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પ્રાસ્તાવિક 

 

      અંગ્રજેીમાાં ણચત્તન ેજકડી રાખ ેતેિી ઉપર દશાાિેિ વશર્ાકિાળી કથા આકમ્સ્મક જ િાાંચિા મળી અન ે
ગજુરાતી િાચકોન ેએ પીરસિા  મન થયુાં . િેબ ગરુ્જરીના સાંપાદકોને એ િાત કરી અને તેમણ ેએનો સહર્ા 
પડઘો પાડયો. િબે ગરુ્જરી પરનુાં પ્રાસ્તાવિક …. 

       શ્રી સરેુશ જાની ગજુરાતી નેટ જગતમા ંખબૂ જ જાણીતા છે. સાબરમતી પાિર સ્ટેશનમાથંી ૨૦૦૦ની 
સાલમા ં વનવતૃ્ત થયા બાદ મેન્સદિલ્ડ, ટેક્સાસ, ય.ુએસ. િાત ે સ્થાયી થયેલા સરેુશર્ાઈની ઘણી બધી 
હોબીઓમાનંી એક છે - જીિનચદરત્રના િાચંનની. એમના એ ચસકાની િળશ્રવુત રૂપે આપણન ેગજુરાતી 
પ્રવતર્ાઓના વિશ્વકોશની નાનકડી પ્રવતકૃવત જેિો બ્લોગ ‘ગજુરાતી પ્રવતર્ા પદરચય’ મળ્યો છે.  

       તેમની સાદહત્યયાત્રાનો બીજો એક મકુામ એક નિલકથા ‘પહલેો ગોિાખળયો’ પણ છે. હિ ે‘િેબગરુ્જરી’ 
માટે તેઓ એક નિી જ કથાિસ્તિુાળી લઘ ુનિલ લઈને આવ્યા છે. િરક એટલો કે, ‘પહલેો ગોિાખળયો’ 
પ્રાગૈવતહાવસક, પથ્થર યગુની કાલ્પવનક કથા છે; જ્યારે ‘કોટિેથી મેનહટન’ એકિીસમી સદીની સત્યકથા છે. 
બને્નનુ ંસામાન્ય તત્િ છે - ‘આંતદરક જાગવૃતમાથંી થતુ ંવ્યક્ક્તત્િનુ ંઉર્ધ્િીકરણ’. તેમના જ શબ્દોમા.ં... 
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શ ું છે આ કથામાું ?  

        આ કથા યગુાન્ડાના પાટનગર કમ્પાલાના સ્લમ વિસ્તારમા ંઆશરે ૧૯૯૬મા ંજન્મેલી, દિયોના મતેુસી 
નામની એક આદિકન કન્યાની જીિનયાત્રાની છે. આ યાત્રા દુવનયાના સૌથી કંગાળ સ્લમ વિસ્તારોમાનંા એક 
એિા કોટિેમા,ં હૃદય વિદારી નાિ ેતેિી તેની કુટંુબની કંગાખલયતમાથંી શરૂ થાય છે. એક સવન્નષ્ઠ સમાજસેિક 
દ્વારા એ સ્લમના ંબાળકોન ેચસેની રમત રમિાનુ ંવશિિાડિાના પ્રૉજેક્ટની તેમા ંિાત છે. એ રમતમા ંવનપણુતા 
મેળિી દિયોના વિશ્વિલક પર જાણીતી બની – તેની આ કથા છે.  

      આગામી કેટલાક સમય સધુી દર અઠિાદડય ેરસ પડે તેિી આ કથાનો આનદં આપણે જરૂર માણીશુ.ં 
કદાચ એના િાચંન બાદ આપણન ેપણ એિો ર્ાિ જાગી આિ ેકે સમાજના ંઆિા ંકચડાયેલા ંદુ:િીજનો માટે 
આપણ ેકાઈંક કરીએ. એિા ંઅનેક બાળકો હશ ેજ કે જેમનામા ંદિયોનાના જેિી શક્ક્તઓ સષુપુ્ત પડી હોય ! 
એિા પણ સમાજસેિકો હશ ેકે જેમનામા ંઆિી શક્ક્તઓને બહાર લાિિાની તમન્ના હોય ! એમની તમન્ના એ 
પણ હોય કે આિી ઝળહળતી સિળતા ન પામી શકે, તો પણ એ હતાશ, વનમાભલ્ય બાળકોમા ંખમુારીથી જીિન 
જીિિાની તમન્ના જાગી ઊઠે; સમાજ માટે બોજારૂપ બનિાને બદલે સમાજમા ંએમનુ ંનાનકડુ ંપ્રદાન આપીન ે
સારા સ્િાસ્થ્ય સાથ ેસિુી જીિન જીિતા ંનાગદરકો બને. આિો ર્ાિ આપણામા ંજાગ ેતે સરેુશર્ાઈની અંતરની 
આશા છે. આપણે એ આશાની મશાલને પ્રજ્િખલત બનાિતા ંરહીએ.  

  

         “મારા હમણા ંહમણાનંા િાચંન દરવમયાન ‘The Queen of Katwe’ by Tim Crothers પસુ્તક િાચંિા મળ્યુ.ં આ 

પસુ્તકની મારા  ખચત્ત પર બહુ જ ગરં્ીર અસર પડી અન ેએક ક્ષણ ેવિચાર સ્ૂયો કે આ કથાની જાણ ગજુરાતી િાચકોન ે

કરાિિી જ રહી. લાબંા ગાળાના બ્લોગ-સન્યાસ પછી માઉસ અને કીબોડભ પર િરીથી હાથ અજમાિિાનુ ંશરૂ કયુું.   

       ‘કોટિનેી રાણી’ પસુ્તકના આધાર પરથી લિાયેલી આ લઘનુિલ છે. એ અનિુાદ નથી કે ર્ાિાનિુાદ પણ નથી. 
એન ે હુ ંમૌખલક કૃવત ગણાિિાની ધષૃ્ટતા પણ ન કરી શકંુ. મળૂ કથામા ંઘણીબધી કાતર ચલાિી છે. ઘણા અવત રવસક 

સદંર્ો તથા  યગુાન્ડા દેશ અને મળૂ કથાનકની આજુબાજુ પ્રિેશી, જરૂરી જણાયે બાજુમા ં સરી જઈને વ્યક્ક્તઓના 
જીિનના અંતરંગ પ્રસગંો ટાળ્યા છે. િાતાભરસ જાળિી રાિિા નાનકડા પેટાપ્રસગંો અન ેકદીક કાલ્પવનક સિંાદો ઉમેયાભ 
છે. િાચકો આ લિાણોન ે‘રચનાત્મક રૂપાતંર’ તરીકે સ્િીકારશે તેિી મારી દદલી આરજૂ છે.     

      જો િાચકોન ેઆ લઘનુિલમા ંરસ પડે, તો સૌન ેમળૂ પસુ્તક િાચંિાની મારી આગ્રહર્રી વિનતંી છે. મારા અલ્પ 

શક્ક્તિાળા પ્રયત્નોના કારણે ગમુાિાયેલુ ંઘણુ ંબધુ ંત્યાથંી િાચક મેળિી શકશ.ે”   
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સંદર્ભ 

‘The Queen of Katwe’ by Tim Crothers 

દિયોનાના જીિન વિશે -  http://en.wikipedia.org/wiki/Phiona_Mutesi 

દિયોના વિશે ડોક્યમેુન્ટરી વિદડયો – https://www.youtube.com/watch?v=Dd3tRXfJE54 

કાસ્પારોિ સાથનેી રમત -  https://www.youtube.com/watch?v=x4YeQLj10lQ 

તેનુાં પોતાનુાં કથન …. https://www.youtube.com/watch?v=qTUlzXTJvxs 

દિયોનાની િેબ સાઈટ -  http://queenofkatwe.com/ 

રફ્ોનાનાાં ચેસ રેરટિંગ   http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=127569 

A Fork, A Spoon & A Knight  http://sportsoutreach.net/projects/chess-academy-mentoring-
center/ 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Phiona_Mutesi
https://www.youtube.com/watch?v=Dd3tRXfJE54
https://www.youtube.com/watch?v=x4YeQLj10lQ
https://www.youtube.com/watch?v=qTUlzXTJvxs
http://queenofkatwe.com/
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=127569
A%20Fork,%20A%20Spoon%20&%20A%20Knight
http://sportsoutreach.net/projects/chess-academy-mentoring-center/
http://sportsoutreach.net/projects/chess-academy-mentoring-center/
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પ્રકરણ -૧ ગંદી ગોબરી  
       રોબટભ  દસેક બાળકોની ચેસની રમત જોિામા ંમશગલૂ હતો; ત્યા ંજ એકાએક તેન ેલાગયુ ંકે બારીમાથંી કોઈ 

ઝાિંી રહ્ુ ંછે. તેણ ેબારી તરિ નજર કરી અન ેજોયુ ંતો નિકે િરસની એક ગદંી ગોબરી છોકરી આતરુતાથી ચેસના 
બોડભ તરિ   જોઈ રહી હતી. તેણે તેન ેઅંદર બોલાિી. દિયોના અંદર આિતાનંી સાથ ેજ ચેસના એક બોડભ તરિ 

ધસી ગઈ અન ેપ્લાસ્સ્ટકના રાજાની સોહામણી લાગતી કૂકરી તેણે ઊઠાિી લીધી અન ેતનેી સુિંાળપ અન ેઆકષભક 

દેિાિને માણિામા ંઓતપ્રોત થઈ ગઈ.  હિ ેબધા ંબાળકોની નજર પણ દિયોનાની તરિ િળી. 

 

        ઉઘાડે પગે કોટિેના ધખૂળયા અન ેકાદિથી ર્રેલા રસ્તા પર લાબં ેસધુી ચાલિાના કારણે દિયોનાના પગ પણ 

કાદિથી િરડાયેલા હતા. તેનુ ંઆખુ ંશરીર કંઈક કેટલાય દદિસથી નહીં નહાિાના કારણે ધળૂ અન ેપસીનાના 
થથેડાથી છિાયેલુ ંહતુ.ં તેના જજિંથદરયા િાળ કાઈં કેટલાય દદિસોથી ઓળાયેલા વિનાના અને ધળૂથી ર્રેલા હતા. 
મોટા ર્ાઈનુ ંઉતરેલુ ંઅન ેતેના શરીરથી ઘણુ ંમોટંુ િમીસ પણ અનેક બાકોરાઓંના શણગારથી કોઈક મોડનભ 
આટભની જેમ શોર્ી રહ્ુ ંહતુ ં!  બધા ંબાળકો દિયોનાન ેત્યા ંઊર્ેલી જોઈન ેિડિડાટ હસી પડ્ા.ં 

      એ બધાનંી લગુાન્ડા ર્ાષામા ંબેન્જાવમન બોલી ઊઠ્ો, ”એય ગદંી ગોબરી… અહીં તારંુ શુ ંકામ છે ? ચાલ 

એકદમ આ રૂમની બહાર જતી રહ.ે” બધા ંબાળકો દિયોનાની મજાક ઊડાિિાની આ રસીલી રમતમા ંજોડાઈ ગયા.ં 

        દિયોના પણ ક્ા ંઊતરે એિી હતી ? એના મોંમાથંી એ બધાનંી ગદંકી વિશેની અન ેએમના શરીરોમાથંી િેલાઈ 

રહલેી દુગુંધ માટે ગાળો નીકળિા લાગી. ચારે બાજુથી ર્સતા કૂતરાઓથી ઘેરાયેલ િાદંરાના યદુ્ધ િેલી લેિાના 
પેંતરાઓની માિક તેણે પોતાની જાતન ેતયૈાર કરી દીધી. 

       તરત બ્રાયન બોલી ઊઠ્ો,” દિયોના ! હુ ંકહુ ંછ ંને કે, તુ ંતરત ઘેર જતી રહ.ે અહીં તારંુ કશુ ંકામ નથી.” બ્રાયન 

દિયોનાનો મોટો ર્ાઈ હતો; અને તે બહનેની આિી મજાકમશ્કરી સહન ન કરી શક્ો. રોબટભ  હિે િચ્ચે પડ્ો. તેણ ે

દિયોનાન ેએ ઓરડામાનંા ંબાળકોમા ંએક માત્ર પાચં િરસની છોકરી, ગલોદરયાની સામ ેબેસાડી અન ેતેન ેચેસની 
રમતના પાયાના વનયમો દિયોનાને શીિિાડિાનુ ંકહ્ુ.ં  જો કે, દિયોનાન ેપણ પોતાનાથી ચાર િરસ નાની આ 

છોકરી પાસે શીિિામા ંપોતાનુ ંમાન ઘિાત ુ ંલાગયુ;ં પણ ઓરડાના દૂરના ર્ાગમા ં કેરોસીનના સ્ટિ પર ઊકળી 
રહલે પોદરજની સિુાસ અન ેતે આરોગિા મળિાની લાલચે તે ગલોદરયાની સામ ેપાટલી પર બેસી ગઈ; અન ેએક 

પછી એક કૂકરીઓની ચાલ સમજિાની કોવશશ કરિા લાગી.  
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        ૨૦૦૫ની એ સાલ હતી. દસ જ િરસની દિયોનાન ે વનશાળમા ંજતા ંપહલેા ંરોજ સિારે ત્રણ દકલોમીટર 

દૂરથી ચાર જણના એમના કુટંુબ માટે પાણી ર્રી લાિવુ ં પડતુ ં હતુ;ં અન ે પછી સિારના નાસ્તાની િેળાએ 

આજુબાજુની ગલીઓમા ં રહતેા ં થોડાકં તિગંર(!) કુટંુબોને માએ બાિેલી મકાઈ િચેિા જવુ ં પડતુ.ં વનશાળેથી 
પાછા આિીન ેપણ આિી સાજં આ  જ કામ. અન ેજે થોડાક વશખલિંગ તે કમાઈ લાિ ેતટેલો કુટંુબને તેણે આપલેો 
ટેકો!  

       સૌથી નાનો દરચાડભ તો સિારથી જ માની આંગળી પકડીને સાથ ેરહતેો હતો. એન ેતો ઝપંડપટ્ટીની ધખૂળયા 
વનશાળમા ંએકદડયુ ંર્ણિાની પણ તક મળી ન હતી. મોટોર્ાઈ બ્રાયન તેની અન ે દિયોનાની મજૂદરયા ટીમનો 
કેપ્ટન હતો ! પણ થોડા કેટલાક દદિસથી તે સાજંે વનશાળમાથંી છૂટીને ગલુ્લી મારી દેતો હતો. સાજંે રમિાના સમયે 

મકાઈ િેચિાનુ ંકામ દિયોનાને એકલા જ કરવુ ંપડતુ ંહતુ.ં તેન ેહમંેશ નિાઈ લાગતી કે બ્રાયન આમ ક્ા ંછટકી 
જાય છે; અન ેરાતે બધાનંી સાથે કેમ િાતો પણ નથી ? જરૂર તેન ેક્ાકંથી સાજંનુ ંિાિાનુ ંમળી જતુ ંહશ.ે  

      તે દદિસ ેદિયોનાએ આ રહસ્યનો ઉકેલ લાિિા વનણભય કયો. રોજ તો બ્રાયન હાથમા ંઆિતો જ નહીં; પણ તે 

દદિસ ે તેણે પાચં દકલોમીટર ચાલીને બ્રાયન અન ે તનેા બીજા એક વમત્રનો ચોરીછૂપીથી પીછો કયાભ કયો. 
ઝપંડપટ્ટીથી દૂર આિેલા ધખૂળયા મેદાનમા ંથોડાક છોકરાઓ સાથ ેબ્રાયન સોકર રમિા લાગયો. ત્રીસેક િરસનો 
એક ચબરાક લાગતો યિુાન તેમને તાલીમ આપી રહ્યો હતો. તેની એક બાપ જેિી મમતા દિયોનાને સ્પશી ગઈ.  

     રમત પત્ય ેબન્ને વમત્રો ત્યાથંી થોડેક દૂર આિેલા અન ેથોડાક ઠીક લાગતા મકાન તરિ િળ્યા. દિયોનાન ેિબર 

હતી કે ઝપંડપટ્ટીના તીનપાદટયા ચચભના પાદરી જ્ હોન માઈકલ મગુેરિાની ઑદિસ ત્યા ંહતી. િચ્ચ ેબ્રાયનન ેિબર 

પડી ગઈ કે દિયોના તેમનો પીછો કરી રહી છે. તેણે તેન ેઘેર જિા ઠપકારી.  દિયોનાએ પાછા જિાનો દેિાિ તો 
કયો, પણ અડધો કલાક બાદ તે મગુેરિાની ઑદિસના િરંડામા ંઝાકંતી ઊર્ી રહી ગઈ. તેણે જોયુ ંકે સોકર શીિિતો 
એ જ પ્રર્ાિ શાળી યિુાન મકાનના િરંડામા ંબધા ંર્ેગા ંથયેલા ંછોકરાિંન ે કશુકં શીિિી રહ્યો હતો.  આ દૃશ્ય તે 

ચોરીછૂપીથી વનહાળી રહી હતી; ત્યા ંજ બ્રાયને તને ેપકડી પાડી હતી.   

       રમતનો સમય પરૂો થયો અન ેબધાનંી સાથ ેદિયોનાને પણ પોદરજનો િાડકો િાિા માટે મળ્યો. ત્યા ંકોઈ 

ચમચાઓ તો હતા જ નહીં. બધા ંબાળકો હાથની પાચંે આંગળીઓથી પોદરજ આરોગિામા ંમશગલૂ બની ગયા.ં ઘેર 

મળતા લિૂાસકૂા ર્ોજન કરતા ંઆ સ્િાદદષ્ઠ િાનગી (!) જમતા ંજમતા ંસૌના ચહરેા પર મલકાટ છાનો રહી શકતો 
ન હતો. દિયોના તો તે સાજંની આ સૌથી આકષભક બાબતથી સાતમા આસમાનમા ંવિહરિા લાગી.  

      રોબટભ  કે દિયોના બન્નેમાથંી કોઈન ેક્ા ંિબર હતી કે, એક મહાન ચમત્કારના ર્ાગ બનિાની એક મધરુ ઘડી 
તેમના બન્નેના માટે જન્મી ચકૂી હતી ?  
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પ્રકરણ -૨ બીજા દદિસે 

      યગુાન્ડા … જેના વિક્ટોદરયા સરોિરમાથંી મખચિસન ધોધના રૂપે દુવનયાની સૌથી લાબંી નદી નાઈલ ઉત્તર 

તરિ ધસમસતી, કેરોના મહાન ખફુુ વપરાવમડન ેઆશ્લેષ કરિા િહિેા લાગે છે. 

      યગુાન્ડા … પાશિી સરમિુત્યાર ઈદી અમીનનુ ંયગુાન્ડા – જેના એક જ સપાટે પેઢીઓથી સ્થાયી થયેલા 
ગજુરાતીઓની હકાલપટ્ટી થઈ ગઈ.  

       યગુાન્ડા … જેના કુખ્યાત એન્ટેબી ઍરપૉટભ  પર ઇઝરાયલના હાઇજૅક કરાયેલા વિમાનનુ ં બળજબરી 
ઊતરાણ કરાિિામા ં આવ્યુ ં હતુ ં –અન ે ઇઝરાયલી કમાન્ડોએ િીજળીક ત્િરાિાળા િળતા હિાઈ હુમલા િડે 

અપહૃત મસુાિરોનો છટકારો કરાવ્યો હતો.  

 

        એ યગુાન્ડાના પાટનગર કમ્પાલાની ગગનચુબંી ઈમારતો અન ેતેજીલી ચહલપહલની સાિ નજીક જ 

કોટિેનુ ં  જીિતુ ંદોજિ કણસી રહ્ુ ંછે. આમ તો કોઈ પણ મોટા શહરેોના સ્લમ વિસ્તાર જેિી જ એની હાલત છે. 

કોટિ ે ચાર ચોરસ દકલોમીટર ક્ષેત્રિળિાળો, આજુબાજુ ટેકરીઓથી ઘેરાયેલો, સાિ નીચાણિાળો અન ે મળૂ 

ઝાડીઓથી છિાયેલો વિસ્તાર છે. 

      ૧૯૭૧ પહલેા ંતેમા ંજગંલી ઘાસની િચ્ચ ે અસખં્ય જાતના ંજીિડા,ં ગરોળી, દેડકા, િીંછી, સાપ િગેરેનો જ 

િાસ હતો. સ્િાર્ાવિક રીતે ત્યા ંકોઈ માણસ રહિેા તૈયાર ન હતુ,ં પણ કોટિેની હાલની પદરક્સ્થવત માટે ખબ્રદટશ 

શાસનના અંત અન ેયગુાન્ડાની આઝાદી પછીની અરાજકતાઓની પરંપરાઓથી ર્રેલો ઇવતહાસ જિાબદાર છે. 

૧૯૭૧મા ંયગુાન્ડાના જુલ્મી સરમિુત્યાર ઈદી અમીન સત્તા પર આવ્યો; પછી તેની જાવત વસિાયની પ્રજા પરના 
અત્યાચારોને કારણે િેતીિાડી અન ેજગંલની પેદાશ પર નર્તી પ્રજાને દહજરત કયાભ વિના કોઈ આરો ન હતો. તેના 
આઠ િરસના શાસન બાદ પણ દસ િિત સત્તાપલટાઓ થયા છે; અન ેદરેક િિત ેજે જાવતઓ આંતરવિગ્રહમા ં
હારી હોય; એમની દહજરતોની િણઝાર કોટિ ેઅન ેતેના જેિા બીજા સ્લમ વિસ્તારોમા ંસતત ચાલ ુજ રહી છે. હાથ, 

પગ અન ેહૈયુ ંજ સાથ ેલાિેલી એ કંગાળ માનિજતંઓુની થોકબધં  હારોની હારો કોટિેમા ંઊર્રાતી રહી છે.  

      ત્રીસ િરસમા ંકોટિેની બધીય ઝાડીઓ અદૃશ્ય બની ગઈ છે અન ેગદંા ંઝપંડાઓંની માયાજાળ કમ્પાલા 
શહરેની રૂપકડી ચામડી પર ઉપસી આિેલા ંવ્યથાઓના ંગમૂડાઓંની જેમ છિાઈ ગઈ છે. આિા કમ્પાલા શહરેની 
ગટરો એની મર્ધ્યમા ંઆિેલી નીકમા ંગદંકી છોડી દે છે. વિષિુવતૃ્તીય પ્રદેશ હોિાના કારણે  દરરોજ િરસાદ એ 
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તેની લાક્ષખણકતા છે, પણ જ્યારે િરસાદ િધારે પડે; ત્યારે એ નીક ઊર્રાય અન ેઆજુબાજુના ંઝપંડાઓં પણ એ 

નકાભગારથી બાકાત ન રહ.ે  

      એ અર્ાખગયાઓંના જીિનનુ ંએક જ લક્ષ્ય – સાજંે  ‘કસાિા’ મળી જાય (મકાઈનો લોટ શેકીને બનાિેલી 
રાબડી). જો થોડીક બચત રહ,ે તો ઝપંડાનં ુ ંર્ાડુ ંર્રિાની આશા રહ;ે નહીં તો મદહના બે મદહના પછી રસ્તા પર 

િેંકાઈ જિાની ભતૂાિળો આિી રાત સપનામા ં નાચતી રહ.ે રાતે િરસાદ પડે તો કાણાિંાળા ં પતરાઓંના 
છાપરામાથંી પથારીને િસેડ્ા કરતા રહિેાનુ;ં અથિા ઠંૂઠિાતા ંઠંૂઠિાતા ંજ, ઊંઘરાટી આંિ ેિરસાદ બધં પડે તેની 
રાહ જોયા કરિાની.  

      ર્ાગયેજ કોઈ ઘરમા ંબાપ રહતેો હશ.ે એ દુખિયારા સસંારના મર્ધ્યમા ંએકલી ‘મા’ જ. ભિૂના હુતાશનમા ં
શેકાતા ંિહાલા ંસતંાનોના પેટની આગ શી રીતે શમાિિી; એ જ એની રોજની હૈયાિરાળ. સિારથી રાત સધુી 
સતત કામ... કામ અન ેકામ જ. બીજા કશા વિચાર કરિાની એના કમનસીબ જીિતરમા ંનિરાશ જ ક્ાથંી હોય ? 

      ૧૪ િરસની કોઈ છોકરી અહીં મા બન્યા વિનાની રહી નથી. ર્ાગયે જ કોઈ લગનો થતા ંહશ.ે જન્મેલ બાળકો 
સહજે જ મોટા ંથાય અન ેએમના ંનિા ંર્ાડુંઓની સેિામા ંઅને મજૂરી કરી માન ેસહારો આપિામા ંલાગી જાય. 

કદીક તો મા એઈડ્સની બીમારીમા ંઅિલમખંઝલ પહોંચી જાય; અન ેમોટા ંબાળકો જ તેમના દસકા પહલેા ંએમના ં
ર્ાડુંઓના ંિાલી બની જાય. મા ન હોય તો; કશી તાલીમ કે વશક્ષણ વિનાના મોટા છોકરાઓને શહરેમા ંજે આછી 
પાતળી મજૂરી મળી જાય એમા ંર્ાડુંઓનુ ંગજુરાન ચલાિ.ે કશુ ંન મળે તો લોકોના ંખિસ્સા ંહળિા કરિામા ંમાહરે 

બની જાય. અન ેશહરેની અંધારી આલમનો કાચો માલ તૈયાર થતો રહ.ે  

      તીનપાદટયા ઝપંડાનુ ં ર્ાડુ ંન ર્રાય તો રસ્તો જ એમનો રેન બસેરા. કોઈક નસીબદારની દાદી જગંલ 

વિસ્તારના ગામડામા ંરહતેી હોય તો એમન ેત્યા ંઆશરો મળી જાય; પણ ત્યા ંઆદદિાસી જીિન વસિાય બીજો કોઈ 

જ વિકલ્પ નહીં. એ આશરો પણ ન રહ ેત્યારે િરી કોટિેના નરકમા ંદહજરત. ગદંકીની ર્રમારની સદહયર બીમારી 
પણ અિારનિાર એમના ંલમણે લિાણી જ હોય ને ? ત્યા ંકયા ડોકટર પાસ ેજઈ શકાય ? જમાના જૂની જગંલી 
િનસ્પવતના ઉકાળા જ એમની સારિાર; અન ેખદુા/ જજસસની મહરેબાની ! 

*** 

       બીજા દદિસ ેરોજના વનયમ મજુબ રોબટભ  તેનો સોકર પ્રોજેક્ટ શરૂ કરતા ંપહલેા ંપાદરી મગુેરિાની ઓદિસમા ં
આિી  પહોંચ્યો.  પાદરી સાથે ઔપચાદરક િાતો પતાિી, ન પતાિી અન ેતે  પોતાના મનની વ્યથા વ્યક્ત કયાભ 
વિના ન રહી શક્ો.  

      “સાહબે ! આ બધી કુંગાલિયત આમની આમ જ રહવેાની ? કાિે એક છોકરી માત્ર પોરરજ મળે તે માટે આવી 
પહોંચી હતી. એની દયામણી હાિત  જોઈ માર ું  હૈય ું રડી પડ્ ું. બધાું બાળકોએ એની કેટિી બધી ઠેકડી ઊડાવી હતી 
? આજે તે જરૂર નહીં જ આવે.” 

      મગુેરબા પણ યગુાન્ડાની સ્થાવનક જાવતનો હતો; તે આ સ્લમમા ં અગખણત દુુઃિોમા ં કણસતી િસ્તીના ં
હૈયાઓંમા ંશ્રદ્ધા અન ેઆશાના ંદકરણ પ્રસારિા મથી રહ્યો હતો. તેણે કહ્ુ,ં ”આ માહોલ તો આમ જ રહિેાનો. એમા ં
કોઈ મીનમિે ન કરી શકે. હુ ંત્રીસ િરસથી એનો સાક્ષી છ.ં ઉલટાની પદરક્સ્થવત િધારે ને િધારે બગડી રહી છે. પણ 
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આપણે જે કામ કરી રહ્યા ંછીએ; તેની ઉપર કદીક જજસસની કૃપાદૃસ્ષ્ટ જરૂર અિતરશ ેઅન ેતે દયાળુ કોઈ ચમત્કાર 

કરી દેશે - એિી મારી શ્રદ્ધા છે.” 

     સોકર વશિિાડિાનુ ંપતાિી સાજંે રોબટભ  મગુેરબાના િરંડામા ંપાછો આવ્યો; ત્યારે દિયોના સૌથી પહલેી ત્યા ં
હાજર થઈ ગઈ હતી. આજે તેનો દેિાિ કાલ કરતા ંઘણો આકષભક હતો ! િાળ કપાયેલા હતા; અન ેએનુ ંબોડુ ંમાથુ ં
ઝગારા મારી રહ્ુ ંહતુ.ં નાહીને ઉઘડેલા એના બદન પરની શ્યામલતા સીસમના લાકડાની જેમ ચમકી રહી હતી.  

     આજે દિયોનાએ ગલોદરયા સાથ ેઝટપટ રમિાનુ ંશરૂ કયુભ અથિા રમિાનો દેિાિ કયો. ક્ારે રમત પતે અન ે

ક્ારે ગરમાગરમ પોદરજનો  િાડકો હાથમા ંઆિે, તેના ંજ સપના ંતે ઉઘાડી આંિ ેજોઈ રહી હતી. રમતની તેની 
ચાલમા ંકોઈ વ્યહૂરચના તો ક્ાથંી હોય ? ગલોદરયા સામ ેઆઠેક રમત હારી ગયા બાદ; તેની ધીરજ ઓસરી ગઈ 

હતી. દિયોનાની અણઘડ રમતથી ગલોદરયા પણ કંટાળી ગઈ હતી.  

     બન્ન ેછોકરીઓ બીજા કાબેલ િલેાડીઓની રમત જોિા માટે તેમના ટેબલ પાસ ેગઈ. બેન્જાવમન એક બાર 

િરસના છોકરા સાથ ેઅન ેઈિાન એિા જ બીજા છોકરા સાથે રમી રહ્યો હતો. દિયોનાએ જોયુ ંકે, બન્ન ેટીમ બહુ જ 

સાિધાનીથી રમી રહી હતી અને રમતની બ ેચાલ િચ્ચ ેઘણો સમય જતો રહતેો હતો. જેમ જેમ બેન્જાવમન અન ે

ઈિાનના સાણસા ( Fork) પ્રસરતા જતા હતા, તેમ તેમ સામેના છોકરાના મોં પરનો ઉશ્કેરાટ છાનો રહી શકતો ન 

હતો; જાણે કે બન્ને પાટીઓ જીિનમરણનો સઘંષભ િેલી રહી હોય, તેિો સન્નાટો છિાઈ ગયેલો હતો. 

      દિયોનાન ેહિ ેએ રમતમા ંરસ પડ્ો. તે મનોમન આ રમતની સરિામણી પોતાના જીિન સાથ ેકરિા લાગી. 
દરરોજની વ્યથાઓ, અિનિા ઝગડા, આિી પડેલ નિી આિતોમાથંી છૂટકારો મેળિિાના પેંતરા..... જાણ ેકે એ 

બ ેટેબલો પર એની જીિનકથા  ૮ x ૮ના એ રણમેદાન પર આલેિાઈ રહી હતી. 

     પણ એક દીિા જેિો િરક તેની અંદર રહલેી કોઈક સષુપુ્ત શક્ક્તથી છાનો ન રહ્યો. અહીં બેન્જાવમન અન ેઈિાન 

તેના જેિા જ અસહાય અન ેકંગાળ હોિા છતા;ં એ રમતની રાણીની કૂકરી જેિા શક્ક્તમાન હતા. અહીં બાજી તેમના 
કબજામા ંહતી. અહીં તે બ ેકુશળ  િલેાડીઓ હારનાર નહીં, પણ વિજેતા બની શકે તેમ હતા. અન ેદિયોનાએ એક 

મહાન સકંલ્પ કયો, ”કાલ ેનહીં તો બ ેચાર દદિસમા ંગલોદરયાને હિંાિીને જ રહીશ.”  

રિયોનાને ક્ાું ખબર  હતી કે,  
આ સુંકલ્પ તેને દ નનયાના કયા ખણૂામાું ખેંચી જવાનો હતો ? 
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પ્રકરણ- ૩ દુદિયારી હેદરયેટ 
       દિયોનાની માતા હદેરયેટનો જન્મ આશરે ૧૯૬૯મા ંથયો, ત્યારે એના ંમા કે બાપ કોઈન ેતે સહજે પણ 
આિકાયભ ન હતી. માતા કેવિના નાન્યાન્ઝી અન ે વપતા ખલવિન્ગસ્ટન દકગોઝીની તે અનૌરસ દીકરી હતી. 
ખલવિન્ગસ્ટનન ેજુદાજુંદા ંગામોમા ંઅનેક પ્રેવમકાઓ હતી અને તે બધીઓની સાથ ેિારાિરતી રહ્યા કરતો હતો! 
તેની આિી એક રિાત સ્ત્રી કેવિનાથી સીટા ગામમા ંઅિતરેલ દીકરી એ હદેરયેટ. કેવિના કદીક તેના પવત 
સાથ,ે તો કદીક માતાની સાથે રહતેી હતી. એ બધી ઘરબદલીઓમા ંહદેરયેટનુ ંર્ણતર કદી સળંગ રહી શક્યુ ં
નહીં. છેિટે બાર િષભની ઉંમરે ચોથા ધોરણમા ંહદેરયેટે ર્ણિાન ેરામરામ કહી દીધા અન ેમાતાની સાથ ે
જીિતરના જગંમા ંઝુકાિી દીધુ ંતેની મા કોટિેના રસ્તા પર સાજંે કસાિા િચેીન ેગજુરાન ચલાિી રહી હતી. 
એ કામમા ંહદેરયેટ પણ જોતરાઈ ગઈ.  

      ’બાળપણનુ ંસિુ કોને કહિેાય તે મેં કદી અનરુ્વ્યુ ંનથી.’ – હદેરયેટ ઉિાચ. પણ તે હજુ યાદ કરે છે કે 
એ ઉંમરમા ંતણેે નસભ બનિાના ંસપના ંસેવ્યા ંહતા.ં ‘કેિા ંસરસ ચોખ્િા ંચણક કપડા ંઅને લોકોની કેિી સરસ 
સેિા કરાય?’ 

        હદેરયેટ પદંર જ િરસની હતી, ત્યારે ગોડિે બવયન્ઝાએ એન ેનાનીનાની ર્ેટો આપી લોર્ાિી અન ે
તેની સાથ ેતે રાતો ગાળિા લાગી. આના પ્રતાપ ેએન ેએક દીકરી જન્મી. તે રાતે જન્મી હોિાથી એનુ ંનામ 
હદેરયેટે નાઈટ રાખ્યુ.ં ગોડિે તો તેની બીજી પત્ની સાથ ેરહિેા ર્ાગી ગયો હતો, પણ તે જ્યારે હદેરયેટને મળિા 
પાછો આવ્યો; ત્યારે કેવિનાએ તેન ેહદેરયેટની જિાબદારી લેિા મજબરુ કરી દીધો. નાનકડી નાઈટની સાથ ે
હદેરયેટ કોટિેમા ંજ તેના પવત સાથ ેરહિેા લાગી. જે વનશાળમા ંતે થોડુકં પણ ર્ણી હતી, તેના રસોડામા ં
હદેરયેટને નોકરી પણ મળી ગઈ.  

      છેિટે સિુના થોડાક દદિસો હદેરયેટન ેજોિા મળ્યા િરા ! આમ તેણ ેદસ િષભ ગાળ્યા;ં જેમા ંબીજા ંત્રણ 
બાળકો જન્મ્યા ં– જુખલયેટ, બ્રાયન અન ેદિયોના. આશરે ૧૯૯૬મા ંદિયોનાનો જન્મ થયો હતો, એમ માનિામા ં
આિે છે!; તેની જન્મ તારીિ તો શુ ં– જન્મ િષભનો પણ કોઈ જ રેકડભ નથી. કોટિેના ંઝપંડાઓંમા ંિસતા ં
કમનસીબો િસ્તીપત્રકમા ંમાત્ર ચ ૂટંણીની જરૂદરયાતો માટે જ અક્સ્તત્િ ધરાિતા ંહોય છે! દિયોનાન ેતો તેના 
બાપની કશી યાદ નથી, પણ તેના ંમોટા ંર્ાડુંઓ કહ ેછે કે ગોડિે પ્રેમાળ બાપ હતો અન ેતેની સાથેના સિુદ 
જીિનના ંસસં્મરણો તેમને હજુ પણ યાદ છે. કદીક તે આિા કુટંુબને િીદડયો હૉલમા ંકે સૉકરની રમત જોિા 
પણ લઈ જતો હતો. 

      હદેરયેટે તેના પાચંમા બાળક દરચાડભને જન્મ આપ્યાને બ ેમદહના થયા અન ેગોડિેને કશીક અસાર્ધ્ય 
બીમારી લાગ ુપડી. હિ ેતે િેલ્ડર તરીકેના તેના કામ પર જઈ શકતો ન હતો. આટલા મોટા કુટંુબનો ગજુારો 
તે કરી શકે તેમ ન હતો. બીજે પણ તેનુ ંઆવુ ંજ બીજુ ંકુટંુબ પણ તેની સહાયની રાહ જોઈ જ રહ્ુ ંહતુ ંને ?! 
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આ બધી હતાશાઓમા ંતે ઘર છોડીને ર્ાગી ગયો. હદેરયેટની સ્કૂલની નોકરી પણ કમર્ાગયે છૂટી ગઈ. આિા 
કબીલાના માથ ેજાણે આર્ જ ટટૂી પડ્ુ.ં ઝપંડાનુ ંર્ાડુ ંન ર્રાિાના કારણે તે પણ િાલી કરવુ ંપડ્ુ ંઅન ે
હદેરયેટને થાકી-હારીને માનો આશરો લેિો પડ્ો. 

      ૧૯૯૯મા ંગોડિેના આગલા લગનથી જન્મેલી દીકરીએ હદેરયેટને િબર આપી કે ગોડિે તેના ગામમા ં
મરણ પથારીએ છે. હદેરયેટ બધા ંબાળકોન ેલઈન ેપવતના ગામ બયુબુ ુપહોંચી ગઈ, ત્યારે તેન ેિબર પડી કે 
ગોડિેને એઈડ્ઝની બીમારી લાગ ુપડી હતી અન ેતે છેલ્લા તબક્કામા ંદરબાઈ રહ્યો હતો. કોઈની સાથ ેિાત 
કરિા પણ તે અશક્ત હતો. ચાર જ દદિસમા ંતે મરણ શરણ થઈ ગયો. શોકમગન અન ેર્ગન હદેરયેટે માડંમાડં 
તેની સ્મશાનદિયા પતાિી. આ તેની શોક્નુ ંકુટંુબ હતુ,ં છતા ંપણ તેમણે હદેરયેટને સવધયારો આપ્યો કે પાચં 
બાળકોન ેતે એકલે હાથે કોટિેમા ંઉછેરી નહીં શકે અન ેતેના ંબાળકો તેમની સાથ ેજ બયુબુમુા ંરહ,ે તે િધારે 
યોગય રહશેે. આથી હદેરયેટ માત્ર નાનકડા દરચાડભને લઈન ેકોટિે પાછી આિી.  

      હજુ મદહનો પણ પરૂો થયો ન હતો અન ેિબર આવ્યા કે તનેી િચેટ દીકરી જુખલયેટ સિત રીતે બીમાર 
થઈ ગઈ છે. હદેરયેટ સિાળી બયુબુ ુપહોંચી ગઈ, પણ જુખલયેટનુ ંશબ જ તે જોઈ શકી. નાઈટ અન ેનાનકડા ં
દિયોના અન ેબ્રાયન માટે તો વ્હાલસોયી બહને જુખલયેટને ગમુાવ્યાનો ઓથાર અસહ્ય હતો. હદેરયેટે નક્કી કયુું 
કે બાળકો વિના રહિેાનુ ંતેન ેમાટે અશક્ છે. આથી તે તનેી મા કેવિનાને ઘેર કોટિેમા ંઆખુ ંહાઉસન જાઉસન 
લઈન ેપાછી આિી ગઈ. તનેે મનમા ંિહમે પણ પેસી ગયો હતો કે ગોડિેના સગંમા ંતેન ેપણ એઈડ્ઝ લાગ ુ
પડ્ો જ હશ ેઅન ેકોઈ પણ ઘડીએ જમરાજાનુ ંતેડુ ંઆિી શકે તેમ છે. આત્મહત્યા કરિાના ખ્યાલો તેના 
માનસમા ંસતત ઘોળાિા લાગયા, પણ માસમૂ બાળકો સામે જોતા ંતેમન ેબળપિૂભક દબાિી દેિા પડ્ા.  

      આિા સજંોગોમા ંદિયોનાના બાળપણની દારૂણ કઠણાઈઓનો આરંર્ થઈ ગયો. 
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પ્રકરિ- ૪ બાળ મજુર  

   ૨૦૦૧ ની સાિના એક રદિસ ેપાાંચ િરસની રફ્ોના માએ બાફેિા મકાઈ એક તબડકામાાં માથ ેિઈ 
કોટિનેી ગિીઓમાાં ઘમુી રહી હતી. ચારેક છોકરાઓન ેદૂરથી આિતા તેણ ેજો્ા. તેના માસમૂ મનમાાં ઘરાકી 
થિાની આશા બાંધાઈ. નજીક આિતાાં જ ચારે જણાએ રફ્ોનાના માથેથી તબડકુાં નીચ ેઉતરાવયુાં; દરેકે બે બ ે
મકાઈ િીધા. અન…ે કશી ચકૂિણી ક્ાા વિના ચારે્ જણા ભાગી ગ્ા.  

   તબડકાના ભાર સાથ ેઆ નાનકડી બાણિકા તેમનો પીછો શી રીતે કરે? તેમન ેગાળો દેિાના હોશ પણ 
તેનામાાં ન હતા. તે ધ્રસુકે ને ધ્રસુકે રડી પડી. બાજુના ઝાંપડામાાં રહતેી એક બાઈને દ્ા આિી અન ેતેણે આઠ 
મકાઈ તેનાાં બાળકો માટે ખરીદી િીધાાં.  થોડીક કળ િળતાાં તે આગળ િધી અન ેબ ેચાર કિાકે બધુાં િેચાણ 
પતાિી, થાકેિી પાકેિી તે થોડોક પોરો ખાિા બેઠી. ણખસ્સામાાંથી કાઢી મળેિી ૧૨૦૦ વશણિિંગની માતબર મતા 
(!) તે મિકાતી મિકાતી ગણી રહી હતી.  

   દસેક િરસની બ ેછોકરીઓ સામેથી આિી રહી હતી. ‘ઓલ્્ા કાળમખુાઓ મકાઈ લ ૂાંટી ગ્ા ન હોત તો, 
આમન ેતે િચેી શકાત; અને બીજા ૮૦૦ વશણિિંગ િકરામાાં ઉમેરા્ા હોત.’ - એિા વિચાર રફ્ોનાના મનમાાં 
ઘમુરાઈ રહ્યા. અન ેઆ શુાં? એ બ ેજણીઓ રફ્ોનાની ઉપર ટટૂી પડી અન ેતેના હાથમાાંની નોટો ઝાંટિીન ે
સફાળા ભાગી ગઈ. રફ્ોનાનુાં કુમળાં જગત તે ગોઝારા રદિસે ધરતીકાંપથી ઉથપપાથિ થઈ ગયુાં. 

  અન ેબ્રા્ન? જે સાથીઓ સાથ ેએ સ્કૂિમાાં ભણતો હતો; એ બધા વનશાળ છુટયા પછી રમતમાાં મશગિુ 
હતા; અન ેતે તેમને બાફેિા મકાઈ િચેી રહ્યો હતો. કેિી એ હતાશા હશ?ે કેિો એ અરકિંચનતાનો ઓથાર? 
ભવિષ્્ની ણચિંતા કરિાનો તો વિચાર જ એમાાં ક્ાાંથી હો્? આખા રદિસના િૈતરા, સાંઘર્ા અન ેથાક પછી, 
વહાિાાં કુટુપબીજનો સાથ ેસાાંજનુાં ભોજન મળી રહ ે- એ જ તો એ્કમાત્ર સપનુાં હતુાં ને? અન ેતે રદિસ ેરફ્ોનાનુાં 
એ સપનુાં પણ રોળાઈ ગયુાં હતુાં.  

    કે.જીમાાં દાખિ થિાની જગ્્ાએ પાાંચ જ િરસની રફ્ોના બાળમજુર બની ગઈ હતી. વપતા અન ેબહને 
જુણિ્ેટનાાં અણધા્ાા મરણ, નોકરી ગમુાિી ચકેુિી મા, અને ભાડાના મકાનમાાંથી હકાિપટ્ટી -આ સાંજોગોની 
ભરમાર િચ્ચ ેબીજો કોઈ વિકલ્પ જ ક્ાાં હતો? ભણતરની જગ્્ાએ સાાંજનુાં િાળાં કેમ મેળિવુાં એ જ આ 
દુણખ્ારા કુટુપબ માટેનો પ્રાણ પ્રશ્ન હતો ને?  

    ૧૩ િરસની નાઈટ અન ે૬ િરસના બ્રા્ન સાથ ેમજુર ટોળીમાાં રફ્ોનાની પણ ભરતી થઈ ગઈ. સિારમાાં 
હરેર્ેટ સ્િમની સામેની બાજુએ આિિેા રકબુ્  ેમાકેટમાાંથી ઉછીની રીતે મકાઈ િઈ આિતી; અન ેબાફીન ે
ત્રણ તબડકાઓમાાં નાઈટ, બ્રા્ન અન ે રફ્ોનાના માથ ેચઢાિી દેતી. જે આિક થા્ તેમાાંથી જ સાાંજનુાં 
ખાિાનુાં અન ેએમાાંથી બચ ેતેનો સિારી નાસ્તો! એ િચેાણની બચતમાાંથી જ આગિા રદિસે ખરીદેિા મકાઈનુાં 
બીિ ચકુિા્ ને? દાદીમા કેવિનાના આશરે હતાાં; એટિે મકાનનુાં ભાડુાં ચકુિિાનો સિાિ સદભાગ્્ે ન હતો!  
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    રફ્ોનાની જિાબદારી હતી – િીસ મકાઈ ડોડા િેચિાની – જેનાથી ૨૦૦૦ વશણિિંગની આિક તે કુટુપબને 
કરાિી આપે. (આ મહાન આંકડાથી અંજાઈ જિા્; પણ સતત િીસ િરસથી ચાિી રહિેા જાવત જાવત િચ્ચેના 
આંતર વિગ્રહમાાં યગુાન્ડાનુાં અથાતાંત્ર એટલુાં તો ખાડે ગ્ેલુાં હતુાં કે, એ બે હજાર વશણિિંગ તો સાિ મામિૂી રકમ 
જ હતી! 

    રડમસ ચહરેે, અસહ્ય ભખુથી પીડાતા પેટ સાથ ેઅન ેસાિ ખાિી હાથે રફ્ોના તે રદિસે ઘેર પાછી આિી. 
આ અસહ્ય આપવત્તથી બેબાકળી બની ગ્િેી હરેર્ેટ સોટી ઉગાપ્ા વિના ન રહી શકી. કુટુપબનો આખા 
રદિસનો નફો બાજુમાાં િહી રહિેી ગાંદા પાણીની નીકમાાં િહી ગ્ો હતો.  

   આિા તો અનેક દારૂણ અનભુિોથી રફ્ોના ટેિાિા િાગી. કદીક તો બીજાાં ભાઈ બહનેો પણ સાિ મામિૂી 
િકરો કરીને પાછાાં આિતાાં. બીજા રદિસની માકેટમાથી ખરીદી માટે રકમ બાજુએ મકુતાાં ખાિા માટે એક 
વશણિિંગ પણ બચ્્ો ન હો્; તેિા કપરા રદિસો પણ આિી જતા.ઘણા રદિસ ેસૌન ેરાતે માત્ર ચા પીન ેચિાિી 
પડતુાં. કેટિા્ એિા રદિસો હતા; કે છોકરાાંિન ેલખુ્ુાં સકુુ્ાં જમાડી હરેર્ેટને ભખુ્ા જ સઈુ જવુાં પડતુાં. 

   અન ે રફ્ોનાની એ રદિસોની રદનચ્ાાનો આ તો એક જ ભાગ હતો. સિારે ઊઠીને આખા રદિસ માટે 
પીિાનુાં અન ેરસોઈનુાં પાણી િઈ આિિાની જિાબદારી તેની હતી. એકિી એ પ્રરક્ર્ા જ પરુા ત્રણ કિાકની 
હતી! કદીક એ િાસણ માથ ેમકુીને આ નાનકડી છોકરી પાડોશી માટે પણ પાણીનો જગ ઊંચકી િાિી થોડાક 
વશણિિંગ કમાઈ િેતી હતી. અને રદિસના અંત ેકપડાાં પણ ધોિાનાાં જ ને? િરસાદ પડતો હો્ તો એ ઝાંપડાની 
શોભાની જેમ દોરી પર ઝપમરની જેમ િટકેિાાં રહતેાાં! 

    હરેર્ેટને શાળામાાં વશક્ષણની અગત્ની ખબર તો હતી; પણ તે ણબચારી આ બધી જફામાાંથી ક્ાાંથી ફીની 
રકમ કાઢી શકે? છતાાં કકડે કકડે તે વનશાળમાાં તેમને દાખિ કરાિતી. એ છ િરસના ગાળામાાં રફ્ોના બીજા 
ધોરણ સધુી તો પહોંચી શકી હતી! 

    પણ… દરેક કાળા રડબાાંગ િાદળની આજુબાજુ સોનરેી રેખા હો્ છે તેમ; આિા દારૂણ અનભુિોથી રફ્ોના 
હિ ેટેિાિા િાગી હતી. રક્ષણ જ નહીં; આક્રમણ કરિામાાં પણ તે પાિરધી બની ગઈ હતી. તેની છ િરસની 
ઉમરે, પાડોશના એક છોકરાએ રફ્ોનાન ેબાપ ન હોિા માટે ણચઢાિી; ત્ારે તે તેની ઉપર ચઢી ગઈ હતી અન ે
તેનુાં ગળાં દબાિી દીધુાં હતુાં. જો હરેર્ેટ િચ્ચે ન પડી હોત તો ઈિડો એ પરિોક વસધાિી ગ્ો હોત! 

    રફ્ોના પોત ેજ કહ ેછે કે,” મને ગાળો દેિાનુાં, મારામારી કરિાનુાં અન ેએિી ઘણી બધી ખરાબ રહણેીકરણી 
આપોઆપ આિડી ગઈ હતી. મને ટોકનાર પણ ક્ાાં કોઈ હતુાં; ણબચારી મા તો તેની પોતાની જ ાંજાળોમાાં જ 
કેટિી બધી ગળાડૂબ હતી? “ 
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   આમ જીિનના જ ાંગમાાં જીિતા રહિેાની કળામાાં માહરે થતી જતી રફ્ોનાન ેપોતાનુાં અને પોતાની મતાનુાં 
રક્ષણ કરિાની વયહૂરચનાઓ હિ ેબરાબર આિડિા માાંડી હતી – ચેસની રમતની ચાિોની જેમ.  
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પ્રકરિ- ૫ મૃત્યુ સાથે મૂઠર્ેડ 

    રફ્ોના સાત િરસની હતી; ત્ારની આ િાત છે. એક રદિસ ેસાાંજે મકાઈનુાં િેચાણ પતાિીન ેતે ઘેર 
પાછી આિી રહી હતી; ત્ારે તેનુાં શરીર બહુ જ અકડાઈ રહ્ુાં હતુાં. એક એક ડગલુાં તે માાંડ ભરી રહી હતી. તેન ે
રસ્તાની બાજુમાાં જ સઈૂ જિાનુાં મન થ્ા કરતુાં હતુાં; પણ ખીસામાાં જાળિીને રાખિેી આખી સાાંજના િેચાણની 
મતા કોઈ લુાંટી જા્ એનો ડર તેન ેઝળાંબી રહ્યો હતો. માાંડ માાંડ તે ઘેર તો પહોંચી; પણ અંદર આિતાાં જ તે 
ઢળી પડી. માત્ર બ્રા્ન જ ઘેર હતો. તેની મા જ્ાાં િેચાણ કરી રહી હતી; ત્ાાં દોડી ગ્ો અન ેતેન ેઆ ખબર 
આપી.  

   હરેર્ેટ દોટ મકૂીને ઘર તરફ દોડી. ઘરમાાં આિતાાં જ તેણે જોયુાં કે, રફ્ોનાનુાં શરીર તાિથી ધગધગી રહ્ુાં 
હતુાં. તેણ ેતનેી જાણીતી િનસ્પવતના ભકૂાનો ઉકાળો બનાિી રફ્ોનન ેપા્ો. માાંડ માાંડ તેણ ેપીધો તો ખરો; 
પણ તરત તેન ેઉિટી થઈ ગઈ; અન ે તે બેભાન બનીને પડી ગઈ. હરેર્ેટે તેના કપાળ અન ેમાથા પર 
પાણીનાાં પોતાાં મકુિાનુાં શરૂ કયુું.  

   મોડી રાતે તાિ ઉતરિા િાગ્્ો; અન ેરફ્ોનાનુાં શરીર ઠાંડુાં પડિા િાગ્યુાં. હરેર્ેટને હિે શાાંવત થઈ; અન ેતે 
પણ સઈૂ ગઈ. પણ સિારે રફ્ોના ઊઠિાનુાં નામ િેતી ન હતી. તેનો શ્વાસ પણ ચાિતો ન હતો; અન ેછાતી 
પણ ધબકતી િાગતી ન હતી. હરેર્ેટ ગભરાઈ ગઈ અને પાડોશની એક સ્ત્રીને બોિાિી િાિી. તણેે જાહરે 
કયુું,”અરે! આ તો સ્િધામ પહોંચી ગઈ છે.” ઘરમાાં રોકકળ મચી ગઈ. બીજી બ ેપાડોશણો આ રોકકળ સાાંભળી 
આિી પહોંચી. બધાાંએ રફ્ોનાને તપાસી અન ેતે મરણ પામી છે; તેની સૌન ેખાતરી થઈ ગઈ. જાવતના રરિાજ 
પ્રમાણે તેના નાકમાાં રૂનાાં પમૂડાાં મકુિામાાં આવ્ા; ઘરની જે થોડી ઘણી સામગ્રી હતી; તે ઘરની બહાર મકુી 
દીધી અન ેરફ્ોનાના શરીરને ઝાંપડીની િચ્ચે મકુી બધાાં તેની સદગવત માટે પ્રાથાના કરિા િાગ્્ાાં. 

   હરેર્ેટ ચચા તરફ રિાના થઈ - પાદરી અન ેબીજાાંઓને િાત કરિા કે, રફ્ોનાન ેદફનાિિા કાાંઈક રકમ 
એકઠી કરી શકા્. હરેર્ેટના ગ્ા પછી રફ્ોનાના શરીરની બાજુમાાં જ બેઠેિી અન ેહરેર્ેટની ગેરહાજરીમાાં 
કુટુપબની િડીિ એિી નાઈટને િાગ્યુાં કે, રફ્ોનાના હાથ પર પસીનો િળી રહ્યો હતો. તેના શ્વાસ પણ ધીમ ે
ધીમ ેચાિતા હો્ તેમ િાગ્યુાં. તરત એના નાકમાાંથી પમૂડાાં કાઢી નાાંખિામાાં આવ્ાાં. બીજી સ્ત્રીઓ પ્રાથાના 
બાંધ કરી, રફ્ોનાના શરીરને માિીશ કરિા િાગી. બધાાંના આશ્ચ્ા િચ્ચે રફ્ોનાએ આંખો અડધી પડધી 
ખોિી પણ ખરી!   

      હરેર્ેટ પાછી આિી ત્ારે તે માની જ ન શકી કે, તેની વહાિસો્ી રદકરી મોતન ેહાથતાળી ભરીને પાછી 
આિી ગઈ હતી. પડોશની એક સ્ત્રી બોિી ઊઠી,” આ રફ્ોના નથી. કોઈ પ્રેત એના શરીરમાાં ઘસુી ગયુાં છે!”  
બધુાં ઠેરનુાં ઠેર કરી, બધાાં વિખરા્ાાં. બ ેત્રણ રદિસ ેરફ્ોનાના શરીરમાાં તાકાત આિી અને તે ઝાંપડીની બહાર 
ફરિા િાગી. પણ આજુબાજુનાાં બાળકો તનેી સામ ેકેટિા્ રદિસો સધુી જાણે કોઈ પે્રતને જોઈ રહ્યા હો્, 
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તેમ ડરતાાં રહ્યાાં અન ેતેની સાથે િાતચીત કરિાનુાં પણ ટાળતાાં રહ્યાાં. આસપાસમાાં એિી િાતો પણ ઊડી કે, 
રફ્ોના સેતાનનો અિતાર છે; કારણકે, સેતાનનાાં સાંતાનો જ શબ બનતાાં અન ેભગિાન પાસ ેજતાાં ડરે છે! 
ઘણી્ સ્ત્રીઓએ હરેર્ેટને સિાહ પણ આપી કે,”ગામડેથી ભિૂા મહારાજન ેબોિાિી, રફ્ોનાના શરીરમાાંથી 
પ્રેતને ભગાડી દેવુાં જોઈએ!” ખેર, આ અબધૂ પ્રજા જાતજાતની માન્્તાઓ અન ેઅંધશ્રદ્ધાઓનો આમે્  વશકાર 
બનતી રહતેી હો્ છે. પણ હરેર્ેટનો જજસસની કરૂણામાાં વિશ્વાસ અડગ હતો. 

   એક િરસ પછી; ફરીથી રફ્ોના આમ જ ણબમાર પડી.પણ આ િખત ેહરેર્ેટ આડોશ પાડોશમાાંથી રકમ 
ઉછીની િઈન ેરફ્ોનાન ેહોમ્સ્પટિ િઈ જ ગઈ. ડોલટરે કહ્ુાં કે, “આમ તો મેિેરર્ાનો તાિ જ છે. પણ છેલ્િી 
અિસ્થાની ભ્ાંકરતાિાળો છે. એની કમરમાાં પાણી ભરાઈ ગયુાં છે; તે કાઢવુાં પડશ.ે તે બચી જા્ એિી 
શક્તા બહુ ઓછી છે” નાઈટને રફ્ોના પાસ ેરાખી, રફ્ોનાને દફનાિિી પડે તો ફરીથી બીજી થોડી રકમ 
ભેગી કરિા હરેર્ેટ નીકળી પડી. તેન ેએમ જ િાગ્્ાં કે, આ િખતે તો રફ્ોના નહીં જ બચી શકે. 

   પણ ડોલટર અન ેબધાાંના આશ્ચ્ા િચ્ચ ેરફ્ોના સાજી થઈ ગઈ! હરેર્ેટના મનમાાં પાદરીએ કહિેા શબ્દો 
ગૂાંજતા જ રહ્યા,” આ છોકરી ભગિાનન ેવહાિી છે. જજસસ એને કોઈક અકળ ભવિષ્્ તરફ દોરી રહ્યા છે.”  

      જીિનની ચેસની રમતમાાં રફ્ોનાએ અજ્ઞાત રીતે મોતની રાણીન ેબે િખત પહાત કરી હતી! 

  



અનુક્રમણિકા 

18 

પ્રકરિ- ૬ ગ્લોણરયા માસ્તર 

  ગ્િોરર્ા….કોટિેના સ્િમનુાં એક બીજુ ાં સેપપિ! કટેન્ડેની ચેસ લિબના સૌથી જૂના 
ખેિાડીઓમાાંના એક અન ેએ લિબના એ સમ્ના સૌથી શ્રેષ્ઠ ખેિાડી – બેન્જાવમનની બહને. 
એ ઓળખ કરતાાં િધારે નિાઈ પમાડે તેિી િાસ્તવિકતા એ કે, બે જ જણના કુટુપબનુાં એ  
બાળક, અને બેન્જાવમન એનો િાિી! 

   િાત જાણ ેએમ છે કે, ગ્િોરર્ા બે જ િરસની હતી; ત્ારે એ બને્નની માતા કોટિેમાાં 
ગજુરાન ચિાિવુાં દોહ્યલુાં િાગતાાં આ બે ભાાંડુના ભાગી ગ્ેિા બાપને ગોતિા ગઈ તે ગઈ 
જ. એમ કહ ેછે કે, એના િરે તેન ેકોઈ કોઠુાં ન આપતાાં તેણે આપઘાત ક્ો હતો. કોઈક િળી 
એમ કહ ે છે કે, ‘વિલટોરર્ા તળાિમાાં આિેિા ટાપઓુ પર એ માછિાાં પકડિાનાાં કામમાાં 
જોતરાઈ ગઈ છે.’ જેમ હો્ તેમ. બે િરસથી બેનજાવમન જ કોટિેના રસ્તા પરની એક 
હોટિમાાં નાનુાં મોટુાં કામ કરતો હતો; અને બહનેનો િાિી પણ હતો! એની નોકરી સિારના 
પાાંચથી સાાંજના પાાંચ સધુીની. એ સોકર રમિા આિી શકે તેમ ન હત ુાં; અને શરીરે પણ એ 
બહુ સશલત ન હતો; પણ ચેસમાાં એન ેઠીક ગેડ બેસી ગઈ હતી. સાાંજે પોરરજ મળે અન ે
રાાંધિાની કડાકૂટ બચે; એટિ ેતેણે ગ્િોરર્ાને પણ ચેસ લિબમાાં દાખિ કરી દીધી હતી. 

    રફ્ોના માટે ગ્િોરર્ાને મહાત કરિાનો સાંકલ્પ કરિો એક િાત હતી; અને એનુાં 
અમિીકરણ કરવુાં એ બીજી િાત હતી. ગ્િોરર્ા છ મરહનાથી આ રમત રમતી હતી. એન ે
થોડી થોડી ચાિબાજી આિડિા માાંડી હતી. રફ્ોનાથી નાની હોિા છતાાં તે વસવન્ર હતી!  

    ત્રીજા રદિસથી રફ્ોના એકદમ ધ્્ાનથી ગ્િોરર્ાની રમત જોિા િાગી. એને એ સમજાતુાં 
જ નહોત ુાં કે, ‘હાથે ચાિીને ગ્િોરર્ા તેનુાં પ્્ાદુાં મારિા માટે  શા માટે સામે ધરી દેતી હતી?’ 
ફટ કરતાાંકને ્શુ થઈને રફ્ોના એને ઊડાિી તો દેતી, પણ તરત ગ્િોરર્ાનો હાથી, ઊંટ કે 
ઘોડુાં ધસમસતુાં આિી જતુાં; અને રફ્ોનાના ગઢમાાં પેંસી ખાના ખરાબી કરી દેત ુાં. કેટિા્ 
રદિસ પછી પછી રફ્ોનાન ેએ િાતનુાં ભાન થયુાં કે, તાતકાણિક ફા્દા માત્ર જોિાથી અહીં 
કામ હાિિાનુાં નથ! આમ કેટિા્ રદિસ પછી; એને એ પ્્ાદુાં મેળિી િેિાની િાિચ પર 
િગામ મારિાનુાં અવતજ્ઞાન થયુાં!  

  અને આમ ને આમ રદિસો પર રદિસો િીતિા િાગ્્ા અને નિી નિી ચાિો રફ્ોનાન ે
હસ્તગત થતી ગઈ. તેને પોતાની રમતનુાં રક્ષણ કરિાનુાં આિડી ગયુાં. હિે ગ્િોરર્ા એના 
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ગઢમાાં ગાબડાાં પાડી શકતી ન હતી; એને સાણસામાાં (Fork) િઈ શકતી ન હતી. એ બેની 
રમત હિ ેનીરસ બની ગઈ હતી. આથી એક બે રમત રમી, કોઈ પરરણામ િાવ્ા વિના બને્ન 
બીજા ચેસના ખાાં ની રમત જોિા ઊભી રહી જતી. ત્ાાં રફ્ોનાને જ્ઞાન થિા િાગ્યુાં કે, એ 
મહારથીઓ બહ ુિાાંબી નજરિાળા હતા! ત્રીજા કે ચોથા પગિ ેએમની વયહૂરચના પરરણામ 
આપતી હતી. રક્ષણ અને આક્રમણ બને્નની તરફ એ ખેરખાાંઓ નજર રાખી શકતા હતા.  

     ચેસનુાં બોડા કોટિેના સ્િમ જેવુાં રણમેદાન હત ુાં, બલ્કે એના આટાપાટા, પડકારો, રસાકસી 
અને પેંતરા ઘણા િધારે જરટિ હતા. રમત પણ એમના જીિનના રગવશ્ા ગાડા કરતાાં બહ ુ
જ રદિચસ્પ હતી. સૌથી િધારે અગત્ની િાત તો એ હતી કે, અહીં રમનાર કોઈનુાં ઓવશ્ાળાં 
કે ગરીબડુાં ન હત ુાં. કાબેણિ્ત કેળિી શકા્ એિી હતી; અને એનુાં એક ફરદયુાં પણ ચકુિિાનુાં 
ન હત ુાં! અહીં રમનાર રાણીના પ્્ાદાાં જેવુાં શમ્લતમાન બની શકે તેમ હત ુાં.  

   બીજો એક મહતિનુાં અને ધીમે ધીમે કામ કરિા માડેલુાં પરરબળ એ હત ુાં કે, રમતની સભ્્તા 
અને િતાણ ૂાંકની વશસ્તબદ્ધતા આપોઆપ રમનારમાાં ખીિતા જતા હતા. તેના કરતાાં ચાર િરસ 
નાની હોિા છતાાં; રફ્ોનાનો વપત્તો હટે કે, ગાળ બોિિા જા્; ત્ારે એ ટબકુડી એને 
ટપકારતી. આમ રફ્ોનાની અંદર એક નિા જ વ્મ્લતતિનો અંકૂર ફૂટિા િાગ્્ો હતો.  

   આમ ને આમ બે મરહના િીતી ગ્ા. ચબરાક વશક્ષક એિા કટેન્ડેને રફ્ોનામાાં આિી રહલેુાં 
પરરિતાન ખ્ાિમાાં આિી ગયુાં. તેણે હિ ેરફ્ોનાને છોકરાઓની પાસે શીખિા બેસાડી દીધી. 
ઈિાન અને બેન્જાવમન બહુ સારા ના્બ કોચ હતા; અને તેમની સાથ ેરફ્ોના હિ ેરમતના 
મધ્્ અને અંત ભાગના દાિપેચ શીખિા િાગી.  

  જેમ જેમ રફ્ોનાનો રમતમાાં રસ િધિા િાગ્્ો; તેમ તેમ કુટુપબની અંદર તેન ેભોગિિી 
પડતી ્ાતનાઓ સહ્ય બનિા િાગી. જો કે, એ ઓથાર કેટિો ભ્ાિહ હતો – તે જાણિા 
આપણે એક અઠિારડ્ાની રાહ જોિી રહી!   
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 પ્રકરિ- ૭ નાઈટ 

      નાઈટ – હરેર્ેટની પાટિી કુાંિરી! જ્ારે તે જન્મી હશ ેત્ારે ખીિતી કળી જેિી યિુાન હરેર્ેટન ે
કેટિો ઉમાંગ હશ?ે કેિા કેિા અરમાન એની આ પહિેા ખોળાની િાડિી માટે તેણે યિુાનીના ઉંબર 
પર પ્રિેશતાાં સેવ્ાાં હશ?ે  

      પણ દસેક િર્ાના પવત સાથેના ચપટીક સખુી િગ્ન જીિન પછી હરેર્ેટને માથે દુખનો પહાડ 
ટટૂી પડયો; અથિા તો આપવત્તઓના ચક્રિાત ેતનેા ચહચહાતા માળાન ેઊંડી, કાજળ કાળી, ભ્ાિહ 
ખીણમાાં ફાંગોળી દીધો. પવતનુાં મતૃય,ુ વનશાળમાાં રસોઈ બનાિિાની નોકરીમાાંથી રૂખસદ, પ્રમાણમાાં 
ઠીક કહી શકા્ તેિા પવતના મકાનમાાંથી હકાિપટ્ટી, એક વહાિસો્ી, ઊગતી કળી જેિી દીકરીનો 
દેહાન્ત, જે માતાએ તેન ેપોતાના ઘરમાાંથી કાઢી મકુી હતી, ત્ાાં જ આશરો િેિાની મજબરુી, ચાર 
ચાર માસમૂ બાળકોને ઉછેરિાની જિાબદારી, િચેાણકામનો ણબન અનભુિ…. આટિી વ્થાઓ 
સષૃ્ષ્ટના સર્જનહારન ેહરેર્ેટ માટે પરૂતી િાગતી ન હતી. જેનો અંત આિિાની કોઈ જ આશા્ેશ ન 
હતી; તેવુાં અંધકાર, ્ાતનાઓ અને હતાશાથી ભરેલુાં તેની જીિન્ાત્રામાાં િચ્ચે આિી પડેલુાં બોગદુાં 
િધારે ને િધારે ઊંડુાં અન ેઘનઘોર બનતુાં જતુાં હત ુાં. 

      કસાિા િેચિાના અને મકાઈ બાફીને છોકરાાંિ પાસે િેચાિિાના ધાંધામાાં હરેર્ેટની અણ 
આિડત છતી થઈ ગઈ. તેણે સિૂાના ગોદડાની અિેજીમાાં મારકિટમાાંથી માિ સામાન ઉછીનો 
મેળિિાની વ્િસ્થા કરી હતી. પણ એમાાંથી થતો નફો રોજના ખોરાકમાાં અન ેબ્રા્ન અને રફ્ોનાની 
શાળાની ફી ભરિામાાં જ િપરાઈ જતો. છેિટે ખરીદીની રકમ ન ચકુિાતાાં તેન ેસિુાનુાં ગોદડુાં ગમુાિવુાં 
પડ્ુાં. અવતશ્ વદૃ્ધ બનેિી કેવિના સમેત સૌ માટે ભવૂમ શ્ન જ હિ ેરાતનો સખુ આશરો બની 
ગયુાં.  

      આટલુાં ઓછુાં હો્ તેમ એક જ વ્મ્લત રહી શકે તેિા એ ઝાંપડાના મકાન માણિકે છ મરહનાનુાં 
ભાડુાં ન ચકૂિા્ાના કારણ ેહરેર્ેટને એ ખાિી કરી દેિાની નોરટસ ફટકારી દીધી. કોટિેના છેિાડ ે
આિેિા, સસ્તા ભાડાના એક ઝાંપડામાાં બદિી તો કરી, પણ છેિટે કેવિના આ દુુઃખમાાંથી કા્મી 
છૂટકારો પામી ગઈ. એની અંવતમ રક્ર્ાનુાં ખચા તો આડોશ પાડોશની મદદથી પતયુાં; પણ એક રદિસ 
ઘરની સામગ્રી ભગિાનના ભરોસે મકુી, બધાાં કામ ેગ્ાાં હતાાં; ત્ારે પાછા આિતાાં ખબર પડી કે, 
એના બારણ ેતાળાં ન હોિાના કારણ ેઅને સાિ વનર્જન વિસ્તાર હોિાના કારણ,ે બધી મતા ચોરાઈ 
ગઈ હતી. હિ ેતો બીજુ ાં ઝાંપડુાં કાળક્રમે પણ હરેર્ેટને મળે તેમ ન હત ુાં.  
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       દૂરના એક મવશ્ાઈ ભાઈને દ્ા આિતાાં પોતાના ઝાંપડામાાં તેમને ચારેક મરહના રહિેા દીધા. 
પણ એ આરિકન, જ ાંગિી મેિી વિદ્યાની સાધના કરતો હતો. તેન ેસતત િહમે રહતેો હતો કે, હરેર્ેટનાાં 
નાનાાં બાળકો પેશાબ કરે છે; એટિ ેએની સાધના ફળતી નથી; અને તેન ેપતની મળતી નથી. આ 
કારણ ેએના ઘરમાાંથી પણ સૌને બહાર નીકળી જવુાં પડ્ુાં.  

      છેિટે પાાંચે્  જણા રસ્તા પર રઝળતાાં થઈ ગ્ાાં. રકબુ્  ેમાકેટની દુકાનોના ઓટિે તેમનો રેન 
બસેરા હતો. િરસાદ આિે ત્ારે પિળિામાાંથી બચિાની કોઈ જ શક્તા નહીં; અને એ ભીને કપડ ે
જ બાકીની રાત ઠુાંઠિાતાાં ઠુાંઠિાતાાં ગજુારિાની. ધો્ેિાાં કપડાાં પણ ક્ાાં સકુિિા, એની રોજ પળોજણ. 
કોઈકે આિી અસિામત રીતે રહિેા કરતાાં બાપને ગામ જતા રહિેા હરેર્ેટને સિાહ આપી; પણ 
ત્ાાં જિાના બસ ભાડાના ફરદ્ાાં ગાાંઠે હો્ તો જિા્ન?ે ત્ાાં આશરો મળિાની કોઈ સાંભાિના પણ 
ક્ાાં હતી? િોકોન ેખાિા માટે કસાિા િેચિાનો ધાંધો તો હજી ચાલ ુજ હતો; પણ ઘણા રદિસ એિા 
જતા કે, છોકરાાંિ જ માાંડ સાાંજનુાં િાળ પામતાાં – અન ેઆખા રદિસની કમર તોડી નાાંખ ેતેિી મજૂરી 
બાદ હરેર્ેટન ેતો નક્ોરડા જ સઈુ જવુાં પડતુાં.  

      આમ મરહનો િીત્ો હશે, ત્ારે અમકુ રહતેશરીઓએ હરેર્ેટના કુટુપબની આ દ્ાજનક હાિતની 
િાત ચચાના પાદરીને કરી અને રાતે ચચાના િરાંડામાાં આશરો િેિાની પરિાનગી મળી. બધાાંન ેએ 
રાત જાણ ેકોઈ મહિેમાાં રહિેા મળયુાં હો્ તેિો હાશકારો થ્ો! 

      યિુાની ફૂટુાં ફુટુાં કરી રહી હતી તેિી નાઈટન ેમાટે આ મ્સ્થતી અસહ્ય બની. તેણે આ દારૂણ 
પરરસ્થીવતમાાંથી થોડીક રાહત મેળિિાનો કોટિેની ગિીઓનો સૌથી સહિેો રસ્તો ગોતી કાઢયો. 
રસ્તામાાં ચાિતાાં ઘણા યિુાનો તેની સામ ેચેનચાળા તો કરતા જ હતા. એક રદિસ રસ્તા પરથી 
પસાર થઈ રહિેી ઓટોરીક્ષા તેની પાસે થોભી. એમાાંથી ઉતરી એક સખુી િાગતા માણસે નાઈટન ે
સાથ ેબેસી જિા આમાંત્રી. હિ ેઆ સચૂન ન સમજે તેિી તે નાદાન ન હતી. તેન ેઆખા કુટુપબ માટે 
ઊજળા ભવિષ્્નાાં દશાન આ શક્તામાાં થ્ા. આંખો મીંચીને નાઈટ એ રીક્ષામાાં બેસી ગઈ. પાછી 
આિી ત્ારે તેનુાં કૌમા્ા લ ૂાંટાઈ ગયુાં હત ુાં; પણ તને ેપહરેિા ઉચ્ચ મધ્્મ િગાની સ્ત્રીઓ પહરેે તેવુાં 
િોક અન ેગળે સસ્તી, ચમકતી માળા હતી. મોડી રાતે તે પાછી આિી ત્ારે તેણે હરેર્ેટના હાથમાાં 
૨૦,૦૦૦ વશણિિંગ મકુી દીધા. હરેર્ેટ દીકરીને શુાં કહ?ે આ વિિશતા સ્િીકા્ાા વસિા્ તેની પાસ ેક્ો 
બીજો વિકલ્પ બાકી જ રહ્યો હતો? 
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       આમ જગતના સૌથી પ્રાચીન આ ધાંધામાાં નાઈટે પગ માાંડી દીધા. રદિસ પછી રદિસ િીતતા 
ગ્ા; અને આ કામમાાં નાઈટને ફાિટ આિતી ગઈ. તેનો દેખાિ અને પહરેિેશ પણ હિ ેઘણો 
આકર્ાક બની ગ્ો હતો. હિે તે દરરોજ િધારે ને િધારે રકમ માના હાથમાાં મકુી શકતી હતી.         

      છેિટે તેન ેરખાત તરીકે રાખનાર એક ગરજુ જણ મળી ગ્ો. નાઈટ એની સાથ ેરહિેા ચાિી 
ગઈ. પણ એ વહાિસો્ી દીકરીએ મા અને ભાાંડુઓને રહિેા એક ઝાંપડાની વ્િસ્થા તો કરી જ દીધી. 
આમ હરેર્ેટનો રહિેાનો પ્રશ્ન દીકરીના દેહના િેચાણમાાંથી નીકળિા િાગ્્ો. ઘરમાાં ખાનારુાં એક પટે 
પણ ઓછુાં થયુાં જ હત ુાં ને? અિારનિાર નાઈટ મળિા આિતી અન ેમાના હાથમાાં ઠીક ઠીક કહી 
શકા્ તેિી રકમ મકુી જતી - અને કદીક ભાાંડુઓ માટે નિાાં કપડાાં પણ.  

      આપણે હરેર્ેટની આ પાટિી કુાંિરીને અણભનાંદન આપીશુાં કે રફટકારીશ?ુ ધન્્ છે એ હૈ્ાાંને જે 
િોહીની સગાઈનો બદિો િોહીના ધાંધામાથી ચકૂિે છે. ધન્્ છે એ કુમળી કન્્ાઓને જે ભાાંડુઓ અન ે
વહાિી મા માટે આંખ મીંચીને પોતાની આબરૂનુાં િીિામ થિા દે છે.  

      આ પછી પણ હરેર્ેટને અિગ અિગ કારણોથી બીજાાં ત્રણ ઘર બદિિાાં પડયાાં. પણ વિવધની 
આ બધી િક્રતાઓએ હિ ેહરેર્ેટને િધારે સમજદાર બનાિી દીધી હતી.અનભુિે એને એ શીખિા 
મળયુાં કે, શાકિાળીના ધાંધામાાં િધારે સારી બરકત રહશેે; અને છોકરાાંઓન ેભણાિી પણ શકાશ.ે આથી 
હિ ેતે રોજ રાતે બે િાગ ેઊઠી રકબુ્ ેના જથ્થાબાંધ શાકભાજીના મારકિટમાાંથી શાક ખરીદી િાિિાનો 
અન ેતેનુાં છુટક િેચાણ કરિાનો ધાંધો શરૂ ક્ો. આમાાં તેન ેપ્રમાણમાાં ઓછી મજુરી કરિી પડતી અન ે
નફો પણ ઠીક રહતેો હતો.અિબત્ત રાતે પાછી આિે ત્ારે તો છોકરાાંઓ ઊંઘી જ ગ્ા હો્. કેટિા્ 
રદિસ જતા કે, બાળકો મા સાથે િાતચીત કરી શક્ા હો્. પણ ધીમે ધીમે હરેર્ેટનુાં ગાડુાં ઘાાંચમાથી 
બહાર આિિા િાગ્યુાં. તેણે એની સામગ્રીમાાં પણ િધારો કરિા માાંડયો. હિ ેતે પ્િાષ્સ્ટકનો સસ્તો 
સામાન, અન્ડર િેર, ટુથપેસ્ટ વિ. પણ િેચિા િાગી.  

     જ્ારે ચેસની રાણીની કુાંકરી રફ્ોનાએ પહિેી િખત પોતાના હાથમાાં િીધી હતી; ત્ારે નાઈટ 
કોઈકની િાસના સાંતોર્ી રહિેી રાણીના રૂપમાાં એક અનો્ુાં આતમ બણિદાન આપી રહી હતી.  
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પ્રકરિ- ૮ વિજયની પહેલી ઉષા 

     તે રદિસ ેસાાંજે રફ્ોના એકી શ્વાસ ેઘેર દોડતી પહોંચી ગઈ અને માન ેિળગી ણચતકારી ઊઠી,” 
મા! આજે હુાં જીતી ગઈ.” સાતમા આસમાનના સ્િગા જેિો, પોરરજનો િાડકો હાથમાાં આિે, તે ક્ષણની 
રાહ જોિાની સધૂ બધૂ પણ તે રદિસ ેતે ગમુાિી બેઠી હતી. તેના નાનકડા જીિનમાાં આિેિા િળાાંક 
પછીનો આ પહિેો વિજ્ હતો.  

        આ અગાઉ પણ રસ્તા પરની, સિાાઈિિ (ગજુરાતી?) માટેની િડતોમાાં તે મારામારી અન ે
ગાળાગાળી કરીન ેજીતી તો શકતી જ હતી. તે આિડતો પણ તેણે જાત ેજ મેળિેિી હતી; પણ આ 
વિજ્ જુદી જ જાતનો હતો. આ તેની અંદર ધરબાઈને પડેિી – કદાચ તેના મહનેતકશ, િેલ્ડર 
બાપ અન ેમમતા ભરેિી, મહનેત ુમાની પાસેથી િારસામાાં મળેિી - કોઈક સષુપુ્ત શમ્લતનો પહિેો 
વિજ્ હતો. આ વિજ્ તનેા માટે કોઈક અગોચર દુવન્ાના સોનેરી બારણાાં ફટાબાર ખોિી આપિાનો 
હતો; તેન ે દુવન્ાના ઝળાહળાાં થતાાં નગરોની રોશની અને ચહિપહિની ઝાાંખી કરાિિા સજાા્ો 
હતો. કદી ન જો્ા હો્ તેિા વિવિધ જાતના મોટેરાાંઓ સામે તેન ેચેસ –મઠુભેડ કરાિી આપિાનો 
હતો.  

       તે રદિસ ેતેણે પાદરી મગેુરિાના ઘરના િરડામાાં ભરાતી ચેસ વમજિસના ચોથા નપબરના 
શ્રેષ્ઠ ખેિાડી જોસેફન ેચેસની રમતમાાં ભોં્ભેગો કરી દીધો હતો; ચેક મેટ ક્ો હતો. 

     ગ્િોરર્ા માસ્તરની શાળામાાંથી બઢતી પાપ્ા બાદ રફ્ોના તેનાથી મોટા ઈિાન અને થોડાક 
નાના પણ ચબરાક એિા, બેન્જાવમન માસ્તરોની શાળામાાં ચેસની કળા શીખિા િાગી હતી. શરૂઆતમાાં 
તો તેન ેએમ જ હત ુાં કે, છોકરાઓ સામ ેજીતિા તેમની જેમ િડા્ક જ બનવુાં જોઈએ! આથી તે 
હપમેશ વિચા્ાા વિનાની આક્રમક રમત જ રપ્ા કરતી, અને પ્રવતસ્પધીની અગત્ની કુાંકરીઓને 
મારીને જ સાંતોર્ માની િેતી. તેન ેએ ખબર ન પડતી કે, આમ કરિામાાં સામેિાળાએ ગોઠિેિા 
ફોકામાાં તે હપમેશ ફસાઈ જ જતી હતી. તેન ેઆ બે ઉસ્તાદો સાથ ેરમતાાં રમતાાં ભાન થિા િાગ્યુાં કે, 
છોકરી તરીકેની તેની જન્મજાત આિડત – ધીરજ અને શાાંત મન – જ તેન ેચેસમાાં છોકરાઓ સામેની 
િડતમાાં કુશળતા અને શ્રેષ્ઠતા અપાિી શકે તેમ હતાાં. આ બે ઉસ્તાદો સામે તે અિબત્ત જીતતી તો 
હતી જ - પણ તે તો એ માસ્તરોએ શીખિાડેિી ચાિોન ેકારણ.ે તેની ગિત ચાિોન ેએ કુશળ 
માસ્તરો સધુારી દેતા અને તેન ેવિજ્ની ચાિી હાથિગી કરી આપતા. એિા એક એક વશક્ષણ-વિજ્ ે
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રફ્ોના ચેસ રમિાની કળામાાં િધારે ને િધારે માહરે બનતી જતી હતી. તેની અંદર ધરબાઈને 
પડેિી વિવશષ્ઠ શમ્લતનો અંકુર રદન-બ-રદન િધામાન થઈ રહ્યો હતો.  

      ઈિાન અને બેન્જાવમન તેન ેજે તાિીમ આપી રહ્યા હતા; તેની ઉપર કટેન્ડે બહુ જ ચોકસાઈથી 
નજર રાખી જ રહ્યો હતો ને? કટેન્ડેની ્ોજનામાાં- જેમ ઈિાન અને બેન્જાવમન તૈ્ાર થ્ા હતા; 
અન ેજોસેફ થઈ રહ્યો હતો; તેમ જ - એક છોકરીન ેપણ તૈ્ાર કરિાની ઉમદે હતી. જો કે તેની આ 
ઉમેદ ઘણી જ િધારે મશુ્કેિ હતી. તેણે ત્રણ ચાર છોકરીઓને એ સ્તર પર િાિિા અથાક પ્ર્તનો 
ક્ાા હતા. પણ એ કન્્ાઓ ઉમરમાાં આિતાાં, અન્્ પ્રિોભનો અને મજબરુીઓનો ભોગ બની, 
માતાઓ બની જતી હતી. એ બધીઓ સાંસારની જળોજથામાાં પછી એિી તો ડુબી જતી કે, ચેસન ે
ફારગવત આપી તે કોટિેના જીિતા દોજખમાાં ખોિાઈ જિા વસિા્ બીજો કશો વિકલ્પ તેમની પાસ ે
ન રહતેો.  આિી જ, રફ્ોના પહિેાાંની એક છોકરી- જોસેફાઈન- ખરેખર તેજ રદમાગની હતી જ ને? 
કટેન્ડેન ેએની પાસેથી બહુ જ આશાઓ હતી. પણ તે ચાર મરહના પહિેાાં આિી; પછી ડોકાઈ જ ન 
હતી. િાિડ આવ્ા હતા કે, તે તેના બાળકન ેજન્મ આપીને પવતને ઘેર બીજા એક સ્િમમાાં જતી 
રહી હતી. રફ્ોનાના સદભાગ્્ે તે માત્ર દસ જ િર્ાની હતી; અને આિી બધી જ ાંજાળોમાાં ફસાિા માટે 
ઘણી નાની હતી! 

      જોસેફ… ચેસ પ્રોજેલટના ઝળહળતા સીતારાઓમાાંનો એક. તેન ે કોઈ હરાિી શકતુાં નહીં – 
વસિા્કે ઈિાન અને બેન્જાવમન અને અિબત્ત લટેન્ડે! એની વિવશષ્ઠતા હતી - ‘ફૂલ્સ મેટ’. જોસેફન ે
એ ચાિમાાં શી રીતે હાંફાિિો તે કોઈન ેઆિડતુાં ન હત ુાં. 

(બે જ ચાિમાાં સામેિાળાને ચેક મેટ કરનારી એિી એક ચાિ આ રહી!) 

https://www.youtube.com/watch?v=e2KjC8QIHvE 

      રફ્ોનાની િધી રહિેી આિડતની કસોટી કરિા કટેન્ડેએ તેન ેજોસેફની સામે હિ ેબેસાડી. બે 
ત્રણ રદિસ તો રફ્ોનાને જોસેફની એ ગોરખ ચાિને શી રીતે નાકામ્ાબ બનાિિી, તેનો કશો જ 
ખ્ાિ આિતો ન હતો. પણ કટેન્ડેએ સામાન્્ િાતચીતમાાં તેન ેએક નાનકડુાં સચૂન આપ્યુાં. 

       તે રદિસની રમતમાાં પણ જોસેફે રફ્ોના સામ ેતેની એ જ ઉસ્તાદ કળા – તેને આિડતી ણચત 
કરિાની એક માત્ર ચાિ – અજમાિી દીધી. પણ હિે રફ્ોના િધારે સતેજ બની ગઈ હતી. તેણે 
રાજાન ેબચાિિા પોતાની રાણીને આગળ ધરી દીધી!  જોકે, તેન ેઆના પછી શુાં કરવુાં તે વિશ ે

https://www.youtube.com/watch?v=e2KjC8QIHvE
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કટેન્ડેએ કશુાં કહ્ુાં ન હત ુાં. જોસેફે કદી હરીફની આિી ચાિ જોઈ જ ન હતી. તે મુાંઝાઈ ગ્ો અન ેતેણે 
િળતાાં રફ્ોનાનુાં એક પ્્ાદુાં ઝડપી િીધુાં. તેન ેએ ખબર ન રહી કે, તેની પોતાની રાણી તે જોખમમાાં 
મકુી રહ્યો હતો. િળતી ચાિોમાાં તેણે રફ્ોનાના હાથ ેરાણી અને ઊંટ ગમુાવ્ા.        

      આિી બે મહતિની કુાંકરીઓ ગમુાવ્ાના કારણ ેહિ ેતેની રમત આક્રમકના સ્થાને રક્ષણાતમક 
બની ગઈ. રફ્ોના હિ ેતેના સાણસા (fork) ગોઠિિા િાગી. રમત જોઈ રહિેાાં સૌ બોિી ઊઠયાાં,” 
રફ્ોના જીતી ગઈ! રફ્ોના જીતી ગઈ! “ જોકે, હજુ રફ્ોનાને ખ્ાિ આવ્ો નહીં કે, તે જોસેફના 
રાજાન ે‘ચેક’ આપી શકે તેમ છે. ઘણી બધી વ્થા ચાિો પછી તેણે જોસેફના રાજાને ચેક મેટ ક્ો 
અન ેતેન ેઅહસેાસ થ્ો કે, તે આ બાજી જીતી ગઈ હતી – તેના જીિનની ચેસમાાં પહિેી જીત. જોસેફ 
એક છોકરીના હાથે વશકસ્ત પામિાના કારણે ચોધાર આંસએુ રડી પડયો; અન ેવહાિી માન ેપોતાની 
જીતની જાણ કરિા રફ્ોના મઠુીઓ િાળીને, પોરરજના િાડકાની રાહ જો્ા વિના, ઘર તરફ ભાગી.  

      કાળાડિબાાંગ, અંધકારથી ભરેલા તેના જગતમાાં આશાભરી સવારની બાાંગ પકુારતી ઉષા ઊગી 
ચકુી હતી.  
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પ્રકરિ- ૯ ફાધર ગ્રાઈમ ટુનાકમેન્ટ 

    અન ેતે રદિસ આિી જ પહોંચ્્ો. રોબટા  હિ ેજાતે રફ્ોનાને ભણાિિા િાગ્્ો! 
    જોસેફન ેહરાવ્ા પછી, રફ્ોનાને દરરોજ ઈિાન અન ેબેન્જાવમન સાથ ેરમિાનુાં રોબટા માસ્ટરે નક્ી કયુું. 
તેના માસ્ટર પ્િાન (બહુગામી ્ોજના?) મજુબ આમન ેઆમ ખાિી રમતો રપ્ ેરાખિાથી કાાંઈ િળિાનુાં 
નહોત ુાં. બહુ ઓછાાં છોકરાાં ચેસ પ્રોજેલટમાાં ટકી રહતેાાં હતાાં - જોસેફાઈનની જેમ છોકરીઓ તો ખાસ. જો ત્રણ 
ચાર જણન ેકપપાિામાાં રમાતી જુવન્ર ટુનાામેન્ટમાાં ઉતારિામાાં આિે તો જ, તેમની આિડતની ખરેખરી કસોટી 
થઈ શકે, નિી વસદ્ધદ્ધઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે, આ પ્રવવૃત્ત કપપાિાના બીજા સ્િમ વિસ્તારોમાાં પણ પ્રસારી શકા્.  

   એક રદિસ છુટા પડતી િખતે રોબટે કરેિા એક નાનકડા જ સચૂનને રફ્ોનાએ આતમસાત કરી િીધુાં હતુાં; 
અન ેપોતાની અક્િ હુાંવશ્ારીથી તેણ ેજોસેફન ેપહાત ક્ો હતો. ચકોર રોબટા આ પરરિતાન, આ નિ-ઉતથાન 
કળી ગ્ો હતો. આ નાની સનૂી બાબત ન હતી. રફ્ોનામાાં રહિેી જન્મજાત પ્રવતભાની કળી હિ ેઉઘડી ગઈ 
હતી. ઉચ્ચ કક્ષાના ગિુાબને ખીિિા માટે જે માિજત જરૂરી હો્; તેિી માિજત હિ ેઆ બાગબાન માટે 
આિશ્્ક બની ગઈ હતી. 

    અન ેજુઓ તો ખરા! આ દસ જ િરસની બાળા હિ ેબીજા અન ેત્રીજા નપબરના ખેિાડીઓ સામ ેસહજે પણ 
ગભરા્ા વિના હોડ મારિા માાંડી હતી. બન્ને ઉસ્તાદોન ેકહિેામાાં આવયુાં કે, ‘જીતિા માટે તેન ેકોઈ જ સચૂન 
હિ ેઆપિાના નથી.’ અન ેહિે એ સચૂનો જરૂરી પણ ક્ાાં હતાાં? હિ ેતો એક િરસનુાં નાનકડુાં િેંડોણળયુાં ઊભુાં 
થઈને ચાિિા અન ેદોડિા િાગે; તેમ રફ્ોના હરણફાળો ભરિા માાંડી હતી.  

     અન ેઆથી ગણતરીના રદિસોમાાં જ રોબટે જાત ેરફ્ોનાને તૈ્ાર કરિાનુાં શરૂ કરી દીધુાં. 

 

[રોબટા કટેન્ડે- રફ્ોનાન ેચસે શીખિાડતાાં] 

     આ કામ રોબટા ધારતો હતો, એટલુાં સહલેુાં ન હતુાં. તે પોતે તો સોકરનો (ફૂટબોિ) ખેિાડી હતો. તેણે તે 
પ્રોજેલટથી જ સ્િમનાાં બાળકોને નિી રદશા આપિાનુાં શરૂ કયુું હતુાં ને? તણેે ચચાની િા્બ્રેરીમાાંથી રફ્ોનાન ે
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શીખિિા ચેસની ચોપડીઓ િાિીન ેિાાંચિાનુાં શરૂ કયુું. દરરોજ કોઈન ેકોઈ નિી ચાિ, નિા ચક્રવયહૂ, નિા 
ધોબી પછાડ તેની એરણ પર પધારિા િાગ્્ા. કદીક તો રફ્ોનાએ બહુ વિચારીને આગળ ધપાિેિા દાિની 
જગ્્ાએ તે તેન ેમુાંઝિિા ખોટી ચાિ સચૂિતો. પણ રફ્ોના નમ્રતાથી કહી દેતી,”માફ કરો સર! કદાચ મારી 
ચાિ બરાબર છે!” રોબટે જોયુાં કે, રફ્ોનાની ગાડી હિ ેિષ્ન્ટ્ર મેિની જેમ પરૂપાટ દોડી રહી હતી. હિ ેતે 
‘એર બોના’ (?) બની ચકુી હતી. 

     ૨૦૦૫ ની સાિ – ચેસ પ્રોજેલટ શરૂ ક્ાાન ેમાાંડ એક જ િર્ા - અન ેસમ્ ગમુાવ્ા વિના રોબટા ‘યગુાન્ડા 
ચેસ ફાઉન્ડેશન’ના ચેરમેન ઇનોચ બરુૂપબાને મળિા ગ્ો હતો. ઔપચારરક િાતો પરથી તેણ ેકહ્ુાં,” સાહબે! મેં 
કોટિ ેસ્િમનાાં છ એક છોકરાઓ અન ેએક છોકરીને ચેસની જુવન્ર ટુનાામેન્ટમાાં ઉતરિા તૈ્ાર ક્ાું છે. બીજી 
શાળાઓના બાળકો સામ ેતમેને હરીફાઈમાાં ઉતારિા છે.” 

      ઈનોચ ેરોકડુાં પરખાિી દીધુાં, “છટ! સ્િમનાાં બાળકો અન ેઉચ્ચ કુટુપબમાથી આિતાાં બાળકોની સાથ ેઅન ે
સામ?ે એ ગાંદાાં, સભ્્તા વિનાનાાં, ગાળાગાળી કરતાાં, ચોર, િબાડ બાંદરોની સાથ ેરાખીને મારે એ બધાાંન ે
ભગાડી મકુિાાં? જાજરમાન શાળાઓના આચા્ો અન ેસભ્્ સમાજની નારાજી િહોરી િેિી?  હરણગજ નહીં.” 
આમ છતાાં પણ રોબટા રહપમત હા્ાા વિના ત્રણ મરહના િગણ ઈનોચન ેમળતો રહ્યો. પણ તને ેકોઈ સફળતા 
મળે તેિી શક્તા જ ન હતી.  

   વનરાશ થઈને રોબટા હિ ેશુાં કરવુાં, તે વિચારિા િાગ્્ો. 

   ફાધર ગ્રાઈમ ડેવમ્ન – યગુાન્ડાની જુવન્ર ચસે ટુનાામેન્ટના પ્રણેતા. ૧૯૬૭માાં રોમન કેથોણિક ચચા િડે 
ચિાિાતી નામાસાગિી કોિેજ (યગુાન્ડાની સૌથી િધારે પ્રવતષ્ષ્ઠત માધ્્વમક અન ેઉચ્ચ વશક્ષણની શાળા)ના 
આચા ા્ તરીકે ગ્રેટ ણબ્રટનમાાંથી વનમણ ૂાંક થ્ા બાદ, તમેણે પોતાની શાળાના બાળકોને માટે ચેસની તાિીમ 
આપિાની શરૂઆત કરી હતી. ધીમ ેધીમ ેતેનો પ્રસાર બીજી શાળાઓમાાં પણ થિા િાગ્્ો. અમકુ િર્ો પછી 
આિી બધી શાળાઓ િચ્ચ ેટુનાામેન્ટો ્ોજાિા માાંડી. આ ટુનાામેન્ટ ‘ફાધર ગ્રાઈમ ટુનાામેન્ટ’ તરીકે જાણીતી થઈ 
ગઈ. (નોંધિા િા્ક બાબત એ છે કે, આિી ઘણી બધી શાળાઓના આચા્ો ઈદી અમીનના ક્રૂર શાસન બાદ 
પણ ગોરાઓ હતા. આંતરરક વિગ્રહોથી ખદબદતા, યગુાન્ડામાાં તો બદુ્ધદ્ધધન વિકસ ેએમ જ ક્ાાં હતુાં?)  
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[ફાધર ગ્રાઈમ ડેવમ્ન] 

       રોબટા એ સાંસ્થાના જનરિ સેકે્રટરી ગોડિે ગિીન ેપણ મળતો હતો. એક રદિસ તે ગિીન ેઈિાન અન ે
રફ્ોનાની રમત જોિા િઈ આવ્ો. એ રમત જોઈન ેગિી તો આશ્ચ્ાચરકત બની ગ્ો.  આ બાળકોની શમ્લત 
માટે તેન ેમાન ઉપજયુાં. તેમની સભ્્ િતાણ ૂાંક પણ સભ્્ સમાજના કોઈ બાળક કરતાાં સહજે પણ ઉતરતી ન 
હતી. હા! તેમનો િઘરિઘર પહરેિેશ અન ેમડદાિ દેખાિ તેમની દરરદ્રતાની ચાડી ખાતાાં હતાાં. પણ તેણે 
વિચાયુું. ”એ દેખાિ બદિિા માટેના કપડાાંની રકપમત કેટિી? થોડીક ટાપટીપ, થોડોક પફ પાિડર - અન ે
નાટકના સ્ટેજ પરના હીરોની જેમ આ ત્રણ જણન ેતો ચમકાિી દેિા્ ને?  ટુનાામેન્ટ િખતના ખાણી પીણીના 
ખચા આગળ એ તો મામિૂી વિસાત જ ને?’ તેના મગજમાાં હિ ેનિો દાિ શો ખિેિો એનો ચક્રવયહૂ (Fork) 
ઘડાિા િાગ્્ો! તણેે ઈનોચન ેસમજાિી િેિાનુાં બીડુાં ઝડપી િીધુાં. તેણે ઈનોચના મનમાાં એમ ઠસાિી દીધુાં કે, 
‘જો આ બાળકોન ે સ્પધાામાાં ભાગ િેિા દીધા િગર માત્ર રમિા જ દેિા્; તો પણ યગુાન્ડાના શાસકોન ે
સમાજનાાં તરછોડા્ેિા અન ેઉપેણક્ષત િગામાાં ઘણી બધી સહાનભુવૂત અન ેરાજકી્ િાભ મળી શકે તેમ છે. 
તેની પોતાની બઢતી માટે પણ આ એક પગવથયુાં બની શકે!’ 

  આ િાત ઈનોચના મગજમાાં ઉતરી ગઈ. પોતાન ેપણ આનાથી મોટો િાભ થા્, એિી આ મહાન ચાિ એના 
મગજમાાં શીરાની જેમ ઉતરી ગઈ! તણેે બહુ આનાકાની બાદ, જો આ બાળકોની રજજસ્રેશન ફી ભરિામાાં આિે 
તો તેમને રમિા દેિા પરિાનગી આપી. બીજે જ રદિસે ‘સ્પોટ્ાસ આઉટરીચ’ના પ્રમખુ રોડની સદુીથે એ રકમની 
વ્િસ્થા કરી દીધી. 

    આમ ૨૦૦૫ની ટુનાામેન્ટમાાં ‘બાળકોની ટીમ’ તરીકે છ જણાને રમિાની િીિી ઝાંડી મળી ગઈ.પણ એક 
છોકરીને તો સામેિ નહીં જ કરિાની બાાંહધેરી કટેન્ડેએ આપિી પડી. 
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     જ્ારે રોબટે આિીન ેઆ િાત બધાાં આળકોન ેકરી, ત્ારે એ અબધૂ બાળકો સમજી જ ન શક્ા કે, હિ ે
તેમણ ેશુાં કરિાનુાં છે! એમન ેમાટે તો પાદરી મગુેરિાનો એ િરાંડો માત્ર જ તેમના અભાણગ્ા જીિતરનુાં સાતમુાં 
સ્િગા હતુાં. એ વસિા્ની કોઈ દુવન્ા હોઈ જ શકે; તનેો કશો ખ્ાિ તેમને ન હતો – વસિા્ કે દૂર દૂરથી 
દેખાતી, કપપાિાની ગગબચુાંબી ઈમારતો. એમાાં પ્રિેશી પણ શકા્, એિી આ પામર જ ાંતઓુને કલ્પના પણ 
ક્ાાંથી આિ?ે 

   રોબટાનુાં હિ ેપછીનુાં, ચેસની રમત શીખિાડિા કરતાાં પણ િધારે મશુ્કેિ, કામ તણેે નક્ી કરેિાાં છ જણન ે
માનવસક રીતે તૈ્ાર કરિાનુાં હતુાં. તેમની િઘતુા ગ્રમ્ન્થન ેનાનાાં નાનાાં, કામચિાઉ થીગડાાં િગાડિાનાાં હતાાં! 
રોબટાને પોતાના જીિનમાાં એિા અણભમન્યનુા કોઠા શી રીતે પસાર ક્ાા હતા; તે તિારીખ સીિસીિાબાંધ ્ાદ 
આિી ગઈ. કેિી હતી એ કઠોર ્ાત્રા? કેિાાં કેિાાં સીધાાં ચઢાણ? રોબટાની આંખમાાં ઝળઝણળ્ાાં આિી ગ્ાાં.    

   ખેર…..એ શભુ રદિસ ેએ છ બાળકો જ નહીં પણ રફ્ોના, અન ેકપપાિાના સ્િમ િાસી બાળકો માટે, એ 
સમસ્ત ગાંદી,ગોબરી જમાત માટે પ્રગવતનાાં સિુણાદ્વાર ફટાબાર ્િુી ગ્ાાં.  
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પ્રકરિ- ૧૦ ચેસ પ્રોજેક્ટનો પહેલો વિજય 

      સેપયઅુિ, રરચાડા, ઈિાન, જુણિ્સ, જજરાલ્ડ અને બ્રા્નને (રફ્ોનાનો મોટો ભાઈ) િઈન ે
મીની બસ પરૂપાટ િેગે કોટિેથી ૪૫ વમનીટના રસ્ત ેઆિેિ મપીગી તરફ ધસી રહી હતી. તેમની 
ઉમર સાત અને તેર િર્ાની િચ્ચે હતી. અિબત્ત સાથે કોચ રોબટા કટેન્ડે પણ હતો જ. સાત રદિસ 
બધાાંએ ત્ાાં જ રહિેાનુાં હત ુાં. બેન્જાવમન ચેસ પ્રોજેલટ ચાલ ુરાખિા રોકા્ો હતો. બ્રા્ન વસિા્ કોઈએ 
કોઈ િાહનમાાં કદી મસુાફરી કરી જ ન હતી! એ તો બધા જાણ ેપરદેશ જઈ રહ્યા હો્, એિી 
મગરૂરીમાાંં ાં પહાિતા હતા. બ્રા્ન પણ તેની માની સાથ ે વપતાના મરણ િખતે ગામ ગ્ો હતો, 
એટલુાં જ ને?  એ િખત ેએ કેટિો નાનો પણ હતો?  

      બધાાંના મનમાાં આ નિા અનભુિ વિશે શાંકા-કુશાંકાઓ ચાલ ુજ હતી. ‘કેિી એ જગ્્ા હશ?ે ઉચ્ચ 
િગાના અને અંગ્રેજી શાળાઓમાાં ભણતા વિદ્યાથીઓ કેિા હશ?ે એમની સાથ ેશી રીત ેતેઓ ભળી 
શકશ?ે શી રીતે તેમની સાથે રમી શકાશે? વહાિસો્ાાં કુટુપબી જનોથી દૂર, સાિ અજાણી જગ્્ાએ 
રહિેાનુાં કેવુાં રહશેે?’ 

     એ કહિેાની જરૂર છે ખરી કે, અત્ાંત મોટા કામમાાં વ્સ્ત (!) ગિી આ છોકરાાંિ માટે કપડાાંની 
વ્િસ્થા કરિાનુાં િીસરી ગ્ો હતો? બધાએ એમના સારામાાં સારા કપડાાં જ પહરેેિાાં હતાાં; અને 
સાથ ેબીજી એક જ એિી જોડ હતી. કોઈકના કપડામાાં કાણાાં હતાાં, તો કોઈકના કપડા પર પોરરજના 
ડાઘ! કોઈકે મોટાભાઈનુાં ખમીસ પહયેુું હત ુાં. નરવસિંહ મહતેાએ કાઢેિી જાન જેિો એ સૌનો દેખાિ હતો!  

      અન ેછેિટે મીની બસ મપીગીની રકન્ગ્સ કોિેજના પ્રાાંગણમાાં પ્રિેશી. કોિેજના મકાનની આગળ 
વિશાળ બગીચો હતો; અને તેમાાં િીિોતરી િહરેાતી હતી. જાતજાતના ફૂિોના ક્ારાથી િાતાિારણ 
મઘમઘી રહ્ુાં હત ુાં. જાણ ેકોઈ સપન ભોમકામાાં આવ્ા હો્; તેમ બધાાં વિસ્ફારરત આંખે આ તમાસો 
જોઈ રહ્યા. બ્રા્ને તો પોતાની જાતન ેચુાંટિી પણ ખણી જોઈ કે, આ સપનુાં તો નથી ને?!  

      કોિેજની હોસ્ટેિની ડોવમિટરીમાાં તેમને ઉતારો આપિામાાં આવ્ો હતો. પણ કેિો હતો એ 
ઉતારો? બીજા છોકરાઓ માટે અિા્દા પિાંગો હતા. પણ આમના માટે તો માત્ર રજજસ્રેશનની રકમ 
જ ચકુિિામાાં આિી હતી; આથી બધાાંની િચ્ચે એક જ ગાદલુાં આપિામાાં આવયુાં હત ુાં. પણ એ કાાંઈ 
મોટી જફા ન હતી. મોટા ભાગનાાં પોતાના ઘેર ગાદિાનો ઓવશકા તરીકે ઉપ્ોગ કરીને જ સિૂા 
ટેિા્ેિા હતા ને?! 
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        સિારનો નાસ્તો પતાિી બધા કોિેજના વથ્ેટરમાાં ્ ોજા્ેિ ટુનાામેન્ટના થાનકે પહોંચી ગ્ા. 
કેિો હતો એ નાસ્તો? ઈંડાાં, દૂધ, ટોસ્ટ અને ફળો. વનશાળમાાં વશક્ષણન ેકારણ ેબધાાંના નામ તો તેમને 
આિડતાાં હતાાં, પણ જીિનમાાં પહિેી જ િખત તેમનો સ્િાદ ચાખિા મળ્ો હતો. છરી, કાાંટા અને 
ચમચી િાપરિામાાં પણ તેમની અણઘડતા દેખાઈ આિતી હતી. રમત એક આણિશાન હોિમાાં 
્ોજાઈ હતી. આંખો આંજી નાાંખ ેતેિી અને ચકાચૌંધ કરી નાાંખ ેતેિી ફ્િડ િાઈટો, વસણિિંગ ફેનો અને 
દરેક ટેબિ પર નિાાં નક્ોર ચેસબોડા અને િાકડાની, પોણિશ કરેિી કુાંકરીઓ જોઈન ેતેમને શાંકા 
થઈ કે, ‘અહીં શી રીતે તઓે બેસી પણ શકશ?ે’ 

       રોબટા છોકરાઑના મનમાાં ચાિી રહિેી ગડભાાંજ સમજી ગ્ો. તેણે તેમને એક બાજુએ િઈન ે
કહ્ુાં,”આ બધાાંની રીતભાત જુદી છે; પણ રમત તો આપણે રમતા હતા તે જ છે. તમે પ્િાષ્સ્ટકની 
કુાંકરીઓથી રમતા હતા; અને આ િાકડાની છે. પણ રાજા, રાણી, ઘોડો.ઊંટ, હાથી અને પેદાાંની 
ચાિમાાં કશો જ ફરક નથી. રમત પર જ ધ્્ાન રાખજો. સહજે પણ ડરિાનુાં કે ગભરાિાનુાં નથી. 
ભિુી ન જતા કે, જજસસ તમારી સાથે જ છે. આપણા બધાાં વમત્રોનુાં ભાવિ તમારા હાથમાાં છે. એ બધાાંન ે
આિી તક મળે તેિો દેખાિ કરિાની આપણા બધાાંની ફરજ છે.” 

        આ િોકો કઈ વનશાળમાાંથી આિે છે; તે બીજાાં બાળકો જાણિા આતરુ હતા. પણ એ રહસ્્ 
્લુ્લુાં થઈ જતાાં િાર ન િાગી કે, આ તો સ્િમિાસીઓ છે. ઘણા મોં મચકોડિા િાગ્્ા, કોઈકે તો 
સીધી મશ્કરી પણ કરી. છ એ છ જણા ક્ષોભ અને િઘતુા ગ્રમ્ન્થથી કાાંપતા હતા.રમત શરૂ થઈ પછી 
કેટિા્ િખત સધુી જજરાલ્ડ તો એટિો બધો કાાંપતો હતો કે, તે કુાંકરી પણ પકડી શકતો ન હતો. 
પણ થોડા િખત પછી તણે ેજોયુાં કે, તેના સાથીઓ રમતમાાં મશગિૂ થઈને રમતા હતા.અને તે પણ 
સ્િસ્થ બનીને રમિા િાગ્્ો. 

      બપોરના ભોજન વિરામ િખત ેજાતજાતની, કદી ન ભાળી હો્, તેિી િાનગીઓ ટેબિ પર 
જોઈન ેસૌ આશ્ચ ા્ ચરકત થઈ ગ્ા. ઘણી િાનગીઓનાાં તો નામ પણ તેમન ેઆિડતાાં ન હતાાં. એ 
શી રીત ેખિા્ એની બીજી અિઢિ પણ હતી. પણ એમના જીિનમાાં આટલુાં બધુાં ખાિા તેમને કદી 
મળયુાં ન હત ુાં. રાતના ભોજન િખત ેતો બ્રા્ન અન ેજુણિ્સ બોિી પણ ઊઠયા,” મને સહજે પણ 
ભખુ નથી.” િગભગ છ્ે છ જણની એ જ હાિત હતી! તેમના હાિ જોઈ બીજાાં બાળકો અને સાંચાિકો 
મછુમાાં મિકાતા હતા.  
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      પણ જેમ જેમ રદિસો િીતતા ગ્ા; તેમ તેમ બીજી શાળાઓનાાં વિદ્યાથીઓએ જોયુાં કે, આ 
બધા રમતમાાં તો તેમના જેટિા જ કાબેિ હતા. એ ઉપમરે પિૂાગ્રહો િાાંબા ટકતા નથી હોતા. બીજા 
રદિસ ેજ બધા હળી મળીને, હસતાાં, રમતાાં એકેબીજાની સાથે ભળી ગ્ા. જો કે, આ છમાાંનો એક 
પણાં અંગ્રેજી બોિી શકતો ન હતો; અન ેકોક અળવિતરાઓ આ માટે તેમને મજાક પણ ઊડાિતા 
હતા!  પણ એકાંદરે અિકમિકની િાતો અને ટોળટપ્પાથી માહોિ વમત્રતાભ્ો બની રહ્યો. રમતના 
સાંચાિકો અને ખાસ તો ઈનોચ અને ગિી આ છ જણાની િતાણ ૂાંક અને રીતભાતની સભ્્તાથી બહુ 
જ ્શુ્શુાિ બની ગ્ા. ગિી તો આ બાળકોની કોઈ પણ કામમાાં મદદરૂપ થિાની ભાિના અન ે
શારીરરક તાકાત પર ઓળ ઘોળ થઈ ગ્ો. તેણે રોબટાને કહ્ુાં પણ ખરુાં,”હિેથી બધી ટનૂાામેન્ટોમાાં 
તમારી ટીમનુાં સ્થાન નક્ી જ છે.” 

      રમતના છેલ્િા રદિસે પરરણામો જાહરે થ્ા ત્ારે કોટિેની ટીમ ેમધ્્નુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું હત.ુ  
બધાન ેભાગ િેિા માટે મેડિ (ચન્દ્રક) અને જીતેિી રમતો માટેની રોફીઓ આપિામાાં આિી હતી. 
પણ તકિીફ તો ઘેર પાછા પહોંચ્્ા પછી થઈ. દરેકે એમને મળેિી મતા રોબટાને સોંપી દીધી. એમના 
ઘરમાાંથી તેમને એ ચોરાઈ જિાનો ડર હતો!  

      આ કાાંઈ નાનીસનૂી વસદ્ધદ્ધ ન જ હતી. એક િર્ાની રોબટાની તપસ્્ા િેખે િાગી હતી. હિ ેરોબટે 
તેની વયહૂરચના પ્રમાણ ેપાાંખો પસારિાનુાં શરૂ કરી દીધુાં. હિ ેતેણે આ બધા મેડિો અને રોફીઓ 
બીજા સ્િમ વિસ્તારમાાં બતાિીને કોટિેના બાળકોએ પ્રાપ્ત કરેિી વસદ્ધદ્ધઓ વિશે સૌને મારહતગાર 
ક્ાા. થોડાક જ િખતમાાં રકબસિુી, નતીતે અને બ્િાઈઝ સ્િમોમાાં પણ ચેસ પ્રોજેલટો ચાલ ુથઈ ગ્ા. 
અન ેહિ ેતેની પાસે તાિીમબદ્ધ સૈવનકો પણ હાજર હતા જ ને? બીજી એક મહતિની ઘટના એ પણ 
બની કે, કોટિેનો ચેસ પ્રોજેલટ આખા યગુાન્ડામાાં જાણીતો થઈ ગ્ો; અને ચચામાાં તેને આગળ 
ધપાિિા દાનના પ્રિાહન ેપણ મોકળાશ મળિા િાગી. 

      આ બાળકોએ એમના અનભુિો બીજા બાળકોન ેવિગતિાર જણાવ્ા ત્ારે સૌની આશાઓ અન ે
મહતિાકાાંક્ષાઓ જાગી ઊઠી. એક સાિ અજાણ્્ા જગત વિશે તેમને જાણકારી થઈ. અને એમાાં િસતા 
િોકો પણ તેમના જેિા જ માણસો છે; એમની સામ ેરમતમાાં હોડ બકી શકા્ છે- જીતી શકા્ છે- 
તેની પ્રતીવત તેમને થિા િાગી.  એમના અભાણગ્ા જીિતરમાાં જાગવૃતના એક નિા જ પ્રભાતનો 
જન્મ થઈ ચકુ્ો હતો.  
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પ્રકરિ- ૧૧ ટુનાકમેન્ટમાાં પદાપકિ 

       ફાધર ગ્રાઈમની ટુનાામેન્ટમાાં કટેન્ડે અને તેનાાં બાળકો પરદેશી હતાાં, ઉપેણક્ષત હતાાં, ગાંદા 
ગોબરાાં હતાાં. પણ કમ સે કમ એ બાળકો સભ્્ સમાજની નજરમાાં કમન ેપણ દેખાતા તો થ્ા હતા. 
કા્મી ધોરણે એમાાં પ્રિશેિાની િા્કાત તો તઓે મેળિી શક્ા હતા. 

      પણ આ તો રોબટા કટેન્ડેએ પોત ેસજલેુાં વિશ્વ હત ુાં. એ અભાણગ્ાાં બાળકો માટે તેણે પોત ેકલ્પેલુાં, 
સજલેુાં, જહમેતથી માિજત કરેલુાં એ પ્િેટોવનક સ્િગા તે રદિસ ેજમીન પર ઊતરી આવયુાં હત ુાં. કેટિા 
િાાંબા સમ્થી તે એની આતરુતાથી રાહ જોઈ રહ્યો હતો? ચાર ચાર સ્િમોનાાં ચોિીસ બાળકો તે 
રદિસ ેએક જગ્્ાએ ભેગા થ્ા હતા. એટલુાં જ નહીં, તેની રદિી ખિારહશ હતી તેમ, એક છોકરી પણ 
એ સ્િગામાાં હાજર હતી. ભિે એક જ હતી; પણ િાખોમાાં એક હતી!  

 

       તેણે ૨૦૦૬ની સાિમાાં, કપપાિાની શારીરરક ખોડખાાંપણિાળા બાળકો માટેની શાળાના જમિા 
માટેના ખાંડમાાં ‘ઈન્ટર પ્રોજેલટ ટુનાામેન્ટ’ ્ોજી હતી. કેિી હતી ત્ાાંની વ્િસ્થા? ટાાંચા સાધનોને 
કારણ ેએ ટુનાામેન્ટ ત્રણ જ રદિસ માટે હતી. માત્ર બપોરનુાં જમણ જ ત્ાાં આપિામાાં આવયુાં હત ુાં. અન ે
એ જમણ પણ થોડુાં જ મપીગીની કોિેજ જેવુાં બાદશાહી હત?ુ એ જ ગરમાગરમ, જાણીતો ને ભાિતો 
કસાિા, બાફેિા મકાઈ ડોડા અને જોડ ેિટકામાાં એક ફળ!  હોિમાાં ફિડ િાઈટો પણ નહીં અન ેપાંખા 
પણ નહીં! યગુાન્ડા ચેસ ફાઉન્ડેશનમાાંથી ઉછીની િાિેિી, ઢાંગધડા વિનાની જૂની કુાંકરીઓ અને પુાંઠા 
પર દોરીન ેબનાિેિા બોડા.  

      તેણે મળેિ દાનના એકે એક વશણિિંગનો સદુપ્ોગ ક્ો હતો. રોજ સિારે ઉછીની િાિેિી 
િાનમાાં રોબટા જાત ેબાળકોને ત્ાાં િઈ જતો અને સાાંજે બધાાં બાળકોન ેતેમના સ્િમમાાં પાછાાં મકુી 
આિતો. પણ…બાળકોમાાં સ્િમાનની િાગણી પેદા થા્ તે માટે ટુનાામેન્ટ શરૂ થા્ તે પહિેાાં જ 
ચચાને પરદેશમાાંથી દાનમાાં મળેિ (થોડાક જ િપરા્ેિા!) ટી શટો દરેક બાળકને જરૂર આપ્્ા હતા. 
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કોઈક ખમીસ પર સ્પાઈડરમેન કુદતો હતો; તો કોઈની ઉપર સ્પોન્જ બોબ હસતો હતો! પણ દરેકની 
પાછળ વસલ્ક સ્ક્રીન કરેલુાં ‘S.O.I. ACADEMY’ ણચતરામણ તો હત ુાં જ! બાળકો માટે તો એ ખમીસો 
જીિનભરનુાં સાંભારણુાં બની રહ,ે તેિાાં ઘરેણાાં જેિાાં હતાાં. 

       રમતના અંતે સાચિિામાાં બોજ બની જા્ એિાાં મેડિ કે રોફી રાખ્ાાં ન હતાાં. જીતેિાાં 
બાળકોના િાિીઓને બહ ુજ ગમી જા્ તેિી નિી નક્ોર વશણિિંગની નોટો તેમને આપિામાાં આિી 
હતી! છોકરાઓમાાં પહિેા નપબરે આિનાર સેપયઅુિે ઘેર જઈને તેની દાદીમાના હાથમાાં ૧૫,૦૦૦ 
વશણિિંગની માતબર રકમ (આશરે ૮ ડોિર) મકુી દીધી હતી. બીજા અને ત્રીજા ક્રમ ેઆિનારા ૧૦,૦૦૦ 
વશણિિંગ ઘેર િઈ ગ્ા હતા.  

      (૨૦૦૬ પછીની ટુનાામેન્ટો માટે કટેન્ડે ૧૯૭૩ની સાિની કોઈક ચેમ્પપ્ન રોફી દાનમાાં િઈ 
આવ્ો હતો; અને તેની નામની તકતી પર પોતાની ‘મહાન’ સાંસ્થાનુાં નામ િખેિો કાગળ ણચપકાિી 
દીધો હતો!) 

     આ ચોિીસ બાળકો િચ્ચે રફ્ોના એકિી જ છોકરી હતી. તેણે ટુનાામેન્ટ શુાં બિા હો્, તેની 
માત્ર િાતો જ સાાંભળી હતી. આટિા બધા અજાણ્્ા છોકરાઓ િચ્ચે ઊભા રહતેાાં પણ તેન ેએટિો 
ડર િાગતો હતો કે, હોિમાાં પેંસતાાં જ તેણે કટેન્ડેને કહી દીધુાં,” હુ ાં તો આ બધાાંની રમત જોઈશ જ.” 
પણ જ્ારે કટેન્ડેએ તેન ે્ાદ દેિડાવયુાં કે, તે સ્િમની બધી છોકરીઓ િતી રમિાની છે; અને તેમના 
ભવિષ્્ની જિાબદારી તેના હાથમાાં છે, ત્ારે તેનામાાં થોડી ઘણી રહપમત આિી. છતાાં તે કાાંપી તો 
રહી જ હતી. પહિેા રદિસે તેણે રમેિી ત્રણ રમતોમાાંથી માત્ર એક જ રમતમાાં તે જીતી શકી. આ 
જીતથી તેનામાાં આતમવિશ્વાસ આિી ગ્ો કે, તે સાિ અજાણ્્ા છોકરાઓ સામ ેપણ જીતી શકે છે. 
બીજા રદિસ ેતે ત્રણે ત્રણ રમતમાાં વિજેતા બની. આન ેકારણ,ે રમતના વન્મો અનસુાર ત્રીજા રદિસ ે
તે જીતેિા છોકરાઓ સામે રમિા હકદાર બની. જો કે, તે રદિસ ેએક પણ રમત તે જીતી ન શકી; 
પણ તેનો ડર હિ ેભાાંગીને ભકુ્ો બની ગ્ો હતો. હિ ેટુનાામેન્ટની દુવન્ા તેન ેમગેુરિાની ઓરફસના 
િરાંડા જેિી પોતીકી િાગિા માાંડી. 

       રમતના અંતે ઈનામો જાહરે થ્ા, ત્ારે તેન ેકશી આશા ન હતી કે, તને ેકોઈ ઈનામ મળે; તે 
તો નિી પેદા થ્ેિી આતમગૌરિની સખુદ િાગણીમાાં જ ચકચરૂ હતી. પહિેો નપબર િાિનાર 
સેપયઅુિનુાં નામ જાહરે થયુાં, એટિ ેસૌને એમ જ િાગ્યુાં કે, ટુનાામેન્ટનો અંત આિી ગ્ો. પણ સ્ટેજ 



અનુક્રમણિકા 

35 

પરથી જાહરે કરિામાાં આવયુાં,” અને…છેલ્લુાં ઈનામ છે – છોકરીઓમાાં ચેમ્પપ્ન માટેનુાં – જે રફ્ોના 
મતેુસી મેળિ ેછે! “ 

      તાળીઓના ગડગડાટ િચ્ચે રફ્ોના સ્ટેજ તરફ ધસી ગઈ; અને બાળકન ેમીઠાઈ મળે તેિી 
ચાહતથી (િધારે સારો શબ્દ?) તેણે ૧૫,૦૦૦ વશણિિંગના ઈનામ સાથેનુાં કિર ઝડપી િીધુાં. તેના 
ચાિાક રદમાગમાાં એ િાતની ખબર તો પડી જ ગઈ કે, તે છોકરી હોિાના કારણ ેજ તેન ેઆ ઈનામ 
આપિામાાં આવયુાં હત ુાં. ઈનામ મેળિિા માટે સાચા હકદાર થિા માટે જરૂરી, એક પણ જીત તેન ે
ત્રીજા રદિસ ેપ્રાપ્ત થઈ ન હતી.  

      અિબત્ત એક રીતે તો આ આશ્વાસન ઈનામ જ હત ુાં. પણ કુશળ નેતાગીરીિાળા રોબટા કટેન્ડેએ 
આની પહિેેથી ્ોજના કરી હતી. કચડા્ેિી; દરરદ્રતા, કામ અન ેજિાબદારીના બોજ નીચ ેહપમેશ 
દબા્ેિી; માત્ર પરુૂર્ોના હિસ સાંતોર્તી પતૂળી જેિી; ણબચારી, બાપડી, સ્િમિાસી સ્ત્રીઓના 
આતમગૌરિન ેએ ૧૫,૦૦૦ વશણિિંગની મામિૂી રકમથી તેણે સન્માનના પિાતના ઊંચા વશખરે ચઢાિી 
દીધુાં હત ુાં. પરુૂર્ સમોિડી બનિાની દરેક નારીમાાં ધરબા્ેિી પડેિી જન્મજાત શમ્લતન ેતેણે આ 
નાનકડી કરામતથી ખાણમાાંથી હીરાને ખોદીને બહાર કાઢિામાાં આિે, તેમ ઉજાગર કરી હતી. 

      રફ્ોનાએ તેના જીિનનો બીજો સાંકલ્પ તે જ ક્ષણે કરી િીધો. ‘છોકરીઓ માટેની રોબટા સરની, 
આ સદભાિનાનો બદિો, સાચી જીત મેળિીને જ જ ાંપીશ - ગમે તેિા અજાણ્્ા િોકો સાથ ેભિે ને, 
મારે મઠુભેડ કરિી ન પડે.” હિ ેએ હીરાને પોણિશ કરી દુવન્ાભરમાાં ઝગમગતો કરિા રફ્ોના 
મતેુસી પ્રવતબદ્ધ બની હતી. 

      હવે તે ગાંદી ગોબરી ડિયોના ન હતી. નવી નવી ટુનાામેન્ટોમાાં બબન્ધાસ્ત રમનારી એક રણચાંિી 
તે સાાંજે જન્મી ચકુી હતી. એક નવી નક્કોર ડિયોનાના સરવરાટનો આવવષ્કાર ડિયોના પોતાની 
ચેતનામાાં અનભુવી રહી. 
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પ્રકરિ- ૧૨ યુગાન્ડામાાં બાળ મવહલા ચેમ્મ્પયન 

        ઈન્ટર પ્રોજેક્ટ ટુનાભમેન્ટમા ંરૂપકડુ ંઈનામ મળ્યે માડં પાચં મદહના થયા હતા; અને જાન્યઆુરી-
૨૦૦૭મા ંયગુાન્ડાની અન્ડર-૨૦ રાષ્રીય સ્પધાભમા ંજોડાિાની તક દિયોનાને મળી ગઈ.  

 

      આ બહુ જ મહત્િની સ્પધાભ હતી; અને કમ્પાલાના અત્યતં પ્રવતસ્ષ્ઠત અને વિશાળ લગુોગો 
સ્પોટટભસ કોમ્પ્લેક્સમા ંયોજાઈ હતી. આિા દેશમાથંી બધુ ંમળીને ૭૦ િેલાડીઓએ તેમા ંર્ાગ લીધો 
હતો; જેમા ંરોબટભના પ્રોજેક્ટના ચાર ઘટકોમાથંી કુલ ૨૦ બાળકો પણ હતા. સ્િાર્ાવિક રીતે અહીં 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ સામેલ હતા.ં દિયોના અહીં એકલી છોકરી ન હતી. પણ તે માત્ર ૧૧ જ 
િષભની હતી; જ્યારે બીજી બધી છોકરીઓ ૧૮ થી ૨૦ િષભની િચ્ચેની, ઉચ્ચ િગભમાથંી આિતી, 
ટાપટીપ િાળા ંિસ્ત્રો પહરેેલી, કોલેજ કન્યાઓ હતી! પણ હિે દિયોનાનો ડર ર્ાગંી ગયો હતો. તેનુ ં
ર્ધ્યાન મત્સ્યિેધ કરી રહલેા અજુ ભનની જેમ તેની રમતમા ંઆિનાર રાજા પર જ હત ુ;ં જેને બચાિિો 
એ જ તેનુ ંએક માત્ર લક્ષ્ય હત ુ.ં  

      ઈન્ટર પ્રોજેક્ટ સ્પધાભમા ંદિયોનાના ત્રીજા દદિસના દેિાિ પછી કટેન્ડે માટે દિયોનાની જીત કે 
હાર એટલા ંબધા ંઅગત્યના ંન હતા.ં આિી સ્પધાભ દરવમયાન તેનુ ંર્ધ્યાન તેના િીસેય િેલાડીઓ 
િચ્ચે િહેંચાયેલુ ંહત ુ.ં આથી તે દિયોનાની રમત પર િાસ ર્ધ્યાન આપી શકે તેમ ન હત ુ.ં  

      પણ ગોડિે ગલી આ નાનકડી બાળાની માનવસક સ્િસ્થતા જોઈ પહલેેથી પ્રર્ાવિત થયેલો 
હતો. તેણે દિયોનાની એક આિેઆિી રમત ર્ધ્યાનથી જોઈ હતી. તેના પોતાના જ શબ્દોમા…ં 

      “…. તે રમત અંત પામિાની િેળા આિી ગઈ હતી. દિયોનાની બાજી ચારેબાજુથી ઘેરાયેલી 
હતી. બધે વશકારને જાળમા ંિસાિિાના ંછટકા ંગોઠિાયેલા ંહતા.ં હુ ં વિચારતો હતો કે, જો દિયોના 
તેના એક ઘોડાને (Knight) એક િાસ જગયાએ નહીં મકેુ; તો તે ચોક્કસ હારી જ જશે. તે બે ત્રણ 
વમવનટ વિચારતી બેસી રહી, અને તેણે તેનો ઘોડો બરાબર એ જ જગયાએ મકુી દીધો. આના પછી 
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િરી પાછી તેના માટે કટોકટી ઊર્ી થઈ. આ િિતે તો મને ચોક્કસ િાતરી હતી જ કે, તેનુ ંઊંટ 
(Bishop) અમકુ જગયાએ મકુિાનુ ંતેને નહીં જ સઝેુ. અને તો તો તેનો સિભનાશ નક્કી જ હતો. િરી 
તેણે ઊંટને તે જગયાએ િસેડી દીધુ.ં આિી ચાર વ્યહૂાત્મક રીતે, બહુ જ લાબંી નજર માગંી લે તેિી 
ચાલ ત ેિેલી શકી. છેિટે સામેિાળી, અત્યતં આકષભક દેિાિ િાળી, તેનાથી આઠ િષભ મોટી કોલેજ 
કન્યાન ેતેણે મહાત કરી દીધી. આિી રમત દરવમયાન તેના ચહરેા પર કોઈ જ ઉશ્કેરાટ, ગર્રામણ 
કે લઘતુા ગ્રક્ન્થ જણાતા ંન હતા.ં તેનુ ંઆખુ ંર્ધ્યાન રમતના બોડભ પર જ કેસ્ન્િત થયેલુ ંહત ુ.ં તેની આ 
રમત જોઈને મને ચેસના ગ્રાન્ડ માસ્ટરોની આિી બેનમનૂ ચાલો યાદ આિી ગઈ. ખબુીની િાત તો 
મેં એ જોઈ કે તે એક િાક્ પણ અંગ્રેજીમા ંબોલી શકતી ન હતી; અને લગુાન્ડામા ં (કમ્પાલામા ં
િપરાતી બહુમતી ર્ાષા) પણ તે િાસ બોલતી ન હતી. મને તે િિતે જ થયુ ંકે, આ ખલિંડોખળયા 
જેિી છોકરી તેના િોકસ્ડ મનથી જગતમા ંયગુાન્ડાનુ ંનામ જરૂર રોશન કરશે.”  

      આ સ્પધાભ રાઉન્ડ રોખબન િોમેટમા ંરમાઈ રહી હતી. (સ્પધાભની દરેક વ્યક્ક્ત બીજા બધાનંી સામ ે
રમ ેતેવુ ંઆયોજન) આમ દરેક િેલાડીએ ૬૯ રમતો રમિાની હતી. આથી કોણ જીતી રહ્ુ ંછે; તેની 
જાણ થઈ શકે તેમ ન હત ુ.ં સ્પધભકોની ઉમર ર્ધ્યાનમા ંરાિીને હાર કે જીતની કોઈ જાહરેાત પણ 
કરિામા ંઆિતી ન હતી. દિયોનાને એની કશી દરકાર પણ ન હતી. તે કેટલી રમતો જીતી હતી; ત ે
પણ તેન ેયાદ ન હત ુ.ં તેને અંતરથી સતંોષ હતો કે, તે ઠીક ઠીક રીત ેરમી હતી; અને તેના માટે 
અત્યતં માનર્યાભ રોબટભ સરની પ્રવતષ્ઠાને બટ્ટો લાગે તેિી, પાચં મદહના પહલેાનંી, ત્રીજા દદિસની 
સ્પધાભ જેિી, દહણપત ર્રી રીતે તે રમી ન હતી. તેને પોતાનુ ંકતભવ્ય વનર્ાવ્યાનો આત્મસતંોષ હતો.  

‘રાઉન્ડ રોખબન િોમેટ’ વિશે િધારે માદહતી આ રહી….. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Round-robin_tournament 

       છેિટે સ્પધાભના ં પદરણામો જાહરે કરિાની િેળા આિી પહોંચી. સ્પધાભના વનયમો મજુબ 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે અલગ રીતે વિજેતાઓના ંનામ જાહરે કરાઈ રહ્યા હતા. છોકરીઓ 
માટેના ત્રીજા અને બીજા નમ્બરની વિજેતાઓ સ્ટેજ પર આિીને રોિીઓ અને ઈનામો લઈ ગઈ. 
બધાનંી જેમ દિયોના પણ પહલેો નમ્બર કોણ જીતી જાય છે; તેની આતરુતાથી િાટ જોઈ રહી હતી. 
કટેન્ડેને તો દિયોના માટે આટલી મોટી સ્પધાભમા ંકશી આશા જ ન હતી. તેને તો દિયોના તેનાથી સાત 
આઠ િષભ મોટી, અત્યતં સઘુડ કપડા ં પહરેેલી અને સભ્ય સમાજમાથંી આિતી વ્યક્ક્તઓ સાથ ે
સ્િસ્થતાથી રમી રહી હતી; તે જ એક બહુ મહત્િની િાત હતી.  

        અને દિયોનાને િાતરી ન થઈ કે, તેનુ ંનામ પ્રથમ વિજેતા તરીકે જાહરે થઈ રહ્ુ ંહત ુ.ં તે 
લગર્ગ મવૂછિત અિસ્થામા ંપોતાનુ ંનામ સારં્ળી રહી. બાજુમા ંબેઠેલી એક છોકરીએ ગોદો મારીન ે

http://en.wikipedia.org/wiki/Round-robin_tournament
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તેને ઊર્ી કરી; ત્યારે દિયોના ઊઠી અને સ્ટેજ પર જઈ, તાળીઓના ગડગડાટ અને સ્લમિાસી 
બાળકોના જયઘોષ િચ્ચે રોિી અને ઈનામ સ્િીકાયાું. બધા ંજોઈ રહ્યા ંકે, લગર્ગ પોતાની ઊંચાઈ 
જેટલી મોટી એ સોનેરી રોિી દિયોના માડં હાથમા ંપકડી શકી હતી! 

      કટેન્ડે સ્ટેજ પર રીતસર દોડી જ ગયો અન ેતેણે દિયોનાને તેડી લીધી. બેન્જાવમને આિીન ે
દિયોનાના હાથનો ર્ાર ઓછો કયો. 

       અને એ ઘડીએ દિયોના પોતાની અંદર સમાિી રાિેલી આનદંના ઓઘને સમાિી ન શકી, 
ચોધાર આંસઓુની પાિક િષાભ તેના ંિષોની વ્યથાઓને; તેના નાનકડા જીિનની બધી મખલનતાઓ, 
દુદભશાઓ, હતાશાઓને ધોઈ રહી હતી. આ દૃશ્ય જોનાર ઉજળા િગભના બાળકોની સાથે આિેલી સભ્ય 
સમાજની મદહલાઓની આંિો પણ ર્ીની થઈ ગઈ.   

       સ્ટેદડયમથી કોટિે જતા ં દિયોનાના ખચત્તમા ં હિે યગુાન્ડાની પહલેી મદહલા ગ્રાન્ડ માસ્ટર 
બનિાની મહત્િાકાકં્ષા જાગી ઊઠી.    
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પ્રકરિ- ૧3   જુબા, સુદાન  

       તે દદિસે િહલેી સિારે બ્રાયને તેને માડં માડં ઊઠાડી હતી. રોજના વનયમ મજુબ, ઘણી િહલેી 
સિારે, હદેરયેટ તો ઊંઘતા દરચાડભને તેડીને દકબચેુ માદકિટમા ંશાક િરીદિા નીકળી ગઈ હતી. દિયોનાએ 
ચીઢાઈને કહ્ુ,ં” થોડુ ંઉંઘિા દે ને. ક્ા ંદૂર જિાનુ ંછે?” 

     બ્રાયને કહ્ુ,ં” જો ત ુ ંએરપોટભ જિાની બસ ચકુી જાય; તો હુ ંગનુામા ંઆવુ.ં” 

     દિયોના,” િહલેી સિાર સિારે આમ મજાક ના કર.” અને તેણે િરી આંિો મીંચી દીધી. 

     બ્રાયને હિે કપડા ંધોિાનો ધોકો હાથમા ંલીધો; અને દિયોનાને અડાડ્ો. 

        દિયોના સિાળી ઊર્ી થઈ ગઈ; અને ઝટપટ તૈયાર થઈ ગઈ. દિયોનાના બધા ંજ સારા ંકપડા ં
ર્રીને બેગ તો આગલી રાતથી જ તૈયાર રાિેલી હતી. પણ બ્રાયનની બેગ બનાિી ન હતી; તેનુ ં
અચરજ દિયોનાને રાતથી જ હત ુ.ં બને્ન ર્ાઈબહને લગર્ગ દોડતા જ મગેુરિાની ઓદિસે પહોંચ્યા 
હતા. મીનીબસ તેમની જ રાહ જોઈ રહી હતી. તમેની સાથે બેન્જાવમન અને ઈિાન તો હતા; પણ 
સાથે ઈિાનની મા એનેટ નકીિાલા અને બેન્જાવમનની બહને અને દિયોનાની પહલેી વશક્ષક ગલોદરયા 
પણ હતા!ં હિે દિયોનાને શકંા પડી કે, એનેટ બધુ ંકામ પડત ુ ંમકુીને આમ સ્પધાભમા ંકેમ આિે છે? 

     તેણે પછુ્ુ,ં” આજે તમે રજા રાિી છે?” 

      એનેટ બોલી,”હા. હુ ંકામે મોડી જઈશ. ત ુ,ં ઈિાન અને બેન્જાવમન સદુાન જાઓ; તો પ્લેન સધુી 
તમને વિદાય કરિા કોઈક મોટાએ તો આિવુ ંજ જોઈએ ને?” પણ હજુ દિયોનાના મગજમા ંઉતરત ુ ં
ન હત ુ ંકે, ‘તેમના જેિા સાિ મિુખલસો તો કાઈં પરદેશ જઈ શકે િરા? એવુ ંતો બહુ મોટ્ટા લોકોના જ 
નસીબમા ંહોય ને?!’ 

      કોટિેથી બસ ઉપડી. દકબચેુ મારદકટ પાસેના ધખુળયા રસ્તા પરથી પસાર થઈ ગઈ; ત્યાર 
પછીનો રસ્તો પાકો અને દિયોના માટે સાિ અજાણ્યો હતો. ઉંઘથી ર્રેલી આંિે તે જોઈ રહી કે, તેમની 
બસ દખક્ષણ દદશા તરિ જઈ રહી હતી. તેને અચરજ તો થયુ ંજ કે, આમ ડાઉન ટાઉન (?) થી દૂર બસ 
ક્ાકં અિળી દદશામા ંકેમ જઈ રહી છે? અત્યાર સધુીની બધી સ્પધાભઓ તો ઉત્તર દદશામા ંકમ્પાલામા,ં 
અથિા ઈન્ટર પ્રોજેક્ટ સ્પધાભઓ પવિમ દદશામા ંમગીબીમા ંયોજાતી હતી. કદાચ એનેટ અને બ્રાયન 
કહ ેછે; તેમ હોય પણ િરંુ! અને આ શકંા કુશકંામા ંતેની આંિો િરીથી ઘેરાઈ ગઈ. 
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        તેની આંિ ખલુી ત્યારે તેઓ કોઈક જુદી જ જગયાએ આિી પહોંચ્યા હતા. જેમને માત્ર જમીન 
પરથી અને સાિ રમકડા જેિડા જ જોયા હતા; તેિા અનેક વિમાનો ઊડિા માટે તૈયાર ઊર્ા હતા; 
તેિા એન્ટેબે એરપોટભ નજીક બસ તેમને લાિી હતી. 

 

        ૨૦૦૭ની સ્પધાભમા ં ચેક્મ્પયન તરીકેની રોિી જીતી લીધા બાદ, દિયોનાએ ૨૦૦૮ અન ે

૨૦૦૯મા ંપણ ત ેજાળિી રાિી હતી. હિે તે પોત ેરોિી કરતા ંથોડીક ઊંચી થઈ ગઈ હતી! ૨૦૦૯ના 
ઉનાળાના પાછળના ર્ાગમા,ં પહલેિહલેી િાર, UNESCO અને FIDE (Federation Internationale 

des Echecs) ના સયંકુ્ત ઉપિમે આદિકાના બાળકોમા ંચેસની રમતને િધારે પ્રચખલત કરિા અને 
‘યનુો’ના શાવંતમય સહઅક્સ્તત્િના કાયભિમના એક ર્ાગ રૂપે, જુબા, દખક્ષણ સદુાન િાતે આદિકન 

દેશોના ં૧૬ િષભથી નાના ંબાળકો માટેની સ્પધાભ યોજાઈ હતી. દરેક દેશે બે છોકરા અને એક છોકરી, 
એમ ત્રણ બાળકોને મોકલિાના હતા. યગુાન્ડાની ત્રણ રાષ્રીય સ્પધાભઓમા ંવિજેતા બનિાને કારણ ે
દિયોનાનુ ંનામ તો વનવિત જ હત ુ;ં પણ છોકરાઓમાથંી આ માટે યોગયતા ધરાિતા ઉચ્ચ િગભના 
િાલીઓએ સ્લમના બાળક સાથે પોતાના બાળકને મોકલિાની પરિાનગી આપી ન હતી. આમ 
ઈિાન અને બેન્જાવમન બને્નનો સમાિેશ આ સ્પધાભમા ંકરિો પડ્ો હતો. જ્યારે રોબટે આ વનણભયની 
જાણ ત્રણે જણને કરી, ત્યારે તેમણે એને મજાક જ ગણી હતી; અને એ િાત ભલુી જ ગયા હતા. 

      હા! દિયોનાનો પાસપોટભ બનાિિા માટે તેની સહી િોમભમા ંરોબટે લીધી હતી; પણ તેના જન્મ 
અંગે વિગતો ન હોિાને કારણે બહુ િાર થઈ હતી. જો ગોડિે ગલીએ પોતાની િગ િાપરીને એ 
બાબત રસ ન લીધો હોત; તો સરકારી તતં્રમાથંી દિયોના માટે પાસપોટભ મેળિિાનુ ંશક્ જ ન બન્યુ ં
હોત! એરપોટભ  પર ગલીએ આ ત્રણે બાળકોનુ ં સ્િાગત કયુું. તે તેમના િાલી તરીકે જુબા સ્પધાભમા ં
હાજર રહિેાનો હતો. ચૌદમી સદીનો કોઈ ગામદડયો મોટા શહરેની ચમકદમક ને રોશની જોઈને 
અંજાઈ જાય; તેમ દિયોના અને એના સાથીઓ આ માયાિી નગરી જેવુ ંએરપોટભ વિસ્િાદરત નજરે 
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જોઈ રહ્યા.ં સરુક્ષા તપાસ પતાિીને દિયોનાએ એરપોટભની બારીમાથંી એનેટ, બ્રાયન અને ગલોદરયાને 
રડતા ંજોયા,ં ત્યારે તેને છેિટે િાતરી થઈ કે, તે િરેિર પરદેશ યાત્રા પર જઈ રહી છે! 

       છેિટે પ્લેન ઉપડ્ુ.ં દિયોનાને તો તરત ઉલટી જ થઈ ગઈ. થોડી સધૂબધૂ આિતા,ં પ્લેનની 
નીચે િાદળો જોઈ, દિયોનાએ ગલીને પછુ્ુ,ં” આપણે સ્િગભમા ંછીએ?” 

     ગલીએ હસીને કહ્ુ,ં” ના! એ તો હજી થોડુકં િધારે ઊંચુ ંછે!” 

      અિનિી રીતે જમિા માટે આપેલો નાસ્તો એ ત્રણ જણને શી રીતે િાિો; તે પણ ગલીએ 

શીિિવુ ંપડ્ુ!ં અને આમ ૯૦ વમવનટના અિનિા આિયો બાદ વિમાને જુબાના એરપોટભ પર ઉતરાણ 
કયુું. 

 

      જ્યારે બધા ં ઉતારાની હોટલમા ં પહોંચ્યા, ત્યારે દિયોના જજિંદગીમા ં પહલેી િાર પોતાને માટે 
અલગ પથારી જોઈ, માની ન શકી કે, તેમા ં તેણે એકલીએ સિુાનુ ં છે! અલબત્ત તેની સાથે રૂમમા ં
કેન્યાની બીજી એક છોકરી પણ હતી. પણ તેની સાથે તે કશી િાતચીત કરી શકે તેમ ન હતી. અંગ્રેજી 
તો ઠીક, બને્નની માતરૃ્ાષા પણ સાિ અલગ અલગ હતી. હોટલના રૂમમા ંપણ કેટલા ંબધા ંઆિયો 
હતા?ં ટીિી, એરકસ્ન્ડશનર, ફ્લશ થઈ શકે તેવુ ંટોયલેટ, અને શાિર બાથ! તેણે અગખણત િિત, એ 
ટોયલેટને ફ્લશ કયે જ રાખ્યુ,ં એ અિાજ અને એ ઘમુરીઓની મજા તેણે માણ્યે જ રાિી. શાિર ચાલ ુ

કરતા ંજ ઠંડાગાર પાણીથી તે ર્ીજાઈને ગર્રાઈ ગઈ. ગરમ પાણીનો અલગ નળ પણ હોય, તે પેલી 
કેન્યન સાથીએ તેને શીિિાડ્ુ!ં કોટિ,ે કમ્પાલા કે યગુાન્ડા વસિાય, અને અનેક આિયોથી ર્રપરૂ, 

પણ કોઈ જગત હોઈ શકે, તેની દિયોનાને પહલેી િાર પ્રતીવત થઈ. 
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પ્રકરિ- ૧૪   આણિકામાાં બાળ ચેમ્મ્પયન 

       જુબા િાતેની સ્પધાભમા ં૧૬ દેશોના એટલે કે, કુલ ૪૮ બાળકોએ ર્ાગ લીધો હતો. એ બધામા ંકોટિેના 
આ ત્રણ જણ ઉમરમા ંસૌથી નાના હતા. એમના વસિાય બીજા કોઈ સ્લમિાસીઓ પણ ન હોતા. સ્પધાભ શરૂ 
થઈ તે પહલેા…ં 

    રોબટભ કટેન્ડે,” આ બાળકો પ્લેનમા ંબેસીને સદુાન ગયા, ત ેજ મારે માટે એક મોટી વસદ્ધદ્ધ હતી. તઓે જીતીન ે
પાછા આિશ ેકે, નહીં; તેનો મને વિચાર પણ આિતો ન હતો.” 

      ગોડિે ગલી,” આટલા બધા દેશોના બાળકો; જેમને આંતરરાષ્રીય સ્પધાભનો આગોતરો અનરુ્િ હતો જ, 
એમની િચ્ચ ેઆ ત્રણ જણ સારો દેિાિ પણ કરી શકે; તેમ હુ ંમાનતો ન હતો. તઓે દહમ્મત ન હારી જાય, 
એની જ મને ખચિંતા હતી.”  

      આ ત્રણ જણના મનમા ંતો જાતજાતની ગડર્ાગંો ચાલ ુજ હતી. આટલી બધી ઉચ્ચ જીિન પદ્ધવત તેમને 
માટે અકળાિનારી તો હતી જ; પણ અધરુામા ંપરંુુ અંગ્રજેી ન બોલી શકિાને કારણે, ત ેલોકો કોઈ પણ વિદેશી 
સાથે િાત પણ કરી શકે તેમ ન હત ુ.ં બીજા દદિસે સ્પધાભ શરૂ થિાની હતી. આથી પોતાની ટીમનો ડર ર્ાગંિા 
ગલીએ હોટલની લોબીમા ંસૌથી શે્રષ્ઠ મનાતી કેન્યાની ટીમ સાથે મૈત્રી રમત રમિાનુ ંઆયોજન કયુું. દરેક 
જણ કેન્યાના બીજા એકની સામે ત્રણ ત્રણ રમત રમ્યા. અને આિયભજનક રીતે બધી રમતમા ંત્રણે જણ જીતી 
ગયા. કારણ સાિ સાદંુ હત ુ.ં આ ત્રણને માટે એ માત્ર રમત ન હતી. એ જીિન કે મરણ જેિી બાબત હતી. 
હિે તેમને સવધયારો થયો કે, સ્પધાભમા ંતેમન ેતકખલિ નહીં પડે. 

     સ્પધાભ શરૂ થઈ. પહલેી જ રમતમા ં દિયોનાની સામે તેની સાથે રૂમમા ંરહતેી કેન્યન છોકરી એવસએમા 
હતી. આિી ઉચ્ચ િગભમાથી આિતી, વિદેશી ર્ાષા બોલતી અને તેના કરતા ંત્રણ ચાર િષભ મોટી છોકરી સાથે 
રહિેાને કારણે દિયોના પહલેી જ ક્ષણથી લઘતુા ગ્રવંથ અનરુ્િતી હતી. તેના હાથ પગ કાપંતા હતા. તે કંુકરી 
પણ ક્સ્થર રીતે પકડી શકતી ન હતી. આથી તેણે એકદમ રક્ષણાત્મક ચાલો ચાલીને જ સતોષ માન્યો. 
એવસએમા બહુ જ આક્ર્મક હતી. પણ રમત થોડીક જ આગળ ચાલતા,ં તે દિયોનાની રક્ષણાત્મક દદિાલમા ં
જાતે જ િસાિા લાગી! તે હિે એક પછી એક ભલુો કરિા લાગી; અન ેતેના છટા પડી ગયેલા અન ેરક્ષણ 
વિનાના પેંદાઓ અને મોટી કંુકરીઓ એક પછી એક દિયોનાને હાથે િધેરાિા માડં્ા. અલબત્ત દિયોનાની 
કંુકરીઓ પણ અદૄષ્ય થતી જ હતી. પણ તેની હાલત તે ઠીક ઠીક ટકાિી શકી. રમત બહુ જ લાબંી ચાલી; 
પણ છેિટે એવસએમા પાસે માત્ર રાજા જ બાકી રહ્યો. દિયોના પાસે હજુ રાજા ઉપરાતં હાથી અને ચાર પ્યાદા ં
બાકી રહ્યા ંહતા.ં બહુ સરળતાથી દિયોનાએ એવસએમાના રાજાને ચેકમેટ કરી દીધો. આમ પહલેી જ રમતથી 
દિયોનાની વિજય કૂચ શરૂ થઈ ગઈ. બેન્જાવમન અને ઈિાન પણ તમેના પ્રવતસ્પધીઓ કરતા ંઆગળ રહી 
શક્ા હતા.  
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       પહલેા દદિસના અંત ેબીજી બધી ટીમોમા ંર્યનુ ંમોજુ ંિરી િળ્યુ.ં યગુાન્ડાની ટીમને શી રીતે હરાિી 
શકાય તે માટે દરેક દેશના કોચ તેમના િલેાડીઓને આ યગુાન્ડનોની ચાલબાજીઓ સમજાિતા રહ્યા - તેમનો 
પ્રવતકાર કરિાના રસ્તા શીિિાડતા રહ્યા. 

      પણ આ ત્રણ જણને એમના જીિન અનરુ્િો પરથી, દરેક બદલાતી પદરક્સ્થવતનો શી રીતે પ્રવતકાર 
કરિો, તેની પાયાની આિડત સાર્ધ્ય થઈ ગઈ હતી. સ્પધાભને અંત ેદિયોના આઠે આઠ રમતો જીતી ગઈ હતી. 
તેના સાથીઓ પણ ક્ા ંકમ હતા. એ બેમાથંી એક પણ હાયો ન હતો. (તેમની અમકુ મેચો ડ્રો થઈ હતી.) 
આમ જયજયકાર સાથે યગુાન્ડા ચેક્મ્પયન જાહરે થયુ.ં મેડલો, સદટિદિકેટો અને ચેક્મ્પયન રોિી હિે તેમણ ે
પોતાની સાથ ેપાછા લઈ જિાના ંહતા.ં રોિી તો તેમના નાનકડા બગલ થલેામા ંસમાિિા માટે ઘણી જ મોટી 
હતી. પણ તેમને અને તેમના ંઘરિાળાઓંને તો મગીબીમાથંી મળતી હતી, તેિી કડકડતી વશખલન્ગની નોટો 
જ િધારે આકષભક અને કામની હતી! 

       કટેન્ડેને વનયવમત રીત દરરોજની રમતનો અહિેાલ ઈન્ટર નેટ પરથી મળતો હતો. જ્યારે તેણે જાણ્યુ ં
કે, ત્રણે જણ સિુણભચન્િક અને રોિી જીતીન ેપાછા આિી રહ્યા છે; ત્યારે આ સમાચાર તેણ ેરોડની સદુદથ અને 
‘સ્પોટટભસ આઉટરીચ’ની ઓદિસમા ંસૌને જણાવ્યા. કોઈ પણ વ્યક્ક્ત આ સમાચાર માનિા તૈયાર ન હતી! પણ 
બીજા દદિસના અિબારોમા ંઆિા યગુાન્ડામા ંઆ વિજયની ઘોષણા થઈ ગઈ.  

      સ્િદેશ પાછા િળ્યા ત્યારે એરપોટભ પર કટેન્ડેની બાજુમા,ં કમ્પાલાના મેયર ખદુ આ ત્રણ બાળકોનો 
સત્કાર કરિા હાજર રહ્યા હતા. સ્લમના ંબાળકો માટે જ નહીં પણ સમસ્ત સ્લમિાસીઓ માટે આ અભતુપિૂભ 
વસદ્ધદ્ધ હતી. કોટિ ેપહોંચ્યા બાદ મગુેરિાની ઓદિસ પાસે ટોળેટોળા ંતેમનો સત્કાર કરિા, વપપડૂા ંઅન ેિાિટાઓ 
સાથે હાજર હતા. દિયોનાને તો બ્રાયને તનેા િર્ા પર બેસાડી દીધી અને શોર બકોર િચ્ચે રસ્તાઓ પર 
સરઘસ આગળ ધપતુ ંરહ્ુ.ં બધાના ંચહરેા પર અનપુમ વિજયનો ઉત્સાહ અને આનદં મખચિસનના ધોધની 
જેમ ઉછળી રહ્યો હતો – વસિાય કે, આ ત્રણ જણના ચહરેાઓ પર.  

      તમેના ચહરેાઓ પરથી ‘જુબા’ અન ે‘એન્ટેબે’ના એરપોટભ પરનો ઉત્સાહ અને આનદં હિે વિદાય લઈ 
ચકુ્ા હતા. િરી પાછી ઝુપંડાની એ જ જજિંદગી, એ જ ગદંા રસ્તાઓની આબડ ખબુડ, એ જ રોજજિંદી યાતનાઓ 
અને જીિન સઘંષો….ખચત્કારી ખચત્કારીને તેમની મળૂ હસ્તીની ખબહામણી જાણ કરી રહ્યા.ં િતુભળનો ઘેરાિો એક 
ચક્કર મારીને િરી હતો ત્યા ંપાછો આિીને ઊર્ો રહી ગયો હતો.   

      તેમના ચહરેાઓ પરથી ‘જુમા’નો અને ‘એન્ટેબે’ના એરપોટા પરનો ઉતસાહ અને આનાંદ હિ ે
વિદા્ િઈ ચકુ્ા હતા. ફરી પાછી ઝાંપડાની એ જ જજિંદગી, એ જ ગાંદા રસ્તાઓની આબડ ્બુડ, 
એ જ રોજજિંદી ્ાતનાઓ અને જીિન સાંઘર્ો….ણચતકારી ણચતકારીન ેતેમની મળૂ હસ્તીની ણબહામણી 
જાણ કરી રહ્યાાં. િતુાળનો ઘેરાિો એક ચક્ર મારીન ેફરી હતો ત્ાાં પાછો આિીને ઊભો રહી ગ્ો 
હતો.   
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પ્રકરિ- ૧૫   ઠેરના ઠેર 

       પાછા આવ્ા પછી; બે રદિસ સધુી રફ્ોનાએ કશુાં જ ખાધુાં નહીં. ક્ાાં હોટિની એરકષ્ન્ડશન 
રૂમની એ બાદશાહી પથારી, એ ટીિી, એ ફ્િશ ટો્િેટ, એ ગરમ/ઠાંડા પાણી િાળો શાિર બાથ, 
અનેક િાનગીઓ િાળાાં જમણો અને ક્ાાં રાંગહીન, પ્િાસ્ટર વિનાની ઈંટોની રદિાિો, પતરાાંના 
કાણાાંિાળાાં છાપરા અને માત્ર એક જૂના પરુાણા કપડાથી ઢાાંકેિા બારણા િાળી ૧૦ ફૂટ x ૧૦ ફૂટની 
આ ઝાંપડી? સતૂાાં સતૂાાં પણ નજરે ચઢે – ગાંદી ગોબરી િળીઓ િચ્ચે િટકતાાં કરોણળ્ાનાાં જાળાાં 
અન ે દોરીઓ પર સકૂિિા મકેુિાાં, આિતીકાિ ે પહરેિાનાાં કપડાાં. ઝાંપડીના એક ્ણુામાાં હતી 
પતરાાંના ત્રણ ટુકડા ગોઠિીને બનાિેિી, એક બાિદી સરહતની બાથરૂમ અન ેબીજી રદિાિ પર રાંગ 
પણ ન ઓળખા્ તેિા પ્િા્વડુના ટુકડાથી ઢાાંકેિી એક માત્ર બારી.  

      અન ે ઘરિખરીમાાં? ગોબાિાળા એલ્યવુમવન્મના બે જગ, ચાની એલ્યવુમવન્મની રકટિી, 
એલ્યવુમવન્મની એિા જ ગોબાિાળી તપેિી, કપડાાં ધોિાનુાં, રાંગ ઊડી ગ્ેલુાં પ્િાષ્સ્ટકનુાં ટબ, 
કેરોવસનનો દીિો, પતરાાંની ડોિમાાંથી જાત ે બનાિેિી, માટીથી િીંપેિી કોિસાની ભઠ્ઠી, થોડીક 
પ્િાષ્સ્ટકની રાંગ ન ઓળખા્ તેિી ડીશો, બધાાંની િચ્ચે િાપરિાનુાં એક જરી પરુાણુાં ટુથ બ્રશ, માાંડ 
ચહરેો દેખા્ એિો એક આ્નો, ચાર જણ િચ્ચે સિૂાની બે ગાભાની ગોદડીઓ અન ેજર્જરરત પાનાાં 
િાળાં બાઈબિ! કોિસાની ભઠ્ઠી પાસે હતાાં – રસોડાના શણગાર જેિી, ચોખા, મસાિાનો પાિડર, ચા, 
ખાાંડ, અન ેમીઠાની પાાંચ પ્િાષ્સ્ટકની કોથળીઓ અન ેએિી જ જરી પરુાણી પ્િાષ્સ્ટકની ચમચીઓ.  

 
      કોઈક પ્રિાસીએ િખયુાં છે,” આરિકાની સામાન્્ પ્રજાના ચહરેા પર જીિનની અનેક 
કઠણાઈઓની િચ્ચે પણ અજા્બી ભરેિાાં શાાંવત અન ેસાંતોર્ જણા્ા વિના રહતેાાં નથી – જે સસુાંસ્કૃત 
િોકોના ચહરેા પરની ણચિંતા અને તાણની મશ્કરી ઊડાિતાાં િાગ ેછે. સા્ં ોગો અને અણભગમ િચ્ચે 
એ પ્રજાએ વસદ્ધ કરેિા સમેુળભ્ાા સમાધાનની એ ચાડી ખા્ છે. સમાજના બે િાડા િચ્ચે ન પરુી 
શકા્ તેિી, મોટી ખાઈ હોિા છતાાં, જીિનની આ શક્તાને પવશ્ચમી માનસ કદી ન સમજી શકે.”  
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        આનુાં કારણ સાિ સાદુાં, સીધુાં છે. કોટિેના િોકોને જીિનની બીજી કોઈ શક્તાની કશી જાણ 
જ નથી. એ પ્રજા એના દરરદ્રતાભ્ાા અજ્ઞાનની ્મુારીમાાં જ મસુ્તાક છે. ઈિાન, બેન્જાવમન અને 
રફ્ોના જેિા જે કમભાગી (!) એ િક્ષ્મણ રેખા ઓળાંગી બીજી કોઈ શક્તાઓના દશાન કરી શકે છે; 
તેમનાાં જીિતર વત્રશાંકુના આધાર વિનાના કોઈક અંધારભ્ાા, ભેંકાર કોરાણ ેફાંગોળાઈ જા્ છે. એ 
દુભાાગી િોકો નથી રહતેા ઘરના કે નથી રહતેા ઘાટના.   

     બ્રા્ન ેપછુ્ુાં,” સદુાનમાાં ખાિાનુાં કેવુાં હત ુાં?”  

     રફ્ોના,”!” 

     બ્રા્ન,” પ્િેનમાાં તને કેવુાં િાગતુાં હત ુાં?” 

     રફ્ોના,”!” 

    બ્રા્ન,” પ્િેનમાાં પી પી શી રીતે કરિાની?” 

      હિ ે રફ્ોના હસી પડી અને મહાપ્ર્તને ફ્િશ કરી શકા્ તેિા ટો્િેટનો બ્રા્નન ેખ્ાિ 
આપિા પ્ર્તન ક્ો! 

      પણ રફ્ોનાનુાં અંતર આંસઓુ વિનાની દારૂણ ગમગીનીમાાં રડી રહ્ુાં હત ુાં. ફરી એ સપન ભોમકા 
આ દુદાશા િચ્ચે કદી આિિાની ન હતી. બ્રા્ન તેની વ્થા અંતરની કોક અગપ્ સઝૂથી સમજી 
શક્ો, એક મરહના સધુી તેણે યગુાન્ડાના ચમકતા હીરા જેિી, વહાિસો્ી બહનેને કશુાં કામ કરવુાં ન 
પડ;ે તેની કાળજી િીધા કરી. તેન ેમાટે તો તેની બહને એક રાજકુમારી કે પરી બની ગઈ હતી.  

     જ્ારે હરેર્ેટ, રરચાડા સાથે થાકેિી પાકેિી મોડી સાાંજે પાછી આિે ત્ારે તો બ્રા્ન અને રફ્ોના 
સઈૂ ગ્ેિાાં જ હો્. ચાર રદિસ બાદ, મારરકટ બાંધ હોિાના રદિસ,ે રવિિારે જ રફ્ોના હરેર્ેટ 
સાથ ેિાત કરી શકી અને તેને અને તેના વમત્રોને સદુાનમાાં મળેિ વિજ્ની માાંડીને િાત કરી. રૂપકડુાં 
સરટિરફકેટ પણ બતાવયુાં. હોટિમાાંથી આણેિા સાબ,ુ પેન, નેપરકન, વિ. ઝિેરાત જેિી સોગાતો પણ 
બતાિી! મેડિ તો ચોરાઈ જિાની બીકે કટેન્ડેને સોંપી દીધો હતો. પણ હરેર્ેટ માટે એ બધાાં કરતાાં, 
તેની દીકરી સરહસિામત અને વિજ્ી બનીને પાછી આિી હતી, તે જ બહુ મોટા આનાંદની િાત 
હતી. એ ધમાભીરૂ મરહિા, જજસસનો આભાર માનિા તરત ચચામાાં દોડી ગઈ.   
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       િતન પાછા આવ્ાના બીજા રદિસ ેરફ્ોના તેની શાળામાાં હાજર થઈ; ત્ારનો અનભુિ પણ 
એિો જ રહ્યો. પ્િાષ્સ્ટકની િીિી થેિી િઈન,ે પાાંચ રકિોવમટર ચાિીને, તેની વનશાળ -યવુનિસાિ 
જુવન્ર પ્રાઈમરી સ્કૂિ- ગઈ ત્ારે સાિ સાાંકડી, ધળૂથી છિા્ેિી અન ે જાજરૂઓની દુગુંધથી 
સિુાવસત (!) આંગણુાં તેને ‘જુબા-સદુાન’ ખાતેના સ્ટેરડ્મના પ્રવતભાશાળી વિસ્તારની ્ાદ આપ્્ા 
વિના ન જ રહ્યાાં. આંગણામાાં રકના પૈડાની રીમ અન ેપૈડુાં ખોિિાનો ક્રોબાર(?) વનશાળના ઘાંટનુાં કામ 
આપી રહ્યો હતો! એ ઉબકા આિે તેિો વિરોધાભાસ તેણે શી રીતે જીરવ્ો હશ;ે તે તો એિી 
પરરમ્સ્થવતમાાં મકુા્ેિ વ્મ્લત જ સમજી શકે. 

     આરિકન અમેરરકન િોકોની સમાન હક્ની િડત (Civil rights campaign) દરવમ્ાનનુાં ગીત 
‘We shall overcome’ તેમની શાળા શરૂ થતી િખતનુાં પ્રાથાના ગીત હત ુાં. તે ગિાઈ રહ્ુાં હત ુાં, ત્ારે 
તે ગીતના શબ્દે શબ્દ તેના મનમાાં ચાિી રહિેા પ્રચાંડ તાાંડિન ેઉરિપ્ત કરતા રહ્યા. તેણે જો્ેિી 
જીિનની ગણુિત્તાની શક્તા અને તેના ચાલ ુજીિનના નકા િચ્ચેના તફાિત તરફ તેના આક્રોશન ે
પષુ્ષ્ટ આપતા રહ્યા.  

      પણ આ બધી હતાશાની િચ્ચે, િાદળોની કોર પર સિુણા રેખા જેિી એક બાબતની પણ આપણે 
નોંધ િેિી ઘટે. શાળા શરૂ થ્ા બાદ, શાળાના આચા્ા, ઝકાબા અિ અબ્દિે બેન્જાવમન અન ે
રફ્ોનાએ મેળિેિી વસદ્ધદ્ધ માટે તેમનુાં અણભિાદન કયુું; અને જાહરે કયુું કે, ‘હિેથી બેન્જાવમન 
અઠિારડ્ામાાં ત્રણ િખત શાળાના બાળકોને ચેસ શીખિશે; અને રફ્ોના તેને મદદ કરશ.ે’ આ 
જાહરેાત પછી બને્નએ પોતાને સદુાનમાાંથી મળેિ નાના સરખા ભથ્થામાાંથી બચાિીને િાિેિી 
રકમમાાંથી સદુાનના ચિણની પાઈઓ શાળાના બાળકોને િહેંચી; ત્ારે આચા્ાની આંખમાાં આ બે 
જણાની ખાનદાની અન ેજજિંદારદિી માટે હશ્રાાશ્ર ુઆિી ગ્ાાં. તેણે મનોમન પ્રાથાના કરી કે,’અલ્િા આ 
બાળાન ેજન્નત જેિી જગ્્ાએ પહોંચાડે, એિી મારી દુિા છે.’  
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પ્રકરિ- ૧૬ યુગાન્ડામાાં જયજયકાર 

‘કાંઈ લાખો નીરાશામાાં અમર આશા છુપાઈ છે.’ 
– મણીલાલ દ્વિવેદી 

      દુુઃખો અને હતાશાઓ ક્ાાં તો માણસના જુસ્સાને તોડી નાાંખ ેછે; અથિા તેને બેઠો કરી દે છે. 
રફ્ોનાની હતાશાએ, એના જીિનના એકમાત્ર આશારકરણ માટે તેન ેસાબદી કરી દીધી. ગ્રાન્ડ માસ્ટર 
બનિાનુાં તેનુાં સ્િપ્ન હિ ેસતત ચાિી રહિેી પ્રરક્ર્ા બની ગયુાં. પણ હિ ેતેન ેિાગ્યુાં કે. આ માટે 
માત્ર બાળકો સામે જ નહીં પણ પખુત ઉમરની વ્મ્લતઓ સામ ેપણ તેણે મઠૂભેડ કરિી જોઈ. તેની 
નજર ૨૦૦૯ના નિેપબરમાાં ્ોજાનાર રાષ્રી્ સ્પધાા પર પડી. િચ્ચેના ગાળામાાં બીજી ત્રણ નાની 
નાની સ્પધાાઓ થિાની હતી. જો એ બધા્માાં હારી જા્, તો પણ તેના આ ત્રણ િર્ાના દેખાિના 
આધારે, તેન ેરમિાની તક તો આ્ોજકોએ આપિી જ પડ.ે તેણે કટેન્ડેને આ માટે વિનાંતી કરી. પણ 
કટેન્ડેને િાગ્યુાં કે, મોટાાંઓ સાથે રમિાનો સમ્ હજુ રફ્ોના માટે પાક્ો નથી.તે યગુાન્ડાના ઉચ્ચ 
કક્ષાના ખેિાડીઓ વિશે મારહતગાર હતો. તેણે ચેસના ખાાં ગણાતા શાસ્ત્રી્ વિિેચકો ણઝરેપબઝુી અને 
જોકીમની કિમે ચેસના માાંધાતા જેિા ખેિાડીઓની આિોચના િાાંચેિી હતી. ઘણા તો કોપપ્યટુર પર 
ચેસ રમિાની તાિીમ િેતા હતા. તેની નજરમાાં રફ્ોનાએ આ માટે હજુ ઘણી િાાંબી સફર કાપિાની 
હતી. 

       પણ સ્પધાા શરૂ થિાની હતી તેના એક અઠિારડ્ા પહિેાાં ગિીએ તેન ેફોન ક્ો,” નિેપબર 
માટે રફ્ોનાનુાં નામ કેમ નોંધાવયુાં નથી?” રોબટે એનાાં કારણો દશાાવ્ા, ત્ારે ગિીએ િળતાાં કહ્ુાં,” 
તે ન પણ જીત;ે પણ રમતમાાં તે જે ઊંડાણથી રમી શકે છે; તે જોતાાં તેન ેમોટાાંઓ સાથે રમિાની, 
તેમની રમતનો અભ્્ાસ કરિાની તક આપિી જ જોઈએ. કમ સે કમ એ ધરુાંધર ખેિાડીઓને જરૂર 
આહિાન (Challenge) આપી દે તેિી રમત તો રમશ ેજ. કદાચ આિતા િરે્ તે સારો દેખાિ કરી 
પણ શકે.” રોબટે કમન ેગિીની િાત સ્િીકારી.તેણે રફ્ોનાને આ િાત કરી, ત્ારે તેન ેઆનાંદ તો 
થ્ો જ અને સાથે થોડીક ગભરામણ પણ. આ િખતે તેણે ખરેખર મોટા માથાાંઓ સાથે મગજમારી 
કરિાની થિાની! 

      છેિટે એ સ્પધાા આિી પહોંચી. કહિેાની જરૂર છે ખરી કે, આ ગાળામાાં ખેિા્ેિી બાળકો માટેની 
બીજી ત્રણ સ્પધાાઓમાાં કોઈ રફ્ોનાને હરાિી શક્ુાં ન હત ુાં?! આ સ્પધાા ત્રણ મરહનાના ગાળા પર 
પથરા્ેિી હતી. દરેક શવનિારે અિગ અિગ વ્મ્લતઓ િચ્ચે રમત ્ોજાઈ હતી. ભાગ િેનાર 
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ખેિાડીઓમાાં દસ મરહિાઓ હતી. અન ેતેમની િચ્ચ ેરાઉન્ડ રોબીન ફોમેટમાાં રમતો રમાિાની હતી. 
તેમાાંથી પાાંચ શે્રષ્ઠ મરહિાઓ ૨૦૧૦ માાં રવશ્ા ખાતે રમાનાર ‘મરહિા ચેસ ઓિમ્પપ્ાડ’ માટે 
Qualify થિાની હતી.  

      આમ રફ્ોના કુિ નિ રમતો રમી. પહિેા બે શવનિારોએ તો રોબટા એ સ્પધાા જોિા જઈ શક્ો 
ન હતો. પણ બને્ન રદિસોએ આિીને રફ્ોનાએ પોત ેજીત્ાના સમાચાર તેન ેઆપ્્ા. રોબટાને એમ 
કે, એ તો નબળી ખેિાડીઓ હશ.ે તેણે એ રમતોમાાં ખેિા્ેિી ચાિોનુાં પત્રક જોયુાં અને તેન ેખ્ાિ 
આિી ગ્ો કે, રફ્ોનાની રમત જોરદાર(!) હતી. તેણે રમેિી પાાંચ રમતોમાાંથી તે ત્રણ જીતી હતી, 
એકમાાં સામા ખેિાડીને ડ્રો કરિાની ફરજ પાડી હતી; અને માત્ર એકમાાં જ તે હારી હતી. ગિીએ ફોન 
કરીને રોબટાને કહ્ુાં,” અરે! રફ્ોના ચોલલસ ઓિમ્પપ્ાડમાાં જિા માટે વસિેલટ થશે જ. - બાકીની ચાર 
રમતોમાાં તે હારી જા્ તો પણ.” 

      રોબટા આ િાત માની જ ન શક્ો! ‘ગાંદી ગોબરી, ૧૦x૧૦ની ઝાંપડીમાાં રહનેારી, હજુ ૧૩ જ 
િરસની આ બિા રવશ્ા જશે?!’ અન ેબધી રમતો પતી ત્ારે રફ્ોના બીજા નપબરે આિી હતી. 
એક બહ ુજ જાણીતી અને કસા્ેિી મરહિા ખેિાડીએ તો પોતાની પ્રવતષ્ઠા ના જોખમા્ તે માટે 
રફ્ોનાન ેડ્રો કરિા વિનાંતી કરી હતી! રીટા નસબુગુા નામની જાણીતી મરહિાએ તો કહ્ુાં પણ ખરુાં,” 
રવશ્ા ઓણિમ્પપ્ાડ માટે લિોણિફા્ થિાનુાં હત ુાં, એટિ ેઅમે બધાાં બહુ જ ઉત્તેજનાથી રમતાાં હતાાં. 
પણ રફ્ોનાનુાં િક્ષ્્ તે તરફ હત ુાં જ નહીં. તે તો વનવશ્ચિંતતાથી રોજની જેમ જ રમી રહી હતી. તેની 
સ્િસ્થતા (poise) જોતાાં મને ખરેખર તેનો ડર િાગી રહ્યો હતો.” બીજી ખેિાડીઓએ પણ કબિુ કયુું 
કે, ‘રફ્ોના ખરેખર એક (Threat) છે! 

       છેિટે યગુાન્ડાની મરહિાઓને ખાસ ઉત્તેજન આપિા FIDE િતી જાહરે કરિામાાં આવયુાં કે, 
‘આ દસે દસ મરહિાઓને ઓિમ્પપ્ાડ જિા માટેનો બધો ખચા તે ઉપાડશે.’ આ જાહરેાત બાદ સ્પોટ્ાસ 
આઉટરીચના પ્રમખુ, રોડની સરુદથે રોબટાને પણ આ બધાાંના ટીમ કેપ્ટન તરીકે મોકિી શકા્ તે 
માટે ફાળો ઉઘરાિિાનુાં શરૂ કરી દીધુાં. આમ રફ્ોનાના પ્રતાપે રોબટા કટેન્ડેની પણ પહિેી વિદેશ 
સફર નક્ી થઈ ગઈ! 

      સપ્ટેપબર-૨૦૦૯ ની શરૂઆતમાાં યવુનિસાિ જુવન્ર પ્રાઈમરી સ્કુિના આચા્ાન ે સાતમા 
ધોરણમાાં ભણતી રફ્ોના મતેુસીને એક મરહના માટે રવશ્ાની ઓિમ્પપ્ાડમાાં ભાગ િેિા માટે 
શાળાની હાજરીમાાંથી મમુ્લત આપિા માટે વિવધસરનો કાગળ મળ્ો, ત્ારે તેની ડઝન કોપી કરીન ે
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તેણે દરેક િગામાાં એ ચીટકાિડાવ્ો! ધણૂળ્ા શાળાનુાં એક ધળૂ ધોયુાં રતન દુવન્ાના બીજા છેડે છેક… 
રવશ્ા પહોંચી જિાનુાં હત ુાં. 

       રફ્ોનાના િગા વશક્ષકે બોડાની ઉપર દુવન્ાનો નકશો પાથરી છોકરાાંિન ેપછુ્ુાં,” બોિો! કોણ 
આ નકશામાાં રવશ્ા બતાિી શકશ?ે” તેત્રીસમાાંથી ચાર જ જણાાંએ હાથ ઊંચો ક્ો – અને એમાાં 
રફ્ોના ન હતી!       

       યગુાન્ડાની ટીમ રવશ્ા જિા નીકળિાની હતી, તેના આગિા રદિસે પત્રકાર પરરર્દમાાં 
યગુાન્ડાની રમતગમતની સાંસ્થાના ચેરમેન જોસેફ કપમએુ કહ્ુાં,” ૧૯૭૨ની સાિમાાં આપણો એક 
દેશિાસી જહોન અક્ી બઆુ પયવુનચ ઓિમ્પપકની Hurdle race માાં દોડયો, ત્ારે કોઈન ેસ્િપ્ને પણ 
કલ્પના ન હતી કે, તે યગુાન્ડાનો પહિેો સિુણા ચન્દ્રક જીતી િાિશે. તમે સૌ જ્ારે ઠાંડાગાર 
સાઈણબરર્ાના ખામ્ન્ત મમ્ન્સ્ાસ્કની ધરતી પર પગ મકુો, ત્ારે અક્ી બઆુને જરૂર ્ાદ રાખજો. 
તમે દસ જણ ત્ાાં નથી જતાાં- ત્રણ કરોડ યગુાન્ડનો તમારી સાથે હશ.ે’  

 
      અન ેછેિટે આ દસ જણા અને રોબટા કટેન્ડેને િઈને વિમાને દોટ મેિી ત્ારે ચેસ પ્રોજેલટનાાં 
છ બાળકો અને રફ્ોનાનુાં આ્ુાં કુટુપબ તેન ેહાથ ઊંચા કરીને શભેુચ્છા પાઠિી રહ્ુાં હત ુાં. નાઈટની 
ત્રણ િરસની દીકરી રીટા તો ગભરાઈન ેચીસ પાડી ઉઠી, ‘રફ્ા માસીને ‘મઝન્ગ’ુ (લગુાન્ડા ભાર્ામાાં 
બાિો!) ઉપાડી જા્ છે.”  

         પહિેી વિમાની સફર માણી રહિેા કટેન્ડેને રફ્ોનાએ મજાકમાાં કહ્ુાં,” સર! પ્િેનમાાં હુાં તમારી 
કોચ!”  
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પ્રકરિ- ૧૭ ખેમ્ન્ત મેમ્ન્સયાસ્ક   
       નૈરોબી (કેન્્ા) અન ેદુબાઈમાાં પ્િને બદિીન ેકટેન્ડે, રફ્ોના અન ેયગુાન્ડાની બીજી ચાર યિુવતઓ 
રવશ્ાના મધ્્ ભાગમાાં આિેિા ખેમ્ન્ત મેમ્ન્સ્ાસ્ક પહોંચ્્ા, ત્ારે કોઈક સાિ અજાણ્્ા ગ્રહ પરની ધરતી પર 
તેમણ ેપગ માાંડયો હો્, તિેી િાગણી તમેન ેથઈ. કોટિ ેતો શુાં – ક્ાાં કપપાિાના પછાત આરિકન દેશની 
ધરતી અન ેક્ાાં દુબાઈના એરપોટાની મા્ાિી નગરી? અને ક્ાાં સાઈણબરર્ાના સ્ટેપ્સમાાં એકલુાં, અટલૂુાં ખેમ્ન્ત 

મેમ્ન્સ્ાસ્ક?  

      ખેમ્ન્ત મેમ્ન્સ્ાસ્ક – રવશ્ા અન ેસાઈણબરર્ાન ેછુટા પાડતી યરુિ પિાતમાળાના પિૂા ઢોળાિ ઉતરતાાં 
અન ેસાઈણબરર્ાના પવશ્ચમ ભાગમાાં આિેલુાં, મહાન ઓબ નદીને દણક્ષણમાાં મળતી ઈવતિશ નદીના પિૂા 
કાાંઠે િસેલુાં, માાંડ ૮૧,૦૦૦ ની િસ્તી ધરાિત ુાં, પેરોણિ્મ બમુ ટાઉન. તેનુાં સરેરાશ ઉષ્ણતામાન -૧ 
અંશ સે., અને ઓછામાાં ઓછુાં માત્ર -૪૯ અંશ સે.! ઇવતિશ નદી તો વશ્ાળામાાં ઠરી જ જા્. એની પર 
અન ેબાજુના પિાતોના ઢોળાિો પર સ્કીઈંગ કરિાના ધખારા િાળા ત્ાાં ધસી જા્ અને એકે્ 
હોટિમાાં વશ્ાળામાાં જગ્્ા ન મળે!  

 
       પાંદરમા માળે આિેિા હોટિના રૂમમાાંથી રફ્ોનાએ નજર માાંડી, તો નીચે કીડી મકોડા જેિા 
કોક કોક રડયા ખડયા િાહનો જ દેખાતાાં હતાાં. આખો રસ્તો સાિ વનર્જન અને છીંક આિે તેિો ચોખખો 
હતો. હોટિથી થોડેક જ દૂર એકે્ િાહન ન હો્ તો પણ, ચાર રસ્તા પરનો રારફક વસગ્નિ િીિો, 
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પીળો અન ેિાિ થતો રહતેો હતો! કદીક કોઈ િાહન આિી ચઢે તો પણ તે િાિ િાઈટ જોઈ, અચકૂ 
થોભી જતુાં હત ુાં. રફ્ોનાને કોટિેના ધણૂળ્ા રસ્તાઓમાાં કોઈ રોકટોક વિના ઘમુતાાં િાહનો ્ાદ આિી 
ગ્ાાં. એિા એક િાહન સાથે અથડાતાાં માાંડ હરેર્ેટ બચી ગઈ હતી; તે પણ તેને ્ાદ આિી ગયુાં. 
અહીંના િોકોની મખુાામી પર તે હસી પડી.  તેણે બહારની હિા માણિા બારી સહજે જ ખોિી અન ે
થીજી જિા્ એિી ઠાંડી હિા રૂમમાાં ઘસુી ગઈ.  

      આિા આ શહરેમાાં ત્ાાંની ઉગરા ચેસ એકેડેમીના સૌજન્્થી ૨૦૧૦ના સપ્ટેપબર મરહનામાાં ચેસ 
ઓિમ્પપ્ાડ ્ોજાઈ હતી. એમાાં ૧૧૫ દેશો અને ૧૩૦૬ ખેિાડીઓએ ભાગ િીધો હતો; જેમાાં સ્ત્રીઓ 
માટેની સ્પધાામાાં યગુાન્ડાની પાાંચ મરહિાઓ હાજર રહી હતી. રફ્ોના આ બધામાાં સૌથી નાની હતી- 
માત્ર ચૌદ જ િરસની. યગુાન્ડા ૧૯૮૦થી ચેસ ઓિમ્પપ્ાડમાાં ભાગ િેત ુાં આવયુાં હત ુાં; પણ આ પહિેી 
જ િાર યિુવતઓ માટેની સ્પધાામાાં તેણે ખેિાડીઓન ેમોકલ્્ા હતા. 

       આટિા બધા ખેિાડીઓ હોિાના કારણ ેઅહીં ઓિમ્પપક વન્મો પ્રમાણ ેચાર કક્ષાના ટેબિો 
પર અિગ અિગ દેશોના ચાર કક્ષાના ખેિાડીઓ િચ્ચે સ્પધાા થતી હતી - પહિેા ટેબિ ઉચ્ચ 
કક્ષાના ખેિાડીઓ અને ચોથા ટેબિ પર વનપન કક્ષાના ખેિાડીઓ િચ્ચે સ્પધાાઓ. રફ્ોનાના રેષ્ન્કિંગ 
પ્રમાણ ેતે બે નપબરના ટેબિ માટે વનયલુત થઈ.  

      વિશાળ ટેવનસ સ્ટેરડ્મમાાં ટુનાામેન્ટ શરૂ થઈ, બીજા રદિસ ેરફ્ોનાએ એક નાનકડી ભિુ કરી; 
અન ેસામે િાળી તાઈિાનની યિુવતના ફાાંસિામાાં તે એિી તો જકડાઈ ગઈ કે, તેણે હાર કબિુ કરિી 
જ પડી. તે રાતે તે ઉંઘી ન શકી અને સતત રડયા જ કયુું.  

      પણ હિ ેતેન ેસમજાયુાં હત ુાં કે, આરિકામાાં રમવુાં એ એક િાત હતી; અને વિશ્વ કક્ષાના ખેિાડીઓ 
સાથ ેઓિમ્પપ્ાડમાાં રમવુાં એ બીજી િાત હતી. ત્રીજા રદિસ ેતેની મળૂ સ્િસ્થતા પાછી આિી ગઈ 
હતી; પણ ઇજજપ્તની મોના ખાિેદની રમવત્ાળ ચાિો જોઈ રફ્ોનાનો વિશ્વાસ ્િુી ગ્ો; અને એ 
અવત વિશ્વાસમાાં તે ફરીથી ભિુ કરી બેઠી. અને મોનાની કુશળ ચાિો આગળ તેણે ફરીથી હાર કબિુ 
કરિી પડી. પણ હિ ેતેણે રહપમત હા્ાા વિના કટેન્ડેને વિશ્વાસ અપાવ્ો કે, હિ ેતે જીતીન ેજ રહશે.ે  

છેક નિમા રદિસ ેતેના નસીબે ્ારી આપી અને ઇવથ્ોવપ્ાની એબેરા સામ ેતે જીતી શકી.  

       યગુાન્ડાની છેલ્િી રમતમાાં રફ્ોનાને એક નપબરના ટેબિ પર મોઝાક્પબકની િેવન્ા ફોસ્તો 
સામ ેરમિાનુાં થયુાં. કટેન્ડનેે હિ ેથઈ ગયુાં કે, આમાાં તો રફ્ોનાને જીતિાની કોઈ જ શક્તા ન હતી. 
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પણ આશ્ચ ા્જનક રીતે રફ્ોના હિ ેપરાજ્ને સ્િીકારિા જેટિી સ્િસ્થ અને મજબતૂ બની ગઈ હતી. 
બધાના આશ્ચ ા્ િચ્ચે એ રમતમાાં િેવન્ાની બાજી પાછી પડતી ગઈ; અને તેણ ેરફ્ોના પાસે ડ્રો ની 
માાંગણી કરિી પડી. રફ્ોના માટે આ સૌથી મોટો વિજ્ હતો. રમતના હોિમાાંથી બહાર આિીન ે
રફ્ોનાએ પોતાનો દબાિી રાખેિો વિજ્ોલ્િાસ મઠુ્ઠીઓ ઊંચી કરીને અને હર્ોલ્િાસની હાક પાડીને 
માણી િીધો. હિ ેઓિમ્પપ્ાડમાાં પણ જીતી શકા્, તેિો આતમવિશ્વાસ તેણે મેળિી િીધો હતો.   

       પણ એકાંદરે યગુાન્ડાનો દેખાિ નબળો જ રહ્યો. જીતેિા પહિેા દસ દેશોમાાં પણ યગુાન્ડાનુાં 
નામ તમે નહીં િાાંચી શકો. આરિકાનો કોઈ દેશ કે ભારત પણ નહીં! ટુનાામેન્ટના છેલ્િા રદિસ,ે એિોડા 
આપિાના ભવ્ જિસામાાં રફ્ોના અને કટેન્ડે સમેત યગુાન્ડાના બધા ખેિાડીઓ બહુ જ નીરાશ થઈ 
ગ્ા. તેમને કોઈ રોફી કે મેડિ મળ્ા ન હતા. પણ યગુાન્ડાના બધા ખેિાડીઓમાાં રફ્ોનાનો દેખાિ 
સૌથી િધારે સારો રહ્યો હતો. એક નપબરના ટેબિ પરની તેની જીત ેહિ ેપછીની ઓિમ્પપ્ાડ માટે 
તેનુાં સ્થાન વનવશ્ચત બનાિી દીધુાં હત ુાં. વિશ્વના ફિક પર રફ્ોનાનુાં નામ જાણીત ુાં કરિા માટે આ સ્પધાા 
ઓટિા પરના ઉમરા જેિી બની રહી.   

      િતન પાછા આવ્ા બાદ રફ્ોનાની શાળામાાં તો મોટો ઉતસિ ્ોજાઈ ગ્ો હતો. શાળાની 
નજીકના પેરોિ પપપ પરથી ભાડે િાિેિી કારમાાં રફ્ોનાનો િરઘોડો કાઢિામાાં આવ્ો હતો! રસ્તાની 
બને્ન બાજુ િોકોનાાં ટોળેટોળાાં તેનો સતકાર કરિા કિાકોથી ઊભા રહ્યા હતા; અને હાથથી બનાિેિાાં 
પોસ્ટરો ફરકાિતા હતા. તેને મળેિી ભથ્થાની રકમમાાંથી તે આખી વનશાળનાાં છોકરાાંઓ માટે, નિાઈ 
પમાડે તેિી રવશ્ન કેન્ડી િાિી હતી.  

      કોટિેના તેના ઘરમાાં રફ્ોનાનો વમજાજ હિ ેસાિ બદિાઈ ગ્ો હતો. સદુાનથી પાછા આવ્ા 
બાદનો વિર્ાદ હિ ેસદાંતર ગા્બ થઈ ગ્ો હતો. તે એક પરુા અઠિારડ્ા સધુી, રાતના અંધારામાાં 
અન ેગાભાની ગોદડી પર સતૂાાં સતૂાાં બ્રા્ન અન ેરરચાડાને સાઈણબરર્ા, થીજાિી નાાંખ ેતેિી ઠાંડી, 
વિમાની મસુાફરી, ભવ્ હોટિ અને ટુનાામેન્ટની રસભરી િાતો કરતી રહી. જ્ારે તેણે કહ્ુાં કે, 
રવશ્ાના છેક ઉત્તરના પ્રદેશોમાાં છ મરહનાની રાત અને છ મરહનાનો રદિસ હો્ છે, ત્ારે એના 
ભાાંડુઓ એ િાત માનિા તૈ્ાર ન હતા! વિશ્વ વિખાત ગેરી કાસ્પારોિને પણ તે મળી શકી હતી. 
રવશ્ાના િોકોન ેઆરિકાના િોકોના ફોટા પાડિાનુાં ઘેલુાં િાગેલુાં હત ુાં, અને તે માટે તેઓ એમન ેરસ્તા 
પર રોકી પાડતા હતા.   

     નાના રરચાડે પછુ્ુાં,” એમન ેકેમ તમારા ફોટા પાડિા હતા?”  
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     રફ્ોનાએ કહ્ુાં, “એ િોકોને વિશ્વાસ બેસતો ન હતો કે, અમે બધાાં ખરેખર કાળા ભતૂ જેિાાં છીએ! 
એમન ેતો એમ જ હત ુાં કે, આ આરિકન િોકો સિારે રાંગ િગાડીને ઘરની બહાર નીકળતા હશ!ે” 

     છેિટે રવશ્ાનાાં સાંસ્મરણોનુાં સ્થાન તેમની ભવિષ્્ માટેની આશાઓમાાં પરરિતાન પામિા િાગ્યુાં. 
બાળક સહજ આશાઓના વમનારા હિ ેચણાિા માાંડયા હતા. તેમણે મોટા થઈન ેએક્ન્જવન્ર, ડોલટર 
કે મેનેજર બનિાનાાં સપનાાં જોિા માાંડયા હતા! ‘તેમનુાં ભવિષ્્નુાં સપનાનુાં મકાન સાત રૂમ િાળાં 
હશ;ે અન ેતેની પાછળના િાંડામાાં તરિાનો પિુ પણ હશ!ે વદૃ્ધ થઈ ગ્ેિી તેમની મા ઊંચા પિાંગ 
પર આખો રદિસ સતૂી રહશેે.’ 

      ચેસની રમતનાાં રાજા અને રાણી તો વનજીિ હતાાં; પણ તેમણે આ વનદોર્ બાળકોના 
મનોરાજ્માાં તેમને તેમની સપન ભોમકાનાાં રાજા રાણી બનાિી દીધાાં હતાાં. અનેક હતાશાઓ અને 
વ્થાઓની િચ્ચે નિી આશાઓનો સ ૂ્ ા ઝળહળિા િાગ્્ો હતો.  

ખેમ્ન્ત મેમ્ન્સ્ાસ્ક …..http://en.wikipedia.org/wiki/Khanty-Mansiysk 

૨૦૧૦ ચેસ ઓિમ્પપ્ાડ ……http://en.wikipedia.org/wiki/39th_Chess_Olympiad 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Khanty-Mansiysk
http://en.wikipedia.org/wiki/39th_Chess_Olympiad


અનુક્રમણિકા 

54 

પ્રકરિ- ૧૮ કોટિેની રાિી 

      ચેસની રમત –સમદૃ્ધ સમાજોમાાં પણ છેિાડાની રમત - ્ ણૂ ેખાાંચરે, નાનકડા ટેબિ પર રમાતી 
રમત - ટીિી અથિા બીજા કોઈ પ્રસાર માધ્્મોમાાં કદી ન દશાાિાતી રમત. તો પછી િીસ િીસ 
િર્ાથી આંતરવિગ્રહ અને દારૂણ દરરદ્રતામાાં સબડતા, સાિ છેિાડાના, યગુાન્ડા જેિા દેશની રમતની 
આ િીરાાંગનાની કથા આપણા સધુી શી રીત ેઆિી રહી છે?  

     આ પ્રશ્ન કદાચ ઘણાાંને પ્રાસ્તાવિક િેળાએ થ્ો હશે! અને આ પ્રશ્ન બહુ જ સ્િાભાવિક પણ છે. 
છેલ્િા ચરણમાાં આિી પહોંચેિી આ કથા આગળ િધારીએ, તે પહિેાાં આ શાંકાનુાં સમાધાન કરીએ. 

      જ્ારે યગુાન્ડાની ટીમ સદુાનથી પાછી આિી ત્ારે, કોટિેના ચેસ પ્રોજેલટન ેશરૂઆતથી જ સબળ 
ટેકો આપનાર અન ે સ્પોટ્ાસ આઉટરીચ, યગુાન્ડાના પ્રમખુ રોડની સદુીથને રફ્ોના અને તેના બ ે સ્િમ 
સાથીઓની આ પ્રગવતન ેઉજાગર કરિાનુાં સઝુ્ુાં. રોડનીએ તેમના સમાચાર પત્ર (Newsletter?) માાં આ ત્રણ 
જણની કોટિેના સ્િમથી સદુાનમાાં સફળતા સધુીની સફરનુાં બહુ જ ટૂાંકમાાં િણાન કયુું. અમેરરકામાાં આ સમાચાર 
પત્ર રો્ બડુરના િાાંચિામાાં આવ્ો. હપમેશ કરતો હતો, તેમ તેણે આ પત્રન ેકચરાપેટીમાાં ઉશેટી દીધો. પણ 
રાતે ઘેર ગ્ો ત્ારે તેન ેઆ સફરની અદભતૂતા માટે કુતહૂિ થયુાં. આ વિચારનો કીડો તેના મનમાાં ઘમુરાતો 
જ રહ્યો. બીજા રદિસ ેતેણ ેકચરાપેટામાાંથી એ િેખ કાઢયો અન ેબરાબર ધ્્ાનથી િાાંચ્્ો.   

      ત્રણ ચાર મરહના પછી, દણિત િોકોના પ્રશ્નો અંગનેા એક સેવમનારમાાં તેનો વમત્ર ટીમ ક્રોથસા આિા જ 
એક વિર્્ પર વ્ાખ્ાન આપી રહ્યો હતો. એ વ્ાખ્ાન પતી ગ્ા પછી, રો્ ેતેન ેઆ િાત કરી. િખેક 
હોિાના સબબ ેટીમન ેતો આ િાતમાાં બહુ જ રસ પડયો. તેણ ેપણ એ સમાચાર પત્ર િાાંચ્્ો.  

      હિ ેટીમની ઉંઘ હરામ થઈ ગઈ. (આ રૂપાાંતરકારની થઈ ગઈ હતી, તેમ જ તો!) તેણ ેઆ અંગ ેસાંશોધન 
કરી એક પસુ્તક િખિાની ઓફર (?) ESPN ને કરી. ESPN ના મેગણેઝન વિભાગના િડા બી. મોરરસન ેપણ 
એિો જ રસ પડયો. સપ્ટેપબર -૨૦૧૦ના ખેમ્ન્ત મેમ્ન્સ્ાક ઓિમ્પપ્ાડમાાં રફ્ોનાએ િીધેિ ભાગના અછડતા 
સમાચાર મોરરસ ેસાાંભળ્ા હતા. તેણે તરત ચક્રો ગવતમાન ક્ાા; અન ેટીમ કપપાિા પહોંચી ગ્ો. જ્ારે તે 
રોડની, રફ્ોના અન ેકટેન્ડેને મળ્ો, ત્ારે તેન ેખ્ાિ આિી ગ્ો કે, રફ્ોનાની સફર તે સમાચાર પત્ર કરતાાં 
તો ઘણી િધારે ઊંડી હતી. તે તો બરાબર ખાઈ ખબચુીને રફ્ોના, કટેન્ડે,રોડની અન ેબીજા બધાાંના જીિન 
અન ેકિનની કડીઓ ભેગી કરિા મચી જ પડયો.્ટુતી વિગતો મેળિિા તે ઓગસ્ટ-૨૦૧૧માાં ફરી િખત 
કપપાિા ગ્ો. કટેન્ડે અન ેરોડનીએ આપેિી વિગતોના પ્રતાપે આ કથામાાં તે િાસ્તવિકતા ભારોભાર ઠાાંસી 
શક્ો.    
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       છેિટે તેની અથાક મહનેતના પરરણામ ેઓલટોબર-૨૦૧૨માાં જગતન ે‘‘કોટિેની રાણી’ પસુ્તક મળયુાં. 
પ્રગટ થતાાંની સાથ ેજ આ પસુ્તકે તો જબરી રહિચાિ મચાિી દીધી. જે િાતની કપપાિાના બહુ જ થોડા 
િોકોન ેખબર કતી; તે િાત જગજાહરે થઈ ગઈ. અન ેઆ િખનારના િાાંચિામાાં આવ્ા પછી ‘િેગ’ુના ફિક 
પર પ્રવસદ્ધ થિાનુાં સૌભાગ્્ તેને સાાંપડ્ુાં છે.  

      ભારતી્ મળૂનાાં જાણીતાાં રદગ્દશાક મીરાાં ના્રે, આ પસુ્તક પરથી એક ડોક્મેુન્ટરી બનાિી છે.( A Fork, A 

Spoon & A Knight)  અન ેરડઝની રફલ્મિાળાઓએ આ પસુ્તક પરથી પણૂા િાંબાઈની રફલ્મ બનાિિાનુાં પણ શરૂ 

કરી દીધુાં છે. 

…… 

હિ ેિાતાા આગળ િધારીએ…. 

        ખેમ્ન્ત મેમ્ન્સ્ાસ્ક પછી તરત જ ઘરઆંગણે ભણતર માટે ૭૫ ડોિર (િાવર્િક) ની એન્ુ પોપ મેમોરર્િ 
સ્કોિરશીપ રફ્ોનાન ેમળિા િાગી હતી. િધારે સાંખ્ામાાં બાળકો ભાગ િઈ શકે, તે માટે કટેન્ડેનો ચેસ પ્રોજેલટ 
કોટિેમાાં જ આિિેા અગેપ ચચાના મોટા હોિમાાં ખસેડા્ો હતો. એ કહિેાની જરૂર છે ખરી કે, રફ્ોના તેમાાં કોચ 
તરીકે સેિા આપતી થઈ ગઈ હતી?! એટલુાં જ નહીં, કપપાિાના અવત શ્રીમાંત કુટુપબોના બાળકોને ઘરે જઈને પણ 
રફ્ોના ચસેની રમત શીખિાડતી થઈ ગઈ હતી.  

      વિશ્વ ફિક પર પણ રફ્ોનાની સફર જેટ ગવતએ આગળ િધતી રહી. ઇસ્તપબિુ (તકુાસ્તાન) ખાત ે
રમા્ેિી ૪૦મી ઓિમ્પપ્ાડમાાં રફ્ોનાએ િધારે સારો દેખાિ ક્ો હતો; અન ેતેન ેWoman Candidate 

Master (WCM) નો ઇલ્કાબ એના્ત થ્ો હતો. રોપસ, નોિેમાાં ્ોજા્િેી ૪૧મી ઓિમ્પપ્ાડમાાં પણ તણેે ભાગ 
િીધો હતો. 

       પણ પસુ્તકના પ્રકાશન બાદ તો તે જગજાહરે બની ગઈ હતી. આજની તારીખ સધુીમાાં તણેે અમરેરકાની ત્રણ 
િખત મિુાકાત િીધી છે અને ૨૦૧૩માાં તો ન્યુ્ ોકાના િભૈિશાળી મેનહટન વિસ્તારમાાં તેના હીરો - વિશ્વ વિખાત, 
ચેસ ગ્રાન્ડ માસ્ટર ગેરી કાસ્પારોિ સાથે પણ એક મતૈ્રી રમત રમિાનો લ્હાિો તેન ેમળ્ો.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Woman_Candidate_Master
http://en.wikipedia.org/wiki/Woman_Candidate_Master

