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વાચકમિત્રો / લેખકમિત્રોને સૂચના

एकोहम बहुस्याम् I

 'સર્જન' િાત્ર િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજસ્વરૂપ િાટેનું િામસક

- છાંદોગ્િ ઉપયનષદ (૬.૨.૩)

ઈ-સાિમિક છે એ દર િાસની પુંદરિી ર્ારીખે પ્રગટ થશે.

સર્ જન

 નવોફદર્ રચનાકારોને અહીં હાફદજક આવકાર છે. લેખકમિત્રો
અિારા ઈ-િેલ સરનાિે કૃ મર્ઓ પ્રકાશનાથે િોકલી શકે છે.
 િહત્તિ ૩૦૦ શબ્દિિાજદાિાું કૃ મર્ િોકલવી, બે થી વધ ન

અંક ૮

સપ્ટેમ્બર – ૨૦૧૭

વષજ ૨

િોકલવી. અન્િત્રમપ્રન્ટ કે ઓનલાઈન પ્રકામશર્ કૃ મર્ઓ ન
િોકલવી.
 સર્જન સાિમિક અને વોટ્સએપ ગૃપ સાથે સુંકળાિેલા ર્િાિ

સંપાદક – ગોપાલ ખેતાણી
સહસંપાદક – જીજ્ઞેશ કાનાબાર
પ્રુફ રીડીંગ - સરલા સુતરરિા
ગ્રારફક્સ, સોયશિલ મીરડિા – ર્લ્પા ર્ૈન,
હારદજક પંડ્યા, સંકેત વમાજ, રહરલ કોટરડિા
તંત્રી – જીજ્ઞેશ અધ્િારૂ
પ્રકાશક – પ્રયતભા ભટ્ટ અધ્િારૂ

સભ્િો સ્વેચ્છાએ િાનદ સેવા આપે છે, એ અનસુંધાને પ્રકામશર્
કૃ મર્ િાટે પણ પરસ્કારનું ધોરણ રાખિું નથી ર્ ેની નોંધ લેવી.
 કૃ મર્ વર્જિાું શ્રમર્ િોન્ટિાું ટાઈપ કરીને િોકલવી, સાથે ઈ-િેલિાું
નાિ, િોટો, સુંપકજ સરનાિું ર્થા િોન નુંબર અચૂક લખવા. હાથે
લખાિેલી, સ્કેન કરાિેલી વાર્ાજઓ પણ સ્વીકારાશે, ર્ેના મનણજિ,
પ્રકાશનિાું મવલુંબ થશે. પોસ્ટ કે કૂરીિર દ્વારા રચનાઓ
સ્વીકારાર્ી નથી.
 ઈ-િેલ દ્વારા િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજ Sarjanmfc@gmail.com પર
સબ્ર્ ેક્ટિાું For Sarjan Micro fiction magazine લખીને
િોકલવી, િહત્તિ પુંદર ફદવસની િિાજદાિાું આપને કૃ મર્ના
સ્વીકાર-અસ્વીકાર મવશેની િાફહર્ી વળર્ા ઈ-િેલ દ્વારા િળશે.
 સર્જનિાું પ્રમસદ્ધ થર્ા લખાણની ર્વાબદારી ર્ ે ર્ે લેખકની છે,
અહીં પ્રકામશર્ રચનાઓ, અમિપ્રાિો સાથે સુંપાદક િુંર્ળ સુંિર્
હોિ એ ર્રૂરી નથી.
 િાઈક્રોફિક્શનિાું વાક્િરચના, જોર્ણી વગેરેની િૂલો ચકાસીને
િોકલવી. એ િાટે સાથજ જોર્ણીકોશ કે નાનો કોશ અથવા
ગર્રાર્ી લેમક્સકોનનું સ્પેલચેકર અથવા મવશાલિાઈ િોણપરાનું
સરસ સ્પેલચેકર ઉપિોગિાું લઈ શકાિ છે.

પ્રકાશન

 આ અુંકિાું આવેલા િાઇક્રોફિક્શન પ્રમર્િાવો િરુચ ખાર્ે સર્જન
અને કે.ર્ ે.ચોક્સી લાઈબ્રેરી દ્વારા આિોજીર્ િાઇક્રોફિક્શન
મશમબરિાુંથી લેવાિાું આવ્િા છે.
 વાચકમિત્રો પોર્ાના પ્રમર્િાવો અિારા ઈ-િેલ સરનાિે

જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ,
એ-૪૬, સાાંઈનગર સોસાયટી,
ખોડીયાર નગર પાછળ, ન્યૂ વી આઈ પી રોડ,
વડોદરા ૨૨, ફોન - ૯૯૭૪૪ ૧૦૮૬૮
વેબ – http://aksharnaad.com

Sarjanmfc@gmail.com િોકલી શકે છે. નોંધપાત્ર પ્રમર્િાવો
સાિમિકિાું પ્રમસદ્ધ કરવાિાું આવશે.
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ઝવેરચંદ મેઘાણીની વાર્ાાઓમાં માઇક્રોફિક્શન શોધી શકાય? – ડૉ. હાફદિ ક નનકં જ યાજ્ઞિક
ગર્રાર્ી િાષાની વાર્ આવે એટલે િોિ પર બેઠલ
ે ા નરમસુંહ િહે ર્ા, િન્શીજી, ધૂિકેર્ અને ઝવેરચુંદ િેઘાણી િને પહે લા
દેખાિ. એિાુંિ ઝવેરચુંદ િેઘાણીની કલિે અિર થઈ ગિેલા પાત્રો અનેકાનેક વખર્ વાર્ાજઓિાુંથી જીવુંર્ થઈને િારી પસજનલ
લાઇબ્રેરીિાું િારી જોર્ે સુંવાદ કરી ચૂક્િા છે. બળદની ર્ગ્િાએ જોર્રાિેલા દેપાળદેની દિાએ િને િાણસાઈ શીખવાર્ી છે,
ર્ો પોર્ાના દરબારની ર્ગ્િાએ પહે રાિણીિાું ખસ્ર્ા ગાિ એક ઝાટકે આપી દેનાર પેલા ગાુંિના ચિારે િને ખિીરીની વ્િાખિા
સિજાવી છે. િાથે કટક આવ્િું હોિ ત્િારે કછોટો િારીને ઊિી રહે લી પેલી વાઘરણ, "અિે હુંધાિ સદિર્ાના ધણી છિું ે."
કહીને ઊિી રહી હશે, ત્િારે બાહબમલની મશવગાિી કરર્ા પણ વધારે ગોમર્ જિસ દેખાર્ી હશે એનો અહે સાસ િેં કિો છે.
પણ આર્ ે ર્ો ઝવેરચુંદ િેઘાણીજીની આ સઘળી રચનાઓિાું ક્િાુંિ િાઇક્રોફિક્શન છપાિેલ છે કે નહીં ર્ે શોધવાનાું
ખાુંખાખોળા કરવાનો હકિ દોસ્ર્ મર્ગ્નેશિાઇનો થિો. મવચાર ગમ્િો કારણ કે િારી દ્રષ્ટીએ િાઇક્રોફિક્શનની વ્િાખિા કુંઈક
અજીબ છે.. હું ર્ો એટલું જાણું કે ર્ ેને વાુંચર્ાની સાથે ર્ હ્રદિના ઊંર્ાણિાુંથી ક્િાુંક "આહ" નીકળે ને ક્િાુંક િલકર્ા હોઠોના
ખૂણેથી "વાહ" એનું નાિ િાઇક્રોફિક્શન. િાઇક્રોફિક્શન એટલે "આહ"થી "વાહ" સધીની સિર.
હજી ર્ો રસધારિાું ર્ોફકિું કરુું ર્ે પહે લા "દાદાજીની વાર્ો' પસ્ર્કિાું રહે લ િેઘાણીજીની એક વાર્ાજ "અર્બ ચોર" નર્રે પર્ી,
ને વાુંચવાની શરુ કરી ત્િાું ર્ો િાઇક્રોફિક્શને સાિેથી પોર્ાના અમસ્ર્ત્વનો રણકાર કિો.
અર્બ ચોર
બન્ને ર્ણ ચાલ્િા. ચાલર્ાું ચાલર્ાું એક શાહકારનું ઘર આવ્િ.ું રાજાએ અુંદર ર્વાનો રસ્ર્ો બર્ાવ્િો. ચોર અુંદર જાિ, ત્િાું
શેઠ-શેઠાણી િર ઊંઘિાું સૂર્ેલાું. ચોર થોર્ી વાર ઊિો, ત્િાું ઊંઘિાું ને ઊંઘિાું શેઠાણી બોલ્િાું કે : “કોણ છો િાઈ!”
આ સાુંિળીને ર્રર્ ચોર બહાર નીકળ્યો. રાજાને કહે કે, “ચાલો, બીર્ ે ઘેર. અહીં ખાર્ર નથી પાર્વું.”
આિ જોવા ર્ઈએ ર્ો આને િારી દ્રષ્ટીએ એક પરિે ક્ટ િાઇક્રોફિક્શન કહી ર્ શકાિ. િોટાિાગે લોકિખે સાુંિળેલ પ્રસુંગોને
પોર્ાના શબ્દોના વૈિવિાું ગૂુંથીને ર્ૈિાર કરે લ સૌરાષ્ટ રની રસધારિાું પણ આવી ચિત્કૃ મર્ઓનો િુંર્ાર િરે લો છે.
આહીરની ઉદારતા
"આ જોર્ી ર્ો ર્ઓ! આ આપણો મવકિસી ને વહ સોનબાઇ. અરે , એની એકબીજાની િાિા ર્ો નરખો! િૂવું િને ર્ો આુંસર્ાું
આવી જાિ છે."
"આિરાણી! અમર્ હરખઘેલી કાું થઈ જા અટાણથી?"
"િને આપણું બાળપણ સાુંિિું આિર!"
આ વાર્ વાુંચર્ા િને એક િાઇક્રોફિક્શન િાદ આવી કે,
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બે મિમનટ પોર્ાની િૃર્ પત્નીના િોટાને જોિા પછી પ્રેમિકાને િગાર્વા ર્ઈ રહે લા દીકરાને બાઇકની ચાવી સાિેથી આપર્ા
બાપે કહ્ું, "િને િળ્યો ર્ો ર્નેિ િળશે, એ પ્રેિ છે, લોહીિાું આવે દીકરા!"
વળી પાછા િેઘાણીજીના મવશ્વિાું આગળ વધીએ. સાસરે ગિા પછી બાપનું કોણ? મવચારર્ી દીકરીની વ્િથા અને એનો એણે
શોધેલ ઉપાિ એટલે આ અદિર્ િાઇક્રોફિક્શન...
કરરિાવર
ગળાિાુંથી ઝરિર, કોફટિ,ું કાુંઠલી, ચુંદનહાર વગેરે દાગીના કાઢી ધણીને આપર્ાું આપર્ાું બોલી "લ્િે કાઠી, ર્ું બીર્ ઘર ગોર્ી
લેર્ ે અને િારી વાટ જોવી િેલી દેર્ ે"
"કાું?"
"કાું શ?ું હવે ર્ો િારા બાપના ઘરે દીકરો ન ર્ન્િે ત્િાું સધી િારે સુંસાર વસાવવો નથી. હવે ર્ો બાપને પિણાવીને પાિણાિાું
િાઇને હીંચોળીને ર્ આવીશ."
અને િારી િનગિર્ી વાર્ાજિાું િાઇક્રોફિક્શન..
ચમારના બોલે
“પણ છે શું િૂરખા?” દરબાર આ િીઠી અિૃર્ ર્ ેવી ગાળો સાુંિળીને હસર્ા હસર્ા બોલ્િા.
“હોિ શું બીર્?ું િાણેર્ પરણે છે ને િાિા િોસાળાું લઈને અબઘર્ી આવશે એવી વાટ જોવાિ છે.”
“અરરર! એ ર્ો સાુંિિું ર્ નફહ : ગર્બ થિો! હવે કેિ કરવું?”
“હવે શું કરવાનું હર્?ું ઈ ર્ો પર્ી ગિું. હવે ર્ો િારે જીવવું કે જીિ કરર્ીને િરવું, એ ર્ વાર્ બાકી રઈ છે.”
“કાું એલા! ર્ારુું ર્ે શું િટકી ગ્િું છે?”
“હા બાપ! િટકી ગ્િ’ું ર્,ું એટલે ર્ ર્િારા થકી િાિેરાુંિાું ખસર્ા ગાિ દઈને આવ્િો છ.ું ”
“શી વાર્ કરછ? ર્ું આપણું ખસર્ા દઈ આવ્િો?”
“હા, હા! હવે ર્િારે ર્ ે કરવું હોિ ર્ે કહી નાખો ને એટલે િને િારો િારગ સૂઝ.ે ”
દરબારનું હૈ િું િરાઈ આવ્િું : “વાહ! વાહ, િારી વસ્ર્ી! પરદેશિાુંિ એને િારી આબરૂ વહાલી થઈ. ગાુંિનું બેસણું લાર્ ે
એટલા િાટે એણે કેટલું જોખિ ખેડ્ું! વાહ! િારી વસ્ર્ીને િારા ઉપર કેટલો મવશ્વાસ! િાઈ! ખસર્ા ગાિ ર્ેં ર્ારા બોલ ઉપર
દીધું એ િારે અને િારી સો પેઢીને કબૂલ િુંર્ૂર છે.”
રસધાર એટલે ખિારીનું સરનાિું અને લગિગ દરે ક વાર્ાજઓિાું શૌિજ અને ખિીર ઝળકે... આવી ર્ એક રચનાિાું ર્ોફકિું
કિું ર્ો િાઇક્રોફિક્શન િાળી...
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અણનમ માથાં
પાર્શા (બાદશાહ) સાિે આવી એક હાથે આર્ી ર્રવાર ઝાલીને બીર્ ે હાથે સલાિ દીધી. એનું િાથું અણનિ રહ્.ું
"મવસળ ગઢવી!" સલર્ાને નખોરાું િલાવીને પર્કારો કિો. "સલાિ કોની કરી?"
"સલાિ ર્ો કરી આ શમક્ર્ની. બીજાની નહીં પાર્શા" મવસળે ઠર્ું ે કલેર્ ે ર્વાબ આપ્િો.
આિ ર્ જો જોવા ર્ઈશું ર્ો અનેકાનેક વાર્ોિાું િાઇક્રોફિક્શન રહે લી છે.
હું ર્ો િાનું છું કે ગલીના નાકે આવેલ મર્રુપર્ી પ્રોમવઝન સ્ટોરના બોર્જિાું છપાિેલ નાનકર્ા િોટાિાું એર્ અિોઘ મર્રુપર્ી
બાલાજી રહે લા છે ર્ ે હજાર ફકલોિીટરની સિર અને ૮ કલાક લાઇનિાું ઉિા રહ્ાું પછી આપણને દશજન આપે છે..
જો દ્રમષ્ટ હશે ર્ો િકર્ ઝવેરચુંદ િેઘાણીજીની રચનાઓિાું ર્ નહી આપણા સાફહત્િના સવે આદરમણિ લેખકોની રચનાિાું
િાઇક્રોફિક્શન િળી શકે છે. િને ર્ો િન્શીજીનો િુંજાલ અને િીનળદેવી આુંખોથી વાર્ કરે એિાુંિ ટચકર્ી વાર્ાજ િળે છે અને
પત્રીના પત્રની પ્રર્ીક્ષાિાું દરરોર્ સવારે પોસ્ટઑફિસ ર્ઈ બેસર્ા ધૂિકેર્ના પેલા અલીર્ોસાની વાર્િાું િ ખોબો િરીને
ઉત્કટ વાત્સલ્િની િાઈક્રોવાર્ાજ ઘૂઘવે છે.
પણ હું સુંપૂણજપણે િાનું છું કે આ દરે ક લેખકોની વાર્ાજઓનો એક અલાિદો દરજ્જજો છે, અને એ એની ર્ગ્િાએ ખૂબ
આદરપાત્ર અને આપણા સૌની ચહીર્ી છે. આપણે આપણી ગિર્ી િાઇક્રોફિક્શન આ સદાબહાર વાર્ાજઓિાું શોધીએ એ
એક પ્રિોગ ર્રીકે કદાચ સ્વીકાિજ થાિ ર્ો પણ એનો અથજ એ વાર્ાજઓના કદ કે સ્થાનને હામન પહોંચાર્વાનો કદામપ ન હોિ.
કદાચ એવું કરવું િોગ્િ ન પણ હોિ. આ સવજ ગણીર્નોની લેખન શૈલીિાુંથી કશુંક શીખી આપણે આપણી ટચકર્ી વાર્ાજઓને
એટલી કસોકસ બાુંધીએ કે સાવ નાનકર્ી વાર્િાું આ િહાન લેખકો ર્ ેવી ર્ "આહ" અને "વાહ"નું સર્ જન કરી શકીએ..
ઈશ્વર આપણને સૌની કલિને એવી ર્ાકાર્ અપે ર્ેવી અભ્િથજના...
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સંપાદકીય... ટચ ૂકડા ર્ોિાનનો ર્રવરાટ – ગોપાલ ખેર્ાણી

િાર્ૃિાષા ગર્રાર્ીની સાફહત્િ સિર શરુ થઈ ઈ.સ. ૧૦૦૦ની આસપાસ. પ્રાગ નરમસુંહ િગિાું લાુંબા કાવ્િો ‘રસ’ અને
‘િાગ’ સ્વરૂપે બહ પ્રચમલર્ થિા. મસદ્ધ-હે િ શબ્દાનશાસનની િેટ પણ ગર્રાર્ી સાફહત્િને આ સિિકાળ દરમ્િાન ર્ િળી.
િધ્િકાલીન સાફહત્િકાળિાું (નરમસુંહ િગ અને િફકર્ િગિાું) આપણે િફકર્ રસ અને અદ્વ ૈર્રસિાું ર્રબોળ થિા. લગિગ
ચારસો વષજના આ સિિગાળાિાું પણ પદ્ય સાફહત્િનું એકચક્રી શાસન હર્ું.
ઇ.સ. ૧૮૫૦થી શરુ થિો અવાજચીન સાફહત્િ િગ. આ િગિાું ગર્રાર્ી સાફહત્િ ર્ગર્ને પહે લી નવલકથા િળી, ‘કરણઘેલો’.
આ િગ દરમ્િાન ગદ્ય સાફહત્િને નાિના િળવા લાગી. નિજદ િગ, ગોવધજન િગ અને ગાુંધી િગ દરમ્િાન ગદ્ય સાફહત્િએ
ર્ેની પરિ મસમદ્ધ પ્રાપ્ત કરી.
ઇ.સ. ૧૯૫૫થી આધમનક િગની શરૂઆર્ થઈ. નવલકથા, નવમલકા, ટૂકું ી વાર્ાજઓ, લઘકથા, મનબુંધ, લોક સાફહત્િ, ગઝલ,
કાવ્િ, અછાુંદસ, હાઈક વગેરે સોળે કળાએ ખીલી ઊઠ્યા. પદ્ય અને ગદ્ય, બન્ને એકબીજા સાથે કદિર્ાલ િેળવી નવપલ્લમવર્
થઈ ગર્રાર્ી સાફહત્િને સિૃદ્ધ કરર્ાું રહ્ાું.
ત્િાું ર્ો અચાનક ૨૧િી સદીના પહે લા દાિકાના અુંર્િાું એક ટચૂકર્ું ર્ોિાન આવ્િ,ું નાિે ‘િાઈક્રોફિકશન’. લોકોને આ
ર્ોિાનનો ર્રવરાટ ગિી ગિો. સાફહત્િ ર્ગર્િાું થોર્ી ‘ચચાજ’ શરુ થઈ. “આ સાફહત્િ નથી”, “સાફહત્િના નાિે કુંઈ પણ
લખાિ છે”, “લઘકથાને િાત્ર અલગ સ્વરૂપે રર્ૂ કરી છે” ર્ ેવા પ્રમર્િાવો પણ િળ્યા. પરુંર્ િાઈક્રોફિક્શન લખનાર અને
વાુંચનાર બન્નેને એટલી િજા પર્ી કે એવા એકલદોકલ પ્રમર્િાવોને અમર્ક્રિીને હવે ગર્રાર્ી સાફહત્િનો આ પ્રકાર ઝર્પથી
પ્રચમલર્ થઈ રહ્ો છે. સોમશિલ મિફર્િાિાું ર્ો આ પ્રકાર ધૂિ િચાવી રહ્ો છે.
પમિિી ર્ગર્િાું િાઈક્રોફિક્શનનું એક આગવું સ્થાન છે. અન્િ સાફહત્િ પ્રકારની ર્ ેિ ર્ િાઈક્રોફિક્શનને પણ ત્િાું
અહોિાવથી જોવાિ છે, વુંચાિ છે, લખાિ છે અને ર્ેની કદર થાિ છે. િાઈક્રોફિક્શનના મનિિો છે અને ર્ેનું બુંધારણ પણ છે.
મનિિો અને બુંધારણના િાળખાિાું લખાિેલી િાઈક્રોફિક્શન અચૂક વાચકના િન પર ઊંર્ી અસર કરે છે. ગર્રાર્ી સાફહત્િ
ર્ગર્િાું આ ક્ષેત્રે હર્ પણ ખેર્ાણ ચાલ ર્ છે. ફદગ્ગર્ સાફહત્િકારો અને નવસર્ જકોના સિન્વિથી િાઈક્રોફિક્શનને ર્ેના
ઉચ્ચર્િ દરજ્જજા સધી લઈ ર્વાનો પ્રિાસ છે. ‘સર્ જન’ આ ક્ષેત્રે પોર્ાનું સવોત્તિ િોગદાન આપી રહ્ું છે અને વાચક ર્ેને
વધાવી રહ્ા છે.
સર્ જનના અગાઉ પ્રમસદ્ધ થિેલા અુંકોિાું િાઇક્રોફિક્શનના પ્રકાર, બુંધારણ, મનિિો અને સ્વરૂપ મવશે મવગર્ે ચચાજ અને
સર્ જકમિત્રોના એ મવશેના મવચારો સિાવવાનો પ્રિત્ન કિો ર્ છે એટલે અહીં એ િરીથી લખવું અસ્થાને રહે શે. િાઈક્રોફિક્શન
અને ટૂકું ી વાર્ાજ વચ્ચેનો િેદ, િાઈક્રોફિક્શન અને લઘકથા વચ્ચેનો િેદ, િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજ બને છે કે કેિ, િાઈક્રોફિક્શનના
મવમવધ અુંગો અને ર્ેની સર્ જનરીર્ી, વૈમશ્વક પરીપ્રેક્ષ્િિાું િાઈક્રોફિક્શન સર્ જનની દશા અને ફદશા, અન્િ િાષાઓના પ્રસ્થામપર્
િાઈક્રોફિક્શન લેખકો અને ર્ેિના આ પ્રકાર મવશેના મવચારો અને અનિવો ર્ ેવા િદ્દાઓ સાથે, 'સર્ જન' એક ગ્રપ ર્રીકે
સર્ર્ પ્રિત્નરર્ છે આ પ્રકારને વધ મવસ્ર્ૃર્ કરવા, ર્ેની ક્ષિર્ા અને ર્ેના સ્વરૂપગર્ મવકાસને આલેખવા ર્થા સર્ જક મિત્રોને
ર્ેિાું વધ સર્ જન િાટે પ્રેરણા આપવા. સર્ જન સાથે અનેક મિત્રો સર્ર્ જોર્ાર્ા રહ્ા છે.
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ગર્ િહીને િરૂચની કે ર્ ે ચોકસી પમબ્લક લાિબ્રેરી ખાર્ે થિેલી િાઈક્રોફિક્શન મશમબર અને ર્ેિાું મિત્રોની બહોળી સુંખિાિાું
હાર્રી એ વાર્નું સૂચન કરે છે કે આ પ્રકાર લોકોને આકષે છે અને ર્ેિાું સર્ જકને અમિવ્િક્ર્ થવાની અનેક શક્િર્ાઓ િરી
પર્ી છે. સર્ જનના હવે શહે ર િર્બ િેળાવર્ાઓ પણ થઈ રહ્ાું છે. ગર્ િહીને રાર્કોટ, િરૂચ અને અિદાવાદ ખાર્ે સર્ જન
િેળાવર્ા થિા ર્ ેિાું સર્ જનમિત્રોએ િળીને િાઈક્રોફિક્શન મવશે ચચાજઓ કરી, પોર્ાની િાઈક્રોફિક્શન સુંિળાવી અને
એકબીજાના સર્ જન પર મનખાલસ પ્રમર્િાવો આપ્િા. કોઈ એક સર્ જકનો નહીં, સિગ્રર્િા એક સાફહત્િપ્રકારનો મવકાસ એ
સર્ જનની કાિજશેલીનું િૂળ છે, અને કદાચ એટલે ર્ વધને વધ મિત્રો 'સર્ જન' સાથે સર્ર્ જોર્ાઈ રહ્ાું છે. સર્ જનના પ્રથિ
પસ્ર્ક િાઈક્રોસર્ જનને િળેલા ખૂબ પ્રોત્સાહક પ્રમર્િાવ બાદ હવે એ ર્ શ્રેણીનું બીર્ પસ્ર્ક િાઈક્રોસર્ જન - ૨ લઈને અિે ટૂકું
સિિિાું આવી રહ્ાું છીએ.
આ અુંકિાું અનેક સર્ જનમિત્રોની િાઈક્રોફિક્શનની સાથે સાથે શ્રી ઝવેરચુંદ િેઘાણીજીની સદાબહાર વાર્ાજઓિાું િાઈક્રોફિક્શન
શોધવાનો િત્ન શ્રી હાફદજકિાઈ િામિકે કિો છે. સાફહત્િ અકાદિી, ફદલ્હી ર્રિથી ૨૦૧૭નો િવા ગૌરવ પરસ્કાર ર્ ેિને
િળ્યો છે એવા આપણા િવા સાફહત્િકાર શ્રી રાિ િોરીએ િાઈક્રોફિક્શન અને વાર્ાજપ્રકાર અુંગે શ્રી રાર્લ િાનશાલી સાથે
મવગર્ે અને હૈ િું ખોલીને વાર્ કરી છે. સર્ જનના ગર્ િહીને થિેલા િેળાવર્ાના ટૂકું ા અહે વાલ પણ આ અુંકિાું છે અને ર્ેવ
ઝેલ્ટસરિેનની અુંગ્રેજી િાઈક્રોફિક્શનનો અનવાદ અને આસ્વાદ શ્રી િીનાક્ષી વખાફરિા અને શ્રી સુંકેર્ વિાજ કરાવે છે.
િરૂચની િાઈક્રોફિક્શન મશમબરિાું િળેલા કેટલાક પ્રમર્િાવો પણ આ અુંકિાું અિે િૂકી રહ્ાું છીએ. આશા છે આ સુંપાદન
આપને ગિશે, આપના પ્રમર્િાવ અને સૂચનોનું સદાિ સ્વાગર્ ર્ હોિ. અિારુું, ગોપાલ ખેર્ાણીનું અને જીિેશ કાનાબારનું
આ પ્રથિ સુંપાદન સાહસ છે એ રીર્ે અિને પણ એક નવા સુંપાદનમવશ્વનો પફરચિ, ર્ેની બારીકીઓ અને ર્ે િાટે કરવી
પર્ર્ી િહે નર્નો આ પહે લો ર્ પફરચિ છે, એ દ્રમષ્ટએ આ અુંક અિારો પહે લો સુંપાદન અુંક છે. 'સર્ જન' એર્મિન ટીિનો
અિારા પર આ મવશ્વાસ િૂકવા બદલ આિાર. આશા છે અિે કસોટીની અને મવશ્વાસની એરણે ખરા ઉર્િાજ છીએ.
દરે ક સાફહત્િપ્રકારનું અુંમર્િ ધ્િેિ ર્ો સર્ જકને એક એવો આત્િસુંર્ોષ આપવાનું ર્ છે ર્ ે એક િાર્ાને પ્રસવ વખર્ે થર્ો હશે.
સર્ જન થકી અનેક મિત્રો આવો ર્ સુંર્ોષ િેળવી શકે, સાફહત્િના િાગે જીવનના િિજને પાિવાનો અવસર િળે એ ર્ ર્ેની
સૌથી િોટી ઉપલમબ્ધ છે.
ર્િ સર્ જન!
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૧. આગંતક – શૈલેષ પરમાર
હું સિાળી ઊઠી. પોર્ાની જાર્ને એક અજાણ્િા ઘરના બેર્રૂિિાું લગિગ મનવજસ્ત્ર હાલર્િાું જોઈ હબકી ઊઠી. જાર્ને સરખી
કરી બહાર આવી. ત્િાું રસોર્ાિાું એક આગુંર્કને ચા બનાવર્ો જોઈ વધ િૂુંઝાઈ.
હું િેદ પાિી ગઈ. 'આ નરાધિે િને ફકડ્નેપ કરી હશે અને પછી બેહોશ કરીને… હે િગવાન આ ચોક્કસ કોઈ કેિી દ્રવ્િની
અસર! અરે રે.. કેિ કશું િાદ નથી આવર્.ું '
'પણ આને ર્ો પાઠ િણાવ.ું ' મવચારર્ી િેં એક િૂલદાની હાથિાું લીધી, ધીિે પગલે રસોર્ા બાર્ દોરવાઈ. પણ ત્િાું ફદવાલ પર
આગુંર્ક સાથે પોર્ાને િોટોિાું િઢેલી જોઈ સ્ર્બ્ધ થઈ ગઈ.
હર્ કુંઈ મવચારુું એ પહે લા ટેબલ પર પર્ેલા િોબાઈલના રણકારે િને એની ર્રિ ખેંચી. એની નીચે એક ચબરખી હર્ી.
‘જાગી ગઈ જાન, િને િારવા હાથિાું કુંઈ ઉપાડ્ું હોિ ર્ો િૂકી દે! હું ર્ારો પમર્... પ્રેિના અને લગ્નના પૂરાવા સાથે ચા ર્ારી
રાહ જોઈ રહી છે. પણ િનના સિાધાન િાટે પાસેનો ફરપોટજ જોઈ લે.’
િેં ત્વરાથી એ ફરપોટજ જોિો. અલ્ઝાઈિરના પોઝીટીવ ફરપોટજ પર પોર્ાની છબી જોઈ ઘણું સિજાઈ ગિું.
હું રસોર્ાિાું ગઈ અને એિની પાસે બેઠી, "શું ર્િે રોર્ િને આ રીર્ે િાદ કરાવો છો?"
"હા જાન, િારે ર્ો રોર્ વેલેન્ટાઇન, રોર્ ર્ને િનાવવાની, કેટલું સરસ વરદાન! હા, રીર્ બદલાિ.. રોર્. અને આર્ ે એક
હજારિો ફદવસ, અને આર્ ે પણ હું પાસ.." કહે ર્ા એિણે િને ખોળાિાું લીધી.
હું ત્િાું ગોઠવી રાખેલા આલ્બિના ઢગલાિાું પોર્ાને શોધી રહી અને એ િને..

પ્રહતભાવ

- મીનાક્ષી હિરાલાલ વખારરયા

 ‘માઈક્રોરફક્શન લેખનકળામાાં’ જોડાવાની ઇચ્છા કેવી રીતે/ કેમ થઈ?
- જીજ્ઞાસાવૃહત
 આ હશહબર બાદ માઈક્રોરફક્શન વાતાા હવષે તમારી જાણકારીમાાં વધારો થયો?
- અલબત્ત
 તમારા મતે, શાં આપણા સાહિત્યમાાં માઈક્રોરફક્શન વાતાાનાં આગવાં સ્થાન િોવાં જોઈએ?
-

કારણ: નવહલકા, લઘકથા જે કિેવા માાંગે છે એ ક્ષમતા માઈક્રોરફક્શનમાાં પણ છે .

 માઈક્રોરફક્શન વાતાા સ્વરૂપ હવષે તમારાં માંતવ્ય:
-

ટૂાંકાં ને ટચ કોને ન ગમે?

 માઈક્રોરફક્શન માટે આપનાં માંતવ્ય –સૂચન:
-

માઈક્રોરફક્શનને વધ લોકો સધી પિોંચાડવા અવારનવાર હશહબર થવી જોઈએ.
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૨. ખલાસો – રાજલ ભાનશાલી

એણે ર્ૉરબૅલ વગાર્વા હાથ ઉઠાવ્િો પણ દરવાજો ખલ્લો ર્ હર્ો! એના હૃદિના ધબકારા વધી ગિા. એ દરવાજો હર્સેલીને
િિર્ર્ી ઘરિાું પ્રવેશી.
આરાિ ખરશીનું કીચર્ કીચર્ બુંધ થઈ ગિું. મપર્ાની ઠર્ું ી આુંખો લોલકવાળા ઘફર્િાળ ર્રિ િરી.
"પપ્પા! આર્ ે એક્સ્ટરા લેક્ચર હર્ું ને એટલે થોર્કું િોર્ું થિું," બોલર્ાું એની પાુંપણો ઢળી પર્ી.
*
હર્ િાઇલ અને પસજ ટૅબલ પર િૂકી ને શ્વાસ લીધો ત્િાું ર્ પ્િૂન આવ્િો. "સાહે બાુંની બોલવ્લેિ." એણે હળવો મનિઃશ્વાસ િૂક્િો
અને બોસની કૅમબન ર્રિ ચાલી.
દરવાજો નૉક કરીને અુંદર પ્રવેશી. ટેબલની પેલે પારવાળી રીવોલ્વીંગ ચૅર ગોળ ગોળ િરર્ી અટકી ગઈ. બૉસની સપાટ
આુંખોએ ર્િણા હાથિાું પહે રેલી રાર્ોની ઘફર્િાળિાું જોિ.ું
"સોરી સર, આર્ ે દીકરાની સ્કૂલિાું પીટીએ િીફટગ
ું હર્ી એટલે થોર્કું િોર્ું થિું," હર્ એ પૂરુું બોલી લે એ પહે લા ર્ો પેપરની
થપ્પી એની ર્રિ સરકી અને હકિ છૂ ટ્યો," આ કાિ આર્ની ર્ારીખિાું પૂરુું થઈ ર્વું જોઈએ." એણે પેપસજ લેવા હાથ
લુંબાવ્િા.
*
પસજિાુંથી ચાવી કાઢીને એણે લેચ ખોલ્િું અને ઘરિાું દાખલ થર્ાું હાશકારો અનિવ્િો. શાકની થેલી અને પસજ હર્ ટેબલ પર
િૂક્િાું ન િૂક્િાું ને નર્ર ફરક્લાઈનર ચૅર પર પર્ી. સૌમ્િ આવી ગિો હર્ો. એણે કરર્ી આુંખોએ પ્રથિ િોબાઇલિાું જોિું
અને પછી પ્રશ્નાથજ નર્રે એને ર્ાકી રહ્ો
"અરે ર્િે આવી ગિા! આર્ ે છે ને ઑફિસિાું ઘણું કાિ હર્.ું એક નવો પ્રોર્ ેક્ટ છે એટલે થોર્કું િોર્.ું ."

પ્રહતભાવ

- સાંકેત વમાા

 ‘માઈક્રોરફક્શન લેખનકળામાાં’ જોડાવાની ઇચ્છા કેવી રીતે/ કેમ થઈ?
- સાહિત્ય, વાાંચન અને લેખનમાાં ઇન્ટરેસ્ટ
 આ હશહબર બાદ માઈક્રોરફક્શન વાતાા હવષે તમારી જાણકારીમાાં વધારો થયો?
-

િા, ખાસ કરીને વાતાાતત્વ હવષે વધ માહિતી મીનલબેન દ્વારા મળી.

 તમારા મતે, શાં આપણા સાહિત્યમાાં માઈક્રોરફક્શન વાતાાનાં આગવાં સ્થાન િોવાં જોઈએ?
-

કારણ: િા, કોઈ પણ લખાણ જે હ્રદયને સ્પશી જાય એ હલટરેચર છે . આજની વ્યસ્ત જીવનશૈલીમાાં આ પ્રકાર
ખૂબ મિત્વનો જણાય છે .

 માઈક્રોરફક્શન વાતાા સ્વરૂપ હવષે તમારાં માંતવ્ય:
-

માઈક્રોરફક્શન વાચકને પોતાની કલ્પનામાાં હવિરવાનો અને સજા ક બનવાનો વધ અવકાશ પૂરો પાડે છે , એટલે
હવહશષ્ટ છે .

 આપનાં માંતવ્ય – સલાિ સૂચન:
-

માઈક્રોરફક્શન લખવા હવષે રડટેઇલમાાં વકાશોપ કરી શકાય, પાસાઓને વધ હવગતમાાં આવરીને.
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૩. એક બટકં – સોનનયા ઠક્કર

"લઈ લે એક બટકું!" મવરાટ શેઠ ે પોર્ાના િામનર્ા નોકર મવર્િ સાિે િીઠાઈ ધરી. રોર્ની ર્ ેિ આર્ ે પણ ર્ેણે એક ટકર્ો
િોંિાું િૂક્િો.
બે કલાકિાું ર્ો હવેલીિાું હોહા થઈ ગઈ. શેઠના િોંિાુંથી િીણ નીકળર્ું હર્!ું ર્રર્ ર્ હોમસ્પટલિાું લઈ ર્વાિાું આવ્િા.
ત્રણેિ દીકરાઓએ મવર્િ ર્રિ શુંકા દાખવી, પોલીસે ગનેગારને ઝર્પી લીધો.
ર્ૉક્ટરે િહાિસીબર્ે શેઠને બચાવ્િા, સૌને હાશ થઈ.
*
ર્ ેલના સમળિા ગણર્ો મવર્િ પોર્ાને કોસર્ો રહ્ો. ધનની લાલસાિાું અન્નદાર્ાને િારવાના પ્રિાસને મધક્કારી રહ્ો.
આુંસિરી આુંખિાું ફદવાળીની રાર્ ઝળહળી ઊઠી... ઝૂુંપર્પટ્ટીિાું લોકોને િીઠાઈ વહેં ચર્ો દેવપરુષ ર્ેની નજીક આવી ઊિો
રહ્ો, હાથ લુંબાવ્િો. પણ ર્રથી િિર્ર્ો અનાથ કુંઈ ન લઈ શક્િો.
"લઈ લે એક બટકું!" મસ્િર્ સાથે શેઠ ે કહ્ું હર્.ું
પછી ર્ો શેઠ ે એનો હાથ ઝાલી હવેલીિાું કાિ આપી જીવર્ર સધારી દીધ.ું કાિિ શેઠને ખાવાનું આપર્ો ત્િારે એક ટકર્ો
એિાુંથી િળર્ો ર્! એટલે પેલી િીઠાઈિાું એણે એક ટકર્ો...
"એઈ ચાલ ઊિો થા. શેઠ ે િફરિાદ પાછી ખેંચી છે. ર્ું છટ્ટો છે જા." પોલીસે છોર્ી િૂક્િો. આનુંદ ને આિિજના િાવ સાથે
મવર્િે હોમસ્પટલ ર્રિ દોટ િૂકી.
આઈ.સી.િ.િાું પહોંચી શેઠના પગે પર્ી રર્ી પડ્ો. થોર્ી વારે ફહમ્િર્ કેળવી ઊિો થિો. કાિિી મસ્િર્ ઓઢીને બેઠલ
ે ા શેઠ ે
સિરર્નની ર્ીશ લુંબાવર્ા કહ્ું, "લઈ લે એક બટકું!"
શેઠ-નોકરનો મિલાપ જોઈ રહે લી એક વ્િમક્ર્ ર્રથી િિર્ીને બહાર નીકળી ગઈ.

પ્રહતભાવ

- નગીન વણકર

 ‘માઈક્રોરફક્શન લેખનકળામાાં’ જોડાવાની ઇચ્છા કેવી રીતે/ કેમ થઈ?
-

‘માઈક્રોરફક્શન’ પ્રકાર હવષે કાંઈક જાણવાની-સમજવાની હજજ્ઞાસાના કારણે.

 આ હશહબર બાદ માઈક્રોરફક્શન વાતાા હવષે તમારી જાણકારીમાાં વધારો થયો?
-

િા, ચોક્કસ.

 તમારા મતે, શાં આપણા સાહિત્યમાાં માઈક્રોરફક્શન વાતાાનાં આગવાં સ્થાન િોવાં જોઈએ?
-

કારણ: આ પણ એક સાહિત્યનાં સ્વરૂપ છે . જે વાં અન્ય પ્રકારોનાં છે તેવાં જ સ્થાન િોવાં જોઈએ.

 આપનાં માંતવ્ય – સલાિ સૂચન:
-

જદા જદા સ્થળોએ આવી હશહબર કરવામાાં આવે તથા વધારેમાાં વધારે સજા કોને જોડવાનો પ્રયાસ કરી શકાય. અહભનાંદનીય
પ્રયાસ છે . ખૂબ સરસ. આભાર.
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૪. સરોગસી – સરલા સર્ફરયા
અગાશીએ ઊિીને સુંધ્િાના રુંગોિાું આશકાની સૂરર્ મનહાળી રહે લા મપ્રિુંકનું િન અર્બ મવષાદિાું અટવાિું હર્.ું
આશકાને એણે ખૂબ સિજાવેલી પણ આશકા એકની બે ન થઈ.
કારિી ગરીબાઈ જોઈ ચૂકેલી આશકા આ િોકો છોર્વા નહોર્ી ઇચ્છર્ી.
પૂરા પાુંચ લાખ રૂમપિા િળવાના હર્ા એને ને વષોવષજ દીકરીના અભ્િાસની િી પણ િરાઈ ર્વાની હર્ી. એટલે સરોગેટ
િધર થવાનું ખદની િરજીથી સ્વીકારી લીધું હર્ું આશકાએ.
પૂરા નવ િફહના જાર્ જાળવી જીવેલી આશકા પ્રસૂમર્ સિિે ફહુંિર્ હારી ગઈ.
ર્ોકટરે બનર્ા પ્રિત્નો ચાલ કરી દીધા.
મપ્રિુંક અને વહાલસોઈ દીકરીને જોઈ એની બઝાર્ી નર્રિાું ર્ેર્ ટિટમ્િું ને ર્રસર્ું રહ્ું.
૫. અસ્તર્ત્વ - ફહરલ કોટડીયા
“સાહે બ, રાર્ે હું િારી કેબીનિાું સૂર્ો હર્ો ત્િાું અચાનક સાિેની હોમસ્પટલની બહાર ઊિેલું કૂર્રુું જોરથી રર્િું. કુંઈક
અર્ગર્ું થિાનો અણસાર આવર્ા હું બહાર નીકળ્યો, ત્િાું એક સિે દ કપર્ાુંવાળા, બેઠીદર્ીના િાણસને બુંધૂક સાથે બહાર
નીકળર્ા જોિો.”
ચોકીદારની ર્બાની સાુંિળી કોટજિાું મનિઃસ્ર્બ્ધર્ા છવાઈ ગઈ. લોકો પેલા બેઠીદર્ીના િાણસ મવશે ગપસપ કરવા લાગ્િા. અને
હું ર્ો એ ર્ અસિુંર્સિાું હર્ો કે કૂર્રુું કેિ રર્િું હશે! રાઘવના સિે દ કપર્ાું જોઈને કે કુંઈક બીર્ ું ખરે ખર અિુંગળ થિું
હશે!
હું પણ ર્ે સિિે ત્િાું ખુંર્રે કે ર્ ે એક સિિે હોમસ્પટલ હર્ી ત્િાું હર્ો. રાઘવને િળીને પાછો િરર્ો હર્ો. પછીનું કદાચ હું
િૂલી ગિો છ.ું અત્િારે કોટજિાું કોઈને િારી હાર્રીની ર્રૂર નહી વર્ાજઈ હોિ! એટલે હું પ્રેક્ષકગણિાું ઊિો છ.ું
“ઑર્જર! ઑર્જર!”
હું ર્ુંદ્રાવસ્થાિાુંથી બહાર આવ્િો. કોટજ નવી ર્ારીખ આપીને મવખેરાઈ રહી હર્ી.
અરે , આ શ?ું હું ફદવાલિાુંથી પણ બહાર નીકળી શકું છ?ું હું જીવર્ો નથી?
અને િને જોઈને કોટજની બહાર ઊિેલું કૂર્રુું જોરથી રર્િું.
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૬. કં વારા શમણાં – શીર્લ ગઢવી
"સોના! જો ર્ો, સુંદેશો આવી ગિો. િારો મસપાહી આવી રહ્ો છે.” િાહીના હાથિાુંથી સોનાએ કાગળ ખેંચી લીધો.
"કોઈનો અુંગર્ પત્ર આિ લઈ લેવાિ, બાવરી! ર્ારા મસપાહીનો ઉલ્લેખ હોિ ર્ો હું પહે લાું કહું ."
ગાિના ચોરે બેઠલ
ે ા વૃદ્ધ સોનાનું ઊર્રે લું િખ મનહાળી રહ્ા અને ર્વાનીિાએ ટીખળ કરી, "નહીં આવે, અિારાિાુંથી કોઈને
પોર્ાનો કરી લે, ર્ને છોર્ી ક્િાુંિ નફહ ર્ઈએ. હા.. હા.. હા.."
"હલકટ...! કેિ ર્ું પરુષિાું નથી કે સારા ઘરની દીકરી ર્ને કોઈ દેર્ું નથી?" બોલર્ાું સોના વાઘણ બની. ઘણા સિિથી પમર્ના
કોઈ સિાચાર કે િોન નહોર્ો. એનો પમર્ સાિાન્િ મસપાહી નફહ પણ ઓફિસર હર્ો.
િાહીના મસપાહીએ આવીને સોનાના પમર્ના સુંિિની વાર્ કરી.
"િાહી ર્ને ખબર છે. અિારી િૌર્િાું નાની જીર્નીિ શાનદાર ઉર્વણી થાિ. એિાું શરાબ અને શબાબ બધ,ું પણ સાહે બ ર્ો
ફહિાલિ ર્ ેવા અર્ીખિ. કોઈ સ્ત્રીને નજીક ન આવવા દે. "આ સાુંિળી સોના હષજના અશ્રિાું વહી ગઈ.
***
"આ બુંગર્ીઓ ઉર્ાર, સીિા પર ગોળીઓની વચ્ચે િાદ આવશે."
"ર્ો ન જા, બુંગર્ી નફહ ઉર્ારુ."
બુંનેિનાું િીઠાું ફરસાિણાું અને પછી એકબીજાિાું મવલીન થઈ ર્વ.ું
એ વાર્ સોનાના રૂુંવાર્ા ઉિા કરર્ી. લગ્નને બે વષજ વીત્િા હર્ા. એના ઘણાુંિ સ્વપ્ન હજી કુંવારા હર્ાું. ગાિિાું લાળ
ટપકાવર્ી આુંખો. છર્ાુંિ કોઈને પોર્ાની નજીક આવવા દીધા નહોર્ા. મર્જોરીિાુંથી લગ્નનું પાનેર્ર કાઢીને િરી પહે િ.ું
સુંપૂણજ નવોઢા બનીને પોર્ાના આલ્બિને વળગીને પ્રથિ રામત્રનો રોિાુંચ િાણી રહી. વરુંર્ાિાું કોઈ ચહલ પહલ ર્ણાર્ા
પોર્ાની જાર્ને સિેટર્ી પલુંગિાું બેઠી થઈ.
૭. અલામા - હાફદિ ક કલ્પદે વ પંડયા
િારી આુંખિાું આુંખ પરોવી એણે િારો હાથ પકડ્ો અને કહ્ું, "દષ્િુંર્, ર્ેં આવું મવચાિું ર્ કેિ કે, ર્ું િારે લાિક નથી?" િને
િેટર્ા સાથે એ બોલી, "હું પણ ર્ને પ્રેિ કરુું છ!ું "
હું આગળ કુંઈ બોલું ર્ે પહે લા ર્...
"એહસાન ર્ેરા હોગા િઝ પર..." િોબાઈલ રણક્િો. િારી ઊંઘ ઊર્ી. 'ઈટ્સ ટાઈિ િોર હોમસ્પટલ મવમઝટ' અલાિજ સાથે
િૅસેર્ ફ્લેશ થિો.
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અલાિજ બુંધ કરી રાબેર્ા િર્બ એનું વ્હોટ્સઍપ ર્ીપી સમસ્િર્ થોર્ીવાર જોઈ િેં બેકનું બટન દબાવ્િું અને હોમસ્પટલ ર્વા
ર્ૈિાર થિો.
૮. અસંમજસ – અતલ ભટ્ટ

ર્ે અકળાઈ ઊઠી. કેટલીિ રાર્નાું ઉજાગરાથી ર્ેને બેચેની ર્ ેવું લાગી રહ્ું. િરી ર્ેણે વૉર્જરૉબિાુંથી પીઠી કલરની સાર્ી હાથિાું
લીધી ને મસલ્કી િાદોથી ર્ે ર્રબર્ર થઈ ઊઠી.
મવચાિ,ું ‘લાવ િરી પ્રિત્ન કરી મનમિષનો કૉન્ટેક્ટ કરુ.’ િોબાઈલ હાથિાું લઈ થોર્ું મવચારી, ર્ેણે િોન નીચે િૂકી દીધો.
બપોરના ત્રણનો સિિ એટલે સ્ટારપ્લસ પર આવર્ી રોર્ની શ્રેણી "ફરશ્ર્ા પ્િારકા"નો સિિ, પણ ર્ેને આર્ ે િૂર્ ન હર્ો.
િનોિન થોર્ી અસુંિર્સર્ા બાદ ર્ેણે પ્રણિને િોન જોડ્ો.
સાિે છેર્થે ી પમર્નાું થોર્ા શષ્ક પ્રમર્િાવની આશુંકા ર્ો હર્ી ર્ ર્ે સાચી ઠરી.
અુંર્;ે કુંટાળી ર્ે ર્ાકજ બ્લ્િ ર્રસ
ે પહે રી સીધી ર્ પ્રણિની ઑફિસ પહોંચી ગઈ. નીચે પાફકુંગિાું મનમિષની કાર જોઈ થોર્ી
ખચકાઈ.
હજી કાુંઈ મવચારે ર્ે પહે લા પ્રણિ અને મનમિષ હસર્ાું હસર્ાું આવર્ાું ર્ણાિા.
ર્ે સહે ર્ ખસી એક લાલ-કારની આર્શિાું ઊિી રહી ને મવચારી રહી, આર્ ે રાત્રે પણ પ્રણિ િોરે ન-ર્ેમલગેટ્સનું બહાનું
બર્ાવશે કે શું..?
૯. ટોળં – યાનમની પટેલ
િેં દોર્ીને લોટવાળા હાથે ર્ િોન ઉપાડ્ો.
“હા, બોલો કરૂણાબેન કેિ છો? અિે આર્ ે ર્ ર્િને િોન કરવાના હર્ા. બહ ફદવસથી ર્ૂ ઈ સાથે વાર્ નહોર્ી થઈને! હેં ....?”
િારી રાર્ પર્ી ગઈ. હાથિાુંથી ફરસીવર પર્ી ગિું. િારી ચીસ સાુંિળી એ ઉર્ાવળે બહાર આવ્િા. િોનનું સ્પીકર કુંઈ બોલી
રહ્ું હર્.ું એિણે ચૂપચાપ એ સાુંિળ્ય.ું આખા રસ્ર્ે ટરને િાું પણ અિે બન્ને કુંઈ ર્ ના બોલી શક્િા.
ત્િાું પહોંચી હું બેસી પર્ી ને ર્ૂ ઈને વળગી જોરજોરથી રર્વા લાગી. ઊિા થર્ા ચાદર સ્હે ર્ સરકી ગઈ. િેં જોિું ર્ો ર્ૂ ઈના
ગળા પર….
િારાથી ગસ્સાિાું બાર્િાું બેઠલ
ે ા સશીલકિાર સાિે જોવાઈ ગિ.ું એિણે ધીરે થી િારા હાથિાુંથી ચાદર લીધી, સરખી રીર્ે
ઓઢાર્ી અને િને ખિેથી ઊિી કરી સિે દ ટોળાિાું બેસાર્ી દીધી.
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એક ગોષ્ઠી – યવા સર્જક શ્રી રામ મોરી સાથે.. – રાજલ ભાનશાલી
શ્રી રાિ િોરી િે બ્રીકેશન ઇર્નેર છે પરુંર્ ગર્રાર્ી સાફહત્િ પ્રત્િેની પ્રીમર્ ર્ેિને અલગ
િકાિ પર પ્રસ્થામપર્ કરી ચૂકી છે. ર્ેઓ સ્વર્ુંત્ર વ્િવસામિક લેખક છે. ચોવીસ વષજના આ
પ્રમર્િાસુંપન્ન લેખકને સાફહત્િ અકાદિી, ફદલ્હી ર્રિથી ૨૦૧૭નો િવા ગૌરવ પરસ્કાર
એનાિર્ થિેલો છે.ર્ેઓને ટૂકું ી વાર્ાજ, અહે વાલ, નાટક, સ્ક્રીપ્ટ, સ્ક્રીનપ્લે અને સુંવાદ
લખવાિાું િહારર્ છે. ર્ો આવો િાણીિે રાર્લ િાનશાલી સુંગાથે શ્રી રાિ િોરીએ કરે લી
િાઇક્રોફિક્શન ગોષ્ઠી!
રાર્લિઃ િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજ મવષે સાુંિળ્યું છે? ક્િારે િ વાુંચી છે? લખી છે?
રાિિઃ - હા, સાુંિળ્યું છે. એક બે વાુંચી પણ છે, લખી નથી. અને હા, હું ક્િારે િ નહીં લખું એવી કોઈ િીષ્િ પ્રમર્િા પણ નથી,
િૂર્ આવ્િો ર્ો એ પણ લખીશ.

રાર્લિઃ આ પ્રકાર ધીિે ધીિે ગર્રાર્ી સાફહત્િિાું પગ ર્િાવવાની કોમશશ કરી રહ્ો છે. ર્િને શું લાગે છે? ગર્રાર્ી
વાચકોનો પ્રેિ એને િળશે?
રાિિઃ - વાચકોનો પ્રેિ ક્િારે િ કોઈ પ્રકાર સાથે બુંધાઈ નથી રહ્ો. એ િાઈક્રોફિક્શન છે એટલે ર્ એને કોઈ વાુંચશે અથવા એ
િાઈક્રોફિક્શન છે એટલે એ કોઈ નહીં ર્ વાુંચે એ િાની લેવું હાસ્િાસ્પદ છે. હું િાનું છું કે સાફહત્િનો કોઈ પણ પ્રકાર હોિ
એિાું બસ એક શરર્ હોિ છે કે એિાું સત્વ હોવું જોઈએ. વાચકને કે િાવકને એ િાણર્ી વખર્ે કશુંક પામ્િાનો સુંર્ોષ િળવો
જોઈએ અને એ ન િળે ર્ો પછી એ િાઈક્રોફિક્શન હોિ કે િહાનવલ પણ એનો કોઈ અથજ નથી.
રાર્લિઃ ટૂકું ી વાર્ાજ / લઘવાર્ાજ /િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજ - શું સામ્િ છે? છે કે નહીં?
રાિિઃ - આ બધાિાું એક વસ્ર્ની સામ્િર્ા છે. એ છે આફદ, િધ્િ અને અુંર્. જોકે આ કોઈ શરર્ પણ નથી કે આ હોવું ર્
જોઈએ. આ ત્રણેિ કોઈ કથા, વ્િથા, મવચાર અને સુંવદે નને રર્ૂ કરી શકે એ િાટેનું સુંદર િાધ્િિ છે. બાકી લુંબાઈ અને
શબ્દોના આધારે ર્િે કૃ મર્ િાપવા બેસો ર્ો એ રેં ફટિો લઈને દફરિાના િીણને કાુંર્વા ર્ ેવી વાર્ છે.
રાર્લિઃ અઘરુું શ?ું લઘકથા, ટૂકું ી વાર્ાજ કે િાઈક્રોફિક્શન?
રાિિઃ - સાફહત્િનો કોઈપણ પ્રકાર લખવો સહે લો નથી. હા, લખનારને ટૂકું ી વાર્ાજિાું લખવાની િજા એટલે આવે, (િારા
અનિવે) કેિકે એિાું ર્િને કફરિાવર પાથરીને ધીરે ધીરે સુંકેલર્ા હોવાની ફિમલુંગ આવે. ર્િે શબ્દોને મનરાુંર્ રિાર્ી શકો,
પુંપાળી શકો. હું લઘકથાઓ દરે ક રમવવારે ફદવ્િિાસ્કરની રસરુંગ પૂમર્જ િાટે લખું છું ર્ો એ અનિવે કહું ર્ો લઘકથા લખવા
બેસીએ ત્િારે બધું સીધું સ્પષ્ટ અને ઝર્પથી કહે વું પર્ે છે. ઘણા વાચકની એવી િફરિાદ પણ હોિ છે કે ર્િે લઘકથા બહ
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ઝર્પથી પૂરી કરી નાખો છો, પણ એ લઘકથાના િોિેટની ( કે એ પ્લેટિોિજની) િિાજદા છે. િાઈક્રોફિક્શન ર્ો લખી નથી એટલે
એનો અનિવ નથી.
રાર્લિઃ શું વાર્ાજિાું એક ર્ કેન્દ્રવર્ી મવચાર હોવો ર્રૂરી છે?
રાિિઃ - હા, મબલકલ. નહીંર્ર લખનાર ર્ો ઠીક છે પણ વાચકનેિ ખબર પર્ી ર્ જાિ કે આ લખનાર સ્વિું મક્લિર નથી કે
એિને શું કહે વું છે. ઘરે િહે િાન આવ્િા હોિ અને બાળકને દૂધ લેવા ર્ેરીએ િોકલીએ અને એ રસ્ર્ાિાું ફક્રકેટ રિી આવે,
િુંફદરે ર્ઈ આવે, દરજીને ત્િાુંથી કપર્ાું લઈ આવે અને ટ્યૂશન પર્ાવી આવે પછી દૂધ લઈને આવે ર્ો િહે િાન ર્ર્ા રહે .
વાચકનું પણ િહે િાન ર્ ેવું ર્ છે, અધરે થી કૃ મર્ છોર્ી દેર્ાું એિને વાર નહીં લાગે.

રાર્લિઃ વાર્ાજ લેખનની મવમવધ શૈલીઓ મવશે સિજાવો.
રાિિઃ - વાર્ાજ લેખનની આિ ર્ો ઘણી બધી શૈલીઓ છે. કેટલાક વાર્ાજકારો પ્રથિ પરુષિાું વાર્ાજ લખે ર્ ેિકે િેં આ જોિું...હું
આવ્િો. કેટલાક વાર્ાજકારો બીજા પરુષિાું વાર્ાજ લખે કે પછી િેં જોિું કે છગનિાઈ એિના ઘેર ગિા...આ એિણે ર્ાળું
ખોલ્િું...આ એ ઘરિાું ગિા. કેટલાક વાર્ાજકારો ત્રીજા પરુષિાું વાર્ાજ લખે ર્ ેિકે છગનિાઈ એિના ઘેર ગિા, ર્ાળું ખોલ્િું અને
ઘરિાું ગિા. કેટલીક વાર્ાજઓ િાત્ર વણજનની વાર્ાજઓ હોિ ર્ો કેટલીક વાર્ાજઓ િાત્ર સુંવાદની વાર્ાજઓ હોિ. કેટલીક વાર્ાજિાું
સુંસ્કૃ ર્ નાટકોની ર્ ેિ બે પાત્રો સિગ્ર ઘટનાની વાર્ કરર્ા હોિ ર્ો કેટલીક વાર્ાજિાું મનજીજવ પાત્રો આખી સજીવારોપણની
શૈલીિાું વાર્ કરર્ા હોિ છે. એટલે વાર્ાજ ર્ો અનેક શૈલીિાું લખાિેલી છે અને ગર્રાર્ી વાર્ાજર્ગર્ એ બાબર્ે ખૂબ સિૃદ્ધ છે.
રાર્લિઃ વાર્ાજ લેખનનાું પૂવજ સૂરીઓ મવશે કુંઈક કહો.
રાિિઃ - વાર્ાજ લેખનનાું પૂવજ સૂરીઓ મવશે કહે વા બેસું ર્ો ચોક્કસ એકાદ બે કે અનેક નાિો છૂ ટી ર્શે કેિકે આપણી િાષાને
એટલા સિૃદ્ધ સર્ જકો િળેલા છે. હું િારા િિાજફદર્ વાુંચનના અનિવે કહું ર્ો િલિામનલથી શરૂ થિેલી આ કથા પરુંપરાને
અનેક સર્ જકો
િળ્યા છે. ધૂિકેર્, િફર્િા, ઈશ્વર પેટલીકર, િેઘાણી, પન્નાલાલ પટેલ, ર્િુંર્ ખત્રી, સૂરેશ જોષી, સુંદરિ,સરોર્ પાઠક, જોસેિ
િેકવાન, ફહિાુંશી શેલર્, ધીરુબેન પટેલ, વીનેશ અુંર્ાણી, હરીશ નાગ્રેચા, િોહન પરિાર, ફકરીટ દૂધાર્, મબુંદ િટ્ટ, િાિ ફર્િર
ર્િ, અજીર્ ઠાકોર, િણીલાલ પટેલ, પરે શ નાિક, નવનીર્ જાની, જીર્ેન્દ્ર પટેલ, િહે ન્દ્રમસુંહ પરિાર, મનર્ીન મત્રવેદી, અર્િ
ઓઝા, જીગ્નેશ બ્રહ્મિટ્ટ, મવર્િ સોની, સુંર્િ ચૌધરી, પ્રિદાસ પટેલ, પજા ર્ત્સર્, મનર્ા જોષી, રે ણકા પટેલ, નીલિ દોશી,
અર્િ સોની, જીગ્નેશ જાની, શમક્ર્મસુંહ પરિાર, સાગર શાહ, અમિિન્િ આચાિજ, આનુંદ ઠાકર, મચુંર્ન શેલર્ અને બીજા
અનેક...િને ખાત્રી છે કે હું કેટલાિ નાિો િૂલી ગિો છ.ું
રાર્લિઃ કેવા પ્રકારનાું રસનું મનરૂપણ વાર્ાજિાું દોષ ગણાિ?
રાિિઃ - નવ રસિાુંથી એકપણ રસ એવો નથી કે ર્ ેનું મનરૂપણ વાર્ાજિાું દોષ ગણાિ.
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રાર્લિઃ વાર્ાજ લેખનિાું િાષા અને પફરવેશનું િહત્વ સિજાવો.
રાિિઃ - િાષા અને પફરવેશ એ ર્ ર્ો વાર્ાજની પાિાની ર્રૂફરિાર્ો છે. દોરા મવના કોઈ કાપર્િાું મસલાઈ કેવી રીર્ે થાિ? ઘણા
વાર્ાજકારો િાત્ર પફરવેશની વાર્ાજઓ કરર્ાું હોિ છે પણ એના પફરવેશિાું પણ જાણે અજાણે એ િાષા આવી ર્ જાિ. એવું
િાષાને ધ્િાનિાું રખાિેલી વાર્ાજઓનું છે કે ત્િાું પણ પફરવેશ આવી ર્ જાિ. િાષા અને પફરવેશ થકી વાચક બહ ઝર્પથી
કૃ મર્ સધી પહોંચી જાિ છે.
રાર્લિઃ િાઈક્રોફિક્શનિાું અુંર્નું ખૂબ િહત્વ છે. વાર્ાજિાું અુંર્ કેવી રીર્ે કરવો ર્ ેથી ચોટર્કર્ા વધે એ સિજાવશો.
રાિિઃ - પહે લાું ર્ો આ િાન્િર્ા ર્ ખોટી છે કે અુંર્ ચોટવાળો હોિ ર્ો ર્ વાર્ાજ કે કથાનો કોઈ પ્રકાર ચોટદાર હોિ. કેટલીક
વાર્ાજના અુંર્ અધૂરાું હોિ છે, િાવક પર છોર્ી દેવાિેલા હોિ છે, એિ છર્ાું એ વાર્ાજ અસરકારક ર્ હોિ છે. િૂળ પ્રશ્ન અને
ર્રૂફરિાર્ વાર્ાજની િાવર્ર્ની છે, િાત્ર અુંર્:કેન્દ્રી વલણ નહીં.
રાર્લિઃ ર્િારી વાર્ાજિાું આવર્ા પાત્રો મવષે કહે શો..
રાિિઃ - િારી વાર્ાજિાું િહાનગર અને ગ્રાિીણ મવસ્ર્ારની સ્ત્રીઓના પાત્રો સિાુંર્રે આવર્ા રહે છે. હાઈસ્કૂલિાું િણવા ર્ર્ી
છોકરીઓ પણ િારા પાત્રો હોિ છે ર્ ેથી કરીને એિની આુંખોના મવસ્િિનો લાિ િારી વાર્ાજને િળે. િોટી ઉંિરની સ્ત્રીઓ પણ
િારી વાર્ાજિાું પાત્રો હોિ છે કે ર્ ેિની પાસેથી અનિવની વાર્ો કહે વર્ાવી શકાિ. િોટા િાગે હું સિસ્િાપ્રધાન વાર્ાજ લખવા
કરર્ાું સુંવેદનાપ્રધાન કે મસ્થમર્પ્રધાન વાર્ાજ લખવાનું વધારે પસુંદ કરુું છ.ું
રાર્લિઃ વાર્ાજિાું કિા ગણધિજ હોવા જોઈએ?
રાિિઃ - સાચું કહું ર્ો આ િાપદુંર્ો આર્ સધી કોઈથી નક્કી નથી થિા.
રાર્લિઃ ર્િારી લેખન પ્રફક્રિા મવષે અિને જાણવું ગિશે.. કેવી રીર્ે હૃદિને ઝુંઝોર્ી નાખર્ા આઈફર્િાઝ ર્િે આલેખો છો?
રાિિઃ - િોટાિાગે નાનપણના અનિવો અને આપણે જોિેલી જાણેલી વાર્ો ર્ આપણી કૃ મર્િાું આવર્ી હોિ છે. પરુંર્ દરે ક
વખર્ે આ વાર્ લાગું નથી પર્ર્ી. અત્િારની મસ્થમર્ પફરમસ્થમર્િાું ર્િારા મવચારો અને અનિૂમર્ પણ વાર્ાજ િાટે લાિદાિક
હોઈ શકે ર્ ે િને િળે છે. વાર્ાજ લખર્ા પહે લાું આખી વાર્ાજ િારા િનિાું દ્રશ્િ પ્રિાણે ગોઠવાઈ ગઈ હોિ છે અને પછી ર્ હું
લખવા બેસું છું એટલે લખર્ી વખર્ે િને એ િૂુંઝવણ નથી હોર્ી કે હવે હું શું કરુું કે વાર્ કેવી રીર્ે આગળ વધારુું. આખી વાર્ાજ
િનિાું ગોઠવાઈ ગિા પછી િને કોઈકને કહે વા જોઈએ. એનાથી વાર્ાજ કહે ર્ી વખર્ે ર્રૂરી ન હોિ એવી બાબર્ો ર્રુંર્ નીકળી
જાિ અને ઘણી સારી વસ્ર્ઓ કહે ર્ા કહે ર્ા ઉિેરાઈ જાિ. અને પછી હું વાર્ાજ લખવા બેસું છ.ું આ િારી વાર્ાજ લેખનની પ્રફક્રિા
છે.
રાર્લિઃ િખિત્વે કેવા વાચકોને ધ્િાનિાું રાખીને સર્ જન કરર્ા હો છો?
રાિિઃ - કોઈ વાચક નહીં. લખર્ી વખર્ે ર્િે અને વાર્ાજ બે ર્ લોકો સાવધ અને સજાગ હોિ છે. એ વખર્ે િાવક કે મવવેચકનો
મવચાર નથી ર્ આવર્ો. જો ખરે ખર લખવું હોિ ર્ો થોર્ા એટલા ર્ો નફ્િટ થવું ર્ પર્ે.
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રાર્લિઃ આપના ગર્રાર્ી મસવાિની િાષાના મપ્રિ સર્ જક કિા? એ મવશે કહે શો..
રાિિઃ - િને અિૃર્ા મપ્રર્િ, િશપાલ, ટાગોર, િન્ન િુંર્ારી, મનિજલ વિાજ અને િાનવ કૌલ ખૂબ ગિે છે.

રાર્લિઃ અન્િ સર્ જકની વાર્ાજઓ કે ર્ ેિણે ર્િારા િનોિમસ્ર્ષ્ક પર ઊંર્ી અસર છોર્ી હોિ.. એના મવષે વાર્ કરવું ગિશે?
રાિિઃ - િને ખૂબ ખૂબ ગિર્ા સર્ જકો કે ર્ ેિના કારણે હું લખી રહ્ો છું એવા સર્ જકો િફર્િા, િાિ ફર્િર ર્િ, ફકરીટ દૂધાર્,
િહે ન્દ્રમસુંહ પરિાર, શમક્ર્મસુંહ પરિાર, વીનેશ અુંર્ાણી અને િાનવ કૌલ છે. આ બધા એ સર્ જકો છે કે ર્ ેિને વાુંચ્િા પછી
િને સર્ર્ ઈષાજ આવે કે િને કેિ આવું ન સૂઝિું...સર્ર્ એ ઈષાજની આગ છાર્ીિાું બળર્ી રહે એટલે આ લોકોને િરી િરી
વાુંચર્ો રહું છ.ું

રાર્લિઃ કોઈ પ્રેરણા િૂમર્જ ખરી? ક્િારે િ મવચારે લું કે લેખક બનીશ, કે પછી અનાિાસે ર્ આ ક્ષેત્રિાું પ્રવેશી ગિા?
રાિિઃ હા આઠિા ધોરણિાું હર્ો ત્િારથી મવચારે લું કે લેખક બનીશ અને એ િાટે સર્ર્ અને પષ્કળ વાુંચર્ો રહ્ો છ.ું અનાિાસે
ર્ો નથી ર્ આવ્િો વાર્ાજના ક્ષેત્રિાું. ર્ ેટલા સર્ જકોને વાુંચ્િા છે એ ર્િાિ પ્રેરણા િૂમર્જ ર્ છે.
રાર્લિઃ વાર્ાજિાુંથી સ્ક્રીપ્ટ લખવાની હોિ ર્ો ક્િા િદ્દા પર ધ્િાન આપવું જોઈએ? બીજા લેખકની લખાિેલી વાર્ાજ પરથી સ્ક્રીપ્ટ
લખવી કે પોર્ાની સ્વર્ુંત્ર સ્ક્રીપ્ટ લખવી, આ બુંનિ
ે ાું અઘરુું શ?ું
રાિિઃ -આિ ર્ો એક ર્ ર્વાબ છે કે વાર્ાજ હોવી જોઈએ. એક રીર્ે જોઈએ ર્ો જ્જિારે કોઈ વાર્ાજ પરથી ફિલ્િ કે ટેમલમવઝનની
સ્ક્રીપ્ટ લખવાની હોિ ત્િારે કદાચ એવું પણ બને કે િૂળ વાર્ાજ કરર્ાું અહીં શરૂઆર્ િધ્િ અને અુંર્ ત્રણેિ બદલાઈ જાિ.
વાર્ાજ જ્જિારે કાગળ પર હોિ ત્િારે કહે નાર પાસે બહ બધી છૂ ટછાટ હોવાની અને િાવક પક્ષે ઈિેમર્નેશનના પાવર ર્ ેટલો
સબળ એટલો કૃ મર્ને િાિદો. પણ જ્જિારે આ ર્ વાર્ાજ કોઈ કૅિેરાથી કુંર્ારાવવાની હોિ ત્િારે પટકથા લેખકે દરે ક ફ્રેિનો
ફહસાબ આપવાનો હોિ છે. દ્રશ્િિાું દેખાર્ી દરે ક વસ્ર્નો સીધો પર્ઘો ઑફર્િન્સિાું પર્ે એ ર્વાબદારી સ્ક્રીપ્ટ રાઈટરની છે.
બાકી દરે ક સ્ક્રીપ્ટ રાઈટરની પોર્ાની ટેમક્નક અને સિર્ણ હોિ છે. એ પ્રિાણે એક ર્ વાર્ાજ અલગ અલગ દ્રષ્ટીકોણથી રર્ૂ
થાિ છે. શરદબાબની નવલકથા દેવદાસ અત્િાર સધી િોટા પરદે અનેક િાષાઓિાું બની છે અને એ િૂળ કૃ મર્ કરર્ાું અનેક
િે રિારો ફિલ્િોિાું થર્ાું રહ્ા છે. એના િાટે એક રૂપકર્ો શબ્દ છે મસનેિેફટક મલબટી. ચમનલાલ િફર્િાની વાર્ાજ અિ િકરાણી
ર્િે વાુંચો અને પછી એ ર્ વાર્ાજ પરથી બનેલી કેર્ન િહે ર્ાની ફિલ્િ મિચજ િસાલા ર્ઓ ર્ો બુંનેની અસર અલગ
અનિવાશે. િજાની વાર્ ર્ો એવી છે કે અિક સુંજોગોિાું િૂળ કૃ મર્ કરર્ાું ઉત્તિ ફિલ્િ બનર્ી હોિ છે ર્ો અિક સુંજોગોિાું
િૂળ કૃ મર્નો આત્િા ર્ ખોવાઈ ર્ર્ો હોિ છે. િોટાિાગે ફર્રે ક્ટરની ઈચ્છા િૂર્બ પણ વાર્ાજિાું િે રિારો થર્ાું હોિ છે. ક્િારે ક
કોઈ પટકથા લેખકની એિાું દખલગીરી હોિ છે અને ક્િારે ક ર્ો એને ર્ણાવવાનીિ ર્રૂર પ્રોડ્ૂસર ફર્રે ક્ટરને લાગર્ી નથી.
પોર્ાની ર્ વાર્ાજ પરથી જ્જિારે પટકથા કરવાની હોિ ત્િારે થોર્ા રીલેક્સ હોઈએ એ સ્વાિામવક છે. કેિકે, ત્િાું બધા ર્ પાત્રો
અને ઘટનાઓના આપણે સુંપણ
ૂ જર્િા સાક્ષી હોઈએ છીએ. પણ જ્જિારે બીજાની વાર્ાજ પરથી પટકથા કરર્ાું હોઈએ ત્િારે િૂળ
કૃ મર્નો િૂર્, એની અસર, એના પાત્રોની ગફરિા આ બધું સાચવવાનો એક મવમચત્ર િાર સર્ર્ આપણી ઉપર રહે છે.
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રાર્લિઃ સ્ક્રીપ્ટ રાઇફટગ
ું મવષે બેમઝક જાણકારી આપશો. શૉટજ ફિલ્િ િાટે િાઇક્રોફિક્શન પરથી મસ્ક્રપ્ટ રે ર્ી કરવાની હોિ ર્ો
કઈ બાબર્ો ધ્િાનિાું રાખવાની હોિ?
રાિિઃ - ર્ઓ, હાઉ ટ રાઇટ મસ્ક્રપ્ટ એ હું ર્ો શું કોઈ પણ મસ્ક્રપ્ટ રાઇટર ઇન્ટરવ્િૂ બેઝ પર સિજાવી નફહ શકે! કેિકે કહી
શકાિ એવી બાબર્ ર્ નથી! આઇિીન એટલો ઇઝી વે નથી કે હું સરળર્ાથી એક્સપ્રેસ કરી શકું. એ પ્રફક્રિા શબ્દોિાું ઢાળી
શકાિ એિ નથી.
રાર્લિઃ ર્ો શું એ અનિવે શીખવાની વસ્ર્ છે કે પછી ઍક્સ્પટજ પાસે વ્િવમસ્થર્પણે ર્ શીખવું પર્ે?
રાિિઃ - અનિવે શીખવાની વસ્ર્ છે. કોઈ પણ ઍક્સ્પટજ ન ર્ શીખવી શકે એિ હું દ્રઢપણે િાનું છ.ું
રાર્લિઃ બરાબર.. એટલે આિાું ઍક્સ્પટજ િાત્ર ફદશાસૂચન કરી શકે કે િાળખા મવશે ગાઈર્ કરી શકે પણ અનિવ સાથે
આપસૂઝ એ ર્ િૂળ મશક્ષક!

પ્રહતભાવ

- કહવતા હવનોદ મોદી

 ‘માઈક્રોરફક્શન લેખનકળામાાં’ જોડાવાની ઇચ્છા કેવી રીતે/ કેમ થઈ?
-

સાહિત્યમાાં અત્યાંત રસ રહચ, ઘણાં સાહિત્ય પ્રકાહશત થય,ાં ઘણાાં સાહિહત્યક અવાડા મેળવ્યા તો વધ પક્વતા મેળવવા.

 આ હશહબર બાદ માઈક્રોરફક્શન વાતાા હવષે તમારી જાણકારીમાાં વધારો થયો?
-

િા, ચોક્ક્સ.

 તમારા મતે, શાં આપણા સાહિત્યમાાં માઈક્રોરફક્શન વાતાાનાં આગવાં સ્થાન િોવાં જોઈએ?
-

કારણ: િા, વધ લોકો લખી નથી શકતા. વધ કિેવાની ક્ષમતા અને જાણવા મળે, ઝબકાર થાય.

 માઈક્રોરફક્શન વાતાા સ્વરૂપ હવષે તમારાં માંતવ્ય:
-

સારાં છે એનો પ્રસાર પ્રચાર થવો જોઈએ.

 આપનાં માંતવ્ય – સલાિ સૂચન:
-

વષામાાં બે વાર હશહબર થવી જોઈએ, વાસ્તહવક રૂપે લખવા માટે પ્રેરરત કરવાં તેમજ સારી કૃહત ગ્રાંથસ્થ થાય તો વધ
સારાં.
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૧૦. ડીમલાઇટ – અનજ સોલંકી
રાર્કિાર મસદ્ધાથે િરી પ્રશ્ન કિો, "છન્ન, આ કોણ છે ર્ ે ખૂણાિાું ર્રિર્ી રહ્ો છે?"
પલટાર્ા પાના સાથે મવરાર્ વધ દૃઢ બનર્ો ગિો.
'...ને મસદ્ધાથજ િશોધરા અને રાહલને િૂકી સત્િની શોધિાું નીકળી ગિો.'
"ર્ો શું હું પણ?" ર્ીિલાઈટના અર્વાળે ર્ેણે પસ્ર્ક બાર્ પર િૂક્િ.ું
"હજી જાગો છો?" કહી આુંખ ચોળર્ી શ્રીિાએ ર્ેને િરી પોર્ાના પાલવિાું ઢાુંકી દીધો.
ર્ીિલાઈટના ઉજાશિાું પસ્ર્ક હસર્ું રહ્ું.
૧૧. પરં પરા - નિર્ી ભટ્ટ
"વાસ ઓ વાસ!"
"હા િા,"
"સાુંિળ દીકરા, ર્ું હવે બાર વષજનો થઈ ગિો. કાલથી ર્ારા બાપ સાથે િઠ્ઠે ર્વા િાુંર્ર્ ે."
"િઠ્ઠે? અરે રે.. હું પાદરે શાળા છે ત્િાું િણવા ર્વાનો છ.ું િાસ્ર્રજી કહે ર્ા હર્ા કે, દાખલો થઈ ર્શે."
"ના; સાર્ ચોપર્ી િણ્િો એ બઉં થિું. હવે બાપ સાથે બે પૈસા લાવર્ો થઈ જા. સારુું િૂરર્ જોઈ રે વાનું આણું કરી લઈ આવ,ું
ર્ ેથી િારે િ કાિિાું િદદ રે ."
પૂનિની સુંધ્િાએ આઠ વષજની કિળી રે વા, સોળે શણગાર સજી વાસના ઘરિાું પ્રવેશી.
રે વા વાસની પાછળ પાછળ ઓરર્ાિાું પહોંચી.
નાનકર્ી રે વા કૂદીને ખૂણે ખીટીએ ટીંગાર્ેલું દિર્ર હાથિાું લઈ,
"આ ર્િારુું છે?"
"હા, કેિ?"
"હું િે આવું ર્ દિર્ર લઈને ઇશકલ ર્ઈશ!"
થોર્ા ફદવસ પછી વાસ દોર્ર્ો ઘરે આવ્િો.
"િા, કાલથી રે વા ઓલી પાદરવાળી ઇશકલિાું ર્શે. િાસ્ર્રજીને અત્િારે ર્ દાખલાનું પૂછી આિો."
"અરે , એ વહ કહે વાિ; ઇશકલ ના ર્વાિ એનાથી. છાનોિાનો િઠ્ઠે જા."
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હું લાચાર બની રે વાના આુંસ જોર્ો રહ્ો. સવારે િારી આુંખોિાું આુંખ પરોવી એણે હાથ પકડ્ો અને બોલી,
"વાસ, હું ઇશકલ ન ર્ઈ શકું?"
િારી અધૂરી ઇચ્છા અને પરુંપરાના વહે ણે કુંઈક નવો ર્ િાગજ દેખાડ્ો ને હું ઝર્પથી દોર્િો.
૧૨. યાદ – રીત મહેર્ા
મનલિની ઑફિસની િાઇલો ગોઠવીને ર્ૈિાર કરવી, પોર્ાના પ્રોર્ ેક્ટ અસાઇનિેન્ટ્સ સબિીટ કરવા, ગરખાને પૈસા ચૂકવવા,
કચરાપેટી ખાલી કરવી.
ર્ે રોર્ રાત્રે પોર્ાના િાટે બદાિ પલાળવા મસવાિ ક્િારે િ કશું ર્ ના િૂલી.
૧૩. અનથા – ઝીલ ગઢવી
વરસાદે રૂપ બદલ્િ.ું જાણે મશવે હાથિાું ર્િરુું લઈને ર્ાુંર્વનો પ્રારુંિ કિો, એિ સ્િૃમર્ને લાગ્િું. એ િીંજાવાનું છોર્ી ઘરિાું
પરર્ િરીને રૂિિાું બેસી ગઈ.
"કેિ બેટા, આર્ ે કોરાું રહે વાનું નક્કી કિું કે શું!"
"ના િા, બસ એિ ર્. ઇચ્છા નથી."
"ક્િાું સધી એ વાર્ િાદ કરીને દિઃખી થઈશ. ર્ૂ ની વાર્ોને વહી ર્વા દે. આર્ના વરસાદિાું િરપૂર િીંજાઈ જા."
"એ નફહ થાિ. ક્િારે િ નફહ."
"સિિને પાછો લઈ અવાર્ો હોિ ર્ો હાલ લઈ આવું. પણ એનો કુંઈ અથજ ખરો? એિાુંથી વહે ર્ી િાદોના શબ મસવાિ શું
િળશે?"
"દરે ક વાર્નો અથજ ન શોધ ર્ો સારુું. અને હા િને અત્િારે િારી એકલર્ા સાથે છોર્."
સ્િૃમર્ના સ્િૃમર્ પટ પર સરર્િાું આવેલ પૂરિાું વહી ગિેલ પોર્ાના ઘરની સાથે સાિે બારીએ પાુંગરર્ો એનો પ્રથિ દ્ગમષ્ટનો
પ્રેિ િાદ આવી ગિો.
"સારુું દીકરી." બોલીને રૂિિાુંથી બહાર નીકળર્ા ર્ેણીની િાએ િોટા પરથી સરકી ગિેલો હાર સરખો કિો.
૧૪. છાપ ં – સંજય થોરાર્
રોર્ સવારે રિણલાલ ત્રીજા િાળની ગેલેરીિાું છાપું લેવા હાર્ર હોિ..
અને બારીિાું એિની દીકરી અિી િે ફરિા સાથે નર્ર મિલાવવા.
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એ એિનાું ફ્લેટ પાસે આવે એ પહે લા સાઇકલની ઘુંટર્ી વગાર્ર્ો અને એ બન્ને પોર્પોર્ાના કાિે ર્ોકું બહાર કાઢર્ાું, આ
મનત્િક્રિ..
એ ત્રણ ફદવસના બ્રેક બાદ િરી છાપું નાુંખવા આવ્િો, ગેલેરી િરે લી અને બારી ખાલી હર્ી. એ અટક્િો, રિણલાલે એને
ઇશારો કરી ઉપર બોલાવ્િો.
એ ગિરાટ અનિવર્ો, ચોરી પકર્ાિાની બીકે સીર્ી ચઢર્ો રહ્ો, રિણલાલ બારણે ર્ ઊિા હર્ા,
"ર્ારે એને સાઇકલ સવારી કરાવવી હર્ી ને?"
"... ... ... "
"સૂિાજસ્ર્ની લાલીિા બર્ાવવી હર્ી ને?"
"... ... ..."
"દોસ્ર્, ર્ારી મચઠ્ઠી િારા હાથિાું આવી ગઈ."
એ નીચી િૂુંર્ીએ બધું સાુંિળર્ો હર્ો. એટલાિાું રિણલાલે છાપાનું છેલ્લું પાનું ખોલીને એના હાથિાું આપ્િ.ું
..અને એ ધ્રૂજી ઊઠ્યો, નીચે સાઇકલિાું ધર્ાકો થિાનો અવાર્ ઉપર સધી આવ્િો..
૧૫. મસી ફકજ્ઞલિંગ – આલોક ચટ્ટ
"િલે ને ત્રણ વષજથી કોિાિાું છે...પણ આટલી ર્વાનજોધ દીકરી િાટે સાિે ચાલીને િોર્ ન િુંગાિ."
બધાું સાસફરિા ર્ેિર્ િાર્ામપર્ાએ બહું ર્ સિજાવી પણ આશકા એકની બે ન થઈ.
"પણ બેટા આિ અચાનક િસી ફકમલુંગની અરજી કરવાનું કારણ ર્ો કહે ...."
આશકાએ ર્વાબ આપવાને બદલે ઘૃણા િરી નર્રે પોર્ાનાું બીજા પમર્ સાિે જોિ.ું
૧૬. દાખલો – જાહ્નવી અંર્ાણી
બેંચ પર બેસર્ાું ર્ ર્ ેનો ર્ર હર્ો એ ર્ સાિે હર્,ું એક લાલ ગલાબ રાહ જોઈ રહ્ું હર્.ું
મપ્રિાને અુંદશ
ે ો ર્ો હર્ો ર્, કે કોણ હશે! િનિાું ગિર્ું પણ ખરુું. થોર્ીવાર પછી એવું લાગ્િું કે એ જોઈ રહ્ો છે કે આ
ગલાબનું હું શું કરુું છ.ું ર્ેણે ત્રાુંસી નર્રે જોઈ લીધું. ‘હા, એ ર્ હર્ો, રાહલ. કોણ જાણે શું થિું, એણે ગલાબ હાથિાું લઈ,
એને સૂુંઘી, છાર્ી સરસું ચાુંપી અને બેગિાું િૂકી દીધ.ું
રાહલ, એક સ્કોલર મવદ્યાથી, ઉંચો, ગોરો, િનિાું વસી જાિ એવો. મપ્રિાને પણ ગમ્િો ર્ હર્ો, પરુંર્ ર્ેને પહે લા એક કારફકદી
બનાવવી હર્ી. બચપણથી જાળવી રાખેલો અભ્િાસનો ગ્રાિ ઉંચો લઈ ર્વો હર્ો. અને હર્ બારિું ધોરણ ર્ હર્ું ને!

સર્જન સામયિક (અંક ૮ : સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭)

http://aksharnaad.com

Page 24 of 36

આર્ ે એક મનણજિ લઈ લીધો, િેથ્સની નોટ લઈ કુંઈક ટપકાવી, રાહલ પાસે ર્ઈ ઊિી રહી, “રાહલ, િેથ્સનો દાખલો
સિજાવને, જો ર્ો ક્િાું સ્ટેપ ચૂકાિું છે? ર્વાબ ર્ નથી આવર્ો.”
પકર્ાઈ ગિાની બીકે થોર્ો ગિરાિેલો રાહલ એની સાિે જોઈ રહ્ો, મખસ્સાિાુંથી રૂિાલ કાઢી પરસેવો લૂછવા લાગ્િો.
ત્િાું ર્ો ક્લાસના દરવાર્ ે આવીને ઊિેલા િેથ્સના સરે મપ્રિાને કહ્,ું “મપ્રિા, ર્ને વળી ક્િારથી િેથ્સના દાખલાિાું પ્રૉબ્લેિ
થવા િાુંડ્ો? બર્ાવ ર્ો િને.”
ર્લ્દીથી મપ્રિા પાનું વાળેલી નોટ ત્િાું ર્ રાખી, સૂચક નર્રે રાહલ સાિે જોઈ, પોર્ાની બેંચ પર ર્ઈ બેસી ગઈ.
૧૭. ઈઝહાર – એંજલ ધોળકીયા
રીિમનિન પાટીિાું મિત્રોને િળર્ી હળર્ી મપ્રિાની આુંખો અને પગ આમશષને જોઈ થુંિી ગિા... આુંગળીએ પાુંચ વષજની િીઠર્ી
દીકરીને લઈને એ ઊિો હર્ો. ચહે રા પરની સૌમ્િર્ા આર્ ે પણ એવીર્ હર્ી. શાળાના એ ફદવસોિાું મિત્રોની િજાકના ર્રથી
આમશષથી દૂર ર્વાને બદલે એને કહી નાખિું હોર્ ર્ો? પોર્ાનો પ્રશ્ન એને બાલીશ લાગ્િો... િનને િૂુંગું કરી એ આગળ વધી
અને વહાલથી બાળકીનું નાિ પૂછવા લાગી.
બાળકીએ કહ્ું, “મપ્રિા!”
૧૮. ઇિર્ારી – પ ૂવી બાબફરયા
"ર્ ે ખબર હોિ એ સાચું કહી દે રે શ્િા, આ લાકર્ી ર્ારી સગી નહીં થાિ." ઇન્સ્પેક્ટરનો ધિકીિિો અવાર્ સાુંિળી ધ્રૂર્ર્ા
ધ્રૂર્ર્ા હું બોલી,"સાહે બ, કાુંઈ ર્ ખબર નથી કે રિીક કેવા-કેવા ધુંધા કરે છે. રિજાન િફહનો ચાલે છે. િને ઘરે જાવા દ્યો;
િારા છોકરાઓ િૂખિાું થિાું હશે."
ઘરે આવીને િેં ઇિર્ારની ર્ૈિારીઓ શરૂ કરી; નિાર્ અદા કરવા બેઠી, ત્િાું દરવાજા પર દસ્ર્ક થઈ. દરવાર્ ે રિીક ર્ હર્ો.
"ત્િાું ર્ ઊિો રે 'ર્ ે. પોલીસ ર્ને કેિ શોધે છે?" િેં ગસ્સાથી પૂછ્.ું
પાસે આવીને િારી આુંખિાું આુંખ પરોવી એણે િારો હાથ પકડ્ો ને બોલ્િો, "થોર્ા પૈસા િળે ર્ો િદદ કરવાિાું શું વાુંધો?"
"નથી જોઈર્ાું એવા પૈસા." કહી િેં િોન ઘિાવ્િો અને બીજા ફદવસે અખબારની હે ર્લાઇન હર્ી, 'પમર્ના કાળા કરર્ૂર્ોનો
પદાજિાશ કરર્ી પત્ની!'
"ઇિરાન, પ્લાન સક્સેસિલ." િારા િિર્ર્ા હોઠ ઇફ્ર્ારી આપવા િાટે ર્રસી રહ્ા હર્ા.
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૧૯. નમાયો – લર્ા સોની કાનગા
નિાિો રાર્ મચત્ર દોરી ને એિાું રુંગ પૂરી પોર્ાના બેરુંગ જીવનિાું ખશ રહે વાનો પ્રિત્ન કિાજ કરર્ો.
એિાું એકવાર એના હાથિાું િારો િોટો આવી ગિો...સિે દ સાર્ીિાું લાલ રુંગથી એના નાર્ક હાથથી મચર્રાિણ કરવા ગિો
ને િૂલથી રુંગના છાુંટણા પડ્ા ને એનું િોઢું પર્ી ગિ. હું ગપચપ એ શું કરે છે એ જોર્ી હર્ી. એની પાસે ર્ઈને એને ગળે
વળગાડ્ો. એ ર્ો જાણે િને છોર્વા ર્ ર્ૈિાર ન હોિ એિ વળગી રહ્ો.
આખરે હું પણ એક શહીદની નછોરવી મવધવા હર્ી ને!
એના દારૂફર્િા બાપા પાસેથી એને દર્ક લીધો ત્િારે િનને શાુંમર્ થઈ. એ જોઈને રાર્ના બાપાને એ િોટાિાું જોિેલા લાલ
છાુંટા િાદ આવ્િા ને આુંખિાું આવર્ા આુંસ રોકી પોર્ાની જાર્ પર હસ્િો.

પ્રહતભાવ

- મીતલ હનમેષ પટેલ

 ‘માઈક્રોરફક્શન લેખનકળામાાં’ જોડાવાની ઇચ્છા કેવી રીતે/ કેમ થઈ?

અનાયાસ જ. અક્ષરનાદની મલાકાત દરમ્યાન આ પ્રકારે મને આકષી.
 આ હશહબર બાદ માઈક્રોરફક્શન વાતાા હવષે તમારી જાણકારીમાાં વધારો થયો?
િા, જરૂર થયો. “આિ - વાિ”ની સફર કેવી રીતે ખેડવી એ હવષે પ્રેરણા મળી.
 તમારા મતે, શાં આપણા સાહિત્યમાાં માઈક્રોરફક્શન વાતાાનાં આગવાં સ્થાન િોવાં જોઈએ?
િા, કારણ કે, મનને જે પણ લખવ,ાં વાાંચવાં ગમે એનાં સ્થાન સાહિત્યમાાં િોવાં જ જોઈએ. અને માઈક્રોરફક્શન પણ
છે તો વાતાા જ.
 માઈક્રોરફક્શન વાતાા સ્વરૂપ હવષે તમારાં માંતવ્ય:
દરેક હસક્કાની બે બાજની જે મ શબ્દોની મયાાદા જ માઈક્રોરફક્શનનાં જમા અને ઉધાર બન્ને પાસા છે .
 માઈક્રોરફક્શન માટે આપનાં માંતવ્ય –સૂચન:

િવેની હશહબરમાાં ન સાાંભળેલી માઈક્રોરફક્શન ઉદાિરણ રૂપે કે પઠનરૂપે લેવાય તો રસ વૃહદ્ધ જરૂર થાય.
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સર્જન મેળાવડાનો અહેવાલ.. – સર્જન પફરવાર
સર્ જન વ્હોટ્સએપ ગ્રૂપિાું હાલ નેવું ર્ ેટલા સભ્િો છે અને ર્ેઓ નાના િોટા શહે રિાું સર્ જનનું પ્રમર્મનમધત્વ કરી રહ્ા છે.
‘િાઈક્રોસર્ જન’ પસ્ર્ક મવિોચન બાદ બધાું સભ્િોને હવે નાના િેળાવર્ા કરવાનું િન થઈ રહ્ું હર્.ું પોર્ાના શહે રની આસપાસ
રહે ર્ાું સભ્િો એકબીજાના સુંપકજિાું રહી ‘સર્ જન’ ટોળકી રચી ‘ટચકર્ા ર્ોિાનની’ ચચાજ કરવાનું નક્કી કિ.ું આ ઓગસ્ટ
િફહનાિાું ર્ ત્રણ િેળાવર્ા થિાું. શરૂઆર્ રુંગીલાું રાર્કોટથી થઈ. ત્િાર બાદ િવ્િ િરૂચ ખાર્ે િાદગાર મશમબર કિાજ બાદ
િરી એકવાર િેળાવર્ો થિો. અહીં અનોખાું અિદાવાદીઓ પણ િાઈક્રોફિક્શનના આટાપાટા રિવા એકઠા થિાું. ર્ો ચાલો
િાણીિે આ િેળાવર્ાના અહે વાલ.
‘સર્જન’ રાર્કોટ મેળાવડો
સર્ જન સાફહત્િ ચચાજના રાર્કોટ પાુંખના અને હાલ
નોઇર્ા રહે ર્ા સભ્િ ગોપાલિાઈ ખેર્ાણી રક્ષાબુંધન
મનમિત્તે અઠવાફર્િા િાટે રાર્કોટ આવી રહ્ાના
આનુંદદાિક સિાચાર એક િફહના પહે લા
આલોકિાઈ ચટ્ટે િને લર્ાખિાું આપ્િા.
સર્ જન ગ્રૂપના સભ્િોએ ૧૦ ઓગસ્ટ, ગરુવારની
સાુંર્ ે પાુંચ વાગ્િે ‘બીગ બાઇટ’ કાિે , રે સકોસજ ખાર્ે
િળવાનું નક્કી કિું. ર્રૂરી િકાિોિાું વ્િસ્ર્ર્ા હોવા
છર્ાુંિે થોર્ા િોર્ેથી પણ પહોંચવાની હોંશ હર્ી,
એટલે હે િલબેન દવે, હીરલ કોટર્ીિા, જીગ્નેશિાઈ કાનાબાર અને હું પાુંચને મપસ્ર્ાલીશે િેગા થિા. ગોપાલિાઈ અને
આલોકિાઈ અિારુું સ્વાગર્ કરવા હાર્ર હર્ા. સ્વાગર્ અમિવાદન બાદ સૌ મિત્રોએ પોર્ાનો ટૂકું ો પફરચિ આપ્િો. ચચાજ
શરુ કરર્ાું પહે લા જ્જિશનો ઑર્જર આપ્િો.
પારસિાઈ અને હે િલબેન સર્ જન ગ્રૂપિાું ર્ાર્ ેર્રિાું જોર્ાિા હોવાથી ગોપાલ ખેર્ાણી, આલોકિાઈ અને જીગ્નેશિાઈએ
િાઈક્રોફિક્શનની ટૂકું ી િાફહર્ી આપી. મવચારોની સાથે સાથે પેટની િૂખ પણ ઉઘર્ર્ાું સેન્ર્વીચનો ઑર્જર અપાિો.
પારસિાઈ અને હે િલબેનના MFC મવષિક પ્રશ્નો હર્ાું કે િાઈક્રોફિક્શનનું િૂળિૂર્ બુંધારણ શું અને ચચાજ ગ્રૂપિાું અધ્િાહાર
શબ્દ ચચાજિ છે એનું િહત્વ શું? િાઈક્રોફિક્શનિાું વણજન અને પાત્રાલેખન ર્દ્દન ઓછું હોિ. ઘટના પર ર્ ધ્િાન અને
ચોટદાર શબ્દો સાથે ચિત્કૃ મર્ ર્રૂરી. વાર્ાજ લઘકથા ન બને એનું ધ્િાન રાખવા સાથે િાઈક્રોફિક્શનના અુંર્ે વાચકના િનિાું
વાર્ાજના અુંર્ના અનેક ર્ુંર્ઓ નીકળવા જોઈએ. આ િદ્દાઓ દ્વારા સવાલોનું સિાધાન થિ.ું
એ ઉપરાુંર્ રાઈટસજ બ્લૉક મવષે પણ ચચાજ થઈ. દરે ક થીિ પર વાર્ાજ ર્રુંર્ લખી ર્ નાખવી એવું ના કરવાની પણ સભ્િોને
ર્ાકીદ કરી. “બ્રેઈન સ્ટોમિુંગ” કરી ઉત્તિ સર્ જન કરવાનું પણ ર્ણાવ્િ.ું ઉદાહરણ ર્રીકે િેં જીગ્નેશિાઈની પત્રલેખન પરની
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િાઈક્રોફિક્શન વાર્ાજ ‘સજા’ની ચચાજ કરી. સર્ જન ગ્રૂપિાું ર્ેિણે લગિગ એક િહીના બાદ વાર્ાજ લખી પણ એકદિ ચોટદાર
િાઈક્રોફિક્શન આપી.
આલોકિાઈએ સૌ મિત્રોને સરપ્રાઇઝ મગફ્ટ ર્રીકે ર્ેિનું પસ્ર્ક ‘પ્રેિ-અપ્રેિ’ આપ્િ.ું
િાઈક્રોફિક્શન મવષે વધ ને વધ જાણકારી સર્ર્ િળર્ી રહે શે એવી બાુંહેધરી િળી. લખર્ાું રહે વું અને ગ્રૂપના પ્રમર્િાવોને
સકારાત્િક રીર્ે લઈ ઉત્તિ સર્ જન ર્રિ સર્ર્ આગળ વધવું એ મવચાર વધાવ્િો. િાઈક્રોફિક્શનની ઓર્ીિો રર્ૂ આર્ મવષે
પણ મવચારોનું આદાન પ્રદાન થિું. આશરે દોઢ કલાક ચાલેલા સ્નેહમિલન બાદ પોર્પોર્ાની િરજોિાું પાછા િરવા સૌએ
વહે લી ર્કે િરી િળવાનો વાિદો કરી ઘર ર્રિ પ્રિાણ કિું.
~~ પારસિાઈ હે િાણી, ગોપાલ ખેર્ાણી
‘સર્જન’ ભરૂચ મેળાવડો
‘સર્ જન’ ગૃપના મિત્રો ૧૪ ઓગસ્ટના રોર્ નક્કી કિાજ િર્બ સાુંર્ ે ૫:૦૦ વાગ્િા પછી દશજનાબેનની ઓફિસે િેગા થિા.
આઈસ્ક્રીિની મલજ્જર્ િાણર્ા િાણર્ા સૌએ એકબીજાનો પફરચિ િેળવ્િો અને પોર્-પોર્ાની રચનાઓ વાુંચી સુંિળાવી.
દશજનાબેને પોર્ાની મવમવધ કમવર્ાઓનું પઠન કિ.ું ર્ેિના બહાર િણવા ગિેલા દીકરાની િાદિાું લખેલ "ખાલીપો" રચના
સુંિળાવી પોર્ાનું િન ખાલી કિ.ું િિૂફરકાએ ર્ેિની
િાઈક્રોફિક્શનનું સુંદર અવાર્ ર્થા શૈલીિાું પઠન
કિ.ું ર્લ્પાબેને પોર્ાની િાઈક્રોફિક્શન
"રિખાણ"ની રર્ૂ આર્ કરી અને છ શબ્દોની
અલગ અલગ િાઈક્રોફિક્શન પણ સુંિળાવી.
ફહરલબેને પોર્ાની અછાુંદસ કમવર્ાઓ અને
િાઈક્રોફિક્શનનો આગવી શૈલીિાું આસ્વાદ
કરાવ્િો. ઉપરાુંર્, પોર્ાની ગિાજવસ્થા દરમિિાન
લખેલ પસ્ર્ક "બાળક એક ગીર્" સૌને િેટ સ્વરૂપે
આપ્િું. િેં પણ િારી mfcs અને કાચી-પાકી કાવ્િ
રચનાઓ રર્ૂ કરી. િેળાવર્ાિાું નાનકર્ા િેઘે પોર્ાની િસ્ર્ીિાું િસ્ર્ રહી િમ્િી-પપ્પાને સાથ આપ્િો.
સાથે સાથે દરે કે પોર્ાના િનગિર્ાું પસ્ર્કો ર્થા લેખકો મવષે ખૂબ બધી વાર્ો કરી અને એ રીર્ે એકબીજા સાથે સાફહમત્િક
મવચારોની આપ-લે કરી. સૌના િનિાું "સિસમખિા" મિત્રોને િળ્યાનો અને સુંદર સાુંર્ મવર્ાવ્િાનો આનુંદ િા'ર્ો નહોર્ો. આવું
સાફહમત્િક વૃુંદ િેળવી આપવા બદલ "સર્ જન"નો ર્ ેટલો આિાર િાનીએ એટલો ઓછો. આવી ર્ રીર્ે સિિાુંર્રે િળર્ા
રહે વાનું નક્કી કરી સૌ છૂ ટા પડ્ા.
~~ અુંકરિાઈ બેંકર
‘સર્જન’ અમદાવાદ મેળાવડો
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અિદાવાદિાું સર્ જન િાઇક્રોફિક્શનના પ્રથિ પસ્ર્કના મવિોચનિાું પહે લી વાર સૌ સર્ જન મિત્રોને િળવાનું બન્િ,ું ત્િારે સિિ
ઓછો પર્વાથી ઘણા મિત્રોને મવગર્ે િળવાનું રહી ગિું હર્.ું એટલે નક્કી કરે લું કે અિદાવાદ બીજી વાર ર્વાનું થશે ર્ો સર્ જન
મિત્રોને િરી િળવાનું ચોક્કસ ગોઠવીશ. િોગાનિોગ અચાનક ઓગસ્ટની સત્તર ર્ારીખે એક ર્ ફદવસ િાટે અિદાવાદ ર્વાનું
થિ.ું
ધવલ સોનીના ઉત્સાહે સોળિીની રાત્રે ર્ બીજા
ફદવસનો િેળાવર્ો નક્કી કરી નાખિો. જો કે
સર્ જનના િખિ ગ્રૂપિાું આ િૅસેર્ િૂકવાનું િૂલી
ર્વાથી ઘણા સર્ જનમિત્રોની નારાર્ગી વહોરવી
પર્ી. એિને િેળાવર્ાિાું સાિેલ ન કરી શકાિાનો
ખેદ કાિિ રહે શે.
ઘરે થી િોમનુંગ ટી લઈને કાિે કોિીિાું ૧૧ વાગે
િળવાનું નક્કી થિું અને િનિાું બધાને િળાશે એ
મવચારે હરખ છવાઈ ગિેલો. ધવલ સોની, લર્ા સોની કાનગા, લીના વછરાજાની, શીર્લ ગઢવી, સર્ જન ગ્રૂપિાું નવા જોર્ાિેલા
સૌથી નાના સભ્િ સિીક્ષા ઠિર, એિની સાથે આવેલ એિની સખી મવમસ્િર્ા ઠિર અને હું .
સિીક્ષા ઠિરની અઢાર ઓગસ્ટની બથજર્ે અિે એક ફદવસ પહે લા ર્ મવશ કરીને ઊર્વી. પછી શરુ થઈ ચચાજઓ. ગીર્,
ગઝલ, કમવર્ા, એ બધાુંના વોટ્સએપ ગ્રૂપ, એિની પ્રવૃમત્તઓ, રે ગ્િલર થર્ી સિાઓ વગેરેની ગલીઓિાુંથી ચચાજ
િાઇક્રોફિક્શનના િકાિે પહોંચી. સાિસાિે બેસી, િાઇક્રોફિક્શનનું પઠન કરી, એના પર ચચાજ કરવાનો આનુંદ કુંઈ ઓર ર્
હોિ છે એવું સૌ કોઈ એકસૂરે બોલ્િા. ધવલ સોનીના દર િહીને અિદાવાદિાું એક બેઠક કરવાના પ્રસ્ર્ાવને બધાુંએ વધાવી
લીધો. આિ ર્ો આપણા સર્ જનના ચચાજ ગ્રૂપિાું આ કાિ થાિ ર્ છે. પણ ત્િાું બધા સભ્િો દ્વારા ર્દા ર્દા સિિે, એક સાથે
ઘણી બધી િાઇક્રોફિક્શન પર ચચાજઓ થર્ા, એક ર્ િાઇક્રોફિક્શનના બધા પોઈન્ટ્સ, સર્ ેશન, િીર્બેક એક સાથે ના વુંચાઈ
શકાર્ા હોવાને લીધે થોર્ી મલુંક ર્ૂટે છે, ર્ ે બેઠકિાું મનવારી શકાિ. વળી બેઠકિાું હાર્ર ન રહી શકનારની કૃ મર્નું બીજા કોઈ
દ્વારા થિેલ પઠન અને એની ચચાજનું રે કોર્ીુંગ એિને ર્થા બીજાઓને પણ ઉપિોગી થઈ શકે.
જીગ્નેશ સર હુંિેશા કહે છે કે એક આદશજ િાઇક્રોફિક્શન િક્ર્ ૫૫ શબ્દોિાું પણ લખી શકાિ. આપણને ગ્રૂપિાું િળર્ા
ટાસ્કિાું જો શબ્દ સુંખિા વધારે આપવાિાું આવી હોિ ર્ો ઘણીવાર લેખનિાું િેદ વધે છે. ર્દપરાુંર્ જો ટાસ્ક િાટે િહત્તિ
૨૫૦ શબ્દ આપ્િા હોિ ર્ો શા િાટે ૧૦૦-૧૫૦િાું પર્ાવવું એવી સાિકોલોજીના લીધે િહત્તિ શબ્દ સુંખિા સધી પહોંચવાના
પ્રિત્નો પણ થઈ જાિ છે. ર્ો શું ૧૦૦ કે ૧૫૦ શબ્દસુંખિાની મલમિટ રાખી એટલાિાું ર્ સારી િાઇક્રોફિક્શન લખવાના
પ્રિત્ન થવા જોઈએ કે નફહ, એની વાર્ કરવાિાું આવી.
લીના વછરાજાનીના સિધર અવાર્િાું ગવાિેલા ફહન્દી ફિલ્િના ગીર્ો અને શીર્લ ગઢવીનું ગઝલ પઠન એ આ િેળાવર્ાની
હાઈલાઈટ્સ હર્ા. એક પ્રવાસી િુંબઈવાસી સાથે શરુ થિેલ બેઠકનો આ મસલમસલો અિદાવાદિાું હુંિશ
ે ચાલ રહે એવી
આશા, અભ્િથજના અને શિેચ્છા સહ....
- િામિની પટેલ.
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૨૦. નોફટસ – ફકરણ નપયષ શાહ
નોફટસ વાુંચર્ા ર્ છેલ્લા દસ વષજનો સુંઘષજ પાથજની નર્ર સિક્ષ આવી ગિો. દલાલને િોન કરી િાર્ાના િકાન િાટે પાથે વાર્
કરી, ચોવીસ કલાકિાું િકાન બદલી નાખિ.ું
નોફટસ િર્બ ર્ીિોલીશન ટીિે મબમલ્ર્ગ
ું ર્ોર્ી નાખી. દસ વષજની ર્િાપૂુંજી સિાન પોર્ાના ઘરને નર્ર સાિે દસ મિમનટિાું
િાટીના ઢગિાું પલટાર્ાું જોઈ રર્ી પર્ાિ.ું
બીજી બાર્ ઑફિસરના ર્થા દૂર ઊિેલા િાઈના િાણસોના ચહે રા પર મવર્િનું મસ્િર્ છવાઈ ગિું.
કાશ.. સત્િવાન હફરિુંદ્ર મપર્ાની રાહે ચાલ્િો ન હોર્ ર્ો..
૨૧. એંજલ – સમીક્ષા ઠમ્મર
હાુંિળાિાુંિળા રિેશિાઈ પોર્ાની વ્હાલસોિી દીકરીનો િોટો લઈ ગાુંર્ાની ર્ ેિ શોધર્ા હર્ાું. લસ્ર્ શરીરે િન િૂર્કાળિાું
સરકી પડ્ું..
"પપ્પા... આ િને િારે છે!"
"ખબરદાર! િારી દીકરીને કુંઇપણ કિું છે ર્ો! હા.... હું આનો બાપ છ.ું .. હાથ પણ અર્ાડ્ોને ર્ો કાપી નાખીશ..." ને
નાનકર્ી ઢીંગલી ખર્ખર્ાટ હસી પર્ર્ી..
વર્જિાનનો અહે સાસ કરાવર્ો િોન રણકી ઊઠિો...
"પપ્પા! એુંર્લ બોલું છ.ું િેં લગ્ન કરી લીધાું છે. હું ચાર વષજથી એક િવકના પ્રેિિાું હર્ી. ર્િને કહે વાની ફહુંિર્ નહોર્ી...
એટલે..."
થોર્ીવાર પહે લાું હાુંિળોિાુંિળો થિેલો રકર્પ્રવાહ થીજી ગિો..
િોટો જોર્ાું રાહદારીએ પૂછ્,ું "કોણ છે આ..?"
ે ા શબ્દો નીકળ્યા, "ખબર નહીં... હું નથી ઓળખર્ો...!"
ર્િો િરે લાું હ્રદિિાુંથી િાુંર્િાુંર્ ર્ૂટલ
૨૨. ધરબાયેલ ં – તવાનર્ શાહ
જાનકી હોિવકજ કરાવર્ા અમનકાને લર્ર્ા બોલી, “ર્ું હવે લખવાિાું બહ િૂલો કરે છે, હું એકની એક વાર્ કેટલીવાર
સિજાવ?ું હવે સિર્ ે છે કે લગાવું એક થપ્પર્! િને લાગે છે કે હવે ર્ું સજા વગર ઠેકાણે નહી પર્ે.”
બાર્ની રૂિિાું િાળા ગણર્ા કેશ ગુંિીર થઈ ગિા ને ર્ેની નર્ર સિક્ષ બાળપણ ર્રવરી ઊઠ્ય.ું ઘર્ીિર એ બાળક બની
ગિા.
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પીઠ ઉપર હાથ અને િોં પર દદજ. પૌત્રી પરની સહાનિૂમર્ સાથે િાળાનાું િણકા વધારે ઝર્પથી િરવા લાગ્િા જાણે અત્િારે
પણ પીઠ ઉપર બાપાની પર્ર્ી સોટીનું દદજ િહે સસ થર્ું હર્ું.
િગર્િાું ધરબાિેલી દખ અને ક્રોધની લાગણી સાથેનો િાનમસક આઘાર્ સિાવી દેવદશજને ર્વા ઘર બહાર નીકળી ગિા.
૨૩. િેરણાનો પાગલ – મીર્લ પટે લ
“પ્રેરણા આ ર્ારા િાટે.”
“િારુું નાિ સીિા છે.” હસીને નસે લાલ ગલાબ લીધું.
“બીજા િાટે ર્ું સીિા પણ િારી પ્રેરણા... િારા હ્રદિિાુંથી વહીને કલિ થકી અુંફકર્ પ્રત્િેક શબ્દની પ્રેરણા અને હું પ્રેરણાનો
પાગલ.. નાિ! િારુું નાિ શું છે?”
“રીલેક્સ, રીલેક્સ.. સૂઈ જાવ ર્િે.”
****
“ર્ૉ.ની વાર્ સાુંિળી આર્ ે ર્ એક લીર્ િળી છે ઇન્સ્પેક્ટર.”
“પાુંર્ ર્પાસ કર આ પ્રેરણાના પાગલની.”
ર્ૉ. બીજી કોઈ રીર્ નથી? કોણ છે, ક્િાુંથી આવ્િો છે, આટલી ઘાિલ અવસ્થાિાું એ ખુંર્રે િાું કેિ પડ્ો હર્ો? છ િફહના થઈ
ગિા, એક પણ પ્રશ્નનો ર્વાબ નથી િળ્યો.”
“એક રીર્ છે ફહપ્નોફટઝિની. અત્િાર સધી એની હાલર્ના કારણે એ શક્િ નહોર્.ું પરુંર્ હવે શક્િ છે.”
*****
“ર્િારી આુંખો િારે થઈ રહી છે. ર્િને ઊંઘ આવી રહી છે. હવે મર્દું ગીના એક વષજ પાછળ જાઓ.
“હાિ પ્રેરણા.”
“બીજા િાટે ર્ું િીરાું, પણ િારી પ્રેરણા... િારા હ્રદિિાુંથી વહી કલિ થકી અુંફકર્ પ્રત્િેક શબ્દની પ્રેરણા અને હું પ્રેરણાનો
પાગલ નાિ સિીર.”
હવે હર્ એક વષજ પાછળ જાવ, ક્િાું છો ર્િે?
“પસ્ર્કાલિિાું. હાિ પ્રેરણા.”
“બીજા િાટે ર્ું ફહના. પણ િારી પ્રેરણા. િારા હ્રદિિાુંથી વહી કલિ થકી અુંફકર્ પ્રત્િેક શબ્દની પ્રેરણા. હું પ્રેરણાનો પાગલ
નાિ હષજ.”
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એટલાિાું પાુંર્ એક વ્િમક્ર્ સાથે આવે છે, “સર, આ મિસ્ટર મવરલ દેસાઈ, પ્રખિાર્ પ્રેિકથા લેખક. પાગલ એિનું ર્ખલ્લસ
છે.”
૨૪. પછડાટ – પામી દે સાઈ
પોર્ાની અદમ્િ ઇચ્છાને આધીન થઈ આશકા એવરે સ્ટની ટોચ ઉપર પહોંચી ર્ો ગઈ પણ પછી જાણે એક નવું ઝનૂન એના
િાથે સવાર થિ.ું હવે એને ત્િાુંથી ર્ાઇવીંગ સ્ટટું કરવો હર્ો. સાથીઓએ ર્ેને એિ ન કરવા ખૂબ સિજાવી પણ આશકા
એકની બે ન થઈ. ર્ેણે િે િસાિાું ઊંર્ો શ્વાસ િિો અને 'િા હોિ' કરીને કૂદી. એણે એક જોરદાર પછર્ાટ ખાધી, ત્િાું ર્
િમ્િીની ચીસ સુંિળાઈ:
"અલી....આર્ ેિ.....!" અને એ પાછી ઉપર ચઢીને સૂઈ ગઈ.
૨૫. કલદીપક – મહાકાન્ર્ જોશી
"િેથ્સ, બાિોલોજી અને ફિમઝક્સ ર્ ેવા મવષિોિાુંિ ૧૦૦િાુંથી ૯૫ ઉપરના િાક્સજ, વાહ! બારિા ધોરણિાું આ દીપકે
મર્લ્લાિાું પ્રથિ આવીને આપણી આ શાળાનું નાિ સિગ્ર મર્લ્લાિાું ઉજાગર કરી દીધ.ું " શાળાના સુંચાલકે 'ર્ેર્સ્વી
ર્ારલાનાું સન્િાન કાિજક્રિ'િાું દીપકને વખાણી સન્િાનર્ા પૂછ્ું, "દીકરા, ર્ારા િાબાપ ક્િાું? ર્ે શું કરે છે? અહીં ન
આવ્િાું?"
અશ્રથી ઘેરાિેલી આુંખોિાું એણે લઘરવઘર કપર્ાિાું પગથી િાથા સધી ઓઢેલી ગરીબી સાથે છેવાર્ે બેસેલ વ્િમક્ર્ ર્રિ
આુંગળી ચીંધી. એ વ્િમક્ર્ સુંકોચ સાથે િુંચ પર આવીને દીપકને વળગી પર્ર્ાું બોલી ઊઠી, "સાહે બ, હું .. જી હું .. આનો બાપ
છ.ું "
દીપકે ઇનાિના પાુંચ હજાર અને ટરૉિી મપર્ાને આપી, િુંચ નીચે જોઈને કહ્,ું "િા, ર્ુંિ આવ ને."
ને એ ર્રિ સુંચાલકની નર્ર ર્ર્ાું સન્િાન િાટે લીધેલો ગલદસ્ર્ો હાથિાુંથી સરી ગિો..
૨૬. નવજીવન – હેર્લ પરમાર
વષોથી પથારીિાું બેશધ્ધ પર્ેલી હું એટલે રોઝી.
િારી આુંખો ર્એ છે બધ,ું પણ...
દોરા, ધાગા, િાનર્ા, દવા, દઆ બધું ર્ કિું પણ હાલર્િાું કોઈ સધારો નહીં.
એ ગોઝારી ઘટના જ્જિારે નર્ર સાિે ર્રવરે ત્િારે િારી આુંખોિાુંથી અશ્રધારા વહે પણ એને જોવાવાળ?ું
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દસ વરસ પહે લા ચચજિાું ર્ અિે િળવાનું નક્કી કરે લું. હું અને હે ઝલ બન્ને એકબીજાનાું હાથિાું હાથ પરોવી સુંદર િમવષ્િનાું
સપનાિાું ખોવાિેલા હર્ાું, ત્િાું ર્ કોઈએ ખેંચીને અિને બધાને એક વહાણિાું ધકેલ્િા.
હે ઝલના વાળ ખેંચી ઢોરિાર િાિો અને િારા ર્ ેવી ઘણી છોકરીઓ સાથે....
કોણ હર્ાું, શું કાિ આવું કરર્ાું હર્ાું?
કોઈને ખબર નથી. બસ એ િિાનક લોકો અને એ િિાનક ર્ગ્િા ને આ બધાથી પણ િિાનક હર્ી અિારી હિાર્ી.
િારી નર્ર સાિે ર્ હે ઝલને રહેં સી નાખિો અને હું ?
ઘણાું ફદવસોની શોધખોળ પછી હું િળી આ દશાિાું.
આર્ ે િારી આુંખો સાિે િરી નવો ર્ોક્ટર અને નવી દવા.
ર્ોક્ટર સાિે નર્ર પર્ર્ાું ર્ િારા બેશધ્ધ શરીરિાું ઝણઝણાટી થઈ.
૨૭. હેરેસમેન્ટ – રે ખા સોલંકી
ઑફિસની િફહલા કિજચારી સાથે ફિઝીકલ અને િૅન્ટલ હરૅ સિૅન્ટ કરનાર અમધકારીનું થિેલું સ્ટીંગ ઓપરે શન.
આવર્ીકાલે િફહલા પત્રકાર દ્વારા પદાજિાશ. ન્િૂઝ પેપરિાું િારો પત્ર દ્વારા િોકલેલ આફટજકલ વાુંચી િને મનરાુંર્ થઈ.
હવે મનરાુંર્ે ર્ૉક્ટર પાસે ફર્પ્રેશનની સારવારના િોલોઅપ િાટે ર્ઈ શકીશ.
"ર્સ્ટ ફરલેક્સ.... શાુંમર્થી આુંખો િીંચી દો. પરિ શાુંમર્નો અનિવ કરશો, િારાિાું મવશ્વાસ રાખો. બસ સુંપૂણજપણે આ શરીર
િારે હવાલે કરી દો. ઓ.કે... નાઇસ, હવે એકદિ ફરલેક્સ િીલ કરો છો ને?" ઓપરે શન ટેબલ પર િારી આુંખિાું આુંખ
પરોવી એણે હાથ પકડ્ો, ને હું કોઈ બીજી ર્ દમનિાિાું પહોંચી ગઈ.
બીજા ફદવસે સવારના ન્િૂઝ પેપરિાું સિાચાર વાુંચી ર્ૉક્ટર સુંઘવી િૂછિાું િલકાર્ાું સેલિોન પર એક નુંબર લગાવી બોલ્િાું,
“કહ્ું હર્ું ને િેં ર્સ્ટ ફરલેક્સ! િારો મવશ્વાસ કરો.” ર્િારી િસીબર્ ટળી ગઈ છે. આર્ના ન્િૂઝ પેપરિાું ર્ઓ દઘજટનાિાું
િૃત્િ અને બેસણાુંની ર્ારીખ અને સ્થળ.
૨૮. દાઝ – નશલ્પા સોની
ન્િૂઝ ચેનલ પર પ્રસાફરર્ સ્લાઇર્િાું કાિિ નારી ઉત્થાન પર વક્ર્વ્િ આપર્ો એ ઘેઘૂર અવાર્ સાુંિળી હું થર્કી.
શાળાનાું વામષજકોત્સવ વખર્ે સ્ટેર્ ર્રિ દોરર્ા, િારી છાર્ીએ બે વખર્ હાથ અર્ાર્ી, સૉરી કહે ર્ો એ કદરુપો પાન ચાવર્ો
ચહે રો નર્ર સાિે ર્રવિો.
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છેર્ર્ી કરવાના આરોપસર અિાનષી ટોળાથી ઘેરાિેલો એ, આર્ ે બચવાના હવાર્ીિા િારી રહ્ો હર્ો. એના કકિોનો રુંગ
લોકોના હાથિાું જોઈ ર્રી રહ્ો હર્ો.
‘સાચેર્, કોઈને ચહે રો નથી કુંર્લ, િહોરાું પાછળના િહોરાું ર્ો હવે ઊર્ારવા ર્ રહ્ાું’ િનોિન મનધાજર સાથે રોટલી બળવાની
વાસ આવર્ાું ર્ હું રસોર્ે ધસી. કર્ક બળેલી રોટલીની કાળાશ બન્ને હાથિાું લઈ ટીવીના મસ્ક્રન પર ક્િાુંિ સધી ઘસર્ી રહી.
૨૯. અમાસ – મજ્ઞણલાલ વણકર
ર્ે કાકલૂદી કરર્ો રહ્ો ને હું એને ર્રછોર્ી બીર્ ે પરણી ગઈ. એનાથી િારી ર્દાઈ સહન ન થર્ાું....
એ ફદવસની સાુંર્ િને બરાબર િાદ છે!
રસ્ર્ા પરના પીપળા પાસેથી પસાર થર્ી હર્ી ત્િાું એ આવ્િો અને િારી આુંખિાું આુંખ પરોવી એણે િારો હાથ પકડ્ો! હું
બે ર્ગલાું પાછળ હટી ગઈ!
એ બોલ્િો; "હું વષોથી ર્ારી પ્રર્ીક્ષાિાું..." અને ર્રર્ એના બે દાુંર્ િારી ગરદનિાું ખૂુંપી ગિા!
િેં આળસ િરર્ીને આુંખો ખોલી, ત્િારે હું દવાખાનાિાું હર્ી!
પણ પછી ર્ો એ મનત્િક્રિ... રોર્ પીપળા પાસે ર્વું અને એના બે દાુંર્...
જાણે એ િને ખેંચર્ો અને રાત્રે િારા પગ આપોઆપ પીપળા ર્રિ..
જ્જિારે એના દાુંર્ િારી ગરદન પર બેસે છે ત્િારે િારી સિગ્ર ચેર્ના હણાઈ જાિ છે!
પણ આ અિાસે એ ઘટનાને સો ફદવસ પૂરા થાિ છે એટલે હવે હું પણ..
૩૦. રિર્ાર – રક્ષા મામોર્રા
"ઓટો....પ્લીઝ..." કહી કમશશે હાથ લાુંબો કરી ફરક્ષા રોકી અને ઝર્પથી ફરક્ષાિાું બેસી ગઈ. આગ ઓકર્ી ગરિીને િહાર્
કરી િાનવીની રિર્ાર ર્ેર્ ગમર્એ ચાલી રહી હર્ી.
મસગ્નલ આવર્ા ર્ ફરક્ષા થુંિી. કમશશે બેચેનીપૂવજક રીસ્ટવોચિાું જોિું , "ઓહ! બે વાગવાિાું દસ ર્ મિમનટ બાકી છે,"
િનોિન બોલી ર્ેણે લિણે હાથ િૂક્િો. મસગ્નલ લીલું થર્ા ફરક્ષાએ િરી એ ર્ રિર્ાર પકર્ી અને આખરે સ્ટેશન આવ્િ.ું
કમશશને ર્ ે ર્ર હર્ો ર્ે ર્ થિ, ગાર્ી છૂ ટી ગઈ, ર્ ે સન્િાન િેળવવા ર્ેણે પોર્ાની જાર્ ઘસી નાખી ર્ે ઘર્ી એક ક્ષણિાું ર્
જાણે હવાિાું ઊર્ી ગઈ. ફદલ્હી ર્વા ર્ાત્કામલક કોઈ વાહન ન િળર્ાું ર્ે િારે હૈ િે ઘેર પાછી િરી .
થોર્ી વાર પછી ર્ેણે ટી.વી. ચાલું કિું, ન્િૂઝ ચેનલની હે ર્લાઇન સાુંિળીને ર્ેણે રાહર્નો શ્વાસ લીધો અને િનોિન ઈશ્વરનો
આિાર િાન્િો.
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અંગ્રેજી માઈક્રોફિક્શનનો અનવાદ અને આતવાદ – મીનાક્ષી વખાફરયા, સંકેર્ વમાા
‘દેવેશ ’~ ડેવ ઝેલ્ટસરમેન
હું દેવેશને િૂલી શક્િો નથી...
િજાનો િૂટર્ો છોકરો હર્ો દેવેશ. િાુંર્ ચોવીસ વરસનો હશે પણ બધી રીર્ે સાલસ અને
િૃદિાષી. છ િફહના પહે લાું ર્ો એણે એના ર્ન્િદાર્ા િાબાપને શોધવા િાટે િને
નોકરીએ રાખિો હર્ો. આિ જોવા ર્ઈએ ર્ો એ દત્તક લેવાિેલો. એના આ િાબાપ પણ
સારા ર્ હર્ાું, પણ એને પોર્ાના િૂમળિાું શોધવાની અદમ્િ ઇચ્છા હર્ી. એને જોઈને
લાગ્િું કે એનો ચહે રો કુંઈક જાણીર્ો છે, આ પહે લાું પણ હું આને િળી ચૂક્િો છ.ું િારી
શોધખોળ દરમ્િાન એનું કારણ પણ િળી ગિું. એનો અસલ બાપ ર્ો હર્ો સિશેર
લાખા, બી-ગેંગનો બૉસ! લાખાએ િૂર્કાળિાું એક ર્ાન્સર સાથે રાર્ મવર્ાવી હર્ી. એને
ખબરે િ નહોર્ી કે એનો એક અનૌરસ પત્ર છે. આ બધી જાણકારી િેળવવાિાું િને ખાસ
સિિ ન લાગ્િો. જ્જિારે િેં એને દેવેશ મવશે ર્ણાવ્િું ત્િારે એણે ચેર્વણી આપર્ા કહી
દીધું કે અગર ર્ે છોકરા ર્રિથી િને થોર્ીપણ હે રાનગમર્ થઈ ર્ો ર્ે િારા કેવાું હાલ
કરશે.
આ વાર્ને પણ છ િફહના વીર્ી ગિા...
બે-એક અઠવાફર્િા પહે લાું િારા સાુંિળવાિાું આવ્િું કે લાખા િરણપથારીએ છે અને
હ્રદિની કોઈ અસાધ્િ બીિારી સાિે ઝઝૂિી રહ્ો છે. એની પાસે હવે ઝાઝો સિિ નથી.
એક ફદવસ એના સાગરીર્ો આવ્િા ને િને એની પાસે લઈ ગિા. લાખાને દેવેશ મવશે
િાફહર્ી જોઇર્ી હર્ી. િેં ધાિું કે િરર્ા પહે લાું કદાચ એને પોર્ાના પત્ર સાથે સિાધાન
કરવું હશે.
એ પછીના અઠવાફર્િે ર્ દેવશ
ે ના િાબાપે િને બોલાવ્િો. એ લોકો બહાવરાું ર્ ેવા થઈ
ગિેલા. દેવશ
ે , અચાનક ગાિબ હર્ો અને એ ક્િાું હશે એ મવશે એિને કોઈ ખબર ર્
નહોર્ી.
ત્રણેક ફદવસ પર ઊર્ર્ી ખબર આવી કે લાખાને િોગ્િ હાટજ-ર્ોનર િળી ગિો છે. બધી
રીર્ે િેળ પર્ી ગિેલો ર્ેથી હાટજ-ટરાન્સપ્લાન્ટ સિળ થશે એવું લાગ્િું.
હજી પણ હું દેવશ
ે મવશે મવચાિાજ કરુું છ…
ું
(િૂળ કૃ મર્: "Danny Smith")
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આસ્વાદ:
વાર્ાજની પહે લી ર્ લાઈન જોઈએ: "હું દેવેશને િૂલી શક્િો નથી." આ આખ વાક્િ જ્જિારે વાર્ાજના પ્રથિ ર્ વાક્િ ર્રીકે
િૂકવાિાું આવે છે ત્િારે એ એના શીષજક સાથે એક િર્બૂર્ સુંબધ
ું સ્થાપે છે. શીષજક પરથી સિજાિ કે વાર્ાજ 'દેવશ
ે ' નાિના
કોઈ વ્િમક્ર્ મવશે છે અને પહે લા ર્ વાક્િિાું, વાર્ાજ કહે નાર, ર્ ે કદાચ આ વાર્ાજનો ર્ કોઈ ફહસ્સો હોઈ શકે. એ કહે છે કે,
એ દેવેશને િૂલી શક્િો નથી, એના મવશે ર્ મવચાિાજ કરે છે. આ વાક્િ વાચકના િનિાું એક ઉત્સકર્ા ર્ગાર્ે છે. અને
વાર્ાજના પ્રવાહને પહે લા ર્ વાક્િથી ઊંચકી લે છે. વાચકને દેવેશની મર્દું ગીિાું રસ પર્વા િાુંર્ે છે. અહીં ર્ ે કહે વું ર્ જોઈએ
એ વાચકને કહી દેવાિાું લેખકે ર્રાિ સિિ લીધો નથી.
હવે જ્જિારે વાચક ઉત્સક થઈ ર્ ચૂક્િો છે ત્િારે લેખક આગળ દેવેશની એક નાનકર્ી ઓળખાણ આપી દે છે. ચોવીસ વષજનો
િૂટર્ો, સાલસ, િૃદિાષી િવાન. આ નાનકર્ી ઓળખાણ પછી ર્રર્ ર્ લેખક કહે છે, "છ િફહના પહે લાું ર્ો એણે એના
ર્ન્િદાર્ા િાબાપને શોધવા િાટે િને નોકરીએ રાખિો હર્ો." આ વાક્િથી ર્ વાર્ાજ કહે નાર વાર્ાજિાું પ્રવેશે છે અને એનો
દેવેશ સાથેનો સુંબુંધ સ્પષ્ટ થઈ જાિ છે. અહીં સધી લેખક આગળ બનવા ર્ઈ રહે લી ઘટનાઓનો પાિો િટાિટ ર્ૈિાર કરી
નાખે છે. િાઈક્રોફિક્શનિાું પાત્રો ર્ેવલપ કરવાની ર્ગ્િા હોર્ી નથી, ટૂકું ી વાર્ાજ ર્ ેટલી પણ નહીં, છર્ાું અહીં લેખક દેવેશના
નાનકર્ા પફરચિ અને એણે લીધેલાું મનણજિથી એના પાત્રની લાક્ષમણકર્ાઓ આપણી સિક્ષ િૂકી દે છે.
કટજ વોનેગટ કહે છે: "Give your readers as much information as possible as soon as possible" અને લેખકે અહીં
એ કરી બર્ાવ્િું છે.
પછીની ઘટનાઓિાું વાર્ાજ કહે નાર દેવેશના અસલ િા-બાપને શોધી કાઢે છે. એક ર્ાન્સર િા અને મપર્ા એક ગેંગનો બૉસ.
આગળ એ કહે છે કે આ બધી વાર્ શોધર્ા એને ઝાઝો સિિ લાગ્િો નહીં. દેવેશની વાર્ કરર્ા ર્ સિશેર લાખા લખનારને
બૂરા હાલ કરવાની ધિકી આપે છે. હવે આ બધી ર્ ઘટનાઓિાું લેખકે આ વાર્ાજ કહે નારનું પાત્ર પણ ઉપસાવ્િું છે. આ
ઘટનાઓથી આપણે કળી શકીએ છીએ કે આ કોઈ જાસૂસ ર્ ેવું પાત્ર હોવું જોઈએ, એના કૉન્ટેક્ટ્સ ખૂબ હશે અને પહોંચ પણ
હોવી જોઈએ. કારણકે એ સિશેર લાખાને એના અનૌરસ સુંર્ાન મવશે પણ કહી શકે છે.
વાર્ાજ સર્સર્ાટ આગળ વધે છે. લગિગ છ િફહના પછી હૃદિની કોઈ અસાધ્િ બીિારીથી પીર્ાર્ો લાખા એ જાસૂસને
પોર્ાની પાસે બોલાવીને દેવશ
ે મવશે પૂછ ે છે. થોર્ાું ર્ સિિિાું દેવશ
ે ગાિબ થઈ જાિ છે. અને આ બાર્ લાખાને સ્િટેબલ
હાટજ ર્ોનર િળી જાિ છે. વાર્ાજિાું જ્જિારે સિશેર લાખાના હાટજ-ટરાન્સપ્લાન્ટની વાર્ આવે છે ત્િારે ર્રર્ ર્ આપણે એને
દેવેશના ગાિબ થવા સાથે જોર્ી શકીએ છીએ. અને છેલ્લે જ્જિારે લખનાર કહે છે કે હજી પણ એ દેવશ
ે મવશે મવચાિાજ કરે છે,
ત્િારે એ આપણને વાર્ાજના પહે લાું વાક્િ સાથે જોર્ી દે છે. લાગે છે જાણે છેલ્લું વાક્િ એ પહે લાું વાક્િએ પૂછલ
ે ા સવાલનો
ર્વાબ હોિ!
આપણને લાગે છે કે આ આખી વાર્ કહે વાિાું લખનાર જાસૂસ એક પસ્ર્ાવો અનિવે છે. જાણે એ મવચારર્ો હોિ, કે કાશ
એણે સિશેર લાખાને આ મવશે ન ર્ણાવ્િું હોર્! એના લીધે દેવેશ અને એના િાર્ા-મપર્ાને કેટલું િોગવવું પડ્ું! પણ ર્રા
વધ િુંથન કરીએ ર્ો આ ર્ છેલ્લું વાક્િ આખી ઘટના પર એક રહસ્િની ર્ ેિ છવાઈ જાિ છે. લેખકે અહીં ક્િાુંિ સ્પષ્ટપણે
કહ્ું નથી કે દેવેશ ર્ એ હાટજ ર્ોનર હશે અને લાખાએ ર્ એનું હ્રદિ લીધું હશે. શું ખરે ખર આવું હશે? અને કદાચ જો આવું
ર્ હોિ ર્ો સિશેર લાખાએ દેવેશ સાથે શું કિું હશે? કેવી રીર્ે કિું હશે?
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ઘટનાઓથી િરપૂર એવી આ િાઈક્રોફિક્શનિાું છેલ્લું વાક્િ આવે એ પહે લાું ર્ જાણે એની શક્િર્ાઓના અુંકર િૂટી જાિ છે
અને એ છેલ્લું વાક્િ આખી વાર્ાજના દરે ક પાસા પર િરી મવચાર કરવા િાટે આપણને વાર્ાજના પ્રદેશિાું ખેંચી જાિ છે.
આપણને આ વાર્ કહે નાર એ જાસૂસ હવે શું કરશે? િાત્ર અિસોસ? કે બીર્ ું કુંઈ? કે એ પોર્ે ર્ બનેલી બધી ઘટનાઓથી
હર્ સુંપૂણજપણે વાકેિ નથી? ર્િને શું લાગે છે?

ચપટીક વાર્ાજ

Panic ~ Sushant Kumar
"Mommy, can I have one?" Sarah asked.
"Hush, he might hear us," said mother.
The balloon seller panicked and swiftly walked past the cemetery.

સર્જનના આઠમાાં અંકની ટીમ

ડો. હાર્દિ ક યાજ્ઞિક

ર્હરલ કોટર્ડયા

અનુજ સોલંકી

આલોક ચટ્ટ

સમીક્ષા ઠુ મ્મર

શૈલષ
ે પરમાર

શીતલ ગઢવી

નિનત ભટ્ટ

રાજુ લ ભાનુશાલી

હાર્દિ ક પંડયા

રીતુ મહેતા

જાહ્િવી અંતાણી

પ ૂવી બાબર્રયા

નમત્તલ પટે લ

સ્વાનત શાહ

સોનિયા ઠક્કર

અતુલ ભટ્ટ

ઝીલ ગઢવી

સરલા સુતર્રયા

યાનમિી પટે લ

સંજય થોરાત

લતા સોિી કાનુગા

ર્કરણ નપયુષ શાહ

મહાકાન્ત જોષી

હેતલ પરમાર

નશલ્પા સોિી

રે ખા સોલંકી

મજ્ઞણલાલ વણકર

નમિાક્ષી વખાર્રયા

જજિેશ કાિાબાર

એંજલ ધોળકીયા

સંકેત વમાા

જીિેશ અધ્યારુ

પામી દે સાઈ

અંકુ ર બેંકર

ગોપાલ ખેતાણી

અને સર્જન માઈક્રોફિક્શન ગ્ર ૂપ

રક્ષા મામોતરા

પારસ હેમાણી

