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سفر کا تک خدا سے محبت     

تحریر      

صدیق مہوش     

 روشان اسے وقت اس آیا۔ نکل باہر سے ہال مین ہوئے چلتے سے قدموں تیز کر چھوڑ کھڑا میں حالت ذدہ پریشان وہیں اسے ضرار
تھا۔ رہا نہیں یاد بھی بالکل  

 میں کار نے اس تھا۔ رہا  گر بار بار کر  بن بوجھ طرح کی پتھر بھاری لفظ کا" ماما تمہاری" کا حیا پر پردے کے ذہن کے اس
 پہلے  پر جہاں تھی ہوئی درد جگہ اسی دوبارہ اسے بعد دنوں کافی آج دبایا۔ سے زور کو سر سے ہاتھوں دونوں اپنے ہی بیٹھتے

تھی۔۔۔۔  کرتی ہوا کبھی  

دیا۔  چل جانب کی گھر ہوا چالتا  سے سپیڈ تیز اور کی اسٹارٹ کار ہوئے کرتے برداشت کو شدت کی درد نے اس  

  سے ان کر جھٹک سے جلدی کو سر اپنے نے اس تھے۔ رہے لہرا کر بن عکس دھندلکے کے یادوں مختلف پر ذہن کے اس
کی۔  کوشش ناکام کی کرنے حاصل چھٹکارا  

  موتی قطرے کے آنسوؤں سے آنکھوں  شفاف  جیسی جھیل نیلی کی اس کب کہ ہوا نہ محسوس بھی بالکل اسے زیراثر کے یادوں ان
  تیز مزید سپیڈ کی کار اور کیا  صاف سے پوروں کے ہاتھ بائیں اپنے نے اس جسے تھے لگے گرنے میں صورت کی لڑیوں کر بن

دی۔ کر  

  تھے رہے گر پر گال کی اس آنسو متواتر کے حیا جہاں گیا چھا منظر کا پہلے  دیر تھوڑی پر پردے کے ذہن کے اس ہی ایکدم
تھا۔  لیا کر  صاف  سے جلدی کو ان  لیے کے چھپانے سے ضرار نے اس جسے  

 رہا آ غصہ شدید پر خود اب اسے کیونکہ مارا سے زور ہاتھ اپنا پر اسٹئیرنگ سے غصے نے ضرار ہوئے سوچتے کو منظر اس
 تھا۔ 

  لیکن تھا آیا پر بات کی ماضی کسی اپنی تو غصہ اسے ہے۔ کرتی سے اس ہمیشہ وہ جیسے تھی کی بات نارملی بس تو نے حیا
تھا۔ دیا پر حیا نے اس نکال  

 ہوئے بڑھاتے سپیڈ کی گاڑی نے اس لیے اس تھا۔ رہا لہرا کر بن عکس چہرہ ہوا روتا کا حیا سامنے کے آنکھوں کی اس بار بار
 کی اس اور  کمرہ اپنا صرف کیلئے کرنے  حاصل نجات سے سوچوں ان اپنی اسے اسوقت کیونکہ سوچا کا جانے گھر  جلد از جلد

تھی۔ چاہیئے تنہائی  

                

 کا تسبیح کسی کر بیٹھ پر کرسی موجود میں الن  کر پڑھ نماز کی اشراق وقت اس جو فاطمہ ایمان" کی۔؟ آنٹی اب ہے طبیعت کیسی"
 کرنے مصافحہ سے اس ہوئے مسکراتے کر لپیٹ میں ہتھیلی کی ہاتھ تسبیح اپنی پر آواز کی شفاء اچانک کہ تھی لگی کرنے ورد

 لگی۔ 
لگی۔  مسکرانے سے دھیمے شفاء جوابا کی دریافت خیریت کی اس سے شفاء نے ایمان"  آپ۔؟ ہیں کیسی شفاء! علیکم السالم"  

  ایمان اور کھینچی کرسی ایک بھی نے شفاء" نا۔؟ ہے نارمل تو لیول شوگر اور پی بی کا آنٹی ہوں۔۔ ٹھیک بالکل تو میں الحمدہلل۔۔"
لگی۔ پوچھنے کا طبیعت کی بیگم آمنہ کر بیٹھ اتھس کے  

  ادا بھی شکر کا خدا باقاعدہ ہوئے بتاتے کو شفاء نے ایمان" ہے۔۔ رہا ہو نارمل آہستہ آہستہ اب الحمدہلل لیکن تھا۔۔ ہائی بہت تو پہلے" 
تھا۔  کیا  

سکی۔ رہ نہ بنا پوچھے تو دیکھا میں حلیے اسی تک ابھی  اسے نے ایمان" کیا۔۔؟ جانا نہیں ہاسپٹل نے آپ آج"  

 لنچ پھر ہاسپٹل۔۔ گی جاؤں کر ہو ریڈی  تک دیر تھوڑی لئے اس ہے بنایا پروگرام کا لنچ  آج باہر آج نے ایان مگر تھا۔۔ تو جانا"
" ۔۔ گا پڑے کرنا نہیں بھی ویٹ میرا کو پیشنٹس سارے طرح گی۔۔اس جاؤں چلی ہاسپٹل  واپس پھر گی آجاؤں ریسٹورنٹ پر بریک

اٹھی۔  مسکرا سے آہستگی کر دیکھ انصاف اسقدر ساتھ  کے پیشے کا اس ایمان  

 ہی ایسا بالکل تو بھی وہ تھے۔ گئے رہ رہ کر  ہو پیوست میں آپس ہونٹ مسکراتے کے اس دم ایک پر آنے یاد کی عثمان اچانک پھر
  زیادہ بہت میں لوگوں عام میں عرصے کم  ہی بہت وہ تو لئے اسی تھا۔ کرتا کیا نہیں چھٹی بھی کبھی کے وجہ ٹھوس کسی بنا تھا

تھا۔ گیا ہو مقبول  

  تو پایا ہوئے دیکھتے جانب کی کیاریوں بنی پر سائیڈ کی الن سے نگاہوں خالی  خالی کو ایمان  نے شفاء" ہو۔۔؟ گم کہاں!!ایمان۔۔"
دی۔  مسکرا سے آہستگی ہالتی سر میں نفی سے جلدی وہ پر جس کیا متوجہ طرف اپنی اسے  

بھی۔۔  جذبات اپنے کہ حتی   تھی  رکھتی کر چھپا سے کسی ہر آپ اپنا جو تھی لگی پہیلی کوئی لڑکی وہ کو شفاء آج  

بیٹھی۔ اٹھ لیے کے جانے اندر ہی خود پھر رہی دیکھتی بغور کو اس تک دیر کتنی شفاء  

 شفاء" گا۔۔ رکھیے خیال کا آنٹی اور اپنا ہوگا۔۔آپ جانا آفس نے انہوں ہے اٹھانا  بھی کو ایان ہوں۔۔ چلتی میں پھر ایمان۔۔ ہے ٹھیک"
گئی۔  چلی اندر کرتی عبور دروازہ داخلی پھر اور کہا کر مسکرا ہوئے دیکھتے طرف کی ایمان نے  

  لیے کے ماما میں کچن کر آ پھر اور رہی دیکھتی کو پودوں  اور درختوں لگے میں الن سے نگاہوں خالی خالی دیر کتنی ایمان
تھا۔  کہا کا دینے مطابق کے پالن ڈائٹ کو ان نے شفاء جو لگی بنانے ناشتہ سا healthy کچھ  

                

پایا۔ ہوئے سوتے میں نیند گہری بیٹھے بیٹھے پر صوفے کو زینی تو آیا میں الؤنج اذالن کر آ واپس سے شوٹنگ"آہمم۔م۔م۔"  

تھا۔ رہا لگ نہیں مناسب کچھ سونا میں الؤنج یہاں کا زینی کو اذالن  

 سوتا کو اس وہ تو پہلے" ہوگی۔۔ جاتی اٹھ ادھر بھی نگاہ کی ان ہیں رہتے جاتے آتے اندر  کیلئے کام کسی نہ کسی مالزم سارے"
  اس کر سوچ کا مالزموں پھر لیکن تھی رہی سو سے آرام کھولے منہ سا تھوڑا طرح کی بچوں جو لگا جانے سے وہاں کر دیکھ

نکالی۔  آواز کی  کھانسی مصنوعی سے گلے اپنے نے  

  گر پر زمین دوپٹہ کا اس باعث کے اٹھنے کر ہڑبڑا سے بیٹھی۔جلدی اٹھ سے صوفے فورا کر ہڑبڑا کر سن آواز کی کھانسی زینی
تھا۔  چکا  

  ڈھونڈنے دوپٹہ اپنا سے جلدی پر آنے ہوش میں  سیکنڈز ہی کچھ پھر مگر لگی دیکھنے اسے پہلے سے آنکھوں مندی مندی اپنی وہ
تھا۔ مال گرا پر زمین نیچے اسے وہ تو لگی  

کیا۔  طنز سا لطیف پر اس نے اذالن" کی۔۔؟؟ سونے ہے جگہ کوئی یہ"  

  خاصی اچھی اسے اب کیونکہ لگی جانے سے وہاں سے جلدی کر اوڑھ دوپٹہ اپنا ہوتی کنفیوز سے نگاہوں کی اذالن زینی
تھی۔ رہی ہو شرمندگی  

"ہوں۔۔ جاتی سو بھی کہیں بغیر دیکھے جگہ میں۔۔؟؟ بارے میرے گے ہوں سوچتے کیا یار۔۔۔اذالن افف"  

  جس تھی۔ چکی مار ہاتھ سے انداز کے تھپڑ باقاعدہ پر ماتھے اپنے کر سوچ ہوئے بڑھتے آگے بنا دیے جواب بھی کوئی اسے وہ
تھا۔ دیکھا بخوبی ہوئے آتے پیچھے پیچھے کے اس نے اذالن کو  

گئی۔ رہ  کر رینگ مسکراہٹ سی دھیمی پر ہونٹوں عنابی کے اس کر دیکھ لگاتے چپت کی زور  کو خود کو زینی  



  بجتی  ٹون رنگ کی فون اپنے میں سماعتوں اپنی کو اس تو تھی رہی آ ہی میں کمرے اپنے ابھی ہوئے ہوتے سے کوریڈور زینی
ہوئی۔  محسوس  

  مگر ہوگا فون کا کسی سے میں بابا ماما  کے اس شاید لگا  اسے لیا تھام فون ہوئے آتے میں کمرے کر بھاگ سے جلدی نے اس
لیا۔ کر ریسیو  فون  بآلخر کر بھر سانس گہرا نے اس تھا۔ رہا جگمگا ہوا لکھا" کالنگ ولی" پر اسکرین ہی سامنے  

  کیفیت سوئی جاگی نے زینی" چال۔۔ نہیں پتہ کا کالز تمہاری لئے اس تھا پڑا ہی میں کمرے موبائل تھی رہی سو میں وہ! ولی ہاں"
تھا۔ رہا پوچھ وجہ کی کرنے نہ ریسیو فون لئے اس تھا رہا کر فون اسے سے کب وہ شاید کی بات سے ولی میں  

لگا۔ سوچنے کچھ میں ذہن اپنے دم ایک پر کرنے ریسیو فون کر بھاگ کے اس اذالن  

  زینی کر آ میں کمرے اندر مگر" یہ۔۔ ہیں رہی  کر رسیو  فون کر بھاگ سے بےتابی قدر اس کا جس ہے ہوسکتا فون کا کس آخر" 
تھیں۔  گئیں رہ کر اٹھ کو اوپر دم ایک آنکھیں کی اس کر  سن نام کا ولی سے لبوں کے  

 طرح بری اسے وہ  مگر لگی دیکھنے کو اذالن آتے اندر کے کمرے کر اٹھا نظر دم ایک تھی رہی کر بات پر فون تک ابھی زینی
گیا۔ چال میں روم واش  ہوئے کرتے انداز نظر  

  پوچھنے میں لہجے پرنم اسے تو سنی بات کی ولی اب نے زینی"کی۔۔؟ بات سے بابا ماما نے تم تم۔۔؟ تھے رہے کہہ کیا ولی۔۔ ہاں"
 لگی۔ 

 بھی تسلی ہوئے دالتے  امید اسے نے ولی" ہونا۔۔اوکے۔؟؟ نہیں پریشان بھی بالکل نے تم زینی گا۔۔ جائے ہو ٹھیک سب آہستہ آہستہ"
 دی۔ 

پوچھا۔  میں بارے کے آنے پر فنکشن کے منگنی کو زینی نے ولی" نا۔۔؟؟ گی آؤ تو پر فنکشن کے انگیجمنٹ میری"  

 زینی مگر لگا بتانے ہی خود تو پایا خاموش  ازحد کو زینی نے ولی" گا۔۔۔ آؤں دینے کارڈ انویٹیشن خود گھر تمہارے کل یا آج میں"
دیا۔ کر منع فورا   نے  

  ماما سے وجہ کی موجودگی میری تو آؤں میں  ہو نہ ہو۔۔یہ خراب فنکشن تمہارا سے وجہ میری چاہتی نہیں میں پلیز۔ز۔۔ ولی  نہیں"
"آئیں۔۔ نہ وہاں بابا اور  

"  گی۔۔ پائے  ہو نہیں برداشت ناراضگی کی  کسی سے مجھ گی۔۔ پاؤں آ نہیں میں سے مجھ ہیں ناراض تو بھی جان دادا پھر اور"
تھی۔ رہی ہی ٹھیک وہ تو کہہ  کیونکہ سکا بھر آہ ٹھنڈی صرف ولی  پر جس بتائی بات کی دل اپنے کو ولی نے زینی  

دی۔  تسلی اسے پھر میں آخر نے ولی" گا۔۔ جائے ہو ٹھیک جلدی سب ہللا انشاء لو نہ ٹینشن تم اچھا۔۔"  

 لینے کپڑے اپنے ہوا دیکھتا نظر ایک اسے اذالن تو کھال دروازہ کا روم واش میں اتنے دیا۔ کر بند فون  کر کہہ" آمین" نے زینی
گیا۔ چال میں روم ڈریسنگ لیے کے  

تھی۔ چکی لگا بٹن وہ پر  جس لگی دکھانے شرٹ والی صبح اسے کر بڑھ آگے سے جلدی پر آنے یاد کچھ زینی  

  مسکراتی ہوئے لہراتے ہینگر آگے کے اس نے زینی" تھا۔۔ دیا لگا بٹن پر شرٹ کی آپ ہی صبح نے میں!! اذالن۔۔ دیکھیں یہ" 
دیا۔ کر پیچھے کر جھٹک سے سختی بازو کا اس نے اذالن تو دکھائی شرٹ سے نگاہوں  

  ہوئے چونکتے زینی پر رویے  سخت قدر اس کے اذالن" تھا۔۔ ہی نے آپ تو بھی توڑا پر۔۔ مجھ کیا نہیں احسان کوئی تو ہے دیا لگا"
تھی۔ لگی دیکھنے سے نگاہوں بھری حیرت اسے  

 تیز کی اذالن اچانک تھی ہوئی کھڑی سی  ششدر وہیں مارے کے حیرت جو زینی" مجھے۔۔ ہے کرنا چینج سے۔۔ یہاں جائیں باہر"
  باہر ہوئی چلتی سے قدموں تیز تیز کرتی صاف سے پشت کی ہاتھ اپنی کو آنکھوں نم اپنی سے جلدی ہوئے آتے میں ہوش پر آواز

گئی۔ نکل  

تھی۔ چکی ہو پریشان سہتے سہتے ناراضگی کی سب اب وہ  کیونکہ تھا۔ رہا آ رونا  بات بے بات پھر آج کو زینی  

دیں۔  کر معاف اسے سب کہ کرے کیا ایسا وہ آخر کہ تھا آرہا نہیں سمجھ کچھ اسے  

گئی۔ بیٹھ کر بھگو میں پانی پاؤں اپنے طرح کی ہمیشہ پھر اور گئی آ پر سائیڈ والی پول سوئمنگ سیدھا سے کمرے اپنے وہ  

  پانی پاؤں اپنے لئے کے کرنے کم پریشانی اپنی ہو ہوتی پریشان زیادہ  بہت وہ کبھی جب تھی عادت ہی سے بچپن کی اس یہ کیونکہ
تھی۔ جاتی بیٹھ کر بھگو میں  

تھا۔  بھی میں گھر کے الہور اور تھا پول سوئمنگ بھی میں گھر کے کراچی کے ان  سے اتفاق  

 آ یہاں  تو گی ہوں پریشان میں کبھی جب کہ تھا آیا یہی میں ذہن کے اس خیال پہال سے سب کر دیکھ کو پول سوئمنگ بھی یہاں اور
گی۔ جاؤں بیٹھ کر  

ہے۔۔ رہا  پڑ دیکھنا کیوں پول  سوئمنگ بار بار کو اس میں زندگی سی چھوٹی اس آخر کہ تھی رہی آ نہیں سمجھ بھی بالکل اسے  

اب۔؟؟ وہ۔۔اور تھی خوش قدر کس پہلے  

  ہمیشہ وہ تو لیئے  اسی  گی۔۔ جائے بھر سے خوشیوں زندگی پوری کی اس تو گیا مل اسے اذالن اگر تھا۔۔ لگتا یہی سے ہمیشہ کو اس
 کو اس  زندگی ساتھ کے اذالن میں حقیقت کہ تھا نہیں اندازہ ہرگز اسے مگر  تھی۔ کرتی رکھا بسائے ساتھ کے اذالن دنیا کی خوابوں

تھا۔ برعکس بالکل کے سوچوں کی اس تو الحال فی جو گی دکھالئے رنگ کیا کیا  

                

 کر دیکھ دروازہ کھال ادھ کا کمرے کے عفان مگر تھا لگا جانے ہی میں کمرے اپنے سیدھا ضرار" ہیں۔؟؟ جارہے کہیں آپ! بابا"
دیے۔  دکھائی مصروف میں کرنے پیکنگ اپنی عفان اسوقت تو آیا اندر کے کر ناک ڈور اختیار بے وہ  

پوچھا۔ سوال یہ ہوئے ہچکچاتے نے ضرار لیے اس تھی کی نہیں بات کوئی سے اس نے عفان سے بعد کے دن اس  

بتایا۔  میں انداز مصروف ہوئے رکھتے  میں کیس سوٹ شرٹ اپنی  نے عفان" ہوں۔۔ رہا جا کراچی میں وہ ہاں۔۔"  

  نہیں توجہ بھی بالکل پر اس بیٹا کا اس کہ تھا لگتا ہمیشہ کو عفان" ہیں۔۔؟؟ رہے جا پھر اب تھے گئے پہلے دن تھوڑے ابھی تو آپ"
  کی جانے کراچی میں انداز نرم مخصوص اپنے اسے پھر اور پائے۔ نہ روک سے مسکرانے کو خود وہ  کر سن بات یہ مگر دیتا

لگے۔ بتانے وجہ  

 ہوں۔۔ چاہتا لگانا فیکٹری ایک وہاں میں  اب مگر  تھا۔۔ گیا کرنے معلوم خیریت کی والد کے دوست اپنے میں تب! بیٹے ایکچوئلی"
" ہے۔۔ ضروری دیکھنا جگہ میرا لیے اسی تھا  کرنا فکس کو ڈیل اس بس ہے۔۔ آئی پسند جگہ ایک اسے تھا آیا فون کا مینجر میرے

دی۔  وضاحت مکمل  اسے نے عفان  

لگا۔ پوچھنے سے حیرانگی تو دیکھا کیس سوٹ ہوا بھرا فل نے ضرار" لئے۔؟؟ کس ڈریسیز سارے اتنے مگر"  

 رہا جا کر  لے کپڑے لیے اس جائے لگ  وقت زیادہ بھی سے بھر مہینہ شاید ہے سکتا پڑ رکنا وہی لیے کے دنوں کچھ وہ ہاں۔۔"
 بتایا ریزن کا رکھنے کپڑے زیادہ ہوئے مسکراتے سے دھیمے نے عفان" ہوتی۔۔  نہیں سے مجھ خواری کی شاپنگ بار بار ہوں۔۔یہ

لگا۔  جانے سے وہاں  کر کہہ" بابا ہے  ٹھیک جی" ضرار پر جس  

گیا۔۔۔  آ پاس کے ان ہوئے مڑتے پیچھے فورا وہ تو دی آواز کو ضرار ہوئے جاتے نے عفان" بیٹے۔۔؟؟ ضرار"  

 کر لگا ساتھ اپنے کو اس ہوئے بڑھتے آگے وہ مگر لگا پوچھنے  لیے اس ہے کام کوئی کو  عفان شاید لگا کو ضرار!!" بابا۔ جی"
لگے۔  ملنے گلے سے اس  

 یکسر حالت کی پہلے دیر تھوڑی اپنی وہ لیے کے پل کچھ تھا۔ مال بہت بھی سکون اسے مگر ہوئی تو حیرانگی دم ایک کو ضرار
تھا۔ لیا بھینچ میں خود سے محبت فرط طرح کی بچے چھوٹے کسی  اسے بھی نے رہا۔عفان لگا ساتھ کے ان چاپ چپ کر بھول  



" گا۔۔ پاؤں رہ زندہ کیسے میں تو ہوگیا کچھ تمہیں اگر ہے بستی جان میری میں تم ہو جانتے تم کرو۔۔ رکھا خیال اپنا! بچے ضرار"
 تمہیں میں تو ہوا کچھ کو لڑکے اس اگر تھا لگا مجھے کیونکہ تھا گیا کر بات لی روڈ زیادہ سے تم دن اس میں بیٹا لئے اسی بس"
تھا۔  اٹھا مسکرا لئے کے پل ایک ضرار پر جس کی بات کی رویے کہ دن اس اپنے لگائے  سے گلے کو اس  نے عفان"گا۔۔ دوں کھو  

  نے عفان پر جس چاہی کرنا دور شرمندگی کی  عفان نے ضرار"تھا۔۔ لگا نہیں برا بھی بالکل کا بات کی آپ مجھے! بابا اوکے اٹس"
کیا۔ پیار سے محبت فرط پر پیشانی کی اس کر بڑھ آگے ہوئے مسکراتے  

  تو دیکھا میں کپڑوں کے دوپہر تک ابھی اسے نے عفان" ؟؟ تو ہو۔۔۔روز آئے نہیں لیٹ  کافی آپ آج کرو۔۔ویسے آرام آپ اوکے۔۔اب"
سکے۔ رہ نہ بنا پوچھے ہوئے ڈالتے نظر ایک پر کالک وال لگی سامنے  

  اور لیا سانس کا شکر نے ضرار تو اٹھی بج  ٹون رنگ کی فون کے عفان کہ تھا واال ہی بتانے کچھ ابھی ضرار" میں۔۔ وہ! بابا جی"
تھا۔ ہوگیا بہتر قدرے نسبت کی پہلے موڈ کا اس کے کر بات سے گیا۔عفان آ میں کمرے اپنے کر نکل سے وہاں فورا  

آیا۔ چال میں روم ڈریسنگ لینے کپڑے اپنے اور رکھی پر بیڈ کر اتار شرٹ اپنی آکر میں کمرے نے ضرار  

 اسے تو آئی نظر شرٹ وائٹ اپنی کو اس  تو لگا رکھنے پر بیڈ کپڑے ہوئے نکالے لئے اپنے وہ پر واپسی سے روم ڈریسنگ
  کپڑا کا شرٹ سے پر بیک کی اس سے ہاتھوں چھوٹے چھوٹے اپنے بار بار وہ جب تھی آگئی یاد کی حیا سے پھر ہی بےاختیار

تھی۔ رہی کر ڈرائے کے کر اوپر  

  کے آنکھوں اپنی اسے ہی فورا    پھر مگر لی بنا جگہ نے مسکراہٹ دھیمی پر  ہونٹوں کے ضرار ہوئے کرتے یاد کو منظر اس
گئے۔ رہ کر چھا تاثرات پرسوچ پر  چہرے کے اس فورا تو آیا نظر لہراتا چہرہ ہوا سہما مارے کے خوف کا حیا سامنے  

 ہونے فریش میں روم واش کرتا آزاد سے سوچوں  کی حیا کو خود ہوا جھٹکتا میں نفی کو سر اپنے وہ  بعد دیر ہی تھوڑی پھر اور
گیا۔  چال لیے کے  

                

  رپورٹ کی کیس سے جےڈی پر فون نے زیان" نا۔۔؟؟ ہے نہیں تو بات کی پریشانی بڑی کوئی مزید میں کیس اس! جےڈی ہاں"
  ہے رہا  کر کوشش کی رکھنے نظر پر ان کوئی کہ تھا رہا لگ انہیں تھا۔ دیا کر کم تک حد کافی جلنا ملنا نے انہوں  کل آج پوچھی۔

تھے۔ گئے رہ  کر ہو محتاط بہت وہ لیے اس  

 ہمیں مطابق کے انسٹرکشن کی سر ٹائیگر بھی پھر لیکن ہے۔۔ گئی ٹل پریشانی لئے کے دیر تھوڑی سمجھیں تو الحال فی نہیں۔۔" 
 اطمینان تھوڑا نے جےڈی" ہو۔۔ ظاہر خدشہ کا  ہونے خراب مزید حاالت کے پہلے سے اس ہوگا کرنا مکمل کام سارا اپنا  جلد از جلد

دیا۔  دے بھی عندیہ کا کرنے ختم جلدی  کام سارا اپنا ساتھ ہی ساتھ مگر کیا ظاہر تو  

 اپنے بھی اور کو بندوں کچھ کیلئے کام ہوگا۔۔اس رہنا چوکس اور محتاط زیادہ بہت تمہیں لیے کے دنوں کچھ لیکن کچھ۔۔ ہیں کرتے"
"لو۔۔ لگا ساتھ  

  کام سارا بنایا بنا ہمارا احتیاطی بے سی ذرا ہماری ہو نہ ایسا گا۔۔کہیں رہوں مصروف میں شادی کی عبیرہ میں دن کچھ کیونکہ" 
لگا۔  چلنے چال دھیمی ہی  میں آفس اپنے ہوئے اٹھتے سے چئیر ریوالونگ زیان" دے۔۔ رکھ کر بگاڑ  

دیا۔  بتا کا کام اپنے کو زیان نے جےڈی" ہو۔۔ نہ پرابلم کوئی تاکہ گا کروں کوشش پوری اپنی  میں جی۔۔ جی"  

  شادی تاکہ تھا کہا کا بتانے پر کام ضروری اسے نے زیان" دینا۔۔ بتا ضرور تو ہو کام ارجنٹ کوئی اگر بائے۔۔ اوکے گڈ۔۔ ڈیٹس"
کرے۔۔۔  نہ محسوس ہچکچاہٹ پر کرنے فون وہ میں دنوں کے  

 میں لیے کے اس کرتا کوشش کی آنے ضرور تو ہوتا فری میں اگر کریں۔۔ انجوائے شادی کی سسٹر عبیرہ کر ہو بےفکر آپ جی"
کی۔  معذرت بھی پر آنے نہ کے خود اور کہا کا کرنے اٹینڈ شادی کر ہو مطمئن کو زیان نے جےڈی"  ہوں۔۔ چاہتا معذرت  

  میں تو آتے نہ تم پھر تو ہوتا نہ ایشو کا سیکیورٹی اگر کیا۔۔ نہیں بھی فورس زیادہ تمہیں نے میں لیے اس جےڈی۔۔ ہوں جانتا میں"
تھا۔  دیا جواب کا بات کی جےڈی ہوئے ہنستے نے زیان" دیتا۔۔ رکھ  کر توڑ ٹانگیں تمھاری ہی خود  

  فون ہوئے مسکراتے سے دھیمے پھر اور مالئی ہاں میں ہاں کی زیان نے جےڈی"ہوں۔۔ رکھتا فون میں پھر اوکے  بالکل۔۔ جی"
لگا۔ رکھنے پر ٹیبل واپس  

  جلدی جلدی وہ لیے اسی تھی لینی لیو لیے کے دنوں کچھ اسے پھر کیونکہ لگا  نمٹانے کام کا فائلز مختلف کر رکھ  فون بھی زیان
پڑے۔ نہ اثر برا کوئی پر سیکیورٹی میں موجودگی غیر کی اس تاکہ تھا رہا سونپ کو انسپکٹرز مختلف کام تمام  

                

 پہلے چاپ چپ اسقدر کو حیا نے مریم" بھال۔۔ کرلیتی چھٹی تم رہی۔۔ لگ نہیں ٹھیک بھی بالکل طبیعت تمہاری آج تو مجھے! حیا"
تھا۔ دیکھا نہیں کبھی  

  وہ  کیونکہ نہیں پوچھا زیادہ نے اس لئے اس ہوگی ہوگئی تھکاوٹ سے وجہ کی دوڑ بھاگ کی پارٹی کہ تھا لگا اسے تو پہل پہلے
تھی۔  ہوئے سادھے چپ ہی ایسے  سے بعد کے پارٹی کی کل  

  اس نے مریم پھر  تو رہی دیکھتی مناظر کے پار کے شیشے کے گاڑی چاپ چپ بس دیا نہ رسپانس خاص کوئی نے حیا بھی ابھی
کیا۔ چیک ٹمپریچر کا اس کر رکھ ہاتھ پر ماتھے کے  

  گرم فل ماتھا کا اس نے مریم" موڑیں۔۔ واپس طرف کی گھر کو گاڑی آپ انکل ڈرائیور ہے۔۔ رہا  ہو بخار  تیز بہت تو تمہیں!حیا"
 ازحد سے وجہ کی حدت کی بخار وقت اس بھی چہرہ کا حیا کیونکہ اٹھی چونک فورا مارے کے حیرت تو دیکھا تپتا مانند کی بھٹی

تھا۔   لیا تھام سے نرمی باقاعدہ ہاتھ کا اس اب مارے کے پریشانی نے مریم تھا۔ رہا ہو سرخ  

  انہیں.. سکتی کر نہیں مس oppurtunity   یہ میں ہے۔۔ سونپنا کام ضروری ایک مجھے نے امین بروفیسر آج! مریم نہیں"

 کو مریم میں لہجے شکستہ نے حیا"ہے۔۔ دیا کر بہانہ کا ہونے بیمار لیے کے  آنے نہ کالج آج ان لئے اس ہوں چور کام میں گا لگے
مانی۔ نا بھی پھر مریم مگر دی وضاحت  

"  گی۔۔ کروں کیا وہاں اکیلی میں تو گئی ہو خراب زیادہ بھی سے اس میں بعد اگر ہے خراب زیادہ اتنی طبیعت تمہاری تم۔۔ دو رہنے"
دی۔ مسکرا سے آہستگی پر انداز فکرمند کے اس حیا پر جس کہا میں لہجے فکرمند ازحد نے مریم  

 فیصلہ آخری کا دونوں کرکے کھڑی گاڑی  پر سائیڈ ایک کے روڈ انکل ڈرائیور" انکل۔۔ چلیں آپ مریم۔۔ ہے نہیں خراب بھی اتنی"
تھے۔ لگے کرنے سٹارٹ کار دوبارہ پر بات کی حیا اب تھے چاہتے جاننا  

  بازو اپنا کہے کچھ بنا نے حیا تو کہا ہوئے لگاتے چپت سے غصے مصنوعی پر بازو کے اس نے مریم" تم۔۔  ہو ضدی ہی بہت"
 آج مگر تھی کرتی جایا چڑ بھی  پر بات چھوٹی سی چھوٹی ہر ہمیشہ  تو وہ کیونکہ گئی۔ رہ ذدہ حیرت کیلئے پل ایک مریم تو سہالیا

تھی۔ رہی دے نہیں رسپانس بھی کوئی  

  پر جس دیے۔ کر حائل بازو اپنے سے الڈ گرد کے اس پھر اور رہی دیکھتی سے نگاہوں ساکت ہی ویسے اسے تو دیر تھوڑی مریم
 کا حیا کیونکہ اٹھے جل ہونٹ کے اس تو کیا  پیار سے محبت فرط پر پیشانی کی اس نے مریم رہی۔ لگی ساتھ کے اس چاپ چپ حیا

تھا۔ رہا  تپ فل سے وجہ کی ہونے زیادہ  ٹمپریچر اسوقت چہرہ  

 بات اس تم گے جائیں سمجھ وہ گی لوں کر بات  میں سے امین پروفیسر ہیں۔۔ چلتے گھر واپس ہوں رہی  کہہ پھر بار ایک میں! حیا"
 کے اس چاپ چپ بس بولی نہ کچھ سے آگے  حیا مگر کی سعی ناکام کی منانے پھر بار ایک کو حیا نے مریم" لو۔۔ نہ ٹینشن کی

تھا۔  گیا آ سمجھ طور واضح کو مریم مطلب کا جس رہی لگی ساتھ  

                



 کر چل میں الن باہر  پھر تو ہے  ہمت بہت تھوڑی میں آپ اگر کروں کروایا واک بہت تھوڑی کو آپ تھی۔۔روز رہی کہہ شفاء! ماما"
 کہے کے شفا تو دیکھا گم میں سوچوں گہری ہوئے لیٹے چاپ چپ پر بستر کو بیگم آمنہ نے فاطمہ" ہیں۔۔ لیتے کر واک  دیر تھوڑی

لگی۔  کہنے کا واک انہیں مطابق  

 آمنہ" ہوں۔۔ رہی کر محسوس بہتر کافی سے پہلے کو خود میں بھی ویسے تو آج  مجھے۔۔ دو سہارا تھوڑا ہیں۔۔ چلتے بیٹے چلو"
  فاطمہ تو سکیں نہ اٹھ سے خود باعث کے ہونے  ذدہ نقاہت اور نحیف مگر لگیں اٹھنے خود ہوئے بھرتے ہامی  پر کرنے واک بیگم

تھی۔  لگی اٹھانے سے بستر انہیں کر بڑھ آگے فورا فاطمہ پر جس کہا کا دینے سہارا سے  

گئیں۔  آ میں الن باہر کر نکل سے انیکسی دونوں وہ بعد  دیر ہی تھوڑی  

  دو ایک لئے اس تھا چکا پھول تنفس کا بیگم آمنہ " ذرا۔۔ دو بٹھا مجھے ابھی گی لوں کر بعد کے دیر تھوڑی واک کی باقی بیٹا۔۔ بس"
گئیں۔ بیٹھ پر ایک سے میں کرسیوں رکھی میں الن بعد کے لگانے چکر  

  نے اس کیونکہ لگیں بولنے ہوئے دیکھتے سے نگاہوں سرسری کو گھر پورے بیگم آمنہ" نا۔۔؟ ہے اچھی بہت بیٹی شفاء!! فاطمہ"
  لیے کے گھر کے کرائے کہاں کہاں نہیں پتہ لڑکی اکیلی وہ ورنہ تھا دیا کر فراہم گھر اپنا  سے جلدی انہیں سمجھے سوچے بنا

رہتی۔۔ ہوتی خوار  

  میں ہے ہوتی خراب طبیعت کی آپ کبھی  جب ورنہ میری ہے کی مدد بہت نے انہوں ہیں۔۔ اچھی بہت شفاء ڈاکٹر ماما۔۔ جی ہاں"
" کرے۔۔ عطا خوشیاں ڈھیروں انہیں تعالی ہللا  مجھے۔۔ ہے مال سہارا بہت سے وجہ کی ان تھی۔۔ پاتی نہیں سنبھال طور کسی کو خود

  کبھی  اسے کہ تھی کرتی کیا دعا سے دل لیے کے شفاء وہ لیے اس تھی عقیدت اور پیار بہت لئے کے شفاء میں لہجے کے فاطمہ
پڑے۔  کرنا نہ سامنا کا پریشانی بھی کسی میں زندگی بھی  

!" آمین۔۔"  

 نوازی کرم کی تعالی   ہللا  تو پر بندوں نیک ان اپنے اور ہیں نوازتے زیادہ بہت سے رحمت اپنی تعالی ہللا کو لوگوں اچھے بیٹا"
 اس کو شخص ذدہ مصیبت بھی کسی ہیں۔۔اور کرتے لیا بانٹ خوشی ہنسی درد بھی کا شخص انجان کسی جو ہے رہتی ہوتی ہمیشہ

"ہیں۔۔۔ کرتے ضرور مدد کی اس وہ سکے ہو بھی جتنا سے چھوڑتے۔۔ان نہیں اکیال میں درد دکھ کے  

 اب سانس کا بیگم آمنہ" ہے۔۔ ہوتا اجر بڑا بہت  لئے کے ان بھی میں آخرت اور ہے ہوتا اجر بھی میں دنیا لیے کے لوگوں ایسے" 
تھیں۔  رہیں کر بات لمبی اتنی وہ لئے اس تھا ہوچکا بحال تک حد کافی  

تھی۔  لگی کرنے دعا لیے کے سالمتی کی ان میں دل ہی دل کر دیکھ مسکراہٹ کی بیگم آمنہ فاطمہ  

"فرما۔۔ عطا توفیق کی لینے کام سے  ہمت و صبر پر پیشانی ہر مجھے اور رکھنا سالمت پر مجھ سایہ کا ماں میری! ہللا یا"  

 کی ماما اپنی میں تاکہ کریں پیدا قوت اور ہمت اتنی بھی اندر میرے آپ پلیز ہے۔۔ اجر بڑا بہت لئے کے والوں صبر ہاں کے آپ" 
تھی۔ مخاطب سے تعالی ہللا میں دل ہی دل فاطمہ" سکوں۔۔ کر دور سے حکم کے آپ پریشانی ہر  

 وہ ہے۔۔ قریب زیادہ بھی سے رگ شاہ کی ایک ہر جو تھی۔ ذات کی ہی تعالی ہللا صرف امین کا رازوں کے دل کے اس کیونکہ
رکھیں۔۔  مخفی یا کریں ظاہر وہ خواہ ہے جانتا بات ہر کی دل کے بندوں اپنے  

 ہے۔۔ واال جاننے اور سننے بہترین وہ بد۔۔ یا ہے  نیک نیت کی بندے اس کہ آیا ہے ہوتا واقف سے تک نیت کی انسان تو تعالی ہللا
ہے۔  میں علم دائرہ کے اس چیز باطن۔۔ہر پھر یا ہو ظاہر کا انسان وہ خواہ ہے نہیں مخفی چیز کوئی کی کائنات سے اس  

  پھلکا ہلکا آپ اپنا کو اس کے کر شئیر درد ہر اپنا سے تعالی ہللا تھی۔کیونکہ کرتی کیا شئیر ہی سے تعالی ہللا بات ہر کی دل اپنے وہ
تھا۔ ہوتا محسوس  

  دوسرے کر سن سے کان ایک دیتے نہیں ہی توجہ کوئی پر اس تو یا کر جان غم کا دوسرے کسی لوگ کئی موجود میں دنیا کیونکہ
 اپنی صرف کو لوگوں خودغرض حس،  بے ایسے پڑتا۔  نہیں فرق کوئی سے درد کے دوسرے کسی انہیں ہیں۔ دیتے نکال سے کان

ہے۔  رہتی کھاتی ہی فکر  

  کوئی سے سرے کیلئے ان درد دکھ کا دوسرے کسی بات کی دور تو بانٹنا غم کا ہے۔کسی ہوتی پرواہ کی خوشیوں اپنی صرف انہیں
رکھتا۔ نہیں ہی معنی  

  ہوتے رہے ہو  خوش پر تکلیفوں کی ان اندر ہی اندر کر دیکھ مبتال میں پریشانی کو دوسروں جو ہیں ہوتے ایسے لوگ کئی پھر یا
 موجود میں دنیا اس وہ ہے مالک و خالق کا کائنات اس جو تعالی ہللا کہ ہیں دیتے کر فراموش یکسر کو حقیقت اس لوگ ہیں۔ایسے

  ہیں ہوتے رہے جھونک دھول میں آنکھوں کی شخص اس  کے کر دہی دھوکہ سب یہ ہی بھلے لوگ ہے۔ایسے واقف سے چیز ہر
 دل اور حرکت ایک ایک ہر ہماری فرشتے  دونوں موجود بائیں دائیں ہمارے کہ چاہیئے بھولنی نہیں کبھی حقیقت تلخ یہ انہیں لیکن

ہیں۔ ہوتے رہے کر ڈاؤن نوٹ ساتھ ساتھ بھی کو سوچ مخفی ہر چھپی میں  

 نامہ اپنا کے کر تشہیر کی اس  الٹا بجائے کی کرنے کم درد کا دوسرے کسی جو ہیں ہوتے بھی ایسے لوگ کئی موجود میں دنیا اس
  ان نے جس ہیں دیتے کر مجروح طرح بری بھی کو نفس عزت کی شخص اس ساتھ ساتھ کے اس بلکہ ہیں ہی کرتے الکا تو اعمال

ہے۔ ہوتا بنایا امین کا رازوں اپنے انہیں کے کر بھروسہ پر ذات کی  

 میں امانت کی کسی ہے۔ خیانت میں امانت سراسر کرتا۔یہ نہیں تشہیر آگے  کی بات کی راز گئی کہی کی بھائی اپنے مومن سچا ایک
نہیں  خائن بھی کبھی مومن کیونکہ ہے شامل میں خصلت کی منافقوں تو کرنا خیانت  

سکتا۔۔ ہو  

ہو۔ نہ کیوں خوشی بڑی ہی کتنی پھر یا غم بڑا ہی کتنا آپکا وہ چاہے ہے آنا زوال کو چیز ایک ہر موجود میں دنیا!! فاطمہ۔۔"  

 ہم مٹھاس بھی کی پلوں میٹھے ان کے انسان ناشکری کیونکہ چاہیئے رہنا کرتے ادا شکر کا تعالی ہللا میں حالت ایک ہر لیے اسی
 ہوتے کیے نازل پر ہم پر طور کے رحمت اپنی نے تعالی ہللا کیلئے کرنے دور کڑواہٹ کی دلوں ہمارے جو ہے لیتی چھین سے
" ہے۔ ہوتی گئی بھر میں صورت کی مایوسی میں ہم باعث کے تکلیف کسی پھر دکھ،درد،یا ہمارے جو کڑواہٹ ایسی ایک ہیں۔  

تھی۔  لگی گونجنے کر بن سماعت آواز آمیز حالوت کی عثمان پر پردے کے ذہن کے اس  

  کو پریشانی بھی کسی ہے۔۔اپنی کافی کیلئے سب ہم چاہیئے۔۔۔وہ چھوڑنا نہیں کرنا توکل پر تعالی ہللا میں حالت ہر کو انسان!فاطمہ"
"ہیں۔۔ دیتے کر مضبوط مزید توکل پر کائنات رب اس بلکہ جاتے گھر نہیں میں اندھیرے کے مایوسیوں کر سوچ  

  حق کے اس تعالی ہللا کہ چاہیئے جانا ہو مطمئن  کر سوچ یہی بس ہوئے چھوڑتے پر رضا کی ہللا کو فیصلے ہر اپنے کو انسان"
" ہے۔ نہیں حکیم اور دانا بھی کوئی کر بڑھ سے ذات کی اس کیونکہ گے کریں فیصلہ وہی صرف گا ہو بہتر بھی جو میں  

  ایک اور نکلی باہر سے سوچوں اپنی فاطمہ سے  آواز کی چہچہاہٹ کی پرندوں اچانک کہ تھی گم ہی میں سوچوں انہی تک ابھی وہ
لگی۔ دیکھنے کو پرندوں اڑتے ان نظر  

  زندگی اور بیماری اپنی  دھیان کا ان طرح کسی تاکہ لگی لینے حصہ میں باتوں پھلکی ہلکی سے ماما مسکراتی سے طمانیت وہ پھر
جائے۔ ہو تقسیم  کر بٹ سے پریشانیوں ساری موجود میں  

                

  تیز بھی خود تو دیکھا بیٹھے سے آرام لٹکائے پاؤں اپنے میں پول سوئمنگ سے دور کو زینی نے آحل!!" آنٹی۔۔ زینی آنٹی۔۔ زینی"
تھا۔  گیا آ جانب اسی ہوا بھاگتا سے قدموں  

 آہستگی تو دیکھا آتے طرف اپنی کر بھاگ سے قدموں تیز اسے نے زینی تھے۔ کھیلتے کر مل اکٹھے زینی اور وہ  ٹائم اس کیونکہ
لگی۔ کرنے صاف سے جلدی سے ہتھیلی کی ہاتھ اپنے کو آنکھوں پرنم اپنی ہوئے مسکراتے سے  

کیا۔  اشارہ کا بیٹھنے ہی ساتھ اپنے تو دیکھا آتے پاس اپنے اسے نے زینی" آحل۔۔!آجاؤ"  



  ہے لگی کرنے سوئمنگ طرح کی اذالن بھی زینی شاید سوچا نے آحل" طرح۔۔؟؟ کی انکل اذی ہو لگے کرنے سوئمنگ بھی آپ"
لگا۔ پوچھنے ہوئے دیکھتے سے نگاہوں سوالیہ اسے ہوئے بیٹھتے پاس لیے اس  

  اسے لئے کے پل ایک زینی پر جس لگا دیکھنے  جانب کی زینی کر بسور منہ تو گئے نہ تک پانی طرح کی زینی پاؤں کے اس
دی۔ ہنس کر لگا قہقہہ ہوئے دیکھتے  

  پیار پر گال ہوئے پھولے کے اس کر مسکرا نے زینی"رہے۔۔ جا نہیں تک پانی وہاں فٹ کے آپ لیے اس نا ہو چھوٹے ابھی آپ"
کہا۔ ہوئے کرتے  

 اسے زینی تو پوچھا سے معصومیت نے آحل" تھے۔؟ جاتے چلے میں پانی فٹ کے آپ تب تھی جتنی میرے آپ جب!آنٹی۔۔۔ زینی" 
لگی۔ دینے جواب سے لہجے نرم کر مسکرا  

  بیٹھتی پاس کے پول سوئمنگ تبھی بس نا  تھی ہوتی سیڈ کبھی جب تو میں آتی نہیں بالکل سوئمنگ مجھے آحل۔۔ ہے پتہ کو آپ"
  آحل تو کی شیئر سے آحل عادت کی بچپن اپنے نے زینی" تھی۔۔ جاتی نہیں کبھی پاس آس کے پول میں تو otherwise تھی

لگا۔ دیکھنے اسے سے نگاہوں دلچسپ فورا  

لگا۔ کرنے مخاطب کو زینی میں انداز اسی پھر اور رہا سوچتا دیر کافی کر رکھ ہاتھ پر گال اپنی وہ تو پہلے  

 کے پل ایک پر ذہانت کی بچے سالہ چار  چھوٹے اس زینی"ہیں۔۔؟ سیڈ آپ بھی آج کیا ہیں۔۔ بیٹھی یہاں آپ  لئے اسی!! اچھا۔۔ اوہ"
لگی۔  دیکھنے سے نگاہوں مسکراتی اسے کر پا قابو پر خود سے جلدی پھر مگر تھی گئی رہ کر گڑبڑا لئے  

 جو سو آحل گئی کر بیٹھ کر آ ادھر لیے اسی تھی رہی  ہو بور ہی ویسے میں تو آج ہوں۔۔ نہیں سیڈ بھی بالکل تو میں تو۔۔۔ نہیں ن۔ن"
  بے وہ تو کہا کر چھو سے نرمی کو ناک کی آحل سے الڈ نے ذہنی" تھیں۔۔ گئیں ہو بور بہت بنا کے آحل اپنے آنٹی زینی تو تھا رہا

لگا۔ ہنسنے کر لگا قہقہہ ساختہ  

  ماروں کک سے زور زور کو اس طرح کی مووی کی انکل اذی میں بتانا مجھے آپ تو نا کرے سیڈ کوئی کو آپ اگر! آنٹی زینی"
  بناتے پنچ کا ہاتھ طرح کی مووی ایکشن کی  اذالن  نے آحل"گا۔۔ کروں بھی ڈیشم ڈیشم اور نا۔۔ ہیں کرتے میں مووی وہ جیسے گا

  لگا ساتھ اپنے ہوئے دیکھتے اسے سے محبت فرط  پھر اور دی ہنس پر انداز اس کے اس زینی تھا۔۔ مارا سامنے سے زور ہوئے
 لیا۔ 

  ہوئے مسکراتے پر معصومیت کی اس نے زینی" ہے۔۔ سٹرانگ بہت تو آحل بھئی واہ گے لیں کر سیو مجھے آحل پھر تو واؤ۔۔ اوہ"
 کہا۔

"yes  "..I am very strong boy like Azee uncle ۔۔

ہے۔  دم بہت بھی میں بازوؤں پتلے دبلے چھوٹے ان کے اس جیسے کہا سے انداز اس ہوئے مارتے ہاتھ پر بازو ایک اپنے نے آحل  

 پر جس لگی کرنے گدگدی اسے ہوئے ہنستے کر کہہ جملہ یہ زینی" ہے۔۔ کیا یہ دیکھو۔۔ یہ پھر ہو۔۔ سٹرانگ بہت آپ تو اچھا۔۔"
لگا۔  مارنے ادھر ادھر پاؤں ہاتھ اپنے کر ہو دوہرا ہوئے ہنستے آحل  

  قہقہہ ہوئے دیکھتے اسے آحل تو گئی گر میں پول سوئمنگ سے جھٹکے ایک زینی سے لگنے سے زور ہاتھ کا آحل اچانک تبھی
تھا۔  لگا ہنسنے کر لگا  

 سے وجہ کی ہونے ندارد کوشش ہر کی اس رہی۔لیکن  کرتی کوشش کی آنے اوپر بار بار ہوئے مارتے پاؤں ہاتھ  تک دیر کافی زینی
تھی۔  رہی پا نکل نہیں تک آواز ایک سے گلے کے اس مگر تھا لگا ہونے بند سانس کا اس  

  مگر تھا رہا کہہ کا آنے باہر کو اس کھڑا پاس کے پول سوئمنگ اب آحل"ہیں۔۔ کھیلتے کر مل پھر جاؤ آ باہر آپ اب!آنٹی زینی"
تھا۔  بنوایا ہی مطابق کے ہائٹ اپنی نے اذالن پول یہ شاید  تھے۔ رہے پا  لگ نہ پر زمین  طور کسی پاؤں کے زینی  

 بھاگتے کر دیکھ آتے نہ اوپر کو زینی آحل دی۔تبھی سنائی آواز بھرپور سے پریشانی کی زینی کو آحل اچانک!!"  آ۔آحل۔ل۔ل۔ل۔۔"
گیا۔ چال جانب کی اندر ہوئے  

 وہ شاید لگا اسے تو دیکھا آتے کر بھاگ اندر سے تیزی کو آحل سے ڈور مین تھا۔ رہا آ نیچے سے سیڑھیوں اسوقت جو اذالن
ہے۔ رہا کھیل گیم کوئی ساتھ کے زینی اسوقت  

  سے ہاتھوں چھوٹے چھوٹے اپنے جو تھا چکا پکڑ کو آحل کر اتر نیچے سے سیڑھیوں اذالن"  ادھر۔۔ وہ وہ! انکل۔۔ انکل۔۔اذی اذی"
ہے۔ رہا بول ایسے لئے اس ہے رہا کھیل پکڑائی پکڑن وہ شاید لگا اسے تھا رہا کر اشارہ طرف کی باہر  

 اپنی کو آحل ہوئے کہتے کر مسکرا نے اذالن" ہے۔۔ پاس کے انکل  اذی اپنے اب  کو۔۔آحل آحل گا پائے  پکڑ  نہیں کوئی اب نہیں۔۔"
لگا۔   آنے باہر ہوا چلتا سے قدموں دھیمے بھی خود اور لیا اٹھا میں گود  

 کی اس ساختہ بے اذالن تو کہا کو اذالن میں لہجے ہوئے گھبرائے اسقدر  نے آحل" گئیں۔۔ گر میں پول آنٹی زینی! انکل۔ل۔۔ اذی۔ی"
دیا۔  ہنس کر سن بات  

ہوا۔ گویا سے لہجے نرم ہوئے پھیرتے ہاتھ پر بالوں کے اس اذالن" گی۔۔ آجائیں باہر ہی خود وہ بیٹا۔۔ نہیں بات کوئی"  

  ہونے غلط کچھ بھی کو اذالن پر لہجے تیز کے  آحل" ہیں۔۔ ہی ادھر  سے کب وہ رہا۔۔ جا آیا نہیں باہر سے ان انکل نہیں۔۔اذی ن۔ن"
گیا۔  لگا دوڑ جانب کی پول سوئمنگ اتارتا سے گود کو  آحل سے جلدی وہ پھر اور ہوا احساس کا  

 ناکام بھی کو کوشش اس اپنی وہ اب مگر تھی رہی کر کوشش آخری  اک لیے کے نکلنے باہر بھی ابھی زینی تو گیا وہاں اذالن
تھی۔ چکی ہو نڈھال کر دیکھ ہوتے  

 چلی نیچے وہ  پھر اور جاتا رہا  نہ اوپر تک  دیر زیادہ سے اس مگر اٹھتی اوپر کر لے سانس سے زور وہ  بعد دیر کافی اب کیونکہ
  ڈھیلے بازو اپنے  کے کر حوالے کے قسمت کو خود نے اس کر ہار تھک اب مگر تھی رہی مار پاؤں ہاتھ سے دیر کافی وہ جاتی۔

دیے۔ چھوڑ  

  میں پول  سوئمنگ ہی پاس کے اس کر چال سے  زور تو دیکھا ہوئے ڈوبتے نیچے ہی سے دور اسے نے اذالن!!" ز۔ززینب۔ب۔ب۔"
  ہونے  ہوش بے تقریبا اب جو لگا پکڑنے کو  زینب سے جلدی ہوئے تیرتے طرح کی تیراک ماہر کسی   اب اور دی۔ لگا چھالنگ

تھی۔ کو  

  چکیں ہو بند تقریبا اب آنکھیں کی زینی کی۔  کوشش کی النے  باہر ہوئے تیرتے سے جلدی کر پکڑ کو وجود نڈھال اسکے نے اذالن
 تھیں۔

تھا۔ چکا پہنچ وہاں ہوئے بھاگتے سے قدموں تیز اب بھی آحل  

لگا۔  پکارنے بار بار اسے سے لہجے فکرمند ازحد اور دیا لٹا پر فرش باہر پاس کے پول سوئمنگ وہیں کو زینی نے اذالن  

  زینی مگر جائے اٹھ وہ تاکہ تپھتپھائے سے زور   رخسار گالبی کے اس نے اذالن!!" آئیں۔۔۔زینب۔۔۔ میں ہوش پلیز اٹھیں۔۔ زینب"
تھی۔ آرہی نہیں میں ہوش طور کسی  

  کا اس کرکے بند ناک کا اس  سے جلدی نے اس لیے  اسی کرے۔ کیا وہ کہ تھا رہا آ نہیں سمجھ بالکل میں سچوایشن اس کو اذالن
 بار بار سے منہ کے اس ہوئے کھانستے دیں۔ کھول آنکھیں اپنی ہوئے کھانستے سے شدت نے زینی بعد  دیر کچھ تو ُروکا سانس

تھا۔ گیا نہیں پانی میں پیٹ کے اس سے وجہ کی آنے اوپر بار بار کے اس شکر تھا۔صد لگا نکلنے پانی  

  چہرے اپنے جو دیکھا جھکے اوپر اپنے تقریبا کو اذالن کر کھول انکھیں پوری اپنی اب نے زینی" ہیں۔۔؟؟ ٹھیک آپ اب!!زینب۔۔"
تھا۔ رہا دیکھ سے نگاہوں ساکت ہی اسے سجائے تاثرات تفکرآمیز پر  

  پانی دیر تھیں۔زیادہ  چکیں ہو سرخ ازحد آنکھیں کی اس  سے وجہ کی کھانسنے مسلسل تھی۔اور رہی آ کھانسی بار بار اب کو زینی
تھے۔  چکے پڑ نیلے قدرے  ہونٹ گالبی کے اس سے وجہ کی رہنے میں  



  اسے اچانک کہ تھی رہی جا دیکھے ہی کو اذالن تک ابھی جو زینی" گئیں۔۔ گر میں پول آپ سے وجہ میری آنٹی۔۔ زینی سوری ایم"
دی۔ مسکرا بمشکل ہوئے رکھتے ہاتھ پر گال کے اس وہ تو دی سنائی آواز بھرپور سے پریشانی کی آحل سے پاس بہت اپنے  

  باقاعدہ ہوئے دیکھتے کو زینی اب وہ کیونکہ لیا لگا ساتھ اپنے کو آحل ہوئے بیٹھتے سیدھے اور اٹھی سے آہستگی اب زینی
تھا۔ لگا رونے سمیت آنسوؤں  

" ہے۔۔ لیا کر سیو کو آنٹی زینی اپنی تو نے بھئی۔۔آحل ہے  سٹرانگ بہت تو آحل میرا نہیں۔۔ بات کوئی"  

ہوں  مانتی بھی میں تو اب! بھئی"  

Aahil is a very strong and brave boy.. hummmm??" 

 بیٹھا دوزانو بل کے گھٹنوں کر ہو دور قدم ایک سے دونوں ان اب اذالن  کیں۔ صاف آنکھیں پرنم کی آحل سے ہاتھوں اپنے نے زینی
 حادثے اچانک اس وہ کیونکہ تھی۔ ہوئی لگی میں کرنے کم پریشانی کی آحل ہوئے کرتے انداز نظر طرح پوری اسے زینی تھا۔ ہوا

تھا۔ گیا ڈر زیادہ بہت سے وجہ کی  

 قدم ایک سے زینی نے آحل"نا۔۔؟؟ ہوئے انکل اذی تو ہیرو ہے۔۔ کیا نے انکل کیا۔۔اذی نہیں سیو کو آپ نے آحل آنٹی۔۔ زینی لیکن"
سکا۔۔ نہیں کیوں بچا کو آنٹی زینی اپنی وہ  کہ ہو رہا  ہو دکھ بہت اسے جیسے کہا ہوئے بسورتے منہ ہوئے بناتے دوری  

  سمیت مسکراہٹ نیم خوبصورت اپنی سے  کب جو لگی دیکھنے کو اذالن کر اٹھا سر جھکا اچانک بھی زینی پر بات اس  کی آحل
تھا۔ رہا جا دیکھے ہی انہیں  

 ہوئے پچکارتے گال کے آحل نے زینی" جان۔۔ میری مچ سو یو لوز آنٹی زینی ہے۔۔ آحل تو  ہیرو سپر میرا نہیں۔۔ بالکل نہیں ن۔ن"
دی۔  مسکرا سے آہستگی بھی  زینی کر دیکھ خوش اتنا اسے تھا۔ گیا ہو  خوش ہی فورا آحل تو کہا سے لہجے نرم  

تھی۔ گئی رہ کر سمٹ ہی میں بھر پل  مسکراہٹ دھیمی کرتی رقص پر ہونٹوں عنابی کے اذالن کر سن بات کی زینی لیکن  

"  گی۔۔ جائے ہو خراب طبیعت کی آپ تو نہیں لو کر چینج کر جا سے جلدی آپ گئے۔۔ ہو خراب کپڑے سارے تو اوپس۔س۔س۔۔آپکے"
 کر مسکرا  اآحل تو تھے ہوگئے گیلے سے وجہ کی لگنے ساتھ کے اس جو کہا کر دیکھ طرف کی کپڑوں گیلے کے آحل نے زینی

گیا۔  بھاگ سے وہاں فورا ہوئے کہتے" آنٹی اوکے"  

  پیچھے سے ہاتھوں اپنے ہی سے اندازے بال گیلے بکھرے پر پیشانی اپنی اب اور تھا بیٹھا اٹھ سے زمین بھی اذالن میں دیر اتنی
تھا۔  آیا نیچے کے کر چینج وہ تو ابھی ابھی کیونکہ لگا دیکھنے  نظر ایک کو کپڑوں گیلے اپنے پھر اور لگا۔ کرنے  

 رہا جا نہیں اٹھا  سے صحیح سے اس سے وجہ کی نقاہت کیونکہ تھی رہی اٹھ کر ڈال وزن کا ہاتھ اپنے پر زمین ہی سے خود زینی
 تھا۔۔۔ 

 اٹھ کر پکڑ اسے زینی تاکہ تھا دیا بڑھا ہاتھ اپنا آگے کے اس  لیے کے مدد کی اس نے اذالن ہی اختیار بے ہوئے دیکھتے سب یہ
جائے۔  مل سہارا تھوڑا اسے اور جائے  

" کو۔۔ آپ چاہتی کرنا نہیں پریشان مزید ہے۔۔اب چکی ہو پریشانی کافی سے وجہ میری کو آپ بھی پہلے کا۔۔ آپ شکریہ بہت نہیں۔۔"
گئی۔ اٹھ پر دم کے خود دیکھے کو اس بنا ہوئی کہتی سے لہجے طنزیہ زینی  

 بے سے سب اس زینی تھا۔مگر آگیا غصہ شدید کو اذالن تو تھاما نہ کو ہاتھ ہوئے بڑھائے کیلئے مدد کی اس کے اذالن نے زینی
تھی۔  گئی چلی سے وہاں ہوئی چلتی چال دھیمی ہوئے کہتے بات اپنی نیاز  

 ٹھکانے دماغ تو بہت تھوڑا سہی نہ کچھ انہیں۔۔۔اور چلتا پتہ تو رہتیں ڈوبتی مزید دیر آیا۔۔کچھ چال بچانے یہاں کو ان ہی میں فضول"
  خود میں لہجے غصیلے اور  کیا صاف پانی سے پر ماتھے اپنے سے ہاتھ ہوئے بڑھائے اسی  اپنے نے اذالن" کا۔۔ ان جاتا ہی آ پر

لگا۔ بڑبڑانے سے  

"  ہے۔۔ آحل تو ہیرو سپر ہیں رہی  کہہ یہ اور ہیں چکے ہو خراب دونوں موبائل اور کپڑے سارے میرے سے وجہ کی محترمہ ان"
تھا۔  کیوں ہی بڑھایا آگے کے اس  کیلئے مدد ہاتھ اپنا نے اس کہ تھا رہا آ غصہ پر خود بار بار کو اذالن  

تھی۔ رہی کہہ ہیرو سپر کو آحل بجائے کی اذالن وہ کیونکہ آگیا غصہ مزید اسے ہوئے بڑبڑاتے بات یہ پھر  

  پھر پوزیسیسیونیس ازلی کی اذالن طرح کی ہمیشہ بھی ہوئے چاہتے تھا۔نہ گیا بن آحل ہیرو سپر اور تھا نے اس تو بچایا حاالنکہ
تھی۔  اٹھی جاگ سے  

  ہی کو خود نے اس بعد کے سوچنے دیر کافی" کی۔۔ آنے یہاں تھی کیا ہی ضرورت شاہ۔۔۔تمہیں اذالن تھا خراب دماغ ہی تمہارا بس"
 ہو گیلے کپڑے سارے کے اس کیونکہ دیا چل ہونے فریش میں روم واش سے پھر ہوئے کوستے کو آپ اپنے اور سمجھا قصوروار

تھے۔ چکے  

                

  میں آفس اپنے پر ٹائم پورے کو حیا نے امین  پروفیسر" لگا۔۔ اچھا بہت ہونا پابند کا ڈسپلن یوں کا آپ مجھے! بیٹے۔۔ حیا ڈن ویل"
دی۔  مسکرا سے دھیرے بھی حیا پر بات اس کی ان سکے۔ رہ  نہ بنا سراہے کو اس تو دیکھا ہوئے آتے  

  کرتے کیا تعریف کی سٹوڈنٹ کسی ہی نادر و شاذ وہ  کیونکہ کیا ادا شکریہ کا امین پروفیسر میں آواز آہستہ نے حیا"سر۔۔ یو تھینک"
 تھے۔ 

 ضروری یہ اپنا نے میں لیے اسی بس ہے پابند بہت کا ٹائم بھی وہ کیونکہ ہوگا۔۔ ہی آتا بھی ساتھی سینئر کا آپ بیٹھیں۔۔ یہاں آپ"
"ہے۔۔ سوچا میں بارے کے سونپنے کو دونوں آپ کام  

 سر میں اثبات سے ہولے کہتی" سر جی" فورا حیا تو کہا کا بیٹھنے کو حیا پر کرسی موجود سامنے کے ٹیبل اپنی نے امین پروفیسر
گئی۔ بیٹھ وہاں کر ہال  

تھی۔  کی طلب اجازت کی آنے اندر نے کسی اور ہوا ناک دروازہ تبھی" سر۔۔؟؟ ان کم آئی مے"  

تھا۔  دیا جواب سے لہجے نرم ہوئے دیکھتے سے اوپر کے گالسز نے امین پروفیسر" یس۔۔"  

 جانب کی کالک وال  نظر ایک ہوئے مسکراتے نے امین پروفیسر" ہے۔۔ پابند بہت کا ٹائم بھی وہ نہ تھا کہا نے میں  آگئے۔۔ لو"
تھا۔ لگا ہونے سپنس اب بھی کو حیا تو کہا ہوئے دیکھتے  

"میں۔۔ موجودگی غیر کی اس بھی وہ ہیں رہے کر تعریف اتنی سر کی جس سٹوڈنٹ لکی وہ ہے کون آخر"  

  گیا پڑ سفید مانند کی لٹھے دم ایک چہرہ ہوتا سرخ سے وجہ کی حدت کی بخار تیز کا حیا ہی کر دیکھ کو شخصیت آتی اندر مگر
 تھا۔ 

  تھیں رہیں لگ مائل گالبی تھوڑی آنکھیں کی اس پہلے سے وجہ کی ٹمپریچر آگئی۔ یاد سے پھر تذلیل گئی کی کل اپنی فورا اسے
گئیں۔ دھار روپ کا انگاروں الل دہکتے طرح کی شعلوں سرخ کر دیکھ سامنے اپنے کو اس اب مگر  

 موجودگی کی سر پھر مگر گیا چونک دم ایک تو دیکھا بیٹھے پر کرسی موجود سامنے کو حیا بھی نے ضرار  آتے اندر کے کمرے
  اپنی سے پر اس کیلئے  پل کچھ میں عالم کے غصے شدید حیا آگیا۔ سامنے کے سر کیے ظاہر تاثر کوئی بنا ہوئے رکھتے خیال کا

تھی۔ سکی ہٹا نہ نگاہیں  

  والی ساتھ کے حیا اسے نے سر تو پوچھا سے سر سے انداز کانفیڈینٹ ازلی اپنے نے ضرار" تھا۔۔ بالیا مجھے نے آپ سر۔۔؟؟ جی"
بیٹھی۔  اٹھ سے وہاں فورا  حیا پر جس کہا کا بیٹھنے  پر چئیر  

 کام یہ میں تو گے دیں لگا پر کام ساتھ میرے کو سٹوڈنٹ سینئر اور  کسی آپ اگر سکتی۔۔ کر نہیں کام ساتھ کے ان میں! سر"
  اٹھتے سے چئیر اپنی کو حیا اچانک کہ تھا لگا ہی بیٹھنے ابھی پر چئیر والی ساتھ کے اس جو ضرار" گی۔۔ دوں سرانجام بخوشی

گیا۔ ہو کھڑا کر ہو سیدھا بھی وہ دیکھ  



  امین پروفیسر بات اپنی سمجھے سوچے بنا  سمیت رخساروں سرخ اپنے جو لگا دیکھنے کو حیا سے نگاہوں بھری حیرت پھر اور
تھی۔  چکی رکھ سامنے کے  

 لگ ایکسائیٹڈ بہت لیے کے کام اس وہ  تو تک کل کیونکہ لگے دیکھنے اسے سے حیرت دم ایک پر بات اس کی حیا امین پروفیسر
تھے۔  رہے جا دیکھے ہی اسے سے انداز ناسمجھ امین پروفیسر تھا۔ ہوگیا کیا اسے آج تھی رہی  

  آج نے انہوں کیونکہ لگے دیکھنے کو اس  سے نگاہوں سوالیہ امین پروفیسر" سے۔۔؟ ضرار ہے پرابلم کوئی کو آپ حیا۔۔کیا کیوں"
  واال رہنے ریزرو زیادہ سے سب میں کالج پورے کیا تو کالس اپنی وہ تھی۔ سنی نہیں بھی سے کسی کمپلین کوئی کی ضرار تک

تھا۔۔۔۔۔  لڑکا  

  نگاہوں جانچتی اسے کر تول سامنے کے حیا کو کریکٹر کے اس سر سے وجہ کی اس کیونکہ گیا آ غصہ پر حیا ایکدم کو ضرار
  متغیر سے تیزی بھی رنگ کا چہرے کے اس لیں۔ بھینچ سے سختی مٹھیاں اپنی فورا سے غصے نے ضرار تھے۔ رہے دیکھ سے

نکاال۔ نہ بھی لفظ ایک سے زبان اپنی ہوئے پاتے  قابو پر اعصاب ہوئے تنے کے خود نے  اس مگر تھا گیا رہ کر ہو  

  اب امین پروفیسر پر جس دی دہرا بات وہی  پھر دفعہ ایک نے حیا"کرنا۔۔ نہیں کام ساتھ کے ان مجھے ہی ویسے  سر۔۔بس نہیں"
تھے۔  لگے دیکھنے کو حیا سے غصے تھوڑا  

  کی اب" گا۔۔ کرے ساتھ کے آپ ہی ضرار  تو کام یہ  ورنہ ہے  ٹھیک تو ہیں دیتی valid reason کوئی آپ اگر! حیا۔۔ مس"

تھا۔  لگا نہیں اچھا بھی  بالکل انداز ضدی کا حیا انہیں کیونکہ کہا میں لہجے تیز تھوڑے نے امین پروفیسر بار  

تھا۔  ہوا بنا تماشائی خاموش کھڑا وہاں وقت اس ضرار  

  کام یہ آپ اگر گے۔۔اور کریں بات سے آرام کل پر موضوع اس ہے۔۔ہم نہیں ٹھیک کچھ طبیعت کی آپ آج  حیا۔۔ مس ہے لگتا مجھے"
" گے۔۔ دیں دے موقع یہ کو اور کسی ہم تو چاہتی کرنا نہیں  

 انہیں پر انداز سخت اسقدر کے ان حیا تھی۔ لی ٹھان اپنی بھی نے امین پروفیسر" ہے۔۔ کرتا ڈیپینڈ پر چوائس کی آپ سب یہ اب" 
  تھا دیا چھوڑ پر حیا سب باقی اور تھا کیا فیصلہ کا رکھنے برقرار کو ضرار نے انہوں کیونکہ لگی دیکھنے سے نگاہوں ٹک یک

نہیں۔۔ یا ہے چاہتی کرنا کام یہ وہ کہ  

 چاہتی کرنا سٹارٹ کام یہ ہی آج میں دیں۔۔ بتا ابھی ڈیٹیلز ساری آپ ہوگا شروع ہی سے آج کام لیکن کہیں۔۔ آپ جیسے! سر اوکے"
  کو ضرار سے نگاہوں سرد پھر بار ایک اور سنایا فیصلہ اپنا کو امین پروفیسر بعد کے بچار سوچ دیر کچھ نے حیا"  ہوں۔۔

لیا۔ موڑ طرف کی سر واپس رخ اپنا نے حیا پر ہٹانے نہ نگاہ کے اس تھا۔ رہا  دیکھ ہی کو حیا وقت اس جو لگی گھورنے  

 کوالٹی یہی اور ہیں سیریس کافی کر لے کو کام اپنے آپ کیونکہ  حیا۔۔ مس ہے لگتا اچھا بہت مجھے سپرٹ یہی کا آپ! اوکے۔"
" ہے۔۔ پسند کی ضرار مجھے  

  سٹوڈنٹس الئق  اور ذہین بہت ہی  دونوں آپ کیونکہ ہے۔۔ چنا کو دونوں آپ  لیے کے کام ضروری اس اپنے نے میں تو لیے اسی" 
"دیا۔ بنا  کمپینین کا دوسرے ایک کو دونوں آپ نے میں لیے  اسی  مجھے۔۔ ہیں لگے  

 کی سر انہیں جیسے رہے دیکھتے چاپ چپ بس دونوں وہ پر جس تھی کی تعریف سے دل کھلے کی دونوں ان نے امین پروفیسر
ہو۔ رہا پڑ نہیں فرق کوئی سے بات کسی یا تعریف کسی  

   تو پہلے نے انہوں کو جن تھے  فارموالز سارے وہ میں جس دکھائیں فائلز مشتمل پر پیپرز چند انہیں نے امین پروفیسر بعد کے اس
تھا۔ کرنا ڈرا پر چارٹس ساتھ کے ڈیزائنز اور کلر مختلف انہیں بعد کے اس پھر اور تھا کرنا سولو سے طریقوں آسان  

  کی جانے سے وہاں انہیں نے امین پروفیسر بعد کے سمجھانے سے ڈیٹیل کام سارا" کریں۔۔  کام اپنا جاکر لوگ آپ  اب اوکے۔۔؟"
دی۔  دے اجازت  

 وہ اسے کیونکہ چاہا اٹھانا بھی کو فائلز رکھی سامنے کے حیا نے اس بعد کے اس لگا  اٹھانے فائلز رکھی سامنے اپنے ضرار پھر
تھا۔  دیا کر مجبور پر رکنے  وہیں ہاتھ ہوا بڑھا کا اس نے اثرات سرد کے حیا مگر تھیں رہیں لگ بھاری کافی  

  ساتھ کے لہجے طنزیہ نے حیا"ہے۔۔ آتا بخوبی کرنا کام اپنا مجھے سنبھالیں کام اپنا صرف آپ ضرار۔۔ مسٹر گی لوں کر خود میں"
دیے۔  اچکا کندھے اپنے ہوئے جھٹکتے سر میں نفی سے آہستگی نے ضرار تو کہا ہوئے دیکھتے کو ضرار سے نگاہوں سرد ساتھ  

 آہستہ دی۔آہستہ چل جانب کی باہر ہوئی ڈالتی پر کندھے بیگ اپنا سے ہاتھ ایک اور اٹھائیں ساتھ ایک فائلز ساری بمشکل نے حیا
تھا۔  رہا چل پیچھے پیچھے کے اس بھی ضرار ہوئے چلتے سے قدموں  

  جو کہا کر پکار میں آواز آہستہ کو حیا ہوئی چلتی آگے فٹ دو سے اپنے نے ضرار" ہے۔۔ رش کافی یہاں ہیں چلتے میں الن  وہیں"
تھی۔  نہ تیار کو لینے مدد کی ضرار بھی طور کسی مگر تھی رہی بڑھ آگے  مسلسل اٹھائے بوجھ کا فائلز ساری بمشکل  

 کو ضرار تھا۔ لگا دیکھنے بغور چہرہ ہوا بھرا سے غصے کا اس ضرار تو دیکھا کر مڑ پیچھے اسے ہوئے رکتے نے حیا پر جس
گا۔  جائے پھٹ طرح بری ہی میں لمحوں چند جو ہے رہا ابل الوا کوئی اندر کے اس جیسے تھا رہا لگ  

تھا۔  سنا ہوئے کرتے بات میں آپس کو روشان  اور مریم پہلے دیر تھوڑی ابھی نے اس پہلے سے آنے میں آفس کے امین پروفیسر  

  کوئی نے اس تو پوچھا بار کئی بھی نے بابا اور  ماما  ہے۔۔ گئی ہو ہی چپ سے دم ایک ہے۔۔ گیا ہو کیا کو حیا سے کل نہیں پتہ" 
"دیا۔۔ نہیں ہی جواب  

 کی۔۔ اس ہے رہی ہو فکر بہت مجھے" "ہے۔۔  گئی آ کالج پر کہنے کے امین پروفیسر باوجود کے ہونے طبیعت خراب اتنی اب اور" 
  نہیں ہی بات کوئی سے سرے کیا تو ذکر کا بات کسی وہ سے کل مگر چھپائی نہیں سے مجھ بات بھی کوئی بھی کبھی تو نے اس

"۔۔ رہی کر  

  سن سے توجہ  پوری ہوئے ہوتے حیران حد از بھی روشان  پر جس تھی رہی بتا حالت کی حیا کو روشان سے لہجے پریشان مریم
 چہرہ اداس  کا حیا بھی نے کسی سے میں تھا۔ان دیکھا ہی ہوئے مسکراتے اور ہنستے  ہمیشہ کو حیا بھی نے اس کیونکہ تھا رہا

تھا۔ دیکھا نہیں کبھی پہلے  

  بن سماعت وجود پورا کا اس کیوں جانے کر سن نام کا حیا مگر تھیں ہی  پر کتاب تو نگاہیں کی ضرار ہوئے سنتے باتیں سب یہ
تھا۔ رہا سن باتیں ساری کی مریم سے انہماک پورے لیے اس تھا۔ چکا  

 وہ تھا۔ دیا رکھ کر ڈانٹ میں لہجے سخت  اسقدر سمجھے سوچے بنا کو حیا ہی نے اسی کیونکہ تھا رہا آ غصہ پر خود اسے اب
  اب  کی۔ بات سے اس میں لیجے  غصیلے نے اس بھی پھر تھا چکا چل پتہ ہی میں دنوں چند اسے تو یہ ہے حساس قدر کس لڑکی

  دے نہیں دکھائی سوجھتا طریقہ کوئی اور اسے عالوہ کے ہونے نادم پر کئے اپنے سوائے کیونکہ تھا سکتا کوس کو خود صرف وہ
تھا۔۔۔۔۔۔۔۔  رہا  

  سکتے جا چاہو جانا جہاں بخوشی تم ورنہ جاؤ آ تو ہے آنا ساتھ میرے تمہیں اگر گی۔۔ جاؤں میں وہیں ہوگی مرضی میری جہاں"
" کرنا۔۔ مت بھی کوشش کی کرنے بات سے مجھ بھی کبھی دوبارہ اب اور ہو۔۔  

"this is my last warning to you mister zrar.. mind it.!" 

 سمجھے سوچے بنا قدم اپنے اور کرایا باور میں انداز سخت کو ضرار ہوئے دیتے وارننگ سے انداز کے کل کے اس بھی نے حیا
تھا۔ نہیں کچھ عالوہ کے کرسیوں خالی  چند اور میز دو ایک پر جہاں دیئے بڑھا جانب کی کمرے خالی ایک آتے نظر  سامنے  

تھا۔  گیا رہ دنگ لئے کے پل  ایک پر ایکشن ری سخت قدر اس کے حیا ضرار  

                



 Civic بلیک اچانک تھا۔ مصروف میں  کرنے ورک امپورٹینٹ کوئی کا آفس جمائے نگاہیں اپنی پر موبائل سے دیر کافی عفان

 ہی سامنے تو دیکھا پار اس کے شیشے کر اٹھا نگاہیں اپنی نے عفان تو رکی سامنے کے گھر عریض و وسیع اور شاندار ایک کار
کہا۔ کا رکنے یہیں کو ڈرائیور کر دیکھ لکھا" ہاؤس ایان" پر پلیٹ نمبر  

  کو ڈرائیور کے کر رپالئی کا میسج کو کسی پر موبائل نے عفان" نکالیں۔۔ سامان میرا سے ڈگی کارکی آپ ہے۔۔۔ گیا آ گھر کا ایان"
لگا۔  نکالنے باہر سامان کا عفان اور آیا نکل باہر سے کار سے مستعدی ڈرائیور تو کہا کا نکالنے سامان اپنا سے لہجے نرم  

  گہری پر ذہن کے اس تھا۔ رہا نکال سے ڈگی سامان سارا بھی ڈرائیور تک تب رہا کھڑا سامنے کے گھر وہیں دیر کافی عفان
 ہار وہ آگے کے ضد کی ایان کرتا کیا وہ مگر تھا۔ رہا لگ نہیں اچھا کچھ رہنا آکر یہاں اسے تھیں۔ رہیں لگ ہوئی چھائی سوچیں

  سے نگاہوں سرسری کو گھر سے نگاہوں گہری وہ تو گیا آ یاد کرنا بات پر فون سے ایان  کا رات کل پر ذہن کے عفان تھا۔ گیا مان
لگا۔ کرنے یاد کو گفتگو ہوئی کی کل کی ان ہوئے دیکھتے  

  دیکھ فون کا ایان تو آیا ہی ہوٹل واپس کر دیکھ جگہ کی فیکٹری کر مل سے مینیجر ابھی  ابھی عفان"آپ؟ ہیں کیسے! بھائی عفان"
گونجی۔  آواز بھرپور سے محبت کی ایان سے اسپیکر کے فون تو لیا کر ریسیو فون نے اس کر  

  قید کی جوتوں کو پاؤں اپنے ہوئے دیتے جواب سے نرمی کا بات کی ایان  عفان"ہو۔؟ کیسے آپ سناؤ۔۔ آپ ایان۔۔ ہوں ٹھیک تو میں"
لگا۔  کرنے آزاد سے  

  ساتھ کے حیرت پر چہرے کے عفان تو کہا کو عفان سے خفگی مصنوعی نے ایان" بھائی۔۔ عفان ہوں ناراض بہت سے آپ میں"
  سے وجہ کی لگانے نہ چکر پر گھر کے  اس ایان  کہ تھا گیا جان ہی سے پہلے وہ کیونکہ تھی گئی آ بھی شرمندگی تھوڑی ساتھ

گئی۔ آ مسکراہٹ دھیمی بھی پر چہرے کے عفان تو گا ہو ہوا ناراض  

 اس بوجھتے جانتے نے عفان" سکوں۔۔ کر بھی ہینڈل کو معاملے اس میں پھر شاید بتاو تو وجہ کی ناراضگی پہلے! بھئی ارے"
تھی۔  پوچھی وجہ کی ناراضگی اسکی سے  

 زیادہ سے سب اور لگایا نہیں  چکر پر گھر  نے آپ باوجود کے ہونے قریب اتنا کے گھر میرے اور آئے کراچی دنوں پچھلے آپ"
  اظہار کا خفگی مصنوعی اپنی نے ایان" تھے۔۔ رکے میں ہوٹل بھی ہوئے ہوتے گھر یہ آپ کہ ہوں ناراض پر بات اس میں تو
  وہ تو بھی اب تو اب کہ دی دوڑا میں کمرے کے ہوٹل نظر اپنی ساختہ بے نے عفان تو بتائی وجہ کی ناراضگی اپنی ہوئے کرتے

تھے۔ گئے رہ کر ہو خاموش لیے کے دیر تھوڑی لئے اس گا کرے ایکٹ ری کیسے کر جان یہ ہے۔ وہیں  

  ہیں لیتے کر مالقات تو ہوں فری ذرا کل ہوں۔۔میں لگاتا چکر ادھر ہی کل میں ایان گا دوں کر دور ہی جلد ناراضگی کی آپ میں"
" گی۔۔ جائے ہو دور بھی ناراضگی کی آپ طرح اس  

  وضاحت اسے عفان پر جس پوچھا سے عفان ہوئے ہوتے زدہ حیرت نے ایان" ہیں۔۔؟ میں کراچی یہاں وقت اس آپ!!آپ۔پ۔پ۔۔۔
لگا۔  دینے  

دی۔  وضاحت کی  بات مکمل اسے نے عفان" ہوں۔۔ آیا کراچی میں سلسلے کے فیکٹری ایک! یار ہاں"  

  عفان" گا۔۔ ملے نہیں ٹائم جلدی مجھے بعد کے اس لئے اس تھا ٹف تھوڑا شیڈول میرا یہاں پھر ہیں لیتے مل کل تو  ہو فری آپ اگر"
  ناراضگی بھی کی ایان طرح اس اور جائے لگ کرنے کام اپنا کر آ سے پھر کر مل خود تاکہ دی کر بات کی ملنے ہی خود نے

گی۔ جائے ہو دور  

 سامنے سے نگاہوں پرسوچ نے ایان" کو۔۔ آپ  گا پڑے آنا ساتھ کے سامان پورے اپنے لیکن گا جایئے آ ضرور یہاں کل آپ"
  تک دنوں کچھ میں ہوٹل اس بھائی عفان کہ تھا گیا بھانپ میں باتوں ہی باتوں وہ کیونکہ کہا کو عفان بعد دیر کافی ہوئے دیکھتے

گے۔ رکیں الزمی  

 اس تھا لگا کو ان کیونکہ گئے رہ کر گڑبڑا لئے  کے پل ایک عفان پر جس سنایا کو عفان فیصلہ اپنا نے ایان ہوئے سوچتے یہی
گے۔ لیں رہ کر آ میں ہوٹل دوبارہ وہ پھر کر مل سے ایان طرح  

  سے وہاں میرا لیے اس تو ہیں رکے میں ہوٹل بھی کولیگز کچھ کے آفس ساتھ میرے یہاں  کیونکہ ہے مشکل تھوڑا یہ! یار نہیں"
 رہنا گھر کے ایان کو ان بھی ویسے سمجھی ضروری  دینا وضاحت سے جلدی نے عفان" لگتا۔۔ نہیں مناسب ہونا شفٹ اور کہیں

تھا۔  لیا منا برا نے ایان کر سن بات پوری کی عفان مگر تھے رہے لے  کام سے مٹول ٹال لیے اس تھا رہا لگ نہیں مناسب  

" کا۔۔ بات اس ہے گیا چل پتا مجھے  آج ہیں۔۔ سمجھتے نہیں بھائی اپنا  مجھے آپ  بھائی عفان مطلب کا اس"  

 اسے تو دیکھا مناتے برا کو ایان اب نے عفان" ہو۔۔؟ رہے سوچ کیوں ایسا ہو۔۔ برابر ایک لئے میرے اذالن اور تم ایان۔۔ یار نہیں"
گئے۔  لگ سمجھانے لہجے نرم  

  نا ہے میرا تو گھر یہ مگر رکتے ہی میں  گھر اس آپ تو ہوتا میں کراچی وقت اس اذالن یہاں اگر! بھائی عفان ہے ہی بات ایسی"
تھا۔ رہا آ نہ ہاتھ طور کسی ایان" ہیں۔۔ رہے رہ میں ہوٹل طرح کی اجنبیوں اور ہیں رہے سمجھ پرایا مجھے آپ لیے اس  

تھا۔ چکا کر مجبور پر سوچنے کو بھائی عفان ہوئے رکھتے جاری بات اپنی لیے اس  

 ہی فورا نے ایان جسے کی کوشش کی منانے کو ایان بار آخری نے بھائی عفان" کرو۔۔ تو کوشش کی سمجھنے بات میری تم! یار"
دیا۔ کاٹ ہی میں بیچ پہلے سے ہونے ختم بات  

  پکا بھی وہ ہے جانا ہو ناراض سے آپ نے میں ورنہ ادھر۔۔ ہیں رہے آ  آپ کل سننا۔۔ نہیں کچھ اور مجھے بھائی۔۔اب عفان بس"
  ابھرنے سے اسپیکر کے فون آواز نرم کی عفان پر جس دی دھمکی کی ناراضگی اپنی کو عفان میں آخر کے بات نے ایان" واال۔۔

تھی۔  لگی  

ادھر۔۔  گا جاؤں آ کل میں! یار ہے ٹھیک"  

  طرح ایک ہی دونوں اذالن اور ایان انہیں کیونکہ دیئے ٹیک گھٹنے آگے  کے ضد اور محبت کی ایان نے عفان" ہیں۔۔ ملتے پھر
تھا۔  اٹھا چہک سے خوشی ایان پر جس لی مان بات کی ایان نے انہوں لئے اس تھے عزیز  

کہا۔۔  ہوئے ہنستے کر سن بات کی عفان نے ایان" بات۔۔ والی بھائی بڑے نہ ہوئی یہ! واہ ارے"  

 ایان دیا۔ کر بند فون کر کہہ کا ملنے صبح انہیں تو پایا خاموش کو عفان اب نے ایان"  ہللا۔۔ انشاء ہیں ملتے صبح پھر! بھائی اوکے"
گئے۔  چلے لئے کے ہونے فریش میں روم  واش خود اور دیا رکھ پر بیڈ کو موبائل نے عفان بعد کے کرنے بات سے  

 سے سوچوں اپنی پر  بات کی ڈرائیور اچانک تھے کھڑے گم میں سوچوں سے دیر کافی جو عفان"ہے۔۔ لیا نکال سامان سارا! سر"
 ہاتھ اپنا پر بیل لگی پر ڈور مین خود کر کہہ  کا جانے سے وہاں انہیں اور لیا  لے خود سامان سارا سے ہاتھ کے اس اور نکلے باہر

گیا۔  چال اندر کے گھر کر لے کو عفان وہ پھر اور آیا باہر سے مستعدی گارڈ ایک تو رکھا  

  چلتے میں الن نظر کی ان اچانک کہ تھے ہی رکھے پر راہداری چلتی سامنے قدم اپنے کر پکڑا کو گارڈز سامان اپنا بھی عفان
 لڑکھڑاہٹ ذرا میں  چال کی ان کہ لگا کو ان اچانک کہ تھے لگے جانے سے وہاں کر دیکھ انہیں وہ  تو گئی پر  عورت کسی ہوئے
 کھا چکر عورت وہ کیونکہ گئے آ پاس کے ان کر بھاگ فورا   وہ تو اٹھی دوبارہ چلتے چلتے آگے دور تھوڑی نظر کی عفان تو ہے

  پاس  وہیں کر لے کو سر چکراتے اپنے وہ تو دیا سہارا کر سنبھال  سے جلدی انہیں نے عفان کہ تھی والی ہی گرنے کرنیچے
گئیں۔  لگ دیکھنے بغور انہیں کر اٹھا سر وہ  پر آواز نرم کی عفان تو آگئیں پر ایک سے میں کرسیوں موجود  

  وہ پر جس پوچھا کر بٹھا سے آرام پر کرسی کو بیگم آمنہ کر دے سہارا سے بازو انہیں نے عفان" جی۔۔؟ ماں نا ہیں  تو ٹھیک آپ"
لگی۔  دینے جواب کو عفان سے آہستگی  



  غصہ پر مجھ نے بیٹی میری ورنہ لیا سنبھال نے آپ بیٹا شکریہ بہت گیا۔۔ چکرا سر میرا اچانک چلتے چلتے بس وہ! بیٹے ہاں"
 کچھ تو کہا نے عفان پر جس دیا جواب ہوئے مسکراتے سے آہستگی کو اجنبی اس نے بیگم آمنہ" گئیں۔۔ کیوں باہر اکیلی کہ تھا کرنا

دیا۔ کر اکتفا پر مسکرانے ہلکا بس نہیں  

 عنصر کا نرمی میں آنکھوں کی جس دیکھا نظر ایک کو لڑکے سے خوبرو اس نے بیگم آمنہ" ہیں۔۔؟ مہمان کے بیٹی شفاء آپ"
تھا۔  رہا آ نظر واضح  

 کے سر جھکے اپنے  نے عفان" ہوں۔۔ آیا رہنے لئے کے دنوں تھوڑے ادھر لیے اس ہوں بھائی کا دوست  کے ایان میں وہ جی۔۔"
  کے بیماری طویل باعث کے جھریوں پر چہرے کے ان تھیں۔ رہی دیکھ سے نگاہوں نرم انہیں جو دیا جواب کو عورت  اس ساتھ

تھے۔  آرہے نظر واضح آثار  

کہا۔  سے آہستگی میں جواب کے بات کی عفان نے بیگم آمنہ" ہے۔۔ صحیح ہمم۔م"  

 ایسا پھر یا ہے ضرورت اشد کی سہارے کسی وقت اس واقعی کو آپ رہی۔۔ لگ نہیں ٹھیک کچھ مجھے طبیعت کی آپ! جی ماں"
 دیکھتے طرف کی ان اب نے عفان" ہوگی۔۔ آسانی بھی میں  چلنے کے آپ سے اس کریں لیا رکھ اسٹک ایک ساتھ اپنے آپ کریں

تھیں۔ لگیں مسکرانے سے دھیمے بیگم آمنہ پر جس کی بات سے لہجے نرم بڑے ہوئے  

  اس ہے رکھا خیال بہت میرا ہمیشہ نے بیٹی میری ہوئی۔۔  نہیں  محسوس ہی ضرورت کی اسٹک کسی کبھی مجھے تک آج! بیٹے"
 آج کیونکہ گیا رہ دیکھتا انہیں لئے کے پل ایک عفان کر سن بات کی بیگم آمنہ" آیا۔ نہیں ہی میں ذہن کا لینے اسٹک بھی کبھی لئے

ہے۔ سمجھتی ضروری دینا  توجہ پر خود صرف بجائے کی دوسرے کسی میں ماحول اس جنریشن ینگ کی کل  

 ملی بیٹی ایسی جنہیں تھا۔ آیا رشک پر قسمت کی ان لیے کے پل ایک کو عفان میں حالت بوڑھی اس بھی وہ بننا سہارا کا باپ ماں
تھی۔  رہی رکھ خیال کا ان کر بڑھ بھی سے بیٹے کسی جو تھی  

کی۔  تائید کی بیگم آمنہ سے دل نے عفان!"جی۔ ماں ہے بات اچھی بہت تو یہ"  

  وہ تو ہمیشہ ورنہ گئی آ کرنے واک باہر ہی اکیلی میں تو لگا گھبرانے سا تھوڑا دل میرا اچانک تو گئی پڑھنے نماز وہ بھی ابھی"
"ہے۔۔ ہوتی ہی ساتھ میرے  

  نہیں پر گھر وقت اس شفاء اور ایان کیونکہ گیا۔  لگ کرنے باتیں پھلکی ہلکی بیٹھا ساتھ کے ان لئے اس تھا فری وقت اس بھی عفان
 تھے۔ 

  اپنے وہ پھر تھا۔ رہا  کر ویٹ بیٹھا ہی میں گھر کا ان وہ ورنہ گیا پڑ جانا سے وہاں سے وجہ کی ایمرجنسی کسی اچانک کو ایان
تھا۔  گیا نکل سے وہاں کیلئے دیر کچھ کر بتا ذریعے کے میسیج انہیں کا کام ضروری کسی  

 بوڑھی ان بجائے کی بیٹھنے کر جا اندر نے عفان لیے اس" ہوں۔ پہنچتا میں دیر تھوڑی ابھی میں پہنچیں۔۔ گھر آپ! بھائی عفان"
دی۔ ترجیح کو بیٹھنے ساتھ کے عورت  

  میں کالئی کی ہاتھ اپنے ہی فورا   کر سن  ذکر کا نماز سے بیگم آمنہ نے عفان"کیا۔۔؟ ہے ہوگیا ٹائم کا ظہر وقت۔؟؟ اس نماز۔۔؟؟"
  سے نگاہوں سوالیہ کو بیگم آمنہ لئے اس ہے۔ باقی  وقت کافی ابھی تو  میں ظہر کہ چال پتہ انہیں تو دوڑائی نگاہ پر گھڑی موجود

گیا۔ لگ پوچھنے ہوئے دیکھتے  

"ہے۔۔ رہی پڑھ چاشت نماز نفل وہ اسوقت  دراصل ا!بیٹے۔ نہیں"  

  بہت کا پڑھنے کو نمازوں فرض ان پڑھیں۔۔ہمیں نماز لوگ سب تاکہ ہے گیا کیا بار بار میں قرآن ذکر تو کا نمازوں فرض! بیٹے"
"ہے۔ ملتا ثواب  

  بھی کا ان تو لیں پڑھ بھی نماز نفل اگر میں ساتھ لیکن گا جائے پوچھا میں بارے کے نماز ہی سوال پہال دن کے قیامت  کیونکہ" 
" ہے۔۔ ملتا ثواب زیادہ بہت  

  لگی پڑھنے نماز فرض سے باقاعدگی بھی میں ہی سے تب میں بارے کے حدیث ایک دفعہ ایک تھا بتایا مجھے نے بیٹی میری"
"میری۔۔ ہے گئی دے جواب ہمت اب مگر تھی پڑھتی سے باقاعدگی بھی نماز نفل ساتھ کے اس تو پہل پہلے ہوں۔  

میں۔۔  بارے کے نماز تھی بتائی حدیث ایک مجھے نے فاطمہ  

: ہے وسلم علیہ ہللا صلی  مصطفی محمد فرمان  

 کرے غسل میں اس مرتبہ پانچ میں دن وہ اور ہو جاری پر دروازے کے کسی سے میں تم جو ہے طرح کی نہر اس مثال کی نماز"
" ہے۔ ڈالتی دھو  کو گناہوں بھی نماز طرح اسی رہے نہ باقی میل بھی کچھ پر بدن کے اس کہ تک یہاں  

 کبھی بھی وہ  کیونکہ ہوئی شرمندگی سے خود اسے کر سن باتیں کی ان ہی تھا۔ایکدم رہا سن باتیں گہری کی ان  سادھے چپ عفان
تھی۔  پڑھی نہیں سے باقاعدگی نماز بھی کوئی بھی کبھی لیکن تھا کرتا لیا پڑھ نماز کبھار  

 کے ہونے بیمار سخت عورت وہ  کیونکہ گیا۔ جھک سے شرمندگی لئے کے پل ایک چہرہ کا عفان کر سن بات کی ان بھی اب
 خود پل اس کو تھا۔ان رہا پڑھ نماز کبھار کبھی باوجود کے ہونے توانا و تندرست وہ اور تھی رہی چھوڑ نہیں  نمازیں فرض باوجود

تھی۔ رہی ہو محسوس شرم خاصی اچھی سے  

 مجھے نے  اس تو بتایا میں بارے کے نمازوں نفل جب نے فاطمہ پھر مگر تھا۔۔ علم ہی کا نمازوں فرض ان خود مجھے تو پہلے"
 نمازیں نفل بھی نے میں سے تب جاؤں  لگ پڑھنے بھی میں نہ کیوں کہ لگا کرنے دل ہی خود میرا تو بتایا ثواب بڑا اتنا کا ان

" کردیں۔ شروع پڑھنی  

تھیں۔  رہیں کر اثر پر دل کے اس سیدھا اب جو گیا لگ سننے باتیں آمیز حالوت کی ان کر دیکھ سے غور انہیں اب عفان  

۔ ہے ہوا لکھا ثواب زیادہ  ہی بہت تو میں بارے کے نماز نفل کی تہجد  

:کہ ہے میں مبارکہ حدیث  

"ہوں۔۔ دیتا کر عطا توفیق کی نماز تہجد اسے میں تو ہوں دیتا لکھ قرب اپنا میں پر جس"  

تھیں۔ بتائی نے فاطمہ مجھے حدیثیں ساری کافی بھی میں بارے کے نماز نفل کے اشراق طرح اسی  

:فرمایا نے وسلم علیہ ہللا صلی ہللا رسول کہ ہے روایت سے عنہا ہللا رضی انس حضرت  

 اشراق نوافل رکعت  دو پھر آئے نکل سورج  کہ تک یہاں رہے کرتا الہی ذکر بیٹھا پھر پڑھے باجماعت نماز کی صبح شخص جو"
"ہوگا۔ مقبول بھی حج اور  گا ملے ثواب کا عمرے اور حج اسے تو پڑھے کے  

: ہے میں مبارکہ حدیث اور ایک  

 کی اس دن پورا تعالی   ہللا گی چھوئے نہیں  آگ کی دوزخ کو کھال کی اس تو ہے کرتا ادا رکعت چار یا دو کی اشراق شخص جو"
" گے۔ فرمائیں کفالت  

:ہے مروی سے عائشہ حضرت  

 گناہوں وہ تو کرے ادا اشراق بعد کے آفتاب  طلوع اور رہے مشغول میں عبادت  پر جگہ اسی باوضو پھر پڑھے نماز کی صبح جو"
"ہے۔ جنا ہی آج  اسے نے ماں کی اس گویا ہے جاتا ہو پاک ایسا سے  

ہے۔ زیادہ بہت ثواب بھی کا نفل نماز چاشت بیٹے طرح اسی  

:ہے مبارکہ حدیث  

 برابر کے  جھاگ کی سمندر وہ چاہے گے جائیں ہو معاف گناہ سارے کے اس  گا کرے ادا سے پابندی نماز کی چاشت شخص جو"
"ہوں۔۔ نہ کیوں ہی  

:ہے فرمایا مزید میں بارے کے نماز اس نے وسلم علیہ ہللا صلی محمد حضرت  



 میں عابدین نام کا اس گا پڑھے رکعت چار جو اور گا جائے لکھا نہیں میں غافلین نام کا اس گا پڑھے رکعت دو کی چاشت جو"
 کی قانتین کو اس گا پڑھے آٹھ جو اور ہوگی کفایت لیے کے دن کے اس وہ گا پڑھے رکعت چھ کوئی جو اور گا جائے رکھا

" گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جائے بنایا گھر کا سونے میں جنت لئے کے اس گا پڑھے رکعت بارہ جو اور  گا جائے لکھا میں جماعت  

  پوری انہیں بھی عفان اور تھیں ہوئے رکھے جاری گفتگو سے دیر کافی وہ لئے اس تھی بہتر قدرے آج طبیعت کی بیگم آمنہ
تھا۔  رہا سن سے دلجمعی  

ہے۔ ثواب زیادہ بہت بھی کا اوابین نماز نفل طرح اسی  

:ہے گیا فرمایا میں حدیث  

 ثواب برابر کے عبادت کی سال بارہ اسے تو کرے نہ  گفتگو دنیاوی کوئی میں درمیان اور پڑھے رکعت چھ بعد کے مغرب جو"
" گا۔ ملے  

  کے ان میں لہجے کے عفان" کا۔۔ آپ شکریہ بہت لگا۔۔ اچھا بہت کر مل  سے آپ مجھے جی۔۔ ماں ہیں کرتی باتیں اچھی بہت آپ"
دیں۔ مسکرا سے دھیمے بھی بیگم آمنہ کر دیکھ جسے تھی رہی آ نظر محبت اور عقیدت واضح لیے  

  بیگم آمنہ" ہے۔۔ رہا ہو محسوس  اچھا کافی مجھے اب ہوں چلتی اندر میں پھر اچھا بیٹے۔۔ لگا اچھا بہت کر مل سے آپ بھی مجھے"
بیٹھی۔ اٹھ سے چئیر خود اور کہا سے عفان سے لہجے ہوئے مسکراتے نے  

جائیں۔ نہ گر وہ تاکہ لیا پکڑ ہینڈل کا چئیر کیلئے سنبھالنے کو خود فورا نے انہوں تو اٹھایا نہ بوجھ کا ان نے ٹانگوں کی ان مگر  

 بیگم آمنہ نے عفان" رہی۔۔  لگ نہیں ٹھیک کچھ طبیعت کی آپ مجھے ہوں۔۔ دیتا چھوڑ تک کمرے آپکے کو آپ میں آئیے آپ! آنٹی"
آئے۔  لے تک دروازے کے انیکسی لیے انہیں تھاما۔اور ہاتھ کا  

 گا ہویئے نہ پریشان کر دیکھ کو ان آپ تو ہیں دار کرایہ نئے میں گھر کے تھا دیا کر میسج ہی پہلے کو بھائی عفان نے ایان کیونکہ
تھا۔  دیا کر سینڈ میسج کا" اوکے" جوابا نے عفان تو"ماشاءہللا۔۔ ہیں لوگ اچھے بہت  

  والے سامنے پر بتانے کے بیگم آمنہ ہوئے گزرتے سے الؤنج وی ٹی کر آ آگے سے دروازے داخلی لیے نے انہیں عفان اب
لگا۔  بڑھنے طرف اس لیے  ساتھ اپنے کو ان قدم اپنے جانب کی دروازے کے کمرے  

 پھٹی مارے کے حیرت آنکھیں کی اس لئے کے پل ایک تو ہوا متوجہ ادھر ہی بےاختیار کر سن آواز نسوانی کی کسی اچانک تبھی
تھیں۔ رہیں لگ سی پہچانی جانی بہت کو عفان آنکھیں یہ کیونکہ تھیں۔ گئیں رہ پھٹی کی  

  تھا۔بے ہوا لپیٹا سے اچھے پر سر میں سٹائل کے نماز  کو دوپٹے لیکن تھا نہیں حجاب پر چہرے اب کہ تھا اتنا صرف فرق میں اس
تھا۔  سکا نہ ہٹا سے سراپے کے اس نگاہ اپنی تک دیر کافی وہ ہی اختیار  

 باہر کر رکھ جائےنماز ہی میں کمرے اپنے تو  ہوئی  فارغ  کر پڑھ نماز ابھی جو فاطمہ" ہیں۔۔؟؟ رہیں کر بات سے کس آپ یہ! ماما"
 کر دیکھ کو شخص پہچانے جانے کسی سامنے اپنے مگر گئی آ باہر ہی فورا وہ تو دی سنائی آواز کی بیگم آمنہ اسے تو لگی آنے

سکی۔  نا چھپا حیرانگی اپنی فورا    

 جانب کی کمرے اسی واپس سے جلدی پر آنے یاد کچھ پھر اور رہی دیکھتی کھڑے میں حالت کی شاک اسے کیلئے پل کچھ اور
 اپنے تھامے کو سر چکراتے سے درد وہ تو لگا سے زور پر دروازے سر کا اس سے وجہ کی ہونے بند دروازہ کا اس لیکن مڑی۔

تھی۔ ہورہی محسوس شرمندگی  سے خود اب اسے کیونکہ گئی چلی اندر فورا کر کھول دروازہ سے ہاتھ ایک  

  احکامات کے پردے کو اس سے جب تھی رہی آ کرتی پردہ سے ایک ہمیشہ تو وہ لیا دیکھ بغیر کے حجاب اسے نے کسی کیسے"
" تھا۔۔ چال پتہ کا  

 سے قوت پوری سر کا ایمان کہ تھا لگا ہی بتانے  کا ہونے بند دروازہ وہ ابھی مگر تھا چکا دیکھ مڑنا واپس میں جلدی کا اس عفان
گیا۔ رہ کر ٹکرا سے دروازے  

اٹھی۔ گونج میں الؤنج وی ٹی آواز تفکرآمیز کی بیگم آمنہ پر آواز کی شور تبھی  

 ایمان مگر لگی  پوچھنے لیے اس تھا لیا دیکھ ہوئے مڑتے فورا اسے بھی نے بیگم آمنہ"نا۔۔ نہیں تو لگی زیادہ فاطمہ۔۔ کر سنبھل"
گئیں۔ بیٹھ پر ایک سے میں صوفوں موجود ہی ادھر کر کہہ کا بٹھانے میں الونج وی  ٹی کویہیں عفان وہ کر پا نہ جواب کا فاطمہ  

  شکریہ کا اس کر رکھ ہاتھ سے نرمی پر کندھے کے عفان ہی بیٹھتے پر صوفے نے بیگم آمنہ!" بیٹے۔۔ شکریہ بہت کا مدد کی آپ"
کیا۔  ادا  

 اپنی ہوئے مسکراتے کر دیکھ کو لہجے آمیز تشکر کے ان  نے عفان"ہوں۔۔ چلتا میں رکھیں۔۔ خیال اپنا آپ جی نہیں۔۔ماں بات کوئی"
تھا۔  پڑا اپنانا انداز سوچ پر انہیں اب مگر تھے گئے آ باہر سے انیکسی ہوئے چلتے تیز سے وہاں  پھر اور کہی بات  

  محتاط بہت انہیں طرح اس تھی کرتی حجاب سے اجنبی ہر تھا۔ایمان رہا لگ نہیں صحیح فیصلہ کا رہنے یہاں اپنا انہیں اب کیونکہ
گئے۔  آ میں کمرے ہوئے چلتے چال دھیمی وہ اب  لئے اس تھا۔ پڑنا اپنانا انداز  

  بیگ اپنا پھر اور بڑبڑایا میں آواز آہستہ سے  خود عفان"گا۔۔ پڑے منانا صورت ہر کو ایان مجھے لیے کے جانے سے یہاں اب"
تھا۔ ہوا پڑا ہی  پیک تک ابھی جو لگے دیکھنے  

  واش کر بڑبڑا میں آواز اونچی تقریبا بار کی اب  عفان" مجھے۔۔ پڑتا کرنا پیک سارا سے پھر  ورنہ  نکاال نہیں سامان ابھی ہے شکر"
گئے۔  چلے لئے کے ہونے فریش میں روم  

                

 سے نگاہوں خالی خالی سے کب جو تھا نکاال سے دنیا کی خیالوں کو شمسہ نے واز  باش خوش کی سنی" ڈئیر۔۔؟ شمسہ ہو کیسی"
اٹھی۔ بج ٹون رنگ کی فون اچانک کہ تھی رہی دیکھ ادھر ادھر بیٹھی میں الن  

 آواز کی سنی آتی سے ریسیور مگر لیا لگا سے کان اپنے موبائل کر پھیر ہاتھ پر اسکرین ٹچ کی موبائل ہی دیکھے بنا نے شمسہ
پٹخا۔ ال میں دنیا کی ہوش دم ایک اسے نے  

 کی طبیعت اسکی اور اٹھا بول سے پھر کر پا نہ جواب کا اس سنی" نا۔۔؟ ہے ٹھیک تو طبیعت تمہاری تمہیں۔۔ ہوا کیا! شمسہ۔۔ یار"
لگا۔ کرنے دریافت خیریت  

 پوچھنے کا طبیعت کی اس میں آواز آہستہ بھی شمسہ اب پر بالنے بار بار کے سنی" ہو۔۔؟ کیسے تم سنی۔۔ ہوں ٹھیک میں  ہ۔ہ۔ہاں۔۔۔"
  طنزیہ ہی خود کر سوچ کا موجودگی میں  گھر اپنی مگر تھیں۔ رہی ڈھونڈ کو کسی پاس  آس نگاہیں کی اس اسوقت مگر تھی لگی

دی۔ مسکرا  

"ہوں۔ ہی پر  گھر وقت  اس تو میں ہے سکتا آ کیسے یہاں مین ماسک وہ"   

  کہ تھی رہی سوچ کچھ کافی میں ذہن اپنے ہوئے کرتے توڑ جوڑ سے خود شمسہ" پر۔۔ پارٹی برڈے تھا آیا پر گھر تو بھی پہلے وہ"
تھی۔  کٹیلی تھوڑی بار اس مگر گونجی آواز کی سنی میں اسپیکر کے فون سے پھر اچانک  

 سنی" ہو۔۔ رہی دے نہیں ہی جواب کوئی کہ  ہو تم مگر ہوں رہا کر بات سے تم سے کب میں ہو۔۔؟ گم کہاں تم شمسہ یار نہیں پتہ"
تھا۔  چکا آ تنگ اب سے حالت اس کی اس وہ کیونکہ کہا میں لہجے غصیلے تھوڑے اب نے  

 کافی پچھلے سلسلہ یہ کرتی نہ ہی بات سے ڈھنگ تو ملتا آن فون کبھی اگر پھر یا دیتی کر آف سے سرے ہی فون اپنا تو کبھی جو
تھا۔ چکا آ تنگ بآلخر سنی اب لیے اس تھا رہا چل سے دنوں  

 آواز سخت کی اس نے شمسہ" ہوں۔۔ کرتی بات میں بعد سے تم میں ہے۔۔ رہی لگ نہیں ٹھیک کچھ طبیعت میری! سنی سوری ایم"
کردیا۔ ڈسکنیکٹ فون کرکے ختم بات اپنی ہی فورا   تو سنی  

مارا۔ دے پر دیوار فون آکر میں غصے پھر اور رہا گھورتا کو فون بند دیر کافی سنی  



  ہوں سکتا ہار کیسے میں ہے نہیں ہی سیکھا  ہارنا سے بچپن تو نے میں سکتا۔۔ ہار نہیں شرط کوئی میں ہوسکتا۔۔۔ نہیں ایسے نہیں۔۔"
  خود میں غصے ہوئے کرتے اسٹارٹ پہل چہل میں کمرے سے انداز مضطرب اب نے سنی" نہیں۔۔ سے۔۔ہرگز لڑکی اس بھی وہ

تھا۔ مصروف میں کرنے باتیں ہی سے  

  اپنے وہ لئے اس  تھی۔ آرہی نظر صاف شکست اپنی کو اس تھی۔ رہی ہو نمایاں جھلک کی چینی بے سے انداز ایک ہر کے اس
تھا۔ رہا لگ پاگل نیم اسوقت ہوئے چھوتے کو حدوں آخری کی  غصے  

  یہ اب سکتا مان نہیں ہار میں سے آسانی اتنی گا۔۔۔ کروں میں وہ پڑا کرنا بھی جو اب مجھے لئے کے جیتنے کو شرط اس!  شمسہ۔۔"
.."ہے گئی آ پر Ego میری بات  

 ایک لٹکے میں کمرے نے سنی" ۔۔۔ نہیں سنی بھی نام میرا تو پھنسایا نہ طرح بری میں جال کے پیار اپنے تمہیں دیکھنا۔۔اگر تم"
  زور  زور کر لگا قہقہہ ہی خود پھر اور کیا  اعادہ کا عزم اپنے سے پھر ہوئے مارتے مکے سے سختی پر  بیگ پنچنگ پر سائیڈ

گیا۔۔  لگ ہنسنے سے  

تھا۔ رہا  لگ نہیں بالکل میں حواس اپنے وہ  وقت اس  

  کرنے زیر کو لڑکی ایک  ساتھ کے سنی نے انہوں جب لگی لہرانے مالقات وہ کی دوستوں اپنے پر پردے کے ذہن کے اس تبھی
تھی۔  لگائی شرط لیے کے  

 ان لڑکی ایک تو تھا ہوا بیٹھا کر جما رش جگہ ایک میں کالج ساتھ کے لڑکوں کے گروپ اپنے سنی" بائے۔۔ ہارٹ سویٹ! اوکے۔"
لگا۔ کرنے ہائے ہیلو سے اس ہوئے مسکراتے بھی سنی جوابا تو لگی کرنے مصافحہ کر مل گلے سے سنی آکر پاس کے  

  اس  پینٹ کا اسٹک لپ میچنگ پر ہونٹوں کے اس تھی۔ ہوئی پہنی جینز بلیو اور شرٹ ٹی شارٹ کی کلر اورنج اسوقت نے لڑکی اس
 بائے کو ان سمیت مسکراہٹ لیوا جان اپنی لڑکی ماڈرن وہ بعد کے دیر تھوڑی تھا۔ رہا دکھا حسین تک حد کی جانے لگ نظر کو

گئی۔  چلی سے وہاں کر کہہ  

  خود کر مل سب پھر تھے کیے پاس کمنٹس نازیبا مختلف پر ڈھال چال کی اس بعد کے جانے کے اس نے لڑکے ہر کے گروپ اس
گئے۔  ہو مجبور پر لگانے قہقہہ بےہنگم ہی  

  مسکراہٹ سی شرمیلی اور خوبصورت ایک اچانک کہ تھے مصروف میں گپیوں خوش بیٹھے میں الن کے کالج وقت اس لوگ وہ
تھی۔  گئی سی ٹھہر لئے کے پل ایک پر سراپے کے اس نگاہ کی سنی تو گزری سے وہاں ساتھ کے دوست ایک اپنی  لڑکی والی  

 دیکھ چہرے مسکراتے کے ان لگے۔اچانک ہنسنے ہنسی کھسیانی لوگ سب تو کی محسوس بخوبی بات یہ نے دوستوں سب کے اس
گیا۔ لگ دیکھنے سے نگاہوں طائرانہ کو سب ان تو آیا ہوش کو سنی کر  

 میں انداز سوالیہ کو ان تو دیکھے چہرے مسکراتے ہنستے کے سب نے سنی"ہو۔۔؟ رہے  کیوں ہنس کو۔۔؟اتنا لوگوں تم ہوا کیا"
لگا۔ پوچھنے  

  تمہیں نے لڑکی اس مگر  ہے۔۔ آتی خود پیچھے تمہارے سے وجہ کی چارم تمہارے لڑکی ہر ہیں رہے دیکھ یہ بس ہم! سنی یار"
 حقیقت نے دوست ایک  کے سنی" ہے۔۔ کیا پیچھا کا اس تک دور کافی نے  نگاہوں تمہاری لیکن دیکھا نہیں کر اٹھا بھی نظر ایک

تھا۔  دیا کروا خاموش لئے کے پل  ایک کو اس کر بتال  

 دم ایک نے سنی" ہے۔۔ ہوئی فہمی غلط کوئی تمہیں ضرور تھا رہا دیکھ میں الن ہی ویسے تو میں ہے۔۔ نہیں بات کوئی ایسی  ا۔ا"
  اپنے لیے اس تھا گیا پا  قابو پر خود ہی فورا وہ  مگر تھی رہی تو شرمندگی تھوڑی پر جانے پکڑے چوری اپنی اسے کہا۔ کر گڑگڑا

لگا۔ دیکھنے سامنے سے پھر ہوئے کرتے بات اپنی میں انداز پراعتماد ازلی  

  وہ تو لئے کے پل ایک تو کہا کا لگانے شرط کو اس نے دوست ایک  کے سنی" شرط۔۔ پھر لگی تو ہے بات ایسی اگر! اچھا۔۔"
ہوا۔ گویا ہی خود ہوئے ہنستے پھر مگر ہوا خاموش  

  سنی" گا۔۔ آئے بھی مزہ کافی  میں چیلنج اس ہے لگتا لیکن ہے۔۔ پسند بہت چیلنجز مجھے ہی ویسے  ہے پتا تمہیں! یار۔۔ ہے ٹھیک"
۔۔۔۔  لی لگا شرط کر رکھ ہاتھ پر ہاتھ کے دوست اپنے پھر کہا ہوئے مسکراتے میں انداز بےباک نے  

 بیٹھے ساتھ اپنے نے لڑکے ایک موجود  میں گروپ" ۔۔؟ ہے لگائی کیوں شرط سے تم نے اس تمیں۔۔بھال بتاؤں بات ایک! سنی"
لگا۔ پوچھنے ہوئے اچکاتے ابرو اسے اب بھی سنی تو تھی لگائی شرط نے جس کیا اشارہ طرف کی لڑکے  

  کی آصف سے غصے اسوقت جو دیکھا راست براہ طرف کی شکیل اب ہوئے پوچھتے میں انداز سوالیہ اب نے سنی" کیوں۔۔؟"
تھا۔  مصروف میں پھوڑنے سامنے کے سنی بھانڈا کا اس جو تھا رہا دیکھ طرف  

 کر عزت بے اسے سامنے  کے کالج سارے  نے لڑکی اس مگر تھی۔۔ کی کوشش کی مارنے الئن پر لڑکی اس نے شکیل اپنے یہ"
  نے آصف" آرہی۔۔ نہیں ہاتھ کے اس طور کسی لڑکی وہ مگر ہے ہوا پڑا پیچھے کے  لڑکی اس یہ سے تب لئے اس تھا دیا رکھ کے

کہا۔ ہوئے دیکھتے طرف کی شکیل ہوئے ہنستے میں انداز طنزیہ  

  کی اس اور تھا۔ دیا کر ریجیکٹ سے طریقے  برے کو پرپوزل کے شادی کے اس نے شمسہ جب تھا یاد دن وہ بھی آج اسے کیونکہ
تھا۔  دیا کر انکار صاف بھی سے رکھنے رشتہ جیسا دوستی سے اس کر کہہ کا تربیت بگڑی  

 کیا میں دیکھو تم لیے کے جیتنے کو شرط اس اب مگر تھا رہا لے نہیں سیریسلی کو شرط اس میں تو پہلے ہے۔۔۔ بات یہ تو! اچھا۔۔"
"ہوں۔۔ کرتا کیا  

 گا۔۔اور آئے مزہ اب  ہاہاہا دینا۔۔ بدل نام میرا تم تو کرے نہ محبت  اعتراف سے مجھ لڑکی وہ سامنے تمہارے شکیل دیکھنا تم اور"
" آتا۔۔ نہیں مزہ بھی بالکل کا جینے کو الئف  تو ہو نہ تھرل  کوئی میں الئف اگر تھا۔۔یار رہا ہو بور سے دنوں کافی میں بھی ویسے
 تھے جانتے سب کیونکہ تھے۔ ہوگئے مجبور پر لگانے قہقہہ ہنگم بے سب تو کیا واضح پر دوستوں سب پالن پورا اپنا نے سنی

ہے۔  سکتا جا تک حد بھی کسی لیے کے کرنے پوری شرط اپنی سنی  

  کرتا ایکٹنگ  کی بننے اچھا  آگے کے لڑکی اس کر بوجھ جان  بیلے۔۔ پاپڑ کافی آگے کے لڑکی اس نے سنی تک اب کر لے سے تب
 رہا۔

  رہی کرتی انداز نظر سے طریقے برے کو اس شمسہ تو پہل پہلے کی۔ مدد سے طرح ہر کی اس بار بار سے بہانے بہانے نے اس
 ٹیکنے گھٹنے آگے کے اس کر ہو مجبور ہاتھوں کے دل بھی وہ کر دیکھ شدت کی جذبات اور لگاؤ قدر اس کا اس میں بعد مگر

تھی۔  گئی لگ  

تھی۔ رہی آ نہ میں ہاتھ کے اس طرح پوری وہ بھی ابھی مگر  

  کی کردار مضبوط شاید لڑکی وہ مگر تھا۔ ضروری کروانا محبت اعتراف  سے اس لیے کے جیتنے شرط اپنی کو سنی لئے اس
 آخر پالن بنایا بنا کا اس بار ہر کہ تھی آرہی نہیں سمجھ  اسے تھی۔ جاتی نکل سے جال گئے بچھائے کے اس بار ہر جو تھی مالک

ہے۔ جاتا ہو کیسے فیل  

  یہ مگر تھا۔ پھینکتا نکال باہر سے زندگی اپنی کو ان کے کر گزاری وقت دیر کچھ وہ ساتھ کے جن تھیں مرتی پر اس لڑکیاں کئی
تھی۔ چکی ہو سوار پر اعصاب کے اس طرح بری شمسہ لڑکی  

تھی۔ چکی کر مجبور پر نے جھکا طرح بری کو اس لڑکی یہ مگر تھا پایا ہوئے  جھکتے کو لڑکیوں آگے اپنے ہمیشہ تو نے اس  

 شرط اپنی میں اب جائے۔۔ ہو مجبور لئے کے آنے پاس میرے ہی خود لڑکی یہ سے جس ہوگا بنانا پالن ٹھوس کوئی مجھے اب"
  پر بیگ پنچنگ دیر کافی نے سنی" ہے۔۔ نہیں ہمت کی کرنے صبر اتنا اندر میرے سکتا کر نہیں انتظار مزید اب لیے کے جیتنے

تھا۔  نکاال غصہ اپنا  



  دوسرے اپنے سے نگاہوں سوچ پر اب اور گیا لگ پینے پانی لیے کے کرنے ٹھنڈا غصہ اپنا کر بیٹھ پر بیڈ کر ہار تھک اب اور
  وہ میں تصویر اس تھی۔ کھینچی بغیر بتائے کو اس نے اس جو گیا لگ دیکھنے کو تصویر اس کی شمسہ گئی کھینچی میں موبائل

تھا۔  لیا کر مقید میں موبائل اپنے لمحہ یہ  بغیر بتائے کو اس نے سنی تبھی تھی رہی دیکھ سامنے ہوئے سوچتے کچھ  

  موبائل نے سنی" نہیں۔۔ بھی خود تم کہ تک یہاں سکتا روک نہیں کوئی سے آنے پاس میرے تمہیں اب نہیں۔۔ اور اب شمسہ۔۔ بس"
گیا۔ ہو محو میں دیکھنے کو تصویر اس خود اور تھا لیا گرا پر بیڈ واپس  سر اپنا ہوئے پھیرتے ہاتھ سے نرمی پر تصویر کی  

 آیا پالن ایک میں دماغ کے اس تو پڑا زور پر ذہن کے اس ہی تھی۔اچانک رہیں کر رقص سوچیں کئی اسوقت میں دماغ کے اس
گئی۔ رہ کر پھیل  مسکراہٹ زہرخند پر چہرے کے اس  پر جس  

  وہیں کو موبائل ساتھ کے تاثرات مسرور لیے اس تھا۔ چکا ہو یقین پورا کا جیت اپنی تحت کے پالن اس ہی سے ابھی کو اس کیونکہ
گیا۔ چال میں روم واش لیے کے ہونے فریش خود اور اترا نیچے سے بیڈ وہ کر چھوڑ  

 کسے پرواہ ادھر مگر تھا رہا کر افسوس اظہار پر ٹوٹنے اپنے پر فرش سامنے ہوا چور چور موبائل دوسرا موجود میں کمرے
 تھی۔۔۔ 

                

 سے دور اسے بھابی عائشہ تو آئی نیچے کر  ہو تیار لئے کے فنکشن کے مایوں زینی" ہللا۔۔ ماشاء ہو رہی  لگ پیاری بہت! زینی"
تھی۔  گئی رہ کر جھینپ کیلئے پل کچھ وہ تو لگی کرنے تعریف سے دل کھلے ہی دیکھتے  

  شکریہ انکا ہوئے مسکراتے سا ہلکا نے زینی"ہوں۔۔ لیتی کر ریڈی کو آحل میں تک تب  جائیں۔۔ ہو ریڈی بھی آپ! بھابی یو تھینک"
آئی۔  لے میں روم اپنے لئے کے کرنے تیار کو آحل  کر لے کپڑے کے آحل سے ان کر کہہ کا ہونے تیار بھی کو ان اور  کیا ادا  

 پٹکا کا اس اب کر پہنا ڈریس کا کلر ییلو الئٹ  کو آحل نے زینی" کیا۔۔؟ جانا نہیں پر شادی ساتھ ہمارے نے انکل اذی! آنٹی زینی"
  بیٹھا پر کاؤچ ہی سامنے جو لگی دیکھنے کو  اذالن کر مڑ پیچھے دم ایک پر پوچھنے کے آحل تو لگی کرنے سیٹ سے ہاتھ خود

تھا۔ رہا دے دکھائی محو میں پڑھنے کتاب کوئی  

گی۔  دے دے جواب ہی خود سے طرف کی اس زینی لگا کو تھی۔اذالن اٹھائی نہ اوپر نگاہ جھکی اپنی نے اس بھی کر سن نام اپنا  

 ان اسوقت جو لیا کر طرف کی آحل دوبارہ رخ اپنا کہے کچھ بنا تو دیکھا خاموش درجہ حد کو اذالن نے زینی طرف دوسری لیکن
تھا۔  رہا دیکھ چاپ چپ ہی کو دونوں  

 اٹھا اوپر نگاہیں جھکی اپنی نے اذالن" گا۔۔ پاؤں جا نہیں ساتھ کے آپ  آج ہے۔۔ جانا باہر سے کام ضروری کسی مجھے آحل۔۔ نہیں"
 ہوئے چاہتے نہ نظر کی اس لیکن دیا۔ دے  جواب ہی خود تو دیکھا کرتے برش ہیئر میں بالوں کے آحل سے خاموشی کو زینی کر

تھی۔ گئی رہ کر ہو انکاری سے ہٹنے سے سراپے کے زینی بھی  

 کلر گولڈن اوپر کے اس تھا۔ ہوا کیا تن زیب گاؤن کا کلر ییلو الئٹ سے لحاظ کے مناسبت کی فنکشن کے مایوں اسوقت نے زینی
 تھی۔ ہوئی لگی لیس زیب دیدہ بھری سے موتیوں اوپر کے دوپٹے شیفون اور تھے ہوئے لگے پیچز مختلف ساتھ ساتھ کے نیٹ کی

تھا۔  رکھا ٹکا پر شانے ایک اپنے دوپٹہ نے اس  

 کانوں کے اس میں شکل کی ٹاپس پھول کے گیندے میں کانوں تھا۔ رکھا باندھ میں شکل کی چوٹی ایک کو بالوں سلکی لمبے اپنے
  بار بار چہرہ کا اس جو تھی ہوئی کی سیٹ بندیا جیسی پھول کے گیندے آرٹیفیشل بھی پر پیشانی شفاف اور تھے۔ رہے جھول پر

تھی۔ رہی لٹک ادھر ادھر سے وجہ کی ہلنے  

  بھرپور سے دلکشی اور خوبصورت کے اس تھی۔ ہوئی لگائی اسٹک لپ بینک سی ہلکی صرف پر چہرے پر نام کے اپ میک
تھی۔۔۔   رہی لگ ہوئی چھائی سنجیدگی گہری وقت  اس پر چہرے  

 نے اذالن تو دیکھا کر مڑ پیچھے سے جلدی نے اس تو ہے میں حصار کے نگاہوں کی اذالن وہ کہ ہوا محسوس اچانک کو زینی
  اپنی کو چہرے بھرپور سے سادگی کے اس صرف سے کب وہ کہ چلے نہ پتہ کو زینی تاکہ لیں جھکا پر کتاب نگاہیں اپنی فورا

ہے۔ رہا جا تکے بغور سے آنکھوں  

 کرتے پیار پر گال کے اس بعد کے کرنے ریڈی  کو آحل اب نے زینی ۔۔"آحل؟ نا ہے ہے۔۔ رہا لگ پیارا بہت تو آحل  میرا!ماشاہللا۔۔"
تھا۔ دیا بٹھا سے صحیح پر ٹیبل کی مرر ڈریسنگ کو اس ہوئے  

تھا۔  گیا لگ دیکھنے بغور کو آپ اپنے ہوئے موڑتے طرف کی آئینے رخ اپنا پر کہنے کے زینی بھی وہ  

تھا۔  سکا نہ رہ بغیر دیے داد کو خود بھی آحل پر جس تھا بنایا اسٹائل ہئیر نیا اور پیارا بہت کا اس نے زینی  

  جیسا میرے بھی کا ان آپ تو ہوتا جانا ساتھ ہمارے بھی نے انکل  اذی اگر ہے۔۔ بنایا اسٹائل ہئیر پیارا بہت نے آپ! آنٹی زینی واؤ۔۔"
 طرف کی ان کے کر بند بک اپنی بھی اذالن تو کی تعریف خوب کی سٹائل ہئیر نئے اپنے نے آحل!!"نا۔۔ ۔۔ہیں بناتیں اسٹائل ہئیر ہی
 اس سٹائل ہیئر نیا یہ تھا۔ رہا  لگ خوبصورت بہت میں واقعی جو گیا لگ کرنے پیار کو آحل ہوئے جھکتے تھوڑا کر آ یہاں اور آیا

تھا۔ رہا  جچ خوب پر  

  اپنا پر  چیئر کی مرر ڈریسنگ وقت اس جو  لگایا ساتھ اپنے کو آحل کر نکال موبائل اپنا نے اذالن" ہیں۔۔ بناتے سیلفی آؤ آحل۔۔ چلو"
لگا۔ آنے نظر پرجوش کافی کیلئے بنانے سیلفی ساتھ کے اذالن ہوئے ٹکاتے کھسہ  

  زینی اور اذالن پر بات اگلی کی اس مگر گیا لگ مسکرانے سمیت تاثرات بھرے معصومیت ڈھیروں اپنی آحل پر نام کے تصویر
تھے۔ گئے ہو  مجبور پر دیکھنے سے نگاہوں ٹک یک کو دوسرے ایک بھی  

 مسکراتے  ساتھ کے اذالن نے آحل"نا۔۔ بنائیں سیلفی بھی ساتھ کے ان نا ہیں رہی لگ پیاری کتنی تو بھی آنٹی زینی! انکل۔ اذی"
  چیزیں ہوئی بکھری سامنے کے مرر ڈریسنگ جھکائے سر اپنا وقت اس جو آیا خیال کا زینی فورا اسے تو کھینچی تصویر ہوئے

تھی۔ رہی کر سیٹ سے خاموشی  

  ہوئی محسوس کرتی گردش میں ذہن اپنے سے پھر سیلفی گئی لی زبردستی  میں سویٹزرلینڈ کی اذالن فورا کو زینی پر بات کی آحل
 تھی۔ 

  سے وجہ کی موجوگی کی آحل اذالن"  جانا۔۔  آ میں بعد بھی آپ ہوں رہی جا نیچے میں لگتا۔۔ نہیں اچھا بنانا پکس مجھے آحل۔۔ نہیں"
 سن انکار صاف سے منہ کے زینی اب مگر تھا لگا بنانے جگہ ساتھ اپنے کیلئے زینی ہوئے ہوتے پر سائیڈ ایک اب ہی اختیار بے
 شخصیت کی اس ہی سے بعد کے شادی جو گئے کر اختیار صورت کی سنجیدگی وہی سے پھر ہی میں بھر پل تاثرات کے اس کر

تھے۔  گئے رہ کر بن خاصہ کا  

لگی۔  جانے باہر سے کمرے ہوئے بڑھاتے طرف کی آگے قدم اپنے تو چکی کر سیٹ چیزیں اپنی بعد کے کہنے بات اپنی زینی  

  نگاہوں سخت کو پشت جاتی سے کمرے کی  اس بھینچے سے سختی مٹھیاں اپنی ساتھ کے لبوں پیوست اپنے تک دیر کافی اذالن
تھا۔ رہا گھورتا  

 پیچھے کے زینی لگاتا چھالنگ نیچے سے ٹیبل ڈریسنگ اب  بھی آحل" ہوں۔۔ رہا جا نیچے بھی میں!! بائے۔۔ انکل اذی  اوکے۔۔"
تھا۔ گیا چال سے وہاں فورا بھاگتا پیچھے  

تھا۔۔۔۔۔۔۔  گیا رہ دیکھتا کو دروازے بند کے کمرے سے نگاہوں ساکت کھڑا وہیں دیر کچھ اذالن  

  ہیں رہیں کر شو ایسے تو Attitude ہے ہوتی حد لئے۔۔ کے کھینچنے تصویر ساتھ کے آپ ہوں رہا جا مرے کونسا بھی میں"

  لئے اس تھا بھایا  نہیں آنکھ ایک ہونا انداز نظر  سے پھر اپنا کو اذالن!!" ہوں۔۔ہمم رہا  فین کا ان میں بلکہ نہیں فین میری یہ  جیسے
  میں بالوں اپنے کر ہو کھڑا سامنے کے آئینے بھی خود اور لیا ڈال واپس  میں پاکٹ کی پینٹ موبائل اپنا ہوئے بڑبڑاتے سے غصے

تھا۔۔۔۔۔  ہوا ریسیو میسج نیا کا زمان اسے ابھی ابھی کیونکہ لگا کرنے برش ہیئر  



تھا۔  موجود پر سیٹ ہی سے پہلے زمان" آجائیں۔۔ آپ ہے ریڈی سیٹ کا شوٹنگ! سر"  

گیا۔ نکل کیلئے شوٹنگ اپنی کرکے سالم کو بابا اور ماما بھی اذالن لئے اس  

 کے کرنے بند  فون فورا کر دیکھ رکتے  میں پورچ کو اذالن اب تھا محو میں کرنے بات سے کسی پر  فون وقت  اس جو ڈرائیور
لگا۔  کرنے سٹارٹ کار ہوئے کرتے سالم کو اذالن کر  دے خم سا ہلکا کو سر اپنے ساتھ ساتھ  

 سماعتوں اپنی انکار میں لفظوں صاف کا زینی سے پھر کو اذالن کر دیکھ ڈالتے میں پاکٹ کی پینٹ فون سے تیزی  کو ڈرائیور اس
تھے۔ گئے رہ کر سمٹ ہی میں بھر پل تاثرات کے لگا۔اس ہونے محسوس گونجتا میں  

لیا۔  کر مصروف میں کام  کو خود کر کھول ٹیبلیٹ اپنا نے اس کیلئے کرنے حاصل نجات سے سوچوں کی زینی  

  کی سیٹ ہوئے کرتے ڈرائیو تو بھر گھنٹہ انہیں کیونکہ آیا نکل پہلے دیر کافی لئے اس تھا دور کافی سے یہاں بھی سیٹ کا اس
تھا۔ پہنچنا پر لوکیشن  

                

 ضرار"  ہیں۔۔ جاتے چلے میں کمرے اور کسی تو چاہتی جانا نہیں میں الن تم اگر رہا۔۔ لگ نہیں ٹھیک کچھ  مجھے کمرہ یہ! حیا۔۔"
ہوگیا۔ مجبور پر کرنے مخاطب پھر بار ایک کو حیا تو دیکھی حالت خستہ قدر اس کی کمرے نے  

 دوبارہ سے لڑکی اس بھر زندگی اب کہ تھا لیا سوچ نے اس تھا کروایا چپ کو ضرار نے اس سے طریقے برے قدر  جس ورنہ
 مخاطب کو حیا سے پھر اور پڑا بدلنا ارادہ اپنا اسے کر دیکھ حالت بری قدر اس کی کمرے اب مگر گا کرے نہیں بات بھی کبھی

پڑا۔ کرنا  

  چاہیے نہیں گائیڈالئنز تمہاری بار بار مجھے" "جاؤ۔۔۔ چلے تو ہے جانا نے تم اگر ہوں۔۔ چکی کہہ بھی پہلے سے تم میں! ضرار۔"
  نگاہ میں کمرے طائرانہ دفعہ ایک پر کہنے کے ضرار  نے حیا"دو۔۔ کرنے کام اپنا  مجھے اور رکھو کام سے کام اپنے تم لیے اس

 سخت سے اس سے پھر ہوکر مجبور ہاتھوں  کے انا اور ضد اپنی پھر مگر  تھا لگا نہ اچھا خاص کچھ کمرہ یہ بھی اسے تو دوڑائی
لگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  کرنے کام اپنا کر بیٹھ پر  چیئر ایک اور دیں رکھ پر ٹیبل فائلز اپنی ہوئے کرتے بات میں لہجے  

تھی۔  رہی کر پیدا شور ایک بار بار میں ماحول ساکت کے کمرے سے وجہ کی ہونے ٹوٹی سے سائیڈ ایک چئیر کی اس  

 مٹھیاں اپنی ضرار" گا۔۔؟؟ پاؤں کر برداشت کیسے سامنے اپنے تک دیر اتنی اسے میں! یار۔۔ ہے لڑکی ضدی زیادہ سے حد"
 کر  کام اپنا بجائے کی دیکھنے طرف کی  اس جو لگا گھورنے نگاہوں سخت اسے کر سوچ ہوئے بھینچتے میں آپس سے غصے

تھی۔ رہی  

 آخری کی ضبط وقت اس وہ ورنہ چاہا کرنا پرسکون کو آپ اپنے ہوئے کرتے خارج میں فضا سانس گہرا نے اس بعد دیر کچھ
تھا۔ چکا پہنچ پر حدوں  

  کر نکال فائلز  اور گیا بیٹھ پر چئیر والی سامنے کے اس چاپ چپ ہوئے گھورتے سے نگاہ سرد ایک کو حیا سے پھر لیے اس
لگا۔ دیکھنے سے نگاہ سرسری ایک کو سوالوں سارے  

  اس تھا۔ جانا آ  غصہ سے پھر اسے ہی دیکھتے اسے کیونکہ تھی دہرائی نہ غلطی کی دیکھنے طرف کی حیا دوبارہ پھر نے اس
لیا۔  کر مصروف میں کام کو آپ اپنے نے اس لیے  

 سے صحیح کوئسچن کے میتھس وہ سے وجہ کی جس تھی۔ رہی کر پیدا شور سے وجہ کی ہلنے بار بار چئیر کی حیا"یار۔ر۔۔ شٹ"
 لگی ساتھ کے دیوار ایک کر  لے سامان ضروری اپنا اور ہوئی کھڑی اٹھ  سے غصے دم ایک لئے تھی۔اسی رہی پا  کر نہیں سولو

گئی۔ بیٹھ پر زمین نیچے  

 کی خرابی کی طبیعت کیونکہ تھا۔ ہوا مجبور پر دیکھنے سے پھر اسے  سے وجہ کی اٹھنے سے غصے دم ایک کے اس ضرار
 چکی ہو قاصر سے سمجھنے سوچنے بھی کچھ میں غصے وہ  وقت اس لیکن تھا۔ رہا لگ سرخ الل  وقت اس چہرہ کا حیا سے وجہ

تھی۔ رہی لگا میں کرنے حل کو سوالوں صرف توجہ تر تمام اپنی  لئے اس تھی۔  

 تھی۔ پہنچنی تک دماغ کے حیا سیدھا ٹھنڈک کی اس کہ تھا ٹھنڈا اتنا فرش کا کمرے کیونکہ گھیرا آن نے تشویش دم ایک کو ضرار
تھا۔  کیا مخاطب سے پھر اسے نے ضرار لئے اس تھی سکتی ہو خراب مزید طبیعت کی اس سے اس  

تھی۔  لی دیکھ چھائی پژمردگی پر چہرے کے اس فورا نے ضرار" گے۔۔ لیں کر  کل کام کا باقی ہے کافی ہی اتنا  لیے کے آج! حیا۔۔"  

  دوبارہ سے پھر پر آواز کی ضرار دم ایک تھی رہی سوچ کا کرنے بند کام بھی خود سے وجہ کی خرابی کی طبیعت اپنی جو حیا
گئی۔ ہو مصروف میں کرنے کام سے پھر ہوئے کھولتے بک نوٹ اپنی  

 ماحول کا کمرے اس سے اوپر تھیں۔ رہی  ہو بند بار بار زیراثر کے غنودگی آنکھیں کی اس باعث کے خرابی کی طبیعت کی اس
تھی۔ رہی ہو  دشواری میں لینے سانس بار بار کو حیا سے وجہ کی جس تھا سا زدہ گھٹن کچھ بھی  

 مگر تھا لینا کر بھی کچھ اسے کیونکہ لگی۔ کرنے کام سے پھر کر بوجھ جان کر ہو مجبور ہاتھوں کے انا اور ضد اپنی مگر
تھی۔ ماننی نہیں صورت کسی بات کی ضرار  

"  کرو۔۔ مت گائیڈ بار بار مجھے لیکن کرو ہے کرنا جو چاہیے۔۔تمہیں نہیں بالکل گائیڈینس تمہاری مجھے ہے کہا دفعہ کتنی سے تم"
  مگر چاہا موڑنا طرف دوسری چہرہ اپنا سے غصے نے ضرار پر جس تھا کیا مخاطب کو ضرار سے لہجے سرد بار اس نے حیا

لیا۔  موڑ طرف دوسری رخ اپنا ہوئے کہتے بات اپنی میں لہجے سنجیدہ ازحد نے اس پھر  

 ہی تب کرے کام سے ٹھیک دماغ تمہارا مگر ہے۔۔ ہوتا دیکھنا بھی نقصان و نفع اپنا کو حیا۔۔انسان ہوتی نہیں اچھی ضد کی بار ہر"
 ہٹ کا حیا اسے وقت  اس کیونکہ تھا  بھرپور سے غصے اور کٹیال وقت اس لہجہ  کا ضرار" تم۔۔ نا گی پاؤ  سوچ سے صحیح کچھ

تھا۔  رہا کھوال سے غصے طرح بری انداز ضدی اور دھرم  

  میری تمہیں نقصان یا ہو نفع وہ پھر چاہے" "نا۔۔؟ گا ہو ہی میرا وہ گا ہو بھی جو  ہے۔۔۔ اندازہ بخوبی کا نقصان و نفع اپنے مجھے"
  جو لگی سنانے باتیں ہوئے گھورتے سے غصے اسے سے پھر پر لہجے طنزیہ کے اس حیا" ہے۔۔ نہیں ضرورت کی کرنے فکر

تھا۔  چکا ہو مصروف میں کرنے کام اپنا سے پھر کر موڑ رخ اپنا ابھی  

 ضرار"ہے۔۔ نہیں ہی کہنا کچھ اسے اب نے میں پھریں کرتی مرضی جو ہے خراب کی اس طبیعت کیا  مجھے! جائے۔۔ میں بھاڑ"
لگا۔ کرنے حل بھی سواالت ماندہ باقی اپنے اور نکالی بک نوٹ اپنی ہوئے سوچتے میں دل ہی دل سے غصے نے  

 نہیں استعمال زیر کے کسی شاید کمرہ یہ تھی۔ کم بہت تعداد کی الئٹس  میں کمرے اس کیونکہ تھا رہا چکرا طرح بری سر کا حیا
تھی۔ چکی ہو حالت خستہ قدر اس کی کمرے لئے اس تھا رہا  

  بیٹھی کھو ہوش اپنے کر گر پر بک نوٹ اپنی وہ  کب پھر مگر رہی تھامے میں ہاتھوں  کو سر چکراتے اپنے حیا تک  دیر تھوڑی
 مصروف میں کرنے سے دلجوئی کام اپنا  موڑے رخ سے طرف کی اس جو کو ضرار ہی نہ اور تھا ہوا نہ اندازہ بھی خود اسے

 تھا۔ 
 چلی بھی الئٹ اچانک بعد دیر تھوڑی لیکن تھی۔ چکی کر بند ہی پہلے سے وجہ کی آنے شور کے باہر حیا تو دروازہ کا کمرے

تھا۔  گیا چھا اندھیرا فل میں کمرے تو گئی  

آیا۔  نہ نظر کچھ سوا کے اندھیرے اسے تو لگا دیکھنے پاس آس اپنے پھیالئے مزید حجم کا آنکھوں نیلی اپنی ضرار  

 ہوئے اٹھتے سے چئیر کرکے آن ٹارچ کی اس پھر اور ڈھونڈا موبائل اپنا ہوئے مارتے ہاتھ پر ٹیبل سے اندازے نے اس پھر
  سجائے پر چہرے تاثرات تفکرآمیز وہ کر پا آن ہی سے پہلے کو سب ان مگر لگا مارنے ہاتھ پر بٹنوں لگے پر دیوار سے اندازے

لگا۔   مسلنے پیشانی اپنی سے دھیرے  

ہوا۔ محسوس کرتا گردش میں ذہن خیال  کا حیا اسے اچانک تبھی  



  مگر" "ہے۔۔ ہوتا کم شور وہاں کیونکہ بیٹھتی  نہیں لئے اس میں الن اس تو گونجی۔۔یہ نہیں کیوں میں کمرے آواز کی اس تک ابھی" 
  کو اس ورنہ تھی  رہی ہو حیرت کو ضرار"نکالی۔۔  نہیں کیوں آواز اپنی تک ابھی نے اس ہے  نہیں  تک الئٹ میں کمرے یہاں تو اب
  ہی ادھر سادھے چپ تک ابھی وہ مگر گا ہوجائے اکٹھا کالج پورا سے چیخوں کی حیا   کر دیکھ ہوتے بند الئٹ اب کے تھا رہا لگ

گئی۔  ہو الحق  فکر تھوڑی کی اس کو ضرار لیے اس تھی ہوئی بیٹھی  

 چھٹی کی اس کر پا نہ جواب کوئی کا اس مگر دی آواز اسے کر ہو کھڑے پاس کے بٹنوں وہیں نے ضرار"ہو۔۔۔؟ ٹھیک تم!!حیا۔۔
 جہاں تھا آیا سے تیزی طرف کی اس کرتا طرف  کی حیا رخ کا ٹارچ اپنی فورا وہ تو دلوایا احساس  کا خطرے کسی اسے نے حس

تھی۔  ہوئی گری نیچے سے انداز ترتیب بے کر ہو ہوش بے پھینکے سر پر کتابوں اپنی حیا  

 پکارا۔ کو حیا ہوئے بیٹھتے دوزانو پر زمین نیچے آکر پاس کے اس نے ضرار" نا۔۔؟ ہو تو ٹھیک تم تمہیں۔۔؟ ہوا کیا! حیا۔۔!حیا۔۔"
تھی۔ چکی گر کر ہو ہوش بے سے کب وہ نجانے دیا نہ جواب کوئی نے حیا مگر  

  نیچے سر کا اس ہوئے پکارتے کو حیا سے انداز بےتاب نے ضرار" دیکھو۔۔ طرف میری بار آٹھو۔۔۔ایک پلیز! آؤ۔ میں ہوش! حیا۔۔"
دیا۔  لگا ساتھ کے دیوار اور  اٹھایا سے  

دی۔  سنائی میں سماعتوں اپنی آواز  نما سرگوشی ہلکی کی حیا اسے تبھی  

 ہاتھ کا اس تو کی کوشش کی دیکھنے طرف کی ضرار ہوئے کھولتے آنکھیں مندی مندی نے حیا" ضرا۔۔۔ رہو دور ہوں۔۔د۔د اوں"
  ہوگئی بند فورا آنکھیں کی اس اور گیا چھا اندھیرا سے پھر آگے کے آنکھوں کی اس تبھی دیا جھٹک پیچھے فورا   سے چہرے اپنے

پائی۔ کر نہ مکمل بھی بات اپنی وہ اور  

  اپنا لئے کے تپھتپھانے چہرہ کا اس نے اس کیونکہ  تھا۔۔ گیا پڑ سپید مارے کے پریشانی ازحد چہرہ کا ضرار کر دیکھ حالت کی حیا
تھا۔  رہا تپ سے وجہ کی بخار تیز مانند کی بھٹی چہرہ کا اس تو لگایا پر چہرے کے اس ہاتھ  

تھا۔ لیا پیٹ سر اپنا باقاعدہ نے اس کر پا الک اسے مگر لگا کھولنے دروازہ کر لے فون اپنا اب کر چھوڑ وہیں اسے ضرار  

تھا۔ کہا ہوئے مارتے ہاتھ پر دروازے سے غصے نے ضرار" گیا۔۔۔؟ ہو کیسے الک شٹ۔۔ٹ۔۔۔یہ اوہ"  

  کسی لیے اس تھا رہا نہیں گزر سے پاس آس کوئی طرف اس شاید مگر تھا دیا کر شروع کرنا ناک ڈور سے زور زور نے اس پھر
تھی۔  ماری کک زوردار کی بوٹوں بھاری اپنے پر دروازے سے غصے کر ہار تھک اب نے ضرار" دی۔۔ نہ توجہ نے  

 غنودگی مسلسل ٹکائے ساتھ کے دیوار سر اپنا جو تھا آیا طرف کی حیا پھر بار ایک ضرار" کرو۔۔ کوشش کی اٹھنے پلیز! حیا۔۔"
تھی۔  میں  

تھا۔ دیا نہ جواب کوئی نے حیا بار اس  

تھا۔ بچا نہیں راستہ  کوئی اور پاس کے اس اب کیونکہ  تھا کیا ڈائل نمبر کا روشان سے جلدی نے ضرار  

کہ  تھا رہا کر نہیں فون کو کسی لیے اس وہ پہلے  

  اپنے بار بار قطرے کے پسینے آئے پر ماتھے اپنے وہ کر سوچ سوچ یہی" گا۔۔ سوچے کیا وہ تو گا چلے پتہ کو کسی باہر اگر" 
تھا۔  رہا کر  صاف سے ہاتھ  

تھے۔ چکے پھنس میں  مصیبت اس خود وہ اور ضرار سے وجہ کی جس تھا نہ  ہوش کوئی کو لڑکی اس لیکن  

  ضرار" پر اسکرین کی موبائل نے روشان" ہیں۔۔ رہے ڈھونڈ کو دونوں تم سے کب مریم اور میں تم۔۔؟ ہو کہاں! یار۔۔ ضرار"
لیا۔ سانس کا سکھ تو دیکھا جگمگاتے میں رنگ سبز" کالنگ  

  کرتا کام ضروری کوئی جب وہ تھی۔ لگتی بری  بہت عادت ایک یہی کی ضرار  اسے تھا۔ رہا جا ہی آف سے کب نمبر کا اس ورنہ
تھا۔۔۔۔۔۔۔۔  کرتا آن ہی بعد کے کرنے مکمل کام اپنا اور دیتا رکھ کے کر بند ہی سے سرے موبائل اپنا تو  

تھا۔  لگا دوڑانے نگاہ ادھر ادھر کے کر آن موبائل اپنا کر مار ہاتھ پر ٹیبل نے اس تو گئی الئٹ ایکدم جب تھا ہوا ہی ایسا بھی اب  

  سے باہر بھی دروازہ اور گئی چلی الئٹ اچانک کہ تھے رہے کر کام وہاں ہے روم ایک پر سائیڈ بیک وقت اس حیا اور میں! یار۔۔"
  روشان  پر آواز بھرپور سے پریشانی کی ضرار" کرو۔۔ کوشش  کی کھلوانے دروازہ یہ کر لے چابی سے سٹاف جلدازجلد تم ہے الکڈ

تھی۔۔۔  رہی کر انتظار سے بےتابی کا ہونے ختم بات کی اس وقت اس جو دیکھا نظر ایک کو مریم چلتی ساتھ نے  

پوچھا۔ اشارتا سے روشان پھیالتے ہاتھ میں انداز سوالیہ نے مریم  

 ہوئے چلتے ساتھ ساتھ کے اس مگر دیا نہ تو جواب خاص کچھ اسے کرکے بند فون نے روشان" وقت۔۔؟ اس کہاں ہے  دونوں یہ"  
تھا۔  ہوتا موجود اسٹاف  دوسرا کا کالج پر جہاں گیا آ طرف کی روم اسٹاف سے تیزی  

  رو  وہ تو گیا چل پتہ کو مریم اگر کہ تھا اندازہ بخوبی اسے کیا۔ نہیں ذکر کا طبیعت خراب کی حیا سے اس کر بوجھ جان نے ضرار
گی۔  لے اٹھا پر سر کالج پورا کر رو  

  سے پھر اور نکالی بوتل کی پانی سے بیگ اپنے دم ایک پر آنے یاد کچھ پھر اور تھا کیا گریز سے بتانے بات یہ نے اس لیے اس
تھا۔  گیا آ طرف کی حیا  

 آگے پھر اور  کہا سے انداز کے بڑبڑانے ہوئے نکالتے سے بیگ بوتل نے ضرار" آیا۔۔ یاد نہیں کیوں پہلے مجھے! یار۔ شٹ"
 فضا ساکت کی کمرے آواز بھرپور سے نقاہت کی حیا پر جس مارے چھینٹے کے پانی سے تھوڑے پر منہ کے حیا ہوئے بڑھتے

تھی۔ لگی گونجنے میں  

 کے اس بار بار پلکیں بوجھل کی اس تھا۔ رہا جا نہیں اٹھا سے اس مگر تھیں رہیں کھل آہستہ آہستہ آنکھیں کی حیا" م۔م۔ماما۔ا۔ا۔۔"
تھی۔ رہی  لرز پر عازضوں  

تھی۔  دی لگا بوتل کی پانی ساتھ کے منہ کے اس فورا تو دیکھا آتے میں ہوش تھوڑا کو اس نے ضرار" تم۔۔ پیو پانی یہ! حیا۔۔"  

 مگر تھی۔ گئیں کھل سے انداز کے سٹپٹانے  فورا آنکھیں کی حیا تو اترے نیچے قطرے کے  پانی چند ہی جیسے سے حلق کے اس
تھی۔  لگی مسلنے ہاتھ سے زور  زور  پر آنکھوں اپنی وہ سے وجہ کی ہونے اندھیرا گھپ اتنا پاس آس  

گئیں۔  سی چندھیا لئے کے پل ایک آنکھیں کی اس لیے اس تھی۔ رہی گر پر چہرے کے اس سیدھا روشنی نما دائرہ کی ٹارچ  

تھا۔  پوچھا میں لہجے فکرمند ازحد دوبارہ اسے نے ضرار پر کھلنے آنکھیں کی حیا" ہو۔۔؟ ٹھیک تم!حیا۔۔"  

 گہرے چھائے میں کمرے کر بیٹھ  سیدھی طرح کی تیر ہوئے ہڑبڑاتے کر دیکھ بیٹھے قریب اتنے سامنے اپنے کو ضرار حیا
لگی۔ دوڑانے نگاہ بغور میں اندھیرے  

  سے تیزی پھر اور پایا قابو پر خود نے حیا  بعد کے پل ایک چند"ہے۔۔؟ کی آف کیوں الئٹ یہاں۔۔؟ ہے کیوں اندھیرا اتنا ی۔ی۔یہ"
لگی۔  پوچھنے سے لہجے سوالیہ میں انداز ہوئے ڈرے سے ضرار ہوئے اٹھتے سے جگہ اپنی  

 کا ضرار کر دیکھ خراب قدر اس طبیعت کی اس ورنہ تھا رہا لے سانس کا شکر باقاعدہ پر آنے میں ہوش کے اس وقت اس ضرار
تھا۔ چکا پڑ  پیال بھی رنگ اپنا  

 کھولنے دروازہ پھر اور آئی پاس کے دروازے  سے جلدی میں روشنی کی ٹارچ حیا" سے۔۔ باہر ہے الکڈ دروازہ۔۔ رہا کھل نہیں"
 کے سارے بھی وہ  تو رکھا ہاتھ پر بٹن کے بورڈ ہوئے بڑھاتے ہاتھ نے اس کھال۔پھر نہ طور کسی وہ مگر لگی کرنے کوشش کی

تھے۔   ان سارے  

 زمین نیچے میں انداز کے گرنے سے پھر تھامے کو سر سجائے پر چہرے تاثرات پریشان  دم ایک کر دیکھ صورتحال سب یہ حیا
تھی۔ گئی بیٹھ پر  

  کا کمرے نے اس میں جس تھی اٹھی گونج میں کمرے آواز بھرپود سے سنجیدگی کی ضرار میں فضا ساکت کی کمرے کیونکہ
تھی۔ سنائی کو اس خبر بری کی ہونے بند دروازہ  



  کی حیا میں کمرے  اسے اچانک کہ تھا رہا آ نہیں سمجھ  بھی کچھ اسے تھا ہوا بیٹھا پر کرسی تھامے سر خود اسوقت ضرار
  ٹک یک کو حیا ہوئی بیٹھی پر زمین نیچے ساتھ کے دروازے سامنے کر اٹھا سر وہ  پر جس ہوئیں  شروع دینا سنائی سسکیاں

تھی۔  مصروف میں رونے طرح بری دیے سر میں گھٹنوں وقت  اس جو گیا لگ دیکھنے سے نگاہوں  

  دبی دبی کی اس سے ضرار"  گا۔۔۔ ہو ہی آتا ابھی کر لے کیز  بس وہ ہے کیا فون  کو روشان نے میں لو نہ ٹینشن تم حیا۔۔ پلیز"
لگا۔  دینے تسلی میں لہجے نرم اسے فورا   برعکس کے مزاج اپنے لیے اس تھی رہیں جا نہیں سنی سسکیاں  

  رخساروں ہوئے بھیگے اپنے کر سن بات کی ضرار نے حیا"ہے۔۔ رہا لگ ڈر بہت ب۔ب مجھے ہوگیا۔۔م۔م کیسے الک یہ لیکن۔۔"
تھی۔ لگی پوچھنے میں آواز ہوئی بھرائی کا الک کے دروازے سے اس فورا تو اٹھایا سر سمیت  

 سے وجہ کی اندھیرے اس تھا۔ لگتا ڈر بہت سے اندھیرے ہی سے بچپن کو اس تھا۔ رہا آ رونا شدید سے وجہ کی ڈر اسے کیونکہ
تھی۔ اونچی تھوڑی آواز اب لیکن تھی چکی ہو مصروف میں رونے سے پھر وہ  

تھا۔ گیا رہ ہوکر پریشان دم ایک پر رونے سے شدت کے اس ضرار  

 کے اس ضرار" ہوں۔۔۔ بھی میں میں روم  وقت  اس پر یہاں ہو نہیں اکیلی تم حیا۔۔ ہے نہیں ضرورت کی ڈرنے بھی بالکل تمہیں"
  پڑ نہیں فرق کوئی سے تسلی کسی یا بات کسی  کو حیا مگر تھا ہوا گویا سے نرمی ہوئے بیٹھتے پر زمین نیچے پر فاصلے تھوڑا
 آواز  کی"آہ۔ہ۔"  پر شور اس حیا تو گونجی آواز کی بیل کی فون میں کمرے اچانک تبھی تھی۔ مصروف میں رونے لگاتار وہ تھا رہا

تھی۔  اُٹھی چیخ مارے کے ڈر نکالتی  

  آذاد سے ڈر اس اسے کر اٹھا فون ہی فورا   تو دیکھا میں انداز ہوئے سہمے ڈرے اسقدر کو حیا نے ضرار"ہے۔۔ فون! ریلیکس۔۔۔"
تھا۔  چاہا کرنا  

  کی اس کر سن بات اگلی کی روشان مگر  کہا میں لہجے گھمبیر کو روشان نے ضرار"  یار۔۔ آؤ جلدی تم۔۔ ہو کہاں! روشان۔۔ ہاں"
تھا۔  لیا پا  قابو فورا پر تاثرات کے خود ہی سے جلدی نے اس مگر تھی گئیں رہ کر پھیل مزید سے انداز پریشان آنکھیں  

  گیا لے ہی گھر ساتھ اپنے سویپر چابی کی کمرے اس لیے اس ہے رہا نہیں استعمال زیر کے کسی سے سالوں کمرہ یہ!ضرار۔ یار"
" تھا۔۔  

  یہیں کو لوگوں آپ تک دیر اتنی ہوں کرتا کوشش کی پہنچنے کالج  جلدازجلد میں کہا نے اس تو ہے کیا فون اسے نے سٹاف اب" 
  جھکا سر جو تھا دیکھا نظر ایک کو حیا سے پھر نے اس کر سن وضاحت کی روشان" نا۔۔؟ ہے ٹھیک تو حیا گا۔۔ پڑے کرنا ویٹ

تھی۔ چکی ہو مصروف میں رونے سے پھر  

  ڈسکنیکٹ فون کر کہہ کا پہنچنے جلدازجلد  یہاں کو روشان نے ضرار" کرو۔۔ ٹرائے جلدی لیے  کے آنے یہاں تم ہے۔۔ ہمم۔۔ٹھیک"
تھا۔  دیا کر  

  اٹھتے سے زمین نے ضرار"ہے۔۔ خراب ہی سے پہلے طبیعت تمہاری ہے نہیں ٹھیک بیٹھنا پر جاؤ۔۔فرش بیٹھ پر چیئر یہاں! حیا۔۔"
ہوگئی۔  الحق  فکر کی اس ہی بےاختیار کو ضرار لیے اس تھا ٹھنڈا بہت فرش نیچے کیونکہ کہا میں انداز سرسری کو حیا ہوئے  

 ضرار نے حیا ہوئی روتی سے شدت" ہے۔۔ ہوا ہی سے وجہ تمہاری کچھ سب یہ ہے۔۔ نہیں ضرورت کی کرنے فکر  میری تمہیں"
تھا۔ گیا رہ بکا ہکا کیلئے پل ایک وہ پر جس کی بات میں لہجے سرد سے  

  لہجہ سخت اسکا  سے ضرار"لئے۔۔؟؟ کے آنے میں روم سنسان اس تھا کہا تمہیں نے میں سے۔۔؟ وجہ میری! ایکسکیوزمی۔۔"
اٹھا۔  بول میں لہجے اسی فورا بھی وہ  تو ہوا نہ برداشت  

  کہ تھا رہا آ بھی غصہ شدید پر اس ساتھ ساتھ  کو اس تھا۔حاالنکہ رہا کر کوشش کی کرنے بات ہی سے آرام سے اس سے کب تو وہ
 اور گیا اکھڑ سے ہتھے فورا وہ کر سن  الزام کا حیا اب مگر ہے رہا پڑ کرنا سامنا کا مصیبت اس  بھی اسے سے وجہ کی اس

سکا۔  رکھ نہ قابو پر سختی کی لہجے اپنے بھی ہوئے چاہتے  

  اٹھا سر سے رونے اب حیا"گئی۔۔ آ یہاں ہی دیکھے بنا میں  غصے میں کہ تھا کیا ٹارچر مینٹلی اتنا  مجھے کل نے تم کیا۔۔۔ اور تو"
تھی۔ لگی کرنے بحث سے اس ہوئے بیٹھتے وہیں کر  

 رونے مسلسل طرح اس کے حیا اب کو ضرار" کرو۔۔ کیا یوز کر سمجھ سوچ تو ورڈز  ازکم میڈ۔۔؟کم گون یو ہیو ٹارچر۔۔؟ مینٹلی"
تھی۔ رہی ہو چڑ خاصی اچھی پر  

  دل ہی دل اب ضرار"رہتی۔۔ پڑی وہیں چاپ چپ کھاتی نہ تو سر میرا طرح اس  کم از کم تھا اچھا تو دیتا رہنے ہی بےہوش کو اس" 
تھا۔ رہا کوس طرح بری کو خود پر النے میں ہوش کو اس میں  

  اپنی کہتی سے غصے اب حیا"کرو۔۔ مت خراب مزید دماغ میرا پلیز۔۔۔اسوقت رہو  چپ تم اور ہوں۔۔ رہی  کر یوز ہی کر سمجھ سوچ"
تھی۔  لگی مارنے ہاتھ میں بیگ اپنے لئے کے کرنے تالش موبائل اپنا جلدی جلدی ہوئے اٹھتے سے جگہ  

 بڑبڑاتے سے خود سمیت تاثرات بگڑے نے ضرار" ہوگی۔۔ نہیں چپ کبھی تو لڑکی یہ ورنہ گا پڑے کرنا صبر ہی مجھے ہے لگتا"
۔  تھی رہی دے سرانجام سے تیزی وہ جو لگا دیکھنے کاروائی ساری کی اس چاپ چپ پھر اور کہا ہوئے  

لگی۔  کرنے ڈائل نمبر کا مریم ساتھ ہی ساتھ  اور لگی کرنے ادا شکر سے جلدی تو لگا موبائل اچانک  ہاتھ کے حیا!!" گاڈ۔۔۔ تھینک"  

گئی۔  ہو والی رونے سے پھر تو سنی آواز کی مریم سے فون نے حیا!!" مریم۔۔ ہیلو ہاں۔۔"  

 کو مریم"ہوں۔۔ والی  پہنچنے پاس کے روم تمہارے جلد ہوں۔۔بہت دور ہی تھوڑی سے تم بس میں ہو نہ پریشان تم! جان۔۔ میری حیا"
  بھی تنفس کا اس بھاگتے تھی۔بھاگتے رہی آ طرف کی روم اس ہوئے بھاگتے وہ لئے اسی  تھا۔ اندازہ بخوبی کا پریشانی کی حیا

تھا۔ رہا کر انتظار  کا آنے کے سویپر کھڑا سامنے کے گیٹ وہیں روشان تھا۔جبکہ چکا پھول تھوڑا  

 یہاں نکالو باہر سے جلدی مجھے" "مریم۔۔۔ ہے رہا لگ ڈر بہت مجھے رہیں۔۔ چل نہیں بھی الئٹس ہے اندھیرا بہت یہاں! مریم۔۔"
"ہے۔۔ رہی  ہو پرابلم بہت میں لینے ہے۔۔سانس رہا گھٹ دم میرا سے۔۔  

تھی۔ گئی رہ  کر ہو پریشان مزید مریم پر جس تھا کہا میں لہجے تیز سے مریم میں آواز ہوئی روتی تقریبا نے حیا  

 جاؤ آ پاس کے دروازے یہاں تم ہوں گئیں آ سامنے  بالکل کے روم تمہارے میں دیکھو یہ کو۔۔۔ خود سنبھالو تھوڑا!جان۔۔ میری پلیز"
 اور گئی آ پاس کے دروازے کر بھاگ فورا    تو سنی آواز کی مریم سے باہر کے روم نے حیا"پاس۔۔ بہت تمہارے ہوں ہی ادھر میں

تھا۔ دیا کر بند واپس فون  

  تھا۔اور گیا رہ ہی دیکھتا اسے پر حالت بگڑتی سے تیزی کی اس ۔ضرار تھا رہا لگ نمایاں پن بوجھل میں آواز کی حیا!!" مریم۔۔"
تھا۔ رہا نہیں میں پوزیشن کی کرنے بھی کچھ وہ عالوہ کے اس  

" کرو۔۔ کوشش کی لینے سانس گہرے گہرے تم ہوں ہی ادھر میں! حیا۔۔ ہاں"  

 اب نے مریم" ہو۔۔۔ نہ پریشان زیادہ لئے اس میں روم اس ہو نہیں اکیلی  تم نا۔۔۔ ہے   تو بھی ضرار پر یہاں پاس تمہارے پھر اور" 
 لیے اس تھی چکی کر محسوس ہوئی رندھی آواز کی حیا وہ باعث کے رونے مسلسل کیونکہ تھا کہا کا لینے سانس گہرے کو اس

بیٹھی۔ پوچھ کا ضرار فورا  

  دینے تسلی کو اس تو سنا لہجہ پرنم کا مریم نے ضرار" ہے۔۔ ٹھیک ہوں۔۔سب  نہ پریشان زیادہ آپ ہوں پر یہیں میں مریم۔۔ جی ہاں"
تھا۔ ہوا احساس کا سکون گونہ یک کو مریم پر جس لگا کرنے ظاہر مطمئن تھوڑا کو خود لیے کے  

  کی حیا"گی۔۔ جائے بگڑ زیادہ بہت طبیعت کی اس طرح اس تو دیجئے۔۔نہیں پال کو حیا پلیز تو ہے پانی پاس کے آپ اگر!ضرار۔۔"
تھا۔ رہا لگ ہوا رندھا لہجہ کا مریم اب میں فکر  

 گہرے لگائے ساتھ کے دیوار کو سر اسوقت  جو گیا آ طرف کی حیا ادھر تھامے بوتل کی پانی سے جلدی ضرار پر کہنے کے مریم
تھی۔۔۔۔۔۔  رہی کر کوشش کی کرنے بحال سانس اپنا کر لینے سانس گہرے  



  پھر اور  دیا دھکیل پیچھے سے غصے فورا ہاتھ کا ضرار  ساتھ کہتے نے حیا"سے۔۔ یہاں جاؤ پانی۔۔ تمہارا پینا نہیں م۔ممجھے"
لگی۔ لینے سانس گہرے گہرے  

" نا۔۔؟ ہو بہن پیاری  میری تو کرو۔۔تم نہیں ضد اسوقت! پلیز حیا"  

 پلیز ہے۔۔ کرتی پیار کتنا سے مریم حیا کہ گی کرے ثابت کو مریم کر پی پانی ابھی ہے مانتی باتیں ساری کی مریم اپنی تو حیا"
"گا۔۔ دیجئے پانی کو حیا! پلیز ضرار پیو۔۔۔ پانی  

 کیونکہ تھا۔ آیا بھی کام آئیڈیا یہ کا اس اور تھی رہی کر کوشش کی سنبھالنے کو اس کرکے میل بلیک ایموشنل وقت اس کو حیا مریم
 پینے پانی کر لگا سے لبوں اپنے ہوئے تھامتے بوتل کی پانی سے ہاتھ کے ضرار ہی خود نے حیا پر کہنے طرح اس کے مریم

تھی۔  لگی  

 بدتمیزی کی اس کبھی وہ تو پریشان اتنا تھا۔۔۔ اٹھا تڑپ پر برتنے اعتنائی بے قدر اس اسکی  ساتھ کے خود لئے کے پل ایک ضرار
تھا۔ دیا کر میں پلوں ہی چند کو ضرار نے رخی بے کی اس پریشان جتنا تھا ہوا نہ پر  

تھا۔  گیا رہ ہی دیکھتا سے نگاہوں ساکت اسے ضرار تو تھمائی  واپس بوتل کو ضرار نے حیا کر پی پانی  

  بیٹھی باہر  تو کہا سے مریم میں آواز ہوئی بھرائی ہوئے دیکھتے طرف کی دروازے اب نے حیا!" مریم۔۔ ہے لیا پی پانی نے میں"
 بے کر سن جملہ یہ سے لبوں گالبی خوبصورت کے حیا ہوگئی۔ نمودار مسکراہٹ سی ہلکی پر چہرے کے مریم سی مند فکر

گیا۔ پا قابو  پر خود ہی جلد وہ مگر آئی در مسکان سی ہلکی بھی پر چہرے کے ضرار ہی اختیار  

  ہو والی رونے  کر دیکھ قید میں اندھیرے کو خود سے پھر حیا"کرو۔۔۔ کچھ  جلدی پلیز ہے۔۔ جانا پاس کے بابا اور  ماما مجھے! مریم"
تھی۔  گئی  

 کس سے اندر لڑکی والی آنے نظر سٹرانگ اتنی سے باہر کہ تھا لگا ہونے پیدا ارتعاش عجب اک میں دھڑکنوں کی دل کے ضرار
  کر دیکھ روشنی کی ٹارچ کی اس  تھا۔ گیا رکھ میں گود کی اس موبائل اپنا کہے  کچھ بنا لیے ہے۔۔اس مالک کی طبیعت حساس قدر

تھا۔ لیا پکڑ میں  ہاتھ اپنے کر اٹھا سے گود اپنی  موبائل کا اس لیے اس تھی ہوئی تسلی کچھ کو حیا  

 روشنی کی جس تھی رہی  ہو محسوس طرح  کی چاند کے چودھویں کسی نکلے میں اندھیرے کے رات لڑکی یہ وقت اس کو ضرار
 اپنا نے اس فورا  کر ہو مجبور ہاتھوں کے دل  اپنے لئے اس تھی۔ رہی لگا ضربیں کاری پر دل سخت طرح کی پتھر کے اس بار بار

لیا۔ جھکا نیچے چہرہ  

  آتے سے سامنے نے مریم" نا۔۔۔؟؟ ہو ٹھیک  تم گا۔۔ جائے ہو اوپن ڈور ابھی کر۔۔دیکھنا لے چابی کی روم ہے آگیا سویپر! حیا"
تھی۔ گئی اٹھ سے زمین فورا حیا پر جس دی تسلی کو حیا تو دیکھا ہوئے آتے ادھر سے قدموں تیز کو سویپر ساتھ کے روشان  

 ہو ابتر بھی حالت کی خود کی اس میں ٹینشن اس ورنہ گیا لگ دیکھنے اوپر سے نگاہوں  آمیز تشکر کر سن بات یہ کی مریم ضرار
تھا۔  گھیرا آن نے پریشانیوں کئی ساتھ ایک اسے تھی۔ رہی  

گے۔۔؟؟ کریں ایکٹ ری کیسے لوگ سب تو گئی پھیل میں کالج بات یہ اگر"   

  کو حیا بھی نے کسی اگر ہے ہوا جڑا ساتھ کے سچوایشن اس بھی نام کا حیا اب مگر لیتا کر برداشت  طور کسی میں تو بات اپنی"
  قریب کے پھٹنے نسیں کی سر کے اس ہوئے سوچتے سب یہی" گا۔۔؟؟ پاؤں کر برداشت کیسے سب یہ میں تو کی بات بھی کوئی

 تھیں۔
 ہو گھبراہٹ سے وجہ کی اندھیرے صرف تو  کو اس تھی۔ نہ  الحق پریشانی کوئی کی قسم  اس وقت اس کو حیا طرف دوسری البتہ

تھی۔ رہی  

 کم از کم کو روشان  پر میسج نے اس گی۔حاالنکہ پھیلے الزمی باہر تو ہے گئی تک سٹاف بات کہ تھا جانتا طرح اچھی ضرار مگر
  بوجھ بھاری ایک کا پریشانیوں پر ذہن کے ضرار وقت پھیلے۔اس نہ زیادہ بات تاکہ تھا۔ دیا کہہ کا کرنے کانٹیکٹ ساتھ کے لوگوں

تھا۔  گرا آن  

  کسی سے اندر تھا رہا کر کوشش کی کھولنے الک لگا زنگ جو سویپر" کھولو۔۔  جلدی نہیں۔۔۔۔پلیز کیوں کھال ڈور تک ابھی!مریم"
لگا۔ دیکھنے  بغور کو روشان  اور مریم کر اٹھا سر جھکا ہوئے چونکتے فورا   کر سن آواز کی لڑکی  

  نے ضرار کر سن آواز آمیز شک کی سویپر" ہے۔۔ ہوا پھنسا اندر دوست تمہارا تھا کہا تو نے تم کیا۔۔ ہے بند بھی لڑکی کوئی اندر"
تھا۔  رکھا سے انداز کے مارنے ہاتھ سے زور پر ماتھے اپنے سے غصے  

  سے انداز نما سرگوشی آکر پاس بالکل کے حیا  دم ایک  سے غصے نے ضرار!!"تھی۔۔ سکتی رہ نہیں چپ لیے کے دیر تھوڑی تم"
گئی۔ ہٹ پیچھے قدم دو مارے کے ڈر حیا تو کہا  

 ڈری ہی سے پہلے وقت  اس وہ کیونکہ تھی گئی رہ کر گھبرا فورا پر لہجے سخت قدر اس کے ضرار حیا"یہ۔۔؟؟ ہے بدتمیزی کیا"
تھی۔ گئی سہم مزید پر بات کی اس اب تھی ہوئی  

 کافی سے جس ماری دے پر چئیر کک زوردار ایک ہوئے آتے میں غصے شدید اب تھا چاہتا دینا توڑ منہ کا اس پل اس جو ضرار
اٹھا۔ گونج میں فضا ساکت کی کمرے شور بےہنگم  

 گے آئیں باہر سے کمرے حیا اور وہ ہی پھر  تو گا جائے چال ہی سے باہر کے کمرے کر کھول الک سویپر تھا لگا اسے کیونکہ
  پھیر پانی ہی سے جھٹکے ایک پر سوچوں تمام کی ضرار نے آواز کی حیا مگر ملے نہ موقع کا بنانے بات بھی کوئی کو کسی تاکہ
  ہوئی ٹوٹی وہ سے جس دیا نکال پر چئیر موجود میں کمرے غصہ اپنا اور پایا رکھ نہ قابو پر غصے کے خود وہ لئے  اسی تھا دیا

تھی۔ گئی گر ترچھی آڑی پر زمین ہوتی شکار کا پھوٹ ٹوٹ مزید چئیر  

تھے۔  آگئے اندر فورا بعد  کے کھلنے الک  ہوئے گھبراتے سے وجہ کی شور ہنگم بے اس نفوس تمام کھڑے باہر  

  اور ضرار سے نگاہوں آمیز شک اپنی فورا تو  دیکھا میں انداز سہمے ڈرے قدر اس کو حیا بعد کے آنے اندر میں کمرے نے سویپر
لگا۔ دیکھنے سرتاپا کو حیا  

 دھارے روپ کا شعلوں آنکھیں  شفاف جیسی جھیل  نیلی کی ضرار سے وجہ کی نگاہوں  جانچتی تک نیچے سے اوپر کی سویپر اس
تھیں۔  رہیں لگ انگارہ سرخ  

 سے ممبر کے سٹاف کسی باہر نے روشان تبھی تھا۔ چکا موڑ جانب دوسری رخ اپنا پانےکیلئے قابو پر غصے کے خود ضرار
دی۔  لگا دوڑ جانب کی کمرے ادھر کر کروا آن الئٹس  

 بگڑا اپنا ہوئے لیتے سانس لمبے لمبے کر آ باہر  سے کمرے اب وہ تو نکاال باہر سے روم کو حیا کر بڑھ آگے سے جلدی نے مریم
گئی۔  لگ میں ودو تگ کی کرنے بحال تنفس  

 جھکائے سر نیچے تھامے کو سر اپنے وہیں  وہ تو بٹھایا پر ایک سے میں بنچ موجود میں کوریڈور ہی ادھر اسے نے مریم
گئی۔ بیٹھ میں انداز مضطرب  

  کرسی جھکائے سر وہیں جو تھا پوچھا سے ضرار کر آ اندر نے مریم بعد کے دیکھنے نظر ایک کو حیا"ہیں۔۔ ٹھیک آپ! ضرار"
تھا۔ گیا آ وہیں ہوئے بھاگتے بھی روشان تبھی تھا رہا کر کوشش کی کرنے پرسکون کو آپ اپنے بیٹھے پر  

 پلتی وحشت میں آنکھوں نیلی کی ضرار نے روشان" سنبھالیں۔۔ کو حیا کر جا باہر پلیز آپ گا۔۔ لوں دیکھ کو ضرار میں!مریم"
 حدوں آخری کی ضبط وقت اس ضرار کہ تھا گیا جان سے اچھے وہ کیونکہ دیا۔ کہہ کا جانے سے وہاں  کو مریم ہی فورا تو دیکھی
  کر پکڑ سے بازو ہی خود اسے کر پکڑ چیزیں دوسری اور بیگ کا اس بجائے کی کرنے بات بھی کوئی نے اس لیے اس ہے۔ پر

چاہا۔  اٹھانا  



  کی سویپر اچانک کہ تھا ہی اٹھا سے چئیر اپنی سے آہستگی ابھی جو ضرار" تھے۔۔؟؟ رہے کیا کر پر یہاں اکیلے دونوں آپ"
  پراسرار یہ اسکا کو ضرار تھیں۔ گئیں رہ  کر ہو سرخ مزید آنکھیں میں عالم کے طیش کی اس پر نگاہوں جانچتی اور بات طنزیہ

تھا۔ گیا رکھ کر سلگا تک اندر لہجہ  

 بجائے کی دیکھنے اندر نے آپ  تھے۔۔ رہے کر کام وہی بیٹھے یہاں لوگ یہ تو تھا۔۔ کہا کا بنانے چارٹس انہیں نے امین پروفیسر"
 سخت لہجہ  کا اس کو ضرار" بھی۔۔ کی داری ذمہ غیر ہے ہوتی حد دی۔۔۔ کر بند بھی الئٹ سے اوپر اور دیا لگا الک ہی سے باہر

 کا اس نے روشان اچانک کہ تھا لگا ہی برھانے اگے قدم اپنے کو سنانے سست سخت کو اس ہوئے گھورتے فورا تو گزرا ناگوار
تھا۔  لگا  دینے جواب اسے سے تندمزاجی فورا بھی سوپیر پر جس لگا کرنے بات میں لہجے سخت سے سویپر ہی خود کر پکڑ ہاتھ  

  نے میں۔۔۔میں کمرے اس بیٹھتے نہ لوگ آپ  ہے نہیں بھی جاتا آتا کوئی تو پر سائیڈ اس ہے۔۔ کوئی پر یہاں تھا پتا کیا مجھے! بھئی"
 سخت کا روشان کو سویپر" دی۔۔ کر بند بھی الئٹ پھر اور دیا لگا الک ہی دیکھے بنا تو دیکھا بند سے باہر دروازہ کا کمرے تو
  اب کو اس یہی سے اوپر اور تھا پڑا آنا جلدی جلدی سے گھر دوبارہ اسے سے وجہ کی اس کیونکہ تھا بھایا نہیں آنکھ ایک لہجہ

گیا۔ چال سے وہاں ہوئے بڑبڑاتے گردانتے کا دونوں ان قصور سارا کا سارا لئے اس تھا۔ رہا سنا باتیں کر ڈپٹ میں انداز طنزیہ  

"  ہیں۔۔ جاتے چڑھ ہی پر سر الٹا تو دیں کر احسان  پر کسی اگر ہے۔۔ نہیں ہی زمانہ کوئی تو کا بھالئی ساتھ کے کسی ہے ہوتی حد"
 کو پیشانی اپنی بھینچے سے سختی مٹھیاں اپنی وقت اس وہ  مگر تھی سنی بخوبی نے سماعتوں کی ضرار بڑبڑاہٹ یہ کی سویپر

تھا۔ رہا مسل بار بار سے دھیرے  

 جاتی بیٹھ تو چاہتی بیٹھنا ادھر یہ اگر  تھا۔ کیوں ہی بیٹھا کر آ یہاں ساتھ کے حیا میں آخر" تھا۔ رہا آ غصہ پر خود تک ابھی کو اس
" پڑتیں۔ سننی نہ تو باتیں سب یہ سے وجہ کی اس  مجھے آج ازکم سے۔۔کم بال میری  

 کی پہلے کو حیا تو اٹھائی اوپر نگاہ جھکی اپنی کر آ باہر نے آیا۔ضرار نکل باہر سے کمرے اور تھاما ہاتھ کا ضرار نے روشان
تھی۔ ہوئی بیٹھی پر بینچ وہی ہوئی لگی ساتھ بالکل کے مریم اب جو دیکھا نارمل تک حد کافی نسبت  

  ایک کو دونوں ان نے مریم کر دیکھ آتا باہر سے کمرے کو روشان اور ضرار" لیں۔۔؟ پی پانی تھوڑا کر بیٹھ یہاں بھی آپ! ضرار"
  کہنے کے مریم تھی۔ لگی نہ ٹھیک کچھ بھی حالت کی ضرار کو مریم کیونکہ کی آفر کی پینے پانی کو ضرار ہوئے دیکھتے نظر
 دفعہ پہلی حیا سے جس تھی ہوئی چھائی سرخی وہی میں آنکھوں  ان پل اس تھا۔ دیکھا کو ضرار کر اٹھا نگاہ ایک بھی نے حیا پر

تھی۔ گئی رہ کر ڈر بھی  

  نگاہ سرد ایک کو سر جھکے کے اس نے ضرار تھی۔ گئی جھکا نظریں اپنی فورا ہوئے التے نہ تاب کی نگاہوں سرد کی اس حیا
گیا۔ چال سے وہاں  دیئے جواب  کوئی بنا سے تیزی ہوئے چھڑواتے ہاتھ اپنا سے ہاتھ کے روشان پھر اور گھورا سے  

  ضرار پر بات کی مریم" رہا۔۔ پا  کر نہیں بات کوئی لیے اس نا ہے پریشان تھوڑا ضرار ایکچوئلی ہوں۔۔ چلتا بھی میں مریم! اوکے۔۔"
تھا۔  گیا نکل سے وہاں ہوئے دیکھتے سے نگاہوں سخت کو حیا بس دیا نہ جواب کوئی تو کو مریم نے  

گئی۔  جھکا نیچے چہرہ اپنا سمیت تاثرات پریشان لئے اس تھا گیا کر پریشان ازحد رویہ یہ کا اس کو مریم  

  کیونکہ آگیا میں الٹ پارکنگ ہوئے بھاگتے سے وہاں کر دے تسلی اسے وہ  لیکن تھی ہوئی  الحق فکر کی مریم وقت اس کو روشان
تھا۔  رہا دے دکھائی میں غصے سخت وقت اس ضرار اسے  

  ڈرائیونگ آکر خود اور بٹھایا  پر سیٹ فرنٹ کو اس کر پکڑ خود چابی کی گاڑی زبردستی سے ہاتھ کے ضرار نے اس لیے اس
گیا۔ ہو براجمان پر سیٹ  

 لی۔ موڑ طرف کی گھر کے کر سٹارٹ گاڑی چاپ چپ لیے اس تھا سمجھا نہ مناسب پوچھنا بھی کچھ سے ضرار نے اس وقت اس
دیا۔ ٹکا  پر پشت کی سیٹ کو سر اور لیں موند آنکھیں  اپنی میں انداز ماندے تھکے نے ضرار  

  وہ ورنہ تھی سے وجہ ٹھوس کسی حالت یہ  کی اس کیونکہ تھا گیا رہ کر کٹ سے اندر کر دیکھ حالت یہ کی دوست اپنے روشان
تھا۔ ہوتا نہیں پریشان اتنا کبھی پر بات چھوٹی چھوٹی  

 لئے چاپ چپ اسے وہ نظر پیش کے حالت کی حیا اب مگر تھی چاہتی پوچھنا کچھ سے حیا جو مریم کر دیکھ رویہ یہ کا ضرار
 اس تھا۔ خدشہ کا جانے ہو خراب مزید طبیعت کی اس تو کرتی جواب سوال کچھ سے اس اب وہ اگر کیونکہ آگئی طرف کی کار
 زبردستی کلینک کے ڈاکٹر فیملی اپنی کو حیا مریم ہوئے آتے میں راستے سمجھا۔ نہ مناسب پوچھنا بھی کچھ وقت اس نے اس لئے

آگئیں۔ واپس گھر دونوں وہ بعد کے اپ چیک پھر اور   آئی لے  

                

 آ باہر سے کمرے ہی بنا کے حجاب میں اور تھا نہیں بھی پتا مجھے آئیں۔۔۔ لے اندر  کے گھر بھی کو کسی  ہی ایسے آپ! ماما"
تھا۔ چکا جا سے وہاں  وقت اس شخص اجنبی وہ کیونکہ تھی آگئی باہر سے کمرے پر دینے آواز کے بیگم آمنہ فاطمہ" گئی۔۔  

 ایمان تو کیا ذکر کا گھبراہٹ اپنی نے بیگم آمنہ"  تھی۔۔ گئی چلی میں الن باہر لئے اس تھی رہی ہو گھبراہٹ ذرا مجھے وہ ہاں۔۔"
گئی۔ آ پاس کے بیگم آمنہ کر بڑھ آگے فورا فاطمہ  

  رکھ ہاتھ دایاں اپنا پر ماتھے کے بیگم آمنہ نے فاطمہ" بتایا۔۔؟ نہیں کیوں پہلے مجھے نے آپ تھی۔۔؟ رہی ہو گھبراہٹ کو آپ کیا۔۔؟؟"
دیں۔ مسکرا سے دھیرے پر انداز مند فکر کے اس بیگم آمنہ تو کیا چیک ٹمپریچر فورا کر  

"الحمدہلل۔۔ میں ہوں ٹھیک تو اب فاطمہ۔۔ تھی رہی  ہو تب"  

 سے طرف کی طبیعت اپنی نے بیگم آمنہ" گا۔۔ جائے پڑ نشان نیال طرح اس رکھی نہیں وغیرہ  پٹی گرم کوئی پر چوٹ اس نے تم" 
  رکھ وغیرہ پٹی گرم کوئی وہ تاکہ کروائی مبذول توجہ کی اس طرف کی چوٹ لگی پر پیشانی کی اس خود اور دی تسلی کو فاطمہ

 لے۔ 
 تھا گیا آ یاد شخص اجنبی وہ پھر کو فاطمہ" تھی۔۔ آئیں لے تک گھر آپ کو جس تھا شخص کون یہ آیا یاد سے چوٹ وہ!ماما۔۔ ہاں"

لگی۔ کرنے دریافت بابت کی اس سے بیگم آمنہ فورا لیے اس  

" میں۔۔ بارے کے ان  تھی آئی بتانے بیٹی شفا صبح صبح ہیں۔۔  مہمان کے بیٹی شفاء تو شخص۔۔وہ وہ ہاں"  

  آمنہ"گیا۔۔ نکل ہی سے ذہن میرے مگر دوں بتا تمہیں میں تاکہ گئی چلی کر بتا مجھے وہ لیے اس تھی رہی لے شاور اسوقت تم" 
  آمنہ کر پا نہ کو فاطمہ مگر تھی آئی بتانے  کا  مہمان نئے والے آنے گھر اپنے وہ جب بتایا کا مالقات سے شفاء کی صبح نے بیگم

تھا۔  نکلنا جلدی سے گھر کیلئے ہاسپٹل آج اسے کیونکہ گئی چلی کر بتا ہی کو بیگم  

 گھر اس  تھا لگا نہ اچھا بھی بالکل کو فاطمہ"  لگتا۔۔ نہیں اچھا مجھے طرح اس ہیں جاتے ہو شفٹ اور کہیں پھر ہیں۔۔ہم کرتے ایسا"
  سے بعد کے دن اس تھا۔ گیا دے پیار کر رکھ ہاتھ پر سر اسکے طرح کی بھائیوں کے اس ایان دیکھنا۔حاالنکہ کو اجنبی کسی میں

تھی۔ ہوئی  نہیں تو مالقات بھی سے ایان کی اس دوبارہ تک آج  

 آمنہ نے  اس تو گئی ہو شروع ہونا گھبراہٹ کو فاطمہ  ہی کر سوچ یہ گا کرے ہیو بی کیسے ساتھ کے اس نہیں پتا شخص یہ مگر
تھی۔  گئی رہ زدہ حیرت لئے کے پل ایک تو بیگم آمنہ پر جس سنایا فیصلہ اٹل اپنا کو بیگم  

  مدد ساری کی ان سے وجہ کی مہمان ایک کے ان ہم اور ہے۔۔ کی مدد کتنی ہماری نے بیٹی شفاء لگتا۔۔ نہیں اچھا ایسے بیٹی۔۔ نہیں"
" گا۔۔ لگے برا انہیں بیٹا کرتے نہیں ایسے جائیں چلے سے یہاں کر بھال بھول  

 کے آنے چکر تو میں ورنہ تھا بچایا سے  گرنے مجھے  ابھی تو نے اسی ہے۔۔ سا مانس بھال بہت تو  شخص وہ بھی ویسے اور" 
 کیا۔۔ پرسکون مجھے میں دیر تھوڑی کر بٹھا پر کرسی اور  دیا سہارا مجھے کر بھاگ نے لڑکے اسی جاتی گر بل کے منہ باعث
 اب وہ کیونکہ تھا سمجھایا سے رسان کو فاطمہ نے بیگم آمنہ" تھا۔۔ آیا چھوڑنے تک اندر کے گھر مجھے ہی  پر اجازت میری پھر



  ہو شفٹ اور کہیں سے یہاں اب وہ کہ تھا لیا کر تہیہ ہی جاتے اندر کے کمرے نے اس تھی۔ چاہتی نہیں رکنا مزید میں گھر اس
گی۔ رہے  نہیں مزید میں گھر اس یہاں گی جائے  

 آمنہ نے فاطمہ" آپکو۔۔ ہیں رہے آ کیوں چکر کروں۔۔آخر چیک وغیرہ پی بی کا آپ ہوں۔۔الئیں نہ پریشان آپ ماما ہے ٹھیک اچھا"
  کرنے چیک وغیرہ پی بی انکا کر لے مونیٹر پی بھی خود اور نکاال سے پریشانی اس کو ان فورا   تو سنا کا چکر سے منہ کے بیگم

تھی۔  لگی  

 نے اس ہی پہلے دیر تھوڑی کیونکہ دیں کھال میڈیسن ساتھ کے پانی گالس ایک کو بیگم آمنہ بعد کے کرنے چیک پی بی نے فاطمہ
تھا۔ کھالیا دلیہ کو بیگم آمنہ  

 نے فاطمہ" گا۔۔ پڑے کرنا نہیں سامنا کا شخص اس مجھے دوبارہ طرح اس گی۔۔ رہوں ہی میں انیکسی تر زیادہ بعد کے آج میں"
  نہ سامنا کبھی دوبارہ سے شخص اس اسکا تاکہ  لگی سوچنے کا رہنے ہی میں انیکسی صرف میں دل ہی دل اور دی تسلی کو خود

 ہو۔
  انسان ہیں۔۔ چاہتے تعالی ہللا  جو ہے وہی ہوتا کو آخر چلتی نہیں کی شخص کسی آگے کے حکم کے ہللا کہ تھا جانتا نہیں کوئی مگر

  کے فیصلے کے دانائی و حکمت کی اس اور  آگے کے ذات کی  تعالی ہللا لے سوچ  کچھ کتنا میں بارے کے زندگی اپنی ہی بھلے
  کا صفات ترین اعلی جیسی قوی اور حکیم بہترین ہی تعالی  ہللا شک بے کیونکہ ہیں۔۔ جاتی رائیگاں تدبیریں سب کی  انسان آگے

ہے۔  مالک  

                

  کے کر  منع صاف سے آنے یہاں تو نے بھائی ازالن ورنہ آئیں میں فنکشن کے آج تو آپ کم از کم لگا اچھا بہت مجھے بھابی زینی"
  باقاعدہ پر آنے کے اس ہوئے ملتے سے زینی اب  بعد کے ملنے سے بیگم عاصمہ اور شاہ سکندر زمل" تھا۔۔ دیا توڑ ہی دل میرا
  پر مسکرانے صرف زینی پر جس تھی رہی کر اظہار بھی کا افسوس پر آنے نہ کے اذالن ساتھ ساتھ اور تھی رہی  ہو بھی خوش

تھا۔  کیا  منع کر پوچھ سے اس نے اذالن سا کون تھی۔۔ سکتی کیا بھی کہہ وہ اور سکی کر اکتفا  

  مل سے آحل اور  بھابی عائشہ اب زمل" ہے۔۔ واال ہونے سٹارٹ بھی فنکشن کا مایوں تو اب ہیں ہوگئے لیٹ کافی سب آپ  آایئے۔۔"
لگی۔  کہنے ویلکم لئے کے آنے اندر بھی انہیں کر  

  آ پیچھے کے اس پاؤں دبے نے کسی اچانک کہ تھی رہی جا ہی میں  ہال لئے ساتھ اپنے کو سب ان اب جو زمل!!" بھائی۔۔ عالیان"
 کر بڑھ آگے ہوئے مسکراتے پھر اور تھی گئی پہچان فورا زمل کو لمس تھی۔اس گئی لگائی چپت ہلکی ایک پر سر اسکے کر
 لیکن تھی سیٹ اپ تھوڑا وہ لئے اس آیا نہیں میں فنکشن بھائی بھی کوئی کا اس کہ تھا لگا کو زمل کیونکہ لگی ملنے سے عالیان
  جھونک نوک کی ان سب تھے۔ دیے بکھیر رنگ  خوبصورت کے خوشیوں حقیقی پر چہرے کے اس نے سرپرائز کے عالیان اب

گئے۔  بڑھ آگے ہوئے ہنستے ساختہ بے کر دیکھ  

  کے اسٹیج کو سب ان نے زیان بعد کے کرنے  مصافحہ سے دلہن پھر اور ملے سے مصطفی بیگم اور انکل  مصطفی لوگ سب
دیا۔  دے آرڈر کا کرنے سرو وغیرہ اسنیکس اور ڈرنکس سوفٹ کو ان کو ویٹر ہوئے بٹھاتے پر صوفوں موجود سامنے بالکل  

 چھوٹی چھوٹی میں زبان توتلی اپنی ساتھ کے بیگم عاصمہ اسوقت عینی جبکہ تھا ہوا بیٹھا کر جڑ ہی ساتھ کے زینی باقاعدہ تو آحل
تھی۔  رہی دے دکھائی مصروف میں کرنے باتیں  

 کی تن زیب ساتھ کے امتزاج خوبصورت کے گرین ڈارک اور ییلو فراک اتی تک پاؤں کی طرح کی ماما اپنی ہوبہو بھی نے عینی
تھے۔ رہے دے روپ کا طرح کی  تتلی صورت خوب ایک کی اس ربن اور پینز چھوٹی چھوٹی اوپر کے بالوں تھا۔ ہوئی  

لگی۔  دوڑانے نگاہ سرسری  ایک میں اطراف کے ہال پورے اس زینی تو بالیا پاس اپنے  نے عالیان کو آحل اچانک  

 کے صوفوں تمام تھی۔ رہی  ہو محسوس بسی  رچی  مہک کی پھولوں کے گیندے اسوقت میں ہال مشتمل پر رقبے وعریض وسیع
  کی کلر ملٹی آرٹیفیشیل درخت مصنوعی بڑے بڑے کے پھولوں کے گیندے جگہ جگہ تھے۔ ہوئے چڑھائے کور کے کلر ییلو اوپر

 چار چار پاس آس کے اس تھا۔ ہوا بچھا کارپٹ ریڈ سامنے بالکل کے اسٹیج تھے۔ گئے کیے ڈیکوریٹ سے روشنیوں  خوبصورت
تھا۔  گیا دیا سجا کر بھر سے پھولوں کے گیندے سے طریقے مختلف کو جن تھے گئے رکھے گلدان بڑے بڑے پر فاصلے کے فٹ  

  مصروف ہوئی ہنستی میں گروپ کے دوستوں اپنی وقت اس جو گئی طرف کی دلہن بیٹھی  پر اسٹیج نظر کی زینی اچانک تبھی
 جھولے اچانک نظر سرسری کی اس تھیں۔ رہیں لے  سیلفیاں ساتھ کے پوزز مختلف ساتھ کے اس دوستیں سب تھی۔ رہی دے دکھائی

 رہا لگ ایسے پر دیکھنے سے تھا۔دور گیا سجایا سے پھولوں کے گیندے جھوال پورا  تھی۔ گئی سی ٹھہر کیلئے پل ایک تو گئی پر
  بیک کی اسٹیج تھی۔ رہی آ نہیں نظر جگہ خالی بھی برابر ذرہ میں اس کیونکہ ہے ہوا کا پھولوں کے گیندے ہی بنا جھوال کہ تھا

تھی۔ گئی کی ڈیکوریٹ سے پھولوں کے رنگ پیلے اور ہرے بھی وال  

  کے کولڈرنک کولڈ مختلف آگے کے اس نے ویٹر اچانک کہ تھی مصروف میں دیکھنے ادھر ادھر سے کب تو وہ" تھینکس۔۔"
 سے وہاں کہتا" میم یو تھینک" ویٹر وہ پھر اور  دیا کہہ شکریہ کو اس کر اٹھا گالس ایک سے میں ان نے زینی تو کیے پیش گالس

تھا۔  گیا چال  

  بیٹھتے پاس کے زینی اب بعد کے دوڑانے  پر اسٹیج نظر ایک نے بھابھی عائشہ" عبیرہ۔۔؟؟ نا ہے رہی لگ پیاری ۔۔کتنی ماشاءہللا"
تھی۔ لگی ہالنے سر میں اثبات ہوئے مسکراتے جوابا بھی زینی تو کی تعریف کی بہن چھوٹی اپنی ہوئے  

  لگ پیاری بہت میں واقعی وہ کیونکہ کی تعریف کی عبیرہ سے دل خلوص نے زینی" ہیں۔۔ رہی  لگ پیاری بہت ہللا ماشاء جی۔۔ ہاں"
تھی۔ رہی  

  اسے اور لیا  تھام ہاتھ کا اس باقاعدہ اب نے بھابھی عائشہ" ہوں۔۔ ملواتی سے عبیرہ بھی تمہیں گی جاؤ ہو بور اکیلی یہاں آجاؤ۔۔"
تھی۔  گئیں چلی پر اسٹیج لیے ساتھ  

 بھی وہ تو ملوایا سے عبیرہ کو زینب کرکے سائیڈ ذرا کو دوستوں کی عبیرہ نے بھابی عائشہ"زینب۔۔ وائف کی اذالن یہ! عبیرہ۔۔"
  کے کسی کر سن جملے یہ گئے کہے میں آواز چہکتی  کی بھابی عائشہ لگی۔اچانک کرنے مصافحہ ہوئے مسکراتے کر اٹھ فورا

تھے۔ ہوئے کھڑے اٹھ مزید کیلئے سماعت کان  

 کی اس ہوئے کرتے مصافحہ سے عبیرہ نے  زینب" کو۔۔ آپ ہو مبارک بہت بہت ہیں۔۔ رہی  لگ پیاری بہت آپ عبیرہ ماشاءہللا"
دی۔ ہنس کر کھل رکھتی ہاتھ  پر منہ وہ تو کی تعریف  

  آپ جوڑا پیال جو یہ ہے رہا لگ ایسے تو گی۔۔مجھے ہوں رہی لگ خوبصورت ہی کم تو سے آپ کہیں نہ تو ایسے!  بھابھی۔۔ ارے"
  خوش اور باتونی ہی  بہت عبیرہ" ہیں۔۔ ہوئے بیٹھے پر یہاں ہی ایویں بس تو ہم ہے۔۔ رہا جچ ہی پر آپ صرف نا ہے ہوا پہنا نے

 کی زینی نے اس میں جواب کے تعریف سی چھوٹی کی اس اور  ملی سے زینی کر اٹھ خود لئے اس  تھی لڑکی کی قسم مزاج
تھی۔ لگی ہنسنے  کر لگا قہقہہ ساختہ بے زینب تو دیے باندھ پل کے تعریفوں  

تھی۔ چبھی طرح کی تیر لگے زہر کسی ہنسی یہ میں نگاہوں سلگتی کی کسی  

تھی۔ سکی  کہہ ہی اتنا بس ہوئے جھینپتے پر تعریف کی اس زینی" ہے۔۔ نہیں بات بھی ایسی اب"  

  گئی۔ چلی طرف کی اس کر کہہ" ایکسکیوزمی" وہ تو دی آواز کو اس نے دوست کی عبیرہ اچانک"ہیں۔۔ لیتے سیلفی عبیرہ نا چلو"
تھی۔ آئی اتر نیچے سے اسٹیج دیکھتے نظر ایک کو سب ان بھی زینی پھر تو  

  آتی سے سامنے ہی اچانک کہ تھی رہی  ڈھونڈ کو کسی سے میں بھابی عائشہ اور زمل جو زینی"ہو۔۔؟؟ کیسی! زینب۔۔ ہیلو۔و۔و"
 پہچانی جانی کی کسی اچانک تو لگی بڑھنے آگے دیکھے اسے بنا کر کہہ" سوری " فورا تو بچی ٹکراتے ٹکراتے سے لڑکی کسی

دیے۔ کر فریز وہیں قدم برھتے کے اس نے آواز  



  نگاہوں طنزیہ طرف کی اس کھڑی ساتھ کے دوستوں اپنی صوفیہ" ہیں۔۔۔؟؟ کیسی آپ سنائیں آپ ہوں ٹھیک میں!  صوفیہ۔۔ جی ج۔ج"
 گڑبڑائی تھوڑا میں جواب کے سوال کے اس دم ایک زینب تو لگی کرنے دریافت خیریت اسکی سے اس ہوئے دیکھتے سے

لگی۔  دینے جواب میں لہجے نارمل المقدور حتی اسے کر پا قابو پر خود ہی جلد پھر  مگر تھی ضرور  

" ہیں۔۔؟؟ رہیں لگ ٹھیک سے اینگل بھی کسی یہ تمہیں کیا رہیں۔۔۔  لگ نہیں بھی بالکل تو مجھے لیکن ہیں۔۔؟ ٹھیک آپ تو اچھا۔ا۔ا"
دیکھا۔ سرتاپا اسے ہوئے دوڑاتے نگاہ پر اس طائرانہ پہلے ہوئے اچکاتے ابرو نے صوفیہ  

 کرتے ادا رول کا چمچی کی اس بھی نے دوست کی اس کیا۔ مخاطب کو دوست اپنی بعد کے اس پوچھا سے زینی  تو پہلے پھر اور
دیا۔ ہال سر میں نفی میں تائید اسکی فورا ہوئے  

 کے اہانت اور تذلیل درجہ حد میں آنکھوں کی زینی تو لگی ہنسنے کر کھلکھال خود وہ اور دوست کی اس پر پوچھنے کے صوفیہ
تھا۔ رہا ہو محسوس ہوا اڑاتا مذاق کا زینی صاف لہجہ کا ان کیونکہ تھی آئی در نمی فورا باعث  

  آگے  چلتی چال اٹھالتی سمیت ہیل ہائی اپنی فورا صوفیہ تو لگی جانے سے وہاں فورا کہتی ایکسکیوز  انہیں زینی!" ایکسکیوزمی۔۔"
گئی۔ ہو حائل میں راستے کے اس کر بڑھ  

 کے آنکھوں  تذلیل کی دن اس اپنی سے پھر اس کر دیکھ سامنے اپنے اسے کیونکہ تھی چاہتی کچھ بہت  تو سنانا کو اس زینی
تھی۔ لگی ہونے محسوس کرتی گردش سامنے  

  کر برداشت بدتمیزی ساری  کی ان سادھے چپ لیے اس تھا چکا ہو خراب معاملہ اتنا سے وجہ کی ویڈیو ایک کی اس ہی پہلے مگر
تھی۔ رہی  

!!  تم۔۔ ہوگی رہی جی کیسے اب اور ساتھ کے اذالن گی ہو سوچی نے تم زندگی  کیسی پر تم ہے آتا ترس بہت تو مجھے چچ۔۔چچ"
لگی۔   اڑانے مذاق کا اس ہوئے ہنستے باقاعدہ تو ڈالی نگاہ گہری  اک پر سراپے سے سادہ کے اس نے صوفیہ" ہاہاہا۔۔۔  

  قابو  پر حواس اپنے نے زینی" ہے۔۔ نہیں ضرورت کوئی کی کرنے فکر میری کو آپ ساتھ۔۔ کے اذالن ہوں خوش بہت میں الحمدہلل"
  طرف کی ان کو لوگوں کئی موجود پاس آس قہقہہ  جاندار کا سب ان پر بات اس کی اس مگر چاہا کروانا باور  کو صوفیہ ہوئے پاتے

تھا۔ گیا کر متوجہ  

 کا آنسوؤں میں حلق کے زینی پر جس تھیں لگی بجانے تالی ہوئے ہنستے پر ہاتھ کے دوسرے ایک صوفیہ اور دوستیں کی اس
تھی۔ پائی رکھ نہ قابو پر لرزش کی آواز اپنی بھی باوجود کے چاہنے بار الکھ وہ  کیونکہ تھا گیا رہ کر اٹک گولہ  

  تم کہ ہو رہی  کہہ تم اور کیا نہیں پسند آنا نے  اس تو تک فنکشن کے شادی ساتھ تمہارے!! جوک۔۔ آ  واٹ ہا۔ہا۔ہا۔ہا۔۔ تم۔۔؟ ہو خوش"
 دی رکھ کر جال آگ مانند کی بھٹی اندر کے زینی  نے جس تھا رہا  ہو محسوس دیتا آنچ لہجہ کا صوفیہ" ہو۔۔ خوش بہت ساتھ کے اس

 تھی۔ 
تھی۔ گئی ہو شروع ہونا رقم اذیت بھی  پر چہرے کی زینی سے جملوں بھرے حقارت اور طنزیہ کے ان اب  

  وہ  تو ہوتی ہوئی سے لڑکی کسی کی پسند اپنی  شادی کی  ان اگر آئے۔۔ نہیں پر شادی ساتھ میرے کر بوجھ جان اذالن مطلب کا اس"
  کاری پر خود مانند کی ہتھوڑے کو زینی آواز کی جس تھا رہا بول اور کوئی اندر  کے زینی الفاظ یہ" آتے۔۔۔ ضرور  ساتھ کے ان

تھی۔ رہی  ہو محسوس لگاتی ضربیں  

 واال کرنے شادی سے مجھ کر چھوڑ تمہیں اذالن جلد بہت  کیونکہ! ڈئیر۔۔۔ زینب گی پاؤ نہیں رہ دیر زیادہ تو بھی  ہو خوش اگر"
" ہے۔۔  

" ہے۔۔ سکتا نکال سے زندگی اپنی کر دے دھکے چاہے جب وہ کو جس ہو گئی کی شامل زبردستی میں زندگی کی اس تو تم"   

  جب وہ جسے ہے میرج پیپر ایک صرف  تو شادی کی اس  ساتھ تمہارے نا۔۔ ہے کرتا ہی سے مجھ صرف تو محبت وہ کو آخر"
"دے۔۔ پھینک میں ٹوکری کی ردی چاہے  

  اذالن ساتھ میرے اور ہو کھڑی اکیلی یہاں تم کہ ہوگا اتنا صرف فرق مگر گی ہوں کھڑی میں جگہ تمہاری جلد بہت! دیکھنا۔۔۔ تم"
"ہوگا۔  

  کو اس ہوئے چبھتے اندر  کے دل کے اس طرح کی نشتر کسی جملے سارے گئے کہے سمیت مسکراہٹ خند زہر کی صوفیہ
  لگے بھرنے سے پانیوں نمکین فورا پپوٹے کے انکھوں کی اس سے وجہ کی جلن کی زخموں نادیدہ ان تھے۔اور رہے کر لہولہان

 تھے۔ 
 


