. fJj ftnzr jw/FK ihtB

ftubh fe;/ ekD, T{D, j/ok c/oh dk godk ckF eodk j?. eJh tkoh fe;/ pj[s tZv/ wkBf;e G[b/y/ ~ d{o eodk

j?. T[go'es ejkDh ftu fJe w[zvk nkgDh wK e'b'_ nkgDh ehws g[Sdk j? sK wK T[;~ bZyK eo'VK o[fgnK

dk dZ;dh j?. w[zv/ d/ wB ftu nkgDh edo, ehws dh ikDekoh Bkb wjZst tX iKdk j? go id'I tZvk j' e/

XZe/ yk e/ T[; ~ ugVk;h dh B"eoh w;QK fwbdh j? s/ T[; ~ id'I gsk bZrdk j? fe T[; ~ fijVh B"eoh

fwbh j? T[j ;kJheb dk feokfJnk tZX ikD eoe/ j? sK T[; ~ nkgDh n;bh ehws dk frnkB j[zdk j?. T[;

dk bZyK eo'VK o[fgnK dk j'D dk fpzp fsVe iKdk j?. fJ;/ soQK @gzikj o[gJ/# ejkDh ftu ;oekoh fGqFNkuko

s/ ftnzr j?.

ftoe B/ u/sBk gqtkj ftXh dh th nkgDhnK ejkDhnK dh T[;koh fjs tos'I ehsh j?. fJ; ftXh ftu

wB'ftfrnkBesk dk nzF Gko{ j[zdk j?. wB'ftfrnkBe i[rs Bkb T[; B/ ukuk, w?~ ikDB?, p?fo;No ;kfjp, d' nkB/

dk xkj, Skj t/bk, nkfd ejkDhnK dk fBGkn ehsk j?. @ukuk# ejkDh dk pkb f;zx nDftnkfjnk ofj iKdk

j? sK T[j nkgDh fJ; T{D ;zpzXh tX/o/ ;[u/s j' iKdk j?. b/ye B/ ty ty ;fEshnK ftu T[; ~ nkgD/ NZpodko

j'D dk gqrNktk eofdnK ftykfJnk j?. p?fo;No ;kfjp dh fJeZbsk, p/rkBrh iK nkgD/ ;e/-;zpzXhnK s'I d{oh ~

do;kT[D bJh T[; dh nkgDh wK dk T[; gqsh ftjko, ;e/ Gok dk ns/ foFs/dkoK dk ftjko do;kfJnk j?.

ftoe ejkDh ftu xNBktK d[nkok NeokT[ g?dk eodk j?. fJ; tk;s/ T[j tZy-tZy ;fwnK ns/ ;EkBK

s/ tkgohnK xNBktK ~ fJe d{ih d/ ;Bw[y fbnk e/, eJh tkoh ftnzrwJh ;fEsh g?dk eoe/ fBoBk eoB ;w/I

ejkDh ftu'I nkg bKG/ j' iKdk j?. fBoDk T[j gkme s/ SZv fdzdk j?. @gzikj o[gJ/# ejkDh ftu d' xNBktK

jB. fJe gk;/ rohp fe;kB j? fi; bJh nZs }o{os j[zfdnK th gzikj o[gJ/ dk pzd'p;s eoBk pj[s w[Ffeb

j[zdk j?, id fe d{i/ gk;/ fJe ;oekoh nc;o fFeko y/vD dh F"e g{osh fjs gzikj o[gJ/ dk NhHJ/H fpb pDk

e/ ;oekoh oew dh c}{b youh eodk j?.

ftoe dhnK ejkDhnK d/ nzs pV/ gqGktFkbh j[zd/ jB. T[j ne;o nzs s/ ejkDh ftu w'V fbnkT[Idk

j? fi; ~ u?yt torh fteoh NZu efjzd/ jB. pDh pDkJh XkoBk ejkDh d/ f;yo s/ gj[zu e/ T[bN g[bN j'

iKdh j? s/ gkme nihp gqeko dk Bshik ikD e/ ufeqs j[zdk j?. f;yo s/ g[Zi e/ ejkDh uwsekoh gqGkt g?dk

eodh j?. ejkDh dk ;{yw jbek fijk, uNgNk fijk nzs gkme ~ ft;wkd-Gog{o pDkT[Idk j?. nkw s"o s/ nzs

;[MkT{ j[zdk j?. ejkDh B/ i' efjDk j[zdk j?, efj e/ nkgD/ T[d/F ftu ekw:kp j[zdh j?. eJh tkoh ftoe nzs

s/ fNgDh th eoB bZr iKdk j? i' ejkDh dh B}kes ~ p'Mb eo fdzdh j?. T[; dhnK ejkDhnK ftu uwseko

fbnkT[D tkb/ sZs NZeo iK w'V jh BjhI j[zd/ ;r'I tke, tkeKF, p'b ns/ tksktoB th j[zd/ jB, fit/I @w?~ ikDB/,

yZpb, T[ikV, s{Vh dh gzv# ejkDhnK d/ nzs. ftoe B/ ejkDhnK ftu T[g eEkBe iK eEk ;{soK dh th tos'I

ehsh j?. fJ; d[nkok toswkB d"o dhnK ifNb ;wZf;nK ~, f}zdrh d/ fpyo/ j'J/ N[efVnK ~ ebkswe o{g ftu

pzBQ e/ fJe bVh ftu go'D dk :sB ehsk iKdk j?. @F/oBhnK# ejkDh ftu e[VhnK dk jBQ/o/ gJ/ ;kJheb

ubkT[Dk f;yD tkbh xNBk d/ ;wkBKso BkfJe dh gsBh tb'I fJe j'o xNBk dk toDB ehsk frnk j?. fi;

ftu fJe N?bhc'B Ugo/No e[Vh pko/ t/yD tkbhnK j'o e[VhnK FZe eodhnK jB. fJ; T[g eEkBe Bkb gfjb/

w[y eEkBe dh, fe s[jwsK d/ pkti{d e[VhnK d/ F/oBhnK pDB bJh ehs/ ik oj/ :sBK dh gq'Vsk j[zdh j?, fJ;/

soQK T[g eEkBe d/ @bzwh Bdfo fBjkbhn?# ftu th j?.

nkX[fBe rbg f;oiDk ftu gkso u'D, gkso T[;koh d/ Yzr ns/ gksoK dh F];hns d/ fpzp ~ gq;s[s

eoBk e'Jh ;kXkoB ekoi BjhI j?. gksoK d/ o{g, gksoK d/ tor, gksoK dh ;fEsh ftu eJh gqeko dh fttXsk
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nkJh j?. nkX[fBe rbg irs ftu ;wki d/ jo tor Bkb ;pzfXs gkso gq;s[s ehs/ iKd/ jB. ftoe B/

ejkDhnK ftu ;wki d/ tZy tZy torK, T[g torK d/ gksoK dh u'D ehsh j?. g/Iv{ tor d/ gksoK ftu brGr

;kohnK tzBrhnK d/ gkso Fkfwb jB--feo;kD, w[iko/, y/s w}d{o, ekw/ ns/ feo;kD n"os. d/F tzv s'I pkd Ffjoh

ihtB d/ B/Vb/ ;zgoe ftu nkT[D eoe/ ftoe B/ fJ; ihtB dh fttXsk ~ g/F ehsk j?. fJBQK ftu'I f}nkdkso

Ffjoh wZX Fo/Dh Bkb ;zpzfXs jB, yk; s"o s/ B"eoh g/Fk wod n"osK. fgzv s'I T[&Zm e/ Ffjoh iK tZ;/, b'eK

~ tZyoh gqeko dhnK ;wZf;nktK Bkb i{MDk g?_dk j?. ftoe ~ fJBQK dk B/Vbk nB[Gt gqkgs j? ns/ fJj ;G

s'I tX/o/ T[; dhnK ejkDhnK ftu g/F j'J/ jB.

gkso T[;koh tk;s/ ftoe B/ eJh ftXhnK dh tos'I ehsh j?. fJBQK ftu'I nkw gqufbs j?, fposKse ftXh

fi; ftu gkso dh F];hns dk f;Xk toBD ehsk iKdk j?. @T[ikV# ejkDh d/ gkso nkbk f;zx dh F];hns

dk toDB fJ; gqeko j?-@nkbk f;zx j[D e[M p[ZYk j' frnk ;h go J/Bk p[ZYk BjhI fe T[j vKr b? e/ ykb

d/ w{zj/ s/ Bk p?m ;edk j't/ iK fe;/ goQ/ ftu yVek e/ rZb Bk eo ;edk j't/. T[; d/ w{zj s/ e'Jh M[oVh

BjhI fd;dh ;h, ;r'I fuZNh gbwdh dkVQh d/ T[s/ T[; dhnK r'ohnK rZbQK ni/ fEzfdnkJh dh Gkn wkodhnK ;B.#

fJ; soQK @ukuk# ejkDh d/ gkso pkb f;zx, @s{Vh dh gzv# dk pjkdo f;zx, @s{ jh d;# dh BkfJek r[ioh nkfd

F];hns dk toBD fwbdk j?.

gkso T[;koh dh d{ih ftXh, gkso ~ tZy tZy xNBktK, gq;fEshnK ftu ftuofdnK ftyk e/- T[BQK d/

ekoiK d[nkok F];hns dh g/Fekoh eoBh. @e[Vh dk dki# ejkDh ftu nZbk oZy/ dh gsBh ysoBke wkj"b dh

gqtkj Bk eodh j'Jh c"ih NoZe ftu'I T[so e/ T[j ;wkB, posB u[Ze fbnkT[Idh j? fijV/ T[; dh e[Vh d/ dki

ftu d/D d/ ezw nk ;ed/ jB. b/ye B/ BkfJek d/ fJ; ekoi d[nkok T[; d/ ufoZso dh ftF/Fsk ~ do;kfJnk

j? fe T[; d/ wB ftu Xh d/ iBw s'I jh dki dk fceo Gko{ j' ikdk j? ns/ fJj fceo w"s d/ vo Bkb'_

th tX/o/ Gko{ j[zdk j?. @Xosh j/mbk p"bd# ejkDh d/ gkso eow f;zx d/ pkg{ dh rwrhB ;fEsh ~ fJT[I

gqrNkfJnk j?-@s/ p[ZYk T[&Zm e/ ftjV/ tZb ~ s[o fgnk. fJe eZNh ~ fJe feZb/ s'I y'bQ e/ d{i/ feZb/ s/ pZXk,

fco T[j d/ fgzv/ s/ jZE c/fonk, fco T[; ~ nkgDk jZE uZND bJh fdZsk. fco nzdo ik e/ wkB f;zx d/ nkT[D

dk gsk fdZsk s/ ukj fbnkT[D bJh nkfynk, fi; soQK w[V e/ fvT{Yh ftu nkT[D s'I vodk j't/. T[j fco ftjV/

ftu pZXh x'Vh e'b yb' frnk. T[; nZr/ gJh s{Vh ~ fjbkfJnk, j'o S'b/ fbnk e/ ftu gkJ/. fJ; gkso d/

nfij/ ftjko s'I gsk bZrdk j? fe T[; e'b'I g[Zso dh w"s dk rw podkFs BjhI j' fojk T[j nkgD/ g[Zso d/

d';s s'I goQK goQK ofjDk ukj[zdk j?. @wktK XhnK# ejkDh ftu wfmnkJh b?D d/D d/ ekoi ns/ T[; ftF/F ;w/I

d/ ftjko d[nkok T[;koh ehsh j?. @@T[; w/o/ tZb e[M g[S fijh dh fBrkj Bkb t/fynk s/ w?I th fJ; soQK t/fynk

fe T[j ;wM rJh. T[; d/ ;wMD dh d/o ;h fe T[; d/ nzdo fit/I fit/I eJh pZshnK ir gJhnK j'D. T[j

j'o dh j'o j' rJh.#

ftoe B/ wB'ftFb/FDkswe ftXh d[nkok pj[s ;ko/ gksoK dk ufoZso fusoB ehsk j?. fJ; ftXh d[nkok

T[j ;{yw S'jK, gqsheowK, j[zrkfonK d[nkok wB[Zyh wB d/ nKsfoe i}fpnK dk ebkwswe gqrNktk eodk j?. ftoe

d/ d' gkso nkbk f;zx (T[ikV) ns/ pjkdo f;zx (s{Vh dh gzv) ~ ;w/I d/ pdbD Bkb fcehnK g?IdhnK iKdhnK

gqzgokrs, otkfJsh pokdoh goe rzYk ns/ wkB wfonkdk dk N[ZNDk wkBf;e s"o s/ d[yh eodk j?. nkbk f;zx

;ohoe s"o s/ foFN g[FN j?, fgzv dh Xh ~ Xh fXnkDh ikD e/ x'Vh dkB eo fdzdk j?, ezwhnK tk;s/ ;yh

;oto j? go BthI ftukoXkok nZr/ BjhI fNe ;edk. Bt/I g'u dh pfj; ~ ektK o"bh d;dk j?. fJ; bJh NZg

T[; ~ T[ikV brdk j?. ftoe B/ pjkdo f;zx ~ T[;d/ ekoiK d[nkok pjkdo, pokdoh, goto gkso f;ofink

j? go ejkDh d/ nzs s/ pokdoh ~ nkofEe ekrK s'I puk ;eD s'I n;woE ftyk e/ T[; dh d[yh wkBf;esk

~ gqrN ehsk j?. gzikph ;fGnkuko d/ B[wkfJzd/, fJBQK d'jK gksoK dk, b/ye B/ pVk ;{yw ftFb/FD eo e/, fJBQK
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d/ nkoEe ;fGnkukoe o{gKsoB nXhB N[ZN okjhI wkBf;esk ~ T[xkfVnk j?. fJBQK s'I fJbktk ftoe B/ ;ztkdeh

ftXh, o/yk fuso ftXh nkfd dh tos'I th gkso T[;koh tk;s/ ehsh j?.

GkFk wB[Zyh GktBktk dh nfGftnesh dk ;kXB j?. w[Zy s"o s/ ftnesh d' soQK Bkb GktK dk gqrNktk

eodk j?--fby e/ ns/ p'b e/. Gkt-nfGftnesh dk fbysh Yzr ;kfjs dk nzr pDdk j? ns/ ;dhth o{g XkoB

eodk j?.

e[btzs f;zx ftoe w[Zy s"o s/ F[X, e/Idoh gzikph GkFk dh tos'I eodk j?. ftoe NZg/ dk izwgb j'D

eoe/ T[; fys/ dh ;EkBe T[g GkFk ns/ GkFkJh bfjik th T[; s/ jkth ofjzdk j?. T[j ftuko gqrNkt/ bJh

FpdK dh u'D gq;fEsh ns/ gq;zr d/ nB[e{b eodk j?. gkso fi; gqeko d/ tksktoD d/F ekb ftu ftuo fojk,

ekoiFhb j[zdk j?. T[; nB[;ko jh FpdK dh u'D ehsh j?. @Skj t/bk# ejkDh ftu s/i{ dh d[yh wkBf;e nt;Ek

d/ gqrNkt/I bJh T[;/ soQK dh GkFk tosh rJh j?. nyhob/ jb bfrnK i/ e'Jh T[; d/ fdb ftu ykfjF ;h

sK fJj fe @i/ s/ fiwh d/ fe;/ gkV ftu T[j s/ T[; dh i'r rkfJp j' ikD sK tkjtk BjhI s/ fgzv dk e'Jh

pzdk nk e/ T[; dh i'r ~ fgZS/ bZrh Bk t/y'.# fJj Fpdktbh-fiwhI d/ gkV ftu rkfJp j' ikDk, fgzv d/ pzfdnK

dhnK B}oK s'I puDk-s/i{ dh wkBf;e nt;Ek dk gqrNktk eodh j?. fJ;/ jh ejkDh ftu s/i{ dh y[Fh ~ gqrNkT[D

bJh b/ye nfijh otkBh Gog{o Fpdktbh tosdk j?. @dkfpnK s/ rkbQK Bkb, jkf;nK s/ r"DK Bkb s/i{ dk fYZv

Gfonk j'Dk ns/ fJBQK ;kfonK dk ns[ZN Gzvko T[j tosk fojk ;h.# fJ; tke ftu fYZv Gfonk j'Dk ns/

@ns[ZN Gzvko toskT[_Dk# ftnesh d/ T[Sb T[Sb g?Id/ uktK dk, y[FhnK dk gqrNktk j?. b/ye B/ gkso dh

;EkBe T[g GkFk dh tos'I gksoK d/ p'bK t/b/ jh ehsh j?. @ukuk# ejkDh d/ BkfJe pkb f;zx d/ tkoskbkg

ftu fJ; gqeko ftoe NZg/ dh T[g GkFk dk gq:'r eodk j?L @w?I s/ s/oh ukuh fJe t/oh ub/ wf;nk, nzpo;o.

N/FB s/ ni/ nZX e[ tkN th Bjh_ ;K rJ/ s/ g'bk fijk w{zj pDk e/ nkyD bZrh-@@b? nkj iok w[zvk s/ cZV.

w/oh s/ pKj th nkeV rJh J/.## w?I nkfynk @@u[Zeh nk ;{ nrQK w?I s/ BjhI ;h Bk izfwnK J/j~## ftu'I s/ fJj

vo ;k ;{ gJh i/ w[zv/ B/ w{sfonk sK ;[Zu/ egV/ rthu ikDr/ j'o pKj s/ eh EZeDh ;k ;{.# fJ; ;ztkd ftu

bkj"oh ns/ MKrh T[g GkFkJh fyfsnK d/ ftuekob/ fJbke/ dh T[g GkFk dk gq:'r j'fJnk j?.

ftoe dh GkFk ftjkoe :EkoEe gZXo s/ Gkt-o[uhnK ~ gqrNkT[Idh j?. T[j ekft GkFk dk gq:'r BjhI

eodk ns/ Bk jh gkme ~ Gkt[e eoB tkbh Fpdktbh tosdk j?. T[j GkFk d[nkok ftnzr ~ T[Gkodk j?.

T[j ;ze/se, fuzBQwJh, ow}h GkFk dh tos'I eodk j?.

rbg fJe fposKsh ebk j?. fJ; d/ ouBk ftXkB ftu b/ye dh F?bh ~ yk; wjZssk jk;b j'Jh j?.

tkbNo g/INo nB[;ko, @F?bh FpdK tkeK ns/ g?foQnK ~ eqwpZX eodh j?. F?bh T[j ftXh j? fi; okjh_ ;t?-

gqrNk d/ wzst bJh FpdK dh T[fus tos'_ ehsh iKdh j?. F?bh b/ye dh FyFhns dk gqshfpzp j[zdh j?. e[btzs

f;zx ftoe dh F?bh ftu fttXsk ns/ ftnkgesk fwbdh j?. T[; B/ tZy tZy F?bh ftXhnK dh tos'I ehsh j?.

toDBkswe, nksweEkswe, ;zp'XBh, gqFB'soh, ;ze/swJh, fuzBQkswe, ftnzrkswe, u/sBk gtkj nkfd F?bh fe;wK

d[nkok T[; dhnK ejkDhnK T[;odhnK jB. toDkBswe F?bh d[nkok o'uesk d/ r[D ~ ekfJw oZyDk b/ye dk

w[Zy T[d/F j[zdk j?. wB'ftFb/FD dh fw; ekoB toBD, fusoB, ;ze/s, ;ztkd, d/F ekb, jkbks ns/ tksktoB

nB[;ko ejkDh dhnK xNBktK ns/ gkso, gkmeK ;kjt/I ;ziht o{g ftu gqsZy gqrN j[zd/ jB. ftoe dhnK pj[s

;kohnK ejkDhnK ftu fJj F?bh fdqFNhr'uo j[zdh j?. id'I b/ye w?I gkso pDe/ Gkt T[sw g[oy ftu ejkDh ftu

ftuodk j? sK nksweEkswe F?bh d/ r[D T[God/ jB. fJ; soQK ty ty F?bhnK ftoe B/ ngDkJhnK jB.

e[btzs f;zx ftoe jbeh c[beh ejkDh fbyD tkb/ ejkDheko ti'I ;Ekgs j'fJnk ;h. pkd ftu pkeh

b/ye nkb'ueK B/ T[; dh b/yDh dk b'jk wzfBnk j? fe ;kXkoB wB[Zy dh ;kXkoBsk dh ;kXkoB bfji/ ftu

FeshFkbh g/Fekoh eoB tkbk ftoe, gzikph ejkDh ftu fJe o"FB w[Bko/ tKr nkgDh irQk pDk frnk j?.
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gkm BzL 1H3 gkm b/ye L vkH r [od/t f;zx uzdh

ejkDheko e[btzs f;zx ftoe L ihtB nB[Gt ns/ ouBk fdqFNh

e[btzs f;zx ftoe dk iBw fgzv c[b/oB f}bQk F/y{g[ok i' nieb gkfe;skB ftu j?, fty/ ;qH nk;k

f;zx d/ xo wkou 1921 ~ j'fJnk. T[; dk fgsk ;qH nk;k f;zx fJe ;kXkoB feo;kB ;h. e[btzs f;zx

ftoe B/ gfjbhnK uko iwksK nkgD/ fgzv d/ ;e{b ftu'I gk; ehshnK ns/ gzithI iwks nkgD/ fgzv'I d{o

g?Id/ Ffjo, r[o{ BkBe d/t ih d/ iBw n;EkB BBekDk ;kfjp fty/ gVQB bJh ubk frnk. e[M ;kb T[E/

ns/ fco f}bQk j?ZvetkNo F/y{g[o/ ik e/ ;e{bh gVQkJh ;zg{oB ehsh. n?cH;hH ekbi bkj"o s'I phHJ/H dh

fvroh ehsh ns/ fco ykb;k ekbi nzfwqs;o s'I n?wHJ/H nzro/}h gk; ehsh. gq'H ;zs f;zx ;/y'I T[; t/b/

nfXnkge ;h. n?wHJ/H eoB s'I pknd T[j fco bkj"o ufbnk frnk ns/ T[&ZE/ bkn ekbi s'I n?bHn?bHphH

dh ftZfdnk gqkgs ehsh.

ftoe ;zB 1942 ftu Gkosh c"i ftu ps"o b?cNhB?IN Gosh j' frnk. d{i/ wjK:[ZX s'I pkd T[;

B/ c"ih B"eoh SZv fdZsh. ;zB 1947 ftu d/F nk}kd j'fJnk sK T[j b/:kB nc;o pD e/ pNtko/ d/

dzfrnK c;kdK dh tiQk eoe/ gkfe;skB ofj rJ/ fjzd{ f;Zy gfotkoK ns/ y'jhnK, T[XkbhnK e[VhnK, n"osK

~ g[fb; ns/ c"i dh ;jkfJsk Bkb dokwd eoe/ Gkos fbnkT[D dk ekoi eodk fojk. fJj ekoi B/go/

ukVQ e/ ftoe 1949 ftu gzikp b'e ;zgoe nc;o pfDnk. fJ;/ ;kb 30 ;szpo ~ T[; dk ftnkj ro/tkb

gfotko dh phph jopz; e"o Bkb j'fJnk. T[j gzikph d/ ;oekoh o;kfbnK n?vtK; ns/ ikrqsh dk ;zgkde

th fojk. T[; B/ Gkos ;oeko d/ go?; fJBcow/FB fpT{o' ftu fJBcow/FB nc;o ti'I ekoi ehsk. ibzXo

ofjzfdnK T[j gzikph b/ye ;Gk dk iBob ;eZso th fojk. ;{uBk nc;o ti'I B"eoh eofdnK T[; ~ fdZbh

fij/ wjKBro ftu ofjD dk nt;o th gqkgs j'fJnk. e[M ;wK T[; B/ gfotko GbkJh, T[d'I ej/ iKd/ ;zskB

;ziw d/ wfjew/ ftu th f}zw/tkoh fBGkJh. fco T[j gzikp y/sh :{Bhtof;Nh b[fXnkDk fty/ ikfJzN vkfJo?eNo

fJBcow/FB bZrk fojk. nkgD/ ;/tk ekb d/ nyhob/ gVkn s/ T[j go?; ;eZso, w[Zy wzsoh, gzikp d/ nj[d/

s/ ezw eofdnK ;oekoh B"eoh s'I ;/tk w[es j'fJnk.

;oekoh ;/tk s'I Gko w[es j' e/ T[j b[fXnkD/ ftu GkJh oDXho f;zx Bro dh gzikp jkT{f;zr

ekb"Bh d/ wekB Bzpo 172 ftu ofjzfdnK ;kfjs ;/tk ftu bhB fojk j?. fco T[; ~ fJe Bkw[okd fpwkoh

B/ x/o fbnk ns/ eB/vk s'I fJnkgk n?tkov gqkgs eoB frnk w[V xo BjhI gofsnk.

;kfjseko dh ;kfjse ouBk T[; d/ nkg/ dk gqrNktk j[zdh j?. nkgD/ nB[GtK ~ T[j nkgDhnK

ouBktK ftu ;keko eodk j?. ty ty gqeko dhnK xNBktK, gq;fEshnK s/ gqGkt ty ty ;w/I ftneshrs

o{g ftu rqfjD ehs/ iKd/ jB. fJj gqGkt tes-p-tes nkgDh j'Dh dk u/sk eokT[Id/ ofjzd/ jB. ebk dh

f;oiBkswe Fesh T[d'I ;feqnk j[zdh j? id'I e'Jh fdqF, xNBk, rZb iK Gkt wB ~ jb{Dk fdzd/ jB. e[btzs

f;zx ftoe ~ th nkgD/ ihtB d"okB ftfGzB gqeko d/ ftbZyD nB[Gt gqkgs j'J/ jB. fiBQK dh :EkFesh,

:Ek;zGt tos'I eoe/ T[j fJe gqf;ZX ejkDheko pD frnk.

e[btzs f;zx ftoe dk iBw fgzv ftu t;d/ fJe feo;kB gfotko ftu j'fJnk. ftoe pokdoh B/

okth ns/ MBK dfonktK d/ ftueko go ezfYnK s'I d{o e'Jh 125 fgzvK dk fJbkek wZfbnk j'fJnk ;h.

ni eb fJj G{r'fbe fJbkek gkfe;skB dh wbehns j?. T[; fyZs/ ftu ftoeK dh t;'I f}nkdk j'D eoe/

T[; ~ @ftoe NZgk# fejk iKdk ;h. T[; fyZs/ ftu ftoe pVk nk}kd wB wo}h dk ihtB pshs eod/ ;B.
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Gkos dh nzro/} ;oeko tZb'I pkoK t;kT[D s'I gfjbK T[; fys/ ftu f;zikJh dk ;kXB fJe wkso toyk

jh ;h. toyk dh wksok th pVh xZN ns/ nfBFfus j'D ekoB y/sh bZrgr n;zGt jh ;h. T[E'I d/ pfFzd/

gF{ gkbD dk feZsk eod/ ;B. wZMK rktK tZrk d/ tZr oZyhnK gkbhnK iKdhnK ;B. Bhw izrb B[wk fJbke/

ftu y[bQhnK uoKdk ;B fiZE/ e/tb gF{nK ~ jh uokfJnk iKdk ;h. d[ZX t/uD dk T[d'I fotk} BjhI ;h

fJ; bJh d[ZX s'I fxT[ fsnko eoe/ FfjoK dhnK wzvhnK ftu t/funk iKdk ;h. ejkDh @ebk s/ w/ok

nB[Gt# g[;se ftu ftoe fbydk j? fe b'e wZMK bJh BthnK uoKdk Gkbd/ EkT[ EkJhI s[o/ fcod/ ;B

ns/ tgkoh b'e T[BQK s'I fxT[ fJeZmk eoB yqhdD bJh eJh tkoh nkgDk efozdk T[BQK e'b ofjD bJh

fB:[es eo fdzd/ ;B. fJj efozdk Bkb'I Bkb fxT[ dh yohd eoh iKdk ;h ns/ id'I fxT[ tkjtk wksok

ftu fJeZmk j' iKdk sK rZv/ s/ bZd e/ wzvh G/i fdnk eodk ;h. ftoe NZg/ d/ tk;hnK dk T[d'I dk ofjD

;fjD th Ngoh tk;K tork ;h. T[j w'NhnK, tZvhnK tZvhnK o'NhnK }whB sgk e/ iK szd{o ftu gek b?Id/

;B fco fJj o'NhnK d[ZX, bZ;h, wZyD, djhI Bkb yk b?Id/ ;B. ftoeK d/ xo bZ;h yZNh BjhI ;h j[zdh.

oks sZe T[j bZ;h ~ ty ty ukNhnK ftu pdbd/ ofjzd/ ;B fi; eoe/ T[j yZNh BjhI j[zdh ;h. ftoeK

dk ihtB gF{nK s/ fBoGo j'D ekoB T[j gF{nK ~ pj[s wjZssk fdzd/ ;B. fJe gqeko dk gF{-XB jh

T[BQK dh tZvh ;zgsh j[zdh ;h. FkfJd fJj' ekoB j? ftoe gF{nK dh u'oh nkw jh eod/ ;B. ftoeK ~

iksh s"o s/ gF{ u'o j'D dk ftF/FD th gqkgs j?.

pknd ftu pkoK t;kT[D d/ T[d/F Bkb BfjoK eZYhnK rJhnK s/ ftoe y/sh eoB bZr/. e[btzs

f;zx ftoe ~ fe;kBh ihtB dk v{zxk B/Vbk nB[Gt j?. fJj' ekoB j? fe ftoe dhnK ejkDhnK ftu fwbd/

nbzeko, o{ge, T[gwktK tX/o/ eoB g/Iv{ fe;kBh ihtB ftu'I bJhnK rJhnK j[zdhnK jB. ftoe dh ejkDh

ouBk dh ftF/Fsk fJj j? fe T[; B/ ihtB d/ fe;/ th w'V s'I gqkgs j'J/ Bt/I siop/ ~ nkgD/ w[ZYb/ ihtB

d/ nB[Gt dh e;ZtNh s/ gfjbK gofynk j? s/ fco T[; d/ nkXko s/ e'Jh XkoBk pDk e/ ejkDh fbyh

j?, fit/I T[; dh ejkDh j?, @N{Dk#. fJ; ejkDh ftu ;wZf;nk fJj j? fe fJe nc;o pj[s ;[zdo n"os

~ t/y e/ wB jh wB nkeqfFs j' iKdk j?. d[pkok T[; n"os ~ fwbD dh ykfjF p/u?B eodh j? go

w[bkeks BjhI j[zdh. T[; ~ pugB t/b/ p/p/ dh ejh rZb :kd nkT[Idh j? fe id'I pugB ftu T[; dk

g?o eZNh d/ g?o EZb/ nk e/ fwfXnk frnk ;h sK T[; d/ g?o s/ tZyoh fijh u[GthI ghV j[zdh ;h. wK d/

efjD s/ T[;B/ nkgDk fwfXnk g?o id'I T[; eZNh ~ ;[zxkfJnk ;h sK eZNh d/ BZe Bkb S[jk e/, T[; d/

w{zj BZe dhnK bkoK g?o ~ bZrD Bkb nokw nk frnk ;h. wK efjzdh ;h fJj N{Dk j[zdk j?. fJ; xNBk

dk fynkb nkT[IfdnK jh T[j T[; n"os ~ fwbD iKdk j?. T[; Bkb e"ch gh e/ rZbK pksK eoe/ T[;

~ wkBf;e ;e{B fwbdk j?. fco T[j gkso nkgD/ d';s ~ efjzdk j? j[D Gkt/I T[j n"os c/o fwb/ iK

BK fwb/. T[; d/ efjD nB[;ko pugB ftu wK d[nkok df;nk N{Dk ok; nk frnk ;h. fJ; soQK ftoe

dhnK j'o th eJh ejkDhnK jB fiBQK ftu T[; ~ pkd ftu gqkgs j'J/ nB[GtK Bkb T[j nkgD/ w[ZYb/

g/Iv{ ihtB d/ nB[Gt ~ Y[ek e/ ejkDh T[;ko b?Idk ;h fit/I x[zv, fprkBh uh}, rT{, gkgD nkfd.

ftoe ~ g/Iv{ ihtB ftubh foFsk Bksk pDso dk g{oB frnkB ;h. fgzv d/ fe;kB ns/ r?o

fe;kBh tor dh nkg;h ;KM, GkJhukok, ;zp'XBh-foFs/, b'VK, E[VK ns/ yk; eo fJe d{i/ s/ fBoGosk pko/

:EkoEe ;{M ns/ ;wM T[; dh ejkDh ebk dk nkXko pDdh j?. g/Iv{ GkJhuko/ ftubh Fohekukoh fi;

ftu Bj[z wk; fijh nN[ZN ;KM ns/ fJ; d/ ;Bw[Zy f;o tZYt/I t?o ns/ d[FwDhnK d/ ;zouBkswe yk;/ dk

g{oB nB[Gt j?. ;zeNekbhB ;fEshnK ftu g/Iv{ b'eK tZb'I ob e/ MZbhnK iKdhnK GhVQK, w[;hpsK dh ikDekoh

j?. fgzv d/ ihtB ftu ftfdnk d/ g;ko Bkb tX ojh u/sBk ns/ okiBhfse ikfrqsh pko/ th T[j Gbh

GKs tkec ;h. vkH ;ftzdo f;zx T[&Zgb ftoe d/ g/Iv{ ihtB ftub/ nB[Gt dh, T[; dh ejkDh ouBk ftu g/Fekoh
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iK nkXko ;wZroh s'I gqGkts j' e/ fbydk j?-@@fe;/ EK s/ sK fJ; soQK gqGkt g?Idk j? fit/I ;w[Zu/ g/Iv{ ihtB

dh nkswk b/ye (ftoe) d/ nzr nzr ftu ;wkJh j'Jh j't/.##

nkfd ekb s'I jh wB[Zy dk gF{nK Bkb r{VQk ;zpzX fojk j?. w[ZYb/ ;fwnK ftu id'I wB[Zy e[dosh

FeshnK ;kjwD/ n;b'I fBskDk ;h sK ;G s'I gfjbK fJBQK FeshnK ~ y[F eoB bJh iK T[BQK dh eo'gh

s'_ puD bJh gF{nK ~ tofsnk ikD bZrk Gkt T[BQK FeshnK ~ y[F eoB bJh gF{nK dh pbh fdZsh ikD

bZrh. nkgDk g/N GoB bJh gF{nK dk wk; ykXk iKdk, Gko Y'D bJh, jb tkj[D bJh fJE'I se fe ;oho

YZeD bJh gF{nK dh yZb dk th gq:'r ehsk frnk. gkbs{ gF{nK ~ gkbe/ nkgDh nkofEesk ns/ ;[oZfynk

~ :ehBh pDkfJnk frnk. ftoe ~ fJ; gkbs{ gF{ ;z;ko dk th B}dheh nB[Gt gqkgs j?. gzikp ftu

y/sh eoB tkbhnK ikshnK ftu'I ftoe fJe nfijh pokdoh j? fijVh ;G s'I pkd se y/sh pkVh :'r G{wh

dh tos'I y/sh eoB dh pikJ/ gF{ gkbD bJh eodh ojh ;h. fJj' w[y ekoD j? fe ftoe NZg/ dk fJbkek

;G s'I pkd ftu nkpkd j'fJnk. ;zB 1892 ftu ;oeko B/ ykB e/ dk j?&Zv pDk e/ uBkp dfonk ftu'I

Bfjo eZY fdZsh fi; Bkb y/sh eoB bJh f;zikJh dh ;j{bs gqkgs j' rJh. }whB BthI BthI tkjh j/m

nkT[D eoe/ g?dktko th uzrh fdzdh ;h. thjthI ;dh d/ gfjb/ nZX sZe y/sh :'r wFhBoh brGr Bk j'D

d/ pokpo jh ;h fJ; bJh gF{ jh y/sh dk w[Zy ;kXB ;B. fJ; soQK fe;kB ns/ gF{ dk r{VQk ;zpzX pfDnk

fojk. fi; soQK nkw jkbsK ftu fe;kB gfotko d/ tZv/ bVe/ y/sh d/ ezwK ftu fgsk dh ;jkfJsk eod/

jB ns/ S'N/ bVe/ dh f}zw/tkoh gF{nK dh ;KG ;zGkb dh j[zdh j? T[;/ soQK e[btzs f;zx dk tZvk Gok fgsk

Bkb ezw eokT[Idk ns/ S'Nk gVke{ j'D eoe/ T[j nkg gF{nK dh ;zGkb dk ezw eodk ;h. T[; B/ jZb

tkfjnk, cb/ fjZe/, gkDh w'fVnk, r[vkJh th ehsh go fi; ezw ftu T[j fBg[zB ;h, T[j ;h gF{nK ~

uokT[Dk. @d' nkB/ dk xkj# T[; d/ fJ;/ nB[Gt ns/ wkBth brkT[ dh ejkDh j?.

T[u/oh ftfdnk dh gVQkJh tk;s/ T[j Ffjo frnk sK T[; dh Ffjoh ihtB iKu Bkb ;KM gJh.

T[; ~ bkj"o nzfwqs;o ofjD dk w"ek fwfbnk. fJj d't/I Ffjo gzikp dh f;nk;s ns/ ;fGnkukoe

;orowhnK d/ rVQ pD/ oj/ jB, yk; s"o s/ ftoe d/ ftfdne ihtB ;w/I. nzro/}h dh n?wHJ/H eoB Bkb

T[; dh nzro/}h ;kfjs d/ nfXn?B d[nkok gZSwh ;fGnsk Bkb ikD gSkD j'Jh. ek~B dh gVQkJh eoB

Bkb T[; ~ d/F d/ ftXkB, ek~B pko/ frnkB gqkgs j'fJnk. nfijh ftfdnk B/ T[; dh p"fXesk dk gZXo

T[&Zuk u[fenk. fJ; T[u/oh ftfdnk B/ T[; dh ;'u ~ ftF/F s"o s/ p"fXe ;zs[bB gqdkB ehsk. ftoe gzikph

;kfjs irs ftu fJe nfijk ejkDheko j? fi; dh ouBk jw/FK T[gGktesk s'I fBob/g ofjzdh j?. ftoe

fJe EK fbydk j? fe T[j ed/ th T[; xNBk, ;fEsh pko/ BjhI fbydk fi; dk T[; ~ nkg ~ nB[Gt

Bk j't/. e[M ftdtkBK ~ fFetk j? fe ftoe B/ rohp w}d{oK pko/ BjhI fbfynk go fJ; pko/ T[j efjzdk

j? fe T[; ~ x'o ;zeN tkb/ ihtB dk nB[Gt jh BjhI j? sK T[j fJ; pko/ fby fet/I ;edk j?. fgzvK

ftu y/s w}d{o ti'I ezw eoB tkb/ b'eK pko/ ftoe dk dkntk j? fe J/Bk FkfJd }whB d/ wkbe fJe

;kXkoB fe;kB ~ th Bk pudk j't/ fizBk T[; Bkb B"eoh eoB tkbk y/s w}d{o b? iKdk ;h iK ewk b?Idk

j?.

f}zdrh ftu nkw-;kXkoB xNBktK seohpB ;kfonK Bkb jh tkgodhnK jB go fJj ftoe dh

ftFb/FDkswe ;{yw fdqFNh j? fe T[j ;kXkoBsk ftu'I tfuZsosk bZG b?Idk j?. FfjoK u"okfjnK s/ nB/eK

n"osK fcodhnK jB fiBQK ~ pj[s ;ko/ b'e BhM bk e/ fXnkB Bkb t/yd/ th j'Dr/ go fJj ftoe dh

jh ;{ywsk j? fe T[; B/ fJe u"Ie ftu eko dh o"FBh ftu fbFedh, fpBK fe;/ vo xpokjN d/ ;Ve

gko eodh n"os t/y e/ T[; ftu'I nkgD/ Bt/I gzikp dh o{j d/ doFB ehs/ ns/ gkmeK ~ eokJ/ jB-

@Bw;eko#. pj[s ;ko/ b/yeK B/ nkX[fBe ;w/I dh b'V nB[;ko ihtB Bkb i{Mdh j'Jh n"os dk toBD
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;kfjse ouBktK ftu ehsk j? go ftoe T[; ~ tZyo/ gZy s'I t/ydk ns/ g/F eodk j?. T[j dZ;dk j? fe

ihtB ftub/ ;zeNK iK f}zw/tkohnK Bkb i{MdhnK e[VhnK pko/ b'eK d/ wBK ftu eJh soQK d/ Fze/ T[sgzB

j[zd/ jB. @F/oBhnK# ejkDh ftu T[j gqrNkT[Idk j? fe iZd' iZfjd Goh f}zdrh ftu o'}kBk ekoiK dh g{osh

ns/ Fzek Gog{o ;zGktBktK dk w[ekpbk eoBk nfijhnK ezw-ekih e[VhnK, n"osK d/ F/oBhnK j'D dk ;p{s

j?.

T[; dh @s{Vh dh gzv# ejkDh dZ;dh j? fe ;kwzstkdh ehwsK, gfotofss j' ojhnK :[Zr XkoBktK

Bkb edw fwbk e/ BjhI uZb ;edhnK ns/ S[fNnkJhnK ik ojhnK XkoBktK B/ fJe fdB jko EZe e/ ysw

j' ikDk j?. b'eK ftu u/sBk nk ojh j?. j[D b'e iks pokdoh d/ wro bZr e/ t'N gkT[D dh EK T[;

ftnesh dh u'D eod/ jB fijVk T[BQK d/ fJbke/ dh GbkJh bJh tZX bkGdkfJe ;kps j' ;edk j't/

@T[ikV#. ftoe d/ nB[Gt dk fJj ftFb/FDkswe gfjb{ j? fe T[j ;fGnkukoe o{gKsoB dh dFk ns/ fdFk

~ gSkDdk j?. T[j GbhGKs ;wMdk j? fe fgzvK ftu izw/ gb/ w[zv/ id'I gVQ fby e/ Ffjo nk iKd/ jB.

T[E/ T[u nj[fdnK s/ fpokiwkB j' iKd/ jB sK fgS/ fgzvK ftu t;d/ T[BQK d/ ;e/ ;pzXh fJZE'I se fe wK

pkg d/ wBK ftu th T[BQK dh nc;oh ;dek tZv/ j'D dh GktBk xo eo iKdh j?. T[j nc;o n"bkd

d/ bZy :sB eoB s/ th nkgD/ wBK ftu t;k fbnk frnk gkVk w/N BjhI ;ed/. T[j T[BQK Bkb pugB

;w/I ehs/ ikD tkb/ bkv fgnko iK nkw ftjko ~ gqrNkT[D'I th n;woE ofjzd/ jB. @p?fo;No# ejkDh ftu

w[Zy gkso p?fo;No d/ wkw/, wkw/ d/ g[Zs Gok T[; s'I d{o d{o ofjzd/ jB. T[; dh jk}oh ftu x[ZN/ x[ZN/

wfj;{; eod/ jB. p?fo;No dk ;ek Gok th d' uko ftjkoe fijhnK rZbK eoe/ u[Zg eo iKdk j? id

fe e'mh d/ wkbh Bkb T[j y{p rZbK wkodk ofjzdk j?. p?fo;No dh wK th nkgD/ g[Zso d/ p?fo;No pD

ikD s/ T[; s'I d{o j' iKdh j?. T[j wktK tork ;B/j gqrNkT[D'I n;woE ofjzdh j? id fe p?fo;No ukj[zdk

j? fe T[; gqsh T[BQK dk ftjko Bkowb j't/. id'I nfijk BjhI j[zdk sK p?fo;No wkBf;e ;zeN dk fFeko

j[zdk j?.

ftoe B/ nkgDhnK ejkDhnK ftu gVQh fbyh ezw ekih n"os dh wkBf;e gVu'b ns/ g/Fekoh pVh

;{ywsk ;fjs ehsh j?. gfotkoe pzXBK ~ s'V e/ n"os ~ pj[s yZib y[nkoh ;fjD eoBh g?Idh j?.

gfotkoe ohsK, fB:wK ~ fsbKibh d/ e/ n"os wBwoih dk okj id'I nyfsnko eo b?Idh j? sK ekch e[M

wB-ukfjnk gqkgs eoB d/ Bkb Bkb pj[s f}nkdk nD-ukfjnk th ;theko eoBk g?Idk j?. f}nkdk d[Zy fJ;

rZb dk j[zdk j? fe d[yKs tkgoB s/ fijVh jwdodh, ;jkB[G{sh, gfotkoe ;jkok, gfotko e'b'I gqkgs j[zdk

j? T[; s'I nfijhnK n"osK tKMhnK ofj iKdhnK jB. ftoe dh @rT{# ejkDh dh BkfJek tKr T[j ihtB

d/ yk; gVkn s/ g[Zi e/ id'I gkJ/ s/ rtkJ/ dk b/yk i'yk eodhnK jB sK T[BQK dk jkb T[; rT{ tork

j[zdk j? fijVh nkgD/ nEo/ nt?V ;[Gkn eoe/ tZr Bkb'I fByV e/ johnk c;bK u[rD dh fJZSk Bkb nk}kd

x[zwDk ukj[zdh j? go id'I T[j tkg; nkgD/ xo iK tZr ftu gosdh j? sK T[; ~ wB ukfjnk ukok gqkgs

j'D Bkb'I tZX fgzv/ s/ bk;K d/ fBFkB fwbd/ jB. ftoe B/ nkgD/ ftt;kfJe ihtB ftu fJj nB[Gt ehsk

j? fe gV fby e/, o'}rko B"eoh gqkgs eoe/, nrKj tX{ ftukoK dh XkoBh j' e/ th n"os dh ew}'oh,

n"os dh n"os gqsh Jhoyk BjhI fwNdh. @;"IeD# ejkDh ftu dZ;dk j? fe nc;o dhnK wskfjs d' ;N?B'

e[VhnK nc;o dh B/Vsk iK fwjopkBh gqkgs eoB bJh fet/I nkg; ftu ;"IeDK tkbk otZJhnk XkoB eo

b?IdhnK jB.

d{i/ ;z;ko izr dh F[o{nks ;w/I GkoshnK ~ nzro/} ;oeko B/ Gosh ehsk. T[BQK fdBK ftu ftoe

n?wHJ/H eoe/ ekbi u'I fBefbnk ;h s/ c"i ftu ps"o b?cNhB?IN Gosh j' frnk. T[; B/ c"ih ihtB ftu'I

th pj[s ;ko / nB[GtK ~ ejkDh ouBk dk nkXko pDkfJnk j?. pj[s ;ko/ ftbZyD s}op/ T[;
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dhnK ejkDhnK dk ftFk-t;s{ pD/ jB. bVkJh d/ F[o{ ftu Gosh ehsh rJh ;h ns/ bVkJh jNfdnk jh

B"eoh s'I eZY fdZsk frnk. ;oeko dk tshok nkgD/ nkg ftu fJe sby jehes ;h fe r[bkw d/F d/

tk;hnK Bkb ftd/Fh ;oeko tb'I fet/I r[bkwK tkbk ftjko ehsk iKdk ;h. b'V gJh sK r'bhnK ykD bJh

B"eoh d/ fdZsh. fijV/ w"s d/ w{zj'I pu fBeb/ T[BQK ~ B"efoU eZY e/ p/o[}rkoh d/ ;w[zdo ftu r's/ ykD

bJh m/bQ fdZsk. ;oekoh fGzB-G/d ~ T[; B/ e[M dpt/ ;[o ftu nkgDhnK ejkDhnK ftu g/F ehsk j?. c"i

ftu ik e/ T[; ~ gsk bZrdk j? fe T[&ZE/ tZvk nc;o e'Jh th Gkosh BjhI ;h ;G nzro/} jh ;B. fijV/

Gkosh nc;o ;B T[j fpbe[b j/mb/ nj[fdnk s/ ;B. fijBh r[bkwh dk jkb fJj ;h fe j/mb/ nj[fdnK

s/ j[zfdnK th nkgD/ pokpo d/ o?Ie d/ nzro/}K Bkb'I th T[j wkBf;e gZXo s/ Bht/I ;B. jhD GktBk Bkb

fJ; jZd se ro;/ j'J/ ;B fe T[j nkgD/ nkg ~ nzro/}K d/ pokpo ;wMd/ jh BjhI ;B ns/ fJj th

jehes j? fe Bk jh nzro/} T[BQK ~ pokpoh dk wkD fdzd/ ;B. nzro/} c"ih nc;oK dh pd-fdwkrh, pd-

fw}k}h ns/ j?IeV g{oB tsho/ dh T[dkjoD T[j fJe ejkDh ftu fdzdk j? fe fet/_ nzro/} GkoshnK Bkb

r?o wB[Zyh gZXo dk, j?tkBk s'I th pdso ftjko eod/ ;B. fJe Fkw w?&Z; ftu T[j t/ydk j? fe fJe

Gkosh Bfoseh Bku eo ojh j[zdh j?. gZSwh so} dh u[;s g[Fke ftu T[; dhnK BzrhnK bZsK t/y e/

;ko/ nzro/} nc;oK dk wB bbuk fojk j[zdk j?. Fokp d/ BF/ ftu wyw{o fJe nzro/} tfjFhns s/ T[so

nkT[Idk j?. T[j p'sb s'V e/ Bofseh d/ gZN ftu y'G fdzdk j?. T[; d/ gZN ftu'I y{B dhnK sshohnK

trdhnK t/y e/ nzro/} y[Fh ftu skVhnK wkod/ jB. fJj th jehes j? fe fJzrb?Iv d/ wjK b[Zu/ r[zv/

fe;w d/ B"itkBK ~ nc;o Gosh eoe/ Gkos ftu G/i fdZsk iKdk ;h ns/ nfij/ b'eK s'I f;tkJ/ nDwB[Zyh

ftjko d/ j'o nk; th eh ehsh ik ;edh ;h. nkgD/ c"ih nB[Gt ftu'I ftoe B/ eJh tXhnk ejkDhnK

ouhnK jB fit/I fe;/ j'o ~ th, Xosh j/mbk p"bd, Bw;eko, w/io, ;' GkJh ;' w/ok tho., @fe;/ j'o ~

th# ejkDh ftu fbydk j? fe S[ZNh tkb/ fdB nc;o e?IgK s'I T[&Zm e/ FfjoK d/ ebZpK ftu iKd/ ;B.

T[BQK ftu'I eJh t/;tktK e'b th iKd/ ;B. fJBQK t/;tktK pko/ ftoe dk ftFb/FD j? fe ihtB d/ fe;/ gVkn

s/ m/vk yk ikD iK fco fe;/ cZc/-e[ZNDh d/ MK;/ ftu c; e/ Fohc xoK dhnK eJh ;kT{ ns/ ;'jDhnK

e[VhnK frbk}s dh y[ZGD ftu nfijk XZ;dhnK ubhnK iKdhnK fe w[V T[j T[; Boe ftu'I nk}kd j'D dk

;[gBk th BjhI b? ;edhnK. T[BQK dk ;oho t/uDk g/Fk pD iKdk j? ns/ rkjeK ~ GowkT[D bJh iK T[BQK

~ wkBf;e ;[y nkokw d/D bJh T[j jo/e Bkb ftF/F j'D dk gqGkt fdzdhnK jB go T[BQK dh fJj tgkoe

ubkeh jh j[zdh j?. eJh f;X/ ;kd/ rkje T[BQK d/ tsho/ ~ nkgD/ gqsh ftF/F ikD e/ Gkt[e j' iKd/ jB

go id'_ T[j fe;/ j'o ~ th G/iD bJh efjzdhnK jB sK fe;/ ;zt/dBFhb wB d/ ;ikJ/ ;[gB ;z;ko d/

N[eV/ N[eV/ j' iKd/ jB. @Xosh j/mbk pbd# ejkDh ftu ftoe d;dk j? fe gzikphnK dk Gkosh c"i ftu

ftF/F ;EkB j?. c"ih ~ S[ZNh pVh w[Ffeb Bkb fwbdh j? ns/ T[; ~ S[ZNh fgnkoh th pj[s j[zdh j?. c"ih

dh S[ZNh popkd j'D'I pukT[D bJh fJe p}[or nkgD/ g[Zso ns/ T[; S[ZNh nkJ/ c"ih d/ d';s, dh w"s dh

ypo SgkT[D dk g{ok g{ok :sB eodk j?. ftoe dh ftF/Fsk fJj j? fe T[j fJ; wkBf;e fdqVsk ~ T[;

fyZs/ d/ ;fGnkukoe fJfsjk; d/ ;zdoG ftu'I r[}ko e/ nkw s'I ftF/F pDk fdzdk j?.

f;tb gqFkFB dh B"eoh d"okB th T[; ~ ftbZyD nB[GtK ftu'I r[}oBk g?Idk j?. d/F dh tzv ;w/I

dzr/ c;kdK dh jkbs Bkb f;X/ wZE/ fBgNfdnK T[; ~ wB[Zyh nNb ;ukJhnK ns/ n;fssfte d[FtkohnK

dk ;kjwDk th eoBk g?Idk j?. wB[Zyh n;fssfte j'Id d/ gqFB Bkb i[Vh ftoe dh tXhnk ejkDh j? @yZpb#.

pNtko/ ;w/I b[ZN/ g[ZN/ b'eK dh so;:'r jkbs t/y e/ rZGo{ nkgD/ p}[or ~ efjzdk j? @w[by s/ spkj j'

frnk J/#. p}[or nkgD/ ihtB s}op/ d/ nkXko s/ efjzdk j?- @j' e/ jZeh frnk J/ go nkj t/yK d[BhnK

feXo/ XkT[I EkJhI pfj iKdh J/ s/ ;G y?o fwjo j' ikJ/rh.# @fJj sK n?t/I rZbK B/ pfj fJBQK ftukfonK
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feZE/ ikDk J/IHHH.# w[zvk dod Goh nktk} ftu b'eK dh ssekbhB jkbs t/y e/ efjzdk j?. go p}[or dh

rZb ftu ;ZukJh p'bdh j?-@BjhI T[J/ ewfbnk. n?t/I ikgdK Jh J/, nkj t/yK yZpb j[zdk j? g?bh ftu/. id'I

tkjhdh J/ e'Jh coe s/ BjhI Bk eohdk T[jd/ Bkb< ;kok iV'Q g[ZN gZN e/ g?bhT[I pkjo ;[ZNhdk J/ go

d;K fdBK wro'I fco e'Jh Bk e'Jh fsV c[ZN nkT[Idh J/ s/ wjhB/ wro'I fJ; soQK ikgdk J/ fit/I ed/ g?bh

tkjh jh BjhI j[zdh.# ftoe d/ fJ; eEB ftu nzsK dh ;ukJh j?. wB[Zy dh fJ;/ gqftosh B/ T[; ~ nEkj

w[;hpsK, wjKwkohnK, xZb{xkfonK, wjK:[ZXK d/ pkti{d th T[Bsh d/ okjK s/ nrq;o eoh oZfynk j?. wB[Zy

dh n;fssfte gSkD eJh tko T[; ~ wkBf;e o'rh pDk fdzdh j?. @w?~ ikDB?# ejkDh dk w[Zy gkso

pNtko/ ;w/I T[Xo'I J/Xo nk e/ nkgDh p/gSkD j'Jh j'Id gqsh J/Bk fuzss j' iKdk j? fe T[; ftu'I f}zdrh

dh i'sh p[MD tkbh j' iKdh j? go id'I fJe gkso M{m p'b e/ jh T[; ~ fJj nfj;k; eok fdzdk j?

fe T[j T[; ~ ikDdk j? sK T[; ftu w[V ihtB dh o"In XVe g?Idh j?.

d/F dh tzv b/ye d/ ihtB dk sby nB[Gt j?. T[; d/ nB[Gt dh ftbZyDsk dk ekoB T[;dk

fJ; xNBk Bkb d'jok ;zpzX j'Dk j?. fJe sK T[j nkg gkfe;skB'I T[iV e/ fjzd';skB nkT[D tkfbnK ftu'I

j?. coe f;oc J/Bk j? fe T[j FoBkoEh pDB'I pfunk fojk. fJ; gZy s'I T[; dh nc;oh iK c"ih B"eoh

d/ skb'eks ezw nkJ/. id'I T[ikV/ t/b/ nkw iBsk g?db ekcb/ pDk e/ iK rZvhnK pZ;K d[nkok dzr/ c;kdK

dhnK y{Bh BdhnK gko eoe/ FoBkoEh e?IgK ftu o[b e/ fNekD/ g[Zih ;h T[&ZE/ ftoe dk gfotko, T[; d/

nkgD/ fbyD nB[;ko, c"ih ihg ns/ NoZe ftu pfj e/ fJ; soQK gkfe;skB'I fjzd';skB gj[zu rJ/ ;B fit/I

fe;/ foFs/dko ~ fwbD ikJhdk j?. d{;oh soQK dk d/F tzv Bkb T[; dk tk;sk fJe b/:kB nc;o dk

j?. fijVk gkfe;skB ofj rJ/ b'eK ~ dokwd eok e/ fjzd';skB fbnkT[D dk ezw eodk fojk ;h. nkgDh

fJ; fvT{Nh d"okB T[; ~ b[ZN/ g[ZN/ b'eK dh wkBf;esk ~ B/fVT[I j' e/ pr?o fe;/ gqeko dh pBktN d/

ikBD, ;wMD d/ w"e/ fwb/. wB[Zy dh foFs/ BkfsnK dh tbrD ftu fiT[Id/ ofjD dh ihtkswe fposh ~

th T[; B/ ikfDnk jzYkfJnk j?. @yZpb# ejkDh ftu fJe T[Xkbh rJh n"os ~ dokwd eoB bJh id'I

T[j eJh i\o }kb e/ T[; d/ fNekD/ s/ g[Zidk j? sK nkw jkbsK ftu nk; T[whd d/ T[bN T[j T[Xkbh

rJh, popkd ehsh rJh, y'jh, s'Vh wo'Vh rJh n"os b/FkB nc;o Bkb ikD dh fJZSk gqNkT[D dh EK

T[&ZE/ jh ofjD bJh p/Bsh eodh j?. p; T[j ukj[zdh j? fe d{;o/ fgzv d/ XkVthnK tZb'I T[Xkbh rJh T[;

dh fBZeh BBkD ~ bZG e/ T[; e'b gj[zuk fdZsk ikt/ sK fe T[; dk th e'Jh nkgDk j't/. T[; dh fJj

fJZSk rtkj j? fe ;[Gkfte s"o s/ wB[Zy ;wkfie o[uhnK tkbk j?. fJeZm/ ofjD dh wB[Zy dh fposh B/ jh

foFsk Bksk pDso ~ T[;kfonk fi; dk nrb/ok o{g ;wki j?.

ftoe B/ pNtko/ d"okB t/fynk fe fet/I gbK ftu jh b'e eZy'I j"b/ j' e/ ofj rJ/ ;B. ebQ fijV/

}whBK }kfJdkdK, xoK gF{nK d/ wkbe ;B, nrb/ jh fdB T[j fJBQK uh}K bJh Ugo/ pDk fdZs/ rJ/. fJe

fe;kB nkgD/ jh y/s ftu'I ;kr BjhI s'V ;fenk, Fbrw BjhI g[ZN e/ yk ;fenk, T[; ~ nkgDhnK jh wZMK

dk d[ZX u'D s'I wBQK eo fdZsk frnk. @T[bQkwk# ejkDh ftu ftoe fbydk j? fe iZN d/ f;XV ekw/ efjzd/

jB w[BFh j'oK ;k~ dZf;nk j? fe j[D fJj wZMh_ gkfe;skB dhnK j' rJhnK B/, f;Zy fJBQK dk d[ZX Bjh_

fbik ;ed/. @feZvk tZvk wkBf;e sFZdd j? i' gotk;hnK ~ MbDk fgnk. ftoe b'eK d/ gq;EkB dh dFk

pky{ph T[behdk j?-@y/sh trd/ yb' rJ/, phi fybkodhnK pkjtK o[e rJhnK.# gq;EkB ;w/I b'eK dh jkbs

dk f}eo j?-@s[oB bfrnK xoK ~ izdo/ wko e/ ukphnK nKYhnK r[nKYhnK jw;kfJnK ~ cVk fdZshnK.

feZfbnK s/ pZM/ gF{nK d/ oZ;/ y'bQ fdZs/ sK fe fiZE/ ukj[zD ik yb'D. fJj ftoe d/ fBZih nB[Gt jB i'

T[; B/ y[d tzv t/b/ gkfe;skB'I T[iV e/ fjzd';skB nkT[D tkb/ b'eK Bkb ftuofdnK jzYkJ/ jB.

e[btzs f;zx ftoe B/ nkgD/ B"eoh g/F/ Bkb ;zpzfXs nB[GtK ~ th ejkDhnK ftu tofsnk j?.
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B"eoh ftu fe;/ fe;w dh e'skjh eJh tkoh tZvh w[;hps dk ekoB pD iKdh j?. fco nfijh G[Zb jw/FK

;kj ;[ekJh oZydh j?-(gko;). ftoe B/ nB[Gt ehsk j? fe B"eoh g/Fk n"osK ~ ihtB ftu pj[s iZd'-ifjd

eoBh g?Idh j?. B"eoh d/ Bkb xo dk ;kok ezw th T[BQK d/ f}zw/ ofjzdk j?. fBo'b xo/b{ n"os e/tb

gsh dh r[bkwh eodh j? go B"eoh eodh n"os ~ d'joh s/joh r[bkwh G'rDh g?Idh j?. pZu/ gkbD/, fvT{Nh

s/ ikDk, xo ;KGDk, gsh gqsh co}K dh g{osh, b'eK dhnK ns/ dcso ftu ;fj:'rhnK dhnK uzrhnK wzdhnK

B}oK d/ Bkb Bkb u[rbhnK, T{iK, s'jwsK, FZe ns/ pj[s tkoh xo tkb/ dh ;ysh podkFs eoBhnK

g?IdhnK. nc;o dh fwjopkBh gqkgs eoB bJh T[BQK ~ eJh gkgV t/bD/ g?Id/ jB. B"eoh g/F/ d"okB

pdbhnK j[zdhnK jh ofjzdhnK jB. Ffjo'-Ffjoh x[zwfdnK feokJ/ d/ wekB bZGfdnK, ftu ofjzdhnK gokJhnK

iBkBhnK Bkb y[bQ e/ rZbK eoB dk nBzd th wkD fbnk iKdk j?.

fJj j? ftoe dk ihtB ns/ T[; d/ ihtB nB[Gt i' T[; dh ejkDh ouBk dk nkXko pD/ jB.

ftoe fJe nfijk gzikph ejkDheko j? fi; B/ e/tb ejkDh ftXk ~ jh ngDkfJnk. fJj ;[DB ftu nkfJnk

j? fe nyhob/ fdBK ftu T[j Bktb fbyD pko/ wB pDk fojk ;h. go j'Dh B/ fJ}kis BjhI fdZsh. T[;

B/ nZm ejkDh ;zrqfj gzikph ;kfjs ~ nogD ehs/ jB. fJe ejkDh b/ye d/ o{g ftu jh T[; dk eZd

p[Zs J/vk tZvk j? fe T[; ~ j'o ;kfjse o{g tZb jZE g?o wkoB dh b'V jh BjhI ;h. ftoe ~ ejkDh

dk pkdFkj eoe/ ikfDnk iKdk j?. T[; d/ nZm ejkDh ;zrqfj SgD d/ ekb eqw nB[;ko fJ; gqeko jB L-

ejkDh ;zrqfj g qe kFBk ftF /Fsk

1H Skj t/bk cotoh 1950 gfjbh j'D d/ pkti{d tXhnk ouBk.

2H Xosh s/ nkekF d;zpo 1951 nzfsek ftZu fBZeh ejkDh pko/ b/y

jB.

3H s{Vh dh gzv wJh 1954 xNBktK ;fEshnK dk gqtkj fgzvK s'I

Ffjo tb w[Vdk j?.

4H J/e; e/ jw pkfoe i[bkJh 1955 e/tb d' jh BthnK ejkDhnK pkeh

u"dK gfjbK SghnK j'JhnK.

5H d[ZX dk SZgV d;zpo 1957 GkFk ftGkr gzikp tZb'I fJBkw i/s{.

6H r'bQK Btzpo 1961 fJ; ;zrqfj dhnK ejkDhnK Ffjoh

Xoksb s/ T[;ohnK jB. Gkt fJZE/

nk e/ ftoe g{oh soQK Ffjoh ihtB

ftu gfotofss j' iKdk j?.

7H Bt/I b'e ;zB 1967 Gkosh ;kfjs nekdwh d[nkok

g[o;feqs.

8H n;spk}h ;zB 1984 nyhobk ;zrqfj ns/ nzseK ti'I

ejkDh ebk s/ w/ok nB[Gt.

fJ; ejkDh ;zrqfjnK ftubhnK ejkDhnK ~ tZy-tZy ;w/I gqFkFeK ns/ ;zgkdeK tZb'I ;zgkds ehsk

frnk j?. fJj jB ftoe dhnK ejkDhnK, w/ohnK ;/qFN ejkDhnK, d[nkdFh ns/ w/ohnK ;kohnK ejkDhnK.

fJBQK ejkDhnK d/ nkXko s/ jh ftoe ~ gzikph dk f;ow'o ejkDheko fejk iKdk j?.
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gkm BzL 1H4 gkm b/ye L vkH r [od/t f;zx uzdh

e[btzs f;zx ftoe dk gzikph ejkDh

ns/ ejkDhekoK ftu ;EkB

gkm dk wzst L

fJ; gkm ftu e[btzs f;zx ftoe dh ouBk dk gzikph ;kfjs d/ ejkDh y/so ftu ;EkB fBFfus eoB

dk :sB ehsk ikt/rk. ftoe d/ g{ot, ;wekbh ns/ B/Vb/ gotosh ejkDhekoK dh gjz[u, ;wZoEk ns/ fdqFNh d/
;Bw[y ftoe dh ejkDh ~ oy e/ s[bBkswe fposh Bkb ftoe dhnK ejkDhnK dk, ejkDh ebk dk b/yk i'yk
ehsk ikt/rk. t/fynk ikt/rk fe ftoe fezBk e[ gfjbK T[eohnK g?VK s/ s[fonk j?, fezBK e[ jNtk ufbnk j?.
w{b gkm L-

e[btzs f;zx ftoe B/ nZm ejkDh ;zrqfj gzikph ;kfjs irs dh M'bh gkJ/ jB. T[; dh ftF/Fsk
j? fe T[j nkgDh ebkswe ;kXBK ftu r[Dkswe gZy ~ th ;kjwD/ oZydk j?, frDsh ~ f}nkdk wjZst

BjhI fdzdk. d{ih tZvh bVkJh s'I pknd ;z;ko gZXo s/ wB[Zyh ehwsK ftu s/i rsh Bkb gfotosB nkfJnk
j?. tfusosk ns/ n;uoisk ~ SZv e/ :EkoE tZb ;G dk fXnkB nkeofFs j'fJnk. seohpB J/;/ jh
;w/I ftu ftoe B/ gfjbh ejkDh @ukuk# fby e/ Btzpo 1944 ftu ejkDh ;kfjs ftu gqt/F ehsk. fJj
ejkDh @Skj t/bk# ;zrqfj ftu Fkfwb ehsh rJh. ftoe B/ nkgD/ ihtB d/ ;wki, ;fGnkukoe ns/ okiBhse
tksktoD ftu ;kXkoB wB[Zy d/ wjZst ~ ;wfMnk gSkfDnk s/ gqtkB ehsk j?. vkH fpewo f;zx x[zwD

nB[;ko T[; dhnK ejkDhnK dk nfXn?B f;ZX eodk j? fe nfsqgs GktBktK ftu roZ;/ j'J/ ;kXkoB wB[Zy
dhnK ;fEshnK s/ wB'ftfrnkBe T[bMDk dk fBohyD jh T[; d/ ihtB doFB dh nkXko G{wh pfDnk. pkb
f;zx (ukuk), nkbk f;zx (T[ikV), s/i{ (Skj t/bk), pbeko f;zx (T[bQkwk), pjkdo f;zx (s{Vh dh gzv), w?I
gkso (w?~ ikDB?), eow f;zx dk pkg{ (Xosh j/mbk p"bd), bkb s/ fdnkb (d[ZX dk SZgV) nkfd gkso
b/ye d/ iK ;kv/ nkb/ d[nkb/ ftuod/ nkw wB[ZyK ftu'I jh jB. ejkDheko B/ fJBQK ~ jZv wk; d/ fiT{Id/
ikrd/, nkgDhnK xkNK so[ZNhnK r[DK n"r[DK ;w/s fuso e/ fJBQK ~ ;wkie ns/ nkoEe noE gqdkB ehs/

jB. nfij/ gksoK Bkb jwdodh ftykT[D eoe/ ftoe ~ wkBttkdh ejkDheko fejk iKdk j?.
gq'H ;H ;'} fbydk j? fe ;[ikB f;zx feosh feo;kBK dh ejkDh ~ rohph nwhoh d/ gbfVnK ftu

s'b e/ ekwo/vh nZy ftu'I eZYfdnK gozgok, seBhe d/ wkfXnw d[nkok gq;s[s eodk j?. d[Zrb wZX-Fq/Dh d/
gksoK ~ cokfJvh fdqFNh d[nkok, Gkte GkFk ftu nkgDhnK ejkDhnK ftu g/F eodk j?. ftoe dk ;[Gkn
nrorkwh j?. fdqFNh wkBttkdh s/ seBhe nkX[fBe. d[Zrb ;?e; ~ e[o/ddk j?, ftoe t/y e/ ftyk e/ nDfvZm
eoB d/ w{v ftu ofjzdk j?. d[Zrb dhnK BkfJektK, BkfJe ekws[o, sfoFBks[o, ekw[e fposhnK gfotoshnK

~ co'bd/ ftr;d/ jB id'I fe ftoe d/ gksoK ~ fJ; dh ng{osh ekoB fJe gqeko dk ybkn, ;yDkgB
wfj;{; j[zdk j? ns/ fJ; dh g{osh wkBf;e fsqgsh eodh j?. gq'L ;'} nB[;ko fJj nzso e/tb fJ; eoe/
j? fe d[Zrb ftnefsst d/ Gyd/ fSDK dh ejkDh eodk j? id'I fe ftoe FKs gkDhnK ftu ;[ZNh fJe ezeo
dh dZ; gk e/ s[odk pDdk j?. d[Zrb d/ b'e g[okD/ jB go T[BQK ftubhnK GktBktK ~ gqrNkT[D tkbh d[Zrb
dh ftXh BthB j?. ftoe d/ b'e Bt/I jB go T[BQK ~ gqrNkT[D dh ftXh ;ot-gotkfDs wB'-ftfrnkBe ftXh
j?. FkfJd fJ;/ bJh d[Zrb ;theko eodk j? L e[btzs f;zx ftoe w?~ eJh ejkDhnK ftu jb{D iKdk j?.#

wB[Zyh ftnefsst dhnK eJh gosK, eJh gk;ko j[zd/ jB. ftoe id'I nDt/y/ ~ nkgDh ebK dhnK
p[oF S'jK Bkb ;keko, w{oshwkB eodk j? sK T[; d/ gkso, gkme ~ nkw ;kXkoB brd/ jB. T[; dhnK

22
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@Bw;eko#, @F/oBhnK# fijhnK ejkDhnK d/ gkso Bt/I b'e jB fijV/ g[okDhnK ehwsK ~ s'Vd/, fsnkrd/ ns/
BthnK bhjK gkT[Id/, BthnK ehwsK T[;kod/ jB. gfotosB d"o ftu'I bzxfdnK ;kvhnK ;wkie, ftneshrs ns/
wkBf;e b'VK, ehwsK, pdb ojhnK jB. nkgDhnK pj[s ;kohnK ejkDhnK ftu w[Zy gkso ftoe nkg jh j[zdk
j?. nkfJoB?Iv d/ eth :/N; d/ ekft f;XKs dk nfXn?B eoB s/ gsk brdk j? fe ftoe th nkgD/ fujo/

s/ tZy tZy wy"N/ bk e/ ejkDh fpnkB eodk j?. fes/ T[j gq'c?;o j?, fes/ T[j b/ye j?, fes/ T[j c"ih nc;o
j?, fes/ T[j eboe j?. nkgDhnK ejkDhnK pko/ T[j fbydk j?, @@w/ohnK ejkDhnK pko/ fJe w'Nh fijh rZb
j? fe fJBQK dk fgzvK g[okDhnK :kdK jB. S'N/ j[zd/ s'I b? e/ j[D se i' ihtB w?I ihftnk j? T[; ftu tkgohnK
xNBktK pko/ i' e[M :kd j?, T[j w/ohnK ejkDhnK ftu nkT[Idk j?.# T[; d/ gkso ed/ th n;kXkoB Bjh_
j[zd/. Bk T[; d/ gksoK tKr ekw f;yoK S{zjd/ jB, Bk jh ;[ikB f;zx fdnK gksoK tKr jo gZy'I g{oB nkdoF
gkso j[zd/ jB ns/ Bk jh nihs e"o d/ gksoK tKr ;t?-eo'X dh nZr ftu ;V oj/ j[zd/ jB.

ftoe B/ fe;/ fBFfus f;XKs ~ wkvb pDk e/ ejkDh BjhI fbyh. T[j nkg fpnkB eodk j? @w/ok
e'Jh ;kc ihtB f;XKs BjhI j?. w?I pVk bkJhbZr fe;w dk nkdwh jK s/ w/o/ T[&Zs/ e[M th gVQ/, ;[D/, t/y/
iK nB[Gt ehs/ dk pj[s n;o j[zdk j? s/ e[M fuo w?~ fJzi bZrdk ofjzdk j? fe fJjh w/ok ihtB f;XKs
j?# (;kfjs ;wkuko iBtoh 1965). ftoe d/ gkso ;kXkoB j'D eoe/ T[BQK d/ ihtB ftu e'Jh tZvk d[yKs
pj[s xZN tkgodk j?. T[j xZN jh fe;/ nfijh ;fEsh ftu j[zd/ jB fi; Bkb T[BQK dh ihtB s"o jh pdb
ikt/. ftoe dh ftbZyDsk dk fJe ekoB T[; dh p"fXesk j?. Gkt/I T[j p"fXesk d/ Gko Bkb ebkswe ebgBk

~ edh p'Mb BjhI eodk go fco th T[; dhnK ejkDhnK dh o{j p"fXe j[zdh j?. p"fXe tksktoB ftu T[;o
ojh ouBk ftu u'G, eNkeF, ftnzr, dk Fkfwb j' ikDk ;[Gkfte j?. ftoe dk ftnzr nzro/}h d/ rbgeko
;ftcN tKr pj[s T[gGotk iK u[GtK BjhI, T[j sK s[Dek fijk wko e/ nrKj s[o iKdk j?. ;zs f;zx ;/y'I
ftoe ;pzXh efjzdk j? fe ftoe pj[shnK ejkDhnK ftu wB[Zyh ew}'ohnK s/ w[;eok SZvdk j?. T[; dh
;[fjdosk fJj' j? fe T[j wB[Zyh ew}'ohnK ~ d[yKs o{g ftu g/F BjhI eodk. ftoe dh fJj w[;eokT[D dh

;wZoEk jh T[; ~ wjkB, ftbZyD pDkT[Idh j?. gksoK d/ wkBf;e T[bkoK tk;s/ Bk T[; e'b eo'X j? Bk fxoBk,
jK jwdodh }o{o j?. gq'L ;'} fbydk j? fe ftoe dk w[;eDh, u'G, eNky tkbk fujok NhH n?;H JhbhnN
dh wjkB eftsk @t/;N b?v# ftu'I th Mkedk gqshs j[zdk j?. ;zGt j? fe ftoe B/ nfijh ftXh dk nB[;oB
;z;ko gqf;ZX b/ye r'oeh, u?yt ns/ w'gk;K dhnK ouBktK ~ gVQ e/ T[BQK d/ nfXn?B s'I ehsk j't?.

fe;/ ftnesh dh rZb efjD d/ fBZih, fBt/eb/ nzdk} eoe/, fi; Bkb T[j nkw ;kXkoB rZb ~
nkgDh pD e/ eodk j?, fi; ftu T[; dh Beb BjhI ehsh ik ;edh, T[j T[; dk ;NkJhb, F?bh j[zdh

j? ns/ fJj F?bh jh T[; ftnesh ~ d{;fonK Bkb'I tZyfonkT[Idh j?. fJ; F?bh iK nzdk} eoe/ jh T[j
ftnesh ngqsZy ngo'y j[zfdnK th gSkD fbnk iKdk j?. g[;se @gkorkwh# ftu vkH joGiB f;zx fbydk
j?, @F?bh ftnesh d/ nd[Zsh nkg/ Bkb ;pzXs j[zdh j?. fJ; bJh ftbZyDsk fJ; dk gSkD fuzBQ j?. fJ;/
;dek jh gpfbe rZb gqkJht/N nzdk} ftu ejh iKdh j?.

ftoe dh ejkDh y/so ftu ftF/Fsk dk ;p{s T[; sZE s'I fwbdk j? fe T[; ~ BthI s/ g[okDh
ghVQh d/ b/yeK tb'I ngBkT[D ftu wkD ftnes ehsk frnk j?. ;zs f;zx ;/y'I T[; ~ ftukoXkoe fdqFNh

d/ gZy s'I nkgDk ;wo{g efjzdk j? s/ wbeV/ fij/ nkgD/ s'I nZr/ bzx frnk th s;bhw eodk j?. r[biko
f;zx ;zX{ nB[;ko, @ftoe B/ nkgD/ s'I nZr/ ik oj/ Fo'wDh ejkDheko ~ S{j fbnk j?.# ftoe ;kfjs iK
ebk d/ ;wkie gZy gqsh ;[u/s j?. T[j b/ye ~ @gsb uzwk# s/ ;wki dk ezv wzBD tkbk Gkr efjzd/
jB feT[Ife b/ye pDB bJh ;{yw fJzdfonkth fposhnK dh b'V j[zdh j?. fi; rZb, xNBk ;fEsh ~ nkw
nkdwh nkw ;wM e/ nDr"fbnK SZv fdzdk j? T[&ZE/ b/ye T[; ~ cV e/ gSkD e/ T[; d/ ;wkie ;zdoG
ftu noE eZYdk, do;kT[Idk j?. T[; nB[;ko b/ye jw/FK rohpK dk ;kEh j[zdk j?. feT[Ife j'o b'eK Bkb'I
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T[; ~ rohpK dh rohph dk nfj;k; s/ d[Zy tX/o/ j[zdk j?. @;kok fdB X[Zg/ ezw eoB tkfbnK ~ id oks
~ jB/o/ ftu ;[ZehnK, nZX-eZuhnK, NkgK rzfYnK Bkb yKd/, e'Jh ebkeko t/ydk j? sK fJj' fij/ fdqF dh s;tho
T[; d/ wB s'I fwN BjhI ;edh.# T[j wfj;{; eodk j? fe fJBQK ~ nkgD/ fjZ;/ s'I xZN fwfbnk j? (w/oh B}o
ftu, s{Vh dh gzv). fJ; b[ZN/ iKd/ F'fFs tor pko/ ;[ikB f;zx, ;zs f;zx ;/y'I, ;zs'y f;zx Xho, Bts/i, nihs

e"o nkfd ejkDhekoK B/ th ejkDhnK fbyhnK jB. ftoe B/ th fJBQK b'eK ~ ejkDhnK ftu g/F ehsk j?
go ftoe dk g/F eoB dk Yzr ns/ B}ohnk tyok j?. tfonkw ;zX{ fbydk j? fe ;kfjs f}zdrh d/ :EkoE
~ g/F eoB dk :sB j? i' ;[Zs/ f;ZX jh gkme ~ fe;/ gZy iK fto'X ftu yVQB dh go/oBk fdzdk j?. gZy
iK fto'X d/ fgS'eV ftu b/ye dk ihtB gqsh fdqFNhe'D ns/ T[; ftu'I g?dk j'fJnk wB'oE ezw eodk j?.
fJj fto'X d[ZX ftu x[b/ y[oke d/ sZsK iK c[bK ftu b[eh y[Fp' tKr ouBk dh o{j ftu ofunk j'D s/
jh nkgDk ebkswe gqGkt SZvdk j? s/ fe;/ ouBk ~ T[&Zu gkJ/ dh pDkT[Idk j?. T[go'es gqshpZX b/yeK dhnK

pj[shnK ejkDhnK fBFfus f;XKs iK ftuko ~ f;ZX eoB bJh fbyhnK rJhnK jB. ejkDh ftu g/F ftukoK
~ gksoK d/ ihtB ns/ T[BQK d/ go;go ;pzXK d/ ;fji o{gK ftu'I gqrN s/ gqekfFs j'Dk ukjhdk j?. f;ZN/
ti'I fuso/ rJ/ gq;zrK d/ nzsors j'D/ ukjhd/ jB, T[BQK T[s/ E'g/ j'J/ BjhI. ;/y'I dhnK ejkDhnK @nk; dk
iBw, gkskb dk pzdk, ;fj}kdk,# ;[ikB f;zx dh @e[bch, y{B, fJwfsjkB# Xho dhnK @t'N dk jZe, f;gkjh#,
ejkDhnK ebk-feosK Bkb'I gquko-feosK tX/o/ jB. fJj f;oihnK BjhI xVhnK rJhnK brdhnK jB.

ftoe nB[;ko ejkDh pj[s Bk}[e ebk j?. fJj gquko dk Gko BjhI u[Ze ;edh. fJj okfizdo f;zx

p/dh dh bkitzsh tKr j?. vkH Bkwtko f;zx fbydk j? f}nkdk ebkpk}h Bkb th ejkDh e[wbk iKdh j?
ns/ o[Zy/ jZEK dh S'j Bkb th. ftoe fJBQK ftukoK Bkb ;fjws ikgdk j?. T[j fbydk j?, @ejkDh okjhI
gquko eoBk fJ; soQK brdk j? fit/I e'Jh fe;/ jtkJh ijk} nZr/ YZr/ i'n e/ T[; ~ s{Vh Y'D bJh tos/.
s/ fJ; soQK fJe FeshFkbh wFhBoh ~ Bekok eo d/t/. ebkeko ~ ;wki dh T[&ZBsh ftu nkgDk fjZ;k
ps"o ebkeko d/ jh gkDk ukjhdk j?, ps"o gqukoe BjhI.# tor ftt;Ek ns/ N[ZN/ E[V/ b'eK d/ d[ZyK ;[ZyK

nkFktK fBokFktK d/ fuso ftoe B/ pVh ebksfwesk Bkb fyu/ jB go gquko ~ ftu EK BjhI fdZsh. n;kthI
noe nt;Ek gqrNkT[IdhnK T[; dhnK ejkDhnK fprkBh uh}, wk;No G'bk okw, bZyK eo'VK o[fgnk, g"Dk
nkdwh, d/ bzwh Bdfo fBjkbhn?, gzikj o[gJ/, dks/, ;KM, eFN-fBtkoB nkfd jB. fJj ejkDhnK d;dhnK
jB fe T[; ~ fJBQK tysK wko/ b'eK Bkb jwdodh j?. T[j fJBQK gksoK ~ ;[fjodsk ;fjs fusodk j?
go fes/ th T[g Gkt[e j[zdk iK gqukoe BjhI pDdk. vkH nso f;zx fbydk j?, @e[btzs f;zx ftoe fJe
nfijk ejkDheko j?, fi; B/ gqrshtkd d/ M[bd/ MZyVk ftu, y[bQfdb/ wkBttkd d/ nk;o/, wB'oEtkd s'I

fBob/g ofjD ftu ;cbsk gqkgs ehsh j?. ;/y'I s'I fgS'I T[; dh ejkDh ftu ;kXkoB wB[Zy dh ;kXkoBsk,
fJBebkph T[gGkt[esk iK wB'oEtkd s'I p/bkr gqrN j[zdh j?.

fJe j'o g[;se d[nkdFh d/ w[Zy pzd @d' rZbK# ftZu vkH nso f;zx fbydk j? fe ftoe dhnK
ejkDhnK Gkt/I ;[Gkn fuso j'D (fit/I ukuk, Skj t/bk, s{Vh dh gzv, d' nkB/ dk xkj) Gkt/I fposKse (yZpb,
Xosh j/mbk p"bd, T[bQkwK, w[od/ dh skes, e[Vh dk dki, Bw;eko nkfd) T[; dhnK g/F ehshnK ;fEshnK
ns/ ;fEshnK ftu fxo/ gkso ftF/F iK tfuZso BjhI j[zd/. T[j jw/FK ;kXkoB ;wZf;nktK Bkb d' uko j'

oj/ ;kXkoB ftnesh j[zd/ jB. ftoe dh ejkDh ebk dh tfvnkJh j? fe T[j ejkDh ~ gqGktekoh pDkT[D
bJh ;kXkoB wB[Zy dh ;XkoBsk dk w{zj fuVkT[D tkb/ nkdoFe ftneshnK d/ eosZt ~ T[jbk BjhI
pDkT[Idk Bk jh T[BQK ~ o'ue pDkT[D bJh n;kXkoB tfuZsosk dh UN b?Idk j?. ebk ns/ ;[ji ;[nkd
dh fdqFNh s'I fJj d't/I Yzr gq;z;k :'r BjhI jB. fJ; bJh T[j i/ fJBQK d'jK ;kXBK ~ fsnkr e/ th
gqGktFkbh s/ o"ue ejkDhnK g/F eodk j? sK fJ;dk ekoB j? fe T[; dh ejkDh fd;d/ dh v{zxkJh ftu
T[&Zso e/ ;kXkoBsk dh tfuZsosk ns/ ftF/Fsk ~ T[xkVdh j? go pV/ ;{yw ns/ fBFfus Yzr Bkb.
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ftoe dk ftnzr ;{yw j[zdk j?. gzikph ejkDh ftu fJ; Bkb ;{ywsk nkJh j?. ;{ywsk d/ Bkb
Bkb T[j ;ziw pko/ th pj[s ;[u/s j?. d[Zrb tKr wB'GktK d/ ;zxoF tk;s/ nseEBh F?bh dh tos'I BjhI
eodk ;r'I gqkgs xNBk, ftuko, gkso ;fEsh ~ fpBK fe;/ bzw-uVkn d/ ;fji Bkb fpnkB eo fdzdk j?.
fgnkok f;zx G'rb, ftoe dh F?bh pko/ fbydk j?, wB[Zyh ;fEsh ~ t/y e/ i' ft;wkd T[j wfj;{; eodk

j?, T[; ~ fJefjo/ pdB dh ;fji F?bh ftu fJ; soQK efjzdk j? fe ejkDh fBZx/ wB[Zyh dod Bkb Goh
j[zdh j?. ftoe id'I wB[Zyh jwdodh Bkb bpo/} j' e/ wB[Zy d/ d[ZyK dodK dh rZb ;fjisk Bkb eodk
j? sK T[; dh ebk dk fJj gZy T[; ~ wkBttkdh pDkT[Idk j?. T[j gksoK Bkb fJefwesk ;Ekgs eo
b?Idk j? ns/ gkso dh ;fEsh ~ fJ; soQK g/F eodk j? fe gkme dh th jwdodh gzxo g?Idh j?. T[bQkwK,
;KM, e[Vh dk dki, yZpb, Xosh j/mbk p"bd, gzikj o[gJ/, w?~ ikDB?, g"Dk nkdwh, nkfd ejkDhnK ftu
T[; B/ fJ;/ GktBk nXhB gksoK dh j'Dh ~ gqrNkfJnk j?. nkgD/ gksoK gqsh r[Z;k iK Bcos BjhI

gqrNkT[Idk. @s{Vh dh gzv, T[ikV, wk;No G'bk okw# ejkDhnK d/ gksoK d/ ftukoK Bkb b/ye dh ;fjwsh
BjhI j[zdh go fco th T[BQK gqsh fxoBk BjhI T[gikT[Idk. fi; rZb Bkb T[; dh ;fjwsh BjhI j[zdh T[;
gqsh T[j u[Zg eo iKdk j? iK fco fwBQK fijk w[;eokT[Idk j?. fit/I e'Jh nkgD/ tv/fonK dh rZb Bkb
n;fjwsh gqrNkT[D bJh T[BQK Bkb pfj; eoe/ T[BQK ~ d[yh eoB dh EK f;oc w[;eok e/ fJj nfj;k;
eotk d/t/ fe T[BQK dk }wkBk j[D phs u[Zek j?. fJ; soQK fJ; ;wkie ;fGnkukoe o{gKsoB dh gqfefonk
nXhB pdb oj/ ;wkie nkofEe f;;Nw ftu G{gtkdh ehwsK d/ nB[nkJh gksoK dh ;'u ftu j'Jh spdhbh

ftyk e/, T[BQK ;wkitkdh o[uhnK tkb/ gksoK tZb'_ gfotosBFhb ehwsK dk ;woEB iK xZN' xZN ;fjwsh gqrN
eotk e/ fpBK fe;/ gqeko dh j/mh fBzfdnK ehfsnK, fpBK Bcos eotkJ/, gkmeK ;kjwD/ g/F eo d/Dk ftoe
dh ftF/Fsk j?.

ftoe nkgDhnK ejkDhnK d/ gksoK ftZu'I fJB;kBhns ~ ed/ th ykoi BjhI j'D fdzdk. T[j Gkt/I
iwksh tzv iK tor ftt;Ek ftubhnK T{DK j'D iK rZb fbzr ;pzXK dh j't/, okiBhse nBkuko j't/, gqpzXeh

ew}'oh j't/ iK wkBf;e r[zMbK j'D T[j gksoK ftu'I fJB;kBh ftF/FsktK ed/ th wohnK j'JhnK BjhI
ftykT[Idk. eFN-fBtkoB ejkDh ftu pZ; ezveNo Gkt/I fJe ;kXkoB egfVnK tkb/, ;kXkoB fdy tkb/ g/Iv{
fe;kB ~ rzdrh tkbh ;hN s/ fpmk e/ ns/ fJe p{N ;{N tkb/ ~ T[; dh ;hN d/ e/ ;wZf;nk dk jZb
sK bZG b?Idk j? go T[j fJ; sZE gqsh ;[u/s ns/ ;zt/dBFhb th j[zdk j? fe T[; B/ fJe ftnesh Bkb
f}ndsh ehsh j?. fJ;/ eoe/ id'I T[j fe;kB ~ dzdK j/m ihG d/ e/ ;co eZN b?D bJh efjzdk j? sK
T[; dh rZb ftu w[nkch torh GktBk th ;w"Jh j'Jh j[zdh j?. ftoe wB[Zyh tshok g/F eodk j?. fJe

b/ye tk;s/ wB[Zyh tsho/ d/ fgS'eV ftu ekoiFhb go/oeK, ekoBK, bZSDK pko/ ikDekoh, nfXn?B dk j'Dk
th }o{oh j?. fJ; nfXn?B ;dek jh T[j @s{z jh dZ;# ejkDh dh r[ioh d/ wB ftu cs{o ftykT[Idk j?
fe T[j e[Vh j[zfdnK th ;[zdosk d/ w[ekpb/ ftu fJe w[zv/ ~ jokT[D ftu ;ohoe Bzr/} dh jZd sZe gj[zuD
bJh fsnko j' iKdh j?.

vkH jfoGiB f;zx, g[;se @;kfjs Fk;so# ftu fbydk j? fe ;kfjs ~ ihtB dk gqshfpzp ;wMDk
;kfjs d/ ihtzs ufoso s'I fJBeko eoBk j?. f;oiDk d/ ekoi ~ fBofizd dogD d/ ekoi Bkb BjhI

w/fbnk ik ;edk. fJ;/ soQK ftoe th :EkoEtkdh ejkDheko j?. T[j e'Jh th sZE xNBk, ;fEsh, :EkoE
s'I pkjo g/F BjhI eodk. T[; dhnK ejkDhnK ftubhnK xNBktK soe dh e;"Nh s/ g{ohnK T[sodhnK jB.
T[; dh e'Jh th xNBk nDj'Dh BjhI brdh go fJj th fJe sZE j? fe T[; dhnK ouBktK ihtB dh j{
p j{ s;thoeFh BjhI jB. T[j :EkoEe ;wZf;nk ~ ebgBk dh g[m ukVQ e/ T[BQK dh ebksfwe g/Fekoh
eodk j?. fJ;/ eoe/ T[; dhnK ejkDhnK ftu niBpheoB dk r[D w"i{d j[zdk j?. T[; nB[;ko ejkDh ftu
fpnkB ehsh Mkeh ;Zuh ikgDh ukjhdh j?. T[; dk Gkt fJj j? fe ;Zu j't/ Gkt/I Bk go ;Zu tor ikg/
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}o{o. fJj ebkekoh j?. fBZeh ejkDh pko/ fbyfdnK T[j efjzdk ejkDh wB[Zyh ;[Gkn dh ftykJh j'Jh Mkeh
d/ Bkb Bkb ;Zioh s/ nB'yh th j'Dh ukjhdh j?. p/jhnK p/jhnK MkehnK ftykD tkbhnK ejkDhnK tXhnk
BjhI nkyhnk ik ;edhnK. tfonkw ;zX{ fbydk j? fe fgnko ns/ fbzr ;pzXK pko/ ftoe dk otZJhnk sk}rh
Gfonk j?. Gkt/I ;/y'I fJ; gk;/ gfjb edwh tkbk b/ye j? ns/ d[Zrb B/ Ffjoh wZX-Fo/Dh ~ nkgDh ouBk

dk nkXko pDkfJnk j?. T[E/ ftoe B/ th fJ; ftF/ s/ ejkDhnK fbyhnK jB. fiE/ ;/y'I fbzr ;zpzXK dh
rZb eodk ihtB dhnK nkofEe ;wZf;nktK tb w[V iKdk j?, d[Zrb ;[nkd b?IfdnK T[bkogB dh jZd sZe
gj[zu iKdk j? T[E/ ftoe fJ;/ ftF/ ~ fBGkT[IfdnK th ;fji ;[Gkte ofjzdk j?. T[; nB[;ko fto'Xh fbzr
gqsh fyu e[dosh i}pk j? ns/ fJ; dh g{osh ftu g?dk j'Jh o[ektN wB[Zyh ftjko ~ n;zs[fbs pDkT[Idh
j?. nfsqgs GktBktK wB[Zy ~ ftFkd-rqf;s eodhnK jB. fJ; bJh T[j ekw fJZSk dh ;[Gkfte g{osh dk
w[dZJh j?. fgnko ;pzXh T[; dk B}ohnk nkdoFtkdh BjhI ;r'I ftjkoe j?. ;G s'I tZvh rZb T[j fJ; }}p/

ftu pBktN, gkyzv, vokw/pk}h ~ Bekodk j?. fgnko dh gftososk ns/ ;dhtsk dk jkwh j?. ftoe fgnko
ns/ ekw ~ obrv BjhI eodk. wod n"os ftubh fiB;h fyu ;pzXh T[; dk fdqFNhe'D nkX[fBe :EkoEe,
ftjkoe j?. T[; tk;s/ fgnko fJe nfj;k; j?, c[ZbK dh y[Fp' tKr. fJj nkswk d/ gZXo dh uh} j? gozs{
ekw fBo'b o{g ftu wB Bkb ;pzXs ;ohoe toskok j?. ekw g{osh bJh T[;d/ gkso th u[;shnK ubkehnK
dh tos'I eod/ jB fiBQK ~ T[j b/ye d/ s"o s/ ikfJ} eoko fdzdk j?.

ftoe ;[zdosk s'I pj[s ibdh gqGkfts j[zdk j?. fiE/ th fes/ ;[zdosk d/ doFB j[zd/ j'D T[j T[;

~ wkBD dh tekbs eodk j?. n"os ns/ yk; s"o s/ gVQh fbyh nkX[fBe n"os T[; bJh ;[zdosk dk
w[iZ;wk, ;o's j?. nfijh ;[zdosk dk toBD th T[j T[u/u Bkb eodk j?. fJj th fJe sZE j? fe ftoe
dhnK ejkDhnK ftu n"os ~ r"bD :'r ;EkB i/eo gqkgs j'fJnk j? sK T[j ;[u/s ;zt/dBFhb nkX[fBe
n"os jh j?. gfjb/ d"o dhnK ejkDhnK ftu T[; dhnK gkso fJ;sohnK dh jk}oh r"D o{g ftu jh j?
go T[; d/ Ffjoh ihtB Bkb ;pzfXs ejkDhnK ftu gkso n"os nkgDhnK ;zg{oB ;zGktBktK ;fjs T[Godh

jh BjhI ;r'I eJh tkoh wod s/ jkth j[zdh th ftykJh rJh j?. T[; d/ ;G s'I fgSb/ ejkDh$;zrqfj
@n;spk}h# dhnK tX/o/ ejkDhnK ftu gkso fJ;sohnK jh w[Zy gkso jB.

ftoe dh ftF/Fsk dk fJe gfjb{ fJj th j? fe T[j ;w{je ihtB d/ ;wkie nXkoK gqsh ;[u/s
j?. T[j B/ wB[Zyh ekoiK ~ ;wkie ;fGnkukoe ftjkoK ftu'I gSkDdk ns/ g/F ehsk j?. Xkofwe fGzB G/d,
nzX-ftFtk;, iksh tbrDk, B"eoh g/Fk wod n"os dh wkBf;esk ns/ ;wki gqsh p/w[ysk, gzikph wB dh
gozgokrs ns/ BthB ehwsK ftu o{gKsoB dh ;fEsh ~ T[; B/ pVh ;[fjodsk ;{ywsk ;fjs g/F ehsk j?.

gzikph ;fGnkukoe ntu/sB d/ wB't/rK, wB'-;fEshnK, ;zeNK ns/ w{b goftoshnK, dh ;jh gSkD ns/
g/Fekoh eoB ftu ftoe ekw:kp j'fJnk j?. g[oksB ehwsK, o[VQhnK d/ N[ZND ns/ Bt/I ;wki dh f;oiDk
gqsh T[j nkFkiBe otZJhnk ngDkT[_dk j?. ftneshrs T[bko fposhnK ns/ ;wkie ftGukoK ~ Gzvdk j?.
wB[Zyh ftek; ~ ;w{je ;wkie gq;zr ftu jh T[fus ;wMdk j?. BthB f;oiDk iK ehwsK d/ ngBkT[D dh
bkb;k fjs GNe ikD ~ T[j soZeh dh EK fBxko dk cstk fdZsk j?. ftoe ~ wB[Zyh gqftoshnK ew}'ohnK
dh w{b gSkD ;h. T[; B/ ;wkie GkJhukoe ;KMk ftub/ r"ot ~ T[GkoB, ft;EkoB dk :sB ehsk j?.

fJ; soQK ftoe dk gzikph ejkDh ftu fJe ftbZyD, ftF/F ;EkB j? fi; dk ;p{s T[; ~ ;ko/ torK,
iwksK, f;XKsK d/ b'e fgnko eod/ oj/ jB. T[; ~ nkgD/ Bkb i'V e/ wkD wfj;{; eod/ oj/ jB.
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ਸਮ� ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਨĂ  ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਜਰਨă ਲ ਿਸੰਘ, ਦਰ©ਨ ਿਸੰਘ 

ਧੀਰ, ਹਰਮਿਹੰਦਰ ਚਿਹਲ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੰਧੂ ਆਿਦ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ 

ਪੁਸਤਕ� ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਪਾਿਦਤ ਹੋਈਆਂ ਿਮਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ� � ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹ� ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ’ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਸੰਦਰਭ 

‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਮੂਲਵਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਕਾਰ ਿਤ�ਸ਼ੰਕੂ ਵ�ਗ ਲਟਕਦੇ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਆਪਣੇ 

‘ਆਵਾਸ’ ਜ� ‘ਿਨਵਾਸ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ‘ਮੂਲਵਾਸ’ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� 

ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲਵਾਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਵਿਭੰਨ ਨਾਵ� ਕ�ਮਵਾਰ ਭਾਰਤ/ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ/ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨ� ਨਾਲ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ� ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ  

ਸਾਨੰੂ ਅਕਸਰ ਪਰਵਾਸ (ਪਰ+ਵਾਸ) ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਿਵਚ� ਿਨਕਲ 
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ਕੇ ਨਵ� ਦੇਸ਼�, ਨਵ� ਲੋਕ� ਅਤੇ ਨਵ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਤ�ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੂਝਿਦਆਂ ਅਸ� ਅਿਧਕਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਾ ਹੀ ‘ਮੂਲਵਾਸ’ 

ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਦੇ ਹੋ ਪਾ�ਦੇ ਹ�। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੂਝਿਦਆਂ ਲੰਘਦਾ 

ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਨਹ� ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ 

ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹ�, ਸਬੰਿਧਤ ਦੇਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸ਼ਿਹਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹ� ਪਰ ‘ਬੇਗਾਨਗੀ’ ਿਫਰ ਵੀ ਿਪੱਛਾ ਨਹ� ਛੱਡਦੀ। ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਬਾਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ (ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ, ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼, ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ 

ਰਹੀ ਬਰਫ਼, ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ, ਿਪੰਜਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�, ਦਰਖ਼ਤ, ਕਾਲਾ ਲਹੂ, ਨਵ� ਸਾਲ, 

ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ) ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸੇ ਮੂਲ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਨĂ  

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਸੰਦਰਭ’ ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਸੁਖ ਸਿਹਜ ਿਨਵਾਸ’ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ 

ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵਚ ਰਹੇ ਜ� ਪਰਦੇਸ ਿਵਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਲਾਸ਼ ਤ� ਉਸ ਦਾ ‘ਿਨਵਾਸ’ ਜ� ‘ਘਰ’ ਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ‘ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਣਾ’ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਤ� ਬਾਹਰ� ਿਕਸੇ 

ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਵੇ ਤ� ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਤੰੂ ਤ� ਭਾਈ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ 

ਬਿਹ ਿਗਆ’। ਲੇਿਕਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤ� ਖੂਨ ਿਵਚ ਹੀ ‘ਸਫ਼ਰ’ ਅਤੇ ਹਰ ਥ� ‘ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਣਾ’ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ  

ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥ� ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ‘ਥ�’ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਨਵਾਸ ਬਣਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ  

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨĂ  ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼� 

ਿਵਚ� 150 ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ� ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਜ� ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਦੇ ਉਥੇ 

ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਡੰਬਨਾ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤ� ‘ਮੂਲਵਾਸ’ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 

‘ਪਰਵਾਸ’ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ‘ਿਨਵਾਸ’ ਬਣਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 

ਪ�ਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਰੰਗ ਭੇਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ 

ਟਾਕਰਵ� ਸਿਥਤੀ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਬਾਹਰ� ਆਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ‘ਪਰਵਾਸ’ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ‘ਿਨਵਾਸ’ ਬਣਾ 

ਲ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਬੰਿਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਮੂਲ  ਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ‘ਪਰਵਾਸੀ’ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨć  

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਵਚਲੀ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਾਲਾ ਲਹੂ’ ਿਵਚ� ਿਮਲ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ‘ਖੂਨਦਾਨ’ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਤ� ਲੈ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕ ‘ਵੇਖਣ’ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਿਵਤਕਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ� ਨੰੂ ਚੜ�ਾਇਆ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਵੇਸਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 
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ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ‘ਕਾਲਾ ਲਹੂ’ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਓ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ’ ਗਰੁਪ ਦਾ ਹੋਣ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹ� ਹੈ : 

ਿਸੰਘ, ਤੰੂ ਸੱਚ ਹੀ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲਾ ਐ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਗਰੱੁਪ ਐ ਪਰ ਤੰੂ ਇਸ 

ਮੁਲਕ ਿਵਚ ©ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕ�। ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਐਨ ਨĂ  ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ' ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੀ 

ਜੇਲ� ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। “ਿਕ�, ਮੱਦਦ ਿਕ� ਨਹ� ਕਰ ਸਕ�ਗਾ ?” ਿਸੰਘ, ਇਕ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਐ ਿਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਲੋਕ� ਦੇ ਲਹੂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ©ੀਅਨ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਹੂ 

ਿਵਚ ... ਸੋ ਇਸ ਨੰੂ ©ਾਇਦ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੋਵੇ।” ਿਫਰ ਲ�ਦੇ ਹੀ ਿਕ� ਆ ? ਏਦ� ਲਹੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਿਫਰ ਨਾ 

ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਤ� ਿਸੱਧਾ ਨਸਲਵਾਦ ਐ।” “ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿਕ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ? ਨਹ� ? ਲਹੂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ 

ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਿਦਨ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਐ ਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਾਇਆ 

ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ। ... ਬਸ ਇਵ� ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ 

ਤ� ਬਚਾਅ ਜ�ਦੇ ਆ।” ਐਨ ਨĂ  ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਹਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਿਪਆ ਿਜਵ� ਜੇਬ ਿਵਚ 

ਿਪਆ ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਰ�ਘਣ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ।  

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਪਛਾਣ-ਿਚੰਨ�  ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਪਰੰਤ ‘ਕਥਾ 

ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਸਰੋਕਾਰ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ’ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਿਵਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ 

‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ’ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ‘ਪਰਵਾਸੀ’ ਹੀ ਹਨ  ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਜ� ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਅਲਗ ਅਲਗ ਦੇਸ਼� ਤ� ਹਨ  ਇਸੇ ਲਈ 

ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੰੂ ਨਵ� ਆਯਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ 

ਕਹਾਣੀ ਵਖ ਵਖ ਦੇਸ਼� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪ�ਮੁਖ ਦੇਸ਼� ਇੰਗਲ�ਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨĂ ਡਾ ਆਿਦ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 

‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ’ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕ�ਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨĂ ਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਲੇਿਕਨ ਹੁਣ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਹਾਣੀ, 

ਿਜਸ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਹਥਲਾ ਸੰਗ�ਿਹ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਵਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨĂ ਕ ਦੇਸ਼� ਤ� 

ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਚਤਰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵ� ਿਕਸੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਿਵਚ� ਆਏ ਹੋਣ ਿਜਸ 

ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਕ�ਮਵਾਰ ‘ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ’ (ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ) ਅਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ’ (ਸੰਤੋਖ ਧਾਲੀਵਾਲ) 

ਹੈ  ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਵਸਥਾਿਪਤ ਮਨੁਖ� ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤ� ਪੇਸ਼ ਹੋਈ 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ  30 ਪੇਪਰ ਪੰਜਵ� 
 

 

 

ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚਲੇ ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਕਾਲੇ ਿਚੱਟੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ� 

ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੁਖ�ਤ ਵੀ ਅਗ�ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਹੈ : ਰਾਸੋ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 

ਪਿਹਲੀ ਉਡਾਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ, ਿਜੱਥ� ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਮ� ‘ਦੇਸ ਰਾਜ 

ਬੰਗੜ’ ਛੇ ਮਹੀਨĂ  ਦਾ ‘ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ’ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ' �ਪਰ ਆਇਆ ਸ� ਪਰ ‘ਚੰਦ ਿਸੰਘ 

ਅਰ©ੀ’ ਬਣ ਕੇ, ‘ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ' 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ ਸ�। 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸੋ 

ਵਲ� ਆਪਣੀ ਹ�ਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਹ�ਦ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਹੈ ਿਜਥੇ ਸਥਾਪਨ-ਿਵਸਥਾਪਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ 

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤ� ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ‘ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੰਕਟ’ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ 

ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਰਾਸੋ-ਚ�ਦ ਦੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 

ਤ� ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਮ� ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤ� ਉਹਨĂ  ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ, “ ਪਿਹਲ� ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਿਫਰ ਕਹ� ਜੋ 

ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਹੋਇਆ!” ਉਸਨĂ  ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰ ਿਕਹਾ, “ ਤੰੂ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ‘ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ’ 

ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਵ� ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ‘ਿਸਟੀਜਨਿ©ੱਪ’ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ। ਇਨ� � ਪੇਪਰ� ਲਈ ਏਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਤ� ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ? ਦੱਸ ਯਾਰ, ਇਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਜ� ਨਹ� ? ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਵੇਚ�ਗਾ ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ! 

ਆਖਰ, ਟੈਮੀ ਭੜਕ �ਠੀ ਤ� ਰਾਸੋ ਇੰਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਿਜਵ� ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੋਵੇ, “ਤੰੂ ਏਸ 

ਨੰੂ ਡਾਲਰ� ਦੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਸੌਦੇ ਵ�ਗ ਨਾ ਤੋਲ ਟੈਮੀ ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰ ਿਕ ਇਹ ਚ�ਦ ਵੱਲ� ਸਾਡੀ 

ਮਦਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ... . ਉਧਾਰ ਕਿਹ ਲੈ, ਬੇ©ਕ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਜਦ� ਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਪਰਤ ਆਏ, ਆਪ� ਇਹ 

ਉਧਾਰ ਮੋੜ ਦੇਵ�ਗੇ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਿਦਆ ਏਥੇ ?” ਟੈਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤ� 

ਰਾਸੋ ਇਕਦਮ ਨਰਮ ਹੋ ਿਗਆ, “ਦੇਖ ਟੈਮੀ..! ਮ� ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹ�, ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ! ਬਾਕੀ ਤੰੂ ਇਤਿਮਨਾਨ 

ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵ�। ਮ� ਤ� ਬੱਸ, ਇਹ ਚਾਹੰੁਨਾ ਿਕ ਤੇਰੀ ਪੜ�ਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੇ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇ ਫੱੁਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਿਚਆ ਰਿਹ ਜਾਵੇ।” 

ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ‘ਰੰਗ ਭੇਦ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ ਹੈ। ਜੇ  

ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਉਰਫ਼ ਚੰਦ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਚ�ਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰੀਅਤ ਲਈ ਪਾਪੜ ਬੇਲਦਾ ਹੈ 

ਤ� ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦ� ਬੰਨĂ  ਟੱਪ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ’ 

(ਸੰਤੋਖ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਥ� ਥ� ਹੋਇਆ ਹੈ  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਿਕ “ਇਸ 

ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਕ ਤ� ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੀਵ� ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜੁਆਨ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਅੱਠ ਮਹੀਨĂ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

ਅਮਰੀਕਾ ਤ� ਆਇਆਂ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਿਡਆਂ।ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗਰਲ-ਫ਼ਿਰੰਡ� ਤ� ਿਬਨਾ ਰਿਹੰਿਦਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ 
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ਮਦਦ ਕਰਿਦਆਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾਵ� ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤ� ਬਚਾ�ਿਦਆਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਿਸਖਰ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਕਾਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਸ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 

ਕ�ਪ ਿਵਚ ਆਈ ਨਰਸ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਰਾਹ� ਿਬਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਬੱੁਤ ਬਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਇਵ� ਲੱਗਾ ਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨĂ  ਕਾਨੂ ਦੀ ਮ� ਨੰੂ ਨਹ�, ਉਸ ਨੰੂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ� � ਹੀ �ਥਲ-ਪੱੁਥਲ 

ਹੋਏ ਿਖ਼ਆਲ� 'ਚ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਿਕਹ� ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨĂ  ਜੇਰਾ ਇਕੱਠਾ 

ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂ ਨੰੂ ਚ{ੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹੀ। ਅੱਖ� ਪੱੁਟ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਾਨੂ ਨĂ  ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ� ਖੋਲ�ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕੀਤੀ। ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਨĂ  ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਨੂ ਨੰੂ ਗੌਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਕ 

ਡੰੂਘਾ ਹਉਕਾ ਿਲਆ। ‘ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ,” ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਿਜ� ਹੀ ਉਨ� � ਕੋਲ� �ਠ ਕੇ ਜਾਣ 

ਲੱਗੀ ਤ� ਕਾਨੂ ਨĂ  ਿਮਟ-ਿਮਟ ਜ�ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ� ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਟੇ ਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਕੰਨੀ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ� 'ਚ ਘੱੁਟ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖ� ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਅੱਖ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖੱੁਲ�ੀਆਂ। ਸਾਹ� ਦੀ ਭੱੁਬਲ ’ਚ ਇਕ 

ਿਚਣਗ ਿਜਸ ਆਸ ’ਤੇ ਮੱਘਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸ ਟੱੁਟਣ ’ਤੇ ਸੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਨĂ  ਇਕ ਸਰਦ ਹਉਕਾ 

ਭਿਰਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸੱਲ�ੀਆਂ ਅੱਖ� ਲੁਕਾ�ਦੀ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਕਦਮ� ਕ�ਪ ਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘ ਗਈ  

ਇ� ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਇਕ ਅਿਹਮ ਆਯਾਮ ਇਹ 

ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਆਵਾਸ’ ਨਹ� ਬਣਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸ� ਵਰ�ੇ 

ਲਗਾ ਕੇ, ਸਬੰਿਧਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੋੜਵ� ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਤੇ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ 

‘ਓਪਰੇ’ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ 

ਰਾਹ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਚ� ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਿਗਆ ਹੈ  ਉਹ 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਨ�  ਿਗਆਰ� ਦੇ 

ਹਮਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤ� ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ 

ਦੇ ਮਕੈਿਨਕ ਕੋਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮਕੈਿਨਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ  ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਘੰੁਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦੇ ਮੱੁਛ� ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਸ �ਤੇ ਬੇ-ਬੁਿਨਆਦ 

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇ� 

ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਿਵਅਕਤੀ �ਤੇ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਅਸਲ ਿਵਚ 

‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਉਸ ਿਸਸਟਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਨਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹ� ਅਪਨਾ�ਦਾ। ਇਥੇ 
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ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜ� ਸਵੈ-ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੀ ਧ�ਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਵਾਰ ਨਹ�। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ 

‘ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਲਕ’ ਤ� ਿਨਰਲੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਗਟਾ�ਦਾ ਹੈ : 

ਅੱਜ ਤੂੰ  ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।ਂ ਕੱਲ� ਿਗਆਰ� ਵਜੇ ਤੰੂ ਜੱਜ ‘ਹਾਰਵੱੁਡ’ ਦੀ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਪੇ© ਹੋਣਾ ਹੈ, 

©ਿਹਰ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ। ਉਸ ਨĂ  ਮੇਰੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਹ ਕੇ, ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਥ� ਤ� ਮੇਰੀ ਬ�ਹ ਫੜਣ ਲਈ 

ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਮ� ਬ�ਹ ਿਪਛ�ਹ ਿਖੱਚਿਦਆਂ ਿਕਹਾ: “ਤੰੂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪਲੀਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨĂ  ਮੇਰੇ 

ਵੱਲ ਕੌੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਤੰੂ ਕੱਲ� ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਪੇ© ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।ਂ 

ਲਾਬੀ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਮ� ਉਸਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ 

ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਹੈ : ਘਰ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਜਸਮ ਿਵਚ� ਓਸੇ ਸਿੜ�ਆਂਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮ� 

ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲਈ ਮ©ੀਨ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ। ‘ਜਾਨੀ ਵਾਕਰ’ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਪੈ{ਗ ਲਾਇਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਵੰਡਰ ਦੀ 

ਮਿਹਕ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨ� ਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਿਪੰਡਾ ਸੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਮ� ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਿਕਧਰੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ 

ਰਿਹ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ� ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਦੋਵ� ਹੱਥ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਸੰੁਘ ਕੇ ਮਨ 

ਬਦਲ ਿਲਆ। ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ� ਨਵ� ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮ� ਫ਼ੌਰਨ ਲ�ਡਰੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਿਗਆ  ਮ©ੀਨ ਖੋਲ�ੀ, ਟੀ-©ਰਟ ਕੱਢੀ, 

ਉਸਦੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਥ� �ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ, ਿਸੰਕ ਿਵਚ ਹੱਥ� ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤ�ਈ 

ਧ�ਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਬੰਿਧਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ 

ਪਰਵਾਸੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਨਸਲਵਾਦ ਭਾਵ ਰੰਗਭੇਦ ਹੈ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ‘ਪਰਵਾਸੀ 

ਸਰੋਕਾਰ’ ਉਪਰੰਤ ‘ਨਸਲਵਾਦ ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਨਸਲਵਾਦ ਸਰੋਕਾਰ 

ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ‘ਰੰਗ ਭੇਦ’ ਭਾਵ ‘ਨਸਲਵਾਦ ਸਰੋਕਾਰ’ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਸਥਾਨ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ�ਮਾਣ ਵਜ� ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਖਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ ਤੇ ‘ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ’ (ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ) ਅਤੇ ‘ਕਾਲਾ ਲਹੂ’ (ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ) ਿਜਨ� � ਬਾਰੇ 

‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰੰਗਭੇਦ ਐਨĂ  ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ 

ਿਕ ਬਾਹਰ� ਨਹ� ਿਦਸਦਾ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਰ� ਝੰਜੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ 

ਬਰਫ’ ਿਵਚਲਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਇਕ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਹਰ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਗੋਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨĂ  ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਆਪਣੀ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਕਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਿਵਚ ਭੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਬਟੂਆ ਵਾਪਸ ਕਰ 
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ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਗ ਭੇਦ ਵਾਲਾ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਦਾ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਇਕ ‘ਰੰਗ ਭੇਦ’ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰਾ ਕਾਲੇ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਰੰਗ ਭੇਦ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਘੱਟ ਗੋਰਾ’ ਆਪਣੇ ਤ� ‘ਵੱਧ 

ਕਾਲੇ’ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ  ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ’ ਿਵਚ� ਿਮਲਦਾ 

ਹੈ ਿਜਥੇ ਚੰਦ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਉਰਫ ਚ�ਦ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

‘ਕਾਲੀ’ ਹੈ  ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਨਫਰਤ ਿਸਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ : ਉਸ ਿਦਨ ‘ਥ�ਕਸ ਿਗਿਵੰਗ’ 

ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਦੋਵ� ਬੇਿਟਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ©ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰ© ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ 

ਿਰਹਾ ਸ�: ‘ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ’ ਵਜ� ‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ‘ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੰਗੜ’ ਤ� ‘ਚੰਦ ਿਸੰਘ 

ਅਰ©ੀ’ ਬਣ ਕੇ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਿਸਟੀਜ਼ਨ’ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮ� ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ 

ਬੈਠਾ ਤ� ਬਾਰ� ਕੁ ਵਿਰ�ਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੰੁਡਾ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਡੈਡੀ ਜੀ.. ਤੁਸ� ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਕਾਿਲਆਂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਿਕ� ਗਾ�ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ?” ਮ� ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਿਕਆ ਤ� ਉਸ ਤ� ਿਤੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਵੀ ਬੋਲ 

ਿਪਆ, “ਡੈਡੀ ਜੀ .. ਡੈਡੀ ਜੀ .. ਤੁਸ� ਉਨ� � ਕਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ, ਆਪਣੇ ਿਲਿਵੰਗ ਰੂਮ ਿਵਚ ਿਕ� ਲਗਾ 

ਰੱਖੀਆਂ ਨĂ  ?” 

ਇ� ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਨਸਲਵਾਦ, ਿਜਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੰਗ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹਨ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ 

ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਥਾੰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ 

‘ਕਾਲਾ ਲਹੂ’ ਅਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ’ ਿਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ  ਇਨ� � ਿਵਚ� ‘ਕਾਲਾ ਲਹੂ’ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਗੋਿਰਆਂ ਨĂ  ਰੰਗ ਭੇਦ ਨੰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਓਢਣ ਧਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਿਸੰਘ ਦਾਨੀ 

ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਚਾਅ ਬਾਰੇ ਉਹ 

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਸੂਜਨ ਨੰੂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੋਈ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹ� ਰੱਖਦਾ 

ਿਕ�ਿਕ ਓ ਪੌਜ਼ੀਿਟਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਅ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਦਾ ਜਗਣਾ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਜਥੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਹੰੁਦਾ 

ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ/ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਦਿਹਸ਼ਤ ਬੈਠ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਜਦ� ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ 

ਹੋਣ ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਲੱੁਟੇ ਜਾਣ, ਕੱੁਟੇ ਜਾਣ ਜ� ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 

ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਨਵ� ਸਾਲ’ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਥ� ਥ� ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ  

ਿਜਵ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਪੀ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ©ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਕ 

ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਸਟੀਵਨਸਨ ਨਾ ਸੀ ਸਹਾਰ ਸਿਕਆ।ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬੱਸ ਦਾ 
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ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਗੋਰੇ ਮੰੁਡੇ ਉਸ �ਪਰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਵਜ�ਾ ਟੱੁਟ ਪਏ। ਉਸ ਿਵਚਾਰੇ ਿਨਹੱਥੇ ਜੁਆਨ ਨੰੂ ਉਨ� � 

ਨĂ  ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ।’ ਜ਼ਾਿਹਰ 

ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਮਨĄ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਿਸੰਘ 

ਜਦ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਇਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਿਵਚ� ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ 

ਏਨਾ ਡਰ ਬਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਬੀਤੇ ਸਾਲ� ਿਵਚ 

ਏ©ੀਅਨ� ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ� �ਪਰ ਹੋਏ ਹਮਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ। 

ਅਨĂ ਕ�। ਿਦਲ ਿਹਲਾਊ। ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮ� ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ� ਸ� ਡਿਰਆ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮ� ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ 

ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣ ਜਵ�ਗਾ ’ ਲੇਿਕਨ ਇਸ ‘ਜ਼ਾਿਹਰਾ’ ਤੇ ‘ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ’ ਿਵਚ� ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ 

ਹੈ ਜਦ� ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਰਾਹ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਗੋਰੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਬੀਅਰ ਪੀਿਦਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਖਰਮਸਤੀ 

ਕਰਿਦਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ ਦਮ ਡਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਚਾਨਕ 

ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ� ਿਪਆ ਿਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕਈ ਜਣੇ ਇਕ ਝੁਰਮਟ ਿਜਹਾ ਬਣਾਈ ਂਖੜ�ੇ ਸਨ ਤੇ 

ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਬੀਅਰ� ਦੇ ਕੈਨ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਜਣਾ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਦੇ ਠੱੁਡੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਮੂਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ� ਹੁਣ ਇਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਏਨਾ ਨĂ ੜੇ ਆ ਿਗਆ ਸ� ਿਕ ਇਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਜ� ਸੜਕ 

ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਸੀ ਲਗਦਾ। �ਝ ਲਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਥ� ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਤ� ਿਜਵ� 

ਸਾਹ ਸੂਿਤਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਮ� ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਕ� ਨਾ ਮ� ਇਸ ਢਾਣੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਵੇਿਖਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖ 

ਿਲਆ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਮ� ਮੁਲਕ ਦੇਣੇ ਗਰੀਨਫ਼ਰਡ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਿਲਆ ਹੰੁਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਸੀ।” 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮ� ਉਹ ‘ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ’ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਪ�ਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਮ� 

ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਢਾਣੀ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨĂ  ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਕਾਸੇ ਨਾਲ 

ਢਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ  ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ ਮੈਨੰੂ �ਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ� ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮ� ਥ�ਈ ਂਜੜ 

ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕ ਿਛਣ ਲਈ ਮ� ਯਾਦ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਤ� ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮ� ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ।’ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਉਦ� 

ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਿਵਚ� ਇਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ 

ਘਬਰਾ�ਦਾ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਵਹਾਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 

ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ� ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸ ਿਜਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਿਵਚ 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਰਨ ਵ�ਗ ਹੈ :  

  ਉਸ ਜਣੇ ਨĂ  ਪ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਠੰਢੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਦੋਵ� ਕੰਨ� �ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਡੰੂਘਾ ਚੰੁਮਣ ਮੇਰੇ 

ਸੱੁਕੇ, ਸਰਦ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬੱੁਲ� 'ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੈਪੀ ਿਨਊ ਯੀਅਰ ਿਮਸਟਰ ਿਸੰਘ!” ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਰੀ 
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ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, �ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਢਾਣੀ ਿਵਚ ਜਾ 

©ਾਮਲ ਹੋਈ। 

  ਅਸਲ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੀਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕ� ਤ� ਵਖ ਵਖ ਧਰਮ�, ਨਸਲ� ਆਿਦ ਦੇ 

ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਇੰਗਲ�ਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨĂ ਡਾ ਆਿਦ ਿਵਚ ਇਕ ਸਦੀ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� 

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਹ ਖ਼ੂਬ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਜਦ� ਆਰਿਥਕ ਪਖ� ਸੌਖੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� ਚੰਗੇ ਘਰ 

ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੇਿਕਨ ਉਨ� � ਦੀ ਸਮਰੱਥ-ਸਿਥਤੀ ਸੰਬਿਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਲੋਕਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਏਸ਼ੀਅਨ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਿਵਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 

ਏਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ� � ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰੇਖਾ 

ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਿਖੱਚੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਸ਼ਾਦ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਇਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਲੇਖਕ� ਨĂ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ 

ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ  ਿਜਵ� ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਨਵ� 

ਸਾਲ’ ਿਵਚ ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਅਿਜਹਾ ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ’ ਿਸਰਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ 

ਭੇਦ ਦੇ ਭੰਨĂ  ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਜਗਾ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਭੰਨĂ  

ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਪੇ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਗਰਣ ਿਵਚ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ‘ਦਰਖਤ’ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਨ� ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਅਨ ਿਪਛੋਕੜ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 

ਹੋਇਆ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਉਦ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ  ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ�ਦਾ ਹੈ : “ਏਹ ਅੰਡਰ ਗਰਾ�ਡ 

ਹੈ{ਡਕੁਆਰਟਰ ਨĂ  ਔਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਮਿਹਬੂਬ ਨĂ ਤਾ ਮਾਰ©ਲ ਿਕਮ ਇਲ ਸੰੁਗ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਔਹ ਿਕਮ ਚਕ 

ਦਾ। ਲੜਾਈ ਿਸਖਰ� 'ਤੇ ਸੀ, ਿਕਮ ਚਕ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਮਾਰ©ਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਮਾਰ©ਲ ਨĂ  ਿਪੱਛ� ਵੇਿਖਆ, ਿਕਮ ਚਕ ਦੇ ਪੈਰ� ਿਵਚ ਜੁਰਾਬ� ਨਹ� ਹਨ। ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਝ 

ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ ਮਾਰ©ਲ ਨੰੂ ਉਹਦੇ ਗੋਚਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਿਗਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚਕ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ।ਤੇ 

ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅੰਿਤਮ ©ਬਦ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰ©ਲ ਿਬਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਬਣ ਿਗਆ।ਮੋਏ ਿਕਮ ਚਕ ਦੇ 

�ਪਰ ਿਡੱਗ, ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ - ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਿਕਮ ਚਕ ! ਮੈਥ� ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਝੱਲੀ ਨਹ� ਜਾਣੀ। ਤੰੂ ਤ� 

ਇਕੱਿਲਆਂ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹ� ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਤੰੂ ਤ� ਇਕ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਧਾੜਵੀ ਨੰੂ ਮ� ਕੋਰੀਆ 'ਚ� ਵਗਾਹ 

ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਜਾ ਿਕਮ ਚਕ ! ਮੈਨੰੂ ਇਕੱਿਲਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ...।” ਲੇਿਕਨ ਅਿਜਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫ� 

ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਝੱਲਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, 

ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ  ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੰਗ 

ਭੇਦ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ� ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਉਦ� ਫੱੁਟਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਪਾਤਰ 
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ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਨੰੂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ :  ਬੋਲਿਦਆਂ-ਬੋਲਿਦਆਂ ਕਪਤਾਨ ਇਕਦਮ ਰੁਕ ਿਗਆ। 

ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤਾ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ। ਕਪਤਾਨ ਨĂ  ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਪਲੋਿਸਆ। 

ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਨĂ  ਮੰੂਹ ਭੁਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦ� ਮ� ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਪਟਕੇਰੂ 

ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮ� ਉਹਨੰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤ� ਿਜਵ� ਿਚੰਬੜ ਹੀ ਿਗਆ ਮੈਨੰੂ। ਵਿਹੰਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ 

ਬਸ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ ਸਕੇ - ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ ਸਕੇ...।” 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਰੰਗ ਭੇਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਮਾਨਵਤਾ’ ਦੇ ਜੀ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਨ� � 

ਦੋਵ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ‘ਨਵ� ਸਾਲ’ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ ‘ਦਰਖ਼ਤ’ ਿਵਚ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਵਲ� ਚੰੁਮਣ ਦੀ ਜ਼ਾਿਹਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱੁਖ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹ� ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਕਟ 

ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਹੈ  ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਆਸ ਬੰਨ� ਾਊ ਹ�-ਮੁਖੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ� ਿਵਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਇਹ ਰੰਗ ਭੇਦ ਜ� ਨਸਲਵਾਦ ਕੇਵਲ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਬਲਿਕ 

ਦੇਸ਼�-ਦੇਸ਼� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਨ{ਕੇ ਦੇਸ਼� ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼� ਵਲ� ਫੈਲਾਏ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਮੰਡਰਾ�ਦੇ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਰਚੀ ਗਈ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਦਰਖ਼ਤ’ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਭਾਵ� ਅਮਨ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ 

ਜੰਗ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਿਵਚ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ� ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼� 

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਫਰਤ ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੰਗ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਧ�ਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤ� 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਿਪਆ ਹੈ ਭਾਵ� ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਭਾਵ� ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ।   

ਨă ਿਤਕ ਸਰੋਕਾਰ/ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ  

  ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 

ਥਾਵ� ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼� ਤ� ਪਹੰੁਚੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵ� ਨă ਿਤਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਅਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸ� ਭਾਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ 

ਆਪਣੀਆਂ ਨă ਿਤਕ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹ�  ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ 

ਦਸ� ਨਹੰੁਆਂ ਦੀ ਿਕਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰਜ਼-ਏ-ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 

ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨă ਿਤਕ ਿਵਹਾਰ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅਨă ਿਤਕਤਾ ਿਵਚ ਿਲਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ 

ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ’ (ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ) ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਰੰਗ 

ਭੇਦ ਦੇ ਭੰਨĂ  ਿਕਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ, ਿਜਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਹਲ� ਗੋਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਚੱੁਕੀਆਂ 
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ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱੁਟ ਵੀ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਜਦ� ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੋਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਡਾਲਰ� ਦਾ ਭਿਰਆ ਬਟੂਆ ਟੈਕਸੀ 

ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਇਕਦਮ ਉਸ ਬਟੂਏ ਨੰੂ ਸ�ਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਮਨĄ  ਮਨੀ ਗੁਨਾਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਬਟੂਆ ਭੱੁਲਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵਚ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਉਤਰਨ 

ਲਿਗਆ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਭਾਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਚੱੁਪੀ ਧਾਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ  ਲੇਿਕਨ ਉਸ 

ਨੰੂ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਿਮਲੇ ਨă ਿਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਉਸ �ਤੇ ਏਨĂ  ਹਾਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਟਕਣ ਨਹ� ਦੇ 

ਰਹੇ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ : “ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਬਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੱੁਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੰੁਦੈ, ਜਦ� ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਸਮ� ਏਦ� ਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਲੱੁਟ ਵੀ 

ਲਵੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਦ� ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ 

ਆਦਰ©� ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੰੁਦੀ ਐ,” ਪ�ੋ. ਿ©ੰਗਾਰੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਪੜ�ਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਇਸੇ ਕੜੀ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਯਾਦ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨĂ  ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਅਚਾਨਕ ਿਮਲੇ ਵਾਫ਼ਰ ਪੈਿਸਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹ� ਰਿਖਆ ਸੀ : ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨĂ  ਸਾਈ ਵਾਪਸ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਬੀਬੀ ਤੰੂ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਐ, ਖਰੀਦ, ਨਹ� ਖਰੀਦਣੀ ਨਾ ਖਰੀਦ, ਮੈਥ� ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹ� 

ਬੋਿਲਆ ਜਾਣਾ।” ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਿਵਚ ਸਾਈ ਵਾਪਸ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ� ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਲੈਣ ਨਹ� ਸੀ ਆਈ। 

ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨĂ  ਉਹ ਸਾਈ ਸੰਗਰ�ਦ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ�ਾਅ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।  

  ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਰਾਹ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਉਸ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਅਵਚੇਤਨ ਨੰੂ ਚੇਤਨ ਮਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨă ਿਤਕ ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਪਿਰਚਯ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਰਸੇ ਨੰੂ 

ਜੀ�ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਲ� ਰੋਕੀ ਗੱਡੀ ਿਵਚ, ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ� ਸੀ, ਿਜਵ� ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਿਵਚ 

ਸਾਈ ਵਾਪਸ ਫੜਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ� ਸੀ ਰਹੀ।ਮ� ਅੱਖ� ਮਲੀਆਂ। ਗੋਰਾ ਹਵਾ ਿਵਚ ਮਾੜੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵ�ਗੰੂ ਝੰੂਮ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮ� ਹੋਰ ਰੇਸ ਿਦੱਤੀ। ਬਰਫ਼ ਿਵਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਿਨਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਮ� ਗੱਡੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ   

ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ� ਉਤਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮ� ਪੱਟ ਹੇਠć  ਬਟੂਆ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵੱਲ ਬਟੂਆ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ 

ਬਟੂਆ....।” 

  ਅਿਜਹੀ ਨă ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ’ ਿਵਚ� ਵੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ 

ਇਕ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰੀ ਿਵਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਿਲਪਤ ਹੋਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ  ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਿਵਚ 

ਭਾਰਤੀਆਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲ� ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ‘ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਗਾਹਕ’ ਨਹ� ਭੁਗਤਾ�ਦੀ ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ�� ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥ� ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਕ ਸਿਥਤੀ 
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ਅਿਜਹੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨă ਿਤਕ ਿਵਰਸਾ ਉਸ ਨੰੂ ਉਦ� ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਗੋਰੇ ਗਾਹਕ ਵਲ� ਉਸ 

ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਰਾਹ� ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ’ ਦਾ ਪ�ਸੰਗ ਉਭਰਦਾ ਹੈ  ਉਸ ਗੋਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਜਨ� � ਲੋਕ� ਵਲ� 

ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨĂ  ਿਵਚ ਉਹ ਗੋਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ 

‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਭੋਗਣ’ ਰਾਹ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ  ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਆਪਣੇ 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ� ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨă ਿਤਕਤਾ ਨੰੂ ਜਗਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ� ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ 

ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗੋਰੇ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ :  

“ਗੋਰੇ ਇਸ ਤਰ�� ਨਹ� ਕਰਦੇ," ਉਸ ਨĂ  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। “ਿਕ� ਨਹ� ਕਰਦੇ ? ਿਵੱਲੀ ਿਪਕਟਨ ਕੌਣ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਨĂ  ਐਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਿਫਰ ਉਨ� � ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਸੂਰ� ਨੰੂ 

ਖਵਾ ਿਦੱਤਾ," ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਾਤਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਉਹ 

ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈ।” ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਗ�ਹ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ। “ਇਹ ਵੀ ਤ� ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ 

ਸਨ ਤੇ ਤੰੂ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਤ� ਿਕ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਨă ? ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਮ� ਤੈਨੰੂ ਡਾਲਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।  

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਿਹਲ� ©ਰਤ ਨਹ� ਸੀ ਤੇ ਮ� ਇਹ ਨਹ� ਪਾਵ�ਗੀ।” ਮ� ਉਸੇ ਤਰ�� ਹੀ ਸੋਫ਼ੇ 

'ਤੇ ਬੈਠੀ ਨĂ  ਿਕਹਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ‘ਨ�ਹ’ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੋਰੇ ਨੰੂ  ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਰਿਥਕ 

ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਨă ਿਤਕ/ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਨă ਿਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰ ਜੜੱੁਤ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਨă ਿਤਕਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ� 

ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨă ਿਤਕਤਾ ਿਸਖਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਇਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਹਚਾਣ ਹੈ।  

ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਸਰੋਕਾਰ 

  ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਤੱਤ              

ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ-ਪ�ਬੰਧ (Kinship relations) ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ-ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦੇ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਿਜਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਿਹਚਾਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹਨ  ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਪੱਖ� ਤ� ਇਸ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ‘ਿਪੰਜਰਾ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ 

ਿਰੰਗ’ ਹੈ। ਦੋਹ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਿਪੰਜਰਾ’ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ 

ਪਰੰਪਰਕ ਸਮਾਿਜਕ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਤ� ਹਟ ਕੇ ਖੁਲੇ ਡੁਲ�ੇ  ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 

ਿਵਚ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਰਵਾਰ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਨਾਿਤਆਂ 

ਿਵਚ ਪਰੰਪਰਕ ਿਵਹਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਵਲ� ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ�ੀ ਨੰੂ ਸਮਾਜੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜ 

ਕੇ ਨਵ� ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਵੱਲ ਤੋਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਭਜਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ 
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ਿਸਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਉਨ� � ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਭਾਵ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੰੁਮਣ 

ਲੈਣ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੇ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਇਸ ਦਰਿਮਆਨ ਭਜਨ ਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਪਛੋਕੜ ਯਾਦ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਸਮ� ਆਪਸੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਿਵਚ ਵਾਪਿਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਜਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨ 25 ਸਾਲਾ ਦੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਹੀ 

ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਭਜਨ ਨĂ  ਰਮਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਲਾ 

ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱ ਿਟਆ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬ�ਹ ਦਾ ਮੱੁਕਾ ਹਵਾ ਿਵਚ ਖ਼ੁ©ੀ ਨਾਲ ਲਿਹਰਾਇਆ, “ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਤ�, ਅਸ� 

ਬੇ©ੱਕ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ� ਹ�, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਹ�। ਇਹ ਗੱਲ ©ਾਇਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਤੁਸ�, ਸਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ©ਾਇਦ! ਸਮ� ਉਦ� ਤੱਕ ਐਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਿਕ ਅਸ� 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।” ਤਦ ਤੱਕ ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਬਾਹ�, ਭਜਨ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਵਲੀਆਂ ਜਾ 

ਚੱੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨĂ  ਦਾਲਚੀਨੀ ਿਲਪਸਿਟਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱੁਲ�ੀਆਂ ਦਾ ਿਨ©ਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ� �ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ 

ਮੋਹਰ ਵ�ਗ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਖ਼ੁ©ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱੁਕਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਹਰਾਇਆ। 

ਹੁਣ ਭਜਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨĂ  ਰੱਖੀ 

ਸੀ। ਸਕਤਾ ਟੱੁਟ ਿਗਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ©ੋਰ ਿਵਚ ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਰਹੀ ਸੀ, “ਵਟ ਇਜ਼ 

ਹੈਪਿਨੰਗ...!” ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨĂ  ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ� ਝੁਕਾਅ ਲਈਆਂ  

  ਇਥੇ ਨਵ� ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਇਹ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੱਚੀ ਵਰ�ੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਜੰਦਗੀ ਿਬਤਾ ਚੱੁਕੀ ਜੋੜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ  ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਲ� ਪ�ੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਚੰੁਮਣ ਲ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ�ੀ ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ 

ਅਨă ਿਤਕ ਕਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਪਰੋਕਤ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਹੈ : ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨĂ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ 

ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ� ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ।  

  ਅਸਲ ਿਵਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ� ਿਵਚ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ� ਖੱੁਲ�ੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਆਉਣ 

ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤ� ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ� ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਹ�ਕੜ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ 

ਦਾ ਘਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਖੇਰੰੂ ਖੇਰੰੂ ਵੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਖ� ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ 

ਇਕ ਿਮਸਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ‘ਪੱਛਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ’, ‘ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਨਹ� ਿਨਭਦੀਆਂ’, 

‘ਜਵਾਨ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ ਲੁਟ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ’ ਆਿਦ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ� ਨਵ� ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਪਤੀ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਵਲ� 

ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਵਲ� ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਪ�ਮੁਖ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਭੇਟ 

ਉਹਨ� ਦਾ ਸੂਖਮ ਿਦਲ ਵਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟਾ ਰਾਜੀਵ ਚੜ� ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
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ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਮ� ਬਾਪ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਮਨć  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ 

ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਉਹ ਿਰਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾਉਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਰਸ਼ਤਾ ਟੱੁਟਣ ਤ� ਮ� ਬਾਪ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਨĂ  ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਇਕ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ  ਲੇਿਕਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਸਖਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਪੱਛਮੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਯੋਗ ਨਹ� ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਏਨੀ ਿਪਆਰ ਗੜੱੁਚੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 

ਿਵਚ ਉਹ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੇਟੇ ਤ� ਿਲਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ 

ਪਿਰਚੈ ਿਦੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ ਸਮੇਤ ਿਜਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮੋੜ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵਟ�ਦਰੇ 

ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਿਰਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੱੁਤੇ ਮੋਅਤੋ ਨੰੂ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ : ਿਫਰ ਵੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ, 

ਮੋਅਤੋ ਨੰੂ ਇਤਨਾ ਿਚਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ- ਐਨਾ  ਲੇਿਕਨ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ 

ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਐਨਾ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਵਾਿਪਸ 

ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ‘ਸਮਾਨ’ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ� 

ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਅੰਦਰ� ਝੰਜੋੜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਤਾ-ਨਾਤਾ ਸਰੋਕਾਰ� 

ਿਵਚ ਆਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਟੱੁਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਟੱੁਟਦਾ ਹੈ ਤ� ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨĂ  ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ� ਵੀ ਨਾਤਾ ਟੱੁਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ   ਿਜਵ� ਿਮੰਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 

ਪਰਛਾਵ�’ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਨĂ  ਕਿਰਸਚਨ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਿਵਆਹੀ ਮ� ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ 

ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ  ਮੁੜ ਐਜਂਲਾ ਨĂ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਾਰਾ ਨੰੂ ਪਾਿਲਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 

ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਤ� ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਟੱੁਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਿਦਲ ਨੰੂ ਰੋਗ ਲਾ ਬਿਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀ 

ਮੀਰਾ ਉਸਦਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਇਕੱਲ ਨੰੂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਰਸ਼ਤਾ-

ਨਾਤਾ-ਸਰੋਕਾਰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਬਲਿਕ ਿਪਆਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੋਰੀ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਜਂਲਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਮੀਰਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। 

ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ 

   ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆਂ ਉਪਰ ਵਰਿਣਤ ਿਵਿਭੰਨ 

ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਉਹ ਸਰੋਕਾਰ ਅਗ�ਭੂਮੀ  ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼� ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ, ਧਰਮ� 

ਦੀਆਂ ਵਲਗਣ�, ਇਨਸਾਨ� ਦੀਆਂ ਰੰਿਜਸ਼� ਅਤੇ ਦੇਸ਼� ਦੀਆਂ ਜੰਗ� ਤ� �ਪਰ �ਠ ਕੇ ਸਰਬ ਸ�ਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸ 

ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਵਸਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਇਨਸਾਨ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ 

ਇਹ ਹੈ : ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ। ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਿਤਆਂ ਇਹ 
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ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਪਖ� ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਿਗੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ’ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਸਮ� ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਫੈਲੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਿਵਡੰਬਨਾ ਹੈ ਿਕ 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨ� ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾੜ ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਿਸਰਿਫਰਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਿਕਸੇ 

ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਹਫਲ  ਿਵਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਿਸਰ ਿਫਰੇ ਨĂ  ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਓਪਨ 

ਗਰਾ�ਡ ਿਵਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਹਫ਼ਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਭੀੜ �ਪਰ ਅੰਨ�Ă ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਸੌ ਦੇ 

ਕਰੀਬ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ ਗੋਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁੜਪੁੜੀ 'ਚ� ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। 

ਇੰਜ ਹੀ ਿਕਤੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵਚ ਹਿਥਆਰ ਹਨ : ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ 

ਨĂ  ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਿਧਆਪਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬੜਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨĂ  ਦੇਸ ਨੰੂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ 

ਤੱਕ ਿਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਿਨਆਣੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨĂ  ਸੁਪਨĂ  ਿਵਚ ਵੀ 

ਨਹ� ਸੋਿਚਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਨਹ� ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� 

ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਥ� ਸਵ-ੈਰੱਿਖਆ ਲਈ ਹਿਥਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 

ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ : “ਮੈਨੰੂ ਲਗਦੈ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਚਲਾਉਣ 

ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਹਿਥਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮ� ਗੋਲੀ 

ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਝ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।” ਇਹ ਨĂ ਤਾ ਜੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹ�। ਹੱਲ ਤ� ਹਿਥਆਰ� ਤੇ 

ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : “ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤ� ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਥਆਰ� 

’ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।” ਇਕ ਮਾਪੇ ਦਾ ਖ਼ਦ©ਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਪਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵੀ 

ਹੈ। ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਗੰਨ ਕਲਚਰ’ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਆਪਣੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਿਬਰਤ�ਤ 

ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ : ਸਾਨੰੂ ਤ� ਸਾਡੇ ਮ� ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਬੰਦੂਕ� ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਖੇਡਣ ਿਦੰਦੇ ਿਕ ਇਹਨ� 'ਤੇ ਮਾੜਾ 

ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ� ਤ� ਖੱੁਲ�ੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਪਈ ਐ। ਿਨ{ਕੇ-ਿਨ{ਕੇ ਜੁਆਕ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� �ਠਣਾ ਬੈਠਣਾ 

ਵੀ ਨਹ� ਆ�ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ� ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨĂ । ਇਸੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਿਸਖਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ� ਵਾਪਸ ਿਲਜ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ� ਪ�ਿਕਰਤੀ ਨੰੂ ਿਨਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵੀ 

ਸਰੋਕਾਰ� ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਸਰਜਦਾ 
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ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੁਹੱਪਣ ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੋਝਪੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹਾਈ ਵੇਅ ਤ� ਐਗਿਜ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦ� ਕਾਰ 

ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਤ� ਨਜ਼ਰ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਮਨਮੋਹਕ ਨਹ� ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਥੋੜ�ਾ 

ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹ� ਤ� ਪਹਾੜ� ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤ� ਬਰਫ਼ ਖੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੇਠਲਾ ਪਹਾੜ� ਦਾ 

ਅਸਲ ਿਚਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਤ� ਿਬਨ� ਇਹ ਟੀਸੀਆਂ ਰਤਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹ� ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਿਜ�-ਿਜ� 

ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ� ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ� ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮ� ਪਹਾੜੀਆਂ 

ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰੂਪਤਾ ਤ� ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ�। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਸਮਰੂਪਤਾ ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ 

ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਣੀ ‘ਅਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ�’ ਨੰੂ ‘ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ�’ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਖ� ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਇਕ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਾਲਾ ਲਹੂ’ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਚੜ�ਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਹਾਣੀ 

ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਲਹੂ ਗੋਿਰਆਂ ਵਲ� ਵਰਿਤਆ 

ਨਹ� ਜ�ਦਾ ਬਲਿਕ ਉਹ ਤ� ਕੇਵਲ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾਨ ਵਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਸਖਰ ਅਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਝਲਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵ� 

ਿਕ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨĂ ਟ ਕਰੇ, ਬਲੱਡ ਡੋਨĂ ਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਓ 

ਪੋਜ਼ਿਟਵ ਬਲੱਡ ਗਰੁਪ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵ� ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਝਲਕ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨĂ ਿਰ�ਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਿਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਰਾਹ� ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

‘ਦਰਖ਼ਤ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  

ਅਸਲ ਿਵਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਧਰਾਤਲ� ਤੇ ਿਵਚਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਧਰਾਤਲ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 

ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ� ਵਲ� ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ� ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ� ਉਭਰਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਵ� 

ਿਕ ‘ਦਰਖਤ’ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਰੀਆ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਿਬਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉਥ� ਦੇ 

ਬਾਿਸ਼ੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਦਰੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੀਅਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਿਦ�ੜ ਹਨ ਬਲਿਕ ਆਪਣੇ 

ਿਕਮ-ਉਲ-ਸੰੁਗ ਵਰਗੇ ਨਾਇਕ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੜ�ਦੀਕਲਾ ਦਾ ਿਬੰਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਥ� ਹੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 

ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ਅਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਝੰਿਬਆ ਹੋਇਆ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਏਨĂ  ਸਖਤ ਿਮਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਲਾ 

ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਤੇ ਹਲਕੀ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆ�ਦੀ। ਇ� ਇਹ ਪਾਤਰ 
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ਅਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ ਝੰਿਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਿਜਵ� ਰੁਖ ਦੇ ਸੱੁਕੇ ਤਣੇ ਿਵਚ� ਕਰੰੂਬਲ਼ ਫੱੁਟਦੀ ਹੈ ਉਵ� ਹੀ ਪ�ੋ. ਿਰਊ 

ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰਾ ਦੂਿਸ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ 

ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ 

ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

ਕੌਨ ਕਿਹਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਗ ਿਦਲ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਆਂਸੂ ਨਹ� ਬਿਹਤੇ 

ਅਗਰ ਯੇਹ ਸਚ ਹੈ ਤ� ਪੱਥਰ ਸੇ ਚਸ਼ਮ� ਿਕ� ਿਨਕਲਤੇ ਹੈ 

ਇਸ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਰਾਹ� ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� 

ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਭਿਵਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਉਦ� ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ 

ਹੈ ਜਦ� ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ’ ਿਵਚਲੇ ਪਾਤਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਿਰਚੈ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ। ਰਾਸੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਚ�ਦ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 

ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ਾਨĂ  ਿਵਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਸਕੇ - ਵੇਖਣ 

ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸੋ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਦੀ ਜੇਲ� ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਿਮਆਦ ਨਹ� ਤੇ 

ਿਪਛ� ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ  ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈ ਂਦਾ ਹੱਥ ਵੀ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ�ਪਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਿਰਗੀ ਤੇ ਿਚਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਉ ਵਾਲਾ ਹੀ ਿਪਆਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦੈਡੀ 

ਆਂਕਲ’ ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ  ਲੇਿਕਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਇਕ ਵਲ� ਉਸ ਕਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ 

ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਜਦਿਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਹਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਰਾਸੋ-ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰੇ ਕਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।  

ਅਿਜਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਰ ਅਨĂ ਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਤ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਸੰਤੋਖ 

ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ’ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਨ� ਦੀ ਨਰਸ ਆਪਣੇ ਕ�ਪ ਿਵਚ ਦਸ 

ਸਾਲ ਤ� ਿਨ{ਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ� � 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਦਸ ਵਿਰ�ਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਇਕ ਿਨ{ਕਾ ਿਜਹਾ ਕਾਨੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂ ਜਦ� 

ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਮਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤ� ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ 

ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਹਾਰ ਉਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਇਸ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ ? 

ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਿਸੱਧਾ ਿਜਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੰੂ 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਹਾਰ ਭਾਵ� ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼� 

ਦੀ ਧ�ਸ, ਜੰਗ, ਤਬਾਹੀ ਆਿਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਮੰਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�’ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ 

ਇਕ ਕਿਰਸਚਨ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵ ੇ

ਿਜਹੜੀ ਇਕ ਅਣਿਵਆਹੀ ਮ� ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੰੂ ਪਾਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਇਕੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੇਮੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦ� ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪ�ੇਮ ਦੇ 

ਪ�ਤੀਫਲ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਾਰਾ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹ�  ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਲ ਹੀ ਇਕੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਲ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਜਦ� ਮਾਨਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ 

ਮਿਹਕ ਸਮੇਤ ਮੀਰਾ ਨ� ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ  ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਦੀ 

ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਘੰੁਮਾ�ਦੀ ਿਫਰਾ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਜੈਸਚਰ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ 

ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ‘ਦਰਖਤ’ ਿਵਚਲੇ ਿਬੰਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਰੁਖ ਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਿਕਰਤਕ 

ਵਰਤਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਹਸਾਸ� ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਵ� ਹੀ ਮੀਰਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁਖ ਵੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੀ 

ਿਨਰਛੱਲਤਾ ਵ�ਗ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਭੰਨĂ  ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਜਗਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖ� ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨĂ ਕ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਤਰ ਵਲ� ਸੁਭੋਕੀ ਵਰਤੇ ਵਾਕ ‘ਿਬਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਇਨਜ਼’ (Between the 

lines) ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਅਰਥ� ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਇਹ ਬਾਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਜਥੇ ਮੁਖਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ 

ਸਰੋਕਾਰ� ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚਲੀ ਚੱੁਪ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਵਾਸੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਬਲਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਿਵਚ ਸਥਾਨ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਸਮੇਤ ਪ�ਸਤੁਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।  
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ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 1.6              ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਬੇਦੀ 

 

 ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� 

ਕੋਈ  ਵੀ ਸਾਿਹਤ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ‘ਜਗਤ’ ਅਤੇ ‘ਜੁਗਤ’ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ‘ਜਗਤ’ ਤ� ਭਾਵ 

ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕਥਾ-ਸੰਸਾਰ ਤ� ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ‘ਜੁਗਤ’ ਤ� ਭਾਵ ਇਨ� � ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤ� ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵ� ਪੱਛਮ ਦੀ ਹੁਨਰੀ ‘ਿਨ{ਕੀ ਕਹਾਣੀ’ (Short Story) ਤ� ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੋਈ ਤੇ ਿਲਖੀ ਜ�ਦੀ 

ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ� ਿਵਚ ਸਾਡੀ ‘ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ’ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ 

‘ਲਕੀਰੀ ਿਬਰਤ�ਤ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ‘ਚਲੋ ਚਾਲ’ ਦੀ ਲੈਅ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਤ� ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ 

ਹੈ। ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਤੇ ਅਚੰਭਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਨੰੂ ਇਕ ਦਮ ਝਟਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਾਵ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ’ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ-ਰਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ’ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਫਲੈਸ਼ ਬੈਕ 

ਿਵਧੀ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਪਿਨਕ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਿਵਧੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਨ� � 

ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਸਰੋਤੇ ਰੂਪੀ’ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਪਾਠ-ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਸ਼�ਵਣ-ਆਨੰਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ 

ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਿਗਆਸਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਿਵਧੀਆਂ ਅਸਲ ਿਵਚ 

‘ਕਥਾ-ਜੁਗਤ�’ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨ� � ਤ� ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਨĂ  ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਿਲਆ ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਨ� � ਨĂ  ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਪੱਛਮ ਦੀ ਸਾਿਹਤਕ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਵੀ ਿਨ{ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਤ ਅਨĂ ਕ ਜੁਗਤ� ਲਈਆਂ ਹਨ। ਿਜਵ� ਅਮਰੀਕੀ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਓ ਹੈਨਰੀ ਤ� ਆਕਾਰ ਿਵਚ ਿਨ{ਕੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਗੰੁਝਲ ਸੁਲ਼ਝਾਉਣੀ ਅਤੇ  

ਕਥਾ-ਸਾਰ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ (Gist) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੁਲਵੰਤ 

ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ ਨĂ  ਅਪਨਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਨĂ  ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 

ਅਨĂ ਕ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਨĂ  ਆਪ ਿਸਰਜੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਵਧਾ ਿਵਚ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ  ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਿਵਧਾਗਤ ਸਾਥੀ ‘ਨਾਵਲ’ ਵ�ਗ ਕਿਵਤਾ, ਨਾਟਕ 

ਆਿਦ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵਤਾ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਪ�ਗਟਾਵਾ’ 

(Spontaneous overflow of powerfull feelings) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਟੰੁਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਬੰਬ, 

ਪ�ਤੀਕ, ਰੂਪਕ ਆਿਦ ਰਾਹ� ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਪਾਠ-ਆਨੰਦ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਵਲ ਿਵਚ ‘ਸੰਘਣੇ 
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ਿਬਰਤ�ਤ’ ਦੀ ਹ�ਦ ਕਾਰਨ  ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਕਥਾ-ਰਸ ਰਾਹ� ‘ਪਾਠ-ਆਨੰਦ’ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਨਾਟਕ ਇਕੋ ਵੇਲੇ  

ਪਾਠ-ਆਨੰਦ ਤੇ ਿਦ�ਸ਼-ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ (Conflict) ਤੇ ਤਨਾਅ (Tension) 

ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਰਜ (Action) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਠਕੀ ਜਿਗਆਸਾ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਨੰੂ ਗਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ’ ਦਰਸ਼ਕ ਨੰੂ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮ-ਆਨੰਦ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਸ਼ਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� ਉਹ ਕੇਵਲ 

ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹ� ਆਇਆ ਬਲਿਕ ਖ਼ੁਦ ਮੰਚ ਤੇ ਿਵਚਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ 

ਅਲਪ ਿਬਰਤ�ਤਕਤਾ ਨਾਲ ਿਨ{ਕੀਆਂ ਿਨ{ਕੀਆਂ ਕਾਰਜੀ ਛੂਹ�, ਤੇਜ਼-ਗਤੀ, ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-

ਸੁਹਜ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਨੰੂ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਵੱਧ ਪਾਠ-ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ 

ਨਾਟਕ ਵ�ਗ ਕੇਵਲ ‘ਆਵੇਸ਼ਮਈ’ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ ‘ਘਾੜਤ’ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਹ ਵਾਕ ਵੀ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਕਹਾਣੀ ਘੜਨੀ’ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮੁਢਲੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਚਰਨ ਿਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

ਦੀਵਾਨਾ ਤ� ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰਘ ਪ�ੀਤਲੜੀ, ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ�, ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦੱੁਗਲ, ਸੁਜਾਨ ਿਸੰਘ ਰਾਹ� 

ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਿਵਰਕ, ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ ਧੀਰ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਿਟਵਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਫੜਕੇ ਪ�ੇਮ 

ਪ�ਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਭੱੁਲਰ, ਗੁਰਵੇਦ ਰੁਪਾਣਾ, ਵਿਰਆਮ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਿਕਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਪ�ੇਮ 

ਗੋਰਖੀ, ਅਤਰਜੀਤ ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ ਨਵ� ਤਜਰਬੇ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸਲ� ਨਵ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਜਿਤੰਦਰ ਹ�ਸ, ਗੁਰਮੀਤ 

ਕੱਲਰਮਾਜਰੀ, ਸੁਖਜੀਤ, ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਰਾਣਾ ਆਿਦ ਤਕ ਨਵ� ਿਦਸਹੱਿਦਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ  ਸਮਾਨ�ਤਰ ਿਜਥੇ ‘ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ’ ਨĂ  ਸਮਾਨ�ਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹੈ ਉਥੇ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ’ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਿਹਤ’ ਦੇ 

ਖਾਨĂ  ਿਵਚ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ  ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਾਠ 

ਪੁਸਤਕ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਬਾਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕ�ਮਵਾਰ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕ 

(ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’, ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ‘ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ’, ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੀ 

‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼’, ਡਾ. ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਿਗੱਲ ਦੀ ‘ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ਼’), ਚਾਰ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ (ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ 

ਦੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’, ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ‘ਿਪੰਜਰਾ’, ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ’, ਿਮੰਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ 

‘ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�’) ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ (ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੀ ‘ਦਰਖ਼ਤ’, ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ‘ਕਾਲਾ 

ਲਹੂ’, ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ‘ਨਵ� ਸਾਲ’ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੰੂ ਮਰ ਿਗਆ’) ਹਨ। ਇਨ� � ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਠ ਰਾਹ� ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
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ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਨ� � ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਪਾਠ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ 

ਪ�ਸੰਗ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਕਹਾਣੀ’, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ‘ਿਨ{ਕੀ 

ਕਹਾਣੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲ ਚੱੁਕਾ ਹੈ, ਇਕ ਿਨ{ਕ-ਆਕਾਰੀ ਗਲਪ-ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ� ਅਜਕਲ� ‘ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ’ ਵੀ  ਿਲਖੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵਿਰਆਮ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨĂ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਆਈ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਦੀ ਿਕਤਾਬ ‘ਜਮਰੌਦ’ ਨĂ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਧਾ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਖ� 

ਗਲਪ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਤ� ਭਾਵ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਅਲਗ ਅਲਗ  ਜੁਗਤ� (Devices) ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

�ਜ ਜੁਗਤ� ਦੀ ਤ� ਹਰ ਸਾਿਹਤ-ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਤ� ਢ�ਚਾ ਹੀ ਨਾਟ-ਜੁਗਤ� (Dramatic 

devices) ਤੇ ਖੜ�ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ 

ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਘਟ ਸਮ� ਿਵਚ, ਿਨ{ਕੇ ਆਕਾਰ ਦੀ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਪੜ�ਨ ਯੋਗ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰਯੋਗ ਕਹਾਣੀ 

ਆਕਾਰ ਧਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਖ� ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਰਥਵਾਨ 

ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਨੰੂ ਕ�ਮਵਾਰ ਵਾਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਿਕ 

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ (ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ, ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਡਾ. ਰਵੀ 

ਸ਼ੇਰਿਗੱਲ), ਕੈਨĂ ਡਾ (ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ, ਿਮੰਨੀ ਗਰੇਵਾਲ) ਅਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ 

(ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ, ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਿਜਹੇ ਿਤੰਨ ਪ�ਮੁਖ ਦੇਸ਼� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 

ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਿਵਿਭੰਨ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਿਕਵ� ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਮਨਬਚਨੀ’ (Monologue) ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਿਜਹੜੀ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਆਤਮਕਥਨੀ (Soliloquy) ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੰੁਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਭਾਵ 

ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ‘ਮ�’ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨ� ਤੇ 

‘ਪਰਵਾਸੀਆਂ’ ਵਲ� ਭੋਗੀ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਥਾ-ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. 

ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨĂ  ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਆ©ਰੇ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਜ-

ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਿਚਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲ ਿਵਚ ਘੰੁਮਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜ� ਪੜ�ਣਾ ਦਿਹ©ਤਗਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ©ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸੰਥੀਆ ਮੇਲਰ ਦੀ ਰ�ਦੀ 

ਧੀ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਉਣਾ ਿਕਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਫਲ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲ� 

ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ� ਿਵਚਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ ਰਾਹ� ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਮੈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪ�ਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੱਖਣਾਰਥੀ ਅਰਥ-ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ�, 
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ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਮਨੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ�  ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਿਹਰੀਅਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਅਮਲ� ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਿਗੱਲ ਵਲ� ਤ�ਾਸਦੀ ਦਾ ਆਤਮਭੋਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਉਸਾਰੀ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ 

ਵਲ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ  ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ 

ਉਸ ਿਦਨਚਰਯਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਹ ਮਕੈਿਨਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 

ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲ ਿਵਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਿਦੱਖ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਿਵਚ ਘੰੁਮ ਰਹੇ ਖੁਫੀਆ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਆਤੰਕਵਾਦੀ’ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵ� ਦੇਸ਼ 

‘ਅਮਰੀਕਾ’ ਪ�ਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹ ਕੇ 

ਵੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪ�ਤੀ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਉਸਦੀ ਬ�ਹ ਉਤੇ ਖੁਿਦਆ 

‘ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ’ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਕਥਾ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ 

ਿਚੰਨ�  ਵਜ� ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਮਾਲ ਿਵਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਿਵਚ ਵਖ ਵਖ ਭ�ਤ ਦੇ ਲੋਕ�, ਜੋ ਅਸਲ 

ਿਵਚ ਖੁਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮਨĄ ਕਲਿਪਤ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ 

ਸਮਰਿਪਤ ਸ਼ਿਹਰੀ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ/ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿਵਚ ਫੜ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ 

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਢ ਿਵਚ ਹੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ ਉਸਦੀ ਆਤਮਕਥਨੀ ਰਾਹ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ : 

ਕੱਲ� ਮ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸ�। ਇਹ ਦੇਸ ਮ� ਅਪਨਾਇਆ ਤ� ਸੀ ਇਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 

ਮਾਣਨ ਲਈ, ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੱਥਕੜੀ। ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਿਕਸੇ ਿਸਆਸੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ� 

ਹੀ ਉਹਨ� ਿਕਹਾ ‘ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਟੈ{ਸਟ’ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਉਹਨ� ਮੈਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤ� ਪੁਲਾੜ ਿਵਚ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 

ਅਤੇ ਮ� ਿਖ਼ਲਾਅ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਬਖਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਕਤਲ ਮ� ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀ ਮ� ਨਹ� ਮਾਰੀ, ਚੋਰੀ ਮ� ਨਹ� 

ਕੀਤੀ, ਿਫਰ ਹੱਥਕੜੀ ਿਕ� ? ਬੀਬੀ ਦਾਹੜੀ ਅਤੇ ਸੁਰਮਈ ਪੱਗ ਨੰੂ ਕਾਲਖ ਿਕ� ? ਮ� ਸੋਿਚਆ ਕੱਲ� ਦਾ ਿਦਨ ਿਕੰਨਾ 

ਕੁਲਿਹਣਾ ਸੀ ? 

ਇ� ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ/ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ 

ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਹਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ� ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ� � ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਇਸੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੰਵਾਦ-ਜੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸਫੋਟਨ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹ� ਹੀ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਥਾਕਾਰ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 

ਤੱਕੜੀ ਿਵਚ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ�ਤ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਥਲੀਨ 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ  49 ਪੇਪਰ ਪੰਜਵ� 
 

 

 

ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਥ� ਪਤੀ ਭਾਵ ਨਾਇਕ ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ 

ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਲਾਕ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ : 

“ਤੰੂ ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਤ� ਹ� ਜ� ਇਰਾਨ ਤ� ?” 

“ਮ� ਇੰਡੀਆ ਤ� ਹ� ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਹ�।” 

“ਤੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨĂ  ਮਾਲ ’ਤੇ ਅਟੈਕ ਿਕੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ?” “ਮ� ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਨਹ� 

ਅਤੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ।” 

“ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੈਥਲੀਨ ਨĂ  ਤੈਨੰੂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਲਾਕ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ  ਨ� -ਿਗਆਰ� ਿਪੱਛ� 

ਮੂਲਵਾਦੀ ਬਣ ਿਗਆ ਏ ?"  

“ਕੈਥਲੀਨ ਨੰੂ ਮ� ਤਲਾਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨĂ  ਮੈਨੰੂ ਨਹ�। ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨ{ਜੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।” 

“ਅਸ� ਕੈਥਲੀਨ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੰੂ ਉਸਨੰੂ ਬੁਰਕਾ ਪਿਹਨਣ ਲਈ 

ਿਕ� ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸ� ? ਤਸੀਹੇ ਿਕ� ਦੇਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸ� ?” 

“ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮ� ਿਸੱਖ ਹ�; ਮ� ਕੈਥਲੀਨ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਨਹ� 

ਿਕਹਾ। ਬੁਰਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ� ਪਿਹਨਦੀਆਂ ਹਨ।” 

“ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ! ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਤੈਨੰੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 

ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪ�ਮੁਖ ਜੁਗਤ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲ ਿਵਚ 

ਬੈਠĂ  ਨਾਇਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਨ� ਬਹਾਨĂ  ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਜ� ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਜ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਸਲ ਿਵਚ 

‘ਖੁਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ’ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੰੂ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਹਰ ਹਰਕਤ 

ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਨਾਇਕ ਨੰੂ ਜਦ� ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੰੂ 

ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ ਵਜ� ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮਨਬਚਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਦ� ਿਸਖਰ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕਹਾਣੀ ਦਾ ‘ਿਸਖਰ’ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਹਾਣੀ 

ਇਸੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੈਟਾਫਰ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਿਸਖਰ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ : 

ਉਸ ਨĂ  ਮੇਰੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਹ ਕੇ, ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਥ� ਤ� ਮੇਰੀ ਬ�ਹ ਫੜਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਮ� ਬ�ਹ 

ਿਪਛ�ਹ ਿਖੱਚਿਦਆਂ ਿਕਹਾ: “ ਤੰੂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪਲੀਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਉਸ ਨĂ  ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਤੇ 

ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਤੰੂ ਕੱਲ� ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਪੇ© ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।ਂ” ਲਾਬੀ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਮ� 

ਉਸਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਵੜਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਜਸਮ ਿਵਚ� ਓਸੇ ਸਿੜ�ਆਂਦ 

ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮ� ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲਈ ਮ©ੀਨ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ। ‘ਜ�ਾਨੀ ਵਾਕਰ’ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਪੈ{ਗ 

ਲਾਇਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਵੰਡਰ ਦੀ ਮਿਹਕ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨ� ਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਿਪੰਡਾ ਸੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਮ� ਸੋਿਚਆ ਿਕ 
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ਿਕਧਰੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਰਿਹ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ� ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਫੇਰ 

ਦੋਵ� ਹੱਥ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਸੰੁਘ ਕੇ ਮਨ ਬਦਲ ਿਲਆ। ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ� ਨਵ� ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮ� ਫ਼ੌਰਨ ਲ�ਡਰੀ ਰੂਮ ਿਵਚ 

ਿਗਆ। ਮ©ੀਨ ਖੋਲ�ੀ, ਟੀ-©ਰਟ ਕੱਢੀ, ਉਸਦੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਥ� �ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ, ਿਸੰਕ ਿਵਚ ਹੱਥ� ਮਲ 

ਮਲ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤ�ਈ ਧ�ਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ 

ਮੈਲ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਿਦਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ਇਕ ਤ� ਵਧੀਕ ਕਥਾ-

ਜੁਗਤ� ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

I. ਮਨਬਚਨੀ 

II. ਆਤਮਕਥਨੀ 

III. ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਪ�ਭਾਵ 

IV. ਿਵਸ਼ਵਾਸ/ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ 

V. ਿਚੰਨ� ਾਤਮਕਤਾ 

VI. ਸੰਵਾਦ-ਜੁਗਤ 

VII. ਿਵਅੰਗ-ਜੁਗਤ 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ 

ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਿਵਚ ਇਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਿਵਅੰਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਤਰ 

ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਿਰਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ’ ਿਵਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ‘ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਲਈ 

ਸਮੰੁਦਰ’ ਇਕ ਬਰੋਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੰੂ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਹਤ ‘ਇਸਲਾਮ ਤੇ 

ਸ਼ਹੀਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਵ� ਹਿਥਆਰ’ ਿਜਹੀਆਂ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ�ਦਾ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ� ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

‘ਕਰਾਉਨ ਬੁਕਸ’ ਨ� ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਿਦੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚਲੀ ਿਕਤਾਬ ਤ� ਪੜ�ੀ 

ਹੈ: 

ਮ� ਿਕਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬ�ਚ ਤ� �ਠ ਕੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਲਾਟ ਵੱਲ ਦੇ ਬ�ਚ 'ਤੇ ਬੈਠ 

ਿਗਆ। ਿਕਤਾਬ ਿਫਰ ਖੋਲ�ੀ ਤ� ਇਕਾਨਵ� ਨੰਬਰ ਪੰਨĂ  ਦੀਆ ਪਿਹਲੀਆ ਸਤਰ� ਸਨ: ‘ਜਦ� ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ©� ਿਵਚ ਘੱਲੇ 

ਫੌਜੀ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਗ ਿਵਚ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜ� ਜਦ� ਮੂਲ ਦੇ© ਿਵਚ ਅਨੱਰਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਤੇ 

ਝੂਲਦੇ ਝੰਡੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਕਤ-©ਰਾਬੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਰੁਦਨ ਤ� ਬੇਲਾਗ, ਧਰਤੀ 

�ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦ� ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮ� ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
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ਜਦ� ਖ਼ੂਨ ਝੰਿਡਆ ਤ�ਈ.ਂ..।' ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੈਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� 

ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਕਦਮ ਕੁਰਸੀ ਤ� �ਿਠਆ, ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਥ� ਤ� ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਡੌਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਨੰੂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ, 

“ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ�ਦਰਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹ�, ਨਾ ਵਕੀਲ-©ਕੀਲ ਦਾ, ਨਾ ਹੋਰ 

ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੀ ਤੈਨੰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ?" ਮੈਨੰੂ ਬ�ਹ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਿਗਆ 

ਜਾਿਪਆ ਤੇ ਿਕਧਰ� ਲਾਿਗ� ਹੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਿੜ�ਆਂਦ ਆਈ – ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ, ਧੱਕਾਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 

ਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਇ� ਜਾਿਪਆ, ਿਜਵ� ਉਸ ਸਿੜ�ਆਂਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀ-©ਰਟ ਿਲੱਬੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੰੂ ਗਲ� 

ਲਾਹ ਕੇ ਫ਼ੌਰਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮ©ੀਨ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਸਿੜ�ਆਂਦ ਧੋ ਦੇਵ�। 

ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀ 

ਦੇ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਵਸਫੋਟਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੂਹ ਤੇ �ਕਰੇ ਿਚੱਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ�ਿਹ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚ ‘ਝੰਡੇ ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਮਰੀਕੀ 

ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਰੂਹ ਤੇ �ਕਰੇ ਿਚੱਤਰ’ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ�ੋ. 

ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਥ� ‘ਕਾਲੇ-ਕਾਲੇ’ ਿਵਚਲੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ 

ਬਾਤ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਸ� ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਗੋਿਰਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ‘ਕਾਲੇ’ ਹੀ ਕਹਾ�ਦੇ ਹ� ਪਰ ਅਸਲ 

ਿਵਚ ਅਸ� ਗੋਰੇ (White) ਤੇ ਕਾਲੇ (Black) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ�ਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਾਮਕਰਣ ਭੂਰਾ 

(Brown) ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚੰਦ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ’ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਲ� ਉਸ ‘ਕਾਲੇ 

ਪਿਰਵਾਰ’ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਿਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਚ�ਦ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪੱਕਾ 

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਲ� ਉਸ ਨੰੂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਿਪਆਰ, ਉਮਾਹ, ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਿਮਲੀ। 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਿਵਚ ਵੀ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਵ�ਗ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਵਲ� ਿਸਰਜੀ 

ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇ� ਇਸ ਨੰੂ ‘ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ’ ਦੀ ਕੋਟੀ ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 

‘ਮਨਬਚਨੀ’ (Monologue) ਤੇ ਆਤਮਕਥਨੀ (Soliloquy) ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ 

ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਤ� ਚੰਦ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ�ਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਤ� ਕਾਲੇ 

ਕਲਾਕਾਰ� ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਜੋੜੀ (ਰਾਸੋ-ਟੈਮੀ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਿਵਚ ਮੁਖ ਜੁਗਤ ‘ਉਤਮ 

ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ’ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਥ� ਥ� ਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਚ�ਦ (ਚੰਦ ਿਸੰਘ ਅਰਸ਼ੀ) ਦੀ ਮਨਬਚਨੀ ਤੇ 

ਆਤਮਕਥਨੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਪਰਵਰਿਤਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਟ-ਜੁਗਤ ਿਵਚ 
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ਢਲਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ‘ਨਕਲੀ ਿਵਆਹ’ ਦੀ ਥ� ਚ�ਦ ਨਾਲ ‘ਅਸਲੀ ਿਵਆਹ’ ਦਾ 

ਸੁਪਨਾ  ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਟੈਮੀ ਨĂ  ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਿਮਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨĂ  ਿਮਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਕਦਰ 

ਮੋਹ ਿਲਆ ਿਕ ਅਸ� ‘ਪਿਹਲੀ ਡੇਟ’ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ‘ਪਿਹਲੀ ਡੇਟ’ ਵਾਲੀ ©ਾਮ ਮ� ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ 

ਜਿਗਆਸਾ ਨਾਲ ਮਦਹੋ©, ‘ਡਰੀਮ ਵੀਜ਼ਨ’ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵਚ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ�। ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਤਰੰਗ� ਝੂਮ-ਝੂਮ ਕੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ; ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਿਵਚ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 

ਸਨ; ਅੰਤਰਮਨ ਿਵਚ ਖੁ©ੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਰਿਹ-ਰਿਹ ਕੇ ਫੱੁਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵਚਲੀ ਖਰਮਸਤੀ ਉਸ ਕੁੜੀ 

ਨੰੂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਨਾਟਕੀ ਸਿਥਤੀ’ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਮੀ 

ਦੀਆਂ ਨਾਚ-ਮੁਦਰਾਵ� ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਾਸੋ ਦੀ ਟੋਲੀ ਰਲ ਕੇ ਿਦ�ਸ਼-ਸੁਹਜ ਿਸਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਟੇਜ �ਪਰ 

ਉਸ ©ਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਮੂਹ ਨਾਚ-ਗੀਤ ‘ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ! ©ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਟੈਮੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮ-ਝੂਮ 

ਅੱਖ� ਮਟਕਾ ਮਟਕਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋ© ਿਵਚ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਸੋ ਦੀ ਨਾਚ-ਟੋਲੀ ਸੁਪਨ ਰੰਗੇ ਿਲਬਾਸ 

ਪਿਹਨ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਸਟੇਜ ਿਹਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਦ�© ਿਵਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ 

ਦਰ©ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਾਚ-ਗੀਤ ਖਤਮ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਿਫ਼ਜ਼ਾ ਗੰੂਜ �ਠੀ ਸੀ। 

ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਸਿਥਤੀ  ਿਵਚ ਭੰਗਣਾ ਉਦ� ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਿਚੱਟੇ ਜੱਜ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ 

ਿਵਰੁਧ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਰਾਸੋ ਸਮਾਗਮ ਮ�ਬਰ ਹੈ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਬੱਸ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ‘ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ� ਨĂ  

ਉਸਨੰੂ ‘ਨਸਲਵਾਦੀ ਪੂਰਵ-ਗ�ਿਹਆਂ’ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ, ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੂਰ ਉਪਜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਸਦੇ 

ਿਖਲਾਫ਼ ‘ਿਸਟੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇ©ਨ’ ਤੱਕ ‘ਰੋਸ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਥ� ਹੀ ‘ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ’ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ 

ਦੁਖ�ਤ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਨ� � ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤ� ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਟਕੀ ਕਥਾ-

ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ‘ਨਾਟਕ ਨਾਟਕ ਨਾਟਕ’ (Play within play) ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਹੱਕ� ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸੋ, ਜੋ ਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਮੰਚ ਤੇ 

ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਨੰੂ ਜੇਲ� ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੇਲ�-ਪਰਵਾਸ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 

ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਚ�ਦ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਇਹ 

ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚ�ਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਟੈਮੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਿਸ਼ਫਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ 

‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਵਆਹ’ ਲਈ ਉਸ ਵਲ� ਰਖੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਰਾਸੋ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਨਾਗਵਰ ਲਗਦੀ 

ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਿਬਫਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।  “ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਵੇਚ�ਗਾ ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ!” ਆਖਰ, ਟੈਮੀ ਭੜਕ �ਠੀ 

ਤ� ਰਾਸੋ ਇੰਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਿਜਵ� ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੋਵੇ, “ਤੰੂ ਏਸ ਨੰੂ ਡਾਲਰ� ਦੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ 
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ਸੌਦੇ ਵ�ਗ ਨਾ ਤੋਲ ਟੈਮੀ ! ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰ ਿਕ ਇਹ ਚ�ਦ ਵੱਲ� ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ... 

ਉਧਾਰ ਕਿਹ ਲੈ, ਬੇ©ਕ ਕਰਜ਼ ... ਤੇ ਜਦ� ਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਪਰਤ ਆਏ, ਆਪ� ਇਹ ਉਧਾਰ ਮੋੜ 

ਦੇਵ�ਗੇ।” 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 

ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਘਰ 

ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੰੂ ਚਲਦਾ ਰਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿਲਆਣ - ਇਹ ਿਤੰਨĂ  ਪੱਖ ਨਾਲੋ ਨਾਲ 

ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਿਪਛੇ ਇਕ ਦਿਮਤ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਮਤ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚ�ਦ ਉਸ ਘਰ ਿਵਚ ਨă ਿਤਕ ਸੰਜਮ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਿਬਤਾਏ ਪਲ� ਅਤੇ ਟੈਮੀ 

ਵਲ� ਿਮਲੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹ�, ਇਹ ਿਪਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਿਕਹੜੀ 

‘ਵੰਨਗੀ’ ਹੋਊ ਿਕ ਟੈਮੀ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਵਚਰ ਕੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਰੱਜ 

ਕੇ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਅੰਤਰ-

ਦਵੰਦ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਥੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਚ�ਦ ਦੀ ਅਸਲ ਿਵਆਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ 

ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਵਆਹ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਚੱਕੇ ਤੇ ਿਕੱਗੀ ਪ�ਤੀ ਨਫਰਤ ਜਾਿਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ 

ਚ�ਦ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏ ਇਨ� � ਦੇਵਿਤਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਹੈ। ਏਨੀ ਖੁ©ੀ ਿਕ ਮ� 

ਫੱੁਿਲਆ ਨਹ� ਸੀ ਸਮਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਟੈਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਸਮ� ਦੀਆਂ 

ਹੁਸੀਨ ਯਾਦ� ਨĂ  ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ� ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ, ਿਚਹਰੇ ਦਾ ©ੋਖਪਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੱੁਲ�� 

�ਪਰ ਹਰ ਸਮ� ਮਟਕਦੀ, ਲਰਜ਼ਦੀ, ਗੁਣਗੁਣਾ�ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਯਾਨੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਯਾਦ ਆ ਆ ਕੇ 

ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ‘ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ’ ਿਬਰਤ�ਤ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਟਕੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ‘ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ’ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਿਵਚ ਹੀ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ�ਝ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੇ ਪੁਖਤਗੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਪਖ� ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਾਟ-

ਜੁਗਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ।  

 

 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਉਕਰੀ ਬਰਫ 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚੇਤਨਾ ਪ�ਵਾਹ’ (Stream of consciousness) ਦੀ 

ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰਵਾਸ  ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ 
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ਵਜ� ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਰੰਗਭੇਦ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਿਦ ਵਰਤਾਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਗੋਰੀ 

ਸਵਾਰੀ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾੜੇ ਦੀ ਥ� ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਜ� ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਿਮਲਣਾ 

ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਰੁਕਿਦਆਂ ਇਕ ਗੋਰਾ ਉਸ ਪ�ਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 

ਲੈਕਸਸ ਦਾ ਿਪਕ-ਅਪ ਆ ਕੇ ਰੁਿਕਆ। ਿਨ{ਕੀ-ਿਨ{ਕੀ ਭੂਰੀ ਦਾਹੜੀ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ©ੀ©ਾ 

ਨੀਵ� ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਇ©ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ©ੀ©ਾ ਨੀਵ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਮ� ਸੋਿਚਆ, ਇਸ ਨĂ  ਰਸਤਾ 

ਪੱੁਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੂਸਰੇ ©ਿਹਰ� ਤ� ਆਏ ਲੋਕ ਯੈਲੋ-ਕੈਬੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਤਾ ਜ� ਲ�ਡਮਾਰਕ ਪੱੁਛਦੇ ਨĂ । ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ ਸੀ, ਿਜਵ� ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਹਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�-ਪਿਹਲ�, ਫਟਾ-ਫਟ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਮ� 

©ੀ©ਾ ਨੀਵ� ਕਰ ਕੇ ਧੌਣ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਕਰ ਕੇ, “ਯੈਸ ਸਰ’’ ਕਿਹਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸ�, ਉਸਨĂ  ਡੈ©-ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਿਪਆ ਕੱਪ 

ਚੱੁਿਕਆ ਤੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾਿਰਆ, “ਗੋ ਬੈਕ ਬਾਸਟਰਡ ਿਬਨ ਲਾਦੇਨ ?” ਲੇਿਕਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ 

ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਛਤ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ 

ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਢਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਗੋਰਾ �ਚੀ ਦੇਣੀ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, “ਜੀਸਸ ਕ�ਾਈਸਟ। ਫ਼ੱਕ ... ਿਦਸ ਗਾਈ।” 

ਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ©ਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਮੰੂਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ, “ਕਰੇਜ਼ੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਯੂ ਓ ਕੇ ਿਮਸਟਰ?” 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਜੁਗਤ 

ਿਪਛਲੀਆਂ ਦੋਵ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਵ�ਗ ‘ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ’ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਿਸਟੇ ਵਜ� ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸੀ 

ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਿਦਨਚਰਯਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ  ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੇਿਕਨ ਚੇਤਨਾ-ਪ�ਵਾਹ ਦੀ 

ਿਵਧੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦਾ ਚੇਤਨ-ਅਵਚੇਤਨ ਨਾਲ� ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਪ�ਾਪਤ 

ਯਥਾਰਥ’ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮ� ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਮਨĄ ਮਨੀ ਝੰਜੋੜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ‘ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ’ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਉਪਰ �ਠ ਕੇ ਨਰੋਈਆਂ 

ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ 

ਸਵਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਗੱੁਸਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਟੰੁਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਨਹ� ਿਕ ਿਕਥੇ 

ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਿਕਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਆਿਦ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵਚ 

ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਦ� ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ’ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਵਕਤੀ ਦਵੰਦ’ ਨੰੂ ਮੁਕਾਉਣ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ। ਹਵਾ ਪਾਗਲ� ਵ�ਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਠੰਢ ਹੱਡ� 

ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੰੂ ਏਨੀ ਠੰਢ ਿਵਚ ਉਤਾਰ ਿਦਆਂ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਿਦਹਾੜੀ ਦਾ ਝੋਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ‘ਧਰਮ’। ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਧਰਮ। ਕੁਝ ਪਲ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ 
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‘ਵਾਸਦੇਵ’ ਵਰਗਾ ਲੱਿਗਆ। ਵਾਸਦੇਵ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀ ਬੇੜੀ ਨਹ�। ਚੱਪੂ ਚੱਪੂ ਨਹ�। ਦਿਰਆ ਦਿਰਆ ਨਹ�। ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ 

ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਨਹ�। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅਿਹਮ ਪਿਹਲੂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਦੇ ਗਿਹਰੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ 

ਦੇ ਅਰਥ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹ� ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਹਨ। ਉਹ ਤ� ਦਿਰਆ ਤ� ‘ਸੁਣਨਾ’ ਵੀ ਿਸੱਖਦਾ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ‘ਤਰਨਾ' 

ਿਕਵ� ਹੈ, ਵੀ ਿਸਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੰਿਜ਼ਲ ਿਕਸੇ ਗਿਹਰੇ ਮਰਮ ਦੀ ਿਨਆਂਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਲੱਿਗਆ, ਮ� 

ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹ� ਸ�। ਿਵਅਕਤੀ ਿਵ©ੇ© ਸ�, ਜੋ ਭੱੁਲੇ-ਭਟਿਕਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹ� ਿਦਖਾ�ਦਾ, ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚਾਅ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲ�ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਿਹਬਰ ਿਵਚ ਵਟਦਾ ਤੇ ਵਾਸਦੇਵ ਨਾਲ ਇਕਿਮਕ ਹੰੁਦਾ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ©ਰਾਬੀ ਗੋਰੇ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵ©ੇ© ਨਾਲ 

ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਤ� ਮ� ਮਿਹਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸ�, ਿਜਸਨੰੂ ਉਸਨĂ  ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਸ। 

ਇ� ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ ‘ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਵਧੀ’  ਰਾਹ� ਇਕ ਨਵ� ਮੋੜ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ‘ਿਬਰਤ�ਤ’ ਤੇ ‘ਕਾਰਜ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਈ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦਾ ‘ਜੀਵੰਤ ਿਬਰਤ�ਤ’ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ‘ਅਵਚੇਤਨੀ ਿਬਰਤ�ਤ’ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਵਾਰੀ ਵਲ� ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਿਗਆ ਬਟੂਆ ਉਸ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਬ� ਫੋਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮ� ਕੈਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ©ਨ ਿਵਚ ਬਣੀ ਿਖੜਕੀ ਥਾਣ� ਿਪਛੇ ਦੇਿਖਆ। ਬਟੂਆ 

ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਮ� ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। ਿਪਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ� ਕੇ ਕੋਡਾ ਹੋ 

ਕੇ ਬਟੂਆ ਚੱੁਿਕਆ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਬੱੁਲੇ ਨĂ  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਮਾਿਰਆ, ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਨĂ  ਫੜ� ਕੇ ਜਾਣ-

ਬੁਝ ਕੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ� ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ�ਟ ਹੇਠ ਦੀ ਪਾਈ ਥਰਮਲ 

ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ� ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਮ� ਬਟੂਆ ਚੱੁਕ ਕੇ ਗੋਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਹਵਾ ਦੀ ਘੰੁਮਣ-ਘੇਰੀ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਮੰੂਹ ਦੂਜੇ 

ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤ� ਮ� ਝੱਟ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਬਟੂਏ ਿਵਚ ਨĄ ਟ� ਦਾ ਥੱਬਾ ਸੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੌ©ਨੀ 

ਿਵਚ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਨĄ ਟ ਪਛਾਣੇ ਗਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ-ਬਾਰ� ਨĄ ਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਹਵਾ ਿਵਚ ਘੰੁਮਦੇ ਗੋਰੇ ਵ�ਗ ਘੰੁਮਣ 

ਲੱਗ ਿਪਆ, ‘ਕੁਝ ਨĄ ਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਟੂਆ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵ�। ਕੁਝ ਨĄ ਟ ਵੀ ਿਕ� ? ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣ�। 

ਿਪਛਲੇ ਿਹਸਾਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ‘ਯੂ ਟਰਨ’ ਮਾਰਨੀ ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ? ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ‘ਵਾਪਰਨ-

ਪ�ਿਕਿਰਆ’ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਵਚੇਤਨ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 

‘ਿਵਰਸੇ’ ਵਲ� ‘ਵਰਤਮਾਨ’ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪਈ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੰੂਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੰੁਿਮਆ, ਮ� ਬਟੂਆ ਪੱਟ� 

ਿਵਚਕਾਰ ਸੱੁਟ ਿਲਆ, ਇਕਦਮ, ਿਜਵ� ਿਬੱਛੂ ਨĂ  ਡੰਿਗਆ ਹੋਵੇ। “ਮਰਦਾਨĂ  ਨੰੂ ਬਟੂਆ ਲੱਭਾ । ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨĂ  ਿਕਹਾ, 

‘ਭਾਈ ਮਰਦਾਿਨਆ ਿਬਗਾਨੀ ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹ� ਲਾਉਣਾ।' ਮਰਦਾਨĂ  ਨĂ  ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬਟੂਆ ਚੱੁਿਕਆ। ਪੈਰ 

ਘਸੀਟਦਾ-ਘਸੀਟਦਾ ਬਾਬੇ ਤ� ਿਪਛ�ਹ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਮਲਕ ਿਜਹੇ ਬਟੂਆ ਖੋਿਲ�ਆ। ਬਟੂਏ ਿਵਚ ਬੈਠĂ  ਿਬੱਛੂ ਨĂ  ਦੰਦੀ 

ਵੱਡੀ। ਮਰਦਾਨĂ  ਦੀ ਚੀਕ ਿਨਕਲ ਗਈ।” 
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ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਥਾ-ਜੁਗਤ�’ ਪਖ� ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ 

ਇਿਤਹਾਸ-ਿਮਿਥਹਾਸ, ਅਤੀਤ-ਵਰਤਮਾਨ-ਭਿਵਖ, ਚੇਤਨ-ਅਵਚੇਤਨ, ਚੰਿਗਆਈ-ਬੁਿਰਆਈ ਆਿਦ ਸੰਿਮਲਤ 

ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ� ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ ਹੈ ਤ� ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ‘ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ’ ਗਤੀ 

ਫੜ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਲ ਝੁਕਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਤ� ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਿਗਆਈ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ� 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ‘ਟਾਕਰਵੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ’ ਦੇ ਪ�ਸਤੁਤੀਕਰਣ, ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਿਵਵੇਚਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰ 

ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੇ ਪਖ ਤ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 

ਿਸਰਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ� ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ’ ਿਪਘਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਦ� ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਤਤਕਾਲੀ ਨ�ਹਮੁਖੀ 

ਿਵਚਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪਈ ਬਰਫ ਵ�ਗ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਤ� ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਿਪਆ ਿਚਰਕਾਲੀ ਿਵਰਸਾ ਇਸ 

ਬਰਫ ਨੰੂ ‘ਿਪਘਲਾ’ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਿਸਖਰ ਹੈ ਿਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ 

ਦੇ ਿਵਸਫੋਟਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ ਨੰੂ ਿਪਘਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਨĂ ਰੀ 

ਨਾਲ ਝੂਮਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ� ਦੀ ਲੋਅ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ’ਚ ਿਲ©ਕੀ। ਡੋਲਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵ�ਗ ਉਸ ਨĂ  

ਹੱਥ ਅਗ�ਹ ਕਰ ਕੇ ਬਟੂਆ ਫਿੜਆ | ਬਟੂਆ ਫੜਨ ਸਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਬੱੁਲਾ ਿਕਸੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵ�ਗ ਆਇਆ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਗਆ...। 

ਇ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੇ ਪਖ ਤ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਤੀਤ-ਵਰਤਮਾਨ-ਭਿਵਖ 

ਨੰੂ, ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ ਅਤੇ ‘ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ’ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸਮੇਤ, ਚੇਤਨ-ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਰਾਹ� ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ 

‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ 

ਫੈਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬਾਲ� ਤਕ ਫੈਲ ਚੱੁਕੇ ‘ਗੰਨ ਕਲਚਰ’ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਿਵਆਿਖਆ, ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਿਵਵੇਚਨ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਰਾਹ� ‘ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ’ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰਿਦਆਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ਇਕ ਨਵ� ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾਇਕ ਦਾ ਿਵਹਲੇ ਿਦਨ ਬੈਿਠਆਂ 

‘ਅੰਤਰਝਾਤ’ (Introspection) ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਰਾਹ� ‘ਅਵਚੇਤਨ’ ਿਵਚਲਾ ਵਾਪਰਦਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋ 

ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ‘ਘੁਲਦਾ’ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇ� ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਕ ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ 

ਵਜ� ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਵਜ� ਫੇਰ ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ 

ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਿਵਰੋਧੀ 

ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ‘ਵਾਪਰਦਾ ਕਾਰਜ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਭਾਿਵਤ ਕਾਰਜ’ ਿਕਤੇ 

ਿਮਲਦੇ ਤੇ ਿਕਤੇ ਿਨਖੜਦੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਿਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ 
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ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਏਨੀ ਵਧ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਪੜ�ਾਉਣ 

ਦੀ ਥ� ਗੰਨ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਸਚੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕ ਡਿਰਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। “ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ, 

ਲੈਟਸ ਗੋ ਹੋਮ,” ਪਤਾ ਨਹ� ਮੀਿਟੰਗ ਕਦ� ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਨੀ ਨĂ  ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਹਲੂਿਣਆ ਤ� ਸੋਚ� ਦੀ ਲੜੀ 

ਟੱੁਟੀ। “ਹੋਰ ਬੇਟਾ ! ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ ਿਕਵ� ਿਰਹਾ ?” ਮ� ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਿਦਆਂ ਰਸਮੀ ਿਜਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। “ਕੋਈ 

ਖਾਸ ਨਹ� ਪਾਪਾ, ਨĄ  ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੂਡੇ।” ਉਸਨĂ  ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ� ਿਦਆਂ ਿਢੱਲਾ ਿਜਹਾ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਮ� ਮੋੜਵ� ਸਵਾਲ 

ਕੀਤਾ: “ਵਾਏ ਨĄ  ਸਟੱਡੀਜ਼ ?” “ਟੂਡੇ ਵਾਜ਼ ਮੌਕ ਡਿਰਲ ਫਾਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਸਚੂਏ©ਨ ਲਾਇਕ ਗੰਨ ਫ਼ਾਇਰ ਔਰ 

ਸਮਿਥੰਗ ਲਾਇਕ ਦੈਟ। ਇਟ ਲਾਸਟਡ ਹੋਲ ਡੇ," ਉਸਨĂ  ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਪੜ�ਾਈਆਂ ਦੀ ਥ� ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਐ 

? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ? ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਹਾਈ ਵੇਅ ਤ� ਐਗਿਜ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦ� ਕਾਰ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਤ� ਨਜ਼ਰ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਹਲ� 

ਵ�ਗ ਮਨਮੋਹਕ ਨਹ� ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਥੋੜ�ਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹ� ਤ� ਪਹਾੜ� ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤ� ਬਰਫ਼ ਖੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੇਠਲਾ ਪਹਾੜ� ਦਾ ਅਸਲ ਿਚਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਤ� ਿਬਨ� ਇਹ ਟੀਸੀਆਂ ਰਤਾ 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹ� ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਿਜ�-ਿਜ� ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ� ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ� 

ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮ� ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰੂਪਤਾ ਤ� ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ�। 

ਇੰਜ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਤਮਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਹਲ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱੁਧਵਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਐਡਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨĂ  ਤੇ 

ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ’ਤੇ। ਿਸਰਫ਼ ਮ� ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹ�। ਪਿਹਲ� ਮੈਨੰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ 

ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਮੇਰੇ ਮੈਨĂ ਜਰ ਨĂ  ਮੇਰੀ ਿ©ਫ਼ਟ ਬਦਲ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮ� ਬੱੁਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ 

ਘਰ ਹੰੁਨ�। ਨਵੰਬਰ ਅੱਧ� ਪਾਰ ਹੋ ਿਗਐ। ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਠੰਢ �ਤਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮ�ਹ ਨਹ� ਿਪਆ। ਪਿਹਲ� 

ਤ� ਨਵੰਬਰ ਦੇ ©ੁਰੂ ਿਵਚ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵ� ਛਾ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਈ ਂਤ� 

ਮੌਸਮ ਸੀਤ ਲਿਹਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ©ਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੰੁਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ©ਾਮ ਨੰੂ 

ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਪੌਣ� ਰੁਮਕਦੀਆਂ 

ਰਿਹੰਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ©ਿਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁ©ਗਵਾਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ 

ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਪ�ਿਕਰਤੀ ਿਚਤਰਣ’ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਦੋ ਕਾਰਜ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : 

ਪਿਹਲਾ : ਪਾਤਰ� ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੂਜਾ : ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਵੀ ਪ�ਸੰਗ ਿਸਰਜਣਾ 
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ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਿਬਰਤ�ਤ ‘ਕੁਝ ਹੋਣ’, ‘ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ’, ‘ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ’ ਅਤੇ 

‘ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਨੰੂ ਪ�ਿਕਰਤਕ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਰਾਹ� ਪ�ਗਟਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਦੇ 

ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਿਗੱਲ ਨੰੂ ‘ਜੁਗਤ ਿਵਚ� ਜੁਗਤ’ ਕੱਢਣ ਦੀ 

ਜਾਚ ਹੈ। ਿਜਵ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਦੋ ਪੈਿਰਆਂ ਰਾਹ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਵਹਲ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਿਚਤਰਣ ਦੇ 

ਦੁਵੱਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਤੰਦ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਿਬਰਤ�ਤ ਦਾ ਚਰਖਾ 

ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ ਜਾਣ  ਅਤੇ ਤੰਦ� ਪ�ਦੀਆਂ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜੁਗਤ ‘ਅਖਬਾਰ’ 

ਨੰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹ� ‘ਅਨਯ ਪੁਰਖੀ’ ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਅਖਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ� ਿਵਚ� ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ ਨਾਇਕ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹ� 

‘ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਰੂਪ’ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਿਨਆਂ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦਸ ਪੰਿਨਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 

ਿਵਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ, ਇਸ ਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ�, ਇਸ ਪ�ਤੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਮ ਸ਼ਿਹਰੀ ਦੇ ਖਦਿਸ਼ਆਂ ਦੇ 

ਵਰਣਨ ਆਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗਲਪੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਹਤ ਅਖਬਾਰੀ 

ਖਬਰ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਇਕ ਵਲ� ਪ�ਾਪਤ ਘਟਨਾਵੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਿਸਰ 

ਿਫਰੇ ਨĂ  ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਓਪਨ ਗਰਾ�ਡ ਿਵਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਹਫ਼ਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਭੀੜ �ਪਰ 

ਅੰਨ�Ă ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਗਨੁਾਹ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ ਗੋਲੀ 

ਆਪਣੀ ਪੁੜਪੁੜੀ 'ਚ� ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨĂ  ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ©ਾਇਦ 

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕਸੇ ਦੁ©ਮਣ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜ�ਚ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਿਨਕਿਲਆ। ਛੇ ਕੁ 

ਮਹੀਨĂ  ਪਿਹਲ� ਇਕ ਮੁਸਿਲਮ ਮੰੁਡੇ ਨĂ  ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਿਵਚ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਨਾਲ ਛਾਣਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੌ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ 

ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਿਪੱਛੇ ਆਈ 

ਐਸ ਆਈ ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੱੁਪ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ 

ਦੀ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲੀ ਗੋਲੀ ਨĂ  ਿਕਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹ� ਸੀ ਪੱੁਛੀ। ਮਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਗੋਰੇ, ਕਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ, 

ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ, ਚੀਨੀ ਆਿਦ ਹਰ ਿਫ਼ਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਵੀ ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੁ©ਮਣ ਗੱੁਟ ਨਾਲ 

ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹ� ਸੀ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ ਿਜਵ� ਹੜ� ਹੀ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ‘ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ’ ਦੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ‘ਸੋਚ’ ਤ� 

‘ਿਵਹਾਰ’ ਤਕ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਜਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਾਇਕ  ਵਲ� ਿਵਹਲੇ 

ਿਦਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ�ਨ ਤ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਸਖਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤ� ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਨਾਇਕ ‘ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਜ�’ ਵਰਤੀ ਗਈ ‘ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰਦੀ ਬਰਫ’ ਤ� ਲੋਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਪ�ਕਾਰ  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਤ� ਵਧ ਕਥਾ ਜੁਗਤ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਸੰਘਣਾ ਿਬਰਤ�ਤ’ ਿਸਰਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ 

‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ (ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ, ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ 

ਿਚੱਤਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ ਅਤੇ ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ) ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀਆਂ 

ਚਾਰ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਪੰਜਵ� ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ 

ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਇਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ 

ਵਜ� ਵੀ ਚਰਿਚਤ ਹੈ। ਉਸ ਨĂ  ਕਾਫੀ ਨਾਟਕ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਫਲਮ� ਿਵਚ  ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਿਵਚ ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਨਾਟ-ਮੰਚੀ ਅਨੁਭਵ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਦੋ ਪੱਖ� ਤ� ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ : 

1. ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਿਰਪੇਖ 

2. ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵਚ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਸਥਾਪਨ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਸ 

ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਿਸਰਫ ਤੇ ਿਸਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 

ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਐਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੇਟੇ 

ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸ� 

ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ‘ਿਵਰਸਾ’ ਸਮਝਦੇ ਹ�। ਇ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ 

ਨਾਟਕੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾ�ਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਿਵਧਾ ਿਵਚ ਦੋ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ 

ਿਜਨ� � ਿਵਚ ‘ਟੱਕਰ’ ਤੇ ‘ਤਨਾਅ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੋਹ� ਿਵਚ� ‘ਕਾਰਜ’ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਦੋ ਿਧਰ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸ� ਉਪਰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਪਿਹਲੀ ਿਧਰ 

ਉਹਨ� ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖ਼ੁਦ 

ਇਹਨ� ਤ� ਕੋਰੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰਤ� ਿਮਿਸਜ਼ ਚੰਦਾਨੀ ਆਿਦ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ� ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਿਸਹਤ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕੱਪੜੇ, ਗਿਹਣੇ, ਿਰਸ਼ਤੇ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਬਿਹਸ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਯੂਟਾਈਲ’ (Exercise in futile) ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਉਸਾਰੂ ਿਸੱਟੇ ਤੇ ਨਹ� 

ਪੱੁਜਦੀ ਬਲਿਕ ਵਕਤ ਦੀ  ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਹਉਮ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਿਵਆਹ� ਸ਼ਾਦੀਆਂ, 

ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਆਿਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਫ਼ੰਕ©ਨ ©ਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਿਵ©ੇ© ਤੇ �ਚ-ਦਰਜੇ 

ਦੇ ਕਲੱਬ ਿਵਚ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ‘ਕੌਨਟੈਕਟਸ' ਕੰਮ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਐਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੰੁਦੇ 
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ਸਨ ਿਕ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ 

ਿਗਆ ਿਕ ©ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ�ਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਜਤਨĂ  ਵੀ 

ਚਾਹੇ ਉਤਨĂ  ਮਿਹਮਾਨ ਸੱਦੇਗਾ। ਤੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨĂ  ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਵਲ� ਉਸਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਦੱਤੀ ਡਾਇਮੰਡ 

ਿਰੰਗ ਰਾਜੀਵ ਨੰੂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਐਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹ� ਖਰਚ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜ� ©ਾਇਦ 

�ਝ ਹੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ©ੌਕ ਹੋਰਨ� ©ੌਕ� ਵ�ਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਉਹਨ� ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ� ਦਾ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਦਖਾਵੇ ਤ� ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ 

ਇਕ ਸਾਵ� ਸੁਧਰੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਈਲੇਨ ਹੈ। ਸੱਠ� ਦੀ ਹੋ 

ਕੇ ਵੀ ਈਲੇਨ ਪੂਰੀ ਚੁਸਤ ਤੇ ਿਫੱਟ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਿਰਚਰਡ ਤ� ਉਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਿਸਹਤ ਦਾ 

ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ �ਠ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸੈਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਵਾਲੇ ਿਨ{ਕਾ-ਮੋਟਾ ਟੀਪ ਟੱਲਾ ਕਰਦੇ 

ਰਿਹਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ©ੌਕ ਸਨ। ਿਜਤਨੀ ਦੇਰ ਉਨ� � ਦਾ ਕੱੁਤਾ ਿਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵ� ਤੀਵ� ਆਦਮੀ 

ਲਗਭਗ ਹਰ ©ਾਮ ਲੰਬੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣ� ਗੁਜ਼ਰਦੇ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਿਨਕਲਿਦਆਂ 

ਵੜਿਦਆਂ ਉਨ� � ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ, ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ‘ਗਾਰਡਨ' ਬਾਰੇ 

ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕੱੁਤੇ ਬਾਰੇ। ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਨੰੂ ਤ� ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਗੱਲ� ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੰੁਦੀ ਪਰ 

ਈਲੇਨ ਤੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਿਵਚ ਸਹੇਲਪੁਣਾ ਹੋ ਚੱੁਿਕਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ�� ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ�ਤੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਥ� ਥ� ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਿਰਆਂ ਨੰੂ 

ਅਕਸਰ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ ਲੱੁਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। “ਮ� ਜਾਣਦਾ ਇਨ� � ਗੋਿਰਆਂ ਦੀ 

ਿਸਆਣਪ ਨੰੂ,” ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਨਵ� ਪੈ{ਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਬੋਿਲਆ, “ਇਨ� � ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤਾਈ ਂਹੰੁਦਾ। ਏਹਨĂ  

ਛੋਕਰੀ ਨĂ  ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹ ਿਲਆ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤ� ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ� ਭਰਵਾਅ ਲਈਆਂ, 

ਹੁਣ ਪੜ�ਾਈ ਮੱੁਕਣ ਤੇ ਆਈ ਤ� ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ।” “ਤੁਸ� ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਤ� ਸੁਣ ਲਉ ਕੀ ਹੋਈ ਆ।” ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਜ਼ਰਾ 

ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। “ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਦ� ਉਹ ਿਟੰਡ-ਟੌਹੜੀ ਚੱੁਕ ਕੇ ਚਲੇ ਈ ਗਈ, ਐਨਾ ©ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ  ਪਈ 

ਹੱਲੇ ਿਵਆਹ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਨਹ� ਤ� ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਉਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚੇ ਈ ਬਣ ਰਿਹਣਾ ਸੀ ... ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ? 

ਕਲੇਮ ਤ� ਕਰੂਗੀ।” ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ� � ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲ� 

ਿਜਨ� � ਗੋਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾੜਾ ਸਮਿਝਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਹਨ� ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ 

ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਐਨਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਟੱੁਟਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜੀਵ ਵਲ� ਿਮਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਿਫਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ 

ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵਲ� ਐਨਾ ਉਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ�ਤੀਮਾਨ ਵਜ� 

ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਵਜ� ਨਾਟ-
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ਜੁਗਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਜੁੱ ਟ ਹਨ। ਲੇਿਕਨ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨ� 

ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਜੱੁਟ� ਿਵਚ ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਜੱੁਟ ਵੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨ� ਿਵਰੋਧੀ ਗੱੁਟ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਥਾਨ 

ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਖ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਿਵਚ ਨਾਟ-ਕਥਾ ਵ�ਗੰੂ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਜੱੁਟ ਵਜ� ਇਹ ਨਾਟ-ਕਥਾ 

ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਿਦਆਂ ਦੀ ‘ਤੰਗਿਦਲੀ’ ਅਤੇ ਐਨਾ ਦੀ ‘ਫਰਾਖਿਦਲੀ’ ਦੇ 

ਿਵਚਕਾਰ ਿਪਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇ� ਨਾਟ-ਕਥਾ ਿਵਚਲੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਿਧਰ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਰਾਜੀਵ ਇਨ� � 

ਟਾਕਰਵੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਨ�ਹਮੁਖੀ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਅਤਾਰਿਕਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ� ਐਨਾ ਨੰੂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। “ਮੀ ਐਡਂ 

ਐਨਾ ਆਰ ਸੈਪਰੇਿਟੰਗ,” ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਭਰੜਾਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵ�ਗ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ ਵੱਜੀ। 

“ਪਰ ਿਕ� ਪੱੁਤ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ?” ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਤ� ਮਸ� ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੰੂਹ� ਿਨਕਿਲਆ। “ਪਤਾ ਨਹ� ਉਹ ‘ਿਬੱਚ’ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆ? ©ੀਅ ਿਥੰਕਸ ©ੀਅ ਓਅਨਜ਼ ਮੀ,” ਰਾਜੀਵ ਨĂ  ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਿਢਆ। “ਤੁਸ� ਦੋਨć  ਜਣੇ 

ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਜਾਉ, ਤਦ ਤਾਈ ਂਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊ।” ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨĂ  ਿਹੰਮਤ ਬਟੋਰ ਕੇ ਿਕਹਾ। “ਉਹ ਤ� ਆਪਣੇ 

ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਮ� ਆ ਜਾਨ�।” 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ ਿਵਚ ਉਪਰਲਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਜਦਿਕ ਪਿਹਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਖ਼ੁਦ 

ਕਥਾ ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹ� ਕਥਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਕ�ਿਕ ਨਾਟ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਵਚ ਸੰਵਾਦ-ਜੁਗਤ ਦੀ 

ਵਧੇਰੇ ਵਰਤ� ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਚੰਗੀ ਕਹਾ�ਦੀ ਮਾੜੀ ਿਧਰ (ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ) ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ 

ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲ� ਮਾੜੀ ਗਰਦਾਨੀ ਗਈ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਗੋਿਰਆਂ ਵਾਲੀ ਿਧਰ (ਐਨਾ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ) ਦੇ ਆਪਸੀ 

ਟਕਰਾਅ ਿਵਚ� ਜਦ� ਰਾਜੀਵ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੱੁਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ’ ਵ�ਗੰੂ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਗਲਤ ਫਿਹਮੀ ਕਾਰਨ ਐਨਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸੰਸਿਕ�ਤ 

ਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਭਰਤ ਵਾਕ’ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਰਾਜੀਵ ਨੰੂ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਮਿਲਆ 

ਹੈ ਜਦਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਖਿਮਆਜ਼ਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਨੰੂ ਭੁਗਤਣਾ ਪ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਰਾਜੀਵ ਹੈ। “ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਈ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲੀ ਿਚੱਟੀ ਚਮੜੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹ� ਹੰੁਦੈ।” 

ਪੈ{ਗ ਲਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ। “ਡੈਡ, ਪਰ ਤੁਸ� ਤ� ਕਿਹੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ‘ਚੀਟ’ ਹੰੁਦੇ ਆ ?” 

ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਚੱੁਪ ਹੋ ਿਗਆ। “ਪਰ ਬੇਟੇ ਤੰੂ ਦੱਸ ਤ� ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ,' ਿਮਿਸਜ਼ 

ਖੰਨਾ ਨĂ  ਸਿਥਤੀ ਭ�ਪਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ਐਨਾ ਹੈ ਤ� ਿਸਆਣੀ, ਐਡਾ ਕਦਮ ਇਕਦਮ ਉਸ ਨĂ  ਿਕਵ� ਚੱੁਕ ਿਲਆ ?” 
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ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਅਮਨਪਾਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 

ਦੀ ਫੋਕੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜਦੀ ਹੋਈ ਨਾਟਕੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਸਰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚਲੇ ਯਥਾਰਥ 

ਦੀਆਂ ‘ਦੋਵ� ਪਰਤ�’ ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ‘ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਟ-

ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਨਾਟ-ਜੁਗਤ ਦੀ ਸਖੀ ਿਵਧੀ ਸੰਵਾਦ-ਜੁਗਤ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਿਪੰਜਰਾ 

ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀ ਛੇਵ� ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ‘ਿਪੰਜਰਾ’ ਹੈ ਿਜਹੜੀ 

ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੂਪ�ਤਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 

ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਭਜਨ ਤੇ 

ਰਮਨ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨĂ  ਆਪਣੀ ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 25 ਵਰ�ੇ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵ�ਗੰੂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਿਵਰੋਧੀ 

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਾਫਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਿਵਚਲੇ ਤਫ਼ਰਕਾਤ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇਕੱਠĂ  

ਰਿਹੰਦੇ, ਇਕੱਠĂ  ਉਠਦੇ ਬਿਹੰਦੇ, ਇਕੱਠĂ  ਖ�ਦੇ ਪੀਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠĂ  ਸ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਵ�, ਆਦਤ�, 

ਤਰਜੀਹ� ਆਿਦ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠĂ  ਰਿਹ ਕੇ  ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਦੂਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਟਕੀ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਕੱਠĂ  ਹੋਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਹ� ਦੇ ਤਫ਼ਰਕਾਤ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹ� ਦੀ ਸ�ਝ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਨਵ� ਿਸਿਰ� ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨĂ ਡਾ ਰਿਹੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਭਜਨ ਤੇ ਰਮਨ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਸਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਲ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਪੱਛਮੀ ਰਹੁ ਰੀਤ� ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨ� ਦੋਹ� ਵਲ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੰੁਮਣ ਦੀ ਰਸਮ ਿਨਭਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਿਬਧਾ ਤ� ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ‘ਕਥਾ ਦਾ ਿਸਖਰ’ 

ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਭਾਵ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੰੁਮਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋਵ� ਿਧਰ� ਦੁਿਬਧਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ 

ਹਨ। ਇਸ ਦੁਿਬਧਾ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਇੰਜ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇੰਝ ਸੀ ਿਕ ਭਰੀ ਮਿਹਫ਼ਲ ਿਵਚ ਭਜਨ ਨĂ  ਆਪਣੀ ‘ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ’ ਨੰੂ 

ਚੰੁਮਣਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਲੋਕ� ਨĂ  ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਕ ਕੱਿਟਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੱਚੀ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ 

ਿਵਆਹ ਦੇ ਅਰਸੇ �ਪਰ ਿਸਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। 

ਭਜਨ ਨĂ  ਦੇਿਖਆ, ਹਾਲ ਖਚਾ-ਖੱਚ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਏ ਹੋਏ ਪ�ਾਹੁਣੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਮ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨ� ਨĂ  ©ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਤੰਦੂਰੀ ਮੁਰਗ਼ਾ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ-ਫਕੌੜੇ ਛਕ ਲਏ ਸਨ। ©ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌਿੜਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ�� 

ਦੀਆਂ ਿਮਠਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵਚ ਨੱਚਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ, ਿਲ©ਕਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫ਼ਰ© 

ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ, ਨੱਚਣ ਦੇ ©ੌਕੀਨ� ਨੰੂ ਿਜਵ� ਆਵਾਜ਼� ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼�, ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਲੱਤ� ਦੇ ਪੱਿਠਆਂ ਨੰੂ 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ  63 ਪੇਪਰ ਪੰਜਵ� 
 

 

 

ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ©ੋਰੀਲੇ ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਵੱਜਦਾ ਡਗਾ, ਨੱਚਣ ਦੇ ©ੌਕੀਨ� ਦੇ ਅੱਥਰੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੰੂ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਲੇਿਕਨ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਲ� ਅਮਨ ਤੇ ਰਮਨ ਦੋਹ� ਦੇ ਬੀਤੇ ਜੀਵਨ 

ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਚੇਤਨਾ-ਪ�ਵਾਹ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰੂ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਮਨ ਦੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌੜੇ ਕੁਸੈਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਇਨ� � ਦੋਹ� ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੰੂ 

ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਵ� ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸ�ਝ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤਨਾਅ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਦੋਹ� ਨĂ  

ਰਲ ਕੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਮਨ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਜਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 

ਸਮੇਤ ਪਰਾਈ ਔਰਤ� ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਤਰਜ਼-ਏ-ਅਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਭਜਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਿਮਲੀ। ਕਾਲੀ ਸਾੜੀ �ਪਰ, ਿਚੱਟੀ ਵੇਲ-ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਜਨ �ਪਰ 

ਤਰਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਮਨ ਤ� ਚੋਰ�-ਚੋਰ�, ਭਜਨ ਨੰੂ ‘ਬਟਰ ਿਚਕਨ' ਖੁਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਬਟਰ ਿਚਕਨ ਿਵਚ ਰਮਨ ਦੇ ਕੜਾਹੀ ਿਚਕਨ ਵਾਲਾ ਸੁਆਦ ਨਹ� ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨĂ  ਪੱੁਿਛਆ, “ਬਟਰ ਿਚਕਨ 

ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ?” ਭਜਨ ਨĂ  ਿਕਹਾ, “ਅਸ� ਤ� ਦਾਰੂ ਨਾਲ, ਿਮਰਚ ਨੰੂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ‘ਬਟਰ 

ਿਚਕਨ' ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵ�ਗੇ।” ਬੜੀ ਿਤੱਖੀ ਤੀਵ� ਐ। ਕਿਹੰਦੀ, “ਕੜਾਹੀ ਿਚਕਨ ਭੱੁਲ ਜਾਵ�ਗਾ ਹੁਣ ਤ� 

ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ, ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨ� �ਪਰ ਬ�ਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਦੈ। ਤੈਨੰੂ ਗੋਿਰਆਂ ਵਾਲਾ ‘ਚਾਅ ਚਾਅ’ ਨ� 

ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡ�ਸ ਿਸਖਾ�ਗੀ। ਿਫਰ ਤੀਵ� ਨੰੂ �ਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਕਰ�।” ਰਮਨ ਨੰੂ ਬ�ਕ ਿਵਚ 

ਇਸ ਨĂ  ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਈ ਸੀ। 

ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਧਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ-ਪ�ਵਾਹ ਦੀ 

ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਭਜਨ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਿਦ�ਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਜਨ� � ਨĂ  ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਿਵਚ ਿਨਰਣਾਇਕ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਸੀ। “ਰਮਨ ਨĂ  ਇਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇ� ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ©ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 

ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�।” “ਤੇਰਾ ਘਰ ?” “ਹ�, ਮੇਰਾ ਘਰ। ਮ� ਚਲਾ�ਦੀ ਹ� ਘਰ ਨੰੂ।” ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਮਨ ਦੇ ਟੱੁਟਵ� 

ਿਜਹਾ ਥੱਪੜ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਗ� ਰਮਨ ਨĂ  ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। ©ਰਾਬੀ ਤ� ਮ� ਸੀ ਹੀ, 

ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਿਡੱਗਦੇ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਧਰ �ਧਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕੀਤੀ 

ਤ� ਰਮਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੱਥ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਲੰਗਾਿਰਆ ਿਗਆ।�ਪਰ� ਿਨਆਿਣਆਂ ਦੀ ਬ�ਦਰ ਸੈਨਾ ਆ ਚੁੰ ਬੜੀ। ਪਤਾ ਉਦ� 

ਲੱਗਾ ਜਦ� ਪੁਿਲਸ ਨĂ  ਆ ਦਬੋਿਚਆ। ਮੇਿਰ� ਲਹੂ ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਹੂ- ਲੁਹਾਣ ਰਮਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਿਵਚ ਨਾਟਕੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਦੋ 

ਯਥਾਰਥ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਇਕ ਜੋ ਿਦਸਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੀਿਤਆ ਯਥਾਰਥ ਜੋ ਅਵਚੇਤਨ ਰਾਹ� 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਜਨ ਵਲ� ਉਪਰੋਕਤ ‘ਕਾਰਾ’ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਤ ਚੱੁਕੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ 
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ਅਵਚੇਤਨੀ ਝਲਕ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਯਥਾਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਚੰੁਮਣ ਜ� ਨਾ ਚੰੁਮਣ 

ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਰੋਿਤਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ� ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। “ਓ, ਿਕ� ਸਾਨੰੂ ਲਹੂ-

ਲੂਹਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵੀਿਰਆ, ਆਪਣੇ ਇਕ ਚੰੁਮਣ ਖਾਤਰ।” ਪ�ਾਹੁਣੇ ਤਰ�� ਤਰ�� ਦੇ ਨਹੋਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟ� ਤੇ 

ਚਮਚੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤ� ਭਜਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਨĂ  ਦੇਿਖਆ, ਪੱਚੀਵ� ਵਰ�ੇ ਦੇ ਚੰੁਮਣ ਦੀ ਫੋਟੋ 

ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ-ਬਰ ਿਤਆਰ ਖੜੇ ਕੈਮਿਰਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਏਨੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲ� ਹੈ! 

ਕੁਝ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਓ ਯਾਰੋ ...!” ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, “ਇਹ ਕੋਈ ਐਨਾ ਮਾਮੂਲੀ 

ਕੰਮ ਨਈ ਂਐ। ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ� ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸ� ਸਾਰੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵਚ ਬੰਦ ਪੰਛੀ ਹ�। ਬੰਦ 

ਪੰਛੀ, ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਤੇ 

ਕੋਈ ਿਰ©ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਟਾਵ� ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ।” 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਮਨ ਅਤੇ ਅਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਭਜਨ ਦਾ 

ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਭਜਨ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ : ਭਜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਚੰੂਢੀ ਵੱਢਣਾ, ਅੱਖ ਮਾਰਨਾ ਸਭ 

ਖ਼ਤਮ। ਸਪਰ© ਲਈ ਤਰਸੇਵ� ਖ਼ਤਮ। ਹੁਣ ©ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਾਟ ਤ� ਪਾਣੀ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਿਸਸਟਮ ਔਰਤ� ਦੇ 

ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੂਹੀ, ਬ�ਾਘੜ ਿਬੱਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱੁਤਾ, ਿਬੱਲੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖ� ਮੀਟ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਮਿਹਫ਼ਲ ਿਵਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤ� ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਲੱੁਚੀਆਂ ਰੰਨ� ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। | 

ਟੈਲੀਵੀਯਨ �ਪਰ ਚੰੁਮਣ ਲ�ਦੇ ਜੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ©ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਤ� ਹਟਾ ਕੇ 

ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਮ� ਚੰੁਮ� ਲਵ�ਗਾ ਤ� ਿਪੰਡ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਨ� ਤ� 

ਰਮਨ (ਘੰੁਢ ਕੱਢਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੰੂ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲ�� ਕੱਢਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ‘ਸ�ੀਮਤੀ’ ਿਪੰਡ ਹੰੁਦੀ ਤ� ©ਾਇਦ 

ਅਜੇ ਵੀ ਗਜ਼ ਲੰਬਾ ਘੰੁਢ ਕੱਢਦੀ ਹੰੁਦੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ‘ਿਹੰਦੂ 

ਪੂਜਣ ਮੰਦਰ�, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਸੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ; ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗੜੀਚੀਆਂ, ਚੜ� ਿਜਮ� ਤ� 

ਅਸਮਾਨ।' ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੋਹ� ਿਵੱਚ� ਕੌਣ ਤੇ ਕਦ� ਅਸਮਾਨ ਚੜ� ਿਗਆ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਾਟ-ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਿਬਰਤ�ਤ ਉਸਰਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਰਮਨ ਤੇ 

ਭਜਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਿਬਧਾਵ� ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਦਰਸ਼ਕ� ਅਤੇ 

ਸਰੋਿਤਆਂ ਿਵਚ ਬੈਠĂ  ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਝੁਕਾਅ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਤੱਕ ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਬਾਹ�, ਭਜਨ ਦੇ 

ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਵਲੀਆਂ ਜਾ ਚੱੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨĂ  ਦਾਲਚੀਨੀ ਿਲਪਸਿਟਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱੁਲ�ੀਆਂ ਦਾ ਿਨ©ਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ 

ਗੱਲ� �ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਵ�ਗ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਖ਼ੁ©ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱੁਕਾ ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਲਿਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ 
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ਪਾਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨĂ  ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਕਤਾ ਟੱੁਟ ਿਗਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ©ੋਰ ਿਵਚ ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪੱੁਛ 

ਰਹੀ ਸੀ, “ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਿਨੰਗ...!” ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨĂ  ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ� ਝੁਕਾਅ ਲਈਆਂ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ�, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� 

ਅਤੇ ਨă ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਹੰਭ ਚੱੁਕੇ ਪ�ਤੀਮਾਨ� ਦੇ ਿਪੰਜਰੇ ਨੰੂ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਿਫਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਘੰੁਮਦੇ ਹੋਏ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਿਪੰਜਰੇ ਜੋਗੇ ਰਿਹ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਮੁਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਭਜਨ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਅਤੇ ਗੌਣ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਮਨ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਰਾਹ� ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਿਵਚ ਰਚੀ ਗਈ 

ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ 

ਿਬਰਤ�ਤਕ ਜੁਗਤ ਿਵਚ ਵੀ ਵਟਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਜ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਤ� ਉਤਮ 

ਪੁਰਖ ਿਵਚ ਵਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਪਖ� ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ 

ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸੱਤਵ� ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਨਵ� 

ਤੇ ਪ�ਿਤਭਾਸ਼ੀਲ ਕਥਾਕਾਰ ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ’ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸ ਅਤੇ 

ਪ�ਵਾਸ ਿਵਚਲੇ ਦਵੰਦ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਿਵਚ� ਿਬਰਤ�ਤ ਿਸਰਜਦੀਆਂ ਹਨ 

ਉਥੇ ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ’ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਦੁਫੇੜ ਨੰੂ ਇਕ ਨਵ� ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤ� ਕੈਨĂ ਡਾ ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਇਕ ‘ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ’ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮੀ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਲਦਲ 

ਿਵਚ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ‘ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ’ ਵਜ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਸਬੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ‘ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ’ ਤ� ਉਪਰ �ਠ ਕੇ ਉਸਦਾ ‘ਕਸਬ’ ਅਗ�ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਆ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਝਲਕ 

ਉਸਦੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਨĂ ਮ-ਪ�ਬੰਧ ਤ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ‘ਉਤਮ ਪੁਰਖ’ ਿਵਚ ਿਲਖੀ 

ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਿਬਰਤ�ਤ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤ� ਖੋਲ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਕਥਾ-ਤੰਦ� ਨੰੂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਸਵੈ-ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤ� ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਟਰੀ 

ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮ� ਆਮ ਵ�ਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ� ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਮਨ ਨੰੂ ਭਾਅ ਗਏ ਸਨ, , ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਲੈਪਟਾਪ ਿਵਚ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੋਨ 

ਨਹ� ਸੀ ਖੜਿਕਆ। ਤੇ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ 

ਪੱੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ ਤ� ਦੱਿਸਆ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ 

ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਵਧਾ-ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਟਆ-ਰਟਾਇਆ 
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ਦੱਸ ਿਦੰਦੀ ਹ�। ਮ� ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੇਈ ਦੀ ਥ� �ਨ� ਦੱਸਦੀ ਹ�। ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਨĂ  ਿਕਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਮਰ ਚੈ{ਕ ਕਰਨ 

ਲਈ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲਾਈਸ�ਸ ਦੇਖਣਾ ਹੰੁਦਾ। ਭਾਰ ਮ� 125 ਪ�ਡ ਦੀ ਥ� 115 ਦੱਸਦੀ ਹ�। ਕੱਦ 5 ਫੱੁਟ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਥ� 5 

ਫੱੁਟ 9 ਇੰਚ ਤੇ ਇਵ� ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਮਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਫਿੜਆ ਹੰੁਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ 

ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨĂ  ਆਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਨ� ਪੱੁਛਦਾ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦੇ 

ਹਨ, ਉਨ� � ਨĂ  ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਿਸਰਫ਼ ਠਰਕ ਭੋਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇ� ਉਸਦਾ ਧੰਦਾ ਤਕਲੀਫ� ਭਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ 

ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਿਮਲਣ, ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਗਲੀਜ਼ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਆਿਦ ਵਰਤਾਰੇ 

ਉਸ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਗਾਹਕ� ਤ� ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੰਗ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਟੋਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਤ� ਦੁਖੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ ਨć  ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਮੈਨ 

‘ਪਲੀਜ਼’ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ‘ਿਭਆਨਕ ਿਚਹਰਾ’ ਆਵਾਜ਼� 

ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਅਵੇਲਬਲ ਟੂਡੇਅ ?'' ਆਫ਼ ਕੋਰਸ, ਹਨੀ।’’ “ਆਰ ਯੂ ਫ਼ਰਮ, 

ਆਈ ਮੀਨ ਿਵਦ ਯੂਅਰ ਪਰਾਈਸ ?’’ “ਯੂ ਫ�ਟ ਰਗਰੈ{ਟ, ਡੀਅਰ।” “ਆਈ ਐਮ ਇੰਡੋ-ਕਨĂ ਡੀਅਨ। ਐਮ ਆਈ ਟੂ 

ਿਬੱਗ ਫ਼ਾਰ ਯੂ ਟੂ ਹ�ਡਲ ?”  

ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ� 

ਨੰਬਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਵੀ ਝੱਟ ਲਿਹ ਿਗਆ। ਿਕਹਾ, “ਆਸਕ ਯੂਅਰ ਮੰਮ। ਯੂ ਵੈਲ 

ਗੈ{ਟ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ,' ਮ� ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹੋਰ� ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨ� ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਇਹੋ-ਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ! 

ਉਸ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਮ� ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਗਲੇ 

ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਿਵਚ ਉਸ ਨĂ  ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਤੂੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹ�...।” 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ� ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਰ ਨਹ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਹ ਉਤਮ 

ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਿਨ{ਕੇ ਿਨ{ਕੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵਚ ਇੰਜ ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਥ� ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ 

ਦੇ ਆਮ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੁਕੀ ਪੀੜ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ 

ਦੀਆਂ ਿਨ{ਕੀਆਂ ਿਨ{ਕੀਆਂ ਛੋਹ� ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਇਹ ਿਕਸੇ 

ਆਮ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਇਸ 

ਿਬਰਤ�ਤ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਿਪਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ : 
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ਜੀਨਜ਼ ! ਹ�, ਪਰ ਨਹ�, ਜੇ �ਥ� ਭੱਜਣਾ ਿਪਆ ! ਟਾਈਟ ਜੀਨ ਛੇਤ� ਪਾ ਵੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਤ� ਿਫਰ 

? ਆਮ ਿਢੱਲੜ ਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲ�ਦੀ ਹ� ਅਤੇ ©ੌਰਟ ਸਕੋਰਟ ਤੇ ਟਾਪ ਇਕ ਬੈਗ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾਣ ਲਈ 

ਰੱਖ ਲ�ਦੀ ਹ�। ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨĂ  ਚਾਿਹਆ ਤ� �ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਲਵ�ਗੀ। ਮੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਸ 

ਿਵਚ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਕੇ ਵਾਈ ਜੈਲੀ ਕਰੀਮ ਤੇ ਕੰਡੋਮ ਟੋਹੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰਾਹ� ਉਸਦੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। 

�ਥੇ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਿਵਚ ਕਾਰ ਰਾਹ� ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। 

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਉਦ� ਇਕ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਨਾਟਕੀ ਜੁਗਤ ਇਕ 

ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ‘ਿਸਖਰਲਾ ਪਾਤਰ’ ਉਹ 

ਗੋਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਬਾਹਰ 

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹ� ਜ�ਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਿਰਸਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਊ ਿਵਵਹਾਰ 

ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵਚ� ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਦੋਹ� ਦੀ ਿਮਲਣੀ ਦਰਿਮਆਨ 

ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੂਲਾ ਿਵਵਹਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਸਕੂਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਅਿਜਹੀ 

ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ‘ਨਾਟਕੀ ਜੁਗਤ’ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਕਥਾਨਕ ਉਦ� ਨਵ� ਮੋੜ ਕੱਟ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਨ{ਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹ� ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਘਰ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ ਸੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ 

ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱੁਛਣ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆਂ ਨĂ  ਉਸਦੀ ਧੀ 

ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਭੋਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈਸਟ ਮੀਡਆ ਔਰਤ ਨੰੂ 

‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ’ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੜਪ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਿਵਚ ਇਹ ਪੜ�ੀ ਿਲਖੀ ਕੁੜੀ 

ਉਸ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ, 

“ਮ� ਜਦ� ਿਕਸੇ ਈਸਟ-ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦਾ ਹ� ਤ� ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਿਜਵ� ਮ� ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵ�। ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਈਸਟ-ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੜੀ ਨਹ� ਲੱਭਦੀ ਤ� ਮ� ਿਜਹੜੀ 

ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਹਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ� ਤੇ ਆਪ ਉਤਾਰਦਾ ਹ�। ਪਰ ਅੱਜ ਤ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਵੀ ਈਸਟ 

ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਸੂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਹ ਿਜਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ� ਨੰੂ ਆਪ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ©ਾਮ 

ਸਪੈ©ਲ ਹੋਵੇਗੀ,” ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਿਪਆ। ਮੈਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਮ� ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸੂਟ ਨਹ� ਹੈ। ਉਸਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮ� ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆ, ਤੈਨੰੂ ਦੇਵ�। ਤੰੂ ਉਹ ਪਾ ਲੈ।” ਇਸ ਸਿਥਤੀ 

ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਉਹ �ਿਠਆ। ਮ� ਉਵ� ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮ� ਿਕਹਾ, “ ਜੇ ਉਹ 

ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ� ਦੀ ਥ� ਗੋਰੇ ਹੰੁਦੇ ਤ� ਤੰੂ ਿਕਸ ਤ� ਬਦਲਾ ਲ�ਦ� ? “ਗੋਰੇ ਇਸ ਤਰ�� ਨਹ� ਕਰਦੇ," ਉਸ 
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ਨĂ  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। “ਿਕ� ਨਹ� ਕਰਦੇ ? ਿਵੱਲੀ ਿਪਕਟਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨĂ  ਐਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਿਫਰ ਉਨ� � ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਸੂਰ� ਨੰੂ ਖਵਾ ਿਦੱਤਾ,” ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ 

ਕਾਤਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ। “ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈ।” ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਅਗ�ਹ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤ� ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਤੰੂ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਤ� ਿਕ� ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੰੁਨă  ? 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੀ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਜੁਗਤ ਨਾਟ-ਕਥਾ ਨੰੂ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਿਸਖਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ 

ਪਾਠਕ ਵਲ� ਿਕਆਿਸਆ ਵੀ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੀ ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਾਿਸਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗ�ਿਹਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨă ਿਤਕਤਾ ਿਸਰਫ ਕਾਮ ਹੀ ਸਬੰਧ� ਰਾਹ� ਪਰਖੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਜੀਵਨ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਵਰਤਾਰੇ ਿਜਵ� ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ, ਿਕਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ 

ਆਿਦ ਵੀ ਅਨă ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਚੇਤਨ’ ਮਾੜੀ 

ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਅਨă ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ�ੇਮੀ ਹੱਥ� ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜੂਨ ਿਵਚ 

ਧੱਕੀ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ‘ਨă ਿਤਕ ਬੁਲੰਦੀ’ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਉਦ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਾਦ 

ਉਪਰੰਤ ਗੋਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ� ਉਸ ਦੀ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਕਹਾਣੀ ਦੀ 

ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ‘ਗੋਰੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰ’ ਨੰੂ ‘ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁਖ’ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ‘ਇੰਡੋ-ਪੰਜਾਬੀ 

ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ’ ਨੰੂ ਿਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਨਮਨਿਲਖਤ 

ਸਤਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮ� ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ� ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਿਦੱਤੀ। 

ਇਥੇ ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚਲੀ ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਦਾ ਿਸਖਰ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਭਾਵ� 

ਸਾਧਾਰਣ ਵੇਰਵਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਪਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਡੰੂਘੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਦੋ ਹੀ 

ਤਰ�� ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ : ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ। ਅਗ� ਇਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। ਉਹ ਿਸਰਫ 

ਦੋ ਹੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ : ਮਾੜੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ 

ਿਵਚ ‘ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ’ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੁਰਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਅਤੇ 

ਗੋਿਰਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਿਮਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਿਗਆਈ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਦੋਹ� ਦੀ ‘ਬੁਿਰਆਈ’ ਨੰੂ ਸਮਾਨਤਾ 

ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� 

‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਿਵਚ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀ ਅੱਠਵ� ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਿਮੰਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ‘ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�’ ਹੈ ਿਜਸ 
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ਿਵਚ ਉਸ ਨĂ  ਇਕ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹ� ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤ� ਨੰੂ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਨਯ 

ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਮੀਰਾ ਨ� ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਿਕੰਡਰਗਾਰਡਨ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਵ�ਢ ਰਿਹੰਦੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰੀ ਐਜਂਲਾ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਸੁਹਣੇ ਪਲ� ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੇਸ਼ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੋ ਿਬਰਤ�ਤ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੀਰਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰੀ 

ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਉਮਰ� ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਚਾਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਜਂਲਾ ਦਾ 

ਅਤੀਤ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਪ�ੇਮੀ ਕਿਰਸਚਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ 

ਅਣਿਵਆਹੀ ਮ� ਬਣਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਦੋਵ� ਧਰਾਤਲ� ਤੇ ਿਵਚਰਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਫਲੈਸ਼ ਬੈਕ’ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਿਵਚ� ਉਸਰੀ ਹੈ। ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਜਂਲਾ ਨ� ਦੀ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਯਾਦ� ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਬੱਚੀ ਲਾਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਾਪਰਨ-ਸਥਾਨ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪ�ਿਕਰਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਵਜ� 

‘ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ� ਸਤਰ� ਵਾਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  

ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਿਪੰਡ� ਿਵੱਚ� ਲੰਘਦੀਆਂ, ਸਾਫ਼ 

ਸੁਥਰੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਵਾਲੇ ਘਰ� ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼� ਕਰਦੀਆਂ, ਫੱੁਲ� ਦੀ ਉਡਾਈ ਮਿਹਕ ਿਵਚ ਡੱੁਬ ਜ�ਦੀਆਂ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ 

ਚੜ�ਾਈ ਚੜ�ਨ ਲੱਿਗਆਂ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ। ਜਦ ਹੇਠ� ਨੰੂ ਜ�ਦੀ, ਿਤੱਖੇ ਮੋੜ� ਤ� ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਿਨ{ਕੇ ਿਜਹੇ ਝਰਨĂ  ਦੇ 

ਿਕਨਾਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ, ਤਦ ਐਜਂਲਾ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਧ-ਖੱੁਲ�ੀਆਂ ਅੱਖ� ਰਾਹ� ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ 

ਲ�ਦੀ। ਜੰਗਲੀ ਫੁੱ ਲ� ਅਤੇ ਸਰੂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ� ਿਵੱਚ� ਲੰਘਦੀ ਪੌਣ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸਬੂਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਧਰਤੀ �ਪਰ ਦੂਰ-

ਦੂਰ ਤਕ ਉਡਾ�ਦੀ ਿਫਰਦੀ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਹਿਰਆਵਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਪਤਝੜ ਵਰਗੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਜਂਲਾ 

ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਇਸ ਕਥਾ ਨੰੂ ਦੋ ਮੋੜ� ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ‘ਪ�ਾਪਤ ਯਥਾਰਥ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 

ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਨਹਾਰਨ ਤੇ ਿਪਆਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਰਾ ਦਾ ‘ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ’ ਹੈ। ਇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਇਕ 

ਅਿਜਹੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਪਆ ਹੈ ਜੋ 

ਕਿਰਸਚਨ ਤੇ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਪ�ੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜਂਲਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੰੂ ਫਰੋਲਦੀ 

ਹੈ। ਮੀਰਾ ਵਲ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਹ ਮੰਜਰ ਐਜਂਲਾ ਦੇ ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ 

ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਟਾਕਰਵ� ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਕ ਪੱੁਜ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਜਵ� ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਲ ਇੱਟ� ਵਾਲਾ ਿਨ{ਕਾ ਿਜਹਾ ਚਰਚ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ 

ਿਵਚ ਉਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ�ਾ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੁਨਾਰਾ ਗ਼ਾਇਬ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ 

ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਟੱੁਟ ਕੇ ਹੇਠ� ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵਚ 
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ਿਕਸੇ ਨĂ  ਿਤੰਨć  ਬ�ਚ ਸੱੁਟ ਿਦਤੇ ਸਨ। ਪਾਰਿਕੰਗ ਲਾਟ ਿਵਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਖੜ�ਾ ਸੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤੇ 

ਿਪਛਲੇ ਦਰਖ਼ਤ� ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ©ਾਮ ਦੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੀਰਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 

ਿਵੱਚ� ਉਹ ਬ�ਚ ਪਿਹਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਦੇ ਕਿਰਸਚਨ ਨĂ  ਐਜਂਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਇੱਕਠĂ  ਰਿਹਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਰਾ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਜਵ� ਵਕਤ ਦਾ ਦਿਰਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਸਾਹਮਣੇ 

ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱੁਛ ਿਰਹਾ ਸੀ - ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਿਕਸ ਵੇਖੇ ਹਨ ! ਿਕਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਨ... !! 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਉਦ� ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਐਜਂਲਾ ਦੀ ‘ਿਮ�ਤਯੂ’ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਰਾ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਲਿਗਆ। 

ਇਕ ਿਦਨ ਮੀਰਾ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਿਗਆਂ, ਉਹਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ 

ਆਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰੂ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ 

ਐਜਂਲਾ ਨĂ  ਫੋਨ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦਤਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੱੁਤ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪੱਤਝੜ ਨĂ  ਦਰਖ਼ਤ� ਦੇ ਪੱਿਤਆਂ 

ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ� ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਿਵਚ ਠੰਢ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ©ਾਮ ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਚਾਦਰ 

ਫੈਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲੋਕ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਮੁੜ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵ� ਪੰਜ ਮਹੀਨĂ  ਪਿਹਲ� 

ਗੰੁਮ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੀਰਾ ਉਸਦੇ ਗਈ ਸੀ - ਤਦ ਲਾਰਾ ਨĂ  ਉਹਨੰੂ ਜੱਫੀ ਿਵਚ ਲ� ਿਦਆਂ ਰੋ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ 

ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਘੜੀ ਬੜੀ ©�ਤਮਈ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਿਖੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਥੇ ਹੀ ਮੀਰਾ ਵਲ� ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਵੇਖੇ ਉਸ ਇਿਤਹਾਸਕ ਚਰਚ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਿਜਥੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਰਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ�ਝ ਦੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ : ਇਕ ©ਾਮ ਜਦ ਮੀਰਾ ਕਲੋਵਰ ਲੀਫ਼ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੋਲ� ਲੰਘ 

ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ ਉਹਨੰੂ ਐਜਂਲਾ ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਉਹ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਪਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼� ਕੋਲ ਗਈ। ਪੰਜ ਮਹੀਨĂ  ਪਿਹਲ� ਿਜਹੜੀ ਥ� ’ਤੇ ਉਹ ਦੋਵ� ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਸੀ ਘੜੀਸ ਮੀਰਾ 

�ਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਵਖ ਵਖ ਉਮਰ ਵਰਗ� ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ 

ਕ�ਮਵਾਰ ਯੁਵਾ ਮੀਰਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਿਦਨਚਰਯਾ ਦੀ ਸੁਮੇਲੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵਧੀ ਰਾਹ� ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵਚ ‘ਪ�ਤੱਖਣ’ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਮੀਰਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਅਤੀਤ ਿਵਚ 

ਐਜਂਲਾ ਨĂ  ਦੁਖ ਭੋਗੇ ਹਨ। ਐਜਂਲਾ ਤੇ ਮੀਰਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਇਹ ਦੁਖ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ : ਤੰੂ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹ� ਮੀਰਾ ਿਕ ਅੱਜ ਤ� ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਇਕ ਅਣ ਿਵਆਹੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਜੇ ਮ� ਬਣਨ ਵਾਲੀ 

ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹ©ਰ ਹੰੁਦਾ ਸੀ ! ਮਾਪੇ ਉਹਦੀ ਹ�ਦ ਤ� ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ©ਿਹਰ� ਸੌਆਂ ਮੀਲ 

ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਓਪਰੇ ©ਿਹਰ ਦੇ ਯਤੀਮ-ਖ਼ਾਨĂ  ਿਵਚ ਛੱਡ ਆ�ਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਿਪੱਛ�, ਮ� ਉਹਦੀ ©ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ 

ਸਕਦੀ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਪਰਾਇਆ ਅਜਨਬੀ ਜੋੜਾ ਗੋਦੀ ਲੈ ਲ�ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕੰਨĂ  ਹਜ਼ਾਰ� ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਮਾਵ� ਤ� ਿਵੱਛੜ ਗਏ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਤ�ਾਸਿਦਕ ਅਤੀਤ ਉਸਦੇ ਪ�ੇਮੀ ਕਿਰਸਚਨ ਪ�ਤੀ ਉਸਦੇ ਮੋਹ, 

ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲ� ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ�ਤੀ ਅਿਜਹੀਆਂ 
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ਸਮਰਿਪਤ ਭਾਵਨਾਵ� ਤ� ਿਨਰਲੇਪ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ� ਦੀ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਹੈ। ਿਜਵ� 

ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ’ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਰਾਹ� ਿਸਖਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ 

ਅਰਥਵਾਨ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਚੰਗੀ ਜ� ਮਾੜੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਬਲਿਕ ਚੰਗੇ ਜ� ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ�ਸੰਗ 

ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਪ�ੀਤ ਿਕੱਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵ� ਵ�ਗ ਐਜਂਲਾ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ 

ਿਵਛੁੰ ਨĂ  ਜਾਣ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਤੰਦ ਉਹ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹ� ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ : “ਮੀਰਾ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, 

ਕਿਰਸਚਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮ� ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤ�ਈ ਂਇਕ ਲੰਡਰ ਕੱੁਤੇ ਵ�ਗ ਪੂਛ ਿਹਲਾ�ਦੀ ਬੈਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 

ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁ©ਬੂ ਨਾਲ ਕੱੁਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਲ� ਿਡਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖ� ਿਵਚ ਚਮਕ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮ� ਬੈਠਦੀ ਸ� ਆਪਣੇ 

ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਿਤਰ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਪਓ ਦੇ ਨ� ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖ਼ਾਿਤਰ। ਿਕੰਨੀਆਂ 

ਰਾਤ� ਮ� �ਥੇ ਹਨĂ ਰੇ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਬਤਾਈਆਂ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਕ ਲੰਡਰ ਕੱੁਤੇ ਵ�ਗ ਹੀ ਦੁਰ�ੇ ਦੁਰ�ੇ ਕਰ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ� 

ਭੱਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।” ਮੀਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੀਤ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ 

ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ : ਐਜਂਲਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਖ਼ਆਲ� ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਦੀ ਬੋਲੀ, “ਤੰੂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹੰਦੀ ਏ ਂਮੀਰਾ ਿਕ ਮ� 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ ਵਰ�ੇ ਭੁਲਾ ਿਦਆਂ।ਦੱੁਖ� ਦੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਛਟਕ ਿਦਆਂ। ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਤਰ�� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਵਿਹ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਮਰ।” ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਅਤੀਤ ਦੇ 

ਦੱੁਖ� ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਭਿਵੱਖੀ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਥੇ ਇਕ ਇੰਡੀਅਨ 

ਮੰੁਡਾ ਗੌਤਮ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ ਨਾਲ ਡੰੂਘੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਗੜੱੁਚ ਹੈ : ਕੁਝ ਪਲ� ਬਾਦ ਬੋਲੀ, “ਲਾਰਾ ਤੇ ਿਵਜਯ ਮੈਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਨĂ  ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਿਦਤੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹ� 

ਤ� ਮੇਰੀਆਂ ਟੱੁਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਕੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ �ਤਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੜ 

ਜੀਣ ਜੀਅ ਕਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ।”  

ਇਸੇ ਲਈ ਐਜਂਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚਲੇ ਦੋਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਮੀਰਾ ਤੇ ਗੌਤਮ  ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਿਚੰਨ�  ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � 

ਿਵਚ� ਮੀਰਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਸਵੈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਿਚੰਨ�  ਹੈ। ਐਜਂਲਾ ਦੇ ਇਹਨ� ਭਾਰਤੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਲ� ਦੋਨ� ਪਾਤਰ� ਦੇ ‘ਸਮਾਨ�ਤਰ ਿਵਕਾਸ’ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਿਜਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਗੌਤਮ ਵਲ� ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਪਣ ਿਵਚ� ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ 

ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਦੂਜਾ ਯਥਾਰਥ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਰਾ ਵਲ� ਇਕ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਉਸ 

ਨਾਲ ਿਬਤਾਉਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਿਦਨ ਤ� ਭਰਪੂਰ ਜੀ�ਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਬੜੇ ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਿਵਚ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
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ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅੰਤਰ-ਮਨ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਦੇ 

ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਮੀਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਉਦ� ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 

ਨੰੂ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਵਾਦ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਮੀਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ 

ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਬਲਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਾਰਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਰਸਚਨ ਵਲ� ਉਸ 

ਨੰੂ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਲਾਰੇ’ ਦੇ ਸਦਮੇ  ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਸਚਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਨੰੂ 

ਭੱੁਲ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਜਦ� ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ ਦਾ ਨ� ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ‘ਲਾਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ’ ਹੈ ਤ� ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕਿਰਸਚਨ ਨĂ  ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ‘ਲਾਰਾ’ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ ਕਿਰਸਚਨਾ ਉਸੇ ‘ਲਾਰੇ’ 

ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦਿਕ ਐਜਂਲਾ ਨĂ  ਤ� ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ‘ਲਾਰਾ’ ਦਾ ਨ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ� ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ 

ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨ� ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਅਰਥ�’ ਵਾਲੇ ਦੁਖ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਿਮੰਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�’ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਿਵਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋ ਤਰ�� ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜ� ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਕ ਪਾਸੇ 

‘ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਮਾਨਵੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਰੰਗ’। ਇਨ� � ਦੋਵ� ਸੁਮੇਲੀ ਪਰਤ� ਿਵਚ� ਤੀਜੀ 

ਪਰਤ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਐਜਂਲਾ ਿਜਹੀ ਦੁਖ� ਦੀ ਭੰਨੀ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਸਹਾਰ ਚੱੁਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜੋ 

ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਕੱਲ ਿਵਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਨੰੂ ਮੀਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸ 

ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਰੰਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ‘ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�’ 

ਢਲਿਦਆਂ ਨਵ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੁਖ� ਿਵਚ ਕੱਟਣ 

ਵਾਲੀ ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਅਸ਼�ਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼�ਤ ਮੌਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।  

ਦਰਖ਼ਤ 

‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਤਾਬ 

ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਨੌਵੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਦਰਖ਼ਤ’ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 

ਦੇ ਮੱੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਾਏਦਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਘਬੀਰ ਢੰਡ ਦੁਆਰਾ ਰਿਚਤ ਹੈ। ਭਾਵ� ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ 

ਿਹੱਸਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਾਰਨ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ’ ਜ� ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ’ ਦੀ ਕੋਟੀ 

ਿਵੱਚ ਰਖ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਵ� ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਾਮਕਰਣ ਵਜ� ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ/ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ/ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਿਦ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ-ਪੱਧਰ 

ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਿਪੱਛੇ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ� ਦੀ ਸੂਝ, ਿਸਆਣਪ ਤੇ ਸਹੀ 

ਚੋਣ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਪੰਿਨਆਂ ਿਵਚ ਿਸਮਟੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਦਰਖ਼ਤ’ ਦੀ ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਇਕ 
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ਤ� ਵੱਧ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੇ ਸਮਨਵ� ਿਵਚ� ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਵਜ� ਿਬਰਤ�ਤ ‘ਸੁਣਦਾ’ ਵੀ ਹੈ, 

ਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ ਪ�ਤਖ ਵਾਪਰਦਾ ‘ਵੇਖਦਾ’ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਿਬਰਤ�ਤ’ ਿਸਰਜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਿਵਚ ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ 

ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹ� 

ਕਰਦਾ ਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵਚ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਨਾਟਕ ਵਾਲੀ ‘ਸੂਤਰਧਾਰ ਜੁਗਤ’ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ-

ਿਬਰਤ�ਤ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੁਪਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਿਜਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦ�ਿਵਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ�ੋ. 

ਿਰਊ ‘ਿਦਲ ਪੇ ਮਤ ਲੇ ਯਾਰ’ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ 

ਦੁਖ�ਤ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ : ਕਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, “ਏਹ ਅੰਡਰ ਗਰਾ�ਡ ਹੈ{ਡਕੁਆਰਟਰ ਨĂ ।ਔਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਮਿਹਬੂਬ 

ਨĂ ਤਾ ਮਾਰ©ਲ ਿਕਮ ਇਲ ਸੰੁਗ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਔਹ ਿਕਮ ਚਕ ਦਾ। ਲੜਾਈ ਿਸਖਰ� 'ਤੇ ਸੀ, ਿਕਮ ਚਕ ਿਕਸੇ ਕੰਮ 

ਮਾਰ©ਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਮਾਰ©ਲ ਨĂ  ਿਪੱਛ� ਵੇਿਖਆ, ਿਕਮ ਚਕ ਦੇ ਪੈਰ� ਿਵਚ 

ਜੁਰਾਬ� ਨਹ� ਹਨ। ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਝ ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ ਮਾਰ©ਲ ਨੰੂ ਉਹਦੇ ਗੋਚਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ 

ਪੈ ਿਗਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚਕ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ।ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅੰਿਤਮ ©ਬਦ 

ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰ©ਲ ਿਬਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਬਣ ਿਗਆ।ਮੋਏ ਿਕਮ ਚਕ ਦੇ �ਪਰ ਿਡੱਗ, ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ - ਵਾਪਸ 

ਆ ਜਾ ਿਕਮ ਚਕ ! ਮੈਥ� ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਝੱਲੀ ਨਹ� ਜਾਣੀ।ਤੰੂ ਤ� ਇਕੱਿਲਆਂ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹ� ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਤੂੰ  

ਤ� ਇਕ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਧਾੜਵੀ ਨੰੂ ਮ� ਕੋਰੀਆ ’ਚ� ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਜਾ ਿਕਮ ਚਕ ਮੈਨੰੂ 

ਇਕੱਿਲਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ...।” ਲੇਿਕਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੈ : ਅਸ� ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ 

ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ ਨਾ ਰੋਇਆ। ਮ� ਜ਼ਰਾ ਿਖੱਝ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, “ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਐ ? ਤੈਨੰੂ ਰੋਣ ਨੀ 

ਆ�ਦਾ ?” ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਕਿਹਕਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਿਪਆ। ਬੋਿਲਆ, “ਪਤਾ ਨਹ� ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਰੋਣ ਿਕ� ਨਹ� 

ਆ�ਦਾ ? ਰੋਣਾ ਮੈਨੰੂ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਭਾਰ ਹੀ ਜਾਪਦੈ। ਰੋਣਾ 

ਇਕ ਬੇਵੱਸ ਿਜਹਾ ਪ�ੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਨਹ�...।” 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਸ ਿਬਰਤ�ਤਕ ਪਾਸਾਰ ਿਵਚ ਮੁਖ ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ 

ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਰਿਹਤ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਿਬਆਨ ਹੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ 

ਸਗ� ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਦੁਭਾ©ੀਏ ਨĂ  ਦੱਿਸਆ ਸੀ, “ਸਾਡੇ 

ਕੋਲ ਕੋਰੀਆ ਿਵਚ ਬੜੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼� ਿਵਚ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਏ ਿਫਟ ਨĂ ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ 

ਿਕ�ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਨੁਭਵ� ਨੰੂ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਿਪੰਗਯ�ਗ ਤੇ ਕਮ�ਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਮ� ਆਿਖਆ, “ਇੰਗਲ�ਡ ਦੇ ©ਿਹਰ� ਿਵਚ ਅਸ� ਧੰੂਆਂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਫੱਕਦੇ ਹ�। ਪੌਿਲਨ 

ਹੁਣ ਕੌਰਨਫ਼ਲੇਕਸ ਵ�ਗ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਿਸਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕੌਰਨਫ਼ਲੇਕਸ ਿਸਰਫ਼ 

ਨਾ©ਤੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹ� ਪਰ ਪੌਿਲਨ ਲੰਚ, ਿਡਨਰ ਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖ�ਦੇ-ਪ�ਦੇ ਹ� ਤੇ ਨ�ਦ ਵੀ ਪੌਿਲਨ 
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ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਆ�ਦੇ ਹ�। ਜਦ� ਮ� ਮਾਸਕੋ ਆਇਆ, ਤ� ਮਾਸਕੋ ਏਨਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇੰਗਲ�ਡ 

ਿਡਪਰੈ{©ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵ�ਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਗਯ�ਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਕੋ ਤ� ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ ਿਜਵ� 

ਿਜਵ�...।” ਲੇਿਕਨ ਅਗਲੀ ਿਬਰਤ�ਤਕ ਟੁਕੜੀ ਰਾਹ� ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੂਰਬ ਦੀ 

ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਿਵਕ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ : ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ 

ਕਿਹਕਹੇ ਗੂੰ ਜਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਿਚੱਟੇ-ਿਚੱਟੇ ਦੰਦ ਿਲ©ਕਣ ਲੱਗ ਬੋਿਲਆ, “©ਾਇਦ ਤੰੂ ©ਾਇਰ ਏ।ਂ ਜੇ ਨਹ� ਵੀ 

ਤ� ਵੀ ਹੋਵ�ਗਾ। ਪੂਰਬ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਨĂ  ਸੰੁਦਰ ਹੀ ਏਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ©ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ 

ਗੱਲ ਨਹ� ... ਪੂਰਬ ਦਾ ਪੱਛਮ ਨਾਲ� ਸਾਫ਼-ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰ©ਨ ਪਿਹਲ� 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਕਰਨ� ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੇ©ਾ ਧੋਖਾ ਖ�ਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ 

ਚੰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ। ਿਕ� ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ ? ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਿਦਲ 

ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਦਲ ਨਹ� ਦੁਖਾ ਸਕਦਾ,” ਮ� ਆਿਖਆ। ਇਕ ਕਿਹਕਹਾ ਹੋਰ ਗੰੂਿਜਆ! ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, 

“ਹਕੂਮਤ� ਚੰਗੇ ਿਦਲ� ਨਾਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ। ਿਦਲ ਨੰੂ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।” 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨĂ  ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਟ-ਜੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਜਰਮਨ 

ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਰੈਖ਼ਤ ਦੇ ਿਵਥ ਿਸਧ�ਤ (Theory of Alienation) ਿਵਚਲੇ ‘ਕਮ�ਟੇਟਰ’ ਵਾਲੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਿਜਹੜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵ�ਗ ਕਾਰਜ ‘ਤੋਰਦਾ’ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਖਤੀਅਨ ਸ਼ੈਲੀ 

ਦੇ ਕਮ�ਟੇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ‘ਤੋੜਦਾ’ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਪੰਗਯ�ਗ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ�ਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੁਕਨਸ ਵ�ਗ ਆਪਣਾ ਰਖ ਿਵਚ� ਮੁੜ ਜੀ�ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤੇ ਤਕ ਜਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਪਿਰੰਦਾ ਮਨੱੁਖ 

ਬਿਚਆ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਿਕਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵਣ ਪਰ ਿਪੰਗਯ�ਗ ਮੁੜ �ਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੜਾਈ 

ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਫੇਰ ਰਵਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: “ਅਸਮਾਨੀ ਅੱਗ ਜ਼ਰਾ ਮੱਠੀ ਹੰੁਦੀ ਤ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾ© ਲਈ ਪੱੁਟ-ਪਟਾਈ 

ਹੰੁਦੀ। ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਜ�ਦੇ ਨਾਟਕ ਸਾਕਾਰ ਹੰੁਦੇ। ਇਕ ਕੱੁਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੱੁਤੀ ਆਪ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਅਸ� ਵੇਿਖਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੱੁਤੀ ਮੋਏ ਕਤੂਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਿਕਸੇ ©�ਤ ਨੱੁਕਰ ਲਈ ਇੱਧਰ-�ਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਘੂੜਾ ਿਹੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਟੱਲੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਾ ਿਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ। ਵੇਿਖਆ ਮ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ �ਪਰ ਮੂਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਮੋਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਲ� ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘ ਿਰਹਾ ਹੈ - ਅਸ� ਕੋਲ ਹੋਏ 

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸ� ਗੋਦੀ ਚੱੁਕ ਿਲਆ ਤ� ਉਹਨĂ  ਅਸਮਾਨ ਿਸਰ 'ਤੇ ਚੱੁਕ ਿਲਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹ� ਤੋੜ-

ਤੋੜ ਮ� ਵੱਲ �ਲਰ ਿਪਆ ਤੇ...। ਬਸ-ਬਸ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਆ ਿਰਹੈ ਮ� ਹੋਰ ਨਹ� ਸੁਣ 

ਸਕਦਾ,” ਅਸ� ਿਜਵ� ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ  75 ਪੇਪਰ ਪੰਜਵ� 
 

 

 

ਇ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਥ� ਥ� ਿਵਰੋਧੀ ਜੱੁਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਕਥਾ ਿਬਰਤ�ਤ 

ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਸਭ ਤ� ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੋ. ਿਰਊ, ਜੋ 

ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ ਵ�ਗ ਕਥਾ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਤਰਧਾਰ ਵ�ਗ ਕਥਾ ਤੋਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਟੇਟਰ ਵ�ਗ ਕਥਾ ਤੋੜਦਾ ਵੀ 

ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਅਟੰਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੰੂ ਹਾਸੇ ਿਵਚ ਟਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 

ਲੇਿਕਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਕ ‘ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਜੀ, ਜੱੁਲੀ ਜੱਪਾ 

ਸੜ ਿਗਆ ਤੇ ਧਾਗੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜੀ’ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ‘ਦਰਖ਼ਤ’, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹ� 

ਹਰ ਬਰਬਾਦੀ ਿਵਚ� ਨਵ� ਕਰੰੂਬਲ ਫੱੁਟਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਦਰਖ਼ਤ 

ਆਸ ਦੀ ਉਹ ਿਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵਚ ਵੀ ਹਿਰਆਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪ�ੋ. 

ਿਰਊ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਜਾਪਦੇ ਆਪੇ ਨੰੂ ‘ਦਰਖ਼ਤ’ ਰਾਹ� ਪੁਨਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: ਬੋਲਿਦਆਂ-ਬੋਲਿਦਆਂ 

ਕਪਤਾਨ ਇਕਦਮ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤਾ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ। ਕਪਤਾਨ ਨĂ  

ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਪਲੋਿਸਆ। ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਨĂ  ਮੰੂਹ ਭੁਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦ� ਮ� ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਪਟਕੇਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮ� ਉਹਨੰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤ� ਿਜਵ� ਿਚੰਬੜ ਹੀ ਿਗਆ ਮੈਨੰੂ। 

ਵਿਹੰਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ ਸਕੇ - ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ 

ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ ਸਕੇ...।” 

ਸਚਮੁਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ‘ਧਾਗੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜੀ’ ਵਾਲੇ ਿਚਰਜੀਵੀ ਮੈਟਾਫਰ ਦੀ 

ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪ�ਵਾਨ ਚੜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਕਾਲਾ ਲਹੂ 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਾਲਾ ਲਹੂ’ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ 

ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਜੀ�ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਹੇਠ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱਦਸ 

ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਪਰ� ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ 

‘ਿਵਅਕਤੀਗਤ’ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਦੇਸ਼� ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਹਮ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 

ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਿਸੰਘ’ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਦੱਖ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ 

ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ 

ਬਾਲਪਨ ਤ� ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ� ਵੱਡੀ 

ਖੁਸ਼ੀ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ�। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਹ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਵ�ਝਾ ਿਰਹਾ : ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ�ਿਦਆਂ 

ਉਸ ਨĂ  ਇਕ ਿਨਕਾ ਿਜਹਾ ਇ©ਿਤਹਾਰ ਦੇਿਖਆ, ‘ਆਪਣਾ ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ' ਸਦਾ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਰੱਖੋ।” ਉਸ ਦੇ 

ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ©ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਲਹੂ 
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ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੌਲੀਵੱੁਡ ਦੀਆਂ ਿਫ਼ਲਮ� ਦੇਖਿਦਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਫ਼ਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ 

ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ-ਦੋ ਬੋਤਲ� ਲਹੂ ਦੇਣ ਨਾਲ 

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਿਸਹਤ �ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਰੁਮ�ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ 

ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਰਗ� ਿਵਚ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ਦਾਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ 

ਜਦ� ਫੋਕਲ�ਡ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਤ� ਲਹੂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਖਬਰ� 

ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ� ਿਵਚ ਲਹੂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ�ੇਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਹੂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਿਫਰ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ।  ਇੱਥ� ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾਨਕ 

ਿਵਿਭੰਨ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਰਾਹ� ਉਸਰਨਾ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋ ਿਬਰਤ�ਤ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਹਲਾ ਨਾਇਕ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇਕ ਕ�ਸਲਰ ਐਕਸੀਡ�ਟ 

ਿਵਚ ਉਲਝ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟ� ਵੱਜੀਆਂ। ਲਹੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਲਹੂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਹਸਪਤਾਲ ਪੱੁਜ ਗਏ। ਕ�ਸਲਰ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕ�ਸਲਰ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ 

ਹੰੁਦਾ ਤ� ©ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲਹੂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦਾ।‘ ਇੰਗਲ�ਡ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ 

ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਨĂ  ਮੱਲ ਿਲਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 

ਬੱਝਣ ਲੱਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ ਗਈ। ਰਿਹਣ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਦੋਸਤ� ਦੀ ਇਕ ਢਾਣੀ ਿਜਹੀ ਵੀ ਬਣ 

ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� 

ਅਚਾਨਕ ਿਮਲੀ ਸੂਜਨ ਨ� ਦੀ ਨਰਸ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਰਸ ਐਨਾ ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ� ਲਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਇਹਨ� ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿਕੰਤੂ-ਪ�ੰ ਤੂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 

ਸਮਿਲੰਗੀ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਅਚਾਨਕ ਨਵ� ਿਬਮਾਰੀ ਏਡਜ਼ ਫੱੁਟ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ 

ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿ©ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ©ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਰੌਕ ਹੱਡਸਟੱਨ ਤੇ ਪ�ਿਸੱਧ ਗਾਇਕ ਫ਼ਰੈਡੀ ਮਰਕਰੀ ਤ� ਏਡਜ਼ 

ਨਾਲ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਲਹੂ ਰਾਹੀ ਫੈਲਦੀ ਸੀ ਸੋ ਲਹੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ �ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲਹੂ ਦੇਣ 

ਕਾਰਨ ਏਡਜ਼ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਆ�ਦੀਆਂ। ਖ਼ਬਰ� ਘੱਟ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ� ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। ਏਦ� ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹ� 

ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਡਾਕਟਰ� ਨੰੂ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ ©ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਹੂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਨਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੇਖ ਅਖ਼ਬਾਰ� ਿਵਚ ਵੀ ਿਲਖੇ ਜ�ਦੇ। ਜਨਤਾ 

ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਲਹੂ-ਦਾਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ� ਹੋਣ 

ਲੱਗੀਆਂ। ਇ©ਿਤਹਾਰ� ਰਾਹ� ਜ� ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ�ੇਿਰਆ ਜ�ਦਾ। ਇ� ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 

ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਅ ਿਵਚ ਇਨਸਾਨੀ ਿਪਆਰ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਉਪਰੋਕਤ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਐਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਬਲਾਰਨੀ ਬੁਆਏ’ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ : ਉਹ 

ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਐਨ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਲੋੜ ਤ� ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਿਵਚ ਤੁਰੇ ਜ�ਦੇ ਉਹ ਪੱੁਛਣ 

ਲੱਗੀ, “ ਬਲਾਰਨੀ ਬੁਆਏ, ਆਇਰਲ�ਡ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗਾ ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੋਕ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਸਾਫ਼-©ਫਾਫ। 

ਿਦਲ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਹ�। ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਵਰਗੇ।” ਇ� ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਕੀਰੀ 

ਿਬਰਤ�ਤ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਨਯਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ‘ਕਹਾਣੀਕਾਰ’ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਾਤਰ/ਪਾਤਰ� ਦੀ ‘ਮ�’ ਵਾਲਾ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਨਹ� ਹੈ। ਕਥਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਾਰ ਉਦ� ਖੁਲ�ਦੇ ਹਨ 

ਜਦ� ‘ਅਸਚਰਜ’ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਲਈ 

ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲਡ ਗਰੁਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਲ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਐਨਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤੀ 

ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲ� ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਬਲਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਿਮਲਣਾ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ 

ਉਤਸੁਕਤਾ, ਿਵਸਮਯ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਿਤ�ਕੜੀ ਕਥਾ ਜੁਗਤ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ : ਕੁਝ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਇਕ 

ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਨਾਵ� �ਪਰ ਆ ਿਗਆ। ਇਹ ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਡਰ' ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਵ� ਕੋਈ 

ਿਡਗਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ-ਗਰੱੁਪ ‘ਓ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ’ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਗਰੱੁਪ� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ 

ਖ਼ੁ©ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਿਜਥੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 

ਤੇ ‘ਬਲਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਿਮਲਣ ਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਿਵਸਮਯਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਉਦ� ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਰੰਗ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� 

ਨਾਇਕ ਐਨ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਬਲਡ ਗਰੁਪ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦਸਦਾ ਹੈ : ਉਹ ਐਨ ਲਈ ਰੈ{ਡ ਵਾਈਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਗਰ 

ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਿਪਆ ਬਲੱਡ-ਡੋਨਰ-ਕਾਰਡ ਿਜਵ� ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੋਵੇ। “ਐਨ, ਬਲੱਡ 

ਦਾ ‘ਓ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ’ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਗਰੱੁਪ ਹੰੁਦਾ ਐ ?” “ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਗਰੱੁਪ ਐ, ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੱੁਪ ਹੰੁਦਾ ਐ।” ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਜੇਬ� ਿਵੱਚ� ਕਾਰਡ ਕੱਿਢਆ 

ਤੇ ਐਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਵੀ ‘ਓ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ' ਗਰੱੁਪ ਐ, ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਐ ਂਿਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਿਵ©ੇ© ਗਰੱੁਪ 

ਨਾਲ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕ�।” ਇ� ਲਕੀਰੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਇਕ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਅਚਾਨਕ 

ਇਕ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਵਸਮਯਕਾਰੀ ਕਥਾ ਜੁਗਤ ਿਵਚ ਇਜਾਫਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ ਵਲ� ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ 

‘ਓ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ’ ਖਾਸ ਗਰੁਪ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨĂ  ਅਰਥ ਨਹ� ਲਗਣਾ : ਿਸੰਘ, ਤੰੂ ਸੱਚ ਹੀ ਿਕਸਮਤ 

ਵਾਲਾ ਐ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਗਰੱੁਪ ਐ ਪਰ ਤੰੂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ©ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ 

ਕਰ ਸਕ�।” ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਐਨ ਨĂ  ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। “ਿਕ�, ਮੱਦਦ ਿਕ� ਨਹ� 

ਕਰ ਸਕ�ਗਾ ?” “ ਿਸੰਘ, ਇਕ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਐ ਿਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਹੂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ©ੀਅਨ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਹੂ ਿਵਚ , ਸੋ ਇਸ ਨੰੂ ©ਾਇਦ ਹੀ ਵਰਿਤਆ 
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ਜ�ਦਾ ਹੋਵੇ।” ... “ ਿਫਰ ਲ�ਦੇ ਹੀ ਿਕ� ਆ ? ਏਦ� ਲਹੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਿਫਰ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਤ� ਿਸੱਧਾ ਨਸਲਵਾਦ ਐ। 

ਿਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਿਟੱਪਣੀ ਦਾ ਐਨਾ ਵਲ� ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਸਮਯਕਾਰੀ ਹੈ: “ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿਕ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਆ ? ਨਹ�। ਲਹੂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਿਦਨ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਐ ਤੇ 

ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ। ... ਬਸ ਇਵ� ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਤ� ਬਚਾਅ ਜ�ਦੇ ਆ।” ਐਨ ਨĂ  ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਹਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਜਾਿਪਆ ਿਜਵ� ਜੇਲ� ਿਵਚ ਿਪਆ ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਰ�ਘਣ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਦੇ ਪਖ ਤ� ਸਿਹਜ ਸੁਖ�ਤ ਤ� ਘੋਰ 

ਦੁਖ�ਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਿਵਸਮਯਕਾਰੀ ਇਕ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ 

ਹਨ। 

ਨਵ� ਸਾਲ 

ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ‘ਸਮਾਨ�ਤਰ ਯਥਾਰਥ’ ਨੰੂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਜੁਗਤ� ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ’ ਤੇ ਿਵਚਰ ਰਹੀ 

ਕਥਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੰਵਾਦੀ ਜੁਗਤ’ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ’ ਤੇ ਿਵਚਰ 

ਰਹੀ ਕਥਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਜੁਗਤ ਿਵਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸ�ਝੀ ਹੈ 

ਜੋ ਉਸ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਪੀ ਿਸੰਘ ਦੀ ‘ਤਨĄ  ਅਵਸਥਾ’ ਤੇ ‘ਮਨĄ  ਅਵਸਥਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਦੋ ਭਾਗ� 

ਿਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਿਮਲੇ ਿਮੱਤਰ, ਜੋ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਤ� ਉਪਰ ਹਨ, 

ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਮੱਤਰ ਜੋੜੀ ਐਮਫਰਡ ਸਿਮੱਥ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਕੀ ਸਿਮੱਥ ਦੇ ਘਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਨਵ� 

ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 12 ਵੱਜਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਨਾਟਕੀ 

ਕਾਰਜ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਇਹ ਮਿਹਫਲ ਘੜੀ ਤੇ 12:00 ਵੱਜਣ ਦੀ ਿਟਕ ਿਟਕ 

ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵ� ਸਾਲ ਚੜ�ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਿਫਰ ਉਹ ਪਲ ਬਹੁਤ ਨĂ ੜੇ ਲੱਗੇ ਿਜਨ� � ਨĂ  ਸਭਨਾ ਨੰੂ 

ਉਤ©ਾਿਹਤ ਤੇ ਉਤੇਿਜਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਹੰੁਦੇ ਿਵ©ੇ© ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ 

ਲਈ ਿਲਿਵੰਗ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਬਰਤਨਾਵੀ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਦੇ ਿਬੱਗ ਬੈ{ਨ ਦੀ 

ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੇਠ� ਖ਼ਲਕਤ ਦਾ ਹਜੂਮ, ਜ©ਨ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ। ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਪੱੁਠੀ ਿਗਣਤੀ ©ੁਰੂ ਹੋਈ। 

ਦਸ ਨ� ... ਿਤੰਨ... ਦੋ... ਤੇ ਿਫਰ ਿਬੱਗ ਬ{ੈਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਟੱਨ ਨ.. ਟੱਨ ਨ… ਟੱਨ ਨ... ਨਾਲੋ 

ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ । ਿਬੱਗ ਬੈ{ਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨĂ  ਿਜ� ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਇਆ, ਪਟਾਿਕਆਂ ਤੇ ਆਿਤ©ਬਾਜੀਆਂ ਨĂ  

ਆਕਾ© ਿਵਚ ਰੌਣਕ ਿਵਛਾਅ ਿਦੱਤੀ। ਆਕਾ© ਨੱਚਦਾ ਿਪਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਫੀਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ’ ਤੇ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਕਾਰਜ ਗਤੀ 
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ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਪੱੁਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ 

ਿਜਸ ਿਵਚ �ਤਰ-ਪ�ਤੀ�ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟਕੀ ਸੰਵਾਦ-ਿਵਧੀ ਕਾਰਗਾਰ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ : 

ਜੈਕੀ ਪੂਰੀ ਲੋਰ ਿਵਚ ਹੋਈ ਪਈ ਲਗਦੀ ਸੀ, “ਲਓ ਬਈ ਿਮੱਤਰ ਜਨĄ , ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 

ਨਵ� ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਜੋਿਲਊ©ਨ।” ਜੈਕੀ ਨĂ  ਮਿਹਫ਼ਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕੀਤੀ। 

“ਏਸ ਸਾਲ ਮ� ਮ� ਬਣਨ� ਚਾਹ�ਗੀ।” ਰੁਕਸਾਨਾ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਐਲਾਿਨਆ। “ਏਸ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਮ� 

ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵ� ਤ� ਿਝਜਕ� ਨਾ!” ਐਿਰਕ ਨĂ  ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਆਿਖਆ ।  

ਇੰਜ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ �ਤਰ-ਪ�ਤੀ�ਤਰ ਇਕ ਿਸਆਣੇ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਿਟੱਪਣੀ ਰਾਹ� ਿਸਖਰ ਵਲ ਵਧਦਾ 

ਹੈ ਿਜਵ� ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਮੇਟਵ� ਵਾਕ ਨਾਟਕ ਨੰੂ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਤੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : 

“ਤੈਨੰੂ ਹੀ ਡਿਸਪਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤ� ਇਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਡਾਰਿਲੰਗ।” ਆਖਿਦਆਂ ਰੁਕਸਾਨਾ ਨĂ  

ਸਭਨ� ਨੰੂ ਹਸਾ ਮਾਿਰਆ। ਸਭਨ� ਨĂ  ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਮੁੜ ਨਾਟਕੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸਰ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵ�ਗ 

‘ਪਿਹਲਾ ਅੰਕ’ ਤ� ਬਾਅਦ ‘ਦੂਜਾ ਅੰਕ’ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਗੰੁਝਲ ਨĂ  ਪੀਡੀ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ 

ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਿਰਸਕ ਲੈਣ ਨਾਲ� ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ� ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਹਲ� ਦੁਗਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਘੰਟਾ ਉਡੀਕਣ ਤੇ 

ਫੇਰ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਿਤਗਣਾ ਿਕਰਾਇਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਪਿਹਲ� ਬਸ ਰਾਹ�, ਫੇਰ ਨਵ� ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸ� 

ਿਵਚਲੇ ਖਰੂਦ ਤ� ਡਰਿਦਆਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥ� ਕਥਾ ਿਵਚਲਾ ‘ਯਥਾਰਥਕ ਕਾਰਜ’ ਤਬਦੀਲ ਹੋ 

ਕੇ ‘ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ’ ਦੀ ਥ� ‘ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ’ ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮਨĄ -

ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ� ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਸੜਕ� ਤੇ ਖਰੂਦ ਪਾ�ਦੇ ਗੋਿਰਆਂ ਦੇ ਝੰੁਡ ਤ� ਡਰਦੇ 

ਨਾਇਕ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ ‘ਸ�ਝੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ’ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ਰੂ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਰੰਗ ਭੇਦ’ ਵਾਲੇ 

ਮਾਹੌਲ ਿਵਚਲੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਮੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ : ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ 

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੋਰੇ ਛੋਕਿਰਆਂ ਨĂ  ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਕੱੁਟ ਸੱੁਿਟਆ ਸੀ ਜਦ� ਇਕ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਨĂ ਕ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਇਸ 

ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਦਰ� ਿਦਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਅਸਰ 

ਉਨ� � ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ©ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ 

ਕਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਸਟੀਵਨਸਨ ਨਾ ਸੀ ਸਹਾਰ ਸਿਕਆ। ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਗੋਰੇ 

ਮੰੁਡੇ ਉਸ �ਪਰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਵਜ�ਾ ਟੱੁਟ ਪਏ। ਉਸ ਿਵਚਾਰੇ ਿਨਹੱਥੇ ਜੁਆਨ ਨੰੂ ਉਨ� � ਨĂ  ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਟੀ. 

ਵੀ. 'ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਨਹ� ਸੀ ਹੰੁਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਏ©ੀਅਨ� ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ� 
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�ਪਰ ਹੋਏ ਹਮਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ। ਅਨĂ ਕ�। ਿਦਲ ਿਹਲਾਊ। 

ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮ� ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ� ਸ� ਡਿਰਆ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮ� ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵ�ਗਾ। ਮੈਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਟੈਰੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮ� ਕੋਲ ਲੂਟਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ 

ਿਵਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਜ� ਕੱਲ� ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹ� ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਿਮਲ ਪਾਵ�ਗਾ ਿਕ ਨਹ�। ਇਸ  ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਪੀ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ 

ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ‘ਮਨĄ  ਿਬਰਤ�ਤ’ ਮੁੜ ‘ਤਨĄ  ਿਬਰਤ�ਤ’ ਿਵਚ 

ਤਬਦੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਮੌਤ ਤ� ਪਰਛਾਵ� ਿਦਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ : ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ� ਿਪਆ ਿਕ ਿਬਲਿਡੰਗ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕਈ ਜਣੇ ਇਕ ਝੁਰਮਟ ਿਜਹਾ ਬਣਾਈ ਂਖੜ�ੇ ਸਨ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਬੀਅਰ� 

ਦੇ ਕੈਨ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਜਣਾ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਦੇ ਠੱੁਡੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਮੂਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਮ� ਹੁਣ ਇਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਏਨਾ ਨĂ ੜੇ ਆ ਿਗਆ ਸ� ਿਕ ਇਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਜ� ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਸੀ 

ਲਗਦਾ। ਲਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਥ� ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਸਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਤ� ਿਜਵ� ਸਾਹ ਸੂਿਤਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਮ� 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਕ� ਨਾ ਮ� ਇਸ ਢਾਣੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਵੇਿਖਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਮ� ਮੁਲਕ 

ਦੇਣੇ ਗਰੀਨਫ਼ਰਡ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਿਲਆ ਹੰੁਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਸੀ। 

ਲੇਿਕਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ‘ਮੌਤ ਿਵਚ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ’ ਦੀ ਿਕਰਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕੀ ਕਥਾ ਦਾ 

ਤੀਜਾ ਅੰਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਗੰੁਝਲ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾਣੀ ਤ� ਦੁਖ�ਤ ਤ� ਸੁਖ�ਤ ਵੱਲ ਵਧਾ�ਦਾ ਰੰਗਭੇਦ 

ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨĂ ਿਰ�ਆਂ ਿਵਚ� ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : ਮ� ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਢਾਣੀ ਿਵੱਚ� 

ਕੋਈ ਇਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨĂ  ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਢਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ 

ਿਚਹਰਾ ਮੈਨੰੂ �ਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਲੱਤ� ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮ� ਥ�ਈ ਂਜੜ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕ ਿਛਣ ਲਈ ਮ� ਯਾਦ 

ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਤ� ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮ� ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਣੇ ਨĂ  ਪ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਠੰਢੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਦੋਵ� ਕੰਨ� 

�ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਡੰੂਘਾ ਚੰੁਮਣ ਮੇਰੇ ਸੱੁਕੇ, ਸਰਦ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬੱੁਲ� 'ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੈਪੀ ਿਨਊ 

ਯੀਅਰ ਿਮਸਟਰ ਿਸੰਘ!” ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, �ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਢਾਣੀ ਿਵਚ ਜਾ ©ਾਮਲ ਹੋਈ। ਘੜੀ ਭਰ ਪਿਹਲ� ਤਕ ਮੇਰੇ ਬੱੁਲ� 'ਤੇ ਪਸਰੀ ਖ਼ੁ©ਕੀ ਪਤਾ 

ਨਹੀ ਿਕੱਥੇ �ਡ ਗਈ ।ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕੱਥ� ਮੇਰਾ ਨ©ਾ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕੱਧਰ� ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ� ਿਵਚਲੀ 

ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਆਈ। ਮੈ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਵ�ਗ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਘਰ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। 

ਇ� ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ‘ਕਥਾ ਜੁਗਤ�’ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਗਲਪੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਰਚੀ ਹੋਈ 

‘ਨਾਟਕੀ ਕਥਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਿਵਚਰਦੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ 
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ਸਵੈ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਿਨ{ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪੈਮਾਿਨਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਿਸਖਰ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੁਖ�ਤ ਿਵਚ� ਉਭਰੇ ਸੁਖ�ਤ ਰਾਹ� ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਿਹਰਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ 

ਸੰਤੋਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਦੁਖ�ਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਵਾਪਰਨ ਸਥਲ 

ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੋਗਾਿਡਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ‘ਿਦ�ਸ਼ ਵਰਣਨ’ ਦੀ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ : 

ਕਾਨੂ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। �ਠਣ-ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਿਹੰਮਤ ਨਹ� ਸੀ ਬਚੀ।ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ 

ਪਈਆ ਸਨ। ਮੀਟੀਆਂ ਅੱਖ� ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ�ਦਾ, ਤਰਸਾਈ ਤੇ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਪਰ�ਹ ਮੋਗਾਿਡ©ੂ (ਸੁਮਾਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਤ� ਆ�ਦੀ ਟੱੁਟੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਿਨਰਾ©ਾ ’ਚ ਫੇਰ ਮੀਟ ਲ�ਦਾ। 

ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਹ� ਤ� ਵੀ ਵੱਧ, ਸੱੁਕੇ ਕਰੰਗ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵ� 

ਦੇ ਿਬਨ ਦੱੁਧ� ਥਣ� ਨੰੂ ਚਰੰੂਡਦ,ੇ ਿਵਲਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇਕ ਚੀਸ ਜਹੀ ਮਿਹਸੂਸਿਦਆਂ ਕਸੀਸ ਵੱਟਦਾ ਅਤੇ 

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਕ ਓਪਰੀ ਿਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕ�ਪ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲ�ਦਾ। ਗੇਟ ਿਜਸਦਾ ਬੂਹਾ ਖੱੁਲ�ਣ ਤੇ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ, 

ਗੰਭੀਰ ਨਰਸ ਨĂ  ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ� ਉਸ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮਾਵ� 

ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ� ਨਖੇੜ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮਾਵ� ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� 'ਚ ਇਕ ਆਸ� 

ਭਰੀ ਅਨĄ ਖੀ ਚਮਕ ਿਲ©ਕ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਾਨੂ ਦੀ ਮ� ਨਹ� ਸੀ। ਮ� 

ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਿਕ� ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ? ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਿਖਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਏ 

ਅਮਰੀਕੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ� ਨੰੂ ਲੱੁਟਦੀ, ਕੱੁਟਦੀ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਦ�ਸ਼ ਹੋਰ 

ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਿਬਰਧ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਰਾਤ, 

ਉਨ� � ਦੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਉਨ� � ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਆਏ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਕੜੀਆਂ ਬਰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਕੱਸੇ, 

ਉਨ� � ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਤੇ ਮ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੀਪ 'ਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਮ� ਉਨ� � ਦੇ 

ਇਸ ਿਨ{ਕੇ ਿਜਹੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ�ਾ�ਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਮੋਗਾਿਡ©ੂ ਤ� ਵੀਹ ਕੁ ਮੀਲ ਇਸ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ� � 

ਦਾ ਿਨ{ਕਾ ਿਜਹਾ ਇਕ ਿਪੰਡ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਕ�ਪ ਤ� ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ� ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ। ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਨĂ  

ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਿਨ©ਾਨ ਿਮਟਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਘਰ� ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਸੋਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲ� ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ� ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ�ਾ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਸਨ। ਚਾਰਾ ਨਾ ਿਮਲਣ 'ਤੇ, ਮਰੇ ਪ©ੂਆਂ ਦੇ ਕਰੰਗ� ’ਤੇ ਿਗਰਝ� ਰੋਜ਼ ਫ਼ੀਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰੱਜ-ਪੱੁਜ ਕੇ ਲਟਬੌਰੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਅੰਬਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ। ਕਾਨੂ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਦਸ� ਸਾਲ� ਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ 

ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਆਸ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਹ ਏਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ 

ਆਏ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਿਡਆਂ 'ਤੇ ਿਸਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।  
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ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ’ ਦਾ ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ‘ਸੇਵ ਦਾ ਿਚਲਡਰਨ’ ਨ� ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 

ਕ�ਪ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਥੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ‘ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮਾਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ’ 

ਕਿਰਸਟਨਾ ਨ� ਦੀ ਨਰਸ ਨĂ  ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਲੇਿਕਨ ਪ�ਬੰਧਕ� ਵਲ� ਕ�ਪ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਹ ਿਵਚ ਹੀ ਲੱੁਟ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇ� ਨਰਸ ਕਿਰਸਟਨਾ 

ਬੇਬਸ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ 

ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� : “ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਿਕੱਥੇ ਲਾਹ ਆਏ ਹੋ ?” ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਦੇ ਬੋਲ� 'ਚ ਿਕਲੇ ਢਾਉਣ ਵਰਗੀ ਆਕੜ 

ਤੇ ਅੱਖ� 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੁਲਸ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਭ�ਬੜ ਬਲ ਤੁਿਰਆ ਸੀ। ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਲੈ ਆਏ ਹ�,” ਡਰਾਈਵਰ 

ਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਅਣਜਾਣ ਿਜਹੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ� ਿਮਲਾ�ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਿਮੰਨ� ਾ-ਿਮੰਨ� ਾ ਮੁਸਕੜ�ਏ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਨੰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕ�ਪ ਲਈ ਅਲਾਟ 

ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ ਕ�ਪ 'ਚ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਈ ਥਾਈ ਂਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੱੁਧ ਦੇ ਡੱਬੇ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ। ਤਾਕਤ 

ਵਾਲੇ ਿਬਸਕੁਟ� ਦੇ ਪੈਕਟ ਖੱੁਲ�ੇ  ਪਏ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਡਿਲਵਰੀ ਨĄ ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ 

ਸਾਮਾਨ 'ਚ� ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ 'ਚ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਬੇਬੱਸ ਹੋਈ ਿਵਲਕ �ਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵਚ ਉਹ ਨਰਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਵਚਿਲਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਹੈ: 

ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹ ਕਾਿਮਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਲਹਾ�ਦੀ ਹੈ। ਡਿਲਵਰੀ ਨĄ ਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲਾ ਉਸ ਨੰੂ ਗੌਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂਜਬ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਤ� ਮਸ� ਅੱਧਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗ਼ੱੁਸੇ ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਿਸਆੜ �ਘੜ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਨਰਿਸੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕਾ�ਿਦਆਂ ਹੀ 

‘ਸੇਵ ਦੀ ਿਚਲਡਰਨ' ਨ� ਦੀ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਨ� ਜਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਨਰਿਸੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ 

ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਏਸੇ ਹੀ ਉਤ©ਾਹ 

ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਹੋਈ ਨĂ  ਸੁਮਾਲੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਪੜ�ੀਆਂ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਤੇ ਹੋਈ 

ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜ� ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੰੂ ਜ�ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤ� ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 

ਜਾ ਕੇ ਭੱੁਖ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ 

ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦਿਰੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਸਟਨਾ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ : “ਤੁਹਾਨੰੂ ©ਰਮ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ...। ਬਾਹਰ 

ਭੱੁਖ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਭੋਰਾ-ਭੋਰਾ ਜਾਨ� ’ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹ� ਆ�ਦਾ। ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 'ਚ ਝਾਿਕਆ 

ਕਦੀ ? ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮਾਵ� ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰ� ਲਈ ਿਵਲਕ ਮਿਹਸੂਸੀ ਹੈ ਕਦੀ ? ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 

ਿਢੱਡ ਵਧਾਈ ਿਫਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤ� ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਭੁੱ ਖਮਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਤ� ਕੋਈ ਅਸਰ 

ਹੋਇਆ ਨਹ� ਲਗਦਾ ?” 
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ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਕਾਨੂ ਨ� ਦੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮ� ਬਾਪ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸੇ 

ਪਾਠ ਿਵਚ ਪਿਹਲ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਉਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤ� ਉਮਰ 

ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕ�ਪ ਿਵਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਿਕਆ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਿਵਚ ਉਸਦਾ 

ਬਾਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਦਸ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਸਟਨਾ ਨੰੂ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਨ 

ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ : “ਇਹ ਅਜੇ ਦਸ� ਸਾਲ� ਦਾ ਨਹ� 

ਹੋਇਆ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ ਦੀ ਮ� ਨੰੂ ਸੱੁਿਤਆਂ ਉਠਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਦ� ਤ� ਇਹ ਸੱਤ� ਸਾਲ� ਦਾ 

ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੰੂ ਤ� ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਹੋਏ। ਦੋ ਿਸਆਲ ਵੀ ਨਹ� ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 

ਆਕੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮ� ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱੁਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੱੁਤ ਨĂ  ਜਦ� ਉਨ� � ਦੀ ਇਸ 

ਹਰਕਤ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਲਆ ਸੀ ਉਨ� �। ਉਸ ਦੀ ਲਾ© ਤ� ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਾਨੰੂ 

ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਿਪਉ ਨĂ  ਬਥੇਰਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਕਾਨੂ ਦੀ ਮ� ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ 

ਹੈ ? ਜੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ©ੱਕ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਚਲੋ। ਮ� ਹਰ ਤਰ�� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹ�। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ 

ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮ� ਹੀ ਿਪੰਡ ਦੇ ਜੁਆਨ� ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕਥਾਕਾਰ ਅਨਯ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 

ਿਦਨ ਿਨ{ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਗੜੱੁਚੀ ਕਿਰਸਟਨਾ ਨ� ਦੀ ਸੱਚੇ 

ਿਦਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦ�ਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਿਵਕ ਿਬਰਤ�ਤ’ ਵਜ� ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ : 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ - ਮੌਤ 

ਮੌਤ - ਿਜ਼ੰਦਗੀ। 

ਿਕੰਨੀਆਂ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਹਨ ! 

ਤੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਵੀ! 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧ�ਸ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ� ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਲੇਖਕ ਨĂ  ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ‘ਕਾਨੰੂ’ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ� ਰਾਹ� ਉਸਾਿਰਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰਲੇਖ ਨੰੂ ਇੰਿਗਤ ਕਰਦਾ ਪਾਤਰ ‘ਕਾਨੂ’ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬੋਲਹੀਣ ਹੈ ਪਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ‘ਚੱੁਪ’ ਨੰੂ ਿਦ�ਸ਼ ਵਰਣਨੀ ਜੁਗਤ ਰਾਹ� ‘ਬੋਲਣ’ ਲਾਇਆ ਹੈ:  “ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ,” ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਿਜ� ਹੀ ਉਨ� � ਕੋਲ� �ਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤ� ਕਾਨੂ ਨĂ  ਿਮਟ-ਿਮਟ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ� ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਟੇ ਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਕੰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� 'ਚ ਘੱੁਟ ਲਈ ਤੇ 

ਅੱਖ� ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਅੱਖ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖੱੁਲ�ੀਆਂ। ਸਾਹ� ਦੀ ਭੁੱ ਬਲ 'ਚ ਇਕ ਿਚਣਗ ਿਜਸ ਆਸ 'ਤੇ ਮੱਘਦੀ 
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ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸ ਟੱੁਟਣ ’ਤੇ ਸੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਨĂ  ਇਕ ਸਰਦ ਹਉਕਾ ਭਿਰਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸੱਲ�ੀਆਂ 

ਅੱਖ� ਲੁਕਾ�ਦੀ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਕਦਮੀ ਕ�ਪ ਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘ ਗਈ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ’ ਰਾਹ� 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੰਪਾਦਕ� ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

(ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਿਵਚਲੀ ‘ਮਾਨਿਸਕ ਮੌਤ’ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ 

ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ’ ਤਕ) ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਰੂਪਕ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਲਗਪਗ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ 

ਿਵਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਕ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਰੰਗ ਭੇਦ, ਨਸਲਵਾਦ, 

ਅਮਰੀਕੀ ਧ�ਸ, ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਆਿਦ ਵਰਤਾਰੇ ਿਵਿਭੰਨ ਦੇਸ਼� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪ�ਮੱੁਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼� ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨĂ ਡਾ, 

ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਿਦ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ �ਤਰ 

ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਰਾਹ� ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ 

ਹੋਏ ਪਾਸਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਗਤ ਰਾਹ� ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਿਵਚ ਹੋਰ 

ਖੁਲ�ਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਤੀਜਾ ਪਾਠ’ ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।  
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ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ        ਪੇਪਰ ਪੰਜਵ� 

 

ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 1.7              ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਬੇਦੀ 

 

 ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ-ਜਗਤ 

ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਿਦਤ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ�ਿਹ ‘ਕਥਾ 

ਪਰਵਾਸ’ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੇ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਨ ਉਪਰੰਤ ਹਥਲੇ ਪਾਠ ਿਵਚ ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ 

ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਿਨਿਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਖ� ਇਨ� � ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ (ਝੰਡੇ ਨੰੂ 

ਲੱਗੀ ਮੈਲ, ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼, ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ਼, ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ, ਿਪੰਜਰਾ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�, ਦਰਖ਼ਤ, ਕਾਲਾ ਲਹੂ, ਨਵ� ਸਾਲ, ਤੇ ਕਾਨੰੂ ਮਰ ਿਗਆ) ਨੰੂ ਪਾਤਰ� ਦੀ 

ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਵਾਚਣਾ ਇੰਜ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਰਜਨ� ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਦੋ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਡ 

ਿਲਆ ਜਾਵੇ : ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਕਥਾ-ਜੁਗਤ� 

ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਿਵਚ  ਪਾਤਰ� ਦਾ ਿਨਕਟ ਅਿਧਐਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨ� � ਪਾਤਰ� ਨਾਲ ਗੂੜ�ੀ 

ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪਾਤਰ-ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ : 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ : ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ (ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ), ਚ�ਦ, ਟੈਮੀ, ਰਾਸੋ (ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ 

ਿਚੱਤਰ), ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਮ� (ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ), ਮ� ਪਾਤਰ (ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ), ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ, 

ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ, ਰਾਜੀਵ, ਐਨਾ (ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ), ਭਜਨ ਅਤੇ ਰਮਨ (ਿਪੰਜਰਾ), ਨਾਇਕਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ), ਮੀਰਾ, 

ਐਜਂਲਾ (ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�), ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ (ਦਰਖ਼ਤ), ਪ�ੋ. ਿਰਊ (ਕਾਲਾ ਲਹੂ), ਪੀ ਿਸੰਘ (ਨਵ� ਸਾਲ), 

ਕਿਰਸਟੀਨਾ (ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ) 

ਗੌਣ ਪਾਤਰ : ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ (ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ), ਿਚਕੀ, ਿਕੱਗੀ, ਚ�ਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ (ਰੂਹ ਤੇ 

ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ), ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ (ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ), ਗੈਰ ਹਾਿਜ਼ਰ, ਬਾਪ, ਬਾਬਾ, ਅਿਧਆਪਕ (ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ), 

ਿਸਰਫ ਹਵਾਲੇ (ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰਦੀ ਬਰਫ), ਅਜੈ, ਚਡਾਨੀ, ਮੋਿਨਕਾ, ਡੋਰਥੀ, ਐਲੀਨਾ, ਮਾਈਕਲ ਆਿਦ ਗਰੱੁਪ 

(ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ), ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੀੜ (ਿਪੰਜਰਾ), ਆਖਰੀ ਗੋਰਾ  ਤੇ ਭੀੜ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ), ਗੈਰ ਹਾਿਜ਼ਰ ਪਾਤਰ, 

ਕਿਰਸਟਨ, ਗੌਤਮ ਆਿਦ (ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ�) ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ (ਦਰਖ਼ਤ), ਪੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਚੰੁਮਣ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ 

ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਸਿਮਥ ਜੋੜੀ (ਨਵ� ਸਾਲ) ਸਮੇਤ, ਕਾਨੰੂ, ਦਾਦਾ, ਵਿਹਸ਼ੀ (ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ) ਆਿਦ। 

 2. ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 
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ਗੁਰਮੁਖ ਿਗੱਲ 

ਗੁਰਮੁਖ ਿਗੱਲ ਇਸ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਵਚਲੀ ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਰਿਚਤ ਪਿਹਲ� ਕਹਾਣੀ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ 

ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਨਬਚਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹ� ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੰੂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਿਬਧਾ ਉਸ ਿਵਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਗੱੁਟ ਤੇ ਖੁਣਾਈ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ  ਪੁਛਿਗਛ ਦਰਿਮਆਨ 

ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ‘ਗੁਰਮੁਕ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ’ ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ : ਗੋਰਾ 

ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਜੇਬ 'ਚ� ‘ਬੈਜ’ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ, “ਿਦਸ ਇਜ਼ ਐ{ਫ਼. ਬੀ. ਆਈ। 

ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਰੈ{ਸਟ।” ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਗੱੁਟ ਫੜ ਕੇ, ਬ�ਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸਨĂ  ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਕਰ ਲਈ। ਿਪੱਛ� ਧੱਕਾ ਦੇ 

ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ �ਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਉਸਨĂ  ਕਾਰ ਦੇ ਹੱੁਡ ’ਤੇ ਮੂਧਾ ਪਾ ਿਲਆ। ਮ� ਿਸਰ ਰਤਾ ਕੁ �ਚਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, 

“ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।” “ਤੰੂ ਗੁਰਮਕ ਿਗੱਲ ਨਹ� ?” “ਮ� ਗੁਰਮੁਖ ਿਗੱਲ ਹ�।” 

ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨĂ  ਮੇਰੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਰ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਬੰਦ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮ� ਵੇਿਖਆ ਓਸ ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਬੂਹੇ ਅੰਦਰ� ਨਹ� ਸਨ ਖੱੁਲ� ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਕਓਰਟੀ 

ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਨ ਜੀ�ਦੇ ਇਕ ਿਚੰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਹਥ� ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੀ�ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨ�  ਿਗਆਰ� ਦੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ-ਭਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹਰ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ� ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲਗਦਾ 

ਹੈ। ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਿਸਆਣਾ ਿਬਆਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਹਰੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਨ� ਵ�ਗ ਿਪਆਰ ਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬ�ਹ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਖੁਣਵਾਈ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੇਠ ਹੈ। ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ 

ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ਨਾ ਹੈ : ਨਵ� ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਮਿਹਕ ਅਤੇ ਨਵ� ਸਜਾਏ ਸਟੋਰ� ਦੀ ਿਦਖ ਮਾਣਦਾ, ਮ� ਕੁਝ ਸਮ� ‘ਿਵੰਡੋ-

©ਾਿਪੰਗ’ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ‘ਕਰਾਉਨ ਬੁਕਸ' ਨ� ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਤਾਬ� ਦੀ 

ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਲਈ ਸਮੰੁਦਰ ਇਕ ਬਰੋਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ�ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹ� ਅਿਤਵਾਦੀ ਮੰਨ ਿਲਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਿਕੰਨਾ ਹੀ ਿਚਰ ਿਕਤਾਬ� ਫਰੋਲਦਾ ਮ� ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਗੁਆਿਚਆ ਿਰਹਾ। ਦੋ ਿਕਤਾਬ� ਮੈਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਖੜ�ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਮ� ਕਦੀ ਿਕਤਾਬ� ਦੇ ਵਰਕੇ 

ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਨ� ਿਫਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ। ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਸੀ ‘ਇਸਲਾਮ ਤੇ 

©ਹੀਦੀ’, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ‘ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਵ� ਹਿਥਆਰ’ ਨ� -ਿਗਆਰ� ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਸਾਕੇ ਿਪੱਛ� ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ 

ਆਤੰਕਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜ�ਨ-ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਪ�ਬਲ ਹੋ ਗਈ। 
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ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਿਗੱਲ ਨ� ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆੰ ਦਾ 

ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ 18 

ਟਾਇਰ� ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਫ਼ਲ ਮੰਨਿਦਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬ�ਹ ਤੇ 

ਖੁਦਵਾਈ ਿਫਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤ� ਵੱਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ�, 

ਅਫਵਾਹ�, ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰ ਿਵਹਾਰ� ਵਾਲੇ ਜੈਸਚਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੰੂ ਚੀਰਨ ਦਾ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਸਟਮ ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ  ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਜ� ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ 

ਕ�ਸਲਰ ਵਲ� ਐਲਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪ�ਤੀ ਿਵਵਹਾਰ ਅਮਾਨਵੀ ਹੈ : “ਅਸ� ਹੈ{ਡ ਆਿਫ਼ਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਿਰਹਾਈ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ� ਿਕ ਅਸ� ਤੇਰੀ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗ।ੇ ਸਾਡੀ 

ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਤੰੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਏ ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਕਾ ਆਏ ਤ� ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ 

ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇ© ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਿਬਨਾ-ਆਿਗਆ ©ਿਹਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ 

ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ� ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ©ਾਇਦ ਆਿਗਆ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਿਕ�ਿਕ ਕ�ਗਰਸਮੈਨ 

ਸਿਮੱਥ ਨĂ  ਤੇਰੇ ਭਗੌੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਨ{ਜੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।” ਇ� ਇਹ ਪਾਤਰ ਦੋ ਧਰਾਤਲ� ਤੇ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਹਲਾ ਧਰਾਤਲ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਿਜਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਆਮ ਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਫੜ ਕੇ, ਹਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਹੈ 

ਿਜਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਪਮਾਿਨਤ ਤੇ ਪ�ਤਾਿੜਤ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਬਲਿਕ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ‘ਝੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ : ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ� ਨਵ� ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮ� ਫ਼ੌਰਨ 

ਲ�ਡਰੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਿਗਆ। ਮ©ੀਨ ਖੋਲ�ੀ, ਟੀ-©ਰਟ ਕੱਢੀ, ਉਸਦੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਥ� �ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ, 

ਿਸੰਕ ਿਵਚ ਹੱਥ� ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤ�ਈ ਧ�ਦਾ ਿਰਹਾ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਦਾ ਇਹ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਕ 

ਸਮਝਦਾਰ, ਿਸਆਣਾ, ਸਮਰਿਪਤ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਡੱਸ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੰੂ 

ਸ਼ੱਕ ਿਵਚ ਫੜਕੇ ਪ�ਤਾਿੜਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬ�ਹ ਨੰੂ ਧੋਣ 

ਤ� ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉਤੇ ਖੁਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਨĂ  ‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਿਵਚ ਬਦਲ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

‘ਝੰਡੇ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਮੈਲ’ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਗੌਣ ਪਾਤਰ� ਵਜ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਮਾਲ ਿਵਚ ਸੁਭਾਵਕ 

ਿਮਲਣਾ ਦੋ ਪਾਤਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨĂ  ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੰਤੀ ਤੇ ਬੋਗਾ ਕਲਿਪਤ ਨ� ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ 

ਉਹਨ� ਦੋਨ� ਦਾ ਬਹਾਨĂ  ਿਸਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹਣਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿਵਚਿਲਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇ
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ਪਰ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ  ਿਜਵ� ‘ਬ�ਗੇ’ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ : ਧੱੁਪ ਦਾ ਿਨ{ਘ ਮਾਣਦਾ, ਮ� ਿਨ� 

ਕੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ� ਿਕਤਾਬ ਕੱਢਣ ਲੱਗ� ਸ� ਿਕ ਇਕ ਨਰਮ, ਮਰਦਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ� ਪਈ, “ਕੀ ਮ� ਤੈਥ� ਅੱਗ ਉਧਾਰੀ 

ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ� ?” ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ‘ਬ�ਗਾ’ ©ਬਦ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਿਸਗਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ 

ਆਈ ਿਕ ਉਹ ਮੈਥ� ਮਾਰਸ ਜ� ਲਾਈਟਰ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਨਹ�। ਮ� ਜਦ� ਦਾੜ�ੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਖਰ�ਵੀ 

ਨ�ਹ ਕਹੀ ਤ� ਉਹ ਰਤਾ ਕੁ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ©ਾਇਦ ਅੱਗ ਦੇ ਨਵ� ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ। 

ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੂਜਾ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਬੰਤੀ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਅਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਆ�ਦੀ ਹੈ : ਿਸਗਰਟ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਔਰਤ - ਿਜਸਦਾ ਨ� ਮ� ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਿਵਚ ਬੰਤੀ ਰੱਖ ਿਲਆ ਸੀ - ਥੋੜ�ਾ ਕੁ ਮੇਰੇ 

ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਖਸਕ ਆਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, “ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਧੰੂਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ ਂ?” “ਧੰੂਆਂ ? ਕੀ ਮਤਲਬ ?” “ਤੰੂ 

ਏਨਾ ਭੋਲਾ ਿਕੱਥ� ਆ ਿਗਆ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਧੰੂਆਂ ਿਸਗਰਟ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਆ," ਬੰਤੀ ਦਾ ਨੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫੱੁਲ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹਨ� ਦੋ ਪਾਤਰ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੇ ਿਨਗ�ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਸਮੁਖ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਮ� ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨĂ  ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲ� ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ 

ਉਸ ਨੰੂ ਨਹ� ਪਤਾ ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤ� ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ : “ਨ� -ਿਗਆਰ� ਦੇ ਕਿਹਰ ਿਪੱਛ� 

ਬਣੇ ‘ਪੈਟਰੀਆਟ ਐ{ਕਟ' ਅਧੀਨ ਅਸ� ©ੱਕੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆ ਨੰੂ ਪੱੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਬਨ� ਚਾਰਜ ਚੌਵੀ 

ਘੰਿਟਆ ਲਈ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�," ਉਸ ਿਕਹਾ। “ਆਤੰਕਵਾਦੀ ? ਿਕਹੜਾ ਕੰਜਰ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ?” “ਕੁਝ 

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ! ਿਸੰਥੀਆ ਮੇਲਰ ਨੰੂ ਕਦ� ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਏ?ਂ” “ ਿਸੰਥੀਆ ਮੇਲਰ ? ਿਕਹੜੀ ਿਸੰਥੀਆ ?” ਮ� ਿਕਹਾ। 

“©ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੁਟੀ ਨਾ ਬਣ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਨਹ� ਤ� ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਤਰਸ�ਗਾ," ਉਸ ਿਕਹਾ। “ਮ� ਿਬਲਕੁਲ 

ਸੱਚ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ�; ਮ� ਿਕਸੇ ਿਸੰਥੀਆ ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ “ਿਫਰ ਤੰੂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਮਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਵ� ਫੱੁਲ ਿਕ� 

ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ?” 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਪੁਿਲਸ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਲੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ 

ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹ� ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੰੂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝ 

ਕੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ 

ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨĄ  ਮਨੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ : ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਮੈਨੰੂ ਵਧੀਆ 

ਲੱਗਾ। ਹਰਬੰਸ �ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਕਵ� ਉਹ ਅਠਾਰ� ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਿਜੱਡਾ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਕਰ ਕੇ 

ਿਬਲਕੁਲ ਿਟਕਾਣੇ ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮਕੈਿਨਕ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚ ਵਕਤ ਕੱਟਣ 

ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨੰੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੇਠ ਲੈ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ 

ਿਰਹਾ ਹੈ : ਤੰੂ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਤ� ਹ� ਜਾ ਇਰਾਨ ਤ� ? “ਮ� ਇੰਡੀਆ ਤ� ਹ� ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਹ�।” “ਤੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨĂ  ਮਾਲ 'ਤੇ 
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ਅਟੈਕ ਿਕੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ?” “ਮ� ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਅਤੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ 

ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ, ਿਬਲਕੁਲ।” “ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੈਥਲੀਨ ਨĂ  ਤੈਨੰੂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਲਾਕ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੰੂ ਨ� -ਿਗਆਰ� ਿਪੱਛ� 

ਮੂਲਵਾਦੀ ਬਣ ਿਗਆ ਏ ਂ?" “ਕੈਥਲੀਨ ਨੰੂ ਮ� ਤਲਾਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨĂ  ਮੈਨੰੂ ਨਹ�। ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨ{ਜੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋ 

ਗਏ ਸਨ।” “ਅਸ� ਕੈਥਲੀਨ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੰੂ ਉਸਨੰੂ ਬੁਰਕਾ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਕ� 

ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸ� ? ਤਸੀਹੇ ਿਕ� ਦੇਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸ� ?” “ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮ� ਿਸੱਖ ਹ�; ਮ� 

ਕੈਥਲੀਨ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਨਹ� ਿਕਹਾ। ਬੁਰਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ� ਪਿਹਨਦੀਆਂ ਹਨ।” ਜਦ� ਿਕ ਸੱਚ 

ਤ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਖਤ ਿਲਖਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ : ਸੱਚ ਤ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੈਥਲੀਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 

ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਗ਼ੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਿਪਓ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ 

ਝੂਠ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਝੱਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਜੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਝੂਠĂ  ਫੋਨ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ 

ਿ©ਕਾਇਤ� ਕਰੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ,” ਮ� ਿਕਹਾ। “ਤੰੂ ਬੜਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਏ।ਂ ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹ�। ਤੈਨੰੂ ਐ{ਫ਼. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 

ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਪ�ਦੇ©ਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੇ© ਕਰਦੇ ਹ�। ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਾਜਪੋ©ੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਿਕਨ ਇਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਸਦਾ 

ਵਾਕਫ ਕ�ਗਰਸ ਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ  ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੈਨĂ ਜਰ ਸੀਲੀਆ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਤੇਰ� 

ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਜਦ� ਕ�ਗਰਸਮੈਨ ‘ਟੋਨੀ ਸਿਮੱਥ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਿੜਆ ਸੀ, ਤ� ਮ� ਉਸਨੰੂ ਨਕਦ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 

ਡਾਲਰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤ� ਿਪੱਛ� ਉਹ ਛੀ ਚੋਣ� ਹੋਰ ਿਜੱਤ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਹਰ ਚੋਣ ਿਵਚ ਮ� ਉਸਨੰੂ ਓਨਾ ਹੀ 

ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਨਾਲ ਸਗ� ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟ� ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਪੁਆ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਸ�। ਉਸਦਾ ‘ਚੀਫ਼-ਔਫ਼-

ਸਟਾਫ਼', ਐਡਂੀ ਵੈ{ਲਜ਼, ਕੈਥਲੀਨ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮ� ਕ�ਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ‘ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ’ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੈਨĂ ਜਰ 

‘ਸੀਲੀਆ’ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕ�ਗਰਸਮੈਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ 

ਿਕਹਾ, ਕ�ਗਰਸਮੈਨ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਿਥਤੀ 

ਉਸਨੰੂ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲ� ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਈ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਕਤੀ ਿਰਹਾਈ ਹੈ।  

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਰਲ ਕੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਗੁਰਮੁਖ ਿਗੱਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵੱਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 

2. ਰੂਹ ਤੇ �ਕਰੇ ਿਚੱਤਰ 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 
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ਪ�ੋ. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਰੂਹ ਤੇ ਉਕਰੇ ਿਚੱਤਰ’ ਿਵੱਚ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਚ�ਦ, ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ 

ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕ�ਮਵਾਰ ਵਾਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ : 

 

 

I. ਚ�ਦ  

ਬੋਲਚਾਲ ਿਵਚ ਚ�ਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੋ 

ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੰਜਾਬ ਤ� ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਨ� ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ 

ਨਵ� ਪਛਾਣ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਰਾਸੋ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਉਡਾਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 

ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ, ਿਜੱਥ� ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਮ� ‘ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੰਗੜ’ ਛੇ ਮਹੀਨĂ  ਦਾ ‘ਿਵਿਜ਼ਟਰ 

ਵੀਜ਼ਾ’ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ' �ਪਰ ਆਇਆ ਸ� ਪਰ ‘ਚੰਦ ਿਸੰਘ ਅਰ©ੀ’ ਬਣ ਕੇ, ‘ਅਮਰੀਕਨ 

ਪਾਸਪੋਰਟ' 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ ਸ�। 

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚ�ਦ ਦੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਗਜੀ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਜਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ 

ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ : ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਿਸਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹ�, 

ਅਸਲੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਖੁਆਬ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਦਰਿਮਆਨ ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਨ� ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹਨ 

ਅਤੇ ਦੋਵ� ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦਰਿਮਆਨ ਹੀ ਚ�ਦ ਦੀ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ : ਉਧਰ ਸਟੇਜ �ਪਰ 

ਉਸ ©ਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਮੂਹ ਨਾਚ-ਗੀਤ ‘ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ! ©ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਟੈਮੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮ-ਝੂਮ 

ਅੱਖ� ਮਟਕਾ ਮਟਕਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋ© ਿਵਚ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਸੋ ਦੀ ਨਾਚ-ਟੋਲੀ ਸੁਪਨ ਰੰਗੇ ਿਲਬਾਸ 

ਪਿਹਨ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਸਟੇਜ ਿਹਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਦ�© ਿਵਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ 

ਦਰ©ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਾਚ-ਗੀਤ ਖਤਮ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਿਫ਼ਜ਼ਾ ਗੰੂਜ �ਠੀ ਸੀ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਟੈਮੀ ਨĂ  ਹੀ ਚ�ਦ ਨੰੂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਮਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚ�ਦ ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਦੇ 

ਮੋਹ ਪਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੱਝ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਏਧਰ ਰਾਸੋ ਹੁਰ� ਅਮਰੀਕਨ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ 

ਸਨ ਿਜਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ : ਉਸ ਘਟਨਾ-ਕ�ਮ ਦੀ ©ੁਰੂਆਤ ਇਕ ‘ਿਚੱਟੇ’ ਜੱਜ ਵੱਲ� 

ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਚਾਰ ਿਚੱਟੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ� �ਪਰ ਇਕ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕੱੁਟਣ 

ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ‘ਿਸਟੀ ਕੋਰਟ’ ਿਵਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ 
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ਸਾਰੀ ‘ਿਚੱਟੀ ਿਜਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਚਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੱੁਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਹਮਲਾਵਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੋ©ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ। 

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਤ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਾਸੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਯੱੁਧ ਿਵੱਚ ਫਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨĂ  ਟੈਮੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਚ�ਦ ਨੰੂ ਸ�ਪ ਿਦੱਤੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਚ�ਦ ਨ� ਦਾ 

ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਲ� ਿਪਆਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਖਾਵ� ਸਿਥਤੀ 

ਿਵਚ ਉਭਿਰਆ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਹਨ� ਦੇ ਰਸਮੀ ਤ� ਗੈਰਰਸਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬੰਧ� ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਜਦ� ਰਾਸੋ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਉਹ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ 

ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਦ� ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਵਲੋ ਿਮਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ : ਮ� ਜੱਕਾ ਤੱਕਾ 

ਿਵਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, “ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੈ{ਡ ਰੂਮ ਹੈ।ਆਹ ਤੌਲੀਆ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ, 

ਟੱੁਥ ਬਰੱ©, ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤ� ਦੱਸ ਦੇਵ�, ਐਵ� ਸੰਗਦਾ ਨਾ ਰਵ�!” “ਥ�ਕਸ ਟੈਮੀ!” ਮੇਰੇ 

ਮੰੂਹ� ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਤ� ਬੋਲੀ, “ਕਾਹਦੇ ਲਈ ?” ਿਫਰ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ 

ਤ� ਮੇਰੀ ਿਹਚਿਕਚਾਹਟ ਹੋਰ ਪ�ਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਮ� ਬਹੁਤ ‘ਨਰਵਸ’ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸ� ਿਕ�ਿਕ ਰਾਸੋ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-

ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਉਸ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਸਮ�, ਜਦ� ©ਿਹਰ 

ਿਵਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਿਚਆ ਿਪਆ ਸੀ  ਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਵ ਅਤੇ ਉਖੜੀ ਉਖੜੀ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ 

ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਮੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾਨ-ਿਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮ� ਫਟਾਫਟ ਬਾਥਰੂਮ 

ਿਵਚ ਜਾ ਵਿੜਆ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਚ�ਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ ਬੱਝ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ�ਦਾ ਤ� ਉਹ ਵੀ ‘ਕਾਿਲਆਂ’ ਿਵਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ‘ਭੂਰੇ’ ਦੀ 

ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਕਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਚ�ਦ ਦੀ 

ਿਵਆਹੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਟੈਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਿਚੱਕੀ ਤੇ ਿਕਗੀ ਪ�ਤੀ 

ਨਫਰਤ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਚ�ਦ ਦੀ ਜਾਨ ਟੈਮੀ ਤੇ ਰਾਸੋ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਹਸਾਨ� ਿਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਜੇਲ� 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਰਾਸੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਟੈਮੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਿਚੱਕੀ ਨੰੂ ਚ�ਦ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤੰੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਦੇ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੇ  ਟੈਮੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ  ਹੁਣ ਟੈਮੀ ਤੇ 

ਚ�ਦ ਇਕੋ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨ� ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੋਹ 

ਿਪਆਰ ਤ� ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਚੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹ�। ਟੈਮੀ ਵਲ� ਿਮਲੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਚ�ਦ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਉਪਰੰਤ ਜਦ� ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਚੱਕੀ ਸਮੇਤ ਚ�ਦ ਦੇ ਉਹਨ� ਘਰ� ਵਾਪਸ 



ਐਮ.ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ  92 ਪੇਪਰ ਪੰਜਵ� 
 

 

 

ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ‘ਦੈਡੀ ਆਂਕਲ’ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾ�ਦੀ ਹੈ। ਚ�ਦ ਤੇ ਟੈਮੀ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਿਰਮਾ 

ਿਬਰਤ�ਤ ਤ� ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ : ‘ਪਤਾ ਨਹ�, ਇਹ ਿਪਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ‘ਵੰਨਗੀ’ ਹੋਊ ਿਕ ਟੈਮੀ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ 

ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਵਚਰ ਕੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੋਇਆ। 

II. ਰਾਸੋ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਚ�ਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਥਾਨ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨć  ਇੱਕ 

ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੜੱੁਤ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹ� ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਿਬਨ� ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਬਣਦੀ  ਿਜਵ� ਿਕ ਚ�ਦ ਦੀ 

ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਸੋ ਇੱਕ ਨਾਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਪਖ� 

ਆਪਣੇ ਵਤਨੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਨĂ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹਣੇ 

ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਮਟਮ�ਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ� ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ 

ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਉਹ ਲਾਜ਼ਵਾਬ ਹੈ। ਰਾਸੋ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਚ�ਦ ਉਦ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਚ�ਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਵਆਹ 

ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜੂਝਦਾ ਨਾਚ ਘਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਉਹ ਟੈਮੀ ਦੇ ਨਾਚ ਦਾ ਪ�ਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਕੇ ਿਮਲਣਾ ਤ� 

ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਾਸੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਤੇ ਮ�, ਉਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ ਬੜੀ ਮਨĄ -ਹਤਾ© 

ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ� ਗੁਜ਼ਰ ਿਰਹਾ ਸ�। ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤ� ਮਗਰ� ‘�ਚ ਕੋਰਟ’ 

ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ �ਘ ਸੱੁਘ ਨਹ� ਸੀ ਿਨਕਲ ਰਹੀ। ਉਸ –ਹਾਲ ਿਵਚ ਮ� ਫਿਰਜ਼ਨĄ  ਦਾ ਿਦਹਾਤੀ 

ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ©ਿਹਰ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਸ�, ਿਜੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਿਫਲਮ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੱੁਖ ਿਨ©ਾਨਾ ਉਸ ‘ਿਸਟੀਜ਼ਨ’ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਲਾ© ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮ� ‘ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ’ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਸਕ�। ਇਹੀ ਤਲਾ© ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ‘ਡਰੀਮ ਵੀਜ਼ਨ’ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨਾਚ-©ੋਅ ਤ� ਮਗਰ� ਟੈਮੀ 

ਵੱਲ ਵਿਧਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ, ਰਾਸੋ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। “ਵੱਟਸ ਅੱਪ ਮੈਨ ?” ਉਹਦੇ ©ਬਦ� ਿਵਚ ਅਚੰਭਾ, ਤਨਜ਼, ਗੱੁਸਾ 

ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ‘ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ’ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੱੁਲ� ਕੰਬੇ ਸਨ, 

“ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋ ਕਦੇ ਛੱੁਟੇ ਨਾ!” “ ਇਹ ਹੱਥ ਇਕ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐ, ਯਾਦ ਰੱਖ�!” ਉਹਨĂ  ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜ 

ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਤ� ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਿਥੜਕ ਗਈ ਸੀ, “ਤੇ ਆਹ ਹੱਥ ਵੀ 

ਇਕ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈ ਐ ਦੋਸਤ !” ਿਫਰ ਰਾਸੋ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜ ਿਢੱਲੀ ਪ�ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਿਮਲਣੀ ਿਵਚ� ਿਨ{ਘ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨ�ਹ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ 

ਖੇਤਰਫਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਸੀ। 
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ਰਾਸੋ ਤੇ ਟੈਮੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਸਨ। ਰਾਸੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ 

ਪ�ਤੀ ਿਦ�ੜ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਚ�ਦ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਟੈਮੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 

ਰਾਸੋ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦੇ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਰਾਸੋ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਇਕ ਓਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

III. ਟੈਮੀ 

ਟੈਮੀ ਕੋਮਲ ਿਚੱਤ ਵਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੀਰਤ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਸੋ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 

ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੀ ਵਜ� ਦੋਨ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਏਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦਰਸ਼ਕ� ਿਵੱਚ� ਇਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਚ�ਦ ਉਸਦੇ ਮੋਹਪਾਸ਼ ਿਵਚ ਬੱਝ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਿਕਸਮਤ ਚ�ਦ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹਪਾਸ਼ 

ਿਵੱਚ ਬੰਨ�  ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਮੀ ਹਰ ਦੱੁਖ ਸੱੁਖ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ 

ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਖ ਸੱੁਖ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਮੀ ਦੀ ਰਾਸੋ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸ�ਝ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੋਨ� ਦਾ ਚੋਹਲ ਮੋਹਲ ਅਤੇ ਿਵਅੰਗ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਿਮਆਨ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ 

ਹਨ  ਜਦ� ਤਨਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਚ�ਦ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਰਾਸੋ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਤ� ਰਾਸੋ ਨਾਲ ਿਤੰਨ 

ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸੋ ਦਾ ਹਾਸਾ ਖੇੜਾ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ : 

“ਹ�, ਮ� ਠੀਕ ਹ�! ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਸਵੀਟਹਰਟ ?” “ਮ� ਵੀ ਠੀਕ ਈ ਆਂ ਤੰੂ ਿਕੱਥ� ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਏ ਂ?” “ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ 

ਘਰ�, ਡਾਰਿਲੰਗ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁ©ਤੀ ਘਰ�!” ਉਹ ਖੱੁਲ� ਕੇ ਹੱਿਸਆ ਪਰ ਟੈਮੀ ਸਿਹਮ ਗਈ, “ਮ� ਸਮਝੀ 

ਨਹ�!” “ਮ� ਇਸ ਵਕਤ ਓਪਨ ਿਸਟੀ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਹ�।” “ਓਹ ਿ©ੱਟ ! ਪਰ ਤੰੂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ ?” “ਕੀ ਚਮੜੀ ਦਾ 

ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ?” ਟੈਮੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਮਜਬੂਤ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ 

ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਜ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਦ� ਟੈਮੀ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਿਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਰਾਸੋ ਮੁਹੱਬਤੀ 

ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਹਲ ਮੋਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਮੇਰੇ “ਹੈਲੋ ਰਾਸੋ !” ਕਿਹੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ ਚ�ਦ, ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ’ਤੇ 

ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ, ਤੰੂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ 

ਦੋਸਤ!" “ਓਹ ਯਾਰ, ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਐਵ� ©ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਕਰ !” ਮ� ਿਫਰ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਕੂਲ ਕਰਨਾ ਏ ਤ� ਦੱਸ! 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਤ� ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ?” “ਨਹ�, ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਲੋੜ ਨਹ�। ਸਾਡਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਵਕੀਲ 

ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਤੰੂ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰ� ਚ�ਦ, ਅਗਲੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਕਰਨ ਆ ਜਾਵ�, ਿਫਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ� ਏਥੇ ਈ ਕਰ�ਗੇ।”ਨਪਰੰਤੂ ਟੈਮੀ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਰਾਸੋ ਤੇ ਉਦ� ਵੱਧ ਜ�ਦਾ 
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ਹੈ ਜਦ� ਰਾਸੋ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚ�ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਮ� ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤ� ਉਹਨĂ  

ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ, “ਪਿਹਲ� ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਿਫਰ ਕਹ� ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਹੋਇਆ!” ਉਸਨĂ  ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰ 

ਿਕਹਾ, “ ਤੰੂ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ‘ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ’ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਵ� ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ‘ਿਸਟੀਜਨਿ©ੱਪ’ 

ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ। ਇਨ� � ਪੇਪਰ� ਲਈ ਏਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਤ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ? ਦੱਸ ਯਾਰ, ਇਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ 

ਜ� ਨਹ� ?” “ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਵੇਚ�ਗਾ ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ!” ਟੈਮੀ ਭੜਕ �ਠੀ ਤ� ਰਾਸੋ ਇੰਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ 

ਿਪਆ, ਿਜਵ� ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੋਵੇ, “ਤੰੂ ਏਸ ਨੰੂ ਡਾਲਰ� ਦੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਸੌਦੇ ਵ�ਗ ਨਾ ਤੋਲ ਟੈਮੀ 

ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰ ਿਕ ਇਹ ਚ�ਦ ਵੱਲ� ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ... ਉਧਾਰ ਕਿਹ ਲੈ, ਬੇ©ਕ 

ਕਰਜ਼, ਤੇ ਜਦ� ਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਪਰਤ ਆਏ, ਆਪ� ਇਹ ਉਧਾਰ ਮੋੜ ਦੇਵ�ਗੇ।” ਪਰੰਤੂ ਰਾਸੋ ਨੰੂ ਜੇਲ 

ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਗਏ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸੋ ਵਲ� ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ ਟੈਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 

ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੀਵਨ ਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖ� ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਇਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹ ਕੇ ਟੈਮੀ 

ਨੰੂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : “ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਿਦਆ ਏਥੇ ?” ਟੈਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤ� 

ਰਾਸੋ ਇਕਦਮ ਨਰਮ ਹੋ ਿਗਆ, “ਦੇਖ ਟੈਮੀ..! ਮ� ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹ�, ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ! ਬਾਕੀ ਤੰੂ ਇਤਿਮਨਾਨ 

ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵ�। ਮ� ਤ� ਬੱਸ, ਇਹ ਚਾਹੰੁਨਾ ਿਕ ਤੇਰੀ ਪੜ�ਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਚੰਗੇ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇ ਫੱੁਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਿਚਆ ਰਿਹ ਜਾਵੇ।” 

ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਟੈਮੀ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 

ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਹੱਕ� ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਰਾਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਸੜਕ� ਤੇ 

ਲੜਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ�ਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਣਾ, ਇਹ ਟੈਮੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਤੰਨĂ  ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ਿਤੰਨĂ  ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਸਮਾਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਨਹ� ਜੋ 

ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੋਵੇ  ਇਥੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਹੈ  ਿਜਥੇ ਦੋ ਿਧਰ� ਹਨ ਜੋ ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾਵੀ 

ਹਨ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸੋ ਜਦ� ਜੇਲ� ਿਵਚ� ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਟੈਮੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਿਚੱਕੀ ਤੇ ਿਕੱਗੀ ‘ਦੈਡੀ ਆਂਕਲ’ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਚ�ਦ ਦੇ ਰਾਸੋ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਿਕੱਗੀ ਵੀ ਦੈਡੀ ਆਂਕਲ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤ� ਚ�ਦ ਹੈਰਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਤਾ ਇਹ ਚਲਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਚ�ਦ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਿਚੱਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਛੋਟੀ ਵੀ ‘ਦੈਡੀ ਆਂਕਲ’ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 

ਇੰਜ ਇਹ ਦੋਨć  ਬੱਚੀਆਂ ਹ�-ਮੁਖੀ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਦ� ਿਕ ਚ�ਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ�ਹ-ਮੁਖੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਏਨੀ 

ਚੰਿਗਆਈ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਪ�ਤੀ ਵੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ : ਮ� ਲੜਖੜਾ�ਦੇ ਕਦਮ� ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੱਬ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
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ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਖੜੀ ਿਜਹੀ ਨĂ  ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ ਤੇ ਮ� ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ‘ਵਾਇ, ਵਾਇ ਮੇਰੀਓ 

ਬੱਚੀਓ!” ਕਿਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਿਲਆ ਹੈ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਬੈ{ਡ-ਰੂਮ ਿਵਚ ਆ ਵਿੜਆ ਹ�। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 

ਿਪੱਛੇ ਿਪੱਛੇ ਅੰਦਰ ਆ ਧਮਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਬੌਛਾਰ ©ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, “ਿਕੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਦੱਸ ਕੇ ਤ� 

ਜ�ਦੇ ?” “ਫੋਨ ਵੀ ਨਹ� ਚੱੁਿਕਆ ? ਮ� ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ...।” “ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਿਗਆ ?” “ਸਵੀਟਹਰਟ ! 

ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਿਚੱਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ!” "ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ.... ਿਚੱਕ...ਈ....?" “ਹ� ! ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਬੇਟੀ ਿਚੱਕੀ, ਅਸਲੀ ਨਾਲ� 

ਵੀ ਵੱਧ, ਮੇਰਾ ਿਚੱਕੂ ਬੇਟਾ!!” “ਨਾ ਫੋਟ! ਤੰੂ ਓਸ ਕਾਲ਼ੀ ਦੇ ਘਰ� ਆਇਆਂ, ਏਨੀ ਰਾਤ ਗਏ ?" “ਹ� ਸ�ੀਮਤੀ ਜੀ! ਮ� ਓਸ 

ਕਾਲ਼ੀ ਦੇ ਘਰ� ਆਇਆ ਹ�!!” ਮ� ਕਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਿਖੜਿਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਿਰਹਾ ਹ�  ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਮਘਦੇ ਕੋਲੇ 

ਵ�ਗ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ� ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁ©ੀ ਨਾਲ ਮਦਹੋ© ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ 

ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਿਵਚ ਵੜ ਿਗਆ ਹ�। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਤੰਨĂ  ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਕ�ਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ�ਮੁਖ 

ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਉਭਾਰਨ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। 

3. ਸ਼ੀਸੇ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ 

 ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ, ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਤੇ ਨਾਇਕ ਇਕੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨĂ  ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ‘ਮ�’ ਰਾਹ� ਪਾਠਕ� 

ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ-ਿਬਰਤ�ਤ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਢ ਤ� ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਆਖਰ ਮ� 

ਡਾਲਰ� ਦਾ ਭਿਰਆ ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਿਲਆ।  

ਇਸ ਵਾਕ ਤ� ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ (Solo play) 

ਵ�ਗ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦੀ  ਉਤਮਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਚ ‘ਕਾਰਜ’ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ‘ਮ�’ ਤ� ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਵਾਕ ਰਾਹ� ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਇਕ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਸਦੀ ਆਸਥਾ, ਿਵਰਾਸਤ ਤੇ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਪਾਪ’ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਭਾਵ ਨਸਲਵਾਦੀ 

ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਇਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਮਲੇ ਿਤ�ਸਕਾਰ ਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਵਜ� ਿਕਸੇ 

ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੋਰੇ ਦਾ ਬਟੂਆ, ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਿਵਚ ਭੱੁਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸ ਕੌਮ ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ 

ਦਾ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ 

ਚੱੁਕੇ ਹਨ : ਮ� ©ੀ©ਾ ਨੀਵ� ਕਰ ਕੇ ਧੌਣ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਕਰ ਕੇ, ਯੈਸ ਸਰ’’ ਕਿਹਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸ�, ਉਸਨĂ  ਡੈ©-ਬੋਰਡ 'ਤੇ 

ਿਪਆ ਕੱਪ ਚੱੁਿਕਆ ਤੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾਿਰਆ, “ਗੋ ਬੈਕ ਬਾਸਟਰਡ ਿਬਨ ਲਾਦੇਨ ?” ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਵਲ� ਸਹੀ 
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ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਨੀਵ� ਹੈ ਿਕ  ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ 

ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ’ ਨੰੂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਵੱਸ ਇਹ ਸਭ ਸਿਹਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ : 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਕਸਸ ਦਾ ਿਪਕ-ਅਪ ਆ ਕੇ ਰੁਿਕਆ। ਿਨ{ਕੀ-ਿਨ{ਕੀ ਭੂਰੀ ਦਾਹੜੀ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨĂ  ਆਪਣਾ 

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ©ੀ©ਾ ਨੀਵ� ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਇ©ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ©ੀ©ਾ ਨੀਵ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਮ� 

ਸੋਿਚਆ, ਇਸ ਨĂ  ਰਸਤਾ ਪੱੁਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੂਸਰੇ ©ਿਹਰ� ਤ� ਆਏ ਲੋਕ ਯੈਲੋ-ਕੈਬੀਆਂ ਨੰੂ ਰਸਤਾ ਜ� 

ਲ�ਡਮਾਰਕ ਪੱੁਛਦੇ ਨĂ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ ਸੀ, ਿਜਵ� ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਹਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�-ਪਿਹਲ�, ਫਟਾ-ਫਟ 

ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਮ� ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਤ� ਿਪਛ�ਹ ਹੋ ਿਗਆ ਪਰ ©ੀ©ਾ ਬੰਦ ਨਹ� ਸ� ਕਰ ਸਿਕਆ। 

ਸਟ�ਾਅਬੇਰੀ ਸਮੂਥੀ ਦਾ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਾ ਤੇ ਖੱੁਲ� ਿਗਆ। ਸੀਟ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ 

ਰੰਗ ਦੀ ਝੱਗ ਤੇ ਜੂਸ ਇੰਝ ਫੈਲ ਿਗਆ ਿਜਵ� ਬਾਲਟੀ ਿਵਚ ਸਰਫ਼ ਦੀ ਝੱਗ �ਭਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੈਨੰੂ 

ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ�ਦੀ, ਉਹ ਲੈਕਸਸ ਿਪਕ-ਅਪ ਦੀਆਂ ਚੀਕ� ਕਢਾ�ਦਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।  

ਇੰਜ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਿਹਣ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਜ� ‘ਬਟੂਆ’ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਿਚਤ ਅਿਧਆਪਕ� ਕੋਲ� ਪੜ� ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮ� ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਹੀ ਿਬਤਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ 

ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਧਰਾਤਲ� ਤੇ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਜ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਾਤਰ ਦੂਹਰੀ ਕਾਰਜ-

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਸਟੇਅਿਰੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਭ�ਤ ਸੁਭ�ਤ ਦੀਆਂ 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਸਿਹਣਾ ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਉਸ 

ਦਾ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਹੈ ਜੋ ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬੇਗਾਨĂ  ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 

ਬੇਗਾਨĂ  ਲੋਕ� ਕੋਲ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤ� ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਸਿਹਣਾ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਿਬਨ� 

ਿਕਰਾਏ ਤ� ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਲ� ਕੱਢ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥ� ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱੁਟ ਲੈਣਾ 

ਆਿਦ ਵਰਤਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸ-ਪਟਲ ਤੇ ਨਾਲ� ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੂਹਰ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਢਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਜਦ� ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਰੁਿਕਆ 

ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸਹੇਲੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਹਮਦਰਦੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਿਸਰਜਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਉਸ ਦੇ �ਤੇ ਕੱਪ ਵਗਾਹ ਕੇ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ : ਗੋਰਾ �ਚੀ ਦੇਣੀ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, “ਜੀਸਸ ਕ�ਾਈਸਟ। ਫ਼ੋਕ ... ਿਦਸ 

ਗਾਈ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ©ਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕੋਲ 

ਮੰੂਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ, “ਕਰੇਜ਼ੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਯੂ ਓ ਕੇ ਿਮਸਟਰ?” ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦਾ ਿਸਖਰ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਬੁਿਲਆ ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 
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ਉਸ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨੰੂ ਟੰੁਬਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ : ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੰੂਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੰੁਿਮਆ, ਮ� ਬਟੂਆ ਪੱਟ� 

ਿਵਚਕਾਰ ਸੱੁਟ ਿਲਆ, ਇਕਦਮ, ਿਜਵ� ਿਬੱਛੂ ਨĂ  ਡੰਿਗਆ ਹੋਵੇ। “ਮਰਦਾਨĂ  ਨੰੂ ਬਟੂਆ ਲੱਭਾ । ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨĂ  ਿਕਹਾ, 

‘ਭਾਈ ਮਰਦਾਿਨਆ ਿਬਗਾਨੀ ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹ� ਲਾਉਣਾ।' ਮਰਦਾਨĂ  ਨĂ  ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬਟੂਆ ਚੱੁਿਕਆ। ਪੈਰ 

ਘਸੀਟਦਾ-ਘਸੀਟਦਾ ਬਾਬੇ ਤ� ਿਪਛ�ਹ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਮਲਕ ਿਜਹੇ ਬਟੂਆ ਖੋਿਲ�ਆ। ਬਟੂਏ ਿਵਚ ਬੈਠĂ  ਿਬੱਛੂ ਨĂ  ਦੰਦੀ 

ਵੱਡੀ। ਮਰਦਾਨĂ  ਦੀ ਚੀਕ ਿਨਕਲ ਗਈ।” ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ 

ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਆਿਦ ਅਿਜਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੰੂ ਡੋਲਣ 

ਨਹ� ਿਦੰਦੇ  ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੜ ਗਈ 

ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹ� ਰਹੀ : ਮ� ਬਰੇਕ ਤ� ਪੈਰ ਚੁੱ ਿਕਆ। ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਨਹ� ਸੀ। ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਨĂ  ਫੜ� ਲਈ ਸੀ। ਮ� ਿਪਛ�ਹ 

ਦੇਿਖਆ, ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ। ਮ� ਰੇਸ ਿਦੱਤੀ । ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਨਹ�। ਮ� ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹ� ਦੇ ਿਰਹਾ ਸ�। ਿਕਤੇ ‘ਘੰੂ’ ਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਰਾ ਹੁਿ©ਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਿ©ਆਰ ਹੋ ਵੀ ਜ�ਦਾ ਤ� ਉਸ ©ਰਾਬੀ ਨĂ  ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਨਹ� ਸੀ ਰਹੀ। ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਿਕਵ� ? ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖੜ�ਾ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  ਗੱਡੀ 

ਦੋਹ� ਹੱਥ� ਨਾਲ ਿਪਛ�ਹ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਨĄ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਚਲ 

ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ, ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ 

ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਵਕਤੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤ� �ਪਰ �ਠ ਕੇ ਉਹ ਬਟੂਆ ਸਬੰਿਧਤ ਬੰਦੇ 

ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮ� ਗੱਡੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ   ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ� ਉਤਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਮ� ਪੱਟ ਹੇਠć  ਬਟੂਆ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵੱਲ ਬਟੂਆ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ....।” ਤੇਜ਼ ਹਨĂ ਰੀ ਨਾਲ ਝੂਮਦੀਆਂ 

ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ� ਦੀ ਲੋਅ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ’ਚ ਿਲ©ਕੀ। ਡੋਲਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵ�ਗ ਉਸ ਨĂ  ਹੱਥ ਅਗ�ਹ ਕਰ 

ਕੇ ਬਟੂਆ ਫਿੜਆ | ਬਟੂਆ ਫੜਨ ਸਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਬੱੁਲਾ ਿਕਸੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵ�ਗ ਆਇਆ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਕੇ 

ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਗਆ...। 

 ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ� ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ  ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਵਾਰੀਆਂ 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਘੰੁਮਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 

ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਇ� ਕਾਰਜ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਦੋ ਧਰਾਤਲ� ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਵ� ਪਾਤਰ ਵੀ 

ਦੋ ਧਰਾਤਲ� ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ  ਪਿਹਲੇ ਧਰਾਤਲ ਿਵਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਗਾਲ� ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ, ਬਟੂਆ ਭੱੁਲ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਯਥਾਰਥਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਕਲੀਫ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਲਝਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਨਹ� ਦੱਸ ਪਾ�ਦੀਆਂ ਆਿਦ ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ 

ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹਨĂ ਰੇ ਿਵਚ� ਚਾਨਣ ਦੀ ਿਕਰਨ ਵ�ਗ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਬੁੱ ਲਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਲ� 
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ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ� ਬਾਬਾ ਤੇ 

ਮਰਦਾਨਾ, ਪ�ੋ. ਟੀ.ਡੀ. ਜੋਸ਼ੀ, ਪ�ੋ. ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ, ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਆਿਦ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ� ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 

ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਬਦੌਲਤ ‘ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ’ ਦਾ 

ਯਥਾਰਥ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ‘ਯਥਾਰਥਕ ਧਰਾਤਲ’ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ 

ਪਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੰਨĂ  ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਉਸ ਡੋਲਦੇ ਗੋਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਟੱੁਟੇ ਫੱੁਟੇ ਬੋਲ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ 

ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਬਟੂਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਨਿਸਕ ਬੋਝ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ 

ਗੋਿਰਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਵਚਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਿਰਆਂ ਹੱਥ� ਿਮਲੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਰਾਸਤ, 

ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ ਗੌਣ ਪਾਤਰ� 

ਰਾਹ� ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਇਕ ਬੁਲੰਦੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਗੌਣ ਪਾਤਰ� 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਰਿਹਬਰ 

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨĂ  ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਤ� ਵੀ ਉਪਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

4. ਪਹਾੜ� ਤ� ਖਰੁ ਰਹੀ ਬਰਫ 

 ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ �ਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਹੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਿਵਚਰ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸਦਾ 

ਵੀਕ�ਡ ਬੁਧਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕ�ਮਵਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ  

ਬੱੁਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉਹ ਘਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਹਲ� ਉਸ ਵਲ� ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਿਕਰਤਕ ਮਾਹੌਲ 

ਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

ਨਵੰਬਰ ਅੱਧ� ਪਾਰ ਹੋ ਿਗਐ। ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਠੰਢ �ਤਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮ�ਹ ਨਹ� ਿਪਆ। 

ਪਿਹਲ� ਤ� ਨਵੰਬਰ ਦੇ ©ੁਰੂ ਿਵਚ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵ� ਛਾ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 

ਤਾਈ ਂਤ� ਮੌਸਮ ਸੀਤ ਲਿਹਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ©ਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੰੁਦਰ ਹੋਣ 

ਕਾਰਨ ©ਾਮ ਨੰੂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ 

ਪੌਣ� ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ©ਿਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁ©ਗਵਾਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਿਜਥ� ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਰਾਹ� ਮਾਨਿਸਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰ� ਭੂਿਮਕਾਵ� ਿਨਭਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖਬਰ� ਿਵਚ ਭਾਵ� ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਵੀ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ-ਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਘੜੀ ਦੀਆਂ 

ਸੂਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾ ਨ�  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ� ਮ� ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦਾ ਜਾਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹ� ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ 
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ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ� ਿਵਚ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਬੀਤ ਿਗਆ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ 

ਵਜੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਲਾ ਲਈਦੈ ਪਰ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ� 

ਿਵਚ ਗੋਰੇ ਲੀਡਰ� ਨਾਲ ਪੱਗ� ਵਾਲੇ ਵੀ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 

ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਲੇਖਕ ਨĂ  ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਰਾਹ� ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਦ� ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰ� ਪੜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਚਿਲਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਪ�ਮੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ : ਦੋ-ਚਾਰ ਪੰਨĂ  ਹੋਰ ਪਲਟਦਾ ਹ�। ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ� 

ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਿਵਚ ਇਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੁਣ ਇਹਨ� ਖ਼ਬਰ� ਤ� ਉਚਾਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਸ ਨĂ  

ਿਕਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪੜ� ਕੇ ਮਨ ਦੀ ©�ਤੀ ਭੰਗ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦਾ। 

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਖਬਰ� ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਿਸਲਿਸਲਾ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਘਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਿਨ{ਕੇ ਿਨ{ਕੇ 

ਕੰਮ ਿਜਵ� ਗਾਰਬੇਜ਼ ਿਵਚ ਬੈਗ ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਆਉਣ ਆਿਦ ਰਾਹ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਕ ਨਵ� ਜੁਗਤ ਵਰਤਦਾ 

ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਮ� ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਤ� ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਿਸ਼ਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ 

: ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਸੋਫ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਿਰਮੋਟ ਦੀ ਸਿਵੱਚ ਨੱਪ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਬਦਲ 

ਿਰਹਾ ਹ�। ਿਕਸੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਮਨ ਨਹ� ਰੁਕ ਿਰਹਾ| ਮਨ ਿਵਚ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ ਕਾਹਲ ਹਮੇ©ਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਿਕ� 

ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜੰੂ-ਭੱਜੰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ? ਸਮਝ ਨਹ� ਆ�ਦੀ। ਇਹਨ� ਖਬਰ� ਰਾਹ� ਉਸਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਿਫਰ 

ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹਨ : ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨĂ  ਪਿਹਲ� ਇਕ ਮੁਸਿਲਮ ਮੰੁਡੇ ਨĂ  ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਿਵਚ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਨਾਲ ਛਾਣਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੌ 

ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਿਸਰ ਿਫਰੇ ਨĂ  ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਓਪਨ ਗਰਾ�ਡ 

ਿਵਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਹਫ਼ਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਭੀੜ �ਪਰ ਅੰਨ�Ă ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ 

ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ ਗੋਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁੜਪੁੜੀ 'ਚ� ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ।ਮੁਲਕ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨĂ  ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ©ਾਇਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕਸੇ ਦੁ©ਮਣ ਤਾਕਤ ਦਾ 

ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜ�ਚ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ� ਿਨਕਿਲਆ। 

ਇਸੇ ਕੜੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਿਵਚਰ ਿਰਹਾ ਕਾਰਜ 

ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਧਰਾਤਲ ਰਾਹ� ਸਕੂਲ� ਤੇ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪੜ�ਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 

ਿਵਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਏਨਾ ਫੈਲ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ : ਸਾਨੰੂ ਤ� 

ਸਾਡੇ ਮ� ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਬੰਦੂਕ� ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਖੇਡਣ ਿਦੰਦੇ ਿਕ ਇਹਨ� 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ-

ਕੱਲ� ਤ� ਖੱੁਲ�ੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਪਈ ਐ। ਿਨ{ਕੇ-ਿਨ{ਕੇ ਜੁਆਕ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� �ਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹ� ਆ�ਦਾ, ਉਹ 
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ਬੰਦੂਕ� ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨĂ । ਸਕੂਲੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨĂ  ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਥ� ਥ� 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 

ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਧਰਨĂ  ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾਮਈ ਸਿਥਤੀ ਉਦ� ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਮੌੜ ਤੇ ਪਹੰੁਚ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਪੜ�ਾਈ ਦੀ ਥ� ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਪੜ�ਾਉਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਬੰਦੂਕ� ਦੀ 

ਮਾਰ ਤ�  ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਅਗ�ਭੂਮੀ ਿਵਚ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਤ� ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਿਰਹਾ। 

ਬੰਦੂਕ� ਦੀ ਮਾਰ ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ� 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਜਸਟਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤ� ਅਖੀਰਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹ�  

ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਿਗਆ ਉਸ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਿਕ�ਆਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸਟਾਪ ਗੰਨ 

ਵਾਇਲ�ਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁੜਪੁੜੀਆਂ ਿਵਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ : ਮੇਰੇ ਕੰਨ� ਿਵਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ ਸਟਾਪ ਗੰਨ ਵਾਇਲ�ਸ’ ਦਾ 

©ੋਰ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਐ। 

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਦਾ ਿਸਖਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਜੁਗਤ ਿਵਚ ਿਪਆ ਹੈ 

ਜਦ� ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹ� 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਸਤੂ ਜਗਤ ਨੰੂ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਨĄ  ਸਿਥਤੀ ਦਾ 

ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : ਮ� ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮ� ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰੂਪਤਾ ਤ� ਓਹਲੇ ਹੋ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ�। 

 ਗੌਣ ਪਾਤਰ  

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਵ�ਗੰੂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ/ਕ�ਦਰੀ 

ਪਾਤਰ/ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਅਖਬਾਰ� ਰਾਹ� ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦਾ, ਟੀਵੀ ਰਾਹ� ਵੇਖਦਾ, 

ਖਬਰ� ਤੇ ਮਨĄ  ਮਨੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦਾ ਆਿਦ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਅੰਿਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਤਰ 

ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਟੋਪ ਦਾ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਬਤੌਰ ਮਾਪਾ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਪੜ�ੀਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਖਬਰ� ਦਾ ਿਸਖਰ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ ਦੇ 

ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹ� ਆਪਣੀ ਬੇਚਨੈੀ ਨੰੂ ਵਧਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ’ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਧ 

ਰਹੀ ਕਰੂਪਤਾ’ ਤ� ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ 

ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਰਤਲਾਪ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ : “ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਹੋਮ,” ਪਤਾ ਨਹ� ਮੀਿਟੰਗ ਕਦ� 

ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਨੀ ਨĂ  ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਹਲੂਿਣਆ ਤ� ਸੋਚ� ਦੀ ਲੜੀ ਟੱੁਟੀ। “ਹੋਰ ਬੇਟਾ! ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਦਨ 

ਿਕਵ� ਿਰਹਾ ?” ਮ� ਕਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਿਦਆਂ ਰਸਮੀ ਿਜਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। “ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹ� ਪਾਪਾ, ਨĄ  ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੂਡੇ।” 
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ਉਸਨĂ  ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ� ਿਦਆਂ ਿਢੱਲਾ ਿਜਹਾ �ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਮ� ਮੋੜਵ� ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: “ਵਾਏ ਨĄ  ਸਟੱਡੀਜ਼ ?” “ਟੂਡੇ 

ਵਾਜ਼ ਮੌਕ ਡਿਰਲ ਫਾਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਸਚੂਏ©ਨ ਲਾਇਕ ਗੰਨ ਫ਼ਾਇਰ ਔਰ ਸਮਿਥੰਗ ਲਾਇਕ ਦੈਟ। ਇਟ ਲਾਸਟਡ ਹੋਲ 

ਡੇ,” ਉਸਨĂ  ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। 

ਇ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮ� ਪਾਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਅਿਹਮੀਅਤ ਿਦਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮਨĄ  ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ 

ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

5. ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ  

 ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ  

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ, ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ, ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਐਨਾ ਚਾਰ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹਨ 

ਿਜਨ� � ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੰੁਮਦੀ ਹੈ। ਇਨ� � ਨੰੂ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :  

I. ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ 

ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਮੱਧ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, 

ਪਿਹਨਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤ� ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਤੁਰਨ ਤ� 

ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਤੇ ਉਸ 

ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ� ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਆਮ ਿਪੰਡ, ਕਸਬੇ ਵ�ਗ ਆਢਣ� ਗੁਆਢਣ� ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� �ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ 

ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਿਬਤਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਤੰਨ ਪੱਧਰੀ ਹਨ : 

1. ਪਿਹਲੀ ਪੱਧਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਿਨਰੋਲ ਿਬਜਨਸ ਿਵਚ ਿਬਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ 

ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਿਬਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਕਨਟੈਕਸਟ ਨੰੂ ਿਡਵੈਲਪ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨ� ਦੇ 

ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਏ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ 

ਵਲ� ਭ�ਟ ਕੀਤੀ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਮੈਟਾਫਰ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਜੋ 

ਐਨਾ ਨ� ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਤੇ ਿਸਆਣੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਿਵਚ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਇਹ ਿਰੰਗ 

ਐਨਾ ਨੰੂ ਤੋਹਫੇ ਵਜ� ਦੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਿਵਸਤਾਰ� ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮੱਧ ਸ਼�ੇਿਣਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 

ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਐਨਾ ਵਲ� ਉਹਨ� ਦੇ ਘਰ ਛੱਿਡਆ ‘ਮੋਅਤੋ’ ਨ� ਦਾ ਕੱੁਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਉਸ ਨĂ  
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ਮੋਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਨੰੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਅ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਹੈ। 

ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਨਰੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਉਸਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਮੰੁਡੇ ਅਜੈ ਦਾ ਹੋਮੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ਇਸ਼ਾਰਤਨ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸਦਾ ਸੰਵਾਦ ਅਜੈ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ : 

“ਆਈ ਡ�ਟ ਨĄ ਅ ਮ� ਤ� ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਸੀ।” ਕਿਹ ਕੇ ਅਜਯ ਚੱੁਪ ਕਰ ਿਗਆ। ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨੰੂ 

ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਜਯ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤ� ਫ਼ੋਨ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ�ਹ ਕੁ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਵਾਲ� ਵਾਿਲਆਂ 

ਦੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਲੇਟ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਯ ਨĂ  ਬੇਸਮ�ਟ ਿਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਅਲਗ 

ਫੋਨ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਉਸਦੀ ਚੌਥੀ ਸਮੱਿਸਆ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਐਨਾ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗੋਰੀਆਂ ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਿਮੱਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਿਮਿਸਜ਼ ਚੰਡਾਨੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ : 

“ਏਹ ਗੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਪਾਖੰਡ ਬਥੇਰੇ ਆ�ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਆ। ਪਿਹਲ�-ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱਡ ਿਵਚ 

ਵੜਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਕਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਿਛੱਲੜ ਵ�ਗ ਲਾਹ ਕੇ ਸੱੁਟ ਿਦੰਦੀਆਂ, ਇਨ� � ਤ� ਤ� ਬਚ ਕੇ 

ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਿਮਿਸਜ਼ ਚੰਦਾਨੀ ਅਕਸਰ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ, “ਅਸ� ਤ� ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੰੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਪੜ�ਦੇ ਨੰੂ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਨĄ  ਵਾਈਟ ਗਰਲ ਫਰ�ਡ।” 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਮੱਧ ਸ਼�ੇਿਣਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਿਬਆ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੀ 

ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਿਟਪੀਕਲ ਮੱਧ ਸ਼�ੇਿਣਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ।  

II. ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ 

ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ  ਵ�ਗ ਹੀ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਤਨć  ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਮਨĄ  ਿਟਪੀਕਲ ਮੱਧ ਸ਼�ੇਿਣਕ 

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਬਜਨਸ, ਪੈਸਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਵਧਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੋਿਰਆਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਪੱਖ ਰਲ 

ਕੇ ਇਕ ਦੁਿਬਧਾਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਨਾ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 

ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਗੋਰੀਆਂ ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਿਮੱਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ, 

ਲਾਲਚੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ  ਿਜਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਤ� ਪਤਾ ਚਲਦਾ 

ਹੈ: 

“ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਈ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲੀ ਿਚੱਟੀ ਚਮੜੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹ� ਹੰੁਦੈ।” ਪੈ{ਗ ਲਾਉਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ। “ਡੈਡ, ਪਰ ਤੁਸ� ਤ� ਕਿਹੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ‘ਚੀਟ’ ਹੰੁਦੇ ਆ ?” ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਲ 
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ਨਾਲ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਚੱੁਪ ਹੋ ਿਗਆ। “ਪਰ ਬੇਟੇ ਤੰੂ ਦੱਸ ਤ� ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ," ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨĂ  ਸਿਥਤੀ 

ਭ�ਪਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ਐਨਾ ਹੈ ਤ� ਿਸਆਣੀ, ਐਡਾ ਕਦਮ ਇਕਦਮ ਉਸ ਨĂ  ਿਕਵ� ਚੱੁਕ ਿਲਆ ?” 

ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹ� ਰੁਕਦਾ ਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਐਨਾ ਪ�ਤੀ ਵੀ ਅਿਜਹੀ 

ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਿਸਖਰ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਐਨਾ ਦੀ ਿਦਖਾਈ 

ਚੰਿਗਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਟੱੁਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ 

ਉਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਐਨ ਉਸ ਤ� ਉਲਟ ਐਨਾ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੋੜ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵਚ 

ਰਿਹੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱੁਤਾ ਮੋਅਤੋ, ਿਜਹੜਾ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਚੱੁਕਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਐਨਾ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਦੀ ਥ� ਆਪਣੀ ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ ਦਾ ਵਾਪਸ ਿਮਲਣਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਾ ਦੀ ਇਸ ਚੰਿਗਆਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ 

ਦਾ ਸੱਲ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਲਈ ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ ਤ� ਭਾਰਾ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ : 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਦੀ 

ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਅਿਹਸਾਸ� ਤ� ਿਕਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਿਨਰੋਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਤ� ਵੀ ਇਹੋ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨਟੈਕਟ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਨ�ਹ 

ਮੁਖੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਰੂਪ ਹੈ।  

III. ਰਾਜੀਵ  

ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਤੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੋ  ਬੇਿਟਆਂ ਿਵਚ� ਅਜੈ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮਸਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖਰੇ ਿਜਹੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਘਰ ਦੇ 

ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ� ਵਾਲੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ 

ਰਾਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜੀਵ ਘਰਿਦਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊ ਪਿੜਆ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 

ਲੱਿਗਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੁਿਹਰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਐਨਾ 

ਪ�ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਐਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਉਦ� 

ਭੂਚਾਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਿਮਿਲਆ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਾਈਕਲ ਉਸ ਨੰੂ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 

ਿਵਚ ਧੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਔਰਤ ਪ�ਤੀ ਨਫਰਤ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : 

“ਜਦ� ਤੀਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਿਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ 

ਤ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੀਵ� ਨੰੂ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤ� ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇ©ਾਿਰਆਂ �ਪਰ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ 
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ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕ ਤੀਵ� ਨੰੂ ਕਦੇ ਬੇਿਫ਼ਕਰੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਿਦਉ ਿਕ ਉਹਦੇ �ਪਰ ਕੋਈ ਪ�ੈ©ਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ 

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ �ਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ।” 

ਮਾਈਕਲ ਉਸ ਤੇ ਏਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜੀਵ ਪੱਕਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ 

ਦੀ ਨਿਸ਼ਆ ਨਾਲ ਿਵਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਖ� ਦੇਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਤ� 

ਅੱਕ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਦੀ ਮ� ਡੋਰਥੀ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਮ� ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ : 

ਐਨਾ ©ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਨਿ©ਆਂ ਨੰੂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਲ�ਡ ਤ� ਇੱਥੇ ਆ ਵਸਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। �ਝ ਤ� ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿਕ ਰਾਜੀਵ ਬੜਾ ਿਸਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਨਹ� ਪ�ਦਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤ� ਅਗ�ਹ ਨਾ ਕਰੇ,” ਡੋਰਥੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਮਾਈਕਲ ਦੇ 

ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ : “ਉਹ ਖਸਮ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦ� ਇੱਥੇ ਵੀ 

ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤ� ਇਹਨੰੂ ਪੱੁਠੀਆਂ ਗੱਲ� ਈ ਿਸਖਾਲਦਾ ਸੀ। ਅਸ� ਤ� ©ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ� ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ©ਿਹਰ ‘ਮੂਵ’ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਮਿਰਆ ਇੱਥੇ ... ਛੱੁਟੀਆਂ ਕੱਟਣ,” ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨĂ  ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇ© ਕੀਤੀ। 

ਲੇਿਕਨ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਐਨਾ ਨੰੂ ਉਸ ਤ� ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਪ�ੇਿਮਕਾ ਐਨਾ ਤ� ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

IV. ਐਨਾ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ� ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ, ਸਿਹਜ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਿਟਕਾਅ ਦੀ ਮੂਰਤ 

ਐਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਿਵਚ ਗੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ 

ਨਾਲ� ਵੱਧ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨĂ  ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾ 

ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜਮਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵ� ਸੋਹਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਹਨ ਿਕ ਆਪਣੇ 

ਪੇਪਰ� ਕਾਰਨ ਜਦ� ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਵਲ� ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਥੀ 

ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਿਗ�ਫਤ ਿਵਚ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੰਿਗਆਈ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਇਨਸਾਨ� ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹਨ। ਇਹਨ� ਦਾ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਸਬੰਧ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰ�� ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਨ : ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਿਖਤੇ ਦੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ    

ਐਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤ� ਹੀ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਬਲਿਕ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ਉਹਨ� ਦੂਹਰੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ�, ਿਜਨ� � ਦੀ 

ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਿਮਸਟਰ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਨੁਖ ਐਨਾ ਨੰੂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਿਗਆਈ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਿਹਰਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ �ਤੇ ਸ਼ੱਕ 
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ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਨੰੂ ਲੱੁਟ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਕਰਵਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਇਮੰਡ 

ਿਰੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਿਦ  ਲੇਿਕਨ ਐਨਾ ਇਹਨ� ਖਦਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਿਖਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 

ਅੰਤ ਿਵਚ  ਇਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਪਰੰਪਰਕ ਦਿਕਆਨੂਸੀ ਿਵਚਾਰ� ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ 

ਨੰੂ ਉਦ� ਝਟਕਾ ਦੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਪਆਰ ਭੇਟਾ ਵਜ� ਰਾਜੀਵ ਤ� ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਕੱੁਤਾ ਮੋਅਤੋ ਲੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਛੱਡ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਹੀ 

ਐਨਾ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ: 

ਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਇਸ ਡੱਬੇ ਿਵਚ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹ� ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਲਜਾ ਰਹੀ ਹ�। ਮੈਨੰੂ 

ਦੱੁਖ ਹੈ ਿਕ ਡੈਅਡ ਨĂ  ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮ� ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ �ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਗੱਲ� ਕਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਫਰ ਵੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ, ਮੋਅਤੋ ਨੰੂ ਇਤਨਾ ਿਚਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ - ਐਨਾ।  

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ’ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ� ਐਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ।  

 ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਅਜੈ, ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਢਣ�, ਿਮਿਸਜ਼ 

ਖੰਨਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਿਟਪੀਕਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਚੰਦਾਨੀ, ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ 

ਦੂਜੀ ਗਵ�ਢਣ ਐਲੀਨਾ, ਮਾਈਕਲ, ਐਨਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਿਸਆਣੀ ਿਬਆਣੀ ਉਸ ਦੀ ਮ� ਡੋਰਥੀ ਆਿਦ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ਉਹਨ� ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਚਤਿਰਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ 

ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ  ਮਸਲਨ ਅਜੈ ਆਪਣੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਲਖਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਿਵਚ ਡੱੁਿਬਆ 

ਅਿਜਹਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਿਦਆਂ ਪ�ਤੀ ਸਮਿਰਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪੱਚੀਵ� ਿਵਆਹ ਵਰ�ੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਿਵਚ 

ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਚੰਦਾਨੀ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ 

ਨੰੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਲੂਤੀਆ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਮੁਹ�ਦਰਾ ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਐਲੀਨਾ ਸੱਠ� ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ 

ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ  ਨਿਸ਼ਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਮਿਸਜ਼ ਖੰਨਾ ਨੰੂ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਐਨਾ ਦੀ 

ਸਹੇਲੀ ਮੋਿਨਕਾ ਤ� ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਐਨਾ ਦੀ ਮ� ਡੋਰਥੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ 

ਗਏ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ� ਨੰੂ ਵੀ ਜਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਗੌਣ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ ਐਨਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮੋਿਨਕਾ ਵੀ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਖੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਐਨਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਿਵਗੜਦੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਰਾਹ� ਹੀ ਰਾਜੀਵ-ਐਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਿਨਭਾਈ ਨ�ਹ -ਮੁਖੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਮਲਦੀ ਹੈ।  
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ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ 'ਡਾਇਮੰਡ ਿਰੰਗ' ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਨੰੂ ਉਸਾਰਦੇ 

ਹਨ  ਬਿਲਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਪਰੋਖ ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ।  

6. ਿਪੰਜਰਾ 

ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਿਪੰਜਰਾ’ ਵੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਸੋਹਲ ਦੀ ‘ਪਹਾੜ� ਤ� ਖੁਰ ਰਹੀ ਬਰਫ’ 

ਵ�ਗ ਭਜਨ ਨ� ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਆਤਮਕਥਨੀ (Soliluqey) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ ਥ� ਅਨਯ 

ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਜਨ ਹੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 

ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਭਜਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ� ਦੋਹ� ਨੰੂ ਪ�ਮੁਖ  

ਪਾਤਰ ਵਜ� ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ:   

 ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

 I. ਭਜਨ  

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਭਜਨ ਇਸ ਦੁਿਬਧਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪੱਚੀਵ� 

ਵਰ�ੇ ਗੰਢ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਲ� ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਵ ਭਜਨ ਤੇ ਰਮਨ ਇਕ 

ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਕੱਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ 

ਲਈ ‘ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ’ ਟਰਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ : ਹੋਣਾ ਇੰਝ ਸੀ ਿਕ 

ਭਰੀ ਮਿਹਫ਼ਲ ਿਵਚ ਭਜਨ ਨĂ  ਆਪਣੀ ‘ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ’ ਨੰੂ ਚੰੁਮਣਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਲੋਕ� ਨĂ  ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਕ 

ਕੱਿਟਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੱਚੀ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਅਰਸੇ �ਪਰ ਿਸਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ 

ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਲੇਿਕਨ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ 

ਹੈ: ਪੰਜਾਹ� ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੱੁਕੀ ਰਮਨ, ਿਜਸ ਨĂ  ਿਕਸੇ ਮੇਕਅੱਪ ਪਰੋਫ਼ੈ©ਨਲ ਤ� ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਰੌ©ਨੀ ਦੇ 

ਜਲੌਅ ਕਾਰਨ, ਭਜਨ ਨĂ  ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਤੀਹ� ਕੁ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਰੁਮ�ਿਚਕ ਮੂਡ ਿਵਚ ਚੁੰ ਮਣ ਦੀ ਰਸਮ 

ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਈ ਿਤਆਰ ਖੜ�ੀ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ�ਦੀ, ©ਰਮਾ�ਦੀ ਹੋਈ ਆਏ ਮਿਹਮਾਨ� ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਕੁ ਨੰੂ 

ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੰੂ ਅਣਿਡੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਨ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਿਵਚ� ਉਹ ਪਰੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ ਿਜਨ� � ਵਾਸਤੇ ਚੰੁਮਣ ਸ਼ਬਦ ਨ� 

ਪਚਨਯੋਗ ਹੈ : ਮਿਹਮਾਨ� ਿਵਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਸਨ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ‘ਚੰੁਮਣ’ ਸ਼ਬਦ ਨĂ ਜ਼ੇ ਵ�ਗ ਪਰੰੁਨਦਾ ਸੀ। 

ਉਹਨ� ਲਈ ਇਹ ©ਬਦ ਅਸੱਿਭਅਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਿਸਰਫ 

ਜੱਟ�-ਬੂਟ� ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ‘ਿਕੱਸ’ ©ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਇੰਝ ਉਹ ਮ� ਬੋਲੀ ਦਾ 
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ਅਪਮਾਨ ਨਹ� ਹੋਣ ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ 

ਲ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਭਜਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਨੀ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਰਮਨ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ 

ਿਬਰਤ�ਤ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲ� ਪੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ 

ਚੱੁਿਕਆ ਹੱਥ, ਉਹਨ� ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ਹੁਣ ਿਵਆਹ ਦੇ ਪੱਚੀ ਵਰ�ੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 

ਿਕਰਦਾਰ �ਤੇ ਮਨĄ ਮਨੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਰਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ 

ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ  : “ਰਮਨ ਨĂ  ਇਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇ� ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ©ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�।” 

“ਤੇਰਾ ਘਰ ?” “ਹ�, ਮੇਰਾ ਘਰ। ਮ� ਚਲਾ�ਦੀ ਹ� ਘਰ ਨੰੂ।” “ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਮਨ ਦੇ ਟੁੱ ਟਵ� ਿਜਹਾ ਥੱਪੜ ਲੱਗਾ ਸੀ। 

ਅੱਗ� ਰਮਨ ਨĂ  ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। ©ਰਾਬੀ ਤ� ਮ� ਸੀ ਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਆਸ 

ਸੀ। ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਿਡੱਗਦੇ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਧਰ �ਧਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕੀਤੀ ਤ� ਰਮਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੱਥ 

ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਲੰਗਾਿਰਆ ਿਗਆ। �ਪਰ� ਿਨਆਿਣਆਂ ਦੀ ਬ�ਦਰ ਸੈਨਾ ਆ ਚੰੁਬੜੀ। ਪਤਾ ਉਦ� ਲੱਗਾ ਜਦ� ਪੁਿਲਸ ਨĂ  ਆ 

ਦਬੋਿਚਆ।ਮੇਿਰ� ਲਹੂ ਵੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਹੂ- ਲੁਹਾਣ ਰਮਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਭਜਨ ਨ� ਦਾ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ‘ਿਪੰਜਰੇ’ ਿਵਚ ਬੰਦ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਪੰਜਰਾ ਉਸ ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਪੰਜਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 

ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮ� ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱੁਕੀ ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਸਮ� ਤ� ਤ�ਬਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ 

ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ : ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, “ਇਹ ਕੋਈ ਐਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਈ ਂਐ। ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ� ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਅਸ� ਸਾਰੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵਚ ਬੰਦ ਪੰਛੀ ਹ�। ਬੰਦ ਪੰਛੀ, ਸਮਝੇ ! ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਿਰ©ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ| ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ 

ਟਾਵ� ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ।” 

ਲੇਿਕਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜੋ ਭਜਨ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤ� 

�ਪਰ ਵੀ �ਠ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਉਹ ਰਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਪੁਨਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ : ਭਜਨ ਨĂ  ਰਮਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱੁਿਟਆ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬ�ਹ ਦਾ ਮੱੁਕਾ ਹਵਾ ਿਵਚ 

ਖ਼ੁ©ੀ ਨਾਲ ਲਿਹਰਾਇਆ, “ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਤ�, ਅਸ� ਬੇ©ੱਕ ਦੋ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ� ਹ�, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਹ�। ਇਹ ਗੱਲ 

©ਾਇਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸ�, ਸਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। 

©ਾਇਦ! ਸਮ� ਉਦ� ਤੱਕ ਐਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।” ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤ� ਉਪਰ �ਠ ਕੇ ਉਹ ਿਪੰਜਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਚੰੁਮ ਲ�ਦਾ ਹੈ : 
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ਤਦ ਤੱਕ ਰਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਬਾਹ�, ਭਜਨ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਵਲੀਆਂ ਜਾ ਚੱੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨĂ  

ਦਾਲਚੀਨੀ ਿਲਪਸਿਟਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱੁਲ�ੀਆਂ ਦਾ ਿਨ©ਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ� �ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਵ�ਗ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਖ਼ੁ©ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱੁਕਾ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਲਿਹਰਾਇਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੋ ਉਪਕ�ਮ ਹਨ  ਪਿਹਲ� ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੈ : ਹੁਣ ਭਜਨ ਕੋਲ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨĂ  ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਕਤਾ ਟੱੁਟ 

ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ�ੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਡਰਦਾ,ਤ�ਿਹੰਦਾ ਭਜਨ ਿਸੰਘ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ 

ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਿਵਚ ਜੀ�ਦਾ ਹੈ : ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ©ੋਰ ਿਵਚ ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਰਹੀ ਸੀ, 

“ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਿਨੰਗ...!” ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨĂ  ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ� ਝੁਕਾਅ ਲਈਆਂ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਪਖ� ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਮੁਖ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਭਜਨ ਨਵ� ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ 

ਪੀੜ�ੀ ਦੇ ਦਵੰਦ ਿਵਚ� �ਪਰ �ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੂਲੇ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 

 II. ਰਮਨ  

ਰਮਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਜਨ ਦੇ ਚੰਗੇ 

ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਿਬਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਆਿਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਝਿਲਆ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਤ� ਹੋਰ ਉਸ ਕੋਲ� ਥੱਪੜ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਲੇਿਕਨ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਖਾਤਰ ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਮੂਕ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਿਦੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ 

ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭਜਨ ਨੰੂ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ : 

ਭਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਫਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਏ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘੁਰਾੜੇ ਰਮਨ ਦੀ ਨ�ਦ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੱਖ ਸੌਣ ਦੇ ਬਹਾਨĂ  ਹਨ। ਮ� ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ©ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗਾਲ�� ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪ�ਦਾ  

ਗੱਲ ਰਮਨ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੀ ਨਾ ਿਮਲਾ�ਦੀ ਿਫਰ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਬਣਾਉਣ� ਵੀ ਹੱਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ 

ਬੈ{ਡ 'ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਅਸ� ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਆਂਢੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਿਦਨ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਗਲ ਤ� ਪੁਲੀਸ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਚੁਕਾਤਾ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਰਮਨ ਦੇ 

ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਉਦ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜਨ ਨੰੂ ਸਬਕ ਵੀ ਿਸਖਾ�ਦੀ ਹੈ : ਜਦ� ਦੀ ਰਮਨ ਬ�ਕ ਿਵਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ� ਤ� 

ਉਹ ਭਜਨ ਨੰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾਣ ਤ� ਕੰਨ� ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੰੂ 

ਸੋ©ਲਾਈਜ਼ ਨਈ ਂਹੋਣਾ ਆ�ਦਾ। ©ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।”  

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਭਜਨ ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਵਿਥਆ ਸੁਣਾ�ਦਾ ਹੈ : 

ਪਤਾ ਨਹ� ਉਸ ਿਵਚ ਸਵੈ-ਿਵ©ਵਾਸ ਵਿਧਆ ਸੀ ਿਕ ਘੁਮੰਡ, ਭਜਨ ਸੋਚਦਾ,ਕੁਝ ਹੁਕਮਰਾਨ ਿਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 
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ਘਰ ਿਵਚ ਵੀ, ਇ� ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾ�ਦੀ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਹ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ 

ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੇਿਕਨ ਇਹੀ ਰਮਨ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਸਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ 

ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਟਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਤਆਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੱਚੀ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਰਲ ਕੇ ਚੰੁਮਣ ਰੂਪੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ : 

ਪੰਜਾਹ� ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੱੁਕੀ ਰਮਨ, ਿਜਸ ਨĂ  ਿਕਸੇ ਮੇਕਅੱਪ ਪਰੋਫ਼ੈ©ਨਲ ਤ� ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, 

ਰੌ©ਨੀ ਦੇ ਜਲੌਅ ਕਾਰਨ, ਭਜਨ ਨĂ  ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਤੀਹ� ਕੁ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਰੁਮ�ਿਚਕ ਮੂਡ ਿਵਚ ਚੰੁਮਣ 

ਦੀ ਰਸਮ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਈ ਿਤਆਰ ਖੜ�ੀ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ�ਦੀ, ©ਰਮਾ�ਦੀ ਹੋਈ ਆਏ ਮਿਹਮਾਨ� ਿਵੱਚ� 

ਕੁਝ ਕੁ ਨੰੂ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੰੂ ਅਣਿਡੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਰਮਨ ਭਜਨ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ 

ਨਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜ�, ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਨਭਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹ� ਟੱੁਟਣ ਿਦੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ 

ਤੇ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਲ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਜ� ਭਜਨ ਨੰੂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਮਨ ਵੀ 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ� ਉਭਰਦਾ ਬਲਿਕ ਭੀੜ ਵਜ� ਉਭਰਦੇ 

ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਭਜਨ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਚੰੁਮਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ 

ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ,ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨਾਟਕੀ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੀਜੇ 

ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਿਜਹੀ ਰਸਮ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮ ਦੇ 

ਿਨਭਣ ਉਪਰੰਤ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ : ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ©ੋਰ ਿਵਚ ਨਵ� ਪੀੜ�ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਰਹੀ ਸੀ, 

“ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਿਨੰਗ...!” ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨĂ  ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ� ਝੁਕਾਅ ਲਈਆਂ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਰਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਨੰੂ ਉਘਾੜਨ  ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

7. ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ 

 ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਰਪ�ੀਤ ਸੇਖਾ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੀ 

ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਲ� ‘ਮ�’ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ 

ਕਹਾਣੀ ਉਸਦਾ ਸਵੈ-ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ, ਵਕਤ ਤੇ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਰੋਸੇ ਿਗਲੇ, ਜਾਗਿਦਆਂ ਲਏ 
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ਗਏ ਸੁਪਨĂ , ਅਤੀਤ ਦੇ ਝੋਰੇ, ਭਿਵਖ ਲਈ ਆਸ ਆਿਦ ਮਨĄ  ਵਰਤਾਰੇ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪ�ਮੁਖ 

ਪਾਤਰ/ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ/ਨਾਇਕ ਵਜ� ਸਥਾਨ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪਾਤਰ ਇਹ ਇਕ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਿਟਆਰ 

ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਯੁਵਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੈਨĂ ਡਾ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ 

ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਿਵਖ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਭੇਜਣ ਲਿਗਆ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵਾਿਕਫ਼ ਜਾ ਆਪਣਾ ਲਗਦਾ 

ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਿਕਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ : 

1. ਕੋਈ ਸੁਿਹਰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੈਨĂ ਡਾ ਿਵਚ ਭਿਵਖ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੈਨĂ ਡਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵਚ ਏਧਰ� ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਜ� ਉਧਰਲਾ ਕੋਈ ‘ਕੱਚਾ’ ਮੰੁਡਾ ਿਵਆਹ  ਲਈ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਵਆਹ ਕੇਵਲ ‘ਸੌਦਾ’ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਿਵਆਹ ਹੋਵੇ।  

2. ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਿਪਆਰ ਦਾ ਜਾਲ ਿਵਛਾ ਕੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਅਨă ਿਤਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾ�ਦਾ ਹੈ। 

3. ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਉਥ� ਦਾ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਮਿਹੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ 

ਿਮਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਿਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ�� ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਕਲ� 

ਯੂ ਿਟਊਬ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ  

ਉਪਰੋਕਤ ਿਤੰਨĂ  ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ‘ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ’ ਨਾਲ ਦੂਜੀ 

ਸਿਥਤੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਸੁਹੇਲ’ ਨ� ਬੰਦੇ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਪ�ੇਮੀ ਹੈ, ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਧੋਖੇ ਵੱਸ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ 

ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਧੱਕੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਹਵਾਲੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।  ਪਿਹਲ� ਉਸ ਵਲ� ਆਪਣੇ 

ਕਾਰਡ ਿਵਚ ‘ਨĄ  ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਮੈਨ ਪਲੀਜ਼’ ਬਾਰੇ  ਇਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਦੇ �ਤਰ ਿਵਚ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ : 

ਇਕਦਮ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਇ©ਾਰਾ ਸੁਹੇਲ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤ� ਮ� ਇਸ ਨਾਲ ਿਜ਼ਕਰ ਹੀ 

ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਜ� ਮੇਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਮਾਮੇ-ਮਾਮੀ ਵੱਲ। ਮੈਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮ� ਪੱੁਛ ਿਲਆ, “ਿਕਨ� � ਨੰੂ ?” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਪੰਜਾਬ� ਤੁਰਨ ਲਿਗਆ ਘਰ� ਿਮਲੀ ਮੱਤ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਵਲ� ਿਮਿਲਆ ਧੋਖਾ ਹੈ : ਮੇਰੇ ਕਨĂ ਡਾ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਿਕਹਾ 

ਉਵ� ਹੀ ਅੰਦਰ ਗੰੂਜਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨĂ  ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਕੁੜੀਏ, ਿਸਆਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹ�।” ਉਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਨĂ  ਉਸ ਦੇ  

ਡੈਡੀ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ,“ਓ ਨਾ ਭੇਜ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਪਰਦੇਸ�।“ ਿਜ� ਹੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਅੱਖ� ਮੂਹਰੇ ਆ�ਦਾ, ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਤ� ਕਿਚਆਣ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੁੜ ਤ� ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖ� ਮੂਹਿਰ� ਘੰੁਿਮਆ ਸੀ। ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਲਆਉਣਾ ਤੇ 

ਿਫਰ ਦਲਦਲ ਿਵਚ ਧੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਹੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦ� ਹਨ : ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਮਾਿਪਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੱੁਸਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ� � ਨĂ  ਿਕਵ� ਮੇਰੇ ਨਾਲ� ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮ� ਸੁਹੇਲ ਨੰੂ 

ਿਪਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਿਗਆ। ਪਰ ਧੋਖਾ ©ਬਦ 
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ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤ� ਿਕਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨĂ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮ� ਹੋਰ ਨਹ� ਯਾਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦੀ। ਉਸਦੇ ਇਨĂ  ਕੁ ਿਜ਼ਕਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਰ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਸਤੂ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ‘ਦੇਹ ਵਪਾਰ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਉਤਮ 

ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ‘ਪਾਠਕ�’ ਨਾਲ ਫੋਲਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਉਸਦਾ ਪਾਤਰ ਉਸਰਦਾ 

ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨ� ਛੁਪਾ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਪਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠĂ  ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੁਵਰ ਦੀ ਥ� ਟਰ�ਟੋ ਜਾ ਕੇ 

ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਬੂਟੀਕ ਖੋਲ�ਣ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ  

ਲੇਿਕਨ  ਵਸਤੂ-ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਬੀਤੀ ਕਲ�’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ‘ਭਿਵੱਖੀ ਕਲ�’ ਦੇ 

ਸੁਪਿਨਆਂ ਿਵਚ ਜੀ�ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ‘ਵਰਤਮਾਨ’ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ : ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ 

ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨĂ  ਆਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਨ� ਪੱੁਛਦਾ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦੇ ਹਨ, 

ਉਨ� � ਨĂ  ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਿਸਰਫ਼ ਠਰਕ ਭੋਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ ਤੇ 

ਇਸ ਪਛਾਣ ਰਾਹ� ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਏ ਿਵਿਭੰਨ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਨ� �  ਿਵਹਾਰ� ਪ�ਤੀ ਉਸਦੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਿਦਆਂ ਹੱਥ� ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ 

ਭਾਈਬੰਦ� ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਆ�ਦੇ ਤ� ਅਨă ਿਤਕ ਕੰਮ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਜ�ਦੇ ਹੋਏ ਨă ਿਤਕ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣ 

ਤ� ਨਹ� ਉਕਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਉਲ�ਭਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ‘ਮਾਲ’ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਲੈ ਕੇ ਵਖ ਵਖ ਉਮਰ 

ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਿਦਆਂ ਹੱਥ�, ਉਹ ਏਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ ‘ਨĄ  ਇੰਡੋ 

ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਮੈਨ ਪਲੀਜ਼’ ਿਲਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਿਰਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਭਾਵ� ਉਹ 

ਸਰੀਰਕ ਪ�ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਬੰਦ� ਵ�ਗ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਤਾਿੜਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ।  

ਉਪਰਕੋਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਕ ਤੀਜੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਸਿਭਅਕ ਗੋਰਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 

ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥ� ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ�ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋਅ 

ਿਵਚ ਉਹ ‘ਬਾਹਰ’ ਨਹ� ਜ�ਦੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਲਾਲਚ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ  

ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਿਭਅਕ ਹੈ, ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਬੰਦ� ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਜਨ� � 

ਹੱਥ� ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ�� ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ�’ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਲ ਗਰਲ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪੁਆ ਕੇ ਭੋਗਣ ਰਾਹ� ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤ� ਪਰੋਖ ਿਵਚ ਬਦਲਾ 

ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਗਲਤਾਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੀ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 
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ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਉਣ� ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ� ‘ਨĄ  ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ’ 

ਵਾਲੀ ‘ਸਤਰ’ ਵੀ ਹਟਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ : 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਸ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ/ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਯਥਾਰਥ 

ਕਲਪਨਾ, ਸੁਪਿਨਆਂ ਅਤੇ ਨĂ ਕ ਇਰਾਿਦਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਿਵਚ� ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅਨĂ ਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਵ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਖ ਵਖ 

ਗਾਹਕ, ਅੰਤ ਿਵਚਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ’ ਨੰੂ ਮੈਟਾਫਰ ਵਜ� ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਗੋਰਾ ਗਾਹਕ 

ਆਿਦ। ਲੇਿਕਨ ਇਨ� � ਪਾਤਰ� ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹ� ਹੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ�  

ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ : ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ ਨਹ� ਤ� ਮੇਰਾ ‘ਬੁਆਏ ਫ��ਡ', ਿਜਹੜਾ 

ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਪਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁਆਏ ਫ��ਡ ਨਹ� ਸੀ ਿਪਆ ਸਗ� ਮੇਰੀ 

ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਥਣ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਮ� ਉਸ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ� ਿਨਕਲਦਾ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਿਜੱਥੇ 

ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ-ਿਜਹੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ।” ‘ਰੰਡੀ’ ©ਬਦ ਿਕਸੇ ਨĂ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 

ਵਰਿਤਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ �ਠੀ ਤੇ ਮ� ਕੋਲ ਿਪਆ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਉਸਦੇ ਿਸਰ 'ਚ ਮਾਿਰਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਥਣ ਨĂ  ਉਸ 

ਨੰੂ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ‘ਹੂਟਰ’ ਚਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਵ� ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 

ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿਥਆਰ ਸਿਹਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਥ� ਨੰੂ ਨੱਪਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ� 

ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ‘ਰੰਡੀ, ਰੰਡੀ’ ਘੰੁਮਣ ਲੱਗਾ। 

ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ� ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ� � ਸਾਰੇ ਗੌਣ 

ਪਾਤਰ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਕੇਵਲ ‘ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ 

ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ� ਉਭਰਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਤ�ਾਸਿਦਕ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੀ ਇਕ ਬੇਨਾਮ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਹ 

ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਿਵਚ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

8. ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� 

 ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੋ ਪਾਤਰ ਪਏ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਮੋਹ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ  

ਇਹ ਦੋਵ� ਹੀ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨ� ਨੰੂ ਹੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਬਰਤ�ਤ 

ਅਨਯ ਪੁਰਖੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਾਠਕ� ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਆਪਸੀ 

ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹ� ਕਹਾਣੀ ਿਦਖਾ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

 I. ਮੀਰਾ 
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ਕਹਾਣੀ ਮੀਰਾ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਉਮਰ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਗੌਤਮ ਨ� ਦਾ ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ�ਝ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ :  

ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਦ ਮੀਰਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੰੁਦੀ ਤਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ 

ਿਨਸਿਚਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ� ਿਲਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਮੁਕਾ ਲ� ਦੇ ਪਰ ਇਕ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ 

ਅੱਖ� ਵਾਲਾ, ਗੋਰਾ-ਿਚੱਟਾ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ� ਦਾ ਗੋਲੜ ਿਜਹਾ ਮੰੁਡਾ, ਹਮੇ©ਾ ਮੀਰਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਡ�ਾਅ 

ਕੇ ਬਿਹ ਜ�ਦਾ। ਮੀਰਾ ਨੰੂ ਿਵਖਾ-ਿਵਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨ�ਅ ਲੈ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਮੰੂਹ ਿਵਚ ਪਾ�ਦਾ। 

ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੱੁਕ ਜ�ਦਾ ਤਦ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬਾ ਮੀਰਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ 

ਕਿਹੰਦਾ, “ਮ� ਸਾਰਾ ਖਾ ਿਲਆ।” ਇਸ ਗੋਲੜ ਿਜਹੇ ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਨ� ਗੌਤਮ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮ� ਕਨĂ ਡੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪ ਪੰਜਾਬੀ  

ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੌਤਮ ਦੀ ਨਾਨੀ ਐਜਂਲਾ, ਗੌਤਮ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਆ�ਦੀ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰੇ ਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ 

ਲੈਣ ਆ�ਦੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗਾ ਗੂੜ�ਾ ਰੰਗ 

ਪਕੜ ਗਈ। ਐਜਂਲਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੀਰਾ ਗੌਤਮ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਿਸਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੀਰਾ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ 

ਿਪਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਗੌਤਮ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਫੁੱ ਲ�, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਸ� ਦੇ ਨ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਿਫ਼ਕਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੌਤਮ ਿਸੱਖਦਾ ਉਹੋ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਵੀ 

ਿਸਖਾ ਿਦੰਦਾ। ਐਜਂਲਾ ਤੇ ਗੌਤਮ, ਭਾਰਤੀ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਿਵਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨ� ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ 

ਕਿਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਵੱਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ� ਮੀਰਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਘੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਐਜਂਲਾ 

ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇ� ਦੋਵ� ਦਾ ਸ�ਝਾ ਕਾਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਮੀਰਾ ਅਤੇ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਵੇਖਰੇਵ� ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ। 

ਐਜਂਲਾ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ   ਇਕ ਿਦਨ ਐਜਂਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਨĂ ਹੇ ਤੇ ਮੀਰਾ ਉਸਦੇ ਘਰ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਣ ਦਾ ਨਵ� ਰੰਗ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

“©ੁਕਰ ਹੈ ਤੰੂ ਆ ਗਈ ਏ ਂਮੀਰਾ। ਬੜਾ ©ੁਕਰ ਹੈ ! ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਿਢਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਨਾ!” ਮੀਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦੋਹ� ਹੱਥ� ਿਵਚ ਲ� ਿਦਆਂ ਐਜਂਲਾ ਬੋਲੀ। 

“ਉਧਰ� ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੱੁਟੀ ਹੈ। ਤੰੂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਸਭ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਤ� ਹੈ!” “ਸਭ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਹੈ। ਤੈਨੰੂ ਿਮਿਲਆਂ ਬਹੁਤ 

ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜੀਅ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਿਕੰਨĂ  ਹੀ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਮ� ਸੈਰ ਤਕ 

ਕਰਨ ਨਹ� ਗਈ। ਘਰ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹ� ਿਨਕਲੀ। ਮ� ਪੱੁਛਣਾ ਸੀ, ਮੀਰਾ ਿਕ ਕੀ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਸੈਰ 
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ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾ ਸਕ�ਗੀ ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ,” ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਤੇ ਮੰਗ� ਐਜਂਲਾ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਕਿਹ ਗਈ। “ਿਕ� 

ਨਹ�, ਿਜੱਥੇ ਤੰੂ ਕਹ�ਗੀ ਲੈ ਚਲ�ਗੀ ਮ�। ਅਿਜਹੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਪਿਹਰ, ਸਾਰੀ ©ਾਮ ਆਪਣੀ ਹੈ,” ਉਸ ਨੰੂ 

ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ�ਿਦਆਂ ਮੀਰਾ ਨĂ  ਿਕਹਾ  

ਮੀਰਾ ਤੇ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚ� ਉਘੜਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਐਜਂਲਾ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਥੇ ਐਜਂਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਮੀਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਚੜ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵਚ� 

ਮੀਰਾ ਤੇ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਐਜਂਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ�ੇਮੀ ਕਿਰਸਚਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਣਿਵਆਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਤਰ ਿਤੰਨ ਧਰਾਤਲ� ਤੇ ਿਵਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ : 

1. ਪਿਹਲੇ ਧਰਾਤਲ ਿਵਚ ਮੀਰਾ ਨੰੂ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੁਨĂ ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ 

ਰੰਗ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੁਖ� ਿਵਚ ਲੰਘੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਰਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਦਾ ਬੁਢਾਪਾ 

ਬਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵ� ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ : 

ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਿਗਆਂ, ਉਹਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨĂ  ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ। ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਨĂ ੜੇ ਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰੂ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰ ਐਜਂਲਾ ਨĂ  ਫੋਨ ਚੁੱ ਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ 

ਿਦਤਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੱੁਤ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪੱਤਝੜ ਨĂ  ਦਰਖ਼ਤ� ਦੇ ਪੱਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ� ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ 

©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਿਵਚ ਠੰਢ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ©ਾਮ ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਚਾਦਰ ਫੈਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲੋਕ ਘਰੋ-ਘਰੀ 

ਮੁੜ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵ� ਪੰਜ ਮਹੀਨĂ  ਪਿਹਲ� ਗੰੁਮ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੀਰਾ ਗਈ 

ਸੀ, ਤਦ ਲਾਰਾ ਨĂ  ਿਕਵ� ਉਹਨੰੂ ਜੱਫੀ ਿਵਚ ਲ� ਿਦਆਂ ਰੋ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਘੜੀ ਬੜੀ ©�ਤਮਈ 

ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਉਹਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਿਖੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

2. ਦੂਜੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੀਰਾ ਰਾਹ� ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ� ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਿਵਜਯ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਹਤੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਉਸ 

ਨੰੂ ਉਸ ਵਲ� ਰੱਖੇ ਗਏ ਨ� ਗੌਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਗੌਤਮ ਬੱੁਧ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ‘ਲਾਰਾ’ ਦਾ ਸਮਰੂਪੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਲਾਰਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮੀਰਾ ਸਮਝਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਟਰਕਾਅ’ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇ� ਇਕ 

ਪਾਸੇ ਐਜਂਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਪ�ਤੀ ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਪ�ੇਮੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ‘ਲਾਰਾ’ ਲਾ ਿਗਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਲਾਰਾ’ ਨ� ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਿਵਆਹੀ ਮ� 

ਬਣਾ ਿਗਆ ਸੀ : “ਲਾਰਾ ਪਤਾ ਏ ਤੈਨੰੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇਸ ©ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?” ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕਿਦਆਂ 

ਮੀਰਾ ਨĂ  ਪੁਿਛਆ। “ਪਿਹਲ� ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚਸਾ ਕਿਰਸਚਨ ਦਾ ਲਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ 
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ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਸਚਨ ਿਪਆਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਰ�ੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ, 

ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੰੂ ” 

3. ਮੀਰਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਧਰਾਤਲ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਏਨਾ ਮਾਨਵੀ 

ਹੈ ਜੋ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱੁਕੇ ਰੁਖ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ  ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਭੁਲਾ�ਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਮੌਤ 

ਉਪਰੰਤ ਮੀਰਾ ਉਸ ਚਰਚ ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਕਿਰਸਚਨ ਨĂ  ਐਜਂਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 

ਸਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸੰੁਨਾ ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ : ਚਰਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਦਰਖ਼ਤ� ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ©ਾਮ ਦੀ 

ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਿਵਚ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੀਰਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵੱਚ� ਉਹ ਬ�ਚ ਪਿਹਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿ©© 

ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਦੇ ਕਿਰਸਚਨ ਨĂ  ਐਜਂਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕਠĂ  ਰਿਹਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਮੀਰਾ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਜਵ� ਵਕਤ ਦਾ ਦਿਰਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱੁਛ ਿਰਹਾ 

ਸੀ - ਵਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਿਕਸ ਵੇਖੇ ਹਨ ! ਿਕਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਨ... !! 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 

ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਪ�ਕਾਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 

 II. ਐਜਂਲਾ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਐਜਂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਤ� ਨਹ� 

ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਮੀਰਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਅਮਲ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਪਾਤਰ 

ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ� ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਰਦੇ ਿਤੰਨĂ  ਪਾਤਰ ਕ�ਮਵਾਰ ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਦਾਮਾਦ ਿਵਜਯ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨĂ ਡੀਅਨ ਦੋਹਤਾ ਗੌਤਮ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪ�ੇਮੀ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ 

ਪਛਾਣ-ਿਚੰਨ�  ਹੈ। ਲਾਰਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਿਵਜਯ ਆਪਣੇ ਨ� ਦੇ ਅਰਥ� ਅਨੁਸਾਰ ‘ਿਜੱਤ’ ਦਾ ਪਛਾਣ ਿਚੰਨ�  ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੋਹਤਾ ਆਪਣੇ ਨ� ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਵਾਲੀ ‘ਅਗੰਮੀ ਤਲਾਸ਼’ ਦਾ ਸੂਰਕ ਹੈ। ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀਊਣ 

ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : ਕੁਝ ਪਲ� ਬਾਦ ਬੋਲੀ, “ਲਾਰਾ ਤੇ ਿਵਜਯ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਨĂ  ਮੇਰੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਿਦਤੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹ� ਤ� ਮੇਰੀਆਂ ਟੱੁਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਕੋਰ 

ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ �ਤਰ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਜੀਣ ਨੰੂ ਜੀਅ ਕਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ।” 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਕੇ ਭਿਵਖ ਨੰੂ ਉਡੀਕਨ 

ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਅਣਿਵਆਹੀ ਮ� ਹੋਦ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਮਰ� ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀ, ਦਾਮਾਦ ਤੇ ਦੋਹਤੇ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮੀਰਾ ਦਾ ਸਨĂ ਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਤੀਤ ਅਤੇ 
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ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਲੁਪਤ ਉਸ ਦਾ ਭਿਵਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਮੌਤ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਿਪਆਰ ਉਸਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ‘ਲਾਰਾ’ ਹੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ ਮੌਤ ਕਦ� ਆ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦੇਵੇ  “ਜੇ ਬੱਚੇ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਤੰੂ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ? ਤੰੂ ਵੀ ਤ� ਜਾਏਗਂੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ?" ਮੀਰਾ ਪੱੁਛ ਰਹੀ ਸੀ। “ਨਹ� 

ਮੀਰਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹ�। ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨĂ  ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਤ� ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵ�ਗੀ। ਮ� ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹ�। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੇਖਣਾ 

ਚਾਹੰੁਦੀ ਹ� ਿਜੱਥ� ਿਵਜਯ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਨ©ਾਨੀ ਗੌਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੱੁਧ ਦੇ ਨ� 'ਤੇ ਮ� ਹੀ ਗੌਤਮ ਦਾ ਨ� 

ਰੱਿਖਆ ਸੀ,” ਐਜਂਲਾ ਦਾ ਸਾਹ ਿਜਵ� �ਖੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, “ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨĂ  ਵਫ਼ਾ ਕੀਤੀ ਤ� 

ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵ�ਗੀ।” ਕੁਝ ਿਚਰ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਿਫਰ ਕਿਹੰਦੀ ਰਹੀ, “ਵੇਖ ਮੀਰਾ, ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਨਾਵ� ਦਾ 

ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮੇਲਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ-ਿਕਹੜੀ ©ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨ� ਿਮਲੇ ਹਨ ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ। ਕਿਰਸਚਨ, ਲਾਰਾ, 

ਿਵਜਯ, ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ  ਮੀਰਾ। ਜਦ ਕਿਰਸਚਨ ਨਾਲ ਮ� ‘ਡਾਕਟਰ ਿਜ਼ਵਾਗੋ’ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤਦ ਸਾਨੰੂ ਦੋਹ� ਨੰੂ ਲਾਰਾ 

ਨ� ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤ� ਉਹਦਾ ਨ� ਲਾਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਰਾ 

ਲਫ਼ਜ਼, ਮ� ਿਦਲ ਿਵਚ ਦੁਹਰਾ�ਦੀ, ਘੜੀ-ਘੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਤੇ ਿਲਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਦੀ। ਲਾਰਾ 

ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ।” 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵਚ ਐਜਂਲਾ ਇਕ ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਹੈ  ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ 

ਬਦਲੇ ਧੋਖਾ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮ� ਮੀਰਾ ਵਰਗੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਨĂ  ਉਮਰ� ਦੇ 

ਫਰਕ ਭੁਲਾ ਕੇ ਐਜਂਲਾ ਨੰੂ ਦੋਸਤੀ ਨੰੂ ਿਨ{ਘ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 

ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਗੌਣ ਪਾਤਰ� ਿਵਚ� ਿਸਮਰਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਿਦਸਦੇ ਕਿਰਸਚਨ 

ਸਮੇਤ ਲਾਰਾ, ਿਵਜਯ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵਚ� ਕੇਵਲ ਗੌਤਮ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਿਵਚਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 

ਉਸਦਾ ਮੀਰਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਐਜਂਲਾ ਦੇ 

ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ�ੇਮੀ ਕਿਰਸਚਨ, ਬੇਟੀ ਲਾਰਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਦਾਮਾਦ 

ਿਵਜਯ ਅਤੇ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਦੋਹਤਾ ਗੌਤਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਰਲ ਕੇ ਐਜਂਲਾ ਦੇ 

ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਜਂਲਾ ਰਾਹ� ਮੀਰਾ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

9. ਦਰਖਤ 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਹਨ : ਇਕ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਿਜਸਦੇ  ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ  

ਿਬਰਤ�ਤ ਰਾਹ� ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਉਘੜਦੇ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ-ਵਸਤੂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੁਭਾਈਏ ਰਾਹ� ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ 
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ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੂਜਾ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ 

ਕਾਰਨ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ।   

 

 

I. ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਬਨਾਮ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਤਮ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤਕਾਰ ਅਸਲ ਿਵਚ� ਉਹ ਕ�ਦਰੀ  ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲ�ਡ ਤ� 

ਗਏ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜ� ਕੋਰੀਆਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਿਰਪੇਖ 

ਿਸਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਿਵਚ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ 

ਡੁਲ� ਡੁਲ� ਪ�ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੀਆਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਦਲੀਲ� ਰਾਹ� ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ 

ਆਰੰਭ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੈਰੇ ਤ� ਹੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ : “ਜਦ� ਮ� ਮਾਸਕੋ ਆਇਆ, ਤ� ਮਾਸਕੋ ਏਨਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਲੱਿਗਆ 

ਿਕ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਡਪਰੈ{©ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵ�ਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਗਯ�ਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਕੋ ਤ� ਇੰਝ 

ਜਾਪਦੈ ਿਜਵ� ਿਜਵ�...।” ਮ� ਪਾਤਰ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਨੰੂ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਵਲ� ਉਘਾੜਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ 

ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਿਵਰਾਸਤ ਰਾਹ� ਿਟਕਾਅ ਦੇਣ ਰਾਹ� ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਮਸਲਨ ਜਦ� ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਸਕੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਿਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪ�ੋ. ਿਰਊ 

ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ  ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਿਵਚ ਹੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਾਰਨ ਰਿਹ ਗਈਆਂ 

ਅਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਕਿਹਕਹੇ ਗੰੂਜਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਿਚੱਟੇ-ਿਚੱਟੇ ਦੰਦ 

ਿਲ©ਕਣ ਲੱਗ ਬੋਿਲਆ, “©ਾਇਦ ਤੰੂ ©ਾਇਰ ਏ।ਂ ਜੇ ਨਹ� ਵੀ ਤ� ਵੀ ਹੋਵ�ਗਾ। ਪੂਰਬ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤ ਨĂ  ਸੰੁਦਰ ਹੀ ਏਨਾ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ©ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹ� ... ਪੂਰਬ ਦਾ ਪੱਛਮ ਨਾਲ� ਸਾਫ਼-ਸਵੱਛ 

ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ  ਪੂਰਬ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰ©ਨ ਪਿਹਲ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਕਰਨ� ਭੇਜਦਾ ਹੈ  ਪੂਰਬ 

ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੇ©ਾ ਧੋਖਾ ਖ�ਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹ� ਬਣ ਸਕਦਾ।” “ਿਕ� ਨਹ� 

ਬਣ ਸਕਦਾ ? ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਦਲ ਨਹ� ਦੁਖਾ 

ਸਕਦਾ,” ਮ� ਆਿਖਆ। ਇਕ ਕਿਹਕਹਾ ਹੋਰ ਗੰੂਿਜਆ! ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, “ਹਕੂਮਤ� ਚੰਗੇ ਿਦਲ� ਨਾਲ ਨਹ� 

ਹੰੁਦੀਆਂ। ਿਦਲ ਨੰੂ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।”  

ਅਸਲ ਿਵਚ ‘ਮ�’ ਪਾਤਰ ਇਕ ਨਰਮ ਿਦਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਨਰਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪਾਤਰ� ਰਾਹ� ਿਪੰਗਯ�ਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਿਪੰਗਯ�ਗ ਦਾ ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਠ ਵ�ਗ ਖੜੇ ਰਿਹਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸ�ਝੇ ਰੰਗ ਿਵਚ ਰੰਗ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ : “ਿਪੰਗਯ�ਗ ਬਾਰੇ ਤ� ਗੱਲ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ...,” ਮ� ਆਿਖਆ। “ਉਹ ਹ�, ਿਪੰਗਯ�ਗ ਨĂ  ਬੜਾ ਕੁਝ 
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ਜਿਰਆ... ਬੜਾ ਕੁਝ ! ਿਪੰਗਯ�ਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੀਰ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ 

ਨਗਰ ਦਾ। ਡੈਡੰਗ ਤੇ ਬੋਟੰਗ – ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਨĂ  ਇਸ ਨੰੂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ-ਦੇ ਪਾਿਲਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ� ਨĂ  ਿਤੰਨ ਸਾਲਾ ਜੰਗ 

ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਤ� ਹੰੂਝਣ ਲਈ 248900 ਬੰਬ ਸੱੁਟੇ। ਹਵਾਬਾਜ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ – ‘ਿਪੰਗਯ�ਗ ਿਵਚ 

ਹੁਣ ਇਕ ਵੀ - ਮਕਾਨ ਸਾਬਤ ਨਹ� ਖਲੋਤਾ।” ... ਹੁਕਮ ਿਮਲਦਾ – ‘ਜਾਓ, ਦਰਖ਼ਤ� ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾ ਦੇਵੋ।ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਦੇ 

ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ�ਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰ� ਦਾ ਿਹਸਾਬ 

ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੱੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। 

ਲੇਿਕਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹ� ਟੀਮ ਲੀਡਰ  ਵਲ� ਿਮਲੇ ਵੇਰਵੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 

ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਮੁਿਟਆਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 

ਅੱਖ� ਭਰ ਆਈਆਂ। “ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?” ਮ� ਪੱੁਿਛਆ। 

ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਦੁਭਾ©ੀਏ ਰਾਹ� ਮੈਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, “ਪਾਪਾ ! ਅਣਵੇਖੇ ਪਾਪਾ ! ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ 

ਉਦਾਸ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਪਾਪਾ। ਤੇਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ - ਤੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਏ ਂਸਬਰ ਿਕਵ� ਆਵੇ ? ਆ ਜਾ 

ਪਾਪਾ! ਵੇਖ, ਪੰਛੀ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਸੁਪਨĂ  ਹੱਦਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਉਲੰਘ ਰਹੇ ਨĂ  ! ਲੱਖ� ਹੰਝੂ ਮ� ਇਨ� � ਕੋਲ ਘਲਾਏ ਨĂ  ਤੰੂ ਚੱੁਪ 

ਿਕ� ਏ ਂਪਾਪਾ, ਇਹ ਅਮੱੁਕ ਚੱੁਪ ਮੈਨੰੂ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਪਾ ਆ ਜਾ! ਨਹ� ਤ� ਮ� ਰੋ ਪਵ�ਗੀ।” 

ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥੇ ਉਹ ਤ�ਾਸਿਦਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾ�ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੀ ਸੁਪਤ ਿਮਜ਼ਜੀ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਾ 

ਵਰਣਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ  

ਇੰਜ ਹੀ ਜਦ� ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਦ�ਿਵਤ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਦ� ਵੀ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਅਡੋਲ ਹੈ : ਮੁਿਟਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ। ਦੁਭਾ©ੀਆ ਰੁਮਾਲ 

ਨਾਲ ਅੱਖ� ਪੰੂਝ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ ੇਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ! ਕਮਬਖ਼ਤ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ ਤ� 

ਿਦਲ ਤ� ਸੱਖਣਾ ਹੈ - ਅਿਭੱਜ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੇਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ ਟੱੁਟਣਾ...  

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਿਸਖਰਲਾ ਮੁਕਾਮ ਉਦ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� 

ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਖੜੇ ਿਰਊ ਦਾ ਅਸਲੀ ਿਚਹਰਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : 

ਬੋਲਿਦਆਂ-ਬੋਲਿਦਆਂ ਕਪਤਾਨ ਇਕਦਮ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤਾ 

ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ। ਕਪਤਾਨ ਨĂ  ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਪਲੋਿਸਆ। ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਨĂ  ਮੰੂਹ ਭੁਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ 

ਰਹੀ, ਜਦ� ਮ� ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਪਟਕੇਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮ� ਉਹਨੰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤ� ਿਜਵ� 

ਿਚੰਬੜ ਹੀ ਿਗਆ ਮੈਨੰੂ। ਵਿਹੰਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਨਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ 
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ਸਕੇ - ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ ਸਕੇ...।” ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ 

ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਮਨĄ -ਸਿਥਤੀ ਨਵ� ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੱੁਜ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

II. ਪ�ੋ. ਿਰਊ 

ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁਖ ਚੂਲ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਿਬਆਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ 

ਇਹ ਪਾਤਰ ਖੁਦ ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵਚ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਚੱੁਪ ਰਿਹ ਕੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਚੱੁਪ ਅਤੇ ਿਨਰਲੇਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਚੂਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸ 

ਦੇ ਮੰੂਹ� ਿਨਕਲੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ�ਤੀ�ਤਰ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦੀ ਨਕਾਬਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਘੜਦੇ ਹਨ : 

1. ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਹਰ ਗੱਲ ਨੰੂ ਹਾਸੇ ਿਵਚ ਿਕ� ਟਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ? 

2. ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਹੈ ? 

3. ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਟਵ� ਗੱਲ ਿਕ� ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

4. ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਿਰਪੇਖ ਿਕ� ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ ? 

ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਰਾਹ� ਕਪਤਾਨ ਭਾਵ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟੀਮ 

ਲੀਡਰ ਨੰੂ ਜਦ� ਉਦਾਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਕੋਈ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪ�ਸ਼ਨ ਹੀ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦਾ ਪਾਤਰ ਲਕੀਰੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਥ� ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਿਵਕਾਸ ਰਾਹ� ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੇ 

ਿਬਰਤ�ਤ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਉਦ� ਦ�ਿਵਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ 

ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਰੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤ� ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪ�ਮਾਣ 

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ : ਬੋਲਿਦਆਂ-ਬੋਲਿਦਆਂ ਕਪਤਾਨ 

ਇਕਦਮ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਸਰ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤਾ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ। ਕਪਤਾਨ ਨĂ  ਉਹਦਾ 

ਮੋਢਾ ਪਲੋਿਸਆ। ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਨĂ  ਮੰੂਹ ਭੁਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦ� ਮ� ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ ਿਰਊ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� 

ਪਟਕੇਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮ� ਉਹਨੰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤ� ਿਜਵ� ਿਚੰਬੜ ਹੀ ਿਗਆ ਮੈਨੰੂ। ਵਿਹੰਦੀਆਂ ਅੱਖ� 

ਨਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ ਸਕੇ - ਅਸ� ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਨੰੂ ਨਹ� ਪੱੁਟ 

ਸਕੇ...।” ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦਾ ਪਾਤਰ ਈ. ਐਮ. ਫਾਰਸਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਗੋਲ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ 

ਪਾਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸਾਰ ਹਨ : ਪਿਹਲਾ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ 

ਵਾਪਰੇ ਦੁਖ�ਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਬਾਹਰ� ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਬਾਹਰ� ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ 

ਕਪਤਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗੰੁਝਲ ਭਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰਢਾ�ਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦ� 
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ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਆਪੇ ਦੇ  ਿਪਛੇ 

ਲੁਿਕਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਾ ਪ�ਗਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਅੱਖ ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ� ਿਵਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਇ� ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦਾ 

ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਾਤਰ� ਦੇ ਹਵਾਲੇ  ਵੀ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਿਜਵ� ਮਾਰਸ਼ਲ ਿਕਮ ਉਲ ਸੰੁਗ, ਔਹ ਿਕਮ ਚੱਕ ਅਤੇ ਅਨĂ ਕ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ, ਟੀਮ 

ਲੀਡਰ, ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਿਦ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ 

ਪ�ੋ. ਿਰਊ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਪੰਗਯ�ਗ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ 

ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਉਦਾਸ ਰੀਤ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨੰੂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਰ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾਨਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।    

 10. ਕਾਲਾ ਲਹੂ 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

I. ਿਸੰਘ 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਿਸਖਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਨਯ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 

ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਬਨਾਮ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਿਸਖ ਨੌਜਵਾਨ ਿਮਸਟਰ ਿਸੰਘ ਿਜਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨĂ  ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ 

ਜਜ਼ਬੇ ਅਧੀਨ ‘ਖ਼ੂਨਦਾਨ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਮੂਿਹਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਿਘ�ਣਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ : ਉਸ ਦਾ ©ੁਰੂ ਤ� ਹੀ 

ਸੁਫ਼ਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੌਲੀਵੱੁਡ ਦੀਆਂ ਿਫ਼ਲਮ� 

ਦੇਖਿਦਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਫ਼ਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ�� 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ-ਦੋ ਬੋਤਲ� ਲਹੂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਿਸਹਤ �ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 

ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਰੁਮ�ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਰਗ� ਿਵਚ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-

ਦਾਨ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਿਕਨ ਭਾਰਤ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਇੰਗਲ�ਡ 

ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇਥ� ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਿਦ ਤ� ਮੁਤਾਿਸਰ ਜਾਪਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨĂ  ਨੰੂ ਖੰਭ ਲਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ : ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ�ਿਦਆਂ ਉਸ ਨĂ  ਇਕ ਿਨਕਾ ਿਜਹਾ ਇ©ਿਤਹਾਰ 
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ਦੇਿਖਆ, ‘ਆਪਣਾ ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ' ਸਦਾ ਜੇਬ� ਿਵਚ ਰੱਖੋ।” ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਿਬਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ। 

ਇਸ ਚਾਅ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਖ਼ਬਰ� ਪੜ�ਦਾ ਹੈ : ਇਹਨ� ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ 

ਅਰਜਾਨਟਾਇਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਫ਼ੌਕਲ�ਡ ਨਾਮੀ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ� ਿਵਚ ਖ਼ਬਰ� ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ 

ਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ� ਿਵਚ ਲਹੂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਹੂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਿਫਰ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇੰਗਲ�ਡ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਖੂਨਦਾਨ’ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲ� ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਭਾਵ� ਇਸ 

ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਪਈ ਪਰ ਇਨ� � ਿਦਨ� ਿਵਚ 

‘ਖ਼ੂਨਦਾਨ’ ਸਬੰਧੀ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਿਕੰਤੂ ਪ�ੰ ਤੂ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗੇ ਪਰ ਲੋਕ� ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਜੱਤਣ ਲਈ 

ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਪੂਰੀ ਿਨਰਖ ਪਰਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੰੂ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ 

ਕੀਤਾ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਸੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਜਨ ਨ� ਦੀ ਨਰਸ ਰਾਹ� ਖ਼ੂਨਦਾਨ 

ਿਵਭਾਗ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਐਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਹਲਾ 

ਭਾਗ ਹੈ  ਦੂਜਾ ਭਾਗ  ਉਸ ਦੀ ਐਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਚੁਹਲ ਮੁਹਲ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਐਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 

ਆਇਰਲ�ਡ ਪ�ਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਐਨ  ਦਾ ਿਦਲ ਿਜੱਤਣ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿਰਸ਼ਤਾ 

ਇਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਐਨ ਉਸ ਪ�ਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਨĂ ਹ ਦਾ 

ਪ�ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ : “ਐਨ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਹਜਾ ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਤੰੂ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਕਾ�ਟੀ ਕੌਰਕ ਤ� ਐ।ਂ” “ਹ�, ਮ� 

ਕੌਰਕ ਕੋਲ ਇਕ ਿਪੰਡ ਬੈਟੀਮੋਰ ਤ� ਆਂ। ਤੰੂ ਕਦੇ ਿਗਆਂ ਆਇਰਲ�ਡ ?” “ਹ�, ਮ� ਕੌਰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਿਗਆਂ ਤ� ਹੀ ਮੈਨੰੂ 

ਉਥ� ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਐ। ਮ� ਬਲਾਰਨੀ ਸਟੋਨ ਵੀ ਚੰੁਿਮਆਂ, ਚੰੁਿਮਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ, ਹੇਠ� ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ। 

ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੰੂ, ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ©ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ,” ਆਖਦਾ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕੌਰਕ 

©ਿਹਰ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ‘ਬਲਾਰਨੀ ਸਟੋਨ’ ਬਾਰੇ ਮ©ਹੂਰ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰੁਮਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਦਾ 

ਹੁਨਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ  ਆਇਰਲ�ਡ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ‘ਬਲਾਰਨੀ ਬੁਆਏ' ਵੀ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਐਨ 

ਉਸ ਤ� ਏਨੀ ਮੁਤਾਿਸਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲਾਧੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਬਲਾਰਨੀ ਬੁਆਏ’ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ : “ਬੰਦਾ ਿਦਲਚਸਪ ਐ ਂਤੰੂ ਪਰ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਿਕੱਥ� ਆ ਿਗਆ ? ਇੰਡੀਅਨ ਤ� ਇੱਥੇ ਘੱਟ 

ਹੀ ਆ�ਦੇ ਨĂ ।” “ਨਹ�, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਏਦ� ਦੀਆਂ ਿਵ©ੇ© ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਵੱਧ ਚੜ� ਕੇ ਿਹੱਸਾ ਲ� ਦੇ ਆ। ਮੈਨੰੂ 

ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ ©ੌਕ ਐ ਿਕ ਮ� ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰ�। ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ।” ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਐਨ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਲੋੜ ਤ� ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਿਵਚ ਤੁਰੇ ਜ�ਦੇ ਉਹ ਪੱੁਛਣ ਲੱਗੀ, “ ਬਲਾਰਨੀ ਬੁਆਏ, 
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ਆਇਰਲ�ਡ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗਾ ?” “ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੋਕ ਤ� ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਸਾਫ਼-©ੋਫਾਫ। ਿਦਲ� ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ 

ਨਹ�। ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ, ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਵਰਗੇ।” 

ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਲਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਣਨਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲਡ ਗਰੱੁਪ ‘ਓ ਪਾਜ਼ਿਟਵ’ ਿਨਕਲਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਪ�ੇਮੀ ਸ਼ੈਨ ਦੇ ਛਡ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਐਨ ਉਸ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ 

ਹੱਥ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ : “©ੁਕਰੀਆ। ... ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹ� ? ਿਕਹੜੇ ਪੱਬ ਿਵਚ ਜ� ਕਲੱਬ ਿਵੱਚ ?” “ਮੇਰਾ 

ਿਖ਼ਆਲ ਐ ਿਕ ਅੱਜ ਿਕਸੇ ©�ਤ ਿਜਹੇ ਪੱਬ ਿਵਚ ਬਿਹ ਕੇ ਗੱਲ� ਕਰ�ਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਖੱਪ ਵਾਲੀ ਕਲੱਬ ਿਵਚ 

ਚਲ�ਗੇ, ਖੱਪ ਪਾਵ�ਗੇ, ਕੀ ਿਖ਼ਆਲ ?” “ਠੀਕ।” ਐਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਸੀ। ਉਹ ਬਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਹੀ 

ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਜਦ� ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁਆਏ ਫ਼ਰ�ਡ ©ੌਨ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 

ਿਗਆ, ਉਹ ਨਵ� ਿਰ©ਤੇ ਦੀ ਤਲਾ© ਿਵਚ ਸੀ। 

ਲੇਿਕਨ ਇਸ ਸਮ� ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਐਨ ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਚ 

ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ‘ਖੂਨਦਾਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਿਸੰਘ, ਤੰੂ ਸੱਚ ਹੀ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲਾ ਐ ਂਿਕ 

ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਗਰੱੁਪ ਐ ਪਰ ਤੂੰ  ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ©ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕ�।” 

ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਐਨ ਨĂ  ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ  “ਿਕ�, ਮੱਦਦ ਿਕ� ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕ�ਗਾ ?” ਜਦ� ਿਸੰਘ ਐਨ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਹੂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਤ� ਿਸਧਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਤ� ਐਨ ਉਸ 

ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ : “ਿਸੰਘ, ਇਕ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਐ ਿਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਹੂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ©ੀਅਨ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋਕ� ਦੇ ਲਹੂ ਿਵਚ , ਸੋ ਇਸ ਨੰੂ ©ਾਇਦ ਹੀ ਵਰਿਤਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੋਵੇ।” ... “ ਿਫਰ ਲ�ਦੇ ਹੀ ਿਕ� ਆ ? ਏਦ� ਲਹੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਿਫਰ ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਤ� ਿਸੱਧਾ ਨਸਲਵਾਦ ਐ। 

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਹ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵ� ਦਾ ਘਾਣ ਵੇਖ ਕੇ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲੁੱ ਿਟਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ 

ਹੈ : “ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿਕ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ?” “ਨਹ� ” “ਲਹੂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਤੇ 

ਲਹੂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਿਦਨ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਐ ਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ 

ਵਰਤ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ। ... ਬਸ ਇਵ� ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਤ� ਬਚਾਅ ਜ�ਦੇ ਆ।” 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਅੰਕ ਵ�ਗ  ਿਸੰਘ ਨ� ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਿਤੰਨ 

ਭਾਗ� ਿਵਚ ਚਾਅ ਤ� ਆਰੰਭ ਉਮਾਹ ਵੱਲ ਹੰੁਦੀ ਫਨਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 

II. ਐਨ 

ਐਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੇ ਿਦਲ ਵਾਲੀ, ਰੰਗਭੇਦ ਤ� ਮੁਕਤ, ਿਪਆਰ ਗੜੱੁਚ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੋ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 
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ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਆਇਿਰਸ਼ ਗੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਇਕ ‘ਇਨਸਾਨ’ ਵਜ� ਮਾਣ ਤਾਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੇ ਿਰਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗਲਾਧੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਬਲਾਰਨੀ ਬੁਆਏ’ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵਿਡਆ�ਦੀ ਹੈ। ਿਸੰਘ ਦੇ ਚੁਹਲ ਮੁਹਲ ਨੰੂ ਐਨ 

ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਲਈ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆ ਵ�ਗ ਵਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੀ ਹੈ। ਇ� ਐਨ ਆਪਣੇ ਫਰ�ਡ ਸੈਨ ਹੱਥ� ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਨਵ� 

ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਵਜ� ਸਾਊ ਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੈ, ਪ�ਤੀ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡੇਟ ਤੇ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਸ 

ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਤੇ ਗਲਧੜ ‘ਬਲਾਰਨੀ 

ਬੁਆਏ’ ਨੰੂ ਨĂ ਰ�ੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਿਕ ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਦਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਠੱਿਗਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਐਨ ਨĂ  ਗੱਲ 

ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਹਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਿਪਆ ਿਜਵ� ਜੇਬ ਿਵਚ ਿਪਆ ‘ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ’ ਰ�ਘਣ 

ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ  ਇ� ਐਨ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ।   

ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਸੂਜਨ ਨ� ਦੀ ਨਰਸ ਹੀ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ 

ਟਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ  ਿਸੰਘ ਦੀ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਥ� ਲੰਘ ਰਹੀ ਨਰਸ ਐਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਾ�ਦੀ ਹੈ 

ਿਜਹੜੀ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ : ਅਗਲੀ ਛੁੱ ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਚਲਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਪ�ਦੀ ਸੀ। ਛੱੁਟੀ 

ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਰੋ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਿਗਆ। ਉਸ ਨĂ  ਿਰਸੈਪ©ਨ �ਪਰ 

ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ‘ਗੱੁਡ ਮੌਰਿਨੰਗ’ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨ� ਦਾ ਬੈਜ ਪਿੜ�ਆ, ‘ਸੂਜ਼ਨ’  ਉਸ ਨĂ  

ਆਿਖਆ, “ਸੂਜ਼ਨ, ਮ� ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ�, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਐ?” ਸੂਜ਼ਨ ਨĂ  ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਤੇ 

ਬੋਲੀ, “ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ    ਤੈਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਸੂਜ਼ਨ ਨੰੂ ਵੀ ©ਾਇਦ ਲਹੂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ 

ਨਹ� ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜਾਹ, ਿਜਹੜੀ ਨਰਸ ਦੀ 

ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਈਿਪੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਸੂਜ਼ਨ ਨੰੂ ਇਕ ਨਰਸ ਿਦਸੀ। 

ਉਸ ਨĂ  ਉਸ ਨੰੂ ਦੂਰ� ਹੀ ਿਕਹਾ, “ਐਨ, ਇਧਰ ਆਵ� ਜ਼ਰਾ।”  

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵਚਲਾ ਉਹ ‘ਨਸਲਵਾਦੀ ਿਸਸਟਮ’ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਵਜ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ ਜੋ 

ਗੈਰ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਿਸੰਘ ਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਰੂਪੀ 

‘ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜ’ ਗੌਣ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

11. ਨਵ� ਸਾਲ 
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ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਮੁਖ ਿਵਸ਼ੇ ‘ਨਸਲਵਾਦ’ 

ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵਚ ਇਕ ‘ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ’ ਜਗਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕੋ ਇਕ ਪ�ਮੁਖ/ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਪੀ ਿਸੰਘ ਹੈ। 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

I. ਪੀ ਿਸੰਘ 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਨਯ ਪੁਰਖੀ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਵਚ ਉਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਿਦ�ਸ਼ ਵਰਣਨ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਹੌਲ ਦਾ 

ਿਚਤਰਣ’ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਘਟਨਾ-ਸਥਲ ਜੈਨੀ ਸਿਮਥ ਤੇ ਐਡਫਰਡ ਸਿਮੱਥ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ 

ਿਜਥੇ ਵਖ ਵਖ ਰੰਗ� ਨਸਲ� ਦੇ ਦੋਸਤ ਿਮੱਤਰ ਨਵ� ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਚਾਅ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਰ 

ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਾਤਰ� ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹ� ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ/ਗੌਣ ਪਾਤਰ� ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਉਦ� ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� 

ਰਾਤ ਦੇ 12.00 ਵਜਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵ� ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ� ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਥ� ਹੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ 

ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੇ ਸੁਖਾਵ� ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਨਸਲ� ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ 

ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

“ਏਸ ਸਾਲ ਮ� ਮ� ਬਣਨ� ਚਾਹ�ਗੀ।” ਰੁਕਸਾਨਾ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਐਲਾਿਨਆ। 

“ਏਸ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਮ� ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵ� ਤ� ਿਝਜਕ� ਨਾ!” ਐਿਰਕ ਨĂ  ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ 

ਆਿਖਆ “ਤੈਨੰੂ ਹੀ ਡਿਸਪਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤ� ਇਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਡਾਰਿਲੰਗ।” ਆਖਿਦਆਂ ਰੁਕਸਾਨ� ਨĂ  ਸਭਨ� ਨੰੂ 

ਹਸਾ ਮਾਿਰਆ। ਸਭਨ� ਨĂ  ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

0 

“ਮ� ਏਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਦਸ ਿਕਲੋ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।” ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਜੋਿਲਊ©ਨ ਸੀ। 

ਪ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਵੀਡ© ਸਿਹਕਰਮੀ ਲੋਰਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, “ਪੀ ਿਸੰਘ ਜੀਓ, ਇਹ ਤ� ਤੁਸ� ਦੋ 

ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਪਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਚੈਲਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਦਲਚਸਪ 

ਰੈਜੋਿਲਊ©ਨ ਕੱਢੋ।” 

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਲੋਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨĂ  ਤ� ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ ਵੀ 

ਹੱਸਿਦਆਂ-ਹੱਸਿਦਆਂ �ਥੂ ਆ ਿਗਆ।“ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮ� ਏਸ ਸਾਲ ‘ਵਾਰ ਐਡਂ ਪੀਸ’ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿ©© ਕਰ�ਗਾ। ©ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।”  

ਮਾਰਕੋਜ਼ ਨĂ  ਆਪਣੇ ਿਵਸਕੀ ਦੇ ਪੈ{ਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਿਦਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੰਡ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਮ� ਧਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਐਤਕ� ਅਸ� ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨĂ  ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ�ਡ 
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ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਘੋਲਣਾ ਹੈ।” ਮਾਰਕੋਜ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਨĂ  ਦੋ ਪਲ� ਲਈ ਮਿਹਫ਼ਲ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ 

ਸਾਿਰਆਂ ਨĂ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਫੱੁਲ ਚਾੜ�ੇ। 

0 

ਸਕੌਿਟ© ਵਕੀਲ ਈਅਨ ਵਾਲਕਰ ਨĂ  ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਟਾਈ ਠੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਏਸ ਵਰ�ੇ 

ਮ� ਿਪਆਨĄ  ਵਜਾਉਣੀ ਿਸੱਖ ਛਡਣੀ ਹੈ।” ਈਅਨ ਦਾ ਹੱਥ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਤਾ©ਾ ਨĂ  

ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਰੋਕਿਦਆਂ ਿਕਹਾ, “ਿਮਸਟਰ ਵਾਲਕਰ, ਿਪਆਨĄ  ਵਾਸਤੇ ਿਕੱਥ� ਕੱਢੇਗਾ ਵਕਤ, ਤੰੂ ਤ� ਵੀਕ ਐਡਂ ਵੀ 

ਦਫਤਰ 'ਚ ਹੀ ਿਬਤਾ�ਦ� ਏ।ਂ” ਮਿਹਫ਼ਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਿਸਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਗਈ। 

0 

ਪੋਿਲ© ਕੁੜੀ ਆਇਰੀਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਿਲਊ©ਨ ਸਭ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਜਦ ਉਸਨĂ  ਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਿਦਆਂ 

ਿਕਹਾ, “ਸੋ©ਲ ਨă {ਟਵਰਿਕੰਗ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੰੁਦਾ ਸਮ� ਮੈ ਏਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਕੁਝ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ।” 

ਉਪਰੋਕਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਜਦ� ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਜਾਣ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਸਮ� ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇਥੇ ਹੀ ਛਡ ਕੇ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਟੈਕਸੀ, ਫੇਰ ਬੱਸ 

ਤੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਹ� ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 

ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੁਮੇਲ ਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਕੰੁਗਿੜਆ ਪੀ ਿਸੰਘ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ 

ਿਚਰ ਪਿਹਲ� ਭੋਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਿਨ{ਘ ਤ� ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕ� ਤੇ ਿਲਟਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ 

ਹੋਈ ਗੋਿਰਆਂ ਤ� ਡਰ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵ� ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ : ਬੀਤੇ 

ਸਾਲ� ਿਵਚ ਏ©ੀਅਨਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ� �ਪਰ ਹੋਏ ਹਮਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਇਕ। ਅਨĂ ਕ�। ਿਦਲ ਿਹਲਾਊ। ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮ� ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ� ਸ� ਡਿਰਆ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮ� ਵੀ ਿਕਸੇ 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣ ਜਵ�ਗਾ  ਡਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਹਨĂ ਿਰਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਰੂਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਸੱੁਕ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਨ� � 

ਿਵਚ� ਇਕ ‘ਪਰਛਾਵ�’ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਦਾ ਤ�ਾਹ ਿਨਕਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ : ਮ� ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸ 

ਢਾਣੀ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨĂ  ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਢਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਉਹਦਾ ਿਚਹਰਾ ਮੈਨੰੂ �ਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਲੱਤ� ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮ� ਥ�ਈ ਂਜੜ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਕ ਿਛਣ ਲਈ ਮ� 

ਯਾਦ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਤ� ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮ� ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ।  

ਲੇਿਕਨ ਇਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ  ਇਸ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਇਕ 

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਿਵਰਾਮ ਲਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ : ਉਸ ਜਣੇ ਨĂ  ਪ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਠੰਢੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਦੋਵ� ਕੰਨ� �ਪਰ ਰੱਖ 
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ਕੇ ਇਕ ਡੰੂਘਾ ਚੰੁਮਣ ਮੇਰੇ ਸੱੁਕੇ, ਸਰਦ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਬੱੁਲ� 'ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੈਪੀ ਿਨਊ ਯੀਅਰ ਿਮਸਟਰ 

ਿਸੰਘ!” ਇਹ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, �ਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ 

ਆਪਣੀ ਢਾਣੀ ਿਵਚ ਜਾ ©ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਹ� ਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਵਲ ਵੱਧ 

ਿਰਹਾ ਇਹ ਪਾਤਰ ‘ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀਣ’ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ� ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ : ਘੜੀ ਭਰ ਪਿਹਲ� ਤਕ ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਲ� 'ਤੇ 

ਪਸਰੀ ਖ਼ੁ©ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕੱਥੇ �ਡ ਗਈ ।ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕੱਥ� ਮੇਰਾ ਨ©ਾ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕੱਧਰ� 

ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ� ਿਵਚਲੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਆਈ। ਮੈ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਵ�ਗ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਘਰ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ‘ਨਵ� ਸਾਲ’ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ 

ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫਰਤ�, ਝਗਿੜਆਂ, ਦਿਹਸ਼ਤ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ 

ਜੋਤ ਕਦੇ ਨਹ� ਬੁਝੇਗੀ।  

 

 

ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਵ� ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਖਰੂਦ ਮਚਾ ਰਹੇ, ਨੱਚ ਟੱਪ 

ਰਹੇ ਇਕ ਤ� ਵਧੀਕ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ‘ਪੀ ਿਸੰਘ’ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ 

ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਤਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਇਕ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਉਹ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ 

ਜੈਸਚਰ ਨਾਲ ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਵਖਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਮਨĄ ਸਿਥਤੀ 

ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਿਵਚ ਚਾਨਣ ਬੀਜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਕੇ.ਸੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਨਵ� ਸਾਲ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ� � ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ� 

‘ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਿਵਆਂ’ ਨੰੂ ਮੇਟਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹ� ਜੀ�ਦਾ 

ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਧੜਕਦਾ ਪਾਤਰ-ਸੰਸਾਰ ਿਸਰਜਣ ਿਵਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

12. ਤੇ ਕਾਨੂ ਮਰ ਿਗਆ 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚਲੀ ਆਖਰੀ ਤ� ਪਿਹਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਨਵ� ਸਾਲ’ ਿਜਥੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦਾ 

ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਚ ਦਲਦਲ ਤਕ ਧਸ ਚੱੁਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਾਤ 

ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਚਤਰਣ ਕ�ਦਰੀ ਪਾਤਰ ਕਿਰਸਟਨਾ ਰਾਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ 

ਸੰਤੋਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਇਕ ਨਰਸ ਕਿਰਸਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ 

ਜੀ�ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਿਸਖਰ ਦੁਪਿਹਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਨੰੂ ਤਜ ਕੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ 
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ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਪਰ ਮਾਨਿਸਕ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਨĂ  ਆਪਣਾ ਨਰਿਸੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ 

ਮੁਕਾ�ਿਦਆਂ ਹੀ ‘ਸੇਵ ਦੀ ਿਚਲਡਰਨ' ਨ� ਦੀ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਨ� ਜਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨĂ  

ਨਰਿਸੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਏਸੇ ਹੀ ਉਤ©ਾਹ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਹੋਈ ਨĂ  ਸੁਮਾਲੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਪੜ�ੀਆਂ, 

ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਤੇ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜ� ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੰੂ ਜ�ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤ� ਆਪਣਾ 

ਮਨ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱ ਖ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਲੇਿਕਨ ਇਸ 

ਪਾਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਬੰਗ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਵਚ ਿਲਪਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਭੁਖ ਨਾਲ ਿਵਲਕਦੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਏ ਸਾਮਾਨ ਿਵਚ� ਅੱਧਾ ਵੀ ਕ�ਪ ਿਵਚ ਨਹ� ਪੱੁਜਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਿਵਹਾਰ ਤੇ ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜੋ ਭੁਖ ਨਾਲ 

ਿਵਲਕਦੇ, ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂ ਵਰਗੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਥ� ਿਸਰ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਿਸਰੇ ਦਾ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੰੂ ਿਛੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਾਨਵੀ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ�ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 

ਇਸ ਅਸਹਾਯ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਵੀ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਿਕਵ� ਨਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਸਹੂਲਤ� ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ 

ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਮਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵ ਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂ ਦਾ ਅਬੋਲ 

ਰਿਹ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਚਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ : “ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ,” ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਿਜ� 

ਹੀ ਉਨ� � ਕੋਲ� �ਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤ� ਕਾਨੂ ਨĂ  ਿਮਟ-ਿਮਟ ਜ�ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ� ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਿਚੱਟੇ ਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਕੰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� 'ਚ ਘੱੁਟ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖ� ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਅੱਖ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖੱੁਲ�ੀਆਂ। 

ਸਾਹ� ਦੀ ਭੱੁਬਲ 'ਚ ਇਕ ਿਚਣਗ ਿਜਸ ਆਸ 'ਤੇ ਮੱਘਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸ ਟੱੁਟਣ ’ਤੇ ਸੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਸਟੀਨਾ 

ਨĂ  ਇਕ ਸਰਦ ਹਉਕਾ ਭਿਰਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸੱਲ�ੀਆਂ ਅੱਖ� ਲੁਕਾ�ਦੀ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਕਦਮੀ ਕ�ਪ ਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘ 

ਗਈ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਕਿਰਸਟਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹ� ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਾ 

ਕੇਵਲ ਇਕ ‘ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਤਰ’ ਬਲਿਕ ਅਿਜਹੇ ‘ਸਪਸ਼ਟੀਗਤ ਪਾਤਰ�’ ਦੀ ਪਰੋਖ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਕਟ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝਣ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਤਕ 

ਿਵਕਟ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਿਹਣਾ ਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਿਰਸਟਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੋ ਏਨੀ 

ਗੂੜ�ੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ� ਕੇ ਦਰਜਨ� ‘ਅਮਾਨਵੀ ਿਚਹਿਰਆਂ’ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਖੜਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਨਵੀ 

ਿਚਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਬੁਿਰਆਈ’ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਉਹ 

‘ਚੰਿਗਆਈ’ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ  ਕਿਰਸਟਨਾ ਇਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 
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ਗੌਣ ਪਾਤਰ 

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਰੱਪਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਜ� ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੇ 

ਕਾਲੇ ਕੁਕਰਮ� ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ ਨă ਗੇਿਟਿਵਟੀ 

ਨਾਲ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਦੀ ‘ਪਾਿਜ਼ਟੀਿਵਟੀ’ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਨ� � ਦੀ ਪ�ਾਸੰਿਗਕਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਕ�ਪ ਿਵਚ ਰੁਲਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਨੂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ 

ਿਬਨ� ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂ ਉਹ ਗੌਣ ਪਾਤਰ ਹਨ ਿਜਨ� � ਰਾਹ� ਨਾ ਕੇਵਲ 

ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪ�ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਕਿਰਸਟੀਨਾ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਪਾਠਕ� ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ’ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਬਾਰ� ਦੀਆਂ ਬਾਰ� ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਪਾਤਰ� ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹ� ‘ਕਥਾ ਪਰਵਾਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਗਤ’ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਮਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ� ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਾ-

ਵਸਤੂ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਗਿਹਨਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਿਵਿਵਧਪੂਰਨ ਹੈ 

ਿਜਨ� � ਦੀ ਸਟੀਕ ਉਸਾਰੀ ਇਨ� � ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱੁਲ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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