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ભગવાન થાવરાણી  

ઈંગમાર બગગમેનની ફિલ્મો - વિશેષ કરીને સ્ત્રીપરુુષ સબંધંો, પ્રેમ, લગ્ન, લગ્નોત્તર સબંધંો 
વિષયક - નુ ંમલૂ્યાકંન કરતા ંપહલેા ંએ સમજી લેવુ ંપડે કે આ પિૂગ યરુોપ અને એમાયં સ્િીડન 
જેિા મકુ્ત દેશની ફિલ્મો છે જયા ંઆિા સબંધંો સાિ સામાન્ય અને વનખાલસ છે, ચોખલલયાપણુ ં
નહીંિત છે અને ફિલ્મોમા ંએનુ ંપ્રદશગન ઝાઝી સેંસરશીપ વિના થઈ શકે છે. ભારતીય સસં્કાર 
અને મલૂ્યો જોડે એમની સરખામણી જ ન થઈ શકે. હા, માનિીય સિંેદનો અને એના લચત્ાકંન 
બાબતે બને્ન સસં્કૃવતઓમા ંકોઈ ભેદ નથી.  

બગગમેને એકિાર વિખ્યાત ફિલ્મ વિિેચક રોજર એબર્ટને કહલેુ ંકે હુ ંફિલ્મસર્જક માઈકલેંજેલો 
એંતોનનયોની નો ઈંિર્વયુગ જોતો હતો ત્યારે એ બોલતા હતા એ મેં ભાગ્યે જ સાભંળયુ.ં મારંુ સમગ્ર 
ધ્યાન એમના ચહરેા પર હત ુ.ં ફિલ્મોમા ંપણ માનિીય ચહરેો મારા માિે વસનેમાનુ ંસૌથી 
અગત્યનુ ંઅંગ છે. કદાચ એિલે જ બગગમેનને ' કેમેરાના કનવ ' કહિેાયા છે.  

ઉપરની િાત એિલા માિે કે આજની ફિલ્મ SCENES FROM A MARRIAGE1 - લગ્ન 
દ્રષ્યાવલલ મખુ્યત્િે ચહરેાઓ પર કેંફિત છે. ચહરેાઓ અને એમની પરના ભાિોનુ ંલચત્ણ એ આ 
ફિલ્મનો પ્રાણ છે. ફિલ્મ મલૂત: એક નાની િેલલ-વસફરયલ હતી કુલ છ કલાકની. ૧૯૭૪મા ંએ જ 
વસરીયલનુ ંટૂંકાિેલુ ં૧૬૭ વમવનિનુ ંસ્િરૂપ વથયેિરોમા ંફિલ્મ તરીકે રજૂ થયુ.ં એ એક ઉત્કૃટિ 
કક્ષાની કલાકૃવત તો બની છે જ, એણે ઊહાપોહ પણ ખબૂ મચાર્વયો. ફિલ્મ ફરલીઝ થયા પછીના 
િષગમા ંસ્િીડન અને યરુોપના અન્ય દેશોમા ંછૂિાછેડાના ફકસ્સાઓની સખં્યા બેિડાઈ ગયેલી 
અને એ માિે આ ફિલ્મને જિાબદાર ઠરાિાયેલી.  

 
1 https://youtu.be/W1yR5m3O4c8 



 

ફિલ્મનુ ંશીષગક ભલે ચીંધે કે એ લગ્નજીિનની િાત છે, િસ્તતુ: એ છે એક પે્રમકથા . 
નાયક યોહાન  JOHAN  (અલભનેતા ERLAND JOSEPHSON) અને નાવયકા મેરરયન 
(અલભનેત્ી LIV ULLMANN - લલવ ઉલમાન) ના જીિનની. આપણે સૌ હિે જાણીએ છીએ 
કે લીવ બગગમેનની સહચાફરણી (પણ પત્ની નહીં !) અને એમની દીકરી લીન ઉલમાનની માતા 
છે. મજાની િાત એ કે આ પે્રમકથા શરુ થાય છે એ બનેના લગ્નજીિનની દશમી િષગગાઠેં અને 
બે પતુ્ીઓના જન્મ પછી અને પરૂી થાય છે એમના લગ્નના િીસ િષગ પછી, જયારે બન્ને છૂિા 
પડી, બીજા લગ્ન કરી, જીિનમા ંબીજી િાર ' ઠરીઠામ ' થયા હોય છે ત્યારે ! 

ફિલ્મમા ંમહદંશે આ બે જ પાત્ો છે. બન્નેની બે બાળકીઓ અને બીજા લગ્ન પછીના એમના પવત 
- પત્ની -પૌલા અને હનેરીક - નો ઉલ્લેખ માત્ છે. હા, ફિલ્મમા ંબગગમેનના માનીતા બીબી 
એંડરસન ( િાઈલ્ડ સ્રોબેરીઝ ) અને અન્ય કલાકાર એમના વમત્ 
દંપવત  કેરે્રીના અને પીર્રની ગૌણ ભવૂમકાઓમા ંખરા પરંત ુસમગ્ર ફિલ્મ કેંફિત છે માત્ અને 
માત્ મેરરયન અને યોહાન અને એમના વિકસતા, પાગંરતા, કથળતા, ગબડતા, ઝઝંાિાતો 
ઝીલતા અને પનુ: સજીિન થતા સબંધંો પર. બગગમેને કબલૂ કયુું છે તેમ, ફિલ્મ સ્િય ંએમના 
અને લીિ ઉલમાનના સબંધંો, બગગમેનના બે વનટિળ લગ્નો અને એમના પોતાના મા-બાપના 
લગ્નજીિન અને એમાનંી ઘિનાઓ ઉપર આધાફરત છે.  

ફિલ્મ વિિેચક રોજર એબર્ટના મતે આ ફિલ્મ ' નવશ્વની બેહતરીન, ઈમાનદાર અને ઝળહળતી 
પે્રમકથાઓમાાંની એક ' છે. અન્ય એક વિિેચક કહ ેછે કે આ ફિલ્મ ' અનોખી અને અંતરાંગ રીતે 
અસામાન્ય છે જે આપણી પરાંપરાગત માન્યતાઓનો ભાાંગીને ભકુ્કો કરી નાાંખે છે. '  

ફિલ્મના નાયક - નાવયકા એક ઉચ્ચ મધ્યમિગીય સ્િીડીશ યગુલ છે. યોહાન પ્રોિેસર છે 
અન ેમેરરયન કૌટંુલબક વિખિાદોની વનટણાતં િકીલ. બને્ન બદુ્ધિશાળી અને સ્િતતં્ છે. એમને બે 



દીકરી છે જે ફિલ્મમા ંદેખાતી નથી. િીિી વસફરયલની જેમ ફિલ્મને પણ છ ભાગમા ંિહેંચી છે 
અને દરેક પ્રકરણને શીષગક આપ્યા છે. ચાલો, વિગતે જોઈએ -  

૧. નનદોષતા અને આતાંક 

લગ્નના દસ િષગ સખુરૂપ િીતાર્વયા બાદ ( એમને ત્યા ંઆ એક ઘિના કહિેાય ! ) યોહાન અને 
મેરરયનનો ઈંિરગ ર્વય ુલેિાય છે. પત્કાર બાન ુએમને કેમેરા સમક્ષ અંતરંગતા અને પ્રસન્ન 
દાપંત્યનો અલભનય કરિાનુ ંકહ ેછે. યોહાન એ કામ િધ ુસ્િસ્થતાથી કરે છે. મેફરયનને િાિત ુ ં
નથી. યોહાન ગૌરિપિૂગક કહ ેછે કે પોતે એક સિળ વપતા, પતુ્ અને પવત છે અને એક 
જિાબદાર નાગફરક પણ.  ' અને હા, હુાં એક અદ્ભૂત પે્રમી પણ છાં. ' કહી એ મેફરયન તરિ 
અનમુોદન માિે જુએ છે. મેફરયન પોતાના તરિથી કશુ ંઉમેરતા ંખચકાય છે. એ એિલુ ંઉમેરે 
છે  ' પણ અમે સખુી તો છીએ જ. ' 

 

ઔપચાફરક પ્રશ્નોના જિાબમા ંયોહાન કહ ેછે કે અમે મળયા અને પરણ્યા એ પહલેા ંઅન્ય પાત્ો 
જોડે સકંળાયેલા હતા. મેફરયન તો પરણેલી અને ગભગિતી પણ થયેલી ! બન્ને એકસરખી રીતે 
નાખશુ હતા એિલે વનકિતા િધી. લગ્ન પછી પે્રમમા ંપડયા. હા, ક્યારેક અસહમવત પણ થાય. 
ઈંિરર્વય ુસમાપ્ત. 

મેફરયન અને યોહાને પોતાના વમત્ દંપવત કેર્રીના અને પીર્રને પોતાને ત્યા ંડીનર પર 
વનમતં્ર્યા છે. મહમેાન દંપવત િચ્ચે સતત ખિરાગ અને એકબીજાને િાક્બાણથી પીંખી 
નાખંિાની ચડસાચડસી ચાલે છે. યોહાન કહ ેછે પણ ખરો ' જજિંદગીએ આપણી સાથે કરેલા 
અન્યાયની ફરરયાદો કરવા કરતાાં આપણે આજની સાાંજ ખબૂસરુત રીતે વીતાવીએ. ' પીિર 
કેિરીનાથી છૂિો પડિા મક્કમ છે. યજમાન દંપવત એમની િચ્ચેની ભયાનક કડિાશ અચરજથી 
વનહાળે છે. બન્ને િચ્ચેના આકે્ષપ - પ્રવતઆકે્ષપ ગદંકીની સીમાઓ િળોિે છે. બન્ને જમીને 
નીકળી જાય છે. 



 

એમના ગયા પછી મેફરયન અને યોહાન પોતાની અંગત જજિંદગી - જાવતય સવિશેષ - ની મકુ્ત 
ચચાગ કરે છે. ' ગનીમત એ કે આપણે સરહયારી ભાષા બોલીએ છીએ. એ લોકો સાવ અલગ-
અલગ. અમકુ પનતપત્ની તો એવા ફોન પર વાત કરે જે બગડેલા હોય. ક્ાાંક વળી પહલેેથી 
રેકડટ કરેલી રે્પ વાગતી હોય. ક્ારેક બે જણ વચ્ચે અંતરરક્ષનુાં મૌન વ્યાપેલુાં હોય. ' ( એિલે કે 
આપણે એિા નથી ! )  

૨. ઝઘડાને જાજમ નીચે સાંતાડવાની કળા 

યોહાન - મેફરયનના બેડરૂમમા ંસિાર. મેફરયનની ઈચ્છા કાલે રવિિારે એની માને ત્યા ંડીનર 
માિે જિાની નથી. એને રવિિાર પવત-બાળકો સગંે ગાળિો છે. ' ક્ારેક તો મને એમ થાય કે 
આપણે આખુાં અઠવારડયુાં સળાંગ પથારીમાાં પડયા રહીએ.' અને પછી રમવતયાળતાથી ' ક્ારેક 
એકબીજાને છેતરીએ તો કેવુાં રહ ે? ' બને્નને પોતાની જજિંદગીમા ંએમના માબાપનો ચચંપુાત 
પસદં નથી.  

 

યોહાન ક્યારેક કવિતાઓ પણ લખી લે છે પણ પત્નીને સભંળાિતો નથી. પોતાની સ્ત્રી વમત્ને 
િાચંિા આપે છે પણ એના િાઢાબોળ પ્રવતભાિથી હતાષા અનભુિે છે.  

કૌટંુલબક વિખિાદના ફકસ્સાઓની બાહોશ િકીલ હોિાના નાતે મેફરયન પાસે ભાત-ભાતના કેસ 
આિે છે. ક્યારેક તો દરેક રીતે સખુી અને વનરુપિિી જીિન માણતી સ્ત્રીઓ ' માત્ર લગ્નજીવનમાાં 
પે્રમના અભાવને કારણે ' તલાક મેળિિા દોડી આિે !  એમના મતે ' સાથે રહીને એકલતા 
િેઠિી ' એ કરતા ંઅળગા રહવે ુ ંબહતેર છે ! મેફરયનના પોતાના મતે મૈત્રી, વફાદારી અને 



સાંવાદની હાજરી એ જ તો પ્રેમ છે ! આ બધા લોકોના જીિનની વિગતો જાણી મેફરયન મનોમન 
પોતાના લગ્નજીિનના સદંભે એની મલૂિણી કરતી રહ ેછે.  

એ યોહાનને કહ ેછે કે લગ્નજીિનમા ંઅમકુ સમય પછી શારીફરક ખેંચાણ જત ુ ંરહ ેછે. ' પણ 
એિલુ ંસારંુ કે આપણા ફકસ્સામા ંએવુ ંનથી. જોકે સેક્સ જ સિગસ્િ છે એવુ ંપણ ક્યા ંછે ? ' બને્ન 
િચ્ચે એ બાબતે અસહમવત છે. ' એકબીજાને નાની-નાની વાતોમાાં દુખી કરીએ અને પછી એ 
કાાંર્ા પથારીમાાં શળૂની જેમ ભોંકાયા કરે એનો શો અથટ ? પરૂત ુાં આપીએ નહીં તો પરૂત ુાં પામીએ 
પણ નહીં ' બને્ન િચ્ચે કડિાશ વિના નોંકઝોંક ચાલતી રહ ેછે. નાના - નાના સત્ય ઉજાગર થતા 
રહ ેછે. મેફરયન ક્યારેક યોહાનને ફદલથી લબરદાિે છે પણ ખરી. ' તુાં અધકચરાપણાના દરરયા 
વચ્ચે અદ્ભુત ક્ષણો ખેંચી લાવે છે.' ક્યારેક અપિાદરૂપ એવુ ંપણ બને કે મેફરયનના ખલુ્લા 
'વનમતં્ણ' ને નકારી યોહાન ઉદાસીનતાથી પડખુ ંિેરિી જાય. મેફરયનને આ ઉદાસીનતા પર 
પણ પ્રેમ ઉભરાઈ આિે !  

 

૩. પૌલા 

એક ફદિસ અચાનક ઝઝંાિાત આિે છે. શાતં િહતેી નદીમા ંિમળ જેવુ.ં બહારગામ ગયેલો 
યોહાન પાછો િરીને એલાન કરે છે કે પોતે પૌલા નામની સ્ત્રીના પ્રેમમા ંછે. એ કાલે જ એની 
સાથે પેફરસ નીકળી જિા માગંે છે. ' કદાચ ભલૂ હોય મારી પણ હુાં નન:સહાય છાં.' મેફરયનને 
અચાનક માથા પર ઘણ પડયો હોય એવુ ંલાગે છે. એ સ્તબ્ધ છે. ખાસ્સી િાર અિાક રહ્યા બાદ 
એ પીડા પી જઈ કહ ેછે ' બધુાં રાબેતા મજૂબ તો ચાલત ુાં હત ુાં અને આમ સાવ અચાનક ! હવે ? 

અહીંથી ક્ાાં જઈશુાં ?  તારે છૂર્ાછેડા જોઈએ ? ' આ િજ્રઘાત પચાિી ગયા પછી જે બાકી િધેલી 
પીડા એના ચહરેા પર ઝલકે છે એ એના માિે જ નહીં, દશગક માિે પણ અસહ્ય છે. વસનેમાના 
પડદા પરની શ્રેટઠતમ ક્ષણો !  



 

' હુ ંમજબરૂ છ.ં પૌલા વિના રહી શકંુ તેમ નથી.' મફેરયન આ આઘાત પહલેાનંી પ્રેમાળ પત્નીની 
જેમ પછેૂ છે  'કાલે વહલેી સવારે નીકળવુાં છે ને ? ચાલ સઈુ જઈએ.'  

ભીતર િલોપાત અને બહાર સ્િસ્થતા !  'તને તો વળી પેકીંગ પણ ક્ાાં આવડે છે! હુાં કરી 
દઈશ. તારો પેલો માનીતો સરૂ્ ધોબી પાસે છે. હુાં લઈ આવીશ. કેર્લા સમય મારે્ જવાનો 
?'  'હમણા ંતો છ મફહના. કપાત પગારે.'  મેફરયન સ્િસ્થ રહિેાનો મરલણયો પ્રયત્ન કરે છે પણ 
આપણે એનો ચહરેો િાચંી શકીએ છીએ. ' એને પોતાની જજિંદગી જેિલી જ લચિંતા યોહાનના 
આગામી દુખી જીિનની પણ છે !  ' ખરેખર તો હુ ંછેલ્લા ચાર િષગથી તારાથી છૂિિા ઈચ્છતો 
હતો. હુ ંફલાણો શુાં કહશેે અને ઢીંકણાને કેવુાં લાગશે એ તારી િકિકથી ત્ાસ્યો હતો. માબાપની 
અને તારી મરજી મજૂબ ખબૂ જીર્વયો. ' 

બેડરૂમ . બન્ને પડખે-પડખે. મેફરયન ધ્રસુ્કે - ધ્રસુ્કે રડે છે. ' હુ ંઘરેથી કશુ ંલઈ જતો નથી. મારા 
પસુ્તકો વસિાય. હુ ંસ્િયનેં તારી જજિંદગીમાથંી ભ ૂસંી નાખંિા માગુ ંછ.ં તને અને બાળકોને ભખેૂ 
મરિા નહીં દઉં. અહીં જોસેિસન ( યોહાન ) પણ અલભનયમા ંલીિ ઉલમાનનો સમોિફડયો 
સાલબત થાય છે.  

 

મેફરયન ગળગળી થઈ બોલી પડે છે  ' તુાં ન જા. તને વીનવુાં છાં. કમસેકમ એક - બે મહીના આ 
નનણટય પાછો ઠેલ. આપણે આપણુાં લગ્નજીવન બચાવી શકીશુાં. નવેસરથી શરુ કરીએ. ત ુાં કહ ેતો 
હુાં પૌલા સાથે વાત કરુાં . ' એ જાણે ખોળો પાથરે છે. 'તુાં મને એક અનનચ્છનીય અને અસહ્ય 
પરરસ્થથનતમાાં ધકેલી રહ્યો છે.' જાતને સભંાળી એ પૌલા વિષે પછેૂ છે. 'પૌલાન ેઅમારા બન્નેના 
ભવિટય અંગે ઝાઝી આશા નથી. એ તો એમ પણ માને છે કે હુ ંિહલેો - મોડો તારી પાસે પાછો 



િરીશ.'  'એ શૈયાસાંલગની તરીકે કેવી છે ?'  'આપણે બન્નેએ એકબીજાને મજબતૂ વશકંજામા ંજકડી 
રાખેલા. અન્ય સાથે તાલમેલ સાધતા ંિખત લાગે ને !' મેફરયન કડિાશને જાકારો દઈ શારીફરક 
વનકિતા ઝખંે છે. 'તુાં મારી નજીક જ રહ.ે કાલનો રદવસ આપણા બને્ન મારે્ આકરો ઊગવાનો 
છે.'  'હુ ંશરવમિંદો છ,ં પણ શુ ંકરંુ ?' ' અત્યારે માત્ર હુાં અને ત ુાં છીએ. રાતના થોડાક કલાકો બચ્યા 
છે.' 

સિાર. મેફરયન ડરતા ંડરતા ંઆંખો ખોલે છે. િાસ્તવિકતાનો સામનો બને એિલો મોડો કરિો 
પડે એિલા માિે. હજી સતૂેલા યોહાનના ચહરેાને ધારી-ધારીને નીરખે છે અને વિચારે છે  ' આ 
એ જ પરુુષ ? '  

યોહાન ઊઠીને એને પોતાની િપાલ અને કાર અંગે જરૂરી સચૂનાઓ આપે છે. નીકળિા જાય છે 
અને મેફરયન એને િળગી પડે છે. ' તુાં મને તારી જજિંદગીમાાંથી ધકેલીને કાઢી રહ્યો છે. તારો 
પાછા ફરવાનો કોઈ ઈરાદો ન હોય તો પણ મને કહ ેકે ત ુાં પાછો આવીશ. ' યોહાન બળપિૂગક 
પોતાને મેફરયનના પાશમાથંી છોડાિીને નીકળી જાય છે.  

 

મેફરયન રજાઈ ઓઢી ઢબરૂાઈ જિાનો નાકામ પ્રયત્ન કરે છે. એ એમના એક વમત્ વિક્િરને 
િોન કરે છે, પોતાની ર્વયથા ઠલિિા ખાતર. એને એ જાણીને આઘાત લાગે છે કે વિક્િરને 
યોહાનના પૌલા સાથેના પ્રેમ-પ્રકરણની ઘણા િખતથી ખબર હતી ! કદાચ એ એકલી જ એિી 
હતી જેને આ બાબતની ગધં પણ નહોતી !  

મેરરયન રડે છે, તરફડે છે. 

૪. અશ્રધુાર 

ખશુખશુાલ મેફરયન પોતાના ઘરમા.ં યોહાન છ મફહના પછી પૌલા વિદેશ ગઈ હોિાથી 
મેફરયનને મળિા આર્વયો છે. મેફરયન હિે વિચ્છેદનો આઘાત પચાિી ગઈ છે. એ યોહાનને 
હોંશ-ેહોંશે જણાિે છે કે બધુ ંનિેસરથી ગોઠિાઈ ગયુ ંછે. યોહાન એનુ ંશારીફરક સાવન્નધ્ય ઝખેં છે 
પણ મેફરયનનો પ્રવતભાિ ઠંડો છે. 'જમીને જજે.' પોતાને અમેફરકાની એક યવુનિવસિિીમા ંનોકરી 



મળયાના ખશુખબર યોહાન આપે છે. 'હવે છૂર્ાછેડાનુાં ગોઠવીએ. હુાં કદાચ પનુલટગ્ન કરુાં . ત ુાં 
અમેરરકા જતો રહ ેએ પહલેાાં એ પરુૂાં  કરીએ.' પછી થોડુકં વિચારીને  'હુાં નવચારતી રહુાં છાં કે એવુાં 
તે મારાથી શુાં થઈ ગયુાં કે આપણી વચ્ચે આવી ખાઈ પડી ?' િરી થોડાક વિરામ બાદ  'હુાં 
આજકાલ એક પરુુષને મળાં છાં. શરીર સાંબાંધ પણ બાાંધ્યો. જામયુાં નહીં એર્લે બાંધ કયુું. હવે 
બદલાઈ રહી છાં. તારી બધી વથતઓુ એક બાજુ ખસેડી મારી ગોઠવી. શરુઆતમાાં અપરાધ-બોધ 
જેવુાં લાગ્યુાં. પછી ફાવી ગયુાં. મારા ડોક્ર્રની સલાહ પ્રમાણે હમણાાં જે નવચારુાં -અનભુવુાં એ 
ર્પકાવી રાખુાં છાં. ' તો મને એ િાચંી સભંળાિ ને ! ' યોહાન એને ચમૂે છે. 'મારા શરીરને છોડ 
અને મારા આત્માની વાત સાાંભળ.' મેફરયન નોિબકુ લઈ આિે છે.  'હુાં તારો થપશટ એર્લે ર્ાળાં 
છાં કે ત ુાં જતો રહીશ પછી મારે પાછાં આ આગમાાં સળગવુાં પડશે.' થોડુકં અિકીને  'અને હા, તેં 
મારી સાથે જે કયુું છે એ બદલ હુાં તને નધક્કારુાં  છાં. જો કે તને એર્લો જ પે્રમ પણ કરુાં છાં . ત ુાં 
માનીશ, મારે હવે નમત્રો અને પે્રમીઓ સદુ્ાાં છે. છતાાં હુાં થવયાંને તારી સાથે બાંધાયેલી ભાળાં છાં. હુાં 
એકમાત્ર તારી સાથે જ રહવેા માગુાં છાં. હુાં કાંઈ તને ઈમોશનલ બ્લેકમેઈલ નથી કરતી. માત્ર 
મારી લાગણીઓને વાચા આપુાં છાં.'  

જાણે મેફરયનની ભીતર ધરબાયેલુ ંનઘરોળ સત્ય બહાર આિી રહ્ુ ંછે. લીવ ઉલમાન ખરી 
જજિંદગી અને અલભનય િચ્ચેનો ભેદ જાણે ભ ૂસંી નાખેં છે. કેવુ ંિટય, કેવુ ંકેમેરાિકગ અને 
અલભનયની શી ઊંચાઈ ! ફિલ્મકળામા ંચહરેા અને એના ભાિોનુ ંશુ ંમહત્િ છે અને શરૂઆતમા ં
લખ્યુ ંછે તેમ સર્જક બગગમેન શા માિે ચહરેાઓ પાછળ ગાડંા છે તેનુ ંરહસ્ય અહીં ખલેૂ છે. 
' મારાથી દૂર રહ ેયોહાન. ત ુાં મને તબાહ કરીને જતો રહીશ. પછીનુાં યદુ્ મારે એકલીએ લડવાનુાં 
આવશે . '  યોહાન - ' હુ ંપણ તને ચાહુ ંછ ં.  ' જૂઠ. ત ુાં જતો રહ.ે ' િાતને િાળી યોહાન 
મેફરયનને નોિબકુમા ંએણે િપકાિેલુ ંિાચંી સભંળાિિા કહ ેછે. મેફરયન િાચેં છે. એની આંખો 
આગળ એનુ ંબચપણ તરે છે. ' મારે અલભનેત્રી બનવુાં હત ુાં. વકીલ બની ગઈ. મારી ઈચ્છા 
પોષવા હુાં જીવનમાાં અલભનય કરવા લાગી. ' મેફરયન નોિબકુ હિાિીને જૂએ છે તો યોહાન 
ઘસઘસાિ ઊંઘી ગયો છે. મેફરયનને ઉપેક્ષાની નિી પીડા ઘેરી િળે છે. યોહાન સિાળો જાગે 
છે.  ' તુાં તારા ઘરે જઈ આરામ કર. બાળકો ખાતર પણ મળતો રહજેે.' યોહાન નીકળી જાય છે 
પણ ન જીરિાતા ંથોડીક િારમા ંપાછો િરે છે. બન્ન ેભરપરૂ પ્રેમ કરે છે.  

મોડી રાત્ે એ ઊંઘમાથંી જાગે છે. ' મને અહીં ઊંઘ નહીં આિે. ' મેફરયન એને એક પત્ દેખાડે 
છે. એ પૌલાએ મેફરયનને લખ્યો છે. એ પરદેશ એિલા માિે ગઈ છે કે જેથી યોહાન સાથેન ુ
ઈષાગ અને શકંાનુ ંચક્ર થોડોક સમય તિેૂ. એને એ પણ ખબર છે કે પોતે વિદેશ જશે એિલે 



યોહાન તરંુત એની પાસે દોડી આિશે. એના કથનમા ંયોહાનને પત્ની-બાળકોથી છીનિી 
લેિાનો અપરાધ-ભાિ છે. પત્ િાચંી યોહાન જાય છે. મેફરયન શનૂ્યમા ંતાકતી રહ ેછે.  

 

૫. અભણ લોકો 

મેફરયન યોહાનની ઓફિસે આિે છે. પોતે તૈયાર કરેલા છૂિાછેડાના કાગળો હોંશભેર દેખાડે છે. 
' બરાબર વાાંચીને સહી કરજે. ' યોહાન કાગળો વનરીક્ષે છે.  ' મેં તને છેતયો નથી એ ચકાસી 
લેજે. ' મેફરયનનો ખશુનમુા મડૂ અચાનક ઉદાસીમા ંપલિાય છે.  ' તલાક એર્લે માત્ર કાગલળયાાં 
જ ? મને તો સતત હુાં ગનેુગાર હોઉં એવુાં લાગ્યા કરે છે. ' ઘડીક વિચારશીલતામા ંવિચરી, 
મેફરયન પાછી રોમાફંિક મડૂમા ંઆિી જાય છે. ' ચાલ, મને ચુાંબન કર. '  ' પણ મને સખત 
શરદી છે. '  ' કાંઈ વાાંધો નહીં. મને તારો ચેપ ક્ારેય લાગતો નથી. ' બને્ન અંતરંગ. ' હજી 
આપણા કાયદેસર છૂર્ાછેડા ક્ાાં થયા છે ! ' બને્ન ચકચરૂ પ્રેમ કરે છે.  ' છૂર્ાછેડા કાલ પર 
મલુતવી રાખીએ. ' ઉત્તેજના શમ્યા પછી  ' સહી-નસક્કા અત્યારે જ કરીએ પછી બહાર જઈને આ 
ઘર્નાની ઉજવણી કરીએ. ' યોહાન કાગળો ઘરે લઈ જઈને તપાસિાનો આગ્રહ રાખે છે. એ 
અચાનક વનરાશાની ગતાગમા ંસરકી પડે છે.  ' હુ ંવપસ્તાલીસનો થયો. હિે િધીને બીજા ત્ીસ 
િષગ. અત્યારે પણ એક લબનકાયગક્ષમ મોંઘા મશીન જેિો છ.ં ભગંારિાડે નાખિા લાયક. થાકી 
ગયો છ ંજજિંદગીથી. ' 

મેફરયનને યોહાનની હતાશાની તમા નથી. ' તારી લાગણીઓનુાં ખબૂ ધ્યાન રાખી લીધુાં. એમાાં 
પે્રમ મરી ગયો. યાદ કર, આપણી નાની દીકરીના જન્મ પછી મને શરીર-સાંબાંધમાાં રસ ઘર્ી 
ગયેલો. તેં દોષનો ર્ોપલો મારા બે ગભાટધાન પર ઢોળેલો . હવે હુાં તારાથી સાચા અથટમાાં મકુ્ત 
છાં. '  યોહાન  ' તુ ંપણ િરી લગ્ન કરીશ તો થોડાક સમયમા ંપાછ ંએનુ ંએ થઈ જશે. પછી તારી 
નિરતથી પીછો છોડાિિા પાછો નિો પ્રેમી શોધીશ. '  ' કામોતે્તજનાથી ઉપરવર્ એક નન:થવાથટ 
પે્રમ પણ હોય છે. ' બને્ન િરી આરોપનામાઓ પર ઉતરી આિે છે. ' હાશ ! બધી જ વાતમાાં મારો 
વાાંક હોય એ રદવસો પરૂા થયા. ત ુાં પરોપજીવી જીવડુાં છો અને રહીશ. તારા અને મારામાાં ફેર એ 
છે કે મેં હાંમેશા પરરસ્થથનતઓનો સામનો કયો છે. મને મશુ્કેલીઓ અનતક્રમવામાાં મજા આવે છે. 



'યોહાન' આપણે મળયા અને સાથે રહિેાનુ ંનક્કી કયુું એ જ મોિી ભલૂ હતી. ભર્વય રકાસ 
!'  ' આપણે જલદી છૂર્ાછેડાના કાગળોમાાં સહીઓ કરી ફારેગ થઈએ એમાાં જ બને્નની ભલાઈ છે. 
મને તો શાંકા છે કે તારે એ જોઈતા જ નથી. એવુાં નથી એ સાલબત કરવા હમણાાં જ સહીઓ કર. 
' યોહાન ઢીલો પડે છે  ' હા. હુ ંપૌલાથી થાકી ગયો છ.ં મારે પાછા િરવુ ંછે. હુ ંવનટિળ માણસ 
છ.ં મારંુ તારી સાથેન ુબધંન મેં ધાયુું હત ુ ંએ કરતા ંમજબતૂ નીકળયુ.ં પૌલા સાથેની એકલતા 
મારા એકલાની એકલતા કરતા ંપણ ખતરનાક છે. ' મેફરયન મક્કમ છે. એ નીકળી જિા િોન 
કરી િેક્સી બકુ કરે છે. ' આપણે સાથે હતા ત્યારે પણ આમ નથી વત્યાટ ' યોહાન એને હડસેલીને 
ચાલી જતા ંઅિકાિે છે. ' એર્લે જ હુાં છૂર્ાછેડાની પ્રરક્રયામાાંથી પસાર થતી દરેક સ્ત્રીને ચેતવુાં છાં 
કે રહિંસાથી બચવા પનતથી દૂર રહો. ' યોહાન અચાનક ઊભો થઈ મેફરયનને મારઝૂડ કરે છે. 
મેફરયન મારથી બચિા ટૂંફિયુ ંિળી જાય છે. ' આજે તને મારી જ નાખંીશ. ' મેફરયનના 
નાકમાથંી લોહી િહ ેછે.  

 

ભયાનક ઝનનૂ થોડીકિારમા ંશમી જાય છે. યોહાન પશ્ચાત્તાપમા ંરડ ેછે.  

બને્ન છૂિાછેડાના દસ્તાિેજોમા ંસહીઓ કરી છૂિા પડ ેછે. 

૬. અડધી રાત - અંધારરયુાં મકાન 

મેરરયન અને યોહાન િધ ુએક િાર અને આ ફિલ્મમા ંઆખરી િાર મળે છે. બને્નએ પોતાના 
જૂના મકાનમા ંમળિાનુ ંનક્કી કયુું છે. બને્નના જીિનસાથી પૌલા અને હનેરીક પરદેશ ગયા છે. 
આ પહલેા ંપણ બન્ને અિારનિાર મળતા રહ્યા છે. એમના લગ્નને હિે િીસ િષગ થયા છે. 
બને્નએ બીજા લગ્ન કયાગ એને પણ હિે આઠેક િષગ થયા છે. બન્નેની દીકરીઓ પણ હિે મોિી 
થઈ છે અને એમની સ્િતતં્ જજિંદગી છે. એ બન્ને હિે વપતાને ભાગ્યે જ યાદ કરે છે.  

બને્ન પોતાના જૂના અને જાણીતા શયનખડંના પલગં ઉપર. બને્નને આ જગ્યાએ ખદબદતી 
પરુાણી સ્મવૃતઓ િચ્ચે મ ૂઝંારો થાય છે. યોહાન વમત્ નવક્ર્રને િોન કરી, એના ગામના છેડે 
આિેલા અંધારરયા મકાનમા ંએક રાતનો ' રાતિાસો ' ગોઠિે છે.  



 

બને્ન એ મકાને પહોંચે છે. અંદર બધુ ંિેરવિખેર છે. બધુ ંર્વયિસ્સ્થત કરી બને્ન પલગંમા ંલબંાિે 
છે. મેફરયન પોતાના ' ભતૂપિૂગ ' પવત અને ' િતગમાન ' પ્રેમી યોહાનને નીરખી રહ ેછે. એની 
આંખો સજળ છે. એ એને િળગીને જાણે બાળકને પચુકારતી હોય તેમ પછેૂ છે  ' તને કોઈ 
હરેાન તો નથી કરત ુાં ને ? ' યોહાન કહ ેછે કે એ હિ ેબદલાયો છે  ' હુ ંહિે ઓછો આક્રમક છ.ં 
મારી મયાગદાઓ સમજયો છ.ં તેં જે અપેક્ષાઓ મારી પાસે રાખેલી એ કદાચ ર્વયાજબી હતી. ' 
મેફરયન પણ કબલૂે છે કે પોતે િરી લગ્ન કયાગ એ ભલૂ હતી. કેિળ શારીફરક આકષગણ. મારા 
પવતના મતે હુ ંિધારે પડતી સિેંદનશીલ - િેિલી છ.ં હુ ંહિે માત્ િતગમાન વિષે વિચારીને 
આનફંદત રહુ ંછ.ં યોહાન - ' જીિને આપણને ઘણુ ંબધુ ંશીખર્વયુ.ં આપણે આપણને જ શોધી 
કાઢયા. અહીં બેઠા - બેઠા આપણા જીિનસાથીની ઉણપો કાઢિાનો કોઈ અથગ નથી. જીિન તો 
આપણે ઢાળીએ તેમ ઢળે. '  મેફરયન - ' હુાં હવે મારા ભીતરના અવાજ પર ભરોસો રાખુાં છાં. 
સાંજોગોએ મને બે પનત ઉપરાાંત એક ત્રીજો જીવનસાથી બક્ષ્યો છે. અનભુવ. મને હવે લોકો ગમે 
છે. ચચાટ પણ. હવે સમાધાનો પણ થવીકાયટ છે. ' બને્ન ચચાગ બધં કરી સઈુ જાય છે. 

અડધી રાતે મેફરયન દુ:સ્િપ્નમાથંી જાગે છે. ' મને સપનુાં આવ્યુાં કે આપણે બને્ન એક ભયાનક 
રોડ ઓળાંગતા હતા. હુાં ઈચ્છતી હતી કે ત ુાં અને દીકરીઓ મારો હાથ પકડો પણ મારા હાથ જ 
ગાયબ હતા ! હુાં રોડની એક તરફ રહી ગઈ અને તમે બધાાં સામેની તરફ. યોહાન, શુાં આપણે 
કોઈક ઊંડી ગતાટમાાં ધકેલાઈ રહ્યા છીએ ? '  ' હા, પણ હિે બહુ મોડુ ંથઈ ચકૂ્ુ ંછે. '  ' કશુાંક 
અગત્યનુાં ચકૂાઈ ગયુાં છે. એ શુાં હશે ? હુાં ક્ારેક તારુાં  મન વાાંચી શકુાં છાં. એ સમયે એવી ઋજુતા 
અનભુવુાં કે જાતને ભલૂી જઉં. ' પછી સદુીઘગ મૌન. બને્ન એકબીજાનુ ંમૌન સાભંળી રહ ેછે.  

 



મેફરયન મૌન તોડે છે. ' મને ક્ારેક એ વાતનુાં દુખ થાય કે મેં ખરેખર રદલથી કોઈને ચાહ્યો જ 
નથી. મને કોઈએ ઈમાનદારીથી ચાહી હોય એમ પણ માનતી નથી.'  ' એ તો ચોંકાિનારી િાત. 
હુ ંમાનુ ંછ ંકે હુ ંતને ચાહુ ંછ.ં જોકે મારા સ્િાથગ પ્રમાણે. એ જ પ્રમાણે ત ુ.ં બીજા શબ્દોમાાં આપણે 
બને્ન એક બીજાને પાનથિવ રીતે અને અપરરપણૂટ રીતે ચાહીએ છીએ. ' મેફરયન આ આખી િાત 
સમજતી હોય તેમ એના ભાિ કહ ેછે. યોહાન - ' હા, તારી અપેક્ષાઓ બહુ મોિી. હુ ંતો આ રહ્યો 
અડધી રાતે તારી આગળ વનરાિરણ. જગતના કોઈ ખણૂે આિેલા અંધાફરયા મકાનમા ંતને 
િીંિળાઈને બેઠેલો. મારો પે્રમ શુ ંછે એનુ ંિણગન પણ મને આિડે નહીં. '  મેફરયન - ' અને છતાાં 
તને એવુાં લાગે છે કે હુાં તને ચાહુાં છાં ? '  ' હા. પણ જો એ િાત પર ધ્યાન આપીશુ ંતો પે્રમ સરી 
જશે. '  ' તો પછી સઈુ જઈએ ? સવારે જોયુાં જશે. ' 

બને્ન મીણબત્તી ઓલિી સઈુ જાય છે.  

સખુી અંત. લગભગ. 

શરુઆતમા ંજ કહ્ુ ંકેમ આ એક વિલક્ષણ અને અદ્ભૂત પે્રમકથા છે. આપણે જે પે્રમકથાઓથી 
િેિાયેલા છીએ એ સામાન્યત: બને્ન પાત્ોના લગ્ન પહલેા ંશરુ થાય ( અને લગ્ન સાથે કે પછી 
એ પણૂટનવરામ પર પહોંચે !! ) આ કહાણી બને્ન પાત્ોના લગ્નના દસ િષગ પછી તો શરુ થાય છે 
અને અનેક અંતરાયો, કલહો, ઉગ્રતાઓ, મારપીિ, છૂિાછેડા અને બને્નના અલગ-અલગ પાત્ો 
સગેંના પનુલગગ્નો પછી પણ ફિલ્મના ખબૂસરુત અંત લગી ચાલ ુરહ ેછે. કારણ એ કે બને્નના 
સહિાસ દરવમયાન બને્ન િચ્ચે કોઈક એિો અિટય સેત ુરચાયો છે જેને આ બધી ઘિનાઓ 
અસર કરી શકી નથી ! આ સેતનેુ જ કદાચ પે્રમ કહ ેછે. એને કશુ ંવમિાિી શકત ુ ંનથી. આ પે્રમને 
સાથે કે અલગ રહવેા સાથે લેવાદેવા નથી. એને પરણવા - ન પરણવા સાથે, છૂર્ાછેડા કે 
પનુલટગ્નો સાથે કે જોજનોના ભૌનતક અંતર સાથે પણ નનસબત નથી.  

ફિલ્મનો પ્રાણ છે અલભનેત્ી લીવ ઉલમાન. આ ફિલ્મમા ંએમનો અલભનય અિાચક કરી દે છે . 
જોકે નાયક અલેંડ જોસેફસન પણ જરાય ઉતરતા નથી. ફિલ્મના કેિલાય િટયોમા ંએ 
ઉલમાનનો સમોિફડયા પરૂિાર થાય છે. આ બન્ને કલાકારોના પણૂગ સમપગણ અને ર્વયસ્ક્તગત 
તેજસ્સ્િતાને કારણે એમના મોિા ભાગના િટયોમા ંભાગ્યે જ ફરિેક થયેલા. લીિ ઉલમાને આ 
ઉપરાતં પણ બગગમેનની આઠ ફિલ્મોમા ંકામ કયુું છે ( જેમાનંી એક ઓર્મ સોનાર્ા આપણે જોઈ 
ચકૂ્યા છીએ ) એ ૮૩ િષ ેઆજે પણ હયાત છે. ફિલ્મમા ંબગગમેનના કાયમી 
વસનેમાિોગ્રાિર થવેન નનકવીથર્ કમાલ કરે છે. બને્ન મખુ્ય કલાકારોના ચહરેાઓ એમનો કેમેરા 
પણૂગ સિંેદનશીલતાથી િાચંે છે.  



ફિલ્મનો અંત દશાગિે છે કે અનેક ઉતાર-ચડાિમાથંી પસાર થયા બાદ હિે યોહાન અને 
મેરરયન સમાધાનના એ લબિંદુએ પહોંચ્યા છે જયા ંબને્ન અલગ હોિા છતા ંસાથે છે અને સખુી છે ! 
એમનુ ંલગ્નજીિન િેરવિખેર થયુ ંછે , પે્રમ નહીં ! એમણે કોઈક લબિંદુએ એકમેકના અંતરતમને 
સ્પશી લીધુ ંછે. આ સ્પશગ એમને કાયમ જોડી રાખશે. બગગમેન એ પણ સાલબત કરી શક્યા છે કે 
પ્રત્યેક પરુુષ એક િાપ ુછે. એમનો વનટકષગ એ છે કે સમાધાનની સફહયારી ભવૂમકા લગ્નની 
ઉપરિિ, પ્રેમની ઉપરિિ, પ્રેમને ખતમ કરનારા સ્િાથગની ઉપરિિ અને અહમના િકરાિની 
ઉપરિિ કશુકં એવુ ંરચે છે જે બે જણને જોડે છે.  

ન્યયૂોકટ  ર્ાઈમસે લખ્યુ ંછે  ' આ ફિલ્મ તીવ્ર રીતે, લગભગ અસહ્ય કહિેાય એ હદે વિચલલત કરે 
છે. મોિા ભાગના િટયોમા ંપડદા પર માત્ બે ( મહદંશે તો એક જ ! ) જણને જોઈએ છતા ં
પડદો જાણે વિરોધાભાસી પણ જકડી રાખનારા સિંદેનોથી ઊભરાતો લાગે છે. '  

આપણા ગોનવિંદ નનહાલાણીની ૧૯૯૦ની ફિલ્મ ' દ્રષ્ષ્ર્ ' આ ફિલ્મ પર આધાફરત હતી તો 
બગગમેનના પરમ ચાહક વડૂી એલન તો એમની કોઈ ફિલ્મમાથંી પ્રેરણા ન લે તો જ નિાઈ ! 
એમની HUSBANDS AND WIVES ( 1992 ) અને ANNIE HALL ( 1977 ) પર આ ફિલ્મની 
અસર છે. ફિલ્મસર્જક રરચડટ લલિંકલેર્રની  ' BEFORE MIDNIGHT ' આ ફિલ્મને પ્રમાણભતૂ 
માને છે તો રવશયન સર્જક ANDRE ZVYAGINTSEV ની LIVELESS ( 2017 ) તો આ 
ફિલ્મની જ ફરમેક છે. બે'ક િષગ પહલેાનંી ફિલ્મસર્જક NOAH BAUMBACH ની સિળ 
ફિલ્મ MARRIAGE STORY મા ંપણ આ ફિલ્મના સદંભો છે .  

બગગમેનની મોિા ભાગની ફિલ્મો કરતા ંબમણી લબંાઈની હોિા છતા ંએક ક્ષણ માિે પણ છોડિી 
ન ગમે એિી ફિલ્મ ! 

 

શ્રી ભગિાન થાિરાણીનો સપંકગ  bhagwan.thavrani@gmail.com િીજાણ ુિપાલ સરનામે કરી 
શકાય છે. 
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