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ਪ"ਗੂਇਨ	  
ਹਰਪ$ੀਤ ਸੇਖਾ	  

ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸਨ- ਅ-ਬੋਰਿਡੰਗ ਕਰਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਜੋਵਨ ਤੇ ਕੀਥ ਦੇ #ਪਰ ਆ ਚੜ)ੇਗਾ।	  ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ 
ਸਨ। 	  

ਅਸ# ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗ/ਾਊਸ-ਮਾ#ਨਟੇਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀਥ ਤੇ ਜੋਵਨ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸਨ� ਮ" ਉਨ% & ਦੇ ਿਕਹ& ਨਾਲ 
ਤ" ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਨਹ, ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮ) ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ  ਿਖੜਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠ 
ਗਈ ਸੀ� ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਿਨਗ*ਾ ਬਾਹਰ ਉਨ' ( ਵੱਲ ਚਲੀ ਜ(ਦੀ। ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ 
ਲਈ ਥ$ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਰਫ਼ ਦੇ 
ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਨ( ਅ-ਬੋਰਿਡੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਜਗ4ਾ ਸੀ� ਪਰ ਇੱਕ 
ਮੁੰ ਡਾ ਸਨ( ਅ-ਬੋਰਿਡੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। ਕੀਥ ਇਕਦਮ ਖੜ'ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮ" ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆਪ 
ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਿਸੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਨ& ਅ-ਬੋਰਿਡੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ'  ਇਕਦਮ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਪੱਤਰਾ 
ਵਾਚ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰ,- ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਰਫ਼ 6ਡੀ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਕੀਥ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ `ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਵਨ 
ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਿਵਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਕੀਥ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਣ ਖੜ-ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਕੀਥ ਨ"  ਕੱਪਿੜਆਂ ਤ+ ਬਰਫ਼ ਝਾੜੀ ਤੇ ਮੁੜ 
ਜੋਵਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤਪਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਿਮਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਰੇੇ ਮੂੰ ਹ' 
ਗਾਲ$ ਿਨਕਲੀ।	  

ਇਸੇ ਤਰ&' ਹੀ ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ' ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 'ਇਨ ਬੌਕਸ' ਿਵਚ !ਮਸ਼ਰੇ ਦਾ ਸੁਨ' ਹਾ 
ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲ% ਤ% ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ  ਿਕ  'ਜੰਕ ਮੇਲ' ਹੈ � ਮ" ਭਮੱਤਰ ਹੀ ਗਈ 
ਸੀ। ਜਦ& ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤ/ ਮੇਰਾ ਮਨ-ਤਨ ਤਪਣ ਲੱਗਾ। ਿਮਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤ' ਇਕ ਪਾਸ,ੇ ਉਸਦੀ ਮੈਨੰੂ ਸੁਨ* ਹਾ 
ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੀ ਜੁਅਰਤ ਿਕਵ/ ਹੋਈ!' ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨ*  ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ। ਐਨ*  ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਮੇਰੇ 
ਅੰਦਰਲੀ ਧੁੱਖਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਸ਼/ਤ ਹੋਣ ਿਵਚ! ਹੁਣ ਤ/ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ 
ਸੀ। ਜੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਚੀ ਹੰੁਦੀ ਤ' ਇਕ ਸੁਨ, ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ'ਬੜ ਿਕ4 5ਠ ਖਲ$ਦਾ! ਮ" ਮੁੜ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ 
ਦੇਿਖਆ। ਸੁਨ* ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮੂੰ ਹ `ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇਵ)।	  ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ 
ਨਾ ਆਵੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰ*। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮ( ਉਵ+ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ: 
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 'ਤੇਰੀ ਿਹੰਮਤ ਿਕਵ+ ਪਈ ਮੈਨੰੂ ਸੁਨ3 ਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ! ਮ9 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕA ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਨਹB ਿਦੰਦੀ।'	  

ਉਸਦਾ ਸੁਨ$ ਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਿਗਆ, ' ਮ# ਉਸ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹ. ਹ/। ਤੇਰੀ ਪ6ੋਫਾਈਲ ਿਵਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ 
ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ� ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮ$ ਡੀ ਐਨ ਏ ਟੈਸਟ ਰਾਹ* ਿਸੱਧ ਕਰ 
ਸਕਦ$।'	  

ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ*-ਬਾਹ$ ਿਵਚ( ਸੇਕ ਿਨਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਜੀਅ ਕਰੇ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤ" ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਚੇ ਨੰੂ ਚੱਬ 
ਜਾਵ$। ਪਤਾ ਨਹ* ਿਕਵ$ ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀਆਂ /ਗਲ2 ਨ3  ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ:  " ਤੇਰੀ !ਕਲ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਨਾਲ ਤ, 
ਿਮਲਦੀ ਨੀ� ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਕਦੇ?	  

'ਸੁਣ ਮੈਡਮ, ਗਾਲ$% ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ। ਕਾਨੰੂਨਨ ਮ" ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦ+। ਦਸ ਸਾਲ ਪਿਹਲ" ਕੀਤੀ ਭੁੱਲ ਦਾ 
ਅਿਹਸਾਸ ਮੈਨੰੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ� ਮ" ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਨ1।'	  

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਘ ਖੁ&ਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਿਜਵ3 ਗਲੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅੜ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।	  

ਪਿਹਲ% ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹ2 ਤੇ ਹੁਣ -----ਿਕਵ$ ਇਹ ਕਨੰੂਨਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੈ? 
ਐਡੀ ਕੀ ਹਨ' ਰ ਗਰਦੀ ਫੈਲੀ ਹੈ! ਜਦ# ਜੀਅ ਕਰੇ ਮੇਰਾ, ਜਦ# ਜੀਅ ਕਰੇ ਨਹ& ਮੇਰਾ-- ਮੇਰਾ ਚੀਕ( ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਜੀਅ 
ਕਰੇ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ# ਸੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ" ਕੁਰਸੀ ਤ) ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਠੀ ਤੇ ਕੀਥ 
ਨੰੂ ਕੰਮ `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,"ਕੀਥ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਜਾ।"	  

"ਹੋਇਆ ਕੀ?"	  

"ਬੱਸ ਤੂੰ  ਆ ਜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ  ਮਾਰ ਕੰਮ `ਤੇ ਪਰ ਆ ਜਾ� ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ� ਆਪਣੇ ਜੋਵਨ ਨੰੂ-----" 
ਇਹ ਆਖਦੀ ਦੀ ਮੇਰੀ  ਆਵਾਜ਼ ਭਰੜਾ ਗਈ।	  

 "ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋਵਨ ਨੰੂ?"	  

"ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ -----�"ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਮੇਰੇ ਤ/ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ 
ਨਾ ਹੋਇਆ।	  
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 ਪਤਾ ਨੀ ਇਹ ਡਰ ਸੀ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸੀ ਜ% ਗੁੱਸਾ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਜਵ" ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਿਭਅੰਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ�  ਜਦ# ਕੀਥ 
ਨ"  ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਖੋਿਲ,ਆ ਮ/ ਧਾਅ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਗਈ "ਕੀਥ-----ਮੇਰੀ ਲੇਰ ਿਨਕਲ ਗਈ।  "ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਣ 
ਵਾਲਾ------�"	  

ਕੀਥ ਨ"  ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਿਲਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ+ ਤੇ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਪਲੋਸਦਾ ਿਰਹਾ�  ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ 
ਜਦ# ਮ% ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਿਵਚ ਆਈ ਤ1 ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। "ਪੜ3 ਇਹ ਕੀਥ� ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਹੁਣ 
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਵਨ ਦਾ ਿਪਓ ਐ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੱਸ ੇਿਕ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਤ, ਸੌਣ ਨਾਲ ਅਗ਼ਲੇ ਦੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਪਓ ਨੀ ਬਿਣਆ ਜ#ਦਾ। ਕੀਥ, ਦੱਸ ਓਹਨੰੂ ਿਕ ਰਾਤ. ਨੰੂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਾਹ$ ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਿਪਓ ਬਿਣਆ ਜ&ਦਾ। ਦੱਸ ਕੀਥ ਓਹਨੰੂ।  ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਕਾਨੰੂਨਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜੋਵਨ ਦਾ 
ਿਪਓ ਿਸੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀਥ?  ਹ" ਕੀਥ? ਉਹ ਸੱਚ& ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਐਡੀ ਹਨ& ਰ ਗਰਦੀ 
ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਐ ਕੀਥ?-----" ਕੀਥ ਨ"  ਕੁਰਸੀ ਤ) ਉਠ ਕੇ ਿਫਰ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ: ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ।  "ਕੋਈ ਨੀ 
ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋਵਨ ਨੰੂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸ਼"ਤ ਹੋ ਜਾ।" ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸੁਰਤ ਫੜਣ `ਤੇ ਕੀਥ 
ਨ"  ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੁੜ ਪੜ,ੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਮ7 ਉਸ ਨੰੂ ਝੰਜੋਿੜਆ, "ਕੀ 
ਸੋਚਦ% ਕੀਥ?"	  

"ਿਵਚਾਰਾ।"	  

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੀ ਇਕ ਤਾਰ ਿਫਰ ਗਈ। "ਕੌਣ? ਜੋਵਨ?"	  

"ਨਹ#, ਨਹ#� ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ।" ਆਖ ਕ ੇਕੀਥ ਨ"  ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਿਲਆ। ਬੋਿਲਆ, " ਹ', ਉਹ ਡੀ ਐਨ ਏ ਦੀ ਮੰਗ 
ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਇਹ ਨਹ4 ਿਕ ਉਹ ਜੋਵਨ ਦਾ ਿਪਓ ਿਸੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ------	  

ਮੇਰੇ ਿਚੱਤ ਿਵਚ ਪਤਾ ਨੀ ਿਕੱਧਰ# ਇਕ ਦਮ ਆਈ ਿਕ ਜੇ ਕੀਥ ਅਸਲੀ ਬਾਪ ਹੰੁਦਾ ਤ- ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਨਹ# 
ਸੀ ਹੋਣੀ? ਮ" ਬੋਲੀ, "ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ?"	  

"ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋਵਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ* ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ 
ਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਿਕ ਕੀ ਕਰੀਏ।" ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਿਕ ਕੀਥ 
ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਿਫਕਰ ਹੀ ਨਹ. ਿਕ ਜੋਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਜਮਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਤ" ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀਥ ਨੰੂ ਹੱਥ$-
ਪੈਰ$ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸੁਣਕੇ। ਮ" ਤ$ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵ$ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਕੀਥ ਇਹ ਸਦਮਾ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਹਅਦੀ 
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ਤ" ਬਣ ਹੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ ਜਦ* ਜੋਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨ;  ਪਿਹਲ" ਹੀ, ਜਦ# ਜੋਵਨ ਦੇ 
ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਖੇਡਿਦਆਂ ਿਗੱਟੇ ਿਵਚ ਮੋਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਹ& ਸੀ ਲਾਉਣ ਿਦੰਦਾ। ਕੰਧੇੜੀ ਚੁੱਕੀ 
ਿਫਰਦਾ ਸੀ।	  

ਕੀਥ ਬੋਿਲਆ, "ਆਪ' ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਦੰਨ(  ਆ�ਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਲਖ ਿਦੰਨ,  ਆਂ ਿਕ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦਾ 
ਸਮ" ਨਹ% ਹੈ। ਉਹ ਿਨਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ� ਜਦ# ਅਠਾਰ( ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ 
ਸੱਚ ਨੰੂ ਜਰ ਲਵੇਗਾ। ਓਨ0 ੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਬਰ ਰੱਖੇ।" 	  

"ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਐ ਉਸਦਾ ਕੀਥ? ਿਕ# ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਰ ਘੋਲਦੈ?"	  

ਕੀਥ ਨ"  ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਿਲਆ। ਮੇਰੇ ਤ2 ਕਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ8 ਸੀ ਆਈ ਿਕ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ<2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮ) 
ਤ" ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨ-  ਵ/ਗ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਿਕ<? ਿਫਰ 
ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਇਆ ਿਕ ਿਕਤੇ ਜੋਵਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤ4 ਨਹ6 ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਉਹ। ਇਸ ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਮ= ਘਬਰਾ 
ਗਈ। ਕੀਥ ਬੋਿਲਆ, "ਤੰੂ ਐਵ+ ਡਰੀ ਜਾਨ2 ਐ।ਂ ਉਹ ਤ' ਵੈਨਕੂਵਰ ਤ. ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ।"	  

"ਕੀ ਪਤਾ ਐਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਕੀਥ ਛੇਤ"----।" ਮ" ਕੀਥ ਨੰੂ ਬ%ਹ ਤ( ਫੜ ਿਖੱਿਚਆ� 	  

"ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਤੈਨੰੂ, ਿਸਮ। ਮ0 ਹੈਗ1 ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ -ਹੱਥ ਧੋ। ਵੇਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮ% 
ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਸਕੂਲ* ਲੈ ਆਉਨਾ। ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ* ਮੁੜਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ।"	  

ਮੈਨੰੂ ਿਦਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ  ਕੀਥ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਸਕੂਲ* ਲੈਣ ਚਲਾ ਿਗਆ।	  

ਜਦ# ਜੋਵਨ ਤੇ ਕੀਥ ਸਕੂਲ% ਮੁੜੇ, ਮ" ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ। ਉਦ# ਕੱਸ ਿਢੱਲੀ ਛੱਡੀ, ਜਦ# ਉਹ 
ਬੋਿਲਆ, "ਮੰਮ, ਤੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ।"	  

ਕੀਥ ਨ"  ਸੈਲਰੀ, ਗਾਜਰ+ ਤੇ ਬਰੋਕਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਬੋਿਲਆ, "ਜਦ* ਇਹ ਖਾ ਲਏ ਫੇਰ 
ਆਪ# ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ#ਗੇ।" ਿਫਰ ਉਹ ਜੋਵਨ ਦੇ ਲੰਚ ਬੈਗ ਿਵੱਚ/ ਡੱਬੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਿਚੱਤ ਿਵਚ ਆਈ 
ਿਕ ਜੋਵਨ ਕਦੇ ਵੀ *ਮਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹ2 ਮੰਨ4 ਗਾ। ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗ"ੈੱਗ ਤੇ ਲੈਸਲੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਦਾ ਿਖਆਲ ਆ 
ਿਗਆ।	  
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ਲੈਸਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਥ ਵ"ਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ   ਐਕਸਟ%ਿਡਡ ਕੇਅਰ ਯੁਿਨਟ ਿਵਚ ਨਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਲੈਸਲੀ ਦੇ 
ਘਰ ਪਾਟਲੱਕ ਸੀ। ਗੱਲ$ ਦੀ ਗਲਾਧੜ ਲੈਸਲੀ ਗੱਲ$ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਵ- ਪਾਟਲੱਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੋਵੇ।  ਲੈਸਲੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ,  ਗ"ੈੱਗ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹਾਟ ਡੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਿਚਆ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 
ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਵਚ$ ਹੀ ਿਕਸੇ ਮਿਹਮਾਨ ਨੰੂ ਕਝੁ ਪੁੱਛਣ ਚਲਾ ਜ"ਦਾ। ਕੀਥ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜ#ਾ। ਮਗਰ ਹੀ ਮ+ 
ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀਥ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, "ਗ"ੈੱਗ, ਮੈਨੰੂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ।"	  

"ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜਾ ਹੈ," ਗ"ੈੱਗ ਨ"  ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਬੋਿਲਆ, "ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਐ�"	  

 "ਹ", ਇਹ ਤ" ਹੈ। ਿਬਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ," ਮ4 ਕੀਥ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ। ਿਵਚ$ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗ"ੈੱਗ ਕੋਲ 
ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, "ਡੈਡ, ਮ) ਹੋਰ ਕੋਕ ਲੈ ਸਕਦ/?"	  

"ਨਹ#, ਪੁੱਤਰ ਤੰੂ ਪਿਹਲ- ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਚੁੱਕ)। ਤੰੂ ਹੁਣ ਖੇਡ," ਗ"ੈੱਗ ਬੋਿਲਆ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੋਰ ਕੇ ਉਸ ਨ.  ਿਕਹਾ, "ਇਹ 
ਆਪਣੀ ਮ& ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ। ਸ਼ਿਨਚੱਰ-ਐਤਵਾਰ  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ(ਦਾ� ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਕ-ਸ਼ੋਕ ਪੀਣ 
ਦੀ ਖੁਲ& ਿਮਲ ਜਾਊ। ਇਸਦੀ ਮ& ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐ। ਏਸ ਤਰ%& ਦਾ ਅਬਲਾ-ਸਬਲਾ ਨੀ ਖਾਣ ਨੰੂ 
ਿਦੰਦੀ," ਆਖ ਕੇ ਗ"ੈੱਗ ਨ"  ਹੱਥ ਿਵਚਲਾ ਹਾਟ ਡੌਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ  ਿਕਹਾ, " ਲੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰਕੀ ਲੈ।"	  

ਬੱਚਾ  ਬੋਿਲਆ, "ਗਰੈੱਅਅਗ਼, ਮ) ਕੋਕ ਲੈ ਸਕਦ$?"	  

"ਨਹ#, ਪਿਹਲ" ਇਸਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੱਢ, ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀ।"	  

"ਮ" ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆਂ ਗ"ੈੱਗ," ਆਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨ&  ਐਵ) ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਘੂਰੀ ਵੱਟੀ। ਹਾਸਾ ਉਸਦਾ ਕੱਛ( ਿਵਚ ਦੀ ਿਨਕਲ 
ਿਰਹਾ ਸੀ।	  

 ਮ" ਲਾਡ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ `ਤੇ ਚੁੰ ਢੀ ਭਰੀ ਤੇ ਿਕਹਾ, "'ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ, ਡੈਡ ਨੰੂ ਨ" ਲੈ ਕੇ ਨਹ( ਬੁਲਾਈਦਾ।" 	  

ਬੱਚਾ ਬੋਿਲਆ, "ਗ"ੈੱਗ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਨਹ)। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡੈਡ ਹੈ।"	  

ਮ" ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਈ। ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤ. ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈਸਲੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਤੀ ਤ8 ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਗ"ੈੱਗ ਨੰੂ ਨ$ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਨੰੂ ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੈਸਲੀ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਕ ਗ"ੈੱਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ 
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ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਿਦਨ ਕੰਮ `ਤੇ ਮ$ ਲੈਸਲੀ ਨੰੂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਿਲਆ, "ਤੈਨੰੂ ਇਹ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ 
ਗ"ੈੱਗ ਨੰੂ ਨ$ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਉਨ# $ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸ$ਝ ਿਕਵ. ਬਣੇਗੀ?"	  

"ਬੱਚਾ ਦੋ ਨੰੂ ਤ' ਡੈਡ ਨਹ+ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਡ ਹੈ ਫੇਰ ਗ"ੈੱਗ ਨੰੂ ਿਕ# ਕਹੇ? ਉਸਦਾ ਡੈਡ ਹਰ 
ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੈ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।"   	  

ਮ" ਇਹ ਕਦੇ ਿਚਤਵ ਹੀ ਨਹ. ਸੀ ਸਕੀ ਿਕ ਜੋਵਨ ਇਸ ਤਰ,- ਕੀਥ ਨੰੂ ਨ$ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ� ਉਸ ਿਦਨ ਜੋਵਨ ਨ)  ਲੈਸਲੀ 
ਦੇ ਘਰ% ਮੁੜਦੇ ਨ*  ਿਕਹਾ ਸੀ, "ਉਹ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨ6 ਮੂਰਖ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੰੂ ਨ6 ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ#ਦਾ ਸੀ।"	  

"ਗ"ੈੱਗ ਉਸਦਾ ਮਤਰੇਆ ਡੈਡ ਹੈ," ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ/ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।	  

"ਫੇਰ ਵੀ, ਡੈਡ ਤ' ਡੈਡ ਹੀ ਹੰੁਦਾ।" ਜੋਵਨ ਦਾ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਿਲਆ ਸੀ। 	  

 ਜੋਵਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਨਹ0 ਸੀ ਆਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਆ ਜ9ਦੀ ਤ9 ਮੈਨੰੂ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਕੁਝ 
ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜ(ਦਾ� ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਤ+ ਇਹ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾ ਮੰਿਨਆਂ ਤ------ਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ?----- ਜੋਵਨ ਹਫ਼ਤੇ `ਚ ਕੁਝ ਿਦਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ6 ਫੇਰ ਤਰ-
ਬਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। "ਕੀਅਅਥ,  ਿਕੱਥੇ ਆਂ ਤੁਸ+? ਏਧਰ ਆ ਜੋ ਪਲੀਜ਼�"	  

"ਇਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤ) ਹ)।"	  

"ਨਹ# ਏਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੋ।" 	  

ਜੋਵਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਮੂਹਰੇ  ਬੈਠਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੀਥ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੀਥ ਝੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਫੈਮਲੀ ਰੂਮ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ।	  

"ਮੰਮ, ਕੀ ਗੱਲ ਐ?" ਜੋਵਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਿਗਆ।	  

"ਤੇਰੀ ਮੰਮ ਠੀਕ ਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਤੰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਲੈ। ਫੇਰ ਖੇਡ ਲਵ<," ਕੀਥ ਬੋਿਲਆ।	  

"ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੁਖਦਾ ਮੰਮ?"	   

ਮ" ਉਸ ਨੰੂ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਿਲਆ। ਮ" ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਿਕ ਕੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ! ਕੀਥ ਬੋਿਲਆ, " ਿਸਰ ਪੀੜ ਐ� 

ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਐਡਿਵਲ ਦੀ ਗੋਲੀ  ਦੇ ਿਦੰਨ-  ਆਂ� ਜਾਹ ਜੋਵਨ, ਮੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ।"	  
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ਜੋਵਨ ਦੇ ਜ'ਿਦਆ ਹੀ ਕੀਥ ਬੋਿਲਆ, " ਿਸਮ, ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ। ਕੁਝ ਨਹ& ਵਾਪਰੇਗਾ। ਜੋਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  
ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਨੀ� ਜੇ ਕਹ% ਤ' ਐਟਵੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਆਉਨ'� ਨ"ਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵ$ਗੀ।"	  

ਪਰ ਮ$ ਨ&ਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 	  

ਜੋਵਨ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੰੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰ ਨ ਪਸਰੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਜੋਵਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 
ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ? ਕੀ ਰਹੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ% ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹ%....ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਖਆਲ ਮੈਨੰੂ ਆਈ 
ਜਾਣ।	  

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ& ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੀਥ ਹਰ ਵਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ। ਇਕ 
ਵਾਰ ਮ% ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਵੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਦੋਹ, ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ।	  

ਉਹ ਝੱਟ ਬੋਿਲਆ, "ਜੋਵਨ ਆਪਣੇ ਦੋਨ2 ਦਾ ਨਹ4?"	  

ਮ" ਇਕ ਦਮ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਕਹਾ , "ਇਹ ਤ$ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤ$ ਰਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਫ਼ਟ 
ਹੰੁਦੀ ਐ। ਤੰੂ ਹੀ ਰਾਤ" ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦ+। ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਦਾ ਿਰਹ+�"	  

"ਮ" ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦ, ਿਸਮ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਪਰਮ ਤ* ਹੈ। ਪਰ ਿਸਮ ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਖੂਨ ਨਾਲ$ ਿਪਆਰ 
ਦੀ ਸ"ਝ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।" ਮੈਨੰੂ ਕੀਥ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਤਾਬੀ ਿਜਹੀ ਲੱਗੀ। ਮ0 ਸੋਚ4 ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ 
ਿਵਚ ਡਰ ਉਪਿਜਆ ਿਕ ਜੇ ਮਤਬੰਨ&  ਲਏ ਬੱਚੇ ਨ&   ਕੀਥ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਖੱਚ ਿਲਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀਥ 
ਆਪਣੇ ਸਪਰਮ ਤ) ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ� ਇਸ ਤਰ%& ਜੋਵਨ ਦਾ ਿਪਆਰ ਵੰਿਡਆ 
ਜਾਵੇਗਾ-----ਤੇ ਮ$ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜੋਵਨ ਦੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤ3 ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੋ ਕੇ ਮ% ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕੀਥ 
ਉਪਰ ਵਲ ਲਈ ਸੀ� ਕੁਝ ਪਲ# ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋਵਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, "ਡੈਅਡ, ਮੈਨੰੂ ਨ&ਦ ਨੀ 
ਆ"ਦੀ।"	  

ਮ" ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਸਰਾਹਣੇ ਤ- !ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਲੇ ,"ਆਉਨੀ ਹ" ਬੱਚੇ," ਆਖਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਿਕ ਕੀਥ ਨ"  #ਠ ਕੇ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ& ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨ0  ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ- ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ। ਆਪਣੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੀ 
ਿਪੱਠ ਪਲੋਸਣ ਲੱਗਾ। ਮ" ਨਾਈਟੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਲੋ ਪਹੰੁਚ ਗਈ। "ਕੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ?" ਕੀਥ ਨ"  ਪੁੱਿਛਆ।	  

"ਨ"ਦ ਨੀ ਆਈ।"	  
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"ਮ" ਤੈਨੰੂ ਸੰਵਾ ਕੇ ਤ( ਆਇਆ ਸੀ।"	  

"ਪਿਹਲ% ਆਈ ਸੀ ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ।"	  

"ਚੱਲ, ਮ" ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ(ਵ*," ਮ" ਿਕਹਾ।	  

"ਨਹ# ਡੈਡਾ।"	  

ਮ" ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕੀਥ ਦੇ ਧੱਫਾ ਮਾਿਰਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਬੋਿਲਆ, "ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸ4ਝ 
ਹੈ ਨਾ।"	  

"ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ," ਆਖ ਕੇ ਮ* ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਫਾ ਕੀਥ ਦੇ ਜੜ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ' ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਿਨਕਲ ਿਗਆ," 
ਪ"ਗੂਇਨ।" 	  

ਉਸ ਰਾਤ ਅਸ& ਪ"ਗੂਇਨ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਿਫਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਿਵਚ ਵੜੇ ਸੀ। ਿਫਲਮ ਿਵਚ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ 
ਿਕ ਮਾਦਾ ਪ'ਗੂਇਨ ਆਂਡਾ ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕ ੇਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜ)ਦੀ ਹੈ  ਤੇ ਨਰ 
ਪ"ਗੂਇਨ ਆਂਡੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਨਾਲ ਲਾਈ 22-23 ਿਦਨ ਇੱਕੋ ਥ" ਤੇਜ਼ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਯੱਖ ਹਵਾਵ% ਿਵਚ ਿਟਿਕਆ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ# ਬੱਚਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤ/ ਮਾਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਭਜੋਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਜ-ਦਾ ਹੈ। ਕਈ 
ਿਵਚਾਰੇ ਤ( ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਐਨ$  ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜ+ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਹੀ ਨਹ6 ਸਕਦੇ।	  

 ਉਸ ਰਾਤ ਕੀਥ ਨੰੂ ਪ%ਗੂਇਨ ਆਖਣ ਤ, ਬਾਅਦ ਮ% ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਿਕ ਕੀਥ ਤ" ਕੀਥ ਹੀ ਹੈ। ਪ&ਗੂਇਨ ਤ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਂਡਾ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜ1ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਥ ਦੀ ਤ$ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਸ%ਝ ਨਹ) ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ 
ਪ"ਗੂਇਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਥ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹ(। 

 ਇਸ ਗੱਲ ਤ' ਕੁਝ ਿਦਨ' ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਥ ਿਫਰ ਮੈਨੰੂ ਪ*ਗੂਇਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ89 ਲੱਗਣ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਹਰਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਸ#  ਪਾਰਟੀ `ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀਥ ਨ"  ਆਪਣੇ 
ਅਤੇ ਜੋਵਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਅਤੇ ਿਚੱਟੀਆਂ ਕਮੀਜ( ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮ, ਤ" ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਉਹ ਦੋਨ&  ਿਪਓ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀਥ  ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ 
ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ-   'ਦਾ ਿਪੰਗੂ' ਸ਼ਅੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।  ਮੈਨੰੂ ਕੀਥ ਤੇ ਜੋਵਨ ਵੀ ਪ)ਗੂਇਨ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਮ" ਮਖੌਲ ਨਾਲ 
ਿਕਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸ* ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋ-ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਲ#ਦੇ ਤ' ਜਵ' ਪ#ਗੂਇਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ।" ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਮੈਨੰੂ ਕੀਥ 
`ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਤ) ਕੀਥ ਨੰੂ ਘੁੱਟ  ਕ ੇਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮ$ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
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ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਿਲਆ। ਉਹ ਰੁੱਸਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਬੋਿਲਆ, "ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਪ+ਗੂਇਨ ਆਖਦੀ ਐ।ਂ"  "ਨਹ# ਬੱਚੇ, ਤੈਨੰੂ ਨੀ, 
ਡੈਡੀ ਨੰੂ ਆਖਦੀ ਆਂ," ਆਖ ਕੇ ਮ' ਕੀਥ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਨ$  ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ. ਚ" ਉਮਡਦੇ ਿਪਆਰ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ। 
ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਿਪਆ।	  

"ਜੇ ਡੈਡ ਪ"ਗੂਇਨ ਆ ਤ) ਮ" ਵੀ ਪ"ਗੂਇਨ ਆਂ," ਜੋਵਨ ਬੋਿਲਆ।	  

"ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਵੀ ਪ*ਗੂਇਨ ਸੀ," ਕੀਥ ਨ"  ਿਕਹਾ। ਮੈਨੰੂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ� ਮ" ਉਸ ਵੱਲ ਪ)*ਨ ਸੂਚਕ 
ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, "ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਮਨਭਾ2ਦੀ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਿਪਟਸਬਰਗ ਪ/ਗੂਇਨ ਐ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ।"	  

"ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ," ਜੋਵਨ ਬੋਿਲਆ। 	  

ਤੇ ਜੋਵਨ ਦੇ ਦਸਵ) ਜਨਮ ਿਦਨ `ਤੇ ਅਸ% ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ(ਗੂਇਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।  ਕੀਥ ਦੇ ਡੈਡ, ਪੀਟਰ ਤੇ ਮ( ਟੈਰਾ ਵੀ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਲ*ਡ ਤ, ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਉਨ4 ਾ ਨ5  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ# $ ਨ"  
ਆਈਸ ਿਰੰਕ ਿਵਚ ਪ&ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪਟਸਬਰਗ ਪ$ਗੂਇਨ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਕੇ 
!ਪਰ ਵੀ ਉਨ( ) ਦਾ ਹੀ ਲੋਗੋ ਸੀ। ਨ" ਪਿਕਨ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਭ*ਡੇ ਸਭ ਕੁਝ $ਪਰ ਹੀ ਪ)ਗੂਇਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਤ' 
ਪਿਹਲ% ਸਾਰੇ ਸਕੇਿਟੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ�ੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਮ, ਡੈਡ, ਕੀਥ ਤੇ ਜੋਵਨ ਸਨ 
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਮੰਮ ਗੋਲ ਕੀਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੈਡ ਰੱਿਖਅਕ , ਕੀਥ  ਤੇ ਜੋਵਨ 
ਹਮਲਾਵਰ� ਮ" ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੇਿਟੰਗ ਨਹ- ਸੀ ਿਸੱਖੀ। ਮ" ਬਾਹਰ ਖੜ)ੀ ਹੀ ਉਨ% & ਨੰੂ ਖੇਡਿਦਆਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।	  

 ਜੋਵਨ ਦੀ ਸਕੇਿਟੰਗ  ਕਲਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ)* ਬਾਹਰ ਖੜ)ੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਪਰ ਕੀਥ ਜੋਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਆਪਣੇ ਵੀ  
ਸਕੇਟ ਕਸ ਲ$ਦਾ� ਜੋਵਨ ਨ%  ਸਕੇਿਟੰਗ ਿਸੱਖਣ ਤ, ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀਥ ਹੀ 
ਉਸ ਨੰੂ ਪ'ੈਕਿਟਸ ਜ& ਗੇਮ `ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ'ਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਤ* ਛੁੱਟੀ ਹੰੁਦੀ ਤੇ ਕੀਥ ਕੰਮ `ਤੇ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਤ+ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਮ" 
ਲੈ ਜ$ਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਠੰਢ ਲਗਦੀ। ਮ" #ਪਰ ਉਡੀਕ-ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹ0 ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਖੇਡਿਦਆਂ ਦੇਖਦੀ 
ਪਰ ਕੀਥ ਸਾਰਾ ਸਮ% ਆਈਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਿਦੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ।  	  

ਗੇਮ ਖੇਡਿਦਆਂ ਡੈਡ ਕੀਥ ਨੰੂ ਪਾਸ ਿਦੰਦੇ ਤੇ ਕੀਥ ਅੱਗੇ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ&ਦਾ। ਤੇ ਜਦ" 
ਜੋਵਨ ਨ%  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੋਲ ਦਾਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤ+ ਉਹ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਿਵਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ%& ਕਰਦੇ ਦਾ ਉਸਦਾ ਿਗੱਟਾ ਮਚਕੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਡੈਡ ਨ"  ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਬੁੱਕਲ ਿਵਚ 
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ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਿਦਨ ਜੋਵਨ ਦੇ ਿਸਰਾਹਣੇ ਬੈਠ0  ਰਹੇ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਨ' ( ਨ)  ਵਾਪਸ ਆਈਲ(ਡ 
ਮੁੜਣਾ ਸੀ, ਜੋਵਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖ, ਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, "ਗਰ&ਡਪਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ।"	  

ਉਨ# $ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨ+ ਬਾਅਦ ਜੋਵਨ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, "ਮੰਮ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਿਨਰਾਲੇ ਈ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ?  
ਕਿਹੰਦੇ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਸਲੀ ਹਨ?" ਉਹ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ, " ਕਿਹੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਨ# ਖਾ ਈ ਲੱਗਦਾ। 
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ  ਤੇ ਡੈਡ ਗੋਰੇ ਆ ਤੇ ਆਪ* ਦੋਨ-  ਭੂਰੇ?" 	  

"ਏਹਦੇ `ਚ ਅਨ$ ਖੇ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਐ। ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਵੀ ਤ& ਭੂਰੇ ਹੀ ਹਨ,"ਮ- ਿਕਹਾ।	  

"ਹ", ਏਸੇ ਕਰਕ ੇਮ" ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਿਨਰਾਲੇ ਈ ਆ," ਜੋਵਨ ਬੋਿਲਆ�	  

ਕੁਝ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ, "ਮੰਮ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਐ? ਅਸ. ' ਪ"ਗੂਇਨ ਪਿਰਵਾਰ' ਹ"� ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 
ਦੀ ਪ$ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆਂ� ਮ" ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦ.।"	  

 ਜੋਵਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਨਹ/ ਸੀ ਆਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਢਿਹੰਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਠੰੁਮ<ਣਾ ਦੇ 
ਿਦੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਤ. ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ ਆਈ ਜ.ਦੇ। ਮੇਰੇ ਿਚੱਤ ਿਵਚ ਆਈ ਿਕ ਜੇ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦਾ 'ਅਸਲੀ' ਬਾਪ ਕੋਈ  ਹੋਰ ਹੈ ਤ" ਕੀ ਬਣੂੰ? ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਤ+ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,' ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮਣ ਲੱਗਾ� ਮ" ਕੀਥ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਿਲਆ। ਉਸ ਨ$  ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ 
ਕੇ ਿਕਹਾ, "ਘਬਰਾ ਨਾ" ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ" ਕੀਥ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾ 
ਮੰਿਨਆਂ ਤ$ ਕੀ ਕਰ$ਗੇ ਪਰ ਜੋਵਨ ਉਥੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹ' ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮ" ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, 
"ਜਾਹ ਜੋਵਨ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਬੌਕਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈ।"	  

" ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"	  

"ਤੰੂ ਫਰੂਟ ਨ( ਿਨਜਾ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲੈ,ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮ/ ਆਉਨਾ� ਮੰਮ ਠੀਕ ਨੀ।"	  

"ਠੀਕ ਐ, ਮ" ਵੀ ਏਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦ(।"	  

"ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਡੈਡ ਦੇ !ਪਰ ਚਿੜ'ਆ ਿਰਹਾ ਕਰ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦਆ ਕਰ, " ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ6 ਿਨਕਲ 
ਿਗਆ। 	  

ਕੀਥ ਨ"  ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਿਟਆ। ਬੋਿਲਆ, "ਸ਼'ਤ,"	  
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ਜੋਵਨ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ 'ਥ" ਤੁਰ ਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਿਫਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। "ਕੀ ਬਣੂੰ  ਕੀਥ ? ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਹੁਣ ਿਕਵ* 
ਿਪਆਰ ਜਾਗ ਿਪਆ?"	  

"ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆਂ? ਉਸਦੀ ਪ&ੋਫਾਈਲ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ� ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।"	  

"ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ?"	  

"ਕੁਝ ਨੀ ਹੰੁਦਾ। ਤੰੂ ਐਵ/ ਹੀ ਘਬਰਾਈ ਜਾਨੀ ਐ।ਂ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਨੰੂਨੀ ਪ$ਬੰਧ ਐਨਾ 
ਿਨਰਦਈ ਨੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗਾ-ਿਪੱਛਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਿਵਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ।"	  

"ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੰਨ ਿਗਆ ਤ, ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ# ਹੋਣਾ? ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ  ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 
ਦੇਵ$ਗੇ?"	  

"ਆਪ# ਕਦ& ਉਸ ਨੰੂ ਦੇਵ#ਗੇ। ਬੱਸ ਜੋਵਨ ਦੀ ਠੀਕ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤ& ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਦੱਸ-ਗੇ।"	  

"ਜੇ ਜੋਵਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ?"	  

"ਫੇਰ ਿਕਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਿਵਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।"	  

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਤੱਖਾ ਪ-.ਨ 0ਿਠਆ ਿਕ ਜੇ ਜੋਵਨ ਕੀਥ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਤ" ਕੀ ਕੀਥ ਦਾ ਪ$ਤੀਕਰਮ ਫੇਰ ਵੀ ਏਸ 
ਤਰ#$ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਇਹ ਮ# ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ, ਤੇ ਨਾ ਿਲਆਦ,। ਮ# ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਿਜਵ$ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰਥਲੀ ਮੱਚੀ 
ਸੀ, ਉਵ# ਕੀਥ ਅੰਦਰ ਿਕ' ਨਹ* ਸੀ ਮੱਚੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ 
ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵ" ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋਵਨ ਨੰੂ 'ਥੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ 
ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮ" #ਠ ਕੇ ਉਸਦੇ  ਕਮਰੇ ਵਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਐਕਸਬੌਕਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥ6 ਆਪਣੇ 
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ,"ਮੰਮ, ਤੁਸ& ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ `ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲ(ਦੇ�" ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਚੈਨ 
ਿਕੱਥੇ ਸੀ! ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਅੱਖ* ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਡੁਬਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਮ; ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਪਰ 
ਉਹ ਨਹ$ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਦ ਕੀਥ ਨ"  ਇਕੱਠ%  ਫੈਮਲੀ-ਰੂਮ ਿਵਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਝੱਟ ਮੰਨ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਮ' 
ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਥ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾ ਿਲਆ। ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਵ; ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ 
ਿਖਸਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। "ਮ" ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਆਂ," ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਨਹ, ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀਥ ਨ"  ਮੈਨੰੂ 
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ਨ"ਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਿਲਆ ਿਦੱਤੀ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦ ਨ+ਦ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ,ੀ  ਤ" ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ* ਦੇ ਕੋਏ 
ਨਮ ਸਨ। ਘਰਾਲ% ਵਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮ- ਸੁੰ ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸ1। 	  

ਕੋਈ ਦਸ ਿਗਆਰ% ਸਾਲ ਪਿਹਲ' ਵੀ ਮ+ ਿਜਵ- ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਨ1  ਮੇਰੇ 
ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ, ਆਸ-ੇਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ. ਬਾਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦ5 ਤ. ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵਚ 
ਬਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮ$ ਿਜਵ( ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵ1�	  

ਅਸ# ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰੂ ਲੈਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵਚ ਸੀ� ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬਾਕੀ 
ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਿੜੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮ7 ਇਕੱਲੀ ਜਾਵ: ਉਸ ਨੰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤA ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ 
ਖਾਿਹ% ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ `ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਘਰ ਆ,ਿਦਆਂ ਉਹ ਕਾਰ ਿਵਚ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ `ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੁੱਲ"ੇ ਹੋਣ� ਹਵਾ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਕੇਸ +ਡ +ਡ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ 
ਹੋਣ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ� ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਮ) ਇਸੇ ਤਰ/0 ਹੀ ਿਚਤਵਦੀ 
ਸੀ� ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮ) ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨ(  ਤ* ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ* ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਮ9 ਗਰਭਵਤੀ ਹ<, ਇਸ 
ਸੁਪਨ%  ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀ 
ਰਖਦਾ। ਮ' ਸੋਚਦੀ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਿਕਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਵ6ਗੀ। ਸੂਟ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਿਕਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨ1 ਹ ਪਾਿਲ3, ਿਕਹੜੇ 
ਰੰਗ ਦੀ ਿਲਪਸਿਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮ4 ਸੋਚਦੀ ਕਲਪਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਕ ਫੋਨ ਨ<  ਮੇਰੇ 
ਸਾਰੇ ਸੁਪਨ(  ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਪਾਪਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨ"  ਦੱਿਸਆ  ਿਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਥ2 ਟਰ2ਟੋ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ 
ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਕ ਅੱਧੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।	  

ਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵਚ ਇਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ। ਮ/ ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ 
ਨਹ# ਸੀ ਿਮਲੀ। ਿਚੱਠੀ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮ$ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵੱਲ$ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨ%   ਅਸ( ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਰਹੇ ਹ# ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹ#। ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ 
ਿਦਨ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਸ਼ਟੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਿਕ 
ਿਸਮਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ� ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵਜ' ਇਹ ਫੋਟੋ ਉਸ ਨ/  ਸਾਨੰੂ 
ਿਦਖਾਈ। ਤੁਸ$ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਿਵਚ ਪ5ਾਹੁਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ% & ਨੰੂ 
ਦਸਦੇ ਤ% ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਿਕਵ$ ਨਾ ਿਕਵ" ਅਸ% ਉਨ( ) ਨੰੂ ਘਰ. ਕੱਿਢਆ। ਿਸਮਰਨ ਨੰੂ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮ- ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮ. ਆਪਣੇ ਆਪ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵ%ਗਾ। ਪਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਸਮਰਨ 
ਦੇ ਪ$ਗੈਨ# ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ  ਉਸ ਆਦਮੀ  ਨ"  ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੀ, ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਹ# 
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ਤ" ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਤ) ਵੀ ਪਿਹਲ' ਿਕਵ) ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ'ਦੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। 
ਅਸ# ਵੀ ਲੋਕ& ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਸੀ।  ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨੀ। ਆਪਣੀ ਕੜੁੀ ਨੰੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸਦੀ 
ਮਰਜੀ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦਓ।	  

ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਰਦੇਹਾਣੀ ਛਾ ਗਈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਪੜ/ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਗਏ।  ਜਦ ਮ8 ਪੜ/ੀ, ਮ8 ਤ: ਸੁੰ ਨ 
ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੰੂ ਨੀ ਸੁਰਤ ਿਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨ6  ਉਦ9 ਕੀ ਿਕਹਾ। ਅਗ਼ਲੇ ਿਦਨ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲ$ ਯਾਦ 
ਹਨ। ਪਾਪਾ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ, "ਐਡੀ ਕੀ ਹਨ' ਰ ਗਰਦੀ ਐ। ਏਦ- ਿਕਵ$ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਾ ਧੋਖਾ?" ਫੇਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ 
ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ,  "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤ* ਕਰਦੇ। ਅਸ# ਦੱਸਦੇ ਿਕ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ।"	  

"ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਿਵਗਿੜਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤ7 ਬਥੇਰੇ ਟੈਸਟ ਹੰੁਦੇ ਆ। ਸ਼ੱਕ ਕਢਾ ਲੈਣ ਆਵਦੀ, " 
ਬੀ ਜੀ ਬੋਲੇ। 	  

ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਏਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮ/ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ�  

ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਿਰ#ਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਕਸੇ ਤਰ45 ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹ- ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੜੇੀ ਸੀ। ਘਰ ਿਵਚ 
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਹ/ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਰੁੱਸ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਭੈਣ 
ਰਾਹ$ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। 	  

ਜੀਜੇ ਨਾਲ' ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਉਪਰ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਧੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ 
ਮਹੀਨ%  ਿਪਆਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  ਿਕ# ਉਸ ਨ'  ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ"ਝਾ ਨਹ' ਸੀ ਕੀਤਾ? 
ਿਕ# ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ ਸੀ ਉਹ? ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਮੈਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਤ/ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਪਨ*  
ਬੁਣਦੀ ਨ'   ਮ) ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੰਨ1  ਕੇ ਹੀ ਮ"-ਬਾਪ ਬਣ%ਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, "ਘਰ ਤ% ਿਵਆਹ 
ਹੰੁਿਦਆਂ ਹੀ ਬੱਝ ਜ-ਦੈ। ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗ,ੇ.ਨ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ6 ਪ8ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤ< ਜੀਅ ਕਰਦੈ ਿਕ ਤੰੂ Aਨ" 
ਿਚਰ $ਥੇ ਜਾਹ ਹੀ ਨਾ ਿਜੰਨ* ਿਚਰ ਮੈਨੰੂ ਵੀਜਾ ਨੀ ਿਮਲਦਾ� ਤੇਰੇ ਿਬਨ' ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਿਦਲ ਡੁੱਬਣ 
ਲੱਗਦੈ।" ਮ" ਉਸਦੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਸ਼ਬਦ5 ਮੂਹਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਖੇ ਿਪਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ+ ਨੰੂ 
ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਈ ਰਿਹੰਦੀ� ਕਨ# ਡਾ ਪਹੰੁਚੀ ਤ- ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਫੋਨ ਰਾਹ6 ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਰੰਗੀ 
ਰੱਖਦਾ।	  
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ਉਸਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤ+ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ(ਿਦਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੁਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁੱਟ 
ਿਗਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ। ਅਸ# ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ'( ਸੋਚਦੇ। ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਿਦਆਂ 
ਆਖਦੇ," ਐਡਾ ਧੋਖਾ! ਕਨ# ਡਾ `ਚ" ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲ' ਹਰਾਮੀ ਨੰੂ।"	  

ਬੀ ਜੀ ਆਖਦੇ, "ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤ5 ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਾਗੀ ਕਰ ਿਗਆ ਨਾ।"	  

'ਦਾਗੀ ਕਰਨ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੀਸ ਉਠਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ: ਰਾ ਹੀ ਿਦਸਦਾ। ਕੀ ਕਰੰੂਗੀ 
ਮ"?ਿਕਵ& ਇਕੱਲੀ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਪਾਲੂੰ ਗੀ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਿਕ ਮ2 ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਿਦਆਂ। ਿਫਰ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ 
ਿਖਆਲ ਆ%ਦਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵ:। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਖਆਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੁੰ ਨ 
ਵਰਤਾ ਜ&ਦੇ। ਕਦੇ ਮੈਨੰੂ ਲਗਦਾ ਿਜਵ3 ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲਟਿਕਆ 
ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਿਜਹੀ ਪ/ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ -ਿਚਰੀ ਹੰੁਦੀ� ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਥ( ਮੈਨੰੂ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਵਾ ਿਵਚ ਲਟਕਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖ7 ਿਵਚ: ਪਰਲ ਪਰਲ ਹੰਝੂ ਿਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ 
ਏਨ# $ ਵਗਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨੰੂ ਕੀਥ ਨ"  ਠੰੁਮ'ਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਕਹਾ ਸੀ, "ਤੰੂ ਸਗ0 ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਕ ਐਹੋ-ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਤ) ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਹੀ ਖਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਿਗਆ।"	  

ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਐਵ2 ਧਰਵਾਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਨਹ<, ਇਹ ਕੀਥ ਦੇ ਅੰਦਰ& ਿਨਕਲੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।	 

 ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੀਥ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਿਸ਼ਫ਼ਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਹੰੁਦੀ। ਇਹ ਤ# ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਜਦ# ਅਸ# ਇਕੱਠ(  ਰਿਹਣ 
ਲੱਗੇ ਜੋਵਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਿਸ਼ਫਟਾ ਬਦਲ ਲਈਆ ਂਸਨ� ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਗੱਲ1 ਕਰਨਾ 
ਮੈਨੰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਮ$ 
ਜ਼ਬਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ। ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਪਾ ਹੋਰ0 ਕੀਥ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਸਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਕਦੀ ਵੀ 
ਨਹ# ਕਬੂਲਣਗੇ। ਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮ) ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮ) ਇੰਡੀਆਂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹ9, ਉਸ ਿਦਨ 
ਉਸ ਨ$  ਿਕਹਾ ਸੀ, "ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।"	  

ਤੇ ਉਸ 'ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ' ਵਾਲੇ ਹੱਥ2 ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ< ਰਾ ਹੀ ਿਦਸਦਾ ਸੀ, ਕੀਥ ਨ"  ਿਕਹਾ ਸੀ, 
"ਤੰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ। ਖੁ3 ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।"	  
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"ਿਕਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵ)? ਮੈਨੰੂ ਤ) ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ4 ਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੰੂਗੀ?  ਕਦੇ ਕਦੇ ਤ) ਮੇਰਾ 
ਜੀਅ ਕਰਦਾ------।" ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ( ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਿਨਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਮ6 ਬੀ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨਹ% ਸੀ ਆਖ 
ਸਕੀ।  ਕੀਥ ਤੜਫ਼ ਉਿਠਆ ਸੀ। ਬੋਿਲਆ, "ਤੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਖਰਾਬ ਐ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ 
ਕਰ#।" ਿਫਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, " ਮੁਆਫ਼ ਕਰ#। ਇਸ ਤਰ89 ਕਿਹਣ ਤ; ਪਿਹਲ9 ਮੈਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਤੰੂ ਿਕੱਡੇ ਸਦਮੇ ਚ- ਗੁਜ਼ਰੀ ਹ4।  ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ:; ਨਾ ਸੋਚ। ਮ$ ਇਸ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ3ਗਾ।"	  

ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਦਲਾਸੇ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੇਰੇ 1ਠਣ ਵੇਲੇ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ, "ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖ2।" 	  

ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮ( ਵੀ ਕੀਥ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਿਦਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਥ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਬਣਕੇ ਬਹੁਿੜਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੀਥ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਆਰੀ ਹੰੁਦੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਤੋਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨ-  ਦਾਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀ� 

ਪਰ ਹੁਣ ਤ' ਮ" ਛੁੱਟੜ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ3  4ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਖਾਈ `ਚ" ਕੱਢ ਿਲਆ ਸੀ।  ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 
ਿਕ ਹੁਣ ਿਫਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਟੋਏ ਿਵਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ>   ਫੇਸਬੁੱਕ  
ਰਾਹ$ ਜੋਵਨ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸੁਨ6 ਹ8 ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵਚ ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ ਨੰੂ ਸਾਵ- ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੀਥ ਨ"  ਦੂਰ ਗ'ਾਊਸ ਮਾ%ਟੇਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ.ੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਉਥੇ ਜਾ 
ਕੇ ਅਸ% ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਿਤੰਨ%  ਰਲ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ0ਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਿਸਰ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮਨ ਨਹ2 ਸੀ। ਕੀਥ ਤੇ ਜੋਵਨ ਬਥੇਰਾ ਆਖ ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 
ਬਾਹ$ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮ1 ਨ2ਹ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨ&  ਹੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ 
ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।  ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਨ, ਅ-ਬੋਰਿਡੰਗ ਕਰਦਾ ਮੁੰ ਡਾ )ਧਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤ* ਆ ਕੇ 
ਚਲਾ ਵੀ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋਵਨ ਤੇ ਕੀਥ ਅੰਦਰ 
ਆ ਜਾਣ। ਬਥੇਰਾ ਖੇਡ ਿਲਆ ਐਵ0 ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਰਵਾ ਲੈਣਗੇ।	  

 ਮ" ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, " ਹੁਣ ਆ ਜੋ।"  ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚਲੀ ਕੰਬਣੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਥ ਨ"  ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ। ਉਹ ਝੱਟ 
ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ। ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮ$ ਿਕਹਾ, "ਮ$ ਤ) ਡਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕਤੇ ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ `ਤੇ ਨਾ ਆ 
ਚੜ#ੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ।"	  

" ਐਸੀ-ਤੈਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ )ਤੇ ਆ ਚੜੂ! ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਐਡੀ ਛੇਤ' ਨੀ ਢਿਹਣ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹ$  
ਬਣਾਈਐ ਅਸ% ਏਹਦੀਆਂ।"	  
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 ਕੀਥ ਦੇ ਬੋਲ& ਨ(  ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸਾ ਿਦੱਤਾ� ਮ" ਪੁੱਿਛਆ, "ਤੰੂ ਰਾਤ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋਵਨ ਨਹ/ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 
ਕੋਲ। ਐਨ#  ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਿਕਵ* ਆਖ ਸਕਦ/ ਤੰੂ।"	  

"ਮ" ਿਕਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਆਪਣ ੇਜਨਮ-ਦਾਿਤਆ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਿਮਸਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ।"	  

ਮੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਪੁੱਿਛਆ, "ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਅ ਨੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਲੱਭ$ ਉਨ' ( ਨੰੂ?"	  

"ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਹਾਿਰਆਂ ਨ-  ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ  ਇਸ ਜਿਗਆਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥ& ਹੀ ਨਹ$ ਛੱਡੀ," ਆਖ ਕੇ ਕੀਥ ਨ"  ਮੇਰੀ 'ਗਲ 
ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਬੋਿਲਆ, "ਆ, ਜੋਵਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੀਏ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਿਵਚ।"	  

ਮ" ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ।	  

	  

 


