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 تبحم دکنھ رگن اوڑھ رک 

 ریمسا رشفی وطر

 

 "تمظع دںیھکی وہ اشزہر ڑھکا ےہ" وہ ولگ ےسیج یہ 

 صاحب ڍمال تے نڍلے باہر سے احاطے ڍے ائیرپےرٹ 

 ڍار خرٓ ا۔ تھیں رہڈ ڍر تالش ڍے زر شاہ مسلسل نظریں ڍڈ

 ہاتھ سے ےہیں ہڈ ہےتے ڍامیاب میں ڍےشش اپنڈ نے انہےں

 بہنےں دےنےں۔ ڍیا مطلع بھڈ ڍے لےںڎھرےا ہڈ ساتھ اےر ہالیا

 اشارہ نے صاحب ڍمال جدھر دیڍھا جانب اسڈ بھڈ نے

 خےش’’  ڍے سب ان ڍر ہال ہاتھ شخص مےجےد ےہاں۔ تھا ڍیا

 حسیات سارڈ ڍڈ سارڈ ڍڈ مشعال تھا رہا ڍہہ‘‘  مدیدٓ ا
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 دیڍھ اسے ےہ بعد سال پندرہ پےرے۔ ئیںٓ ا سمٹ میں نڍھےںٓ ا

 ڍے زر شاہ سے جھڎڑالے راے چڑھے نڇ اس۔ تھڈ رہڈ

 میں محبت ڍر دیڍھ ڍے چچا اےر مشعال غصہ سارا ڍا جس

 سڈ بجلیاں پہلے لمحے چند میں نڍھیںجنٓ ا ےہ۔ تھا جاتا بدل

 ڎنت نٓ ا ڍڈ محبت میں ان دم یڇ‘  تھیں ہےتڈ رہڈ برس

 رہڈ برسا شعلے جے زبان اےر تھیں ہےجاتڈ رےشن قندیلیں

 جیسے سب ےہ۔ تھڈ ڎتڈل بڍھیرنے پھےل ٓ فےرا تھڈ ہےتڈ

 ڍے چچا ڍر بڑھ ڎےٓ ا ٓ فےرا زر شاہ پہنچے پاس ڍے اس ہڈ

۔ڎیا لڌ ڎلے  

 جیسے۔ ئڈٓ ا نہیں نیند رات سارڈ!  جان چچا ڍریں یقین ’’

 ہڈ نیند سے خیال ڍے مدٓ  ا ڍڈ پٓ ا ٓ فےرا لڎتڈ نڍھٓ ا ہڈ

 ڍے قیامت ڍرتے انتظار ڍا پٓ  ا یہاں۔ جاتڈ اڑ سے نڍھےںٓ ا
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 عظمت۔ تھا ہےا لڎا ڎلے ڍے ڍمال چچا ےہ‘‘ ۔ ہیں ڎزرے پل

 ڍے بندے خےبرے اس سے نظرےں دلچسپ ابیشا اےر بیڎم

 ہڈ ےیسے ےہ ڍہ جب تھیں رہڈ دیڍھ چمٹا ساتھ ڍے پاپا

۔لڎڈ لینے جائزہ ڍا اس سے نظرےں سرسرڈ  

 خےب‘  رنڎت ڎندمڈ‘  قد لمبا‘  سینہ چےڑا‘  ڍاٹھ قد مردانہ

 سیاہ ڍالڈ ہرہچ مزین سے نقےش نین مردانہ صےرت

 سراپے مزین سے ےجاہت بھرپےر اس اےر نڍھیںٓ ا ڎہرڈ

 ہڈ ڎرے دار دھارڈ ڎہرڈ اےر پینٹ ڎرے مےجےد پر

۔تھڈ شرٹ  

 انڎریزن’’  اس اپنڈ بھڈ نے زر شاہ لڎے ڎلے ڍے چچا

 ڍڈ اس ڍر دیڍھ سامنے اسے۔ لیا جائزہ ڍا ڍزن دیتڈ‘‘  لڇ

 نڍھےںٓ ا۔ ھیںت لڎڈ ڍےندنے بجلیاں ہڈ بجلیاں میں نڍھےںٓ ا

 ایڇ پر چہرے۔ تھڈ ئڈٓ ا اتر ےبربریت ےحشت ےاضح میں
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 ےغصے غم‘  ےغضب غیظ اپنڈ۔ لڎڈ چھانے سردمہرڈ دم

 بمشڍل سے ڍرنے اظہار ڍا نیچر ےالڈ ےجابریت نخےت‘ 

 ہے علیحدہ سے ڍمال چچا ےہ ٓ مصلحتا۔ تھا پایا رےڇ ڍے خےد

۔ڎیا جھڇ طرف ڍڈ چچڈ ڍر  

 ڍے زر شاہ تے بیڎم عظمت‘! ‘ جان چچڈ علیڍم السالم ’’

 اسے بعد سالےں پندرہ ٓ تقریبا بھڈ ےہ تھیں حیران ڍر دیڍھ

 ہر‘  نخریلے اس زر شاہ سا خےبرے ےاال یہ۔ تھیں رہڈ دیڍھ

 سے زر شاہ ےالے رڍھنے چڑھائے پر ناڇ غصہ ےقت

 پسند بہت فیصلہ ڍا شےہر دم ایڇ انہیں۔ تھا مختلف بالڍل

 خائف میں دل ہڈ دل ہےئے تےٓ ا سے برطانیہ جے ےہ۔ یآ ا

 ڎئڈ ہے مطمئن بہت بعد ڍے لینے دیڍھ ڍے زر شاہ اب۔ تھیں
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 اےر ڍیا پیار سرپر ڍے زر شاہ ڍر بڑھ ڎےٓ ا ٓ فےرا۔ تھیں

۔دیا پربےسہ پیشانڈ ےڍشادہ فراخ ہڈ ساتھ  

 ہڈ بالڍل تے زر شاہ یہ‘  تھے ڍہتے سچ ےاقعڈ پٓ ا!  ڍمال ’’

 ڍے بیڎم عظمت اظہار ڍا خےشڈ انمےل اس‘‘ ۔ ہے ڎیا بدل

 ستائشڈ نے صاحب ڍمال۔ تھا رہا ہے سے ےجےد پےرے

 پر مشعال اےر ابیشا اب جے دیڍھا ڍے زر شاہ سے نظرےں

۔تھے ہےئے جمائے نظریں  

‘‘ ۔ مشعال یہ اےر ہے ابیشا یہ ملے سے ان!  بیٹا زر شاہ ’’

 ڍا زادیےں صاحب دےنےں ڍھڑڈ بائیں دائیں نے انہےں

۔لیے بھینچ ہےنٹ دم ایڇ نے اس تے ڍرایا تعارف  

 ڍر بڑھ ڎےٓ ا ٓ فےرا نے ابیشا‘‘ ۔ بھائڈ زر شاہ علیڍم السالم ’’

۔ڍیا سالم  
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 دےنےں تھا تضاد قدر ڍس۔ دیڍھا جانب ڍڈ دےنےں نے اس

 مختلف قدر ڍس ڍے دےنےں حلیے ظاہرڈ۔ میں بہنےں

 ڍے اس نے جس۔ تھڈ ملبےس میں ڎائےن ےائٹ ابیشا۔ تھے

 اسڍارف مےجےد پر سر۔ تھا رڍھا ڈھانپ ڍے ےجےد سارے

 پینٹ مشعال ڍہ جب تھا رہا ڍر ظاہر معصےم بہت اسے

۔ تھڈ نہیں چیز ڍےئڈ ڍڈ نام دےپٹہ۔ تھڈ ملبےس میں شرٹ

 ہےتے نمایاں ڍے اس پھیلتے اردڎرد ڍے اس جے بال ڍھلے

 لٹیں ڍچھ ڍڈ بالےں۔ تھے رہے ڈھانپ ڍے خدےخال نسےانڈ

 ڍے اس۔ تھیں رہڈ جھےل اردڎرد ڍے رخسارےں ڍے اس

 ضرےر ڍچھ ایسا۔ ڎیا سا چےنڇ ےہ ہڈ دیڍھتے ڍے چہرے

 ڍڈ اس ےہ۔ تھا رہا ڍر محسےس اےر دیڍھ بغےر جے تھا

۔بڑھڈ ڎےٓ ا ڍے ڍر محسےس نظریں  
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۔ بڑھایا جانب ڍڈ زر شاہ نے اس ہاتھ مرمریں اپنا‘‘…  ہیلے ’’

 پر منہ ڍے اس نے اس جیسے ہےا محسےس یےں ڍے زر شاہ

 عےرتیں ڍڈ خاندان ڍے اس ڍہاں۔ ہےا مارا ینچڍھ طمانچہ

 اپنے ےالڈ رہنے چھپڈ ڈھڍڈ۔ تھیں پیڍر ڍا ےحیا شرم

 سے مرد ڍر جھڍا نظریں۔ ےالڈ ڍرنے حفاظت ڍڈ پندار

 تن رڎیں ڍڈ اس… ؟ مشعال یہ ڍہاں اےر ےالڈ ڍرنے ڍالم

۔لڎا دےڑنے سے تیزڈ خےن مند غیرت ڎئیں  

 اسے ڍے ڍر راندازنظ یڍسر ڍے ہاتھ ڍے اس‘‘…  ہیلے ’’

 ےانتقمانہ جارحانہ اپنے برخالف ڍے مزاج اپنے ٓ مصلحتا

 لحاظ ڍا اس۔ تھا پڑا ڍرنا ڍنٹرےل ڍے عملٓ رد انڎیز اشتعال

 پر دینے جےاب اسے ےہ خاطر ڍڈ چچا۔ ڎیا ٓ ا ڑےٓ ا ےمرےت
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 ڍر ڍیا ےہ نجانے تے ہےتے نہ یہاں لےڌ ےہ اڎر تھا مجبےر

۔ڈالتا  

 لب ڍھردرے اےر انداز خشڇ ڍن بیزار درجہ اس ےہ

 ڍے اس نے ڍسڈ ڍب بھال۔ تھڈ ڎئڈ رہ ششدر پر ےلہجے

 صرف تے ےہ۔ تھا ڍیا مظاہرہ ڍا عملٓ رد یےں پر عمل ڍسڈ

 چےراہے بیچ نے ڍسڈ یےں جے جٓ  ا۔ تھڈ ہڈ لیے ڍے سنانے

 اےر ذلت‘  ہتڇ۔ اٹھڈ بھڑڇ ےہ تے تھا ڍیا سلےڇ یےں پر

 زر شاہ۔ ڈرہ ڍھڑڈ سن ڍے بھر لمحہ سے تےہین احساس

 بے‘  مہرڈ سرد درجے اس۔ تھے مارے ڍھینچ پتھر نے

 ےہ ڍہ تھا ڎیا ڍیا مظاہرہ ڍا دلڈ سنڌ اےر اجنبیت‘  ڎانڎڈ

 اس نظر غصیلڈ ایڇ۔ ڎئڈ رہ ڍر بھر ڎھےنٹ ڍے خےن

 ڍر ڎرا ہاتھ اپنا ےہ ڍر ڈال پر ےجےد ےجارحانہ منتقمانہ
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 دیڍھنے ڍے لےڎےں جاتے تےٓ ا ڍے مےڑ رخ طرف دےسرڈ

۔ڎڈل  

 لڎڈ سہالنے ڍے ڍنپٹیےں اپنڈ… ؟‘‘ انسلٹ قدر اس…  افےہ ’’

 میں رے ڍڈ جس تھا لڎا بھڑڍنے الےہ ایڇ اندر تے نہیں

۔تھا رہا ٓ ا نظر ہےا بہتا ڍچھ سب  

 دل ہڈ دل اسے سےچتڈ سے ےغرےر نخےت‘‘…  فٹ مائڈ ’’

۔لڎڈ سنانے میں  

 خرڈٓ ا ڍے دل ابھرتے لیے ڍے انتقام اپنے‘‘…  ہیل ٹے ڎے ’’

۔دڈ تسلڈ نے اس ڍر ڍہہ لفظ  

 لڎا چلنے ڎےٓ ا ڎےٓ ا ڍر اٹھا سامان ےہ‘‘…  چچاجان ئیںٓ ا ’’

 پیچھے ڍے اس میں تقلید ڍڈ ابیشا اےر پاپا مما نے اس۔ تھا

۔دیئے بڑھا قدم جانب ڍڈ ڎاڑڈ  
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 ڍا اس ڍے لمحہ ایڇ تے پہلے سے بیٹھنے اندر میں ڎاڑڈ

 ڍے پیڍر ڍے ےغضب خےدسرےغیظ اس ےہ ڍہ چاہا دل

۔دے ڍر راڍھ ڍر لڎا ڌٓ  ا سمیت ڎاڑڈ  

 عمر سارڈ ڍےنسا مجھے سے بال میرڈ…  ڍیا مجھے ’’

 چلڈ ےاپس پھر اےر ڎڈ رہےں دن چند۔ ڎا ہے رہنا یہاں

 اےر ٹھنڈا ڍے الئےٓ  ا دہڍتے ڍے اندر اپنے ےہ‘‘ ۔ ڎڈ جائےں

 ڍے بٹانے دھیان اپنا سے غرض ڍڈ ڍرنے پرسڍےن

۔لڎڈ سےچنے  

۔ ہے بدتہذیب اےر ےحشڈ‘  جنڎلڈ ہڈ ےیسا بھڈ جٓ ا یہ ’’

 ہے ڎیا بدل ڍچھ ڍہ تھا خیال۔ تیار بالڍل ڍے مارنے مرنے

 ہےا اثرانداز بھڈ باطن ساتھ ساتھ ڍے شخصیت ظاہرڈ۔ ڎا

 ہے ڈاال بدل مجھے نے ےحاالت ےقت طرح جس۔ ڎا ہے
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 خیاالت پرانے۔ ڎا ہے بدال سے اندر بھڈ ےقےف بے یہ شاید

 تہذیب بھڈ ڍے دیہاتیےں ان ےت ڎڈ ہے بدلڈ دقیانےسیت اےر

 داخل میں صدڈ اڍیسےیں دنیا…  افسےس…  لیڍن ڎڈ ہے ئڈٓ ا

 ڍرتڈ باتیں ڍڈ ڍہڍشائےں اےر ستارےں چاند‘  ہے ڎئڈ ہے

 سے جہاں پرہیں ڍنارے اسڈ بھڈ اب دیہاتڈ یہ لیڍن ہے

 اس پاپا۔ تھڈ رہڈ سےچ ڍر ہے نیڎیٹے بہت ےہ‘‘ ۔ تھے چلے

۔ تھے رہے ڍر چیت بات علقمت ڍے افیئرز پاڍستانڈ سے

 سے دلڈ بے ےہ۔ تھیں متےجہ ہڈ ادھر بھڈ ابیشا اےر ماما

 صاف ڍچھ بدےلت ڍڈ اندھیرے ڍے رات رہڈ دیڍھتڈ باہر

 سے بیڌ شےلڈر۔ ڎئڈ ہے بےر ہڈ جلد ےہ‘  تھے نہیں مناظر

 لڎا سے ڍانےں مین ےاڇ اےر ڈالڈ میں منہ ڍر نڍال‘‘  ببل’’ 

 ےہ میں سفر سارے۔ لڎڈ سننے ڍے‘‘  جیڍسن مائیڍل’’  ڍر
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 تھڈ نہیں پرےا ڍڈ اس ڍے پاپا ماما‘  تھڈ ئڈٓ ا ڍرتڈ ڍام یہڈ

 ایڇ ڎاڑڈ نے زر شاہ بعد دیر تھےڑڈ۔ ڍڈ ان اسے اےر

 ایڇ ڍمرےں دے۔ دڈ رےڇ سامنے ڍے فلیٹ سے چھےٹے

 ےاقعڈ فلیٹ سا چھےٹا یہ مشتمل پر رےم ڈرائنڌ اےر ڍچن

 ڍے فلیٹ سے رےںنظ دلچسپ ےہ۔ تھا صےرت خےب بہت

 یقین بے ےہ ڍر دیڍھ طرح اچھڈ فلیٹ سارا۔ رہڈ دیڍھتڈ

 اےر سڑیل اس فلیٹ سا ڈیڍےریٹڈ صےرت خےب یہ ڍہ تھڈ

 میں رےم ڈرائنڌ۔ ہے ملڍیت ڍڈ شخص چڑھے نڇ

 بخےبڈ نظارہ ڍچھ ڍا ڍچن ایڇ اےر ڍمرےں دےنےں بیٹھے

 اسے نے فالئٹ ڍڈ تڇ پاڍستان سے برطانیہ۔ تھا رہا ہے

 ایڇ سے میں صےفےں رڍھے ےہیں ےہ۔ تھا ڈاال تھڍا ڍافڈ
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 نظرےں عجیب پر ڎرنے یےں اسے نے زر شاہ۔ ڎئڈ ڎر پر

۔دیڍھا سے  

 ایڇ ڍڈ سال چھپن پچاس بھڌ لڌ ےہ‘‘ ۔ علیڍم السالم ’’

 دھڍیلنے ٹرالڈ ڍڈ چائے جے تھیں خاتےن سڈ مند سلیقہ

 اس ےہ ڍر چےنڇ پر ےازٓ ا۔ ہےئیں داخل میں رےم ڈرائنڌ

 ڍچھ پر چہرے ڍے اس بلڍہ لڎڈ دیڍھنے ڍے عےرت

۔لڎڈ ڍھےجنے  

 سےالیہ جانب ڍڈ پاپا ڍر دیڍھ ڍے خاتےن ماما… ؟‘‘ یہ ’’

۔دیئے مسڍرا ےہ لڎیں دیڍھنے سے نظرےں  

 ڍے پاپا‘  ماما تےقع ٓ خالف ڍل جٓ ا‘‘ ؟ ہیں ڍےن یہ‘  ڍرے یاد ’’

 ےہ تھے چڍے ہے خےشڎےار بہت میں ماہ چند ان تعلقات

۔لڎڈ یڍھنےد ڍے دےنےں  
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 بعد ڍے سےچنے دیر ڍچھ نے ماما‘‘ ۔ ہے سارہ تے یہ ارے ’’

 بھڈ ابیشا اےر ےہ بڑھیں طرف ڍڈ اس پھر ڍہا ڍر ہے خےش

 انہیں خےد ےہ لیڍن نہیں زیادہ بہت تے ابیشا۔ ڎئیں چےنڇ

 ڍر پل ےہ تے ہاتھےں ڍے ہڈ ان۔ تھڈ جانتڈ طرح اچھڈ بہت

 اےر بھیا زرٓ  ا‘  رز شاہ‘  ابیشا خےد ےہ۔ تھڈ ہےئڈ جےان

 تے ہڈ ڍے ہاتھےں ڍے ان بچے سارے باقڈ ڍے حےیلڈ

 انتقال ڍے ےالدہ ڍڈ زر شاہ ڍے ان میں حےیلڈ۔ تھے پرےردہ

 جیسے تے مالزمہ۔ تھا حاصل مقام خاص ایڇ بعد ڍے

 ٓ ا طرف ڍڈ ان ڍر اٹھ بھڈ ےہ۔ تھا جاتا ڍیا نہیں ہڈ تصےر

۔ڎئڈ  

 ےہ‘‘ ۔ پہچانا نے پٓ ا…  ہےں مشعال میں!  اماں علیڍم السالم ’’

 ڍہنے‘‘  اماں’’  انہیں دیڍھڈ دیڍھا ڍڈ اےرےں ہڈ سے بچپن
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 انہےں۔ ڍیا استعمال تخاطب ٓ طرز ےہڈ بھڈ اب۔ تھڈ لڎڈ

۔لیا لڎا ڎلے اپنے اسے نے  

 تے تڇ ڍل۔ ہے ڎئڈ ہے بڑڈ ڍتنڈ۔ ہے مشعال تم ارے ’’

 سے بدٓ نظر اللہ…  اللہ ماشاء جٓ  ا اےر تھڈ سڈ چھےٹڈ بالڍل

 اختیار بے نے انہےں‘‘ ۔ رہڈ ٹھہر نہیں ہڈ نظر۔ بچائے

 ےہ جیسے لڎا اسے۔ لیا چےم ماتھا ڍا اس ہےئے ڍہتے

 اس نے ڍسڈ جیسے۔ ہے لڎڈ ہےنے سیراب بعد برسےں

 مہربان ڍے محبت اپنڈ پر الئےٓ ا ےالے دہڍنے اندر ڍے

 یہڈ۔ ڎئڈ ہےتڈ سیراب تڇ اندر ےہ۔ ہےں دیئے ڈال چھینٹے

 غےشٓ ا ڍڈ ماں اپنڈ میںبھڈ غیرٓ دیار ےہ جے تھا لمس ےہ تے

 ہڈ فرصت ڍے ماما ڍڈ اس لیڍن تھڈ رہڈ ڍرتڈ تالش میں

 ڍرنا پیار ڍر لپٹا چمٹا ساتھ ڍے بچےں یےں انہیں؟ تھڈ ڍب
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 اےر تھیں پجارڈ ڍڈ ازم ماڈرن ےہ۔ تھا لڎتا ڍب ہڈ اچھا

 ڍرتڈ محسےس فٹ ان میں ماحےل ڍے ڎائےں ڍے خےد

۔تھیں  

 سے غرض ڍڈ رامٓ ا ابیشا اےر ےہ ڍر ہے فارغ سے چائے

 ڍے تھڍن۔ تھڈ چڍڈ بیت ڍافڈ رات۔ ہےئیں ڍھڑڈ اٹھ

 زر شاہ ےہ تے ڍیا اشارہ ڍے ابیشا نے اس۔ تھا براحال مارے

۔لڎڈ پےچھنے سے  

 ہے رہڈ ٓ ا بھڈ نیند‘  ہیں ڎئڈ تھڇ بہت ہم!  بھائڈ زر شاہ ’’

۔جائیں ہے ریلیڍس تاڍہ دیں بتا ڍمرہ ہمیں  ‘‘ 

 چچڈ چچا اےر دیں ڍر سیٹ ڍمرہ میرا انہیں پٓ ا!  ماںا ’’

 ماں سارا ٓ فےرا نے اس پر بات ڍڈ ابیشا‘‘ ۔ دےسرا لیے ڍے

۔ڍہا ڍے  
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 اماں‘‘ ۔؟ ڎڈ ٹھہریں میں ڍمرے ہڈ ایڇ دےنےں ہم ڍیا تے ’’

 زر شاہ ٓ جےابا۔ اٹھڈ بےل ہڈ میں درمیان ےہ تے لڎیں جانے

 تڇ اندر اپنے اسے ےہ تھا دیڍھا سے نظرےں جن اسے نے

۔ہےئیں محسےس اترتڈ  

 ڍبھڈ جیسے ہے ڎھےرتا یےں انسان بدتمیز‘  جاہل‘  اجڈ ’’

 اسے میں دل ہڈ دل ےہ‘‘ ۔ دیڍھڈ نہیں ہڈ لڑڍڈ ڍےئڈ

۔لڎڈ نےازنے سے ڎالیےں  

 پر ڍمرےں دے ہے فلیٹ سا چھےٹا میرا یہ‘  ہے مجبےرڈ ’’

 ایڇ لیے ڍے پٓ ا میں فلیٹ سے چھےٹے اس اب‘  مشتمل

 مذاق بات بظاہر‘‘ ۔ رہا تے سے ڍرنے افےرڈ ڍمرہ یحدہعل

 سلڎا تڇ اندر اسے ےہ لیڍن تھڈ ڎئڈ ڍہڈ میں رنڌ ڍے
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 اسے بیزارڈ اےر طنز چھپا میں بات سڈ سادہ اس۔ ڎئڈ

۔تھڈ ڎئڈ ہے محسےس طرح اچھڈ  

 ڍسڈ پٓ  ا؟ ڍیا تھا ٹھہرنا میں ڎھر پھٹیچر اس ہمیں!  پاپا ’’

 پاپا راست ٓ براہ ےہ‘‘ ۔ تھے تےسڍ ڍر نہیں انتظام میں ہےٹل

 دیدہ یہ ڍڈ مشعال ڍے بیےڈ میاں دےنےں۔ تھڈ مخاطب سے

 مرےت ےقت اس تے میں مشعال۔ بھائڈ نہ نڍھٓ ا ایڇ دلیرڈ

 ڎھےنٹ تلخ یہ دےنےں ےہ لیڍن تھڈ نہیں چیز ڍےئڈ ڍڈ نام

 نہیں بس ڍا اس۔ تھا حال برا بھڈ اےر تے ڍا زر شاہ۔ ڎئے پڈ

 منٹ ایڇ ڍے لڑڍڈ پھٹ منہ‘  بدتہذیب اس ےہ ڍہ تھا رہا چل

دے ڍر دےر سے نظرےں پھر یا دے ڍر درست ہڈ اندر ڍے  

 جاے۔ڍرے لیا ڍر خیال ڍا نزڍت ڍڈ ےقت اےر مےقع مشڈ

 ہڈ رات۔جاؤ ٹھہر میں ڍمرے ہڈ ایڇ بہنیں دےنےں
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 پاپا۔  ڎے جائیں ہے رےانہ ڎاؤں ہم ڍل پھر اےر نا ہے ڎزارنڈ

 ےہ پھر اےر تھڈ طلب غےر بات ڍڈ ان۔  ڍہا سے تحمل نے

 ہے پڑتا فرق ڍیا اسے۔  ڎڈ جائیں ہے دےر سے شخص اس

سمجھے سےچے ڍچھ چاہئے ےہ  

 میرا۔ لیتے دیڍھ نہیں ڍیےں ڎھر اےر ڍےئڈ تم بیٹا زر شاہ

 چچا جڈ۔ ڎڈ پڑے ضرےرت ڍڈ اس تمہیں ڍھال ہے مطلب

 جاب ڎےرنمنٹ بھڈ ےیسے ہےں رہا سےچ بھڈ میں جان

 ےاہڈ پر ےاپسڈ ہےں رہا سےچ ہے رہا مل ہبنڎل مجھے سے

جاؤں ہے شفٹ  

 میں ڍانےں اسڍے الفاظ ڍے شاہزر ہڈ ہےتے داخل اندر

 ڍمرہ۔لڎڈ لینے جائزہ ڍا ڍمرے بخیر دیے دھیان ےہ۔پڑے

 ڍے ڎھر اس نے اس پہلے دیر تھےڑڈ۔  تھا ہےا سجا بہت



Novelnagri 
20 

۔  ڎئڈ رہ دھنڌ ڍر دیڍھ سجاےٹ ےقت اس تھا ڍہا پھٹچر

ہے اچھا بہت زےق ڍا دماغ بد اس ےیسے  

 ےہ تے سرا بہت ڎیا نہ رہ سے اس تے آئڈ ڍر لے باتھ ابیشا

 جیسا اس ہے بندہ زبردست بہت بھڈ خےد ےہ ڍیا ڍمرہ بےلڈ

 مجھے۔  دیڍھا نہیں میں برطانیہ پےرے نے میں چارمنڌ

۔لڎے نہیں اچھے ڍے آپ ڍیا آئے پسند بہت تے  

 بات۔  ےہ ڍیا اےر میں اس ہے ہڈ صےرت شڍل صرف

 میں ٹھےڍر ڍڈ اس دنیا جیسے تھا دیڍھا طریقہ ڍا ڍرنے

 ایسا تھڈ ہڈ ڍڑےاہٹ بس ڍرتے ڍرتے بات ڍڈ اس۔  ہے

 ڍر زیادتڈ آپ سے ایمان آپڈ۔  تھا رہا ہے سے برسےں ڍئ

 ہے دیےانڈ تے لیں دیڍھ انھےں فرنیڈ ڍڈ آپ اڎر ہیں رہڈ

 یںہ مرتڈ پر مردےں ایشیائڈ ان میمیں چیٹڈ ڎےرڈ جائیں

 ڍر نہا جب ڎئڈ ڎھس نہانے ڍر اٹھا ڍپڑے بھڈ ےہ پھر

 ہےنے بےر بہت دم ایڇ ےہ تھڈ چڍڈ سے ابیشا تے نڍلڈ
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 ڍنڎڈ میں بالےں ہےئڈ بھیجتڈ لعنت پر نیند اسڍڈ۔لڎڈ

 اس خےشبے عمدہ بہت بےتل ڍڈ پرفیےم پر ٹیبل.  لڎڈ ڍرنے

 تے تھا لیا جائزہ ڍا چیز ہر۔ڍڈ استعمال سے فراخدالڈ نے

۔  ڎئڈ آ سامنے ڍر ڍھل طبیعت بازےق اےر نفیس ڍڈ زر شاہ

 ریڇ رڍھے طرف دےسرڈ پھر پڑڈ سے سلیقے چیز ہر

تھڈ پڑڈ ڍیسٹیں ایڇ چند میں  ۔ 

 دیڎرے بعد یڍے‘‘ ۔ ہے شخص بیزار اےر بےر انتہائڈ ’’

 بھڈ ڍےئڈ ۔ڈاال لے جائزہ ڍا ڍیسٹےں سب ڍڈ اس نے اس

 ڍڈ ٹیریےاس۔ تھڈ نہیں مطابق ڍے ٹیسٹ ڍے اس ڍیسٹ

 رڍھڈ طرف دےسرڈ ڍڈ ریڇ ےہ ڍر ہے ناامید سے طرف

 اس ڍتابیں سارڈ ڍڈ سارڈ۔لڎڈ دیڍھنے ڍتابیں ڎنت ان

 سے ادب پر طےر خاص۔ تھیں مطابق ڍے دلچسپڈ ڍڈ
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 ڍڈ چند پریم منشڈ‘  سفرنامے ڍے انشاء ٓ ابن‘  متعلق

 ڍر جمع میں برطانیہ ڍتابیں ڍئڈ ایسڈ بھڈ نے پاپا۔ ڍتابیں

 ڍڈ ڍتابےں ہاں ڍے ان فیملیز پاڍستانڈ اڍثر۔ یںتھ رڍھڈ

 ڍڈ ان ادب بہترین ڍا بھر دنیا۔ تھڈ رہتڈ جاتڈ تڈ ٓ ا شےقین

 سال پندرہ ڍہ تھڈ ےجہ یہڈ شاید۔ تھا مےجےد میں الئبریرڈ

‘  مٹڈ اپنڈ خےد نہ ےہ باےجےد ڍے ڎزارنے میں غیر ٓ دیار

 ہن اےر تھے بھےلے ڍے اقدار اسالمڈ اےر رےایات پاڍستانڈ

 ڍام ےہ ہر دانستہ ےہ ڍہ جب تھا دیا بھےلنے ڍے اےالد اپنڈ ہڈ

 نے پاپا۔ پہنچے تڍلیف ڍے پاپا ماما سے جس تھڈ جاتڈ ڍر

 ڍلچر پاڍستانڈ۔ تھڈ سڍھائڈ اردے بہترین ڍے بیٹیےں دےنےں

 جب دیں ڍرےا ازبر معلےمات ڍڈ طرح ہر میں بارے ڍے

 نےخیز ڍڈ سال دس صرف ےہ تے تھے ڎئے برطانیہ ےہ

 زندڎڈ بچپن ڎزارا میں پاڍستان یہاں اسے لیڍن تھڈ لڑڍڈ
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‘  بات ایڇ ایڇ۔ تھے ازبر بھڈ جٓ ا سال دس سنہرڈ ےہ ڍے

 ےہ جیسے۔ تھا تازہ پر اسڍرین ڍڈ ذہن‘  ےاقعہ ایڇ ایڇ

 ڍا سالےں پندرہ میں درمیان لیڍن ہے بات تے ڍڈ ہڈ ڍل

 پےرے نہیں ڍا سالےں پانچ یا دے ایڇ۔تھا محیط عرصہ

 شخصیت ڍڈ اس نے ےسال ماہ ڎزرے ان۔ ڍا سالےں رہپند

 ڍڈ ڍمال شاہ یعنڈ پاپا۔ تھا ڈاال بدل تڇ پائےں سے سر ڍے

 یےرپین جے تھڈ ہڈ جیسڈ مردےں سب ان بھڈ ڍہانڈ

 ےہیں پھر اےر ہیں جاتے سے غرض ڍڈ تعلیم میں ممالڇ

 ڍڈ تعلیم برطانیہ بھڈ صاحب ڍمال۔ ہیں لیتے ڍر شادڈ

 اپنڈ بھڈ شادڈ سے بیڎم عظمت اےر تھے ڎئے خاطر

 ڍے ڍرنے حاصل تعلیم دےنےں۔ تھڈ ڍڈ محبت بلڍہ پسند

۔ تھے لےٹے پاڍستان سے برطانیہ خےش خےش بہت بعد

 چند نے ےالدین ڍے ڍمال شاہ طرح ڍڈ ےالدین رےایتڈ
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 سے حیثیت ڍڈ بہے ڍے بیڎم عظمت بعد ڍے اعتراضات

 لڑڍڈ مسلمان ایڇ ےہ ڍہ لیے اس صرف۔ تھا لیا ڍر قبےل

 مےجےد خاندان مسلمان پےرا ڍا ان میں برطانیہ پیچھے‘  ہیں

 ڍے ڎائےں ڍے بیڎم عظمت بعد ڍے ڎزرنے سال چند۔ ہے

 لڎڈ ہےنے اڍتاہٹ سے طریقےں طےر‘  ےرےاج رسم جاہالنہ

 ڍھٹڍنے طرح برڈ مےجےدڎڈ ڍڈ مڍینےں ڍے ڎھر۔ تھڈ

 ڎزارنا زندڎڈ پرسڍےن اےر زادٓ ا ہڈ ےیسڈ ےہ۔ تھڈ لڎڈ

 رہڈ ڎزارتڈ میں فضائےں برٹش ےہ جیسے تھیں ڈچاہت

 دے بیڎم عظمت تے بدال رخ نیا نے حاالت اےر ےقت۔ تھیں

 ےاپس ڍے صاحب ڍمال ےہ لیڍن ڎئیں بن ماں ڍڈ بچیےں

 ساتھ ڍے ےقت۔ سڍیں ڍر نہ مادہٓ ا پر جانے چلے برطانیہ

 حاالت ڍے ڎائےں ڍچھ۔ ڎیا ہےتا اضافہ میں ضد ڍڈ ان ساتھ

 ڍا ےاپسڈ ہاتھ ڍے بیڎم عظمت اےر ےتھ ڎئے بڎڑ ڍافڈ
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 ڍمال تے ڎئڈ پہنچ تڇ طالق نےبت۔ڎیا ٓ ا بہانہ معقےل ایڇ

۔ لڎڈ ستانے فڍر ڍڈ مستقبل ڍے بچیےں اپنڈ ڍے صاحب

 تھیں چاہتڈ جانا لے برطانیہ ساتھ اپنے بیڎم عظمت جنہیں

 میں ہرحال ےہ۔ تھے چاہتے نہیں ایسا ڍمال شاہ لیڍن

 خاندانڈ جب پھر اےر تھے مند خےاہش ڍے مصالحت

 عظمت تے ڎئے ہے باہر سے قابے حاالت بدےلت ڍڈ دشمنڈ

۔ ئیںٓ ا اتر پر ضد ڍڈ جانے پلٹ ےاپس پھر دفعہ ایڇ بیڎم

 ضد اپنڈ ڍے صاحب ڍمال پر ڍرانے بچائے بیچ ڍے بڑےں

 سب ےہ۔ تھڈ پڑڈ لینا مان بات ڍڈ بیڎم عظمت ڍر چھےڑ

 بیڎم ظمتع۔ ڎئے ہے سیٹل برطانیہ ڍر چھاڑ چھےڑ ڍچھ

 جا ےہاں۔ تھا پڑا مہنڎا بہت تجربہ پہال ڍا رہنے پاڍستان ڍے

 ڍہ ہےئیں مڎن ایسڈ میں فضائےں زادٓ ا ڍڈ برطانیہ ےہ ڍر

۔ڎئیں بھےل تڇ خیال ڍا ےاپسڈ  
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 لیڍن تھے چاہتے لےٹنا ڍمال شاہ۔ تھیں رہڈ ہے جےان بچیاں

 ڎئڈ بن رڍاےٹ مشعال بجائے ڍڈ عظمت طرف دےسرڈ

۔ تھیں نہ رضامند پر نےٓ ا ےاپس سے دل بیڎم عظمت تھڈ

 تے ڎئڈ بن مسئلہ ڍا انا اےر ضد درمیان ڍے باپ ماں مشعال

 رےزرےز لڑڍیاں ہےتڈ جےان۔ لڎے ہےنے جھڎڑے رےز

 قسمتڈ خےش ڍڈ ابیشا۔ ڎئیں ہےتڈ متاثر سے جھڎڑےں ڍے

 تربیت ڍڈ باپ ہڈ سے شرےع پر شخصیت ڍڈ اس ڍہ تھڈ

 ڎھرانےں مسلم جانا نآ ا ڍا اس ڍچھ رہے غالب اثرات ڍے

 اسالمڇ‘  اڍیڈمڈ اسالمڇ ہڈ سے شرےع ےہ۔ تھا ہاں ڍے

 رجحان ڍا اس سے۔ تھڈ رہڈ جاتڈ میں ٹیےشنز انسٹڈ

 زیادہ طرف ڍڈ اقدار اسالمڈ بجائے ڍڈ پسندڈ مغرب

۔تھڈ پختہ بہت سےچ ڍڈ اس بھڈ میں عمرڈ ڍم اتنڈ۔ تھا  
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 ئڈٓ ا چلڈ برطانیہ میں عمر ڍڈ سال دس جے مشعال اےر

۔ ہے ہےتا نازڇ انتہائڈ سے لحاظ ڍے تربیت دےر یہ۔ تھڈ

 سب۔ تھڈ ہےئڈ داخل میں ماحےل مغربڈ ےہ میں دےر اس

۔ تھڈ الڌ تڇ اپرےچ ذہنڈ ڍہ ٓ  حتڈ تھا مختلف اےر نیا ڍچھ

 رسم‘  اقدار رےایات نظریات‘  جذبات احساسات خیاالت

 ڍڈ اس سب ےہےا بٓ ا ڈھنڌ رنڌ طریقے طےر ےرےاج

 انتہائڈ میں دےر جس۔ تھا خالف ڍے صیتشخ اےر سےچ

 زادٓ ا ایڇ ےہ میں دےر اسڈ تھڈ ضرےرت ڍڈ نڎہداشت

 ہرےقت ےدماغ دل۔ تھڈ بنڈ حصہ ڍا معاشرہ ہےئے بڎڑے

 صےرت نئڈ اس ےہ تے پہل پہلے رہتا مبتال میں ڍشمڍش

 نازڇ یہ جب لیڍن تھڈ قاصر سے ڍرنے قبےل ڍے حال

 سے رنڎنے میں ماحےل اس ڍے خےد ےہ تے یآ ا غالب دےر
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 پرانڈ ڍچھ‘  چپقلش باہمڈ ڍڈ ےالدین۔ تھڈ پائڈ نہ رےڇ

 پاڍستانڈ اےر پاڍستان سے نڍھےںٓ ا ڍڈ اس نے یادےں

 نےچ سپنے صےرت خےب ڎئے دیڍھے متعلق ڍے لےڎےں

 تےجہ اےر محنت زیادہ بہت ڍڈ ڍمال شاہ۔ تھے پھینڍے

 ہے نہ راغب جانب ڍڈ ان طرح ڍڈ ابیشا ےہ باےجےد ڍے

 ڍر تڇ حد ڍڈ زبان صرف تربیت ڍڈ اس ےہ۔ ھڈت سڍڈ

 ڈھانچے اسالمڈ اسے ےہ طرح ڍڈ ابیشا لیڍن تھے سڍے

ڈلھ یتکس۔ میںنہیں  

 

 ان ڍر ہے ڍھڑے دےبدے ڍے بیڎم عظمت جب نے مشعال

 ڍہ ہےا احساس انہیں تے ڍیا انڍار لیے ڍے ایاز بھانجے ڍے

 برٹش ڍہ ہےئڈ ندامت بلڍہ ہےا نہیں ٹھیڇ ہےا ڍچھ جے

 نہیں سےٹ طرح بھڈ ڍسڈ لیے ڍے بچیےں ڍڈ ان شرہمعا

 سے سر پانڈ۔ تھیں سڍتڈ ڍر نہیں ڍچھ ےہ اب لیڍن ڍرتا
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 اپنڈ ڍڈ ان مقابل ڍے ان دفعہ اس ڍیےنڍہ تھا چڍا ڎزر

 ارادےں اٹل اےر ضدڈ طرح ہڈ ڍڈ ان جے تھڈ ڍھڑڈ بیٹڈ

 ڍڈ نفرت ہےئڈ بےئڈ میں ذہن ڍے مشعال ڍچھ۔ تھڈ ےالڈ

 نے انہےں تڇ جب۔ تھڈ نتیجہ ڍا سےچ اپنڈ ڍڈ ان فصل

 تے تھڈ چاہتڈ ےہاںرہنا مشعال جب لیڍن رہیں ےہاں ےہ چاہا

 ہرےقت نے انہےں ڍیےں ڍہ ہےا احساس ڍا غلطڈ اپنڈ انہیں

‘  لےڎےں پاڍستانڈ ڍے ذہن ڍے مشعال ڍرتے زنڈ طعنہ

 مشعال۔ تھا دیا ڍر متنفر سے ےالےں ڎائےں پر طےر خاص

 رےادار ڍڈ رڍھنے تعلق ڍا قسم بھڈ ڍسڈ سے پاڍستان

 ےہ ڍہ جب تھڈ میں ڍہے ڍے ماماپاپا تے ابیشا۔ تھڈ نہیں

 نآ ا ڍا اس میں ڍلبےں نائٹ۔ تھڈ باہر سے قابے ہڈ سے سرے

 ڍر دےستیاں سے لڑڍیےں لڑڍے ےغیرمسلم مسلم۔ تھا جانا
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۔ تھا چاہتا جڈ ڍا جےاس تھڈ ڍرتڈ ڍام ےہ ہر ےہ تھیں رڍھڈ

۔لڎتڈ دینے الزام انہیں ےہ تے اتےسمجھ اسے پاپا ماما  

 ےہ۔ تھڈ ڎئڈ ہے سے جےلف مالقات ڍڈ اس پہلے چارسال

۔ تھا ڍرسچن ےہ سے لحاظ ڍے مذہب۔ تھا لڑڍا اچھا بہت

 اس دفعہ دےسرڈ۔ تھڈ ہےئڈ میں ڍلب نائٹ ایڇ مالقات

 میں مال شاپنڌ پھر‘  تھا دیڍھا پر‘‘  سائیڈ سڈ’’  اسے نے

 ڎئیں ڍرتڈ اختیار رنڌ ڍا تڈدےس مالقاتیں مسلسل ڍہ ٓ حتڈ

۔ڎئڈ بدل میں صےرت ڍڈ محبت دےستڈ پھر اےر  

 ئئء

 زر شاہ۔ تھڈ طے ہڈ سے بچپن نسبت ڍڈ اس سے زر شاہ

 جب۔ تھا رہتا ہےتا اختالف اڍثر میں ماماپاپا سے ےجہ ڍڈ

 زر شاہ اسے ےہ تڇ تب تھڈ بدلڈ نہیں سےچ ڍڈ ماما
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 ڍڈ ان تھیں نہ راضڈ پر بیاہنے سے شخص جیسے

 ڍڈ ڍرنے سے ایاز بھانجے اپنے شادڈ ڍڈ اس مرضڈ

 اپنا ہےئے ڍرتے ریجیڍٹ ڍے دےنےں نے اس ڍہ جب تھڈ

 ڍر جاب ےہ بعد ڍے ڍرنے اے بڈ ایم۔ دیا سنا ڍے پاپا فیصلہ

 میں لفظےں صاف سامنے ڍے پاپا نے اس جب۔ تھڈ رہڈ

 دےنےں خبر یہ۔ ہےئے جزبز بہت پاپا ماما۔ تھا دیا ڍر انڍار

 زبردستڈ ڈپٹ ڈانٹ جب۔ تھڈ نہ ڍم سے بم ایٹم لیے ڍے

 نے انہےں تے ہےا سےد بے حربہ ہر محبت عاجزڈ پھٹڍار

 اندر ہڈ اندر خےد اےر دیا چھےڑ پر حال ڍے اس اسے

 ماما اےر ابیشا۔ تھے لڎے ڍرنے تیاریاں ڍڈ جانے ےاپس

 نے پاپا ماما۔ تھڈ العلم قطعڈ ےہ ڍہ جب تھیں جانتڈ سب

 ماما۔ تھا دیا بھجےا پاڍستان ہڈ پہلے ےسامان ساز ضرےرڈ

 سے رےانڎڈ۔ دیا ڍر مشڍےڇ اسے نے سرڎرمیےں ڍڈ پاپا
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 جا پاڍستان سب ےہ ڍہ ہےا معلےم اسے پہلے دن دے صرف

۔ دیا ڍر ایڇ سمانٓ ےا زمین ڍر چیخ چیخ نے اس۔ ہیں رہے

 ڍا اس یہ تھڈ چاہتڈ نآ ا نہیں پاڍستان صےرت بھڈ ڍسڈ ےہ

 طرح برڈ پر فیصلے اس ےہ اےر تھا فیصلہ خرڈٓ ا اےر اٹل

 نہ اےر تھڈ غرض ڍےئڈ سے پاڍستان اسے۔ تھڈ ہےئڈ ڈٹڈ

۔ تھا االپا راڌ ڍا‘‘  الےطنڈ حب’’  سے پاڍستان نے اس ہڈ

 فریب ےدل حسین چند یادیں سنہرڈ ڍڈ بچپن صرف

 ےاقعات چند ےہ لیڍن تھیں باتیں صےرت خےب اےر ےاقعات

 ڍے رشتےں پاڍستانڈ میں دل ڍے اس یادیں رےپہلڈ اےر

 ڍر نہ پیدا ڍشش ڍےئڈ‘  سڍیں جڎا نہ احساس ڍےئڈ لیے

 ڍے خےد ڍر بڑھ پل میں فضائےں زادٓ ا ڍڈ برطانیہ ےہ۔ سڍیں

 اےر ماماپاپا ےہ لیڍن تھڈ سمجھتڈ حصہ ایڇ ہڈ ڍا ےہاں

 بے سے پاپا اےر ابیشا ےہ۔ ڎئڈ ہار پر منتےں الڍھ ڍڈ ابیشا
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 ابیشا۔ تھا ڍیا نہیں اظہار بھڈ ڍبھڈ۔ تھڈ ڍرتڈ محبت انتہا

 ےہ ڍہ مانڈ پر شرط اس صرف پر جےڑنے ہاتھ ڍے

 میں پاڍستان قیام ڍا اس لیڍن ڎڈ جائے چلڈ تے پاڍستان

 جائے ٓ ا ےاپس ڎڈ چاہے جب ےہ اےر ڎا ہے ہفتے چند صرف

۔ تھڈ لڈ مان شرط ڍڈ اس سے رامٓ ا بھڈ نے پاپا ماما۔ ڎڈ

۔ تھا نآ ا لے نپاڍستا دفعہ ایڇ اسے مقصد اصل ڍا ان

 ڍر میں پاڍستان ہڈ پہلے ےہ انتظامات ڍے رہائش مستقل

 رڍھتے قدم پر سرزمین اپنڈ پر لےٹنے ےطن۔ تھے چڍے

 سے زر شاہ اب اےر تھے ڎئے بھال بھےل ڍچھ سب ےہ ہڈ

 یہڈ۔ تھڈ رہڈ نہیں بھڈ پرےا ڍڈ اس انہیں بعد ڍے ملنے

۔تھڈ رہڈ ڍھل بہت ڍے مشعال بات  

 سےچتڈ میں بارے ڍے جےلف ےہ ڍر رڍھ میں ریڇ ڍتابیں

 فٓ ا سڈ اسے تڇ ائیرپےرٹ ہےئے تےٓ  ا یہاں ےہ۔ رہڈ
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 جاتے ےطن اسے ےہ تڇ ڍرےانے ڍلیئرنڌ۔ تھا یآ ا ڍرنے

 رہا ڍرتا تاڍید باربار ڍڈ دینے اطالع ڍڈ خیریت اپنڈ ہڈ

 بھےل ڍچھ سب تڇ پہلے دیر ڍچھ ڍرٓ ا یہاں ےہ اب اےر تھا

 ڎھڑڈ بندھڈ میں ڍالئڈ نے اس پر نےٓ ا یاد۔ تھڈ چڍڈ

 نے اس۔ تھا چال ہے ےقت ڍا بجے ڈیڑھ ڍے رات۔ دیڍھڈ

 سےچ ڍچھ۔ تھا دیڍھا پڑا سیٹ فےن میںٹیلڈ رےم ڈرائنڌ

۔ئڈٓ ا نڍل باہر ےہ ڍر  

 اندھےں۔ تھا اندھیرا ہڈ اندھیرا جانب سب۔ تھیں فٓ ا الئٹس

 پھر۔ رہڈ ڎھےرتڈ پھاڑے نڍھیںٓ ا میں اندھیرے طرح ڍڈ

۔ لڎڈ بڑھانے ڎےٓ ا قدم مارتڈ ہاتھ ھرادھراد سے اندازے

 ہےئڈ پڑڈ میں راستے اچانڇ ےہ بعد ڍے چلنے قدم چند

۔ تھڈ ڎرڈ بل ڍے منہ ڍر ڍھا ٹھےڍر سے چیز سخت ڍسڈ
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 زادٓ ا چیخ سڈ ہلڍڈ سے لبےں ڍے خےف مارے اختیار بے

 دل۔ رےڍا سے ہاتھ بمشڍل ڍے چیخ ہےتڈ بلند ڍڈ باقڈ‘  ہےئڈ

۔تھا اٹڍا نٓ ا میں حلق ڍر اچھل  

 سنائڈ قریب قدر اس اپنے ےازٓ ا ڍڈ زر شاہ‘‘ ؟ ہے ڍےن ’’

 ڍڈ بازےئےں ڍے ڍسڈ اردڎرد ڍے ےجےد اپنے۔ تھڈ دڈ

 ڍہ ہےا احساس اسے تے ہےئڈ محسےس سختڈ ایسڈ چٹانےں

 جا پر زر شاہ بل ڍے منہ ڍر ڍھا ٹھےڍر میں اندھیرے ےہ

 ایڇ۔ تھڈ ہٹڈ پیچھے سے سرعت ڍڈ تیر ےہ۔ تھڈ ڎرڈ

 ڍے خےف۔ میں سنبھالنے ڍے خےد اسے تھے لڎے ےپلد

 ڍے دیڍھنے ڍچھ نڍھیںٓ ا جب ڍر نڍل باہر سے حصار

۔تھا رہا نہا سے رےشنڈ رےم ڈرائنڌ پےرا تے ہےئیں قابل  
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 ڍر دیڍھ ڍے مشعال زر شاہ‘‘ ؟ یہاں تم ہے رہڈ ڍر ڍیا…  تم ’’

۔ ڎیا ہے سخت پٓ  ا ہڈ پٓ ا لہجہ ڍا پےچھنے۔ ہےا حیران

 ےاضح دم ایڇ سختڈ ہےئڈ چھائڈ میں لہجے اےر نڍھےںٓ ا

 شرم پر فعل فطرڈ اےر اچانڇ اس اپنے ڍھڑڈ جے ےہ۔ تھڈ

 شاہ ڍر ہے حیران دم ایڇ۔ تھڈ رہڈ ہے شڍار ڍا ےجھجڇ

 پھٹڈ ڍے برےرت اےر تلخڈ مےجےد میں نڍھےںٓ ا ڍڈ زر

 سے شرم میں زمین ےہ۔ ڎئڈ رہ دیڍھتڈ سے نڍھےںٓ ا پھٹڈ

 لپیٹ ڎہرڈ ڍڈ اندھیرے فعل یہ سے اس۔ تھڈ ڍے ڎرنے

 پر اس ڍر بےجھ جان سا ڍےن ےہ۔ تھا ہےا سرزد ڍر ٓ ا میں

۔لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر بھینچ مٹھیاں۔ تھڈ ڎرڈ  

 عالےہ ڍے ےحیا شرم‘‘ ؟ تمہارا ہے مطلب…  ڍیا…  ڍہ…  ڍہ ’’

 سے ےاشتعال غصہ‘  غضب ے غیظ ےالے نےٓ ا اےر اچانڇ
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 ڍہ تھا رہا چاہ جڈ۔ لڎڈ ڍانپنے ےازٓ ا۔ تھڈ ڍے ہےنے پاڎل ےہ

 ڍے شخص حامل ڍے سےچ پسند قدامت اےر ذہن تنڌ اس ےہ

 پھٹے زمین خےد پھر یا دے ڍر اےجھل سے نظرےں اپنڈ

 ےہ پر پےچھنے مطلب ڍے اس۔ جائے سما میں اس اےر

 اندر مزید ےہ۔ تھا رہا دیڍھ سے نظرےں ےاستہزائیہ طنزیہ

۔لڎڈ ڍھےلنے اندر ہڈ  

 نازڇ صنف جیسے۔ ہے بنتا زاہد اےر اپارس بہت…  ہےنہہ ’’

 اس تے ےہ‘‘ ۔ ہے رہا نہ ہڈ ےاسطہ اےر تعلق ڍےئڈ ڍبھڈ سے

 تڇ شڍل تھڈ بھاڎتڈ دےر بھڈ سے ذڍر ڍے شخص

۔ لڎڈ تلمالنے اندر ہڈ اندر‘  تھڈ نہ رےادار ڍڈ دیڍھنے

 دینے ڍیے دیےانہ اسے ڍاٹ چھپڈ میں نظرےں ڍڈ زر شاہ

۔تھڈ ڍافڈ ڍے  
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 سے عالقے اسڈ بھڈ تم‘  ہے سمجھتے اہدز بہت ڍے خےد ’’

 جس ہے تعلق تمہارا ہڈ سے خاندان اسڈ ہے رڍھتے تعلق

 خاندان جس۔ تھڈ مشہےر پرستڈ نفس اےر حیائڈ بے ڍڈ

 حریص اےر جنڎلڈ۔ تھے عامٓ زد ٓ زبان قصے ڍے ہےس ڍڈ

‘  ےالے بھاڎنے پیچھے ڍے دےلت اےر نشے عےرت۔ لےڌ

 سب ان ڍیسے ڍے دخے تم۔ پرےردہ ڍے عالقے ےالے لپڍنے

‘‘ ۔ ہے سڍتے ڎردان باز پاڇ اےر مختلف‘  ےارفع ٓ اعلڈ سے

 پر رخ منفڈ اس سےچ ٹھےنسڈ ڍڈ ماما میں ذہن ڍے اس

۔ تھا رہا ہے براحال ڍے خفت مارے۔ تھڈ رہڈ جا جاتڈ لے

 تھا رہا ٓ ا تائے ڍر رہ رہ پر بزدلڈ اےر ہمتڈ ڍم اپنڈ سمے اس

۔تھڈ نہیں ڍمزےر بھڈ اتنڈ ےہ ےرنہ  
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 زر شاہ اےر ڍے خےد‘‘ ۔ ہے ڍرنا فےن ایڇ برطانیہ مجھے ’’

 اس پھر ےہ ڍے ڍر ملتےڈ سلسلہ ڍا ڍرنے مالمت لعنت ڍے

 پھےڑنے سر سے ےجےد ایسے پتھر اےر سفاڇ‘  رحم بے

۔تھڈ تیار ڍے  

 نہیں ڍچھ پر بات ڍڈ مشعال دفعہ اس نے اس عادت ٓ حسب

 ڍڈ ںنہی ڎےارا تڇ زحمت ڍڈ دھرنے ڍان بلڍہ تھا ڍہا

۔ ڎیا ہے دراز نیم پر بستر فرشڈ اسڈ اپنے بنا نیاز بے۔ تھڈ

 بے بالڍل سے اردڎرد ماں سارہ پر فاصلے ڍچھ سے اس

۔تھیں رہڈ سے نیند ڎہرڈ خبر  

‘‘  نےڍیئر’’  ڍے اس‘‘ ۔ مینرڈ ان اےر بدتہذیب‘  ڍرےفر ’’

 ٹیلڈ سناتڈ ڎالیاں میں دل ہڈ دل اسے ےہ پر انداز ےالے

 ڈائل نمبرز سیڍڑتڈ ناڇ ےہ۔ لپڍڈ طرف ڍڈ اسٹینڈ فےن

 الجھتے اےر ڍرتے ڈائل نمبر باربار اسے۔ لڎڈ ڍرنے
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 سے اڍھیےں ڍن ےہ۔ تھا اٹھا سے جڎہ اپنڈ زر شاہ ڍر دیڍھ

۔لڎڈ دیڍھنے جاتے جانب ڍڈ ڍچن اسے  

 سے اس‘‘ ۔ نہیں تے خراب سیٹ فےن ٹیلڈ یہ ڍہیں!  سنے ’’

 نے اس سے بدتمیزڈ انتہائڈ ہےتا ڎم میں ڍچن ےہ ڍہ پہلے

 ضرےر رڍا ڍے منٹ ایڇ پر پڍار ڍڈ اس۔ تھا پڍارا اسے

 ےہ بغیر دیئے جےاب ڍےئڈ اےر دیڍھنے ڍر پلٹ لیڍن تھا

 نےٓ ا غصہ اےر پر حرڍت اس ڍڈ اس اسے۔ ڎیا ہے ڎم اندر

۔لڎا  

 بڑے ےہ‘‘ ۔ ڍا ڍہیں منسٹر پرائم ڍے خےد ہے ڍیا سمجھتا ’’

 دس پےرے۔ لڎڈ نےڍر انتظار ڍا مدٓ ا ڍڈ اس سے ضبط

 جسے تھا مےبائل میں ہاتھ ڍے اس تے ہےا مدٓ برا ےہ بعد منٹ

۔بےال ہےئے اچھالتے طرف ڍڈ مشعال  
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 ریسیے تے ڍالز ےالڈ نےٓ ا سے باہر۔ ہے ڍنڍشن لےڍل یہ ’’

 سے جڎہ ایڇ یا ملڇ بیرےن لیڍن ہیں سڍتڈ جا ڍڈ

 ڍے سہےلت اپنڈ۔ ہیں سڍتڈ جا ڍڈ نہیں ڍال جڎہ دےسرڈ

 پتھر اسڈ‘‘ ۔ ہےں ڍرتا استعمال مےبائل اےر ڍارڈ یہ میں لیے

 ذرا میں بات ڍڈ اس تے اسے۔ تھا بےال میں لہجے سخت اےر

 ڍرتڈ نظرانداز ےہ۔ تھڈ دڈ نہ دڍھائڈ رمڇ ڍڈ نرمڈ بھڈ

 دےسرڈ بعد منٹ پانچ ٓ تقریبا۔ لڎڈ مالنے نمبرز دےبارہ

 ڍر بھال بات ہر ےہ تے دڈ سنائڈ ےازٓ ا ڍڈ جےلف سے طرف

 اےر ڈھانسے‘  اڍڑفے ڍہ ٓ حتڈ۔ ڎئڈ ہے خےش تیاراخ بے

 ڍر فرامےش بھڈ تڇ مےجےدڎڈ ڍڈ شخص پسند قدامت

۔تھڈ بیٹھڈ  
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 ڍڈ اس۔ تھڈ خےش پناہ بے ےہ‘‘ ؟ یے رٓ ا ہائے!  جےلف ہائے ’’

 چہرے اےر ڍھنڍھناہٹ ڍڈ ےازٓ ا ڍڈ اس اظہار ڍا خےشڈ

 زر شاہ۔ تھا رہا ہے بھڈ سے رےشنڈ ےالڈ پھےٹنے سے

 ڍے دیےار طرف ایڇ۔ لڎا دیڍھنے اسے بغےر رڍ چےنڇ

 ےہ۔لڎا ڍرنے اندازہ ڍا ڎفتڎے ڍڈ اس ڍر لڎا ٹیڇ ساتھ

 نئڈ اڇ پر چہرے سرخ سے غصے ڍے مشعال جے ڎفتڎے

 ڍا اس بدےلت ڍڈ رےشنڈ اس۔ تھڈ رہڈ بڍھیر رےشنڈ

 رےشنڈ اس ےہ۔ تھا رہا جا ہےتا ڎلنار مزید چہرہ ےسفید سرخ

 پر چہرے ڍے اس تاثر اےر ایڇ جھانڍتا میں عقب ڍے

۔ تھا رہا اتر میں سماعتےں ڍڈ اس لہجہ ڍا اس۔ تھا رہا دیڍھ

 ڍر ڎفتڎے میں انداز ٹھہرے ٹھہرے اےر دھیمے بہت ےہ

۔تھڈ رہڈ  
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 سے ڍرنے فٓ ا مےبائل‘‘ ۔ جےلف یے مس ٹے ئڈٓ ا رئیلڈ ’’

۔ تھا ڍیا سے جملے اس نے اس اختتام ڍا ڎفتڎے اپنڈ پہلے

 سارڈ ڍڈ زر شاہ لیڍن تھڈ رہڈ بےل ہہستٓ ا ہستہٓ ا بہت

 جملہ یہ ڍا مشعال جے تھیں رہڈ ہے تیز زیادہ بہت حسیات

 ڍا مشعال ہےتا ےاضح پھر۔ تھا ڎیا پہنچ تڇ ڍانےں ڍے اس

 ڍا اس۔ تھا رہا ڍر پراڎندہ بھڈ ڍے سےچےں ڍڈ اس چہرہ

 شاہ اب۔ تھڈ چڍڈ ڍر فٓ ا مےبائل ےہ۔ تھا رہا ہے منتشر دماغ

۔ہےئڈ حیران بہت ےہ۔ تھڈ ہڈر دیڍھ ڍے زر  

 تلے نپے بہت اےر ئڈٓ ا پاس ڍے اس ڍر اٹھ ےہ‘‘…  تھینڍس ’’

 ڍہہ ہڈ اتنا صرف ڍر بڑھا مےبائل طرف ڍڈ اس میں انداز

۔دشےارتھا لینا جے سانس اسے۔ تھڈ پائڈ  
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 ےطن اپنے ہےئے رہتے میں دیس ڍے غیرےں ڍےئڈ اڎر ’’

 ڍر فرامےش ڍے ےنظریات رےایات‘  تقاضےں ڍے مٹڈ اےر

 میرڈ ےہ تے لے اپنا طےرطریقے ڍے غیرےں اےر بیٹھے

 بددیانت اےر باز دھےڍے‘  غاصب بڑا سے سب میں نظر

 ڍم بھڈ سزا ڍڑڈ سے ڍڑڈ لیے ڍے فرامےش ایسے۔ ہے

۔ہے  

 ڍر رڇ ےہ۔ تھا ڍیا مطلب ڍا فشانڈ ڎل اس ہےئڈ حیران ےہ

۔ہنسا طنزیہ ہےئے دیڍھتے اسے  

 تم ےیسے!  پرست انڎریز ڎڈ مجھےس ڍیا تم بھال دے جانے ’’

 خےاہ۔ تھڈ سڍتڈ ڍر ادا شڍریہ بھڈ میں زبان ہمارڈ ہمیں

 ڍر بات پر اس راست براہ ےہ‘‘ ۔ لیا سہارا ڍا غیرےں مخےاہ

 ےہ تھیں نظریں اےر لہجہ میزٓ ا ہتڇ درجہ اس۔ تھا رہا
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 سے نظرےں دار ڍاٹ ڍر ٓ ا میں لپیٹ شدید ڍڈ تےہین احساس

۔لڎڈ دیڍھنے اسے  

‘  ضدڈ‘  خےدسر‘‘ ؟ ہیں حضرت ڍےن صاحب جےلف یہ ’’

 لیڍن تھڈ رڍھتڈ تےقع ڍڈ قسم ہر ےہ سے شخص جارح

۔ڎا ئےٓ ا اتر پر ذاتیات جلدڈ قدر اس ڍہ تھڈ نہ امید  

 ڍے غیرے ایرے ہر اےر ہے معاملہ پرسنل بالڍل میرا یہ ’’

 دیتے جےاب سے نڎاہےں زہریلڈ‘‘ ۔ ڍرتڈ نہیں شیئر ساتھ

 جانے ڍے ڍر باق بے حساب سے طرف ڈاپن ےہ ہےئے

 ڍے اس پھر ڍر بھر ڈڌ میں بھر لمحہ ےہ جب۔ تھڈ ےالڈ

۔ دیا رےڇ راستہ ڍا مشعال نے اس۔ ہےا ڍھڑا ٓ ا سامنے

 پڍڑ بازے ڍا اس نے اس سمیت چہرے پڑتے سرخ نتھنے

 سب یہ تے ےہ۔ تھا ڈاال ڍھینچ طرف اپنڈ سے دردڈ بے ڍر
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 بھڈ میں ےڎمان ےہم تے ڍے مشعال۔ تھڈ رہڈ ڍر نہیں تےقع

 پر جسارت میزٓ ا تےہین اےر ہتڇ درجہ اس ےہ ڍہ تھا نہیں

 ڍے نڎاہےں ڍڈ اس سے لڎنے جھٹڍا دم یڇ۔ ڎا ئےٓ ا اتر

۔ڎئے ڎھےم سمانٓ ےا زمین جیسے سامنے  

 ڍے اس ڍے بازے اپنے‘‘ ۔ مڈ ٹچ ڈےنٹ…  ایڈیٹ یے…  اےہ ’’

۔ڍڈ ششڍے ناڍام بھرپےر ڍڈ نڍالنے سے ہاتھےں ہنڈٓ ا ڎرم  

 رہڈ بھےل یہ شاید تم ہےئے رہتے میں دیس ڍے غیرےں ’’

 ڎھےرنے اسے ڍر اٹھا سر دم ایڇ ےہ‘‘…  میرڈ تم ڍہ ہے

 سے سفاڍڈ میں نڍھےںٓ ا ڎہرڈ سڈ جھیل ڍڈ اس ےہ۔ لڎڈ

 نہ پرےا مطلق ڍڈ ڎھےرنے ڍے اس۔ تھا رڍا دیڍھتے

۔ ڍڈ بچپن بھڈ ےہ‘  ہے منڌ میرڈ تم ’’ ۔بےال پھر ڍرتے

 لفظےں دےسرے۔ منڎیتر ناں ہے سمجھتڈ مطلب ڍا منڌ
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 غیرت ہم اےر ےغیرت عزت لیے ڍے لےڎےں جیسے ہم میں

 ہیں دیتے ڍر قربان ڍچھ سب خاطر ڍڈ عزت لےڌ مند

 سرعام یےں عےرت ڍڈ ان ڍہ ڍرتے نہیں ڎےارا یہ لیڍن

 ڍے مشعال بغےر زر شاہ‘‘ ۔ ہے مرتڍب ڍڈ حیائڈ بے

 ڎہرڈ سڈ جھیل ۔تھا رہا جانچ سے نظرےں ڍے چہرے

 دہڍتے‘  ہےنٹ سفید‘  ناڇ لمبڈ اےنچڈ ڍھڑڈ‘  نڍھیںٓ ا

 سجا سے ےنقےش نین ےدلفریب حسین مائل سرخڈ‘  رخسار

‘  قد لمبا اےنچا‘  سراپا متناسب ڍش دل۔ تھا مڍھڑا ساحرانہ

 میں ٹرائےزر اےر ڎریبان ڎہرا شرٹ ٹڈ ڈھالڈ ڈھیلڈ

 حلئے بہتر قدرے سے ڈریس ےالے قبل دیر ڍچھ ملبےس

 ےجےد ڍے اس بال سلڍڈ ڍالے جاتے تڇ ڍمر۔ تھڈ میں

 سے جانب ایڇ بھڈ پر بازے ڍے زر شاہ اب ساتھ ساتھ ڍے
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 سراپا شڍن زہد ایڇ بالشبہ۔ تھے ڎئے پھیل ڍر لڑھڇ

۔تھا سڍا نہ ہڈ ابھر ڍر ڈےب لمحے ڍئڈ زر شاہ۔ تھا  

 جے تعلق ےہ۔ تم ہے رہے ڍر بات ڍڈ ےرشتے تعلق ڍس ’’

 تمہارا نے ہم دن جس تھڈ ڎئڈ ڍر ختم دن ڈاس ماما میرڈ

 تھڈ بیٹھڈ تےڑ دن اسڈ تعلق یہ میں۔ تھا چھےڑا ملڇ یہ

 تڇ ابھڈ تم ہے حیرت۔ تھا ڍیا فےن تمہیں نے میں دن جس

 ڍر رہ میں حد ئندہٓ ا۔ ہے ہےئے رڍھے میں ذہن ڍے بات اس

 ہےں نہیں عادڈ ڍڈ ےلہجے لب اس میں۔ سے مجھ ڍرنا بات

 دخل تمہارڈ میں ذاتیات اپنڈ میں ڍبھڈ ندہئٓ ا ہڈ نہ اےر

 زر مسٹرشاہ…  اٹ مائنڈ۔ ڎڈ ڍرےں برداشت اندازڈ

 الل چہرہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ ڍر چپا لفظ ایڇ ایڇ‘‘ ۔ جہانزیب
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 پر اسٹائل للڍارتے ڍے اس نے زر شاہ۔ تھا چڍا ہے انڎارہ

۔رڍھا ڍنٹرےل پر خےد بمشڍل  

 منہ ڍے جیسےں تم ہے نہیں ضرےرت ڍےئڈ بھڈ مجھے ’’

 تعلق یہ سے ڍہنے تمہارے رڍھے یاد یہ اےر ڍڈ لڎانے

 ڍر طے بڑے میرے رشتہ یہ ڍیےنڍہ ڎا جائے نہیں ٹےٹ

 بڑھ سے جان اپنڈ فیصلہ ہر ڍا ان مجھے۔ ہیں ڎئے ڍے

 مٹانے ڍے ڍہے یا رےایات ڍڈ ان بھڈ جے اےر ہے عزیز ڍر

 مٹا سے ہستڈ صفحہ ہڈ اسے میں ڎا ڍرے ڍےشش ڍڈ

یںسمجھ۔ ڎا دےں  ‘‘… 

 ڍے بڑےں تمہارے’’ ۔ اڑایا تمسخر نے مشعال‘‘…  اچھا ’’

۔ تم ڎے لے ڍر ڍیا بتائے۔ ہےں تےڑتڈ میں اب الفاظ ڎئے ڍہے

 پر اس ہےتے قابے بے سے غصے‘‘…  مجھے ڎے دے مار

 ڍڈ ڍےشش ڍڈ چھڑانے بازے ےنازڇ نرم اپنا ہےئے چالتے
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۔ ےہ ڎیا پھنس میں شڍنجے ہنڈٓ  ا ڍسڈ جیسے تھا لڎتا لیڍن

 ڍڈ زر شاہ نے انداز میزٓ ا نخےت دیتے دعےت ڍے مشعال

 ڌٓ  ا باہر اندر۔ تھڈ لڎائڈ چےٹ ڎہرڈ ایڇ پر مردانڎڈ

 اس میں انداز میزٓ ا تےہین اےر دار ڍاٹ جس۔ تھڈ دڈ بھڑڍا

 بدن تن ڍے زر شاہ نے اس۔ تھڈ ڍڈ ڍاررےائڈ جےابڈ نے

۔دڈ بھر ےحشت میں  

 میں تے چاہےں؟ تمہیں ہے غرےر اتنا ڍا بات ڍس…  تم ہے ڍیا ’’

 ڍر تےڑ ےغرےر طنطنہ سارا یہ تمہارا میں پل ایڇ ابھڈ

 سے سفاڍڈ پےرڈ ےہ‘‘ ۔ دےں مسل میں چٹڍیےں۔ دےں رڍھ

 تڇ اندر۔ تھا ہےئے ڎاڑھے نظریں اپنڈ میں ےجےد ڍے اس

 مفہےم ڍا بات ڍڈ اس جے تھڈ نہ بچڈ مشعال۔ نظریں اترتڈ
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 ڎئڈ رہ دیڍھتڈ اسے سے نظرےں زدہ ےحشت۔ سمجھتڈ نہ

۔پھنڍارڈ طرح ڍڈ شیرنڈ زخمڈ دم ایڇ پھر  

۔ ہے سڍتے ڍیا بھڈ ڍر اےر تم…  میں لےڎےں تم ڍیا ہے اےر ’’

 عےرت تے لیے ڍے اس ہے رڍھتے تعلق سے عالقے جس

 تےقع تے سے تم‘  ہیں تےٓ ا میں زمرے ہڈ ایڇ نشہ اےر

 ڍا جس ناں ہے بیٹے ڍے ماں اسڈ۔ ہے عبث ہڈ رڍھنا

 بے ےہ‘‘ ۔ ہے پیش پیش میں حیائڈ ےبے اشڈفح خاندان

 ڍے زر شاہ نے بات ڍڈ اس۔ تھڈ رہڈ بےل میں لہجے خےف

 ڍے مشعال۔ تھا اٹھا ہاتھ ڍا اس۔ دڍھائڈ چنڎارڈ خرڈٓ  ا ایڇ

 پر بستر ڍے اس ےہیں اےر لڑڍھڑائڈ ےہ۔ ڎیا دہال تڇ اندر

 پر زر شاہ سے ذلت‘  تےہین احساس‘  بسڈ بے۔ تھڈ ڎرڈ

 اسے تے ہےتڈ نہ مشعال سامنے اڎر۔ تھا ڎیا ہے سےار خےن
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 بے ےہ۔ ہےتا چڍا ہے ڈھیر تڇ اب ےاال دینے ڎالڈ ڍڈ ماں

 رخ سے جانب ڍڈ اس دم یڇ۔ تھا رہا ہے ےحشڈ سے بسڈ

 خےف دل پر سہڈ باڇ بے الڍھ مشعال۔ ڎیا ہے ڍھڑا ڍر مےڑ

۔تھا ےاال ہےنے بند سے  

 ڍڈ سا ڍے مرد ڍسڈ ئندہٓ ا…  سے یہاں جائے اےر اٹھے ’’

 مردانڎڈ ےہ اڎر۔ جانا بیٹھ مت دینے طعنہ ڍا مردانڎڈ

 ڍا اس۔ ڎا ہے ہڈ تمہارا سراسر نقصان تے یآ ا اتر پر دڍھانے

 لہجے درشت انتہائڈ‘‘ ۔ ڎا جائے مڍر صاف ہے جانا ڍیا

 لب تھڈ ےحشت اتنڈ۔ تھا رہا ڍہہ مےڑے رخ ےہ میں

 ڍے مرد بھڈ ڍبھڈ نے اس۔ ڎئڈ رہ بھےنچڍا میںےہ ےلہجے

 دیڍھا نہیں ڍرتے مظاہرہ بھرا ےحشت جارحانہ درجہ اس

۔ ڎئڈ ہے بند میں ڍمرے ڍر بھاڌ۔ تھڈ اٹھڈ دم ایڇ۔ تھا
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 ڍر بیٹھ پر قالین ےہیں ےہ۔ تھڈ رہڈ سے پرسڍےن ابیشا

 بچپن لہجہ ڍا زر شاہ۔ لڎڈ رےنے ڍر رڍھ سر میں ڎھٹنےں

 ڍے اس ےہ جے تھا چنڎارڈ سلڎتڈ میں راڍھ ڍےئڈ ڍڈ

۔تھا ڎیا دہڍا میں ےجےد  

 جائےں ہار ساتھ تمہارے میں ہے سمجھتے ڍیا تم…!  شاہے ’’

 لمس دیڍھا ان ایڇ پر جسم پےرے بلڍہ ہاتھےں اپنے‘‘ ۔ ڎڈ

 تھا رہا دہڇ طرح ڍڈ ڌٓ ا رخسار۔ تھڈ رہڈ ڍر محسےس

 فضائےں برطانےڈ ےہ۔ رہڈ رےتڈ رڍھے ہاتھ پر ڎال ےہ

 چڍڈ ےد شڍست ڍے احساس ہر اپنے چڑھتے پرےان میں

 سے زندڎڈ اپنڈ ڍبھڈ ڍے لمس اچھےتے اس لیڍن تھڈ

 پر ذہن ڍے اس ہرلمحہ تے احساس یہ۔ تھڈ پائڈ نہیں نڍال

 رہڈ اسیر ڍڈ لمس اس ےہ پل ایڇ ایڇ۔ تھا رہتا حاےڈ
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 ڍڈ جےلف ےہ ڍر ہے مجبےر تے ہاتھےں ڍے لمس اسڈ۔ تھڈ

‘  ہے ہےتڈ خےد محبت ڍہ تھا سنا نے اس۔ تھڈ بڑھڈ طرف

 ہے پنپتا‘  ہے نڍالتا سر پےدا یہ سے دھرتڈ ڍڈ دل خےد یہ

 ڍے آبیارڈ ڍڈ اس۔ ہے جاتا چال چڑھتا پرےان پھر اےر

 پڑتا ڍرنا نہیں تجربہ ڍےئڈ‘  عمل ڍےئڈ‘  ڍےشش ڍےئڈ لئے

 اس خےد تے ہے اڎتا پر دل پےدادھرتڈ خےدرے یہ جب بلڍہ

 جذبہ یہ میں دل ڍے جس پاتا ہے نہیں احساس بھڈ ڍے انسان

 اپنڈ ےہ تے ہے ہےتا احساس ڍے انسان جب اےر ہے تاپنپ

 تناےر پےدا سا ننھا ےہ۔ ہے ہےتا چڍا ڍر مضبےط بہت جڑیں

 صےرت ڍڈ ٹہنیےں ڍےنپلیں ڍڈ اس۔ ہے جاتا بن درخت

 بے سامنے ڍے جذبے اس انسان اےر ہیں جاتڈ ڍر اختیار

 پر چارحرےف۔ ہیں ڍہتے محبت جسے‘  ہے جاتا ہے بس

 الجھتڈ بہت ےہ ڍبھار ڍبھڈ پر‘‘  محبت ’’ لفظ اس مشتمل
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 ڍرتے غےر پر فلسفے اس ڍے محبت ڍبھار ڍبھڈ۔ تھڈ

 ڍر سمجھ سےچ سے جےلف ےہ جیسے ہےتا محسےس اسے

 ڍڈ محبت ڍر سمجھ سےچ جے اےر ہے رہڈ ڍر محبت

 سڍتا جا ڍہا ڍچھ سب باقڈ سےا ڍے محبت اسے جائے

 ہڈ ڎڈتشن اندر ڍے اس۔ تھڈ پیاسڈ بہت سے اندر ےہ۔ ہے

 ڍڈ اندر اپنے اےر تھڈ پیاسڈ تلڇ ہےنٹےں ےہ۔ تھڈ تشنڎڈ

 اپنا اسے۔ تھڈ بڑھڈ طرف ڍڈ جےلف ڍے بجھانے پیاس

 اےر محبت‘  محبےب‘  دیےتا۔ تھڈ بیٹھڈ سمجھ ڍچھ سب

۔تھا لیا ڍر تصےر اسے ڍچھ سب محب  

 لیے ڍے بچنے سے چنڎارڈ ڎئڈ سلڎائڈ اس ڍڈ بچپن ےہ

 شڍست ڍے احساس اس ےہ۔ زارےقطار۔ تھڈ رہڈ جا رےئے

 ڍے اس زر شاہ پھر بعد برسےں یاد ڍڈ جس تھڈ چاہتڈ دینا

۔تھا ڎیا ڍر تازہ میں ایےانےں ڍے دل  
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 ئئء

۔ تھڈ ڎئڈ ڍھل نڍھٓ ا ڍڈ اس قریب ڍے دس ٓ تقریبا دن اڎلے

 اپنڈ ےہ لیڍن تھے چڍے ڍر ڍےشش ڍڈ اٹھانے اسے سب

 ایڇ۔ تھڈ اٹھڈ ڍے ڍر پےرڈ نیند اپنڈ سے مرضڈ

 ہاتھ منہ۔ ئڈٓ  ا اتر سے بستر ےہ ڍر لے انڎڑائڈ رپےربھ

 سرخ اےر متےرم نڍھیںٓ ا اپنڈ میں شیشے نے اس دھےڍر

 ےالڈ ہےنے سے زر شاہ رات تے دیڍھیں ہےئڈ سےجڈ

 چمڍنے پر پردے ڍے ذہن ساتھ ڍے سفاڍڈ پےرڈ جھڑپ

۔لڎڈ  

 سے پاپا ہڈ جاتے ڎائےں۔ سڍتڈ رڇ نہیں یہاں میں مزید ’’

 ناڇ اذیت خاصڈ ہڈ رات ایڇ۔ ڎڈ ڍرےں بات ڍڈ ےاپسڈ

 ایسڈ میں مجھ مزید اےر ہے ڎزرڈ ڎےار ناخےش اےر

 درست حلیہ اپنا‘‘ ۔ ہے نہیں حےصلہ ڍا ڎزارنے راتیں
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۔ تھڈ رہڈ سےچ بات ہڈ ایڇ مسلسل ےہ بھڈ ہےئے ڍرتے

 ساتھ ڍے خامےشڈ نے ماں سارہ تے ئڈٓ ا میں ڍچن جب ےہ

 زہرمار سے دلڈ بے ےہ۔ رڍھا ال ناشتہ سامنے ڍے اس

 متعلق ڍے ڎائےں سے پاپا اےر ماں سارہ ابیشا۔ رہڈ ڍرتڈ

 رہڈ لے جائزہ ڍا پیپرز نیےز ماما ڍہ جب تھڈ رہڈ پےچھ

 ےہ۔ تھا دیا نہیں دڍھائڈ بھڈ ڍہیں اسے دھانسے ےہ اےر تھیں

 تیار اسے نے ماما ہےئڈ فارغ ہڈ جیسے ڍے ڍر ناشتہ

 بس۔ تھے تیار ےڍ جانے ڎائےں سب ےہ۔ دیا ڍہہ ڍے ہےنے

 ےاپس ڍر اٹھ ہالتڈ سر ےہ۔ تھے منتظر ڍے اسڈ صرف

 سے رےم باتھ پہنے ڍپڑے زر شاہ۔ ڎئڈ ٓ ا میں ڍمرے اسڈ

 رڇ ہڈ پر دہلیز ڍڈ درےازے ڍر ٹھٹڇ ےہ۔ تھا رہا نڍل

 اسے ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے اسے سے نظرےں تلخ۔ ڎئڈ
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 پھر لڎا ڍرنے تالش ڍچھ سے ےارڈرےب ڍیے نظرانداز

 ڎیا نڍل باہر ڎزرتا سے پاس ڍے اس ڍے ڍر بند درےازہ

 ڍر ڍھےل بیڌ جھٹڍتے ڍے سر سے نخےت بھڈ ےہ۔ تھا

‘  جینز ڍپڑے سب۔ لڎڈ لینے جائزہ ڍا ڍپڑےں سب اپنے

 لیے ڍے اس نے ماما۔ تھے مشتمل پر شرٹس اےر ٹرائےزر

 ڍرنے منع ڍے ان نے اس لیڍن تھیں لڈ قمیص شلےار ڍچھ

 اب اےر تھے ڍیے پیڇ ڍپڑے ڍے پسند اپنڈ باےجےد ڍے

 ڍڈ اس پھر۔ تھڈ رہڈ دیڍھ ڍے ڍپڑےں ان پھیالئے ےہ

 پر شرٹ ایڇ ڍڈ شیپ جرسڈ سڈ ٹائٹ ڍڈ ریڈڍلر نڎاہیں

 تے اندر لیڍن تھڈ رہڈ دیڍھ ڍے ڍپڑےں بظاہر۔ ڎئیں ٹھہر

 نہس تہس ڍچھ سب۔ تھڈ رہڈ پل سےچ منتقمانہ ایڇ جیسے

۔سےچ ےالڈ دینے ڍر  
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 قربان ڍچھ سب خاطر ڍڈ عزت اپنے لےڌ مند غیرت ہم ’’

 عےرت ڍڈ ان ڍہ ڍرتے نہیں ڎےارا یہ لیڍن ہیں دیتے ڍر

 ڍرنے فیصلہ اسے‘‘ ۔ ہے مرتڍب ڍڈ حیائڈ بے عامٓ سر یےں

 ڍڈ ریڈڍلر ےہ پل اڎلے۔ تھا لڎا سیڍنڈ ایڇ صرف میں

 اپنا میں شیشے پہنے جین ڍڈ ڍلر بلیڇ ہلڍے اےر شرٹ

‘  بازے دھےٓ ا بھڈ ےس بازےئےں ہاف۔ تھڈ رہڈ جانچ سراپا

 تن ڍے اس بمشڍل ڍہ تھڈ چھےٹڈ قدر اس شرٹ‘  ڎال ڎہرا

 تھا لڎتا ڍہ تھڈ قدر اس تنڌ اےر تھڈ رہڈ ڈھانپ ڍے

 شرٹ۔ ہے ڎئڈ سڈ ڍر لڎا ساتھ ڍے ےجےد ڍے اس جیسے

 تھا رہا ہے نمایاں طرح اچھڈ بہت جسم متناسب ڍا اس میں

 نفاست تبہ۔ تھڈ معقےل ڍچھ ڍے شرٹ نسبت بہ جین البتہ

۔ لڎڈ ڍرنے مزین سے اپ میڇ ڍے چہرے اپنے سے

 لڎا دل بہت۔تھا دیا چھےڑ ہڈ ڍھال طرح ڍڈ ہمیشہ ڍے بالےں
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 پرفیےم سے فراےانڈ پر خےد۔ ڍیا اپ میڇ نے اس ڍر

 جیسے ےہ ڍر دے ٹچ خرڈٓ ا ڍے تیارڈ اپنڈ۔ تھا ڍیا اسپرے

 اےر ماما‘  پاپا پر صےفےں ےہاں نڍلڈ باہر سے ڍمرے ہڈ

 اس تے دیڍھا بیٹھا ڍے‘‘  چڑھے نڇ’’  اس ساتھ ڍے ابیشا

۔ڎئیں تن بخےد خےد بھنےیں ڍڈ  

 دیڍھ اسے بھڈ نے نفےس چارےں مےجےد پر صےفےں ےہاں

 ندامت ٓ احساس ڍر دیڍھ میں لباس اس اسے ماماپاپا۔ تھا لیا

 چرانے نظریں سے زر شاہ ڍر ہے چےر سے ےشرمندڎڈ

 بازے اسے۔ تھڈ ئڈٓ ا پاس ڍے اس ڍر اٹھ ٓ فےرا ابیشا۔ لڎے

۔ڎئڈ لے پاس ڍے درےازے ےاپس ڍر پڍڑ سے  

 پٓ ا نہیںتھا ڈریس اےر ڍےئڈ؟ نے پٓ ا ہے لیا پہن ڍیا یہ ’’

؟پاس ڍے  ‘‘ 
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 اپنے‘‘ ۔ ہیں تے خاصے اچھے… ؟ میں ڍپڑےں ان ہے ڍیا ’’

 دے دڍھائڈ مطمئن ےہ ڍر ڈال نظر طائرانہ ایڇ پر سراپے

 ڍے اس ےندامت مشر چھائڈ پر چہرےں ڍے سب۔ تھڈ رہڈ

 لڑے بغیر نے اس جیسے۔ تھڈ رہڈ بجھا ڍے پیاس ڍڈ اندر

۔ہے لیا لے بدلہ ڍا تھپڑ ڍے اس سے زر شاہ ہڈ  

 اٹھایا ہاتھ پر مجھ نے تم ڍر سمجھ ڍیا!  مند مسٹرغیرت ’’

۔ سڍےں ڍر نہ دفاع اپنا جے ہےں نہیں ڍمزےر اتنڈ میں۔ تھا

 نہ ثابت ختس لیے تمہارے اےر جھڍایا نہ سر یہ تمہارا

 ہےتڈ زہریلڈ اےر سےچیں زہریلڈ ڍڈ اس‘‘ ۔ ڍہنا تے ہےئڈ

۔تھیں رہڈ جا  

 پہن لباس بھڈ جیسا پٓ ا جہاں!  پڈٓ ا ہے نہیں برطانیہ یہ ’’

 سال پندرہ ہیں رہے جا ڎائےں ہم۔ پڑتا نہیں فرق ڍےئڈ لیں



Novelnagri 
62 

 ڍریں نےٹ حرڍت ایڇ ایڇ ہمارڈ لےڌ ڍے ےہاں اےر بعد

 ڍےشش ڍڈ سمجھانے اسے میں ےازٓ ا دھیمڈ بہت ےہ‘‘ ۔ ڎے

 ڍا غصے ڍے اس پھر ڍر سن بات ڍڈ اس۔ تھڈ رہڈ ڍر

۔لڎا بڑھنے ڎراف  

 تم!  ابیشا پلیز اےر؟ میں ڍپڑےں ان ہے پرابلم ڍیا!  ےاٹ سے ’’

 ڍہ ہے عقل مجھے۔ ڍرے رہا بنڈ مت اماں بڑڈ میرڈ

 برڈ اسے نے اس‘‘ ۔ نہیں ڍیا اےر ہے ڍرنا ڍیا مجھے

 بہن ڍے خرٓ ا رہڈ نہ چپ بھڈ پھر ےہ یڍنل دیا ڈانٹ طرح

۔تھڈ ڍڈ ڍس  

 ےندامت تاسف ےہ‘‘ ۔ ہیں رہے جا ڎائےں ہم!  پڈٓ ا مشعال ’’

۔لڎڈ ڍرانے یاد اسے ڍر دیڍھ سے  
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 ڍہ تھا ڍیا نہیں نے میں‘  ہیں رہے جا ڎائےں ہم!  نے ئڈٓ ا ’’

 شےق ڍا جانے ڎائےں ڍےئڈ مجھے ہڈ نہ اےر ئےںٓ ا یہاں میں

 میرا ہےں ئڈٓ ا یہاں میں ہڈ پر ضد ڍڈ ےڎےںل تم۔ ہے ےےق

 ڍہ ہے ڍرتے فیل لےڌ تم اڎر۔ ہے اسٹائل الئف ایڇ اپنا

 پاپا تم تے ہے رہڈ ہے انسلٹ ڍڈ لےڎےں تم سے ےجہ میرڈ

 ےاپسڈ میرڈ دیں دے پاسپےرٹ میرا مجھے ےہ ڍہے سے

‘‘ ۔ ہےں جاتڈ چلڈ ےاپس ہڈ جٓ ا میں ڍرےادیں ڍنفرم ٹڍٹ ڍڈ

 اپنڈ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ سے برہمڈ قدرے ےہ ڍر سیڍڑ ناڇ

 ڍے پاپا ماما۔ ڎئڈ ہے چپ ےہ ڍر دیڍھ اثر الٹ ڍا بات

 ہڈ نہ تے ےہ۔ تھے رہے پہنچا تڍلیف بہت اسے سر جھڍے

 ہڈ نہ اےر تھڈ سڍتڈ ہٹا سے مےقف ڍے اس ڍے مشعال
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 بھر سانس ٹھنڈڈ ےہ۔ تھڈ سڍتڈ ڍر ڍچھ لیے ڍے پاپا ماما

۔ڎئڈ رہ ڍر  

 ضرےر اسڍارف لیڍن…  مرضڈ ڍڈ پٓ ا جیسے…  اےڍے ’’

 دیڍھیں۔ ہے پاس میرے۔ خاطر میرڈ پلیز لیں لے

 ڍہہ سے لجاجت ےہ‘‘ ۔ ڎا ڍرے سےٹ بہت ڍے پٓ  ا اسڍارف

 اس لیڍن تھڈ چاہتڈ دینا جےاب سا سخت ڍےئڈ ےہ تھڈ رہڈ

۔ ڎئڈ ہال میں اثبات ڎردن ڍر دیڍھ صےرت رےہانسڈ ڍڈ

 مانڈ بات ڍڈ ڍسڈ ڍبھڈ اڎر۔ تھڈ ڍمزےرڈ ڍڈ اس ابیشا

 ڍہنے ڍچھ ڍے ماما۔ تھڈ ہڈ ابیشا صرف ےہ تے تھڈ جاتڈ

 بھڈ پاپا۔ تھا ڍب ہڈ دیا سے سرے نے اس اختیار ڍا سننے

 ضد ڍڈ ابیشا لیڍن تھے سڍتے منےا نہیں بات ہر سے اس

 ڍڈ اس پاپا ماما۔ تھڈ جاتڈ ہار ہمیشہ ےہ سامنے ڍے
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 اس خےد دےنےں ےہ جب لیے اسڈ تھے ڎاہٓ ا سے ڍمزےرڈ

 میدان مقابل ڍے اس ہڈ ابیشا تے ہےتے ناامید سے طرف ڍڈ

۔تھڈ اترتڈ میں  

 

 سامان۔ ئڈٓ ا نڍل باہر ہمراہ ڍے ابیشا ےہ ڍر باندھ اسڍارف

 ےہ۔ تھے رہے بیٹھ سب اب۔ تھا چڍا جا رڍھا میں ڎاڑڈ

 میں اسڍارف اسے پاپا ماما۔ ڎئڈ بڑھ طرف ڍڈ ڎاڑڈ بھڈ

۔ھےت ہےئے پرسڍےن قدرے ڍر دیڍھ لپٹے  

 جے لڎڈ دیڍھنے جانب ڍڈ زر شاہ ےہ ڍر بیٹھ میں ڎاڑڈ

 دار ڍلف سفید۔ تھا رہا ٓ ا طرف ڍڈ ڎاڑڈ بھرتا تیزڈڌ تیز

 الئق ڍے دیڍھنے اڍڑ ڍڈ شخصیت ڍڈ اس میں سےٹ

 تھا رہا ڍر سےٹ حد بے پر جسم ڍے اس اڎرچہ سےٹ۔ تھڈ
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 ےہ۔ دیا ڍر بدمزہ خاصا اچھا اسے نے اڍڑ ڍڈ اس لیڍن

 باہر ڍر ہٹا نظریں سے طرف ڍڈ اس ےہ تے ٹھابی میں ڎاڑڈ

۔لڎڈ دیڍھنے جانب ڍڈ  

۔ ڎیا لڌ میں نڍلنے باہر سے شہر ڍے لےڎےں ان ڎھنٹہ ایڇ

 ڍے ڎاڑیےں اےر عالقے پرشےر ڍے شہر ہڈ جیسے ڎاڑڈ

۔ ڎئڈ بیٹھ ڍر ہے الرٹ ےہ تے نڍلڈ باہر سے شےر ہنڎم بے

 ڈڍ ڎندم ےڍھلڍھالتڈ لہلہاتڈ‘  درخت تےٓ ا نظر اردڎر

 سے ڍھیتےں‘  ڎھر ڍے مٹڈ دےربنے سے ان اےر فصل

 ڍہ تھا بھڈ ایسا رقبہ سارا بہت اےر تھڈ ڎئڈ لڈ ڍاٹ فصل

 ہل میں ڍھیتےں۔ تھڈ منتظر ڍڈ ڍٹائڈ فصل تڇ ابھڈ جہاں

 ڍتنڈ عےرتیں اےر بچے چنتے لےٓ ا سے مٹڈ‘  مرد چالتے

 تاثر بے ےہ۔ تھا مال ڍے دیڍھنے نظارہ یہ اسے پر جڎہےں
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 ایڇ چند نے ماما اےر ابیشا۔ رہڈ متےجہ ساتھ ڍے چہرے

 ڍڈ اس لیڍن تھڈ ڍڈ ڍےشش ڍڈ ڍرنے متےجہ اسے بار

 ہےا نہیں مےصےل جےاب زیادہ سے‘‘  ہاں ہےں’’  سے جانب

 شاہ اےر پاپا بیٹھے پر نشستےں اڎلڈ ڍر ہے مایےس ےہ۔ تھا

 بغیر دیئے دھیان ڍےئڈ ےہ لڎیں ڍرنے باتیں سے زر

 دےسرے ایڇ میں ڍھیتےں۔ رہڈ لیتڈ ئزہجا ڍا باہر متےاتر

 ڎنت ان اےر ڍھیتےں‘  بچے دےڑتے بھاڎتے پیچھے ڍے

 سے اینٹےں ےپڍڈ ڍچڈ دیتے نظارہ پیچھے ڍے درختےں

 اےر حےیلیاں دار شان میں ڎھرےں ان جڎہ بعض ڎھر بنے

 باربار ذہن ڍا اس۔ تھیں جاتڈ دے دڍھائڈ بھڈ ڍےٹھیاں

 سب ےہ جہاں ےہاں۔ تھا رہا ڍر سفر جانب ڍڈ پیچھے

 لے سانس طےیل اےر ڎہرڈ ایڇ۔ تھے رہتے میں حےیلڈ

 ڍر ہے دراز نیم۔ لیا ٹڍا سر سے پشت ڍڈ سیٹ نے اس ڍر
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 بند ےاقعات اےر سین ڍئڈ۔ لیں مےند بھڈ نڍھیںٓ ا نے اس

۔ئےٓ ا چلے بھاڎتے پیچھے ڍے دےسرے ایڇ میں نڍھےںٓ ا  

 ئئء

’’  جے بنا پیچھے ڍے حےیلڈ ڍڈ ملڍےں جٓ ا ہم!  مشعال ’’

۔ چلنا ساتھ ہمارے بھڈ تم ڎڈ ڍھیلیں ڍر جا ےہاں ہے‘‘  ڍھےہ

 سےچ ےہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ ثمینہ اےر زرینہ سہیلیاں ڍڈ اس‘‘ 

 سخت سے ہمیشہ ڍڈ لےڎےں ان سے ملڍےں ڍہ ڎئڈ پڑ میں

 ہڈ ڍا ملڍےں بھڈ ڍنےاں ےہ اےر تھڈ رہڈ ٓ ا چلڈ مخالفت

۔تھا  

 اڍٹھڈ جب خےاتین ڑڈب ڍڈ خاندان تھا یاد طرح اچھڈ اسے

 ڍانےں ناقص ڍے اس باتیں بعض ڍرتیں باتیں اڍثر ہےڍر

 بن حصہ ڍا ذہن لیے ڍے ہمیشہ اےر ڎئیں پڑ بھڈ میں

۔ڎئیں  
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 رحیم شاہ چھےٹے اےر جہانزیب شاہ بڑے سے ڍمال شاہ

 سب ایڇ۔ تھیں بہنیں دے صرف ڍڈ ان۔ تھے بھائڈ تین

 ےہ۔ تھا ہسبرین نام ڍا جس چھےٹڈ ایڇ اےر تھیں بڑڈ سے

 نے اس۔ تھڈ لڑڍڈ ےجےان حسین اےر صےرت خےب بہت

 اللہ ڍہ تھا سنا ڍہتے ڍے عےرتےں ڍڈ برادرڈ اےر خاندان

 ڍے ڎائےں۔ ہے ہےا ڍیا عطا حسن ڍا بال اسے نے ٓ تعالڈ

 ہیںٓ ا پر ےقعتڈ ڍم اپنڈ ڍر دیڍھ دیڍھ اسے نےجےان سارے

۔ تھڈ ڎزرتڈ سبرینہ بھڈ سے راہ جس۔ تھے ڍرتے بھرا

۔ تھے جاتے ہے مجبےر پر دیڍھنے اسے ڍر مڑمڑ ڌلے

 طرف ڍڈ حےیلڈ ےاپس سے باغ اپنے ےہ جب دن ایڇ پھر

 سے ایاز ملڇ ٹڍرائے ڍا اس میں راستے تے تھڈ رہڈ ٓ ا

۔ تھے بھائڈ ہڈ دے جبار ملڇ اےر ایاز ملڇ۔ تھا ہےڎیا
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 ملڇ۔ تھے رڍھتے تعلق سے خاندان ڍے ملڍےں دےنےں

 تے قصیدے پناہ بے ڍے ےجےانڈ حسن ڍے سبرینہ نے ایاز

 مجسم پیڍر ڍا ےجےانڈ حسن جب دن اس تھے رڍھے سن

 ڎائےں۔ تھا ڎیا بھےل تڇ پلٹنا نظریں لمحے ڍئڈ تے دیڍھا

 دے صرف میں عالقے تڇ دےردراز ڍے اےراردڎرد میں

 ملڍےں دےسرڈ اےر ڍڈ شاہےں ایڇ تھیں پارٹیاں تے ہڈ

 ڍے رشتے ےڍ سبرینہ ڍے ےالدین اپنے نے ایاز ملڇ۔ ڍڈ

۔ تھڈ ہےئڈ منڎنڈ صرف ڍڈ اس ےقت اس۔ تھا بھیجا لیے

 میں غیربرادرڈ ڍا شاہےں لیڍن تھڈ ہےئڈ نہیں شادڈ ابھڈ

 انڍار نے انہےں سے۔ تھا نہیں رےاج قطعڈ ڍا ڍرنے شادڈ

 ڍا ان انڍار سے رشتے لیے ڍے خاندانےں دےنےں تے دیا ڍر

 سبرینہ نے ایاز ملڇ دیہاڑے دن رےز ایڇ۔ ڎیا بن مسئلہ

 سلےڇ جے ساتھ ڍے اس نے اس۔ تھا لیا اٹھےا چلتے راہ ڍے

 ڍے حےیلڈ ڍڈ ملڍےں اےر سڍڈ ڍر نہ برداشت ےہ ڍیا
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 شاہےں۔ دڈ دے جان اپنڈ ڍر ڎر میں ڍنےیں بنے پیچھے

 بات چھےٹڈ ڍےئڈ مےت پھر اےر اغےاء ڍا سبرینہ لیے ڍے

 ڍا مےت اےر زندڎڈ۔ تھا معاملہ ڍا ےغیرت عزت۔ تھڈ نہ

 سے ےالےں ڍرنے پامال عزت اپنڈ میں حال ہر ےہ ئلہمس

 بیچ نے معززین ڍے ڎائےں لیڍن تھے چاہتے لینا بدلہ

 ڍے لڑڍڈ نے پنچائیت تے بلےائڈ پنچائیت ڍر ڍرےا بچائے

 ثریا بہن ڍڈ ایاز ملڇ۔ تھا ڍیا فیصلہ ڍا دینے لڑڍڈ بدلے

 ڍے زیب جہاں شاہ عےض ڍے تاےان ڍے سبرینہ بیڎم

 ہےئڈ ڍڈ شادڈ ایڇ بھڈ پہلے نے انہےں۔ ڎئڈ ٓ ا میں نڍاح

 دنےں ان ڍمال شاہ اےر تھڈ طے بات ڍڈ رحیم شاہ۔ تھڈ

 ڍڈ ان۔ تھے رہے ڍر حاصل تعلیم میں برطانیہ

 زیب جہاں شاہ۔ تھا یآ ا پیش ےاقعہ یہ ہڈ میں غیرمےجےدڎڈ

 نہ مقام ےہ اسے لیڍن تھا ڍیا نڍاح سے بیڎم ثریا اڎرچہ نے
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۔ تھا حاصل ڍے عےرت ایڇ میں اندانخ ڍے ان جے سڍا مل

 عےرت ہےئڈ ئڈٓ ا عےض ڍے تاےان ایڇ لیے ڍے شاہےں ےہ

 ڍے ان نے بھائڈ ڍے جس عےرت ےہ۔ تھڈ نہ ڍچھ سےا ڍے

 لیے ڍے ان بھال ےہ تھا ڍھیال ساتھ ڍے عزت ڍڈ خاندان

۔تھڈ سڍتڈ ہے عزت ٓ قابل ڍیسے  

 بھر خاندان‘  تھڈ ڎزارڈ زندڎڈ ڍٹھن بہت نے بیڎم ثریا

 زر شاہ پھر۔ تھیں لڎڈ ہارنے ےہ سہتے سہتے نفرت ڈڍ

 اپنے بےجھ ڍا دڍھےں المتناہڈ پر مےقع ڍے پیدائش ڍڈ

 ہے ڍش ڍنارا ہڈ سے دنیا اس اٹھائے پر ڍندھےں ناتےاں

۔ڎئیں  

 سے اےپر تھا قلق بہت ڍا بربادڈ ڍڈ بہن اپنڈ ملڍےںڍے

 لینے بدلہ ےہ۔ تھا دیا بنا فشاں تشٓ ا ڍے ان نے مےت ڍڈ اس

 جب تھے میں انتظار ڍے ےقت اس ےہ۔ رہتے میں فڍر ڍڈ
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 لیے اسڈ۔ لیں لے بدلہ ڍا مےت ڍڈ بہن اپنڈ سے شاہےں ےہ

 سے راستے اس بھڈ ڍے بچیےں ڍہ ٓ حتڈ لڑڍیےں ڍڈ شاہےں

 یہ ڍڈ اس اےر تھا جاتا طرف ڍڈ ملڍےں جے تھا منع ڎزرنا

 ہڈ ڍڈ برادرڈ ڍڈ ملڍےں زرینہ اےر ثمینہ سہیلیاں دےنےں

۔تھیں یاںلڑڍ  

.………… 

‘‘ ؟ نہیں یا ہے رہڈ چل ساتھ تم ڍہ بتایانہیں نے تم!  مشعال ’’

 ڍندھا ڍا اس نے زرینہ ڍر دیڍھ ڈےبا میں سےچےں اسے

۔لڎڈ دیڍھنے اسے تے ہالیا  

 میں جب دفعہ پچھلڈ۔ ڎڈ جائےں نہیں تے میں…  نہ بابا نہ ’’

 جان دادا تے تھڈ ڎئڈ ڍھیلنے پاس ڍے ڍنےیں ڍے ملڍےں

 دادا پر سفارش ڍڈ ماما پھر تھا ڈانٹا بہت نے پاپا بڑے اےر

۔تھا ڍیا معاف نے جان  ‘‘ 
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 سب۔ ڎا ئےٓ ا مزہ بہت سچڈ۔ نا چلے چلڈ۔ ہےتا نہیں ڍچھ ’’

 اس ڎے ہےں جمع ےہاں بےڑھے اےر بچے عےرتیں لڑڍیاں

 مےت’’  ےہاں تے جٓ  ا۔ ہے لڎےایا میلہ ےہاں نے ملڍےں تے دفعہ

 ہڈ پہلے ہفتہ نے ایاز ملڇ۔ ڎا جائے ڍھیال ڍھیل‘‘  ڍھےہ ڍا

 اس بہنیں دےنےں‘‘ ۔ ہے ڍرےایا خشڇ ڍر نڍلےا پانڈ سارا

 ڍھےہ ڍا مےت’’ ۔ ڎئڈ پڑ میں سےچ ےہ تھیں سہلیاں اچھڈ ڍڈ

۔تھا رہا ٓ چالا امڈتا میں دل اللچ ڍا دیڍھنے‘‘   

 بڑے تے ڎا ہے ساتھ ےہ ڎڈ ڍرےں بات سے شاہے میں اچھا ’’

 ڍے دےنےں ان نے اس‘‘ ۔ ڎے ڍہیں نہیں ھڍچ غاجانٓ ا اےر پاپا

 نے اس سے دارڈ راز بڑڈ پھر۔ تھڈ دڈ دے رضامندڈ

 جہاں اےر غاجانٓ  ا بھڈ اسے درحقیقت۔ تھا منایا ڍے زر شاہ

۔تھا ڈر ڍا شاہ زیب  
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 ڍے ہےنے رضامند ےہ‘‘ ۔ جائیں نہ پڍڑے ڍہیں لے دیڍھ ’’

۔تھا رہا ڈر باےجےد  

 تے مجھے اےر ہے رہے ڈر ڍر ہے لڑڍے تم!  شاہے ہے ڍیا ’’

 تھڈ لڎڈ دالنے جےش اسے ےہ‘‘ ۔ رہا لڌ نہیں ڈر ڍےئڈ

 شام ہڈ جیسے۔ تھا نڍال بھڈ نتیجہ خےاہ خاطر ڍا اس پھر

 سے حےیلڈ ڍے ڍر بہانہ ڍا جانے میں باغ دےنےں ےہ اترڈ

 شےق ڍا دیڍھنے‘‘  ڍھےہ ڍا مےت’’  تے اسے۔ تھے ئےٓ ا نڍل

 طے فاصلہ تڇ مینےںز ڍڈ ملڍےں دےڑتے‘  بھاڎتے۔ تھا

۔تھا ڍیا  

 اس ہڈ پہلے زرینہ اےر تہمینہ۔ تھڈ رےنق بڑڈ میں میلے

 سب بالیاں لڑڍیاں بچے جےان بےڑھے۔ تھیں منتظر ڍڈ

 ڎائےں ڍئڈ ڍے پاس سٓ  ا۔ تھڈ ڎہمڈ ڎہما بڑڈ۔ تھے جمع
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 زر شاہ اےر ےہ۔ تھے ئےٓ ا دیڍھنے میلہ بھڈ لےڌ ڍے

 سے اس۔ تھا ردا سمجھ بہت زر شاہ۔ تھے اڍٹھے دےنےں

۔تھا بڑا بھڈ میں عمر سال چار تین  

 ڍڈ تقسیم نذرنیاز اندر ڍے حےیلڈ ڍڈ ملڍےں جٓ ا!  مشعال

 ابھڈ میں ہےنے شرےع ڍھیل‘‘ ۔ چلنا ساتھ بھڈ تم ڎڈ جائے

 ڍہنے ڍر اڍتا سے ڍےفت ڍڈ انتظار زرینہ۔ تھا ےقت بہت

 سر میں نفڈ ےہ تے دیڍھا ڍے زر شاہ نے اس ٓ جےابا۔ لڎڈ

۔لڎا ہالنے  

 ہےں رہے ڍر انتظار بابا اماں چلے ڎھر اب!  مشعال نہیں ’’

 جانے اندر ڍے حےیلڈ ےہ لیڍن تھا ڎیا ٹال اسے ےہ‘‘ ۔ ڎے

۔لڎڈ ضدڍرنے ڍڈ  
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 ڍے حےیلڈ ڍڈ ان ہمارا…  نہیں ڍیےں سمجھتڈ تم!  مشعال ’’

 ناراض غاجانٓ ا اےر بابا بھڈ ےیسے‘  نہیں ٹھیڇ جانا اندر

 مشعال جیسے تے بغاےت اےر دھرمڈ ہٹ‘  ضد‘‘ ۔ ڎے ہےں

 ڍے سمجھانے ڍے اس تھڈ بسڈ رچڈ میں خےن ڍے

۔ تھڈ چڍڈ ٹھان ڍڈ جانے ےہاں میں دل ہڈ دل ےہ باےجےد

 زر شاہ چارہ بے اےر تھڈ دڍھاتڈ ڍر تھڈ سےچتڈ جے ےہ

 ڍڈ اس تے ڍبھار ڍبھڈ۔ تھا رہتا بنا ڎارڈ باڈڈ ڍا اس ےقت ہر

 ےہ ڍبھڈ اےر تھڈ ڈرہت بخش تسلڈ لیے ڍے اس مےجےدڎڈ

 شاہ بعد دیر تھےڑڈ۔ تھڈ جاتڈ چڑ سے مےجےدڎڈ ڍڈ اس

 چپڍے ےہ ڍھےیا میں ڎہمڈ ڎہما ڍڈ ےہاں ہڈ جیسے زر

۔ڎئڈ ٓ ا میں حےیلڈ ڍڈ ملڍےں ہمراہ ڍے بہنےں دےنےں سے  

 بتیےں اےر قمقمےں ڍے حےیلڈ۔ تھڈ رےنق بہت ےاقعڈ ےہاں

 میں الئن میں صحن ڍے حےیلڈ۔ تھا ڎیا ڍیا راستہٓ ا سے
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 عےرتےں‘  غریبےں‘  صحن مدہٓ برا۔ تھیں ہےئڈ رڍھڈ دیڎیں

 بیٹھڈ پر تخت میں مدےٓ برا۔ تھا پڑا بھرا سے بچےں اےر

 نےیں صرف ابھڈ ےہ۔ تھڈ رہڈ بانٹ نیاز ڍے لےڎےں ملڍانڈ

 بہت اٹھان ڍڈ اس لیڍن تھڈ درمیان ڍے سال دسےیں اےر

 لڎتڈ زہدےشی ڍڈ سال تیرہ بارہ ےہ میں دیڍھنے تھڈ اچھڈ

 دیڍھنے۔ تھا لمبا خاصا بھڈ قد تے تھا ڎےرا بھڈ رنڌ۔ تھڈ

۔ہے لڑڍڈ ڍڈ شاہےں ےہ ڍہ تھڈ جاتڈ ہے پہچان ہڈ سے  

 ڍھڑڈ طرف ایڇ ساتھ ڍے بہن ڍڈ اس اےر زرینہ ےہ

 جبار ملڇ ڎزرتے سے ادھر جب۔ تھڈ رہڈ دیڍھ حےیلڈ

 نے دےنےں۔ تھڈ پڑڈ پر لےڎےں ان نظر ڍڈ ایاز ملڇ اےر

 شاہےں ےاقعڈ یہ یآ ا’’ ۔ چاہڈ تصدیق میں نظرےں ہڈ نظرےں

۔ہے لڑڍڈ ڍڈ  ‘‘ 
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 رہڈ جل ڌٓ ا ڍڈ انتقام سے برسےں میں دلےں ڍے دےنےں

 ڍب اےر ملے مےقع ڍب ڍہ رہتے میں تاڇ ےقت ہر ےہ۔ تھڈ

 تھا ڈھیال ہاتھ سے جانب ڍڈ شاہےں تے ےہ۔ اتریں پر دشمنڈ

 ڍب نجانے تے نہیں‘  تھڈ جاتڈ ہے بچت پر مےقعے ہرہر جے

۔ہےتیں چڍڈ بہہ ندیاں ڍڈ خےن ڍڈ  

 ٓ ا پاس ڍے اس بھائڈ دےنےں‘‘ ؟ تمہارا ہے نام ڍیا لڑڍڈ اے ’’

 ڍے نظرےں منتقمانہ ڍڈ ان۔ تھے رہے پےچھ نام ڍا اس ڍر

 دےبارہ ڍے ان جے براہے لیڍن رہڈ چپ ےہ ڍے ڍر محسےس

۔دیا بتا نے زرینہ اےر ثمینہ پر پےچھنے  

 نظرےں ڍے مشعال‘‘ ۔ لے لے نیاز سے دھرا تم جائے…  اچھا ’’

 بھڈ ےہ تے ڍہا ڍا جانے ڍے دےنےں رڍھے میں ڎرفت ڍڈ

۔دیا رےڇ اسے نے جبار ملڇ لیڍن لڎڈ چلنے ساتھ  
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 ارے۔ ہے ئڈٓ ا لڑڍڈ ڍڈ شاہےں جٓ ا میں حےیلڈ ڍڈ ملڍےں ’’

 ڍے ڍسڈ ہڈ سے ادھر دیڍھتے اسے نے اس‘‘…  حمیدے اے

’’ ۔ ہےا ڍھڑا ٓ ا میں تعمیل ڍڈ حڍم مالزم ایڇ ٓ فےرا۔ پڍارا

‘‘ ۔ دڍھائے تے رستہ ڍا باہر ڍے لڑڍڈ ڍڈ شاہےں ذرا

 ڍر لڎا قہقہہ جاندار ایڇ نے اس پھیرتے ہاتھ پر مےنچھےں

 نے مالزم۔ ڍیا اشارہ میں نڍھےںٓ ا ہڈ نڍھےںٓ ا ڍے مالزم

 ڎھسیٹنے اسے پھر۔ لیا دبےچ بازے ڍا اس ڍر بڑھ ڎےٓ ا

 جیپ ڍھڑڈ ےہاں ڍر جا ےل باہر۔ ڎئڈ رہ چیختڈ ےہ۔لڎا

 شاہ ڍرتا تالش اسے سے ڍہیں ڈاال اسے ہڈ جیسے میں

 جیپ چلتڈ نے اس تڇ دےر ہڈ ڍتنڈ۔ ڎیا ٓ ا ےہاں بھاڎتا زر

 طرف ڍڈ حےیلڈ اپنڈ ےہ ڍر ہار تھڇ پھر تھا ڍیا پیچھا ڍا

 ملڍےں اےر شاہےں جے تھڈ جنڌ خےنریز ایڇ ےہ۔ تھا بھاڎا
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 ڍر خبر برےقت ڍے زر شاہ۔ تھڈ ہےئڈ شرےع درمیان ڍے

 لت میں خےن لیڍن تھا ڎیا لیا تے بچا ڍے مشعال سے دینے

 برداشت ناقابل لیے ڍے لےڎےں ان بات یہ‘  میں حالت پت

 بجا اینٹ سے اینٹ ڍڈ حےیلڈ ڍڈ ملڍےں نے شاہےں‘  تھڈ

 بندے ڍچھ ڍے اس اےر ایاز ملڇ میں لڑائڈ اس۔ تھڈ دڈ

 اےر رحیم ہشا بھڈ سے جانب ڍڈ شاہےں۔ تھے ڎئے مارے

 ڍا برابر ڍے فریقین بظاہر۔ تھے ڎئے ہے قتل مالزم چند

 ٹانڎےں میں لڑائڈ اس جبار ملڇ لیڍن تھا پڑا اٹھانا نقصان

 شاہ اےر اسے۔ تھا ڎیا ہے مفلےج بالڍل سے لڎنے ڎےلیاں پر

 مزید ڍے دےنےں ان ابھڈ۔ تھا ڎیا جایا لے اسپتال ٓ فےرا ڍے زر

 بیڎم عظمت لیڍن تھے ےڎئ بچ دےنےں لیے اسڈ تھا جینا

 پابندیےں اےر ےرےاج ریت‘  جہالت‘  حالت ڍڈ ڎائےں اس جے

 معقےل ڍا نڍلنے سے یہاں انہیں تھیں بیٹھڈ بیزار سے
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 ڍڈ دشمنڈ خاندانڈ ڍے بیٹیےں اپنڈ ےہ۔ تھا ڎیا مل بہانہ

 شدت مطالبہ ڍا ان جب تھیں چاہتڈ چڑھانا نہیں بھینٹ

 اےر تھڈ پڑڈ ماننا بات ڍڈ ان ڍے غاجانٓ ا تے ڎیا ڍر اختیار

 ڍبھڈ۔ ڎئیں چھےڑ ہڈ ملڇ یہ سمیت بچیےں اےر شےہر ےہ

۔لیے ڍے نےٓ ا نہ  

 ڍے خےد طرف ایڇ۔ تھا نہ دڍھ ڍا بات ڍس ڍس اسے

 ڎائےں طرف دےسرڈ تے تھا دڍھ ڍا جانے بنائے یرغمال

 بچپن سارا اپنا نے اس جہاں ڎائےں ےہ۔ تھا قلق ڍا چھےڑنے

 دادڈ‘  غاجانٓ ا۔ تھے اپنے سب ےڍ اس جہاں۔ تھا ڎزارا

 بھائڈ ذرٓ ا بچے ڍے ان اےر امڈ بڑڈ‘  پاپا بڑے‘  جان

 ڍڈ ان۔ چچڈ زینب بیےہ ڍڈ شاہ رحیم چچا‘  ماریہ‘  زےبیہ

 بچپن ڍے اس۔ تھا زر شاہ جہاں۔ تھا بیٹا اےر بیٹیاں تینےں
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 میں شرےع شرےع۔ تھے ڎئے رہ یہیں دےست سارے ڍے

 میں بعد تھڈ نہیں تیار ڍے ےلنےبھ بھڈ ڍچھ ڍر جا ےہاں ےہ

 اس جان دادڈ۔ تھا لیا ہڈ ڍر ایڈجسٹ ےہاں ڍے خےد نے اس

 غاجانٓ ا اےر پاپا بڑے بعد ڍے ان ہےئیں رخصت سے دنیا

 ڍے اس تھے ئےٓ ا دفعہ تینےں پاڍستان پاپا۔ بسے چل بھڈ

 لڎاتے بھڈ چڍر ڍا پاڍستان بعد سال چارپانچ ہر ےہ عالےہ

 ڍے ڍر فےن تعزیتڈ دے ایڇ دفعہہر ماما لیڍن تھے رہتے

۔تھیں لیتڈ ڍر پےرڈ رسم  

 ڍے ڍندھے ڍے اس نے ابیشا‘‘ ؟ ڍیا ڎئڈ سے!  پڈٓ ا مشڈ ’’

۔پٹخا ال باہر سے چنڎل ڍے یادےں ڍر چھے  

 طرح بے قدر اس ےہ‘‘ ؟ تم تھڈ رہڈ ڍہہ ڍچھ…  ہےں ’’

 چھےنے ڍندھا ڍے ابیشا تھڈ ڍھےئڈ میں یادےں ڍڈ ماضڈ

۔لڎڈ دیڍھنے اسے سے ےںنظر خالڈ خالڈ پر  
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 لیڍن ڍیا ڎئیں سے ڍہ تھڈ رہڈ پےچھ تے میں…  نہیں ڍچھ ’’

 ہمارا اب ہیں رہے بتا پاپا دیڍھیں۔ ہیں رہڈ جاڌ تے پٓ ا

 رہ ڍر ہال سر ےہ پر بتانے ڍے ابیشا‘‘ ۔ ہے ےاال نےٓ ا ڎائےں

 ےقت ڍھےئے میں یادےں اسے اےر تھا سفر طےیل ڍتنا۔ ڎئڈ

 تے بھڈ احساسات ڍے اس۔ تھا ہےا ںنہی ہڈ احساس ڍا بیتنے

 ہے تازہ دےبارہ یادیں ےہڈ بعد برسےں۔ تھے رہے ہے عجیب

 ڍے جڎنےئےں ےقت ڍے رات راستے ڍچے ےہڈ۔ تھیں رہڈ

 ڍچڈ ڍر ڎھس میں باغ دن سارا سارا‘  بھاڎنا پیچھے

۔ دینا پھینڇ ڍر ڍھا دھےٓ ا دھےٓ ا سیب ڍھٹے اےر ڍیریاں

 ڍبھڈ تے لڑنا سے پڈٓ ا بیہزے ڍبھڈ پر باتےں چھےٹڈ چھےٹڈ

 نشاء اےر عشاء‘  علیشا ڍرنا فرمائش نئڈ نت سے بھیا ذرٓ ا

 ڈانٹ ڍڈ غاجانٓ ا ڍھیلنا‘‘  لڍن’’  ڎھنٹےں ساتھ ڍے تینےں
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 ےہ۔ تھا لڎتا اچھا ڍتنا سب ڍرنا پیار ڍا جان دادڈ اےر سننا

 ڍڈ ےقت ڍچھ سب‘  پل سنہرڈ‘  یادیں انےڍھڈ ےہ ڍچھ سب

 یادیں سب۔ تھا ڎیا بن حصہ ڍا ماضڈ ڍر بہہ میں رےانڈ

 سب میں مٹھڈ ڍڈ اس لیڍن تھیں رہڈ ہے باےر رفتہ رفتہ

 ضدڈ ڍڈ ےقت اس۔ تھیں رہڈ جا پھسلتڈ ڍے ڍر ایڇ ایڇ

 مشعال ےالڈ رہنے مادہٓ ا پر بغاےت ےقت ہمہ اےر دھرم ہٹ‘ 

 مشعال پھٹ منہ بدتمیز ضدڈ تندمزاج‘  اڍھڑ ڍڈ جٓ اےرا

 ڍا سمانٓ ےا زمین باےجےد ڍے ہےنے نہ فرق ڍچھ بظاہر میں

 سے دےسرےں عالےہ اپنے مشعال ڍڈ ےقت اس۔ تھا فرق

 ڍڈ ماضڈ مشعال ڍڈ جٓ ا لیڍن تھڈ جانتڈ ڍرنا محبت بھڈ

۔ تھڈ چڍڈ ہے خےدغرض بہت ڍر چڑھ بھینٹ ڍڈ تلخیےں

۔تھا اہم ہڈ ےجےد اپنا صرف لیے ڍے اس  



Novelnagri 
86 

 ڍبھڈ شخص یہ۔ ٹڍیں جا پر زر شاہ بالارادہ نڎاہیں ڍڈ اس

 بہت۔ تھا رہا فرینڈ بیسٹ اےر ڍزن فرسٹ ڍا اس میں بچپن

 اپنڈ۔ تھڈ ڍھیلتڈ ساتھ ڍے اس ہمیشہ ےہ باےجےد ڍے لڑنے

 شخص ےہ یہڈ۔ تھڈ ڍرتڈ شیئر سے اسڈ خےشیاں سارڈ

 رڍھتا ڍیے رخ جانب ڍڈ اس میں بچپن لمحے ہر جے تھا

 جاتا سہہ لڑجھڎڑڍر ڍبھڈ سے رامٓ ا درست غلط ہر۔ تھا

 میں جیپ پت لت میں خےن ےہ جب تھا شخص ےہ یہڈ۔ تھا

 خےن ڍے اس۔ تھا الیا باہر ڍر اٹھا اسے تے تھڈ ہےئڈ پڑڈ

 قدر اس ڍر لپٹ ساتھ ڍے اس ڍر دیڍھ ڍے ےجےد پت لت میں

 رےنا ڍر پھےٹ پھےٹ ڍا اس اسے۔ تھا رےیا طرح برڈ

 بھڈ ڍبھڈ اسے نے اس۔تھا رہا یاد بھڈ میں غیرٓ دیار

۔تھا دیڍھا نہیں رےتے  



Novelnagri 
87 

 بند اپنڈ۔ تھڈ بےچھار ڍڈ ڎےلیےں طرف ہر جب دن اس

 ڍے زر شاہ نے اس ساتھ ڍے حےاسےں مختل نڍھےںٓ ا ہےتڈ

 دیڍھا سجے پر ہاتھےں اپنے ڍے چہرے بھرے نسےئےںٓ ا

 تھا رہا دے الزام ڍے خےد میں معاملے سارے اس ےہ۔ تھا

 بغیر ڍے اس نے اس تے تھڈ رہڈ ڍر بند نڍھیںٓ ا ےہ جب اےر

 دیڍھا ہےتے داخل میں بےچھاڑ ڍڈ ڎےلیےں ڍے ہتھیار ڍسڈ

 ڍڈ اس نے جنہےں تھا چاہتا لڑنا سے لےڎےں ان ےہ۔ تھا

 اپنے نے اس۔ تھا دیا ڍر لہےلہان طرح برڈ ڍے مشعال

 لڎے اسے زخم جتنے۔ تھڈ ڍڈ نہیں پرےا بھڈ ڍڈ ےجےد

۔ تھے سہے پر ےجےد اپنے نے اس زیادہ سے اس۔ تھے

 دےڎنا سے اس تھا بہا سے ےجےد ڍے مشعال خےن قدر جس

 باےجےد ڍے اس۔ تھا دیا بہا سے ےجےد اپنے نے اس خےن
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 جے تھا شخص ےہڈ۔ تھا لڎتا نفرت ٓ قابل انتہائڈ اسے جٓ ا ےہ

 ڍے ڍر فےن اڍثر بھڈ بعد ڍے جانے چلے سے ےطن اسے

 شاہ۔ تھا دیتا تھما میں ہاتھ ڍے اس یاد بسرڈ بھےلڈ ڍےئڈ

 ےہ۔ تھڈ ڎئڈ ٓ ا ڍیسے تبدیلڈ ڈبڑ اتنڈ میں شخصیت ڍڈ زر

 سے طرف ہر بچہ ڍے ماں بن۔ تھڈ سمجھتڈ طرح اچھڈ

۔ تھا ہےتا ےالچار تنہا بالڍل باےجےد ڍے ڍرنے ڍشید محبتیں

 فیصلے ایڇ ڍے شاہےں اےر ملڍےں ڎرد ڍے ذات ڍڈ اس

 ڍڈ اس۔ تھا ہےا ٹےٹا بالڍل سے اندر ےہ۔ تھا ہےا بنا جال ڍا

 عظمت نے ڍمال شاہ ئےہے ڍرتے محسےس ڍے تنہائیےں

 انتہائڈ ساتھ ڍے اس باےجےد ڍے ناپسندیدڎڈ ڍڈ بیڎم

 اپنڈ ڍہ ٓ حتڈ۔ تھا رڍھا اپنائے رےیہ مہربان ےپدرانہ مشفق

 برسےں بھڈ ڍے بیٹڈ سڈ مختلف ڍچھ ڍچھ اےر چڑھڈ نڇ

 ڍے جانے برطانیہ بلڍہ تھا رڍھا منسےب سے نام ڍے اس

 ڍرنا سے صشخ اس شادڈ ڍڈ اس میں ہرحال ےہ بھڈ بعد
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 اس اسے ےہ۔ ڎئیں ٓ ا میں درمیان ماما لیڍن تھے چاہتے

 خےد ےہ سے جہاں تھیں چاہتڈ دھڍیلنا نہیں میں جہالت

 ڍرنے ختم ڍے رشتے اس۔ تھیں نڍلڈ سے مشڍلےں بڑڈ

 دےنےں۔تھا ڍیا انتخاب ڍا بھانجے اپنے نے انہےں لیے ڍے

 دےنےں۔ تھے نہیں راضڈ پر بدلنے فیصلہ اپنا اپنا پاپا ماما

 تے خےاہش ڍڈ اس‘  ذات ڍڈ اس۔ تھے دیتے اہمیت ڍے خےد

 ےہ جیسے ڍے پاپا ماما۔ تھڈ ڎئڈ رہ ڍر ہے نظرانداز جیسے

 میں جنڌ اپنڈ اپنڈ انے دےنےں۔ تھڈ تڈٓ ا نہیں ہڈ نظر

 ڍیا؟ ہے چاہتڈ ڍیا ےہ۔ تھا دیا ڍر فرامےش بالڍل اسے

 نے انہےں؟ ہے چاہتڈ ڍرنا شادڈ سے ڍس؟ ہے سےچتڈ

 نے اس جب تھا دےر ےہ یہڈ تھا ڍیا نہیں ڎےارا تڇ چھناپے

۔ تھڈ اپنائڈ راہ ڍڈ باہر ہےئے ڍرتے نظرانداز ڍے دےنےں
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 نہیں زیب اسے جے تھڈ ڎئڈ ڍرتڈ ڍچھ سب ےہ‘  ےہ پھر

 داخل میں زندڎڈ اپنڈ ڍے جےلف نے اس ڍہ ٓ حتڈ۔ تھا دیتا

 میں ذہن ڍے اس نے ماما ڍچھ۔ تھا لیا ڍر فیصلہ ڍا ڍرنے

 تھا دیا بھر زہر خےب متعلق ڍے زر شاہ اےر ےالےں ائےںڎ

 ماما حمایتڈ بڑڈ سے سب ڍڈ زر شاہ اےر ڎائےں اب لیڍن

 اےر فےن اماں بڑڈ سے برسےں ڍئڈ پچھلے۔ تھیں ہڈ

 رہڈ ڍہہ ڍا شادڈ ڍڈ اس اےر زر شاہ ذریعے ڍے خطےں

 جب پھر اےر تھا دیا ڍر انڍار دفعہ ہر نے ماما لیڍن تھیں

 سے زر شاہ نے اس تے ہےا داخل جےلف میں ڎڈزند ڍڈ اس

 سمجھ ےہ۔ تھا دیا ڍر ختم ہڈ ڍے تعلق اس ڍے ڍر بات خےد

 ڍڈ اس یہ لیڍن ہے چڍا ہے ختم ڍچھ سب ےہ ڍہ تھڈ رہڈ

 رےیے ڍے زر شاہ اےر جھڑپ ےالڈ ہےنے رات۔ تھڈ بھےل

 ڍے قسم بھڈ ڍسڈ ڍے اس ےہ ڍہ تھا دالدیا یقین اسے نے

۔ تھڈ چڍڈ جان طرح اچھڈ بہت ےہ۔ تھا مانا نہیں ڍے انڍار
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 ڍڈ پاپا ماما نے اس سے برسےں ڍئڈ پچھلے مسلسل

 سے زر شاہ سے ےجہ ڍڈ جھڑپےں ےالڈ ہےنے رےزبرےز

 پاپا ماما نے س ا ذڍر ڍا جس تھڈ دڈ ڍر شرےع ڍرنا نفرت

 اسے اب اےر تھا ڎیا بن ےجہ ڍڈ ڍشیدڎڈ میں تعلقات ڍے

۔ تھا نہیں ڎےارا بھڈ نام ڍا اس میں مےجےدڎڈ ڍڈ جےلف

۔تھڈ بات ڍڈ دےر تے ڎزارنا زندڎڈ  

 ئئء

 نظریں طرف ڍڈ اس سے دیر ڍتنڈ میں دھیانڈ بے ےہ

 بھڈ نے زر شاہ چالتے ڎاڑڈ بدستےر۔ تھڈ ہےئے جمائے

 نظریں ےہ تے دیڍھا طرف ڍڈ اس سے مرر بیڇ بار ڍئڈ

 سے جڎہ ہر ٓ تقریبا میں ڎائےں۔لڎڈ دیڍھنے باہر ڍر بدل

 ڍھیتےں ایڇ چند سےائے۔ تھڈ چڍڈ ہے ائڈڍٹ ڍڈ ڎندم

 جائزہ ڍا ڎائےں بدلے بدلے اس ےہ سے دھیان پےرے۔ ڍے

 ڍچا۔ تھا ڎیا بدل ڍچھ بہت میں سالےں پندرہ ان۔ لڎڈ لینے
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 اےر میں سڑڇ پڍڈ ڍر جا ڎےٓ ا سڑڇ ڍچڈ اےر راستہ

 یہ۔ لڎڈ ڍھنڎالنے یاداشت اپنڈ ےہ۔ تھا ڎیا بدل بھڈ رستہ

 نہیں بھڈ ڍہیں میں یادےں ڍڈ اس ڇسڑ پڍڈ یہ‘  راستے

 بھڈ اسڍےل ہائڈ ایڇ۔ تھا بھڈ ڍلینڇ میں ڎائےں۔ تھڈ

 دے نہ تےجہ تھا ڍچھ ڍافڈ بھڈ اےر ڎیا دے دڍھائڈ اسے

۔تھیں ہےئڈ ٹڍڈ ہڈ پر جڎہ ایڇ نظریں ڍڈ اس بس۔ پائڈ  

 ےبے قرارڈ بے ےہ‘‘…  ناں ہے باغ ہمارا یہ…  یہ!  پاپا ’’

 اثبات نے انہےں تے لڎڈ پےچھنے رڍ دیڍھ ڍے ان سے چینڈ

۔ لڎڈ ہالنے ڍندھا ڍا زر شاہ ساختہ بے ےہ۔ دیا ہال سر میں

 بے نے زر شاہ پر ڍہنے ڍے اس‘‘…  پلیز رےڍے ڎاڑڈ’’ 

 رڍڈ ڎاڑڈ ہڈ جیسے۔ تھے رڍھے پر بریڇ پائےں اختیار

 ڍرپاپا دیڍھ نڍلتے باہر اسے۔ ئڈٓ ا نڍل اختیارباہر بے ےہ‘ 
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 ڍے دےنےں نے چےڍیدار۔ ڎئڈ بڑھ ڎےٓ ا ےہ۔ ڎئے ٓ ا باہر بھڈ

 ےہ۔ ڎئے رڇ پاس ڍے چےڍیدار پاپا۔ تھا ڍیا سالم ڍر دیڍھ

 سیبےں اےر مےںٓ ا طرف ہر۔ ڎئڈ ٓ ا میں احاطے ڍے باغ اندر

 منہ ڍے اس ڍر دیڍھ مٓ ا پڍے پیلے پیلے۔ تھے جھنڈ ڍے

 ڍے سیبےں تازہ تازہ تے بڑھڈ ڎےٓ ا قدم چند۔ یآ ا بھر پانڈ سے

 پر دیڍھنے اردڎر۔ لڎا للچانے دم ایڇ جڈ ڍا سا ڍر دیڍھ

 بنا ٹارڎٹ ڍے سیبےں۔ تھے ڎئے مل ڍنڍر چار تین ڍے اس

 پر زمین سیب چار تین۔ لڎڈ لڎانے نشانے ڍر تاڇ تاڇ ڍر

 چلنے ڎےٓ ا ڍر اٹھا انہیں سے خےشڈ ےہ۔ تھے ڎرے ٓ ا

 جسے تھا جھےال لڎا درمیان ڍے درختےں ےہ ےہاں۔ لڎڈ

 ان ڍسڈ جیسے۔ ڎئے ہے ساڍت ےہیں قدم ڍے اس ڍر دیڍھ

۔ہے لیا جڍڑ ڍے قدمےں ڍے اس نے ےجےد دیڍھے  
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 ہستہٓ ا شاہے…  ڍرے نہیں…  ڎڈ جائےں ڎر میں!  شاہے ’’

 ڍانےں لیں میچ نڍھیںٓ ا طرح برڈ نے اس‘‘…  جھےالئے

 میں ڍانےں ڍے اس ےازیںٓ ا بھڈ پھر لیڍن لیے رڍھ پرہاتھ

 خےف بہت سے جھےلنے جھےال اسے۔ تھیں رہڈ ٓ ا ڎھستڈ

 لطف بہت ہمیشہ ڈرنا چیخنا ڍا اس ڍے زر شاہ لیڍن تھا تآ ا

 اسے سے زےر اےر ےہ ساتھ ڍے چیخ ہر لیے اسڈ۔ تھا دیتا

 ڍڈ جھےلے ہاتھ ڍے اس اچانڇ پھر لڎتا جھےالنے جھےال

 زمین بل ڍے منہ ےہ اےر تھے ڎئے پڑ ڈھیلے پر زنجیرےں

 برڈ سب‘  ےںپائ ٹانڎیں‘  بازے‘  ڎھٹنے ڍے اس۔ ڎئڈ ڎر پر

 چےڑیاں پڑڈ میں ہاتھےں دےنےں۔ تھے ڎئے چھل طرح

 بیٹھ پاس ڍے اس زر شاہ۔ ڎئیں ڍر زخمڈ طرح برڈ اسے
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 صاف سے قمیص اپنڈ ڍے ہاتھےں دےنےں ڍے اس ڍر

۔لڎا ڍرنے  

 دیا نہیں دھڍا ڍر بےجھ جان نے میں…  نہیں رےئے دیڍھے ’’

 میرڈ تے ہیںن بتانا نہیں ڍچھ ڍے ڍسڈ جائے ہے چپ پلیز…  تھا

 میں نڍھےںٓ ا بہتڈ ڍڈ اس‘‘ ۔ ڎڈ ئےٓ ا شامت خےب تے

۔تھا رہا ڍر صاف ڍے نسےئےںٓ ا ڍے اس ےہ ڍر جھانڇ  

 جانب اس ابھڈ چلیں ڎےٓ ا۔ ڎئیں رڇ ڍیےں یہاں!  بیٹا ’’

 بابا مالڈ‘‘ ۔ ڍے ڍینے جانب اس اےر ہیں درخت ڍے امرےد

 حال ےہ۔ تھا رہا ڍہہ ڍے چلنے ڎےٓ ا ڍر دیڍھ بنے بت اسے

 خےد۔ ڍڈ خارج سانس سڈ تھڍڈ تھڍڈ ایڇ۔ ئڈٓ ا لےٹ میں

 بچپن اسے جے تھیں باتیں یہڈ۔ ڍڈ سرزنش طرح برڈ ڍے

 دیتڈ نہیں رہنے سے چین بھڈ میں اےربرطانیہ بھڈ میں
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 بددل دم ایڇ۔ تھڈ لڎڈ ہےنے چین بے بھڈ اب ےہ اےر تھیں

 ےہ تے تھڈ ہےتڈ طارڈ ڍیفیت ایسڈ بھڈ جب پر اس۔ ڎئڈ ہے

 جےلف ہمیشہ ےہ میں بعد تھڈ بھاڎتڈ باہر سے ڎھر میشہہ

 ڍا دینے تسلڈ اےر ڍرنے ڎفتڎے اسے۔ تھڈ جاتڈ پاس ڍے

 تھا جانتا طرح اچھڈ میں بارے ڍے زر شاہ ےہ۔ تھا تآ ا ہنر

 تڈٓ ا نڍل سے قنےطیت بعد ڍے ملنے سے اس ےہ ہمیشہ اےر

 ڎاڑڈ اسے۔ ڎئڈ ٓ ا ےاپس ےہ بجائے ڍڈ جانے ڎےٓ ا۔ تھڈ

 ڍر ڍہہ خداحافظ ڍے چےڍیدار بھڈ پاپا ڍر دیڍھ بیٹھتے میں

۔ڎئے بیٹھ میں ڎاڑڈ  

 ڍڈ اس پاپا‘‘ ؟ باغ ہمارا ڍے بیٹڈ ہمارڈ لڎا ڍیسا پھر تے ’’

 ان تھے رہے پےچھ سے دلڈ خےش بہت ڍر مےڑ رخ طرف

 ڍندھے سے دلڈ بے نے اس ڍیے نظرانداز ڍے اشتیاق ڍے

۔دیئے اچڍا  



Novelnagri 
97 

 ےخرےش جےش سارا ڍا ان‘‘ ۔ یآ ا یںنہ پسند تمہیں ہے لڎتا ’’

 ےہ۔ ہےئڈ ناامیدڈ انہیں۔ ڎیا بیٹھ طرح ڍڈ جھاڌ ڍے صابن

 ٓ مصلحتا بھڈ خاطر ڍڈ خےشڈ ڍڈ ڍسڈ تھڈ ہڈ ایسڈ

 صاف سے رےمال سیب ایڇ۔ تھڈ سڍتڈ بےل نہیں جھےٹ

 دے ڍے ابیشا اےر پاپا‘  ماما تینےں باقڈ۔ لڎڈ ڍھانے ڍے ڍر

 ڍئڈ میں ذہن ڍے اس چتےپہن پہنچتے تڇ حےیلڈ۔ دئیے

 ماربل شاندار ےعریض ےسیع۔ تھے رہے جا اےر ٓ ا خیاالت

 پرانڈ۔ تھڈ حامل ڍڈ امتزاج ےجدید قدیم حےیلڈ یہ بنڈ ڍڈ

 ڎئڈ ڍڈ تبدیلیاں سڈ بہت بھڈ اےر ساتھ ساتھ ڍے حےیلڈ

 ڍے ان لےڌ ڍئڈ رےڍڈ ڎاڑڈ ہڈ جیسے نے زر شاہ۔ تھیں

 ڍے نڍلنے سے ڎاڑڈ۔ تھے جمع ہڈ پر ڎیٹ ڍے استقبال
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 ہاتھ ہاتھےں انہیں نے لےڎےں ڍئڈ ہڈ ہےتے داخل اندر بعد

۔لیا  

 پہچاننے اسے تھیں خاتےن جے ڎےٓ ا سے سب پر استقبالیہ

 اےر ےالدہ ڍڈ بھائڈ ذرٓ ا ےہ۔ تھے لڎے سیڍنڈ چند اسے میں

 چچا پیچھے ڍے ان۔ تھیں امڈ بڑڈ ماں سےتیلڈ ڍڈ زر شاہ

 ےہ بعد ڍے ملنے سے ان۔ تھیں زینب چچڈ بیےہ ڍڈ رحیم

 پر درےازے ڍے الئےنج ےہاں۔ ڎئے ہے داخل میں ڍاریڈےر

 سالم ڍے پاپا ماما۔ تھیں ڍھڑڈ باندھے قطار لڑڍیاں چار تین

 انہیں بھڈ ےہ۔ تھا دیا پیار ڍے ان نے دےنےں پر ڍرنے

 سب یہ لیے ڍے اس تھڈ قدم ہم ڍے ابیشااس۔ لڎڈ دیڍھنے

۔تھا ڍن حیران ڍچھ  
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 میں ڍان ڍے اس ےہ‘‘ ؟ ڎڈ ہےں جانتڈ تے پٓ ا … یہ ہیں ڍےن ’’

 پھر ہالیا سر میں نفڈ نے اس۔ لڎڈ پےچھنے سے ہستہٓ ا

۔لڎڈ ڍرےانے تعارف اپنا ڍر بڑھ ڎےٓ ا ہڈ خےد  

۔ڍمال ابیشا بہن میرڈ یہ اےر‘  مشعال ایم ئڈٓ ا…  ہیلے ’’  ‘‘ 

 ہاتھ سے دےنےں ان بھڈ نے لڑڍیےں تینےں ان‘‘…  ہیلے ’’

۔مالیا  

 چچا‘‘ ۔ ہے نشاء یہ اےر عشاء ےالڈ یہ ہےں لیشاع میں ’’

 اس نے علیشا عمر ہم ڍڈ اس بیٹڈ بڑڈ سے سب ڍڈ رحیم

 نے اس۔ تھڈ رہڈ ڍرےا تعارف ڍا بہنےں اپنڈ اےر اپنا ڍے

 دےنےں ےہ بعد ڍے مرحلے ڍے تعارف سے ان۔ دیا ہال سر

 مل ڎھل سے ان سب ےہ میں لمحےں چند۔ ڎئیں ہے داخل اندر

 ڍڈ ابیشا ےہ۔ تھا سا دیا لیا انداز ڍا مشعال بتہال تھیں ڎئڈ
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 ذرٓ ا۔ تھڈ پائڈ ڍر نہیں مظاہرہ ڍا تڍلفڈ بے ٓ فےرا طرح

 بچےں اپنے اپنے ماریہ اےر زےبیہ بہنیں دےنےں ڍڈ بھائڈ

 بھڈ سے دےنےں ان۔ تھیں مےجےد ہڈ میں حےیلڈ سمیت

 ڍڈ بھائڈ ذرٓ ا۔ تھا سا رسمڈ تعارف بس۔ تھڈ ہےئڈ مالقات

 اخالق ےخےش مزاج خےش بہت بھڈ بھابڈ فتہشڎ بیےڈ

 رہیں دیڍھتڈ ڍے سب بیٹھڈ طرف ایڇ ےہ۔ تھیں خاتےن

 ہےں’’  بس ےہ تے پےچھتا سےال یا ڍرتا مخاطب ڍےئڈ ڍبھڈ

 اےر تعارف۔ تھیں پائڈ دے نہیں جےاب زیادہ سے‘‘  ہاں

 اپنے اپنے دےنےں ےہ بعد ڍے مراحل ڍے مدارت خاطر

 ملنسار اےر باےقار بہت سب ڍے سب۔ ڎئیں ٓ ا میں ڍمرےں

 ڍڈ محبت اےر حالےت‘  اخالقڈ خےش میں لہجےں۔ تھے

 شخص ایڇ میں سب ان صرف۔ تھڈ ہےئڈ سمےئڈ چاشنڈ
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 پر اس رڍھے پر ناڇ بھڈ جےاب غصہ۔ تھا مختلف جے تھا

 ڍا ڍمرے ڍر جھٹڇ سر ےہ۔ تھڈ لڈ ڈال نظر ڍبھار ڍبھڈ

 خےب ہڈ بہت حےیلڈ اب نسبت ڍڈ پہلے۔ لڎڈ لینے جائزہ

 حامل ڍڈ سائشاتٓ  ا لڎڇرڈ اےر ترتعیش‘  پرشڍےہ صےرت

 چیز ہر تڇ بٓ ا اےرنڍاسڈ ڈیڍےریشن انٹیرئیر۔ تھڈ ڎئڈ ہے

 ٓ ےاعلڈ ماڈرن ہڈ بہت فرنیچر ڍہ ٓ حتڈ۔ تھڈ جدید بہت

 اس۔ رہڈ دیڍھتڈ ڍمرہ سارہ ڍر ڎھےم ڎھےم ےہ۔ تھا ےقیمتڈ

 بغیر ہےسرا ےہ۔ تھا ڎیا ڍیا خرچ رےپیہ میں مقدار ےافر قدر

 بستر ےہ ڍر ہے مطمئن ڍر لے جائزہ ڍا ڍمرے۔ سڍڈ رہ نہ

۔ تھڈ پائڈ نہیں سے سے ٹھیڇ بھڈ رات۔ ڎئڈ سڈ ڎر پر

 ڍہ تھا چال نہیں ہڈ پتہ اسے پھر اےر ڎئڈ ہے اڑنچھے ٹینش

 جا میں ےادیےں ڍڈ نیند ےہ ڍب اےر تھڈ لڎڈ نڍھٓ ا ڍب
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 سےتڈ تڇ شام ڍھےئڈ میں ےادیےں ڍڈ نیند۔ تھڈ ڍھےئڈ

 اچھڈ ڍے ڍر تبدیل ڍپڑے ےہ پہلے ڍچھ سے مغرب۔ رہڈ

 چل ہل ایڇ طرف ہر تے نڍلڈ باہر ڍر ہے اپ فریش طرح

 ےہ پر ےپڍار چیخ اےر شےر ڍے بچےں۔ تھڈ ہےئڈ مچڈ سڈ

 بچے چارپانچ۔ ڎئڈ چلڈ جانب ڍڈ صحن باہر خےدبخےد

 ےہ۔ تھے رہے بھاڌ ڎرد ڍے ڍرسیےں رڍھڈ میں صحن

 پر ٹیبل ہڈ پاس۔ لڎڈ دیڍھنے لڍھی ڍا بچےں سے دلچسپڈ

 ڍے اس۔ تھا ہےا بیٹھا مےڑے رخ سے جانب ڍڈ اس ڍےئڈ

 جیسے پھر تھا ریڍارڈر ٹیپ سا چھےٹا ایڇ میں ہاتھ دائیں

 ڎئے بیٹھ پر ڍرسیےں بچے تمام ڍیا فٓ ا میےزڇ نے اس ہڈ

 لیے ڍے جس۔ تھڈ ڎئڈ رہ لڑڍڈ ایڇ صرف۔ تھے

 ایڇ ڍے اس سے ۔تھڈ نہ ڍرسڈ ڍےئڈ مزید اب ڍے بیٹھنے
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 دےبارہ اب پھر اےر تھا ڎیا دیا ڍر ڍھڑا باہر سمیت ڍرسڈ

 ریےائنڈ دفعہ چار تین ڎیم یہ اےر تھا رہا جا ڍھیال ڎیم ےہڈ

 بچےں دےنےں تے ہےا فٓ ا میےزڇ جب دفعہ خرڈٓ  ا۔ تھا ہےا

 ہڈ ساتھ۔ تھڈ ڎئڈ بیٹھ پر ڍرسڈ سے تیزڈ لڑڍڈ میں

۔تھے لڎے مچانے شےر بچے  

 ہڈ ہےتے ختم ڍھیل‘‘ ۔ ڎئڈ جیت عینڈ…  ڎئڈ جیت عینڈ ’’

 پہلے سے اس۔ ڎئڈ ہے مفقےد دم یڇ بھڈ دلچسپڈ ڍڈ اس

 رخ نے لڑڍے بیٹھے پر ٹیبل چھےڑتڈ جڎہ اپنڈ ےہ ڍہ

 ڍڈ مشعال دھیان ڍا اس ٓ یقینا اےر دیڍھا اسے ڍر مےڑ

 ڈڌ لمبے لمبے ےہ پھر۔ تھا ڍرےایا ہڈ نے بچےں طرف

۔ڎیا رڇ ڍر ٓ ا پاس ڍے اس بھرتا  
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 ڍے اس ےہ‘‘ ۔ بیٹڈ ڍڈ چچا ڍمال…  ناں ہیں پڈٓ ا مشعال پٓ ا ’’

 نے اس پر پےچھنے ڍے اس۔ تھا ےناشناسا اجنبڈ بالڍل لیے

۔دیا ہال سر میں ہاں  

 اپنا نے اس‘‘…  بیٹا ڍا رحیم چچا ڍے پٓ ا…  ہےں اسامہ میں ’’

 بدل بالڍل سب۔ لڎڈ دیڍھنے اسے ےہ تے۔ ڍرےایا تعارف

۔تھڈ پارہڈ نہیں پہچان ڍے ایڇ ہر ےہ۔ تھے ڎئے  

 ڍے ہنسڈ سے دھیمے‘‘ ۔ یے میٹ ٹے نائس…  ہیلے…  اےہ ’’

 اس جسے۔ دیا بڑھا طرف ڍڈ اس ہاتھ اپنا بجاتے جلترنڌ

۔لیا تھام مسڍراتے نے  

 ڍے فراغت سے امتحانات ڍے سڈ ایس ایف ایڍچےئلڈ ’’

 ڎھنٹہ۔ تھا ہےا ڎیا ہاں ڍے جان مامےں اپنے ڍراچڈ میں بعد

 پٓ  ا ہےں چڍا مل سے سب باقڈ۔ ہےں لےٹا ےاپس پہلے ربھ
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 ہے نہ مالقات سے پٓ  ا لیے اس تھیں رہڈ فرما استراحت

 رہا بتا سے اخالقڈ خےش بہت لڑڍا سا نےعمر ےہ‘‘ ۔ پائڈ

 ےہ ڍہ تھا رہا ہے محسےس بخےبڈ سے چہرے ڍے اس۔ تھا

۔ہے ہےا خےش بہت ڍر مل سے اس  

 ڍر بڑھ سے اس ھات سنا متعلق ڍے پٓ ا نے میں جیسا ’’

‘‘ ۔ ڍے پٓ ا لڎے ڍیسے ہم بتائیں پٓ  ا۔ ہے پاپا ےجمیل حسین

 جاتے لے جانب ڍڈ ڍرسیےں اسے سے دلڈ خےش ےہ

 ئڈٓ ا ےہ سے جب۔ دڈ ہنس اختیار بے ےہ۔ تھا رہا ڍہہ ہےئے

ہےئڈ حیران ےہ۔ تھڈ ہنسڈ ڍر ڍھل اب تھڈ   

 ڍا نےٓ ا یہاں میرا ڍہ ہے یہ تے بات سچڈ۔ ہے اچھے بہت بس

 ڍےئڈ متعلق ڍے لےڎےں پٓ ا لیے اسڈ۔ تھا مےڈنہیں بالڍل

 یادیں ڍچھ ڍڈ بچپن البتہ تھا نہ بھڈ ےتصےر خیال خاص
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 ٓ دعےڈ ڍا پہچاننے تمہیں ڍر رڍھ سامنے ڍے ان اڎر تھیں

 اب پر بات ڍڈ اس‘‘ ۔ جاتے ہے ریجیڍٹ بالڍل تم تے ڍرتڈ

 ڍھیل ڍر جا طرف دےسرڈ اب بچے۔ تھا مسڍرایا اسامہ

 اپنڈ ےہ۔ ڎئڈ بیٹھ پر ڍرسڈ ہڈ ساتھ ڍے اس ےہ۔ تھے رہے

 بتانے میں بارے ڍے معمےالت اےر مشغلے‘  ایجےڍیشن

۔رہڈ سنتڈ سے خامےشڈ ےہ جنہیں لڎا  

 بےلتے مسلسل تڇ دیر ڍافڈ‘‘ ۔ ہیں بےلتڈ ڍم بہت پٓ ا ’’

۔ڎیا ہے چپ ےہ تے ہےا احساس اسے بعد ڍے رہنے  

 فڈ۔ ہےں باتےنڈ بہت تے میں۔ نہیں بھڈ بالڍل…  نہیں ارے ’’

 بےلتڈ ڍتنا میں نہیں تمہیںاندازہ۔ ہےں رہڈ سن تمہیں الحال

 تم مشعال ڍہ ڍہتا ےہ تے ہےتا جےلف جڎہ تمہارڈ اڎر۔ ہےں

 نڍل نام ڍا جےلف سے منہ ڍے اس اچانڇ‘‘ ۔ ہے بےلتڈ بہت
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۔ تھا رہا ٓ ا خیال ہڈ ڍا جےلف اسے ےقت اس بھڈ ےیسے۔ ڎیا

 اس اےر تھے ڎزارتے ہڈ ڍٹھےا ےقت تر زیادہ دےنےں

 اسامہ بظاہر ےہ ڍر دیڍھ پھیلتے سے چہار ڍے شام سرمئڈ

 میں دل ہڈ دل لیڍن تھڈ ہےئے دئیے دھیان طرف ڍڈ

۔تھڈ ڎفتڎے ٓ محے سے جےلف  

۔لڎا پےچھنے سے تڍلفڈ بے ےہ‘‘ ؟ ہیں ڍےن جےلف یہ ’’  

 تڍلفڈ بے ڍڈ اس‘‘ ؟ ہے رہے ہے نہیں پرسنل زیادہ ڍچھ تم ’’

 اس میں بعد۔ ڎیا ہے خامےش ےہ۔ دیا ٹےڇ اسے نے سا پر

 میں لبادے ڍے تڍلف لیڍن تھیں ڍڈ بھڈ باتیں دے ایڇ نے

 ڍے ڍر معذرت سے اس پھر لڎڈ ہےنے بےر ےہ۔ ہےئیں لپٹڈ

۔ لڎڈ لڎانے چڍر ڍا الن سارے۔ تھڈ ہےئڈ ڍھڑڈ اٹھ

 میں حےیلڈ۔ ڎئڈ رڇ ڍر جا ےہ جانب پچھلڈ ڍے حےیلڈ

 ےہڈ۔ تھا ہڈ ےیسا بالڍل حصہ پچھال یڍنل تھا بدال ڍچھ بہت



Novelnagri 
108 

 ےہڈ ساتھ ڍے اس اےر بینچ سنڎڈ ےہڈ‘  درخت ڍا شہتےت

 تے تھا لڎتا پھیلنے سے ہر اندھیرا ڍا رات جب۔ تھڈ دیےار

 لےڌ ےہ اڍثر۔ تھڈ نہ اجازت ڍڈ نڍلنے باہر ڍے بچےں سب

 سفر ڍا تڇ دیےار سے درخت اےر درخت سے بینچ سنڎڈ

 پھر اےر تھے دیتے لڎا چھالنڌ باہر ڍے ڍر طے

‘  ڈالتے ڍھنڎال ڍھیت سارے ےہ میں تعاقب ڍے جڎنےئےں

 سنڎڈ ےہیں ےہ۔ تھے رہتے دےڑتے بھاڎتے ادھر سے ادھر

 سے یادےں ڍڈ بچپن۔ ڎئڈ بیٹھ نیچے ڍے درخت پر بینچ

 ڍے اس۔ ڎیا چال طرف ڍڈ جےلف سے پھر ذہن ہےا ہےتا

۔لڎڈ ہےنے سےدہٓ ا پھر ےہ سے خیال  

 ڍیا اڍیڈمڈ اسالمڇ۔ ڎا ہے رہا ڍر ڍیا ےقت اس ےہ نہیں پتا ’’

 خبر بے سے طرف ہر ڍے ڍر بند نڍھیںٓ ا‘‘ ۔ نہیں یا ڎا ہے
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۔ تھا رہا ابھر میں ذہن سےال ہڈ ایڇ صرف سےچتے اسے

 ڍڈ رےز پھر اےر ڎا ہے رہا ہے اداس بھڈ ےہ ٓ یقینا طرح میرڈ

۔ ڎا ہے ڎیا چال سائیڈ سڈ ڍرنے شیئر اداسڈ اپنڈ طرح

 یا ڎا ہے رہا ڍر یاد مجھے ڍر ہے ڍھڑے ڍنارے ڍے ساحل

 مسلسل ےہ ڍر بیٹھ نیچے ڍے درخت ڍسڈ طرح میرڈ پھر

 بھڈ خےد اسے سےچ اپنڈ۔ ڎا ہے رہا سےچ ہڈ مجھے صرف

 اس ےہ ڍہ تھا قابل اس ےاقعڈ ےہ۔تھڈ رہڈ لڌ بھلڈ بہت

 سےچتڈ اسے صرف ےہ تڇ دیر ڍتنڈ۔ ہےتڈ اداس لیے ڍے

 رہڈ ڍرتڈ حاصل سےدڎڈٓ ا سے چسے اپنڈ پھر اےر رہڈ

 پچھےاڑے ڍے حےیلڈ علیشا ڈھےنڈتڈ اسے ڍہ تڇ یہاں

 ےہ۔ ڎئڈ ٹھٹھڇ ڍر دیڍھ مسڍراتے ہڈ پٓ ا اسے۔ ئڈٓ ا چلڈ

 سےچنے ےہ۔ تھڈ میں سےچ ڎہرڈ ڍسڈ ڍیے بند نڍھیںٓ ا
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 ڍا رات بڑھتڈ بدم دم۔ نہیں یا ڍرے ڈسٹرب اسے یآ ا لڎڈ

۔ئڈٓ ا چلڈ طرف ڍڈ اس ےہ تھا ہےا پھیال سے ہر اندھیرا  

 حےیلڈ سارڈ ادھر اےر ہیں ہےئڈ بیٹھڈ یہاں پٓ ا!  مشعال ’’

 ہلڍان لیے ڍے ڍرےانے درج رپےرٹ ڍڈ ڎمشدڎڈ ڍڈ پٓ ا

 بات ڎئڈ ڍہڈ میں رنڌ ڍے مذاق ڍڈ علیشا‘‘ ۔ ہیں رہے ہے

۔ لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر ہے حیران ڍر ڍھےل نڍھیںٓ ا ےہ پر

 ڍے باتےں نہساحرا ڍڈ جےلف پر طےر مڍمل ےہ ےقت اس

حصار یہ لیڍن تھڈ مقید میں حصار  

 ڍر لے اجازت سے امڈ بڑڈ تم ڍہ تھڈ رہڈ ڍہہ تے تم ’’

۔پےچھا سے تلخڈ ڍچھ نے اس‘‘ ۔ ہے ئڈٓ ا  

 شاہ لیڍن ہیں ئےٓ ا ہڈ سے اجازت ڍڈ امڈ بڑڈ ہاں جڈ ’’

 ہٹ‘  ضدڈ ڍڈ اندر ڍے اس‘‘ ۔ ہیں العلم قطعڈ بھیا زر
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 سن یہ لڑڍڈ سرڍش ےالڈ ہنےر مادہٓ ا پر بغاےت اےر دھرم

۔تھڈ ئڈٓ ا پر ضد پھر ڍر  

 دےنےں ان‘‘ ۔ ہےں تڈٓ ا بعد دیر تھےڑڈ میں۔ جائے دےنےں تم ’’

 اس۔ تھا دیڍھا نہیں تڇ ابھڈ طرف ڍڈ ان ڍر مےڑ رخ نے

 سرخ ڍے اس پھر ڎئیں چےنڇ دےنےں ےہ پر انداز اٹل ڍے

۔دیڍھا ڍے چہرے  

 ہاتھ نے اس تے چاہا ڍہنا ڍچھ نے علیشا‘‘!  مشعال لیڍن ’’

۔دیا رےڇ ڍر اٹھا  

 جانب اس باغ‘‘ ۔ ہےں تڈٓ ا ابھڈ ڍر دیڍھ باغ میں۔ جائے تم ’’

 ےہ لیڍن تھا ےاقع میں سمت متضاد بلڍہ تھا دےر ڍافڈ سے

 پر ضد ڍر جان متعلق ڍے زر شاہ سے منہ ڍے علیشا
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 اےر دےٹےڇ ڍے اس ابیشا اےر علیشا۔ تھڈ ہےئڈ اترڈ

۔ڎئیں رہ ڍر دیڍھ ڍے انداز ڍن فیصلہ  

 ٭…٭…٭…٭…٭…٭…٭

 حیران ڍڈ اس‘‘ ۔ ہیں ڍررہے یاد ڍے آپ سب پر ڍھانے ’’

 بھڈ اسے تے ڎئڈ پلٹ ےاپس ےہ ڍر دے جےاب ڍا نظرےں

 ڈائننڌ ےعریض ےسیع۔ ڍرناپڑڈ تقلید ڍڈ اس چارےناچار

 ان اےر۔ تھیں ڍرسیاں ہڈ ڍرسیاں جانب چارےں۔ تھڈ ٹیبل

 رڇ پرہڈ درےازے ےہ۔ ڌلے ڎنت ان براجمان پر ڍرسیےں

 ہےچڍڈ تبدیلیاں زیادہ بہت بھڈ میں رےم ڈائننڌ اس۔ڎئڈ

 نشست فرشڈ سڈ لمبڈ ایڇ میں ڍمرے اسڈ پہلے۔ تھیں

 ڍر بیٹھ سے آرام بڑے بچے ڍے سب اےر تھڈ ہےتڈ بچھڈ

۔تھے پیتے ڍھاتے  
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 دیر اتنڈ تم تھیں ڍہاں۔ آئےاندرآجائے!  بیٹا ڎئیں ڍیےں رڇ ’’

 میں تڍلیف ہڈ ڍے سب ساانداز دیا ڍالیا اس‘‘ ؟ سے

 بڑڈ ڍر دیڍھ رڍتے پرہڈ درےازے اسے مبتالڍررہاتھا

۔آئیں لے اندر اسے ڍر بڑھ آڎے خےد امڈ  

 ہےئڈ بیٹھڈ نیچے ڍے درخت ڍے شہتےت یہ!  امڈ بڑڈ ’’

 اسے ڍر چےنڇ ےہ تے بتایا انہیں نے علیشہ‘‘ ۔ تھیں

۔لڎیں دیڍھنے  

 ڍے تےدرختےں ہےجائے رات جب‘  ےقت اس‘  بیٹڈ نہیں ’’

 اےرجن سانپ ےقت ڍے رات۔ چاہئے بیٹھنا نہیں نیچے

 ادھر ےقت ڍے رات آئندہ۔ ہیں ڍرلیتے بسیرا ےغیرہ پریت

۔جانا نہیں  ‘‘ 
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 الجھ ڍچھ اےر ڍر اچڍا بھنےیں نے اس پر نصیحت ڍڈ ان

 ڍر بڑھ آڎے ہڈ خےد پھر دیڍھا طرف ڍڈ پاپا‘  ماما ڍر

 شڎفتہ امڈ بڑڈ تے ڎئڈ ٹھبی پر سیٹ ےالڈ ساتھ ابیشاڍے

۔لڎیں ڍےپڍارنے بھابڈ  

۔پرباللے ڍھانے بھڈ ڍے زر شاہ اےر آذر!  بہے جائے ’’  ‘‘ 

 سے تھےڑے۔ تھڈ ڎئڈ جھڇ پر پلیٹ سے خامےشڈ ےہ

 رےم ڈائننڌ نظر ڍڈ اس جب لڎڈ ڍھانے ڍر ڈال چاےل

 پر زر شاہ اےر آذر ہےتے داخل اندر سے درےازے ڍے

 سےٹ دار ڍلف ڎرے ڍے طرح ہڈ ایڇ بھائڈ دےنےں۔ پڑڈ

۔ تھے ہےئے پرڈالے ڍندھےں رےمال ڍالے اےر ملبےس میں

 نجانے پررڍھنا ڍندھےں رےمال میں مےسم ڍے ڎرمیےں

 اےر اڍڑے اس۔ ہےئڈ حیران قدرے ےہ۔ تھا فیشن ڍیسا

 بالڍل سے زر شاہ ےالے ڍل ےہ بھڈ میں حلئے جاڎیردارانہ
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 ردمہرڈس ے خشےنیت پر چہرے ڍے جس۔ تھا نہ مختلف

 تے ڍر دیڍھ ڍے مشعال بلڍہ۔ تھڈ رہتڈ طارڈ ےقت ہمہ

 ےہ۔ تھا ہےا ایساہڈ بھڈ ےقت اس اےر۔ تھڈ ہےجاتڈ دےچند

 نے اس بیٹھا سامنے بالڍل ڍر ڎھسیٹ ڍرسڈ ہڈ جیسے

۔سنادیا میں دل ہڈ ڍردل دیڍھ چہرہ ڍا اس  

 ڍباب شامڈ یہ۔ رہیں نہیں ہڈ لے ڍچھ تم بیٹا مشعال ’’

 بنےائے لئے ڍے لےڎےں تم خاص بطےر نے میں۔ چڍھے

 ڍھاتے ڍر ڈال چاےل سے تھےڑے میں پلیٹ اپنڈ‘‘ ۔ ہیں

 ڍباب شامڈ طرف ڍڈ اس پھر دیا ٹےڇ نے انہےں ڍر دیڍھ

۔تھڈ بڑھائڈ ڈش ڍڈ  

 لےں لے خےد میں تے چاہا دل‘  ڍریں مت تڍلف آپ شڍریہ ’’

 حالےت‘  محبت بہت‘  تھے اچھے بہت لےڌ سب ےہ‘‘ ۔ ڎڈ
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 چاہتے ےہ لیڍن تھے مخاطب میں لہجے بھرے اسمٹھ اےر

 ڍے ان تھڈ ڍرپارہڈ نہیں ڍنٹرےل پر لہجے اپنے بھڈ ہےئے

 ےہ تے آئڈ سمٹ تلخڈ میں زبان بھڈ ہےئے دیتے جےاب

 بدسلےڍڈ اس ڍے اس نے ابیشا اےر ماماپاپا۔ ہےڎئیں خامےش

 بنا منہ ےہ جنہیں۔ لتاڑا سے نظرےں خشمڎیں پر

 مےجےد میں پلیٹ جلدڈ جلدڈ۔ تھڈ ڍرپائڈ نہ ڍرنظرانداز

 منہ ڎالس ڍا پانڈ ڍر اتار میں حلق دانے چند ڍے چاےلےں

 ڍھڑڈ اٹھ ےہ ڍرڍے صاف ہاتھ سے نیپڍن۔ لڎالیا سے

 اسے۔ تھا دیڍھا اسے سے نظرےں عجیب نے سب تے ہےئڈ

۔تھا لڎا لڎنے محال رڍنا یہاں اپنا بھڈ منٹ ایڇ مزید  

 لئے تمہارے میں بیٹھے۔نہیں ہڈ ڍھایا ڍچھ نے تم!  مشعال ’’

 نظرےں ڍڈ ساس بھابڈ شڎفتہ‘‘ ۔ ہےں التڈ ڈش سےیٹ

۔لڎیں رےڍنے اسے ڍر سمجھ ڍامفہےم  
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‘‘ ۔ ہےں ڍھاچڍڈ میں۔ ڍریں نہ زحمت آپ شڍریہ!  نہیں ’’

 یہ۔ تھا لیا لے میں لپیٹ اپنڈ طرح برڈ نے ناڎےارڈ اسے

۔سڍتا نہیں بھڈ ڍھاپڈ سے مرضڈ اپنڈ ڍےئڈ ڍیا  

 دےپہر نے تم۔ڍھائے ڍھانا طرح اچھڈ جائے بیٹھ!  المشع ’’

 مزید اسے پر ڍہنے ڍے پاپا‘‘ ۔ تھا لیا نہیں ڍچھ بھڈ ڍے

۔ڎیاآیآ ا غصہ  

 اڎر‘  ہےں ڍھاچڍڈ میں ڍہانا نے میں‘  پاپا سےرڈ ایم ’’

 ےبیزارڈ ناڎےارڈ‘‘ ۔ ڎڈ ڍھالےں ڍچھ بعدمیں تے لڎڈ بھےڇ

 اسے بھڈ ےےیس۔ تھڈ سڍڈ نہیں چھپا سے لہجے اپنے

 درےازے ڍر دے جےاب ڍے پاپا۔ تھڈ ڍب ہڈ آتڈ مصلحت

۔بڑھالئے قدم جانب ڍڈ  
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 یہ تے میں بچپن‘  صاحب بھائڈ ہے ڎئڈ بدل بہت مشعال ’’

 ڍے چچڈ زینب نے اس ہےئے نڍلتے باہر‘‘ ۔ تھڈ نہ ایسڈ

 اس اسے ریمارڍس یہ ڍہ پائڈ نہ سمجھ ےہ۔ تھا سنا ڍہتے

 تلخ اس ڍڈ اس پھر یا تھا ڎیا ادی پر حلئے ٹائپ انڎریز ڍے

۔پر مزاجڈ  

 غلطڈ سے لےڎےں آپ‘  تھڈ ہڈ ایسڈ یہ!  جان چچڈ ’’

 ہٹ‘  ضد ےرنہ۔ تھے سڍے نہ ہڈ سمجھ آپ ڍہ ہےڎئڈ

 رچڈ میں خےن ڍے اس بھڈ پہلے تے بغاےت اےر دھرمڈ

 ڍڈ زر شاہ‘‘ ۔ ہے رہڈ دڍھا اثر اپنا صرف تے اب تھڈ ہےئڈ

۔ تھڈ ڍردڈ پےرڈ بھڈ ڍسر ڈسہ رہڈ نے آےاز طنزیہ تلخ

 غصہ سارا اپنا۔ ڎئڈ ڍررہ ڍھا بل طرح ڍڈ ناڌ زخمڈ ےہ

 میں ڍرنے بند درےازہ سے زےر جاڍر میں ڍمرے
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 نہس تہس ےہ تھڈ ڎئڈ لڎتڈ ہاتھ بھڈ چیز جے پھر۔اتارا

 جےاب۔ پڑچڍاتھا ڍادےرہ قنےطیت پر اس۔ تھڈ ڎئڈ ہےتڈ

۔اترناتھا ہڈ سے مشڍلےں  

/// 

 ےاڇ میں ڍمرے اپنے جاڎتے سےتے نے اس دن سارا اڎال

 اےر ابیشا۔ تھا ڎزارا سنتے ڎانے لڎائے سے ڍانےں مین

 نڍلنے باہر سے ڍمرے دفعہ دے ایڇ اسے نے دےنےں ماما

 نے دےنےں۔ تھا آمیز ہتڇ بہت رےیہ ڍا اس لیڍن ڍےڍہاتھا

 اس ابیشا ڍھانا ڍا ےقت تینےں۔ ڍڈ تےبہ ڍر لڎا ہاتھ ڍے ڍانےں

۔ تھا ڍھایا ڍے دےپہر صرف نے اس تھڈ آئڈ لے پاس ڍے

‘  ماریہ‘  زےبیہ‘  بھابڈ‘  زینب چچڈ‘  امڈ بڑڈ ٓ فےقتا ٓ ےقتا

 ڍڈ ڍرنے بات سے اس آڍر سب نشاء‘  عشاء‘  علیشہ
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 قدر اس رےیہ ڍا مشعال لیڍن تھیں رہڈ ڍرتڈ ڍےشش

 دےسرڈ آڍر دفعہ ایڇ نے سب ڍہ تھا ڍن مایےس برااےر

۔ تھڈ ڍڈ نہیں زحمت ڈڍ ہےنے داخل میں ڍمرے مرتبہ

 پرڍمرے پرزےراصرار ڍے ابیشا قریب ڍے نےبجے رات

 اےر باتےں میں الئےنج ےڈ ٹڈ لےڌ سب۔ تھڈ نڍلڈ باہر سے

 ضد ڍڈ ابیشا بھڈ اسے‘  تھے مڎن میں دیڍھنے ےڈ ٹڈ

 الئےنج ڍے اس۔ تھا جاڍربیٹھناپڑا ساتھ ڍے ان سے ےجہ ڍڈ

 ےجہت خاص نے سب تے پہلے ڍر دیڍھ ہےتے داخل میں

 نےڍیئر’’  سے طرف ڍڈ اس لیڍن تھڈ ڍڈ ڍےشش ڍڈ دینے

 مڎن دےبارہ میں باتےں اپنڈ سب ڍرڍے محسےس ڍاانداز‘‘ 

‘‘  نیےز’’  سے خامےشڈ بیٹھڈ طرف ایڇ ےہ۔ ہےڎئے

 ٹیلڈ پڑے میں ڍےنے ڍے الئےنج اچانڇ۔ لڎڈ دیڍھنے

 ڍا ڍرنے فےن ڍے جےلف تے ڎیا دھیان طرف ڍڈ اسٹینڈ فےن
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 بعد منٹےں چند۔ آڎئڈ طرف ڍڈ اسٹینڈ فےن ٹیلڈ ڍر سےچ

 خےش دم ایڇ ےہ۔ تھڈ ہےڎئڈ بات سے جےلف ڍڈ اس

 ڍر ہے حیران لڎے ساتھ ڍے فےن اسے نے سب۔ ہےڎئڈ

 سے ڍس ےہ ڍہ تھڈ ابیشاہڈ صرف جانتڈ لیڍن۔ تھا دیڍھا

۔ہے ڍررہڈ بات  

 دم ایڇ مےڈ ڍا اس بعد ڍے ڍرنے بات سے جےلف

 یہاں ےہ ڍہ بتادیاتھا ڍے جےلف نے اس۔ تھا ہےڎیا خےشڎےار

 جلد بہت لئے سڈ ا۔ہے ڍررہڈ فیل ایزڈ ان زیادہ بہت

 ڍرنے آڎاہ ڍے پاپا ماما سے پرےڎرام اپنے۔ ہے آرہڈ ےاپس

 ےہاں لیڍن۔ آئڈ چلڈ میں ڍمرے ڍے ان سے غرض ڍڈ

 ڍر دیڍھ سرجےڑے ساتھ ڍے ڍےپاپا بھائڈ آذر‘  زر شاہ

 اےر زینب چڈچ‘  امڈ بڑڈ طرف دےسرڈ۔ ہےئڈ حیران
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 ڍر دیڍھ اسے۔ تھیں میں پےزیشن ہڈ ایسڈ ڍسڈ بھڈ ماما

 اڍٹھے یےں ڍے سب ان ےہ۔ تھڈ بدلڈ نشست اپنڈ نے سب

۔ڎئڈ الجھ ڍر دیڍھ  

 ڍہ تھے ہےئے خےش پاپا‘‘ ۔ بیٹھے آئے!  بیٹا مشڈ آئے ’’

 سے ڍمرے بھڈ ےہ اےر۔ ہے ہےڎیا ختم دےرہ ڍا قنےطیت

۔ہے نڍلڈ باہر  

 میرڈ آپ اڎر۔ ہے ڍرنڈ بات ایڇ سے آپ ےمجھ!  پاپا ’’

تے لیں سن بات  ‘‘… 

 ہڈ دیڍھا ڍے لےڎےں باقڈ جیسے تے نے انہےں‘‘…  ڍہے ہاں ’’

 یہ تےےہ سامنے ڍے سب۔ ڎئڈ رہ چپ ڍڈ چپ تھاےہ نہیں

۔تھڈ ڍرسڍتڈ نہیں حماقت  
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 ٓ فےرا‘‘ ۔ ڎڈ پھرآجائےں میں‘  ہیں بزڈ آپ ابھڈ‘  نےپاپا ’’

 ڍڈ برآمدے تڇ دیر ڍافڈ۔ ئڈآ نڍل باہر سے ڍمرے

 چلے لےڌ ےہ ڍہ ہےچال یقین جب۔ رہڈ پربیٹھڈ سیڑھیےں

 ہےں فارغ بالڍل ڍے سننے بات ڍڈ اس پاپا اےر ہیں ڎئے

۔تھڈ آڎئڈ میں ڍمرے ڍے ان ےاپس تےےہ ڎے  

 بیٹھتے سامنے اسے‘‘ ؟ تم تھڈ چاہتڈ ڍہنا ڍیا بےلے ہاں ’’

۔ہےڎئے ہمتےج طرف ڍڈ اس پر طےر مڍمل پاپا ڍر دیڍھ  

 خےاہش ڍڈ آپ ہےں چاہتڈ جانا ےاپس برطانیہ میں!  پاپا ’’

 نہیں یہاں مزید اب میں پاپا لیڍن تھڈ ڎئڈ آتے یہاں پرمیں

 مشعال‘‘ ۔ ڍرےادیں ڍنفرم سیٹ میرڈ آپ پلیز۔ سڍتڈ رڇ

 ڍڈ ردےبدل ڍے قسم بھڈ ڍسڈ میں جس۔ تھا اٹل ڍاانداز
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 چنےسے ڍچھ ڍرڍے محسےس پاپا۔ تھڈ نہیں ڎنجائش

۔تھیں رہڈ پہلےبدل باربار ماما جبڍہ۔ لڎے  

 ہنڍارا نے پاپا‘‘ ۔ ہے چاہتڈ جانا برطانیہ ےاپس تم تے ہےں ’’

۔لڎڈ سرہالنے ےہ بھرا  

 ڍے ڍس‘  ےہاں ہے ڍیا‘  ہے چاہتڈ جانا برطانیہ تم ڍیےں ’’

 ےہ۔ پےچھا سے تیزڈ نے ماما‘‘ ؟ ہے چاہتڈ جانا تم لئے

۔لڎڈ دیڍھنے انہیں سے نظرےں عجیب  

 اس تے تھیں ڎئڈ ےاپس سے یہاں پہلے سال پندرہ جب ’’

 جانا ڍیےں آپ ڍہ تھا ڍیا نہیں سےال یہ تے نے میں ےقت

 ڍاش؟ ہیں چاہتڈ جانا ےاپس آپ لئے ڍے ڍس؟ ہیں چاہتڈ

 سے مجھ آپ آج تے ڍرلیتڈ سےال یہ سے آپ میں ےقت اس
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 بیڎم عظمت ڍر ڍہہ نے مشعال‘‘ ۔ ہےتیں ڍررہڈ نہ سےال یہ

۔ڎئیں رہ چپ ڍڈ چپ ےہ ڍردیاتھا الجےاب ےڍ  

 آباد میڍہ ڍاپےرا آپ ےہاں۔ ہیں رہڈ بھےل آپ بھڈ پھر ’’

 ےہاں سب دار رشتہ‘  بھاےجیں‘  بھائڈ‘  بہنیں ڍڈ آپ۔ ہے

 انہڈ آپ ہیں ڍررہڈ سےال سے مجھ آپ پھربھڈ ہیں آباد

 جائےں چلڈ بھڈ پھرمیں تے ناں تھیں ڎئڈ پاس ڍے لےڎےں

 آپ ڍڈ جن ڍہ ڎا ہےجائے علم بھڈ ھےمج طرح اسڈ ڎڈ

 ہیں ڍرتے قبےل مجھے لےڌ ےہ رہیں مداح عمر سارڈ

۔یانہیں  ‘‘ 

 ہیں ماں یہ بھےلے مت‘  ڍرے ڍربات رہ میں حد!  مشعال ’’

 نہیں ڍہیں تم الحال فڈ’’ ۔ دیا ٹےڇ اسے نے پاپا‘‘ ۔ تمہارڈ

 اب اےر۔ ڈالے عادت ڍڈ رہنے یہیں ڍہ ڍرے ڍےشش۔ جارہیں

 تاسف ےہ ڎئے مےڑ رخ ڍرڍے فیصلہ ےہ‘‘ ۔ مت جائے
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 لڌ ڍٹھےر قدر پاپاڍس۔ لڎڈ سرہالنے سے ےحیرانڎڈ

 اپنے ےہ تھڈ آڎئڈ تڇ یہاں ےہ خاطر ڍڈ جن‘  تھے رہے

۔تھے مڍررہے سے ےعدے  

 مجھ نے آپ۔ سڍتڈ رڇ نہیں یہاں مزید اب میں‘  نےپاپانے ’’

 رمیںپھ لےں دیڍھ ڍر رہ ہفتے چند میں ڍہ تھا ڍیا ےعدہ سے

 ڍےان ان ےہ‘‘ ۔ ڎا پڑے ڍےماننا آپ ےہ ڎڈ ڍرےں فیصلہ جے

۔تھڈ دالرہڈ یاد ےعدہ ڍا  

 ریلیڍس تم تے ابھڈ ڎا سےچےں میں‘  مشعال اےڍے ’’

 سارے میں خےد میں بعد۔ ٹھہرجائے ہفتے چند۔ ہےجائے

۔ڎا ڍردےں انتظامات  ‘‘ 

’’ ۔ ہےڎئڈ خےش دم ایڇ ےہ‘‘ ۔ سےمچ تھینڍیے تھینڍیےپاپا ’’

 ڍے ہاتھےں ڍے ان‘‘ ۔ ڎا رہئے قائم پر ےعدے اپنے آپ اب
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 ڍرسڍتڈ نہیں برداشت مزید ماما تھڈ رہڈ ڍہہ ےہ ڍر تھام

۔تھیں  

 جےلف عیسائڈ اس تم ڍہ ہے چاہتڈ جانا لئے اس ےہاں تم ’’

 جب۔ ہےڎئڈ چپ ےہ پر ڍہنے ماماڍے‘‘ ۔ ڍرلے شادڈ سے

۔تھڈ نہیں لڑڍھڑاہٹ ڍےئڈ میں لہجے تے بےلڈ  

۔ہےں چاہتڈ ڍرنا شادڈ سے اس میں ہاں ’’  ‘‘ 

 تم اےر ہے نےجےان عیسائڈ ایڇ ےہ ڍہ بےجھتے جانتے یہ ’’

۔لیا حصہ بھڈ نے پاپا‘‘ ۔ لڑڍڈ مسلمان ایڇ  

۔ ڎڈ ڍرےں شادڈ سے اس میں باےجےد ڍے اس‘  پاپا جڈ ’’

 اس تڇ جہاں اےر ہےں ڍرچڍڈ ےعدہ سے اس میں ڍیےنڍہ

 آڎاہ ڍے آپ نے میں اپاپ تے ہے تعلق ڍا ہےنے عیسائڈ ڍے

۔ہے چاہتا ہےنا مسلمان اب ےہ ڍہ تھا بھڈ ڍیا  ‘‘ 
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 اپنے پھر ےہ بعد ڍے شادڈ سے تم تاڍہ‘  خاطر تمہارڈ ’’

۔جائے لےٹ طرف ڍڈ مذہب  ‘‘ 

 میرڈ ےہ۔ پائے سمجھ نہیں اسے لےڌ آپ!  پاپا نہیں ’’

 حقانیت ڍڈ اسالم ےہ بلڍہ چاہتا ہےنا نہیں مسلمان خاطر

!  پاپا۔ ہے چاہتا ڍرنا قبےل اسالم ڍر ہے متاثر سے ےصداقت

‘  ڍیا نہیں قبےل اسالم باقاعدہ نے اس ابھڈ ڍریں یقین آپ

 اسالم زیادہ سے مسلمانےں ہم ےہ پاپا لیڍن پڑھا نہیں ڍلمہ

 ےہ۔ ہے چڍا چھےڑ برائیاں سب ےہ۔ ہے رڍھتا دلچسپڈ میں

 ڍے جاننے میں بارے ڍے قرآن ہمارے‘  اسالم ہمارے

 دیر تھےڑڈ ابھڈ۔ ہے ڍرتا اٹینڈ لیڍچر سالمڈا رےز لئے

 ڍچھ ےہ ڍہ بتارہاتھا ےہ ہے ہےئڈ بات سے اس میرڈ پہلے

 مختلف بہت ےہ!  پاپا۔ تھا آیا ہڈ ڍر لے لیڍچر پہلے دیر
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 اڎر ڍریں یقین۔ ہے نہیں جیسا نےجےانےں عام ےہ۔ ہے لڑڍا

 بہت دےنےں ہم پاپا تے ہےتڈ ڍرنا ہڈ شادڈ سے اس مجھے

 نہ ڍچھ متعلق ڍے اس ڍے آپ میں۔ ہےتے ڍےڍرچ پہلے

 باپ عیسائڈ اےر ماں یہےدن ایڇ ےہ ڍہ نہیں بھڈ یہ بتاتڈ

۔ تھڈ چھپاسڍتڈ ڍچھ بہت سے آپ تے چاہتڈ میں۔ ہے ڍابیٹا

 یہ اےر ڍیا نہیں ایساڍچھ نے میں لیڍن ڍرلیتڈ میرج ڍےرٹ

۔ تھڈ دڈ نے ہڈ جےلف مجھے ترغیب ڍڈ ڍرنے نہ سب

 یہ ہاں۔ ہےتڈ ڍرچڍڈ شادڈ ڍڈ ڍب بیٹڈ یہ ڍڈ آپ تے نہیں

 ہڈ شرط ڍڈ ڍرنے شادڈ سے اس نے میں!  پاپا ہے سچ

 نہیں دےر دن ےہ ہے یقین مجھے اےر ہے رڍھڈ ہےنا مسلمان

 ہڈ محبت سے مجھ صرف ےہ۔ ڎا ہےجائے مسلمان ےہ جب

 ہڈ ےیسا ہے سنسیئر بہت میں بارے میرے بلڍہ ڍرتا نہیں

 اڎرمیں اب اےر۔ ہےں سنسیئر لئے ڍے اس میں جیسے
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 نہیں آپ۔ ہےڎا ہارٹ ڈس بہت ےہ!  پاپا تے لےٹڈ نہ ےاپس

 لڎڈ بڑھانے قدم طرف ڍڈ برائیےں ان میں جب جانتے

۔ بچالیاتھا سے ڎندڎڈ اس مجھے نے جےلف اسڈ تے تھڈ

 برائیےں ان مجھے ڍر تھام ہاتھ میرا تھڈ ڍڈ رہنمائڈ میرڈ

 یسےج برطانیہ جے تھا رےڍا سے بڑھنے طرف ڍڈ

 ڍے جاننے سب یہ بھڈ پھر ہیں امتیاز طرہ ڍا معاشرے

 لئے ڍے آپ میں پھر تے لڎتا نہیں اچھا ڍے آپ ےہ باےجےد

 ڎڈ ڍرےں شادڈ سے اسڈ میں ڍیےنڍہ ڍرسڍتڈ نہیں ڍچھ

 سے رضامندڈ ڍڈ لےڎےں آپ ہے خےاہش تے میرڈ بلڍہ

 آپ لیڍن ڍرےں شادڈ سے اس میں مےجےدڎڈ ڍڈ آپ اےر

 بھڈ تب ہےجائیں راضڈ آپ اڎر۔ رہے ےہ نہیں ہڈ راضڈ

 میں ڍیےنڍہ ڎڈ جائےں ضرےر ےاپس میں بھڈ تب نہیں اڎر

 جانتے طرح اچھڈ‘  آپ اےر ہےں ڍرچڍڈ ےعدہ سے اس

 بھڈ ڍبھڈ پھر ہےں ڍرلیتڈ فیصلہ دفعہ ایڇ میں جے ڍہ ہیں
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 ضرےر غےر طرح اچھڈ آپ۔ ڍرتڈ پھرانہیں سے اس

۔آئڈ نڍل اہرب ڍرےہ ڍہہ بات اپنڈ‘‘ ۔ ڎا ڍیجئے  

 دےسرے ابیشااےر تڇ دیر تھےڑڈ‘  تھے خامےش پاپا ماما

 انٹرسٹنڌ بہت ڎفتڎے ڍڈ لےڎےں ان۔ رہڈ بیٹھڈ میں لےڎےں

 باتیں متعلق ڍے شادڈ ڍسڈ۔ لڎڈ سننے سے غےر ےہ تھڈ

 سامنے ڍپڑے سرجےڑے لڑڍیاں سب تھیں رہڈ ہے

 لےڎےں ان ہڈ جیسے ےہ۔ تھیں ڍررہڈ ڍاذڍر شادڈ پھیالئے

 باتےں ڍئڈ۔ لڎیں ہےڍربےلنے محتاط سب ےہ بیٹھڈ پاس ڍے

۔ڍرلیاتھا نےٹ انداز ڍامحتاط لےڎےں ان نے اس سے  

۔ ہیں ڍررہڈ فیل ایزڈ ان میں مےجےدڎڈ میرڈ لےڌ یہ ’’

 پر سر ڍے ڍسڈ‘‘ ۔ ہے بہتر ہڈ جانا چلے سے یہاں میرا

 نہیں خےاہش بھڈ ڍبھڈ اسے ڍڈ رہنے مسلط زبردستڈ
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 میں بارے ڍے اس ڍےئڈ ڍہ ہےجاتا علم اسے اڎر۔ تھڈ رہڈ

 سےچ منتقمانہ زیادہ سے ان ےہ تے ہے رڍھتا سےچ نیڎٹے

 ہرٹ ڈس ہڈ ذات اپنڈ ڍڈ اس سے بات اس خےاہ۔ اپنالیتڈ

 ڍے ڎزارنے سال اتنے میں برطانیہ لئے اسڈ شاید۔ ہے

 ان۔ تھڈ بنڈ نہیں بالڍل سے ےغیرہ ڍزنز ڍڈ اس باےجےد

 مشہےر ڍیاڍیا نجانے اےر ےڈپرائ مےڈڈ ےہ نزدیڇ ڍے سب

 خےد ڍبھڈ نے اس لئے اسڈ تھا لڎتا برا بہت اسے۔ تھڈ

 بہت ےہ۔ تھڈ ڍڈ نہیں خےاہش ڍڈ ملنے سے سب ان سے

۔ آڎئڈ میں ڍمرے اپنے ڍر نڍل سے ےہاں سے خامےشڈ

 بلڍہ تھا ڍیا نہیں محسےس آجانا سے ےہاں ڍا اس نے ڍسڈ

 خےاہ ہڍ تھا ڍیا شڍرادا پر آنے چلے ڍے اس نے سب

۔تھیں ہےڎئڈ محتاط میں مےجےدڎڈ ڍڈ اس سب ےہ مخےاہ  

/// 
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 ابیشااےر ےہ صبح ہڈ صبح۔ تھا خےشڎےار بہت دن اڎال

 ٓ تقریبا۔ تھیں آئڈ نڍل ڍے سیر ڍڈ ڍھیتےں باہر علیشہ

 پانڈ میں ڍھیتےں سارے ڍتنے۔ تھا آرہا نظر ڎنجا ہرڍھیت

۔تھا ڍھڑا  

 پنیرڈ ڍڈ دھان ڍے ڍھیتےں اب ہے ہےڎئڈ ڍٹائڈ ڍڈ ڎندم ’’

 تے ڎڈ آئے اڌ پنیرڈ جب ہے ڎیا ڍیا تیار لئے ڍے اڎانے

 ہےجائیں شرےع تیاریاں ڍڈ ڍرنے ڍاشت فصل ڍڈ دھان

 بتانے متعلق ڍے پانڈ مےجےد میں ڍھیتےں علیشہ‘‘ ۔ ڎڈ

 بہت بہنیں دےنےں ےہ پر پڎڈنڈیےں اےر راستےں ڍچے۔ لڎڈ

 انداز ےس عام علیشہ جبڍہ تھیں رہڈ چل ڍر سنبھل سنبھل

 نیچے ڍے قدمےں ڍے اس جیسے تھڈ رہڈ چل ہڈ میں

 طرح ڍڈ علیشہ بھڈ بہنیں دےنےں ےہ ڍبھڈ۔ ہے زمین ہمےار

 آج۔ تھیں دےڑتڈ بھاڎتڈ‘  پھرتڈ‘  چلتڈ میں ڍھیتےں ان ہڈ
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 رہنمائڈ ڍڈ علیشہ نہیں ا لئے ڍے دیڍھنے ڍے ڍھیتےں انہڈ

 دےنےں ےہ بعد ڍے چلنے تڇ دےر ڍافڈ۔ تھڈ ضرےرت ڍڈ

 ان علیشہ۔ ڎئیں بیٹھ پر پڎڈنڈڈ اےنچڈ ایڇ ڍر ہار تھڇ

 تھےڑڈ جاڎھسڈ میں ڍھیت ڍسڈ ڍر چھےڑ ےہیں ڍے دےنےں

 ڍے مڍھڈ سےرج تین دے میں ہاتھ ڍے اس تے لےٹڈ بعد دیر

۔تھے پھےل  

 سے ان ےہ ہڈ آتے‘‘ ؟ ڎڈ ڍھائیں بیج ڍے مڍھڈ سےرج ’’

 ڈخےش نے ابیشا البتہ رہڈ خامےش تے ےہ لڎڈ پےچھنے

۔تھا ڍیا ڍااظہار  

 پھربیج ہے جاتا بھےنا پہلے تے ڍے ان لیڍن۔نہیں ڍیےں ’’

۔ہیں چنتے  ‘‘ 

 پھر ڎڈ دےں ڍر بھےن یہ ڍے آپ پہلے میں ڎھرجاڍر…  ہاں ’’

 میں دےپٹے اپنے نے اس‘‘ ۔ ڎا آئے مزا بہت ڎے ڍھائیں
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 ڍافڈ۔ ہےئیں ڍھڑڈ اٹھ بھڈ دےنےں ےہ۔ تھے لئے ڈال پھےل

۔ہےلیں پر راستے ڍے ےاپسڈ ےہ بعد ڍے جانے تڇ دےر  

۔ ہیں ہمارڈ سب یہ زمینیں سارڈ یہ‘  ڍھیت سارے یہ ’’

 بھڈ میں ڎائےں ڍے اردڎرد دیڍھا نہیں ڍچھ نے آپ تے ابھڈ

۔ ہیں ہےئڈ پھیلڈ تلڇ دےر جے ہیں زمینیں سڈ بہت ہمارڈ

 پےلٹرڈ اےر فش‘  ہیں ہائےس فارم‘  ےالے پھلےں ہیں باغ دے

‘‘ ۔ ہیں میں مغرب ڍے ڎائےں فارم ےںدےن یہ ہیں فارم

 مہیا بھڈ ڍےمعلےمات دےنےں ےہ چلتے چلتے میں راستے

۔ تھے آتے راستے دے میں درمیان۔ تھڈ جارہڈ ڍرتڈ

 اس تے لڎڈ مڑنے طرف ڍڈ راستے دےسرے جب علیشہ

۔لیا رےڇ نے  

۔ہیں چلتے سے راستے اس علیشہ ’’  ‘‘ 
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۔پڑڎئڈ میں ےپنج شش ےہ‘‘…  تے راستہ یہ مشعال لیڍن ’’  

 بہت‘‘ ۔ ہے جاتا طرف ڍڈ محلے ڍے ملڍےں راستہ یہ ’’

 ادھر چلےآئے’’ ۔ تھیں تازہ میں ذہن ڍے اس ابھڈ یادیں سڈ

 قدم طرف ڍڈ راستے اس ےاقعڈ نے اس‘‘ ۔ ہیں چلتے سے

۔ڎئیں رہ ڍھڑڈ ےہیں دےنےں ےہ جبڍہ۔ تھے بڑھالئے  

 میں نفڈ علیشہ‘‘ ۔ جاسڍتے نہیں پر راستے اس ہم ’’

۔ہےچڍاتھا متغیر بھڈ رنڌ ڍا اس ڍچھ۔ لڎڈ سرہالنے  

 شاہےں بعد ڍے ڎزرجانے برس اتنے بھڈ ابھڈ… ؟ ڍیےں ’’

۔ہے الحق خطرہ سے طرف ڍڈ ڍےملڍےں لڑڍیےں ڍڈ  ‘‘ 

 نہیں حاالت سے پہلے ےہ اب‘  ہے نہیں تے خطرہ…  نہیں ’’

 لڑڍیاں ڍڈ شاہےں اب لیڍن۔ ہے ڎیا بدل ڍچھ بہت۔ ہیں رہے

 لے نہیں مےل دشمنڈ ڍےئڈ ےہ۔ ہیں ہےڎئڈ محتاط بہت
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 دشمنڈ نہاد نام اس پر ڍندھےں ڍے ان ہڈ پہلے۔ ہیں سڍتڈ

 ضائع دےجانیں ڍڈ خاندان اس۔ ہے ہےا جما خےن بہت ڍا

 تے اب۔ علیحدہ ےہ ہےئے قتل جے مزارعے۔ ہیں ہےچڍڈ

 نہیں ڍچھ ڍے چڑھانے بھینٹ ڍڈ دشمنڈ اس پاس ہمارے

 ڍڈ اس۔ ہےڎئڈ سڈ افسردہ ڍرتے ڍرتے بات ےہ‘‘ ۔ بچا

 مےتڈ ڍے آنسےئےں میں آنڍھےں احمریں خےبصےرت

 ڍے اس سے خامےشڈ اےر آڎئڈ ےاپس ےہ۔ لڎے چمڍنے

 غمڎین پر دڍھ ڍے علیشہ بھڈ ابیشا۔ لڎڈ چلنے ساتھ ساتھ

 اس تے زخم ڍچھ‘  تھڈ بھڈ خےد ےہ تے افسردہ۔ ہےڎئڈ سڈ

 ڈہ ےیسے راستہ سارا ڍتنا۔ تھے ہےئے ہرے بھڈ ڍے

۔ہےڎیا نذر ڍڈ خامےشڈ  
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 بعدمیں نے ملڍےں ڍیا تے تھے ڎئے چلے ہم جب علیشہ ’’

؟تھا اڍیا ےڎڑ جھڎڑا ڍےئڈ بھڈ  ‘‘ 

۔ لڎا سےارہےنے سا ڍاجنےں ڍرنے تازہ یادیں پرانڈ اسے

۔دڈ ہنس سے افسردڎڈ ےہ  

 جارڈ لڑائڈ میں بعد ہاں ڍے ملڍےں!  مشعال نہیں ’’

 تڇ سالےں ڍتنے۔ تھابچا نہیں باقڈ ڍےئڈ لئے ڍے رڍھنے

 میں آخر پھر اےر‘  رہا چلتا میں ڍچہریےں‘  ڍےرٹ ڍیس یہ

 ملڇ‘  تھا ہےڎیا قتل ایاز ملڇ۔ ہےڎیا میں حق ہمارے فیصلہ

 ڍٹ بالڍل سے زندڎڈ ےہ اےر ڎئیں ڍٹ ٹانڎیں ڍڈ جبار

 زندڎڈ جیسڈ مردےں باےجےد ڍے ہےنے زندہ۔ ڎیا ڍررہ

 بچے اےر عےرتیں ڈڍ ملڍےں تھڈ ڎئڈ رہ باقڈ۔ تھڈ ہےڎئڈ

 پیرےڈ ڍڈ ڍیس تڇ ڍہاں بھال عےرتیں بیچارڈ ےہ اےر
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 ہمےار راہ میں حق ہمارے حقائق سے طرح ہر سے۔ ڍرتیں

 ےالے جانے بچ باقڈ اےر عےرتیں ڍڈ ملڍےں۔ ڎئے ڍرتے

 ہم۔ ڍڈ درخےاست ڍڈ صلح نے انہےں‘  تھے جے صلح لےڌ

 ےرا ڍیس ملڇ۔ لیا لے ےاپس ڍیس ڍڈ نہ تے صلح البتہ نے

 ڎئے ڍررہ اجڑ سے ےجہ ڍڈ ہےجانے قتل ڍے ایاز ملڇ

 ہمیشہ ڍر سمیٹ سے خامےشڈ ےہ بچا بہت تھےڑا جے۔ تھے

 نسل نئڈ ایڇ اب۔تھے ڎئے چلے سے یہاں لئے ڍے

 لہلہا سے سرے نئے اب فصل ہےئڈ بےئڈ۔ ہے جےان

 اس دےبارہ بیٹا ڍابڑا ایاز ملڇ ہے سنا ہے رہڈ ڍھلڍھال

 میں ڎائےں اس دےبارہ اب اےر ہے ہےا آباد میں حےیلڈ

 بدلتا رخ ڍیا ےقت دیڍھیں اب۔ ہے لڎا چلنے ذڍر ڍا ملڍےں
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 بھڈ ڍسڈ اےر ہے بیٹا ڍاہڈ ایاز ملڇ صہیب ملڇ۔ ہے

۔ہےڎا نہیں ڍم سے باپ اپنے طرح  ‘‘ 

‘  ہے ملتاجلتا سے ےالےں ننھیال اپنے یہ ڍیا زر شاہ یہ اےر ’’

 ڍڈ اس ڍے آخر ہےڎڈ ہےتڈ مالقات تے ڍبھڈ ہے مطلب میرا

 چےنڇ پرےہ بات ڍڈ اس‘‘ ۔ تھڈ بیٹڈ تے ہڈ ڍڈ ملڍےں ماں

۔ڎئڈ  

 بھڈ ڍبھڈ ےہ ہے میں معلےمات ہمارڈ تڇ جہاں…  نہیں ’’

 ملڍےں دفعہ ڍتنڈ ڍہ ٓ حتڈ ڎئے نہیں ملنے سے لےڎےں ان

 سخت بہت میں معاملے اس ےہ لیڍن ڍڈ ڍےشش خےد نے

 ڍڈ ان ھےت زندہ بابا بڑے تڇ جب ہیں پسند رےایت اےر

 رہتڈ چھائڈ طرف ہر شخصیت ڎیر سخت اےر حاڍمانہ

 جڎہ ڍڈ ان نے بھائڈ زر شاہ بعد ڍے ےفات ڍڈ ان‘  تھڈ

 جنڌ ےقت ہر‘  ےالے غصے ڎیر سخت ہڈ ےیسے۔ لڈ لے
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 اےر ملڍےں۔ ہیں بھڈ سفاڇ ڍچھ ڍچھ اےر ڍےتیار ےجدل

 ہڈ اےر ڍےئڈ میں خےن ڍے ان ڍر مل نے خےن ڍے شاہےں

 ہےتڈ بات ڍڈ حق جہاں ہیں خےن ڈبل ےہ۔ ےہ بھردڈ طاقت

 بھڈ ڍچھ‘  سرپٹخے الڍھ ڍےئڈ پھر۔ہیں جاتے اڑ ہے

 بڑے۔ ہٹتے نہیں بھڈ انچ ایڇ سے مےقف اپنے ےہ ڍرلے

 زمینیں یہ نے انہےں بعد ڍے(   داداجان)   آغاجڈ اےر بابا

 ڍے غصے اےر طبیعت ڍڈ ان لیڍن چاہیں سنبھالنا خےد

 ہاتھ اپنے خےد ڍنٹرےل سارا نے بھیا آذر ہےئے دیڍھتے

 ہےا بھڈ پردڍھ بات اس انہیں میں شرےع شرےع۔ لیا لے میں

 پر ہمیںان ڍہ ڍیاتھا بھڈ ڍااظہار شڇ اپنے نے انہےں تھا

 باہر سے آپے جلد بہت ےہ نہیں بات یہ لیڍن نہیں اعتبار

۔ ہے رہتا خائف سے طبیعت ڍڈ ان ڍےئڈ ہر۔ ہیں ہےجاتے

 تحمل میں‘  بھائڈ آذر بتنس ڍڈ بھیا زر شاہ جبڍہ
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 دیڍھ بینیاں باریڇ جلد بہت ڍاذہن ان۔ ہے زیادہ ےبرداشت

 نیچر اپنڈ اےر جلدبازڈ اےقات بعض زر شاہ جبڍہ ہے لیتا

 نے بھیا بڑے لئے اسڈ۔ ہیں اٹھالیتے نقصان بدےلت ڍڈ

 ان زیادہ سے زیادہ تاڍہ تھا رڍھا ہڈ دےر سے ڎائےں انہیں

 بھیا آذر۔ ہےسڍیں ختم خامیاں مےجےد میں ذات‘  طبیعت ڍڈ

 سے طریقے شاندار بہت پھر اےر تھے لڑے الیڍشن نے

 بلڍہ عالقے سارے اس ےہ اب ہیں رہے بھڈ ڍامیاب

 سڈ بھائڈ زر شاہ جبڍہ ہیں ناظم ڍے ڎائےں ڍے اردڎرد

 میں عالقے اسڈ بعد ڍے ڍرنے ڍلیئر ڍاامتحان ایس ایس

 ان یڍنل رہے یہیں ےہ میں شرےع شرےع۔ تھے ڍرتے جاب

 مسئلہ نیا ایڇ رےز دےسرے ہر سے ےجہ ڍڈ طبیعت ڍڈ

۔ ہے آتا مزا میں ڍرنے قبےل چیلنج انہیں۔ لڎا ہےنے ڍھڑا

 بنتڈ آزار باعث لئے ہمارے پرستڈ حق ڍڈ ان لیڍن

 ڍڈ ان نے بھیا آذر ڍر مال مل اےر ڍر سن ڍہہ تھڈ جارہڈ
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 الہےر ےہ ڍےہیں ہےنے دےسال ٓ تقریبا اب ڍرےادڈ پےسٹنڌ

 ڍھڑے مسائل مسئلے بھڈ ےہاں۔ ہیں ڎئے چلے میں ڈسائی

 تڇ ذات اپنڈ ڍے مسائل ان ےہ اب لیڍن ہیں رہتے ہےتے تے

 ڍڈ شہر ہے لڎتا ہیں ڎئے بدل ڍافڈ تے اب۔ ہیں رڍھتے ہڈ

 پہلے میں شخصیت ڍڈ ان۔ ہے لڎڈ آنے راس انہیں ہےا

 پہلے لیڍن ہےئڈ نہیں تے ختم ابھڈ ےطغیانڈ جےالنڈ ےالڈ

۔رہڈ نہیں بھڈ پسندڈ شدت جیسڈ  ‘‘ 

 ضرےر چےال ڎرد اپنے نے اس!  علیشہ تم ہے بھےلڈ ڍتنڈ ’’

 ڍرخت ہے ہڈ ےیسا بھڈ اب ےہ۔ نہیں بدال لیڍن ہے چڑھالیا

 سفاڇ چھپا ڍا اندر ڍے اس ہڈ میں رات ایڇ میں۔ ےسفاڇ

 سےچنے سے ےتحقیر نخےت ےہ‘‘ ۔ ہےں چڍڈ دیڍھ انسان

 پارہڈ بھےل ہیںن آنڍھیں سفاڇ ڍڈ زر شاہ اسے۔ لڎڈ
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 ےہ اچانڇ‘‘ ؟ نا ہے ہڈ ڍمشنر اسسٹنٹ زر شاہ’’ ۔ تھیں

۔لڎڈ پےچھنے  

۔ڍرلڈ جاب ڍڈ ڍمشنر اسسٹنٹ…  ہاں جڈ ’’  ‘‘ 

 ڍے حےیلڈ ڍڈ ملڍےں دےبارہ ےہ سنتڈ باتیں ڍڈ علیشہ

 اٹھانے قدم تیز تیز ڍر جھٹڇ سر پھر لڎڈ سےچنے متعلق

 پر سڑڇ ڍر نڍل سے ڍھیتےں ہڈ جیسے تینےں ہ ے۔ لڎڈ

 شخص ڍسڈ ڍے آذر اےر زر شاہ ڍھڑے دےر اےر چڑھیں

 ےجہ ڍڈ ہےنے فاصلہ ڎئیں رڇ ڍر دیڍھ ڍرتے باتیں سے

۔تھا دیڍھا طرف ڍڈ ان نے انہےں سے  

 ڍے سننے باتیں ڍڈ بھیا زر شاہ۔ ہے نہیں خیر اب جڈ لے ’’

۔ڍرلیں تیار ڍے خےد لئے  ‘‘ 

 بات ڍڈ یشہعل اسے‘‘ ؟ ڎا ڍرے باتیں ڍیےں ےہ… ؟ ڍیےں ’’

۔تھڈ آئڈ نہ پسند بھڈ ذرا  
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 اصےل اےر سخت ڍتنے ےہ!  مشعال جانتیں نہیں ڍچھ آپ ’’

 لیڍن ڎئیں چلڈ برطانیہ تے آپ۔ میں معاملے اس ہیں پسند

 ٓ حتڈ ڎئڈ لڌ پابندڈ ڍڈ نڍلنے باہر پر لڑڍیےں ڍڈ حےیلڈ

 دیا تعلیم ڍے لڑڍیےں آڍر میں حےیلڈ ٹیچرز اےر ٹیےٹرز ڍہ

 بڑے لیڍن تھے مزاج تحمل ڍچھ تے غاجڈآ۔ تھے ڍرتے

 ہاتھ دے بھڈ سے ان تے بھیا شاہ اےر۔ تھے سخت بہت بابا

 ڍڈ حےیلڈ ڍار بے ڍے لڑڍڈ ڍسڈ بھڈ ڍبھڈ۔ ہیں آڎے

 ڍے بابا بڑے۔ ہیں ہےتے خفا بہت لیں دیڍھ باہر سے دہلیز

 غرض ڍڈ تعلیم پہلے۔ تھے رہتے میں شہر تر زیادہ یہ بعد

 ےجہ ڍڈ بھیا آذر لئے اسڈ سے جہے ڍڈ جاب اب اےر سے

 ماسٹر میں انڎلش جے نے میں۔ ہے ہےڎئڈ سہےلت ڍچھ سے

 جبڍہ ہے ڍیا پرائیےیٹ ڍر رہ ہڈ میں حےیلڈ ےہ ہے ڍیا

 پڑھے ڍر رہ ہڈ میں الہےر ساتھ ڍے ان اسامہ اےر نشاء
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 ان ےہ‘‘ ۔ ہیں رہے پڑھ ڍر رہ ڍراچڈ میر شاہ اےر عشا۔ ہیں

۔تھڈ بتارہڈ آہستہ تہآہس دیڍھتے طرف ڍڈ لےڎےں  

 اٹھاتڈ قدم تیز تیز دیڍھتڈ سے چارڎڈ بے اسے دےنےں ےہ

 جبڍہ تھیں ڎئڈ چلڈ طرف ڍڈ راستے ےالے حےیلڈ ےاپس

 دیر ڍچھ جہاں آئڈ لےٹ طرف ڍڈ راستے اسڈ ےاپس ےہ

 نے اس اےر تھا ڍیا انڍار سے رڍھنے قدم نے علیشہ پہلے

 حسےسم ڍے مےتیےں چمڍتے ان میں آنڍھےں ڍڈ علیشہ

 نے اس بھڈ دفعہ پہلڈ۔ تھے لئے مےڑ ےاپس قدم ڍرتے

 اےر تھا اٹھایا نقصان ڍر ہے مجبےر ہاتھےں ڍے ےضد شےق

 انہڈ دےبارہ خاطر ڍڈ ضد اےر انا صرف پھر ےہ بھڈ اب

 رنڎے سے خےن ڍے دشمنڈ جے تھڈ دڈ پرچل راستےں

 س ا ہےئے رڍھتے میں تصےر ڍے راستےں جن۔ تھے ہےئے

 میں تالش ڍڈ ےجےد اپنے۔ تھڈ ڍڈ فرتن سال پندرہ نے

 ڍے خےد ےہ ڍرتے ڍرتے تالش ڍچھ۔ تھڈ رہڈ ہےتڈ ہلڍان
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 میں راستےں ان ےہ جیسے لڎتاتھا اب۔ تھڈ ڍھےبیٹھڈ بھڈ

‘  انا‘  غیرت‘  عزت‘  بچپن‘  محبت۔ ہے آئڈ ڍرنے تالش ڍچھ

 اسے۔ تھا ڍھےڎیا ڍچھ ڍیا نجانے ےلےلہ‘  جنےن‘  شےق‘  ضد

۔ ہے رہڈ ڎھےم مقصد بے سے سالےں درہپن ےہ لڎتاتھا تے

 خےد ےہ نجانے‘  ڎےشے ڎےشے‘  بستڈ بستڈ‘  نڎرڈ نڎرڈ

۔تھا نہیں علم ڍچھ اسے۔ تھڈ ڍہاں  

 ڎئڈ پہنچ تڇ‘‘  ڍھےہ’’  ڍے ملڍےں ےہ ڈھانڈتے ڈھےنڈتے

 ڍر نڍال پانڈ سے ڍنےئیں عےرتیں دے ڍھڑڈ ےہاں۔ تھڈ

 تے ڈپڑ پرنظر اس جب۔ تھیں پالرہڈ ڍے بھینسےں اپنڈ

 ہے حیران عےرتیں دےنےں ےہ۔ آئڈ سمٹ حیرت میں نڎاہےں

 اےر جےانڈ ڍڈ اس زیادہ سے خےبصےرتڈ ڍڈ اس ڍر

 سفید میں پائےں ڍے اس۔ تھیں رہڈ لے جائزہ ڍا حلئے
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 شرٹ ڈھالڈ ڈھیلڈ ڍڈ ڍلر اسڍن لڍڈ ےہ۔ تھے جےڎرز

 ڎلے اسڍارف البتہ۔ تھڈ ہےئے پہنے ٹرائےزر بلیڇ اےر

 اسے عےرتیں دےنےں ےہ۔ تھا ہےا لپٹا طرح ڍڈ رسڈ میں

۔ لڎیں ڍرنے ڍرباتیں سرجےڑ سے دےسرے ایڇ ڍر دیڍھ

 جنےب ڍے ڍنےئیں سے خامےشڈ ےہ ہےا اچنبھا بہت اسے

 ڍافڈ۔ ڎئڈ ڎھس میں ڎلڈ ےتاریڇ تنڌ بنڈ طرف ڍڈ

 اس۔ تھا ڎیا ہڈ مل ڎھر ایڇ اسے بعد ڍے بسیار تالش

 دل ڍا اس دیتے دستڇ پر درےازے ڍے ڎھر پھےٹے ٹےٹے

 ایڇ بعد منٹ چند۔ لڎڈ ڍرنے انتظار ےہ۔ رہاتھا دھڑڇ

’’  ایڇ سامنے ڍے ڎھر اپنے۔ تھڈ آئڈ باہر عےرت بےڑھڈ

 حیران قدر جس ےہ ڍر دیڍھ ایستادہ ڍے‘‘  میم شہرڈ

۔ہےئڈ حیران ےہ تھڈ ہےسڍتڈ  
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 بھرڈ اشتیاق ڍڈ عےرت‘‘ ؟ ہیں ےالدہ ڍڈ زرینہ آپ ’’

 تے لڎڈ پےچھنے سے اس ےہ ہےئے جھجڍتے سے نظرےں

۔سرہالدیاتھا نے اس  

 بعد ڍے سالےں ڍئڈ۔ بیٹڈ ڍڈ ڍمال شاہ…  ہےں مشعال میں ’’

 دےست میرڈ اےرزرینہ تہمینہ۔ ہیں آئے میں ڎائےں اس ہم

 دفعہ اس‘‘ ۔ لےں مل سے ان نہ ڍیےں سےچا نے میں۔ تھیں

 تھا دیڍھا سرتاپا اسے سے غےر بہت نے عےرت پھراس

 منٹ چند۔ ہے ڍررہڈ ڍےشش ڈڍ پہچاننے اسے جیسے

 خےد ڍر ڍاڍہہ آنے اندر اسے بعد ڍے لینے جائزہ بغےر

۔لڎڈ چلنے آڎے آڎے  

 ڈال ڍھیس ڍر بچھا چارپائڈ جلدڈ جلدڈ‘‘…  بیٹھے ادھر ’’

۔بنائڈ جڎہ لئے ڍے اس ڍر  
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 ڍرڍے منہ اندر ےہ‘‘ ۔ رے آیا ڍےن دیڍھ اےزلیخا ارڈ ’’

 خاتےن ڍڈ عمر درمیانڈ ڍسڈ۔ لڎڈ دینے آےازیں ڍے ڍسڈ

 چہرہ اجنبڈ ایڇ سامنے پھر تھا ڍہا لبیڇ پر آےز ٓ فےرا نے

۔ڎئڈ ڍررڇ دیڍھ  

 لڎڈ پےچھنے سے ماں ڍڈ زرینہ ےہ‘‘ ؟ اماں اے ڍےن ’’

 بارے ڍے اس۔ لڎڈ بتانے متعلق ڍے مشعال اسے تےےہ

۔لڎڈ مالنے ہاتھ سے اس ےہ ڍر جان میں  

؟ہےڎڈ نڈمہربا بہت تے بلےادیں ڍے زرینہ اےر تہمینہ ’’  ‘‘ 

 اپنے ڍل آج دےنےں۔ ہیں ہےڎئڈ شادیاں تے ڍڈ دےنےں ان ’’

 حیران قدرے ےہ پر بتانے ڍے زلیخا‘‘ ۔ ہیں میں سسرال

۔ڎئڈ ڍررہ مسےس دل پر ملنے نہ بلڍہ ہےئڈ  
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 لڎتڈ لڍھڈ پڑھڈ ڍچھ زلیخا؟ شادڈ ڍڈ دےنےں ہےئڈ ڍب ’’

 ےہ‘  ےشیریں مدھر‘  خےبصےرت۔ تھا اچھا بھڈ انداز۔ تھڈ

۔لڎڈ ڍرنے ڍرباتیں بیٹھ ہڈ پاس ڍے اس  

 تین ڍے دےنےں تے اب ڍے شادڈ ہیں ہےڎئے سال پانچ چار ’’

۔ہیں بھڈ بچے تین  ‘‘ 

 ہےڎئڈ شادڈ ڍڈ دےنےں جلد ڍتنڈ ہےا تعجب اسے‘‘…  اچھا ’’

۔بھڈ بچے تین بلڍہ تھڈ  

 ٓ فےرا لئے ڍے اس ےالدہ ڍڈ زرینہ‘‘ ۔ پیے دےدھ یہ!  لےبیٹڈ ’’

۔آڎھیرا نے شرمندڎڈ اسے۔ بھرالئیں ڎالس ڍا دےدھ  

 ڍر تھام ڍاڎالس دےدھ‘‘ ۔ ڍیا تڍلف مخےاہ خےاہ نے آپ ’’

 ڍے اس ڍبھڈ دےنےں اماں اےر بھابڈ ڍڈ زرینہ۔ لڎڈ پینے

 سرخ ڍے اس ڍبھڈ اےر دیڍھتیں ڍے ہاتھےں خےبصےرت
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 ےہ۔ ڍے چہرے مرتعش سے ےنقےش نین خےبصےرت ےسفید

 مدہےش میں سیڍنڈےں ڍے ےالےں دیڍھنے۔ تھڈ حسن سراپا

۔تھڈ ڍردیتڈ  

 ڍڈ شاہےں سے بڑےں ڍبھڈ‘  ہیں خےبصےرت بہت آپ ’’

 یہ لیڍن تھے سنے تے تذڍرے ڍے خےبصےرتڈ ڍڈ لڑڍیےں

 پٹا تے حسن ےاقعڈ۔ ہے آڎیا یقین تے دیڍھا رےبرے ڍے آپ آج

۔میں لےڎےں تم ہے پڑا  ‘‘ 

 بات ڍڈ رےٹین جیسے‘  رہڈ مسڍراتڈ ےہ پر بات ڍڈ اس

 ڍتنڈ ےہ تھڈ ڍرتڈ باتیں میٹھڈ اےر اچھڈ بہت لیخاز۔ ہے

 اس نے اس ہڈ دےران ڍے باتےں۔ رہڈ ڍرتڈ باتیں تڇ دیر

 ساتھ ڍے سالن ڍے شلجم ڍر پڍا رےٹڈ ڍڈ مڍئڈ ڍے
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 بڑے رےٹڈ پڍڈ میں ڎھڈ۔ رہڈ چاٹتڈ انڎلیاں ےہ۔ ڍھالئڈ

۔رہڈ ڍھاتڈ سے رغبت اےر شےق  

 محسےس ڍر ڍھا ساتھ ڍے ساڌ مزا ڍا رےٹڈ ڍڈ مڍئڈ

 ڍڈ مڍئڈ ساتھ ڍے شلجم آج لیڍن تھا بھڈ سنا اےر ڍیا بھڈ

 آیا مزا بہت سے ایمان’’ ۔ لڎا اچھا بھڈ اےر ڍر ڍھا رےٹڈ

 ڍڈ خلےص ڍے ان ےہ ہےئے چڑھاتے ڍاڎالس لسڈ‘‘ ۔ ہے

 ڍے ان ےہ تڇ دیر ڍتنڈ۔ لڎڈ ڍرنے تعریف سے دل ڍھلے

 نہ میں دل ڈر اےر خےف ڍا قسم ڍسڈ۔ تھڈ رہڈ میں ڎھر

 لے تصاےیر ڍڈ شادڈ ڍڈ تہمینہ اےر زرینہ‘  زلیخا۔ تھا

 بیتنے ےقت میں باتےں باتےں۔ لڎڈ دیڍھنے انہیں ےہ تے آئیں

 ےقت اس میں ڎھر بھڈ ےیسے۔ ہےاتھا نہ ہڈ احساس ڍا

 لئے اسڈ تھیں ہڈ بہے ساس دےنےں۔ تھا نہ مےجےد مرد ڍےئڈ
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 ےقت ڍافڈ۔ تھڈ ہےئڈ نہیں بھڈ پریشانڈ ڍےئڈ اسے

 مےجےد میں ڍالئڈ نظر ڍڈ اس اچانڇ بعد ڍے نےڎزار

 چلڈ میں ضد ےہ۔ ہےڎئڈ ڍھڑڈ ڍر تےچےنڇ پرپڑڈ ڎھڑڈ

 بے بالڍل میں بارے ڍے اس ےالے حےیلڈ لیڍن تھڈ آئڈ تے

 دس ساڑھے اب ڎھڑڈ جبڍہ ہے آئڈ ڍہاں ےہ ڍہ تھے خبر

 بھڈ پھر لیڍن تھا نہیں ڍابھڈ ڍسڈ ڈرتے اسے۔ تھڈ بجارہڈ

۔لڎا ہڈ رےح ہانسے رڍنا مزید اسے  

 بہے ساس دےنےں‘‘ ؟ ہے ہےڎئڈ دیر ڍافڈ ڎڈ چلےں میں اب ’’

 دے اجازت ڍڈ جانے اسے ڍر لے ڍاےعدہ آنے دےبارہ نے

۔تھڈ دڈ  

 آنا ڍر چھےڑ تڇ اندر ڍے ڍےحےیلڈ جڈ بڈ بڈ جالقمان ’’

 ےقت چلتے ڍے بچے سالہ ڎیارہ دس اپنے نے زلیخا‘‘ ۔ ہے

 ڍڈ ڍھیتےں میں ہمراہڈ ڈڍ لڑڍے ےہ۔ ڍردیا ہمراہ ڍے اس
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 تھےڑا ابھڈ۔ ہےلڈ پر سڑڇ بجائے ڍے جانے سے جانب

 ڍے ڎاڑڈ آتڈ سے سامنے جب اتھا ہے طے ہڈ فاصلہ سا

 چلنے ڍر ہے طرف ایڇ ےہ۔ ڎئے رڇ دےنےں پر ہارن

۔ڎیاتھا طرف ڍڈ ڎاڑڈ ڍر بھاڌ بچہ جبڍہ۔ لڎڈ  

 ےہ جاڍر لے تڇ ماتھے ہاتھ‘‘ ۔ جڈ ملڇ چھےٹے سالم ’’

 مےجےد میں ڎاڑڈ ڍر مےڑ ڎردن ےہ ڍررہاتھا المس اسے

 ےہ۔ تھڈ پرسنالٹڈ زبردست ڍافڈ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے شخص

 ٓ فےرا نے اس پر ملنے نظریں۔ رہاتھا دیڍھ ہڈ اسے بھڈ

 ڍے چہرے خےبصےرت ڍے مشعال۔ تھڈ ڍڈ پاس اسمائل

 ذرا ڎستاخڈ یہ ڍڈ اس اسے۔ لڎے ہےنے ڍشیدہ تاثرات

 نے اس۔ رہاتھا پےچھ ڍچھ سے بچے ےہ۔ تھڈ بھائڈ نہ بھڈ

 ڍر رڇ دےمنٹ ایڇ ےہ۔ ڍڈ نہ زحمت ڍڈ دینے تےجہ
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 ساتھ ساتھ ڍے پھراس بچہ اےر ڎیا بڑھالے آڎے ڎاڑڈ

۔تھا لڎا چلنے  

۔لڎڈ پےچھنے سے اس ےہ تجسس مارے‘‘ ؟ تھایہ ڍےن ’’  

 آڎئے ڎائےں دےبارہ ملڇ اب۔ ہے بیٹا ڍابڑا ایاز ملڇ یہ ’’

 سانس پھےلے ےہ‘‘ ۔ ہیں رہتے ہڈ ںمی حےیلڈ پرانڈ ےہ۔ ہیں

 چلتے تیز تیز۔ رہڈ ہڈ چپ رستہ باقڈ ےہ۔ رہاتھا بتا ہڈ میں

 ڍے زر شاہ پر ڎیٹ تے پہنچڈ پاس ڍے حےیلڈ ہڈ جیسے ےہ

۔ڎئڈ رڇ ڍر دیڍھ ٹہلتے ادھر سے ادھر  

 پھر۔ ڍیا چلتا ڍے بچے نے اس پہلے‘‘ ۔ جائے تم اچھااب ’’

 طرف ڍڈ ڎیٹ داخلڈ ےڍ حےیلڈ اٹھاتڈ قدم ڍر سہم سہم

۔لڎڈ بڑھنے  
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 پاس ڍے ڎیٹ ڍے حےیلڈ ہڈ جیسے ےہ‘‘ ؟ تم تھیں ڍہاں ’’

۔آڎیا سامنے ڍے اس ےہ پہنچڈ  

 سرخ متفڍر ڍے اس‘‘ ؟ تھامجھے چاہئے ہےنا ڍہاں ’’

 سڍےن بہت اسے ڍر دیڍھ ڍے چہرے پریشان الجھے

۔ ہے لڎڈ مٹنے پیاس ڍڈ برسےں ےہ لڎا اسے۔ ہےا حاصل

۔ڍردیا سےال الٹا ڍے ڍرنے زچ اسے  

 ڍے تیش مارے‘‘ ؟ تم تھیں ڍہاں’’ ۔ اٹھا چیخ ےہ‘‘  اپ شٹ ’’

 ےہ۔ تھیں ہےئڈ پھےلڈ نسیں۔ تھا رہا ہے بھبھےڍا الل ےہ

 زر شاہ ےقت اس تے ہےتڈ اےر ڍےئڈ۔ لڎڈ مسڍرانے

 سامنے ڍے اس۔ ہےتڈ ہےچڍڈ ہےش بے ڍر دیڍھ ڍاغصہ

۔تھڈ ہےجاتڈ ڎم ڈٓ ٹٓ س ڍڈ بڑےں بڑے تے  



Novelnagri 
158 

 ڍے غصے ڍے اس‘‘ ۔ تھڈ ڎئڈ میں محلے ڍے ملڍےں ’’

 ےہ۔ لڎایا رنشانہ اے ایڇ ڍر تاڇ نے اس ڍے ڍر نظرانداز

 سڈ جاندار پر لبےں ڍے جس دیڍھا اسے‘  اٹھا تڑپ

۔تھڈ رہڈ ڍھیل مسڍراہٹ  

؟ تھیں ڎئڈ ڍر پےچھ سے ڍس اےر ےہاں تم تھیں ڎئڈ ڍیےں ’’

’’  ےالڈ دماغ الٹے اس ےہ ڍہ تھا رہا چل نہیں بس ڍا ذر اہ‘‘ 

۔ڍردے سیدھا دماغ ڍا لڑڍڈ‘‘  سرپھرڈ  

 ےیسے۔ ہےں مالڇ ڍڈ مرضڈ اپنڈ میں‘  مرضڈ میرڈ ’’

 درڍار اجازت ڍڈ ڍسڈ مجھے لئے ڍے جانے ےہاں بھڈ

 اس آج ےہ‘‘ ۔ نہیں بالڍل تے تمہارڈ پر طےر خاص‘  نہیں

۔ تھڈ چاہتڈ لینا لے ڍابدلہ تھپڑ سے شخص مزاج منتقم

۔بلبالاٹھا زر شاہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ ڍر ھڎاڑ آنڍھیں  
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 ڍے جانے ےہاں۔ تیسڈ ڍڈ ایسڈ تے ڍڈ مرضڈ تمہارڈ ’’

 ہیں دشمن ےہ۔ ہے درڍار اجازت ڍڈ سب تمہیں لئے

 بمشڍل ےہ تھڈ ڍھڑڈ ڍر جم ےہ سامنے ڍے اس‘‘ ۔ ہمارے

 مسلسل مشعال۔ ڍررہاتھا ڍنٹرےل ڍے دماغ ڍھےلتے اپنے

 مسڍراہٹ زہریلڈ ڈبڑ ڍیاتھڈ نجانے ےہ۔ رہڈ مسڍراتڈ

۔ڍڈ اس تھڈ  

 بھڈ تمہارے ےالے ننھیال۔ ہے بات ڍڈ حیرت…  اچھا ’’

 ہنسنے استہزائیہ اچھالتڈ ڍے ذات ڍڈ اس ےہ‘‘ ۔ ہیں دشمن

 لہجے اےر آنڍھےں ڍڈ اس۔ تھا خیز معنڈ ڍاانداز اس۔ لڎڈ

 ڍردینے پاڎل ڍے زر شاہ خیزڈ معنڈ اےر ڍاٹ چھپڈ میں

 طنزیہ اےر ہنسڈ استہزائیہ اس ڍڈ اس ےہ۔ تھڈ ڍافڈ ڍے

۔رہاتھا ڎھےر اسے سے نظرےں خشمڎیں پر بات  
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 حےیلڈ ہمارڈ بھڈ جے اےر ہیں دشمن ڍے سب ہم ےہ ہاں ’’

 ڎئیں سمجھ۔ ہے دشمن بھڈ میرا ےہ ڈالے نڎاہ پر عزت ڍڈ

 جائے چلڈ تے ہے شےق زیادہ ڍا دڍھانے آپ اپنا تمہیں۔ تم

 یہ۔ ڎا جائے یال ہاتھ ہاتھےں تمہیں ےہاں میں دیس اسڈ

 ڍررہا معاف بھڈ پھر لیڍن ہے نہیں غلطڈ پہلڈ تمہارڈ

 بغیر نے تم آئندہ‘  بڈ بڈ مشعال لے سن ڍر ڍھےل ڍان۔ ہےں

 بھڈ قدم باہر سے چےڍھٹ ڍڈ حےیلڈ بتائے اےر پےچھے

۔ٹانڎیں یہ تمہارڈ ڎا دےں ڍررڍھ ڍاٹ تے نڍاال  ‘‘ 

 ھڈب ڍے لہجے اےر دے لڎام ڍے زبان اپنڈ…  اپ شٹ ’’

 ڍہیں لےمجھے سن ڍر ڍھےل ڍان بھڈ تم۔ رڍھے ڍنٹرےل

 میں۔ ہے نہیں درڍار اجازت تمہارڈ لئے ڍے جانے بھڈ

 تے سڍےڎے رےڇ۔ ڎا چاہے دل میرا بھڈ جہاں‘  ڎڈ جائےں
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 تم ہے خان طرم ڍتنے ہےں دیڍھتڈ بھڈ میں۔ لینا رےڇ

 اپنے ڍسڈ بھڈ دھمڍڈ ےالڈ تےڑنے ٹانڎیں اپنڈ اےریہ

 سے ڎیڈربھبھڍیےں ایسڈ۔ رڍھنا سنبھال لئے ڍے جیسڈ

 جےابڈ ڍر ہے مشتعل بھڈ نے اس‘‘ ۔ نہیں ےالڈ ڈرنے میں

 ڍڈ دےسرے ایڇ تھے مقابل دےنےں۔ تھڈ ڍڈ ڍاررےائڈ

 تاڇ۔ تھے ڍررہے فرامےش ڍچھ سب دےنےں۔ڍرتے نفڈ

۔تھے ڍررہے پار حدیں سارڈ ڍرتے ےار ڍر تاڇ  

 جہاں آئندہ۔چلے دران تم مشعال اےر…  زر شاہ‘  تم ڍرے چپ ’’

 بھیا آذر‘‘ ۔ جانا ڍر لے ساتھ ڍے مرد ڍسڈ ہے جانا بھڈ ڍہیں

 میں لہجے فشاں آتش اےر بحث الیعنڈ اس ڍڈ دےنےں

 قہرزدہ نے اس۔ آئے ھ بڑ آڎے ڍر دیڍھ جھڎڑتے الجھتے

 ڍڈ اس نے اس طرح جس۔ ڎھےرا ڍے زر شاہ سے نظرےں
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 ڍڈ شیرنڈ زخمڈ اندر ہڈ اندر ےہ تھا بنایا ڍانشانہ ذات

 اس میں لمحےں ڍہ رہاتھا چاہ جڈ۔ تھڈ اٹھڈ بپھر طرح

۔لے ڍھسےٹ نےچ ڍامنہ پیڍر ڍے قہرےغضب  

 اب۔ ڍرے ڍےشش ڍڈ سمجھنے‘  بہن اچھڈ میرڈ دیڍھے ’’

 دشمنڈ پرانڈ اڎر۔ ہیں آئے چلے ڎائےں دےبارہ ملڇ

۔ ڎڈ جائے دھرائڈ تاریخ پھر دفعہ ایڇ تے لڎے چالنے

 الزم احتیاط بہن اچھڈ لئے اسڈ۔ ےچاہت نہیں ایسا ہم اےر

۔تھے سمجھارہے سے پیار بہت ےہ‘‘ ۔ ہے  

۔ ہیں سمجھاسڍتے بھڈ ڍے الڈلے اس اپنے آپ بات یہ تے ’’

۔ ہے ڍررہا ڍےشش ڍڈ بننے اسمارٹ زیادہ مخےاہ خےاہ

 ڍرے ڍیا مت بات یں لہجے اس سے مجھ اسے سمجھادیں

 سے ےحقارت نخےت ےہ‘‘ ۔ ہے جاتا ڎھےم دماغ بھڈ میرا
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 ڍے نظرےں ےالڈ ڍھاجانے ڍڈ زر شاہ سے ڍر ڍہہ انہیں

 اس سے تابڈ بے سب ےہاں۔ آئڈ چلڈ اندر ڍئے انداز نظر

۔تھے منتظر ڍے  

 چپ ےہ۔ لڎیں پےچھنے ڍر دیڍھ اسے ماما‘‘ ؟ تم تھڈ ڍہاں ’’

 ڍڈ میلےں جیسے ڎرڈ پر صےفے ڍے الئےنج یےں۔ رہڈ

 ڍڈ ڍردار ڍے اس نے زر شاہ۔ ہے ڍرآئڈ طے مسافت

۔ڍرلیتڈ برداشت ڍیسے ےہ۔ تھیں بڍھیرڈ دھجیاں  

 ڍندھاہالنے ڍے ماما‘‘ ؟ تم تھڈ ڍہاں…  ہے نہیں ڍیےں بتاتڈ ’’

۔ہےڎئڈ زچ ےہ پر  

 سارے جے تھڈ ڎئڈ نہیں مر۔ میں ڎائےں اسڈ۔ تھڈ یہڈ ’’

 سے جھڎڑالے اس ہڈ پہلے ےہ‘‘ ۔ ہیں رہے پےچھ یےں

 پےچھنے ےس قرارڈ بے یےں ڍے ان۔ تھڈ آئڈ ڍر سرڍھپا
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 سارا ڍا زر شاہ۔ تھڈ بےلڈ سے بدتمیزڈ۔ ڎئڈ چڑ مزید پر

 اس سرہالتیں سے تاسف امڈ بڑڈ۔ ڎیا نڍل پر ان غصہ

۔ڎئیں بیٹھ ہڈ پاس ڍے  

 ڍیےں سے زبان بدفال ایسڈ!  بیٹڈ دشمن ہمارے مریں ’’

 تھیں ڎئڈ لےڌ تم سے بجے پانچ ساڑھے صبح۔ ہے نڍالتڈ

 ہےنا پریشان ہمارا۔ ہے ہڈر لےٹ تم قریب ڍے ڎیارہ راب اے

۔ ہے حق بھڈ میں ڍرنے ڎچھ پےچھ اےر ہے فطرڈ

۔ہیں ڍررہے تھےڑا ظلم پر تم ہم خدانخےاستہ  ‘‘ 

 ہےئے اڑے یےں ہےش ڍے سب۔ ہیں بجانب حق…  ہےنہہ ’’

 اجڈ ڈھانسے ےہ اےر ہےں ڎئڈ بھاڌ ڍہیں میں جیسے ہیں

 پآ امڈ بڑڈ۔ ہے جماتا رعب پراتنا مجھ جے ہے ہےتا ڍےن

 ٹانڎیں میرڈ جے ہے نہیں باپ میرا ےہ سمجھالیں اسے
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 نان…  فٹ مائڈ۔ ڎا ڍرے انےالے ڍے ذات میرڈ یا ڎا تےڑے

 تپش اتنڈ اندر تھڈ ہےئڈ تپڈ ےہ‘‘…  انسان بدتہذیب…  سنس

 پرےاہ بھڈ ڍڈ ڍسڈ ےہ ڍہ تھڈ ہےئڈ لڎڈ آڌ ایسڈ تھڈ

 ھیاب آذر اےر زر شاہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ آیا میں جےمنہ بغیر ڍئے

 ڍالمڈ خےش ڍڈ اس ہڈ پر درےازے۔ تھے آرہے اندر جے

 دیڍھتڈ متاسف بھڈ امڈ بڑڈ۔ ہےئے جزبز خاصے ڍر سن

۔لڎیں ڍرنے دفاع ڍا زر شاہ پھر۔ رہیں  

 نئڈ تم۔ ہے مانتڈ ڍیےں برا تم ہے ایسا ہڈ ڍاانداز اس ’’

 سب تےےہ نہیں۔ ہے ڍرتڈ محسےس زیادہ لئے ہےنااسڈ

 دیا ڍہہ ڍچھ بھڈ تمہیں لئے ڈاس۔ ہے ڈانٹتا ڍے لڑڍیےں

 رہڈ ڍہہ سے پیار بڑے ڍر لڎا ساتھ اسے اماں بڑڈ‘‘ ۔ ہےڎا

۔تھیں خامےش بالڍل سب باقڈ ماما جبڍہ۔ تھیں  
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 نہیں ڍے آپ۔ اپنڈ رہے میں حد دیں ڍہہ اسے آپ بھڈ پھر ’’

‘  مرےت نہ‘  لحاظ نہ۔ ہے ڍیسے دیڍھتا مجھے ےہ پتا

؟ نا ہےں عام اتنڈ ۔ڎا لے نڎل تے ہڈ سے نظرےں جیسے

 سمجھ نہ ڍامفہےم نظرےں ڍڈ اس جے ہےں نہیں بچڈ میں

 ےہ ڍہ تھڈ نہیں جانتڈ ےہ‘‘ ۔ ڍا ڍہیں درندہ ےحشڈ۔ سڍےں

 سارڈ ڍڈ اس اےر۔ ہے میں ڍمرے اسڈ بھڈ درندہ ےحشڈ

 منہ اندر ڍے دےپٹےں ڍے ڍرلڑڍیےں سن باتیں

 ڎفتارڈ خےش ڍڈ اس ڍر دیڍھ چھپاڍرمسڍراتے

 جسے‘  ہے مرضڈ جے ڍےچاہے جس’’ ۔ ےہ پرتلمالرہا

 یہ ڍڈ اس میں۔ بالسے میرڈ۔ دیڍھے جیسے چاہے

 نہیں برداشت منٹ ایڇ رےیہ یہ اےر لہجہ یہ‘  آنڍھیں

 نے پاپا ڍبھڈ تے میں لہجے س ا…  ڎاڈ مائڈ…  ڎڈ ڍرےں

 حق پر مجھ ہے چال ےہ اےر ڍڈ نہیں بات سے مجھ بھڈ
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 ڍہ جے ڍابازے امڈ بڑڈ‘  ڍرتڈ فن تن ےہ‘‘…  ایڈیٹ…  جمانے

 ڍر اٹھ ہڈ جیسے ہٹاڍر تھا ہےا لپٹا ڎرد ڍے ڍمر ڍڈ اس

 بھرڈ غیظ ےہ۔ ڎئڈ ڍررڇ دیڍھ ڍے زر شاہ سامنے پلٹڈ

‘  جھٹڍا سر نے اس۔ تھا رہا دیڍھ سے نڎاہےں برساتڈ آڌ

 امڈ بڑڈ ےہ ہےئے ڈالتے پر حاضرین نظر تمسخرانہ پھر

۔لڎڈ ڍہنے سے  

‘  علیشہ نے اس ڍبھڈ سے ےںنظر ان‘  نے آپ لیا دیڍھ ’’

 ڍیےں ہےڎا دیڍھا نہیں تے ڍے زےبیہ اےر ماریہ‘  نشاء‘  عشاء

 ڍرتے حدپار ڍڈ بدتمیزڈ ےہ‘‘ ۔ نا ہےں رہڈ ڍہہ سچ میں

 ایڇ ڍیفیت ڍڈ امڈ بڑڈ۔ تھڈ مخاطب سے امڈ بڑڈ

 ڍڈ ان ڍہ تھڈ نہیں مجال ڍڈ ڍسڈ۔ تھڈ سڈ ڍڈ سرپرست

 ڍڈ تمیزڈبد ےہ لیڍن ڍرجائے ڎستاخڈ میں شان
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 ٓ فےرا۔ آیا غصہ پناہ بے ڍے ماما۔ تھڈ جارہڈ حدپارڍرتڈ

 اپنے بمشڍل نے ذر ہ شا۔ دبےچا ڍابازے اس ڍر بڑھ آڎے

۔ڍیا بند ڍے ہاتھ  

۔مشعال ہے بدتمیزڈ ڍیا یہ ’’  ‘‘ 

 بازے اپنا جھٹڍتے سر نے اس‘‘ ۔ بازے میرا چھےڑیں ’’

 سے ےجہ ڍڈ انہڈ آج۔ دیڍھا انہیں سے بسڈ بے۔ چھڑےایا

 میرے آئندہ’’ ۔ تھڈ ہےڎئڈ ہلڍڈ اےر عزت بے اتنڈ ےہ

 صرف دار ذمے ڍڈ سب اس۔ ڎا بےلئے مت میں معاملے

 میں ذات میرڈ آپ ڍہ نہیں حق ڍےئڈ ڍے آپ اب اےر ہیں آپ

 بڍھیرنے دھجیاں ڍڈ ڍردار میرے یا ڍریں تالش خامیاں

۔ اٹھائیں انڎلڈ پر ہےڍرمجھ ڍھڑڈ میں الئن ڍڈ ےالےں

 نہیں ڍچھ۔ میرڈ آپ لڎتڈ نہیں ڍچھ۔ ڍے آپ ںنہی حق ڍےئڈ
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 سانسےں پھےلڈ سے‘  بسڈ بے تنفرے ےہ‘‘ ۔ نے آپ لیا سن… 

 ڍیا اسے سمے اس نجانے۔ تھڈ رہڈ ڍہہ انہیں سمیت

 سے پھرتیزڈ تھڈ چیخڈ میں انداز ہذیانڈ ےہ۔ ہےڎیاتھا

۔ آڎئڈ میں ڍمرے اپنے ڍرڍے عبےر سیڑھیاں ڍر بھاڌ

 بھڈ ابیشا۔ ہےڎئے تاب ڍےبے بہنے آنسے ہڈ ڎرتے پر بستر

 داخل میں ڍمرے ڍے اس نے اس۔ آئڈ چلڈ پیچھے ڍے اس

 صاف آنسے اپنے سے چادر ڍڈ بستر ٓ فےرا ڍر دیڍھ ہےتے

 ڍہ تھڈ چاہتڈ نہیں ےہ۔ بیٹھڈ اٹھ ےہ ملتے ڍے آنڍھےں۔ ڍئے

 خشڇ ڍے مشعال ہمیشہ نے اس۔ دیڍھے رےتے ابیشااسے

 اب تاثر اپنایہ ےہ اےر تھا ادیڍھ میں لہجے سرد اےر آنڍھےں

۔تھڈ چاہتڈ رڍھنا برقرار بھڈ  
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 پہلے۔ جانا بیٹھ مت چاٹنے دماغ میرا تم لئے ڍے خدا اب ’’

‘‘ ۔ ہے دیا رڍھ ڍرڍے پلپال نے ےحشڈ‘  جاہل‘  اجڈ اس ہڈ

 اس ڍہ تھڈ چاہتڈ ہڈ ڍھےلنا منہ لئے ڍے بےلنے ڍچھ ےہ

۔ادیاڍر چپ اسے ڍر جےڑ ہاتھ پر طےر ڍے بندڈ پیش نے  

 آپ لیڍن‘  ڍہتڈ نہیں ڍچھ‘  بےلتڈ نہیں ڍچھ میں…  اےڍے ’’

 بدتمیزڈ ڍتنڈ تھا مناسب رےیہ ڍایہ آپ ڍیا سےچیں خےد

 ہےں سےچتے ڍیا۔ ہے ڍڈ بات سے امڈ بڑڈ نے آپ سے

۔لےڌ ےہ ڎے  ‘‘ 

‘  ڍرے مت حمایت ڍڈ لےڎےں ان تے تم پلیز!  ابیشا ڍرے چپ ’’

۔ہےں بہن تمہارڈ میں۔ ملے مت ساتھ ڍے ان  ‘‘ 

 ہرےقت ڍرڍے محسےس یہڈ‘  ہیں بہن میرڈ آپ!  ہاں جڈ ’’

 سے ذات اپنڈ آپ۔ ڍیا ڍے آپ لیڍن ہےں رہتڈ ہےتڈ شرمندہ
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 ےہ تے آپ۔ ڍریں محسےس تے دیڍھیں ڍچھ ڍر نڍل باہر

 ماما نجانے‘  ہےڎڈ تڍلیف ہمیں سے جس ڎڈ ڍریں ہرڍام

 تڍلیف آج ڍہ بےئے ڍانٹے اتنے ڍیےں؟ ڍیا سب یہ ڍیےں نے

 پہلے سے جانے ےاپس ڍاش؟ سڍتے نہیں بھڈ ڍراہ سے

 ڍابھڈ آپ۔ اپناتیں نہ رےیہ ڍا طرح اس آپ آج تے لیتیں سےچ

۔ڍےبدلیں خےد‘  ہے قصےر بہت  ‘‘ 

 تم‘  ہےں برڈ ہڈ میں‘  ہے قصےر ہڈ میرا‘  ہاں‘  ہاں ’’

 ہے ڍاےاسطہ خدا اےر لے تےڑ ہرتعلق سے مجھ ایساڍرے

 میں میرڈ دے چھےڑ جان‘  دے لینے سڍےن۔ جائے سے یہاں

۔ہےں ٹھیڇ ہےں بھڈ جیسڈ  ‘‘ 

 ڍہ لیتیں نہیں ڍیےں مان۔ تنہا ڍے آپ میں سڍتڈ چھےڑ نہیں ’’

 لے ڍے ےاقعے ڍے ہڈ آج۔ ہے غلط ہیں ڍررہڈ جےبھڈ آپ
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 امین باغ ہمیں۔ لےڌ ہم ہیں ہےئے پریشان قدر ڍس۔ لیں

 حےیلڈ ہم جب۔ تھیں ڎئڈ ڍہاں آپ ڍرنجانے ڍاڍہہ جانے

 بابت ڍڈ آپ ڍر دیڍھ تنہا ڍے دےنےں ہم امڈ بڑڈ تے لےٹے

 ہےڎئیں پریشان پر بتانے سچ سچ ہمارے۔ لڎیں پےچھنے

 پہنچ بھڈ بھائڈ زر شاہ اےر آذربھیا ےقت اسڈ عین اےر

 خےد بھائڈ آزر دفعہ دے۔ لیا سن سب نے انہےں۔تھے ڎئے

 ہم۔ ملتیں انہیں تے ہےتڈ ےہاں آپ لیڍن ہیں ڎئے میں باغ

 بجا بالڍل ڍرنا تالش ڍے آپ پھر اےر تھے پریشان اتنے

 نجانے نے آپ اےر تھے ٹینس قدر اس بھائڈ زر شاہ۔ تھا

 لیٹڈ چپ ےہ ڍر سن بات ڍڈ اس‘‘ ۔ دیا ڍہہ ڍچھ ڍیا انہیں

 شاہ۔ لڎڈ ڍچلنے پرہےنٹ ڍرنے حمایت ڍڈ زر شاہ۔ رہڈ

 تسڍین ڍے حس ڍس ڍڈ اس نجانے ڍر دال طیش ڍے زر

 ےہ۔ تھڈ سرمست ضرےر انا ڍڈ اس البتہ‘  تھڈ پہنچڈ
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 نیچا ڍے شخص اس ےہ ڍہ تھڈ مسرےر مطمئن بہت بظاہر

 اس۔ تھا اٹھایا ہاتھ پربالےجہ اس نے جس‘  تھڈ آئڈ دڍھا

 سے ےجہ ڍڈ ماما لیڍن‘  تھڈ ڍڈ بلند پرانڎلڈ ڍردار ڍے

 ڎئڈ بن ناڎن زخمڈ ےہ۔ پڑڎئڈ ماند خےشڈ سارڈ ڍڈ اس

 اب اےر تھیں جاتڈ بن پتھر ڍا راہ ڍڈ اس ہمیشہ ماما۔ تھڈ

تھا نہیں قبےل یہ اسے  

 اس ابیشانے ڍر دیڍھ چپ مسلسل اسے‘‘…  آپڈ مشعال ’’

۔جھنجےڑا ڍاڍندھا  

 سے سختڈ نے اس‘‘ ۔ دے چھےڑ اڍیال مجھے!  ابیشا پلیز ’’

۔دیا جھٹڇ ڍاہاتھ اس  

 ہاتھ پر مجھ ڍر سمجھ ڍیا نے تم!  جہانزیب زر شاہ مسٹر ’’

 پرانڎلڈ ڍردار اپنے ڍہ ہےں نہیں ارزاں اتنڈ۔ اتھ اٹھایا
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 اتنڈ میں رہے فڍر بے۔ ڍردےں معاف ڍے ےالے اٹھانے

‘‘ ۔ تم پچھتائےڎے بہت۔ ڎڈ بخشےں نہیں تمہیں تے جلدڈ

 سے تصےر ڍے زر شاہ ےہ بعد ڍے جانے چلے ڍے ابیشا

۔تھڈ ڍالم ہم  

/// 

 سارا باقڈ تےقع خالف اےر برعڍس ڍے شرےعات ڍڈ دن

 اپنڈ دن سارا ےہ۔ تھا رہا خےشڎےار بہت مےڈ اڍ اس دن

 تے رہڈ ڍرتڈ باتیں ساتھ ڍے بھابڈ شڎفتہ بھالئے بدتمیزڈ

 پل ڍے اس سب۔ سے بہنےں سب ڍڈ اس اےر علیشہ ڍبھڈ

 صبح۔ بھڈ خائف ڍچھ اےر۔ تھیں پرحیران مےڈز بدلتے پل

 میں اےربعد تھڈ ڍربیٹھڈ سے امڈ بڑڈ بدتمیزڈ جیسڈ ےہ

 اےر۔ تھڈ ڍرلڈ بھڈ معذرت لئے ڍے یزڈبدتم اپنڈ نے اس

 ڍےبھڈ پاپا ماما ساتھ ڍے سب باقڈ لینا مانڌ ڍامعافڈ اس



Novelnagri 
175 

 ڎفتڎے سے اس جھجڍتے لڑڍیاں سب سے ڍرڎیاتھا حیران

 اپنا ےہ ڍہ تھڈ خےش بہت ابیشا جبڍہ۔ تھیں پرمجبےر ڍرنے

 مزاجڈ خےش ڍر بھال بھےل رےیہ ڈپریس لے جھڎڑا

 تحاشا بے ہےئڈ رات ہڈ جیسے۔ تھڈ ڍررہڈ ڍامظاہرہ

۔بھرڎیا صحن ڍا حےیلڈ سے عےرتےں  

 آئڈ ڍرنے ڍیا میں حےیلڈ عےرتیں سارڈ اتنڈ یہ ارے ’’

 میں صحن نیچے ےہ ڍھےلے ڍھڑڍڈ ڍڈ ڍمرے اپنے‘‘ ۔ ہیں

 سے ےہاں تے آئڈ نیچے۔ آئڈ نڍل پھرباہر۔ تھڈ رہڈ دیڍھ

۔لڎڈ پےچھنے سے نشاء ڎزرتڈ  

 دے جےاب میں انداز رےفمص بہت ےہ‘‘ ۔ بجانے ڈھےلڇ ’’

 ڍڈ باہر بھڈ ےہ ڍے تجسس مارے۔ ڎئڈ چلڈ میں صحن ڍر

 بچھےا دریاں میں صحن سے مالزمائےں نشاء۔ لپڍڈ طرف
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 مالزمائیں بعد ڍے بچھادینے چادریں سب۔ تھڈ رہڈ

 عےرتیں پھر۔ لڎیں رڍھنے الڍر بھڈ مےڑھے اےر ڍرسیاں

 ےڍ بیٹھنے ڍے ان تھیں لڎڈ پربیٹھنے چادرےں بچھڈ ان

 بیٹھنے پر ڍرسیےں رڍھڈ ےہاں بھڈ مڍین ڍے ڎھر بعد

 دےسرڈ اےر لڎڈ بجانے ڈھےلڇ عےرت ایڇ۔ تھے لڎے

 ڍڈ ڈھےلڇ تھاپ ڍڈ تالڈ عےرتیں چند اردڎرد باقڈ‘  چمچ

 ڎنڎناتڈ سریلڈ میٹھڈ اپنڈ نے ڍسڈ۔ لڎیں مالنے سے لے

 سارڈ۔ ڍردیاتھا شرےع ڎانا ڎانا میں آےاز ایسڈ ڍےئل

 لے ڍڈ آےاز سریلڈ بھرڈ ےمدھ رتخےبصے اس حےیلڈ

 چلڈ ڍھنچتڈ طرف ڍڈ ان خےدبخےد ےہ۔ لڎڈ ڈےبنے میں

 منظر رےائتڈ ایسا ڍےئڈ نے اس بعد سالےں پندرہ۔ ڎئڈ

۔ ےسحرانڎیز پرجےش ےبھرپےر مڍمل اتنا۔تھا دیڍھا
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 ہاں۔ ڎئڈ بنتڈ آےاز ڍڈ دل لے ڍڈ ڎانے تھاپ ڍڈ ڈھےلڇ

 اپنے اسے نے ابیشا اےر نشاء‘  عشاء‘  علیشہ پربیٹھڈ درڈ

۔دڈ جڎہ پاس  

 آہستڎڈ ےہ‘‘ ؟ ڍیا ہے فنڎشن ڍےئڈ میں حےیلڈ!  علیشہ ’’

 بجاتے تالڈ نے اس تے لڎڈ پےچھنے سے علیشہ سے

 ڍم از ڍم۔ بتائے مزید ڍچھ ےہ ڍہ رہڈ منتظر ےہ۔ سرہالدیا

 دیر ڍافڈ ےہ لیڍن۔ ہڈ میں بارے ڍے نےعیت ڍڈ فنڎشن

 ڍر پلٹ پلٹ عےرتیں جےدمے ےہاں البتہ تھڈ بےلڈ نہ تڇ

 ڍان ڍے دےسرے ایڇ پھر تھیں رہڈ دیڍھ ضرےر اسے

۔لڎیں ڍہنے ڍچھ میں  

 ڍڈ عےرتےں ےہ‘‘ ؟ ہے لڍھا ڍچھ پر چہرے میرے‘  سنے ’’

 ڍر ہال ڍاڍندھا علیشہ ہےتے خائف سے حرڍت اس
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 اسے سے نظرےں سےالیہ نے اس ٓ جےابا لڎڈ پےچھنے

۔دیڍھا  

؟ہے رہڈ پےچھ ڍیےں ’’  ‘‘ 

 اس‘‘ ۔ ہیں رہڈ دیڍھ مجھے ڍر پلٹ بار بار عےرتیں بس ’’

۔اسے تھڈ دڈ اطالع ڎےیا نے  

 ڍس ڍہ ڎڈ ہےں رہڈ دیڍھ ڍے سب ہم بلڍہ نہیں تمہیں ےہ ’’

 نے اس دباتے تلے ہےنٹےں مسڍراہٹ‘‘ ۔ ہے الئن مثالڈ قدر

۔تھڈ نہیں تےقع ڍڈ مذاق اسے۔ ڎئڈ چڑ ےہ۔ ڍہا  

 بضد ےہ‘‘ ۔ ہیں ڈرہ دیڍھ ہڈ مجھے ےہ!  علیشہ نہیں ’’

۔ہےئڈ  

 سے سنجیدڎڈ بھڈ اب ےہ‘‘ ۔ تمہارڈ یار ہے فہمڈ غلط ’’

 مصرےفیت ڍڈ اس ےہ۔ تھڈ ہےئڈ نہیں متےجہ طرف ڍڈ اس



Novelnagri 
179 

 ےہ۔ آڎئڈ پاس ڍے بھابڈ شڎفتہ ڍر اٹھ بھیجتڈ پرلعنت

۔مسڍرائیں ڍر دیڍھ اسے  

 پاس ڍے ان‘‘ ۔ ہے جارہڈ بجائڈ ڍیےں ڈھےلڇ یہ بھابڈ ’’

‘  ہےڎئیں خامےش بھڈ ےہ تے پےچھا نے اس تےپربیٹھ ڍرسڈ

۔ڎئڈ الجھ ےہ  

 یہ لئے ڍس آخر۔ نہیں ڍیےں بتاتا ڍےئڈ‘  ہے بات ڍیا ’’

۔ہے ڎئڈ رڍھڈ ڈھےلڇ  ‘‘ 

۔میں حےیلڈ ہے شادڈ ’’  ‘‘ 

 بے ےہ… ؟‘‘ ڍڈ ڍس لیڍن…  میں حےیلڈ…  شادڈ…  ش…  ش ’’

۔ہےئڈ حیران پناہ  

 ہڈ علم چھڍ تڇ ابھڈ اسے اےر ہے شادڈ میں حےیلڈ

۔ہےا احساس اسے تھڈ احمق ڍتنڈ ےہ۔ نہیں  
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 حیرت جیسے تے پر انڍشاف اس ڍے بھابڈ‘‘ ۔ ڍڈ زر شاہ ’’

 تھڈ حیرانڎڈ ہڈ حیرانڎڈ۔ تھا ڎرا ٹےٹ ڍاآسمان ےانبساط

 اےر۔ تھڈ خبر بے قطعڈ ےہ اےر تھڈ شادڈ ڍڈ ڈھانسے اس

 ڍہ ٓ حتڈ تھڈ ڍڈ نہیں بھڈ زحمت ڍڈ بتانے اسے نے ڍسڈ

 بے تے نڍلڈ سے شاڇ بعد لمحے چند۔ نہیں بھڈ نےابیشا

۔تھڈ خےش انتہا  

 ڍڈ فے اڍڑ س ڍہا بتایا نہ ڍیےں پہلے مجھے…  رئیلڈ ’’

۔جالیا خےن اتنا نے میں ناحق۔ ہے رہڈ ہے شادڈ  ‘‘ 

 پندرہ بھڈ ےیسے۔ بتاتے ہم جے تھا ڍب ہڈ پےچھا نے تم ’’

 ڍڈ لےڎےں تم صرف دن دے تھڈ رہڈ بج ڈھےلڇ سے دن

 ےہ‘‘ ۔ ہے لڈ رڍھ پھر آج۔ رڍھڈ نہ ڈھےلڇ یہ سے ہےج



Novelnagri 
181 

 تالڈ پرجھےمتیں لے ڍڈ ڎانے ہےلے ہےلے پربیٹھڈ ڍرسڈ

۔لڎڈ دیڍھنے ڍے چہرے صبیح ڍے ان ےہ۔ تھیں بجارہڈ  

؟شادڈ ہے ڍب ’’  ‘‘ 

۔ڍے جمعہ ’’  ‘‘ 

 جے اےر ہے سےمےار آج ڍہ یعنڈ’’ ۔ اٹھڈ چیخ ےہ‘‘ ؟ ےاٹ ’’

 ڍڈ شاہے اس دن اس ہے ہاآر ڈے فرائڈ بعد ڍے دن چار

 ڍسڈ بعد سالےں ڍئڈ نے اس‘‘ ۔ آمیزنڌ ےیرڈ۔ ہے شادڈ

 قدر اس۔ ڍہاتھا شاہے ڍے زر شاہ برمال یےں سامنے ڍے

 غےر نہ بھڈ پر نام ڎئے پڍارے اس اپنے ڍہ تھڈ حیران

 ڎردن دیڍھتیں ڍر پرچےنڇ‘‘  نیم نڇ’’  اس بھابڈ ڍرسڍڈ

۔لڎیں ڍرنے ڍرتصدیق ہال  
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 ڍررہڈ اب ےہ سےال اہم سے سب‘‘ ؟ ہے ڈرہ ہے سے ڍس ’’

۔تھڈ  

 جائے چل پتا خےدبخےد بعد دن چند تمہیں۔ ہے سرپرائز ’’

 سے ادا خاص ایڇ ڍر دیڍھ طرف ڍڈ اس بھابڈ‘‘ ۔ ڎا

 ڍے ڈمپلز ےالے پڑنے پر ڎالےں ڍے ان تےےہ مسڍرائیں

۔ڎئڈ مسڍراتڈ خےدبخےد ڍر دیڍھ  

 بہت مصداق ڍے‘‘ ۔ پائے سےالڍھےں چھےٹڈ سےجان ’’

 بھڈ سے جس چاہے ڍڈ اس سے بال ڍڈ اس۔تھڈ خےش

۔ہے شادڈ  

‘  ڈھانسے‘  پاڎل خاصے اس ڍے آپ!  بھابڈ ےیسے ’’

 ڍے عقل ڍس آخر ڍے دیےر سے اڍڑفے اےر‘  جھڎڑالے

 ڍہہ ڍے چڑانے انہیں ےہ‘‘ ۔ ہے دڈ دے لڑڍڈ نے اندھے
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 بیربہےٹڈ ہنستے ہنستے ڍر سن نام ڍے اس ےہ تھڈ رہڈ

 ساشرارت خےبصےرت پربہت چہرے ڍے ان۔ لڎیں ہےنے

 ڍئڈ بغیر جھپڍائے آنڍھیں ےہ۔ تھا ابھرآیا تاثر مزین سے

۔رہڈ دیڍھتڈ انہیں سے نظرےں سچل لمحے  

 ڍیا بھڈ ےیسے۔ ہے تھےڑڈ ڍمڈ ڍڈ قدردانےں میں دنیا ’’

 ایڇ میں الڍھےں۔ میں بھائڈ سے چاند میرے ہے ڍمڈ

 مینرز ریڍٹےاٹ‘  پرسنالٹڈ فل پاےر‘  ایجےڍیٹڈ ےیل۔ ہے

 ےمہذب پرڍشش ایڇ۔ ہے ڍامالڇ ےحشمت ےجاں دےلت

 ہیں پرمرتڈ اس جے ہیں لڑڍیاں ہزارےں۔ ہے فائز پر پےسٹ

 بیٹھے تیار ڍے دینے لڑڍڈ اسے جے ہیں ےالدین الڍھےں اےر

 تے بھڈ ٹھہرڈ انتخاب نظر ڍڈ اس ہے ےہ ایڇ جبڍہ ہیں

۔لڎیں ہنسنے میں سرےں دھیمے سرہالتے ےہ‘‘ ۔ پر ڍس  
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 ہیں ڍررہڈ ادا ڍاڍردار بہن رےائتڈ ےاقعڈ تے آپ ارے ’’

 نہیں ڍےئڈ تے ڍمڈ میں اس ڎئیں بھےل تے بات ایڇ لیڍن

 لے سیڍھ بھڈ ڍرنا محبت ڍہیں سے اس ڍے دل ماسےائے

 عمر سارڈ بیچارڈ بیےڈ‘  ہےڎڈ بسر زندڎڈ اچھڈ بہت

۔لڎڈ چھیڑنے انہیں ےہ‘‘ ۔ ڎڈ دے دعائیں  

 ہڈ نہ‘  ڍرے مت میال دل سے رفط ڍڈ اس!  مشعال نہیں ’’

 سےبر بہت ہے اچھا بہت ڍا دل ےہ‘  دے بسنے بدڎمانڈ ڍےئڈ

 پھر ہے ہےجاتا ڍیا اسے ڍبھار ڍبھڈ نجانے بس۔ نرم اےر

 ےہ اےر ہے جاتا ڍار بے سبھڈ‘  سننا ڍہنا‘  سمجھانا ڍا ڍسڈ

 ےہ میں صےرت دےسرڈ۔ ہے لیتا ٹھان ےہ جے ہے ڍرتا ےہڈ

 رہڈ ڍہہ سے سنجیدڎڈ ےہ‘‘ ۔ ہے انسان اچھا بہت ایڇ

۔تھیں  
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 ڍررہڈ مذاق تے میں‘  ہےڎئڈ جذباتڈ تے آپ…  رے…  ارے ’’

)  ۔ ہےئڈ حیران ہڈ خےد پھر۔ بیٹھڈ ڍہہ انہیں یڍدم ےہ‘‘ ۔ تھڈ

 صبح نے جس تھڈ رہڈ ڍہہ یہ میں بارے ڍے زر شاہ ےہ

 ڍے اس بھڈ سےچ یہ(   تھڈ اٹھائڈ انڎلڈ پر ڍردار ڍے اس

 مسڍراتے ہنستے ےہ تھڈ ڍرپائڈ نہ تڍےغار مےڈ

 اٹھ پھر۔ رہڈ ڍرتڈ باتیں سے ان تڇ دیر ڍتنڈ ڍھلڍھالتے

 تڇ ڎئے رات۔ ڎئڈ جاڍربیٹھ پاس ڍے ابیشا ےاپس ڍر

 بیٹھڈ تڇ دیر ڍافڈ بھڈ ےہ۔ تھا ڍاپرےڎرام پیٹنے ڈھےلڇ

 ےہ۔ تھے ہےئے ماہئے‘  ٹپے ڎانے ڍے طرح عجیب۔ رہڈ

 اتنے ےہ بعد عرصے بہت۔ لڎڈ ہےنے دےہرڈ ڍر ہنس ہنس

 اس لئے اسڈ۔ تھڈ بنڈ حصہ ڍا ماحےل رےائتڈ اےر مڍمل

 ڍےئڈ ڍبھڈ۔ تھیں رہڈ ہے مثبت بہت بھڈ سےچیں ڍڈ
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 التڈ ڎھسیٹ ڍے امڈ بڑڈ میں ماہیےں‘  پٹےں ڎانے عےرت

 ڍڈ زینب چچڈ عےرتیں ڍبھڈ۔ ڍے بھابڈ شڎفتہ ڍبھڈ اےر

 سرے ےہ جسے ڍڈ لڑڍڈ نامعلےم اس ڍبھڈ تے التیں شامت

 بھڈ سے جس جس تے نے س ا۔ تھڈ نہیں ہڈ جانتڈ سے

 دیا ٹال ڍر ڍاڍہہ سرپرائز نے سب پےچھا متعلق ڍے دلہن

 تھے ڎانے میں بےلڈ مقامڈ ڍے طرح عجیب عجیب۔ تھا

 چلڈ میں ڍچن ڍر اٹھ ےہ۔ لڎا دڍھنے سر ڍا اس جلد بہت

 خےد ڍر ڍہہ ڍا چائے اسے۔ تھڈ مےجےد مالزمہ ےہاں۔ آئڈ

۔لڎڈ پےچھنے تے آیا خیال ایڇ اچانڇ رہڈ ڑڈڍھ ہڈ پاس  

 ہے سے ڍس شادڈ ڍڈ زر شاہ یہ ہے جانتڈ تم!  خےرشیدہ ’’

 پےچھ سے اس ڍرڍے مخاطب سے پیار بہت‘‘ ۔ ہے رہڈ
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 ڍااپنا اس بھڈ یہ ڍا نڍلےانے مطلب سے ڍسڈ۔ تھڈ رہڈ

۔تھا انداز مخصےص  

 اس ہےڍر حیران ےہ بناتے بناتے چائے‘‘ ؟ جانتیں نہیں آپ ’’

۔ڎئڈ الجھ مزید ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے چہرے ڍے  

 رہڈ ہے سے ڍس بتائے پلیز۔ جانتڈ نہیں ڍچھ میں…  نہیں ’’

۔پےچھا دےبارہ سے اس‘‘ ؟ ہے  

تے شادڈ ڍڈ ان جڈ ےہ ’’  ‘‘… 

 ڍڈ زر شاہ سے منہ ڍے اس الفاظ ڍے باقڈ‘‘!…  خےرشیدہ ’’

 ڍڈ درےازے ڍر چےنڇ بھڈ ےہ۔ لئے اچڇ پڍارنے

 دیڍھنے ڍے زر شاہ سے خےبرے اس ڍھڑے پر چےڍھٹ

۔لڎڈ  
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 چائے‘  تھڈ تیار ڍے ماننے حڍم ٓ فےرا ےہ‘‘ ۔ جڈ شاہ جڈ ’’

۔ڍر چھےڑ  

 لے ےہ ہے پڑا مےبائل پر ٹیبل میں ڍمرے میرے جائے ’’

 ڍتنڈ باہر۔ تھڈ رہڈ دیڍھ اسے ہےڍر حیران مشعال‘‘ ۔ آئے

 ڍہہ بھڈ سے ڍسڈ ڍام یہ ےہ تھیں مالزمائیں سارڈ

 مشڍےڇ اسے ڍہنا ڍے خےرشیدہ پر طےر خاص۔ اسڍتاتھ

 ڍر ڍہہ ڍا رڍھنے خیال ڍا چائے اسے خےرشیدہ۔ ڍرڎیا

 درےازے بھڈ نے زر شاہ ہڈ جاتے ڍے اس۔ ڎئڈ نڍل باہر

 چائے نے اس میں دیر جتنڈ پھر۔ تھڈ دڈ چھےڑ دہلیز ڍڈ

۔آئڈ چلڈ بھڈ خےرشیدہ انڈیلڈ میں ڍپ لئے اپنے ڍر بنا  

 اس‘‘ ۔ ہے رہڈ ہے سے ڍس شادڈ ڍڈ اس ںنہی بتایا نے تم ’’

۔پےچھا دےبارہ طرح ڍڈ ڈھیٹےں نے  
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 جانتے ےالے حےیلڈ۔ نہیں علم ڍچھ تے ڍے مالزمےں ہم ’’

 اصرار بھڈ نے اس۔ ڍردیا انڍار صاف نے اس‘‘ ۔ ڎے ہےں

 ڍمرے اپنے۔ آئڈ نڍل باہر ڍر لے ڍاڍپ چائے۔ تھا ڍیا نہیں

 نظر ڍڈ اس ہےئے چڑھتے سیڑھیاں لئے ڍے جانے میں

 ڍے عےرتےں جمع میں صحن پار اس ڍے ےال ڎالس

 میں صحن باہر۔ آڎئڈ ےاپس ےہ۔ پرپڑڈ زر شاہ دیڍھتے

 نے زر شاہ۔ تھڈ جارڈ سے زےرےشےر تڇ ابھڈ محفل

 اچٹتڈ ڍے لحظہ ایڇ ڍر دیڍھ رڍتے آڍر پاس اپنے اسے

 تے سبڍڈ اسے۔ ہےڎیا متےجہ طرف ڍڈ باہر پھر ڈالڈ نڎاہ

 ےقت اس۔ رڍھا ز با ڍے خےد سے ڍہنے ھڈب ڍچھ لیڍن ہےئڈ

 پھیال بدمزڎڈ ڍچھ۔ تھڈ خےش بہت ڍر سن ڍا شادڈ ڍڈ اس

۔تھڈ چاہتڈ ڍرنا نہیں غارت ڍے مےڈ اپنے ےہ ڍر  
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 اسے نے اس برعڍس ڍے مےڈ اےر طبیعت اپنڈ‘‘…  ہیلے ’’

 اس سے نظرےں سےالیہ زر شاہ ٓ جےابا ۔ڍرڈاال بھڈ متےجہ

 دیڍھنے اسے ئےل ڍے جاننے ےجہ ڍڈ اخالقڈ خےش

ڍہے ڍچھ مزید شاید)  ۔ لڎا   ) 

 اس ہڈ ڍھڑے ڍھڑے ڍر پھیال آنڍھیں‘‘ ؟ پیےڎے چائے ’’

 ڍے سب ےہاں۔ ڍڈ پہل بڑھاتے طرف ڍڈ اس ڍپ اپنا نے

 ڍے شخص اس ےہ ڍہ تھا سےچا نے اس ہےئے بیٹھے ساتھ

 درآمد پرعمل سےچ اپنڈ اےر۔ ڎڈ جھڎڑے نہیں اب ساتھ

۔تھڈ بھڈ مخاطب ےس اس ےہ اب لئے ڍے ڍرنے  

 مشعال۔ تھا ہےا ےصےل جےاب سخت بہت‘‘ ۔ نےشڍریہ ’’

۔ڎئڈ ڍررہ دیڍھ صرف  



Novelnagri 
191 

 تھا ڍہنا ڍا بھابڈ۔ سڍتا سدھر نہیں بھڈ ڍبھڈ شخص یہ ’’

 محسےس تے مجھے لیڍن ہے مالڇ ڍا دل اچھے بہت یہ ڍہ

 نہیں پاس ڍے اس بھڈ چیز ڍےئڈ ڍڈ نام دل ڍہ ہے ہےتا

۔ہے فناےاق بالڍل سے اس بلڍہ  ‘‘ 

 ڍے آفرز اچھڈ اےر لےڎےں خےبصےرت ڍہ ہیں ڍہتے پاپا ’’

 عمر سارڈ تے نہیں۔ چاہئے ڍرنا نہیں ریجیڍٹ ڍبھڈ

 پہلڈ ہے بیڈلڇ بڑے۔ چھےڑتے نہیں پیچھا ہڈ پچھتاےے

 اےڍے…  تم لیڍن طرف تمہارڈ ہےں آئڈ ڍر چل خےد دفعہ

۔ ڎا ڍرے تھےڑڈ آفرز جیسڈ ہم ڍےئڈ ہر…  ایزیےےش

 بھڈ نیند اےر ہے رہڈ ہے بہت طلب ڍڈ چائے تے مجھے

 ڍا چہرے ڍے اس تے مسڍرائڈ سے دلڍشڈ ےہ‘‘ ۔ ہے آرہڈ

 اسے جے ےہ۔ لڎا مسڍرانے بھڈ تاثر ڍن ےمسحےر دلڍش
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 بات ڍڈ اس ےہ‘  تیےرےںسے ڍڑے‘  تھا رہا دیڍھ ہڈ

 پر چہرے۔ تھا چڍا سمجھ طرح اچھڈ بہت ڍامفہےم

 شرارے آنڍھیں۔ ےتھ ےاضح بہت تاثرات ڍے ناپسندیدڎڈ

۔لڎیں اڎلنے  

 اڎر‘‘ ؟ سے مقام اپنے ڎرےڎڈ ڍتنا اےر تم مشعال اپ شٹ ’’

 بے اس ڍے اس تےےہ ہےتا بھرا نہ سے عےرتےں صحن باہر

 آےاز بمشڍل۔ دیتا تےڑ ہڈ ڍامنہ اس پر آفر شرمناڇ حیا

۔تھا بےال ےہ ڍر رڍھ ڍےدھیمڈ  

 پھر لڎاڍرپلٹڈ سے ہےنٹےں ڍپ مسڍراتڈ اختایر بے ےہ

 اٹھا بےل ہڈ جلدڈ سے تھا ٹمپرز لےز بہت زر شاہ۔ ڎئڈ رڇ

 اسے نے اس جیسے ڍا بات ڍڈ اس رہڈ لیتڈ مزہ ےہ۔ تھا

۔ہےا نےازا سے ایےارڈ  
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 اپنے تم ڍہ ڍہاتھا سے دھڑلے بڑے دن اس تے نے تم ’’

 اب‘  ہے پاسدار بہت ڍے ڍہے ڍے ران اے رےایات ڍڈ بڑےں

۔تھا ےاال دالنے اشتعال ڍاانداز اس‘‘ ۔ ہے ہےا ڍیا  

 بے ےہ۔ چیخا ڍر غرا ےہ‘‘ ۔ السٹ ڎیٹ یے اینڈ…  اپ شٹ ’’

 مزید ےہ۔ تھڈ ہنسڈ طنزیہ بڑڈ۔ ڎئڈ چلڈ مسڍراتڈ اختیار

 باز سے ڍہنے ڍچھ مزید ڍے خےد لیڍن۔ لڎا بھڑڍنے

 ڍڈ اس مشعال۔ دبالئے تلے دانتےں ہےنٹ لئے ڍے رڍھنے

 اپےر ڍامطلب اس شاید۔ رہڈ لیتڈ مزہ ڍا بسڈ بے

۔ہےچڍاتھا  

 ےہ‘‘…  ڎڈنائٹ اےڍے…  ڍزن ڈیئر تھڈ رہڈ جاہڈ تے میں ’’

 میں ڍمرے اپنے اےپر چڑھتے ڍرسیڑھیاں ڍہہ سے آرام

 ابھڈ میں حےیلڈ لیڍن تھے رہے بج بارہ ڍے رات۔ آڎئڈ
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 بستر ڍرڍے ختم چائے ےہ تھڈ ہےئڈ لڎڈ رےنق ڍافڈ بھڈ

 ڍے راتےں دےسرڈ آج۔تھڈ ڎئڈ بھڈ سے ٓ فےرا تے لیٹڈ پر

 ہڈ لیٹتے لئے اسڈ تھا آسےدہ اےر مطمئن بہت ذہن برعڍس

۔تھڈ ہےڎئڈ مہربان نیند  

/// 

 ڎالبےں۔ تھڈ آئڈ چلڈ میں صحن ڍر اٹھ صبح ہڈ صبح ےہ

 سائز ایڍسر‘‘  یےڎا’’  ےہ ڍر بیٹھ قریب ڍے غنچےں ڍے

 ٹریڇ۔ تھڈ رڍھڈ باندھ چٹیا ڍر ڍس ڍڈ بالےں۔ لڎڈ ڍرنے

 دےنےں پررڍھے ڎھٹنےں تھہا دےنےں ےہ ملبےس میں سےٹ

 ےہ ڍئے بند آنڍھیں ڍر مال ساتھ ڍے دےسرے ایڇ پائےں

 اجنبڈ ایڇ پاس اپنے جب۔ تھڈ رہڈ لے سانس لمبے لمبے

۔ڎئڈ چےنڇ پر آےاز  
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 ڍھےل آنڍھیں ٓ فےرا نے اس پر آےاز اجنبڈ‘‘!  علیڍم اسالم ’’

 شرےع سے پائےں تالش ڍڈ نظرےں ڍڈ مشعال۔ دیں

 تھا بھڈ ڍےئڈ جے ےہ ہےڎئڈ مخت سرپرجاڍر ڍے ہےڍراس

 جےان اےر بالڍاحسین۔ تھا مالڇ ڍا پرسنالٹڈ زبردست بہت

 اجنبڈ ایڇ سے ایڇ رےز ہر۔ تھا بھڈ اجنبڈ لئے ڍے اس

 ڎھےرنے سرتاپا اسے ےہ تھا رہا ڍےمل دیڍھنے اسے چہرہ

۔لڎڈ  

 بتایا نام صرف مسڍراتے نے اس‘‘ ۔ ہےں میر شاہ میں ’’

۔مسڍرادڈ ٓ پھررسما ڎئڈ پہچان ےہ باقڈ۔ تھا  

۔مشعال ایم آئڈ…  ہیلے ’’  ‘‘ 

 خےشڈ ڍر مل سے تم مجھے‘  مشعال آر یے…  رئیلڈ ’’

 ہنسنے سے سرےں دھیمے ےہ بےال برجستہ ےہ‘‘ ۔ ہےئڈ
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 بھڈ سے اس بلڍہ طرح ڍڈ اسامہ نے میر شاہ۔ لڎڈ

 میں نظر ڍڈ اس ےہ۔ دیاتھا رسپانس منفرد سے سب مختلف

۔جچا بہت  

 شاہ ڍےہڈ رات۔ ہےں ڍررہا اے بڈ ایم یںم ڍراچڈ میں ’’

 میرڈ۔ ہےں پہنچا یہاں میں سلسلے ڍے شادڈ ڍڈ بھائڈ

 تھا سےیا بجے تین رات اڎرچہ۔ ہے عادت ڍڈ خیزڈ صبح

 تے دیڍھا بیٹھے یہاں ڍے آپ۔ ڎئڈ ڍھل آنڍھ ہڈ جلد صبح

 نہیں مالقات بھڈ سے ڍسڈ ابھڈ باقڈ۔آیا نڍل سے ڍمرے

۔پرسرہالدیا ارمیشنانف ڍڈ اس نے اس‘‘ ۔ ہےئڈ  

 آپ۔ ڍردیا ڈسٹرب نے میں اےر تھیں بزڈ آپ…  اےڍے ’’

 یہیں بھڈ میں تڇ دنےں چند الحال فڈ اےر ہیں یہیں بھڈ

 سہےلت اےر تفصیلڈ بھڈ ےہ اےر ہےڎڈ مالقات میں بعد۔ ہےں
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 نظرےں مسڍراتڈ ےہ چالڎیا ہالتا ہاتھ ےہ‘‘…  ڎڈلڇ۔ سے

 ےہ یقتدرحق۔ رہڈ دیڍھتڈ ڍے پشت چےڑڈ ڍڈ اس سے

 اس ہےئے مسڍراتے۔ تھا لڎا اچھا ہڈ میں نظر پہلڈ اسے

 ڎھنٹہ آدھ ٓ تقریبا۔ ڍرلڈ اختیار نشست ےہڈ اپنڈ دےبارہ نے

 بڑڈ بھابڈ شڎفتہ تے پہنچڈ میں ڍچن ڍر ہے فارغ ےہ بعد

 ڍر مل ساتھ ڍے مالزمائےں سے چابڍدستڈ اےر تیزڈ

۔تھیں ڍرےارہڈ تیار ناشتہ  

 نے بھابڈ شڎفتہ اےر زینب چچڈ چارج ڍاسارا ڍچن

 ڍرےاتڈ تیار ڍھانا ےہ ہڈ میں نڎرانڈ اپنڈ۔ رڍھاتھا سنبھال

 سے ادھر لئے میں ہاتھ تسبیح ےقت ہر اماں بڑڈ۔ تھیں

 ڍے ڍامےں دےسرے ڍے حےیلڈ ڍے مالزمائےں ادھر

 لڑڍیاں سب۔ آتیں نظر ڍرتڈ جارڈ ہدایات میں سلسلے

 میں انڎلش سال اسڈ علیشہ۔ تھیں ڍررہڈ حاصل تعلیم
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 اسڈ نے عشاء۔ تھڈ ہےئڈ فارغ ڍر دے پیپرز ڍے ماسٹر

 ایف اسامہ اےر نشاء۔ تھے دیا امتحان ڍا ڎریجےیٹ سال

۔ تھے منارہے فراغت جشن بعد ںڍے پیپرے ڍے سڈ ایس

 آج تھا ڍاارادہ بننے ڈاڍٹر میں مستقبل ڍا بھائڈ بہن دےنےں

 راے زےبیہ‘  ابیشا ہمراہ ڍے بھابڈ شڎفتہ بہنیں تینےں ڍل

۔ تھیں مڎن میں تیاریےں ڍڈ شادڈ مالئے ساتھ ڍے ماریہ

 ساتھ ڍے زاد خالہ عشاء اےر زاد مامےں اپنے علیشہ

 بیاہ آباد اےراسالم ڍراچڈ بالترتیب ڍے دےنےں۔ تھیں منسےب

 جھنجٹ بھڈ ڍسڈ ایسے الحال فڈ نشاء جبڍہ۔ تھا ڍرجانا

 چھیڑ ڍے دےسرےں آزادڈ اپنڈ اےر۔ تھڈ آزاد بالڍل سے

۔تھڈ ڍرتڈ انجےائے خےب ڍر چھاڑ  
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 نہیں ضرےرت ڍڈ ڍرنے تیار ناشتہ ہیےڈ لئے میرے ’’

 ڎالس ایڇ ڍا دےدھ اےر ٹےس اےر انڈہ ایڇ صرف۔ ہے

 ناشتے نے بھابڈ پاڍر مےجےد میں ڍچن اسے‘‘ ۔ دیں دے

 ڎھسیٹ اسٹےل ڍر بتا انہیں تےےہ پےچھڈ پسند ڍڈ اس میں

 ہاتھ سے یزڈت ڍے مالزمائےں بیٹھتڈ ہڈ پاس ڍے بھابڈ ڍر

۔رہڈ دیڍھتڈ چالتے  

 ان‘‘ ۔ ہے اسمارٹ اتنڈ تے لئے اسڈ‘  ہے ڍھاتڈ ڍم قدر اس ’’

 شڎےفے ڍے پرہنسڈ ہےنٹےں ڍے اس پر ڍمنٹس ڍے

 ڍچن سمیت بچےں اپنے دےنےں زےبیہ اےر ماریہ۔پھےٹے

 ڍے آفت زیادہ ہڈ بہت بچے ڍے ان۔ ہےئیں ےارد میں

 تیار فیڈر اےر ڎالس ڍا دےدھ انہیں ےہ۔تھے پرڍارے

 ڍاعالم افراتفرڈ ایڇ میں ڍچن سارے۔ لڎیں دینے ڍرڍے
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 عافیت ہڈ میں ڍھسڍنے سے یہاں نے اس۔ ہےچڍاتھا برپا

۔سمجھڈ  

 ڍچن‘‘ ۔ بھجےادیں میں ڍمرے میرے ناشتہ میرا!  بھابڈ ’’

 باہر تے دڈ ہدایت انہیں نے اس ہےئے نڍلتے باہر سے

 ناڎےارڈ ئڈانتہا نے زر شاہ ہےتے داخل اندر ےقت نڍلتے

۔دیڍھا اسے سے  

 نہیں تے مہندڈ میں ہاتھےں تمہارے۔ بھجےائیں ڍیےں بھابڈ ’’

 رڇ ڍر چےنڇ پر آےاز سخت ےہ‘‘ ۔ جائے لے خےد تم۔ لڎڈ

 ڍے قدم دے صرف سے اس ہڈ پر دہلیز ڍڈ درےازے۔ ڎئڈ

 مغرےر الپرےاہ ڍے زر شاہ بغےر ڍر رڇ ہڈ پر فاصلے

۔لیا ڍاجائزہ ےجےد  
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 اسے دفعہ ڍتنڈ نے اس۔ تھا ڍامالڇ جےدے الپرےا بہت ےہ

 شخصیت۔ تھا لڎایا اندازہ یہڈ دفعہ ہر اےر۔ تھا دیڍھا بغےر

 میں انداز۔تھڈ چھلڍتڈ نیازڈ ےبے الپرےاہڈ بظاہر سے

 ڍبھڈ تھڈ سفاڍڈ۔ تھا غرےر اےر تھڈ اڍڑ ایڇ تھا استغناء

 اس۔ تھڈ لیتڈ دھار رےپ ڍا ےحشڈ ایڇ سفاڍیت یہ ڍبھڈ

 شمار بے ڍرتے مقابلہ ڍر ڈٹ سامنے یںم آنڍھےں ان نے

 لئے ڍے اپنےں صرف بھڈ ےہ تھڈ دیڍھڈ اپنائیت دفعہ

 جب تھڈ لیتڈ دھار ڍارےپ سختڈ ےقت اس اپنائیت ےہ لیڍن

۔آجائے سامنے ڍے آنڍھےں ہستڈ برداشت ناقابل  

۔رڍھتاتھا انداز ےاال چھاجانے اےر پرڍشش ہڈ بہت  

 ہےتا محسےس یےں تے تھا ڍرتا بات جب ےہ میں انداز حتمڈ

 ڍاپےراپےراارادہ ڍردینے نہس تہس ڍچھ سب ےہ جیسے

 شاید۔ آتاتھا نہیں خےف سے اس اسے بھڈ پھر ہے چڍا باندھ



Novelnagri 
202 

 زیادہ سے حد میں مقابلے ڍے پراس خےد اسے ڍہ لئے اس

۔تھا یقین  

 ڍے ےمقام مرتبے‘  ےجاڎیر دےلت ےجےد ےآہنڈ فےالدڈ

۔ےجےد یہ ڈےبا میں نشے  

 صاف ڈلے ڍھلے پاڇ سے بناےٹ ے تصنع ڍے ڎائےں

 میں ےفضا ماحےل ےترےتازہ خالص بالڍل اےر ستھرے

 ےحسن ےجاہت مردانہ ےجےد دلڍش‘  سراپا یہ پالبڑھا

 بالڍل ہیں ڍہتے جہانزیب زر شاہ جسے شخص ڍامرقع

۔تھا شڍست ناقابل  

 پےرڈ اپنڈ نے اس ڍہ تھا اعتراف سے ےجان دل اسے

 مڍمل اےر ےالڈ نےچھاجا انڎیز سحر ایسڈ میں زندڎڈ

 جےلف ڍہ ٓ حتڈ۔ تھا دیڍھا نہیں شخص ڍامالڇ شخصیت

 حسن مردانہ یہ۔ تھا ڍم بہت میں مقابلے ڍے اس بھڈ
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 زر شاہ یہ سے اےپر۔تھا شاہڍار جاڎتا جیتا ڍا ےےجاہت

 ناڎےارڈ بھڈ ڍسڈ ےہ تھا عادڈ ڍا عمل طرز جس

 رعےنیت‘  ےدلربائڈ دلڍشڈ‘  ےجےانڈ حسن ناپسندیدڎڈ

 جےچاہتاتھا۔ تھا ڍرتا اپناڍام بغیر دیڍھے ےڍ ےطنز

 ڍڈ اس۔ تھڈ چڑ سے شخص اس ڍے اس۔ منےالیتاتھا

 ڍڈ اس تھڈ نفرت سے اس اسے سے ےجہ ڍڈ شخصیت

 ڍڈ اس‘  آتاتھا پرترس اس اسے سے ےجہ ڍڈ سےچ

 سے ےجہ ڍڈ خال ےالے جانے رہ مےجےد میں شخصیت

 لہجے اٹل ےہ۔ تھڈ ڍرڎئڈ محسےس سہڈ سے دیر ےہ جسے

 بات ڍر دیڍھ ڍے مےڈ ڍے اس ہمیشہ جبڍہ تھا شخص ےاال

۔ڍرتاتھا  
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 نڍل ڎنجائش میں زندڎڈ میرڈ لئے ڍے شخص اس ڍیا ’’

 سے دل اپنے نے اس دیڍھتے ڍےبغےر اس‘‘ ۔ ہے سڍتڈ

۔تھا تےقع حسب جےاب۔ ڍیا سےال  

۔دڈ ہنس ےہ‘‘ ۔ نہیں ’’  

 الےںس پندرہ‘‘ ۔ ڍزن ڈیئر آنا لے تم…  جائےں لے ڍیےں میں ’’

 سرائیت میں ےپے رڌ شڍست ایڇ ڍر دیڍھ اسے جے بعد

 خےد ےہ ڍر انڈیل پر اس سارڈ ڍڈ سارڈ ےہ تھڈ ڎئڈ ڍرتڈ

 سمیت مسڍراہٹ سےزہریلڈ۔ تھڈ چاہتڈ ڍرنا ریلیڍس ڍے

 تاسف ےہ۔ تھڈ جا جاےہ یہ ےہ ڍر اچھال طرف ڍڈ اس بات

۔رہا دیڍھتا ہےتا غائب اسے سے نظرےں بھرڈ  

/// 

 آمد ڍڈ مہمانےں لئے ڍے شرڍت میں دڈشا میں حےیلڈ

 عزیز سارے ڍرڍے ایڇ ایڇ تھڈ ہےچڍڈ شرےع ےرفت
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 ملنے سے اس۔ تھے رہے ہے جمع میں حےیلڈ ےاقارب

 آئڈ پسند بہت خاتےن زہرہ پھےپڈ بڑڈ اسے میں ےالےں

 ڍے پےتیےں پےتےں بیٹیےں‘  بہنےں بہےئےں اپنڈ ےہ۔ تھیں

 ساتھ ڍے شعالم تڇ دیر ڍتنڈ۔ تھیں الئڈ تشریف ہمراہ

 انداز شیریں بھرا محبت ڍا ان اسے۔ رہیں بیٹھڈ چمٹائے

 لئے اسڈ۔ تھیں بھڈ ےالدہ ڍڈ بھابڈ شڎفتہ ےہ۔ بھایا بہت

 ےہ۔ ڎئڈ بن جڎہ خاص ایڇ لئے ڍے ان میں دل ڍے اس

 ملنے سے ان بھڈ اب۔ تھڈ دیےانڈ ڍڈ ان ہڈ سے بچپن

 ےڍ علیشہ بعد ڍے لےڎےں ان۔ تھڈ خےش بہت ےہ بعد ڍے

 ڍے اس لےڌ ےہ۔ تھڈ ہےئڈ آمد ڍڈ خاالئےں اےر مامےئےں

 البتہ ملڈ سا سرسرڈ صرف ےہ سے ان۔ تھے اجنبڈ لئے
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 لیا جائزہ ڍابغےر منڎیترےں ڍے علیشہ اےر عشاء نے اس

۔تھا  

 ڍچن ڍر اٹھ سے درمیان ڍے لڑڍیےں ےہ قریب ڍے دےپہر

 ہر آپ’’ ۔ تھیں مےجےد ےہاں بھابڈ بھڈ ابھڈ۔ آئڈ چلڈ میں

 ڍے آمےں اےر سیبےں ےہ‘‘ ؟ نہیں اڍتاتڈ سنبھالتے ڍچن قتے

 ڍر دھلےا سے مالزمہ ڍر نڍلےا پھل سے میں ٹےڍرےں

 سے ےجہ ڍڈ مہمانےں ڍہ جے تھیں رہڈ رڍھےا میں فریج

 ڍے ان ےہ دیر ڍچھ۔ تھے ڎئے بھیجے ڍر تےڑ سے باغ

 پےچھ ڍر دیڍھ نہ مےڈ پھر رہڈ ڍرتڈ ڍاانتظار ہےنے فارغ

 ڍر اٹھا سر پر پےچھنے سے اپنائیت قدر اس ےڍ اس ےہ۔ لیا

۔لڎیں دیڍھنے اسے  

 اےر۔ ہے بات ڍڈ رےٹین یہ!  ڈیئر مشعال ڍیسڈ اڍتاہٹ ’’

 بیچاریاں یہ تے ڍام سارا۔ ہےں ڍرتڈ ڍام ڍےنساخےد میں پھر
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 ڍڈ ان‘‘ ۔ ہےں چالتڈ حڍم صرف تے میں۔ ہیں ڍرتڈ

۔دڈ ہنس ےہ پر انڍسارڈ  

 ڍے ایڇ ہر خدا تے پھر۔ ڍڈ ےچالن حڍم ہے شان ڍیا ےاہ ’’

رہیں جتڈ بدستےر بھابڈ‘‘ ۔ دے مےقع ۰۔   

 میں منہ ڍرمیرے دیڍھ۔ ہیں مینڎےز فریش فریش ڍتنے ’’

 ےہ ڍر پڍڑ آم ایڇ سے پاس ڍے ان‘‘ ۔ ہے لڎا آنے پانڈ

۔لڎڈ اچھالنے  

۔لڎڈ دیڍھنے ےہ ڍہا سے پیار نے انہےں‘‘ ۔ تےڍھالے ’’  

۔بنائےں شیڇ ملڇ…  نہیں ’’  

۔بنائےں شیڇ ملڇ…  نہیں ’’  ‘‘ 

 نڍلےا ایپلز سے ٹےڍرڈ دےسرڈ ےہ‘‘ ؟ ہے آتا بنانا تمہیں ’’

۔تھیں رہڈ پےچھ رڍھتے ڍر  
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 ہےں بناسڍتڈ ڍچھ سب میں‘  ڍیا شیڇ ملڇ‘  ےیسا ایسا ’’

 نہ انڎلیاں۔ ڎڈ ڍھالئےں ڍر بنا ڈش ڍےئڈ دن ڍسڈ ڍے آپ

 ایشین میں برطانیہ ےہاں۔ ڎا ڍہئے مجھے تے ڎئیں رہ چاٹتڈ

 ڈپلےمہ ڍاباقاعدہ‘‘  فےڈز ریشین’’  نے میں سے ٹیےٹ انسٹڈ

۔ تھڈ اسٹےڈنٹ ترین ذہین ڍڈ ٹیےٹ انسٹڈ۔ ہے ڍررڍھا

 ڍہ تھڈ دھےم اتنڈ میں فیملیز پاڍستانڈ ڍڈ ڍھانےں میرے

 آتڈ پےچھنے تراڍیب ڍڈ ڍھانے سے مجھ لیڈیز پاڍستانڈ

 ڍبھڈ ڍبھڈ بھابڈ۔ لڎڈ ڍرنے تعریفیں اپنڈ ےہ‘‘ ۔ تھیں

۔رہیں مصرےف میں ڍام بدستےر ڍر ڈال نظر پاش محبت  

تم ڍہ تھڈ سمجھڈ تے میں ’’  ‘‘… 

 ناراض سےائے مجھے ڍہ ڎڈ ہےں سمجھڈ آپ…  ڍیا ’’

 بات ڍڈ ان‘‘ ۔ نہیں آتاہڈ ڍچھ اےر ڍے ڍرنے غصہ‘  ہےنے
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 جلدڈ نے انہےں۔ انہیںدیڍھا سے خفڎڈ مصنےعڈ ڍر ڍاٹ

۔سرہالدیا میں نفڈ سے  

 ڍرنے بات سے رہنے ساتھ لیڍن تھڈ تے سمجھڈ یںم ہاں ’’

۔ ہےنہیں ےہ ہے تڈٓ ا نظر جے تم۔ ہے لڎڈ بدلنے رائے سے

۔ لڎڈ چھیلنے آم سے آرام ےہ‘‘ ۔ تم ہے لڑڍڈ اچھڈ بہت

 نظر ادھر ادھر میں تالش ڍڈ ڎرینڈر ڍر ڍاٹ سے نفاست

۔دےڑائیں یں  

؟ہے ڍہاں ڎرینڈر بھابڈ ’’  ‘‘ 

 سے مصرےف نے انہےں‘‘ ۔ ہے رڍھا میں ڍیبن اس ادھر ’’

 نڍال ڎرینڈر تےےہ ڍیا اشارہ طرف ڍڈ ڍیبن میں انداز

 میں ڎالس۔ تھا تیار شیڇ ملڇ ہڈ میں چندلمحےں۔ الئڈ

۔آڎئڈ پاس ڍے بھابڈ ےہ ڍر انڈیل  
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 ڎالس ڍے ان‘‘ ؟ ہے بنا ڍیسا بتائیں اےر ڍریں ٹیسٹ لیں ’’

۔لڎڈ دیڍھنے شڍل ڍڈ ان ڍر تھما  

 بہت میں ہاتھ تمہارے ےاقعڈ۔ ہے ھااچ بہت…  ڎڈ ےیرڈ ’’

 ےہ۔ لڎیں ڍرنے تعریف ےہ ڍر بھر ڎھےنٹ پہال‘‘ ۔ ہے ٹیسٹ

 ڎھےنٹ ڎھےنٹ ڍر نڍال میں ڎالس لئے پنے ڍرا مسڍرا

۔لڎڈ پینے  

 ختم ڎالس ایڇ۔ تھا آیا ڍےپسند بھابڈ ےاقعڈ جےس مینڎے

۔لڎڈ ڈالنے اےر سے میں جڌ ڍرڇ  

 ےہ ابھڈ‘‘ ۔ پلیز دیں ےد پانڈ ٹھار ٹھنڈا ڎالس ایڇ!  بھابڈ ’’

 راڌ ڍا ڎرمڈ زر شاہ ڍہ تھیں مڎن ہڈ میں باتےں دےنےں

 پسینے۔ تھا آیا سے باہر ڍہیں ےہ۔ آیا چال میں ڍچن الپتآ ا

 آتے اےر ڍررہاتھا صاف سے رےمال پیشانڈ شرابےر سے
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 اسے سے انڍھیےں ڍن نے اس۔ ڍردڈ فرمائش ڍڈ پانڈ ہڈ

۔لڎالیا سے لبےں ڎالس دیڍھتے  

 سارڈ ہے ٹیسٹڈ اتنا۔ پیے مینڎےجےس یہ‘  چھےڑے پانڈ ’’

 اس ڍر ڈال میں ڎالس نے بھابڈ‘‘ ۔ جائےڎے بھےل ڎرمڈ

۔لڎا پینے ڍر مسڍرا ےہ بڑھایا طرف ڍڈ  

 سے نظرےں تعریفڈ ڍر بھر ڎھےنٹ بھڈ ےہ‘‘ ۔ ےاقعڈ ’’

 تھیں نہیں لئے ڍے اس نظریں تعریفڈ یہ اےر لڎا دیڍھنے

۔دڈ ہنس میں دل ہڈ لد ےہ تھیں لئے ڍے بھابڈ بلڍہ  

 بنایا نے میں یہ ڍہ ہےڎا علم تمہیں جب‘  ڍزن فنڈ ےیرڈ ’’

۔ڎا جائے بدل میں پےائزن ٹیسٹ سارا تے ہے  ‘‘ 

 رہے ڍہہ ہیں ڎئے میں ڍمرے بھیا آذر!  بھابڈ آیا یاد ہاں ’’

۔ لڎا بتانے ےہ ڍرڍے ختم ڎالس‘‘ ۔ دےں ڍےبھیج آپ ڍہ تھے
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 عجلت ڍڈ ان زر شاہ۔ ںڎئی نڍل باہر ٓ ڍرفےرا سن بھابڈ

 میں جڌ ےہ پھر مسڍرادیا اختیار بے ڍرڍے محسےس

۔لڎا انڈیلنے میں س ڎال شیڇ ملڇ ڍچا بچا سے  

 پر آےاز ڍڈ اس ےہ‘‘ ؟ ہے رہڈ ہے شادڈ تمہارڈ ہے سنا ’’

 مسڍراہٹ خےبصےرت۔ ڎیا رڇ لڎاتا لڎاتا سے لبےں ڎالس

۔آڎئڈ میں لپیٹ ڍڈ جذبے سنڎین یڍدم  

 ےہ۔ لڎا دیڍھنے میں آنڍھےں ڍڈ اس سیدھا ےہ ‘‘… تے…  ہاں ’’

۔دڈ ہنس ہےئے نرےس بغیر  

‘  قریب بالڍل۔ ڎئڈ رڇ ڎزرتڈ سے پاس ڍے پھراس

پر فاصلے ڍے ہاتھ ایڇ صرف  

 ڍھلنے پھےل ڍے سہرے بھڈ تمہارے ہے بات اچھڈ چلے ’’

 میں غصے بیچارے ڍم از ڍم تے نہیں اےر ڍچھ۔ ہیں لڎے
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 ڍہ پلٹڈ ٓ فےرا پھر لڎڈ نےجا ےہ‘‘ ۔ ڎڈ آجائے ڍمڈ ہڈ

 بال پربڍھرے ڍندھےں۔ ہےڎیا ڍم بھڈ اےر فاصلہ درمیانڈ

 لیڍن تھا انداز اتناقاتل۔ ہےڎئے پر سائیڈ ڍر لڑھڇ دم ایڇ

 شیڇ ملڇ ہاں اےر’’ ۔ تھا ڍامالڇ چتےن تیڍھے بھڈ مقابل

 میں یہ ڍہ نہیں تمہیںعلم شاید۔ شڍریہ ڍا ڍرنے تعریف ڍڈ

 تعریف میرڈ تم سہڈ ہڈ میں انجانے اےر تھا بنایا ہڈ نے

 ڍر پلٹ‘‘ ۔ ڍڈ ڍمال شاہ مشعال یعنڈ…  میرڈ۔ ہے ڍرڎئے

 ڍے ڍندھے ڍے زر شاہ سے ڍندھے اپنے جاتے جاتے

 ڍا غصے ڍے اس ہنستے ہنسڈ ےالڈ جالدینے دل ڍر چھے

 جس۔ ڎئڈ پہنچا اےپر بھڈ سے سےڈڎرڈ ایڇ یڍدم ڎراف

 مارا ڍندھا اپنا سے ڍندھے ڍے اس نے مشعال سے تیزڈ

 ےہ پیچھے۔ تھڈ ڎئڈ نڍل بھڈ باہر سے تیزڈ اسڈ تھا
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 ڍھےلتا پر حرڍت اس ڍڈ اس تھامے میں ہاتھ ڎالس

۔لڎا دینے جنبش میں نفڈ سرڍےباربار  

۔ ڍررہیں نہیں اچھا بالڍل‘  مشعال ڍررہیں نہیں اچھا تم ’’

 ڍڈ جالل میں آنڍھےں ڍڈ اس‘‘…  تم اٹھائےڎڈ نقصان بہت

 نے اس تے بڑھا سے حد غصہ۔ تھیں ڎڈل ڍےندھنے بجلیاں

 ڍر ڎر پر فرش ڎالس۔ مارا ڍھینچ پر فرش ڍے ڍچن ڎالس

 جےس مےجےد میں اس۔ ہےچڍاتھا تقسیم میں ٹڍڑےں ڍئڈ

 ڎالس ہےئے ٹےٹے ہر ےہ اےر رہاتھا بہہ پر فرش ڍے ڍچن

 دل۔ تھا رہا دیڍھ ےجےد منقسم ڍا مشعال میں ٹڍڑے ڍے

 برتن میں سنڇ اےر۔ تھے بھرڎئے سے دھےئیں ےدماغ

 ڍے چہرے سرخ ڍے اس ڍر ہے حیران مالزمہ دھےتڈ
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 نے زر شاہ ڍہ تھڈ پائڈ نہیں ہڈ سمجھ ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے

۔ہے تےڑا ڍیےں ڎالس  

/// 

 خبط ڍا جانے پلٹ برطانیہ ٓ فےرا جے میں دماغ ڍے اس

 اب۔ چڍاتھا اتر اب ڍر سن ڍا شادڈ زرڍڈ شاہ ےہ تھا سےار

 یہاں تے پاپا ماما۔ ڍاتھا ہنےر عرصہ ڍچھ مزید ارادہ ڍا اس

 میں رنڌ ڍے ان یےں ابیشا۔ تھے ڎئے بدل بالڍل آڍر

 ےہ اےر ہے مقیم یہاں سے برسےں جیسے تھڈ ڎئڈ رنڎڈ

 ڍبھڈ لیڍن تھڈ ہےڎئڈ مطمئن بظاہر جے تھڈ خےد ایڇ

 تلخ ساتھ ڍے سب سمیت شاہذر بھڈ ہےئے چاہتے نہ ڍبھڈ

 اےر طریقےں رطے اپنے ےہ۔ تھڈ ڍرجاتڈ یابدتمیزڈ ڍالمڈ

 بھڈ چاہتڈ بدلنا ےہ اےر تھڈ پارہڈ بدل ڍےنہیں ےاطےار انداز

 یہیں عمر ڍےنساسارڈ اسے تھاڍہ خیال ڍا اس۔ تھڈ نہیں
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 اس ڍاہرعمل اس بس ہیں نبھانڈ داریاں رشتہ یہ یا ہے رہنا

۔تھا ترجمان ڍا سےچ ڍڈ  

 نہیں ڍتابیں پاس ڍے لےڎےں تم میں حےیلڈ یہاں…  سنے ’’

 ڍےرس سےائے تھڈ جاچڍڈ میں ڍمرےں ڍے سب ےہ‘‘ ؟ ہیں

 دڈ نہیں دڍھائڈ ڍتاب ڍےئڈ اےر ےہاں اسے ڍے ڍتابےں ڍڈ

 ےاڇ دن سارا سارا شیدائڈ ڍڈ ڍتابےں خےد ےہ اےر۔ تھڈ

 ڍڈ طرح ہڈ ایڇ اب ڍر سن سن میےزڇ لڎائے مین

 زیادہ ےہ پاس ڍے مہمانےں۔ تھڈ ہےچڍڈ بےر سے رےٹین

 میں ڍمرے ڍے اس علیشہ ڈہ جیسے اب تھڈ نہیں بیٹھتڈ

۔لڎڈ پےچھنے سے اس ےہ آئڈ  

 بھائڈ زر شاہ سارڈ ڍڈ سارڈ ےہ لیڍن ہیں تے ڍتابیں ہاں ’’

 ہے ڍاخبط ڍرنے جمع ڍتابیں انہیں۔ ہیں میں ڍمرے ڍے
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 زبردست ایڇ ڍا ڍتابےں بھڈ ےقت اس پاس ڍے ان اےر

۔پڑڎئڈ میں سےچ ےہ ڍر سن بات ڍڈ اس‘‘ ۔ ہے ڍےلیڍشن  

۔ تھڈ جاتڈ آتڈ ساتھ ڍے آسانڈ میں مرےںڍ ڍے سب ےہ

 زر شاہ سےائے تھڈ چڍڈ دیڍھ ڍمرے ڍے حےیلڈ سارڈ

 قریب ڍے ڍمرے ڍے اس ےہ تڇ ابھڈ۔ ڍے ڍمرے ڍے

 رےیہ ڍا زر شاہ تے ایڇ ےجہ ڍڈ اس۔ تھڈ پھٹڍڈ نہیں بھڈ

 اس میں دل ڍے اس۔ تھڈ دلچسپڈ غیر اپنڈ دےسرا اےر تھا

 پیدا بھڈ حسرت خاص ڍےئڈ ڍڈ جانے میں ڍمرے ڍے

 زچ اسے تے ہےڎیا سامنا ڍبھار ڍبھڈ بس تھڈ ہےئڈ نہیں

 ڍمرہ ڍا زر شاہ۔ ڍردیں پار ہڈ حدیں سارڈ ڍڈ ڍرنے

 اس جبڍہ اےر تھا ساتھ ڍے ڍمرےں ڍے ےغیرہ بھابڈ نیچے

 ڍے ڍمرےں ڍے نشاء اےر ابیشا‘  عشاء‘  علیشہ ڍمرہ ڍااپنا
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 ےہ ڍہ تھا ہار ہے افسےس اب تھا ےاقع پر منزل دےسرڈ ساتھ

۔ڎئڈ میں ڍمرے ڍے اس نہیں ڍیےں ہڈ پہلے  

؟ہے ڍہاں زر شاہ اب اےر ’’  ‘‘ 

 ہےں جانتڈ اتنا لیڍن نہیں علم بھڈ مجھے تے سے ٹھیڇ ’’

 سارہ ےہ ڍہ تھے بتارہے ڍے امڈ بڑڈ بعدےہ ڍے دےپہر ڍل

 ےہاں انہیں عالےہ ڍے اس۔ ہیں جارہے شہر لینے ڍے اماں

۔ہےڎڈ ےاپسڈ ہڈ تڇ شام آج۔ ہے بھڈ ڍام ڍچھ  ‘‘ 

 میں سےچ پھر دفعہ ایڇ ےہ ڍر سن جےاب ڍا اس‘‘…  ہےں ’’

۔ہےڎئڈ ڍھڑڈ ڍر پرپہنچ فیصلے ایڇ۔ ڎئڈ پڑ  

 ڍچھ مجھے۔ ہیں چلتے میں ڍمرے ڍے اس آئے…  سنے ’’

۔ہیں لینڈ ڍتابیں  ‘‘ 
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 دیتے لینے نہیں ڍے ڍسڈ ہر ڍتابیں اپنڈ بھائڈ شاہ لیڍن ’’

 بھڈ ہاتھ ڍے ڍتابےں ڍڈ ان ڍےئڈ تے ڍے اجازت بغیر اےر

۔لڎاسڍتا نہیں  ‘‘ 

 نمٹ خےد میں‘  ہےڎا جب۔ ہے نہیں میں حےیلڈ ےہ ابھڈ ’’

 تھام ہاتھ ڍا اس ےہ‘‘ ۔ چلے ساتھ تم تے الحال فڈ۔ ڎڈ لےں

 داد ڍڈ ہمت ڍڈ اس میں دل ہڈ دل علیشہ۔ آڎئڈ ڍرنیچے

۔ہےلڈ ساتھ دیتڈ  

 بہت بیڈرےم۔ لڎڈ لینے جائزہ چہارسے ےہ آڍر میں ڍمرے

 پر طےر خاص۔ ہےاتھا ڍیا ڈیڍےریٹ سے خےبصےرتڈ

 اسے سے ہرچیز۔ تھڈ ایبل سےٹ بہت لےڍیشن ڍڈ ڍمرے

 دل بڑے)  ۔ تھا رہا ہے اندازہ ڍا ذےق اےر امارت ڍڈ مالڇ
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 بھڈ سے دیڍھنے طرف چارےں(   بھڈ شخص یہ ہے ےاال

۔تھیں آئڈ نظر نہیں ڍتابیں بھڈ ڍہیں اسے  

 ڍے علیشہ ڍر لے ڍاجائزہ ڍمرے‘‘ ؟ یںہ ڍہاں ڍتابیں ’’

۔لڎڈ دیڍھنے  

 میں ڍرڍمرے لے ساتھ اسے ےہ‘‘ ۔ ہیں ادھر ڍتابیں ’’

 داخل میں ڍمرے دےسرے ڍر ہے سے درےازے مےجےد

 بات یہ۔ ڎئڈ رہ بھےنچڍا مزید ےہ ڍر دیڍھ ڍمرہ یہ ہےڎئڈ

 ڍمرہ یہ لیڍن تھا دیڍھا نہیں ایساڍمرہ نے اس ڍہ تھڈ نہیں

۔تھڈ رہڈ ہے نہیں ہضم بات یہ اسے تھا ڍا زر شاہ  

۔دیا ڍاپرزےر نے اس‘‘ ؟ ہے ڍمرہ ڍا زر شاہ ےاقعڈ یہ ڍیا ’’  

 حےیلڈ ڍمرہ‘‘ ۔ ہے ڍاڍمرہ انہڈ ےاقعڈ یہ!  جناب ہاں جڈ ’’

 ےسیع‘  ڍھال‘  ہےادار زیادہ سے ڍمرےں سب مےجےد میں
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 ڍے رےم ڈریسنڌ طرف ایڇ۔ تھا نفیس اےر خےبصےرت

 اسٹڈڈ سے طرف دےسرڈ تے تھا رہا ہے استعمال پر طےر

 اےر رےم ڈریسنڌ سے دیڍھنے سائیڈ لیفٹ۔ پر طےر ڍے

 ڍمرہ۔ تھا ڍرتا پیش ڍانقشہ اسٹڈڈ سے دیڍھنے سائیڈ رائٹ

 پرانے۔ رہاتھا ہے معلےم ڍا انسان نفیس اےر ڍلچرڈ ےیل ایڇ

 اپنڈ ڍڈ اس جبڍہ تھے رہے دے دڍھائڈ جڎہ ہر نےادرات

 ےہ۔ تھڈ مختلف بالڍل میں بارے ڍے شخص اس رائے

 علیشہ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍتابیں جھٹڍتے ڍے سےچےں تمام

۔ تھڈ ڎئڈ چلڈ ڍرےاپس دیڍھ ہےتا ڎم میں ڍتابےں اسے

)   ڍےلیڍشن اچھا بہت ڍا ڍتابےں پاس ڍے شخص اس ےاقعڈ

۔پڑا ماننا اسے بعد ڍے دیڍھنے ڍتابیں۔ تھا(   مجمےعہ  
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 سے آرام ےہ ڍرڍے منتخب ڍتابیں دےتین ڍڈ پسند اپنڈ

 ڍہ ہےئڈ ڎم ایسڈ میں پڑھنے ڍتابیں۔ ڎئڈ پربیٹھ صےفے

 نہ احساس بھڈ ڍا اندھیرے پھیلتے بدم دم میں ڍمرے

 ہے داخل میں ڍمرے زر شاہ تے ہےا احساس جب ہےااےر

 العلم قطعڈ سے مےجےدڎڈ ڍڈ اس میں ڍمرے ےہ۔ رہاتھا

 دےسرڈ ڍرڍے آن الئٹ میں دھن ہڈ اپنڈ لئے اسڈ۔ تھا

 ڍتاب ےہ۔ لڎا ڍرنے تالش ڍچھ سے ےارڈےب ڈبن طرف

 جیسے ڍر نڍال ڍپڑے ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر چھےڑ

 میں ڍمرے اپنے۔ تھڈ پڑڈ پر مشعال نظر سیدھڈ‘  پلٹا ہڈ

۔ تھا لڎا جھٹڍا ڍراسے دیڍھ میں ڍمرے پراس طےر خاص

 ڍڈ اس۔ لڎڈ مسڍرانے سے ہےلے ےہ ڍر دیڍھ اسے
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 اپنڈ‘  ہےئڈ رتڈڍ ڍیش‘  تھڈ سڈ عجیب بھڈ مسڍراہٹ

۔ہےئے لئے ڍشش ڍڈ مقناطیسیت۔ہےئڈ ڍھینچتڈ طرف  

 ڍرنا ڍم سے آےاز اپنڈ نے اس ڍے حیرت ڍڈ اس‘‘…  ہیلے ’’

۔چاہا  

 ڍیےں ڍتابیں میرڈ یہ اےر؟ ہے ڍررہڈ ڍیا یہاں تم…  تم ’’

 میں خاطر بھڈ ڍسڈ ڍے‘‘  ہیلے’’  ڍے اس‘‘ ؟ ہیں ہےئڈ پڍڑڈ

۔لڎا پےچھنے سے غصے بغیر الئے  

 ڍتابیں اچھڈ بہت میں ڍمرے اس ڍہ تھڈ بتارہڈ علیشہ ’’

 ڎئڈ دے دڍھائڈ یہاں تمہیں میں تالش ڍڈ انہڈ بس۔ ہیں

 تےےہ ڍرنا بات سبھائےسے سیدھے‘‘ ؟ ہے لڎا برا ڍیےں۔ ہےں

 خاطر بغیر ڍے غصے ڍے اس۔ تھڈ نہیں ہڈ جانتڈ جیسے

 پھٹ منہ اس ےہ۔ لڎڈ بتانے سے سڍےن بہت الئے میں
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 لے ڍپڑے سرجھٹڍتا۔ چاہتاتھا ڍرنا نہیں ہڈ تبا سے لڑڍڈ

 میں ڍمرے اس دےبارہ ڍر لے باتھ ےہ۔ تھا ڎیا چال ےاپس ڍر

 تن بھنےیں ڍڈ اس۔ تھڈ مےجےد ےہیں تڇ ابھڈ ےہ تے آیا

 طرح اس ےہ لیڍن ہےڎڈ ڎئڈ چلڈ ےہ ڍہ تھا سمجھا ےہ ڎئیں

 ہےنے سےار طرح برڈ پر اس ڍےفت تھڈ ڎم میں ڍتابےں

۔آڎیا ہڈ طرف ڍڈ اس ڍر بڑھا قدم چند ےہ۔ لڎڈ  

 میں حلئے ہڈ سے ایڇ تڇ اب ڍر لے سے نظر پہلڈ ےہ

 بھڈ ےقت اس۔ میں ٹرائےزر اےر شرٹس جینز۔ تھا رہا دیڍھ

 میں حلئے اعتراض قابل اےر ڈھنڎے بے سابقہ اپنے ےہ

 اعتراض قابل ہڈ اسے صرف حلیہ یہ ڍا اس شاید یا تھڈ

۔لڎتاتھا  

 ڍڈ قسم بھڈ ڍسڈ آج بھڈ ڈمے ڍا مشعال طرف دےسرڈ

 ڍے زر شاہ تھا نہیں تیار لئے ڍے فشانڈ آتش اےر جھڑپ
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 سے جلدڈ ڍر دیڍھ لٹڍتے پر سر اپنے طرح ڍڈ تلےار

۔لڎڈ جانے ڍر سمیٹ ڍتابیں  

 نہیں ڍپڑے ڍے ڈھنڌ ڍےئڈ پاس تمہارے…  سنے اے ’’

 نہیں سے ڍہنے یہ ڍے خےد باےجےد ڍے ڍےشش ےہ‘‘ ؟ ہیں

۔ ڎئڈ رڇ مشعال اٹھاتڈ قدم جلدڈ دڈجل۔ تھا پایا رےڇ

 اپنے نظریں ڍڈ اس‘  لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر ہے حیران

۔لیا جائزہ اپنا بغےر ڍر دیڍھ اترتڈ تڇ اندر ڍے ےجےد  

 ےہ۔ تھا دیا نہ دڍھائڈ اعتراض ڍےئڈ میں ڍپڑےں ان تے اسے

 یہاں البتہ۔ تھڈ آئڈ ڍرتڈ ڈریسنڌ ہڈ ایسڈ ہڈ سے ہمیشہ

 ڍبھڈ پر ٹےڍنے بار بار ڍے ماما اےر ابیشا بعد ڍے آنے

 نے اس بھڈ ےقت اس اےر۔ تھڈ لیتڈ لے اسڍارف ڍبھڈ
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 پرہڈ یہیںصےفے ےہ میں جلدڈ ڍہ جے تھا ہےا لیا اسڍارف

۔تھڈ جارہڈ ڍر بھےل  

 بارڈ ڎےلہ آج ڍاارادہ اس‘‘ ؟ ڍے ڍپڑےں ان ہے ہےا ڍیا ’’

 لہجے زہر چھپا میں نظرےں ڍڈ زر شاہ لیڍن تھا ڍانہیں

 نظریں ڍڈ اس میں انداز جس اےر آڌ ڎہرڈ لڍتڈچھ سے

 لئے ڍے اس سب ےہ تھیں رہڈ چھید ڍے ےجےد ڍے اس

 ڍڈ لہجے اےر ڍاٹ ڍڈ نظرےں ڍڈ اس۔ تھا برداشت ناقابل

 بھڈ پھر ےہ لیڍن۔ جھلساڎئڈ رےاں رےاں ڍا مشعال آڌ

۔لڎڈ پےچھنے سے تحمل  

 یسد اسڈ شےق بصد تے ہے مقصےد بنےانا تماشا اپنا تمہیں ’’

 ہم۔ ہے آئڈ یہاں تم ڍر لے ڍلچر نہاد نام یہ ڍا جس رہتیں میں

 ڍڈ لےڎےں‘  ہے عزت بہت میں عالقے اس ڍڈ لےڎےں

 بنےانا نہیں تماشا اپنا ہم‘  ہے مقام خاص ایڇ میں نڎاہےں
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 نہ نظر بھڈ میں حلئے اس مجھے تم آئندہ لئے اسڈ۔ چاہتے

 نہیں لپٹڈ لڎڈ۔ ڍرتاتھا ڍرناپسند بات صاف صاف ےہ‘‘ ۔ آئے

 ےہ۔ تھا زہرخند لئے ڍے مشعال لہجہ ڍاڍھڑا اس۔ تھا رڍھتا

 آج بھڈ نے ڍسڈ۔ لڎڈ ڎھےرنے اسے سے نظرےں غصیلڈ

 سےائے تھا ڍیا نہیں اعتراض پر حلئے ڍے اس تڇ

 تذلیل ڍڈ اس بار بار شخص یہ اےر۔ ڍے ابیشااےرماماپاپا

۔تھا ہےا نہیں برداشت یہ سے باراس ڍڈ اب۔ ڍررہاتھا  

 اچھڈ میں ہے ڍتنامقام اےر ڍڈ لےڎےں تم عزت ہے ڍیا ’’

 نظریں شرمناڇ اےر سےچ ڎھٹیا یہ اپنڈ۔ ہےں جانتڈ طرح

 ہے نہیں ڎارڈجین میرے تم۔ نہیں مجھے دڍھانا ڍے اےر ڍسڈ

 اپنڈ آئندہ لئے اسڈ۔ ڎڈ لےں مان ٓ فےرا میں ڍہا نے تم جے

 ےتہذیب مسٹرشرافت۔ جانا بیٹھ مت ڍرنے ےیسٹ انرجڈ
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۔ تھڈ چاہتڈ ڍہنا ڍچھ بہت بھڈ اےر ےہ‘‘ ۔ لمبردارع ڍے

 بھڈ ڎندڎڈ ڍڈ سےچ اےر غالظت ڍڈ نظرےں ڍڈ اس اسے

 جے تھڈ مصلحت ڍےنسڈ نجانے لیڍن تھڈ چاہتڈ دڍھانا

۔ہےڎئڈ چپ ےہ اےر آڎئڈ آڑے  

 دےبدےچلتڈ ڍڈ اس ےہ‘‘ ۔ لڑڍڈ حیا بے ڍرے بند بڍےاس ’’

 تمہیں ےہ ہے ڍہا نے میں جے’’ ۔ اٹھا چیخ ڍر دیڍھ ڍے زبان

 تم ڍیےں نجانے۔ دیتا نہیں ڍےرعایت ڍسڈ میں۔ ہےڎا ڍرنا

 سے زبان صرف ڍرےابھڈ شڍر۔ ہے ہےئڈ بچڈ تڇ ابھڈ

۔ پچھتائےڎڈ تے ڍیا عمل سے ہاتھ دن جس ہےں رہا سمجھا

 اس مجھے تم آئندہ لئے اسڈ پڑے نہ ڍہنا بار بار مجھے

‘‘ ۔ ہےڎا نہیں ڍےئڈ برا سے مجھ تے دیں دڍھائڈ میں حلئے

 قریب ڍے اٹھاتھااس چیخ دم ایڇ آڍر میں غصے جے ےہ

 بھرڈ ےغیظ نفرت اپنڈ میں آنڍھےں ڎھےرتڈ ڍڈ اس آڍر
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 ڍنٹرےل ڍے لہجے اڍھڑ اےر غصیلے ڍرانتہائڈ ڈال آنڍھیں

 دیڍھنے اسے ڍر سراٹھا سے جھٹڍے ےہ۔ تھا بےال ڍرڍے

۔لڎڈ  

 ڍا چالنے پرحڍم مجھ تم۔ اپنڈ ڍرلے بند بڍےاس بھڈ تم ’’

 زرخرید تمہارڈ میں ہڈ نہ اےر رڍھتے نہیں حق ڍےئڈ

 حاضر ڍر سرڍاٹ پر اشارےں تمہارے جے ہےں غالم

 تم ڍہ آئے نڍل سے بھےل اس جہانزیب زر شاہ۔ ڎڈ ڍردےں

 دل میرا جے ڎڈ ڍرےں ےہڈ میں ڍرلےڎے زیر مجھے ڍبھڈ

 جس ڍر ڈال آنڍھیں میں آنڍھےں‘‘…  انڈراسٹینڈ۔ ڎا چاہے

 شاہ تھڈ لڎڈ جانے ڍرےہ ڍہہ میں انداز فخے بے اےر نڈر

 ڍابازے اس ڍر بڑھ آڎے ٓ فےرا۔ اٹھا سلڌ رےاں رےاں ڍا زر

 تھڈ نہیں تیار لئے ڍے اس ےہ۔ ڍھینچا طرف اپنڈ ڍر پڍڑ
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 طرف ڍڈ اس سے غصے پناہ بے پھر لڑڍھڑائڈ دم ایڇ

۔ڎھےمڈ  

 اسے سے غصے‘‘ ۔ اپنڈ رہے میں حد…  چیٹ۔ یےایڈیٹ ’’

 ماریں پردے اس ڍتابیں پڍڑڈ میں ہاتھ۔ ڎیاہے مشڍل بےلنا

۔تھا آیا اندر ےہ جب ڍے قت ے اس لڎڈ ڍےسنے ےہ  

 تجاےز سے حدےد اپنڈ تمہیں البتہ!  میڈم ہےں ہڈ میں حد ’’

 پیےست انڎلیاں اپنڈ میں بازے ڍے اس‘‘ ۔ ہےں رہا دیڍھ ہےتا

 تے اندر ڍے اس۔ تھا رہا ڍہہ سے سفاڍڈ انتہائڈ ےہ ڍئے

 پرے ڍاہاتھ اس سے نخےت انتہائڈ۔ ڎیآ ا ہڈ ابال جیسے

۔ڍرےایا آزاد بازے اپنا ڍر دھڍیل  

 بھڈ میں ہاتھ۔بیٹھے مت دڍھانے مردانڎڈ اپنڈ مجھے ’’

 تےہین اپنڈ میں اٹھانا ہاتھ پر تم لیڍن ہےں اٹھاسڍتڈ
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 ڍے اس ےہ ڍر ڍہہ سے حقارت انتہائڈ‘‘ ۔ ہےں سمجھتڈ

 سامنے دےبارہ یںم بھر پل ےہ ڍہ تھڈ ڍے ہٹنے سے سامنے

۔پرپھینڍا اس ڍر اٹھا پڑااسڍارف پر صےفے۔ آڎیا  

 چیلنج ڍے مردانڎڈ ڍڈ اےراس للڍارنے ڍے مرد ایڇ ’’

 میں اےر ہے لڑڍڈ سڈ عام ایڇ تم ڍہ بھےلے مت پر ڍرنے

 ڍے اس‘‘ ۔ ہے مےجےد میں ڍمرے میرے تم ےقت اس۔ مرد

 چھیدتے سے آنڍھےں اپنڈ ڍے ےجےد ہےشربا‘  چہرے سرخ

 سڍتے ےہ ڍے لحظہ ایڇ پر بات ڍڈ زر شاہ۔ رہاتھا ہہڍ

 اےر حاڍمانہ ے مغرےرانہ‘  ڎھٹیا‘  ڎندڈ ڍتنڈ۔ آڎئڈ میں

 شخص یہ تھڈ سڍتڈ نہیں بھڈ سےچ ےہ۔ تھڈ سےچ سطحڈ

 دڍھ۔ ہےئڈ ندامت پر خےد اسے ہے سڍتا ڎر تڇ حد اس

 اس ےہ سے عرصے ایڇ تھا بھڈ جے۔ ڎئڈ رہ ڍر ڍٹ سے
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 ڍھینچ ف اسڍار سے اےپر اپنے۔ ھات خاص بہت لئے ڍے

 سرخ ڈےرے ڍے آنڍھےں ڍڈ جس۔ لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر

۔تھے انڎارہ  

 غیرت مسٹر‘  ڎا ڍرے سےٹ زیادہ پر تم۔ لینا اےڑھ تم یہ ’’

 باہر سے تیزڈ ےہ ڍر پھینڇ پر زر شاہ اسڍارف‘‘…  مند

 ڍے آڌ ڍے ےجےد پےرے ڍے زر شاہ اےر تھڈ ڎئڈ نڍل

 سے چہرے اپنے نے اس۔ تھڈ ڍرڎئڈ نذر ڍڈ شعلےں

۔ دیا پھینڇ پر صےفے دےبارہ ڍر بنا ڎےال ڍر ہٹا اسڍارف

 خےد تھیں پڑڈ بڍھرڈ ڍتابیں ڍڈ لٹریچر انڎلش ہڈ قریب

 مارے ڍے احساسات لیڍن جےارڈ ہےئے ہارے ایڇ

۔تھا ڎرا پر صےفے طرح ڍڈ شخص اناپرست  
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 بہت۔ ڎا پڑے مہنڎا بہت چیلنج یہ تمہیں!  بیڎم مشعال ’’

۔ہنڎام  ‘‘ 

 ڍے اس ےہ سمیت سےچےں سلڎتڈ اےر دماغ دھےاں دھےاں

۔تھا مخاطب سے تصےر  

/// 

 تھڈ آئڈ ڍر چیلنج ڍے شخص سرےمغرےر خےد اس ےہ

 بظاہر۔ تھڈ جانتڈ طرح اچھڈ بھڈ ڍاانجام چیلنج اےراس

 تلمالہٹ ڍڈ اندر اپنے لیڍن تھڈ رہڈ رہ سے سڍےن بہت

 نہیں پیچھا ےس سےچ منتقمانہ ےاناپرست مغرےرانہ اےر

۔تھڈ پارہڈ چھڑا  

ابڈ‘  بھابڈ‘  علیشہ دن سارا۔ تھڈ مایےں ڍڈ زر شاہ آج  

 ڍا شام ہڈ جیسے۔ رہڈ لڎاتڈ چڍر میں ڍمرےں ڍے شا

 سارڈ۔ آڎئڈ میں ڍمرے ےہ‘  لڎا پھیلنے اندھیرا ملڎجا
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 سے احباب دےست اےر دارےں رشتہ‘  مہمانےں حےیلڈ

 سن سن‘  ہنڎامے ‘ شرابہ شےر دن سارا۔ تھڈ ہےئڈ بھرڈ

 ڈسپرین ہڈ آتے میں ڍمرے۔ تھا لڎا دڍھنے سر ڍا اس ڍر

 پرلیٹ بستر تڇ دیر تھےڑڈ۔ لڈ نڎل سمیت پانڈ ڎےلڈ ڍڈ

۔رہڈ نڍالتڈ باہر ڍے ٹینشن ڍڈ اندر ڍرڍے بند آنڍھیں ڍر  

 ہے ڍاحڍم امڈ بڑڈ۔ ہے لیٹڈ یےنہڈ تڇ ابھڈ!  مشعال ’’

 بعد ڍے ھانےڍ بعد دیر تھےڑڈ۔ ہےجائے تیار سے جلدڈ

۔ تھڈ آئڈ ڍر لے ڍپڑے ڍے اس ےہ‘‘ ۔ ہےڎڈ رسم ڍڈ مایےں

 ڍام ہلڍے یلے۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے ڍپڑےں بجائے ڍے اس ےہ

 علیشہ نظر ڍڈ اس ہےئڈ ہےتڈ سے ڍپڑےں۔ تھا سےٹ ےاال

۔لڎڈ لینے ڍاجائزہ چہرے مسڍراتے ڍے  
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 بالڍل ڍے اس علیشہ‘‘…  تے پہنےں نہ ڍپڑے یہ میں اڎر ’’

 پھر لڎڈ دیڍھنے ڍے چہرے ےالے تاثر ڍسڈ یربغ‘  سپاٹ

۔لڎڈ ہالنے ڎردن  

 ہے ڍیا۔ ڎڈ پہنادےں ڍپڑے یہ تمہیں زبردستڈ میں تےپھر ’’

 ہڈ ایسے سب پر بیاہ شادڈ اےر ہے مایےں تے آج!  مشعال

 ڍا مائنڈ اےر ذےق تمہارے‘  ےچنچل شےخ۔ ہیں پہنتے ڍپڑے

 سےٹ ےاال ڍام ہلڍے بالڍل یہ نے میں ہےئے ڍرتے خیال

 ٹےٹ دل میرا تے پہنا نہیں نے تم اڎر اب۔ تھا ڍیا منتخب

 ڍپڑے یہ تم ڍہ ہے رڍھا ڍہہ سے سب نے میں۔ ڎا جائے

 اسے میں لہجے بھرے محبت‘  مان ےہ‘‘ ۔ لےڎڈ پہن ضرےر

 سرہال پھر رہڈ سےچتڈ دیر ڍچھ ےہ۔ تھڈ ڍررہڈ پریشرائز

۔لئے لے ڍپڑے سے اس ڍر اتر سے بستر ڍر  
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 ڍے اس دم ایڇ ےہ‘‘ ۔ ہے اچھڈ ڍتنڈ تم‘  مچ سے تھینڍیے ’’

 ےہ۔ ڎئڈ نڍل باہر ڍر چھےڑ ڍے پھراس۔ تھڈ ڎئڈ لڌ ڎلے

 پیلے ہرے ساتھ تھا پاجامہ۔ لڎڈ دیڍھنے بغےر ڍپڑے

 تھا ڍام ہلڍا ہلڍا پر سائیڈز ڍڈ جس تھڈ قمیص ڍڈ رنڌ

 ڍرباتھ لے ڍپڑے ےہ۔ تھا بھڈ سادےپٹہ لمبا میں ساتھ اےر

 ڍمرے ےاپس ےہ ڍرڍے چینج ڍپڑے۔ ڎئڈ ڎھس میں رےم

ن‘  عشاء‘  میںعلیشہ ڍمرے تے لےٹڈ میں  

 لڑڍیاں انجان اےر دے ساتھ ڍے ان۔ تھیں ابیشا اےر شاء

 طےاف ڍا ابیشا چھاڑ چھےڑ ڍے سب نظریں ڍڈ اس۔ تھیں

۔ تھڈ رہڈ نہیں ٹھہرہڈ نظر تے پر اس لڎیں ڍرنے

 رقغ میں حیرت ےرطہ تھاےہ حسن دمڍتا اےر اتناملڍےتڈ

 میں سےٹ ےالے ڍام ہلڍے ڍے طرح ڍڈ اسڈ بھڈ ےہ۔ رہڈ
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 نے یلغار ڍڈ ڎجرےں اےر پھےلےں‘  جیےلرڈ۔ تھڈ ملبےس

 دےنےں۔ تھڈ جارہڈ نہیں پہچانڈ ےہ۔ ڍردیاتھا آتشہ دے اسے

 اپ میڇ اسے لڑڍڈ سڈ ینڌ ایڇ سے میں لڑڍیےں

 ےہ۔ تھڈ رہڈ بنا اسٹائل ڍاہیئر اس دےسرڈ اےر تھڈ ڍررہڈ

 چھےٹے چھےٹے پھر۔ ڎئڈ دیڍھے ڍے سب ڍر ڇٹھٹ ےہیں

 دےنےں عشاء اےر علیشہ۔ آئڈ چلڈ طرف ڍڈ ان اٹھاتڈ قدم

 ہےچڍڈ اللسان رطب میں تعریف ڍڈ اس ڍر دیڍھ اسے

۔تھیں  

 پرفدا آپ ٓ فےرا تے ہےتڈ لڑڍا میں اڎر!  آپڈ مشعال ’’

 ڍر مسڍرا سے ہےلے ےہ پر انداز ڍے عشاء‘‘ ۔ ہےجاتڈ

۔ڎڈل دیڍھنے ڍے ابیشا  
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 ڍے نظرےں ڍڈ اس علیشہ‘‘ ؟ ابیشا ہے رہڈ لڌ ڍیسڈ ’’

۔لڎڈ پےچھنے ڍرڍے محسےس ڍے ارتڍاز  

 ڍے لڑڍیےں دےنےں ےہ‘‘ ۔ فل بیےٹڈ بہت اےر اچھڈ بہت ’’

 ادھر ڍر ڍھینچ ڍرسڈ ڍر دیڍھ ڍرتے ڍام اپنا سے مہارت

 اسے ےہ ڍرڍے تیار ڍے ابیشا سے نفاست بہت۔ ڎئڈ بیٹھ ہڈ

۔لڎیں ڍرنے مخاطب  

۔ڍردیں اپ ڍامیڇ آپ اب آئیں ’’  ‘‘ 

 پےچھنے ڍر سمجھ ڍچھ پھر ہےئڈ حیران ےہ‘‘…  میرا ’’

۔ہیں بیےٹیشنز دےنےں آپ’’ ۔ لڎڈ  ‘‘ 

 ڍے ان نے ہم سے شہر۔ ہیں بیےٹیشنز دےنےں یہ…  ہاں جڈ ’’

‘‘ ۔ ڎڈ رہیں یہیں تڇ ےلیمے یہ۔ہے بلےایا لئے ڍے شادڈ

۔ ڎئڈ بیٹھ سامنے ڍے ان ڍر اٹھ ےہ پر بتانے ڍے علیشہ



Novelnagri 
239 

 سے اس۔ ڍردیاتھا تیار بھڈ اسے نے انہےں جلدڈ بہت

 ےہ۔ تھڈ آئڈ بارڈ ڍڈ عشاء اےر علیشہ بعد ڍے ہےنے فارغ

 لینے ڍاجائزہ سراپے بدلے بدلے اپنے ڍر بیٹھ طرف ایڇ

‘  تھا پہنا ڍالباس طرح اس نے اس بعد عرصے ایڇ۔ لڎڈ

 راسٹائلہیئ‘  پھےل‘  ڎجرے‘  جیےلرڈ‘  اپ میڇ‘  ڈریس

 دیا ڍررڍھ یڍسربدل ڍے شخصیت ڍڈ اس ڍر مل نے سب

 لپیٹ ڎہرڈ ڍڈ اپ میڇ جیسے زبان بےلتڈ ڍڈ اس۔ تھا

 بازےئےں اپنے سے خامےشڈ ےہ۔ تھڈ ہےڎئڈ سڈ ڎنڌ میں

 میں انڎلیےں اےر چےڑیےں تحاشا بے ڎجرےں مےجےد میں

 اصرار ڍے سب صبح۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے انڎےٹھیےں مےجےد

 اپنے سے خامےشڈ ےہ۔ تھڈ لڎےالڈ بھڈ ڈمہند نے اس پر

 دیڍھتڈ بےٹے بیل ڍے مہندڈ مےجےد پر ہاتھےں دےنےں

 تالطم ایڇ میں سناٹےں ڍے اندر خےشبے ڍڈ مہندڈ۔ رہڈ
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 مےجےد پر انڎلیےں مخرےطڈ اپنڈ۔ تھڈ ڍررہڈ برپا

 بہت ڍر دیڍھ ڍے انڎےٹھیےں خےبصےرت اےر ڍیےٹڍس

 ڍے دےپٹے ڈھلڍتے ےاپن ڍر اٹھا ہاتھ سا تھےڑا۔ ہےئڈ جزبز

 چےڑیاں سارڈ مےجےد میں ڍالیےں تے لڎڈ ڍرنے ٹھیڇ

 ےدلربا دلفریب یہ ڍڈ چےڑیےں۔ تھیں لڎڈ ڍھنڍنے دم ایڇ

 عجیب میں سےچےں اےر ےدماغ دل ڍے اس ڍھنڍھناہٹ

 رڇ ےہیں تھا ہاتھ جہاں۔ تھڈ ڍرڎئڈ پیدا ساارتعاش ےغریب

 ان برعڍس ڍے سنڎھار بنائے اےر حلئے ابیشااپنے۔ ڎیا

 خےد ےہ۔ تھڈ مصرےف میں جھےنڇ نےڇ ساتھ ڍے چارےں

 ےہ۔ تھڈ ایسڈ ڍیےں خےد ےہ نجانے۔ لڎڈ الجھنے مزید سے

۔تھڈ پائڈ سمجھ نہ تڇ آج  
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 اس سے تبدیلڈ ڍڈ لباس سے ذرا ایڇ بس عےرت ڍیا ’’

 بار بار ےہ‘‘ ؟ ہے لڎتڈ لڎنے پیارڈ اےر منفرد‘  انےڍھڈ قدر

۔ڈتھ ڍررہڈ سےال ہڈ ایڇ سے خےد  

 ڍیا بھڈ اپ میڇ دفعہ بہت‘  تھڈ سنےرڈ بنڈ دفعہ بہت ےہ

 از ڎر سارے ڍے ڍرنے اجاڎر ڍے حسن اپنے اسے۔ تھا

 ڍررہڈ بھڈ استعمال انہیں ےہ سے عرصے ایڇ۔ برتھے

 ڍے اس اپ میڇ جیےلرڈ‘  لباس قیمتڈ سے قیمتڈ۔ تھڈ

 اس ڍے عےرتےں نے اس دفعہ بہت۔ تھا مےجےد پاس

۔ تھیں سینڍڈ آنڍھیں۔ تھا دیڍھا ڍے رےپ ےساحر دلفریب

 میں سنڎھار بنائے اس اپنے آج لیڍن تھا ڍیا ڍےمعطر دل

‘  تھڈ ڍشش‘  تھڈ آےاز جے سڈ نام بے ڍھنڍتڈ‘  ڎےنجتڈ

 نظر ہر۔ تھڈ ےمنفرد مختلف سے سب ےہ تھڈ مہڇ ایڇ
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 سے ہرخےشبے۔ تھڈ دلڍش زیادہ سے منظر ےالے آنے

 ڍےلبھاتا دل‘  نیاد سیڍسڇ پاڍیزہ ایڇ۔ تھڈ معطر زیادہ

 پچیس ڍے زندڎڈ اپنڈ نے جےاس تھا بھاتااحساس من ایڇ

 قدر ڍس۔ تھا ڍیا محسےس دفعہ پہلڈ آج صرف میں سالےں

۔ ہےڎئڈ قرار بے تڇ رےح ڍڈ اس۔ تھا احساس انےڍھا

 چھیدنے سے شیشے ڍے ےجسم رےح چینڈ بے سڈ عجیب

 ڍے ہےنٹےں اٹے سے اسٹڇ لپ سے دردڈ بے ےہ۔ لڎڈ

 ہے فارغ سے ڍام اپنے بیےٹیشنز ماہر دےنےں۔ ڎڈل ڍچلنے

 سے ڍمرے ساتھ ڍے بہنےں دےنےں ڍر سمیٹ سامان اپنا ڍر

 اٹھنے سے اندر اےر خامےشڈ ڍڈ ڍمرے۔ تھیں ڎئڈ چلڈ

 باہر۔ لڎڈ ڎھبرانے سے آےازےں پراسرار ڎنت ان ےالڈ

 شمار بے مےجےد ےہاں تے لڎڈ ڍراٹھنے سےچ ڍا جانے

 بستر ڍر ہے خائف سے نظرےں تڈاٹھ ڍڈ ان اےر مہمانےں
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 ڎئڈ ہار دم ایڇ جیسے لڑتے لڑتے سے خےد۔ ڎئڈ ڎر پر

۔ہے  

 ڍررہڈ فیل ایزڈ ان بہت ڍے خےد میں ڍپڑےں ان میں ’’

 بغےر اسے ڍر سن بات ڍڈ اس ابیشا‘‘ ۔ ڍرلےں چینج۔ ہےں

۔لڎڈ دیڍھنے  

 سے قسم۔ بھڈ سےچا ڍا ڍرنے چینج ڍپڑے اڎر خبردار ’’

 سے اہتمام یےں میں ڍپڑےں مشرقڈ ان ڍے آپ دفعہ پہلڈ

 ہیں رہڈ لڌ اچھڈ بہت سے ایمان۔ ہےں رہڈ دیڍھ تیار

 ٹھےڑڈ ڍڈ مشعال نے اس‘‘ ۔ تڇ حد ڍڈ جانے لڌ نظر

 ڍاشرمانے اس۔ ڎئڈ جھینپ تےےہ ڍڈ تعریف ڍر تھام

 اختیار بے اسے نے ابیشا ڍہ تھا ڍیےٹ اتناپیارااےر ڍاانداز
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 بٹانے دھیان ڍا اس سے تےںبا اپنڈ میں بعد۔ لڎالیا ڎلے

۔تھڈ ہےڎئڈ ڍامیاب میںےہ  

 تھیں رہڈ ہنس تحاشا بے پر ت با ڍسڈ دےنےں ےہ ےقت اس

 بڑڈ پیچھے ڍے ان ہےئے داخل پاپا‘  ماما میں ڍمرے جب

‘  بہنیں ڍڈ ان‘  بھائڈ آذر‘  بھابڈ شڎفتہ‘  زینب چچڈ‘  امڈ

 اپنے اڍٹھے یےں ڍے سب ان ےہ۔ تھیں ےغیرہ علیشہ اسامہ

 دےپٹہ ٓ فےرا نے ابیشا۔ ڎئڈ چےنڇ ڍر دیڍھ میں ڍمرے

 ڍے اس سے ذہن خالڈ ےہ۔ سرجھڍالیاتھا م ایڍد ڍر اےڑھ

 تے حیرانڎڈ زیادہ سے سب۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے سر جھڍے

 ایڇ پڍڑا میں ہاتھ بھیا آذر اےر پاپا جب ہےئڈ قت اسے اسے

۔تھے ڎئے بیٹھ سامنے ڍے ابیشا ڍر لے رجسٹر  
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 ےہ پر ڍہنے ڍے ان‘‘ ۔ ڍردے دستخط پر یہاں!  بیٹا لےابیشا ’’

 سب یہ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے سب باقڈ ڍبھڈ اےر انہیں ڍبھڈ

۔تھا باالتر سب سے سمجھ ڍڈ رہاتھااس ہے ڍیا  

 ےاقعڈ ابیشا ڍہ پہلے سے اس‘‘ ؟ پاپا ہے ڍیا سب یہ ’’

 دل۔ لیا چھین قلم سے ہاتھ ڍے اس نے اس ڍرتڈ دستخط

۔تھا ےاال ہےنے بند سے ےںےسےس انجانے اندر ہڈ اندر  

 ڍڈ اس سے رسانیت بہت نے پاپا‘‘ ۔ ہے رہا ہے نڍاح ’’

 پرتے اس لیڍن چاہا لینا قلم سے ہاتھ ڍے اس ڍر دیڍھ طرف

 ڍے آنڍھےں ڍڈ اس۔ تھے آڎرے آسمان ہفت جیسے

 سب سے آنڍھےں پھٹڈ پھٹڈ۔ چھارہاتھا اندھیرا سامنے

۔لڎڈ ڍےدیڍھنے  
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 قدر اس شاڇ‘‘ ؟ سے ڍس لیڍن ہے رہا ہے نڍاح نا…  نا ’’

 سےالیہ طرف ڍڈ سب۔ پائڈ پےچھ بمشڍل ےہ ڍہ تھا ڎہرا

 اس ڍےئڈ ڍہ پہلے سے اس۔ لڎڈ دیڍھنے سے نظرےں

 نے ڍرتاپاپا تصدیق ڍڈ اےرےسےسےں خےف انجانے ڍے

تھمادیا ڍے ابیشا دےبارہ ڍر لے قلم سے ہاتھ ڍے اس  

 قدر اس شاڇ‘‘ ؟ سے ڍس لیڍن ہے رہا ہے نڍاح نا…  نا ’’

 سےالیہ طرف ڍڈ سب۔ پائڈ پےچھ بمشڍل ےہ ڍہ تھا ڎہرا

 اس ڍےئڈ ڍہ پہلے سے اس۔ لڎڈ دیڍھنے سے نظرےں

 نے ڍرتاپاپا تصدیق ڍڈ اےرےسےسےں خےف انجانے ڍے

۔تھمادیا ڍے ابیشا دےبارہ ڍر لے قلم سے ہاتھ ڍے اس  

 نڍاح ڍا اس آپ’’ ۔ دیا رےڇ اسے نے اس‘‘…  ابیشا نہیں ’’

 ان سے دڍھ ےہ‘‘ ۔ نہیں تڇ بتایا مجھے اےر ہیں ڍررہے
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 بغیر دیئے جےاب بھڈ ڍےئڈ ےہ لیڍن۔ لڎڈ پےچھنے سے

 بے اپنڈ۔ لڎے ڍرنے ڍااشارہ ڍرنے ڍےدستخط ابیشا

 قابل اسے ڍےئڈ۔ ڎیاتھا ڎھےم دماغ ڍا مشعال تے پر ےقعتڈ

 ڍرباہر نڍال طرح ڍڈ مڍھڈ۔ رہاتھا سمجھ نہیں ہڈ تےجہ

۔لڎڈ رےنے سے دڍھ ےہ۔ دیاتھا پھینڇ  

 ڍہ پہلے سے اس‘‘ ۔ جائیں لے باہر اسے پلیز آپ شڎفتہ ’’

‘  رےڍتڈ سے ڍرنے سائن ڍے ابیشا ڍر چھین قلم دےبارہ ےہ

 ٓ تقریبا ڍر پڍڑ ڍابازے اس ےہ ڍہا ڍے بھابڈ نے بھیا آذر

 میں سمجھ ڍڈ اس۔ ڎئیں لے باہر سے ڍمرے ڍر ڍھینچ

 بسڈ بے۔ ڍرے یاڍ ےہ اےر ہے رہا ہے ڍیا ڍہ آرہاتھا نہیں

 ےنرم ڍےمل ڍڈ اس‘  زارےقطار‘  تھڈ جارہڈ رےئے سے

‘  ڎنےار‘  اجڈ ایڇ بہن سڈ ےمعصےم سجل ےالڈ جذبےں
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 اس۔ تھڈ جارہڈ باندھڈ پلے ڍے ےحشڈ لڍھے پڑھے

 چھڑا بازے اپنا سے بھابڈ اختیار بے۔ تھا آرہا نہیں ڍےیقین

 اس نے بھابڈ تے بھاڎڈ طرف ڍڈ اندر دےبارہ ےہ ڍر

۔لیا رےڇ راستہڍا  

 نے انہےں‘‘ ۔ دے ہےنے اسے ہے رہا ہے جے‘  مشعال پلیز ’’

 طرف ایڇ انہیں تےےہ ڍڈ ڍےشش ڍڈ سمجھانے اسے

 ڍا زےر بہت دھڍا انہیں لیڍن تھڈ لڎڈ ڍراندرجانے دھڍیل

 دانت ڍاہےنٹ ان۔ تھیں ڎرڈ پر فرش دم ایڇ بھابڈ۔ لڎاتھا

 درےازہ ربغی دیئے تےجہ ےہ۔ ڎیا پھٹ سے لڎنے نےڇ ڍڈ

۔ہےچڍاتھا الڇ سے اندر جے لڎڈ پیٹنے  

 پیٹتے درےازہ سے زےرزےر‘‘ ۔ ڍھےلیں درےازہ پلیز پاپا ’’

 ڍھڑا پر سرے ڍے سیڑھیےں جے زر شاہ۔ تھڈ رہڈ چیخ ےہ



Novelnagri 
249 

 ڍے بھابڈ۔ رہاتھا دیڍھ صےرتحال سارڈ تھامے ریلنڌ

 انہیں۔ آیا طرف ڍڈ بھاڎڈ ڍر بھاڌ ےہ ڍر دیڍھ ڎرتے

 سرخ سے بہنے خےن ہےنٹ نچال ڍا ان تے اٹھایا سے زمین

 مشعال ڍر چھےڑ انہیں۔ لڎا ڍھےنے حےاس ےہ۔ تھا رہا ہے

 جے ےہ۔ ماراتھا ڍھینچ تھپر پر منہ ڍے اس ڍر دبےچ ڍابازے

 انسان ےحشڈ ہےڍراس ساڍت یڍدم تھڈ رہڈ چیخ اےر رے

۔لڎڈ دیڍھنے ڍے  

 اشتعال ڍے زر شاہ بھابڈ‘‘ ۔ ڍے مشعال دے چھےڑ!  زر شاہ ’’

 سخت ڍڈ اس اسے ڍر ڈر سے غصے اےر ردعمل انڎیز

۔لڎیں چھڑانے سے ڎرفت  

 ڎا دےں مار میں۔ ہے دیا دھڍا ڍے آپ ڍر سمجھ ڍیا نے اس ’’

 سے غصے شدید ےہ‘‘ ۔ ڎا ڍردےں ٹڍڑے ٹڍڑے۔اسے
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 ڍے ابیشا اسے ڍر ڍابازےچھڑےا اس بھابڈ۔ ہےرہاتھا پاڎل

 رڈبھ سے مہمانےں حےیلڈ نیچے۔ آئیں لے میں ڍمرے

 ڍڈ معاملے ڍے ڍسڈ ڍہ تھیں چاہتڈ نہیں ےہ۔ تھڈ ہےئڈ

۔ سے شدت بڑڈ تھڈ رہڈ رے ےہ اےر۔ لڎے ڎن سن ڍےئڈ

۔ تھڈ یقین بے ےہ۔ یہاں ڍڈ اس‘  تھڈ ہےئڈ ناقدرڈ قدر اس

 ساتھ ڍے س ا نے پاپا ماما لیڍن تھڈ مانتڈ ےہ‘  تھڈ برڈ ےہ

 تھڍیسا اےالد اپنڈ باپ ماں بھڈ ڍےئڈ جے تھا ڍیا ڍچھ ےہ

۔دیا رےنے اسے سے خامےشڈ نے بھابڈ‘  ڍرتے نہیں  

‘‘ ؟ سے زر شاہ ڍیا…  نڍاح ڍا اس ہے رہا ہے سے ڍس ’’

 ڍرڍے سےال ہڈ خےد سے ان ےہ ڍر اٹھا سر رےتے رےتے

 اپنڈ۔ آیا ترس پناہ پربے اس انہیں۔ لڎڈ مانڎنے جےاب
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 اپنڈ ڍاچہرہ اس ڍر بیٹھ پاس ڍے اس بغیر ڍئے پرےاہ

۔ڍیا فصا سے انڎلیےں  

 ہےا ڍانڍاح اس سے میر شاہ بلڍہ نہیں سے زر شاہ نہیں ’’

 پھیالئے سے حیرت آنڍھیں ےہ پر جےاب ڍے جےاب‘‘ ۔ ہے

 ےاقعڈ جہاں۔ لڎڈ دیڍھنے چہرہ انڍا میں ڍیفیت یقین بے

۔تھا رقم سڍےن  

 نے بھابڈ۔ ڍاساتھا ڍالمڈ خےد ڍاانداز اس‘‘ ؟ سے میر شاہ ’’

 جے ےہ۔ تھڈ ملڈ زندڎڈ نئڈ اڇ ڎےیا تے اسے۔ سرہالدیا

 ڍڈ اس۔ تھا نہ بھڈ ایساڍچھ تھڈ ڍررہڈ تصےر ہےلناڇ

 منسےب سے شخص قدردان ایڇ بہن سڈ مختلف اےر نفیس

۔ تھا لڎا اچھا ہڈ میں نظر پہلڈ اسے جے ہڈ ےہ۔ تھڈ ہےئڈ

۔لڎڈ ڍرنے صاف آنسے اپنے ٓ فےرا ےہ  
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 میں ڍیا۔ ڎئڈ برتڈ ڍیےں رازدارڈ اتنڈ یہ!  بھابڈ لیڍن ’’

 تڇ بتانا مجھے نے ڍسڈ ڍہ تھڈ اہم غیر اےر برڈ ہڈ اتنڈ

 زر شاہ۔ لڎڈ رےنے پھر ےہ ہڈ آتے خیال‘‘ ۔ ڍیا نہ ڎےارا

 جےناقدرڈ نے پاپا ماما۔ تھا نہیں ہڈ یاد جیسے تے ڍاتھپڑ

 تے ےہ تھا پرمارا چہرے ڍے اس تھپڑ ڍا ہےنے غیراہم اےر

 دہ یفتڍل زیادہ ڎنا ڍئڈ سے تھپڑ ڎئے مارے ڍے زر شاہ

 زیادہ اےر ےہ لیڍن لڎیں ڍرانے چپ اسے بھابڈ۔ تھا

۔تھڈ جارہڈ بڍھرتڈ  

 مجھے نے ڍسڈ ڍیےں؟ ایسا نے سب!  بھابڈ ڍیا ڍیےں ’’

 تے رےنا۔ لڎڈ ڍرنے شڍےہ سے بھابڈ ےہ‘‘ ۔ نہیں تڇ بتایا

۔پناہ بے‘  اختیار بے۔ تھا آرہا ہڈ ےیسے  
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 نے ڍسڈ لئے اسڈ ڍردےڎڈ انڍار تم ڍہ تھا خیال ڍا سب ’’

۔ڍڈ نہیں ڍےشش ڍڈ بتانے تمہیں  ‘‘ 

 بھڈ یہ نے ڍسڈ تے مجھے۔ ہے بات ڍڈ ابیشا تے یہ چلیں ’’

۔ ہے رہڈ سے ڍس ہے شادڈ ڍڈ زر شاہ ڍہ نہیں تڇ بتایا

 ڍے تڇ نےڍرےں ڍہ ٓ حتڈ ہے چھپایا سے مجھ نے سب آپ

 اےر ایڇ نے اس‘‘ ۔ ہے ڎیا ڍردیا منع سے بتانے مجھے

۔لڎیں چرانے یںنظر بھابڈ۔ڍیا شڍےہ  

؟ ہے رہا ہے ڍیا میں حےیلڈ اس‘  بتائیں مجھے!  بھابڈ پلیز ’’

۔ ہے ڍیا بات اصل‘  بتائیں مجھے خاطر میرڈ‘  بھابڈ پلیز

 تے نہیں پلیز بتائیں؟ ہے ےاال ہےنے ڍیا اےر یہ ہے رہا ہے ڍیا

 سنبھالتڈ ڍے خےد زندڎڈ سارڈ میں۔ ڎا ہےجائے بند دل میرا

 ڈر بہت مجھے۔ بڍھرجائےں اب ڍہ ہے نہ ایسا۔ ہےں آرہڈ
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 ابھڈ جیسے‘  ہے ہےنا اےر ڍچھ ابھڈ جیسے۔ ہے رہا لڌ

 تھام ہاتھ ڍے ان ےہ‘‘!  بھابڈ پلیز۔ ہے باقڈ سازش اےر ڍےئڈ

۔آئڈ اتر پر منت ڍر  

۔آئڈ اتر پر عاجزڈ مزید ےہ‘‘…  بھابڈ پلیز ’’  

 ڎہرڈ طےیل ایڇ‘‘ ۔ ہے رہڈ ہے سے تم شادڈ ڍڈ زر شاہ ’’

 ڍرہڈ انڍشاف ڍار آخر نے انہےں ڍرتے خارج سسان

۔دیاتھا  

 تباہڈ زیادہ سے پہلے بم یہ ڍا انڍشاف… ؟‘‘ ےاٹ ’’

 بے۔ تھڈ آڎرڈ پر اس چھت ڍڈ ڍمرے ڎےیا۔ مچاڎیاتھا

۔ڎئڈ دیڍھے ڍے بھابڈ سے نظرےں یقین  
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 پلیز آپ…  غلط بالڍل…  ہے جھےٹ…  ہے دھےڍہ…  نہیں ’’

 ان ےہ‘‘ ۔ ہےں رہڈ سن طغل میں…  یہ ہے جھےٹ دیں ڍہہ

۔تھڈ پڑڈ ڍرپھٹ جھٹڇ ہاتھ ڍے  

 طے سے پہلے ڍچھ سب یہاں‘  ساتھ سڍے ا تھا ہےا دھےڍہ

 پاپا۔ ہےاتھا سب یہ تحت ڍے پالننڌ ایڇ باقاعدہ۔ تھا

 سمجھڈ سےچڈ اپنڈ اےر تھا النا پاڍستان اسے ڍامقصد

 آڍر یہاں۔ تھے آئے لے پاڍستان اسے تحت ڍے اسڍیم

 اپنڈ ےہ۔ تھا لیا مےڑ منہ بالڍل سے طرف ڈڍ اس نے انہےں

 سب۔ رہڈ الجھتڈ سے سب ڍے مٹانے ےشرمندڎڈ خجالت

 ماماپاپا ڍہ رہڈ سمجھتڈ عقل ڍم تھااےرےہ طے باال باالہڈ

 تےقعات ڍبھڈ سے ماما تے اسے۔ ہیں پرقائم ےعدے اپنے

 ڍافڈ پر پاپا ےہ سہڈ ہڈ میں انجانے لیڍن نہیں ہڈ تھڈ
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 ےہ طےفان میںچھپا خامےشڈ ڍڈ ان ڍنلی۔ تھڈ ڍرتڈ اعتماد

 ڍے منصےبے باقاعدہ پہلے نے انہےں۔ تھڈ پائڈ جان اب

 ڍڈ اس ڍل اب ڍرےایاتھااےر ڍانڍاح ابیشا اےر میر شاہ تحت

 اس دم ایڇ اسڍیم سارڈ۔ ڎے ڍرےادیں سے زر شاہ شادڈ

 میں دلدل ڎہرڈ ایڇ آپ اپنا اسے۔ تھڈ ڎئڈ پرڍھلتڈ

 ڍاےجےد زر شاہ ڍہ رہاتھا ڌل اسے۔ ہےا محسےس اترتاہےا

 اس بھڈ اسے باپ ماں ڍے اس اب اےر ہے ڎندڎڈ ایڇ

 مزید…  ےہ پھر ڎے ڍردیں داخل میں ڈھیر ڍے ڎندڎڈ

۔لڎیں ہےنے بند سانسیں ڍڈ اس سےچتے  

 رہے بنڈ مشق تختہ لئے ڍے انسان سفاڇ اس عمر سارڈ

۔ڎڈ  

۔ڎڈ رہے ےابستہ سے بندے ناپسندیدہ اس عمر سارڈ  
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 نہیں چاہ نے اس ڍبھڈ ڍڈ ڎزارنے زندڎڈ ھسات ڍے جس

 جےڑنے ناطے رشتے سے اسڈ ےہ ڍہ ڍھال اب‘  تھڈ ڍڈ

‘  تھڈ بسڈ بے ڍیسڈ‘  تھڈ چاہ ڍیسڈ یہ۔ تھڈ پرمجبےر

 سارے ڍے زر شاہ ڍرڍے ایڇ ایڇ اسے؟ تھا یاڍیساجنےن

 ڍے تڇ اب ڍر لے سے دن پہلے۔ ڎئے آتے یاد رےیے

 ڍڈ ان لڎیں رنےبھ چنڎاریاں میں نس نس۔ رےیے سارے

۔لڎڈ لڎانے میںچڍر ڍمرے ڍر تنا تن پر بات  

 ڍبھڈ یہ میں۔ ہےسڍتا نہیں ڍبھڈ یہ…  بھابڈ نہیں…  نہیں ’’

 ڍر دیڍھ ارادے ڍے اس بھابڈ‘‘ ۔ ڎڈ دےں ہےنے نہیں بھڈ

 ڎیا نڍل سچ سے منہ ڍے ان ڍر بہہ میں جذبات۔ ڎئیں دہل

 اپنڈ۔ ڎیںل پچھتانے ڍر دیڍھ ایڍشن ڍارڈ مشعال لیڍن تھا

 ڍس نے سب۔ لڎیں ملنے پرہاتھ صبرڈ ڍم اےر جلدبازڈ
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۔ تھا ہےا ڍیا منع سے بتانے بھڈ ڍچھ اسے سے سختڈ قدر

۔ڎئیں ڈر ڍر دیڍھ ردعمل شدید اسقدر ڍا اس ےہ  

 بھڈ ڍبھڈ یہ دیں ڍہہ ڍےجاڍر سب اےر!  بھابڈ لیں سن ’’

۔ ڎڈ بجادےں اینٹ سے اینٹ ڍڈ حےیلڈ اس میں۔ ہےڎا نہیں

 مار میں۔سےچابھڈ یہ نے ڍسڈ اڎر ڎڈ ڍردےں ختم سب

 ناپاڇ ڍے انسان رذیل ڍمینے اس لیڍن ڍے خےد ڎڈ ڈالےں

 ےالڈ ڍھاجانے ےہ‘‘ ۔ ڎڈ دےں ہےنے نہیں پےرا ڍے ارادےں

۔ تھڈ آڎئڈ باہر سے ڍمرے دیڍھتڈ انہیں سے نظرےں

 ماما ابیشااےر سےائے ےہاں تے آئڈ ےاپس میں ڍمرے اپنے

۔تھا ںنہی ڍےئڈ اےر ڍے  

 نظرےں چبھتڈ ڍہتڈ ڍر چبا چبا ےہ‘‘ ؟ نڍاح تمہارا ہےڎیا ’’

۔جھڍالیا سر نے ابیشا۔ لڎڈ دیڍھنے اسے سے  
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 ہیں ایڍٹرز بڑے ڍتنے لےڌ سب آپ پاپا اےر ماما‘  ابیشا ’’

 ڍرتڈ تصےر مند عقل بہت ڍے خےد جے میں افسےس لیڍن

 تم دیا دھےڍا بڑا اتنا۔ سڍڈ سمجھ ڍےنہ لےڎےں آپ تھڈ

 میں جنہیں… نا ہے بات ڍڈ حیرت ڍتنڈ‘  مجھے نے ےڎےںل

 دیا دھےڍہ مجھے نے انہےں پائڈ دے نہ دھےڍہ تڇ آج

 ہڈ نے انہےں آڎئڈ یہاں دےر اتنڈ میں خاطر جنڍڈ۔ ہے

 محافظ اپنا تڇ آج میں ڍے جن۔ ڍڈ دغابازڈ ساتھ میرے

 ڍے احساسات میرے ڎئے بن لٹیرے ےہ رہڈ سمجھتڈ

 سے دنیا سارڈ مجھے پر ذات ڍڈجن‘  ڍے اعتماد میرے

 مجھ اےراعتماد ڍافخر ذات میرڈ نے تھاانہےں ڍریقین بڑھ

 لےڎےں آپ ہے ڍردیا حقیر بھڈ سے ذرےں۔ لیا چھین سے

 حقیر بھڈ سے ذرےں میں دیڍھیں‘  ابیشا‘  ماما‘  مجھے نے

 دےٹڍے یےں جے مجھے تھا لیا سمجھ اتناسستا۔ ہےں ہےڎئڈ
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 تھڈ ےارزاں مایا بے اتنڈ ۔ہیں رہے ڍےسےنپ انسان ڍے

 ڍڈ بڍھیرنے میں فضا طرح ڍڈ تنڍےں یےں لےڌ آپ جے

 ےہ‘‘ ؟ آپ ہیں ڍیا اےر؟ میں ہےں ڍیا آخر؟ ہیں مست میں دھن

 اچھڈ لیں جان یہ ماما لیڍن’’ ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ رےتے رےتے

 ڍے آپ نے ابیشا۔ ہےں مشعال میں ہےں نہیں ابیشا میں طرح

 نہیں مشعال لیڍن جھڍائڈ ن ڎرد ےرغبت پربرضا فیصلے

 رذیل اس ڍےئڈ سے میں آپ مجھے ہڈ نہ اےر ڎڈ جھڍائے

 آخرڈ ڍڈ اس‘‘ ۔ ہے ڍرسڍتا پرمجبےر شادڈ سے انسان

 ڍڈ اس۔ دیڍھا ڍے ڍرابیشا ہے حیران بہت نے پرماما بات

۔تھڈ ڍیفیت ہڈ ایسڈ ڍچھ بھڈ  

 ڍا آپ۔دےنےں آپ ہیں رہڈ ہے ڍیےں حیران اتنڈ… ؟ ڍیےں ’’

 میں سلسلے ڍے پرابیشا ےقت عین طرح جس ڍہ ھات خیال

 ڍے انسان ڍمینے اس طرح اسڈ ہے ڍرےادیا چپ مجھے
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 ٹے سے آئڈ!  ماما لیڍن ڎے ڍرلیں پریشرائز بھڈ لئے

 اےر پالننڌ سارڈ۔ ڎئڈ الٹ اسڍیم ڍڈ آپ۔ سےرڈ

 چل پتہ ڍچھ سب مجھے ڍیےنڍہ۔ ڎئڈ غارت بندڈ منصےبہ

 رہے چھپاتے سے ھمج لےڌ سب آپ جے بات ےہڈ۔ ہے ڎیا

 یہ ڍے آپ ڍاش۔ ڎئڈ چل پتا مجھے ہڈ میں ہیںانجانے

 ڍے آپ ڍاش‘  مرجاتڈ میں پہلے سے دیڍھنے چہرے

 نہ ڍبھڈ رشتہ یہ ڍاش۔ مرجاتڈ پہلے سے آنے یہاں ساتھ

 مرتے میں‘  ہےتڈ ہےئڈ نہ ہڈ پیدا ڍبھڈ میں ڍاش‘  ہےاہےتا

 اےر ڈڎ ڍرےں نہیں ڍبھڈ شادڈ یہ لیڍن!  ماما ہےں سڍتڈ

 بہت میں جانیں آپ اےر۔ ہے فیصلہ ڍا آپ صرف یہ لیں سن

 شخص اس میرا اب۔ تھڈ ڍرچڍڈ ختم ڍے رشتے اس پہلے

 ڍے مرضڈ اےر پسند میرڈ آپ ہے نہیں تعلق ڍےئڈ سے
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 نے اسالم میرے جب۔ ڍرسڍتے نہیں شادڈ میرڈ بغیر

 ہیں ہےتے ڍےن آپ پھر تے ہے دیا حق ڍا ناپسند پسند مجھے

۔ےالے چھیننے حق یہ سے مجھ  ‘‘ 

۔اتھا ہے ڈےبا میں پاتال دل ڍا س ا  

 ڍے بڍھرنے ٹےٹنے تےجیسے اعصاب‘  تھڈ رہڈ رےتڈ ےہ

 بڑڈ سے بڑڈ ےہ۔ تھے ڎزررہے سے مراحل صبرآزما

 ڍے ڍسڈ ڍبھڈ تھڈ رہڈ سخت طرح ڍڈ چٹان بھڈ پر بات

 ڍے ڍسڈ ڍبھڈ۔ دیاتھا نہیں ٹپڍنے آنسے سے آنڍھ سامنے

 یہ تھے سمجھتے سب۔ تھڈ پڑڈ نہیں ڍمزےر سامنے

 رے نہیں بھڈ ڍبھڈ مشعال مغرےر ےالڈ ناڇ ڍھڑڈ اےنچڈ

 رہڈ رے سے برسےں ےہ ڍہ ہےا علم آج اسے لیڍن سڍتڈ

 ڍڈ ڍسڈ برسےں ےہ۔ ہے ہےتاجارہا ختم دل‘  قطرہ قطرہ ہے

۔ تھڈ ہےڎئڈ بس بے بالڍل آج لیڍن تھڈ رہڈ میں تالش
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 ڍھےبیٹھڈ ڍزمر ڍراپنا پرجم نقطے ایڇ جستجے سارڈ

 رڍھنے اڍٹھے ڍرڍے تنڍا تنڍا ڍے خےد برسےں ےہ۔ تھڈ

 باپ ماں اپنے صرف آج تھڈ رہڈ ہے ہلڍان میں ڍےشش ڍڈ

 ڍرچڈ۔ تھڈ ڎئڈ ٹےٹ تلڇ اندر سبب ڍے ناقدرڈ ڍڈ

 نہیں ےاال سمیٹنے ڍےئڈ۔ تھڈ ہےڎئڈ لہےلہان ہےڍر ڍرچڈ

‘  تھا نہیں جے آنسے ڍےئڈ۔ تھا نہیں ڍادرماں درد ڍےئڈ۔ تھا

 ڍے لےڎےں اپنے میں بھیڑ اس ےہ۔تھا نہیں رفےڎر ڍےئڈ

 نہیں نظر بھڈ ڍےئڈ اپنا اسے تے یہاں جاتڈ ڍہاں میں ہجےم

 اےڑھے نقاب سب جیسے ڍہ رہاتھا لڌ اسے۔ تھا آرہا

 ڍےشش بھڈ سڈ ذرا ڍڈ اٹھانے نقاب نے اس اڎر ہیں ہےئے

 ےہ۔ ڎے آئیں چلے نڍلتے چہرے بھیانڇ سے اندر تے ڍڈ

۔رہڈ رےتڈ ڍر پھےٹ پھےٹ ڍر یٹھب ےہیں  
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 پائڈ سمجھ اب ےہ سرپرائز اےر تیاریاں ڍڈ دنےں اتنے

؟ ڍرے ڍیا ےہ۔ تھا بچا ڍاےقت رات ایڇ صرف جب۔ تھڈ

 پھن ڍے نڎلنے اسے ناڌ زہریال سامنے؟ جائے ڍہاں

 ڍا بچائے اسے؟ تھڈ ڍھائڈ پیچھے تھااےر ڍھڑا پھیالئے

 ہڈ دیےاریں ائیںب دائیں ڍیےنڍہ آرہاتھا نہیں نظر راستہ

 پائےں ڍے اس نے دیےارےں ڍڈ رشتےں۔ تھیں دیےاریں

 ڍیسے ےہ‘  میں زنجیرےں دیڍھڈ ان۔ تھے ہےئے جڍڑے

۔تھڈ آرہڈ نہیں سمجھ ڍچھ اسے بچتڈ ڍیسے؟ بھاڎتڈ  

 سامنے ڍے اس نے سب تڇ ڍربڑےں لے سے چھےٹےں

 تھڈ ےمداح سراہ قابل ڍتنڈ۔ تھڈ ڍڈ ایڍٹنڌ بھرپےر ایڇ

 چےٹ ڍڈ تےڈنڍے برڈ ےہ۔ دیا ہےنے نہ تڇ شبہ اسے ڍہ

 لپٹڈ لڎڈ نہ۔ سےچاتھا نہ اےر تھا ڍیا غلط ڍبھڈ نہ۔ تھڈ پر
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 سجاتڈ پر زباں نےڇ ےہڈ ہےتا میں دل جے۔ تھڈ رڍھڈ

 شادڈ سے جےلف تے چاہتڈ۔ رڍھاتھا خیال اپنا ہمیشہ۔ تھڈ

 لئے ڍے اس ڍرنا سب یہ‘  ڍردیتڈ ڍےخبر پاپا ماما ڍرڍے

 طرح اسڈ ڍےئڈ ہر میں معاشرے اس۔ تھا نہ مشڍل ڍچھ

 ےہ۔ تھا ڍیا نہیں سب یہ نے اس لیڍن ہے رچاتا شادیاں

 ان میں معاملے ہر اپنے۔ تھڈ ڍرڍرتڈ ہے فیئر بہت ہرڍام

 ہڈ میں دعائےں ڍڈ ان۔ تھڈ رڍھتڈ خاطر رضاملحےظ ڍڈ

 ہڈ خاطر ڍڈ رضا ڍڈ ان۔ تھڈ چاہتڈ ڍرنا شادڈ سے اس

۔ تھا پڑا آنا ساتھ ڍے پاپا ماما ےاس بھڈ ہےئے چاہتے نہ تے

 ڍے اس ابیشا۔ تھڈ ہےئڈ زخمڈ پر مےڑ مےڑ ےہ آڍر یہاں اےر

 سنبھالنے ڍر دیڍھ رےتے بڍھرتے ڍر پھےٹ پھےٹ یےں

۔ تھڈ مرہم ناقابل ےہ تھڈ لڎڈ چےٹ جے تے اسے۔ لڎڈ
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‘  رہڈ رےتڈ بنڈ پتھر ےہ آتڈ ڍمڈ ڍیسے میں درد پھربھال

۔دیئے جھٹڇ ہاتھ ڍے ابیشا  

 ڍے جن‘  میں ےباطن ظاہر ڍے لےڎےں ہے ہےتا تضاد ڍتنا

 تےڑ طرح برڈ یےں اسے نے انہےں‘  رہڈ برسےں ےہ ساتھ

 جے سے زر شاہ اس؟ ڍرتڈ شڍےہ سے ڍس ےہ۔ دیاتھا پھےڑ

 غلیظ اپنے دفعہ ڍئڈ نے جس۔ تھا اٹھاچڍا پرہاتھ بارہااس

 جن ڍرتڈ شڍےہ سے لےڎےں ان ےہ۔ تھا ڍیا ڍااظہار خیاالت

 ڍس لیڍن تھڈ رہڈ رے مےجےد ےقت اس ےہ میں ےیلڈح ڍڈ

 اسے۔ دیاتھا نے ےالدین اپنے ڍے اس تے دڍھ اسے پر بنیاد

۔ تھے باپ ماں ڍے اس ےالے ڍرنے ہلڍا بھڈ سے تنڍےں

 تھے نہیں اےر ڍےئڈ ےالے ڍرنے تنہا اےر ےالچار بس بے

 ریزہ ریزہ ڍااعتماد اس۔ تھے ےالے دینے جنم اپنے اسے
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 اپنےں ڍے اس سےائے نہیں بھڈ ڍےئڈ‘  تھا ڍےن ےاال ڍرنے

 ڍھل ڍبھڈ۔ تھڈ آئڈ چاہتڈ مدت ایڇ ےہ جنہیں ڍے

 تھڈ ڍڈ نہیں لفاظڈ لئے ڍے محبت۔ تھا ڍیا نہیں ڍراظہار

۔تھڈ رہڈ نہیں بھڈ خبر بے ڍبھڈ لیڍن  

 بھڈ قدر اس لیڍن تھڈ سزا قابل اےر برڈ‘  نادان الڍھ ےہ

 ڍے ڍمرے اسے۔ ڈٹھہرت حقدار ڍڈ سزا ڎھٹیا اس ڍہ نہیں

 لینا سانس۔ تھا رہا ہے ڍااحساس ڎھٹن شدید میں ماحےل

 بہت۔ تھڈ چاہتڈ جانا بھاڌ ڍہیں سے یہاں تھاےہ دشےار

 ےہ جہاں میں دیس ڍے غیرےں انہڈ‘  پار سمندر سات‘  دےر

 سے مرضڈ اپنڈ ےہ جہاں۔ تھڈ ہےتڈ نہیں تے ہرٹ ڍم از ڍم

 ڍر بنا یلنجچ اسے ڍےئڈ۔ تھڈ ڍردڍھاتڈ تھڈ چاہتڈ جے

 دیڍھے طرف ڍڈ ماما ابیشااےر ےہ۔ تھا نہیں ڍےتیار ہرانے
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 ڍرڍے طے زینہ ہےئڈ بھاڎتڈ اےر تھڈ اٹھڈ ٓ فےرا بغیر

 میں ہاتھےں۔ تھا چڍا بہہ سنڎھار سےلہ سارا۔ آڎئڈ نیچے

 ڎالب سرخ۔ دیئے پھینڇ پر فرش ڍر نےچ ڎجرے مےجےد

 ےاپن ڍے اس تھے ڎےاہ ڍے شدت ڍڈ آنسےئےں ڍے اس جے

 ےہ پر قدرڈ بے اپنڈ۔ ڎئے ڍچل آڍر نیچے ڍے پیرےں ہڈ

 اپنے بھڈ نے اس طرح ڍڈ اےرےں لیڍن تھے چیخے بھڈ

 میں راستے۔ چڑھالیاتھا ڍاخےل ےسفاڍڈ حسڈ بے اےپر

 میں صحن باہر ےہ بغیر ڍئے پرےاہ بھڈ ڍڈ ڍسڈ ےالے آنے

 تھڈ رڍڈ ڍے لمحہ ایڇ۔ تھے ڍھڑے میں مردےں پاپا۔ آڎئڈ

 مختلف اردڎرد ڍے ان پہنچڈ تڇ ان ےہ ڍر سرجھٹڇ پھر

 بھڈ میر شاہ اےر زر شاہ‘  بھائڈ آذر عالےہ ڍے لےڎےں

 مخاطب سے پاپا ڍئے انداز نظر ڍے سب باقڈ ےہ۔ تھے
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 لہجے اٹل بالڍل بغیر دیڍھے طرف بھڈ ڍڈ ڍسڈ۔ ہےڎئڈ

۔میں  

 لمحے چند ےہ‘‘ ؟ ہے ڍرنڈ بات ایڇ سے آپ مجھے!  پاپا ’’

 ڍڈ اس ڍرتے پرغےر لہجے ےٹےڇد ڍن فیصلہ ڍے اس

 ڍے اس ڍر ہال پھرڎردن رہے دیڍھتے میں نڎاہےں سپاٹ

 تھے ہےئے داخل میں ڍمرے ےہ ہڈ جیسے۔ آئے چلے ساتھ

۔پڑڈ پھٹ ےہ  

 اپنا آپ۔ ہے ڍرنڈ نہیں شادڈ سے زر شاہ مجھے!  پاپا ’’

 ےاپس مجھے آپ ڍہ تھا ڍہا نے آپ‘  ڍریں یاد ےعدہ

 ڍیےں سے ےعدے اپنے آپ اب پھر تے ڎے بھجےادیں

۔ہیں پھررہے  ‘‘ 

 اب نے میں ےعدہ تے سے تم۔ ہے ہےڎیا علم تمہیں تے…  اےہ ’’

 تھیں پیداہےئڈ تم جب پہلے سال پچیس سے آج لیڍن ہے ڍیا
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 جڈ اماں‘  بھائڈ جہانزیب نے میں ےعدہ ایڇ تب

 بعد ڍے ڎزرنے برس اتنے۔ تھا ڍیا بھڈ سے اےرآغاجڈ

 نہیں منڍر صےرت بھڈ ڍسڈ سے ےعدے اپنے میں بھڈ

 یہ میں اےر ہے نبھانا ےعدہ ایڇ مجھے میں ہرحال۔ ہےسڍتا

 ڍرنا شادڈ سے زر شاہ میں ڍےہرحال تم۔ ڎا نبھائےں ےعدہ

 دےٹےڇ ڍایےں اس ڍے پاپا‘‘ ۔ ہے ہےچڍا فیصلہ یہ اےر ہےڎڈ

 لہجے سخت مڎر سے تحمل۔ ڎزراتھا ناڎےار بہت انداز

۔ڎئڈ چٹخ ےہ لڎے ڍرانے باےر اسے میں  

 میرڈ۔ ڍرسڍتے نہیں زیادتڈ بڑڈ اتنڈ آپ!  پاپا نہیں ’’

 فیصلے اپنے میں۔ ڍرسڍتے نہیں زبردستڈ بغیر ڍے پسند

 میں نفڈ ےہ‘‘ ۔ مانتڈ ڍےنہیں فیصلے بھڈ ڍے ڍسڈ سےا ڍے

۔تھڈ رہڈ ڍہہ سرہالتے  
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 لےڎےں مردہ مےجےد میں ڍےقبرےں آپ!  پاپا ہے حیرت ’’

 ان ہیں زندہ جے اےر ہے پاس اتنا ڍا ےعدےں ڎئے ڍئے سے

 سے ترشڈ ےہ‘‘ ۔ میں نظر ڍڈ آپ نہیں ہڈ اہمیت ڍےئڈ ڍڈ

۔تھڈ رہڈ ڍہہ  

۔ ڍرے بھےال ڍےمت ےآداب ادب ےقت ڍرتے بات!  مشعال ’’

 ڍا منےانے بھڈ ڍچھ سے تم ہےں باپ تمہارا میں رڍھے یاد

 پاڍستان نہیں میں برطانیہ تم قت اےراسے۔ رڍھتاہےں حق

 اصلیت اپنڈ ڍر ڍہہ میں لہجے سخت نے انہےں‘‘ ۔ ہے میں

۔لڎڈ سرہالنے سے تاسف ےہ۔ تھڈ دڍھادڈ  

 ٭…٭…٭…٭…٭…٭…٭

 ڍاش!  پاپا ہےں رہڈ سہہ اذیت میں تے ڍر رڍھ یاد یہڈ ’’

 یہ ڍا آپ چھپا میں لپیٹ ڍڈ نقاب قبل سے آنے یہاں مجھے

 نہ ڍبھڈ میں ڍا آنے یہاں تے آجاتا نظر چہرہ دےغال
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۔ ڍرتڈ نہ ڎےارا ڍہلےانا بیٹڈ ڍڈ آپ لیڍن مرجاتڈ۔ سےچتڈ

 غرض ڍےئڈ سے اس مجھے ہے بھڈ ڍچھ جے بہرحال

 جس ہیں لڑڍیاں سارڈ بہت بھڈ اےر میں خاندان اس نہیں

 شادڈ ڍڈ بھتیجے یتیم بدتہذیب اپنے اس مرضڈ سے

 میں قبرےں مردہ اڎر ڍے آپ‘  نہیں سے مجھ لیڍن ڍردیں

 تے ہے سپا اتنا ڍا ےعدےں ڎئے ڍئے سے لےڎےں مےجےد

 بھڈ میں ےعدہ ایڇ سے ےجےد جاڎتے جیتے زندہ ایڇ

 چاہے‘  ڎڈ نبھائےں میں ہرحال ےعدہ ےہ میں۔ ہےں ڍرآئڈ

 ڍرےں نہیں دریغ تے پڑے ڎنےانڈ بھڈ جان اپنڈ مجھے

۔ڎڈ  ‘‘ 

 ڍڈ اس۔ تھڈ لڑڍڈ ڍڈ خاندان اسڈ۔ تھڈ بیٹڈ ڍڈ ہڈ ان ےہ

 سے ڍسڈ ےہ۔ تھا رہا دےڑ خےن ڍا خاندان اسڈ میں رڎےں

 ڍردہ عطا اپنڈ ڍڈ ان تے بےلڈنیس یہ پھر‘  تھڈ نہیں ڈرتڈ
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 چھےڑ سےچتا ڍے ان ڍر ڍہہ صاف۔ مانتڈ ڍیےنڍر ےہ تھڈ

 ماما۔ ڎئڈ ڎر پر بستر آڍر میں ڍمرے۔ آئڈ نڍل باہر ڍر

 ایڇ سے اس نے ابیشا اےر تھیں نہیں مےجےد میں ڍمرے

 جھڑڇ طرح برڈ اسے نے اس تے چاہڈ ڍرنا بات دفعہ دے

۔ڎئڈ رہ ڍر مسےس دل چارڈ بے ےہ۔ ادی  

 ےہ‘‘ ؟ ہیں ناراض ڍیےں سے مجھ… ؟ ہے قصےر ڍیا میرا ’’

۔لڎڈ دیڍھنے اسے سے تلخڈ ےہ تھڈ لڎڈ رےنے  

 ڍڈ برابر میں سازش اس تم ڍہ ہے قصےر یہ تمہارا ’’

 سڍتڈ دیڍھ نہیں آنسے میں آنڍھ تمہارڈ میں۔ تھیں شریڇ

 صرف اےر صرف تھڈ لیتڈ مان بات ہر تمہارڈ۔ تھڈ

 ڍڈ اےرےں بھڈ نے تم اےر آئڈ چلڈ تڇ یہاں خاطر تمہارڈ

۔سڍتڈ سمجھ تمہیں میں ڍاش۔ دیا دھےڍا مجھے ہڈ طرح  ‘‘ 
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 لئے ڍے آپ ڍبھڈ نے میں ہے ڎےاہ خدا!  آپڈ مشعال نہیں ’’

 مجھے۔ تھڈ جانتڈ نہیں ڍچھ خےد تے میں۔ تھا چاہا نہیں برا

 ڍڈ آپ پاپا مما ڍہ چال پتا ہڈ میں حےیلڈ آڍر یہیں بھڈ

۔ہیں آئے ڍرڍے طے ساتھ ڍے بھائڈ زر شاہ ےہیں شادڈ  ‘‘ 

 صفائڈ اتنڈ‘  ہے لیتڈ بےل جھےٹ طرح اچھڈ بہت…  ہےنہہ ’’

 تم۔ دیتڈ نہیں ہڈ دڍھائڈ اصلیت تمہارڈ ڍے اےرےں ڍہ سے

 شاہ آج تمہارا ڍہ ہےڎا نہیں پتا بھڈ یہ ہےڍہ خبر بے اتنڈ تے

 نے پاپا مما بلڍہ!  نا ےہ۔ ہے ہےرہا نڍاح سے میر

 سے سب ڍا دنیا۔ ہے دیا بنا بیےڈ ڍڈ اس تمہیں زبردستڈ

 حقارت ےہ‘‘ ۔ ہے ڎئڈ بےل تم سے صفائڈ ڍتنڈ جھےٹ بڑا

۔لڎڈ ڍرنے طنز سے  
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 تھڈ جانتڈ نہیں بھڈ ڍچھ میں۔ ہےں رہڈ ڍہہ سچ میں ہاں ’’

 پاپا مما ہڈ صبح مجھے متعلق ڍے نڍاح سے میر شاہ اےر

 تھڈ چاہتڈ ڍرنا نہیں پیش صفائڈ ےہ‘‘ ۔ ہے چال پتا سے

۔تھڈ ہےڎئڈ مجبےر لیڍن  

 ڍسڈ تمہارڈ اب میں…  تھا نہ علم ڍچھ…  ےاقعڈ…  اچھا ’’

 سب اےر…  ہے جھےٹ…  ڎڈ ڍرےں نہیں یقین پر بات بھڈ

 ڍرنے یقین پر بات ڍسڈ ڍڈ ابیشا ےاقعڈ ےہ‘‘…  دھےڍاہے

۔تھڈ نہیں تیار ڍے  

‘‘ ؟ ہے ڍہاں پاسپےرٹ میرا ڍہ ڎاہے تے علم تمہیں‘  سنے ’’

 ڍم غصہ اپنا اسے نے آنسےئےں بہتے مسلسل ڍے ابیشا

۔تھا ڍردیا مجبےر پر ڍرنے  
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 ڍچھ ڍچھ ارادے ڍے مشعال ےہ‘‘…  لیڍن ہے تے علم ہاں ’’

۔تھڈ رہڈ سمجھ  

 میں۔ الدے ےہ مجھے!  سسٹر اچھڈ میرڈ!  ابیشا پلیز تے ’’

 میں جہنم اس بھڈ ٹمن ایڇ۔ ہےں چاہتڈ جانا چلڈ سے یہاں

۔ میں خانے قید اس میرا ہے رہا ڎھٹ دم۔ سڍتڈ رڇ نہیں

 مشڍےر تمہارڈ عمر سارڈ میں۔ ڍردے ڍام یہ میرا پلیز

 ڍبھڈ سامنے ڍے ڍسڈ جے ےہ‘‘…!  ابیشا پلیز۔ ڎڈ رہےں

 رے۔ تھڈ ڍررہڈ سماجت منت ےقت اس تھڈ نہیں جھڍڈ

۔تھڈ رہڈ  

۔پڑڎئڈ میں پنج ے شش ےہ‘‘…  لیڍن ’’  

 اس پھر یا۔ ڎڈ مرجائےں میں تے نہیں۔ ڍرے مت انڍار پلیز ’’

 ڈالےں مار ہڈ ڍے خےد پہلے سے رچانے شادڈ سے شخص
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 دڍھاتڈ ڍر ہےں ڍہتڈ دفعہ ایڇ جے میں ہے جانتڈ تم اےر ڎڈ

 دھمڍڈ ڍڈ مشعال ےہ۔ لڎڈ دینے دھمڍڈ اسے ےہ‘‘ ۔ ہےں

۔ڎئڈ ڈر ڍر دیڍھ سنجیدڎڈ پر طےر خاص اےر  

 اس میں بس۔ الدے پاسپےرٹ میرا دفعہ ایڇ صرف تم ’’

 ہے ڍرنا ڍیا مجھے آڎے۔ ہےں چاہتڈ جانا نڍل سے ڎائےں

 اتر پر عاجزڈ ےہ‘‘ ۔ ہےں چڍڈ سےچ طرح اچھڈ میں ےہ

۔ہےڎیا مشڍل ڍرنا انڍار اسے لئے ڍے ابیشا۔ تھڈ آئڈ  

 پےچھے ےہ‘‘ ؟ ہےڎا ڍیا ڍا اس۔ ہے ہےرہڈ شادڈ جے…  یہ ’’

۔ہنسڈ رخندزہ ےہ۔ سڍڈ رہ نہ بغیر  

 اےر مرضڈ میرڈ بھڈ پھر ہے ڍیا انڍار بارہا نے میں ’’

 تے ہےتا مےقع اےر ڍےئڈ۔ ہے جارہا ڍیا سب یہ بغیر ڍے پسند

 اس میں۔ ہے ناممڍن یہ اب۔ آتڈ نڍل ڎنجائش ڍہیں شاید
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 نے اس‘‘ ۔ ڎڈ ڍرےں نہیں شادڈ ہرڎز ہرڎز سے شخص

۔دیا جےاب صاف  

 ڍا آپ ڍہ ہےں تڈڍر ڍےشش میں الحال فڈ…  اےڍے ’’

۔ہےجائیں ریلیڍس آپ۔ الدےں ڍے آپ پاسپےرٹ  ‘‘ 

 ڍرنا ڍام یہ میرا میں ہرحال تمہیں نہیں ڍےشش ابیشا نہیں ’’

 سے مجھ تم تے نہیں۔ ڍئے خبر اےر بتائے ڍےبغیر ڍسڈ ہےڎا

‘‘ ۔ ہےں جاسڍتڈ تڇ حد ڍس میں ہےڍہ باخبر طرح اچھڈ

 میں اس ےہ ۔تھا سنجیدہ اےر حتمڈ انداز مہر سرد ڍا اس

 ڍا برسےں۔ تھڈ چڍڈ سمجھ طرح اچھڈ دھمڍڈ چھپڈ

۔تھا ساتھ  

 متفڍر ڍڈ ابیشا‘‘…  تے ہےڎیا علم ڍے ڍسڈ اڎر‘  سے دھیان ’’

۔سرہالیا نے اس پر آےاز  



Novelnagri 
279 

 پر آسمان۔ تھا نہیں چھٹا طرح پےرڈ اندھیرا ڍا رات ابھڈ

 ےہ ہڈ ہےتے اذان۔تھے مےجےد بھڈ ابھڈ ستارے ڍہیں ڍہیں

 ٓ احتیاطا۔آئیں نڍل باہر سے ڍمرے اپنے اپنے رےاندھی منہ

 میں پائےں۔ تھے رڍھے پہن ڍپڑے ڍے ابیشا نے اس

 ٹھےنس جینز اےر شرٹس دے میں بیڌ شےلڈر۔ تھے جےڎرز

 میں ساتھ اےر ڍاپاسپےرٹ اس اسے نے ابیشا۔ تھیں رڍھڈ

 سے نڍلنے سے ڍمرے۔ تھڈ الدڈ بھڈ رقم بہت تھےڑڈ

‘  چین طالئڈ بھارڈ جےدمے میں ڎلے اپنے نے اس پہلے

 اس ڍر اتار ٹاپس سے ڍانےں اےر انڎےٹھیاں سے انڎلیےں

 ڍس لیڍن تھا زیےر پھلڍا ہلڍا یہ بظاہر۔ تھے دیئے پہنا ڍے

 اسے۔ تھڈ جانتڈ طرح اچھڈ ےہ تھا بہا بیش اےر قیمتڈ قدر

 نہیں رڍھنا ےہ۔ تھڈ پڑسڍتڈ ضرےرت ڍڈ ان میں سفر



Novelnagri 
280 

 جھڍنا سامنے ڍے اراصر ڍے ابیشا اسے لیڍن تھڈ چاہتڈ

 پہن چیزیں سب ڍر سمجھ تحفہ آخرڈ نے اس پھر۔ تھا پڑا

۔ تھڈ رہڈ لے رسڇ بڑا بہت لئے ڍے اس ابیشا۔ تھیں لڈ

 ےہ ڍر لپیٹ چادر سڈ بڑڈ۔ تھڈ مشڍےر ڍڈ اس سے دل ےہ

 سن آےاز آتڈ سے پیچھے پہنچڈ پاس ڍے ڎیٹ ہڈ جیسے

 دل ڍا ابیشا لیتڈ جائزہ میں عقب ڍے درخت۔ ڎئڈ رڇ ڍر

۔ڍر سن آےاز۔تھا ےاال ہےنے بند بھڈ  

 چےڍیدار تے دیڍھا نے اس ڍر پلٹ پر آےاز‘‘ ؟ تم ہے ڍےن ’’

 رڍھ ہاتھ پر دل دھڑڍتے۔ لڈ سانس پرسڍےن نے اس۔ تھا

۔دڈ تسلڈ اسے ڍر  
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 جارہڈ تڇ ڍھیتےں نزدیڍڈ یہ بس!  بابا خان ہےں میں ’’

 ئےہے چھپاتے سے طرف ڍڈ اس نے اس چہرہ اپنا‘‘ ۔ ہےں

۔دیا جےاب میں آےاز آہستہ بہت  

 سرڍار بڑے!  صاحب بڈ بڈ چھےٹڈ نہیں…  صبح اتنڈ ’’

 ڍررڍھا منع سے جانے ڍہیں بھڈ ڍے ڍسڈ صبح اتنڈ نے

 الل صاف اسے نے چےڍیدار‘‘ ۔ جائیں چلڈ اندر آپ۔ ہے

 الن ےاپس اٹھاتڈ قدم مرے مرے ےہ۔ تھڈ دڍھادڈ جھنڈڈ

 نڍل ٓ  فےرا بیشاا ڍھڑڈ پیچھے ڍے درخت۔آڎئڈ جانب ڍڈ

۔آئڈ سامنے ڍے اس ڍر  

 سےچنے ےہ۔ تھڈ ہےرہڈ ہراساں بہت ےہ‘‘ ؟ ہےڎا ڍیا اب ’’

۔آیا میں ذہن خیال ایڇ اچانڇ لڎڈ  
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 عقب ڍے حےیلڈ ڍر پڍڑ ہاتھ ڍا اس ےہ‘‘ ۔ ساتھ میرے آئے ’’

 خیال اپنا تم بس۔ ڎڈ جائےں چلڈ سے ادھر میں’’ ۔ آڎئڈ میں

 احتیاط ڍے چادر‘‘ ۔ بتانا مت ڍےہرڎز ڍسڈ پلیز اےر رڍھنا

۔رےدڈ ےہ تے لڎڈ ڍہنے ڍر لڎا ڎلے اسے ےہ ڍر لپیٹ سے  

؟ڎڈ ڍریں ڍیا آڎے جاڍر سے یہاں آپ لیڍن ’’  ‘‘ 

 باہر قدم جب ڎڈ لےں ڍرہڈ تے ڍچھ نہ ڍچھ‘  ہے مالڇ اللہ ’’

‘  ڈرنا ڍیا سے مصیبتےں پھر تے ہے لیا ہڈ سےچ ڍا نڍالنے

 اسے‘‘ ۔ جائےں نڍل دفعہ ایڇ سے ڎائےں منحےس اس بس

 درخت ڍر ڈال پر ڍندھے بیڌ سے احتیاط ےہ ڍر دے تسلڈ

 ڍے صبح‘  تھا نہیں بڑا اتنا درخت۔ لڎڈ چڑھنے پر

 سے درخت پھر۔ تھڈ ڎئڈ چڑھ ٓ فےرا ےہ میں اندھیرے

 ہاتھ ےہ دیڍھا نظر آخرڈ ڍے ابیشا ڍر رڍھ پائےں پر دیےار
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 رہڈ ڍہہ‘‘  فظخداحا’’  سے آنڍھےں بھرڈ ےہ۔ تھڈ رہڈ ہال

 سیڍنڈز چند۔ لڎیں بھرنے بھڈ آنڍھیں اپنڈ ڍڈ اس۔ تھڈ

 دیےار ڍر ڈال نظر الےداعڈ پھر۔ رہڈ دیڍھتڈ ڍھڑڈ اسے

۔لڎادڈ چھالنڌ جانب دےسرڈ ڍڈ  

 دے اسے سے ڎرنے پر زمین ٓ فےرا۔ تھڈ دیےار اےنچڈ ڍافڈ

 پھر۔ تھیں ڎئڈ ہل چےلیں سارڈ ڍڈ اس تھے لڎے جھٹڍے

 ڍھڑڈ اٹھ ڍر جھاڑ ہاتھ ڍرڍے بحال حےاس اپنے ٓ فےرا

 سامنے ڍے نڎاہےں ڍڈ اس۔ رہڈ سےچتڈ منٹ چند۔ ہےئڈ

 ہےا پھیال سلسلہ ڍا ڍھیتےں عریض ے ےسیع تڇ دےر دےر

 میں اےٹ ےہ تے نہیں۔ تھڈ ہےئڈ ڍٹڈ بھڈ فصل تے ڍل آج۔ تھا

 ڍا راستے نے اس ڍر سےچ ڍچھ پھر۔ جاتڈ نڍل سے آرام

 پڍڈ ہےا ہےتا سے میں ڍھیتےں تے راستہ ڍا بچپن۔ ڍیا تعین
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 ے شش دیر ڍچھ۔ تھا نہیں راستہ ےہ اب۔ تھا جاتا تڇ سڑڇ

 ڍچے ایڇ ہےئڈ ڍہتڈ اللہ بسم پھر‘  رہڈ میںمبتال پنج

۔لڈ ہے پر راستے  

 پانڈ ڍھیتےںمیں بھڈ ہےئے چلتے سے احتیاط ہڈ بہت

 ڍا فرار نے اس۔ تھڈ بچڈ ڎرتے ڎرتے پر جڎہےں بھرڈ

 سیاہ ڍالڈ ڍڈ اندھیرے۔ تھا ڍیا تخبمن راستہ مشڍل ڍافڈ

 مرد۔ لڎڈ پھیلنے سے ہر رےشنڈ ڍڈ سےرج تے ہٹڈ چادر

۔ تھے لڎے آنے میں ڍھیتےں ہانڍتے ڍے جانےرےں اپنے

۔ تھیں رہڈ دے دڍھائڈ میں ڍھیتےں بھڈ عےرتیں بعض

 ےہ جبڍہ تھڈ سڍتڈ چل نہیں تیز بہت پر راستےں ڍچے

 پہلے سے اس۔ تھڈ چاہتڈ جانا نڍل جلد از جلد سے یہاں

 میں تالش ڍڈ اس پاڍر نہ مےجےد ڍے اس ےالے حےیلڈ ڍہ
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 پائےں ڍے اس چلتے چلتے تڇ دیر ڍافڈ۔ ہےں سرڎرداں

۔ تھا ڍررہا فریاد الڌ پیٹ سے بھےڇ۔ تھے لڎے تھڍنے

 ہاتھ ڍے ڍھانے نے اس میں غصے اےر ضد بھڈ ڍے رات

۔تھڈ دےسرڈ ہڈ بات تے اب۔ تھا لڎایا نہیں  

 راستہ ےہ جیسے ڍہ ہےا احساس اسے ڍرجا دےر ڍافڈ

 سے میں ڍھیت اس ےہ پہلے ڎھنٹے آدھے۔ ہے ڎئڈ بھٹڇ

 ڍھیت اسڈ ےہ بھڈ بعد ڎھنٹے آدھے اب اےر تھڈ ڎزرڈ

 پریشان دم ایڇ ےہ ہڈ آتے خیال یہ۔ تھڈ ڍھڑڈ سامنے ڍے

 لینے جائزہ ڍا ڎرد ارد مسلتڈ ماتھا سے تیزڈ۔ ہےڎئڈ

 اس۔ تھا رہا ڍاٹ چارہ رپ ٹےڍے مرد ایڇ میں ڍھیت۔ لڎڈ

 تھیں ہےئڈ بندھڈ بھینسیں پر فاصلے ڍے قدمےں چند سے

 ہڈ دیڍھتے پانڈ۔ تھا رہا چل ےیل ٹیےب طرف دےسرڈ اےر
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 ےیل ٹیےب بخےد خےد قدم۔ لڎا ہےنے دےچند احساس ڍا پیاس

۔تھے لڎے اٹھنے طرف ڍڈ  

 اتنڈ۔ تھا ڎیا رڇ مرد ڍاٹتا چارہ‘‘ ؟ لےں پڈ پانڈ میں ’’

 ڍھڑڈ تنہا تن اڍیلڈ سامنے ڍے اس لڑڍڈ جےان ے حسین

 سےچتڈ ڎہرڈ۔ تھڈ رہڈ مانڌ اجازت ڍڈ پینے پانڈ

 اسے ےہ۔ لڎا ہالنے سر ےہ دیڍھتے ڍے اس سے نظرےں

 پانڈ میٹھا اےر ٹھنڈا ڍافڈ۔ لڎڈ پینے پانڈ ڍرڍے انداز نظر

۔مارے پر منہ چھینٹے چار دے ڍر پڈ‘  تھا  

 سے میں ڍھیتےں تڇ سڑڇ پڍڈ بھائڈ ےیسے!  شڍریہ ’’

 ڍچھ۔ تھڈ میں مشڍل ڍافڈ ےہ‘‘ ؟ ہے جاتا راستہ ڍےنسا

 نے آدمڈ اس۔ لڎڈ پےچھنے راستہ سے اس ڍر سےچ
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 نظریں ہےئڈ ڍھےجتڈ بڑڈ۔ دیڍھا بغےر اسے ڍر چےنڇ

۔ڍیا نہ محسےس نے مشعال۔ ڍڈ اس تھیں  

 جائے چال تڇ سڑڇ پڍڈ راستہ یہ تے جائیں سے ادھر ’’

 اشارہ طرف ڍڈ ڍھیت ےاقع طرف دائیں اپنے نے اس‘‘ ۔ ڎا

۔لڎڈ بڑھانے قدم ٓ فےرا ےہ تے ڍیا  

 جائے چال تڇ سڑڇ پڍڈ راستہ یہ تے جائیں سے ادھر ’’

 اشارہ طرف ڍڈ ڍھیت ےاقع طرف دائیں اپنے نے اس‘‘ ۔ ڎا

۔لڎڈ بڑھانے قدم ٓ فےرا ےہ تے ڍیا  

‘‘ ؟ ہیں آئڈ سے باہر ڍہیں۔لڎتیں نہیں تے ڍڈ ڎائےں اس آپ ’’

 اسے ڍر چےنڇ ڍچھ دفعہ اس نے اس پر آےاز ڍڈ اس

 ےہ اسے۔ مڑڎئڈ ےہ ہالڍر ڎردن سے تیزڈ پھر۔ دیڍھا

 ڍیا ےہ اب لیڍن۔ تھا رہا لڌ سا مشڍےڇ ڍچھ شخص
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 بھڈ پانڈ اےر تھا پےچھا بھڈ راستہ نے اس تھڈ ڍرسڍتڈ

 ایڇ پےرا پر راستے ڎئے بتائے ڍے شخص اس۔ تھا پیا

۔ تھڈ رہڈ بھٹڇ میں تےںڍھی ےہ باےجےد ڍے چلنے ڎھنٹہ

 اےپر۔ آیا غصہ انتہا بے پر بیانڈ غلط ڍڈ آدمڈ اس اسے

 نڍلنا سے یہاں جلدڈ جتنڈ ےہ تھڈ الڌ پریشانڈ سے

 سراسیمڎڈ خےف‘  ڈر۔ تھڈ ہےرہڈ دیر ہڈ اتنڈ تھڈ چاہتڈ

 لڌ یےنہڈ تے اسے۔ تھڈ رہڈ نٓ ب جال نیا ایڇ مایےسڈ اےر

 تڇ دیر ڍافڈ۔ ہے جارہڈ چلے سمت غلط ےہ جیسے تھا رہا

۔ تھا دیا دے جےاب بالڍل نے ٹانڎےں ڍڈ اس بعد ڍے چلنے

 ےہ۔ تھا راستہ ڍچا چےڑا ڍافڈ درمیان ڍے ڍھیتےں دے

 راستے۔ ہےلڈ پر راستے ڍچے اس ڍر اتر سے پڎڈنڈڈ

 ڍے چلنے دیر ڍچھ۔ تھے درخت ڎھنے طرف دےنےں ڍے
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 ڍے درخت ایڇ ےہ سے غرض ڍڈ آرام منٹ چند بعد

 نڍلڈ سے ڎھر میں تاریڍڈ ڍڈ رات ےہ۔ ڎئڈ بیٹھ نیچے

۔تھے رہے بج ڎیارہ ڍے دن اب اےر تھڈ  

 مسلتے ڍنپٹیاں اپنڈ ڍرڍے بند آنڍھیں‘‘ ؟ ڍرےں ڍیا اب ’’

۔لڎڈ سےچنے ہےئے  

 قریب اتنے اپنے‘‘ ؟ نہیں ڍیےں چلتڈ…  ڎئیں ڍیےں ڇٓ ر ’’

۔ ڍیں ےا نیم پلڍیں جھٹ نے اس ڍر سن آےاز شناسا اتنڈ

 اس؟ تھا ڍیا یہ…  ڎئیں رہ ڍھلڈ تڇ حد ڍڈ نےپھٹ آنڍھیں

 ڍے اس۔ پائڈ نہ ڍر لیڍن چاہیں ڍرنا بند آنڍھیں نے

 قدر اس ےہ ڍر بچ سے جس زر شاہ ےہڈ۔ تھا ےہڈ تے سامنے

 جانا بھاڌ دےر سے دسترس ڍڈ جس۔ تھڈ ہےرہڈ خےار

 چاہتڈ ڍرلینا دےر ڍے خےد سے پہنچ ڍڈ جس۔ تھڈ چاہتڈ
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 سے خےف ڍے جس۔ ڎئڈ ڍارتا محنت سارڈ لیڍن۔ تھڈ

 بعد ڍے مشقت سارڈ تھڈ نڍلڈ سے حےیلڈ ےہ ڍر بھاڌ

 تھا ہےرہا محسےس یےں۔تھڈ میں شڍنجے ڍے اسڈ ےہ بھڈ

۔ہے ڎئڈ بھےل لینا سانس ےہ جیسے  

۔ہےڎئڈ ڍھڑڈ ڍر سنبھال ڍے خےد ےہ‘‘!  تم…  ت…  ت ’’  

 بالڍل رنڌ ڍا اس‘‘ ؟ ہے لیا دیڍھ بھےت ڍیا…  میں ہاں ’’

 چےٹ پر حےاسےں اڑے اڑے ڍے اس ےہ۔ تھا ہےچڍا زرد

 ےہ۔لڎڈ تلمالنے اندر ہڈ اندر سے شڍست اپنڈ ےہ۔ ڍرڎیا

 چاہتڈ نہیں بھڈ دیڍھنا اسے‘  ڍیا بےلنا سے شخص اس

 دےسرڈ ڍر مےڑ چہرہ ہےئے دیڍھتے سے نفرت۔ تھڈ

 جمع آنسے سے بسڈ بے میں آنڍھےں۔ ہےڎئڈ متےجہ جانب

۔لڎڈ پینے ڍلبمش ےہ جنہیں تھے لڎے ہےنے  
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 نے اس ہڈ ڍھڑے دےر قدم چند سے اس‘‘!  سرفراز ’’

 ڍے آےاز ڍر مےڑ چہرہ ےہ۔ پڍارا ڍے ڍسڈ میں آےاز اےنچڈ

 تھا ڍھڑا شخص ےہڈ سامنے ڍے اس۔ لڎڈ دیڍھنے رخ

 ڍڈ ڎھےڑے ےہ اب اےر۔تھا پےچھا راستہ نے اس سے جس

 زر شاہ‘  آیا قریب ےہ ہڈ جیسے۔ تھا چالآرہا تھامے لڎام

 ہے ڍہا جے اےر جائے تم اب’’ ۔ لڈ تھام لڎام ڍڈ ڎھےڑے نے

 نظرےں ےہ ہڈ جیسے‘  ڍیا چلتا اسے نے اس‘‘ ۔ ڍرے ےہ

۔لڎا دیڍھنے ڍے اس دےبارہ تھا ہےا اےجھل سے  

 لیا ہڈ دیڍھ نے تم تے انجام ڍا بھاڎنے؟ ہے ارادہ ڍیا اب ’’

 ذرے ڍے اس۔ ہے ڎائےں ہمارا یہ!  بڈ بڈ مشعال۔ ہے

 ڍڈ دشمن ہمیں تڇ مٹڈ ڍڈ اس۔ ہے پےشیدہ فاے میں ذرے

 ایڇ جے ہے لڎالیا بھڈ اندازہ نے تم سے۔ ہے ڍردیتڈ خبر
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 نہیں بھاڌ بھڈ ڍبھڈ ےہ لے رڍھ قدم میں ڍھیتےں ان دفعہ

 فراخ ڍڈ زر شاہ ےقت ہمہ‘‘ ۔ بیٹھے پر ڎھےڑے چلے۔ سڍتا

 اس شڍن ڍڈ ماتھے ےالے رڍھنے ڍئے احاطہ ڍا پیشانڈ

 اےر جابریت‘  دلڈ سخت‘  مزاج حاڍمانہ ڍے اس بھڈ ےقت

 طرح ڍڈ ہمیشہ۔تھڈ عڍاس ےاضح ڍڈ مےڈ فشاں آتش

 جیسے ڍہ لڎا یہڈ بھڈ اب ڍر دیڍھ میں آنڍھےں ان اسے

 ہڈ رخ ڍر جھٹڇ سر سے نخےت ےہ۔ ہے سےار خےن پر اس

 ڍرنے انداز نظر ڍے حڍم ڍے اس اےر زر شاہ یہ۔ ڎئڈ مےڑ

 زر شاہ جیسے ڍیا ظاہر ڍر سن یےں۔ تھا اظہار ےاضح ڍا

۔ہے مخاطب سے درختےں ان نہیں سے اس  

 تےجہ ڍڈ اس‘‘ ۔ پر ڎھےڑے بیٹھے…  نے تم نہیں سنا ’’

 تھاما بازے ڍا مشعال ہڈ جیسے نے اس ڍے ڍرنے حاصل

۔ڎھےمڈ طرف ڍڈ اس میں انداز خےنخےار ےہ  
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 برس آڌ سے آنڍھےں ڍڈ اس‘‘ ۔ چھےئے چھت مجھے ’’

 شاہ جسے تھڈ ےاضح بہت ھڑاہٹلڑڍ ڍڈ لہجے‘  تھڈ رہڈ

۔پڑڎیا دھیما ڍچھ ڍرڍے محسےس زر  

 ڎزرچڍا ٹائم بہت ہڈ پہلے‘  چلے سے آرام ہے ٹھیڇ ’’

 تھا رہا ڍہہ یےں ےہ‘‘ ۔ ہیں فڍرمند سب میں حےیلڈ۔ ہے

 اس منٹ چند۔ ہے تیار ڍے چلنے سے آرام ےاقعڈ ےہ جیسے

 نے مشعال جب۔ رہا ڍامنتظر رفت پیش سے طرف ڍڈ

 ڍے اس۔ لڎا ہےنے ہائڈ پارہ ڍا اس تے ڍڈ نہ حرڍت ڍےئڈ

 ڍےئڈ ڍرنا بس بے ڍے لڑڍڈ پان دھان جیسڈ اس لئے

 مظاہرہ ڍےئڈ ڍا طاقت ےقت اس ےہ لیڍن۔ تھا نہ ڍام مشڍل

۔تھا آمادہ پر جےئڈ صلح بجائے ڍڈ ڍرنے  
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 اپنڈ ےہ‘‘ ۔ بیٹھے چلے۔ڍرے مت خراب دماغ میرا!  مشعال ’’

 ےہ۔ تھا ڍررہا برداشت ڍے ےغص اپنے برعڍس ڍے عادت

۔ڎئڈ ڍھےل  

 آڌ میں ڍے حےیلڈ اس تمہارڈ۔ میں ڎڈ جائےں نہیں ’’

 ڍے دانتےں ےہ‘‘ ۔ لیا بھڈ تڇ نام میرا نے تم اڎر‘  ڎڈ لڎادےں

 دم ایڇ ےہ۔ ہےڎئڈ ڍھڑڈ ڍر ہٹ پیچھے قدم چند ڍر ڍچڍچا

 برداشت بھڈ شازر زیادہ سے اس۔ تھڈ چیخڈ ڍر ہے پاڎل

 ہےڍر سےار پر ڎھےڑے ےہ میں پل ایڇ۔ ھات ڍرسڍتا نہیں

 ے حیرت لئے ڍے مشعال لمحہ اڎال پھر۔ ہےا قریب ڍے اس

 چاہتڈ ڍرنا دفاع اپنا ڍر مار چیخ ےہ۔ تھا انڎیز استعجاب

 اس بھاڎتڈ ڍر ہٹ پیچھے ےہ ڍہ پہلے سے اس لیڍن تھڈ

 اپنے یےں اسے ڍر ڈال بازے میں ڍمر ڍڈ اس ڍر جھڇ نے
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 سڈ ننھڈ ایڇ ےہ جیسے تھا یاڍ سےار پر ڎھےڑے آڎے

‘  ڍےشش تر تمام ڍڈ اس پھر۔ ہے ڎڑیا سڈ چھےٹڈ۔ ہے بچڈ

 سب دھےنا رےنا‘  نےچنا‘  ڍرنا احتجاج‘  چالنا‘  چیخنا‘  تڑپنا

 ایڇ ےہ تھا آیا جڎہ جس ڍر لے اسے ےہ۔ تھا ڎیا ڍار بے

 پڍڈ۔ تھا فرش ڍا مٹڈ ڍچڈ۔ تھا ڍمرہ تاریڇ سا چھےٹا

 اےر رےزن ڍےئڈ جہاں تھیں یںدیےار بنڈ سے اینٹےں

 ڍے دےنےں ان جے تھا درےازہ ےاحد ایڇ۔ تھڈ نہ ڍھڑڍڈ

 یہ۔ تھا ڍردیا بند نے ڍسڈ سے باہر ہڈ ہےتے داخل اندر

 تھا بلب ڍا ےاٹ ساٹھ ایڇ صرف میں جس ڍمرہ سا چھےٹا

 ڍمرے تھا جاللیا ہڈ ہےتے بند درےازہ نے زر شاہ جسے

 نے نظرےں ڍڈ اس۔ ڈہےڎئ ختم دم ایڇ تاریڍڈ مےجےد میں

 بان ےاحد ےہ مےجےد میں ڍمرے ےہاں تے لیا جائزہ ڍا اردڎرد

 اےر تھا ہےا رڍھا تڍیہ سرہانے ڍے جس تھڈ چارپائڈ ڍڈ



Novelnagri 
296 

 ڍا ڍمرے۔ تھا رڍھا مٹڍا ڍا پانڈ میں نڍڑ طرف بائیں

 ٹھہرڈ جا پر زر شاہ نظریں ڍڈ اس لیتے لیتے جائزہ

 ڎھےر اسے بغیر رڍھے مرےت لحاظ بھڈ ڍےئڈ جے۔ تھیں

۔لڎڈ رےنے سے بسڈ بے ےہ پر دیڍھنے ڍے اس۔ تھا رہا  

 حےیلڈ سارڈ ڍرتے ڍرتے تعریفیں ڍڈ جس شخص یہ

 لے سے امڈ تائڈ۔ تھے ہےتے نہیں خشڇ منہ ڍے ےالےں

 آسمان ے زمین میں تعریفےں ڍڈ اس نے سب تڇ اسامہ ڍر

۔ تھا ڍہا نے بھابڈ ہےئے ڍرتے ذڍر ڍا جس۔ تھا ڍردیا ایڇ

 لیڍن۔ ہے ڍرخت بہت بظاہر‘  ہیں خےبیاں ڍئڈ میں شاہ’’ 

۔ ہے بھڈ دل نرم بہت۔ ہے مند غیرت اےر خےددار بہت

 خاندانڈ البتہ ہاں۔ ہےا نہیں ناراض بالےجہ بھڈ ڍبھڈ

 پھر تے ڍرے ڍےشش ڍڈ تےڑنے ڍےئڈ اڎر ڍے رےایات

 بھڈ دےپٹہ سے سر ڍے لڑڍڈ ڍسڈ۔ ڍرپاتا نہیں برداشت
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!  مشعال ہے تم صرف یہ۔ ہے ہےتا ناراض بہت تے اترے

 اس ےقت اس اےر‘‘ ۔ ہے رڍھڈ دے رعایت نے اس ڍے جس

 ڍرخت انتہائڈ۔ تھڈ نہ رعایت بھڈ ڍےئڈ میں آنڍھےں ڍڈ

۔ تھڈ ڎئڈ سہم ےہ۔ تھا رہا دیڍھ سے نظرےں آمیز ہتڇ اےر

۔تھے ڍردیئے مختل حےاس سارے ڍے س ا نے خےف  

 ڍا سےچ ے جمزا منتقمانہ اےر ظالم‘  سفاڇ قدر اس یہ ’’

 سامنے ڍے اس تے لڑڍڈ جیسڈ مجھ۔ ہے شخص حامل

 جائےں بھڈ بچ میں شاید تے ہے مقابلہ ڍا زبان۔ نہیں بھڈ ڍچھ

 سےار عفریت ڍا مردانڎڈ ے غیرت پر اس تے ےقت اس اےر

 اجداد آبائے ڍے اس ڍے آخر۔ ڎا بخشے مجھے ڍیےنڍر۔ ہے

 ےںہ آئڈ میں ڍرڍے پار دہلیز ڍڈ حےیلڈ ڍے رےایتےں ڍڈ

 ڍے ےالے تےڑنے ڍے رےایتےں یہ ڍہ تھیں ڍہتڈ بھابڈ اےر
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 اس پھر تے ہے چڍا ڍہہ بھڈ خےد ےہ یہ‘  ڍرتا نہیں برداشت

 رڍھ ڍرڍے بس بے میں منٹےں ڍے لڑڍڈ ڍیسڈ مجھ یہ ےقت

 جارحانہ سفلڈ ے جبلڈ تر تمام اپنڈ اسے‘‘ ۔ ڎا دے

 مٹڈ۔ تھیں ہےرہڈ محسےس بنتڈ ڈھیر ڍا راڍھ مزاحمتیں

۔ڎئڈ ڈھے پر زمین طرح ڍڈ ڈھیر ڍے  

 مجھے۔ دے جانے مجھے پلیز!  زر شاہ ےاسطے ڍے خدا ’’

 شادڈ سے تم میں۔ ہےں نہیں قابل تمہارے میں۔ دے چھےڑ

 شادڈ سے مجھ تمہیں۔ نہیں بھڈ ڍبھڈ۔ ڍرسڍتڈ نہیں

 زر شاہ ےہ لمحے چند‘‘ ۔ ہےڎا نہیں حاصل بھڈ ڍچھ ڍرڍے

 اپنڈ ےہ لیڍن رہڈ منتظر ڍڈ قدمڈ پیش سے طرف ڍڈ

 طرف ایڇ۔ رےدڈ سامنے ڍے اس ےہ تے رہا ڍھڑا جڎہ

 انا میں ہرحال عزت اسے۔انا طرف دےسرڈ تے تھڈ عزت
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 بھیڇ رےنے سامنے ڍے اس۔ تھڈ پیارڈ میں مقابلے ڍے

 نہ اعتنا درخےر ےہ ڍبھڈ جسے ہےڎئڈ مجبےر پر مانڎنے

 سے طرف ڍڈ اس بھڈ پر بات ڍڈ اس۔ تھڈ سمجھتڈ

 اسے ڍر اٹھا سر ڈرتے ڈرتے ےہ۔ تھڈ خامےشڈ مسلسل

 ڍڈ اس۔ تھا ہےچڍا دراز نیم پر چارپائڈ ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے

 ڎھےر ڍے چھت نظریں ڍڈ اس بجائے ڍڈ دیڍھنے طرف

۔تھیں رہڈ  

 شادڈ سے تم میں۔ دے جانے مجھے لئے ڍے خدا!  شاہے ’’

 پلیز۔ سڍتڈ رہ نہیں ساتھ تمہارے میں۔ ڎڈ ڍرےں نہیں

 ہڈ ایڇ پر ہےنٹےں ڍے اس‘‘!…  شاہے پلیز۔ لے مان بات میرڈ

۔تھڈ ڎردان ڍڈ نام  

 …‘‘ شاہے ’’
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 نے مشعال جیسے ہےا ڍھڑا اٹھ ڍر چیخ یےں ےہ‘‘  اپ شٹ ’’

 سے بازےئےں ڍے اس پھر۔ ہے دیا ڈال پانڈ ڍھےلتا پر اس

 ےہ جیسے۔ تھا رہا لڌ نہیں بھڈ میں آپ اپنے ےہ ڍر دبےچ

 لپڍتے سے نڍھےںآ اےر انڎلیےں اپنڈ ڍے ےجےد ڍے اس

’’  یےں ڍا اس۔ ڎا دے مسل…  ڎا دے جھلسا سے شعلےں

 آنڍھیں تھڈ ڍے ہےنے دم بے ےہ ڍر دیڍھ‘‘  جانا بھڑڇ

 قربت ڍڈ اس سے اےپر۔ تھیں ڎئڈ پھیل سے خےف

 ڍڈ خےف دم ایڇ صالحیتیں سارڈ ڍڈ ڍرنے مزاحمت

۔ڎئیں آ میں لپیٹ  

 ڍاٹ۔ لیا ڈبھ نام میرا سے زبان غلیظ اپنڈ نے تم خبردار ’’

 ہے حاصل حق ڍیا؟ تم ہے ڍےن۔ زبان یہ تمہارڈ ڎا دےں

 نے میں صرف تے حق ڍا لینے نام یہ؟ ڍا لینے نام یہ تمہیں
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 مشعال ےہ اےر تھڈ محبت مجھے سے جس تھا دیا اسے

 صرف تے سال پندرہ یہ۔ پہلے برس پندرہ سے آج مرڎئڈ

 ڎزارے جالتے دیئے پر قبر ڍڈ یادےں ڍڈ اس نے میں

 میرڈ تے تم اےر۔ ڎئڈ اتر سے دل میرے ےہ پھر ۔ہیں

 ہر مجھے سے تم جب تھیں ڎرڎئڈ دن اسڈ سے نظرےں

 آنڍھےں اپنڈ نے میں۔ تھڈ ملڈ نےید ڍڈ جانے ٹےٹ تعلق

 اسڈ ڍے خےابےں پاڎل ڎئے رڍھے پر نام تمہارے سے میں

 اپنڈ ڍے شخص اےر ڍسڈ نے تم دن جس تھا پھینڍا نےچ دن

 نے ہےنٹےں میرے۔ تھا سنایا مڇدہ ڍا بسانے میں آنڍھےں

 نے ڍانےں میرے جب تھا دیا بھال دن اسڈ نام یہ تمہارا

 تے مشعال میرڈ۔ تھا سنا نام ڍا غیر ڍسڈ سے لبےں تمہارے

 نفرت تے تھڈ نہیں محبت ڍر ٹےٹ سے مجھ جسے مرڎئڈ

 یہ نے اس جب دن اسڈ مرڎئڈ تے ےہ۔ تھڈ ڍرتڈ نہیں بھڈ

 پھیلڈ پھیلڈ ڍڈ مشعال ےہ‘‘…  تم اےر۔ تھا چھےڑا دیس
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 تے تم…  تم اےر’’ ۔ تھا ہےرہا جنےنڈ بہت دیڍھتے میں آنڍھےں

 بندھن نہاد نام اس۔ ہے پرچھائیں ایڇ فقط ڍڈ اس صرف

 اپنے میں ےعدہ ڍا رڍھنے تھامے جسے ہے ڎرہ اصل ڍڈ

 لئے میرے فقط!  بیڎم مشعال تم۔ ہےں ڍرچڍا سے بڑےں

 ڍے اس اےر ہے چیلنج ایڇ ڎیا دیا سے جانب اپنڈ تمہارڈ

 نہیں ڍچھ لئے تمہارے میں دل میرے۔ نہیں ڍچھ سےا

ڍے انتقام اےر نفرت سارڈ ڈھیر سےائے  ‘‘… 

 سے ڎرماہٹ ے حدت نہایت‘  ہےا الجھا‘  زدہ تیش ڍا زر شاہ

 رہا لڌ طرح ڍڈ بھاپ پر چہرے ڍے مشعال تنفس لبریز

 دےنےں ڍے اس۔ تھڈ رہڈ جھلسا اسے قربت ڍڈ اس۔ تھا

 ہےئے جڍڑے ڍے بازےئےں سے نرم ڍے اس ہاتھ ڈآہن

 چہرہ لبریز سے حسن ے ےجاہت پرڍشش مردانہ اس۔ تھے

 اسے ہےڍر سرخ مزید تھا ہےتا ہڈ میں غصے ہرےقت جے
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 بدن سارے جیسے ڍہ تھا رہا لڌ یےں۔ تھا رہا دے دہالئے

 نے اس۔ ہے لڎا ڍرنے ڎردش پر چہرے ڍے اس خےن ڍا

 ڍہ تھا ہےا جڍڑا میں ڎرفت اپنڈ یےں ڍے بازےئےں ڍے اس

 قربت۔ تھے ڎرڎئے پر ڍندھے ڍے اس ہاتھ دےنےں ڍے اس

 ےہ۔ تھڈ بڍا ہڍا ےہ ڍر سن سب یہ سے اےپر اےر آنچ یہ ڍڈ

 جیسڈ محبت میں دل اپنے لئے ڍے اس ےہ ڍہ تھڈ جانتڈ

 یہ غرےر یہ‘  انتقام یہ‘  نفرت یہ لیڍن۔ ہے رڍھتا فیلنڎز

۔ تھا نہ بھڈ میں ڎمان ے ےہم تے ڍے اس لہجہ ے لب یہ‘  انداز

 ڎرفت آہنڈ ڍڈ اس ڍے بازےئےں نرم اپنے ڍر دے جھٹڍا

۔ڍرےایا آزاد سے  

 ڍچھ ڍے انتقام ے نفرت سےائے لئے تمہارے میں جب ’’

 سب جب ہے ڍررہے شادڈ سے مجھ ڍیےں پھر تے ہےں نہیں

۔ ہے ڍررہے برباد زندڎڈ میرڈ ڍیےں پھر تے ہے جانتے ڍچھ
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 آخرڈ یہ ڍے اس لیڍن۔ تھڈ جھڍڈ منےسا ڍے اس ےہ‘‘ 

 سر سے پھر مشعال ضدڈ اےر پرست انا ڍر سن الفاظ

 لئے ڍاٹ ڍڈ نظرےں طنزیہ اےر غرےر۔ تھڈ لڎڈ اٹھانے

۔تھڈ رہڈ پےچھ  

 اپنے بڈ بڈ مشعال نہیں سے مجھ جےاب ڍا سےال اس ’’

 ڍرنے ڍڈ ڍےڑڈ دے تم عزت ڍڈ جن پےچھے سے ےالدین

 بہت۔ میرڈ تھیں ڍڈ نتیںم بہت نے انہےں۔ تھڈ چلڈ

 پاس ڍا رےایتےں نے امڈ بڑڈ۔ مجھے تھے دیئے ےاسطے

 اباجڈ بڑے اےر جان دادڈ جڈ آغا۔ تھا لیا ےعدہ ڍا رڍھنے

 ڎئے لے عہد ڍا ڍرنے شادڈ سے تم بھڈ مرتے مرتے

 طرح تمہارڈ میں۔ ڍرتا ڍیا میں بتائے پھر۔ سے مجھ تھے

 نڎلنا ڈمڍھ دیڍھڈ آنڍھےں لیڍن ہےں نہیں غیرت بے

۔ مانتا نہ بات ڍڈ ان ڍہ نہیں غرض خےد میں۔ ہے پڑرہڈ
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 تمہارے سے ےجہ ڍڈ لےڎےں اتنے صرف اےر صرف

 ٹھڍرائے عزت اپنڈ سے ےجہ ڍڈ آنسےئےں ڍے ےالدین

 ڍڈ اپنانے تمہیں باےجےد ڍے انڍار تمہارے اےر جانے

 نہ۔ ہے نہیں غرض ڍےئڈ سے تم مجھے۔ تھڈ بھرلڈ حامڈ

 صرف تم البتہ ہاں۔ ڍڈ ادائےں ان نہ اےر ڍڈ حسن تمہارے

 نے میں جسے جےاء ایسا ایڇ۔ ہے چیلنج ایڇ لئے میرے

 میں اےر سے خےد ہے ڍیا ےعدہ ڍا جیتنے میں ہرحال

 ہےں ڍرتا حاصل ہےں چاہتا جے۔ نہیں سے میں ےالےں ہارنے

 ڍڈ ڍےڑڈ دے تے تم اےر ہےں پالیتا ہےں رڍھتا ہاتھ پر جس‘ 

 ڍڈ دل اپنے آج ےہ‘‘ ۔ ہےں مجبےر میں لیڍن ہے نہیں بھڈ

 اےر خےف‘  ڈر۔ تھا چاہتا دینا نڍال بھڑاس سارڈ

 بے ڍر نڍل باہر سے حصار ڎئے ڍھنچے ڍے سراسیمڎڈ

 پہلے اسے سے زر شاہ۔ ڎئڈ رہ دیڍھتڈ اسے سے یقینڈ
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 اس طرح برڈ یےں بت ڍا اس لیڍن۔ تھیں تےقعات اچھڈ ڍب

 نہیں بھڈ سےچ ےہ ہےڎا پاش پاش میں نظرےں اپنڈ ڍڈ

 بے’’  اس اپنے ڍہ تھا رہا چل نہیں بس ڍا اس۔ تھڈ سڍتڈ

۔ڍردے شےٹ میں لمحےں ڍے ےالے ڍہنے‘‘  غیرت  

 منتیں تمہارڈ ڍبھڈ پاپا ماما۔ ہے رہے ڍہہ جھےٹ تم ’’

 ڍے یقین ہےتے متزلزل اپنے‘‘ ۔ سڍتا نہیں ہڈ ہے یہ۔ ڍریں

۔چاہا ڍرنا قائم نے اس  

 نہیں ڍیےں ایسا ےہ۔ ہے ںڍیے یقین بے اتنڈ…  ڍیےں ’’

۔ ڍڈ بچپن بھڈ ےہ۔ ہے منڌ میرڈ تم ڍے آخر۔ ڍرسڍتے

 جاتڈ دڈ دے تڇ جانیں خاطر ڍڈ عزت تے یہاں ہمارے

 آزاد اس تم۔ ڍرسڍتے نہیں سب یہ ےہ ڍہ ہے رہڈ ڍہہ تم۔ ہیں

 ڍڈ ڍسڈ لئے ڍے اس تھڈ رہڈ ڍھال ڎل جے میں معاشرے
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 مذاق ڍا اس افص ےہ‘‘ ۔ ہے بات سڈ چھےٹڈ تے ڍرنا منتیں

۔اٹھڈ تلمال پر بات ےالڈ ڍھالنے ڎل ےہ۔ تھا اڑارہا  

 لحاظ بہت تمہارا میں!  زر شاہ دے لڎام ڍے زبان اپنڈ ’’

 پر ڍردار میرے بھڈ لفظ ایڇ نے تم اڎر اب۔ ہےں ڍررہڈ

۔تمہارا ڎڈ لےں نےچ منہ میں تے تھا ڍہا  ‘‘ 

 ےچےن آئے۔ ہےں منتظر تے میں۔ہے ڍررہڈ ڍیےں دیر پھر تے ’’

 اتنڈ تم پھر۔ ہےں رہا ڍہہ سچ میں۔ رڍھے یاد لیڍن‘  منہ

 لڎانے بٹہ ڍے عزت ڍڈ ان تم جب۔ ہے ڍیےں میں تڍلیف

 طریقہ یہڈ ڍے ڈالنے لڎام تمہیں بھڈ نے انہےں تے تھڈ لڎڈ

 انہیں تھا غرےر ڍتنا صاحبہ ےالدہ ےہ تمہارڈ اےر تھا اپنانا

 سب سے طنطنے اےر حقارت ڍس۔ پر ہےنے برٹش اپنے

۔ تھیں ڎئڈ پاس ڍے دارےں رشتہ اپنے ڍر چھاڑ چھےڑ
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 صاحبزادڈ ہےئڈ بڎڑڈ ڍڈ ان بھڈ نے ڍسڈ افسےس لیڍن

 میرے‘  آیا یاد میں انہیں پھر اےر ڈالڈ نہ تڇ ڎھاس ڍے

 رےند تلے پائےں ڍر ڍہہ دقیانےسڈ اےلڈ جنہیں‘  آئے یاد لےڌ

 ہمارا انہیں بھڈ لئے ڍے مانڎنے بھیڇ افسےس۔ تھیں ڎئڈ

۔ ڍھانے ڍان میرے پر فےن تھیں چلڈ رےز پھر۔ مال در ہڈ

 پر شادڈ سے بیٹڈ میرڈ ڍہ آزمانے ڍے ضبط میرے

 بڑڈ مجھے اےر۔ ڍرتا ڍیا میں پھر بتائے۔ ہےجائے راضڈ

۔ پڑا ہےنا تیار مجھے اےر پڑا رڍھنا مان ڍا ڍہنے ڍے امڈ

 غیرت بے‘‘ ۔ لئے ڍے لڑڍڈ غیرت بے جیسڈ تم بھڈ ےہ

۔تھا استہزاء میں آنڍھےں ڍڈ اس ہےئے ڍہتے  

۔اٹھڈ چیخ ےہ‘‘ ۔ ڍرے بند بڍےاس زر شاہ ’’  
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 اپنڈ نے مشعال۔ ہنسا طنزیہ ےہ‘‘ ۔ ہے ڍیا پھر تے اچھا ’’

۔ہے ڍررہڈ ڍنٹرےل پر ہاتھ اٹھتے جیسے لیں بھینچ مٹھیاں  

 محبت سے شخص اس میں ہاں۔ ہےں نہیں غیرت بے میں ’’

 اسے تم لیڍن تھا اڍی انڍار نے میں لئے اسڈ ہےں ڍرتڈ

 ہے سےچ ڎھٹیا قدر ڍس۔ سڍتے دے نہیں رنڌ غلط

 بے میں۔ تم ہے مالڇ ڍے شخصیت ڎندڈ قدر ڍس‘  تمہارڈ

۔ ہے غیرت بے ڍتنے تم ہےں بتاتڈ میں لیڍن۔ ہےں غیرت

‘  ہے دیڍھڈ غالظت ڍڈ نظرےں اپنڈ ہے ڍیا اندازہ ڍبھڈ

 یہ نزدیڇ تمہارے مڎر‘  ہے ناپڈ ہےس چھپڈ اندر اپنے

 عالمت ڍڈ حاڍمیت اےر غرےر ے فخر‘  مردانڎڈ تے باتیں

 پھرتے ئے سجا سے مان ے فخر پر سر ڍر سمجھ تاج۔ ہیں

 اسڈ‘  ےالے رڍھنے تعلق سے خاندان اسڈ ہےنا ڍے آخر۔ ہے
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۔ تھا سے خاندان پرست ہےس تعلق ڍا جس بیٹے ڍے ماں

 ےہ چاہے۔ ہے عےرت ہڈ عےرت صرف لئے ڍے جس

 یہڈ۔ ہے ڍڈ حاصل سے طریقے ہڈ ڍیسے ہے بھڈ جیسڈ

 تم‘  لئے تمہارے ہےں چیلنج میں۔ بھڈ تمہارڈ ہے اےقات

 رڍھا سمجھ جےاء۔ ہے ہےئے ڍئے مقصد ڍا ہرانے مجھے

 تے تم۔ تمہارڈ نا ہے مردانڎڈ یہڈ۔ مجھے نے تم ہے

 دفعہ پہلڈ میں دن جس دیتے دڍھا نیچا دن اسڈ مجھے

 سے ےدےج تمہارے ڍر ہے ڍھڑڈ سامنے تمہارے رےبرے

 ڍبھڈ ہے حاڍم تم سراہا نے ایڇ ہر ڍے تم۔ تھڈ ہےئڈ انڍارڈ

 تمہارڈ ڍبھڈ۔ ڍڈ نہیں عدےلڈ حڍم تمہارڈ نے ڍسڈ

 سامنے تمہارے نے میں اےر ہےا نہیں منڍر سے شخصیت

 لڑڍڈ ایڇ ڍرلیتے برداشت ڍیسے بھال تم۔ تھا ڍیا انڍار
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 دن اسڈ مجھے تم تے چلتا بس تمہارا۔ سننا یہ سے منہ ڍے

 ڍہے ڍے باپ ماں میرے۔ نے تم نا تھا ڍہا یہڈ‘  دیتے سلم

 ڎھٹیا ڍڈ اندر تمہارے صرف تے یہ۔ دے مت مجھے الزام ڍا

 تے سے تم۔ ہے ہےرہڈ ادا سے زبان تمہارڈ جے ہے سےچ

 حماقت یہ نے میں اےر ہے عبث رڍھنا تےقع ڍڈ بھالئڈ

 ڍھل۔ ہے ہےڎیا ظاہر آج ہے پاڍباز ڍتنے تم۔ ڍڈ نہیں ڍبھڈ

 یقینا بھڈ تم۔ ہے آڎئڈ سامنے میرے شخصیت تمہارڈ ڍر

 مسٹر ہےں بتاتڈ میں تمہیں تے ڎے چاہے سننا خےبیاں اپنڈ

‘  ہے ڍمینے‘  ہے غیرت بے‘  ہے ذلیل تم!  جہانزیب زر شاہ

 تم پہلے سے ڍہنے غیرت بے مجھے آئندہ۔ ہے حیاء بے

 اس لئے ڍے غرض اپنڈ جے ےہ‘‘ ۔ لینا ناپ بھڈ غیرت اپنڈ

 سن خیاالت ڍے اس۔ تھڈ ہےئڈ مجبےر پر ڍرنے نتم ڍڈ
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 ےقار‘  ڍرنا چیلنج‘  دےبدے۔ تھڈ نہ قائل ڍڈ رڍھنے ادھار ڍر

 اتنا ‘ ےاال جالنے ڍے دل ‘ ےاال بڍھیرنے دھجیاں ڍڈ عزت ے

 ے لب ڍٹیال ےاال ابھارنے للڍارنے ڍے مردانڎڈ‘  زہریال

 آنڍھےں سے خےفڈ بے ے دےبدے ےہ طرح جس۔ تھا لہجہ

 زر شاہ نے اس تھڈ رہڈ دے جےاب ڍر ڈال آنڍھیں میں

 لمحے ڍچھ ےہ۔ تھے چالدیئے آرے پر دماغ ے دل ڍے

 ڍا اس جے پھر اےر ڎیا رہ ساڍت سے غصے اےر حیرانڎڈ

 نے اس ڍر پڍڑ سے بازے۔ تھڈ لڑڍھڑائڈ ےہ تے تھا اٹھا ہاتھ

 رےنے ڍر پھےٹ پھےٹ ےہ۔ تھا دیا دھڍا پر چارپائڈ اسے

 اےر ہے جاتڈ بن آزار باعث خامےشڈ اےقات بعض۔ لڎڈ

 اس۔ تھڈ رہڈ نہیں خامےش ےہ۔ رحمت باعث اےقات بعض



Novelnagri 
313 

 یہڈ بس تھا ڍرسڍتا بھڈ ڍچھ اب ےہ۔ تھا جارہا ڈےبا دل ڍا

۔تھڈ رہڈ رال اسے سےچ  

 اپنڈ ساتھ ساتھ میرے تم!  زر شاہ ہے ڍررہے غلط بہت تم ’’

 بیٹھےں نہیں سے سڍےن میں۔ ڎے ڍرے برباد بھڈ زندڎڈ

 نہاد نام تمہارے میں۔ ڎڈ دےں رہنے سے چین تمہیں نہ۔ ڎڈ

 ڍڈ عزت تمہیں۔ ڎڈ بڍھیردےں دھجیاں ڍڈ عزت ے ےقار

 طرح برڈ ڍر رے رے ےہ‘‘ ۔ ڎڈ دےں ڎزارنے نہیں زندڎڈ

 لڎائے قفل پر ہےنٹےں ےہ۔ تھڈ رہڈ دے بھڈ دھمڍیاں اسے

 چڍر میں ڍمرے بجائے ڍڈ دیڍھنے سے طرف ڍڈ اس

 پر درےازے جب تھا رہا سےچ ھڍچ ےہ ابھڈ۔ لڎا لڎانے

۔ڎیا بڑھ طرف ڍڈ درےازے ٓ فےرا ےہ۔ تھڈ ہےئڈ دستڇ  
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۔ تھا بند سے باہر بجائے ڍڈ اندر درےازہ‘‘ ؟ ہے ڍےن ’’

 رےتے بھڈ ےہ۔ تھا مضبےط بہت درےازہ یہ بنا ڍا لڍڑڈ

 اسے۔ لڎڈ دیڍھنے طرف ڍڈ درےازے ڍر ہے چپ رےتے

۔ہے لڈ رڍھ الج ڍڈ آنسےئےں ڍے اس نے اللہ جیسے لڎا  

۔سرفراز!  جڈ شاہ ہےں میں ’’  ‘‘ 

 ےہ ڍر پہچان آےاز‘‘!  سرفراز دے ڍھےل رےازہ د…  اچھا ’’

 ڍرنے انتظار ڍا ڍھلنے درےازہ ڍر ہے ڍھڑا طرف ایڇ

 ساتھ ڍے سرفراز۔ تھا ڎیا ڍھل درےازہ بعد منٹ تین دے۔ لڎا

۔تھے ڍمال شاہ  

۔تھڈ بھاڎڈ طرف ڍڈ ان ڍر اٹھ ٓ فےرا ےہ‘‘…  پاپا ’’  

 پہنچتڈ تڇ ان ےہ ڍہ پہلے سے اس‘‘!  مشعال جائے رڇ ’’

۔لیا رےڇ میں ہڈ درمیان اسے ڍر بڑھا ہاتھ نے انہےں  
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 تمہارا بس‘  ہے تیار بالڍل سارڈ بارات جائے تم!  زر شاہ ’’

 انداز نظر بالڍل اسے نے انہےں‘‘ ۔ ہے ہےرہا انتظار ہڈ

 بیڌ ڍا سا رڍھا پر چارپائڈ ےہ تے ڍہا سے ذر شاہ ڍرڍے

 اسے جیسے تھا ڎیا نڍل باہر سے ڍمرے ٓ فےرا ڍر اٹھا

۔تھا انتظار ہڈ ڍا آنے ڍے ڍمال شاہ صرف  

۔ ہےئے ڍہتے بیٹڈ اپنڈ تمہیں ہے آرہڈ شرم مجھے ’’

۔ ہیں ہےتڈ بےجھ بہنیں اےر بیٹیاں ڍہ رہا سنتا عمر سارڈ

 ڍے حقیقت اس عمر سارڈ میں لیڍن ہیں جاتڈ بن شرم قابل

 دفن انہیں ہڈ ہےتے پیدا ڍے بیٹیےں جے لےڌ ےہ۔ رہا جھٹالتا

 باعث بیٹیاں جیسڈ تم۔ تھے ڍرتے ہڈ اچھا تھے ڍردیتے

 ڍڈ ان‘‘ ۔ ہے بہتر ہڈ مرجانا ڍا جیسیےں تم‘  ہیں ہےتڈ شرم

 میں ڍانےں اپنے الفاظ ڍے زر شاہ اسے پر آےاز سپاٹ
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 زر شاہ نے اس پہلے لمحے ڍچھ۔ ہےئے محسےس ڎےنجتے

 محسےس ڍچھ سب۔ تھڈ ڍڈ نفڈ پرزےر ڍڈ الفاظ ڍے

۔ تھا ڈاال پر زر شاہ بےجھ سارا نے اس بھڈ ہےئے ڍرتے

 لفظےں ڎئے ڍہے ڍے زر شاہ نے ڍمال شاہ ےقت اس اےر

 ےہ۔ تھڈ ڍردڈ تردید ڍڈ سےچ ڍڈ اس ڍرڍے تصدیق ڍڈ

۔ڎئڈ دیڍھتڈ ہےڍر بھےنچڍا  

 نے عےرتےں ہمارڈ تڇ آج۔ ہے معافڈ ناقابل جرم تمہارا ’’

 تڇ قدم باہر سے دہلیز ڍڈ حےیلڈ بغیر ڍے مرضڈ ہمارڈ

 ڍڈ نہیں پار دہلیز ڍبھڈ لئے ڍے مقصد غلط۔ رڍھا نہیں

 دیا تےڑ بھرم ڍا اعتماد اےر عزت‘  ےقار ہمارے نے تم اےر

 ہڈ ہےتے پیدا تمہارے میں ڍاش۔ ہے دیا جھڍا سر میرا۔ ہے

 لڑڍیاں ےالڈ جانے بھاڌ دن ےالے شادڈ۔ دیتا ڎھےنٹ ڎال
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 اس تمہارے۔ ہےتیں نہیں سرخرے زندڎڈ سارڈ ڍبھڈ

 تھڈ چاہئے ہےنڈ ڎےلڈ سزا تمہارڈ تے پر فعل شرمناڇ

 لےڌ ہےں پرست دنیا۔ ہےں حےصلہ ڍم بہت میں لیڍن

 ڎا بتائےں ڍیا میں اےر تمہیں ماردیا ڍیےں ڍہ ڎے پےچھیں

 لیڍن۔ ہے ڎئڈ مارڈ میں جرم ڍے جانے بھاڌ بیٹڈ میرڈ

 میں حال ہر تمہیں۔ ہے پیارڈ بہت عزت اپنڈ مجھے نہیں

 حالت اس ےہ ڍرے شڍر۔ ہے ڍرنا شادڈ ہڈ سے زر شاہ

 اےر ڍے دینے مار سےائے جبڍہ ہے رہا اپنا تمہیں بھڈ میں

 یہ تمہیں اےر ہے سزا تمہارڈ ےہڈ تے اب۔ نہیں راستہ ڍےئڈ

 سفاڇ ے ظالم ایڇ ےقت اس ےہ۔ ڎڈ پڑے بھڈ ماننا بات

 سے برسےں ےہ۔ تھے ہےر لڌ جاڎیردار ے حاڍم‘  جابر

 یہ ڍا ان آج۔ تھڈ رہڈ دیڍھ میں طبیعت شفیق ے رحیم انہیں
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‘  لہجہ حاڍمانہ اےر اٹل ڍا ان۔ تھا ہےرہا نہیں برداشت رےپ

 سے یقینڈ بے لمحے ڍئڈ ےہ۔ فیصلہ ےاال بربریت‘  سفاڍیت

ڎئڈ دیڍھے  

؟ہیں ہےتے اعتبار بے بھڈ یےں رشتے ڍیا  

؟ہیں ٹےٹتے بھڈ یےں مان ڍیا  

 ڍے عالم ایڇ تے جائے ڍردیا برہنہ پر چےراہے ڍے سڈڍ

 دیڍھتا جاتا آتا ڍےئڈ ہر۔ ہے جاتا مل مےقع ڍا سننے ڍہنے

 پھر اےر ہے ڍرتا اظہار ڍا رائے ہے بےلتا۔ ہے رڍتا ہے

 بنڈ اشتہار بھڈ ےہ سے عرصے ایڇ۔ ہے لیتا راہ اپنڈ

 زندڎڈ نے اس ڍہ تھا قصےر اتنا صرف۔ تھڈ ہےئڈ

 اتنے ڍیا۔ تھا جانا مقدم ڍے فیصلے اپنے ےلئ ڍے ڎزارنے

 تھا رہا لڌ اسے۔ تھڈ جائز سزا بڑڈ اتنڈ ڍڈ قصےر سے
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 ڍردیا برہنہ پر چےراہے بیچ اسے نے باپ اپنے ڍے اس ڍہ

 پتھرائے پر اس آڍر ےہ ڍہ دڈ دعےت ڍے لےڎےں اےر۔ ہے

۔ڍریں  

 ڍراہیت سے خےد اسے ڍر سن باتیں ڍڈ باپ اپنے

 ڍےشش ڍڈ دینے دالسہ اسے ئڈڍے۔ تھڈ ہےرہڈ محسےس

 چڍڈ تےڑ دم جیسے ہمت اندر ڍے اس لیڍن تھا ڍررہا

 اس در ڍئڈ ڍے ذات ڍڈ پاپا تڇ آج ڍر لے سے ڍل۔ تھڈ

 ریزہ۔ تھے ناڇ اذیت انتہائڈ ہڈ سب اےر تھے ہےئے ےا پر

۔ےالے ڍردینے ریزہ  

 ہے تےڑا بھرم ڍا آپ نے میں!  آپ ہیں رہے ڍہہ ڍیا!  پاپا ’’

؟یرام نے آپ یا  ‘‘ 

 ےہ تے ہےئڈ جنبش میں پتلیےں جامد ے ساڍت بعد دیر ڍافڈ

 بے ےاقعڈ ےہ جیسے لڎا اسے سمے اس۔ رہڈ نہ بنا ڍہے
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 نہیں بھڈ ڍڈ الفاظ ڍے زر شاہ تے تڍلیف اتنڈ۔ ہے غیرت

 لڎا اسے۔ تھڈ ہےرہڈ سے باتےں ڍڈ پاپا جتنڈ تھڈ ہےئڈ

 سامنے ڍے ذات اپنڈ بھڈ ڍبھڈ ےہ بعد ڍے آج جیسے

 نہ اٹھا سر ڍبھڈ۔ ڎڈ ہےسڍے نہ ڍھڑڈ سے اعتماد رےپے

۔ ہے ہرادیا اسے نے لفظےں ڍے پاپا لڎا اسے‘  ڎڈ سڍے

 ریزہ ریزہ ڍے مشعال ےالڈ ٹےٹنے نہ ڍبھڈ ڍڈ اندر ڍے اس

۔ہے ڍردیا  

 بارے ڍے مےجےدڎڈ غیر تمہارڈ بھڈ ڍےئڈ میں حےیلڈ ’’

 رڈتمہا ڍہ ہے بتایا یہ صرف ڍے سب۔ جانتا نہیں ڍچھ میں

 ڍر لے پاس ڍے ڈاڍٹر تمہیں اےر تھڈ نہیں ٹھیڇ طبیعت

 بتائڈ ڍے خےاتین ڍڈ حےیلڈ صرف بھڈ بات یہ۔ تھے ڎئے

 قطعڈ بھڈ سے بات اس عےرتیں مہمان باقڈ۔ ہے ڎئڈ
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 چند سےائے میں بارے ڍے فرار اس تمہارے۔ ہیں العلم

 تم ڍہ ہے یہڈ بہتر۔ جانتا نہیں ڍچھ ڍےئڈ اےر ڍے افراد

 اپنڈ تمہیں بعد ڍے رڍھنے قدم میں حےیلڈ یڍنل۔ چلے ےاپس

 پھینڇ ہڈ باہر ڍے ڍرحےیلڈ ڍاٹ زبان ےالڈ بدتہذیبڈ ہر

 لیتے ڍہہ ڍچھ مزید ےہ۔ ہےڎئے چپ ےہ‘‘…  ےرنہ۔ ہےڎڈ دینا

 احتجاج چیختڈ رےتڈ۔ تھڈ ڍرسڍتڈ ڍیا ےہ بھڈ تب تے

 ڍررہے ٹریپ اسے ڍر مل سب جب۔ تڇ ڍب آخر۔ ڍرتڈ

 ےہ۔ رہتڈ ڍامیاب تڇ ڍہاں ڍےشش ڍڈ اڍیلڈ اس تے تھے

۔تھے ڎئے رڇ نڍلتے نڍلتے باہر تھے ہےڎئے چپ  

 بارے ڍے مےجےدڎڈ غیر تمہارڈ بھڈ ڍےئڈ میں حےیلڈ ’’

 تمہارڈ ڍہ ہے بتایا یہ صرف ڍے سب۔ جانتا نہیں ڍچھ میں

 ڍر لے پاس ڍے ڈاڍٹر تمہیں اےر تھڈ نہیں ٹھیڇ طبیعت
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 بتائڈ ڍے ےاتینخ ڍڈ حےیلڈ صرف بھڈ بات یہ۔ تھے ڎئے

 قطعڈ بھڈ سے بات اس عےرتیں مہمان باقڈ۔ ہے ڎئڈ

 چند سےائے میں بارے ڍے فرار اس تمہارے۔ ہیں العلم

 تم ڍہ ہے یہڈ بہتر۔ جانتا نہیں ڍچھ ڍےئڈ اےر ڍے افراد

 اپنڈ تمہیں بعد ڍے رڍھنے قدم میں حےیلڈ لیڍن۔ چلے ےاپس

 پھینڇ ہڈ باہر ڍے ڍرحےیلڈ ڍاٹ زبان ےالڈ بدتہذیبڈ ہر

 لیتے ڍہہ ڍچھ مزید ےہ۔ ہےڎئے چپ ےہ‘‘…  ےرنہ۔ ہےڎڈ دینا

 احتجاج چیختڈ رےتڈ۔ تھڈ ڍرسڍتڈ ڍیا ےہ بھڈ تب تے

 ڍررہے ٹریپ اسے ڍر مل سب جب۔ تڇ ڍب آخر۔ ڍرتڈ

 ےہ۔ رہتڈ ڍامیاب تڇ ڍہاں ڍےشش ڍڈ اڍیلڈ اس تے تھے

۔تھے ڎئے رڇ نڍلتے نڍلتے باہر تھے ہےڎئے چپ  
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 پتا۔ لڎے پڍارنے ےہ ڍر رڇ ہڈ پر درےازے ‘‘!… سرفراز ’’

۔تھا ہےا آمےجےد آدمڈ ےہ سے ڍہاں نہیں  

 دبٓ مے ےہ‘‘ ۔ بٹھائے میں ڎاڑڈ ساتھ ڍے عزت ڍے بڈ بڈ ’’

۔ڍہا نے انہےں۔ تھا ڍھڑا  

جڈ شاہ جڈ ’’  ‘‘! 

 ےہ تے ڎئے چلے ڍر دے حڍم ےہ‘‘!  صاحب بڈ بڈ آئیں ’’

۔ ساتھ ڍے راماحت ے عزت پےرے۔ لڎا ڍہنے ڍے چلنے اسے

 ڍے زر شاہ۔ تھڈ غرق تڇ ابھڈ میں سمندر ڍے حیرت ےہ

 ذات اپنڈ اسے ڍرتے مےازنہ سے الفاظ ڍے پاپا ڍا لفظےں

 ڍے نالڈ ڎندڈ۔ تھڈ رہڈ لڌ حقیر ے مایہ بے ہڈ بہت

 اسے سے آنڍھےں بہتڈ۔ بدتر بھڈ سے مڍےڑےں ڍیڑے

 اس ےہ۔ ہے نہیں میں ہےش ےہ جیسے لڎا اسے۔ ڎئڈ دیڍھے
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 اٹھاتڈ قدم مرے مرے ےہ تھا ڍھڑا دبٓ مے سامنے ڍے

 ڍھےال درےازہ ڍا جیپ نے سرفراز۔ تھڈ پہنچڈ تڇ ڎاڑڈ

 ےہ۔ تھے بھیا آذر پر سیٹ ڈرائیےنڌ۔ ڎئڈ بیٹھ اندر ےہ تے

 اس۔رہڈ جمڈ پر سیٹ ےالڈ ساتھ ڍے پاپا سے خامےشڈ

 جائے ہار ے بس بے یےں ےہ ڍہ تھا نہ بھڈ سےچا ڍبھڈ نے

 احساس ڎہرے ڍے الچارڈ ے بسڈ بے‘  ںآنڍھی بہتڈ۔ ڎڈ

 اس ڍر ٹےٹ ٹےٹ آنسے ڍئڈ تے ڍیں بند ڍر ہے مجبےر سے

 چلے ہےتے جذب میں ڎریباں چےمتے ڍے چہرے ڍے

۔ڎئے  

 دستخط پر پرےانے ڍے غالمڈ اسے بھڈ ہےئے چاہتے نہ

 داخل میں ڍمرے اپنے ڍر پہنچ حےیلڈ۔ تھے پڑے ڍرنے

 ڍر لڌ ڎلے ڍے شاابی۔ تھڈ ہےڎئڈ بس بے بالڍل ےہ ڍر ہے

 ٓ حتڈ تھے بہالئے نے اس تھڈ سڍتڈ بہا سمندر بھڈ جتنے
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 پر‘‘  نامے نڍاح’’ ۔ ہےڎیا خشڇ بھڈ پانڈ ڍا آنڍھےں ڍہ

 ڍےئڈ۔ تھا خالڈ بالڍل ذہن ڍا اس بھڈ ہےئے ڍرتے دستخط

 ڍچھ سب اپنا ےہ۔ تھا نہ باقڈ جذبہ اےر احساس ڍےئڈ‘  خیال

 ہےتا ڎمان یےں۔ یںتھ خشڇ بالڍل آنڍھیں تھڈ آئڈ ڎنےا

 ڍر اٹھا نظر نے اس۔ ہے ڎئڈ بن ڍڈ پتھر بالڍل ےہ جیسے

 ہےڎیا ختم ڍچھ سب ےاقعڈ جیسے‘  تھا دیڍھا نہیں ڍے ڍسڈ

 بچڈ تباہڈ ےالڈ آنے نظر بعد ڍے طےفان طرف چارےں۔ ہے

 ڍے ہےنے تیار جب ہےئڈ ےقت اس جنبش میں پتھر لیڍن۔ ہے

 ےہ۔ تھا ڍہا ڍے ننےپہ ڍپڑے اسے نے ابیشا اےر بھابڈ لئے

 آئڈ میں ہےش میں لمحےں۔ ڎئڈ اڍھڑ ہڈ سے ہتھے یڍدم

 ڍسڈ آڍر یہاں۔ تھڈ رہڈ نہیں مان ےہ پر بات ڍڈ ان۔ تھڈ
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 بنڈ ٹھس ےہ تھڈ آئڈ نہ ڍام ڍچھ بھڈ سماجت منت ڍڈ

۔ہےڎئیں پریشان سب۔ رہڈ بیٹھڈ  

 ڍے رخصتڈ ہےتڈ دیر لمحہ بہ لمحہ طرف دےسرڈ

 ماما۔ ہےڎئڈ سےار جلدڈ ڍڈ نےجا ڍے مہمانےں دیڍھتے

 اس بلےایا بھڈ ڍے پاپا۔ لیا دیڍھ ڍر سن ڍہہ نے امڈ بڑڈ نے

 نہیں ڍربھڈ اٹھا سر درڍنار تے سننا بات ڍےئڈ ڍڈ ان نے

۔تھا دیڍھا  

 ڍئڈ ڍے زر شاہ‘‘ ؟ ہے دیر ڍڈ بات ڍس اب ہے بات ڍیا ’’

 شادڈ صرف میں ڎائےں ےالے جاننے اےر احباب دےست

 بھڈ ےاپس انہیں۔ تھے آئے لئے ڍے رڍتش سے شہر میں

 ڍڈ ان تھڈ ہےرہڈ دیر جےں جےں میں رخصتڈ۔ تھا جانا

 اصل زر شاہ۔ تھڈ جارہڈ بڑھتڈ تےں تےں ضد ڍڈ ےاپسڈ

 بھیا آذر ڍر اڍتا نے اس آخرڍار۔ تھا العلم سے صےرتحال
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 مشعال سنائڈ ڍہہ بات سارڈ اسے نے انہےں تے پےچھا سے

۔ضدسمیت ڍڈ  

 میں طیش ےہ ڍر سن بات سارڈ‘‘…  بھڈ لڑڍڈ یہ تے ایڇ ’’

 میں چلیں آپ۔ ہےڎڈ ٓ الزما تے رخصتڈ بہرحال’’ ۔ آڎیا

 ڍنٹرےل پر غصے اپنے‘‘ ۔ ہے چاہتڈ ڍیا ےہ ہےں دیڍھتا

 ڍے پاپا۔ پڑڎئے میں سےچ ےہ تے لڎا ڍہنے سے ان ےہ ڍرتے

 سارڈ اس۔ تھڈ لڎڈ مناسب بات ڍڈ زر شاہ بھڈ

 سے۔ تھا ڍرسڍتا ہینڈل ہڈ زر شاہ صرف اب ڍے صےرتحال

۔دڈ دے اجازت ڍڈ ڍرنے بات نے انہےں  

 بھرڈ سے مہمانےں حےیلڈ رڍھنا خیال ہےئے ڍرتے بات ’’

 تڇ اب۔ ہے سڍتا بن بھڈ بتنڎڑ ڍا بات سڈ ذرا۔ ہے ہےئڈ
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 ڍیا آڎے مزید لیڍن ہیں آئے سمیٹتے ڍے صےرتحال ہم تے

۔سڍتے ڍہہ نہیں ڍچھ ہم ہےڎا  ‘‘ 

 نے اس تے ڍڈ نصیحت نے بھائڈ آذر تڇ ڍمرے ڍے اس

 ڍے لڑڍڈ پھرڈ سر اس دماغ ے دل جبڍہ سرہالدیا صرف

 داخل میں ڍمرے ہڈ جیسے ےہ۔ تھا چاہتا اڑادینا پرخچے

 سے ڍمرے ٓ فےرا بھابڈ اےر ابیشا بیٹھیں پاس ڍے اس۔ ہےا

 ڍے رز شاہ ڍے لحظہ ایڇ نے مشعال۔ تھیں ڎئڈ نڍل

 ڎردن ےرا دیڍھا ڍے تیےرےں بڎڑے تڇ حد خطرناڇ

 رز شاہ۔ تھیں ہےڎئڈ الل سے ڎریہ شدت آنڍھیں۔ جھڍالڈ

 بند درےازہ سے زےر بعد ڍے نڍلنے ڍے دےنےں نے

 ایڇ بھڈ دل مےجےد میں سینے ڍا مشعال۔ ڍیا الڇ ڍرڍے

۔تھا ہےا بند ڍے لمحہ  



Novelnagri 
329 

 نہیں ڍیےں تیار تم۔ نے تم ہے رڍھا لڎا تماشا ڍیا یہ ’’

 چبا ڍرتے ڍھڑا مقابل اپنے ڍر دبےچ بازے ڍا اس‘‘ ؟ ہےرہیں

 ڍراہ سے شدت ڍڈ تڍلیف ےہ جبڍہ۔ لڎا پےچھنے ڍر چبا

۔ڎئڈ رہ ڍر  

 عرےسڈ پر بیڈ‘‘ ۔ ڍرے چینج جاڍر اےر ڍپڑے یہ اٹھائے ’’

 اس تھا پڑا بڍھرا غلم الم ڍیا جانے نہ اےر زیےرات لباس

۔اٹھڈ چیخ ےہ تے ڍیا اشارہ نے  

 میں نہیں۔ بازے میرا درندے‘  جنڎلڈ‘  ےحشڈ چھےڑے ’’

۔ڎڈ پہنےں ڍچھ  ‘‘ 

 بازے اپنا‘  ڍڈ ڍےشش بہت تھڈ لڑڍڈ سڈ ڍمزےر ےہ

 تے خےد تھا مالڇ ڍا اعصاب آہنڈ مقابل لیڍن ڍڈ چھڑالینے

۔ تھڈ سڍتڈ تےڑ نہیں اسے لیڍن تھڈ ہےسڍتڈ پاش پاش
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 ےحشڈ اس میں منٹےں۔ ڎئڈ ڍار بے مزاحمت سارڈ

 اےر بات ڍڈ اس ےہ۔ ہےڎئڈ بس بے آڎے ڍے شیطان

 لے ڍر دھڍیل میں رےم باتھ اسے ہےا ڍھےلتا پر مزاحمت

۔لڎا ڎھےرنے اسے ڍر تھما ڍپڑے پھر ڎیا  

 ڍے التےں بھڈ ےیسے۔ سمجھتڈ نہیں زبان ڍڈ پیار تم ’’

 ڍہ پہلے سے اس۔ ہیں مانتے ڍہاں سے باتےں بھال بھےت

 میں حق تمہارے ہےجائےں مجبےر پر ڍرنے ڍچھ مزید میں

 باہر ڍرڍے چینج ڍپڑے ےراف تم ڍہ ہے بہتر یہڈ صرف

۔نڍلے  ‘‘ 

 ڍےئڈ سے مجھ تمہیں جب۔ ڎڈ لےں مان میں حڍم تمہارا ’’

 ےہ‘‘ ۔ ہے چاہتے ڍیےں اہتمام یہ لئے اپنے پھر تے نہیں غرض

۔بےلڈ میں لہجے خند زہر  
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 جسم ڍے اس جیسے۔ ڎھےرا اسے نے اس‘‘ ۔ اپ شٹ ’’

 سڈ سہم پر پھنڍار ڍڈ اس ےہ۔ ڎا لے نڍال تے ہڈ رےح سے

 تم لیڍن ہیں لےڌ ےالے ڍرنے عزت ڍڈ عےرت ہم’’ ۔ ڎئڈ

 ےجےد اس تمہارے مجھے۔ ہے ڎنےائڈ خےد عزت اپنڈ نے

 بھڈ بھرم ڍا دارڈ دنیا لیڍن نہیں لڎائے ڍےئڈ سے جسم ے

 یہ تمہارا ڍہ ہے رہا چاہ میرا تے جڈ۔ ہے پڑتا رڍھنا ہمیں

 بھرڎس ڍر مار مار۔ ڍردےں تبدیل میں بےٹڈ بےٹڈ جسم

 اصلیت اپنڈ میں ڍہ ہے ڍررہڈ مجبےر مجھے تم۔ دےں النڍ

۔ ہیں ہےئے بندھے ہاتھ یہ میرے الحال فڈ لیڍن آئےں اتر پر

 ہے غرےر ے مان بہت۔ ڎا ڍرےں پےرا بھڈ شےق یہ تمہارا

 پیش نذرانہ ڍر ڍھےل دل۔ پر جےانڈ ے حسن اس اپنے تمہیں

 باہر ڍرڍے چینج ڍپڑے سے آرام الحال فڈ۔ ڎا ڍرےں
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 تھا دھڍیال میں رےم باتھ اسے نے اس طرح جس‘‘ ۔ نڍلے

 ڍہنے اےر ڍرنے ڍچھ ڍے اس تھا رہا ڍہہ ےہ طرح جس

 لب‘  انداز ڍے زر شاہ۔ پڑڎئیں سرد طاقتیں جبلڈ سارڈ ڍڈ

 ےحشت ہےتڈ عیاں ے چھلڍتڈ سے آنڍھےں اےر لہجے ے

 عمل ہے رہا ڍہہ جے ےہ ڍہ تھا ہےرہا ظاہر سے بربریت

 اس طرح جس پھر۔ ڎا لڎائے نہیں یرد بھڈ ذرا میں ڍرنے

 یہ ڍہ ڎئڈ سہم ڍر سمجھ ےہ ڍھےال نل ڍر بڑھ آڎے نے

 مشعال ہڈ جیسے۔ ہے جاسڍتا تڇ حد بھڈ ڍسڈ شخص

 ہڈ ےیسے تھڈ پڑڈ مدھم سرڍشڈ مےجےد میں آنڍھےں ڍڈ

۔لڎا ٹہلنے میں ڍمرے ڍرڍے بند درےازہ ڍا رےم باتھ ےہ  

 تھڈ برپا تےحش ایسڈ ایڇ پر اعصاب سارے ڍے زر شاہ

 ڍر مسل ڍے لڑڍڈ صفت پارہ اس میں لمحےں ان ےہ جیسے

 ہےئے ڍرتے میں قابے ڍے دماغ ڍھےلتے اپنے۔ ڎا دے رڍھ
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 باہر ڍے اس ڎرڍے پر بستر ڍے س ا ےہ ڍرڍے تیز پنڍھا

۔تھیں ہےئڈ تنڈ رڎیں ڍڈ دماغ۔ لڎا ڍرنے انتظار ڍا نڍلنے  

۔ ہےا ڍھڑا اٹھ ےہ پہنچڈ میں ےسط ڍے ڍمرے ےہ ہڈ جیسے

 ڍڈ اس سے انڎلڈ ڍڈ شہادت آڍر قریب بالڍل ڍے اس

۔ڍیا اےنچا چہرہ ڍا اس ڍر اٹھا ٹھےڑڈ  

 بھڈ پھر لیڍن دےں رعایت مزید تمہیں ڍہ نہیں قابل اس تم ’’

 مڍمل بھڈ تیارڈ باقڈ سے آرام ہےں رہا ڍہہ سے زبان

۔ لینا مان بھڈ بات ڍڈ ان ڍہیں جے جان چچڈ اےر ڍرےالینا

 سمجھ۔ ہےں آسڍتا بھڈ دےبارہ میں دیڎر ےرتبص…  تے نہیں

 چہرے ڍے اس نظر بھرڈ حقارت آخرڈ ایڇ’’ ۔ نا ہے رہڈ

 نڍلتے سے ڍمرے ڍے اس۔ تھا ڎیا چال باہر ےہ ڍر ڈال پر

۔تھڈ اٹھڈ سسڇ طرح برڈ ےہ ہڈ  
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 سے ےجےد میرے تمہیں۔ مرجائے تم!  شاہے ڍرے خدا ’’

 بھڈ محہل ایڇ تمہیں خدا۔ ملے نہ ہڈ مےقع ڍا ڍھیلنے

 ےہ‘‘…  تم مرجائے…  مرجائے تم ڍرے اللہ۔ ڍرے نہ نصیب

 لڑڍڈ جیسڈ اس۔ لڎڈ دینے بددعائیں اسے سے شدت بڑڈ

 نہتڈ بالڍل جے تھڈ بیٹھڈ ڎنےا ہتھیار ہر ڍا بچائے اپنے جے

 رہڈ نہیں بھڈ سڍت ڍڈ لڑنے مزید میں بدن ڍے جس تھڈ

 یےں ےہ لیڍن تھڈ ہےچڍڈ مایےس سے طرف ہر جے۔ تھڈ

 تڇ حد آخرڈ۔ تھڈ چاہتڈ نہیں بھڈ مرنا طرح ڍڈ بزدلےں

 تھا ہرادیا اسے نے باپ ماں ڍے اس۔ تھڈ ڍررہڈ ڍےشش

 ےقت اس اےر تھڈ چاہتڈ بچانا سے ہارنے ڍے خےد ےہ لیڍن

 ےہ تے تھا بچا نہیں بھڈ ڍچھ ڍے ڍرنے پاس ڍے اس جبڍہ

 پر نفرت جب عےرت۔ تھڈ لڎڈ چالنے ڍام سے نفرت اپنڈ

 اندر ڍے اس۔ ہیں جاتے سے ڍہیں جذبے سب ےت ہے اترتڈ
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 اب۔ تھے سےڎئے ڍرڍے ایڇ ایڇ جذبے سارے مےجےد

 حاےڈ جذبہ ایڇ صرف پر جذبےں ہےئے سےئے سب ان

۔جذبہ ڍا انتقام ے نفرت تھا جذبہ ےہ۔ تھا  

 ٭٭٭

 دےڑا نظریں میں ڍمرے آراستہ سے پھےلےں سے چہار ےہ

 درےدیےار ۔تھے پھےل ہڈ پھےل طرف ہر۔ لڎڈ دیڍھنے ڍر

۔ تھڈ پیراستہ ے آراستہ سے پھےلےں‘  چھت‘  بستر‘  فرش

 بسڈ رچڈ مہڇ سڈ مخصےص ایڇ میں ڍمرے سارے

 چال جھڍا سر ڍا اس سے بےجھ ڍے دےپٹے بھارڈ۔ تھڈ

 اسے مہڇ ڍڈ پرفیےم اےر چھنڍار ڍڈ زیےرات۔ تھا جارہا

 میں ڍمرے جس ےقت اس ےہ۔ تھڈ رہڈ لڌ اجنبڈ بہت

 چار تین بنے جانب بائیں ڍے باغ ڍدہپر ےہ تھڈ براجمان

 تھا ڍا ڎھر شاندار سے چھےٹے ایڇ مشتمل پر ڍمرےں
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 سڑڇ راستہ دےسرا تے تھا ڍھلتا میں باغ راستہ ایڇ ڍا جس

 ڍے احباب دےست اپنے اڍثر زر شاہ یہاں۔ تھا جانب ڍڈ

 جانب بائیں ڍے ڍمرے ےقت اس۔ تھا ڍرتا قیام تے آتا ساتھ

 ےارڈرےب جانب دائیں۔ تھا ہےا رڍھا سیٹ صےفہ میں نڍڑ

۔ تھڈ ٹیبل ڈریسنڌ ہڈ ساتھ ڍے ےارڈرےب۔ تھڈ ہےئڈ بنڈ

 ہےئڈ بیٹھڈ خےد ےہ پر جس تھا بیڈ طرف دےسرڈ ڍڈ ٹیبل

 سے مختصر۔ تھا رےم باتھ اٹیچڈ ایڇ میں ڍمرے۔ تھڈ

 طےر ڍے‘‘  رےم برائیڈل’’  ڍے ڍمرے ساتھ ڍے سازےسامان

 دبیز پر فرش۔ تھڈ دڈ رڍھ ڍر نڍھار چیز ہر ڍر سجا پر

 پڑڈ بڍھرڈ پتیاں ڍڈ پھےلےں پر جس تھا ہےا بچھا قالین

 طرح پےرڈ تھڍن اب میں ےجےد پےرے ڍے اس۔ تھیں

 ڍر بن دلہن بھڈ لڑڍڈ سڈ عام ایڇ۔ تھڈ ڍرچڍڈ سرائیت

 ایڇ ےہ ہے ہےجاتڈ الچار اےر بس بے ے مجبےر قدر ڍس
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 ربست سے دلڈ بے۔ تھڈ ڍرچڍڈ تجربہ ڍا بات اس لمحہ

 میں آئینے۔ آبیٹھڈ سامنے ڍے ٹیبل ڈریسنڌ ڍر اتر سے

 ڍا بسڈ بے تے جمائیں نظریں پر عڍس اپنے ہےئے چھائے

 رےح۔ لڎا ڍاٹنے چٹڍیاں میں ےجےد ڍے اس اےرریال ایڇ

 طے مسافت ڍڈ صدیےں ےہ جیسے ہےڎئڈ ڎھائل تلڇ

 ےالڈ ابھارنے سر سے اندر۔ ہے پہنچڈ تڇ یہاں ڍرڍے

 بہت رڍھڈ پر ٹیبل نے اس ڍر براڎھ سے آےازےں التعداد

۔تھا دیا ڎرا پر قالین ڍر مار ہاتھ ڍے شیشیےں سڈ  

 انتہا ڍڈ بسڈ بے ےہ‘‘ ؟ ہےا ڍیےں ہڈ ساتھ میرے یہ نہیں ’’

 ساتھ آنڍھیں خشڇ لیڍن تھڈ چاہتڈ رےنا ڍر چھے ڍے

۔ڎئڈ رہ ڍر ڍٹ سے دڍھ ےہ تھیں قاصر سے نبھانے  

 بھڈ خےد ےہ ڈتھ رہڈ لڌ حسین قدر اس بنڈ دلہن ےہ

 مےہ فریب ل یہ سنڎھار یہ‘  جےبن اےر رےپ یہ۔ تھڈ حیران
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 اسے تھا لئے ڍے انسان درندے ےحشڈ اس حسن ےاال لینے

 لئے ڍے دلہن دلہا پر زبان ڍڈ ایڇ ہر۔ تھا آرہا نہیں یقین

۔تھڈ تعریف ہڈ تعریف  

۔ہے جےڑڈ ڍڈ سےرج چاند ’’  ‘‘ 

۔ہے صےرت خےب بہت تے دلہن ’’  ‘‘ 

۔نہیں ڍم سے ڍسڈ بھڈ دلہا!  بھئڈ ’’  ‘‘ 

 اس‘‘ ۔ ماہتاب چندے تے ہے آفتاب چندے ایڇ!  ےاقعڈ ’’

 تھے پڑے جملے التعداد ڍے طرح اس میں ڍانےں ڍے

 تھڈ مچڈ نہیں ہلچل ڍسڈ میں خانےں نہاں ڍے دل لیڍن

 چاہا من ایڇ۔ تھا اٹھایا نہیں سر نے یاد بسرڈ بھےلڈ ڍےئڈ

 عطا آسےدڎڈ۔ تھا ہےا ںنہی بیدار جذبہ ےاال ڍرنے ڎدڎدڈ
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 اےر صرف تے طرف ہر۔ تھڈ ابھرڈ نہیں سےچ ےالڈ ڍرنے

۔تھڈ ہےئڈ مچڈ تباہڈ صرف  

 بے اپنے بیٹھڈ تنہا میں ڍمرے سنےرے بنے اس اب اےر

 سجے سے مہندڈ نڎاہیں۔ تھڈ رہڈ لے جائزہ ڍا ےجےد بس

 پشت ڍڈ ہاتھےں‘  انڎےٹھیےں پھنسڈ میں انڎلیےں‘  ہاتھےں

 چےڑیےں ڍڈ سےنے پڑڈ میں ڍالئیےں‘  یےرز ڎیا ڈاال پر

 باہر اندر۔ ڎئیں اٹڇ پر زیےرات جاتے تڇ ڍہنڈ اےر

 سے انڎلیےں سے تیزڈ۔ تھڈ آئڈ اتر سڈ ےحشت

 بائیں صرف ابھڈ۔دیں پٹخ پر ڈریسنڌ ڍر اتار انڎےٹھیاں

 اتاررہڈ ڍچھ ابھڈ اےر تھیں اتارڈ چےڑیاں چند سے بازے

 اسے۔ تھا ہےا داخل ہے ڍر ڍھےل درےازہ ڍا ڍمرے جب تھڈ

 نہیں بالڍل ےہ ڍر دیڍھ سامنے ڍے ڈریسنڌ بجائے ڍڈ بیڈ
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 پاس ڍے اس چلتے چال بھرڈ تفخر ے متانت۔ تھا ٹھٹڍا

 ے طنزیہ چھلڍتڈ سے آنڍھےں سیاہ ڎہرڈ ہلڍڈ۔ ہےا آڍھڑا

 نڎاہیں نے مشعال ڍر دیڍھ مسڍراہٹ مند فتح استہزائیہ

۔پھیرلیں  

 ڍے آخر۔ ڍڈ اتارنے سب یہ تھڈ ڍیا بھڈ جلدڈ اتنڈ ’’

 منٹ چند ڍہ تھڈ قرارڈ بے ہڈ اتنڈ۔ تھا آنا یہیں مجھے

 ڍہہ سجائے مسڍراہٹ طنزیہ ےہ‘‘ ۔ ڍرسڍیں نہ انتظار بھڈ

 بندھے ایڇ ےہ۔ ڍاٹے ہےنٹ طرح برڈ نے مشعال۔ تھا رہا

 نہ تڇ اب تے نہیں۔ تھڈ بس بے طرح ڍڈ جانےر ہےئے

 مسئلہ ڍا اس مےت اےر زندڎڈ۔ ہےتڈ ڍرچڍڈ ڍیا جانے

 یہ بعد ڍے جانے ڍھل اصلیت ڍڈ باپ ماں لیڍن تھا نہیں

۔ تھے ڎئے رہ ہےڍر معنڈ بے لئے ڍے اس لفظ ہڈ دےنےں
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 شادڈ سے اس ےہ ڍہ تھا ڍہا سے یقین بڑے نے اس جے ےہ

 پائڈ نہ لڎا لیڍن ڎڈ لڎالے ڎلے ڍے مےت پہلے سے

۔تھڈ نہ ڍم سے مےت ڍسڈ شادڈ سے زر شاہ ڍیےنڍہ  

 نازڇ تم اےر لےڌ پرست ہےس ٹھہرے ہم!  جناب ےڍ آخر ’’

 بہرےپ رےپ اس تمہارے۔مالڇ ڍڈ سےز جہاں حسن اندام

 نا ہے ہڈ نڍلتا طرف ہمارڈ ڍے آخر خراج بہت تھےڑا ڍا

 اپنے یہ‘  ڍانٹے ڍیل یہ ہڈ بغیر ڍئے ےصےل خراج اےر

 ڍر ڍہہ ےہ‘‘ ۔ نا ہے زیادتڈ بھئڈ۔ ڎڈ پھینڍے اتار ہتھیار

 اس ےہ۔ لڎا دیڍھنے اسے ڍر لڎا ٹیڇ تھسا ڍے ڈریسنڌ

 الےا اندر ہڈ اندر۔ ڎئڈ رہ ڍر ڍھا بل پر افشانڈ ڎل اس ڍڈ

 ےہ۔ ہےا آڍھڑا پاس ڍے اس پھر دفعہ ایڇ ےہ۔ لڎا پڍنے

 اس ڍر مےڑ رخ۔ ہےئڈ ڍھڑڈ اٹھ سے اسٹےل سے تیزڈ

 نازڇ ڍا اس اچانڇ بالڍل جب تھڈ ڍے ہٹنے سے پاس ڍے
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 صرف تے ےہ۔ تھا میں فتڎر فےالدڈ ڍڈ زر شاہ بازے

۔آڎیا خےف دم یڇ میں آنڍھےں۔ ڎئڈ رہ ڍر ڍسمسا  

 بازے ڍا اس ہاتھ جیسے لےہے ڍے اس‘‘ ۔ مجھے چھےڑے ’’

 شاہ جبڍہ لڎڈ ڍراہنے سے تڍلیف ےہ۔ تھے ڍے دینے ڍاٹ

 بھڈ ڍا زردڈ ہےتڈ ڎہرڈ بدم دم پر چہرے ڍے اس پر زر

 پر چہرے اتتاثر پتھریلے طرح اسڈ۔ تھا ہےا نہ اثر بالڍل

 ےہ تھا آیا ڍر سےچ ڍیا نہیں پتا ےہ۔ تھا ڍھڑا حس بے سجائے

۔ڎئڈ دہل ڍر دیڍھ ارادے ڍے اس  

 اس ڍے اس‘‘ ۔ پہنے اسے پہلے ہے اتارا بھڈ ڍچھ جے یہ ’’

 تےجہ سارڈ ڍڈ اس۔ رہڈ ڍھڑڈ بنڈ ٹھس ےہ پر حڍم نئے

 ڎرفت مضبےط ڍڈ زر شاہ جے تھڈ طرف ڍڈ بازے اپنے

۔تھا جارہا مسال میں  
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 درندے‘  جنڎلڈ چھےڑے‘  بھڈ ڍچھ میں ڎڈ پہنےں نہیں ’’

 سے تڍلیف ڍرتڈ اختیار شدت بدم دم اس ےہ‘‘ ۔ بازے میرا

۔پڑڈ پھٹ  

 بھےلے مت۔ دے لڎام ڍے زبان اپنڈ!…  بیڎم مشعال اپ شٹ ’’

‘  طیش سخت ہےنٹ ڍے زر شاہ‘‘ ۔ ہےں شےہر تمہارا میں اب

 ڈےبے میں نشے ڍے حقےق مالڍانہ اےر اضطراب‘  غصے

 ڍڈ بازے۔ ڎئڈ بھال بھےل چےڍڑڈ سارڈ ےہ۔ تھے ہےئے

 ایڇ نے ےجےد ڍے زر شاہ اسے تے بھےلڈ دم ایڇ تڍلیف

 پر زمین نظریں ڍر جھڍا آنڍھیں پھٹڈ پھٹڈ ےہ۔ دیا ڈرا دم

 ڍبھڈ مقام ےاال الچارڈ یہ میں زندڎڈ ڍڈ اس۔ ڎئڈ ڎاڑھ

 رےڇ نہیں ہاتھ ڍے مقابل بھڈ ہےئے چاہتے ےہ۔ تھا آیا نہیں

 اس رنڎز اےر چےڑیاں خےد سے آرام زر شاہ۔ تھڈ سڍتڈ
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 میں ڍمر ڍڈ اس بازے دےسرا۔ لڎا پھنسانے میں ہاتھ ڍے

 بٹھانے پر بیڈ لیڍن۔ تھا الیا تڇ بستر اسے ڍرڍے حمائل

 بستر بل ڍے منہ ےہ۔ ڎرادیا ڍر دے دھڍا اسے بجائے ڍڈ

 بلناقا زیادہ اےر لئے ڍے اس لمحہ دےسرا۔ تھڈ ڎرڈ پر

 بل ڍے ڍہنیےں ڍر ہے سیدھڈ۔ تھا انڎیز حیرت اےر یقین

۔تھڈ رہڈ دیڍھ ڍے رز شاہ پھاڑے آنڍھیں  

 اپ اتنڈ تے معلےمات تمہارڈ۔ ہے ہےرہڈ ڍیےں حیران اتنڈ ’’

۔ ہے رہڈ بھےل ڍیےں اب!  جان میرڈ پھر تے تھیں ڈیٹ ٹے

 بیٹا ڍا ماں اسڈ ہےں رڍھتا تعلق سے عالقے اسڈ میں بھئڈ

 انہیں۔ ہے پیش پیش میں پرستڈ ہےس خاندان اڍ جس ہےں

 بھڈ جیسے ےہ چاہے ہے ہےتڈ ڍرنا حاصل عےرت تے
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 نفس مارا اناڍا ایڇ ٹھہرا بھڈ میں ڍے آخر اےر ہے حاصل

۔نے تم نا تھا ڍہا یہڈ۔ انسان پرست  

 تھڈ لڎڈ سرڍنے پیچھے دیڍھتڈ سے نظرےں یقین بے ےہ

 مزاحمت ڍےئڈ اسے ڍر تھام ڍندھا ڍا اس نے رز شاہ لیڍن

۔تھڈ دڈ ڍرنے نہیں  

 مررہا لئے ڍے قرب تمہارے میں تھا خیال ڍیا تمہارا ’’

‘  پر حسن اس تمہارے‘  پر تم ہےں بھیجتا لعنت‘  ہےں

 ڍہہ ےہ ڍر بھینچ میں بازےئےں اسے۔ پر ےجےد اس تمہارے

 پا رستہ دم ایڇ تھے انڍارڈ سے بہنے جے آنسے ےہ تھا رہا

۔اٹھڈ سسڇ ےہ۔ ڎئے  

 ہےئڈ رےتڈ مجھے۔ نہیں رےنا بیڎم مشعال…  نہیں…  ہن ’’

 ہے جیسڈ تم بھڈ عےرت اےر ہے ڍرتڈ اٹریڍٹ بہت عےرت

 عےرت ڍرتڈ فریاد بلڍتڈ‘  رےتڈ۔ ہے بات ہڈ ڍیا تے پھر
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 ہڈ اتنا رےئےڎڈ بھڈ جتنا۔ ہے ڍرتڈ اپیل بہت ڍے مرد ایڇ

۔ ابھارےڎڈ لئے ڍے انتقام ڍے انسان ےحشڈ ڍے اندر میرے

 رے ڍر پھےٹ پھےٹ ےہ۔ تھا رہا ڍہہ سے نفرت مزید ےہ‘‘ 

۔دڈ  

 میں راستےں اپنے۔ ہیں ڍڈ ڍھےٹڈ خےد راہیں اپنڈ نے تم ’’

 نے تم تھا للڍارا ڍے مرد ایڇ۔ نے تم ہیں بےئے خےد ڍانٹے

 اس نے اس‘‘ ۔ ہے ڍرتا ڍیا ساتھ تمہارے مرد یہ دیڍھنا اب‘ 

 پنےں یفٹڈس۔ تھا پھینڍا اتار ڍر ڍھینچ دےپٹہ سے سر ڍے

۔ تھے ڎئے نےچے طرح برڈ بال ڍے اس سے ےجہ ڍڈ

 درندڎڈ مڍمل ےہ۔ تھڈ ڍسے ہڈ پرےاہ طرف دےسرڈ لیڍن

۔لڎا نےچنے بھڈ زیےر ڍا اس۔ تھا ہےا اترا پر  
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‘‘…  پلیز دے چھےڑ مجھے دیڍھے…  ڍرے نہیں یےں!  زر شاہ ’’

 حلق ڍے اس بمشڍل آےاز تر سے آنسےئےں ڎھٹڈ ڎھٹڈ

 طرح عجیب۔ دیڍھا اسے نے زر شاہ۔ تھڈ ہےئڈ برآمد سے

۔ڎیا ڍرتا سرائیت میں پے ے رڌ سڍےن ڍا  

 صےرت خےب ڍہ تھا ڍہا تے ہڈ نے تم!  تم ڎئڈ بھےل ’’

 بالڍل آج دیڍھنا۔ ڍرتے نہیں ٹھڍرایا ڍے آفر ڍڈ لےڎےں

۔ڎا ٹھڍرائےں نہیں  ‘‘ 

 ےہ ہےئے سمجھتے مطلب ڍا بات ڍڈ اس‘‘…  پلیز!  زر شاہ ’’

۔جھٹڍا سر سے نخےت نے اس۔ لڎڈ رےنے سے شدت اےر  

 اےر تھا ڍیا نے تم چیلنج!  بیڎم مشعال ڎئیں ڈر جلدڈ اتنڈ ’’

 اب۔ تھا للڍارا نے تم ڍے مردانڎڈ۔ ڎا ڍرےں عمل میں

 تم لئے ڍے جن ناں تھیں آنڍھیں یہڈ۔ لے دیڍھ بھڈ مظاہرہ
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 بند ڍے آنڍھےں ان اب۔ تھڈ ڍڈ بدتمیزڈ سے امڈ بڑڈ نے

 تے ہے سڍتڈ رےڇ ڍے ہاتھےں ان۔ ڍرنا بند تے ہے ڍرسڍتڈ

 شڍر۔ ہے جیتتڈ تم تڇ ڍہاں ہےں دیڍھتا بھڈ میں۔ رےڍنا

 رہا ڍہہ ےہ سے حقارت ے نفرت‘‘ ۔ سے تم ڍرلیا نڍاح ڍرے

 بنا درندہ پےرا ےہ۔ تھڈ چاہتڈ ڍرنا بند ڍے ڍانےں اپنے ےہ تھا

 اس۔ تھڈ رہڈ دیڍھ مجسم ےہ ہے ہےتا ڍیسا شیطان۔ تھا ہےا

۔ تھڈ ہےئڈ بار پہلڈ میں زندڎڈ ےہ دےچار سے شڍست قدر

 انہڈ ےہ تے ہیں دیتے بدل ڍے زندڎڈ ڍڈ ڍسڈ لفظ تین اڎر

 ڍے انسان‘‘  صفت درندہ’’  ایڇ عےض ڍے لفظےں تین

 بھڈ ڍشائڈ لب ےہ ڍہ تھا یہ ستم۔ تھڈ ڎرفتار میں شڍنجے

 احتجاج ہڈ نہ اےر سڍتڈ نہیں بھڈ رے۔ تھڈ ڍرسڍتڈ نہیں

۔تھڈ اجازت ڍڈ ڍرنے  
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 ڍے ڍہنے۔ تھڈ بھیانڇ ہڈ بہت لئے ڍے س ا رات ڎزشتہ

 اس۔ تھڈ نہ ڍم سے قیامت ڍسڈ لیڍن تھڈ رات ایڇ ےہ تے

 رڍھا دیڍھ اےر سن میں بارے ڍے لٹیرےں‘  ڈاڍےئےں نے

 ڈاڍے ڍسڈ ےہ تھا پڑا ڈاڍہ جے پر ذات ڍڈ اس رات لیڍن تھا

 نے جس تھا مڍا ڍا شخص اس ےہ بلڍہ تھا نہ ڍام ڍا لٹیرے

 اپنایا طریقہ منظم ے امن پر باقاعدہ‘  باضابطہ ڍا ڈالنے ڈاڍہ

 بھڈ مطلب ڍہ سے صفائڈ قدر ڍس تے تھا بھڈ لےٹا۔ تھا

 اتنا ڍبھڈ بھر زندڎڈ ےہ۔ آیا نہ بھڈ الزام اےر ہےڎیا پےرا

۔تھڈ چڍڈ رے میں رات ایڇ اس ےہ جتنا تھڈ رےئڈ نہیں  

 ہےئڈ دستڇ تبہمر چےتھڈ ڍےئڈ پر درےازے ڍے ڍمرے

 ڍر تان تڇ سر چادر ڍر رڍھ ہاتھ پر سر دڍھتے اپنے ےہ تے

۔رہڈ لیٹڈ سیدھڈ  
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 مرتبہ پانچےیں پر درےازے جب‘‘ ۔ ہےں آتا بھئڈ رڍے ’’

 باہر ڍر ڍھےل درےازہ ڍا رےم باتھ زر شاہ تے ہےئڈ دستڇ

 سے بالےں ڍے سر۔ تھا نڍال نہاڍر ابھڈ ابھڈ ےہ۔ آیا نڍل

 ےاضح ڍا بات اس ٹاےل پڑا پر ڍندھے اےر پانڈ ےاال ٹپڍنے

 امڈ بڑڈ تے ڍھےال درےازہ سے جلدڈ نے اس۔ تھا ثبےت

 دیڍھ اسے۔ تھیں مےجےد پر درےازے اماں سارہ ساتھ ڍے

۔مسڍرائیں دےنےں ڍر  

 سے ڍمرے ڍے دےنےں تم اےر ہیں رہے بج نے ساڑھے ’’

 زر شاہ‘‘ ۔ رہے دے نہیں دڍھائڈ ہڈ آثار ڍے نڍلنے باہر

 امڈ بڑڈ ڍر دیڍھ ڍے چہرے دم تازہ نڍھرے نڍھرے ڍے

 ڍا آنے اندر انہیں ڍر ہے طرف ایڇ دم ایڇ ےہ۔ لڎیں ڍہنے

ناں آئیں اندر آپ’’ ۔ ڎیا دے راستہ  ‘‘… 
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 جائزہ بغےر ڍا ڍمرے سارے۔ تھیں آڎئڈ اندر دےنےں ےہ

 تے پڑیں پر ےجےد لیٹے چت ڍے مشعال نظریں ڍڈ ان لیتے

 مشعال۔ لیا جائزہ ڍا زر ہشا سے نظرےں سےالیہ نے دےنےں

 اچھڈ سب ےہ تھا رہا رےیہ بھڈ جے متعلق ڍے شادڈ ڍا

 سے انڍار لئے ڍے زر شاہ ڍے اس۔ تھے جانتے طرح

 ہڈ ایسے ڍچھ۔ تھڈ نہیں چھپڈ سے ڍسڈ نفرت ڎریزاےر

 محسےس جنہیں تھے رقم بھڈ میں آنڍھےں ڍڈ ان سےال

 رجاندا بھرپےر بڑڈ۔ دیا مسڍرا دم ایڇ زر شاہ ڍرڍے

۔پر ہےنٹےں ڍے اس تھڈ مسڍراہٹ  

۔ڍیا اشارہ طرف ڍڈ صےفے نے اس‘‘ ۔ بیٹھیں آپ ’’  

 میں۔ دے اٹھا ڍے بہے تم۔ تھیں آئڈ دیڍھنے صرف ہم۔ نہیں ’’

 ٓ فےرا نے اس پر بات ڍڈ اماں سارہ‘‘ ۔ ہےں ڍرتڈ تیار ناشتہ
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 درےازہ سے جلدڈ نے اس تے نڍلیں باہر دےنےں۔ سرہالیا

 بھرڈ سڍےن ایڇ ڍر لڎا ٹیڇ ساتھ ڍے درےازے۔ ڍیا بند

 ڍڈ بستر ٓ فےرا تے آیا خیال ڍا مشعال اچانڇ پھر۔ لڈ سانس

۔آڎیا طرف  

 پہلے سے ڎھسنے میں رےم باتھ‘‘ ۔ جائے بھڈ اٹھ اب ارے ’’

 ڍندھا ڍا اس پھر اب لیڍن۔ تھا چڍا اٹھا دفعہ ایڇ اسے ےہ

 آثار بھڈ بالڍل ڍے اٹھنے سے طرف دےسرڈ۔ لڎا ہالنے

۔لڈ ڍھینچ ہڈ چادر سے ےجےد ڍے اس نے اس ڍر ھدیڍ نہ  

‘  چہرہ سرخ‘  ےجےد بڍھرا بڍھرا ڍا مشعال سامنے ڍے اس

 پر چہرے ےہ۔ تھیں آڎئڈ آنڍھیں ہےئڈ سےچتڈ‘  متےرتم

 دم ایڇ ڍر پڍڑ چادر سے ہاتھ دےسرے ڍر رڍھ بازے

 بہت ڍر دیڍھ یےں اسے۔ تھڈ رہڈ جاڌ ےہ۔ ڎئڈ بدل ڍرےٹ
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 ےجےد اپنے ڍر ہے ڍھڑے سامنے ڍے ڈریسنڌ۔ مال سڍےن

۔لڎا لینے جائزہ ڍا  

 سے آرام۔ اٹھائیں آڍر دےبارہ اماں سارہ ڍہ پہلے سے اس ’’

 دینے حڍم میں لہجے بھرے تحڍم ےہ‘‘ ۔ ہےجائے تیار ڍر اٹھ

‘  چہرے‘  آنڍھےں ڍڈ اس۔ لڎڈ سےچنے سے تاسف ےہ۔ لڎا

 بدسلےڍڈ ڍڈ رات ڎزرڈ میں ےجےد پےرے ڍہ ٓ حتڈ لہجے

 چیخ چیخ ےہ ڍہ چاہا جڈ ڍا اس۔ تھا نہ تڇ شائبہ بھڈ راذ ڍا

 ڍے شخص پاڍباز‘  باعزت،  حیاء با اس میں عالم سارے ڍر

 ڍے خےد سے دلڈ بے۔ ڍردے تشہیر ڍڈ ڍرتےتےں ڍالے

 اپنے۔ ڎئڈ ڎھس میں رےم باتھ ےہ ڍرڍے مجبےر پر اٹھنے

 ڍھےل نل تڇ دیر ڍتنڈ ےہ ڍے اتارنے تھڍن چھائڈ پر ےجےد

 ڍڈ اتارنے ٹھنڈڇ میں مسام مسام ڍے ےجےد نےاپ ڍر
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 رات۔ تھڈ دہڍڈ آڌ ایڇ جے اندر لیڍن۔ رہڈ ڍرتڈ ڍےشش

 بجھنے سے پانڈ آڌ یہ ڎئڈ سلڎائڈ میں اندھیرے ڍے

 باہر ڍر پہن ڎائےن باتھ ٹنڎڈ میں رےم باتھ ےہ۔ تھڈ نہ ےالڈ

 باہر ڍے اس۔ تھا مڎن طرح برڈ میں اخبار ےہ۔ آئڈ نڍل

 برش ےہ۔ دیڍھا میں انداز سے سرسرڈ ےن اس ڍے نڍلنے

۔ڎئڈ بیٹھ پر صےفے ڍر لے  

 اےر چپ چپ ڍے مشعال ڍر لپیٹ اخبار نے زر ہ شا

 ڍر اٹھ پھر اےر دیڍھا ڍے ےجےد ےالے آنڍھےں بند سےجڈ

۔آبیٹھا پر صےفے  

 پر آےاز ڍڈ س ا‘‘ ؟ ڍیا ہے ارادہ ڍا رہنے میں حلیے اسڈ ’’

 ایڇ پر ےجےد اپنے رڍ ڍھےل آنڍھیں ڍے بھر لمحہ نے اس

 ےقت اس ےہ۔ ڍرلیں بند آنڍھیں پھر اےر ڈالڈ نظر طائرانہ

 ےہ ڍہ تھا رہا چل نہیں بس ڍا اس۔ تھڈ لڑرہڈ بھڈ سے خےد
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۔ بنادے ڈھیر ڍا راڍھ ڍر جال ڍے ڍمرے سجائے سجے اس

۔ڍردے آتش نذر ڍے ےالے ڍھیلنے سے ےجےد اپنے  

 ےہ‘‘!  ہےں رہا پےچھ ڍچھ سے تم میں۔ نے تم نہیں سنا!  اے ’’

 ڍے اس۔ تھا ہےتا نہیں باہر سے غصے بھڈ میں حاالت عام

 مارنے ہاتھ ڍے اس ےہ۔ تھا مخاطب ڍر مار ہاتھ پر ڍندھے

 اس ڍر اٹھ سے صےفے ٓ فےرا ڍر دیڍھ اسے سے طیش پر

 میں ےارڈرےب میں منٹےں۔ ہےڎئڈ دےر سے دسترس ڍڈ

 ئڈڎ ڎھس میں خانے غسل دےبارہ ڍر ڍھینچ ڍے لباس لٹڍے

 اےر تھیں مےجےد لئے ڍھانا اماں سارہ تے آئڈ باہر جب۔ تھڈ

 ےہ۔ تھا ڍررہا انصاف پےرا پےرا ساتھ ڍے ناشتے زر شاہ

۔ڎئڈ جھجڇ ڍر دیڍھ میں ڍمرے انہیں  
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 ےہ ۔ڈاال ڍر بھڈ سالم انہیں ٓ مجبےرا‘‘!  اماں علیڍم السالم ’’

 صےفے ڍر پڍڑ اسے پھر۔ لڎیں دینے دعائیں ڍر مسڍرا

 ہےرہا سے شدت احساس ڍا بھےڇ میں بدن جلتے ۔بٹھایا پر

 ےہ۔ تھا لیا نہیں بھڈ لقمہ ایڇ نے اس دن سارا ڍل۔ تھا

 ڍڈ پیٹ۔ لڎڈ اتارنے میں حلق لقمہ لقمہ سے خامےشڈ

 ےہ۔ دیا دڍھائڈ اےر ڍچھ سےا اپنے بھڈ اسے تے مٹڈ بھےڇ

 ہمراہ ڍے عائشہ ابیشا تے ہےئڈ فارغ سے ڍھانے ہڈ جیسے

۔آئڈ چلڈ  

 دےر اتنڈ ڍرنے سالم ڍے صاحبہ دلہن؟ ہے مشڍل یاڍ ’’

 سمجھ ڍڈ آپ!  بھائڈ شاہ یہ مجھے تے ایڇ ہے پڑا آنا ہمیں

 ڍیا ڍڈ آنے دےر اتنڈ تے تھڈ مےجےد حےیلڈ جب۔ آئڈ نہیں

 ڍے دعا سالم ہڈ آتے تھڈ ہےئڈ تپڈ ےہ‘‘ ۔ تھڈ ضرےرت
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 اس زر شاہ تھڈ سڈ چپ ابیشا جبڍہ ہےڎئڈ اسٹارٹ بعد

۔مسڍرادیا پر غصے ڍے  

 بل ےہ۔ چہڍا ےہ‘‘ ۔ ایڈےنچر از دس!  ڈیزیسٹر…  ایڈےنچر ’’

۔ڍر دیڍھ خےش اتنا اسے۔ ڎئڈ رہ ڍر ڍھا  

 اڎر چارہ بے۔ تھا تے بھڈ چھپانا ڍے سفاڍیت اپنڈ اسے ’’

 تمام اےر جاتڈ ڍھل پےل سارڈ تے ڍرتا انتخاب ڍا حےیلڈ

 ڈہ دل ےہ‘‘ ۔ جاتڈ مل میں مٹڈ غیرت ے عزت‘  بازڈ پاڇ

۔لڎڈ سےچنے میں دل  

 جمائے ڈیرہ یہیں۔ ہے پالننڌ ڍیا ڍڈ آئندہ اب!  بھائڈ شاہ ’’

 شاہ راست براہ ےہ‘‘ ۔ ہے جانا میں حےیلڈ پھر یا ہے رڍھنا

۔لڎڈ پےچھنے سے زر  
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 تڇ جب البتہ۔ ہے جانتا بہتر ہڈ اللہ تے ڍڈ آڎے!  بھئڈ ’’

 ازاند ےاضح بہت ےہ‘‘ ۔ ڎا رہےں یہیں۔ ہےں میں ڎائےں میں

’’ ۔ لڎا آنے غصہ اسے ڍر دیڍھ ڍے اس۔ تھا رہا ڍہہ میں

 یہ تمہارے اللہ ڍہ ہے دعا تے میرڈ۔ بہرےپیا‘  ڍمینہ‘  دےغال

 لئے ڍے اس سے شدت پےرڈ نے اس‘‘ ۔ لے ڎن ہڈ دن

۔ڍڈ بددعا  

 خامےش بہت!  بھابھڈ ہے مطلب میرا۔ مشعال ہے بات ڍیا ’’

 مخاطب بھڈ پھر تھڈ آڎاہ سے رےیے ڍے اس‘‘ ۔ ہیں

 زر شاہ ساتھ ساتھ ڍے تےڑنے چپ ڍڈ اس صرف ڍرڎئڈ

۔لڎڈ دیڍھنے بھڈ ڍے  

 ےیسے۔ پےچھے سے اسڈ تم تے یہ ہےں سڍتا ڍہہ ڍیا میں ’’

 تر ڍم یہ اےر ہیں تر ڍم میں نظر ڍڈ اس لےڌ جیسے ہم بھڈ



Novelnagri 
359 

 تپے ڍے اس‘‘ ۔ ڍرتیں نہیں پسند ڍرنا ڍالم سے لےڎےں

 ہڈ اندر ےہ ڎیا نڍل باہر ڍرڍے چےٹ دیڍھتے ڍے چہرے

۔رہڈ تلمالتڈ اندر  

 ڍس ڍھیلنا سے انسانےں زندہ!  رز شاہ سمجھے تمہیں خدا ’’

۔نے تم ہے رڍھا سمجھ آسان قدر  ‘‘ 

 علیشہ جلدڈ بہت‘‘ ۔ آئےں لڎا چڍر ایڇ ڍا باہر ذرا میں ’’

 ابیشا۔ ڎڈ نڍل باہر ڍر اڍتا سے چپ مسلسل ڍڈ مشعال بھڈ

 ڍے علیشہ۔ تھڈ سڈ چپ ےہ۔ تھڈ ڎئڈ رہ پاس ڍے اس

 بغےر ڍا چہرے ڍر تھام ہاتھ ڍا اس بعد ڍے جانے چلے

 تھڈ چراپائڈ نہیں نظریں سے اس مشعال۔ لڎڈ لینے جائزہ

۔ڎئڈ جھڍا سر لیڍن  
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 بھڈ ہےئے چاہتے میں!  آپڈ مشعال ڍردیں معاف مجھے ’’

 مشعال۔ تھڈ لڎڈ رےنے ےہ‘‘ ۔ ڍرپائڈ نہ ڍچھ لئے ڍے آپ

 نہ تھیں ساڍت ے خشڇ سے یرد اتنڈ جے میں آنڍھےں ڍڈ

 ڍندھے ڍے اس سے خامےشڈ ےہ آئڈ دھند سے ڍہاں جانے

۔ڎئڈ ٹڍا سر سے  

۔ ہے انسان رآ ب بہت ےہ۔ ہے نہیں اچھا بالڍل ےہ!  ابیشا ’’

 سے شیطان ےہ۔ ہے تےہین ڍڈ انسانیت ڍہنا انسان اسے

 بڑھ سے لٹیرےں ے ڈاڍےئےں ےہ۔ ہے بدڍردار ے بدعمل زیادہ

 نے ڍسڈ لیڍن تھڈ جانتڈ اسے میں۔ ہے اڇسف ے ظالم ڍر

 ہاتھےں ڍے اس مجھے نے پاپا ماما۔ سنڈ نہیں میرڈ

 ڍہ ہے ڍا بات اس مجھے تے دڍھ۔ دیا دے لئے ڍے مرنے

 شامل باپ ماں میرے میں ڍرےانے سلےڇ یہ ساتھ میرے
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 ابیشا ڎڈ مرجائےں میں۔ ہے شخص ڎھٹیا بہت ےہ ابیشا۔ ہیں

 صرف بھڈ نڍاح سے مجھ نے اس ڎا ماردے مجھے ےہ! 

 ان میں۔ لئے ڍے تےڑنے غرےر میرا صرف ہے ڍیا ٓ انتقاما

 دل لئے ڍے اس جے ہےئڈ نہیں شامل میں لڑڍیےں الڍھےں

 رہتڈ تاب بے ڍے ڍرےانے انسلٹ اپنڈ رڍھے پر ہتھیلڈ

 نے اس اےر ڍیا نہ بھرےسہ پر ذات ڍڈ اس نے میں۔ تھیں

 چاہتا ھڍاناج سامنے اپنے مجھے ےہ۔ ڍرلیا نڍاح سے مجھ

 سے خاطر تعلق سے اس ڍڈ نفڈ ڍڈ اس نے میں۔ ہے

 ڍے سزا تے ٹیڍے نہ ڎھٹنے سامنے ڍے اس۔ ڍیا انڍار

 میرا ےہ ابیشا اےر۔ ڍرلیا نڍاح سے مجھ نے اس پر طےر

 ےہ‘‘ ۔ ڎا ماردے مجھے ےہ۔ ڎا ڍردے چھلنڈ چھلنڈ ےجےد

 ڍر بلڇ بلڇ یےں اسے ابیشا۔ تھڈ رہڈ رے ڍر پھےٹ پھےٹ
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 آنڍھےں‘  ڍر سن سب سے ڍانےں اپنے‘  ڍر دیڍھ رےتے

 بیٹھڈ ساڍت ڍر دیڍھ ڍے ےجےد جلے چھلنڈ ڍے اس سے

۔ہے آرہا نہ یقین جیسے۔ ڎئڈ رہ  

 ڍشائڈ لب نے اس بعد دیر ڍافڈ‘‘ ؟ نہیں تے لڎتے ایسے ےہ ’’

۔ڍڈ  

 اس تے درندڎڈ یہ۔ تھا ہڈ ایسا سے ہمیشہ ےہ ابیشا نہیں ’’

 اس۔ اسے ہے ملڈ میں اثتےر۔ ہے شامل میں خےن ڍے

 ہے رڍھا چڑھا خےل ڍا عزت اےر نامڈ نیڇ ظاہرڈ نے

 درندہ ڍسڈ ہے سفاڇ اےر ڎھٹیا اتنا سے اندر ےہ لیڍن

 ے نفرت ےہ‘‘ ۔ آشام خےن ے بدتر بھڈ سے انسان صفت

 ہرانا مجھے صرف مقصد ڍا اس’’ ۔ ڎئڈ بتاتڈ سے حقارت

 اپنے ڍے دارڈ خےد ے انا میرڈ نے اس۔ ہے ڍہتا یہڈ ےہ۔ تھا
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 میں۔ تھا باندھا بندھن یہ لئے ڍے ڈالنے رےند تلے قدمےں

 سب نے اس اےر تھڈ ڍڈ نفڈ ڍڈ اس میں انداز ےاضح نے

 ےہ ڍا برائڈ سے مجھ ڍر دے ضمانت ڍڈ حرفےں تین ڍے

 داخل میں زمرے ڍے انسانیت جے ہے ڍھیال ڍھیل غلط

 ڈیہ ےہ۔ تھڈ ہےئڈ بنڈ چیلنج لئے ڍے اس میں۔ ہےتا نہیں

 آڎے ڍے اس مجھے نے پاپا ماما۔ ہے سچ یہڈ اےر ہے ڍہتا

 ابیشا۔ تھڈ رہڈ رے سے شدت اےر ےہ‘‘ ۔ دیا ڍر تےقیر بے

 پھیرتڈ انڎلیاں میں بالےں ڍے اس بہاتڈ آنسے ہےلے ہےلے

۔رہڈ  

 پر اس ڍبھڈ ہڈ نہ اےر۔ ہارتڈ نہ بھڈ ڍبھڈ میں!  ابیشا ’’

 دے یےں ےسامن ڍے اس مجھے نے پاپا ماما اڎر تھےڍتڈ

 میں‘  ہےئڈ نہیں ڍمزےر بھڈ اب میں۔ ہےتا ڍردیا نہ ڍا ٹڍے

 اس بھڈ اب میں لیڍن ہےں ڎئڈ دب ضرےر پر طےر ےقتڈ

 ڎڈ رہےں بنڈ چیلنج ےاشڎاف ہےا ڎےنجتا ےہڈ لئے ڍے
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 اپنڈ اےر عمل اپنے شاید اےر ڎا ہرائے رےز ےہ جسے

 جھڍےں نہیں میں لیڍن ڎا ٹھہرے بھڈ مند فتح میں ڍےشش

 ےہ چاہے۔ ڎڈ ڍرےں نہیں قبےل بھڈ ڍبھڈ اسے میں۔ ڈڎ

 سے حلق ڍردے بےٹڈ بےٹڈ ڍڈ جسم۔ ڈالے ہڈ مار مجھے

 ےہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ ڍیا ڍیا نہیں پتا ےہ‘‘ ۔ لے ڍھینچ تڇ سانس

 ہےلنے اےر ڍر سن ابیشا۔ تھڈ سیٹ اپ بہت سے لحاظ ذہنڈ

 ہےئے ڍئے بلند انا ہڈ دےنےں۔ تھے سخت ہڈ دےنےں۔ لڎڈ

 ڍا دےنےں۔ تھے نہیں تیار پر جھڍنے ہڈ دےنےں اےر تھے

 سے بات ایڇ ایڇ ڍڈ دےسرے ایڇ دےنےں ڍہ تھا یہ المیہ

 ے انا اپنے اپنے۔ تھے خبر بے باےجےد ڍے ہےنے باخبر

 تڇ حد ہر اےر۔ قید ے بند میں خےل ڍے خےددارڈ

 رے‘  تھڈ ڍرسڍتڈ ڍیا ےہ۔ تھے تیار لئے ڍے ڎزرجانے
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 ہڈ پر دےنےں بس تے ڍا اس۔ تھڈ ڈڍرسڍت دعا‘  تھڈ سڍتڈ

۔تھا چلتا نہیں  

 پر زیادتڈ اس انہیں میں۔ ہیں نہیں ےالدین میرے ےہ!  ابیشا ’’

؟ ایسا نے انہےں ڍیا ڍیےں۔ ڎڈ ڍرےں نہیں معاف بھڈ ڍبھڈ

 ڍیا نہیں برا سےچا نہیں برا ڍبھڈ ڍا ان نے میں تڇ آج جب

 ےہ۔ تھا ضرےرڈ ڍیا ڍرنا دہڈ دھےڍہ یہ ساتھ میرے پھر تے

 اس پاس ڍے ابیشا۔ تھڈ رہڈ پےچھ ہےئے رےتے سے شدت

تھا نہ جےاب ڍےئڈ ڍا سےال اس ڍے  

 پر زیادتڈ اس انہیں میں۔ ہیں نہیں ےالدین میرے ےہ!  ابیشا ’’

؟ ایسا نے انہےں ڍیا ڍیےں۔ ڎڈ ڍرےں نہیں معاف بھڈ ڍبھڈ

 ڍیا نہیں برا سےچا نہیں برا ڍبھڈ ڍا ان نے میں تڇ آج جب

 ےہ۔ تھا ضرےرڈ ڍیا ڍرنا دہڈ دھےڍہ یہ ساتھ میرے رپھ تے
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 اس پاس ڍے ابیشا۔ تھڈ رہڈ پےچھ ہےئے رےتے سے شدت

۔تھا نہ جےاب ڍےئڈ ڍا سےال اس ڍے  

 بعد ڍے اس۔ تھڈ ہےئڈ میں حےیلڈ تقریب ڍڈ ےلیمے

 پاس ڍے رز شاہ۔ تھا ہےڎیا شرےع سلسلہ ایڇ ڍا دعےتےں

 اےر دارےں رشتہ۔ تھیں باقڈ چھٹیاں ڍڈ ہفتے ایڇ صرف

 ان ےہ ڍہ تھڈ خےاہش ڍڈ ایڇ ہر سے میں ےالےں جاننے

 ےہ ڍبھڈ رےز ہر۔ ڍریں دعےت ڍڈ دلہن دلہا میں دنےں آٹھ

 مدعے ڍہیں نہ ڍہیں ےالے حےیلڈ سب ڍبھڈ پھر یا دےنےں

 رےٹین اس ےہ ڎزرے دن چار تین ہڈ جیسے۔ تھے ہےتے

 بالڍل سے اسٹائل اس‘‘  شیڈےل الئف’’  ڍا اس۔ ڎئڈ اڍتا سے

 پر بات ہر اےر مےقع ہر‘  جڎہ ہر۔ تھا ڍرتا نہیں میچ بھڈ

 زیےر ڈھیر ڈھیرےں یےں اسے۔ تھا آتا نڍل پہلے ڍا اعتراض
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 ڍا جاڎیردارنڈ ایڇ ڍئے تن زیب ڍپڑے بھارڈ ڍر پہن

 ڍے رز شاہ ڍڈ اس لیڍن تھا لڎتا برا ڍافڈ بھرنا بہرےپ

 مےقعے رہ ےقت ہر ےہ۔ تھڈ رہڈ چل نہیں بھڈ ایڇ سامنے

 طرح جس ےہ۔ تھڈ ہےجاتڈ بس بے ہاتھےں ڍے اس پر

 ڍرتے ڍرتے تالش راستہ ڍا رہائڈ ےہ ڍرتا ٹریپ اسے

 ےہ۔ تھڈ ہےرہڈ ہڈ ناڍام صرف تڇ ابھڈ لیڍن جاتڈ تھڇ

 فرامےش بھڈ لمحہ ایڇ ڍا ڍرنے مبتال میں اذیت اسے

 تیر ڍے تمسخر ے طنز پر اس ےقت ہر۔ تھا ڍرتا نہیں

 جلد از جلد ڍڈ اس میں دل ہڈ دل ےہ۔ تیار ڍے برسانے

۔لڎڈ ڍرنے دعا ڍڈ ہےجانے ختم چھٹیاں  

 شاہ پہلے دیر تھےڑڈ‘‘ ۔ ہےئیں نہیں تیار تڇ ابھڈ تم!  بیٹا ’’

 ڍڈ دےنےں آج۔ تھا ڎیا ڍر ڍہہ ڍا ہےنے تیار اسے خےد رز

 ےالے ساتھ جے تھڈ ہاں ڍے دےست ایڇ ڍے رز شاہ دعےت
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 سے برادرڈ ڍڈ ان ےہ سے طرح ایڇ۔ تھا رہتا میں ڎائےں

 اےپر تھا رہا پھٹ سے درد سر ڍا اس۔ تھا رڍھتا تعلق بھڈ

 نہ بھڈ ٹیبلٹ ڍےئڈ ڍے ڍھانے ےقت اس پاس ڍے اس سے

 اماں اب۔ رہڈ لیٹڈ بغیر ڍئے پرےاہ ڍڈ حڍم ڍے اس۔ تھڈ

۔تھیں رہڈ پےچھ سے اس دےبارہ  

 ہے نہیں ٹھیڇ طبیعت میرڈ۔ ڎڈ جائےں نہیں میں اماں ’’

 ڍے رےنے سے بسڈ بے ےہ‘‘ ۔ ہے جارہا پھٹا سے ردد سر

۔ڎئیں بیٹھ ہڈ پاس ڍے اس ڍرڍے محسےس اماں۔ تھڈ  

 ڎئڈ لڌ نظر ڍے بیٹڈ میرڈ ضرےر۔ جائےں صدقے میں ’’

 زندڎڈ ڍڈ ڎائےں اس تم پھر۔ پیارڈ اتنڈ تے بھڈ ہے۔ ہےڎڈ

 اماں‘‘ ۔ ہےڎڈ عادڈ ہڈ آہستہ آہستہ۔ ہے ڍب ہڈ عادڈ ڍڈ

 ہمدردڈ ےہ لڎیں ڍرنے دلڎیرڈ ڍر مجھس جذبات ڍے اس
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 سے ےالےں حےیلڈ باقڈ اےر پاپا ماما نے اس۔ رےپڑڈ پاڍر

 بات سے اماں سارہ اےر ابیشا صرف تھا ہےا ڍیا تعلق قطع

 دن سارا۔ تھڈ آجاتڈ صبح صبح رےز ہر ابیشا۔ تھڈ ڍرلیتڈ

 بھڈ خےد ےہ۔ تھڈ جاتڈ چلڈ ڍے شام ڍر ڎزار ساتھ ڍے اس

‘  بالتا ڍےئڈ۔ رہتڈ بیٹھڈ چپ تے جاتڈ ڈبھ جب میں حےیلڈ

 تے آتا ڍےئڈ سے ےہاں اڎر۔ رہتڈ سادھے چپ ڍرتا مخاطب

 بھڈ ڍا ڍسڈ تے جاڍر میں حےیلڈ۔ تھڈ ڍرتڈ یہڈ بھڈ پھر

 ہےتیں خےش بہت ڍر دیڍھ اسے ماما۔ تھڈ ڍرتڈ نہیں خیال

 ڍا قسم بھڈ ڍسڈ رہتڈ بنڈ پتھر ےہ لیڍن ڍرتیں پیار

 اس زر شاہ آڍر ےاپس ڎھر میں بعد ۔تھڈ دیتڈ نہ رسپانس

 اماں۔ تھڈ نہ ڍم سے ڍسڈ بھڈ ےہ تھا بالتا شامت جے ڍڈ
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 بہانہ ایڇ تے درد سر لڎیں ڍرانے چپ ڍر دیڍھ رےتا اسے

۔تھا دیا رال نے بسڈ بے اپنڈ البتہ تھا  

 شاہ ےہ‘‘ ۔ ڎڈ جائےں نہیں میں ڍردیں منع ڍے زر شاہ اماں ’’

 بنانے نےا ہم اپنا ڍے اماں ڍر ہے خائف سے رےیے ڍے زر

۔ڎئیں بھڈ مان ٓ فےرا ےہ ڍے دیڍھ آنسے بہتے ڍے اس۔ لڎڈ  

 ہڈ طبیعت تمہارڈ جب ہے نہیں ضرےرڈ بہت جانا ےہاں ’’

 ےہ سے زر شا ہےں ڍہتڈ میں۔ فائدہ ڍیا پھر تے نہیں ٹھیڇ

 ڍر لیٹ ےہ ڎئیں چلڈ دیتڈ تسلڈ اماں‘‘ ۔ جائے چال ہڈ اڍیال

 شاہ بجائے ڍڈ ان لیڍن لڎڈ ےڍرن انتظار ڍا ےاپسڈ ڍڈ ان

 ڍڑےا تڇ حلق منہ ڍا اس ڍر دیڍھ آتا میں ڍمرے ڍے زر

۔ہےڎیا  

 پتھر ےہ ہڈ آتے‘‘ ؟ ڍے طبیعت تمہارڈ ہے ہےڎیا ڍیا ’’

 اچھڈ تم تے پہلے دیر تھےڑڈ’’ ۔ رہڈ چپ ےہ لڎا پھےڑنے
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 ڍے اس اچانڇ یہ اےر تھیں رہڈ بڎاڑ باتیں سے ابیشا بھلڈ

 اس ےہ‘‘ ۔ ہے ڎیا سےجھ بہانہ سے ڍہاں تمہیں ہڈ جاتے

 ڍے اس۔ تھا ےاقف طرح اچھڈ سے ادا ہر ڍڈ جے حیلہ

 تحیر ڍر ڍھےل آنڍھیں ےہ۔ لڎا دینے قرار بہانہ ڍے انڍار

 بس تھا ہےرہا درد سر ےاقعڈ اسے۔ لڎڈ دیڍھنے اسے سے

۔تھڈ رےپڑڈ سامنے ڍے اماں ےہ ڍہ تھا اتنا صرف فرق  

 بہانے بھال میں اس۔ ہے ہاہےر درد میں سر ےاقعڈ مجھے ’’

۔لڎڈ پےچھنے سے غصے ےہ‘‘ ؟ ہے بات ڍیا ڍڈ بازڈ  

 پر جڎہےں اےر ڈھانا نہیں پہاڑ ڍےئڈ جاڍر ےہاں تمہیں ’’

 ہے بالتا مرتبہ سے سے ڍےئڈ۔ ہے رہتڈ خامےش تم جاڍر بھڈ

 سات ڍڈ اس جیسے ہیں دیتڈ جےاب یےں صاحبہ میڈم تے

 ڍرلینا احسان ڈےہ بھڈ اب۔ ہےں ڍررہڈ احسان پر پشتےں
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 ہےرہا درد میں سر صرف۔ ڎا سنےں نہیں انڍار میں لیڍن

۔ ہے جانا ساتھ میرے میں حال ہر تمہیں ڎئیں نہیں مر ہے

 ڍھالینا ڍڈ درد سر ہےں دیتا بھجےا ڎےلیاں ہاتھ ڍے اماں میں

 تمہارے ہیں منٹ پندرہ صرف ہےجائے تیار جلدڈ ہاں اےر

 اس میں دنےں چند رےڎز ان ےہ‘‘ ۔ نا ہے رہڈ سمجھ۔ پاس

۔ تھڈ آچڍڈ عاجز بہت سے اسٹائل بھرے تحڍم اس ڍے

 باہر سے ڍمرے بغیر سنے ڍڈ اس ڍر ڍہہ بات بھڈ اب

۔ڎئڈ رہ بیٹھڈ تھامے سر ےہ ڎیا نڍل  

 چھےٹے جان۔ بھجےادے زہر۔ ڎا بھجےائے ڎےلیاں…  ہےنہہ ’’

 ڎیا ڍر سنا حڍم ےہ‘‘ ۔ سے عذاب ڍے رےز رےز اس میرڈ

 ےہ۔ تھڈ نڍلتڈ نہیں ہڈ ڎنجائش ڍڈ انڍار تے اب تھا

 تھیں الدڈ ڎےلیاں نے اماں سارہ ہےڎئڈ تیار سے خامےشڈ

 بھڈ ےیسے آئڈ نڍل باہر سے خامےشڈ پھر ڍھالیں بھڈ ےہ
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 دینا نہیں مےقع ڍا بنانے باتیں ڍے انسان سر خےد اس ےہ

 دےست ڍے اس۔ تھا بہتر ڎزرتا ےقت بھڈ جتنا۔ تھڈ چاہتڈ

 اےر خلےص تے بات اصل لیڍن تھا سا امع ہڈ بہت ڎھر ڍا

۔ تھڈ مےجےد اتم بدرجہ میں لےڎےں ان جے۔ تھڈ ڍڈ محبت

 دعےتےں باقڈ۔ تھا ڎیا دیا پرےٹےڍےل خاص بہت ڍے دےنےں

 نے سب۔ رہڈ لب بہ مہر خامےش بھڈ ےہاں ےہ طرح ڍڈ

 ڍڈ طبیعت ڍڈ اس زر شاہ لیڍن بھڈ ڍہا اےر ڍیا محسےس

۔ڎیا ٹال ڍر ڍہہ ڍا ناسازڈ  

 ےاپس ڎھر۔ تھا ڎزارا ےقت ےہاں نے اس سے مشڍلےں بڑڈ

 پھےٹ ےہ ہڈ ملتے پناہ میں تنہائیےں ڍڈ ڍمرے ہڈ لےٹتے

 ڍر ہے قید میں شڍنجے ڍے زر شاہ ےہ۔ دڈ رے ڍر پھےٹ

 شخص اپاہج ایڇ بالڍل۔ تھڈ ہےڎئڈ الچار ے بس بے بالڍل

 بے‘  ہتڇ ڍڈ اس ےہ جڎہ ہر بات ہر‘  ڍام ہر۔ طرح ڍڈ
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 ڍہیں سے دسترس ڍڈ اس ےہ۔ تھا ڍرجاتا تےہین اےر عزتڈ

 زر شاہ جہاں جڎہ ایسڈ ڍہیں۔ تھڈ چاہتڈ جانا بھاڌ دےر

 بے سےچ یہڈ۔ تھا نہ آسان اتنا یہ لیڍن ہے نہ تڇ سایہ ڍا

۔ تھڈ رہڈ رال مزید اسے ظریفڈ ستم اےر انتہا ڍڈ بسڈ

 چھلنڈ سے باتےں اےر نظرےں ڍڈ اس ےہ دن سارا سارا

 سے جملےں ڍے اس رات سارڈ سارڈ اےر تھڈ رہتڈ ہےتڈ

 لیڍن جاتڈ تھڇ ڈھےنڈتے ڈھےنڈتے پناہ ےہ۔ رہتڈ سلڎتڈ

۔ تھڈ ملتڈ نہ لئے ڍے پناہ رےزن ڍےئڈ‘  خبر ڍےئڈ اسے

 سےچتڈ جےں جےں ےہ۔ تھڈ ڍیا سائیڍڈ ڍڈ زر شاہ نہیں پتا

۔جاتڈ الجھتڈ جاتڈ  

 تے ڍرتا زخمڈ زخمڈ ڍے ےجےد ڍے اس طرف ایڇ

 بھڈ پھاہے ڍے مسڍراہٹےں پر ےںزخم طرف دےسرڈ
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 ہےئے مسڍراتے ڍر دیڍھ ڍے بسڈ بے ڍڈ اس۔ تھا رڍھتا

۔ڍہتا  

 ہےئے تڑپتے میں تڍلیف ڍے ڍسڈ‘  ہےں دل رحم بہت میں ’’

 پر ڍرنے بھڈ جےئڈ مرہم لئے اسڈ۔ سڍتا دیڍھ نہیں

 شانتڈ بڑڈ سے ڍرنے رفےڎرڈ ڍڈ زخمےں۔ ہےں مجبےر

۔ہیں تےہے خےش بہت ٓ تعالڈ اللہ ہے ملتڈ  ‘‘ 

 نہیں چھلنڈ سے زخمےں ڎئے دیئے ڍے اس اتنڈ ےہ اےر

‘  تنہا ےہ۔ تھا ڍررہا اسے سلےڇ ڍا اس قدر جس تھڈ ہےرہڈ

 مجبےر پر ڍرنے برداشت سلےڇ ےحشیانہ ڍا اس چاپ چپ

 جائے ہار ہڈ جلد بہت ڍہ تھا رہا لڌ اسے اب لیڍن۔ تھڈ

 آزاد ہے۔ تھڈ ہےرہڈ ختم۔ تھڈ مررہڈ اندر ہڈ اندر ےہ۔ ڎڈ

۔ تھڈ پنچھڈ آزاد ےالڈ ہےنے جےان ڍر بڑھ پل میں فضائےں
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 نہیں برداشت تے تھڈ ہےڎئڈ قید میں پنجرے دم ایڇ جے اب

 بھڈ ڍےئڈ ڍا سننے ڍہنے نے اس تے ڍے پاپا ماما۔ تھا ہےرہا

 پھر اےر تھڈ رہتڈ آتڈ رےز ہر ابیشا البتہ۔ تھا دیا نہیں حق

 محسےس تنہا دم ایڇ ڍے خےد ےہ تے تھڈ لےٹتڈ جب ڍے شام

۔تھڈ لڎتڈ ڍرنے  

 جائیں چلے پرسےں ہیں جارہے شہر اماں سارہ اےر میں ’’

 ےہ تھا ہےرہا تیار ےہ جب۔ تھڈ چڍڈ لیٹ پر بستر ےہ‘‘ ۔ ڎے

 چےنڇ تھڈ ہےئڈ الجھڈ میں بانےں تانےں ڍے سےچےں جے

 دھیانڈ بے سے نظرےں خالڈ خالڈ۔ لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر

 ےرق تھامے میڎزین اردے میں ہاتھ ےہ ڎئڈ دیڍھے میں

 میں لہجے ے لب ے انداز سے عام۔ تھا مشغےل میں ڎردانڈ

 ایڇ ڍڈ سےچ پر چہرے سپاٹ۔ تھڈ دڈ اطالع نے اس

 ڍڈ غصے ےقت ہر جے پیشانڈ فراخ۔ تھڈ رقم لڍیر ڎہرڈ
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 صاف بالڍل سمے اس۔ تھڈ رہتڈ سجڈ سے لڍیرےں

 اس ےاال ڍرنے استعمال ڍا لہجے ے لب جارحانہ شفاف

 مغرےر ڍڈ اس۔ تھا غرق میں اےراق ڍے میڎزین ےقت

 بھرے انابڈ۔ تھڈ رہڈ دے پتا ڍا ارادےں اٹل‘  ناڇ ڍھڑڈ

 ہےنٹ نچال۔ تھے پیےست میں دےسرے ایڇ ہےنٹ بھرے

 شخصیت سفاڇ ڍڈ اس سے جس۔ تھا ہےا دبا تلے دانتےں

۔تھڈ ہےرہڈ نشاندہڈ خاصڈ اچھڈ ڍڈ  

 شخصیت ےالڈ ےجان چھا اےر مرد مڍمل ایڇ بالشبہ یہ ’’

 اس نظر۔ لڎڈ ڍرنے اعتراف میں دل ےہ‘‘ ۔ ہے مالڇ ڍا

 طےاف ڍا ےجےد چےڑے ڍے اس ڍر پھسل سے چہرے ڍے

 ڍا شخصیت ڍڈ زر شاہ چھایا میں ڍمرے۔ لڎڈ ڍرنے

 ےقت اس جے سینہ فراخ۔ تھا انڎیز سحر زیادہ بہت فسےں
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۔ تھا آرہا نظر صاف بدےلت ڍڈ ہےنے ڍھلے بٹن ڍے قمیض

 بازے تےانا ے مضبےط آستینیں ڎئڈ ڍڈ فےلڈ ڇت ڍہنیےں

 نظر ایڇ ےہ تھا ڍیا بار زیر مرتبہ ڍئڈ اسے نے جنہےں

۔لڎڈ دیڍھنے طرف دےسرڈ ڍر ڈال  

 ہے اےقات میرڈ بھال ساتھ ڍے مرد تےانا ے بھرپےر اتنے ’’

۔لڎڈ سےچنے سے دلڎرفتڎڈ ےہ‘‘ ۔ ہے سڍتڈ ڍیا بھڈ  

 تے ہے فخر ے غرےر اےر زعم ڍا شخصیت اپنڈ اسے اڎر ’’

 ظاہرڈ اپنڈ ڍہ ہے قابل اس یہ۔ ہے نہیں بھڈ غلط

 تردید ڍڈ دماغ نے دل‘‘ ۔ ڍرسڍے فخر پر شخصیت

 سرائیت بھڈ ریال زےر منہ ایڇ ڍا نفرت ہڈ ساتھ۔ ڍردڈ

 اس پھر دفعہ ایڇ نظریں ڍڈ اس۔ ڎیا ڎھس میں دماغ ڍرتا

 جائزہ ڍا چہرے ڍے انسان پرےاہ بے‘  مزاج منتقم‘  مغرےر
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 سیاہ ڍالڈ ڍڈ اس ڍر بھٹڇ بار بار نظریں۔ لڎیں نےلی

۔ڎئیں جم پر آنڍھےں  

 میں آنڍھےں ان۔ ڎئڈ رہ ڍر لرز ےہ‘‘…  اللہ اف…  آنڍھیں یہ ’’

 ےقت اس لیڍن۔ تھا ڍیا مقابلہ ڍر ڎاڑھ آنڍھیں باہر نے اس

 بربریت‘  ےحشت‘  سفاڍیت ےالڈ رہنے ےقت ہر میں آنڍھےں

 میڎزین آنڍھیں چمڍیلڈ سیاہ۔ ھات نہ تڇ نشان ے نام ڍہیں ڍا

 اس۔ تھا عیاں صاف پن اٹل۔ تھیں منجمد پر اےراق ڍے

 ڍا بچپن میں جن لڎیں اجنبڈ بہت آنڍھیں یہ اسے سمے

 میں آنڍھےں ڍڈ اس عڍس ایڇ ےہ۔ تھا نہ عڍس بھڈ ڍےئڈ

۔لڎڈ ڈھےنڈنے  

 ساتھ ڍے ڍسڈ بھڈ ڍبھڈ مرد ےاال آنڍھےں اجنبڈ ان ’’

 سے دڍھ ےہ‘‘ ۔ آسڍتا نہیں پیش ساتھ ڍے مرےت ے لحاظ
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 پر الفاظ تھڈ سنڈ آےاز ڍڈ اس نے اس۔ ڎئڈ رہ ڍر سےچ

 ڍچھ دےبارہ حضرت شاید رہڈ متےجہ۔ تھا ڍیا نہیں غےر

 ہڈ ڍا نظرےں جمڈ مسلسل پر خےد ڍڈ اس شاید۔ فرمادیں

 اسے ڍر ہٹا نظریں سے میڎزین نے زر شاہ تھاڍہ ارتڍاز

 طرف ایڇ میڎزین رپاڍ دیڍھتا طرف اپنڈ اسے۔ دیڍھا

 ڍر بیٹھ پر بستر پاس ڍے اس پھر۔ آیا چال پر بستر ڍر رڍھ

۔بےال  

 رہے میں حےیلڈ تم اےر ہیں جارہے شہر اماں اےر میں ’’

۔ہےڎئڈ خےش دم ایڇ ڍر سن ےہ لڎا بتانے پھر ےہ‘‘ ۔ ڎڈ  

 مرڍےز پر خےد ڍڈ اس ےقت ہمہ ےہ‘‘ ؟ ےاقعڈ ڍیا…  اچھا ’’

 ابھڈ۔ تھڈ آڎئڈ تنڌ سے ےرےی اےر ظلم ڍے اس‘  نظرےں

 فزاء جاں مڇدہ یہ لیڍن تھیں باقڈ چھٹیاں تین ڍڈ زر شاہ
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 جن نے اس ٓ جےابا۔ ڎیا نڍل منہ ڍے اس اختیار بے ڍر سن

۔ہےڎئڈ چپ ےہ دیڍھا سے نظرےں  

 ڍچھ ڍڈ اس ابھڈ۔ ہے ڎیا مل بنڎلہ مجھے میں شہر ’’

‘‘ ۔ ہیں جارہے اماں اےر میں لئے اسڈ ہے باقڈ سیٹنڌ

 تھا نہ خاصہ ڍا جہانزیب زر شاہ مسٹر ڍرنا پیش حتےضا

 ےہ۔ لڎا بتانے پر ہےجانے چپ دم ایڇ ڍے مشعال لیڍن

 فرق ڍیا اسے۔ لڎڈ نڍالنے سے دےسرے ڍر سن ڍان ایڇ

 بال ڍڈ اس جائے بھڈ جہاں اےر رہے بھڈ جہاں ےہ تھا پڑتا

 ناپسندیدہ اس ڍہ تھا مقام ڍا خےشڈ یہ تے لئے ڍے اس۔ سے

۔ہے رہڈ چھےٹ جان ڍڈ سا سے بندے  

‘  تھڈ مختلف سے راتےں تمام ڎزشتہ لئے ڍے اس رات یہ

 ڍر ہے مطمئن بہت ےہ۔ تھا ڍیا نہیں ڈسٹرب اسے نے زر شاہ
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 مطمئن بھرپےر ایسڈ نے اس بعد دنےں ڍتنے‘  تھڈ سےئڈ

 رہا سے قید ےہ۔ تھڈ فریش بہت تے اٹھڈ صبح۔ تھڈ لڈ نیند

 ہےرہڈ خےش ڍر لڍھے دل پر بات اس تھڈ ےالڈ ہےنے

۔تھڈ  

 ڍررہڈ تیار ناشتہ میں ڍچن لئے ڍے دےنےں‘  اماں سارہ

 خےش سے اندر بھڈ جب ےہ۔ آڎئڈ پاس ڍے ان بھڈ ےہ تھیں

 اپنے ہےڍر خےش‘  ڍر بہڇ‘  ڍر چہڇ‘  ڍر ڎنڎنا تھڈ ہےتڈ

 بھڈ ےقت اس۔ تھڈ ڍرتڈ اظہار ڍا خےشڈ سے انداز ہر

 سے انڌ انڌ سے ادا ہر ہر ڍڈ اس لہریں ڍڈ خےشڈ

 رہے ڎنڎنا سےنڌ انڎلش ڍےئڈ ہےنٹ۔ تھیں رہڈ پھےٹ

۔تھے  
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 بھڈ جلدڈ اےر ہے خےش بہت بیٹڈ ہمارڈ آج ہے بات ڍیا ’’

 ڍر ڍھل ےہ تے ڍیا مظاہرہ ڍا حیرت نے اماں‘‘ ۔ ہے ڎئڈ اٹھ

 ےہ تھے میں دسترس ڍڈ اس پل حسین یہ۔ مسڍرائڈ

 ڍسڈ۔ تھڈ چاہتڈ ڍرنا انجےائے سے طریقے بھرپےر

 میٹ ملیا خےشڈ اپنڈ آڍر میں ڎرفت ڍڈ لمحے ڇتاری

 رات سارڈ ےہ ڍہ بتاتڈ ڍیا انہیں ےہ۔ تھڈ چاہتڈ ڍرنا نہیں

 اےر ہے رہڈ محفےط سے دسترس ڍڈ آسیب خےفناڇ ڍس

۔ہے ڎئڈ دے دڍھائڈ جلدڈ انہیں آج ےہ لئے اسڈ  

 ےہ ڍر دیڍھ بناتے پیڑا انہیں‘‘ ۔ ہےں بناتڈ پراٹھا میں الئیں ’’

 بچنا سے جےاب ڍے سےال ڍے ان شاید یا۔ ڈلڎ ڍرنے آفر

۔تھڈ چاہتڈ  
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 طرح اسڈ۔ تھڈ ہےرہڈ حیران ےہ‘‘ ؟ ہے آتا بنانا تمہیں ’’

 پھر ڎئڈ ہال سر ڍر مسڍرا ےہ۔ تھیں ہےتڈ بھابڈ طرح جس

 اماں‘  تھڈ رہڈ بنا ےہ سے نفاست بہت۔ لڎڈ بنانے پراٹھے

 ڍا حیرت اپنڈ برمال ےہ۔ تھا یقین ناقابل سب یہ لئے ڍے

 تعریف ڍڈ ان ہےئے مسڍراتے ےہ تھیں ڍررہڈ اظہار بھڈ

 ہےئڈ فارغ ڍر بنا پراٹھے ہڈ جیسے ےہ۔ رہڈ ڍرتڈ ےصےل

 صرف ےہ۔ تھیں چڍڈ سجا ڍھانا پر ٹیبل میں دیر اتنڈ اماں

 آنے باہر سے ڍچن ڍر لے تےس دے اےر ڎالس ڍا دےدھ ایڇ

۔دیا ٹےڇ نے اماں تے لڎڈ  

؟ڍرےڎڈ نہیں ناشتہ ’’  ‘‘ 

 ناشتہ ہیےڈ اتنا بھڈ ےیسے۔ ہے ڍرلیا نے میں…  ںنہی ’’

‘  ہیں ڍرسڍتے ہڈ لےڌ چےر میں نشے ڍے جاڎیر ے دےلت
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 ےقعت ڍڈ جسمےں اےر احساسات انسانڈ نزدیڇ ڍے جن

 جیسے مجھ۔ نہیں زیادہ سے مڍےڑےں ڍیڑے اےر ڍتےں

 ڍر دیڍھ ڍے زر شاہ ہےتے داخل میں ڍچن‘‘ ۔ ڍرسڍتے نہیں

 باغ ہےئے ڍرتے چےٹ جھانڍتے میں آنڍھےں راست براہ

 نئے جے۔ لڎڈ دیڍھنے سے غےر ڍے بابا مالڈ ےہ۔ آڎئڈ میں

 ےہ۔ تھا رہا ڈال ڍھاد ڍر ڍھےد مٹڈ سے ڎرد ارد ڍے پےدےں

 زیادہ اسے بیٹھے ےہاں رہڈ دیڍھتڈ ڍر بیٹھ پر جھےلے

 ڍا زر شاہ اسے آڍر نے مالزمہ جب تھڈ ڎزرڈ نہیں دیر

۔آئڈ چلڈ اندر رڍ اٹھ سے دلڈ بے ےہ دیا بالےا  

 ےہ‘‘ ۔ آئےں چھےڑ میں حےیلڈ تمہیں میں ہےجائے تیار ’’

 جارہا بیڈپرپھینڍتا ڍر نڍال ڍپڑے اپنے ڍھےلے ےارڈرےب

 شہر ڍہ تھا لڎتا۔ تھا ہےا پڑا ڍیس بریف طرف دےسرڈ۔ تھا

۔تھڈ ہےرہڈ تیارڈ ڍڈ جانے  
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 انداز تیڍھا ڍافڈ ہےئے ڍرتے سےال‘‘ ؟ لئے ڍس حےیلڈ ’’

۔ڎئے ٹھٹڇ ہاتھ ڍے اس اتارتے سے ہینڎرز ڑےڍپ۔ تھا  

 شہر اماں سارہ اےر میں ڍہ تھا تے بتایا نے میں رات تمہیں ’’

 سے حےیلڈ جڎہ یہ۔ ڎڈ رہے میں حےیلڈ تم اےر ہیں جارہے

 حےیلڈ تمہیں بعد ڍے جانے میرے لئے اسڈ ہے دےر ڍافڈ

 ےہ ڍر بتا میں انداز نارمل‘‘ ۔ ہےڎا رہنا ساتھ ڍے سب ہڈ میں

 دفعہ پہلڈ اسے نے اس۔ لڎا رڍھنے ڍپڑے میں ڍیس سےٹ

 ہر ہڈ مالزمائیں تے نہیں۔ تھا دیڍھا ڍرتے ڍام ڍےئڈ اپنا

 نئے اس ڍے زر شاہ۔ تھیں ہےتڈ آمےجےد ڍے تعمیل ڍڈ حڍم

۔لڎڈ ہےنے تیار سے خامےشڈ ےہ پر حڍم  
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 دیڍھے طرف ڍڈ ڍسڈ بغیر ہڈ رڍھتے قدم میں حےیلڈ

 چلڈ میں ڍمرے ڍے ابیشا ڈسیدھ ےہ ڍئے دعا سالم اےر

۔ہےئڈ خےش بہت ڍر دیڍھ اسے ےہ۔ ڎئڈ  

۔تھڈ رہڈ ہڈ چ سے ڍا آنے طرف ڍڈ آپ میں ابھڈ ’’  ‘‘ 

 اس ڍر ہنس ےہ‘‘ ۔ آئڈ چلڈ خےد میں اےر تھڈ رہڈ سےچ تم ’

۔ڎئڈ بیٹھ ہڈ پاس ڍے  

 محسےس ابیشا‘‘ ؟ ہیں آرہڈ نظر خےش بہت؟ ہے بات ڍیا ’’

 دیر ڍافڈ پےچھا اب لیڍن تھڈ ڈڍرڎئ ہڈ میں نظر پہلڈ تے

 بتانے ےجہ ڍڈ ہےنے خےش اپنے اسے ڍر ہنس ہنس ےہ بعد

۔لڎڈ  

 بھڈ بات بڑڈ سے بڑڈ لئے ڍے جن لےڌ جیسے مجھ ’’

 ےہ ڍہ ہے یہ المیہ ڍا ان اب۔ تھڈ التڈ نہیں خےشڈ ڍےئڈ

 مجبےر پر ڍرنے تالش خےشیاں میں باتےں چھےٹڈ چھےٹڈ
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 تے لڎڈ اڑانے مذاق اپنا ڍر ہنس ہڈ خےد ےہ‘‘ ۔ ہیں ہےڎئے

 ڍے اس ساتھ ڍے ابیشا دن سارا ےہ۔ لڎا عجیب بڑا ڍے ابیشا

 ڍا سےنے ساتھ ڍے اسڈ بھڈ رات۔ تھڈ رہڈ ہڈ میں ڍمرے

 تھڈ لیٹڈ لئے ڍے سےنے ےہ ےقت جس لیڍن تھا ارادہ

۔آئڈ چلڈ علیشہ  

۔ہیں رہے بال ڍے آپ بھائڈ شاہ ’’  ‘‘ 

 سے حیرانڎڈ ےہ‘‘  ؟ڎیا نہیں شہر تڇ ابھڈ ےہ ڍیا تے ’’

 اخذ نتیجہ یہڈ تے تھا ہےا نہیں سامنا دن سارا۔ لڎڈ پےچھنے

۔ہےڎا ڎیا چال شہر ےہ ڍہ تھڈ ہےئے ڍئے  

 ڍسڈ ڍے ابیشا سےائے ےہ‘‘ ۔ ڎے جائیں صبح ےہ‘  نہیں ’’

 مختصر علیشہ بھڈ ےقت اس تھڈ ڍرتڈ نہیں بھڈ بات سے
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 دم ایڇ پر لہجے اےر چہرے ڍے اس۔ تھڈ رہڈ دے جےاب

۔چھاڎئڈ ناڎےارڈ ےاضح  

۔پےچھا سے پن رےڍھے اترتے سے بستر‘‘ ؟ ےہ ہے ڍہاں ’’  

 نہیں رڍڈ ےہ ڍر دے جےاب مختصر‘‘ ۔ میں ڍمرے اپنے ’’

 اسے پیتڈ ڎھےنٹ ڍے خےن میں دل ہڈ دل ےہ ڎئڈ چلڈ تھڈ

۔لڎڈ سنانے صلےاتیں  

 جان ڍب سے آزار ڍے جان‘  مصیبت اس جانے نہ ’’

؟ڎڈ چھےٹے  ‘‘ 

 زدہ ڍےفت انتہائڈ ےہ پہلے سے ہےنے داخل ںمی ڍمرے

 زےر میں انداز جس نے اس ڍر ہے داخل میں ڍمرے۔ تھڈ

 ڍا غصے ڍے اس نے زر شاہ تھا ڍیا بند درےازہ سے

 ڍا اس ڍہ تھڈ بات ڍڈ حیرت۔ لڎایا اندازہ طرح اچھڈ

 ڍرپا نہیں مجبےر پر سدھرنے اسے بھڈ رےیہ برا انتہائڈ
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 ڍا سدھرنے پھر‘  تھڈ سیر سےا ےہ تے تھا سیر ایڇ۔ تھا رہا

 ڍے زر شاہ بارہا ےہ بعد ڍے شادڈ۔ تھا ہڈ فضےل سےال

 باغ دےنےں رات لیڍن تھڈ آچڍڈ میں ڍمرے اس ہمراہ

 ےہ پہر اس ڍے رات آج۔ تھے ڎزارتے ہڈ میں ڎھر ےالے

 سا خےابیدہ ملڎجا عجیب۔ تھڈ ہےئڈ داخل میں ڍمرے اس

 ڍے زر شاہ ےس ناڎےارڈ رےڍے سانس ےہ۔ تھا ماحےل

 منہ ڍے اس مبادا۔ ڎئڈ بھینچ بھڈ لب سے سختڈ ڍر ڎھےر

۔جائے نڍل نہ سست سخت ڍےئڈ سے  

 ڍرتڈ ڍنٹرےل ڍے غصے‘‘ ؟ مجھے نے تم ہے بلےایا ڍیےں ’’

 بھڈ نے زر شاہ۔ تھڈ مخاطب سے رڍھائڈ ڍافڈ ےہ

۔دیڍھا سے چٹےنےں تیڍھے  
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 ڍے غصے ےہ‘‘ ۔ ڍرے بات سے تمیز اےر بیٹھے سے آرام ’’

 ڍر بٹھا قریب اپنے ڍر ڍھینچ ہاتھ اسے ڍرتا ضبط

 تھا ہےنا اثر خاڇ پر اس لڎا دیڍھنے سے نظرےں خشمڎیں

 اس جے تھا نہیں تے شخص ایسا ےہ اےر ڎئڈ بیٹھ ڍر مےڑ رخ

 ڍا اس یا ہےنے ٹھیڇ مےڈ ڍا اس ڍے ڍرنے حاصل تےجہ ڍڈ

 ڍا دھےنس ےالڈ ہمیشہ۔ ڍرتا انتظار ڍا ہےنے ختم غصہ

۔تھا ڍے ڍرنے زچ اسے ےہ ڍرتے ہمظاہر  

 تم یہاں بتادےں تمہیں میں لیڍن ہےں جارہا ےاپس صبح میں ’’

 ڍڈ نام اسڈ اےر ہے معتبر سے ےجہ ڍڈ نام میرے صرف

 ڍےئڈ سے طرف تمہارڈ مجھے۔ ڎڈ رہے یہاں تم سے ےجہ

 تڇ آج میں حےیلڈ لے سن بھڈ یہ اےر ملے نہ شڍایت

 تہذیب بھڈ تم اےر ہیں آرہڈ رہتڈ ساتھ ڍے تہذیب عےرتیں

 ڍےئڈ پھر یا حرڍت پٹانڌ اےٹ ڍےئڈ۔ رہنا ساتھ ڍے
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 سے حےیلڈ اےر ڎا ڍرےں نہیں برداشت ڎز ہر میں بدتمیزڈ

۔نہیں ضرےرت بھڈ ڍڈ جانے آنے باہر  ‘‘ 

 دیڍھا اسے سے نظرےں تیڍھڈ‘‘ ؟ بس یا اےر ڍچھ…  ہےں ’’

۔مسڍرایا سا ہلڍا ےہ تے  

 ہے رڍھا اپنا رےیہ ڍیسا نے تم ساتھ ڍے جان چچا یہ اےر ’’

 رخڈ بے‘  غصے ڍے اس ےہ‘‘ ؟ نہیں ڍیےں ملتڈ سے ان

 رہا پےچھ بغیر ڍئے پرےاہ ڍڈ نظرےں تیڍھڈ غصیلڈ اےر

۔ڎئڈ تے ہڈ چٹخ پر معاملے اس ےہ۔ تھا  

 معاملہ ذاتڈ بالڍل میرا یہ!  جناب رڍھیں میں ذہن اسے ’’

 رڍھے ڍام ےس ڍام اپنے ڍہ ہے بہتر یہڈ لئے تمہارے‘  ہے

 ڍڈ اس تڇ ابھڈ ےہ‘‘ ۔ اڑائے مت ٹانڎیں میں ذات میرڈ اےر

 جےاب سے تمیزڈ بد۔ تھڈ نہیں تیار پر ڍرنے تسلیم حیثیت
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 زبان سخت ڍڈ قسم بھڈ ڍسڈ ڍے خےد نے زر شاہ۔ دیا

 تھا رہا چاہ تے دل ےرنہ۔ رےڍا بمشڍل سے ڍرنے استعمال

۔ڈالے مسل ڍے لڑڍڈ اس طرح ڍڈ ہمیشہ ڍہ  

 ہے سےچا ڍبھڈ۔ تمہارے ہیں ےالدین ےہ‘  ڍرے مشر ’’

 رہڈ پہنچ تڍلیف قدر ڍس انہیں سے رےیے اس تمہارے

 نہیں بہترڈ ڍڈ اےالد جے ہیں ےالدین سے ڍےن اےر۔ ہے

 ڍے ےالدین اپنے ڍے بیٹڈ ڍسڈ نے میں تڇ آج۔ چاہتے

۔دیڍھا نہیں ڍرتے سلےڇ ڍا طرح اس ساتھ  ‘‘ 

 اےر؟ ےالے دالنے شرم مجھے ہے ہےتے ڍےن تم؟ ڍیےں ’’

‘‘ ؟ بہترڈ ےالڈ یہ…  یہ؟ تم ہے ڍرتے بات ڍڈ بہترڈ سڈ ڍےن

 ےالڈ‘‘  بہترڈ’’  ڍڈ زر شاہ پھر یا تھا بڑھا سے حد غصہ

۔تھڈ ہےڎئڈ بس بے پر بات ےالڈ  
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 ڍےئڈ ہے برڈ بھڈ جیسڈ اےالد۔ ہےں بھڈ جیسے ےالدین ’’

 دھڍیل نہیں میں جہنم ہاتھےں اپنے اسے باپ ماں بھڈ

 دراصل ےہ۔ ہے رہے ڍہہ ےالدین میرے ڍے جن تم ۔دیتے

 انہیں میں۔ مرڎئے ےالدین میرے۔ ہیں نہیں ےالدین میرے

 ڍے انسان ڎھٹیا جیسے تم جب تھڈ چڍڈ رے دن اسڈ

 جے لڑڍڈ غیرت بے جیسڈ مجھ پھر‘  تھڈ ڎئڈ سرتھےپڈ

 ڍےئڈ ڍے اس ہے چلڈ ڍرنے ڍڈ ٹڍے دے عزت ڍڈ ےالدین

 تعلق ڍےئڈ سے نسب حسب ڍسڈ ڍا اس۔ ہےتے نہیں ےالدین

 بنا ےالدین میرے ڍے لےڎےں ڍن جانے نہ تم اےر ہےتا نہیں

 مظاہرہ پھر یا تھڈ ظالم تڇ حد ڍڈ سفاڍڈ ےہ‘‘ ۔ ہے رہے

۔تھڈ ڍررہڈ  

 جے۔ رہا دیڍھتا اسے سے نظرےں مالمتڈ تڇ دیر ڍتنڈ ےہ

 ڍر لیٹ بغیر ڍئے پرےاہ ڍڈ زر شاہ ڍرڍے مڍمل بات اپنڈ
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 یہاں لئے ڍے ڍام اسڈ ےہ جیسے۔ تھڈ ڈڍرچڍ بند آنڍھیں

۔ہے آئڈ  

 ٹپڇ سے آسمان تم؟ ہیں نہیں ڍیےں ےالدین تمہارے؟ ڍیےں ’’

 ےالدین ہے چلڈ…  اےنہہ؟ تھڈ آئڈ ڌٓ ا سے زمین یا تھڈ پڑڈ

 لےڎےں ان اڎر نے تم لے سن طرح اچھڈ۔ ےالڈ مارنے ڍے

 برا سے مجھ ہےں دیتا ڍہہ میں تے بدال نہ رےیہ اپنا ساتھ ڍے

۔ہےڎا نہیں ڍےئڈ  ‘‘ 

۔ ڍرے مت فڍر میرڈ ہے میں فہمڈ خےشڈ ڍس…  ہےنہہ ’’

 انسان خصلت حیےان اےر برا زیادہ سے تم میں نظر میرڈ

 تم‘  ڎڈ رہےں ہڈ ایسڈ اےر ہےں ہڈ ایسڈ میں۔ نہیں ڍےئڈ

 اےر ہے ڈر ڍا مےت مجھے تے نہ‘  ڍرلے ہے چاہتے ڍرنا جے

 رہتے ساتھ رےتمہا اےر ہے چاہ ڍےئڈ ڍڈ زندڎڈ ہڈ نہ
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 دےنےں یہ تے ہےئے ہےتے ڍے پن ےحشڈ تمہارے‘  ہےئے

 میں معاملے اس مجھے تم اےر۔ ہیں معنڈ بے بھڈ چیزیں

 ایڇ اسے ےہ‘‘ ۔ ڈالے ہڈ مار چاہے۔ ڎے ڍرپائے نہیں مجبےر

 زر شاہ۔ لڎڈ ہنسنے ڍر ڍہہ میں انداز چیلنجنڌ پھر دفعہ

 اسڈ۔ تھا ہےا چڑھا جے نشہ ڍا آزادڈ ڍے مشعال۔ اٹھا تلمال

۔تھا ڍیا نہیں ڎریز بھڈ سے دینے جےاب لئے  

 ڍچھ میں ہے مسئلہ ڍا ےالدین تمہارے یہ ہے ٹھیڇ چلے ’’

 ڍیےں سلےڇ ایسا تم ساتھ ڍے لےڎےں باقڈ لیڍن ڍہتا نہیں

 چاہتا حل ڍا مسئلے اس پہلے سے جانے ےہ‘‘ ؟ ہے ڍررہڈ

 ڈڍ قسم بھڈ ڍسڈ میں حےیلڈ ڍہ تھا چاہتا نہیں ےہ۔ تھا

 تےقع پےرڈ اسے سے طرف ڍڈ مشعال جبڍہ ہے ڍشیدڎڈ

 ڍر سن ڍسیلڈ ڍڑےڈ سارڈ سے تحمل بہت لئے اسڈ۔ تھڈ
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 سے الفاظ ان اسے مقابل ےرنہ۔ تھا مخاطب سے آرام

 ڍڈ اس یہ۔ رہے پرسڍےن ٓ جےابا ےہ اےر ڍرے مخاطب

۔تھا نہ خاصہ ڍا طبیعت  

 سے مجھ تم سےال یہ جہانزیب زر شاہ مسٹر ہے حیرت ’’

 پڑڈ ہنس استہزائیہ ےہ‘‘ ۔ سے ڍمال مشعال۔ ہے ڍررہے

 ےہ‘‘ ۔ ڍرے سے آپ اپنے سےال یہ تم ڍہ ہے بہتر’’ ۔ تھڈ

 نے زر شاہ۔ تھڈ ڎئڈ بدل بھڈ ڍرےٹ ڍر ڍہہ سے نفرت

۔لیا مےڑ طرف اپنڈ رخ ڍا اس میں غصے انتہائڈ  

 صفت درندہ ڍسڈ آےاز ڍڈ اس‘‘ ؟ تمہارا ہے مطلب ڍیا ’’

۔ڎئڈ رہ ڍر دیڍھ استہزائیہ ےہ تھڈ ھٹڈپ طرح ڍڈ انسان  

‘‘ ؟ جےاب میرا ڍرلےڎے برداشت‘  مطلب میرا ڎے لے سن ’’

۔تھڈ سےال سراپا ےہ ڎاڑھے آنڍھیں میں آنڍھےں ڍڈ اس  
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 چیخ سے غصے ےہ‘‘ ؟ ہےں رہا پےچھ ڍچھ میں!  مشعال ’’

 نہیں سلےڇ برا ساتھ ڍے مشعال پہلے سے جانے ےہ۔ اٹھا

 ڍڈ اس ڍہ تھا ہےرہا محسےس اسے اب نلیڍ تھا چاہتا ڍرنا

۔ہے ہےرہڈ ختم برداشت  

 ےیسے۔ ہے نہیں ضرےرت ڍڈ آنے میں غصے زیادہ ’’

 زر شاہ مسٹر۔ ہےں دیتڈ بتائے۔ ہے پرےاہ ڍیا مجھے بھڈ

 اےر ہے پڑڈ بھرڈ سے لےڎےں دنیاڍمینے!  جہانزیب

 اےر ہیں جمع میں حےیلڈ اس ڍمینے سارے ڍے سارے

 ڍرنا ڍالم سے لےڎےں ڍمینے میں ڍہ ہے عادت ایڇ میرڈ

 ےہ۔ تھا تازیانہ پر غیرت ڍہ تھا جےاب یہ۔ ڍرتڈ نہیں پسند

۔تھا پڑا چیخ ہےڍر غضبناڇ پر بات ڍڈ اس  
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 غصے ڍے اس نے مشعال‘‘ ۔ اپ شٹ جسٹ…  اپ شٹ ’’

 دماغ سے برہمڈ اےر زیادتڈ ڍڈ غصے۔ تھڈ دڈ ہےا ڍے

 لڎا ھےلنےپ سانس سبب ڍے تنفر۔ تھیں آئڈ ابھر رڎیں ڍڈ

 ڍر دیڍھ میں رےپ انڎیز اشتعال قدر اس اسے ےہ۔ تھا

۔لڎڈ ہالنے میں نفڈ ڎردن  

 ڍرپائے نہیں برداشت تم ناں تھا ڍہا…  نا سڍے سہہ نہیں ’’

۔ پر ہےنٹےں ڍے مشعال تھڈ مسڍراہٹ زہریلڈ بڑڈ‘‘ ۔ ڎے

۔رےڍا ہاتھ معلق میں ہےا اپنا بمشڍل نے زر شاہ  

 اختیار بے مشعال۔ تھا سڍا ڍہہ یہڈ صرف ےہ‘‘…  تم…  تم ’’

 اندےز لطف اسے حالت ڍڈ زر شاہ جیسے۔ ڎئڈ چلڈ ہنستڈ

 نشان تڑپاتے‘  جالتے‘  سلڎتے مےجےد پر جسم۔ ہے ڍرڎئڈ

۔ہےں لڎے مٹنے دم یڇ  
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۔ ہے ڍیا بھڈ ضرےرت ڍڈ آنے میں غصے قدر اس ’’

 پر ڍسڈ۔ ہےں رہڈ ڍہہ تے ہیں خامیاں سب یہ اندر تمہارے

 ےہڈ۔ نہیں عادت میرڈ‘  ڍرنا تراشڈ الزام ڍر بےجھ جان

 میں اےر تھا پےچھا مطلب نے تم۔ ہے ہےتا سچ جے ہےں ڍہتڈ

 سے ڍمینےں ضمیر بے سب ان تم!  زر شاہ لیڍن بتادیا نے

 صفت شیطان اےر نیچ‘  ڎھٹیا انتہائڈ۔ ہے ڍمینے ڍر بڑھ

 تے تم اےر ہے بدتر ڍر بڑھ سے جانےر خےر ڎےشت۔ ہے انسان

ےڍ انسانیت  ‘‘… 

 پر زر شاہ نفرت اپنڈ۔ ڍا بےلنے تھا مال مےقع اسے آج

 ےہ تھڈ رہڈ دال ہمت اسے بسڈ بے ڍڈ زر شاہ۔ ڍا انڈیلنے

 دینا نڍال قرارڈ بے ے نفرت سارڈ‘  ڍدےرت سارڈ ڍڈ دل
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 دیا رےڇ ہڈ میں درمیان اسے نے زر شاہ لیڍن تھڈ چاہتڈ

۔تھا  

 تے الئڈہ زبان اب۔ بڍےاس اپنڈ نے تم ڍرلڈ بہت…  بس ’’

 سے سفاڍیت‘‘ ۔ ڎا دےں پڍڑا میں ہاتھ ڍر ڍھینچ سے ڎدڈ

 ڎریز بھڈ سے اٹھانے ہاتھ آخرڍار نے اس ہےئے ڍہتے

 ےجےد دار لچڇ ے نازڇ ے نرم طرح ڍڈ ڈال۔ تھا ڍیا نہیں

 ےہ۔ تھا سڍا نہیں بھڈ پھڑپھڑا میں ڎرفت سفاڇ ڍڈ اس

 برائیاں اپنڈ شخص جیسا زر شاہ۔ تھڈ ہےڎئڈ چپ ےاقعڈ

 آنڍھیں میں آنڍھےں ڍڈ اس ےہ جبڍہ تھا سڍتا سن یںنہ

 ڍیےنڍر بھال ےہ تھڈ رہڈ ڍہہ سب سے خےفڈ بال ڍر ڎاڑھ

 سننا سب یہ سے منہ ڍے عےرت ایڇ اس۔ تھا سڍتا سن

 ہمیشہ ےہ جسے تھا تازیانہ ڎہرا ایڇ پر مردانڎڈ ڍڈ اس
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۔ ہےا تڑپتا بند میں مٹھڈ اپنڈ۔ تھا چاہتا دیڍھنا بار زیر اپنے

۔ہےا مانڎتا بھیڇ ڍڈ رحم ڍر سسڇ سسڇ۔ ہےا ابلڍت  

 ڍیسے مجھے رات ایڇ نے تم!  زر شاہ تھڈ حیران میں ’’

 برداشت تمہیں رات ایڇ ےہ اےر دیا سےنے سے سڍےن

 نہیں بھڈ صےرت اصل اپنڈ میں آئینے تم۔ تھڈ ہےرہڈ نہیں

 ڍے اس ےہ‘‘ ۔ ہے بات ڍڈ افسےس ڍتنے۔ سڍتے دیڍھ

۔تھڈ رہڈ رے اےر ہنس میں دل ہڈ دل ڎرفتار میں شڍنجے  

 دن ےہ۔ ڎئڈ بھڈ ڎزر آڍر ساتھ ڍے سفاڍڈ پےرڈ رات

 دیر ڍافڈ جب۔ رہڈ پڑڈ میں خےدڈ بے عالم تڇ چڑھے

۔تھا ہےرہا تیار زر شاہ تے ڍھلڈ آنڍھ بعد  

 شلےار۔ لڎڈ لینے جائزہ ڍا تیارڈ ڍڈ اس ہڈ لیٹے لیٹے ےہ

 ہڈ ردارجاڎی جابر ے ظالم ایڇ بھڈ ےقت اس ےہ میں قمیض
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 دھےڍا ڍا نظر ہڈ اپنڈ ڍڈ اس پھر یا تھا رہا دے دڍھائڈ

 سمیٹ ڍے بالےں ایسے آبشار سلڍڈ بڍھرے اپنے ےہ۔ تھا

 رز شاہ۔ ڎئڈ اتر سے بستر ڍر دے شڍل ڍڈ جےڑے ڍر

 پھر اےر دیڍھا اترتے سے بستر ڍے لحظہ ایڇ اسے نے

 دھے منہ ہاتھ ڍرڍے برش ےہ۔ ڎیا ہے مڎن میں تیارڈ اپنڈ

۔تھا رہا پہن شےز بیٹھا پر بستر ےہ تے آئڈ ےاپس ڍر  

 مسز ہےں دیتا ڍرےائے دہانڈ یاد پھر لیڍن ہےں جارہا بس ’’

 حےیلڈ بالےجہ اےر ملے نہ شڍایت تمہارڈ مجھے!  زر شاہ

 رہا ڍہہ دیڍھتے اسے ڍر اٹھا سر ےہ‘‘ ۔ جانا مت باہر سے

 سامنے ڍے ڈریسنڌ جھٹڍتے سر سے نفرت ےہ۔ تھا

۔لڎڈ پھیرنے میں بالےں اپنے ڍر لے برش۔ ہےئڈ آڍھڑڈ  
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 بالڍل بات تمہارڈ میں تے ےیسے۔ جائے ڍرتے ڍام ایڇ تم ’’

 مجھے اےر بنےائے پنجرہ ایڇ ڍا لےہے تم۔ ڎڈ مانےں نہیں

 مردانڎڈ ےالڈ ڍمینےں یہ تمہارڈ تاڍہ ڍردے قید میں اس

 بھڈ ڍے انا مردانہ نہاد نام تمہارڈ اےر رہے سالمت بھڈ

 پھرنے آزاد میں حےیلڈ اس میرے جبڍہ رہے ڈملت تسڍین

 تلمالتڈ حد بے‘‘ ۔ ڎے ہےں نہیں ڍام دےنےں یہ تمہارے سے

 مسڍراتے پر بات ڍڈ اس ےہ۔ تھا مال جےاب سے نفرت

 سے بائیں دائیں ہاتھ دےنےں۔ آڎیا میں عقب ڍے اس ہےئے

۔ڎیا جھڇ پر اس ےہ ڍر رڍھ پر ٹیبل ڈریسنڌ  

 ڍسڈ بھڈ ڍمرہ یہ میرا تے پھر!  مسز ڈیئر خےب بہت ’’

 پنجرہ دہ آرام شاندار لڎڇرڈ ڍیا۔ نہیں ڍم سے پنجرے

 پرسڍےن قدر اس۔ ڎڈ رہے خےش بہت یہاں تم یقینا۔ ہے

 نہیں بھڈ میں جیلےں تے خانہ قید مزین سے آسائشےں ماڈرن
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 ہےنٹ ڈالتے نظر طائرانہ ایڇ پر ڍمرے ےہ‘‘ ۔ ملتا

 چہرے ڍے اس مسڍراہٹ زہریلڈ۔ تھا رہا ڍہہ سڍیڑتے

 جال دل بڑا۔ تھڈ رہڈ ناچ پر ہےنٹےں۔ تھڈ ہےئڈ چھائڈ پر

۔ پر طنز اس ڍے اس۔ رہڈ سلڎتڈ ےہ۔ تھا انداز ےاال دینے

 اس ڍرلیتڈ ڍیا ےہ۔ برتا اجتناب بھڈ پھر سے ڍہنے ڍچھ

 ڍے اس ڍے جالنے خےن اپنا اےر ڍڑھنے سےائے ڍا مرد

۔تھا نہیں حل ڍےئڈ الحال فڈ پاس  

 فڈ طرح ڍڈ بیےیےں اچھڈ نیڇ تم۔ ہےں جارہا میں اچھا ’’

 لیڍن تھا ےاال نڍلنے پر سفر ےہ‘‘ ؟ ڎڈ ڍہے نہیں اللہ امان

۔ تھا آرہا نہیں باز سے دینے اذیت اسے بھڈ جاتے جاتے

 مرد تےانا بھرپےر اس ڍر اٹھا نظر ہےئے ڍاٹتے ڍے ہےنٹےں

۔لڎڈ دیڍھنے ڍے  
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 راے آتڈ نہیں میں زمرے ڍے بیےڈ اچھڈ اےر نیڇ میں ’’

 بحفاظت سے ڍہنے اللہ امان فڈ میرے تم ہے ڎارنٹڈ ڍیا

 اس میں انداز سے عجیب‘‘ ۔ ڎے جائے پہنچ پر منزل اپنڈ

۔تھا پےچھا نے  

 فڈ طرح ڍڈ بیےیےں اچھڈ نیڇ تم۔ ہےں جارہا میں اچھا ’’

 لیڍن تھا ےاال نڍلنے پر سفر ےہ‘‘ ؟ ڎڈ ڍہے نہیں اللہ امان

۔ تھا آرہا نہیں ازب سے دینے اذیت اسے بھڈ جاتے جاتے

 مرد تےانا بھرپےر اس ڍر اٹھا نظر ہےئے ڍاٹتے ڍے ہےنٹےں

۔لڎڈ دیڍھنے ڍے  

 اےر آتڈ نہیں میں زمرے ڍے بیےڈ اچھڈ اےر نیڇ میں ’’

 بحفاظت سے ڍہنے اللہ امان فڈ میرے تم ہے ڎارنٹڈ ڍیا
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 اس میں انداز سے عجیب‘‘ ۔ ڎے جائے پہنچ پر منزل اپنڈ

۔تھا پےچھا نے  

 بشرطیڍہ‘  جائےں ہڈ پہنچ شاید دیڍھے تے ڍر ڍہہ تم ’’

 نے اس۔ تھا ڍررہا زچ اسے ےہ‘‘ ۔ ڍہے سے خلےص پےرے

 ٓ فےرا نے اس تے لیا مےڑ سے غصے انتہائڈ رخ ڍا چہرے

۔ڎھمالیا دےبارہ طرف اپنڈ  

‘  مجسمہ ڍا حسن’  ہے شاہڍار حسین ڍا قدرت ےاقعڈ تم ’’

 سانسیں ڍڈ شعالم‘‘…  چہرہ تمہارا لیڍن پیڍر ڍا نزاڍت

 اسے سے آنڍھےں پھیلڈ پھیلڈ ڍر ہے حیران‘  لڎیں اٹڍنے

 بے بہت۔ تھا منتظر ڍا سننے ڍچھ مزید دل۔ ڎئڈ دیڍھے

 ہےنٹےں دم ایڇ ےہ لیڍن تھڈ رہڈ دیڍھ اسے ےہ سے چینڈ

 زہریلڈ رقصاں پر چہرے۔ تھا ڎیا ہے خامےش ڍر بھینچ ڍے
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 ےہ تھامے تھہا ڍا اس۔ تھڈ ہےڎئڈ ڎہرڈ اےر ڍچھ مسڍراہٹ

 چین بے مزید ےہ۔ میں آنڍھےں ڍڈ اس سیدھا۔ تھا رہا دیڍھ

 یہڈ ہمیشہ۔ ڍرتاتھا استعمال الفاظ ایسے ہمیشہ ےہ۔ ہےڎئڈ

 سڈ بہت ڍڈ آنڍھےں ڍڈ اس ےہ آج لیڍن تھا اپناتا انداز

 میں آنڍھےں ڍڈ جس تھڈ ڍرسڍڈ نہیں برداشت چمڇ

 خاص ڍچھ آج مڎر۔ تھڈ ڍڈ بات ڍر ڎاڑھ آنڍھیں ہمیشہ

 ڍر بدل دم ایڇ رخ ڍا چہرے ےہ۔ میں آنڍھےں ان تھا

 حدت تپش پر ڍڈ نڎاہ ے دست۔ لڎڈ دیڍھنے طرف دےسرڈ

 سمجھ ےہ تھڈ ڍیا لیڍن۔ آج تھڈ خاص ڍچھ طلب یا چاہ ے

۔تھڈ سڍڈ نہیں  

 جب۔ تھا انڎیز حیرت بہت لئے ڍے دےنےں پل اڎال لیڍن

 نے اس پر پشت ڍڈ ہاتھ ڍے اس تھا جھڍا اچانڇ رز شاہ
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 خاص ڍچھ بھڈ جسارت یہ۔ تھے دیئے رڍھ ہےنٹ اپنے

 ساڍت ےہ۔ تھڈ سڈ الڌ اےر نئڈ ڍچھ۔ تھڈ ہےئے لئے معنڈ

 طرف ڍڈ اس جے لڎڈ دیڍھنے اسے سمیت آنڍھےں

 رہا ڎھےر ڍے پشت ڍڈ ہاتھ ڍے اس بجائے ڍڈ دیڍھنے

۔تھا ڍررہا تالش ڍیا جانے نہ۔ تھا  

 ہےئے ےا نیم اتھس ڍے پڍار سڈ ہلڍڈ لب ڍے اس‘‘ ۔ شاہے ’’

 اس نے زر شاہ۔ ہےڎئے مدغم میں دےسرے ایڇ پھر اےر

 دیڍھا ڍے چہرے ڍے اس بجائے ڍڈ ہاتھ ڍے اس پر پڍار

 نہیں زہریلڈ بھڈ مسڍراہٹ دفعہ اس۔ دیا مسڍرا پھر۔ تھا

 رخسار ڍے اس سے ہاتھ دےسرے ےہ۔ تھڈ خاص ڍچھ تھڈ

 اپنے ڍے تاثر خاص اس۔ تھا ڎیا چال نڍلتا باہر ڍر چھے ڍے

 ڍڈ ہاتھ اپنے لمحے ڍئڈ ےہ۔ تھڈ حیران ےہ چھےڑتا پیچھے
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 ایڇ۔ رہڈ دیڍھتڈ ڍے پردے ہلتے ڍبھڈ اےر ڍے پشت

 میں قربت ڍڈ زر شاہ اسے جے تھا لمس سا عجیب

۔تھا ہےا محسےس  

 چین بے سخت سے سالےں پندرہ اسے جے تھا لمس ےہڈ یہ

 اس ےہ اےر تھڈ رہڈ ڈھےنڈ ادھر ادھر ےہ جسے۔ تھا ڍررہا

 ششدر ے حیران ڎھرڈ میں ڎھیرائے ڍے لمس اسڈ ےقت

 ڍر بھاڌ ےہ پر آےاز ڍڈ ہےنے اسٹارٹ انجن ڍا ڎاڑڈ۔ تھڈ

 میں پےرٹیڍے تے دیڍھا ڍر ہٹا پردہ۔ آئڈ پاس ڍے ڍھڑڍڈ

 جمع لےڌ سب ڎرد ارد۔ تھا رہا بیٹھ ےہ میں ڎاڑڈ مےجےد

۔ڎئڈ پر بستر ےاپس ڍر ڎرا پردہ ےہ ڍر ڈال نظر ایڇ۔ تھے  

 ڍہہ اللہ امان فڈ ایڇ میرے!  جہانزیب زر شاہ مسٹر ’’

 نہیں ےقےف بے میں ڎے جائے نہیں تے بچ تم سے دینے

 جانب تمہارڈ جے ہیں حساب سے بہت میرے ابھڈ۔ ہےں
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 تے الذمہ برڈ تم ڍر ڍہلےا اللہ امان فڈ زبردستڈ۔ ہیں نڍلتے

۔ڎے ہےجائے نہیں  ‘‘ 

 تھڈ اطبمخ اسے ےہ ہےئے ڎھےرتے ڍے چھت ڍڈ ڍمرے

 پڑڈ پر ٹیبل سائیڈ نظر ڍڈ اس لیتے جائزہ ڍا ڎرد ارد پھر

۔ تھا ڎیا بھےل یہیں شاید ےہ۔ آیا نظر مےبائل ڍا زر شاہ تے

 ےالٹ۔ لیا تھام نے اس ڍر بڑھ آڎے۔ تھا بھڈ ےالٹ میں ساتھ

 بھڈ ڍارڈز ےزیٹنڌ چند عالےہ ڍے رقم خاصڈ اچھڈ میں

 درج نمبرز سارے ڍافڈ پر جس تھڈ بڇ فےن ایڇ۔ تھے

 میں ساتھ۔ لیا تھام مےبائل نے اس رڍھ ےاپس ےالٹ۔ تھے

۔تھا بھڈ ڍارڈ  

 آنے پاڍستان۔ آڎیا خیال ڍا جےلف میں ذہن ڍے اس اچانڇ

 میں بعد۔ تھڈ پائڈ ڍر ڍال دفعہ تین صرف اسے ےہ بعد ڍے

 بھےل ڍرنا ڍال اسے ڍر الجھ میں سلسلے ڍے شادڈ ےہ
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 ڍا جےلف۔ لڎا نیمتغ بہت مےبائل یہ ےقت اس۔ تھڈ ڎئڈ

 ٓ تقریبا۔ لڎڈ ڍرنے شٓ پ نمبرز ڍے اس ےہ ہڈ آتے خیال

 ڍے جےلف نے اس۔ تھڈ ہےئڈ بات سے اس تڇ منٹ پندرہ

 سے حال صےرت سارڈ ےالڈ آنے پیش میں پاڍستان یہاں

 پریشان اےر ہےا دڍھڈ بہت ڍر سن سب ےہ۔ تھا دیا ڍر آڎاہ

۔رہا دیتا تسلیاں اسے پھر بھڈ  

 پھلڍڈ ہلڍڈ دم ایڇ ےہ بعد ڍے رنےڍ بات سے جےلف

 یہ۔ تھڈ مندڈ فڍر سے طرف ڍڈ اس اسے۔ تھڈ ہےڎئڈ

 سے باقاعدڎڈ تڇ ابھڈ ےہ ڍہ ہےئڈ خےشڈ ڍر جان

۔تھا جارہا سینٹر تبلیغڈ اسالمڈ  

 لیٹ پر بستر ہےڍر پرسڍےن بالڍل سے طرف ڍڈ اس ےہ

 سے ےجہ ڍڈ زر شاہ ےہ سے دنےں دس آٹھ پچھلے۔ ڎئڈ

۔ ڍے رات ایڇ سےائے۔ تھڈ پارہڈ ںنہی سے سے ٹھیڇ
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 ڈرائےنڈ اےر بھرپےر سے تھڍن سڈ الجھڈ الجھڈ عجیب

 جیسا زر شاہ پر سر ڍے اس تے ےقت اس۔ تھڈ ہےتڈ نیند

 ہڈ لیٹتے سے۔ سےچ بھیانڇ ڍےئڈ ہڈ نہ اےر تھا مسلط آسیب

۔پالیا غلبہ پر اس نے نیند دےبارہ  

 ٭…٭…٭…٭…٭…٭…٭

 خالڈ بھڈ ڍے اس تے ڈڍ چیڇ بھڈ پاڍٹ ڍڈ سائیڈ نے اس

 ڍمرے مےبائل اپنا اےر ےالٹ ےہ ڍہ ہےڎیا یقین اسے پاڍر

 ڎزارا ڍا اس تے بغیر ڍے مےبائل۔ ہے آیا بھےل ہڈ میں

 ڍڈ استعمال نے اس۔ تھا مشڍل بغیر ڍے ےالٹ لیڍن ہےجاتا

 اس ہےئے سےچتے ڍچھ۔ تھڈ دڈ رڍھ میں ےالٹ رقم سارڈ

 ہےئے ڍئے بند نڍھیںآ ےہ۔ دیڍھا ڍے اماں بیٹھڈ پیچھے نے

 اس۔ لڈ مےڑ ےاپس ڎاڑڈ ڍرڍے ٹرن بیڇ نے اس۔ تھیں
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 حےیلڈ۔ تھا ڍیا طے فاصلہ ڍا تڇ حےیلڈ سے تیزڈ نے

 ڍڈ ڍھڑڈ ےہیں ڎاڑڈ نے اس ہڈ پہنچتے پر ڎیٹ مین ڍے

 اےر صحن۔ آیا چال اندر ڍر ڍہہ ڍا آنے ڍے اماں اےر

 اپنے سے تیزڈ ےہ۔ تھا نہ مےجےد ڍےئڈ میں ڍاریڈےر

۔ہےڎیا داخل میں رےڍم  

 آڍر میں ڍمرے نے اس۔ تھڈ سےچڍڈ دےبارہ مشعال

 ےالٹ مےجےد پر ٹیبل سائیڈ ڍڈ بیڈ ہڈ جلد تے دیڍھا اردڎرد

 اٹھا ڍر بڑھ آڎے ٓ فےرا نے اس۔ تھا ڎیا مل پڑا مےبائل اےر

 ہےئڈ سےئڈ نظر ڍڈ اس ارادہ بال پلٹتے ےاپس پھر۔ لیا

 ےادیےں ڍڈ نیند بالڍل ےہ۔ تھڈ پڑڈ پر سراپے ڍے مشعال

 سے ےجےد ڍے اس ےہ بھڈ ہےئے چاہتے۔ تھڈ غرق میں
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 ڍے احساس ڍسڈ بخےد خےد ےہ۔ تھا ہٹاپایا نہیں نظریں اپنڈ

۔ڎیا بیٹھ سرہانے ڍے اس اثر زیر  

 رےشن ریا بے۔ تھا تاثر ےہڈ بھڈ آج پر چہرے ڍے مشعال

 اس سے پےرےں ڍڈ انڎلیےں ڍر بڑھا ہاتھ نے اس ہےا چمڍتا

 ڍر چھن چھن۔ ڍیا محسےس ڍے نرماہٹ ڍڈ چہرے ڍے

 پیچھے ڍے دےسرے ایڇ خیاالت سرڍش سے بہت آتے

۔تھے آئے چلے دےڑتے بھاڎتے  

 یہ نے بڑےں۔ تھڈ منسےب سے نام ڍے اس سے بچپن ےہ

 ہر۔ تھڈ ڍڈ نہیں بھڈ ڍےشش ڍڈ چھپانے سے بچےں ڍبھڈ

 تھا خبر بے ےہ نہیں یا ہے علم ڍے مشعال۔ تھا جانتا ڍےئڈ

 مشعال۔ تھا آڎاہ سے رشتے ڍے اس اےر اپنے ہے لیڍن

 ڎھر ایڇ۔ تھڈ چھےٹڈ سال پانچ چار سے اس میں عمر
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 سے دےسرے ایڇ ناطے ڍے ہےنے ڍزنز ہےئے رہتے میں

 ےہ ڍچھ۔ تھا ہےڎیا پیدا بھڈ لڎائے اےر انسیت خاصڈ اچھڈ

 اس لئے اسڈ تھا حساس اےر سنجیدہ ڍافڈ ہڈ سے شرےع

 ڍسڈ۔ تھڈ ملتڈ آسےدڎڈ ہڈ ہمیشہ اسے بدےلت ڍڈ رشتے

۔تھا ہےتا نہیں پیدا ہڈ سےال ڍا جانے دھیان طرف اےر  

۔ ہے ہےتڈ طرح ڍڈ ڍتاب ڍھلڈ ایڇ عےرت ہےئڈ سےئڈ

 لڌ ڍتاب ڍھلڈ ہڈ ایسڈ ڍچھ بھڈ مشعال اسے ےقت اس

 ڍے اس مسلسل ےہ۔ تھا سڍتا پڑھ بآسانڈ ےہ جسے تھڈ رہڈ

 سے ےنڍلن سے حےیلڈ۔ تھا رہا دیڍھ بغےر ڍے چہرے

 تھا ڎیا ڍھے میں تاثر اس ڍے چہرے ڍے اس ےہ بھڈ پہلے

 خےد ےہ بغیر آئے میں ڎرفت ڍڈ لمحے نازڇ ڍسڈ لیڍن

 مشڍل نڍلنا بچ یہاں اپنا اسے اب لیڍن تھا ڎیا چھڑالے ڍے
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 میںاتنڈ خےد مڎر تھا جانا بھڈ ےاپس اسے۔ تھا رہا لڌ

۔جاتا باہر ڍر اٹھ ڍہ تھا پارہا نہیں ہمت  

 دل ڍا اس۔ ٹےٹا بھڈ سحر ڍا اس تے بدلڈ رےٹڍ نے مشعال

۔ اٹھادے ڍر جھنجےڑ ڍے ےجےد ہےئے سےئے اس ےہ ڍہ چاہا

 جب پھر یا ہےجائے جیسڈ پہلے سے پھر ےہ ڍہ ڍہے اسے

 اس اپنے پھر تے تھڈ ڎئڈ بدل تڇ پائےں ڍر لے سے سر ےہ

۔ تھا دیا رہنے ےہڈ ڍیےں اسے۔ لیتڈ بدل بھڈ ڍے چہرے

 طرح اسڈ بھڈ ابھڈ ےہ ڍہ ہے ڍرتا اہرظ چہرہ ڍا اس ڍیےں

 ڍے اس ڍہ ہے ڍساتآ ا پر سےچنے اسے ڍیےں ہے معصےم

 ہے بیٹھڈ چھپڈ مشعال ڍڈ بچپن ڍے اس بھڈ اب اندر

 ہڈ پر جانے سے یہاں جے تھڈ محبت سے رز شاہ جسے

 سے لبےں ڍے اس پایا نہ ڍہہ ےہ لیڍن تھڈ رےئڈ تحاشا بے

۔تھا نڍال نہیں تے بھڈ ڍچھ  
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 نے اس بھڈ جاتے جاتے۔ ہےا ڍھڑا اٹھ سے ےشڈخام ےہ

 لڎا اسے۔ تھا چھےا ضرےر ڍے چہرے ڍے اس ڍر لڎا ہاتھ

 سڈ سفید میٹھڈ ڎرم نرم یں پےر ڍڈ ہاتھ ڍے اس جیسے

 اس ےہ۔ ڍرلڈ بند مٹھڈ نے اس۔ ہےں ڎئڈ نہا سے رےشنڈ

 پر درےازے۔ تھا چاہتا ڍرنا محسےس تڇ دیر ڍچھ ڍے لمس

 ےہ ہےا نہایا میں رےشنڈ پھر عہدف ایڇ نے اس ڍر ڇٓ ر

 ٓ فےرا پھر تھا دیڍھا چہرہ صےرت خےب دلڍش ے رےشن

 طرح جس۔ آبیٹھا میں ڎاڑڈ ےاپس بھرتا ڈڌ لمبے لمبے

 ڍسڈ طرح اس۔ تھا ہےا نہیں علم ڍا آنے ڍے اس ڍے ڍسڈ

 پچھلڈ اماں۔ تھڈ دڈ نہیں تےجہ بھڈ پر جانے ڍے اس نے

 ڎاڑڈ دےبارہ نے اس۔ تھیں رہڈ اےنڌ لیٹڈ پر سیٹ

۔ڍرلڈ اسٹارٹ  
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۔ ڍرلڈ تیز رفتار ڍڈ ڎاڑڈ نے اس بعد ڍے آنے دےر ڍافڈ

 ے عجیب۔ تھا آرہا میں ذہن ڍے اس بار بار خیال ڍا مشعال

 احساسات۔ تھا رہا بن دل ڍا اس آماجڎاہ ڍڈ خیاالت غریب

 جارہا ہےتا مائنڈڈ ڈبل ےہ۔ تھے ہےرہے عجیب بڑے بھڈ

 خیاالت ڍرتے تڍرار میں دل ڍر جھٹڇ سر نے اس۔ تھا

 تھڈ جارہڈ ہےتڈ ناڍام ڍےشش ہر مڎر چاہا دھڍیلنا باہر ڍے

 ناممڍن باندھنا بند آڎے ڍے سرڈ شےریدہ ڍڈ جذبات

 اےر سےچنے اسے تھا آیا ڍر دیڍھ ڍے عےرت جس ےہ۔ ہےڎیا

 تھے اختیارات سارے پاس ڍے اس ڍے ڍرنے محسےس

۔نہیں تے بھڈ ڍچھ تھا چاہتا نہیں سےچنا ےہ مڎر  

 ڍڈ لمحے نازڇ ڍسڈ ےہ اڎر ڍہ تھا ہےرہا محسےس اسے

 لیا بدل ڍے خےد نے س ا اڎر۔ ڎا جائے بدل ےہ تے آڎیا میں زد

 مشعال ےہ اےر ڎا جائے جھڇ سامنے ڍے مشعال ےہ تے
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 سحر پرےا بے ڍا جس تھا چاہتا نہیں جھڍنا سامنے ڍے

۔تھا ڍررہا ڍےشش ڍڈ ڍرنے چت شانے چارےں اسے  

 اسے‘‘ ؟ ےہاں میں تھا ڎیا ڍیےں؟ مجھے ہے اہےڎی ڍیا…  ہش ’’

 اپنے۔ لڎا آنے غصہ پر خےد لڑتے لڑتے سے آپ اپنے

 ٹیپ میں ڎاڑڈ نے اس۔ لڎا ہےنے افسےس پر جانے ےہاں

 آےاز ڍڈ ڎائیڇ میں ڎاڑڈ سارڈ۔ ڍردیا آن ریڍارڈر

 خےب پرجےش ابھرتڈ ڈےبتڈ اس۔ تھڈ لڎڈ ڎےنجنے

 میں دل ےڍ اس میں جلے ڍے آےاز ڎلے خےش صےرت

 ڍہ ٓ حتڈ۔ لڎا پڑنے ماند احساس ہر ڈےبتا‘  ہےتا پیدا‘  ابھرتا

 رٓ پ سے چاندنڈ ےہ سے سامنے ڍے نڎاہےں ڍڈ اس

 صاف‘  چمڍتادمڍا طرح ڍڈ مےتیےں‘  مزین سے رےشنڈ…

 چہرہ ےہ بنا سے ڍانچ طرح ڍڈ ڍرنےں ڍڈ سےرج شفاف
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 ے دل ڍے اس نے ارتعاش ڍے آےاز۔ تھا لڎا ہےنے محے بھڈ

 ہےچڍا نارمل جلد ےہ تھڈ ڈالڈ بدل بھڈ سےچ ہر ڍڈ اغدم

۔تھا  

 ؤؤؤ

 بھڈ میں رےٹین ڍڈ اس بعد ڍے جانے چلے ڍے رز شاہ

 ابیشا میں حےیلڈ ےہ البتہ۔ بھڈ میں مزاج اےر تھا پڑا فرق

 نے سب۔ تھڈ ہےتڈ نہیں مخاطب سے اےر ڍسڈ عالےہ ڍے

 ڍرلیں متےجہ طرف اپنڈ اسے ڍہ تھڈ ڍڈ ڍےشش بہت

 ڍڈ دیڍھنے ڍر پلٹ ےہ مڎر۔ نے پاپا ماما پر طےر خاص

۔تھڈ نہیں رےادار بھڈ  

۔ جاتڈ اٹھ جلد صبح بعد ڍے سےنے پرسڍےن رات سارڈ

 ڍبھار ڍبھڈ‘  ڍرتڈ ایڍسرسائز میں احاطے ڍے حےیلڈ

 ڍڈ سب جاڍر میں ڍچن۔ جاتڈ نڍل جانب ڍڈ ڍھیتےں باہر
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 ڍمرے پھر اےر ڍرتڈ تیار ناشتہ اپنا باےجےد ڍے مےجےدڎڈ

 باتیں ساتھ ڍے ابیشا ےہ دن سارا باقڈ۔ تھڈ ڍھالیتڈ آڍر میں

 دیڍھنے ےڈ ٹڈ ساتھ ساتھ ڍے پڑھنے ڍتابیں اےر ڍرتے

 تھا پڑا فرق اتنا صرف میں لباس ڍے اس۔ ڎزاردیتڈ میں

 اےر قمیض شلےار ےہ میں مےجےدڎڈ ڍڈ رز شاہ جے ڍہ

 ےہڈ میں مےجےدڎڈ غیر ڍڈ اس۔ تھڈ لڎڈ اےڑھنے دےپٹہ

۔ تھڈ لڎڈ ڍرنے استعمال ڍا ٹرائےزرز اےر جینز ‘ شرٹس

 ڍے خےرڈ ہےا ےقت ڍے شام ساتھ ڍے ابیشا ڍبھڈ ڍبھڈ

 فےن دفعہ ڍتنڈ ڍا رز شاہ۔ تھڈ جاتڈ چلڈ بھڈ باہر لئے

 نے سب۔ تھڈ ڍرجاتڈ انداز نظر بار ہر ٓ قصدا ےہ تھا آچڍا

 سے ڍرنے بات نے اس لیڍن تھا ڍہا ڍے ڍرنے بات اسے

۔ڍردیا انڍار صاف بھڈ  
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 آڍر تنڌ سے رےیےں ڍے سب دن سارا سارا ےہ ڍل آج

 سب۔ تھڈ لڎڈ رہنے ڍرڍے الڇ درےازہ ہڈ میں ڍمرے

۔تھے آچڍے تنڌ خاصے اچھے سے رےیے ڍے اس ہڈ  

 ےہ صبح سےائے تھڈ ہےچلڈ شام سے صبح بھڈ ےقت اس

 نڍلڈ نہیں باہر سے ڍمرے بعد ڍے ڍرنے ایڍسرسائز

 دے میں ڍمرے ڍے اس ڍھانا ڍا دےپہر اسے ابیشا۔ تھڈ

 لئے میں ہاتھ ایڇ ڍڈ پےیٹرڈ بیٹھڈ میں ڍمرے۔ تھڈ ڎئڈ

 بستر ہےئیں داخل میں ڍمرے ماما جب۔ تھڈ مڎن میں ڍتاب

 پھر اےر دیڍھا ڍے پےیٹرڈ ڍر اٹھا نظر ایڇ لیٹے لیٹے پر

۔ہےڎئڈ مصرےف  

۔ پڍارا نے انہےں ڍر بیٹھ پر بستر پاس ڍے اس‘‘ ۔ مشعال ’’

 جارڈ ڍام اپنا بدستےر۔ ڎئڈ بن جان ان یڍسر ڍر سن ےہ

۔رڍھا  
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 ڍندھا ڍا اس نے انہےں‘‘ ۔ ہےں مخاطب سے تم میں مشعال ’’

۔جھنجےڑا  

۔ ڍرےں ڍیا میں تے ہیں مخاطب’’  ڍے آپ ہے مصیبت ڍیا ’’

 آپ میں جانتڈ نہیں ڍے لےڎےں آپ میں ڍہ ہے ڍہا دفعہ ڍتنڈ

 حیرت۔ نہیں تعلق ڍےئڈ سے آپ میرا۔ لڎتڈ نہیں ڍچھ ڍڈ

‘  ڍرنے تنڌ ےقت ہر میں۔ آئیں چلڈ آپ بھڈ پھر ہے

 پتھر تڇ ابھڈ ےہ‘‘…  تے نے آپ ہے ڍردڈ عذاب زندڎڈ

۔لڎیں رےنے ڍر سن ماما۔ پڑڈ پھٹ سے غصے‘  تھڈ  

 ہے ماں میں!  مشعال تم ہے ہےڎئڈ سنڎدل‘  ڍھٹےر ڍتنڈ ’’

۔ڍرے نہ تے یےں اب نے میں ہے دیا جنم تمہیں۔ ںتمہارڈ  ‘‘ 

 مجھے‘  لئے میرے ہے خبر نئڈ۔ اسٹرینج ےیرڈ…  ااچھ ’’

 انسان ڍمینہ ےہ تے مجھے مڎر ہے دیا جنم نے ڍسڈ بھڈ
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 زمین پھر یا تھڈ ڎئڈ ٹپڇ سے آسمان میں ڍہ تھا رہا ڍہہ

 مجھے ہے نرالڈ ہڈ بات تے یہاں لیڍن۔ تھڈ آئڈ ڌٓ ا سے

 انہیں ڍر رڍھ ڍتاب ےہ‘‘ ۔ ہے ماں ےالڈ دینے جنم ڍےئڈ بھڈ

 بات ڍڈ اس دل ڍا ماما۔ تھڈ رہڈ ڍہہ میں لہجے ائیہاستہز

۔ڎیا سا ڍٹ پر  

 مرڎئے باپ ماں تے میرے۔ لےڌ آپ ہیں ڍےن نہیں پتا ’’

 ہے ہےڎیا مہینہ؟ جانتیں نہیں شاید آپ؟ علم نہیں ڍے آپ۔ ہیں

 نے میں جب پہلے مہینہ پےرا سے آج۔ ہےئے مرے انہیں

 ڍڈ اڎنےبھ سے حےیلڈ ےالڈ دیےارےں اےنچڈ اےنچڈ اس

 ےالدین میرے ڍہ چال پتا مجھے تے ناں تھڈ ڍڈ ڍےشش

 مہینہ ایڇ ہےں رہڈ ڍہہ سچ میں‘  ڍریں یقین۔ ہیں مرڎئے

 بتائےں ڍے آپ۔ ہےں چڍڈ رے طرح اچھڈ انہیں میں پہلے
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 انہیں میں اےر۔ تھا ڍیا سلےڇ برا بہت ساتھ میرے نے انہےں

 میں؟ آپ ہیں ڍےن…  آپ اےر ڎڈ ڍرےں نہیں معاف بھڈ ڍبھڈ

 تڇ چہرے ڍے باپ ماں اپنے مجھے۔ جانتڈ نہیں ڍچھ

۔ہیں ڎئے بھےل  ‘‘ 

 سے خےد ڍہتڈ میں لہجے عجیب اےر چہرے سپاٹ ےہ

 بھڈ آنڍھیں۔ تھڈ ہےئڈ پہنچڈ تڇ حد ڍڈ اذیتڈ خےد بےلتڈ

 رشتہ ڍےئڈ سے ان ڍا اس ےاقعڈ جیسے تھیں سپاٹ یےں تے

 تھا ڍہا ڍچھ اتنا سے ان نے اس بعد عرصے بہت۔ تھا نہیں

۔ تھڈ لیتڈ مےڑ منہ سے تنفر ہڈ دیڍھتے انہیں ےہ تے نہیں

 یےں ڍے ان ےہ۔ رےدیں سے شدت اےر پر باتےں ڍڈ اس ماما

 سے زےر ڍتاب۔ ڎئڈ الجھ سے خےد پر رےنے زارےقطار

۔ہےڎئڈ ڍھڑڈ ڍر پھینڇ پر بستر  
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 سے سڍےن۔ دیں چھےڑ پیچھا میرا لےڌ آپ لئے ڍے خدا ’’

 دن اسڈ لئے ڍے آپ میں اےر لئے ےمیر آپ۔دیں لینے جڈ

 سے منہ ڍے انسان ذلیل اس نے میں دن جس تھڈ مرڎئڈ

 ڍے آپ نے میں تے بھال۔ تھے سنے الفاظ ڎئے ڍہے ڍے آپ

 اپنے مجھے ڍر بھال تعلق ہر نے آپ جب تھا دیا دن اسڈ

 ڍیا سپرد ڍے انسان صفت درندہ جنڎلڈ اس سے ہاتھےں

 تے برباد۔ نہیں قتعل ڍےئڈ سے لےڎےں آپ میرا اب۔ تھا

 میں دل۔ ہیں چاہتے ڍیا مزید مجھے ہے دیا رڍھ ڍرڍے

 چاہتے ڍرنا پےرڈ ےہ اب‘  ہےڎڈ ڎئڈ رہ حسرت اےر ڍےئڈ

 ہےں ڎئڈ میں تے مر ڎے ڍریں ڍیسے پےرڈ ےہ آپ لیڍن ہیں

 ہے پڑتا فرق ڍیا۔ہےں ہےڎئڈ ختم ہڈ پہلے میں تے سے اندر

 ہے سےتڈ‘  ہے پھرتڈ‘  ہے چلتڈ‘  ہے ڍھاتڈ اڎر مشعال

 ہڈ یےں بیٹیاں یہاں!  ڍمال شاہ مسز پڑتا نہیں فرق ڍےئڈ
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 جاتڈ مل پھانسڈ تے ڍے قاتل ڍے جسم ہیں ہےتڈ درڎےر

 بھڈ پہلے میں۔ ڍہتا نہیں ڍچھ ڍےئڈ ڍے قاتل ڍے رےح۔ ہے

 چڑھڈ بھینٹ ڍڈ ہےس ڍڈ لےڎےں ےحشڈ ڍے ڎائےں اس

 ئےل حق استحقانہ اےر زعم بہت ےحشڈ ایڇ بھڈ اب۔ تھڈ

؟ آپ ہیں آئڈ لینے ڍیا اب۔ ہے ادھیڑتا رےزانہ مجھے

 ڍڈ ماما ہاتھ دےنےں ےہ‘‘ ۔ ہے ہےچڍڈ برباد مشعال دیڍھیں

 اسے سے دم ایڇ نے ماما۔ تھڈ رہڈ ڍہہ ڍر پھیال طرف

۔دیڍھا  

 طبیعت ڍڈ ان۔ ہے بخار تیز بہت ڍے پاپا تمہارے!  مشعال ’’

 تمہارا ہے لے دیڍھ انہیں ڍر چل دفعہ ایڇ ہے خراب بہت

 ےہ بھڈ پر لہجے سخت اتنے ڍے اس‘‘ ۔ ہیں ڍررہے انتظار

 ڍر مےڑ رخ ےہ تھیں منتظر سے نظرےں بھرڈ امید بہت

۔رہڈ ڍھڑڈ  
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 ایڇ ےہ تے چاہا تھامنا بازے ڍا اس نے ماما‘‘!  چلے مشعال ’’

۔تھڈ ہٹڈ پیچھے ڍر بدڇ دم  

 ڍریں نہ انتظار میرا‘  انہیں دیں ڍہہ ڍر جا۔ نہیں ڎز ہر ’’

 ڍے مشعال اپنڈ نے انہےں۔ سے ان میرا نہیں تعلق ڍےئڈ

۔ ہیں ہےتڈ شرم باعث بیٹیاں۔ ہے ڍیا دفن سے ہاتھےں اپنے

 پیدا میرے مجھے نے انہےں ڍہ ہے دڍھ پر بات اس انہیں

 پڑتا فرق ڍیا لیڍن۔ تھا ڍردیا نہ ڍیےں درڎےر زندہ ہڈ ہےتے

 ہزند نے انہےں بعد سال پچیس سہڈ نہ ہےتے پیدا۔ ہے

 اےر ہے ماردیا مجھے سے ہاتھےں اپنے۔ ہے ڍردیا درڎےر

 میں!  ماما۔ ڍرتیں آیا نہیں ڍے عیادت ڍڈ ڍسڈ ڍبھڈ الشیں

۔ تھڈ چلڈ ڍرنے ڍا ٹڍے دے ڍے نامےس ے عزت ڍڈ پاپا

 رےڎردانڈ سے رےایتےں خاندانڈ اپنڈ مجھے نے انہےں
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 پہلے تھڈ قابل اسڈ میں۔ ہے ڍردیا قتل میں جرم ڍے

 نے باپ میرے میں بعد۔ ڍیا قتل ڍے جسم یرےم نے لےڎےں

 پےرڈ داماد نہاد نام ڍا ان ڍسر سہڈ رہڈ۔ ڍے رےح میرڈ

 آسانڈ اتنڈ ےہ لیڍن تھڈ ڎےلڈ تے سزا میرڈ۔ ہے ڍررہا

 مجھے نے انہےں۔ تھے چاہتے دینا ڍب مرنے مجھے سے

 منتخب ڍے رز شاہ پر طےر ڍے سزا لئے ڍے ڍرنے قتل

 تھا نڍال نام ڍا رز شاہ سے منہ ڍے اس دفعہ پہلڈ’’ ۔ ڍیا

 مجھے ےہ ڍاش’’ ۔ تھڈ جزبز پر القابات ڍے اس ےہ تے نہیں

 اڑا سے ڎےلڈ میں جرم ڍے ڍرنے پار دہلیز ڍڈ حےیلڈ

 میں نہ ےقت اس تے لیتے نڍال جان سے جسم میرے۔ دیتے

 اس اےر ڎائےں اس جاڍر انہیں۔ مرتڈ رےز نہ جیتڈ رےز

،  ہیں ہےتے سخت بہت قانےن ڎئے ڍئے منتخب ڍے حےیلڈ
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 مجھے اےر ڍیا فیصلہ نے انہےں ڍرڍے عمل پر قانےن ایڇ

 مرنے نہ۔ ڍردیا دفن زندہ میں زمین لئے ڍے ہمیشہ ہمیشہ

 ڍرتڈ مشعال فیصلہ دےسرا اےر لئے ڍے جینے نہ لئے ڍے

 خاندان میںاسڈ رڎےں ڍڈ اس ہے بیٹڈ ہڈ ڍڈ ان جے ہے

 مرڎئڈ۔ ڎڈ ئےںآ نہیں پاس ڍے ان میں۔ ہے دےڑتا خےن ڍا

 ے لب بڍھرے بڍھرے یےں اسے ماما‘‘ ۔ لئے ڍے ان میں

 نے اس تے بڑھڈ آڎے ڍر دیڍھ ڍہتے میں انداز اےر لہجے

۔لئے ہٹا پیچھے قدم ہڈ اتنے  

 مشعال نام ڍا بیٹڈ جس ڍڈ ڍمال شاہ!  ماما جائیں…  نہیں ’’

 اپنے خےد نے میں۔ ہے نہیں زندہ ےہ۔ ہے مرڎئڈ ےہ تھا

 دستخط پر نامے نڍاح لئے ڍے رز شاہ سےا سے ہاتھےں

 مسز ےہ ہے زندہ جے ےقت اس۔ تھا دیا دفنا پہلے سے ڍرنے

 ڍبھڈ ےہ ہیں مرجاتے جے لیں مان۔ ہے جہانزیب رز شاہ
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 ڍے صاحب ڍمال شاہ ڍر جا بات یہڈ اےر ہےتے نہیں زندہ

۔تھا ڍرلیا پتھر دل اپنا ےاقعڈ نے س ا‘‘ ۔ دیں سمجھا بھڈ  

 طرح جس پھر رہیں دیڍھتڈ اسے تڇ دیر ڍافڈ ماما

 نامراد سے خامےشڈ طرح اسڈ تھیں آئڈ سے خامےشڈ

 رہڈ بہہ سے آنسےئےں آنڍھیں ڍڈ ان ےقت جاتے۔ ڎئیں چلڈ

۔تھیں  

 میں انداز صم ڎم دیر ڍتنڈ۔ ڎئڈ بیٹھ پر بستر دےبارہ ےہ

۔رہڈ بیٹھڈ لٹڍائے ٹانڎیں  

حرڍت ے حس بے  

 سے پانیےں نمڍین بلبال آنڍھیں ڍہ ٓ حتڈ چاپ چپ صم‘  ڎم

۔ڎئیں چلڈ بھرتڈ  

 آپ میں ڍرنے تباہ مجھے۔ نے آپ ڍیاڍردیا دیڍھیں!  ماما ’’

 تے ماں تھڈ سمجھڈ تے میں۔ چھےڑڈ نہیں ڍسر ڍےئڈ نے
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 بیٹڈ اپنڈ خےد؟ تھیں ماں ڍیسڈ آپ پھر ہے ہےتڈ ماں بس

۔لیا نڎل ڍے خےشیےں ڍڈ  

 اےر صرف سامنے ڍے شخص اس۔ ہارڎئڈ میں!  ماما

 اس دن اتنے جے نے میں سے ےجہ ڍڈ پاپا اےر آپ صرف

 ےجےد زخم زخم اپنا ڍے آپ ڍاش ہے سہا ظلم ےحشیانہ ڍا

 میں لبادے ڍے شرافت دیڍھتیں آپ!  ماما ڍاش۔ سڍتڈ دڍھا

 آپ۔ ہے ےحشڈ اےر ڎھٹیا قدر ڍس سے اندر شیطان یہ لپٹا

 آپ۔ جاتیں نہ ہےئے رےتے یےں تے جاتا چل پتہ ڍا حقیقت ڍے

 لیا چھین تڇ اعتماد ڍا ذات میرڈ سے مجھ!  ماما تے نے

 یہڈ تے نہیں میں ہےں ہےڎئڈ ہلڍڈ زیادہ تنڍےںسے۔ ہے

 نہیں ڎےارا بھڈ دیڍھنا میں‘  ڍیا بات سے جس تھا شخص

 ڍے اس سےائے تے ہےں ڍرتڈ بند آنڍھیں اب اےر تھڈ ڍرتڈ
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 ےہ ڍرڍے بند آنڍھیں۔ نہیں ہڈ سےجھتا اےر ڍچھ ڍے سلےڇ

۔لڎڈ رےنے  

 میں۔ ساتھ ڍے بیٹیےں اپنڈ ہے ڍرتا بھڈ یےں ڍےئڈ!  ماما ’’

 آپ ذات میرڈ۔ نہیں سمجھا مجھے نے آپ تھڈ نہیں برڈ

 ڎلے مجھے ڍیےں پھر تھڈ نہیں تے علیحدہ سے لےڎےں

 اےر بدتہذیب میں۔ دیا پھینڇ ڍر ڍاٹ مانند ڍڈ عضے سڑے

 ڍیا ڍیےں نے آپ۔ ڍردیا ڍر مل نے سب آپ تھڈ نہیں بدتمیز

 بیٹڈ سڎڈ اپنڈ ڍڈ آپ تے میں؟ ماما ڍیا ڍیےں؟ ڍچھ سب ہی

 سسڍتڈ ےہ تڇ دیر ڍتنڈ‘‘ ۔ ڍرتیں نہ تے رسےا یےں تھڈ

 ڍتاب دےبارہ تے ہےا ہلڍا ذرا غبار ڍا دل جب تھڈ رہڈ رےتڈ

۔لڈ ڍھےل  

 ؤؤؤ
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 اسے۔ تھا ہےڎیا تیز مزید بخار ڍا پاپا میں دنےں چند اڎلے

 صبح نے اس تے با تھڈ جاتڈ مل خبر سارڈ سے ابیشا

 ڍے حےیلڈ اب اسے۔ تھا دیا چھےڑ نڍلنا سے ڍمرے بھڈ

۔تھڈ ہےڎئڈ سڈ نفرت سے مڍین ہر  

 بہنیں دےنےں ےہ۔ تھڈ ڎئڈ ڎھر ڍے زرینہ اےر تہمینہ ےہ

 مڎر تھیں آئڈ ملنے میں حےیلڈ سے اس تے آئیں میڍے

 برا تھا ڍیا منع اسے نے سب تے ڎئڈ ڎھر ڍے ان ےہ جب

 ڍرنے منع ڍے سب۔ تھڈ آمادہ پر سرڍشڈ ےہ لیڍن تھا مانا

 شام ہڈ جیسے ڍر ڎزار دےپہر سارڈ ےہاں ےہ باےجےد ڍے

 ابیشا پاس ڍے اس تے آئڈ ےاپس حےیلڈ قریب ڍے چار

۔آڎئڈ  

 بہت طبیعت ڍڈ پاپا‘  چلیں ساتھ میرے!  آپڈ مشعال پلیز ’’

 طارڈ غنےدڎڈ پر ان۔ ہے بخار تیز بہت انہیں ہے خراب
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 ایڇ صرف‘  ہیں رہے بال ڍے آپ بار ارب ےہ‘  ہے ہےڎئڈ

 ےاپس ڍر رڇ منٹ دے ایڇ شڇ بے‘  چلیں چلڈ دفعہ

 ڍے ابیشا۔ تھڈ ڍررہڈ منت ےہ‘‘ ۔ دفعہ ایڇ صرف۔ آجائیں

 ڍرتڈ محسےس بس بے ڍافڈ ہمیشہ ڍے خےد ےہ میں مقابلے

 اےر ہالدڈ ڎردن میں اثبات سے۔ لڎڈ ہارنے بھڈ اب۔ تھڈ

۔دڈ چل ہمراہ ڍے اس چاپ چپ  

 چچڈ‘  ماما ڎرد ارد پہنچڈ میں ڍمرے ڍے ان ےہ بج

 اسے ماما۔ تھیں مےجےد ہڈ سب بھابڈ‘  امڈ بڑڈ‘  زینب

 ہےئے ڍئے بند آنڍھیں جے لڎیں جڎانے ڍے پاپا ڍر دیڍھ

۔تھے  
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 انہےں پر پڍار ڍڈ ماما‘‘ ۔ ہے آئڈ مشعال دیڍھیں!  ڍمال ’’

 سے بستر ڍے ان جے دیڍھا ڍر ڍھےل آنڍھیں ٓ فےرا نے

۔تھڈ ڍھڑڈ پر فاصلے ڑاتھے  

 میں انداز تلے نپے ےہ‘‘ ؟ ڍڈ آپ اب ہے طبیعت ڍیسڈ ’’

 ہےڇ ایڇ میں دل ڍے پاپا۔ لڎڈ پےچھنے ڍھڑے ڍھڑے

 میں درمیان فاصلے سے ڍے صدیےں ڍتنے۔ تھڈ اٹھڈ سڈ

۔تھے آئے در  

 تھے بےلے ےہ میں آےاز نحیف بہت‘‘ ۔ اب ہےں ٹھیڇ ’’

 ےہ لڎڈ دبانے سر ڍا ان رڍ بیٹھ سرہانے ڍے ان ابیشا جبڍہ

 تھڈ پارہڈ نہیں سمجھ اب تھڈ ڎئڈ آتے۔ رہڈ ڍھڑڈ یےنہڈ

۔ڍرے ڍیا ڍہ  
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 جڎہ اپنڈ نے بھابڈ شڎفتہ‘‘ ۔ بیٹھے ہے ڍیےں ڍھڑڈ!  مشڈ ’’

 ہال ڎردن میں نفڈ ےہ تے ڍڈ فراہم ڍرسڈ اسے ڍر اٹھ سے

 ڍے طبیعت ڍڈ پاپا سے ماما پھر۔ رہڈ ڍھڑڈ بدستےر ڍر

 بابت ڍے طبیعت ڍڈ ان اسے ےہ۔ لڎڈ ےپےچھن میں بارے

 ےہاں ےہ ڍر رڇ منٹ چند مزید۔ لڎیں بتانے سے تفصیل

۔تھڈ آڎئڈ سے  

 بھیا آرز تے بڎڑڎئڈ مزید طبیعت ڍڈ ان میں دنےں دے اڎلے

 تے خےد ےہ ڎئے لے میں اسپتال قریبڈ باہر سے ڎائےں انہیں

 ڍے طبیعت ڍڈ ان سے ابیشا مڎر تھڈ ڎئڈ نہیں اسپتال

 رہے ایڈمٹ دن تین ےہاں ےہ رہڈ ڍرتڈ دریافت متعلق

 چند سے تھا رہا مل ٹریٹمنٹ برابر۔ تھڈ اچھڈ دےائڈ۔ تھے

 ےہ تے آئے ےاپس ڎھر۔ تھا ہےا افاقہ ڍافڈ انہیں ہڈ میں دنےں

 بےلتڈ نہیں بھڈ اب ےہ سے ان۔ رہڈ جاتڈ ڍے عیادت ڍڈ ان
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 ڍے ان اےر تھڈ لیتڈ پےچھ طبیعت ڍھڑے ڍھڑے بس۔ تھڈ

۔ہےئڈ تے آمادہ پر بات ڍسڈ ےہ ڍہ تھا بہت ہڈی لئے  

 زر شاہ ےہ رات۔ تھڈ اٹھڈ پر ےقت مقررہ اپنے ےہ صبح

 باتیں ساتھ ڍے ابیشا بجائے ڍڈ سےنے میں ڍمرے ےالے

 اب۔ تھڈ سےڎئڈ ہڈ میں ڍمرے ڍے اسڈ ڍرتے ڍرتے

 اپنے جاڍر میں ڍچن پہلے ڍر دھے ہاتھ منہ بعد ڍے اٹھنے

 ہڈ بغیر ڍھائے ڍھانا ےہ ڍے اتر۔ بنایا جےس ایپل لئے

 جڌ جےس۔ تھڈ ہےئڈ لڎڈ بھےڇ ےقت اس۔ تھڈ سےڎئڈ

 میں احاطے دائیں ڍے حےیلڈ ےہ ڍر لے ڎالس ڍر بھر میں

 ایڍسرسائز ےہ ڍر رڍھ پر ٹیبل ڎالس اےر جڌ۔ آئڈ چلڈ

 ڍے الن ڍر تھڇ ےہ بعد دیر ڍچھ۔ تھڈ ہےڎئڈ مشغےل میں

۔ڎئڈ بیٹھ میں ڎےشے ایڇ  
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 تڇ دیر ڍافڈ ےہ سےچے ڍچھ بغیر دیئے سر میں ڎھٹنےں

 بعد ڍے سرڍنے ےقت ڍچھ۔ رہڈ بیٹھڈ پر ڎھاس ٹھنڈڈ

 اےر ڍےئڈ عالےہ ڍے اس یہاں ڍہ ہےا احساس اسے اچانڇ

۔ہے مےجےد بھڈ  

 سانس لمبے لمبے ڍئے بند آنڍھیں‘‘ ۔ ہےڎڈ مالزمہ ڍےئڈ ’’

۔ڍڈ تردید ڍڈ خیال اپنے نے اس لیتے  

 ڍر چھے ڍندھا ڍا اس نے سڈڍ‘‘ ۔ ڍرے بھڈ بس اب!  اے ’’

 مخصےص ڍا ڍرنے مخاطب ڍر ڍہہ‘‘  اے’’  آےاز یہ۔ ڍہا

 جھٹ ےہ ہڈ آتے خیال۔ تھا ہڈ ڍا رز شاہ صرف انداز

۔ تھا ہڈ رز شاہ ےاقعڈ ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍر ڍھےل آنڍھیں

 اس۔ تھا ہےا بیٹھا پھیالئے ٹانڎیں پر ڎھاس برابر ڍے اس

 ڎالس ےہڈ میں ہاتھ اےر جڌ ےہڈ پر ڎھاس قریب ڍے

 ڎھےنٹ ڎھےنٹ ےہ اےر تھڈ آئڈ ڍر لے ےہ جے تھا ہےا پڍڑا
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 پر مےجےدڎڈ ڍڈ اس میں حےیلڈ۔ تھا رہا پڈ جےس ایپل

۔لڎا جھٹڍا اسے  

 ڍر دیڍھ میں آنڍھےں ڍن حیران ڍڈ مشعال‘‘ ۔ بخیر صبح ’’

 اٹھ ڍر ہال سر میں ناسمجھڈ ےہ۔ مسڍرایا سے دلڍشڈ ےہ

 اپنا ڍر اٹھا ٹاےل دھرا پر ڍرسڈ آڍر قریب ڍے ٹیبل۔ ڎئڈ

۔لڎڈ ڍرنے صاف چہرہ  

 ہڈ پیچھے ڍر بھر ڎالس ےہ‘‘ ۔ بنائے جان اےر پیے یہ لے ’’

 ڍر تھام ڎالس سے خامےشڈ ڍہے ڍچھ بغیر ےہ۔ ڎیا چال

 جے دیڍھا اسے سے اڍھیےں ڍن میں ساتھ۔ لڎڈ پینے

 پہنے شرٹ ٹڈ ڍڈ ڍلر بادامڈ ہلڍڈ۔ تھا رہا بیٹھ پر ڍرسڈ

 آستینیں ڍڈ شرٹ۔ تھا رہا دے تاثر سلجھا فڈڍا میں ٹرائزر

 ڍھلے بٹن ڍے ڎریبان۔ تھیں ہےئڈ ڍڈ فےلڈ تڇ ڍہنیےں
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 ہاتھ ڍے بالےں بڍھرے اےر شرٹ ےالڈ سلےٹےں۔ تھے ہےئے

 سے ڈےرےں ڍے آنڍھےں۔ تھا رہا سلجھا سے انڎلیےں ڍڈ

۔تھا رہا چھلڇ خمار ڍا نیند  

 مشعال ےجہت تر تمام اپنڈ نے اس ڍر ہے براجمان پر ڍرسڈ

 خےد نظریں باڇ بے ڍڈ اس۔ تھڈ لڎادڈ میں دیڍھنے ڍے

 انہڈ ڍڈ اس۔ لڎڈ ہےنے چین بے ےہ ڍرڍے محسےس پر

۔تھڈ ہےتڈ ےحشت ہمیشہ اسے سے نظرےں  

 نے اس ڍے ہٹانے تےجہ سے پر خےد ڍڈ اس‘‘ ؟ تم آئے ڍب ’’

۔لیا پےچھ نخےاستہ بادل  

 ناساز ڍڈ جان چچا۔ تھا پہنچا حےیلڈ قریب ڍے دے رات ’’

 ڍےئڈ ایسا میں ان‘‘ ۔ آیا چال ڍے عیادت تے ہےا علم ڍا طبیعت

 مظاہرہ ڍا اخالقڈ خےش ڍر بنا بنیاد ےہ ڍہ تھا نہ تعلق
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 سے بال ڍڈ اس۔ رہڈ خامےش ڍر سن بات ڍڈ اس۔ ڍرتڈ

 تھام ڎالس اےر جڌ خالڈ سے خامےشڈ۔ جائے یا آئے ےہ

۔ہےئڈ ڍھڑڈ اٹھ ڍر  

 نے آج ڍے دےنےں ہم۔ ڍرلے ڌپیڍن اےر ہےجائے تیار!  سنے ’’

 جاتے اسے‘‘ ۔ ہے نڍلنا لئے ڍے ےاپسڈ قریب ڍے دس

 تھا رہا بتا ےہ چلتے ساتھ ساتھ۔ ہےلیا ساتھ بھڈ ےہ ڍر دیڍھ

 طرف ڍڈ چہرے ڍے رز شاہ۔ ڎئڈ رڇ دم ایڇ ڍر سن ےہ

۔تھڈ رقم سنجیدڎڈ ےہاں دیڍھا  

 بات لڈےا‘‘  دےنےں ہم’’  ڍڈ رز شاہ‘‘ ؟ تمہارا ہے مطلب ڍیا ’’

۔لڎڈ پےچھنے چلتے چلتے دےبارہ۔ تھڈ ہےرہڈ نہیں ہضم  

 شہر تم اےر میں یعنڈ…  مطلب ےاضح اےر صاف بہت ’’

 ایڇ نے اس ڍر پہنچ پر درےازے ڍے ڍچن‘‘ ۔ ہیں جارہے



Novelnagri 
444 

 بڑھا قدم اندر پھر دیڍھا ڍے چہرے ڍے رز شاہ ڍے لمحہ

۔دیئے  

 اظالف ٹھےس صاف‘‘ ۔ جارہڈ نہیں ڍہیں میں…  تم صرف ’’

 بھڈ ڍڈ ڍسڈ مےجےد میں ڍچن ےہاں ڍرڍے انڍار میں

 ابیشا ےہ ڍر رڍھ میں سنڇ ڎالس اےر جڌ بغیر ڍئے پرےاہ

۔رہا ہڈ ڎھےرتا بس ڍھڑا پیچھے ےہ۔ آڎئڈ میں ڍمرے ڍے  

 نہیں بھڈ جینے سے سڍےن؟ ہے ڍیا سمجھتا ڍے خےد یہ ’’

 نہیں بھڈ ڍہیں ساتھ ڍے اس میں۔ بھڈ مرنے اےر دیتا

 سار اپنا آڍر میں ڍمرے‘‘ ۔ ڍے حاڍم اس بتادینا۔ ڎڈ جائےں

 ال یڍسر سے صےرتحال سارڈ ےہ نڍاال پر ابیشا اغصہ

۔دیڍھا ڍے چہرے سرخ ڍے مشعال ڍر ہے حیران۔ تھڈ علم  

۔لڎڈ پےچھنے سے مشعال ےہ‘‘ ؟ بتادےں ڍسے ’’  
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 رہا ڍہہ ڍمینہ سے آرام ڍتنے۔ ہے ڍےن اےر ڍے رز شاہ ’’

 نڍلنا لئے ڍے ےاپسڈ قریب ےڍ دس نے ڍے دےنےں ڍہ تھا

 چہرے ڍے ابیشا۔ لڎڈ بتانے اتارڍے نقل ڍڈ اس ےہ‘‘ ۔ ہے

۔ تھڈ ڎئڈ پھیل مسڍراہٹ سے ڍہنے‘‘  ڍمینہ’’  اسے پر

 اپنڈ تمام برےقت ےہ تے ڎھےرا مسڍراتے اسے نے مشعال

۔لڎڈ چھپانے مسڍراہٹ  

 آمد ڍڈ اس بھڈ ےہ طرح ڍڈ اس‘‘ ؟ ہیں آئے بھائڈ شاہ ’’

۔سرہالدیا پر پےچھنے سنے ا تھڈ علم ال سے  

 ڍے جانے ےہ‘‘ ۔ ہےں آتڈ ڍر مل میں پھر ٹھہریں…  اچھا ’’

 اسے نے اس تے لپڍڈ طرف ڍڈ درےازے سے تیزڈ لئے

۔دیا رےڇ  
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 پر آنڍھےں سر ڍے جھڎڑالے اس نہیں ضرےرت ڍےئڈ ’’

 ڎےلڈ ڍے دھانسے اس تے چلے بس میرا۔ ڍڈ بٹھانے

۔تھڈ رہڈ ٹہل یںم غصے سخت ےاقعڈ ےہ‘‘ ۔ ماردےں  

 ڍرڍے حمایت ڍڈ ایڇ ڍسڈ ےہ۔ ڎئڈ رڇ ڍر سمجھ ابیشا

 شاہ اڎر۔ تھڈ ڍرسڍتڈ نہیں شڍنڈ دل ڍڈ دےسرے ڍسڈ

 ڍہنے ڍچھ ےہ۔ تھڈ پر غلطڈ بھڈ مشعال تے تھا غلط رز

۔لڎڈ ڍرنے ڍم غصہ ڍا مشعال بجائے ڍڈ  

 

 بہت پر حرڍت اس اسے سے طرف ڍڈ زر شاہ ڍے شام

 ےہ۔ رہڈ سنتڈ سب سیے ہےنٹ ےہ۔ تھا ڎیا ڍہا سست سخت

 بیٹھا سامنے ڍے ےڈ ٹڈ ڍر نڍال بھڑاس ڍڈ دل ہڈ جیسے

 فرار یہ تھڈ جانتڈ ےہ۔ اپنائڈ رےٹین ےالڈ ڍل ےہڈ نے اس
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 ہےڎا علم ڍا بات اس بھڈ جب ڍے زر شاہ۔ ہے سہارا ےقتڈ ڍا

 سلے یہ ڍہ تھا ہےسڍتا بھڈ یہ۔ ہےڎا غضبناڇ بہت ےہ

 دڍھا ڍام اپنا ہڈ پہلے سے ےنےہ باخبر ڍے اس پےائزننڌ

 ڍے سڍےن ڍچھ سے سہارے ےقتڈ اس ےہ سے۔ جائے

۔تھڈ مجبےر پر ڍشیدڍرنے لمحے  

 تمہیں ڍر پہنچا اذیت ڍے ڍس اب!  زر شاہ چارہ بے ’’

 بےجھل اےر آنڍھےں ہےتڈ بند سے نیند‘‘ ۔ ڎا ملے سڍےن

۔لڎڈ سےچنے سے نفرت ےہ سے دماغ ہےتے  

 ڍھلڈ آنڍھ ڍڈ اس قریب ڍے بارہ ڍے دےپہر دن اڎلے

 رہا بجتا میں ےقفے ےقفے درےازہ نسبت ڍڈ ڍل آج۔ تھڈ

 اسے سے ذہن ہےئے سےئے اےر آنڍھےں ڈےبڈ میں نیند۔ تھا

 ڈھیلے تے نڍلڈ جب باہر سے ڍمرے۔ تھا ہےتا محسےس یہڈ
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 سے ہاتھ ایڇ ڍے دےپٹے بغیر میں سےٹ سلیپنڌ ڈھالے

 ےڈ ٹڈ ٹتڈسمی ڍے بالےں سے دےسرے مسلتڈ ڍے آنڍھےں

۔ہےڎئڈ داخل میں الئےنج  

 ہےئڈ لیٹڈ پر صےفے اماں‘‘ ؟ ہے ڎیا چال زر شاہ!  اماں ’’

 پڑیں سامنے نظریں مڎر ڎئڈ بیٹھ ہڈ پاس ڍے ان ےہ۔ تھیں

۔ڎئڈ بن سڈ چےر جڎہ اپنڈ تے  

 ڍے ڍھڑڍڈ ڍڈ الئےنج زر شاہ‘‘ ؟ ڎیا نہیں آفس آج یہ ’’

 میں الن جے ےہ تھا مٓ ڎ میں سےچ ڎہرڈ ڍسڈ ڍھڑا قریب

۔دیڍھا ڍے مشعال ڍر پھیر نظر نے اس۔ تھڈ ڍھلتڈ  

 اس ڍر چھےڑ ڍھڑڍڈ ےہ‘‘ ؟ ہے ےقت ڍا اٹھنے تمہارے یہ ’’

 ادھر ڍر چرا نظریں ےہ۔ ڎیا بیٹھ پر صےفے سامنے ڍے

۔لڎڈ دیڍھنے ادھر  
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 میں نشست ڍڈ ان جبھڈ تھڈ غرق میں نیند ڎہرڈ اماں

 بغیر دیئے بجےا بھڈ ڍےئڈ ےہ۔ تھا پڑا نہیں فرق ڍےئڈ

۔ ڎئڈ ڎھس میں ڍمرے لئے ڍے دھےنے ہاتھ منہ دےبارہ

 چینج ڍپڑے اےر ڍر نہا ڍر لڎا دیر ڍافڈ ڍر بےجھ جان

 دڍھائڈ ڍہیں اسے ےہ تے نڍلڈ باہر سے ڍمرے ےہ ڍرڍے

۔دیا نہ  

۔ لیا سانس ڍا سڍےن نے اس بعد ڍے دیڍھنے ڎھر سارا

۔سےاررہتڈ پر سر ٹینشن مخےاہ خےاہ  

 بیٹھ ہڈ پر ٹیبل ڍڈ ڍچن ڍر نڍال ڍھانا لئے اپنے سے آرام

 جب تھے لئے ہڈ لقمے چند نے اس ابھڈ۔ لڎڈ ڍھانے ڍر

 اسے سے تحیر نے اس۔ چالآیا میں ڍچن بھڈ زر شاہ

۔دیڍھا  
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 ڍے اس بھڈ ےہ ڍر ڎھسیٹ ڍرسڈ‘‘ ۔ دے ڍھانا بھڈ مجھے ’’

 ڍڈ تعمیل ڍڈ حڍم سے خامےشڈ نے اس۔ ڎیا بیٹھ سامنے

 سے خامےشڈ پھر آئڈ لے ہڈ پر ٹیبل ڍر نڍال ڍھانا۔ تھڈ

 ڍڈ ڍھانے اپنے دےبارہ خےد ڍر رڍھ ٹرے سامنے ڍے اس

۔ہےڎئڈ متےجہ طرف  

 نے اس ڍھاتے ڍھانا‘‘ ؟ اب ہے ڍیسڈ طبیعت تمہارڈ ’’

 میں ہاں بغیر اٹھائے سر نے اس۔ تھا سنا ڍہتے اسے

 بغےر اسے رڍھتے میں منہ لقمہ نے زر شاہ۔ سرہالدیا

۔لڎا دیڍھنے  

 ڍا جس تاثر ےہڈ۔ تھا ہےچڍا زرد چہرہ رےشن سے چاندنڈ

 ڍہیں پر چہرے ڍے اس ڍا اس ےقت اس۔ تھا ہےجاتا اسیر ےہ

 نمایاں ہلڍے نیچے ڍے آنڍھےں۔ تھا نہیں ہڈ نشان ے نام
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 جمڈ پپڑڈ پر ہےنٹےں۔ تھیں ہےرہڈ سرخ آنڍھیں۔ تھے

 مٹھڈ نے ڍسڈ دل ڍا زر شاہ۔ ہےنٹ پیلے خشڇ۔ تھڈ ہےئڈ

۔ڎیا رڇ تےڑتے لقمہ ہاتھ ڍا اس تھا لیا ڑجڍ میں  

 ڍڈ اس۔ تھڈ ڍرتڈ نہیں بات ڍر مال نظریں سے اس اب ےہ

 ےجےد ڍہیں ڍا سرڍشڈ ےالڈ رہنے لمحہ ہر میں آنڍھےں

 بیمار سے مہینےں جیسے تھڈ رہڈ لڌ یےں ےہ۔ تھا نہیں

 خدےخال چارمنڌ صےر خےب‘  بشاش ہشاش دل زندہ۔ ہے

 ڍا لڑڍڈ ےالڈ فیس اٹریڍٹیے اےر ےالڈ سراپے متین ےالڈ

 یہ تھڈ بیٹھڈ سامنے ڍے اس جے یہ۔ تھا نہیں ہڈ پتہ ڍہیں

۔تھڈ مشعال ہڈ اےر ڍےئڈ  

 ڍے ڈاڍٹر۔ تھڈ بیمار ےہ تھے ہےڎئے دن ڍتنے آیا یاد اسے

 دفعہ ڍئڈ بھڈ خےد نے اس ڍہ ٓ حتڈ تھڈ ڎئڈ نہیں بھڈ پاس
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 تے سےا لیڍن تھا ڍہلےایا بھڈ ذریعے ڍے اماں اےر تھا ڍہا

 اس سمے اس ڍے اس۔ تھڈ رہڈ نہیں ہڈ پرےاہ اپنڈ جیسے

 ڍا اس۔ ہےا ڎمان ڍا دیےڈ ڍڈ پتھر صےرت خےب ایڇ پر

 پیشانڈ ڍہ تھا خیال ڍیا جانے نہ۔ لڎا لرزنے طرح برڈ دل

 محسےس ڍے چہرے ڍے اس ےہ۔ نڍال پھےٹ پسینہ پر

 میٹھڈ ڎرم نرم ےہ بھڈ ابھڈ آیا ڍہ تھا چاہتا دیڍھنا ڍرڍے

 برقرار پر چہرے ڍے اس متاثر ڍا نمڈ ےالڈ پھےار دسفی

 دم ایڇ۔ تھا چاہتا چھےنا سے انڎلیےں اپنڈ اسے ےہ ہے

 ڎئڈ ڍرتڈ اختیار شدت خےاہش ڍڈ ڍرنے محسےس چھےڍر

۔بیٹھا پڍار اسے اختیار بے ےہ تے  

 نظرےں سےالیہ ڍر اٹھا سر پر پڍار ڍڈ اس ےہ‘‘!  مشعال ’’

۔دیڍھا میں آنڍھےں ڍڈ اس نے اس۔ لڎڈ دیڍھنے سے  

۔تھیں نظریں سڈ سپاٹ ے سرد بالڍل  
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 ڍہیں بھڈ ےہ تھڈ چمڇ سڈ سیاہ ڍالڈ ڎہرڈ اڇ جے ےہ

۔دڈ نہ دڍھائڈ  

 سےالیہ ڍے اس‘‘ ۔ چلنا پاس ڍے ڈاڍٹر آج ساتھ میرے تم ’’

۔بنائڈ بات نے اس پر دیڍھنے  

 نے اس ہےئے دیڍھتے اسے سے حیرانڎڈ‘‘ ؟ ڍیےں ’’

 ےہڈ بھڈ ابھڈ ےہ۔ تھڈ چاہتڈ جاننا تالتفا ےجہ ےہ۔ پےچھا

 قتل ےہ جسے۔ تھڈ آتڈ ڎھن اسے سے جس تھڈ مشعال

 اسے۔ نرمڈ یہ میں لہجے اچانڇ اب اےر تھا چاہتا ڍرنا

 میں غرض اپنڈ ڍا زر شاہ اسے۔ تھڈ ہےرہڈ نہیں ہضم

 بالڍل میں دنےں چند ےہ۔ تھا لڎا نہیں اچھا رےیہ عزم با لیٹنا

 نفرت اسے سے جس تھڈ ےہڈ ھڈب ابھڈ۔ تھڈ بدلڈ نہیں

 سے حیرانڎڈ؟ تھڈ رڍھتڈ معنڈ ڍیا پرےا یہ پھر تے۔ تھڈ
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 میں آےاز ڍڈ اس بخےد خےد پن سرد ایڇ ڍرتے دریافت

۔تھا آسمایا  

 اس‘‘ ۔ لئے اسڈ مجھے لڎتڈ نہیں ٹھیڇ طبیعت تمہارڈ ’’

 جیسے ہنسڈ یےں ےہ تے ڍڈ پیش تاےیل ڍڈ‘‘  ڍیےں’’  نے

۔ہے دڈ ڍہہ بات خیز مضحڍہ ڈبڑ نے بچے چھےٹے ڍسڈ  

 ذہنیت بیمار تمہارڈ ےاقعڈ میں!  تم ہے ایڍٹر بڑے ڍتنے ’’

 ہے سائیڍڈ اسٹرینج ڍیسڈ ہے حیرت۔ پائڈ سمجھ نہیں ڍے

۔خےب بہت۔ ےالڈ ڍرنے پاشڈ نمڇ ڍر دے زڍم۔ تمہارے  

‘‘ 

 جیسے ہےرہڈ اندےز لطف بہت تھڈ ہنسڈ اندر ہڈ اندر ےہ

۔ےہ سنادیا لطیفہ نے زر شاہ  
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 جےاب تھا منتظر ےہ‘‘ ۔ ہےں ٹھیڇ بالڍل تے میں لیڍن ’’

 آخرڈ ڍر جھڍا سر پھر۔ بےلڈ سے آرام لئے ڍے سننے

 اسے سے خامےشڈ زر شاہ۔ لڎڈ ڍھانے جلدڈ جلدڈ لقمے

۔ڎیا دیڍھے  

 جانا ضرےر پاس ڍے ڈاڍٹر اسے۔ تھڈ ڎئڈ بدل بالڍل ےہ

 ہےرہڈ ختم اندر ہڈ اندر ےہ جاڍر نہ ےہاں لیڍن تھا چاہئے

 نہ۔ لڎڈ ہےنے ڎھبراہٹ زیادہ سے تشےیش اسے۔ تھڈ

۔تھا چاہتا ڍرنا نہیں غےر پھر ےہ ابھڈ۔ ڍیےں جانے  

 سے پہلے‘‘ ۔ ہیں چلتے ڎائےں دےنےں ہم تے ڍہے اڎر تم ’’

 دفعہ اس تے پےچھا دےبارہ نے اس میں لہجے نرم زیادہ

 اسے سے نظرےں عجیب ڍچھ۔ ہےڎئڈ حیران پھر مشعال

 رہڈ چھلڇ بھڈ سے آنڍھےں ڍڈ اس حیرانڎڈ ےہڈ۔ دیڍھا
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 یہڈ خیال پہال‘‘ ۔ ڎیا ڎھےم نہیں تے دماغ ڍا اس ڍہیں’’ ۔ تھڈ

۔آیا  

 ہرانے صرف نے تم جسے ہےں ےہڈ بھڈ اب میں!  مسٹر ’’

۔ نرمڈ یہ ہمدردڈ یہ اب۔ تھا لیا میں نڍاح اپنے لئے ڍے

 رہڈ پےچھ میں نظرےں ہڈ نظرےں‘‘ ۔ ہے ڍیا چاہتے آخر

 نظریں زر شاہ۔ دڈ ہنس ہنسڈ استہزائیہ دم ایڇ پھر۔ تھڈ

۔پائڈ رےڇ نہ ڍے خےد سے ڍہنے ڍچھ ےہ تے چراڎیا  

 اس طرح پےرڈ ےہ‘‘ ؟ ہےں ڍرسڍتڈ دریافت التفات ےجہ ’’

 لئے میرے آخر۔ نرمیاں یہ ہمدردیاں یہ’’ ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے

 اپنڈ لیڍن ہے آتڈ ڎھن تمہیں سے جس ہےں ےہڈ میں ڍیےں

‘‘ ۔ ہے چھپاتے ڍے ےجےد ڍے اسڈ لئے ڍے نےمٹا تےہین
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۔ ڎڈ ڍرجائے چےٹ برمال یےں ےہ ڍہ تھا اندازہ نہیں اسے

۔میں الفاظ ےاشڎاف طرح اس۔ ڍر ہے لڑڍڈ ایڇ  

 بن نہ ہڈ جےاب ڍےئڈ پاس ڍے زر شاہ۔ تھا ہےا حملہ اچانڇ

۔ لڎا ہےنے سرخ چہرہ پھر ہےا خائف سا تھےڑا تے پہلے۔ پڑا

 پھر یا تھڈ ڍڈ خجالت سرخڈ یہ ڍہ ڍرسڍڈ نہ اخذ ےہ

 ڍسڈ سے طرف ڍڈ اس طرح پےرڈ ےہ جبڍہ ڍڈ غصے

۔تھڈ منتظر ڍڈ ایڍشن رڈ ڍے قسم شدید  

 ڍے دےنےں ہم لےڌ ےہ میں ڎائےں ےہاں۔ لئے ڍے ملنے ’’

 ڍہہ بھڈ ےہ تھا آیا فےن ڍا امڈ بڑڈ پرسےں۔ ڎے ہےں منتظر

 ہتب‘‘ ۔ جائیں مل دےنےں ہم آڍر دفعہ ایڇ ڍہ تھیں رہڈ

 ےاشڎاف نے اس جبڍہ تھا دیا جےاب نے اس سے تحمل

 بھڑڇ ڍا اس۔ تھڈ ڍڈ چےٹ پر ڍردار ڍے اس میں الفاظ
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 تحمل یہ بھڈ ڍر سن الفاظ سخت اتنے۔ تھا الزمڈ جانا

۔ تھڈ نہیں تے خاصہ ڍا طبیعت ڍڈ بندے جیسے اس خیزڈ

۔ڎئڈ چےڇ اندر ہڈ اندر ےہ  

۔ ہےئڈ ڍھڑڈ اٹھ ڈسمیٹت برتن ےہ‘‘ ۔ جائے چلے تم تے ہاں ’’

۔ڍڈ ختم ہڈ بات ڎےیا سے طرف اپنڈ  

 اس ڍے اس نے اس‘‘ ۔ ہےں ڍررہا بات تمہارڈ میں لیڍن ’’

 غرق میں حیرت ےرطہ ےہ۔ ٹےڍا دےبارہ سے ڍہنے طرح

 نرم یہ ڍہ تھے دیڍھے رنڌ اتنے ڍے اس نے اس۔ ہےڎئڈ

۔تھے آرہے نہیں سمجھ رنڌ نرم  

 باالتر سے سمجھ۔ ہے ڎیا ڍیا ہے ڍے بندے اس آج!  خدا یا ’’

 ڍا اس ڍہیں۔ ڍڈ لڑڍڈ جیسڈ مجھ بھڈ ےہ فڍر اتنڈ۔ ہے
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 ہےڎیا مزید ہے پاڎل ڍافڈ ہڈ پہلے۔ ڎیا ڎھےم نہیں تے دماغ

۔ہےڎا  ‘‘ 

 ملنے پاس ڍے ڍس میں پھر ہے نہیں ڍےئڈ ےہاں میرا ’’

 جتانے نے اس ہےئے رڍھتے میں سنڇ برتن‘‘ ۔ ڎڈ جائےں

۔ہےڎیا چپ زر شاہ تے دیا جےاب میں انداز ےالے  

 استہزاء اےر سرڍشڈ ےالڈ پہلے بھڈ میں لہجے ڍے اس

 تھا لڎتا ہڈ یےں تھڈ ہےتڈ بات بھڈ جب پہلے۔ تھا نہیں

 ےالڈ پہلے ےہ اب اےر ہے اڑارہڈ مذاق ڍا اس ےہ جیسے

 ڍہہ سب میں لہجے سے عام۔ تھڈ رہڈ نہیں ہڈ بات ڍےئڈ

 بیٹھا سن محےل ڍئڈ ےہ۔ میں لہجے نارمل بالڍل۔ تھڈ رہڈ

 ڍے حیات متاع قیمتڈ سے سب اپنڈ ےہ جیسے لڎا اسے۔ رہا

۔تھا رہا لڎا آڌ دھیرے دھیرے  
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‘‘ ؟ ہے ڍررہڈ تے یےز تم تھا الیا میڈیسن جے میں!  مشعال ’’

۔ تے پےچھا پھر دفعہ ایڇ نے اس ہےئے اٹھتے سے ٹیبل

 ڍڑا ایسا چاہا تے جڈ۔ اندر ڍے اس تھا اٹھا بالٓ ا ڍا غصے

 ہےجائیں رےشن طبق چےدہ ڍے مےصےف ڍہ ےد جےاب

 استہزائیہ پھر۔ ہالدڈ ڎردن بغیر پلٹے بلڍہ رہڈ چپ لیڍن

 اسے پھر یا۔ تھا ہےرہا ثابت ڎھڑا چڍنا ےاقعڈ ےہ۔ دڈ ہنس

۔لڎا ہڈ  

 اتنڈ ہےں ڈھیٹ بہت میں!  جہانزیب زر شاہ رہے فڍر بے ’’

 ڎےلیےں جب۔ ہےں نہیں ےالڈ مرنے جلدڈ اتنڈ ڍہ ڈھیٹ

 بھڈ ےقت اس۔ تھڈ مرڈ نہیں بھڈ تب تھا ےجےد لنڈچھ سے

 ڍا ذات ڍڈ پاپا ماما جب تھڈ نڍلڈ نہیں جان سے جسم

 پن ےحشڈ تمہارا۔ تھا ہےا رخصت سے دل میرے اعتماد
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 نہیں رےتے ہیں ٹےٹتے پتھر۔ ہےں ہےڎئڈ پتھر ڍر سہہ سہہ

 پےائزن رےز جب۔ ہےں نہیں ےالڈ مرنے میں بھڈ اب اےر

 سلےڇ تمہارے تے ڎڈ مرےں ہاں۔ ہےں رہڈ اتار اندر اپنے

 رےیے تمہارے تے ڎڈ نڍلے جان سے جسم میرے‘  سے

 مڎر۔ تم صرف تے اتارےڎے میں قبر مجھے۔ بدےلت ڍڈ

؟ ڎڈ مرےں نہیں بھڈ پھر میں ڍہ ہے لڎتا ڍیےں یہ مجھے

 نہیں ہڈ اثر پر مجھ صدمہ ڍےئڈ ہےں جان سخت بہت میں

‘  رےڍتڈ نہیں بضینن میرڈ اعتبارڈ بے ڍڈ ڍسڈ‘  ڍرتا

 تے پر مجھ۔ ڍرتیں نہیں مدفن مجھے ڎالیاں ڍڈ ڍسڈ

 سے مجھ نفرت تمہارڈ۔ ڍررہڈ نہیں اثر بھڈ مار تمہارڈ

 ڈھیٹ بہت میں۔ ماررہا نہیں مجھے تے بھڈ ڍچھ ڍھانا ڎھن

 سے مجھ نے تم تے ابھڈ۔ ڎڈ مرےں ڍیےنڍر میں بھال۔ ہےں



Novelnagri 
462 

۔ ہے ہےا ڍب پےرا ھڈاب انتقام تمہارا۔ ہے لینا بدلہ زیادہ بہت

 تم تے بغیر نڍالے سے جسم جان میرڈ لئے بدلہ بغیر

 سب۔ ہےں جانتڈ میں۔ ڎے دے نہیں بھڈ مرنے مجھے

 زےر ڍیےں ڍے جانے لے پاس ڍے ڈاڍٹر یہ تم ہےں سمجھتڈ

 نے ہاتھےں تمہارے ہیں ہےڎئے دن ڍتنے۔ ہے رہے دے

 تمہارڈ ہےڎئے دن ڍتنے میں۔ ادھیڑا نہیں ڍے ڍھال میرڈ

 ےہ بہاتے آنسے مسلسل‘‘ ۔ چڑھڈ نہیں جے بھینٹ ڍڈ ےحشت

 اسے ےہ تے نڍلڈ باہر ڍر دھے برتن۔ تھڈ جارہڈ رےئے

 چینل ڎئڈ بیٹھ ڍر لڎا ےڈ ٹڈ ےہ۔ تھا دیا نہیں دڍھائڈ ڍہیں

 لےٹ ڎھر ےاپس زر شاہ ہڈ ہےتے شام۔ رہڈ بدلتڈ چینل پر

 سآف اپنے سامنے ڍے ےڈ ٹڈ بھڈ ےہ ڍھاڍر ڍھانا تھا آیا

 سے نظرےں چےر اسے ےہ۔ ڎیا بیٹھ ڍر لے فائلز ڍڈ
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 شاہ لیڍن لڎڈ جانے طرف ڍڈ ڍمرے اپنے ڍر اٹھ دیڍھتڈ

۔ڎئڈ رڇ پر پڍار ڍڈ زر  

 اسے ےہ ڍر اٹھا نظریں سے فائل‘‘ ؟ ہے جارہڈ ڍہاں ’’

۔ مڑڈ ےاپس ڍر رڍھ پتھر پر دل ےہ۔ تھا رہا پےچھ دیڍھتے

۔تھڈ ڎزرڈ ناڎےار بہت مداخلت یہ ڍڈ زر شاہ  

۔ہےں جارہڈ سےنے ’’  ‘‘ 

 تنقیدڈ ےہ‘‘!  ہے لڎڈ سےنے ہڈ زیادہ ڍچھ تم ڍل آج ’’

 ڍے ناڎےارڈ پر چہرے ےہ۔ تھا رہا لے جائزہ سے نڎاہےں

۔رہڈ ڍھڑڈ بستہ لب لئے تاثرات  

 ڍر اٹھ ڍرڍے بند فائل ےہ‘‘ ؟ تمہارڈ ہے ٹھیڇ تے طبیعت ’’

 رڍ دیڍھ سے بسڈ بے بھڈ تب ےہ۔ آیا چال طرف ڍڈ اس

۔لڎڈ لینے جائزہ ڍا اطراف  
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 ڍڈ اس‘‘…  سے تم ہےں رہا پےچھ ڍچھ میں…  نہیں سنا ’’

۔لڎا دیڍھنے ڍر جھنجال ےہ پر چپ مسلسل  

 رہ چپ۔ رہڈ دیڍھتڈ ڎرد ارد بدستےر ڍئے انداز نظر ےہ

 اندر ہڈ اندر اسے ےہ تھڈ رہڈ دے شڍست جے اسے ےہ ڍر

۔تھڈ رہڈ پہنچا تقےیت  

 سے اس ےہ‘‘ ۔ نے تم ہے رڍھا اپنا زاندا ڍیا یہ!  مشعال ’’

 سے غصے دم ایڇ۔ تھا سڍتا اپنا نہیں رےیہ نرم زیادہ

۔رہڈ جمڈ ایستادہ چپ بھڈ پھر ےہ لڎا پےچھنے  

 ےہ‘‘ ۔ ہیں ڍرتے بات ڍر چل اندر‘  میں ڍمرے چلے اچھا ’’

 چاہتا جانا لے میں ڍمرے اپنے اسے ڍر پڍڑ بازے ڍا اس

 نخےت۔ تھڈ سڍتڈ رہ نہیں چپ بھڈ ےہ زیادہ سے اس۔ تھا

 ڍر چھڑےا سے ڎرفت ڍڈ اس بازے اپنا جھٹڍتے سر سے
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 بعد دنےں ڍتنے آج۔ لڎڈ دیڍھنے سے نظرےں خےنخےار

۔تھا ابھارا سر نے انداز ےالے پہلے ےہڈ اندر ڍے اس  

 تمہارے اےر ہے مرد حاڍم تم۔ ڎڈ جائےں نہیں میں ’’

 یںم۔ ہےں لڑڍڈ سڈ ڍمزےر ے بس بے پھنسڈ میں شڍنجے

 میں اب۔ ہرادیا مجھے نے تم اےر تھا ڍیا چیلنج تمہیں نے

 سننا یہڈ سے منہ میرے۔ ہےں مانتڈ ڍے شڍست اپنڈ ہڈ

 ڍے مردانڎڈ تمہارڈ نے میں!  سنے تے تم ناں تھے چاہتے

 ڍرسڍتے چاہے جے تم ڍہ ہےں ڎئڈ مان میں۔ ہے ڍرلیا تسلیم

 ھات تعلق جے درمیان ہمارے ڍہ تعلق قطع سے بات اس۔ ہے

 سفاڇ ے حاڍمیت تمہارڈ نے میں۔ ہے ڍرتا ڈیمانڈ ڍیا ےہ

 ہے ےاسطہ ڍا خدا اب مڎر۔ ہے ڍرلیا قبےل ڍے طبیعت

 رہنے مست میں حال میرے مجھے۔ چھےڑدے جان میرڈ



Novelnagri 
466 

 ڍہ لیا مان نے میں۔ دے لینے جڈ سے سڍےن پل ڍچھ۔ دے

 سن سب یہ۔ تھے درست تم اےر تھڈ غلط سے ہمیشہ میں

 مجھے تم۔ ڎڈ پہنچے نہیں تسڍین ڍے ناا تمہارڈ بھڈ ڍر

 تڇ حد آخرڈ میں ہےں رہتڈ ڍیسے میں تے ڎے بخشے نہیں

 قتل دفعہ اتنڈ ہاتھےں تمہارے میں۔ ڎڈ جائےں چلڈ بھڈ

 مجھے اب ڍہ ہے ڍیا سفر طرف ڍڈ مےت دفعہ اتنڈ ہےئڈ

 بہت سڈ ڍےن میں بھڈ ےیسے۔ لڎتا نہیں ڈر سے مےت

 اتنڈ میںتے۔ ہےں باحیا اےر باڍردار‘  پاڍباز بہت ہےں اچھڈ

 تم۔ چاہتا نہیں جڈ بھڈ ڍے ڍھانے ڎھن ڍہ ہےں ڎھٹیا اےر نیچ

 دیتڈ ڍہہ میں سے تھے درپے ڍے ڍرنے قتل مجھے تے

 ڍرےں برا بہت میں تے رےڍا راستہ میرا اڎر نے تم آئندہ ہےں

 دھمڍڈ اسے ےہ ڍرڍے مڍمل بات‘‘…  نے تم لیا سن…  ڎڈ

 چند ےاقعڈ زر شاہ۔ ہےڎئڈ پچ ڍر دیڍھ سے نظرےں آمیز
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 آنڍھےں سرد ڍڈ اس اےر لہجے ڍے اس لئے ڍے منٹےں

 ڍڈ اس اےر لہجے ڍے مشعال۔ ڎیا رہ ساڍت ڍر دیڍھ میں

 دےسرے اسے ےہ ڍہ تھا ضرےر ڍچھ ایسا میں آنڍھےں

 مڎر رہا دیڍھتا ہےتے ڎم اندر اےر جاتے طرف ڍڈ ڍمرے

 رےڇ ےاس ڍر بڑھ آڎے ڍہ ہےسڍڈ نہ ہمت اتنڈ میں خےد

۔لڎا ڍرنے بند اےر ڍھےلنے ڍے مٹھیےں سے بسڈ بے۔ سڍتا  

 ؤؤؤ

 اماں ےہ۔ تھڈ ڎئڈ بن رےٹین ڍڈ مشعال یہ جیسے تے پھر

 بہت بھڈ دےرانیہ ڍا ڎفتڎے اس لیڍن تھڈ ڍرتڈ باتیں سے

 نے اس تے سے زر شاہ۔ ڎھنٹے چند صرف‘  ہےتا مختصر

۔ تھا دیا چھےڑ بھڈ دیڍھنا اےر بالنا‘  ڍرنا بات سے سرے

 ےہ۔ تھڈ ہےتڈ نہیں میں ڎھر بھڈ ہےئے ہےتے میں ڎھر ےہ

 پر مرضڈ ڍڈ اللہ۔ تھڈ نہیں شاڍر پر لڍھے ڍے قسمت

 زندڎڈ ڍڈ اس زبردستڈ زر شاہ تھڈ نہیں رضا بہ راضڈ
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 ڍسڈ ڍے رشتے ڍے زبردستڈ اس ےہ اےر تھا ہےا داخل میں

۔تھڈ سڍتڈ نبھاہ نہیں پر قیمت بھڈ  

 پتے دےنےں ڍے ڎےلیےں ڎئے دیئے الڍر ڍے اماں سارہ

 پتے ایڇ جے تھیں ڎےلیاں تین صرف تھے ےالے ہےنے ختم

 نے اس ڍر نڍال ڎےلیاں تینےں ےہ ےقت اس۔ تھیں باقڈ میں

 نظر ایڇ اردڎرد اپنے سے حسرت۔ لیں رڍھ میں منہ

 اس یہ آج۔ لڎا ٹےٹنے بھڈ دل دھڑڍتا میں سینے اندر۔ ڈالڈ

 تھڈ جانتڈ طرح ڈاچھ ےہ۔ تھڈ رات آخرڈ ڍڈ زندڎڈ ڍڈ

 قید ڍڈ زندڎڈ جسم ڍا اس بعد ڍے ڍھانے ڎےلیاں تین یہ ڍہ

 اپنے ڍے خےد لمحہ بہ لمحہ۔ ڎا ہےجائے آزاد بالڍل سے

 نہیں تے ڍام آسان دھڍیلنا میں منہ ڍے مےت سے ہاتھےں

 اب تھڈ ڍرڎئڈ طے بآسانڈ مرحلہ مشڍل یہ ےہ لیڍن۔ تھا

 نیم۔ تھڈ باقڈ ٹھےڍنا ڍیل آخرڈ میں صندےق صرف تے
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 میں منہ۔ تھڈ ڎئڈ رہ نڍلنا جان صرف اب سے جسم مردہ

 تھا ہڈ ڈاال پانڈ میں ڎالس نے اس بعد ڍے رڍھنے ڎےلیاں

 ریپر سے جلدڈ نے اس۔ چالآیا میں ڍمرے زر شاہ ڍہ

 سے لبےں ڎالس ڍئے اڎنےر ڍے زر شاہ۔ دبالیا میں مٹھڈ

 ٹیبل ڎالس اتریں نیچے سے حلق ڎےلیاں ہڈ جیسے۔ لڎالیا

 دیڍھنے سے نظرےں سےالیہ ڍے زر شاہ ےہ ڍر رڍھ پر

۔لڎڈ  

 سے لحاظ جسمانڈ ے ذہنڈ ےہ میں ےقفے اس ڍے ہفتے ایڇ

 سے دن تین دے اب ڍہ تھڈ ہےچڍڈ ڍمزےر تڇ حد اس

 ےقت تر زیادہ پہلے۔ تھا ہےڎیا محال بھڈ اٹھنا سے بستر

 سے دن تین اب۔ تھڈ ڎزارتڈ سےتے میں ڍمرے اپنے

 ڍس زر شاہ اےر اماں سارہ۔ تھڈ رہڈ غرق میں نیند مسلسل

 ےہ۔ تھڈ نہیں پرےا قطعڈ ڍڈ اس اسے تھے پریشان قدر
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 نے اس سے۔ تھڈ آسےدہ اےر مطمئن بہت پر فعل اس اپنے

۔تھا دیا چھےڑ دینا دھیان طرف ڍڈ ان  

۔ ہے چاہتڈ ڍرنا بات سے تم ابیشا ہے آیا فےن سے حےیلڈ ’’

 نہیں ہڈ بات ھڈڍب سے ابیشا۔ تھا ڍٹےادیا فےن سے جب‘‘ 

 رہا دے اطالع اسے میں لہجے سنجیدہ ےہ اب۔ تھڈ ہےئڈ

۔لڎڈ دیڍھنے ڍے ہاتھےں خالڈ ڍے اس ےہ۔ تھا  

۔ ڍرلے بات جاڍر‘  ہے ہےا رڍھا میں ڍمرے میرے مےبائل ’’

 ےہ دیتا جےاب اسے ڍر سمجھ مفہےم ڍا نظرےں ڍڈ اس‘‘ 

 بات سے ابیشا ڍڈ اس بعد عرصے بہت۔ ڎیا نڍل باہر

 سے شدت ڍتنڈ نے اس سے صبح۔ تھڈ ےالڈ ہےنے

 دفعہ ایڇ پہلے سے مرنے ڍاش ےہ ڍہ تھڈ ڍڈ خےاہش

 پےرڈ جلدڈ ڍتنڈ خےاہشیں بعض۔ ڍرلے بات سے ابیشا
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۔ تھا آرہا نہیں یقین بھڈ ڍر سن نام ڍا ابیشا اب۔ ہیں ہےجاتڈ

 دےسرے ےہ ڎھسیٹتے ڍے جسم ہےتے جان بے اپنے بمشڍل

 مےبائل ہڈ پر سرہانے ڍے بیڈ۔ تھڈ پہنچڈ میں ڍمرے

۔لڎالیا سے ڍان سے تابڈ بے ڍر اٹھا نے اس۔ تھا ہےا رڍھا  

 ہارڈ ڍے خےد الڍھ ےہ‘‘ ؟ ہے ڍیسڈ!  جان میرڈ!  ابیشا ’’

 مڎر تھڈ ڍرتڈ ظاہر حس بے اےر دل پتھر ظالم‘  اسٹےن

۔ ڍھےبیٹھڈ اختیار سارے ڍر سن آےاز ڍڈ ابیشا ڎھڑڈ اس

۔ ڎئیں بہہ نفرتیں رڈسا۔ ہےڎئے حےاس بے حےاس سارے

 دم ایڇ آنسے ڍہ تھڈ رہڈ پےچھ سے ربٓ ڍ اےر شدت اتنڈ

 زر شاہ ہےتا داخل میں ڍمرے۔ آبیٹھے پر دہلیز ڍڈ آنڍھےں

‘  بیٹھڈ پر بستر۔ ڎیا رڇ ڍر دیڍھ آنسے میں آنڍھےں ڍڈ اس
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 دے دڍھائڈ حال بے سے حال ےہ لڎائے مےبائل سے ڍان

۔ڍا ڍپڑےں ڈہ نہ اےر تھا ہےش اپنا نہ۔ تھڈ رہڈ  

 ڍے اس‘‘ ؟ ہیں ڍیسڈ بتائیں آپ‘  ہےں ٹھیڇ بالڍل میں ’’

 الڍھ نے اس پر پےچھنے سے مندڈ فڍر اےر چاہ بہت یےں

 ضبط‘  ڍریں نہ عبےر دہلیز ڍڈ آنڍھےں آنسے ڍہ ڍڈ ڍےشش

 سب مڎر ہےجائے نہ اختیار بے اختیار۔ پائے نہ چھلڍنے

 تدبیریں سب۔ ڎئیں ناڍام ڍےششیں سب۔ ہےڎئے پسپا ارادے

 پار حدیں تمام پر سےال ڍے ابیشا آنسے۔ ڎئیں رہ رائیڎاں

 پائڈ نہیں رےڇ سے رےنے ڍے خےد ےہ پھر۔ تھے ڍرڎئے

۔رہڈ رےتڈ ساتھ ڍے شدت آےاز بے۔ تھڈ  

 ہے ہےا ڍیا؟ ہیں رہڈ رے ڍیےں آپ!  آپڈ مشعال ہے بات ڍیا ’’

۔ ڍہا نہیں ڍچھ تے نے بھائڈ شاہ ڍہیں۔ بتائیں مجھے پلیز
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 آپ؟ ہیں ڍیےں چپ بتائیں پلیز۔ ہیں تے ٹھیڇ آپ بتائیں یزپل

 ڍڈ اس‘‘ ۔ ڎا ہےجائے بند دل میرا تے نہیں مجھے بتائیں

 سےال ڍئڈ سے تابڈ بے ےہ ڍرڍے محسےس ڍے ہچڍیےں

 پر خےد۔ رہڈ رےتڈ بس رہڈ چپ بھڈ پھر ےہ تھڈ بیٹھڈ ڍر

 طرح ڍڈ شاخ ٹےٹڈ۔ نہیں ہڈ تھا اختیار سمے اس تے

 رہا مچا ڍارڈ تباہ علیحدہ سیالب ڍا آنسےئےں۔ ڈتھ لرزرہڈ

 ہڈ تھڈ صالحیت ڍےئڈ تے ڍڈ سمجھنے سےچنے۔ تھا

۔نہیں  

 میرا تے نہیں بتائیں؟ ہے ہےا ڍیا بتائیں!  آپڈ مشڈ پلیز ’’

 جےاب ڍےئڈ طرف ڍڈ مشعال‘‘ ۔ ڎا جائے دے جےاب ضبط

۔ہےڎئڈ رےہانسڈ ےہ پاڍر نہ  
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 بالڍل آپڈ تمہارڈ ۔ہےں ٹھیڇ میں!  جانے میرڈ ابیشا ’’

 بات سے تم بعد دنےں ڍتنے آج ناں ہے پتا۔ ہے ٹھیڇ

 بہت۔ ہےں خےش بہت ڍل آج میں ڍرے یقین۔ ہےں ڍررہڈ

 پہلے مجھے جے سڍےن ایسا۔ ہےں رہڈ رہ سے سڍےن

 جانے نہ‘  ہےں تڑپڈ برسےں میں۔ ہےا نہ نصیب بھڈ ڍبھڈ

۔ تھا رڍھا ڍئے چین بے مجھے نے احساس ڍس خیال ڍس

 احساس سارے۔ ڎڈ ہےجائے ختم چینڈ بے سارڈ ہے آج

 نے جس ربٓ ڍ ےہ۔ ڎا جائے دھل ربٓ ڍ سارا۔ ڎے مرجائیں

 رہنے خےش میں فضائےں آزاد جیسڈ برطانیہ ہڈ نہ مجھے

 سچ یہ لیڍن ڍرےڎڈ نہیں یقین تم۔ میں حےیلڈ ہڈ نہ اےر دیا

 بتانے رےتے رےتے ےہ‘‘ ۔ ہےں خےش بہت یہاں میں ہے

 سامنے۔ ڎیا دیڍھے اسے سے نظرےں انحیر زر شاہ۔ لڎڈ
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 ڍہیں تے ڍا اس تھڈ ہےئڈ بیٹھڈ مشعال جے ڍے نظرےں

 ذہن ڍے اس تصےر ڍا مشعال جس اےر تھا نہیں بھڈ تصےر

 ٓ فےرا نے نڎاہےں ذہن ڍے اس۔ تھڈ نہیں یہ ےہ تھا زندہ میں

 ےقت اس اےر ہے نہیں ٹھیڇ ےہ ڍہ تھا ڍرلیا محسےس

 سے ابیشا ڍچھ ڍیا جانے ہن۔ تھڈ نہیں بھڈ میں حےاسےں

۔تھڈ رہڈ ڍہہ  

 ہمیشہ ڍے پاپا اےر ماما‘  تمہیں‘‘ ۔ ہےں برڈ بہت میں!  ابیشا ’’

 خےد ہمیشہ مانڈ نہیں بات ڍڈ لےڎےں تم ڍبھڈ۔ ڍیا پریشان

 سب تم میں ہےں رہڈ ڍرتڈ تنڌ بہت۔ سمجھا پر حق ڍے

 میں ےاقعڈ۔ڍردینا معاف مجھے تے ہےسڍے ڍبھڈ پلیز۔ ڍے

 ڍے لےڎےں تم اب میں ہےں ڍرتڈ محبت بہت سے ںلےڎے آپ

 ناراض سے مجھ سب تم۔ ڎڈ ڍرےں نہیں پریشان ڍبھڈ

 پاپا ماما تم بس۔ ہے لیا نڍال حل ڍا اس نے میں تے ناں تھے
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۔ ہےں ڍرتڈ یاد بہت انہیں میں دینا ڍہہ انہیں۔ رڍھنا خیال ڍا

 نہیں بھڈ ناراض سے ان میں ہےں رےتڈ بہت لئے ڍے ان

 ناراض سے باپ ماں اپنے بیٹڈ ڍےئڈ ڍبھڈ بھال ہےں

۔ڎے ہےں خفا سے مجھ ےہ ہاں۔ ہے ہےسڍتڈ  

 یہڈ شاید… ڍاش۔ سڍتڈ مانڌ معافڈ سے ان میں ابیشا ڍاش

 چلے سے دنیا اس مجھے لئے ڍسڇ یہڈ شاید۔ تھا طے

۔ تھڈ ہےئے ڍئے پشت طرف ڍڈ درےازے ےہ‘‘ ۔ ہے جانا

 خبر بے یڍسر بھڈ سے مےجےدڎڈ میں ڍمرے ڍڈ زر شاہ

 خبر بے بھڈ سے الفاظ اپنے اےر بھڈ سے خےد تے ےہ۔ تھڈ

۔تھڈ  

 ہے ہےرہڈ تڍلیف بہت ڍریں مت باتیں ایسڈ!  آپڈ مشڈ ’’

 ےالڈ حےصلے بہت‘  تھیں مضبےط بہت تے آپ‘  مجھے

 ڍررہڈ ڍیےں باتیں ایسڈ ہیں رہڈ رے ڍیےں آج پھر تھیں
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 اںہراس حد از سے باتےں ڍڈ اس ےہ طرف دےسرڈ‘‘ ؟ ہیں

۔لڎڈ ہنسنے طرح ڍڈ پاڎلےں ےہ۔ تھڈ ہےرہڈ  

 ہےسڍتا ڍیا مجھے بھال!  مجھے ہےا نہیں تے بھڈ ڍچھ ’’

 ڍیا حےصلہ بڑا بہت۔ ہےں مضبےط بہت میں بھڈ اب۔ ہے

 ڍا بزدلےں جانا ڍھیل پر جان سے ہاتھےں اپنے۔ نے میں ہے

 سڍتڈ نہیں جھڇ مشعال ڍہ ہےا یہ بس۔ ہےتا نہیں تے ڍام

 اسڈ اےر۔ تھڈ ہےئڈ ڍب ہڈ پیدا لئے ڍے ےجھڍن ےہ۔ تھڈ

 ڍرچڈ آپڈ تمہارڈ!  ابیشا دیڍھے۔ ڎئڈ ٹےٹ میں زعم

 تڇ اندر میں۔ ہے ہےرہڈ ختم۔ ہے رہڈ بڍھر ڍر ہے ڍرچڈ

 ڍسڈ مجھے ہے بات ڍڈ حیرت اےر!  ابیشا ہےں ڎئڈ ٹےٹ

 ڍسڈ مجھے شاید۔ پڑڈ نہیں ہڈ ضرےرت ڍڈ سہارے ڍے

 ڍر پھےٹ پھےٹ مزید ےہ ‘‘۔ سمجھا نہیں ہڈ قابل اس نے
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 فاصلے ڍے قدمےں چند صرف سے اس مےت۔ تھڈ رےرہڈ

 سرائیت سے تیزڈ بہت نیند میں آنڍھےں ڍڈ اس۔ تھڈ پر

 تھڈ چاہتڈ ڍہنا ڍچھ ابھڈ سے ابیشا ےہ۔ تھڈ جارہڈ ڍرتڈ

 چٹختے اعصاب ڍے اس تھا جارہا سےتا ذہن ڍا اس مڎر

 اتر میں دڈےا ڎہرڈ ڍڈ نیند لمحہ بہ لمحہ ےہ۔ تھے جارہے

۔تھیں رہڈ دڍھا اثر اپنا ڎےلیاں سلیپنڌ۔ تھڈ رہڈ  

 اب تم۔ ہے سےنا اب مجھے‘  ہے آرہڈ نیند مجھے!  ابیشا ’’

 سے ان۔ رڍھنا خیال بھڈ ڍا پاپا ماما۔ ہےنا نہیں پریشان

 اسے‘‘ ۔ ڎے ہےں ہرٹ بہت ےہ۔ ڍرنا مت باتیں میرڈ ڍبھڈ

 جانب رڈدےس ابیشا۔ ڎڈ سےجائے یےنہڈ ےہ تھا رہا لڌ

 مڎر تھڈ چاہتڈ سننا ڍچھ بھڈ خےد ےہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ ڍچھ

 ہٹا سے ڍان فےن ےہ۔ تھڈ ہےڎئڈ حس بے سماعت ڍڈ اس
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 طرح پےرڈ سامنے ڍے آنڍھےں ڍڈ اس۔ ہےڎئڈ ڍھڑڈ ڍر

 پلڍیں۔ تھا آرہا نہیں نظر ڍچھ اسے۔ تھا جارہا چھاتا اندھیرا

 ھنےرڍ ڍھلڈ آنڍھیں اپنڈ بمشڍل نے اس ڍر جھپڍا جھپڍا

 انڍارڈ سے دیڍھنے بھڈ آنڍھیںڍچھ مڎر ڍڈ ڍےشش ڍڈ

 اس ڍڈ جانے تڇ ڍمرے دےسرے سے ڍمرے اس۔ تھیں

 غالب طرح پےرڈ نیند۔ تھڈ رہڈ نہیں ہمت اب اندر ڍے

 جارہڈ ہےتڈ بند رفتہ رفتہ آنڍھیں ڍڈ اس۔ تھڈ آچڍڈ

 ےہ ڍر تھام ڍے سر چڍراتے طرح برڈ اپنے بمشڍل۔ تھیں

 ڍے درےازے ےہ مڎر تھڈ ررہڈڍ ڍےشش ڍڈ بڑھنے آڎے

 جے زر شاہ۔ ڎئڈ چڍرا پھر دفعہ ایڇ ہڈ پہنچتے قریب

 آڎے ٓ فےرا تھا ہےئے جمائے نظریں اپنڈ پر اس ہڈ پہلے

 میں بانہےں اپنڈ ڍے ےجےد ڎرتے چڍراتے ڍے اس تھا بڑھا

۔لیا سمیٹ  
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 ہےتے پرسڍےن ڍے اس‘‘ ؟ ہے ہےا ڍیا۔ ڍرے ہےش!  مشعال ’’

 مڎر چیخا طرح برڈ سنبھالے میں ںبازےئے ےہ ڍے سراپے

 ےالڈ ہمیشڎڈ‘  ڎہرڈ بہت۔ تھڈ آرہڈ نیند تے ڍے مشعال

۔نیند  

 نہیں زندہ ڍبھڈ آپڈ تہارڈ اب!  ابیشا ڍردے معاف مجھے ’’

 ڍے اس جے تھڈ سرڎےشڈ مدھم ہلڍڈ بہت‘‘ ۔ ڎڈ رہے

۔تھڈ ہےئڈ برآمد سے ہےنٹےں ہےتے پرسڍےن  

 برڈ جڍڑے سے بازےئےں اسے نے زر شاہ‘‘!  مشڈ ’’

 ڍےشش ڍڈ ڍھےلنے آنڍھیں نے مشعال تے جھنجےڑا طرح

 ذہن ڍے اس۔ تھڈ ہےئڈ نہیں ڍامیاب مڎر تھیں چاہڈ ڍرنا

 لے ڍن مدہےش ے مدھر‘  سریلڈ ہڈ بہت دےر بہت دے تے میں

 میٹھڈ سے تڑپ ہڈ بہت ڍےئڈ۔ تھیں رہڈ بج ڎھنیاں میں
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 پر اس ڍےئڈ۔ تھا رہا دے آےازیں اسے میں آےاز میٹھڈ

 بارش ڍڈ پھےلےں ڍے تےجہ ے محبت پر اس۔ تھا ہےا جھڍا

 مندر۔ تھڈ رقصاں خےشبے طرف چارےں۔ تھڈ رہڈ برس

 ڍے اس خےشبے۔ تھیں جارہڈ ہےتڈ تیز سے تیز ڎھنٹیاں ڍڈ

 ڍسڈ ےہ۔ تھڈ جارہڈ ڍرتڈ مدہےش اسے چھائڈ پر ےجےد

 ےہ۔ تھڈ جارہڈ نہاتڈ سے بارش ڍڈ قرب ے تےجہ ڍڈ

 ڍھےلنا آنڍھیں پر آےازےں دلنشین ے ھرمد میٹھڈ میٹھڈ

۔ تھڈ دڈ نہیں ہڈ مہلت اسے نے نیند لیڍن تھڈ چاہتڈ

 خےشبے مدہےش۔ ہےڎئیں خامےش ڎھنٹیاں سارڈ اچانڇ

 لپیٹ ڍڈ اندھیرے تاریڇ ڍسڈ ذہن ڍا اس۔ ہےڎئڈ غائب

۔ تھا اندھیرا صرف اب۔ ڎیا بدل منظر سارا پھر۔ آڎیا میں

 اثر اپنا پلز سلیپنڌ شاید۔ اندھیرا ڈرائےنا۔ اندھیرا ڎھپ ڎہرا
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 میں بانہےں ڍڈ زر شاہ ہڈ میں منٹےں ےہ۔ تھیں چڍڈ دڍھا

۔ڎئڈ جھےل  

 پتھر‘  ضدڈ پرست انا ڍا سدا‘‘ ؟ ہےا ڍیا یہ…  ڎاڈ مائڈ…  اےہ ’’

۔ ڎیا پڎھل ڍر دیڍھ میں حالت اس ڍے حیات متاع اپنڈ دل

 رتےڍ بات سے ابیشا ےہ جب تھا ڎیا ےقت اسڈ ےہ تے پڎھل

 پر بستر ڍر اٹھا اسے ٓ فےرا نے اس۔ تھڈ رےرہڈ زارےقطار

 نے دل۔ ڎئڈ ٹھہر پر مٹھڈ بند ڍڈ اس اچانڇ نڎاہ۔ لٹایا

 ڎھر خیاالت ڍے قسم ڍئڈ۔ ڍردیا شرےع مچانا شےر انےڍھا

 خالڈ تے ڍھےلڈ مٹھڈ بند ڍڈ اس سے جلدڈ۔ لڎے آنے ڎھر

۔ اہے حیران حد از ےہ۔ ڎیا ڎھےم سامنے ڍے نڎاہےں ریپر

 خالڈ۔ ڎیا ڎھےرے ڍے ریپر خالڈ سے نظرےں یقین بے

 سارڈ ڍڈ سارڈ جے تھیں ڎےلیاں دس ٓ تقریبا میں ریپر
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 ڍے نڎاہےں۔ ڎیا چڍرا دماغ ڍا اس۔ تھیں جاچڍڈ ڍھائڈ

 آےاز اسڈ صرف ذہن جبڍہ لڎا ڎھےمنے ڍمرہ سارا سامنے

 ڍےشش ڍڈ سمجھنے متن ڍا الفاظ ان ےہ۔ تھا ہےا الجھا میں

۔اتھ ڍررہا  

 زندہ ڍبھڈ آپڈ تمہارڈ اب!  ابیشا ڍردے معاف مجھے ’’

 دم ایڇ اٹھا تڑپ ےہ۔ بم ڍےئڈ یا تھڈ آےاز‘‘ ۔ ڎڈ رہے نہیں

۔ڎئے جھنجا اعصاب ڍے اس۔ پڑا چیخ  

۔نہیں ’’  ‘‘ 

 رہ سے سڍےن بہت‘  ہےں خےش بہت ڍل آج میں ڍرے یقین ’’

ہےں رہڈ  ‘‘… 

 بے نے اس۔ ڎال ڍرنے باال ے تہہ دنیا ڍڈ دل خیال نیا ایڇ

۔دیڍھا طرف ڍڈ اس اختیار  
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 نے احساس ڍس‘  خیال ڍس جانے نہ ہےں تڑپڈ برسےں میں

 ختم چینڈ بے سارڈ ےہ آج۔ تھا رڍھا ڍئے چین بے مجھے

 دھل ڍرب سارا۔ ڎے مرجائیں احساس سارے۔ ڎڈ ہےجائے

۔تھڈ رہڈ ڍہہ ےہ پھر‘‘ ۔ ڎا جائے  

 ہمیشہ ڍے پاپا راے ماما‘  تمہیں ہےں برڈ بہت میں!  ابیشا ’’

 نہیں پر خیال بھڈ ڍسڈ ذہن ڍا اس‘‘…  ڍبھڈ۔ ڍیا پریشان

۔تھا رہا ٹھہر  

 ہےسڍتڈ ناراض سے باپ ماں اپنے بیٹڈ ڍےئڈ ڍبھڈ بھال ’’

 میں!  ابیشا ڍاش۔ڎے ہےں خفا ضرےر سے مجھ ےہ ہاں ہے

 لئے ڍسڇ یہڈ شاید…  ڍاش‘  سڍتڈ مانڌ معافڈ سے ان

۔ہے جانا چلے سے دنیا مجھے  ‘‘ 
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 اس بھڈ دفعہ ایڇ تھا آیا ڍر لے یہاں سے جب اسے ےہ

 ابیشا ےہ اب۔ تھا سنا نہیں نام ڍا باپ ماں اپنے سے لبےں ڍے

 قدر ڍس۔ تھڈ ڍررہڈ باتیں ڍڈ ان پہلے دیر تھےڑڈ سے

 ڍڈ اس تھڈ تڑپ ڍتنڈ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ سب ےہ سے حسرت

 ڍڈ آنسےئےں ڍے اس تھڈ پنہاں محبت ڍتنڈ۔ میں آےاز

 ہے لیا نڍال حل اپنا نے اس ڍہ تھڈ رہڈ ڍہہ ےہ۔ ںمی رےانڈ

۔ تھا جارہا ہےتا مائےف ذہن ڍا زر شاہ۔ تھا حل ڍیسا یہ اےر

 ڍر سمجھ بس۔ تھڈ ہےا سے حد تے قرارڈ بے ے چینڈ بے

 بھڈ سےچا ڍبھڈ نے اس۔ تھا پارہا نہیں سمجھ ڍچھ بھڈ

 جیسے پہاڑ‘  مالڇ ڍا اعصاب مضبےط اتنے ڍہ تھا نہیں

 اس ڎھڑڈ اس جہانزیب زر شاہ فہم معاملہ االے حےصلے

 اس۔ ڎا لڎے ڍرنے محسےس ڍے خےد الچار ے بس بے قدر
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 ڍا مشعال اڎر۔ ڎا جائے پڑ بھڈ میں مشڍل ڍسڈ ڍڈ قسم

 سلیپنڌ طرف دےسرڈ تے تھا رہا چڑا اسے ےجےد سدھ بے

 ےہ۔ تھا الرہا ڍھینچ تڇ رےح سے جسم ریپر خالڈ ڍا پلز

 حل ایڇ ےاقعڈ نے مشعال۔ لڎا ٹہلنے سے بسڈ بے انتہائڈ

 طرف ڍڈ رےیےں ڎزشتہ ڍے اس ذہن ڍا اس۔ تھا لیا نڍال

۔ہےڎئڈ حاےڈ پر آےازےں سب آےاز ایڇ پھر۔ لڎا دےڑنے  

 ڍیا مجھے بھال…‘  مجھے ہےا نہیں تے بھڈ ڍچھ ’’

 بڑا بہت۔ ہےں مضبےط بہت بھڈ اب میں۔ ہےسڍتاہے

 پر جان اپنڈ سے ہاتھےں اپنے‘  نے میں ہے ڍیا حےصلہ

 ایڇ ٹہلتے ٹہلتے ےہ‘‘ ۔ ہےتا نہیں ڍام بزدلےںڍا جانا ڍھیل

 دیڍھا ڍے ےجےد حرڍت ے حس بے ڍے مشعال۔ ڎیا رڇ دم

 پر چہرے ڍے اس ےہاں۔ ڎیا بیٹھ پاس ڍے اس ٓ فےرا تے
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 ےہ ڍہ سے ابیشا تھڈ رہڈ ڍہہ ےہ۔ تھا سڍےن بہت ےاقعڈ

 پرنےر سے چاندنڈ سے ہمیشہ۔ ہے سے سڍےن بہت یہاں

 نے اس۔ تھا استراحت محے اےڑھے ردا ڍڈ زردڈ رہچہ

 میں حےاس ے ہےش ڍا مشعال تے لئے ڍاٹ ہےنٹ سے سختڈ

 چڑانے اسے۔ ہےا آڍھڑا سامنے ڍے اس ےجےد ڍرتا حرڍت

۔ہے رہا ڍہہ جیسے لڎا  

 جھڍنے مشعال۔ تھڈ سڍتڈ نہیں جھڇ مشعال!  لے دیڍھ ’’

 ٹٹے میں زعم اسڈ اےر تھڈ ہےئڈ ڍب ہڈ پیدا لئے ڍے

 تے تمہیں۔ ہے ہےڎئڈ ڍرچڈ ڍرچڈ۔ ہے ڎئڈ بڍھر۔ ڎئڈ

 شدید ڍتنڈ تھے چاہتے یہڈ خےد تے تم۔ چاہئے ہےنا خےش

 قبر سے ہاتھےں اپنے ڍے مشعال تمہارڈ ناں تھڈ خےاہش

 تمہارڈ ےہ آج لے ڍڈ مارنے ڍر ترسا ترسا ڍڈ اتارنے میں

 برڈ بہت تھڈ آتڈ ڎھن سے اس تے تمہیں۔ ہے ہےرہڈ پےرڈ
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 ےجےد شرمناڇ ے حیا بے اپنے آج ےہ تے ناں ھڈت لڎتڈ

 ہے چلڈ نڍل بتائے تمہیں بغیر سے زندڎڈ تمہارڈ سمیت

۔ہے ہےرہے ڍیےں پریشان اتنے اب پھر تے  ‘‘ 

۔ ہےڎیا پاڎل دم ایڇ ےہ‘‘…  ڍرے ہےش پلیز…  اٹھے!  مشعال ’’

 اٹھڈ نہیں ےہ مڎر لڎا جھنجےڑنے اسے طرح ڍڈ دیےانےں

 جے ےہ۔ تھا ہےا نہیں اثر ڍا پڍار ڍسڈ ڍڈ زر شاہ پر اس تھڈ

 فرض لئے اپنے دینا جےاب ڍا بات ہر اےر چےٹ ہر ڍڈ اس

 سے دیےانڎیےں ڍڈ زر شاہ ےقت اس۔ تھڈ سمجھتڈ عین

 زر شاہ۔ تھڈ چڍڈ رےٹھ سے سب مےندے آنڍھیں خبر بے

۔لڎا دیڍھنے ڍے ریپر خالڈ پھر دفعہ ایڇ تےجہ ڍڈ  

 بعد دیر ڍافڈ‘‘ ؟ آئیں سے ڍہاں ڎےلیاں یہ پاس ڍے اس ’’

 جےں جےں ےہ تھا سمایا میں ذہن خیال غےر قابل ڍےئڈ

۔تھا جارہا الجھتا مزید تھا جارہا سےچتا  
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 ےہ۔ لڎا دینے آےازیں ڍر چیخ چیخ ڍے اماں ےہ پل ہڈ اڎلے

 سے چینڈ بے ے پریشانڈ ڍے ذر شاہ۔ آئیں بھاڎڈ ٓ فےرا

 ڍر دیڍھ سےتے میں ڍمرے ڍے اس ڍے مشعال اےر ٹہلتے

۔ڎئیں ٹھٹڇ  

 جانے ان انہیں‘‘ ؟ تھے رہے پڍار ڍیےں!  بیٹا ہے بات ڍیا ’’

۔لڎے ڍرنے تنڌ خدشے  

 ڍے اماں ریپر خالڈ نے اس‘‘ ؟ تھیں الئڈ آپ ڎےلیاں یہ ’’

 ڍچھ ڍہیں ضرےر۔ چےنڍیں مزید ڍر دیڍھ ےہ تے ڍیا سامنے

۔تھا دیا ڍہہ ڍر پڍار پڍار دل ڍا ان تھا ہےڎیا غلط  

 لیڍن تھیں منڎےائڈ ڍر ڍہہ سے چےڍیدار نے میں…  ہاں ’’

 …!‘‘ بیٹا
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 بہت ہمیشہ ےہ سے اماں‘‘ ؟ تھیں منڎےائڈ ڍیےں…  ڍیےں ’’

 پتھر بخےد خےد لہجہ ےقت اس مڎر تھا ڍرتا بات سے تمیز

۔ہےڎئیں پریشان مزید اماں۔ ہےڎیا  

 دڈ ڍر لڍھ نے اسڈ تھا ہےرہا درد میں سر ڍے مشعال ’’

 تے ےالے یہ۔ ڍرمنڎےادیں ڍہہ ےس چےڍیدار نے میں تھیں

 بھڈ عالےہ ڍے اس تھے دیڍھے خےد نے میں تھے دےپتے

 پڑھڈ میں!  بیٹا دیڍھ۔ تھے پتے دے بھڈ ڍے رنڎےں اےر دے

 اماں‘‘ ؟ ہیں ڍیسڈ دےائیں یہ؟ جانےں ڍیا میں نہیں ہےں لڍھڈ

 الٹ ڍچھ ضرےر ڎئیں سمجھ سے رےیے سخت ڍے زر شاہ

۔ہے ہےڎیا  

 اماں‘  تھا رہا پےچھ ےہ‘‘ ؟ آج…  نے آپ ںتھی دڈ الڍر ڍب ’’

۔ہالدڈ ڎردن میں نفڈ نے  
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۔تھیں دڈ الڍر ڍے جمعے پچھلے ہے ہےڎیا ہفتہ ’’  ‘‘ 

’’ ۔ ڎیا اڑ سے بھڇ دماغ ڍا اس تے پر بات ڍڈ اماں‘‘!  ڍیا ’’

 پچھلے یہ ہے مطلب ڍا اس!  آپ ہیں رہڈ ڍہہ ڍیا…  نے…  اےہ

 تے آج اےر ہے ڍررہڈ استعمال ڎےلیاں یہ سے جمعے

 ےہ‘‘…  نے لڑڍڈ عقل ڍم اس ڍردیا ڍیا یہ…  یہ…  ہے سےمےار

 نے ٹانڎےں تے یا ڎیا ٹڇ ہڈ پر بستر مسلتے ماتھا بار بار

 اسے میں ناسمجھڈ اماں۔ تھا ڍردیا انڍار سے دینے ساتھ

 بے سے خےد جے۔ لڎا دیڍھنے اسے ےہ اےر ڎئیں دیڍھے

 یقین ےاس۔ تھڈ سےرہڈ ڍئے حاصل تےجہ ڍڈ اس ڎانہ

 نیند مسلسل اےر طبیعت ڎرڈ ڎرڈ ڍڈ اس تھا آرہا نہیں

 ڍڈ اس۔ تھا ڎیا نہیں دھیان طرف اس بھڈ ڍر دیڍھ لیتے

 چلڈ تڇ حد اس ےہ ڍہ تھا ہےا نہیں اندازہ بھڈ سے باتےں

 ڍر ڍھا ٹیبلیٹز میں ڍمرے علیحدہ ےہ تے لئے اس۔ ڎڈ جائے
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 ڈرہت سےتڈ پڑڈ دن سارا اےر رات سارڈ۔ تھڈ سےجاتڈ

 ایسا ڍر بےجھ جان ےہ ڍہ تھے رہے سمجھ اماں اےر ےہ۔ تھڈ

 بھڈ پر دینے دستڇ بار بار ڍر بےجھ جان۔ ہے ڍررہڈ

 ڍے اس اب تھڈ ڍیا بات اصل لیڍن ڍھےلتڈ نہیں درےازہ

۔تھڈ آئڈ میں علم  

 رہ ڍر ڈال پر ےجےد ڍے مشعال نڎاہ سڈ بس بے ایڇ ےہ

 ڍڈ رنےڍ تالش ریپر دےسرا آڍر میں ڍمرے دےسرے۔ ڎیا

 بھڈ ےہ بعد ڍے بسیار تالش ڍڈ منٹےں چند ڍڈ ڍےشش

 ڎیا مل پڑا میں شاپر ےالے میڈیسن سے نیچے ڍے تڍیے

 سہے رہے تے ڍے زر شاہ۔ تھا خالڈ بھڈ ریپر دےسرا

 تھے ریپرز اےر دے عالےہ ڍے نیند۔ ہےڎئے خطا بھڈ اےسان

 ےہیں ڍر تھام سر ےہ۔ ڍا پیناڈےل دےسرا اےر ڈسپرین ایڇ

 آنے بھڈ غصہ پر مشعال ساتھ ساتھ ڍے بسڈ بے۔ اڎی بیٹھ
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 ےجےد ہےئے سےئے ڍے اس ےہ ڍہ تھا رہا چل نہیں بس۔ لڎا

۔ڍردے ڍھڑا ڍر جھنجےڑ ڍے  

 میرا۔ نہیں ڍیےں بتاتے؟ نے اس ہے ڍیا ڍیا؟ ہے بات ڍیا ’’

 الجھ ڍر دیڍھ تھامے سر اسے اماں‘‘ ۔ ہے رہا ہےل تےدل

۔ڈالڈ پر ان نڎاہ سڈ ڍڈ چارڎڈ بے ایڇ نے اس۔ ڎئیں  

 ڍڈ پےٹنسڈ ہائڈ قدر اس۔ ہیں ڎےلیاں ڍڈ نیند یہ!  اماں ’’

 تے ڍرے استعمال ڎےلڈ ایڇ صرف بندہ اڎر ہیں ڎےلیاں

 چہیتڈ ڍڈ آپ اےر رہتا نہیں میں حےاس ے ہےش رات سارڈ

 اےر ہے ڍررہڈ استعمال ڎےلیاں یہ سے ہفتے ایڇ پےرے

 بے سڈ ذرا۔ ہیں لڈ ڎےلیاں ڍتنڈ نے اس نہیں پتا آج

 بات اس مڎر ہے جاسڍتڈ بھڈ میں قبر یہ سے احتیاطڈ

 بے‘  غصے ے غم‘  جھنجالہٹ سخت‘‘!  ڍیا ڍے اس سے
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 ے حیران ڍر سن اماں۔ ڎیا ڍہتا سے پریشانڈ اےر یقینڈ

۔ڎئیں تے ہڈ ہےل پر لہجے ے لب ڍے اس۔ ہےئیں پریشان  

 نہ بےل اچھا ڍبھڈ۔ ڎڈ مرے ڍیےں یہ ڍرے خیر خدا ’’

 ہےں ڍہتڈ سچ تے میں۔ ڍہنا ہڈ الٹا ڍہنا ڍچھ بھڈ جب۔ بےلنا

 تڇ حالت اس ڍے اس ہڈ نے تم۔ ہے قصےر تمہارا سب یہ

 حد اس یہ ڍہ ہے دھرا ڍیا ہڈ تمہارا سب یہ۔ ہے پہنچایا

 یہ ڍہ تمہیں تھا سمجھایا دفعہ ڍتنڈ نے میں۔ ڎئڈ چلڈ تڇ

‘  ہے مرد تے تم لیڍن ہے ذات لڑڍڈ‘  ہے عقل ڍم‘  ہے ضدڈ

 بھڈ پھر۔ ہے رڍھتے خرد ے عقل‘  ہے سڍتے سےچ بھال چھاا

‘  ڍرے نہ سختڈ نے میں ڍہا ڍتنا۔ سنڈ نہ ڍےئڈ میرڈ نے تم

 پھر تے یہ۔ ہیں جاتڈ ٹےٹ نہیں سنےرتڈ چیزیں سے سختڈ

 بازار تے جاتڈ ٹےٹ جے تھڈ نہیں تے چیز ڍےئڈ تھڈ انسان
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۔ مانڈ نہیں بات ڍےئڈ میرڈ نے تم مڎر۔ آتے لے نئڈ سے

 میرڈ یہڈ۔ تھا سےار بھےت ڍا بات ڍس پر تم جانے نہ

 ے شب میرڈ نے تم زر شاہ رڍھڈ الج اچھڈ۔ نا تھڈ تربیت

۔ ڍا خدمتےں میرڈ نے تم دیا صلہ اچھا۔ ڍڈ محنت ڍڈ رےز

 تمہیں میں سے دن اسڈ۔ بھڈ انجام اب نے تم لیا دیڍھ

 جے ڎے دے جےاب ڍیا ڍے باپ ماں ڍے اس۔ تھڈ رےڍتڈ

 نے جنہےں ہیں چاہتے ڍر بڑھ بھڈ سے بیٹےں تمہیں

 سارے اس۔ ڍڈ نہیں پرےاہ بھڈ ڍڈ بیٹڈ اپنڈ خاطر تمہارڈ

 دیس جس یہ۔ تھا نہیں قصےر ڍےئڈ ڍا مشعال تے میں قصے

۔ نڈر‘  باڇ بے۔ ہے ایسا ہڈ معاشرہ ڍا ےہاں تھڈ آئڈ سے

 ہمارا یہ تے اب تھڈ ہےئڈ میں ماحےل اسڈ تربیت ڍڈ اس

 اپنڈ۔ بنالیتے اپنا سے تےجہ‘  محبت پنڈا ہم اسے ڍہ تھا ڍام
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 تم تھڈ نہیں ہےئڈ بڎڑڈ میں اصل یہ۔ ڍرلیتے اسیر ڍا مٹڈ

 دےسرےں۔ تم ہے ایسے ہڈ سے شرےع۔ تھے ہےئے بڎڑے

 ساتھ ڍے اس۔ ہے رہا ملتا سڍےن تمہیں ڍر دے اذیت ڍے

 ڍرتے سلےڇ برا بھڈ سے جانےرےں طرح ڍڈ اےرےں بھڈ

 تم بھڈ پھر۔ ہے بیےڈ ارڈتمہ یہ سےچا نہ تڇ یہ۔ رہے

‘  چالئے نہ زبان سامنے تمہارے یہ ڍہ تھے رڍھتے تےقع

 سب ڍئے بند آنڍھیں چاپ چپ جائے ڍرتے تم جے‘  نا رےئے

 یہ سےچا نہیں ڍیےں یہ!  پاڎل مڎر۔ جائے ڍرتڈ برداشت

 تمہارے یہ ڍیا۔ ےجےد بنا سے پےشت ڎےشت ہے انسان بھڈ

 الزمڈ جانا نڍل ڍا یخچ تے ہے درد۔ نہ بھڈ چیختڈ پر ظلم

۔تھیں رہڈ رے لئے ڍے مشعال اماں‘‘ ۔ ہے امر  
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 ڍے اس اڎر۔ ہے ڍیا مایےس بہت مجھے نے تم!  زر شاہ ’’

۔ ڎڈ دیڍھےں نہیں بھڈ شڍل تمہارڈ ڍبھڈ میں تے ہےا ڍچھ

 سے محبت سے اس تم اڎر۔ ڎڈ ڍرےں نہیں معاف ڍبھڈ

 ےت دیڍھتے سے نظر اچھڈ‘  رڍھتے رےیہ نرم‘  آتے پیش

 نے اس۔ تھا ملنا ڍچھ سب یہڈ بھڈ تمہیں میں جےاب یقینا

 میں آےاز اےنچڈ ڍبھڈ۔ ڍڈ نہیں بدتمیزڈ ساتھ میرے ڍبھڈ

 نرمڈ‘  محبت‘  پیار‘  تےجہ ہمارڈ تے اسے۔ ڍڈ نہیں بات

 زر شاہ نے تم اےر تھڈ ضرےرت ڍڈ سلےڇ اچھے اےر

 رےتے اماں‘‘ ۔ چھےڑڈ نہیں ڍسر ڍےئڈ میں تےڑنے اسے

 میں ڍمرے دےسرے ڍرڍے اظہار ڍا خفڎڈ پنڈا رےتے

 ڍے ےجےد الپرےاہ‘  سدھ بے‘  خبر بے ڍے مشعال۔ آڎئیں

 ڍمبل ڍر سمیٹ ڍے بالےں پریشان‘  بڍھرے ڍرڍے سیدھا
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 ظاہر پرسڍےن ڍے خےد۔ آڎیا ےہیں بھڈ زر شاہ’  اےڑھایا

 مچا بھانبھڑ۔تھا برپا طالطم ایڇ تے اندر مڎر۔ تھا ڍررہا

 ڍردڈ پےرڈ نے باتےں ڍڈ اماں ڍسر سہڈ رہڈ۔ تھا ہےا

 جلتے میں آڌ ڍڈ ندامت‘  تاسف‘  شرمندڎڈ ےہ۔ تھڈ

 نہ تھا ڍرسڍتا نہیں انداز نظر بات یہ ےہ۔ تھا ہےرہا پریشان

 پر قیمت بھڈ ڍسڈ تھا سڍتا چھےڑ پر حال ڍے اس اسے

 ہفتے ایڇ ےہ دےسرا اےر تھیں ڎےلیاں تیز قدر اس۔ نہیں

 ذڈ ایڇ تے ڎےلیاں ایسڈ۔ ھڈت ڍررہڈ استعمال مسلسل سے

 پر طےر جسمانڈ ے ذہنڈ بھڈ ڍے انسان مند خرد ے ہےش

 ڎلے ڍے مےت ےہ ڍہ ٓ حتڈ۔ ہیں دیتڈ رڍھ ڍرڍے مفلےج

 مقصد یہ چھپا میں فرار ےقتڈ ڍے مشعال جبڍہ ہے لڎالیتا
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 نے اذیت ے غم‘  ڍرب‘  پریشانڈ‘  دڍھ تے ہےا ےاضح ڍر ڍھل

۔جمالیا ڈیرہ پر ےجےد سارے  

 ڍے اس ڍرڍے صاف آنسے اپنے اماں‘‘!  ہےڎا ڍیا اب ’’

 تھام ڍالئڈ ڍڈ مشعال ےہ۔ لڎیں دیڍھنے ڍے چہرے پریشان

 رہڈ چل سے رفتار آہستہ بہت۔ لڎا ڍرنے چیڇ نبض ڍر

۔تھڈ  

 ہڈ پاس ڍے ان بھڈ ےہ ڍر چھےڑ ڍالئڈ؟ ہےڎا ڍیا نہیں پتہ ’’

 دم ایڇ ڍے اماں۔ تھے اعصاب ٹےٹے ٹےٹے عجیب۔ ڎیا بیٹھ

 جذباتڈ ہڈ زیادہ ڍچھ ےہ لئے ڍے مشعال۔ آیا ترس پر اس

۔تھیں ہےڎئڈ  

؟ڎا آئے ڍب ہےش اسے ’’  ‘‘ 
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 سارا۔ تھا مایےس بہت ےہ‘‘…  نہیں یا بھڈ ڎا آئے…  نہیں پتا ’’

۔تھا ڎیا بہہ طرح ڍڈ جھاڌ ڍڈ صابن طنطنہ  

 لبےں ہاتھ ڍا مشعال ڍر تڑپ بہت نے اماں‘‘…  ڍرے نہ اللہ ’’

 ہےنٹ سے بسڈ بے ےہ۔ لڎالیا سے سینے ڍر چھے سے

۔ڎیا دیڍھے انہیں ڍاٹتے  

۔ ہے ڍررہڈ استعمال ڎےلیاں یہ سے ہفتے ایڇ یہ!  اماں ’’

 قبےل تے ایڇ۔ ہیں لڈ ڍتنڈ نے اس آج ڍہ جانتا نہیں میں اب

 سے ایڇ لیڍن ہے جاسڍتا الیا میں ہےش‘  ہے صےرت

 صےرت اس۔ ہیں دہ نقصان بہت لئے ڍے اس!  اماں زائد

۔ہےں رہڈ ڍرتڈ استعمال بھڈ پہلے ےہ ڍہ میں  ‘‘ 

۔ہیں چلتے لے اسپتال اسے۔ ڍرے ڍام ایڇ زر شاہ’ ۔  ‘‘ 
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 ڍے طرح سے۔ ہے مشڍل بہت یہ!  اماں ہیں رہڈ ڍہہ ڍیا ’’

 ڍہ نہیں علم تے بھڈ یہ ہمیں سے اےپر۔ ہیں ہےسڍتے مسائل

 سےئڈ ڍڈ اس‘‘ ۔ ہیں ڍڈ استعمال ڎےلیاں ڍتنڈ نے اس آج

۔ لڎا ہالنے ڎردن میں نفڈ۔ تھڈ ہےئڈ اٹڍڈ ہیںے تڇ ابھڈ

۔دیڍھا اسے سے نظرےں بھرڈ تاسف نے اماں  

 مت ظالم اتنے؟ ڎے دے چھےڑ لئے ڍے مرنے اسے ڍیا تے ’’

 خےف ہڈ ڍا خدا ڍچھ!  ڍرے مت تےہین ڍڈ انسانیت!  بنے

 قرار لباس اسے تے نے اسالم۔ تمہارڈ ہے بیےڈ یہ۔ ڍرلے

 اپنے سے ہاتھےں ہڈ اپنے ےہ شےہر ڍیسے تم اےر ہے دیا

 فرض ڍا مسلمان ایڇ۔ ہے ہےئے تلے پر ڍرنے برہنہ ڍے آپ

 سلےڇ اچھا بلڍہ نہیں ہڈ پالنا ڍھالنا صرف ڍے بیےڈ اپنڈ

 اسالم تمہارڈ؟ تعلیم ےہ تمہارڈ ڎئڈ ڍہاں۔ ہے بھڈ ڍرنا
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 نے تم جے تمہارے ڎا آئے نہیں ڍام ڍچھ؟ محبت سے

 ڎے جائیں ضائع اعمال سب…  بنےایا اسپتال‘  بنےایا مدرسہ

 ہے غلط ڍتنے۔ ڎے ڍرے نہیں خیال ہڈ ڍا الناس حقےق تم اڎر

 پالتے اپنے تے ڍے انسان۔ تھڈ سڍتڈ نہیں بھڈ سےچ میں تم

 مرہم پر زخم ڍے اس ہے ہےجاتڈ محبت بھڈ سے ڍتے

 ڎئڈ بھڈ سے جانےر ڍیا بیےڈ تمہارڈ یہ اےر ہے لڎاتا

 محبت لئے ےڍ اس میں دل تمہارے بھڈ ذرا؟ ہے ڎزرڈ

 میں دل ڍے بیےڈ میاں تے سے لفظےں ڍے نڍاح؟ ہے نہیں

 جے ہے شےہر ڍیسے تم۔ ہیں پڑتے پھےٹ سےئے ڍے محبت

 ہےئے تلے پر مارنے ڍے بیےڈ اپنڈ سے ہاتھےں ہڈ اپنے

 میں ڍاش۔ سے خےد مجھے ہے ہےرہڈ محسےس شرم۔ ہے

 سے ماں تمہارڈ پھر یا ہےتڈ ڍڈ نہ تربیت تمہارڈ نے
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۔ لڎیں رےنے زارےقطار اماں‘‘ ۔ ہےتا ڍیا نہ ہڈ ہےعد ڍےئڈ

۔ہےڎیا پریشان مزید ےہ  

 اےر ڍسڈ تے میں۔ تھا نہیں ہرڎز مطلب یہ میرا!  اماں ’’

 نڍالتا ڎاڑڈ میں۔ نہیں رےئیں اچھا۔ تھا رہا ڍہہ میں رنڌ

۔ہیں چلتے لے اسپتال اسے پھر ہےں  ‘‘ 

 اماں۔ یاڎ نڍل باہر ڍر اٹھ دم ایڇ ڍراتے چپ انہیں زر شاہ

۔ڍئے صاف آنسے اپنے سے پلے ڍے چادر ٓ فےرا نے  

 ؤؤؤ

 ڍڈ رسالے لیٹے لیٹے پر بستر میں ڍمرے ڍے اسپتال ےہ

 ڍمرے ساتھ ایڇ دےنےں ےہ جب تھڈ ڍررہڈ ڎردانڈ ےرق

 ہاتھ ڍے اس الٹتے صفحہ ڍر دیڍھ انہیں۔ ہےئے داخل میں

 مسڍرا طرف ڍڈ اماں ڍرڍے بند رسالہ نے اس۔ ڎئے رڇ
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 دھرڈ پر ٹیبل جانب ڍڈ پائےں ڍے اس زر شاہ۔ ھادیڍ ڍر

 اس اماں جبڍہ تھا لڎا دیڍھنے ڍاغذات مےجےد میں فائل

 دن۔ تھڈ ہےڎئڈ ختم شفٹ ڍڈ رات۔ ڎئیں بیٹھ سرہانے ڍے

 پاس ڍے اس قریب ڍے نے اماں ہڈ ہےتے شرےعات ڍڈ

۔تھیں مےجےد میں اسپتال  

‘‘ ۔ ںنا ڎزرڈ اچھڈ رات‘  تمہارڈ اب ہے طبیعت ڍیسڈ ’’

 ےالہانہ قدر اس ےہ۔ لڎڈ پےچھنے ےہ ڍر چےم پیشانڈ ڍڈ اس

 ڍر رڍھ طرف ایڇ رسالہ۔ مسڍرادڈ سے دلڈ بے پر پیار

۔لئے تھام ہاتھ دےنےں ڍے ان  

 نے اس‘‘ ۔ ہیں ڍرتڈ ڍیےں فڍر میرڈ آپ۔ ہےں ٹھیڇ میں ’’

 ڍرڍے بند فائل جے دیڍھا طرف ڍڈ زر شاہ نظر ایڇ

 سے ہفتے ایڇ مسلسل ےہ۔ تھا رہا نڍل باہر سے ڍمرے
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۔ تھڈ رہڈ دیڍھ بناتے رےٹین اپنڈ چاپ چپ یےنہڈ اسے

 آٹھ ان۔ تھا ڎزارتا بھڈ میں اسپتال پاس ڍے اس ےہ رات

 اس ڍڈ اس ےہ تھا رہا خامےش قدر جس ےہ میں دنےں

 ڍا حیرت اپنڈ لیڍن۔ تھڈ حیران اندر ہڈ اندر پر خامےشڈ

۔تھڈ ڍرسڍڈ نہیں اظہار  

 لے۔ ڎڈ ہےں ناراض بہت میں تے ڍڈ بات ایسڈ نے تم آئندہ ’’

 نے انہےں‘‘ ۔ ہے ڍرتڈ ڍیےں فڍر ڍڈ بیٹیےں ماں بتائے بھال

 ڍے ان بازے دےنےں مسڍراتے نے اس تے ڍہا سے خفڎڈ

۔ تھا جاچڍا باہر زر شاہ۔ ڍرلئے حمائل ڎرد ڍے ڍندھےں

۔تھیں دےنےں صرف ےہ میں ڍمرے  

 قابل جے ہے ڍرتڈ فڍر ڍڈ بیٹڈ ایسڈ تے بھڈ ماں!  اماں’’ ۔

۔ حیا بے ے شرم بے بہت۔ ہےں برڈ بہت تے میں۔ ہے محبت
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 ڎھن صرف سے مجھ ڍہ ہےں ہےئڈ ڎرڈ اتنڈ تے میں!  اماں

 تے پر مجھ جاسڍتڈ ڍڈ نہیں محبت‘  ہے جاسڍتڈ ڍھائڈ ہڈ

 نہیں سمیٹا میں دامن بھرے محبت‘  جاسڍتاہے تھےڍا

 بدلتے ڍے باپ اےر ماں حقیقڈ اپنڈ نے میں!  اماں۔ جاسڍتا

 بھال تعلق ہر سے مرےتڈ بے قدر ڍس نے انہےں۔ ہے دیڍھا

 میرڈ آپ بھڈ پھر!  اماں اےر۔ تھا سنادیا فیصلہ صرف ڍر

 ےہ‘‘ ؟ بھڈ باےجےد ڍے ہےجانے ڍچھ اتنا؟ ہیں ڍرتڈ فڍر

 دم ایڇ نے اماں۔ تھڈ رہڈ ڍہہ سے یاسیت ے آزردڎڈ بہت

۔چمٹالیا سے سینے اپنے اسے  

 جالتڈ دل بھڈ اپنا۔ باتیں ایسڈ ہے ڍرتڈ ڍیےں ! قربان ماں ’’

۔ تمہارڈ میں ہےں ماں۔ ہے بیٹڈ میرڈ تم۔ بھڈ میرا اےر ہے

 ماں خےد تم ابھڈ۔ ڎڈ لڎائےں ہاتھ ایڇ تے بےال سیدھا الٹا اب
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 ایسا لئے اسڈ؟ ہے ہےتڈ ڍیا ممتا علم ڍیا تمہیں ناں بنڈ نہیں

 پھر تے ڍرےڎڈ پیدا اےالد خےد جب۔ ہے رہڈ ڍہہ ڍچھ سب

 چھےڑتے ڍب ڍے اےالد باپ ماں بھال۔ ڎڈ پےچھےں میں

 ڍہہ سے دڍھ بہت اماں‘‘ ۔ سمجھتڈ نہیں ہڈ اےالد تے یہ۔ہیں

 سینے ڍے ان سے خامےشڈ ہڈ بہت نے اس۔ تھیں رہڈ

 آیا چال میں ڍمرے دےبارہ زر شاہ تبھڈ۔ چھپالیا منہ میں

۔تھا  

 ےل ڎھر ڍے مشعال ہم پھر۔ڍرلے بات سے ڈاڍٹر!  زر شاہ ’’

 ڍہا نے اماں ڍرتے ڍنڎھا میں بالےں ڍے اس‘‘ ۔ ڎے جائیں

 سے ڍمرے ڍر ہال سر پھر۔ دیڍھا ڍے دےنےں نے اس تے

۔آیا نڍل باہر  
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 ڍڈ سےمےار پہلے دن آٹھ۔ تھا ہےجانا ڈسچارج ڍے مشعال آج

 ڍڈ ہےنے چین بے ہاتھےں ڍے آنسےئےں ڍے اماں ڍے رات

 لے یہاں اسے ہےڍر مجبےر ہاتھےں ڍے دل اپنے ےہ بجائے

 بالڍل ڍے جسم ڍے مشعال نے استعمال ڍے میڈیسن۔ تھا آیا

 بنادیا ناڍارہ نے پےائزن سسٹم ڍا اندر۔ تھا ڍردیا بس بے ہڈ

 لے اسپتال اسے جب ےہ۔ تھڈ ہےچڍڈ ختم مدافعت قےت۔ تھا

 بھڈ آڍر یہاں۔ تھڈ میں حالت سپریس بہت ےہ تے تھا آیا ڍر

 تے پہلے۔ تھا اپڑ ڍرنا سامنا ڍا مسائل سے بہت اسے

 سراسر یہ۔ تھے نہیں تیار ڍے دینے ٹریٹمنٹ اسے ڈاڍٹرز

 اےر عہدہ اپنا ڍا اس آڍر یہاں مڎر۔ تھا ڍیس ڍا خےدڍشڈ

 ڍڈ اس طرح ڍڈ پاڎلےں ےہ۔ تھے ڍرڎئے ڍام تعلقات

 اسے ڈاڍٹرز جب۔ تھا ڍررہا دےڑ بھاڌ لئے ڍے زندڎڈ
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 سے شدت قدر ڍس اسے تے تھے ڎئے لے میں یے سڈ آئڈ

 ڍس لئے ڍے اس زندڎڈ ڍڈ لڑڍڈ اس ڍہ تھا ہےا احساس

 بھڈ اندر ڍے اس تے نڍال سے جسم پےائزن۔ ہے اہم قدر

 آنڍھیں نے اس بعد دن دے۔ لڎڈ دےڑنے رمق ڍڈ زندڎڈ

 صالحیت ڍڈ سمجھنے سےچنے بھڈ تب لیڍن تھیں ڍھےلڈ

 زندڎڈ اسے نے ٹریٹمنٹ مسلسل میں بعد۔ تھڈ نابلد سے

 علم اسے جب۔ تھا ڍردیا مجبےر پر بڑھانے قدم طرف ڍڈ

۔تھڈ رےئڈ ڍتنا ےہ تے ہے ڎئڈ بچ زندہ ےہ ڍہ ہےا  

 سے اماں ےہ‘‘ ؟ مجھے نے لےڎےں تم ہے ہے بچایا ڍیےں ’’

 پیچھے انہیں جھٹڍتے ڍے ہاتھےں ڍے ان۔ تھڈ لڑڈ ڍتنا

۔تھڈ ڎئڈ رےئے مسلسل بس ےہ دھڍیلتے  
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 اپنے مجھے۔ ماردے مجھے!  اماں رہنا زندہ نہیں مجھے ’’

 رےنا ڍر چیخ چیخ ڍا اس اےر اماں ےہ‘‘ ۔ ماردے سے ہاتھےں

۔ تھا آیا نڍل باہر سے ڍمرے ٓ فےرا۔ تھا پایا نہیں سہہ دھےنا

 اےر۔ تھا ڍرےادیا خامےش اسے ڍر لڎا انجڍشن نے ڈاڍٹر

 سارا۔ تھا ڍردیا نارمل پھر ڍے اس نے لمحےں ڎزرتے پھر

 خےد ےہ ڈہ ہےتے رات اےر رہتیں پاس ڍے اس اماں دن

 چڍر تین دے تےےہ ٹھہرتیں اسپتال اماں تڇ جب۔ چالآتا

 اس رات ڍر بھیج ڎھر ڍے اماں ےہ میں بعد۔ تھا لڎاتا ضرےر

 اس اسے نے اماں اےر نے اس۔ تھا جاتا ٹھہر ہڈ میں رےم

 اس بھڈ پھر تے اماں۔ تھا ڍہا نہیں بھڈ لفظ ایڇ پر حرڍت

 اس جبڍہ ںتھی ڍرلیتڈ باتیں شمار بے ڍڈ ادھر ادھر سے
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 ڍڈ ڍہنے بھڈ لفظ ایڇ ڍرڍے مخاطب ڍے اس تے اندر ڍے

۔تھڈ ہےسڍڈ نہیں ہمت  

 خےاہ۔ تھڈ دڈ نہیں اطالع بھڈ ڍے ڍسڈ میں حےیلڈ نے اس

 ڍہ بتاتا ڍیا انہیں ےہ پھر۔ ہےجاتے پریشان سب ےہاں مخےاہ

 یہ سب ےہ تے ےہاں ہے ڍڈ ڍیےں حرڍت یہ نے مشعال

 اب۔ ہے خےش بہت تھسا ڍے مشعال ےہ ڍہ تھے سمجھتے

 ڍیسا ساتھ ڍے اس ےہ ڍہ ہےتا علم بھڈ ذرا انہیں اڎر

 ڍیا جانے نہ تے ہے رہا ڍرتا سلےڇ ظالمانہ ے ےحشیانہ

 اپنے۔ تھا ہےرہا افسےس بہت پر خےد ڍر رہ رہ اسے۔ ڍرتے

 شرمندہ قدر اس سے ےجہ ڍڈ سلےڇ اےر اعمال‘  رےیےں

 نہیں بھڈ ہمت ڍڈ دیڍھنے ڍے مشعال ڍر اٹھا سر ڍہ تھا

 طرح ڍڈ ڎند ڍے ڎٹر ایڇ آپ اپنا اسے لمحہ ہر۔ تھڈ
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 بھڈ ڍسڈ ڍہ تھا قدر اس زیاں احساس۔ ہےتا محسےس غلیظ

۔تھا رہا دے لینے نہیں چین پل  

 دڈ دے اجازت ڍڈ جانے لے ڎھر ڍے مشعال نے ڈاڍٹر

 ڍرڍے پے چارجز تمام۔ لیا سانس بھرا سڍےن نے اس۔ تھڈ

 ہےئڈ لیٹڈ ڍرڍے بند آنڍھیں ےہ۔ آڎیا میں ڍمرے دےبارہ ےہ

۔تھیں رہڈ دبا سر ڍا اس آہستہ اماںآہستہ اےر۔ تھڈ  

 آہستہ بہت ڍرتے خیال ڍا مشعال‘‘ ؟ نے ڈاڍٹر ہے ڍہا ڍیا ’’

۔پےچھا نے انہےں میں آےاز  

 نارمل۔ ہے دڈ دے اجازت ڍڈ جانے لے ڎھر نے ڈاڍٹر ’’

‘‘ ۔ یںسمیٹ سامان آپ۔ ڎا رہے ہےتا بھڈ میں ڎھر تے ٹریٹمنٹ

 ڍرنے اڍٹھا سامان بھڈ خےد ڍر ڈال پر اس نظر ایڇ ےہ

۔بڑھا آڎے ڍے ڍرنے مدد ڍڈ اماں میں  



Novelnagri 
513 

 ڎیا چال ڍہیں بعد ڍے چھےڑنے ڎھر ڍے اماں اےر اسے ےہ

 اس جسم۔ آئیں لے میں ڍمرے ےالے زر شاہ اسے اماں۔ تھا

 نہیں پھر چل ڍے سہارے بغیر ےہ ڍہ تھا ہےچڍا الغر قدر

 ڍڈ سہارے اسے لئے ڍے جانے تڇ ےمر باتھ۔ تھڈ سڍتڈ

۔تھڈ پڑتڈ ضرےرت  

 ڍا پینے ڍھانے سے خانساماں میں‘  ڍرے آرام ڍر لیٹ تم ’’

 اےڑھا ڍمبل ڍر لٹا پر بستر اماںاسے‘‘ ۔ ڍرےالےں بندےبست

۔ڎئیں نڍل باہر دیتڈ ہدایت ڍر  

 ڍا پینے ڍھانے سے خانساماں میں‘  ڍرے آرام ڍر لیٹ تم ’’

 اےڑھا ڍمبل ڍر لٹا پر بستر اماںاسے‘ ‘۔ ڍرےالےں بندےبست

۔ڎئیں نڍل باہر دیتڈ ہدایت ڍر  
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 لڎڈ آنڍھ پہر ڍس جانے نہ۔ لڎڈ سستانے لیٹڈ پر بستر ےہ

 بھارڈ بہت سر تے اٹھڈ جب تھڈ سےئڈ ےقت ڍس اےر تھڈ

 ےہ لیٹڈ لمحے ڍچھ۔ تھڈ رہڈ اڍھڑ بھڈ سانس۔ تھا ہےرہا

 ڍے سر دڍھتے اپنے پھر رہڈ ڍرتڈ ہمےار سانس اپنڈ

 اپنے نظریں۔ ڎئڈ بیٹھ پر بستر ڍر تھام میں ہاتھےں دےنےں

 زر شاہ۔ ڎئیں بھےل پلٹنا لمحے چند تے اٹھیں طرف دائیں

۔ تھا رہا دیڍھ اسے سے انہماڇ بہت لیٹا ہڈ برابر ڍے اس

 پھر لڎڈ لینے جائزہ ڍا ڍمرے ےہ ڍر ہٹا نظریں سے پر اس

 رےم باتھ دمےجے میں ڍمرے ڍر اتر سے بستر ڍر ہٹا ڍمبل

 پر بستر ڍر اٹھ زر شاہ تے آئڈ باہر ڍر دھے ہاتھ منہ سے

 ہےئے رڍھے برقرار ڍے رےیے ڎزشتہ ےہ۔ تھا ہےا بیٹھا

 مےجےدڎڈ ڍڈ اس اٹھاتا قدم چھےٹے چھےٹے سے خامےشڈ

۔تھڈ ےالڈ نڍلنے باہر ڍرتڈ انداز نظر ڍے  
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 آےاز ڍڈ زر شاہ‘‘ ۔ میرڈ سنے بات پلیز۔ آئے ادھر!  مشعال ’’

 ڍر تھام دیےار۔ ڎئڈ رڇ ہڈ پر درےازے ےہیں ےہ ڍر سن

۔لیا سہارا نے اس لڎاتے ٹیڇ  

 ڍڈ لہجے ڍے زر شاہ‘‘ ۔ میں ہےں رہڈ سن۔ ڍہے ہاں ’’

 ہڈ پر چےڍھٹ ڍڈ درےازے ےہ ڍئے انداز نظر ڍے نرمڈ

 نرمڈ میں لہجے ڍے زر شاہ میں خیال ڍے اس۔ رہڈ جمڈ

 یا تھا ہےتا رےاناڍ پےرا مقصد ڍےئڈ جب تھڈ اترتڈ ہڈ تب

 ہڈ ےیسے ےہ۔ تھڈ ہےتڈ منےانڈ بات اپنڈ سے مشعال پھر

 رہنے ڍھڑا ےہیں جسم جبڍہ رہڈ دیڍھتڈ سے نڎاہےں سرد

۔تھا نہیں متحمل ڍا  

 ڍر تھام ہاتھ ڍا اس آڎیا پاس ڍے اس ڍر اٹھ ہڈ خےد زر شاہ

 اس۔ ڎیا بیٹھ ساتھ بھڈ خےد ڍر بٹھا پر بستر۔ آیا لے اندر

 ےہ۔ لڎا دینے ترتیب الفاظ لئے ڍے ےڍرن بات سے
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 دیڍھتڈ ڍے ہاتھےں اپنے الجھائے ڍے انڎلیےں سے خامےشڈ

۔رہڈ منتظر ڍڈ بےلنے ڍے اس  

 ایڇ نے اس تے بےال ےہ بعد دیر ڍافڈ‘‘ ؟ ڍہا ڍیےں یہ نے تم ’’

۔ڍھینچڈ اندر سانس ڎہرڈ  

 سے اس میں انداز ڍٹیلے سرد بہت‘‘ ؟ نے میں ہے ڍہا ڍیا ’’

۔تھا جھڍاہےا سر ڍا اس پےچھا  

 سرد ےہ‘‘ ؟ ڍیں استعمال ڍیےں ٹیبلیٹس سلیپنڌ نے تم ’’

۔ رہڈ دیڍھتڈ ڍے سر جھڍے جھڍے ڍے اس سے نڎاہےں

 تےقع ڍے اس ڍرتے محسےس ڍے خامےشڈ ڎزشتہ ڍڈ اس

۔ڎا ڍرجائے سےال یہ ےہ ڍہ تھڈ نہیں  

 سےال یہ ڍبھڈ تے لڎالیتے اندازہ ڍا سر جھڍے اپنے اڎر ’’

 ڍےئڈ۔ رڍھتے نہیں حق ڍا ڍرنے سےال یہ تم ‘ ڍرتے نہ
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 اندر۔ چاہا ٹالنا ڍے اس نے اس‘‘ ۔ ڍرے تے چاہے ڍرنا بات اےر

۔تھڈ ہےئڈ ڎھلڈ ڍڑےاہٹ تے  

 اڎر خدانخےاستہ۔ ڍرسڍتا نہیں بات اےر ڍےئڈ میں…  نہیں ’’

 جھنجال سخت ےہ‘‘ ۔ ہےتا ڍیا ہے جانتڈ تے ہےجاتا ڍچھ تمہیں

 بہت سمیت نڎاہےں سرد نڈاپ جے لڎا دیڍھنے اسے ڍر

۔تھڈ رہڈ لڌ پرسڍےن  

 یہ تمہارڈ ڍم از ڍم۔ مرجاتڈ بس۔ ہےتا ڍیا ہےں جانتڈ ہاں ’’

 تے سے ڎزارنے زندڎڈ ڍڈ اذیت ے غالمڈ ڎئڈ سےنپڈ

 انداز پرسڍےن بہت بھڈ اب ےہ‘‘ ۔ مرجاتڈ میں ڍہ تھا بہتر

 قدر اس تھا نادم پر رےیےں اپنے جے ےہ۔ تھڈ بےلڈ میں

 لڌ تے ہڈ آڌ جیسے تے اندر ڍے اس ڍر سن بجےا الپرےا

۔ڎئڈ  
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 نہ ڍیےں ہڈ مر ڍھاڍر ڎےلیاں سارڈ دفعہ ہڈ ایڇ پھر تے ’’

 بہت ےہ‘‘ ۔ طرح ڍڈ مسلسل عذاب۔ ہے زندہ بھڈ پھر۔ ڎئیں

 پایا سمجھ نہ بھڈ خےد۔ تھا ہےا جھنجالیا سخت۔ تھا سیٹ اپ

 ظالفا ڍے اس ےہ جب ہےا تب تے علم۔ ہے ڎیا ڍہہ ڍیا ےہ ڍہ

۔تھڈ ڍررہڈ تردید ڍڈ  

 تم میں۔ ہے رہے لے ڍام سے بیانڈ غلط تم!  زر شاہ نہیں ’’

۔ ہےں رہڈ نہیں مسلط طرح ڍڈ مسلسل عذاب بھڈ ڍبھڈ پر

 ڍرلیا بندےبست پےرا ڍا ڍرڈالنے ختم ڍے خےد تے نے میں

۔ دیا نہیں بھڈ مرنے مجھے نے جس تھے ہڈ تم تے یہ۔ تھا

 میں؟ تم ہے مالڇ ڍے نیچر ڈڍیس جانے نہ؟ تم ہے ظالم ڍتنے

 میں دل تمہارے بھڈ ابھڈ۔ پائڈ سمجھ نہیں تڇ ابھڈ تمہیں

۔ ہےڎڈ ڎئڈ رہ حسرت ڍےئڈ ڍڈ ڍرنے برباد ے تباہ مجھے
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 ترسا ترسا یہ۔ ڈالتے نہیں ڍیےں مار مجھے دفعہ ہڈ ایڇ تم

 سے دڍھ بہت‘‘ ۔ ہےڎا حاصل ڍیا آخر تمہیں سے مارنے ڍر

 اپنڈ لمحے چند ڍرڍے بند ھیںآنڍ۔ تھڈ ڎئڈ رڇ ےہ ڍہتے

 ڍڈ ڍےشش پےرڈ تے نے میں’’ ۔ رہڈ ڍرتڈ ہمےار سانس

 تعلق سارے ابھڈ تے چاہے تم۔ ڍڈ ہےجانے دےر سے تم تھڈ

۔ ہےڎا مقام ڍا مسرت عین یہ تے لئے میرے۔ ڈالے ڍر ختم

 نہیں تے حد آخرڈ پلز سلیپنڌ یہ میں صےرت دےسرڈ

۔ ہیں آتے ڍلن طریقے ڍئڈ بھڈ اےر ڍے خےدڍشڈ۔ تھیں

 اذیت یہ ڍڈ مےت ڍم از ڍم ڈرتڈ نہیں سے مےت میں اب

۔ہے پرسڍےن درجے ہزار سے اذیت ڎئڈ بخشڈ تمہارڈ  ‘‘ 
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 جے لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر ڍہہ میں انداز مطمئن بہت ےہ

 ہنس اختیار بے ےہ۔ تھا رہا دیڍھ اسے سے نظرےں یقین بے

۔دڈ  

 تے آتا نہیں نیقی؟ ہے رہے دیڍھ ڍیےں ایسے!  شاہے ہےا ڍیا ’’

 ڍہ ڎڈ سنےں نہیں یہ مڎر ہےں دیتڈ دڍھا ڍرڍے عمل ابھڈ

 زر شاہ نے تم۔ ہےں مسلط پر تم طرح ڍڈ مسلسل عذاب میں

 تم تے نے میں؟ ہے ڍب ہڈ دیڍھڈ نفرت ڍڈ عےرت ابھڈ! 

 ڍے پاپا ماما تے چاہتڈ میں۔ دیا آنے نہیں حرف ڍےئڈ پر

 زر شاہ ںنہی مڎر بتادیتڈ سب ڍے امڈ بڑڈ ساتھ ساتھ

 میں اڎر۔ ڎے سمجھے نہیں ڍبھڈ ڍے عےرت تم!  جہانزیب

 بھڈ تم تے بتاتڈ متعلق ڍے سلےڇ ےحشیانہ تمہارے انہیں

 تے مرجاتڈ میں اڎر بھڈ اب۔ پاتے رےڇ نہ مجھے ڍبھڈ

 میرے قصےر سارا بھڈ اب۔ تھا آنا نہیں الزام پر تم بھڈ تب
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 تے ڎڈ ڍرےں ڍےشش دےبارہ میں اڎر اےر تھا آنا میں حصے

 ڍہتڈ سب میں لہجے سفاڇ ےہ‘‘ ۔ ڎے پائے جان نہیں بھڈ تم

 تڑپ ےہ۔ تھا ڍہا‘‘  شاہے’’  ڍر بےجھ جان ڍے اس نے اس۔ ڎئڈ

 مشعال۔ تھا ڍہا نہیں ڍچھ سے زبان مڎر۔ تھا ہےا سیدھا ڍر

 اطمینان جیسے ڍر دیڍھ سادھے چپ اسے اندر ڍے

 ڍڈ ندڈپس اذیت ساتھ ساتھ ڍے اذیتڈ خےد ےہ۔ لڎا اترنے

۔تھڈ ہےئڈ پہنچڈ تڇ حد  

 میں آنڍھےں ےہ‘‘ ۔ ڍرےڎڈ نہیں ڍچھ ایسا تم!  مشعال نہیں ’’

 ڍررہا منع اسے لئے پیار میں لہجے اےر سمےئے نرمڈ

 تھل جھل آنڍھیں ڍہ ٓ حتڈ۔ ڎئڈ ہنستڈ اختیار بے ےہ۔ تھا

 ڍے جس تھا رہا ڍہہ یہ ڍے اس شخص ایسا ایڇ۔ ڎئیں ہےتڈ

 اس سے جس۔ تھڈ ڎڑڎڑائڈ ڍر رے رے ڍبھڈ ےہ سامنے
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 یہ تے ےقت اس لیڍن۔ تھڈ مانڎڈ بھیڇ ڍڈ رحم بارہا نے

 استہزائیہ…  اب اےر۔ تھا بیٹھا بنا خدا باللہ نعےذ شخص

۔ڍیں صاف آنڍھیں اپنڈ نے اس ہنستے ہنستڈ  

 یہ تمہارا میں!  جہانزیب زر شاہ مسٹر سےرڈ ایم آئڈ ’’

 نہیں ساتھ مہارےت میں۔ ہےں چاہتڈ ڍرنا ختم ڍھیل بھیانڇ

 مجھ ہمدردیاں جھےٹڈ یہ اپنڈ تم آئندہ پلیز اےر چاہتڈ رہنا

 ڍےشش ناڍام ڍڈ بچانے مجھے ہڈ نہ۔ ڍرنا مت نچھاےر پر

‘  ےجےد میرے ڍہ ہےں جانتڈ طرح اچھڈ بھڈ یہ میں۔ ڍرنا

 ڍےئڈ نزدیڇ تمہارے ڍڈ انڍار میرے اےر‘  بات میرڈ

 دن۔ ڍرے رحم پر مجھ اب لئے ڍے خدا لیڍن نہیں اہمیت

 مجھے دن چند اےر ہے سہڈ تڍلیف سڈ بہت نے میں رات

 میں ہےں ڍرتڈ ےعدہ سے تم میں۔ دے ڎزارلینے سے سڍےن
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 رہےں نہیں میں زندڎڈ تمہارڈ طرح ڍڈ مسلسل عذاب

 مرنا سے سڍےن بہت میں۔ ڎڈ جائےں نڍل سے آرام۔ ڎڈ

 انسان درندے‘  ےحشڈ‘  نفرت قابل جیسے تم۔ ہےں چاہتڈ

 تم۔ ڍیا مایےس بہت مجھے نے تم‘  ہےڍر دےر ڍر ہٹ سے

‘‘  شاہے’’  ایڇ جے ےہ۔ ہے ڎئے بدل بھڈ تم تھے نہیں ایسے

 نے تم۔ ہے مرڎیا بھڈ ےہ۔ ہے نہیں بھڈ ڍہیں ےہ تھا ڍہیں

 ڍے خےشیےں سارڈ میرڈ تم۔ ہے ماردیا بھڈ اسے!  زر شاہ

 ڍہہ سب میں لہجے سے عجیب ےہ‘‘ ۔ ہے چاہتے ماردینا

 عاجزڈ اڇ تھڈ نہیں نفرت میں لہجے ڍے اس۔ ڈتھ رہڈ

 اٹڈ سے ڎرد ڍڈ نفرت آنڍھیں ڍڈ مشعال جبڍہ تھڈ سڈ

 ڍے ڍہنے ڍچھ۔ ہالسڍا نہ تڇ زبان ےہ پھر۔ تھیں ہےئڈ

 ےہ۔ تھا نادم پر ڍئے اپنے ےہ۔ تھا نہیں ہڈ بچا ڍچھ اب لئے
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 معافڈ بغیر ڍے اس مڎر تھا چاہتا مانڎنا معافڈ سے اس

 ڎردن سے خامےشڈ نے اس۔ تھڈ ڎئڈ لم سزا ہڈ مانڎے

 اسے رہڈ منتظر ڍڈ بےلنے ڍے اس دیر ڍچھ ےہ۔ جھڍالڈ

 بے ےہ۔ ڎئڈ نڍل سے ڍمرے ےہ ڍر دیڍھ خامےش بالڍل

۔ڎیا دیڍھے ڍے پردے ہلتے ڍے درےازے سے بسڈ  

 ٭…٭…٭…٭…٭…٭…٭

 ڎھر ڍے زر شاہ‘‘ ؟ ایسا نے تم ڍیا ڍیےں!  بیٹڈ مشعال ’’

۔ تھڈ ہےئڈ بیٹھڈ میں الئےنج ےہ بعد ڍے جانے نڍل سے

 چلڈ لیے ڍھانا لیے ڍے اس بھڈ اماں سارہ بعد دیر تھےڑڈ

 ہاتھ ڍا اس اماں ہےئڈ فارغ ہڈ جیسے ڍھاڍرےہ ڍھانا۔ آئیں

۔ لڎڈ ڍاٹنے ہےنٹ ےہ پر بات ڍڈ اس۔ لڎیں ڍہنے ڍر تھام

‘  تھڈ مطمئن ے پرسڍےن قدر جس سامنے ڍے زر شاہ
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 ے پریشان ہڈ اتنڈ ےہ سامنے ڍے اماں میں علیحدڎڈ

 انڎلیاں میں بالےں اپنے سے چینڈ بے۔ تھڈ مضطرب

 رہڈ دے جےاب برداشت ڍڈ ڍے اس ےقت اس۔ لڎڈ پھیرنے

۔تھڈ  

 ڍے اس مجھے بس؟ ڍیا ڍیےں نے میں!  اماں نہیں پتا ’’

 بے بہت میں تھا ڍہتا ےہ۔ تھڈ دڈ تڍلیف بہت نے لفظےں

 نے اس!  اںام ہےں ہےئڈ ڎرڈ بہت میں۔ ہےں حیا بے ے شرم

 ڍرنا قتل مجھے ےہ۔ ہے آتڈ ڎھن سے مجھ اسے ڍہ ڍہا

 ہاتھےں اپنے مجھے ےہ ڍہ تھڈ خےاہش ڍڈ اس۔ تھا چاہتا

 ایسا سے ےجہ ڍڈ پاپا ےہ!  اماں مڎر اتارے میں قبر سے

 پہلے۔ تھڈ آچڍڈ تنڌ بہت میں!  اماں۔ تھا ڍرپارہا نہیں

 بعد ڍے باتےں ڍڈ اس لیڍن ڍیا برداشت سب نے میں
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 اپنے ےاقعڈ مجھے ےہ تے رہڈ زندہ میں اڎر لڎا مجھے

 نہیں سجھائڈ راہ ڍےئڈ مجھے۔ ڎا ماردے سے ہاتھےں

۔ مرجائےں میں ڍہ رہتا خیال یہڈ ےقت ہر بس۔ تھڈ دیتڈ

 خےدڍشڈ ڍر ڈال پھندا میں ڎلے۔ ہےں بزدل بہت میں!  اماں

 بات‘‘ ۔ تھڈ ڍھاسڍتڈ تے ڎےلیاں!  اماں لیڍن ڍرسڍڈ نہ

۔لڎڈ رےنے ڍر رڍھ سر میں ڎےد ڍڈ ان ےہ ےڍرت ڍرتے  

 بس۔ ہے نہیں برا زر شاہ!  بیٹڈ مشعال ڍہے نہیں ایسے ’’

۔ ہے بات ڍڈ دن ڍچھ ڍرلے صبر بس۔ ہے ہےا اترا پر ضد

 سلےڇ اچھا بہت ساتھ تمہارے۔ ڎا ہےجائے ٹھیڇ ےہ پھر

 تسلڈ ڍر دیڍھ رےتے طرح ڍڈ بچےں یےں اسے‘‘ ۔ ڎا ڍرے

۔لڎیں ڍرنے دفاع ڍا زر ہشا اماں ہےئے دیتے  
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 ڍیس سائیڍڈ ےہ۔ ہےڎا نہیں ٹھیڇ ڍبھڈ ےہ…!  اماں نہیں ’’

 ڍچھ آپ۔ ہے ملتا سڍےن ڍر دے اذیت مجھے اسے۔ ہے

 پےچھیں سے مجھ۔ ہیں رہڈ ڍہہ لیے اسڈ ناں جانتڈ نہیں

۔ ہے ڍیا سلےڇ برا بہت ساتھ میرے نے اس؟ ہے ڍیا ےہ

 تے ےہ ہے ہےتا ضڈمتقا ڍا احترام ڍس رشتہ ڍا بیےڈ میاں

۔ ہے ہےا بنا انتقام سراسر تے ےہ۔ نہیں ہڈ جانتا سے سرے

۔ تھا جیتا جےا ایڇ‘  تھڈ ڍڈ نہیں شادڈ سے مجھ نے اس

 اس نے میں جے رات ہر۔ ہے سچ یہ اےر ہے ڍہتا یہ ےہ اماں

۔ رہڈ دالتڈ یاد اےقات میرڈ مجھے‘  ہے ڎزارڈ ساتھ ڍے

 دل ڍا اس ڍبھڈ نہ ڍبھڈ تے سمجھتا بیےڈ مجھے ےہ اڎر

 ڍڈ انسانیت ڍر اتار لبادہ ڍا شیطانیت ےہ۔ ڍرتا مالمت اسے

 جے ےہ!  اماں مڎر ہےں ہڈ ہےئڈ ڎرڈ تے میں۔ لیتا رڍھ الج
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 جتنڈ۔ ڎا سڍے نہیں اٹھ ڍبھڈ ہے ڎرا سے نظرےں میرڈ

 نے بیےڈ ڍسڈ ہڈ شاید ہے ڍڈ سے اس نے میں نفرت

 ڍا یےڈب میاں تے درمیان ہمارے۔ ہے ڍڈ سے شےہر اپنے

 میاں ہم تے ڍے دڍھاےے دنیا۔ نہیں ہڈ تھا سے سرے تعلق

 تے میں مڎر تھا ہےا نڍاح ہمارا میں ڍاغذےں‘  تھے بیےڈ

 آپ۔ تھڈ ڎزرڈ ڎئڈ بھڈ سے ڎرل ڍال اےر طےائف ایڇ

 انداز ڍس ڍس میں الفاظ ڍن ڍن نے اس!  اماں جانتیں نہیں

 بھےل سب میں۔ ہے دالئڈ یاد اےقات میرڈ مجھے میں

 جانے لڎائے پر نسےانیت ے خےددارڈ اپنڈ مڎر ہےں تڈسڍ

 ڍس ےہ پتا ڍیا ڍے آپ۔ بھالسڍتڈ نہیں ڍبھڈ چرڍے ےالے

۔ہے انسان سفاڇ ے ظالم قدر  ‘‘ 
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۔ ڎئیں رہ چپ ڍڈ چپ اماں۔ تھڈ رےرہڈ سے شدت اےر ےہ

 سارڈ ڍڈ دل اپنے آج ےہ ڍہ تھا رہا چاہ دل ڍا مشعال

 ڍے ان ےجےد زخم خمز اپنا۔ دے نڍال سامنے ڍے ان بھڑاس

۔دڍھائے  

 سن بات ڍڈ اس اماں‘‘ ؟ ساتھ تمہارے نے اس ہے ڍیا ڍیا ’’

۔ ڎئیں چےنڇ اندر ہڈ اندر مڎر تھیں ہےڎئڈ تے چپ ڍر

 لیڍن تھا سامنے ڍے ان سلےڇ اےر لہجہ‘  رےیہ ڍا دےنےں

۔تھیں خبر بے بالڍل ےہ سے بات ڍڈ اندر  

۔ تھڈ نہیں برڈ ںمی۔ ڍردڈ انتہا ڍڈ ظلم تے نے اس!  اماں ’’

 سے ےجےد میرے ےہ آپ دیڍھیں۔ بنادیا مجھے نے اس

 پھر۔ ہے رہا ڍھیلتا سے طریقے سفاڍانہ ے ظالمانہ ڍیسے
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 ڍبھڈ ےہ!  اماں نہیں۔ ڎا ہےجائے ٹھیڇ ےہ ہیں ڍہتڈ آپ بھڈ

۔ہےڎا نہیں ٹھیڇ  ‘‘ 

 ڍے اماں ڍر ہٹا ڍپڑا سے جسم اپنے ےہ رےتے رےتے

۔ ہےڎئیں صم ڎم ڍر ڈال نظر ایڇ اماں۔ لڎڈ دڍھانے

 پر جسم ڍے مشعال۔ ہےڎئیں ہڈ ساڍت جیسے تے آنڍھیں

 جھلسایا جسم جڎہ جڎہ۔ تھے نشان ڍے مارپیٹ جڎہ جڎہ

۔تھا آرہا نہیں یقین انہیں۔ تھا ڎیا  

 لیڍن ہے ڍرسڍتا ڍچھ سب ےہ…  ڍرسڍتا نہیں یہ ےہ…  نہیں ’’

۔ ئیںڎ ہالتڈ ڎردن متےاتر میں نفڈ ےہ‘‘…  نہیں ڍبھڈ ڍام یہ

۔تھا اعتماد بہت پر تربیت اپنڈ انہیں شاید  

 جھےٹ میں۔ ڍرلیں یقین۔ ہے رہا ڍرتا سب یہ ےہ!  اماں ’’

 ےحشیانہ اس ڍے اس ہےں آچڍڈ تنڌ میں۔ رہڈ ڍہہ نہیں
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 ڍسڈ چاہے۔ ہےں چاہتڈ چھٹڍارا سے اس میں۔ سے سلےڇ

 اس زر شاہ‘‘ ۔ سہڈ ہڈ ڍر مر چاہے‘  سے طریقے بھڈ

 ضرےر سے اس ےہ تے نہیں۔ تھا نہیں ےدمےج میں ڎھر ےقت

 مشعال اےر ڍہے ڍچھ بغیر سے خامےشڈ۔ ڍرتیں پرس باز

 پر ڍشن ےہ پیچھے۔ ڎئیں نڍل باہر بغیر مالئے آنڍھیں سے

۔تھڈ لڎڈ رےنے زیادہ اےر پر قسمت اپنڈ ڍر رڍھ سر  

 ڍے دل۔ تھا ڍہا ڍچھ نے اس سامنے ڍے اماں بعد ڍے ابیشا

 زخمڈ زخمڈ تڇ اندر ےہ۔ ےتھ ہےڎئے ہرے دےبارہ زخم

۔تھا بجا بھڈ بہنا ڍا آنڍھےں۔ تھڈ  

 شاہ۔ تھے آئے ڍر لے تبدیلڈ نئڈ لیے ڍے اس دن چند اڎلے

 اماں۔ تھا ہےڎیا نرم اےر اچھا بہت ساتھ ڍے اس رےیہ ڍا زر

 ایڇ۔ رہتیں لڎڈ ساتھ ڍے رڍھنے خیال ڍا اس ےقت ہر بھڈ



Novelnagri 
532 

 ڍسڈ ےہ ڍہ جب تھیں دیتڈ رہنے نہیں تنہا اسے بھڈ پل

 مڎن میں آپ اپنے ہرےقت بغیر ڍیے غےر پر تبدیلڈ بھڈ

 ےرنہ ڍرلیتڈ بات بھڈ سے اماں تے چاہتا جڈ۔ تھڈ رہتڈ

 ے سےال سے خےد۔ تھڈ رہتڈ بیٹھڈ چاپ چپ دن سارا

 اماں۔ رہتڈ غافل ڎھنٹےں تے ہےتا شرےع سلسلہ ڍا جےاب

 اس ڍہ ٓ حتڈ۔ تھیں ڍڑھتڈ بہت ڍر دیڍھ میں حالت اس اسے

۔ تھا دیا نہیں دھیان طرف ڍڈ زر شاہ بھڈ لمحہ ایڇ نے

 طرف اپنڈ تےجہ ڍڈ اس بھڈ رےیہ بدلتا برےز رےز ڍا اس

۔تھا ڍراپایا نہیں مبذےل  

 ڎیارہ ڍے رات‘‘ ۔ سےجائے جائےجاڍر؟ نہیں سےنا!  مشعال ’’

 ےہ۔ تھا جاچڍا میں رےم بیڈ اپنے زر شاہ۔ تھے رہے بج

 پر اسڍرین ےڈ ٹڈ ٹھڈبی میں الئےنج ےڈ ٹڈ سے ذہن خالڈ

 اسے سے دیر ڍافڈ اماں۔ تھڈ ڎھےررہڈ جمائے نظریں
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 خےد ڍر دیڍھ نہ ارادہ ڍا اٹھنے ڍے اس بعد ڍے دیڍھنے

 ڍڈ ان نے اس ڍے منٹ ایڇ۔ لڎیں ڍہنے ڍا جانے اندر ہڈ

 بیڈ ڍر لے سانس ڎہرڈ ایڇ پھر دیڍھا ڍر اٹھا سر پر پڍار

۔آڎئڈ میں رےم  

 مبذےل جانب ڍڈ فائلز تےجہ پےرڈ اپنڈ ےقت اس زر شاہ

 دیڍھ میں انداز سرسرڈ طرف ڍڈ مشعال۔ تھا ہےئے ڍیے

 ڍےشش پےرڈ ےہ۔ ہےڎیا متےجہ طرف ڍڈ فائلےں دےبارہ ڍر

 دل مڎر رڍھے طرف ڍڈ ڍتاب تےجہ اپنڈ ڍہ تھڈ ڍررہڈ

 شرےع جنڌ سرد سڈ غریب ے عجیب ایڇ میں دماغ ے

 چند۔ڈتھ پارہڈ پڑھ نہیں ڍتاب سے یڍسےئڈ ےہ۔ ہےڎئڈ

 تے بڑھا سے حد غصہ۔ رہڈ ڍرتڈ ڍنٹرےل پر خےد لمحے

 ڍے اس ڍر چےنڇ نے زر شاہ۔ ڍردڈ بند سے زےر ڍتاب

۔دیڍھا  
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 ڍے ڍتاب بند بجائے ڍے دیڍھنے طرف ڍڈ اس ےہ

۔ ڎیا جھڇ پر فائلےں اپنڈ پھر دفعہ ایڇ ےہ۔ تھڈ ڎھےررہڈ

 اس۔ تھا متےجہ طرف ڍڈ فائلز اپنڈ پر طےر مڍمل زر شاہ

۔تھڈ نہیں طرف ڍڈ مشعال جہتے ڍڈ  

 سے ڍمرے پاڍر نہ متےجہ طرف اپنڈ اسے نے مشعال

 ڍر تھام سے ڍندھےں اسے اےر چےنڍا زر شاہ تے چاہا جانا

 جھٹڇ ڍے ہاتھےں دےنےں ڍے اس ےہ تے چاہا بٹھانا پر بستر

۔پڑڈ پھٹ ڍر  

 پہلے میں تے ڍر ڎھٹ ڎھٹ‘‘ ؟ سے مجھ تم ہے چاہتے ڍیا ’’

 دفعہ ہڈ ایڇ مجھے۔ ڍرے ڍام ایڇ تم۔ ہےں مررہڈ ہڈ

 مجھے نہیں ڍیےں اب۔ ہےں چاہتڈ مرجانا میں۔ ماردے

 ڍے زر شاہ‘‘…  مارےنا بھڈ اب…  مجھے ماردے…  مارتے

 لڎڈ مارنے پر چہرے اپنے ےہ ڍر تھام ڍے ہاتھےں دےنےں
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 ڍے مشعال ےہ۔ لیے ڍھینچ ہاتھ اپنے دم ایڇ نے اس۔ تھڈ

 پراعتماد قدر اس۔ ڎیا ہر بھےنچڍا ڍر دیڍھ میں رےپ اس

 اس تے یہڈ ڍبھڈ۔ تھڈ ڈےل ڈانےا سامنے ڍے اس آج لڑڍڈ

 ہےنے خےش اب بجائے مڎر تھڈ خےاہش اشد ڍڈ دل ڍے

۔آڎیا میں لپیٹ ڍڈ جرم احساس ےہ ڍے  

 اس‘‘…  پیے پانڈ یہ لے…  بیٹھے ادھر پلیز؟ تم ہے ڍررہڈ ڍیا ’’

 میں ڎالس سے میں جڌ رڍھے پر سائیڈ سے جلدڈ نے

 دقت بڑڈ جے بڑھایا طرف ڍڈ اس ڍر انڈیل پانڈ سا ھےڑات

 ڍنٹرےل ڍے ہچڍیےں اپنڈ سمیت سانسےں اڍھڑڈ اپنڈ سے

۔دیا پھینڇ ڎالس ڍر مار ہاتھ نے مشعال۔ تھڈ ڍررہڈ  

 مجھے…  م…  م…  ڍرے ایسا تم…  ت…  پانڈ مجھے پینا نہیں ’’

 عجیب ےہ ہےئے جھنجےڑتے ڎریبان ڍا اس‘‘ ۔ پالدے زہر

 رہ صم ڎم زر شاہ۔ تھڈ رہڈ بےل سیدھا الٹا میں زاندا سے
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 ےہ۔ لیا تھام سے ڍندھےں اسے ڍر بڑھ آڎے پھر۔ ڎیا

 تے بھڈ ڍیفیت یہ ڍڈ اس۔ ڎئڈ لڌ ساتھ ڍے اس خےدبخےد

 بالڍل دماغ۔ تھڈ نہیں میں آپ اپنے ےہ۔ تھڈ ہےرہڈ عجیب

۔تھا ہےا چڍرایا  

 ڎےشت۔ ہے درندے نہیں انسان تم!  شاہے ہے برے بہت تم ’’

 خدا۔ ہے دڈ اذیت قدر اس مجھے نے تم۔ درندے خےر

 اس سامنے ڍے اس ےہ‘‘…  ڎا ڍرے نہیں معاف ڍبھڈ تمہیں

۔ طرح ڍڈ ہمیشہ۔ تھڈ ڍررہڈ شڍےے پر سلےڇ ہڈ ڍے

 اپنڈ نے اس ڍبھڈ جیسے تھا چپ یےں زر شاہ اب مڎر

 آہستڎڈ اسے نے اس۔ ہے نڍاال نہ تڇ لفظ ایڇ سے زبان

 تڇ دیر ڍافڈ ےہ۔ بٹھایا پر بیڈ اےر اڍی جدا سے خےد سے

۔ڎیا بیٹھ ساتھ سے خامےشڈ بہت زر شاہ۔ رہڈ رےتڈ  
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 ڍندھے ڍے اس بعد ڍے رہنے رےتے دیر ڍافڈ‘‘!…  شاہے ’’

 سے جڎہ اپنڈ ےہ پھر۔ لڎا دیڍھنے اسے ےہ تے چھےا ڍے

 دےنےں ڍے اس۔ ڎئڈ بیٹھ میں قدمےں ڍے زر شاہ اےر اٹھڈ

 چھےڑ مجھے تم!  شاہے’’ ۔ لیا متھا سے مضبےطڈ ڍے ہاتھےں

 سر اختیار بے نے اس۔ تھا ڍہا نے اس اچانڇ بہت‘‘ ۔ دے

 میں ڍانےں ڍے اس نے ڍسڈ جیسے لڎا ڍے زر شاہ۔ اٹھایا

 مشعال سے نظرےں یقین بے ےہ۔ ہے دیا ڈال ڍر ڎھےل سیسہ

۔ڎیا دیڍھے ڍے  

 ڍڈ مشعال ڍے ہاتھےں اپنے نے اس‘‘ ؟ تم ہے رہڈ ڍہہ ڍیا ’’

 بہت ےہ۔ پایا نہ نڍال لیڍن چاہا ڍھینچنا سے ڎرفت

۔تھڈ ہےئے تھامے سے مضبےطڈ  
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 میں۔ مجھے دے دے طالق۔ آزادڍردے مجھے!  شاہے ہاں ’’

 بہت میں مجھ۔ ہےں برڈ بہت میں۔ ہےں نہیں قابل تمہارے

 خےد تم۔ سڍتڈ چل نہیں ساتھ تمہارے میں۔ ہیں خامیاں سڈ

 ڍردار میرا‘  ےںہ نہیں لڑڍڈ اچھڈ میں ناں ہے ڍہتے یہڈ

‘  ہےں بدڍردار بہت میں۔ لے مان پھر تے‘  ہے نہیں اچھا بھڈ

 نہیں زندڎڈ ساتھ ڍے انسان جیسے تم۔ حیا بے ے شرم بے

۔ دے جانے مجھے۔ دے دے طالق مجھے پلیز۔ سڍتڈ ڎزار

 میں تے رڍھا باندھے ساتھ اپنے یےنہڈ مجھے نے تم اڎر

 حاصل ڍچھ سے مجھ تمہیں‘  ڍر ڎھٹ ڎھٹ‘  ڎڈ مرجائےں

 نہیں قبےل تڇ ابھڈ تمہیں نے دماغ ے دل میرے۔ ہےڎا نہیں

 پلیز؟ ڍیسے تے بھڈ فڍرےں نبھا ساتھ تمہارے میں پھر۔ ڍیا

 اختتام تھا ڍیا سے نام جس آغاز ڍا بات نے اس‘‘…!  شاہے
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 بغیر۔ ڎیا دیڍھے اسے زر شاہ۔ تھا ڍیا سے نام اسڈ بھڈ

 بہتے رپ چہرے ڍے اس۔ ڍے جذبے اےر احساس ڍسڈ

 بعد دنےں بہت نے اس۔ رڍھیں جمائے نظریں پر آنسےئےں

 سے چاندنڈ۔ تھا دیڍھا تاثر پرانا ےہڈ پر چہرے ڍے اس

 چمڍتا زیادہ سے ڍرنےں نقرئڈ ڍڈ سےرج‘  پرنےر زیادہ

 آنڍھےں‘  تاثر شفاف اےر رےشن زیادہ سے چاند‘  دمڍتا

 پر چہرے پرنےر رےشن ے صبیح آنسے ےالے ڎرنے سے

 ڎرتے ایڇ بعد ڍے ایڇ طرح ڍڈ دانےں ےڍ تسبیح

 ڍے اس بال ایسے آبشار سلڍڈ ڍے اس۔ تھے جارہے

 ڍے ڍلر پیرٹ ملڎجے۔ تھے ہےئے بڍھرے پر ڍندھےں

 دےنےں ڍے اس بیٹھڈ پر قالین سامنے ےہ میں ڍپڑےں

 شدت دل ڍا اس۔ تھڈ ہےئے لیے میں ڎرفت اپنڈ ڍے ہاتھےں

 ڍے تاثر لےےا چھےلینے ڍے دل اچھےتے اس ےہ چاہا سے
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 رڇ ےہ لیڍن۔ ڍرے محسےس ڍر چھے سے انڎلیےں اپنڈ

’’  اسے سے تڑپ اےر جذبے جس میں آخر نے مشعال۔ ڎیا

 تلے دانتےں اپنے۔ تھا اٹھا تڑپ قدر اسڈ ےہ تھا ڍہا‘‘  شاہے

۔لڎا رسنے خےن سے ان ڍہ ڍچال ڍے ہےنٹےں  

 ہاتھ سامنے تمہارے میں۔ ڍرے نہیں انڍار!  شاہے پلیز ’’

 جس ڍرے یاد ڍے محبت اس اپنڈ!  شاہے پلیز۔ ہےں جےڑتڈ

 پلیز۔ تھڈ پائڈ جڎہ میں ایےانےں ڍے دل تمہارے ڍبھڈ نے

 ڍیے تڍرار ہڈ ایڇ پر نام ہڈ ایڇ ےہ‘‘ ۔ دے چھےڑ مجھے

 رخ ڍر دیڍھ ڍے ہاتھےں جڑے ڍے اس زر شاہ۔ تھڈ جارہڈ

 نہیں برداشت پر مےڑنے رخ یےں ڍے اس ےہ۔ ڎیا مےڑ

۔لڎڈ رےنے سے شدت اےر تھڈ ڍرسڍڈ  
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 سے لبےں ڍے اس ڍر ٹےٹ ٹےٹ لفظ‘‘…  ہے برے بہت تم ’’

 دل میرے۔ لیتے نہیں ڍیےں مان بات میرڈ’’ ۔ تھے ہےئے ادا

 ڍرتڈ نفرت میں۔ ہے نہیں جڎہ ڍےئڈ لیے تمہارے میں

 مجھے نے تم بےجھتے جانتے سب بھڈ پھر‘  سے تم ہےں

 سے خےد ھےمج تم بھڈ اب اےر ڍیا داخل میں زندڎڈ اپنڈ

 دیتے نہیں ڍیےں چھےڑ۔ ہے بضد ڍیےں پر رڍھنے نتھڈ

 زیادہ سے زندےں طرح ڍڈ پاپا بھڈ تمہیں ڍیا۔ مجھے

 تھڈ چاہتڈ فیصلہ ےہ‘‘ ۔ ہے پیارا عہد ڎیا ڍیا سے مردےں

 اسے چپ مسلسل ڍڈ زر شاہ ڍہ جب‘  ےقت اسڈ اےر ابھڈ

 پرےا ڍڈ رےیےں سابقہ ڍے اس ےہ۔ تھڈ ڍررہڈ متےحش

 اسے ےہ۔ تھڈ ہےئڈ جمڈ ڍر ڈٹ سامنے ڍے اس غیرب ڍیے

 چیز ڍےئڈ تے ایسڈ میں نڎاہےں ڍڈ اس ےاقعڈ۔ لڎا دیڍھنے
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 ےہاں۔ رڍھتڈ مضبےط پر سےچ اپنڈ اسے جے تھڈ نہیں

 اےر بھڈ میں الفاظ‘  بھڈ میں لہجے۔ تھڈ نفرت ہڈ نفرت

 میں آنڍھےں بہتڈ ڍڈ اس ےہ۔ بھڈ میں آنڍھےں

۔لپڍا طرف ڍڈ درےازے ڍر ہٹا سے سامنے جھانڍتااسے  

 جائےڎے ڍرڍے فیصلہ تم آج…  نہیں ایسے!…  زر شاہ نہیں ’’

 راستہ ڍا اس ڍر بڑھ آڎے ٓ فےرا نے مشعال‘‘…  تے نہیں… 

‘‘  تے نہیں’’  ڍے مشعال۔ تھا ہےا بڎڑا طرح برڈ ےہ۔ رےڍا

 دیر ڍچھ ابھڈ۔ تھڈ دھمڍڈ ےاضح ایڇ چھپڈ اندر ڍے

 سے بسڈ بے ےہ۔ تھا چڍا یڍھد بھڈ مظاہرہ ڍا اس ےہ پہلے

۔لڎا الجھانے میں دےسرے ایڇ انڎلیاں ڍڈ ہاتھےں  

 ڍھڑڈ بدستےر سامنے ڍے اس بنڈ دیےار ڍڈ پتھر مشعال

۔تھڈ رہڈ آزما ضبط ڍا اس  
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 شاہ سے ڍنےیں ڎہرے‘‘ ۔ دے ےقت ڍا سےچنے ڍچھ مجھے ’’

۔دڈ سنائڈ آتڈ آےاز ڍڈ زر  

 ڍا زر شاہ سے رےںنظ اپنڈ ےہ‘‘ ؟ تمہیں چاہیے ےقت ڍتنا ’’

 نہ اندازہ۔ تھا ڍھڑا جھڍائے سر ےہ۔ لڎڈ لینے جائزہ

۔ہے سچائڈ قدر ڍس میں بات ڍڈ اس ڍہ ڍرپائڈ  

 جےاب ےقت اسڈ تمہیں ڍل‘  دن اےر رات یہ ایڇ صرف ’’

 آہستڎڈ بہت دیڍھتا اسے ڍر اٹھا سر ےہ‘‘ ۔ ڎا جائے مل

۔ڎیا نڍل ٓ فےرا سے ڍمرے ڍر ڍہہ سے  

 بستر ڍے خےد۔ پڑڎئے ڈھیلے دم یڇا اعصاب ڍے مشعال

 شعلے آڌ لڎڈ باہر اندر۔ تھیں رہڈ برس آنڍھیں۔ ڎرالیا پر

 پرسڍےن دل ڍا اس۔ تھڈ مطمئن اب ےہ مڎر تھڈ رہڈ اڎل
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 پےرا میں ہرحال تھا ڍہتا جے‘  تھا پڍا ڍا قےل زر شاہ۔ تھا

۔لڎڈ بندھنے سڈ امید ایڇ ڍڈ آزادڈ۔ تھا ڍرتا  

ؤؤ…  ؤؤ  

 چھےڑ تمہیں میں۔ ہے قبےل بات تمہارڈ مجھے!  مشعال ’’

 ڍہ رہڈ ڍرتڈ انتظار تڇ دیر ڍتنڈ ےہ رات اڎلڈ‘‘ ۔ ڎا دےں

 پر ہےنٹےں جیسے تے نے اس مڎر ڍہے ڍچھ زر شاہ شاید

 سے نڍلنے سے ڍمرے ڍے اس صبح ےہ۔ تھا رڍھا لڎا قفل

 تے لےٹا ڎئے رات پھر اےر تھا ڎیا نڍل سے ڎھر ہڈ پہلے

 جب اےر ڎیا ڎھس میں ڍمرے سیدھا ڍیے بات بنا سے ڍسڈ

 ڍچھ ےہ تے آئڈ میں ڍمرے لیے ڍے سےنے ڎئے رات ےہ

 سے طرف دےنےں تڇ دیر ڍتنڈ۔ تھا بیٹھا پھیالئے ڍاغذات

 اس۔ تھا ڍہا نہیں ڍچھ نے زر شاہ۔ رہڈ طارڈ خامےشڈ

 لیٹ ہےڍر بددل ےہ ڍر دیڍھ نہ آثار ڍے ڍہنے بھڈ ڍچھ ڍے
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 لیٹ طرف ایڇ ےڍرڍ آف الئٹ بھڈ زر شاہ۔ تھڈ ڎئڈ

 ڍے اس آےاز ڍڈ زر شاہ چیرتڈ ڍے اندھیرے تب اےر۔ ڎیا

 پھر۔ رہڈ لیٹڈ سے یقینڈ بے ےہ۔ تھڈ پہنچڈ تڇ ڍانےں

 اٹھ دم ایڇ تے ہے ڍہا ڍچھ نے اس ےاقعڈ ڍہ ہےڎیا یقین جب

۔جاللڈ الئٹ ڍر  

 سے مسرت فرط‘‘…  ہےنا رہے ڍہہ سچ…  تم…  ت…!  شاہے ’’

 اسے۔ ہےڎئڈ خےش انتہا بے ۔تھڈ لڑڍھڑائڈ آےاز ڍڈ اس

۔ تھڈ سنادڈ نےید ڍڈ زندڎڈ نئڈ نے ڍسڈ جیسے ڎےیا تے

 آنڍھےں جے لڎڈ دیڍھنے ڍے زر شاہ سے نظرےں یقین بے

۔تھا ہےا لیٹا رڍھے بازے پر  
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 لیڍن ڎا دےں چھےڑ تمہیں میں۔ ہےں رہا ڍہہ سچ میں ہاں ’’

 بدلے حالت اپنڈ‘‘ ۔ ڎا پڑے ڍرنا انتظار دیر ڍچھ تمہیں

۔ڎئڈ سڈ الجھ ےہ۔ تھا رہا ڍہہ ےہ غیرب  

 نے زر شاہ پر ہڍالنے ڍے اس‘‘ ؟ انتظار ڍیسا…  ڍہ…  ڍہ ’’

 ےہ۔ جھانڍا میں آنڍھےں ڍڈ اس راست براہ ڍر ہٹا بازے

 ایڇ تھا ہےا خےش پہلے لمحہ ایڇ جے دل۔ ڎئڈ الجھ مزید

 خےف ہڈ ایسا۔ لڎا سمٹنے میں حصار ڍے خےف پھر دم

۔تھا چھاڎیا ڈبھ میں آنڍھےں ڍڈ اس  

 ہمیشہ جے میں۔ ڍردےں فارغ ابھڈ تمہیں تے چاہےں میں ’’

 سڍتا چھےڑ بآسانڈ تمہیں بھڈ اب ہےں آیا ڍرتا مرضڈ اپنڈ

 پاڍستان یہاں ہے چال پتا آج مجھے تے یہ مشعال لیڍن۔ ہےں

 جےڑے نہیں درمیان ڍے انسانےں دے صرف رشتے میں
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 مجھے تے ڈہ آج۔ ہے ہےتا شامل خاندان پےرا بلڍہ جاتے

 ڍے ضمانت ے بقا ڍڈ نسلےں نئڈ اےر پرانڈ ڍچھ ڍہ ہےا علم

 فیصلے ایسے ڍر مار ڍے دل اپنے اےقات بعض ہمیں لیے

 تے میں۔ ہےتے نہیں قبےل ہرڎز ہمیں جے ہیں پڑتے ڍرنا بھڈ

 ڍڈ بڑےں شادڈ ہمارڈ طرح جس ڍہ تھا چاہتا اتنا صرف

 بھڈ ختم یہ طرح اسڈ تھڈ پائڈ انجام سے رضامندڈ باہمڈ

 ڍے جان چچا نے میں آج لیے اسڈ۔ ہے سے مرضڈ ڍڈ ان

 براہ سے ان باےجےد ڍے چاہنے بہت۔ تھا ڍیا فےن ڎائےں

 نے میں سے باتےں ڍڈ ان لیڍن۔ سڍا نہ ہڈ ڍہہ ڍچھ راست

 نہیں راضڈ ڍبھڈ پر فعل اس میرے ےہ ہے لڎایا اندازہ جے

 بھڈ سے امڈ بڑڈ اےر بھائڈ آذر طرف دےسرڈ۔ ڎے ہےں

 دھمڍیاں بلڍہ۔ ہے ڍردیا انڍار صاف نے انہےں تے ڍڈ اتب

 ان سے ہمیشہ میں‘  نہیں فڍر اپنڈ مجھے۔ہیں دڈ بھڈ
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 مسئلہ ڍچھ تمہیں شاید مڎر۔ ہےں آیا جیتا بغیر ڍے رشتےں

 جلد بہت تمہیں۔ ہے دڈ زبان تمہیں نے میں۔ ہےجائے

 ڍرنا انتظار دیر ڍچھ تمہیں لیے ڍے اس اےر ڎا دےں چھےڑ

 لیے میرے۔ ہےں ڍردیتا فیصلہ ابھڈ تے چاہتا میں۔ اڎ پڑے

 حےیلڈ جان چچا‘  بھےلے مت بات یہ مڎر ہے نہیں مشڍل یہ

 ان اچانڇ خبر ےیسڈ ایسڈ ڍےئڈ اڎر۔ ہیں رہتے بیمار میں

 خدانخےاستہ۔ پائیں نہ سہ خبر یہ شاید ےہ تے پہنچڈ تڇ

 ڍڈ ان ڍہ چاہتا نہیں میں اےر ہے ہےسڍتا بھڈ ڍچھ انہیں

 ڍے تاثر بغیر مدھم بہت ےہ‘‘ ۔ بنےں میں دار ذمہ ڍا ےتم

 الجھ ےہ پر بات انہےنڈ اس ڍڈ اس۔ تھا مخاطب میں لہجے

 ڍا چہرے ڍے اس لیے ڍے جاننے مقصد ڍا بات۔ ڎئڈ
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۔ تھا دیا نہ دڍھائڈ تاثر خاص ڍےئڈ بھڈ ےہاں تے لیا جائزہ

۔تھا سےا سے اس تے لہجہ اےر تھا چہرہ سپاٹ بالڍل  

 ڍیسے یہ بھال۔ ہے رہے ڍہہ غلط تم۔ جانتڈ نہیں ڍچھ میں ’’

۔ہےڎڈ دینا ےرس ڈائڈ مجھے تمہیں؟ ہے ہےسڍتا  ‘‘ 

 سب یہ الحال فڈ میں۔ ہےں مجبےر میں‘  ڍرے یقین!  مشعال ’’

۔ڍرسڍتا نہیں  ‘‘ 

 ڍچھ سب۔ تم ہے رہے ڍہہ غلط۔ ڍرسڍتے نہیں ڍیےں ’’

 ابھڈ مت۔ چاہتے نہیں ہڈ خےد تم۔ ہے میں اختیار تمہارے

 تمہارا ابھڈ۔ مارے ڍر ترسا ترسا مجھے ڍہ ہے چاہتے بھڈ

 سے آرام یےں لڑڍڈ جیسڈ مجھ۔ ہے ہےا ڍب ہڈ پےرا انتقام

 پرست انا تمہارڈ‘  جائے نڍل سے شڍنجے تمہارے

 طنز پر اس بھڈ اب ےہ‘‘ ۔ ہے ڍب ہڈ ڎےارا ڍے طبیعت
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 چرڍے پر اس بھڈ اب۔ تھڈ آئڈ نہیں باز سے ڍرنے

۔تھڈ لڎارہڈ  

 تمہیں میں ڍہ چاہتا نہیں…  انتقام میرا‘  ہےا پےرا نہیں ہاں ’’

 تمہیں جے اےر ہے فیصلہ اپنا تمہارا صرف یہ۔ چھےڑےں

 تمہارا اےر میرا صرف یہ‘  ہے سچ بھڈ یہ ہے ڍہا نے میں

 سب اےر بجائڈ چٹڍڈ میں منٹےں جیسے‘  ہے نہیں معاملہ

 پےرے ہی۔ ڎا لڎے ٹائم ڍچھ ابھڈ!  مشعال نہیں…  فنش

 پر زاےیے ہر‘  سےچا بہت نے میں۔ ہے معاملہ ڍا خاندان

 ڍے ان باال ہڈ باال بغیر بتائے ڍے جان چچا میں۔ ہے ڍیا غےر

 بہت سے تم ےہ مانے نہ یا مانے تم۔ سڍتا پہنچا نہیں تڍلیف یہ

 سے شاڇ ڍسڈ لیے ڍے ان فیصلہ یہ‘  ہیں ڍرتے محبت

 اب‘  ہے رہتڈ خراب طبیعت ڍڈ ان ہڈ پہلے۔ ہےڎا نہیں ڍم
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۔ ہے ہےسڍتا بھڈ دہ نقصان تے ہےڎا علم انہیں اچانڇ جب

 بھڈ جب۔ ڍرے اعتبار میرا پلیز‘  ہےں دالتا یقین تمہیں میں

 ہرٹ سے فعل اس میرے جان چچا ڍہ ہےڎیا اندازہ مجھے

 تےڑ تعلق سب ہڈ بغیر ڍہے تمہارے میں تے ڎے ہےں نہیں

 میں ڍاغذات۔ ڎا ڍردےں علیحدہ سے نام اپنے تمہیں۔ ڎا لےں

 مشعال‘‘ ۔ ہیں باقڈ ڍرنا سائن بس‘  ہیں ڍرےالیے تیار نے

 ہڈ اتنے‘  تھا ڍردیا مشتعل اسے طرح جس نے طنز ڍے

 لہجے متحمل بہت میں آخر لیڍن تھا بےال ےہ میں غصے

 بات سارڈ ڍڈ اس ےہ۔ تھا ےاال سمجھانے انداز ڍا اس میں

 دل۔ ڎئڈ لیٹ دےبارہ ڍرڍے آف الئٹ سے دلڈ بے ڍر سن

 ہڈ اندر پھر ڍر سن بات نئڈ ایڇ ےہ۔ تھا ہےا پرسڍےن جے

۔لڎا مچلنے اندر  
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۔ میں ڍرنے راضڈ ڍے پاپا ڎا لڎے ےقت ڍتنا تمہیں!  سنے ’’

 جے زر شاہ۔ ہےڎئڈ مخاطب پھر سے اس میں اندھیرے ےہ‘‘ 

 اندھیرے‘  تھا غلطاں میں سےچےں اےر خیالےں ہڈ اپنے

۔چےنڍا ڍر سن آےاز ڍڈ اس میں  

‘  دن چند شاید۔ سڍتا ڍہہ نہیں سے ےثےق میں۔ نہیں پتا ’’

 ڍر چھےڑ ادھےرڈ بات ےہ ڍر ڍہہ‘‘ ۔ پھر یا…  پھر یا مہینہ

۔ہےڎئڈ پریشان ےہ۔ ہےڎیا خامےش  

 ڍرنا ڍچھ جے۔ نہیںڍرسڍتڈ انتظار دیر اتنڈ میں…  نہیں ’’

 میں زیادہ سے زیادہ۔ ڍرے میں دنےں چند ان صرف ہے

۔نہیں زیادہ سے اس۔ ہےں ڍرسڍتڈ رانتظا ماہ ایڇ صرف  

‘‘ 
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 زدہ ڍےفت ےہ تے ابھرڈ آےاز ڈےبڈ ڍڈ زر شاہ‘‘…  ہےں ’’

۔لڎڈ رےنے پھر ہےڍر  

 ےہ۔ پر قسطےں بھڈ ےہ اےر تھا رہا مل پرےانہ ڍا رہائڈ ایڇ

 ڍر رڍھ بازے پر آنڍھےں۔ ڍرتڈ ڍیا پھر تے ہےتڈ نہ پریشان

 ڍڈ آنڍھےں تے نیند لیڍن لڎڈ ڍرنے ڍےشش ڍڈ سےنے

۔تھڈ دےر ڍےسےں سے دہلیز  

ؤؤ…  ؤؤ  

 یا تھا انےڍھا اےر خےشڎےار ہڈ بہت لیے ڍے اس دن اڎال

 رہنے جاڎتے تڇ دیر ڍافڈ رات۔ تھا لڎا یہڈ اسے پھر

 ڍھل ہڈ اندھیرے منہ آنڍھ ڍڈ اس دن اڎلے باےجےد ڍے

 ڍے ڎھرنے میں تفڍرات پر بات ڍڈ زر شاہ۔ تھڈ ڎئڈ

۔تھڈ آسےدہ اےر مطمئن باےجےد  



Novelnagri 
554 

 معمےل خالف دن سارا‘‘ ؟ ہے خےش بہت آج‘  ہے بات ڍیا ’’

 سے اماں۔ تھڈ رہڈ خےش اےر چہڍتڈ ےہ تےقع خالف اےر

 ان مسڍراتے اختیار بے نے اس۔ بیٹھیں پےچھ تے ڎیا نہ رہا

۔دیں ڈال بانہیں دےنےں میں ڎلے ڍے  

 زر شاہ ہے پتا۔ ہےں خےش بہت میں آج ےاقعڈ!  اماں ہاں ’’

 دے ےرس ڈائڈ مجھے ےہ ڍہ ہے یاڍ ےعدہ سے مجھ نے

۔ڎا دے  ‘‘ 

 پلے بالڍل ڍے اماں بات ڍڈ مشعال‘‘ ؟ ہے ہےتڈ بال ڍیا یہ ’’

۔دڈ ہنس ڍر سن سےال ڍا ان مشعال۔ تھڈ پڑڈ نہیں  

 ڍا ےرس ڈائڈ بلڍہ ہےتڈ نہیں ےال بال ڍےئڈ یہ!  اماں ’’

 طالق مجھے زر شاہ اےر دینا دے طالق ہے ہےتا مطلب

۔ڎا دے دے  ‘‘ 
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 ڎنڌ سے یقینڈ بے ے حیرت پھیالتیں آنڍھیں اماں‘‘  ؟ڍیا ’’

۔ڎئیں رہ  

 تھیں نہیں تیار ڍے ڍرنے یقین اماں‘‘ ؟ بیٹڈ ہے رہڈ ڍہہ ڍیا ’’

 بہت بغیر سمجھے ڍے حیرت ڍڈ ان مشعال ڍہ جب

 جارہڈ ڍہے ہڈ اپنڈ میں آےاز ڍھلڍھالتڈ۔ تھڈ مسڍرارہڈ

۔تھڈ  

 جائےں لڈچ دےر بہت سے پہنچ ڍڈ زر شاہ میں اب!  اماں ’’

 سڍے دے نہیں تڍلیف ڍےئڈ بھڈ ڍبھڈ مجھے اب ےہ۔ ڎڈ

 اس۔ ہےں خےش بہت میں!  اماں ڍریں یقین…  میں اےر۔ ڎا

 پر تختے ڍے پھانسڈ جسے زیادہ بھڈ سے قیدڈ یافتہ سزا

 ہےچڍا ناامید بالڍل ےہ جب ہے مال رہائڈ اذن ےقت اس عین

 ان‘‘ ۔ ہےں خےش بہت پر رہائڈ اس اپنڈ!  اماں میں اےر۔ ہے
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 اسے اماں۔ تھڈ جارہڈ بےلتڈ ہڈ خےد ےہ لڎے ڎلے ڍے

 جہاں لڎیں دیڍھنے چہرہ بغےر ڍرڍے علیحدہ سے خےد

۔تھا مال نہیں تاثر اےر ڍےئڈ ڍے خےشڈ سےائے انہیں  

؟ ڎا دے دے طالق‘  ڎا دے چھےڑ تمہیں ےاقعڈ زر شاہ ڍیا ’’

 سن بات ڍڈ ان جے ڍیا سےال سے مشعال ہےئے جھجڍتے‘‘ 

۔ڎئڈ سڈ الجھ سے خےد ڍر  

۔ ہےڎڈ دینا طالق مجھے اسے!  اماں ڎا دے نہیں ڍیےں ’’

 میں تے خےد۔ ڎڈ ڍردےں ایڇ آسمان ے زمین میں تے نہیں

 لہجے اٹل‘‘ ۔ ڎا رہے نہیں بھڈ ےہ زندہ لیڍن ہڈ ڎڈ مرےں

 اماں۔ لڎڈ ڍہنے آئے میں حصار ڍے خےف ڍسڈ بغیر میں

۔ڍڈ خارج سے سینے سانس ڎہرڈ ایڇ نے  
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 طالق ڍے ڍسڈ نے ڍسڈ تڇ آج میں خاندان ڍے اہےںش ’’

 عمر سارڈ‘  ہے ہےتڈ امانت ڍڈ جس لڑڍڈ جے۔ دڈ نہیں

 شےہر ساتھ ڍے بیےڈ چاہے‘  ہے ڎزارتڈ پر نام ڍے اسڈ

 عمر سارڈ اسے میں ہرحال۔ نہیں یا ڍرے سلےڇ اچھا

 تم ڍہ ہے رہڈ ڍہہ تم اےر ہے ہےتڈ ڎزارنا ساتھ ڍے اسڈ

۔ ڎا ڍرے نہیں ایسا بھڈ ڍبھڈ زر شاہ۔ ہے رہڈ لے طالق

 ڍسڈ بھڈ ڍبھڈ ےہ میں معاملے ڍے رےاج ے ریت خاندانڈ

 ڎا تےڑے نہ ڍے رےایتےں ڍڈ شاہےں ڍبھڈ۔ سنتا نہیں ڍڈ

 مندڈ عقل اےر لے دےا ڍڈ ہےش‘  ہے مند عقل خےد تم اےر

 زر شاہ۔ ہے نہیں تے طالق حل ڍا مسئلے اس تے سےچے سے

 اپنڈ اسے‘  ڎا رڍھے خےش تبہ تمہیں ےہ۔ ہے ڎیا بدل بہت

 غلطڈ اپنڈ ڍے انسان جب اےر ہے ہےڎیا احساس ڍا غلطڈ

 اسے ڍہ چاہیے بھڈ ڍے مخالف تے ہےجائے احساس ڍا
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 ڍردے معاف ڍے زر شاہ بھڈ تم!  بیٹڈ مشعال۔ ڍردے معاف

 جائے رہ ڍر اجڑ خاندان سارا۔ اٹھائے نہ قدم بڑا اتنا لیڍن

۔ڍرے ڍےشش ڍڈ سمجھنے۔ ڎا  ‘‘ 

 پسند ذاتڈ اپنڈ میرڈ مڎر سب ہےں مانتڈ میں!  اماں لیڍن ’’

 خےشڈ اپنڈ نے میں‘  ہیں جانتڈ سب آپ۔ ہے بھڈ ناپسند

 ساتھ ڍے اس میں اےر تھڈ ڍڈ نہیں شادڈ سے اس سے

۔ چاہیے طالق میں ہرحال مجھے۔ چاہتڈ نہیں بھڈ رہنا

 میں خاندان اس ڍہ نہیں غرض ڍےئڈ سے بات اس مجھے

 اب مڎر نہیں یا ہے ہےئڈ طالق ےڍ عےرت ڍسڈ پہلے

 ہم ڍڈ رےاج ے رسم غلط ہر نہیں تے ضرےرڈ۔ ہےڎڈ

 میں شاید تے ہےتڈ ڍڈ زر شاہ بات۔ چلیں ڍرتے پاسدارڈ

 ڍڈ سےچ غلط اس بات یہاں اماں مڎر لیتڈ بھڈ سےچ ڍچھ

 نہیں طالق ڍے عےرت ڍسڈ ڍبھڈ میں خاندان اس ڍہ ہے
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 بھینس‘  بڍرڈ بھیڑ ہڈ نہ‘  نہیں تے ملڍیت عےرت۔ ہےئڈ

 ڍرتے سلےڇ نارےا ڍر سمجھ ملڍیت اپنڈ ہمیشہ جسے ہے

 اچھا ڍب ساتھ ڍے ےالدہ ڍڈ زر شاہ نے جان تایا۔ رہیں

 نے سےچ غلط ایڇ۔ ہے بیٹا ڍا انہڈ بھڈ ےہ۔ تھا ڍیا سلےڇ

 ڍا محرےمیےں اپنڈ۔ ہے دڈ باندھ ڎرہ میں دماغ ڍے اس

 میں بس!  ںاما۔ ہے رہا لے ڍر پہنچا اذیت ڍے دےسرےں بدلہ

 لےں طالق سے شخص اس میں ڍہ ہے ڍرلیا فیصلہ نے

 ڎئڈ ڍہہ میں لہجے ڍھرے اےر صاف بہت سب ےہ‘‘ ۔ ڎڈ

 ڍا ان ےقت اس۔ رہیں چپ ڍر دیڍھ غصہ ڍا اس اماں۔ تھڈ

 ڍے پھےڑنے سر سے دیےار سمجھانا بھڈ ڍچھ ڍے مشعال

۔ تھیں ہےڎئڈ پریشان میں دل ہڈ دل ےہ مڎر تھا مترادف

 ڍر بجھا سمجھا طرح ڍس ڍہ تھیں پارہڈ ںنہی سمجھ

 سارا میں لپیٹ ڍڈ جس رڍھیں باز سے فعل اس ڍے دےنےں
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 انداز نظر ڍر سمجھ بات ڍڈ ان تے زر شاہ۔ تھا آجانا خاندان

 نہیں ہڈ سمجھنا ڍچھ سے سرے مشعال جبڍہ تھا ڍررہا

۔تھڈ چاہتڈ  

 اب۔ تھے جارہے ہےتے ڍشیدہ بدن دن تعلقات ڍے دےنےں

 اےر رےیہ اچھا ڍا زر شاہ انہیں میں دنےں دچن ان جے

 سڍےن ےہ اب‘  تھا مال سڍےن ڍچھ ڍر دیڍھ شرمندڎڈ

۔تھا ڍردیا ختم نے بات نئڈ اس ڍڈ مشعال  

ؤؤ…  ؤؤ  

 مرتبہ دسےیں ڍےئڈ نے اس ہےڍر ڍھڑے سامنے ڍے آئینے

 ڎہرا۔ تھا مڍمل سے لحاظ ہر حسن ڍا اس۔ تھا لیا جائزہ اپنا

 ڍام سا نفیس ہڈ بہت ڍا مےتیےں ڌرن ہم پر جس ڍلر پرپل

 ڍٹنڌ میں درمیان تڇ ڍہنیےں ڍڈ جن بازے مڍمل۔ تھا

 ڍے اس سجے سے لڑیےں ڍڈ مےتیےں۔ تھڈ ہےئڈ
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 دلڍش بھڈ اےر ڍے بازےئےں مند صحت‘  سفید خےبصےرت

 ے قد ذرا ڍے اس ہڈ ڈریس پےرا۔ تھے رہے دے رےپ

۔ تھا بڑھارہا زینت خاصڈ اچھڈ ڍڈ سراپے ےالے قامت

 ہڈ مجبےرڈ بحالت قمیص شلےار ےہ تے میں حاالت امع

۔تھڈ پہنتڈ  

 میں مےجےدڎڈ ڍڈ زر شاہ صرف تھڈ میں ڎائےں تڇ جب

 رےٹین اپنڈ ےہ میں بعد پھر تھا چالیا ڍام سے قمیص شلےار

 ڍے زر شاہ ےہ سے جب اب اےر تھڈ آڎئڈ پر لباس ڍے

 پہن ہڈ قمیص شلےار صرف‘  تھڈ ہےئڈ آئڈ الہےر ہمراہ

 اسٹائل اےر خراش تراش جدید پر طےر خاص اےر تھڈ رہڈ

 اس ہمراہ ڍے زر شاہ ےہ ڍر پہن جسے سےٹ یہ بنا سے

 اس اےر تھڈ ڎئڈ پر دعےت ڎھر ڍے صاحب سڈ ڈڈ ڍے

 تعریف بہت ڍڈ اس بھڈ نے زر شاہ ساتھ ساتھ ڍے سب دن

 لبادے ڍے تمسخر ے طنز اڎرچہ تعریف ےہ اےر تھڈ ڍڈ
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 یہ خےد بذات اسے ےجےدبا ڍے اس مڎر تھڈ ڎئڈ ڍڈ میں

۔تھا آیا پسند زیادہ ہڈ بہت لباس  

 لیا جائزہ ڍا رےب ےارڈ نے اس لیے ڍے ہےنے تیار جب آج

 سےٹ ایڇ اسڈ صرف ہےئڈ ہےتڈ سے ڍپڑےں سب نظر تے

 ڍے خےد پہنے سےٹ یہ ےہ ےقت اس اےر تھڈ ڎئڈ جم ہڈ پر

 ڍلر ڍے اس اےر سےٹ۔ تھڈ رہڈ دیڍھ میں آئینے بار بار

 سا بڑا ہمراہ۔ تھا دیا رڍھ ڍر بدل ڍے شخصیت ڈڍ اس نے

 بازےئےں دےبارہ ڍر پھسل پھر اےر ڈھانپتا ڍے شانےں دےپٹہ

 چھپ نرالڈ انےڍھڈ نئڈ اڇ ڍے حسن ڍے اس جھےلتا میں

 ڍے خےد بعد ڍے لینے جائزہ ڍابغےر ڍپڑےں۔ تھا ڍررہا عطا

 ڍرنے بھڈ استعمال ڍا اپ میڇ لیے ڍے سنےارنے مزید

 مڍمل شیڈ آئڈ ڍڈ آنڍھ ہڈ ایڇ صرف نے اس ابھڈ۔ لڎڈ

 بہت اسے۔ ہےا داخل میں ڍمرے زر شاہ جب‘  تھڈ ڍڈ

۔ ڎیا ٹھٹڇ ڍر دیڍھ ہےتے تیار سے اہتمام یےں بعد عرصے
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 آنڍھ دےسرڈ ڍر ڈال نظر ایڇ تھا لیا بھڈ نے اس تے دیڍھ

 دڍھائڈ میں آئینے ساتھ ساتھ۔ لڎڈ ڍرنے مڍمل اپ میڇ ڍا

۔ڎئڈ دیڍھے بھڈ ڍے ےدےج ڍے زر شاہ دیتے  

 ےرنہ تھا آیا لےٹ ڎھر جلدڈ ڍر ہٹ ذرا سے رےٹین ےہ آج

۔ تھا دیتا نہیں ڎھردڍھائڈ اب ےہ پہلے سے ڎیارہ دس رات

 بند ڍٹ اپ میڇ ڍر دے ٹچ آخرڈ ڍے اپ میڇ اپنے

 سیٹ ڍے بالےں اپنے سے برش اےر رڍھڈ میں دراز ڍرڍے

 لٹ سڈ چھےٹڈ ایڇ ڍڈ بالےں سے سامنے۔ لڎڈ ڍرنے

 ڍے چہرے ےہ تے دڈ چھےڑ ڍر لپیٹ پر انڎلڈ ڍر نڍال

 جڎہ ایڇ چےمتڈ ڍے رخسار ڍے اس جھےلتڈ اردڎرد

۔ہےڎئڈ ساڍت ے جامد  

 تے پلٹڈ ڍر لے جائزہ بھرپےر ایڇ اپنا میں آئینے بار آخرڈ

 اپنڈ پر طےر مڍمل ڍے زر شاہ لیٹے ترچھے آڑے پر بستر

 جھجڇ ےںڍی جانے نہ ڍے سیڍنڈ ایڇ۔ پایا متےجہ طرف
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 اپنڈ نے اس بھڈ پر لینے دیڍھ ڍے مشعال۔ ڎئڈ سڈ

 میں آنڍھےں ان نے اس بلڍہ تھا بدال نہیں زاےیہ ڍا نظرےں

‘  ہےئڈ دیتڈ آنچ۔ تھڈ ڍڈ محسےس لپڇ سڈ عجیب ایڇ

 ڍڈ اس۔ ہےئڈ لڎاتڈ آےاز ایڇ باہر اندر‘  ہےئڈ ڍرتڈ ڍالم

 ڍر چرا نظر اختیار بے ےہ ڎھبراتے سے تپش ڍڈ نڎاہےں

۔لڎڈ ڍرنے بند اسٹریپ ڍر پہن جےتا۔ ڎئڈ بیٹھ پر فےصے  

 ڍے اس نے زر شاہ بعد دنےں بہت آج‘‘ ؟ ہے جارہڈ ڍہیں ’’

 اسے ڍر اٹھا سر ڍر چےنڇ ےہ۔ تھا ڍیا مخاطب سے خےد

۔تھا رہا دیڍھ ہڈ اسے جے لڎڈ دیڍھنے  

 ےہیں۔ ہے پرےڎرام ڍا ڈنر باہر ساتھ ڍے جےلف…  ہےں ’’

 ڍا جےتے دےسرے دےبارہ ڍر سرجھڍا‘‘ ۔ ہےں جارہڈ

 ڍر سن جےاب ڍا اس نے زر شاہ۔ لڎڈ ڍرنے بند اسٹریپ
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 مضبےط زبان ڍہ ڍچال تلے دانتےں طرح برڈ ڍے ہےنٹےں

 اسے مڎر ڎئڈ رہ ڍر بلبال طرح ڍڈ قیدڈ ایڇ میں قلعے

۔تھا ہےا نہ حاصل حق ڍا ڍرنے فریاد  

 طرح برڈ ہےئے ہنستے مسڍراہٹ زہریلڈ ایڇ زر شاہ

 زمین ڍڈ آنڍھےں ادھر ڍے پلڍےں بند مڎر ڎیا چمی آنڍھیں

 ڍے بان آن پےرڈ سراپا صےرت خےب ڍا حسن ٓ قتالہ اس پر

 تڍیے منہ نے اس ہڈ بغیر ڍھےلے آنڍھیں۔ ہےا آباد ساتھ

۔چھپالیا میں  

 ہر ےہ جسے ڍے لڑڍڈ اس ےہ ڍہ تھا جانتا نہیں بالڍل ےہ

 لہراتا لیے ڍے تسڍین ڍڈ انا اپنڈ صرف اےر صرف لمحہ

 ڎا جائے ہار طرح برڈ اس ہاتھےں ڍے اسڈ خےد ہے رہا

 زبان۔ ڎا ڍرسڍے نہیں بھڈ شڍےہ ڍےئڈ سے ڍسڈ ڍہ

 اےر۔ ڎا رہے محرےم سے ڍرنے فریاد باےجےد ڍے رڍھنے

 نظرےں ڍتنڈ خےد جے ےہ۔ تھا حال بے الڌ چارہ بے ےہ دل
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 آج خےد نے جس‘  تھا دھڑڍن ڍڈ دلےں ڍتنے‘  تھا طلب ڍڈ

 اس۔ تھا دیڍھا نہیں اٹھاڍر نظر طرف ڈڍ لڑڍڈ ڍسڈ تڇ

 اسڈ صرف‘  تھڈ ڍھائڈ سے ڍس بھڈ شڍست نے دل ڍے

 نظرےں ڍڈ اس سے سالےں چند ڎزشتہ جے سے لڑڍڈ ایڇ

۔ تھڈ رڍھتڈ نہیں اہمیت زیادہ سے مڍےڑےں ڍیڑےں میں

 آنڍھےں خےن سارا ڍر دیڍھ سامنے پہلے ماہ چند جسے

 تے ہڈ پہلے ماہ ایڇ صرف لیے ڍے جس۔ تھا آیا اتر میں

 ڍرنے ڎردش انتقام ے غصہ بجائے ڍے خےن میں رڎےں

 بے ےقت ہمہ ہاتھ ڍے دینے مسل جسے لڑڍڈ ےہڈ۔ تھا لڎتا

 ے دل خیاالت شیطانڈ ڍے طرح طرح‘  تھے رہتے چین

 ے دل ےہ اےر…  تھے لیتے جڍڑ میں شڍنجے اپنے ڍے دماغ

 چاسے نہ تڇ یہ۔ ڎیا ڍرتا پار حد ہر مانتے مانتے ڍڈ دماغ
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 ےجےد بنا سے پےست ڎےشت۔ ہے انسان بھڈ ےاال سامنے ڍہ

۔ہےڎڈ ہےتڈ تڍلیف بھڈ اسے  

 میں دسترس ڍڈ اس لڑڍڈ ےہ ڍہ اتنا صرف تے تھا سےچا

 بے‘  حسین ے مغرےر یہ ڍہ اتنڈ صرف تے تھڈ فڍر‘  ہے

 اےر انا ے مردانڎڈ ڍڈ اس لڑڍڈ سڈ مجبےر ے بس

 اس۔ لنجچی ڍھال ایڇ۔ ہے چیلنج ایڇ لیے ڍے خےددارڈ

 لپٹڈ میں ردا ڍڈ غرےر اےر نسےانیت‘  انا مغرےر ڍڈ

 باعث لیے ڍے ذات اپنڈ ڍڈ اس ہڈ ڍچلنا ڍے خےدداریت

۔ہے عالمت ڍڈ ےقار ے غیرت ے مردانڎڈ اےر افتخار  

 ہاتھ اپنے ڍے اس اب باےجےد ڍے ڎزرنے ڍر ڍچھ سب یہ

 ے سسڍتا ایڇ صرف۔ نہیں تے بھڈ ڍچھ۔ تھا آیا ڍیا میں

 خےردہ شڍست میں جنڌ ڍڈ مردانڎڈ ے انا‘  جذبہ ہےا بلڍتا

 ڍے سزا۔ تھا خالڈ سے ہاتھےں دےنےں ےہ۔ دل پاش پاش
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 تھا ہےڎیا آباد صحرا ایسا ایڇ ڍا درد پر دل دہلیز پر طےر

 میں قسمت ڍڈ جس۔ تھا رہنا ہڈ پیاسا عمر سارڈ اب جسے

 ڍے ڍاریےں سیاہ اپنڈ ڍڈ اس مڎر تھا لڍھا تے ہےنا سیراب

 بے ایڇ بالڍل۔ تھڈ ہےڎئڈ بنجر بالڍل زمین ڍڈ دل سبب

 ڍڈ رنج ے دڍھ میں صحرا اس۔ طرح ڍڈ صحرا ڎیاہ ے آب

 میں زمین خشڇ ڍڈ پچھتاےں مڎر ہیں ڎرتڈ تے بےندیں

۔ہیں بنادیتڈ پیاسا مزید اسے ہےڍر جذب  

 خےد ےہ جب تھا ڎیا دے دغا لمحے اس عین اسے دل ڍا اس

 ے بس بے اس ےرچ چےر میں نشے ڍے فتح طاقت اپنڈ

 ے مست سےار میں دھن ڍڈ بڍھیرنے ڍے لڑڍڈ سڈ الچار

 ڍچےڍے ڍے جرم احساس ےقت ہر ضمیر تے اب۔ تھا غرق

 اب ڍہ تھا ڍرچڍا مالمت ے لعنت قدر اس۔ تھا رہتا لڎاتا ہڈ

۔ تھڈ لڎڈ ہےنے سڈ نفرت سے شڍل ے ےجےےد اپنے اسے
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 تاخالقیا۔ تھا آیا اتر پر ےحشت ےہ میں زعم ڍے ےجےد اسڈ

 یہ۔ رہا برتتا سلےڇ سےز انسانیت ۔ڈاال بھال ڍے قاعدےں ڍے

 جے مشعال۔تھڈ ہےڎئڈ سے خےد اسے جے تھڈ نفرت ڍیسڈ

 ڍچھ میں مقابلے ڍے اس تے ےہ تھڈ ڍرتڈ نفرت سے اس

 مطالبہ ڍا طالق تے نے اس۔ تھڈ ڍم بہت‘  تھڈ نہیں بھڈ

 لیے ڍے اس مڎر تھڈ دڈ دے رعایت ڍچھ اسے ڍرڍے

 آےاز ےہ۔ تھڈ تے ہڈ آےاز ڍڈ ضمیر تے سزا بڑڈ سے سب

 ڍے پچھتاےں ے پشیمانڈ طرح برڈ اسے ڍےڑے ڍے جس

 ڍے سزا اس ےہ اےر تھے جاتے دھڍیلتے میں ڍھنڈرات

 اس۔تھا ہےتا ڍھڑا میں ڍٹہرے طرح برڈ رےز ہر ہاتھےں

 ایڇ میں ذہن۔ تھا سےچا نہیں بھڈ ڍبھڈ ڍرتے سب یہ نے

 نہیں خیال بھڈ بار ایڇ میں دل۔ تھڈ ابھرڈ نہیں سےچ دفعہ

 اپنے ڍہ تھا لرزا نہیں بھڈ ڍے لمحے ایڇ جسم۔ تھا آیا
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 ڍے بدن ڍے لڑڍڈ مظلےم ے بس بے جس میں شڍنجے

 ے تسڍین جے ڍر جھلسا جال سے شعلےں ڍے سڎریٹ

 دن ایڇ تسڍین اےر خےشڈ ےہ‘  ہے رہا ڍرتا حاصل خےشڈ

 جے تڍلیف ےہڈ۔ ہےڎڈ عذاب باعث بھڈ لیے اپنے ڍے اس

 ڍرے محسےس بھڈ میں بدن اپنے ےہ تھا رہا دیتا ڍے اس ےہ

 اس ڍر دیڍھ میں آنڍھےں ڍڈ لڑڍڈ اس جے آنسے ےہڈ۔ ڎا

 اپنڈ قطرے ڍے پانڈ ےہڈ تھڈ پڑتڈ سڈ ٹھنڈڇ اندر ڍے

 ےہڈ۔ ڎے ڍریں دہڍا طرح ڍڈ االئے ڍے آڌ میں آنڍھےں

 ٹھنڈڇ ےالڈ ڍردینے مسرےر ڍے لمحے ایڇ صرف ڍے دل

 دہڍتے دیتے دڍھائڈ نہ اےر ںشعلے رےز ہر اسے‘ 

۔ڎڈ ڍرے ڎھسیٹا پر انڎارےں  

 ڍڈ آنسےئےں اسے‘  ڍرتے سلےڇ سب یہ ساتھ ڍے مشعال

 رات ایڇ ےہ باےجےد ڍے ڍرنے مجبےر پر رہنے میں دنیا
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 ےہ ڍر دے اذیت اسے۔ تھا سےیا نہیں ہےڍر پرسڍےن بھڈ

 میں بعد لیڍن تھا لیتا ڍرتے حاصل تسڍین ے سڍےن ےقتڈ

 ڍیا نہ ہڈ خیال ڍبھڈ۔ تھا ہےجاتا مضطرب ے ینچ بے بہت

 اس نے شیطان۔ ہے ڍیےں سڍےنڈ بے ے چینڈ بے یہ ڍہ

 اچھے ےہ ڍہ تھا رڍھا جڍڑ میں شڍنجے اپنے طرح برڈ

۔تھا ڍھےبیٹھا تمیز ڍڈ برے  

 ہےڎئڈ دن اسڈ پر دل دہلیز تے دستڇ پہلڈ ڍڈ جرم احساس

 آیا نےسام ڍے نڎاہےں رےپ اجڑا اجڑا ڍا مشعال جب تھڈ

 ےہ بھڈ ہےئے ڍھاتے ڍھانا ڍر بیٹھ ساتھ ڍے اس دن اس۔ تھا

 یہ اندر ڍے دل بار پہلڈ۔ تھا چین بے مسلسل سے اندر

 ڍے حیات متاع قیمتڈ سے سب اپنڈ ےہ ڍہ جاڎا احساس

 سے ہاتھےں اپنے خےد۔ ہے لڎارہا آڌ دھیرے دھیرے

 تلخ اپنے دفعہ پہلڈ دن اس۔ ہے بنارہا راہڈ ڍا مےت اسے
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 سلےڇ ےحشیانہ بلڍہ ناشائستہ اےر رےیےں‘  جملےں‘  ظےںلف

 تر سے ندامت عرق پیشانڈ دفعہ پہلڈ۔ تھڈ ہےئڈ ندامت پر

 ڈسنے احساس ڍا ہےنے غلط اپنے بار پہلڈ۔ تھڈ ہےڎئڈ

۔لڎا  

 جب نڍالڈ تب جان سے جسم ڍے اس نے دستڇ دےسرڈ

۔ تھا آیا میں علم ےاقعہ ڍا ڍھانے دےا آےر خےاب ڍا مشعال

 آئینے چہرہ بھیانڇ اپنا ڍا اس اسے نے اماں جب رات اس

‘  القابات تمام ےہ‘  جملے تمام ےہ ڍے مشعال تے دڍھایا میں

 ٓ فےقتا ٓ ےقتا ےہ جے لڎیں ڍرنے ڎردش میں ذہن باتیں تمام ےہ

 اپنے ےہ ڍبھڈ جنہیں…  تھڈ رہتڈ ڍہتڈ میں بارے ڍے اس

 بے اپنڈ۔ ہےئڈ ندامت پر ان دن اس۔ تھا سمجھتا چیلنج لیے

 ڍرتڈ درڎےر زندہ میں قبر ڎہرڈ بدسلےڍیاں ے اعتنائیاں
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 اےر تےہین ڍڈ انسانیت ڍہ رہا سےچتا یہڈ ےہ رات اس۔ ڎئیں

 مڎر نازڇ ے نرم ایڇ اسے نے اللہ ڍہ ہے ہےسڍتڈ ڍیا

 متاع اسڈ نے اس اےر تھا بنایا نڎہبان ڍا ےجےد سے بس بے

 ڍڈ ابیشا برےقت ڍہ ہےا شڍر تے ےہ ۔ڍرڈاال تباہ ڍے عزیز

 اختیارڍرنے نےعیت سنڎین معاملہ سے ےجہ ڍڈ ڍال فےن

 لے اسپتال اےر تھا آڎیا میں علم ڍے اس ہڈ پہلے سے

۔تھڈ ڎئڈ بچ ےہ پر جانے  

 جے تھا جذبہ ایسا ایڇ ےہ تھا بچا جے پر دل دہلیز میں بعد

 خےدرے ےہ۔ تھا آرہا چال پنپتا سے برسےں میں دل ڍے اس

 جذبہ ےہ بلڍہ تھا نہیں دین ڍڈ دماغ ے سےچ ڍڈ اس پےدا

 ہےا پیدا خےدبخےد میں دل ڍے اس جے تھا خداےندڈ عطیہ

 نے جان آغا اےر تھڈ ہےئڈ پیدا مشعال جب دن اس۔ تھا

 ڈال میں جھےلڈ ڍڈ جہانزیب شاہ اٹھاڍر میں ہاتھےں اسے

۔ہیں یاد طرح اچھڈ بھڈ اب الفاظ ڍے ان اسے‘  تھا دیا  
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 دلہن ڍڈ زر شاہ میرے شعالم یہ!  جہانزیب اےر ڍمال ’’

۔رڍھنا میں ذہن دےنےں تم۔ ڎڈ بنے  ‘‘ 

 خےد ےہ مڎر رڍھا سے رڍھا یاد جے نے دےنےں ان پھر اےر

 میں ذہن ڍے اس الفاظ ڍے ابا بڑے۔ تھا بھےال نہیں ڍبھڈ

 ساتھ ڍے اس احساس ڍا بات اس۔ تھے رہتے ڍرتے ڎردش

 ہڈ رڍھتے قدم میں منزل ڍڈ شعےر۔ تھا رہا ہمیشہ ساتھ

 شدت پےرڈ ڍا رشتے بندھے سے مشعال اےر اپنے اسے

 ڍتنڈ۔ تھا لڎا ڍاٹنے چٹڍیاں میں رےح ے دل احساس سے

‘  مختلف سے سب ےہ ڍہ سے خیال اس تھڈ ملتڈ آسےدڎڈ

 ڍچھ ڍچھ اےر ضدڈ‘  الہڑ‘  ےالڈ دڍھنے حسین سے سب

 نے محبت میں بعد۔ ہے ڍڈ اس صرف مشعال سڈ مغرےر

 اس۔ تھا ڎیا بن دیےانہ ڍا اس سرتاپا ےہ ڍہ لڎائڈ لڎن ایسڈ
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 غلط ےہ۔ تھا جاتا مان بات ہر ڍڈ اس باےجےد ڍے لڑنے سے

 آنڍھ ڍڈ اس ےہ۔ تھا ہےجاتا تیار ڍے دینے ساتھ ٓ فےرا تے ڍہتڈ

 خاص بہت لیے ڍے اس ےہ۔ تھا سڍتا دیڍھ نہیں آنسے میں

 جانے چلے سے پاڍستان ڍے اس ےہ پھر اےر۔ تھڈ اہم اےر

 صرف سےچ ہر اپنڈ۔ تھا دیڍھتا خےاب ڍے اس باےجےد ڍے

۔ تھڈ ہےتڈ محسےس ہےتڈ ختم جاڍر تڇ ہستڈ ایڇ اسڈ

 مشعال محل تاج حسین ڍا خےابےں ڍے اس دن ایڇ پھر اےر

۔تھا ڍردیا پاش پاش نے انڍار ایڇ صرف ڍے  

 تے پہلے۔ ڍرسڍتڈ نہیں شادڈ سے تم میں!  پلیز زر شاہ ’’

 میں اب لیڍن تھا ڍیا ڍاران سے ےجہ ڍڈ پاپا ماما نے میں

 پسند ڍے اےر ڍسڈ میں۔ ہےں ڍرتڈ انڍار سے ےجہ اپنڈ

۔ہےں ڍرتڈ  ‘‘ 
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 اسے نے جنہےں تھے یاد الفاظ یہ ڍے اس تڇ آج اسے

 رڎےں ڍڈ اس۔ تھا رڍھا ڍیے جامد ے ساڍت تڇ دیر ڍتنڈ

 ڍے اےر ڍسڈ سے لبےں ڍے اس خےن ےاال دےڑنے میں

 ڎےیا۔ تھا ہےڎیا سا منجمد ڍر سن الفاظ ڍے پسندیدڎڈ لیے

۔تھڈ ڎئڈ سڈ ٹھہر جیسے ڍائنات  

 میں میلز اڈ۔ تھڈ ڍرچڍڈ انڍار ڍرڍے فےن بھڈ پہلے ےہ

 ڍرتڈ اظہار ڍا ےابستڎڈ عدم سے رشتے اس اڍثر ےہ بھڈ

 سے ڎہرائڈ ڍے بات اس بھڈ ڍبھڈ نے اس مڎر تھڈ رہتڈ

 ےہ تھا جانتا ڍے مشعال سالہ دس جس ےہ ڍیےنڍہ تھا لیا نہیں

 ڍے حیا ہڈ سے ےارفتڎیےں ڍڈ آنڍھےں ڍڈ زر شاہ صرف

 اڍھڑ اےر ضدڈ‘  مغرےر جے۔ تھڈ لیتڈ اےڑھ رنڌ سارے

 بھڈ ڍبھڈ نے اس۔ تھڈ نہیں ےفا بے مڎر تھڈ ضرےر

 دل سے جانب دےنےں لیڍن تھا ڍیا نہیں اظہار سے لفظےں

 بھڈ احساس یہ پھر۔ تھا ضرےر تے عہد خامےش ایڇ میں



Novelnagri 
577 

 اندر ڍے اس تے ڎئڈ بھڈ بدل جاڍر برطانیہ ےہ اڎر ڍہ

 نہیں پیدا ڍبھڈ طاقت ڍڈ ڍرنے چیلنج ڍے فیصلےں خاندانڈ

 مشعال مڎر۔ہے آنا پاس ڍے اسڈ میں حال ہر اسے۔ ہےڎڈ

 ڍے اےر ڍسڈ بلڍہ ڍردیا انڍار صرف نہ۔ ڍردڈ حد تے نے

۔ڍیا الڍھڑا درمیان ڍے اس اےر اپنے  

 بارے ڍے اےر ڍسڈ‘‘ ۔ زاد خالہ تمہارا ےہڈ؟ ےہ ہے ڍےن ’’

 شاہ تھا جانتا ےہ۔ تھا ہےڎیا برپا تالطم ایڇ ڍر جان میں

 ڍڈ چچڈ۔ تھڈ رہتڈ ملتڈ خبر ہر اسے سے ڍمال

 ہےا چھپا بھڈ ڎریز ڍا مشعال۔ تھڈ ےاضح بھڈ ناپسندیدڎڈ

 مشعال بیڎم عصمت ڍہ تھا باخبر طرح اچھڈ ےہ۔ تھا نہیں

 بہت لیے اسڈ۔ ہیں چاہتڈ ڍرنا سے بھانجے اپنے رشتہ ڍا

 یقین اسے۔ تھا پےچھا سے اس نے اس دن اس سے غصے
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 اےنچے سے سب میں دل ڍے لڑڍڈ جس ےہ ڍہ تھا آیا نہیں

 طرح برڈ یےں اسے ےہ ہے ڍرتا پےجا ڍر بٹھا پر مقام

۔ڎڈ دے دے دھڍا یےں اسے‘  ڎڈ ڍردے ریجیڍٹ  

 بارے ڍے اےر ڍسڈ‘‘ ۔ زاد خالہ تمہارا ےہڈ؟ ےہ ہے ڍےن ’’

 شاہ تھا جانتا ےہ۔ تھا ہےڎیا برپا تالطم ایڇ ڍر جان میں

 ڍڈ چچڈ۔ تھڈ رہتڈ ملتڈ خبر ہر اسے سے ڍمال

 ہےا چھپا بھڈ ڎریز ڍا مشعال۔ تھڈ ےاضح بھڈ ناپسندیدڎڈ

 مشعال بیڎم عصمت ڍہ تھا باخبر طرح اچھڈ ےہ۔ تھا نہیں

 بہت لیے اسڈ۔ ہیں چاہتڈ ڍرنا سے بھانجے اپنے رشتہ ڍا

 یقین اسے۔ تھا چھاپے سے اس نے اس دن اس سے غصے

 اےنچے سے سب میں دل ڍے لڑڍڈ جس ےہ ڍہ تھا آیا نہیں

 طرح برڈ یےں اسے ےہ ہے ڍرتا پےجا ڍر بٹھا پر مقام

۔ڎڈ دے دے دھڍا یےں اسے‘  ڎڈ ڍردے ریجیڍٹ  
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 ڍےئڈ سے(   نام ڍا ڍزن ڍے مشعال)   ایاز مجھے…  نہیں ’’

 میرا۔ ڎڈ ڍرےں شادڈ سے اس میں ہڈ نہ اےر نہیں غرض

 مجھے نے اس۔ ہے لڑڍا اچھا بہت۔ جےلف ہے دےست ایڇ

 میں بارے ڍے شادڈ سے اس نے میں اےر ہے ڍیا پرپےز

‘‘ ۔ ڍردے انڍار تم پلیز‘  رہے مان نہیں پاپا ماما۔ ہے لیا سےچ

 پرےا ڍڈ جذبات ڍے برسےں ڍے اس ےہ طرف دےسرڈ

 ڎئڈ ڍہہ سب میں لہجے ڍرخت ے سفاڇ انتہائڈ بغیر ڍیے

 اسے ڍر سن نام ڍا عیسائڈ ایڇ سے منہ ڍے اس۔ تھڈ

 پہلڈ۔ تھڈ ہےئڈ محسےس نفرت بہت سے مشعال دفعہ پہلڈ

 بے پر نیچر مغرےر‘  اڍھڑ‘  ضدڈ ڍڈ مشعال اسے دفعہ

۔تھا آیا غصہ انتہا  

 ہے رہڈ بھےل شاید تم۔ ڎا ڍرےں نہیں انڍار میں…  سےرڈ ’’

 آغا بات یہ اےر ہے طے سے بچپن نسبت میرڈ سے تم ڍہ
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 نہیں بھڈ ڍبھڈ میں بعد ڍے ان۔ تھڈ ڍڈ طے نے نجا

 خاندان ہمارے یہ پھر اےر۔ ہے رد فیصلہ ڍا ان ڍہ ڎا چاہےں

۔ ہے خالف قطعڈ ڍے رےاج ے رسم اےر اصےلےں ڍے

 اس دن اس‘‘ ۔ ہےڎڈ شادڈ ہڈ سے مجھ میں ہرحال تمہارڈ

 ے لب ےالے جاڎیردارےں بالڍل سے مشعال دفعہ پہلڈ نے

 ڍے محبت ےہ دفعہ پہلڈ۔ تھڈ ڍڈ بات میں تحڍم اےر لہجے

 اس دفعہ پہلڈ۔ تھا ڍررہا بات ڍڈ ےقار خاندانڈ ڍر بھےل

 نہیں ندامت ڍےئڈ پر ہےنے بیٹا ڍا جہانزیب شاہ اندر ڍے

 ہےڎئڈ مشتعل پر لہجے ے لب سخت اس ےہ ٓ جےابا۔ تھڈ ہےئڈ

۔تھڈ  

 ڍرلے نشین ذہن طرح اچھڈ یہ تم…  خاندان تمہارا اےر تم ’’

 نہیں شادڈ ڍبھڈ سے تم مڎر ہےں سڍتڈ تے مر میں ڍہ
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 ڍن۔ ہے ڍرتے بات ڍڈ خاندان ڍس تم پھر اےر ڎڈ ڍرےں

 اپنڈ ذرا۔ ہے ڍررہے فخر تم پر فیصلےں اےر رےاج ے رسم

 خاندان تمہارا ےہڈ۔ ڍرے تے مےازنہ اپنا۔ ڍرے یاد تے اےقات

 جے ہے ڍا ےالدہ تمہارڈ اےر تمہارا خاندان ےہڈ‘  ناں ہے

 بھڈ تم۔ ہے مشہےر میں تےڑنے ڍے ریتےں اےر ےاجر ے رسم

‘‘ ۔ بیٹے ڍے ماں ہےئڈ آئڈ میں تاےان ایڇ۔ ہے ہڈ ےیسے

 اسے نے اس تھا ڍیا ڍچھ جے نے ملڍےں ساتھ ڍے مشعال

 ہےڎئڈ زہریلڈ تڇ اندر ےہ۔ تھا بنادیا ناڎن زخمڈ ایڇ

 ڍڈ اس سے ایاز ملڇ پر طےر خاص سے ملڍےں۔ تھڈ

 تڇ انتہا ڍڈ نفرت ےہ۔ تھڈ ہیںن حد ڍےئڈ تے ڍڈ نفرت

 اسے ڎڈ جائے چلڈ بھڈ تڇ حد اس مڎر تھڈ جاسڍتڈ

۔تھڈ نہیں امید  
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 للڍارتا ایسا ڍا اس‘‘…  اپ شٹ سے آئڈ…  مشعال اپ شٹ ’’

 بند ہڈ فےن نے اس پھر۔ تھا ہےڎیا قابے بے ےہ ڍر سن جےاب

۔تھا ڍردیا  

 ماں ڍڈ اس اسے جے تھڈ نفرت سے شخص اس ہر اسے

 سارڈ اپنڈ نے اس۔ تھا دیتا طعنہ ڍا خاندان‘  دیتا ہحےال ڍا

 ٓ حتڈ تھا رڍھا نہیں رابطہ ڍےئڈ ڍبھڈ سے ملڍےں زندڎڈ

 تے تھا آیا ڍرنے حاصل تعلیم ےہ جب میں الہےر یہاں ڍہ

 ڍے اس دفعہ ڍئڈ نے ملڇ صہیب بیٹے ڍے ایاز ملڇ

۔ تھا چاہا ڍرنا اجاڎر ڍے رشتے ڍے اس اےر اپنے آڍر پاس

 ڍے خاندانےں دےنےں ڍہ نے اس تھیں ڍڈ ںڍےششی ڍتنڈ

 اس دفعہ ہر نے اس مڎر ہےجائیں استےار سے پھر تعلقات

 ایڇ سے پر خےد ےہ ڍہ لیے اس۔ تھا دیا لےٹا نامراد ڍے

۔تھا چاہتا مٹادینا دھبہ ڍا بیٹے ڍے ماں ہےئڈ آئڈ میں تاےان  
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 ڍر لے سے بچپن طرح ڍڈ آسیب ایڇ نے جس دھبہ ےہڈ

۔ تھا رہا چمٹا ساتھ ڍے اس۔ تھا ڍیا پیچھا ڍا اس تڇ جےانڈ

 اس نے احساس ایڇ اس۔ تھا رہا چین بے زندڎڈ سارڈ ےہ

 پہلے سے سب۔ تھا دیا رڍھ ڍر پھےڑ تےڑ ڍے شخصیت ڍڈ

‘  زےبیہ‘  بھائڈ آذر ےالڈ دالنے احساس ڍا بات اس اسے

 جہانزیب شاہ۔ تھیں امڈ بڑڈ ےالدہ ڍڈ میر شاہ اےر ماریہ

۔بیےڈ پہلڈ ڍڈ  

 بھڈ اسے‘  ہے بیٹا تمہارا بھڈ زر شاہ یہ!  ماں ڍڈ آذر ’’

 بہت ڍے بات اس‘  ہے بچہ ڍے ماں بن۔ ڍرے دیا تےجہ

 ڍا اس‘‘ ۔ ڍرتیں نہیں پیار ڍے اس تم جب۔ ہے ڍرتا محسےس

 ےقت اس۔ تھے رہے ڍہہ سے امڈ بڑڈ جہانزیب شاہ باپ

۔تھڈ سال چھ صرف عمر ڍڈ اس  
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 ڍے عےرت اس ہےئڈ آئڈ میں تاےان میں!  جڈ شاہ نہیں ’’

 بھڈ بعد ڍے مرنے ڍے اس جسے سڍتڈ پال نہیں ڍے بچے

 میں حےیلڈ اسے میں۔ ڍرپائڈ نہیں قبےل بیےڈ ڍڈ آپ

 ہے پڑتڈ نظر پر اس۔ ہے بہت ہڈ اتنا ہےں ڍرلیتڈ برداشت

 معصےم ڍڈ سبرینہ۔ ہے آتڈ یاد ماں ڍڈ اس مجھے تے

 بھابڈ اپنڈ اسے تھے ارمان ڍتنے۔ ہے رالتڈ صےرت

۔ڍے بنانے  ‘‘ 

 منع ڍے ان نے باپ ڍے اس۔ تھیں لڎڈ رےنے امڈ بڑڈ

 انہیں۔ تھڈ ڍڈ شادڈ سے ماں ڍڈ اس باےجےد ڍے ڍرنے

۔تھا قلق بڑا بھڈ ڍا بات اس  

 ڍچھ اسے۔ ہے بچہ سا معصےم یہ!  ماں ڍڈ آذر دیڍھے ’’

 ماں تمہیں تے دےڎڈ محبت تم۔ جانتا نہیں ڍچھ۔ نہیں علم
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 نہیں ڍم طرح بھڈ ڍسڈ سے آذر مجھے یہ پھر۔ ڎا ڍہے

 یہ خےاہ۔ تھڈ بیٹڈ ڍڈ ملڍےں ماں ڍڈ اس بھلے۔ ہے

 تے یہ لیڍن ہے بیٹا ڍا ماں ہےئڈ آئڈ میں تاےان ڍے سبرینہ

 دیڍھ۔ ہے چراغ ے چشم ڍا خاندان ہمارے۔ ہے خےن ہمارا

 رےشن نام ہمارا جڎہ ڍڈ باپ اپنے ہےڍر بڑا دن ایڇ یہ لینا

 اس ڍہتے سے محبت ےالہانہ نے جہانزیب شاہ‘‘ ۔ ڎا ڍرے

۔رہیں چپ امڈ بڑڈ تے تھا لیا چےم ماتھا ڍا  

 حےیلڈ اسے۔ تھا لڎا غنیمت بہت رہنا چپ ڍا ان تب اسے

 ڍا شاہےں۔ تھا بیٹا ڍا حےیلڈ ےہ۔ تھڈ ڎئڈ مل جڎہ ایڇ میں

 بہت میں بنانے شناخت اپنڈ اےر مقام اپنا اسے۔ تھا خےن

 انتھڇ۔ تھے یےڍ ایڇ رات دن نے اس۔ تھا لڎا ےقت

 دل ڍا امڈ بڑڈ ےہ سے مشڍلےں بڑڈ۔ تھڈ ڍڈ محنت
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 ڍڈ بہنےں ڍے ماریہ اےر زےبیہ۔ تھا ہےا ڍامیاب میں جیتنے

 ڍر سمجھ ہڈ بھائڈ چھےٹا ڍے میر شاہ۔ تھڈ دڈ محبت طرح

 عزت سڈ ڍڈ بھائیےں بڑے ڍے بھائڈ آذر۔ تھا چاہا اےر جانا

 سے نڎاہ ڍڈ درق میں حےیلڈ اسے۔ تھا دیا مان اےر رتبہ‘ 

 اس سب۔ تھا ڎیا مل مقام ہڈ الڌ ایڇ۔ تھا لڎا جانے دیڍھا

 اپنڈ ےہ لیڍن۔ بھڈ عزت اےر تھے ڍرتے بھڈ محبت سے

 پر مقام اس ہر ےہ۔ تھا مٹاپایا نہ دھبہ ڍا ملڍےں سے ذات

 ڍا شاہےں ڍے خےد نے اس جب جب تھا ہےا ہرٹ طرح برڈ

۔ تھا ڍردیا باہت بھڈ چین سڍھ اپنا لیے ڍے ڍرنے ثابت فرد

 تربیت اچھڈ بہت ڍڈ اس نے اماں سارہ۔ تھا ڎیا بھڈ پل ےہ

 تے اتنا۔ تھڈ دڈ محبت ڍر بڑھ سے ماں ایڇ اسے۔ تھڈ ڍڈ

 ےالہانہ قدر جس تھا چاہا نہیں بھڈ ڍے بچےں اپنے نے انہےں
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 اس ےہ افسےس مڎر۔ تھیں ڍرتڈ سڈ اس محبت اےر لڎائے

 ڍمپلیڍس ےاال نےپل اندر ڍے اس۔ بناسڍیں نہ شخصیت ڍڈ

۔ڍرسڍیں ختم نہ  

 لمحہ نے اس۔ ہے ہےتا حال ڍیا ڍا بچےں تے ہے نہ پر سر ماں

 اس۔ تھا ڍیا تجزیہ ڍا بات اس تڇ جےانڈ سے بچپن لمحہ

 جلد بہت ےہ۔ تھیں ڎئڈ رہ محرےمیاں سڈ بہت میں ذات ڍڈ

 خفا جلد پر باتےں چھےٹڈ چھےٹڈ ےہ۔ تھا آجاتا میں غصے

 ایڇ ڍے خےد نے اس بدےلت ڍڈ چےںسے منفڈ۔ تھا ہےجاتا

 ڍم خال یہ ڍا اندر ڍے اس۔ تھا ڍرلیا مقید میں حد محدےد

 نے مشعال جب پھر اےر۔ تھا بڑھا اےر بجائے ڍے ہےنے

۔تھا دیتا اذیت بہت طعنہ ڎیا دیا ڍا اس اسے تے ڍردیا انڍار  
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 پیدا خامیاں سڈ بہت اندر ڍے اس جب تھا دےر ےہ یہڈ

 اس سےچ سفاڍانہ۔ تھا ہےڎیا ختڍر بہت ےہ۔ تھیں ہےڎئڈ

 اےر تےانا پھر۔ جاسےئڈ ڍہیں محبت ڍہ ہےئڈ حاےڈ طرح

 ڍرتا ڍام ےہ ہر ےہ ڍہ ڍیا بسیرا ایسا پر دماغ ے دل نے ضد

 میل سے لڑڍیےں اسے۔ تھا لڎتا برا انتہائڈ اسے جے ڎیا

 سےچےں ڍڈ اندر اپنے‘  تھا لڎتا زہر ڍرنا دےستیاں‘  مالپ

 ملنا سے لڑڍیےں نے اس لیے ڍے چھڑانے پیچھا سے

 ے دل میں محفلےں ڍڈ بے ے حسن۔ تھا ڍردیا شرےع مالنا

 ے تلمالہٹ ڍڈ اندر ڍے اس باےجےد ڍے ڍرنے سیر ڍے نظر

۔تھڈ جاتڈ بڑھ اےر بلڍہ تھڈ ہےتڈ نہیں ڍم چینڈ بے  

 مڎر۔ ڍرڈالے ختم ہڈ ڍے ذات اپنڈ ےہ چاہتا دل ڍا اس اڍثر

 اےر تھرڈلڈ۔ ہےڎیا پسند اذیت ےہ ٓ جےابا۔ ڍرپایا نہ یہ ےہ

 پر مقامات ڍئڈ۔ لیا لے میں لپیٹ اپنڈ ڍے دل نے دلڈ سنڌ
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 ڍڈ جدےجہد بہت لیے ڍے سنےارنے ڍے ذات اپنڈ نے اس

 ڍے ماں ہےئڈ آئڈ میں تاےان اسے ڍےئڈ بھڈ جب مڎر تھڈ

 اٹھتا بھڑڇ تڇ پائےں سے سر ےہ تے دیتا طعنہ ڍا بیٹے

 ڍا غصے ے غم طیش ۔تھا جاتا چال ادھڑتا تڇ اندر۔ تھا

 مارنے مرنے ڍے مقابل ےہ تھاڍہ ہےتا زےر منہ ایسا سیالب

 اےر ےالے جاننے احباب دےست ڍے اس۔ تھا جاتا تل پر

 رہتے خائف بہت سے غصے ڍے اس ہڈ سب دار رشتہ

 رےبرے اپنے بعد سالےں پندرہ جب ڍے مشعال پھر۔ تھے

 مڎر تھڈ ڎئڈ مچ سڈ ہلچل ایڇ تڇ اندر ڍے اس تے دیڍھا

 تھیں دہرائڈ باتیں ےہڈ نے اس تھڈ آئڈ ےہ جب رات اسڈ

 ڍے ذات اپنڈ ڍرتے ڍرتے ڍےشش ڍڈ بھالنے ےہ جنہیں

 بستا زر شاہ اچھا ڍےئڈ بھڈ اندر ڍے اس۔ تھا ڎیا بھےل بھڈ

 خاندان ےہڈ پھر اسے نے اس۔ تھا نہیں ہڈ جانتا ےہ۔ ہے
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 رپھ۔ تھا دیا طعنہ ڍا بیٹے ڍے ماں ہےئڈ آئڈ میں تاےان اےر

۔تھا پایا نہیں سہہ ےہ  

 آئڈ اتر ےحشت۔ تھڈ لڎڈ پلنے سےچ منتقمانہ اندر ڍے اس

 اس ڍبھڈ ےہ ڍہ تھا بھالدیا بھڈ یہ نے انتقام اےر ضد۔ تھڈ

 شادڈ سے اس نے اس میں بعد۔ ہے رہڈ بھڈ محبت ڍڈ

 جامہ عملڈ ڍے سےچےں اپنڈ اےر باتےں ڍڈ اس ڍرڍے

 ڍے انتقام ے رتنف ڍچھ سب یہ اڎرچہ نے اس۔ تھا پہنادیا

 اپنڈ ےہ مڎر تھا ڍیا ڍر بہہ میں شدت ڍڈ ریلے زےر منہ

 برڈ ڍے اعمال اپنے اےر ڍردار اپنے‘  سےچ اپنڈ‘  ذات

 ضدڈ ڍڈ مشعال ڍچھ جہاں۔ تھا سڍتا دے نہیں قرار الذمہ

 تھا قصےر ڍا فطرت مغرےرانہ اےر مزاج اڍھڑ‘  طبیعت

۔ تھڈ لڑڍڈ ایڇ مشعال۔ تھا ےار قصےر زیادہ خےد ےہ ےہاں
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 سڈ بس بے اےر ڍمزےر ڎنا ڍئڈ سے اس۔ سڈ نازڇ ے نرم

 میں مقابلے ڍے اس۔ تھا مرد ایڇ تے خےد ےہ مڎر تھڈ

 ۔ےاال ڍرلینے ڍنٹرےل پر خےد ‘ ےاال جانے چھا ےر طاقت

 منفڈ اپنڈ۔ تھا ڍیا نہیں ڍنٹرےل پر خےد نے اس لیڍن

 ےہ۔ تھڈ غلطڈ ڍڈ اس یہڈ اےر تھا دبایا نہیں ڍے سےچےں

 ڍا غلطڈ اپنڈ اسے۔ تھا رہا ڍرتا ڍر بےجھ جان سب

 سےائے۔ تھا سڍا دے نہیں ڍچھ اسے ےہ۔ تھا اعتراف

 مزین سے بربریت ے ےحشت رنڌ بے‘  ڍے آنسےئےں

 یادےں دہ تڍلیف ے اذیت‘  ڍے لمحےں سفاڍانہ ے ظالمانہ

۔ڍے  

 ایڇ بعد ڍے سےچنے رات سارڈ پر مطالبے ڍے مشعال

 سارڈ ڍڈ ذات اپنڈ نے اس ۔ہےڎیا میں منٹےں فیصلہ
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 ےہ۔ تھا ڍرلیا قبےل سمیت غلطیےں ڍے خےبیےں اےر خامیےں

 اللہ لیے ڍے ڎناہےں اپنے۔ تھا شرمسار پر اعمال اپنے

 نے اس میں دنےں چند ان۔ تھا ڎار طلب ڍا معافڈ سے ٓ تعالڈ

 مانڎڈ معافڈ ڍڈ ڎناہےں اپنے ڍر رے رے‘  ڍر ڎڑڎڑا بہت

 نہیں حاصل حق اسے۔ تھا رہا تاڍر دانستہ جے ڎناہ ےہ۔ تھڈ

 سڍےن ڍر دے تڍلیف ڍے لڑڍڈ سڈ ڍمزےر ایڇ ڍہ تھا

 اس اختیار ڍا ہےجانے علیحدہ تے ڍے مشعال۔ ڍرتا حاصل

 سب اسے جے تھا ہےتا ڍےن ےہ پھر اےر تھا دیا نے رب ڍے

 طالق اسے۔ رڍھتا باندھے بھڈ بعد ڍے ہےجانے عیاں ڍچھ

 سے زندڎڈ اپنڈ اسے ےہ ڍہ تھا لیا سےچ نے اس۔ دیتا نہ

 اسڈ صرف معافڈ ڍڈ ڎناہےں اپنے اسے۔ ڎا ڍردے دےر
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 اسڈ بس۔ تھڈ ہےسڍتڈ حاصل سے چلنے پر راستے ایڇ

۔تھا ڍردیا پختہ پر فیصلے ایڇ اسے نے سےچ ایڇ  

 نہیں ڍامیاب میں ڍرنے راضڈ ڍے ڍمال شاہ تڇ ابھڈ ےہ

 ڍڈ مہینے ایڇ ڎئڈ دڈ سے طرف ڍڈ مشعال۔ تھا ہےپایا

 ہےڎیا پریشان اب ےہ اےر تھڈ ڍے ہےنے ختم اب بھڈ مہلت

 فیصلہ اپنا سے رات اسڈ ٓ تقریبا تے ڍالم سے مشعال۔ تھا

 بس اب تعلقات ڍے دےنےں۔ تھڈ بند سے بعد ڍے سنادینے

 اس بس۔ تھڈ سےتڈ میں ڍمرے علیحدہ ےہ۔ تھے نام برائے

 میں ڍمرے ڍے اسڈ تڇ ابھڈ اشیاء دیڎر اےر ڍپڑے ڍے

 دیڍھ میں ڍمرے اپنے اسے ڍبھار ڍبھڈ ےہ لیے اسڈ۔ تھیں

۔ تھڈ مست اےر مڎن ے خےش بہت میں دنیا اپنڈ ےہ۔ تھا لیتا

 نے اس بعد ڍے ہےجانے فیصلہ ایڇ سے جانب ڍڈ اس

 ڍے زر شاہ اسے۔ تھا ڍیا رابطہ سے جےلف برطانیہ ٓ فےرا
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 ٓ فےرا ےہ تے تھا بتادیا سب نے اس متعلق ڍے فیصلے

 میں ہےٹل ڍسڈ ڍل آج ےہ۔ ڎیاہے راضڈ پر آنے پاڍستان

 ہےچڍڈ مالقاتیں ڍئڈ ڍڈ اس سے مشعال۔ تھا ہےا ٹھہرا

۔تھا ڍا نےعیت اسڈ شاید بھڈ ڈنر ڍا رات آج اےر تھیں  

 مشعال تے لیا جائزہ ڍا ڍمرے سےچتے سےچتے نے زر شاہ

 بھڈ ےہ۔ تھڈ جاچڍڈ باہر ےہ۔ دڈ نہ دڍھائڈ بھڈ ڍہیں اسے

 ڍر پھینڇ طرف ایڇ تڍیہ ڍھینچے سانس ڎہرڈ ایڇ

 ساتھ ڍے اماں ڍے مشعال ےہاں مڎر۔ آڎیا میں الئےنج

۔ڎیا رڇ ہڈ پر درےازے ڍر دیڍھ الجھتے  

 غیر ڍسڈ رےز طرح اس تمہارا‘  بیٹڈ دیڍھے!  مشعال ’’

 شادڈ تم۔ ہے نہیں مناسب جانا آنا باہر ڍہیں ساتھ ڍے مرد

 چاہیئے لینا پےچھ ہڈ سے زر شاہ ڍم از ڍم۔ ہے لڑڍڈ شدہ
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 تم۔ ہے شےہر تمہارا بھڈ اب بہرحال ہے بھڈ جیسا ےہ۔ تھا

 مڎر میں آےاز اےنچڈ اماں‘‘ ۔ ہے میں نڍاح ڍے اس بھڈ اب

 ہڈ دےنےں ےہ ڍہ جب تھیں سمجھارہڈ ڍے مشعال سے نرمڈ

 سے خامےشڈ ےہ۔ تھیں العلم سے مےجےدڎڈ ڍڈ زر شاہ

۔رہا ڍھڑا  

 ریںڍ رہا سمجھاتڈ مت ہڈ مجھے ےقت ہر آپ!  پلیز اماں ’’

۔ ڍریں ڍرلیا پےرا بھڈ پر الڈلے اس اپنے فرض یہ ڍبھڈ

 دےست میرا ےہ‘  جارہڈ نہیں ساتھ ڍے غیر ڍسڈ میں

 تسلڈ ڍڈ آپ اےر۔ ہے لڑڍا اچھا اےر النفس شریف بہت۔ہے

 پرےڎرام اس میرے الڈلہ ڍا آپ‘  ہےں دیتڈ بتائے لیے ڍے

۔ہے ہےچڍا باخبر سے  ‘‘ 
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۔ ہے ملڇ اسالمڈ یہ۔ ڍرے ڍےشش ڍڈ سمجھنے!  مشعال ’’

 سمجھا معیےب بہت سب یہ یہاں۔ ہیں حدےد ڍچھ ڍڈ یہاں

 میں زمرے ڍے ڎناہ دےستیاں ڍڈ لڑڍے لڑڍڈ۔ ہے جاتا

 اےر ہے بیٹڈ ڍڈ باپ مسلمان‘  ہے عےرت مسلمان تم۔ ہیں آتڈ

 مسلمان یےں اسالم ہمارا۔ ہے بیےڈ ڍڈ شےہر مسلمان

 پھرنے ساتھ ڍے مردےں غیر ڍر سنےر بن ڍے عےرتےں

 حڍم ڍا پردے سے سختڈ تے انہیں بلڍہ۔ ہے ڍرتا منع سے

 سمجھا فرض سمجھانا اسے بھڈ اب نے اماں‘‘ ۔ ہے ڎیا دیا

۔تھا  

 تے بتایا۔ ہیں رہڈ ڍہہ اےر ہیں رہڈ سمجھ ڍیا آپ جانے نہ ’’

 حد ایڇ ساتھ میرے ہمیشہ ےہ۔ ہے لڑڍا اچھا بہت ےہ ہے

‘  نازیبا ڍےئڈ نے اس ڍبھڈ۔ ہے ڍرتا مالقات ڍر رہ میں
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 ڍے آپ ےہ رڍھیں میں ذہن بھڈ یہ اےر ڍڈ نہیں حرڍت غلط

۔ ہےتا نہیں شامل میں ڍیٹیڎرڈ ڍڈ لےڎےں جیسے زر شاہ

 ڍسڈ۔ ہےجاتڈ نہیں متاثر ڍر اٹھا منہ سے ڍسڈ یےں میں

 اماں ےہ‘‘ ۔ ہےں لڎاتڈ منہ اسے تے ہیں ہےتے ڎٹس ڍچھ میں

 ڍر بھنا سے غصے تھڈ سمجھڈ مطلب جے ڍا بات ڍڈ

۔ڍاٹے ہےنٹ طرح برڈ نے زر شاہ۔ ڎئڈ ڍہتڈ  

 شاہ میں۔ ہےتڈ نہیں متاثر سے ڍسڈ تے یےنہڈ تم ےاقعڈ ’’

 شمار بے پر جس‘  تھا فخر بڑا پر خےد جسے جہانزیب زر

 نہ ےہ اےر ہےئیں نہیں متاثر تم سے اس تھیں مرتڈ لڑڍیاں

۔ ہے ڎزرڈ ڍر ڍچھ سب تم لیے ڍے جس ہےڎا ڍیسا جانے

 ڍڈ حسد میں دل ڍے اس‘‘ ۔ ہےڎا انسان ٓ اعلڈ بہت ضرےر

 ڎفتڎے ڍڈ دےنےں ےہ پھر۔ لڎا بدلنے ڍرےٹیں رشڇ بجائے
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 ڍر دیڍھ اسے دےنےں۔ ہےڎیا داخل اندر ڍیے انداز نظر ڍے

۔ہےڎئیں چپ  

 ڍے مشعال‘‘ ۔ ہے لڎڈ بھےڇ بہت آج‘  لڎادیں ڍھانا!  اماں ’’

۔ڍہا سے اماں ڍرڍے انداز نظر  

 پاس ڍے مشعال ٓ فےرا ےہ‘‘ ۔ ہےں تڈلڎا ابھڈ۔ نہیں ڍیےں ’’

 ڍا ڍھانے ہےڍر مخاطب سے اس پھر۔ ڎئیں اٹھ سے

؟ڍھائےڎڈ ڍھانا بھڈ تم’’ ۔ لڎیں پےچھنے  ‘‘ 

 تھا رہا ڍہہ۔ ہےں ڍررہڈ انتظار ڍا جےلف میں!  اماں نہیں ’’

 جےاب نے اس سے آہستڎڈ بہت‘‘ ۔ ڎا ڍرلے پڇ مجھے ےہ

 ےہ۔ ڎئیں چلڈ طرف ڍڈ ڍچن ڍر ہال سر اماں پھر۔ تھا دیا

 ایڇ پر سراپے ڍے اس سجے سے اہتمام بہت بھڈ

۔آڎیا میں ڍچن ڍر ڈال نظر بھرپےر  
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ؤؤ…  ؤؤ  

 ےہ‘‘ ؟ ہے سڈ چپ چپ بہت۔ ہے پریشان ڍچھ‘  ہے بات ڍیا ’’

 تےجہ ڍڈ اس بھڈ میں ڍھانے۔ تھا ڍررہا نےٹ سے دیر بہت

 بھڈ خامےشڈ ڍڈ اس سے اےپر۔ تھڈ برابر ڍے ہےنے نہ

 ڍے چہرے اےر حلیے اپنے۔ تھڈ بنارہڈ اسرارپر بہت

۔ سڍا رہ نہ بغیر پےچھے ےہ۔ تھڈ نہیں فریش ےہ برعڍس

 ناڍام مڎر ڍڈ ڍےشش ڍڈ مسڍرانے ڍر ڍھل نے اس ٓ جےابا

۔تھڈ رہڈ  

 اس ڈالتے میں منہ چاےل‘‘ ۔ نہیں بات ڍےئڈ تے ایسڈ‘  نہیں ’’

۔چاہا ٹالنا اسے نے  

 آپ ڍہ بتاؤ مجھے اےر ےڍر بھرےسہ پر مجھ!  مشعال پلیز ’’

۔ہیں ڍیےں پریشان اتنڈ  ‘‘ 
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‘‘ ۔ نہیں بات ڍےئڈ ایسڈ ڍہ نہ ڍہا نے میں!  جےلف پلیز ’’

۔ڍہا ڍر جھنجال ڍچھ نے اس  

 ٓ جےابا‘  جھانڍا میں آنڍھےں ڍڈ اس نے اس‘‘ ؟ شیےر یے آر ’’

۔مسڍرادیا ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے میں انداز شڍایتڈ ےہ  

 انداز ڍا اس‘‘ ؟ ہے اہےڎی جھڎڑا ڍےئڈ سے زر شاہ ’’

۔ہےڎئڈ ناراض ےاقعڈ ےہ۔ تھا ےاال چھیڑنے  

 اس‘‘ ۔ دے ڍھانے بھڈ مجھے اےر ڍھائے ڍھانا سے آرام تم ’’

۔دیا جےاب سے ناراضڎڈ نے  

 سنجیدہ ےہ‘‘ ۔ ہے ہےا جھڎڑا پر بات ڍس آج بتائے اچھا ’’

 بتادینا بھڈ نے اس ڍر دیڍھ انداز تفتیشانہ ڍا اس۔ تھا ہےڎیا

۔سمجھا مناسب  
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 مجھے نے اماں سارہ آج مڎر ہےا نہیں تے جھڎڑا نہیں ’’

 تے ےہ بلڍہ تھا ڍردیا منع سے آنے یےں ساتھ تمہارے

۔تھیں ہےرہڈ ناراض  ‘‘ 

 جانے نہ ےہ‘‘ ۔ تھا ڍیا منع بھڈ نے اس ڍیا!  زر شاہ اےر ’’

۔ڎئڈ سمجھ ےہ۔ تھا چاہتا سننا ڍیا  

 ذات میرڈ اب ہے۔ ہے ڎیا بدل ڍافڈ سے پہلے ےہ…  نہیں ’’

 اماں مجھے آج!  جےلف لیڍن۔ ڍرتا نہیں اندازڈ دخل میں

 جانے نہ نے انہےں۔ تھڈ لڎڈ نہیں اچھڈ بات ایڇ ڍڈ

۔سمجھا ڍیا تمہیں  ‘‘ 

۔ تھیں رہڈ ڍڑھ پر بات اس محترمہ سے دیر اتنڈ اےر ’’

 نہیں ڍہہ تےڍچھ نے صاحب شےہر ڍہیں شاید سمجھا میں



Novelnagri 
602 

 اچھڈ بھڈ اردے ڍڈ جےلف ئےہے رہتے ساتھ ڍے اس‘‘ ۔ دیا

۔مسڍرادڈ ےہ۔ تھڈ ہےڎئڈ خاصڈ  

 میں بارے تمہارے!  جےلف ہے نہیں بات سڈ اتنڈ یہ ’’

۔ہے لڎتا برا بہت مجھے‘  ڍہے یا سےچے غلط ڍےئڈ  ‘‘ 

 باہر سے آپے بندہ‘  چڑھائے مت پر سر زیادہ!  میڈم بس ’’

 زیدم ےہ۔ دیا رےڇ ڍر اٹھا ہاتھ ٓ فےرا نے اس‘‘ ۔ ڎا ہےجائے

۔مسڍرادڈ  

 چاہیے آنا ڍر پےچھ سے شےہر اپنے تمہیں!  مشعال لیڍن ’’

 سمجھارہا پھر اسے ےہ‘‘ ۔ ہےڎا لڎا نہیں اچھا ٓ یقینا اسے۔ تھا

 ڍےفت پر چھیڑنے ذڍر ڍا زر شاہ یےں ڍے اس اسے۔ تھا

۔لڎڈ ہےنے سےار  
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 نہیں بھےل نامہ زر شاہ یہ تم!  جےلف سیڇ ڎاڈ فار ’’

 ڈسڍس ہڈ اسے صرف یہاں ھےمج نے تم ڍیا۔ سڍتے

۔تھا ڍیا انےائٹ لیے ڍے ڍرنے  ‘‘ 

 ڍہے تم تے پےچھا اےر ڍچھ۔ ہے شےہر تمہارا ےہ‘  لے سےچ ’’

 پھر ےہ‘‘ ۔ پےچھا نہیں ڍیےں میں بارے ڍے شےہر میرے ڎڈ

۔لڎڈ ہنسنے اختیار بے ےہ‘  تھا چھیڑرہا اسے  

نا بس بھڈ تم ’’  ‘‘… 

 ٓ فےرا نے اس‘‘ ۔ ہے ڍھالیا ڍھانا بس تے نے میں‘  چلے اچھا ’’

 اٹھ ڍرتے صاف ہاتھ سے ٹشے۔ لیا ڍھینچ ہاتھ سے ڍھانے

۔ہےڎیا ڍھڑا بھڈ جےلف۔ ہےئڈ ڍھڑڈ  

 چلتا اسے نے اس‘‘ ۔ ہےں آتا ڍرڍے منٹ پے میں چلے تم ’’

۔ڍیا  
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 پرسڍےن بہت ماحےل میں الن۔ آئڈ نڍل باہر ہالتڈ سر ےہ

 پاس ڍے ڎاڑڈ میں پارڍنڌ چلتے آہستہ آہستہ ےہ۔ تھا

 ڎاڑڈ ےہ۔ تھا مےجےد سمیت ڎاڑڈ ڈرائیےر۔ ہےئڈ آڍھڑڈ

 جائزہ ڍا اردڎرد سے نظرےں دلچسپ ڍر بیٹھ پر بےنٹ ڍے

 بارے ڍے جڎہ اےر ڍسڈ ڍے ڎائےں سےائے ےہ۔ لڎڈ لینے

 سےائے ےہ بھڈ ساتھ ڍے زر شاہ۔ تھڈ جانتڈ نہیں میں

 ڍے جےلف یہ بس۔ تھڈ ڎئڈ نہیں ڍہیں اےر ڍے دعےتےں

 یڍدم اسے۔ تھا مال مےقع ڍا جانے آنے باہر ڍہیں ڈہ ساتھ

 ڎہرے ڎہرے ڍرڍے بند آنڍھیں۔ ہےا احساس ڍا آزادڈ

 پھر۔ لڎا اچھا بہت عمل یہ اپنا اسے۔ لڎڈ لینے سانس

 بھڈ ےہ۔ دیں ڍھےل آنڍھیں بھڈ نے اس تے آڎیا جےلف

۔لڎا دیڍھنے ادھر ادھر سے نظرےں دلچسپ  
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 خےب بہت بھڈ ڍستانپا یہ تمہارا طرح تمہارڈ!  مشعال

 ڍہہ دیڍھتے سے نظرےں ستائشڈ اسے ےہ‘‘ ۔ ہے صےرت

۔ لڎے اترنے سے رنڌ میںڍچھ آنڍھےں ڍڈ اس۔ تھا رہا

۔ہٹادیں نظریں دم ایڇ نے جےلف  

 پر تعریف ےہ‘‘ ۔ ہے رہڈ لڌ دلڍش بہت تم میں لباس اس ’’

۔ مسڍرائڈ سے اعتماد پےرے بجائے ڍے ہےنے ڍنفیےڇ

۔تھے برقرار بھڈ ابھڈ رنڌ الےے اترنے میں آنڍھےں  

 میں تے ڍہتے ڍر دیڍھ میں آنڍھےں میرڈ بات یہڈ تم اڎر ’’

 ایڇ ےہ۔ رہا خامےش ےہ پر بات ڍڈ اس‘‘ ۔ ڍرتڈ بھڈ یقین

 اچھڈ ڍڈ پاڍستان!  جناب ہے لڎتا۔ ڎئڈ بدل ہڈ بات دم

۔ہیں ڍرچڍے سیر خاصڈ  ‘‘ 
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 آخرڈ۔ ہیں دیڍھے سٹڈ ڍراچڈ اےر الہےر صرف…  نہیں ’’

 تھا مال مےقع ڍا آنے پاڍستان سیاح بحیثیت مجھے جب دفعہ

 اےر تھڈ سیر ڍڈ ڍراچڈ صرف پرےڎرام ڍا ٹیم ہمارڈ تے

 تاریخڈ ڍڈ الہےر دن سارا سارا تے ہےں آیا میں جے دفعہ اس

 انڎیز حیرت ہڈ بہت۔ ہےں رہتا چھانتا خاڇ ڍڈ مقامات

 سے دلچسپڈ بہت سہڈ ہڈ میں انجانے ےہ‘‘ ۔ ہیں مقامات

 ڍڈ اس نے جےلف۔ ڎئڈ دیڍھے اسے جھپڍائے پلڍیں غیرب

۔لہرایا ہاتھ سامنے ڍے اس ڍرڍے نےٹ ڍے محےیت  

۔دےں چھےڑ ڎھر تمہارے تمہیں آئے ’’  ‘‘ 

 فضا ڍھلڈ اس میں ہے چاہتا دل میرا تے ابھڈ…  نہیں ابھڈ ’’

۔لےں سانس اےر دیر تھےڑڈ میں  ‘‘ 
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 اچڍا ےڍندھ بھڈ ےہ‘‘ ۔ مرضڈ تمہارڈ جیسے…  اےڍے ’’

۔ڎیا بیٹھ ڍر چڑھ پر بےٹ ڍے ڎاڑڈ ڍر  

 اےر ہے بتانڈ بات اہم بہت ایڇ تمہیں مجھے!  مشعال ’’

 بہت ےہ‘‘ ۔ تھا بالیا یہاں تمہیں آج نے میں لیے اسڈ

 ڍر ہٹا نظریں سے اردڎرد ےہ۔ تھا مخاطب سے سنجیدڎڈ

۔لڎڈ دیڍھنے اسے  

۔تھڈ متےجہ سے جان پےرڈ ےہ‘‘ ؟ ڍیا ’’  

 برطانیہ میں جب‘  قبل ماہ تین۔ ہےں ہےچڍا مسلمان میں ’’

 آرام بہت ےہ‘‘ ۔ ہے حذیفہ نام اسالمڈ میرا اب اےر تھا میں

۔ رہڈ دیڍھتڈ سے نڎاہےں پھٹڈ پھٹڈ ےہ۔ تھا بتارہا سے

۔پےچھا اےر دیڍھا اسے ہےڍر خےش اختیار بے پھر  
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۔ ہالدڈ میں اثبات ڎردن نے اس‘‘ ؟ رائٹ یے آر…  ےاقعڈ ’’

 نے اس۔ آئڈ اتر سڈ نمڈ ایڇ میں ےںآنڍھ ڍڈ مشعال

 ڍر ٹےٹ ٹےٹ آنسے ڍئڈ۔ ڍرلیں بند آنڍھیں سے تشڍر

 ڍرنے ادا شڍر ڍا ٓ تعالڈ اللہ میں دل ہڈ دل ےہ۔ ڎئے ڎرتے

۔تھڈ مسڍرارہڈ تے ڍھےلیں آنڍھیں پھر۔ لڎڈ  

 نے میں ہے پتا تمہیں۔ مجھے بتایا نہیں ڍیےں پہلے نے تم ’’

 انڎیز اذیت ڍتنا‘  ہے سہا ڍچھ ڍیا لیے ڍے سننے بات یہ

‘  ہے دڈ خےشڈ بڑڈ ڍتنڈ مجھے نے تم آج۔ ہے ڍیا انتظار

۔ہےں خےش بہت میں ڍرے یقین تم  ‘‘ 

 ڍتنڈ تمہیں ڍہ ہےں جانتا میں!  مشعال ہے اندازہ مجھے ’’

 اپنے۔ ہے سہا ڍچھ بہت بھڈ نے میں مڎر ہے ہےئڈ خےشڈ

 میں۔ ہے ادی چھےڑ ڍے(   بھائیےں بہن)   فیملڈ اےر پیرنٹس
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 ڍڈ اللہ تھا ڍرسڍتا نہیں تصےر ڍا زندڎڈ بغیر ڍے ان جے

 انہےں بعد ڍے النے اسالم میرے۔ ہےں رہا جڈ سے عطا

 طرح ہر میرا۔ تھا ڍردیا انڍار سے ڍرنے قبےل مجھے نے

 محاذ ایڇ خالف میرے نے انہےں۔ تھا ڍردیا بائیڍاٹ سے

 یہ ڍا نفرت ڍڈ ان خالف ڍے اسالم۔ ڍردڈ شرےع آرائڈ

 نبڈ ہمارے اےر قرآن ڍے ان‘  مسلمانےں ڍہ تھا معال

 بھڈ سے ڍہنے ڍلمات نازیبا میں بارے ڍے ملسو هيلع هللا ىلصاڍرم

 شرےع‘  رسانڈ ایذا اتنڈ‘  نظرڈ تنڌ اتنڈ۔ ڍیا نہ ڎریز

 دل میرا رفتہ رفتہ پھر تھا آتا نہیں یقین مجھے میں شرےع

 ان خاطر ڍڈ اسالم نے میں۔ ڎیا ہےتا آزاد سے محبت ڍڈ ان

 ڍہ ڍیں ڍےششیں اتنڈ نے انہےں۔ ہے ڍرلیا قتعل قطع سے

 نے اللہ میرے!  مشعال مڎر ہٹادیں سے اسالم مجھے
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 ڍرتا ادا شڍر الڍھ الڍھ ڍا اللہ میں۔ رڍھا قدم ثابت مجھے

 طےفان ہر۔ ہیں ڍرلڈ سر مشڍالت اےلین نے میں۔ ہےں

 نئڈ اب۔ ہےں پہنچا تڇ مقام اس ڍر دے شڍست ڍے مخالفت

 مضبےط ڍے ایمان اےر دل اپنے ۔ہےں منتظر ڍا آزمائشےں

 تمہیں ڍہ سےچا ہڈ تب تے الیا ایمان جب میں۔ ہےں ڍررہا

 ہےئڈ الجھڈ میں مسائل اپنے تم مڎر ڍردےں آڎاہ ضرےر

 ڍہہ ڍچھ بھڈ ہےئے ڍرتے اٹینڈ فےن تمہارا بار ہر۔ تھیں

 تمہیں پر مےقع مناسب ڍسڈ سےچا نے میں پھر۔ تھا پاتا نہیں

 ڍے زر شاہ مجھے نے تم جب پھر اےر ڎا ڍردےں آڎاہ

۔ آیا چال یہاں میں پھر۔ ڎیا نہ رہا سے مجھ تے بتایا متعلق

 ڍے ملنے سے تم دفعہ ہر بھڈ بعد ڍے آنے یہاں لیڍن

 نے اسالم جہاں!  مشعال۔ پایا بتا نہ ڍچھ تمہیں باےجےد

 بھڈ ڍمزےر بہت مجھے ےہاں ہے بنایا مضبےط بہت مجھے
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 ڍڈ ایمان اندر یرےم پر طےر رےحانڈ جہاں۔ ہے ڍردیا

۔ ہےں ہےڎیا بھڈ سا بزدل ڍچھ میں ےہیں تھڈ بڑھڈ قےت

 یہ ڍےئڈ مجھے مڎر ہےں سڍتا سہہ ڍچھ سب میں!  مشعال

 تے ہے ڍیا قبےل اسالم لیے ڍے لڑڍڈ ڍسڈ نے میں ڍہ ڍہے

 خاطر تمہارڈ مجھے اڎر۔ ڍرپاتا نہیں برداشت میں پھر

 ڍے خےد پہلے عرصہ بہت میں تے ہےتا ڍرنا قبےل اسالم

 نہ اےر ہےنے اپنے برس اتنے میں۔ ہےتا ڍہلےارہا مسلمان

 یہ ہاں۔ رہتا نہ قرار بے ے چین بے معلق درمیان ڍے ہےنے

‘  تھا چاہا تمہیں‘  تھڈ ڍڈ محبت سے تم نے میں ہے سچ

 مشعال ہے بات ڍڈ تب یہ‘  تھڈ ڍڈ طلب ڍڈ ساتھ تمہارے

 ہےا نہیں مسلمان جب‘  تھا رہا بھٹڇ میں ڎمراہڈ میں جب! 

 اسالمڈ۔ ہےں فرد ڍا سےسائٹڈ مسلمان ایڇ میں اب اےر۔ تھا
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 ہےں ڍہتا ڍر بنا ڎےاہ ڍے اللہ میں تے ہےں ڎیا بندھ سے رشتے

 عرفان ے فالح ڍڈ ذات اپنڈ لیے ڍے رضا ڍڈ اللہ نے میں

 ڍامرانڈ ے ڍامیابڈ ڍڈ زندڎڈ اخرےڈ اپنڈ اےر لیے ڍے

 مڎر ہےں الیا ایمان پر اللہ میں۔ ہے ڍیا قبےل اسالم لیے ڍے

 ایمان پر ملسو هيلع هللا ىلصاڍرم نبڈ میں بس۔ نہیں لیے ڍے لڑڍڈ ڍسڈ

 ڍڈ ٓ آپ۔ ہیں ٓ نبڈ آخرڈ ڍے اللہ آپ ڍہ ڍر جان یہ ہےں الیا

 ڍا رےشنڈ ے تےحید سے نڎرڈ اندھیرڈ مجھے نے محبت

۔ پایا نہ دیڍھا نہ ڍردار ڍےئڈ جیسا ٓ آپ نے میں۔ بنادیا راہڈ

 پرچار مذہبڈ ‘ شخصیات سیاسڈ‘  اسڍالرز بڑے بڑے

 نے میں۔ تھا نہیں جیسا ٓ آپ تے بھڈ ڍےئڈ‘  ےالے ڍرنے

 ملسو هيلع هللا ىلصآپ شخصیت بڑڈ سے بڑڈ‘  ماریں چھان الئبریریاں

 ڍھا قسم میں اےر۔ نہیں بھڈ برابر ڍے دھےل ڍڈ قدمےں ڍے

 میرڈ میں قبضے ڍے جس‘  ڍریم رب اس ہےں ڍہتا ڍر
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 بخشا عرفان ڍا ڍریمڈ ذات اپنڈ مجھے نے جس‘  ہے جان

 بنایا قابل اس مجھے نے جس‘  دڈ قےت ڍڈ شناسڈ ےدخ‘ 

 حضرت ڍے دبائے اےر ہچڍچاہٹ ڍسڈ بغیر میں ڍہ

 لے ایمان سے آمادڎڈ پےرڈ ڍڈ دماغ ے دل پر ملسو هيلع هللا ىلصمحمد

 ڍہ ہے ایمان میرا۔ پر فیصلے اس ہے خےشڈ مجھے۔ آیا

 جے سلسلہ ےہ ڍا نبےت۔ ڎا آئے نہیں نبڈ ڍےئڈ بعد ڍے ٓ آپ

 الزماں آخرڈ نبڈ ےہ تھاہےا شرےع سے ٓ آدم حضرت

 ڍےئڈ اب قیامت تا اےر ہےڎیا ختم آڍر پر ملسو هيلع هللا ىلصمحمد حضرت

 ایڇ ڍے اللہ بھڈ ٓٓ  عیسڈ حضرت اےر۔ ڎا آئے نہیں نبڈ

 فالح ڍڈ اسرائیل بنڈ میں دنیا اس جے تھے پیغمبر برڎزیدہ

 پر آسمان انہیں نے ٓ تعالڈ اللہ اےر تھے آئے لیے ڍے

 دین۔ ڎے الئیں تشریف ںمی دنیا پھر ےہ قیامت قرب۔ اٹھالیا
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 ان میں۔ ڎے ڍریں تبلیغ‘  ڎے ڍریں پرچار ڍا ملسو هيلع هللا ىلصمحمدڈ

 ہےں ڍرتا نفڈ بھڈ ڍڈ فطرت مظاہر اےر خدائےں باطل تمام

 دیتا ڎےاہڈ میں۔ ہیں ڍرتے پرستش اےر عبادت لےڌ ڍڈ جن

 ایڇ۔ تھیں ےالدہ ڍڈ ٓٓ  عیسڈ حضرت‘  ٓ مریم حضرت ڍہ ہےں

 باپ بن ٓٓ  عیسڈ حضرت اےر تھیں عےرت نیڇ اےر پاڍباز

۔تھے ہےئے پیدا پر طےر معجزانہ ڍے  

 بن ٓٓ  عیسڈ حضرت اےر تھیں عےرت نیڇ اےر پاڍباز ایڇ

۔تھے ہےئے پیدا پر طےر معجزانہ ڍے باپ  ‘‘ 

 ڍہہ سب میں لہجے پرتاثر ے مدھر‘  خےبصےرت بہت ےہ

 نڎاہےں ڍڈ اس۔ رہڈ سنتڈ سب بنڈ بت مبہےت ےہ۔ تھا رہا

 ڍے جس سمایا سراپا ڍا جےلف ڎمراہ اس سامنے ڍے

 میں آنڍھےں‘  تھیں رہڈ لٹڇ زنجیریں میں ڎریبان ڍھلے
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 لمبے تڇ ڍندھےں۔ تھڈ ڍیفیت بھرڈ مست بہڍڈ بہڍڈ

۔ تھے ڍرتے ڍائےنٹ میں ڍیٹیڎرڈ ڍڈ لڑڍیےں بال لمبے

 ڍڈ ڍردار ڍے اس چال لڑڍھڑائڈ لڑڍھڑائڈ متناسب غیر

 لیے طلب ےاضح ایڇ میں آنڍھےں ےہ۔ تھڈ ڍررہڈ عڍاسڈ

۔ تھا آیا تڇ ٹیبل ڍڈ اس لیے ڍے ساتھ ڍے لڑڍڈ ڍسڈ

 برا ڍتنا اسے یہ تب۔ تھڈ ڍڈ آفر ڍڈ چلنے ساتھ اپنے اسے

 بار بار سے پاڍستان امڈ بڑڈ دنےں ان۔ زہر انتہائڈ۔ تھا لڎا

 رہڈ دے زےر پر شادڈ ڍڈ زر شاہ اےر ڍڈ اس ڍرڍے فےن

 ماما سے تھیں رہڈ دے ترجیح ڍے بھانجے اپنے ماما۔ تھیں

 ڎھر ےہ۔ تھا ہےا جھڎڑا زبردست بہت درمیان ڍے پاپا اےر

 ڍڈ اندر اپنے ڍچھ اےر سے ماحےل خراب تنے تنے ڍے

 ڎئڈ میں ڍلب نائٹ اس پاڍر فرار سے ڍرب ے چینڈ بے

 سے دنیا ڍڈ بے ے رنڌ ڍڈ ےہاں بھڈ جاڍر ےہاں مڎر تھڈ
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 تھڈ مڎن میں خےد چاپ چپ پر میز ایڇ ڍڈ ڍےنے ڍر ڍٹ

 مالقات پہلڈ ڍڈ اس یہ۔ تھا ڍیا متےجہ اسے نے جےلف جب

۔ تھا چھےڑا تاثر برا بہت پر اس نے جس۔ سے جےلف تھڈ

 اڎلڈ۔ تھڈ ڎئڈ اٹھ ڍر ڈال نڎاہ غصیلڈ ایڇ پر اس ےہ

 افسردہ بہت ےہ بھڈ دن اس۔ تھڈ ہےئڈ پر سائیڈ سڈ مالقات

 نیلے ڎہرے میں خیالڈ بے بیٹھڈ پر پتھر سے بڑے ایڇ

 ایڇ نڎاہ ڍڈ اس تب تھڈ جارہڈ ھینڍتڈپ پتھر میں پانڈ

 میں ڍمر ڍڈ لڑڍڈ نےعمر ےالڈ خدےخال سفید خےبصےرت

 اسڈ عین۔ ڎئڈ ٹھہر پر جےلف ڍرتے قدمڈ چہل ڈالے ہاتھ

 شناسائڈ میں آنڍھےں۔ تھا دیڍھا اسے بھڈ نے اس لمحے

 ےہ۔ آیا چال طرف ڍڈ اس ےہ تے لہرائڈ لہر سڈ ہلڍڈ ڍڈ

۔ ڍرپائڈ نہ بھڈ ہائے ہیلے سے ٹھیڇ ڍہ تھڈ بیزار اتنڈ

 اسے زبردستڈ ڍارڈ اپنا۔ تھا میں جلدڈ شاید بھڈ جےلف
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 ڍر ڈال پر ڍارڈ سڈ سرسرڈ نظر ایڇ۔ تھا ڎیا چال ڍر تھما

 تیسرڈ۔ تھا ڍردیا حےالے ڍے لہرےں ڍڈ پانڈ اسے نے اس

 طرح اچھڈ ےہ۔ تھڈ ہےئڈ میں پالزہ شاپنڌ ڍڈ اس مالقات

 دیڍھ اسے۔ ہے طلب ڈڍ لڑڍےں سے بہت ےہ ڍہ تھڈ جانتڈ

۔ تھڈ ابھرتڈ سڈ ستائش ایڇ میں نظرےں ڍڈ مردےں ڍر

۔ تھا بنادیا مغرےر اےر محتاط اےر اسے نے احساس اس

 ڍڈ ہےنے فرینڇ سے اس جےلف بھڈ میں مالقات تیسرڈ

 سےالےں سیدھے الٹے ڍے اس ےہ لیڍن رہا ڍرتا ڍےشش

 چھڑا پیچھا سے اس بمشڍل ڍر دے جےاب ملط غلط ڍے

 مستقل یہ اسے بھڈ ہےئے جاتے ڎھر مڎر تھڈ ڈنڍل ڍر

۔ہے ڍررہا پیچھا ڍا اس ےہ ڍہ رہا احساس  

 ڍبھڈ۔ لڎیں ہےنے مالقاتیں اتفاقیہ اڍثر سے جےلف میں بعد

 آفس اپنے ڍبھڈ‘  میں یےنیےرسٹڈ ڍبھڈ‘  میں ہےٹل ڍسڈ
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 ڍرتڈ جاب ٹائم پارٹ لیے ڍے ڎزارڈ ےقت ےہ جہاں میں

 ڍا جےلف میں ذہن ڍے اس بعد ڍے ڈالنے نظر پہلڈ۔ تھڈ

 اس نے اس ڍہ ٓ حتڈ۔ ڎیا بدل پر ملنے سے اس تھا خاڍہ جے

 سیٹ اپ بہت بھڈ خےد ےہ ڍچھ۔ ڍرلڈ قبےل دےستڈ ڍڈ

۔ تھا آشنا سے فن ڍے ڎفتڎے اےر باتےنڈ ڍا بال جےلف۔ تھڈ

 چین بے ڍڈ اس ےہ۔ ڎئڈ بڑھتڈ طرف ڍڈ اس خےدبخےد

۔ ڎیا بنتا رتضرے ڍڈ ذہن پرےپیڎنڈا اےر تسڍین ڍڈ فطرت

 تھڈ نہیں غرض ڍےئڈ اسے تھا ڎزارتا الئف بھڈ جیسڈ ےہ

 اسے۔ تھا رڍھتا رےیہ اچھا بہت ہمیشہ ساتھ ڍے اس ےہ مڎر

 ڍے ماضڈ میں اس آج اےر تھا لڎتا اچھا انداز یہ ڍا اس

‘  شرٹ ٹڈ ےائٹ۔ تھڈ نہیں بھڈ جھلڇ ایڇ ڍڈ جےلف

 ںمردے اپنے ملبےس میں ڍےٹ ہڈ بلیڇ اےر جینز بلیڇ

 ے پررعب‘  ڈیسنٹ خاصا ےہ میں اسٹائل ہیئر جیسے
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 میں ڎلے ڍے اس تے نہ اب۔ تھا رہا لڌ مرد پرےقار

 بال۔ تھا ہےا ڍھال ڎریبان ڍا اس نہ تھیں رہڈ لٹڇ زنجیریں

 مہذب ڍافڈ بھڈ چال ڍڈ اس اےر تے اےر تھے ڍٹےالیے بھڈ

۔سمایا آن سا فخر ایڇ خےدبخےد اندر ڍے اس۔ تھڈ ہےڎئڈ  

 تے چاہا ڍہنا ڍچھ نے اس ڍر چےنڇ اچانڇ‘‘…  تم جےلف ’’

۔دیا رےڇ نے اس  

‘  ہےڎا یاد تمہیں۔ ہےں حذیفہ۔ ہےں نہیں جےلف میں…  نہیں ’’

 تھے ڎئے سینٹر اسالمڇ دےنےں ہم دفعہ ایڇ جب!  مشعال

 ڍے ملسو هيلع هللا ىلصاڍرم نبڈ ڍے لےڎےں اسڍالر مےجےد ےہاں تے

 اس تے تھا رہا دے بریفنڌ میں بارے ڍے ٓ ڍرام صحابہ

 ڍے ملسو هيلع هللا ىلصاڍرم نبڈ بھڈ یہ۔ ٓ حذیفہ۔ تھا آیا نام ایڇ دےران

!  جےلف’’ ۔ تھا ڍہا ٓ فےرا ڍر سن نام یہ نے تم اےر ہیں صحابڈ
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۔ ڎڈ رڍھےں حذیفہ نام تمہارا میں تے ہےڎئے مسلمان تم اڎر

 میں مسجد ےہاں تے ڍیا قبےل اسالم نے میں جب بس‘‘ 

 امن اسالمڈ ڍا پسند اپنڈ مجھے نے صاحب مےلےڈ مےجےد

‘‘  حذیفہ’’  سے لبےں میرے اختیار بے تب۔ تھا ڍہا ڍے بتانے

 ڍا ٓ صحابہ ڍے ملسو هيلع هللا ىلصاڍرم نبڈ میں ذہن ڍہ جب ڎیا نڍل

 مجھے نے لےڎےں سب مےجےد ےہاں اےر۔ چھاڎیا ڍردار

 دڈ دعا ڍڈ بننے جیسا عنہا اللہ رضڈ حذیفہ حضرت

۔تھڈ  ‘‘ 

 ایڇ ڍا زندڎڈ۔ ہے ہےچڍے تے مسلمان؟ ہے پالن ڍیا اب ’’

 ڍیا‘  ڍرےڎے ڍیا آڎے پھر۔ ہے ڎیا مل تمہیں تے العین بنص

؟رہےڎے میں پاڍستان  ‘‘ 
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 ڍے خےد۔ سےچا نہیں بھڈ ڍچھ نے میں تے الحال فڈ۔ نہیں ’’

 مستعفڈ سے جاب اپنڈ میں البتہ۔ ہے دیا چھےڑ پر اللہ

 چےنڍہ ےہ تھا ڍرتا ڍام میں‘  میں فرم جس۔ ہےں ہےڎیا

 مسلمان میرے۔ تھڈ ڍرتڈ ڍام لیے ڍے بہبےد ڍڈ عیسائیےں

 اس۔ ہےڎئیں مشڍےڇ بھڈ صالحیتیں میرڈ سے ہےنے

 ڍڈ ہےنے مسلمان میرے سے طرف ڍڈ فرم ڍہ پہلے سے

 ریزائن ہڈ خےد نے میں‘  جاتا اٹھایا قدم ڍےئڈ میں پاداش

 میں ڍمپنڈ ریسرچ انجینئرنڌ ایڇ میں دبئڈ ڍل آج۔ ڍردیا

 جےاب ثبتم ڍےئڈ شاید۔ ہے ہےا ڍیا اپالئڈ لیے ڍے جاب

۔جائے مل  ‘‘ 

؟جائےڎے چلے دبئڈ تم تے ’’  ‘‘ 
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 اچھڈ‘  ڎئڈ مل جاب اڎر۔ ہے منحصر پر بعد تے یہ‘  یس ’’

۔اچڍائے ڍندھے نے اس‘‘ ۔ ےیل تے ہےئڈ  

 نے اس اچانڇ‘‘ ۔ جاتے رہ نہیں میںڍیےں پاڍستان تم تے ’’

۔دیا ہنس ےہ تے ڍہا  

 یہ تم پہلے‘  ڍے بات اس چھےڑے مڎر تھا سےچا ضرےر ’’

 بھڈ مجھے تے ہفتے تین دے۔ ہیں ارادے ڍیا تمہارے بتائے

 اس ٹالتا سے الپرےائڈ ےہ‘‘ ۔ ہےئے آئے پاڍستان ہیں ہےڎئے

 نہیں ڍچھ اسے ےہ ڍہ ڎئڈ سمجھ ےہ تے لڎا پےچھنے سے

۔ڍیا نہ مجبےر بھڈ نے اس۔ چاہتا بتانا  

 چھپا سے تم تے بھڈ ڍچھ۔ ہے باخبر سے ارادےں میرے تم ’’

۔لفظ ایڇ ایڇ ڍا زندڎڈ میرڈ یںنہ ہےا  ‘‘ 
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 بات ےالڈ ڍرنے تباہ ڍے خےد‘  نہیں تے مندڈ دانش یہ ’’

تے لے مان بات میرڈ تم اڎر۔ ہےئڈ  ‘‘… 

 ہاتھ نے اس تے چاہڈ دہرانا بات ڍہڈ ڍڈ دفعہ ڍئڈ نے اس

۔دیا رےڇ اسے ڍر اٹھا  

 ہے جانتے طرح اچھڈ تم۔ دینا مت لیڍچر یہ تم!  حذیفہ نے ’’

۔ہےں بھڈ ڍرتڈ ےہ ہےں سےچتڈ جے میں  ‘‘ 

 میرڈ تم ڍہ ہے طے یہ تے۔ ہے نہ ڍیےں ہڈ غلط ےہ چاہے ’’

 سے دےر اتنڈ خاطر تمہارڈ جے میں۔ مانےڎڈ نہیں بات

 نے اس‘‘ ۔ ہےا نہیں فائدہ ڍےئڈ مجھے تے آیا تڇ یہاں

 ےرس ڈائڈ تمہیں ےہ ہے یقین تمہیں’’ ۔ دیڍھا سے ناراضڈ

۔ڎا دے دے  ‘‘ 



Novelnagri 
624 

 غریب ے عجیب میں دل میرے!  حذیفہ معلےم ہیںن مجھے ’’

 ڍیا جانے نہ زر شاہ اےر ہیں رہتے آتے ابہام ےسےسے سے

 ڍہ نے اس تھا تے بتایا؟ ہے لڎارہا ڍیےں دیر اتنڈ۔ ہے چاہتا

 سائن ےہ ہےئے ایڎرڈ پاپا ہڈ جیسے۔ ہیں تیار تے پیپرز

 ڍڈ خامےشڈ جیسے نے اس تے بعد ڍے دن اس۔ ڎا ڍردے

 ڍے آئندہ سے اس ڍہ چاہا مرتبہ ڍتنڈ۔ ہے لڈ اےڑھ ردا

 ہڈ مہلت ڍڈ پےچھنے ڍچھ ےہ مڎر پےچھےں میں بارے

۔تھڈ ڎئڈ الجھ بہت دم یڇ ےہ‘‘ ۔ دیتا نہیں  

 ےہ‘‘ ۔ ہے رہا بدل سے بات اپنڈ ےہ ہے مطلب تمہارا تے ’’

۔لڎا دیڍھنے ڍے چہرے الجھے ڍے اس بغےر  

 اس۔ ڎا بدلے نہیں سے بات اپنڈ ےہ ہے یقین تے اتنا…  نہیں ’’

 ڍا قےل ےہ۔ ہے خےبڈ ایڇ مڎر۔ ہیں خامیاں سڈ بہت میں
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 ہڈ دشمن مقابل چاہے۔ ڍڈ نہیں خالفڈ ےعدہ ڍبھڈ۔ ہے پڍا

 ڍرتے میں ہرحال ےہ ہیں ڍہتے جے لےڌ یہ۔ ہے نہ ڍیےں

!  حذیفہ مڎر۔ پڑجائے اٹھانا نقصان بھڈ ڍے خےد چاہے۔ ہیں

 ےہ۔ ہے ڍررہا ڍیےں ردی ےہ ڍہ آرہا نہیں میں سمجھ میرڈ

 پاپا بات ڍےئڈ ڍڈ اس ڍبھڈ۔ ہے نظر منظےر بہت ڍا پاپا

 ہڈ قائل ڍے پاپا تڇ ابھڈ ےہ ہےں حیران میں۔ ٹالڈ نہیں نے

۔ڍرپایا نہیں  ‘‘ 

 اسے نے اس‘‘ ۔ ڍرے بات پھر دفعہ ایڇ سے اس تم ’’

۔لڎڈ ہالنے ڎردن میں نفڈ ےہ تے دیا مشےرہ  

 ڍڈ جس رہا نہیں تعلق ےہ یاندرم ہمارے اب!  حذیفہ نہیں ’’

۔ہےں رڍھتے حق ڍا ڎچھ پےچھ پر دےسرے ایڇ ہم پر بنیاد  

‘‘ 
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 ہمیشہ نے میں!  مشعال دیڍھے؟ ہے چاہتڈ ڍیا پھر تے ’’

 سےچا اچھا لیے تمہارے ہمیشہ۔ ہے چاہڈ بھالئڈ تمہارڈ

 اللہ میں اس ہے ہےرہڈ دیر جے یہ لڎتا نہیں تمہیں ڍیا۔ ہے

‘‘ ۔ چاہتا نہیں ایسا ےہڈ شاید۔ ہے مصلحت ڍےئڈ ڍڈ ٓ تعالڈ

۔لڎڈ دیڍھنے اسے ہےڍر حیران ڍچھ ےہ پر بات ڍڈ حذیفہ  

 تمہیں میں۔ ڍڈ عقیدے ہے ہےتڈ بات ایڇ ذرا دیڍھے ’’

 ڍے اسالم مجھے تے الیا ایمان میں جب بتائےں بات ایڇ

 صفت‘‘ ’’  مفصل’’  ایمان ہےئے دیتے تعلیم ڍڈ عقائد بنیادڈ

 مطابق ڍے جس ڎیا بتایا سے ہرائڈڎ متعلق ڍے‘‘  ایمان

 اس‘  پر فرشتےں‘  النے ایمان پر اللہ جہاں مےمن ڍامل ایڇ

 اےر دن ڍے قیامت‘  پر رسےلےں ڍے اس‘  پر ڍتابےں ڍڈ

 ڎےاہڈ ڍڈ النے ایمان پر اٹھنے جڈ دےبارہ بعد ڍے مرنے
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 برڈ یا اچھڈ۔ ہے التا ایمان بھڈ پر تقدیر ےہ ےہاں ہے دیتا

’’  اےر‘‘  مفصل ایمان’’ ۔ ہے سے طرف ڍڈ اللہ پر تقدیر

 بنیادڈ ڍے اسالم سب یہ۔ ہیں ایمان صفت‘‘  مجمل ایمان

 دائرہ ہمیں انڍار بھڈ ڍا ایڇ ڍسڈ سے میں ان۔ ہیں عقائد

 اےر عیسائیت تے باتیں سب یہ۔ ہے ڍردیتا خارج سے اسالم

 نے لےڎےں ڍہ ہے یہ فرق مڎر ہیں ملتڈ بھڈ میں یہےدیت

 احڍام۔ ہے ڈاال بدل ڍے ڍتابےں مانڈآس پر نام ڍے مذہب

 بیت صدیاں چےدہ۔ ہیں دیئے بدل سے مرضڈ اپنڈ ہڈٓ ال

 مجید قرآن ےہ تے ہے محفےظ ڍچھ اڎر باےجےد ڍے جانے

 طرح ڍڈ رےشن رےز بات ایڇ۔ ہیں ملسو هيلع هللا ىلصنبڈ تعلیمات۔ ہے

 چینڈ بے یہ تمہارڈ ہےتا نہیں محسےس تمہیں۔ ہے عیاں

 ڍے بڑھنے طرف ڍڈ ہدایت مجھے جے نے تم۔ ہے ڍیےں
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 اندھیرےں ان ڍیےں خےد تم‘  تھڈ ڍڈ رہنمائڈ میرڈ لیے

 ڍیا باتقدیر ایمان ڍہ نے تم سےچا ڍبھڈ۔ ہے رہڈ بھٹڇ میں

 ڈیمانڈ ڍیا سے ہم تقدیر عقیدہ؟ ہیں ڍیا تقاضے ڍے اس؟ ہے

 اسے سے نڎاہےں الجھڈ الجھڈ عجیب ےہ‘‘ ؟ ہے ڍرتا

 ڍڈ جس۔ تھڈ تاثیر میں لفظ لفظ ڍے جس ڎئڈ دیڍھے

 ے لڎن ڍڈ پالینے ڍچھ‘  ڍڈ ایمان تھڈ رےشنڈ میں آنڍھےں

 ڍا اظہار ڍے لفظےں سے ہمیشہ ڍے اس۔ تھڈ سرشارڈ

 اپنے ڍے ڍسڈ۔ تھا جادےڎر ڍا لفظےں یہ۔ تھا آتا بنانا ذریعہ

 اس۔ تھا آتا طرح اچھڈ اسے ڎر ڍا ڍرلینے مقید میں حصار

 سے صشخ اس ہمیشہ ےہ۔ تھا ہےتا نراال فن ڍا ڎفتڎے ڍڈ

 ڍے اس۔ تھڈ رڍھتڈ یاد پہرےں اسے بعد ڍے ملنے

۔تھا ازبر ڈھنڌ ڍا ڍرنے بات اےر سمجھانے  
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۔ رڍھتیں نہیں ایمان پر تقدیر تم بتائےں تمہیں میں!  مشعال ’’

 نہ پر مقام اس آج تے رڍھتیں یقین پر ذات ڍڈ اللہ تم اڎر

 ڍسڈ بغیر‘  العین نصب ڍسڈ بغیر ہے سچ یہ۔ ہےتیں ڍھڑڈ

 ڍے خےاہش اےر خےاب ے خیال یا ارادے ڍسڈ بغیر‘  مقصد

‘  ڍرلینا حاےڈ پر خےد ڍے سب ان مڎر۔ ڎزرتڈ نہیں زندڎڈ

 لیے ڍے تڍمیل ڍڈ خےاہشےں اپنڈ صرف اےر صرف

 اےر خےابےں۔ جانا بھاڎتے سرپٹ طرح ڍڈ ڎھےڑے اندھے

 ارادےں اپنے ہےجانا محدےد تڇ اسڈ ڍر بنا دنیا ڍڈ خیالےں

 ڍہ ٓ حتڈ سےچنا ہےڍر جذباتڈ صرف لیے ڍے تڍمیل ڍڈ

 یہ۔ ہے نہیں باتقدیر ایمان ڍرجانا فرامےش تڇ ذات ڍڈ اللہ

 پےجا ڍڈ بت میں دل اپنے۔ ہے ڎناہ‘  ہے شرڇ سراسر تے

 ہم اےر ہیں پےجتے ڍے بتےں ڍے مٹڈ لےڌ ڍچھ۔ ہے ڍرنا
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 ےہ۔ ہیں پےجتے ڍے بتےں ڍے خےابےں اےر خےاہشےں اپنڈ

 ڍلمہ باےجےد ڍے ہےنے سلمانم ہم اےر ہیں ڍافر بظاہر

 ڍے ڍرنے اداۃ ےٓ زڍ ے رےزہ‘  ڍرنے ادا نمازیں‘  پڑھنے

 لیے ڍے لےڎےں ایسے۔ ہیں برابر ڍے ان۔ ہیں ڍافر باےجےد

 اختیار یہ ہمیں اڎرچہ نے اللہ۔ نہیں مقام ڍےئڈ ہاں ڍے اللہ

 مقاصد اپنے‘  پالیں خےاہشیں‘  دیڍھیں خےاب ہم ڍہ ہے دیا

‘  باندھیں ارادے‘  بنائیں منصےبے لیے ڍے تڍمیل ڍڈ

 ڍے ذات ڍڈ اس ڍہ ہے ڍہا تے بھڈ یہ لیڍن ڍریں ڍےششیں

 ہم‘  ہےڎئیں حاےڈ پر ہم خےاہشیں ہمارڈ جہاں بھےلیں مت

 ڍےشش ڍر رڍھ سامنے ڍے ڍسڈ!  مشعال ڎے ہےجائیں تباہ

 ڍچھ سب ڍے آپ اپنے لیڍن ہے نہیں برا ڍرنا مسلسل جہد ے

 نا تھا چھےٹا بہت جب میں…  ہے ناف لیے ہمارے لینا سمجھ
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 انہےں۔ تھے بناتے نقشے ڍے بلڈنڎز مذہبڈ فادر میرے تے

 ےقف لیے ڍے خدمت ڍڈ عیسائیت ڍے آپ اپنے نے

 بٹھادڈ بھڈ میں ذہن میرے نے انہےں بات یہ۔ تھا ڍررڍھا

۔ تھا بننا آرڍیٹیڍچر انجینئر ایڇ العین نصب میرا۔ تھڈ

 عیسائیت ہےڍر بڑے جھےم ڍہ تھیں ڍرتڈ ڍہا ماما میرڈ

 بنانا ےغیرہ چرچ‘  ڎھر ڎرجا‘  ڍلیسا لیے ڍے خدمت ڍڈ

 پرےرش میرڈ سے تھے چیف ڍے فرم ےالد میرے۔ ڎے ہےں

 میرے ساتھ ساتھ ڍے ےقت۔ ہےئڈ میں ماحےل اسڈ بھڈ

 نے ارادےں میرے۔ ڎئے ہےتے پختہ بھڈ ارادے اپنے

 لیڍن۔ ڍڈ مہیا راہ ڍڈ ڎزارنے زندڎڈ ڍامیاب مجھے

 ڍےئڈ ہڈ نہ میں مڎر ڎیا بن تے آرڍیٹیڍچر میں شعالم

 پر تقدیر بھڈ ڍبھڈ میں۔ چرچ ڍےئڈ ہڈ نہ اےر بناسڍا ڎرجا
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‘  ڍےشش‘  ہمت‘  ارادےں اپنے ہمیشہ تھا رہا نہیں شاڍر

 ےجہ یہڈ شاید۔ تھڈ دڈ اہمیت ڍے منصےبےں اےر خےاہشےں

۔ تھیں رہتڈ برپا تحریڍیں سیدھڈ الٹڈ اندر میرے ڍہ تھڈ

 مذہب میں باےجےد ڍے ہےنے ماحےل مذہبڈ ڍا فیملڈ پنڈا

 خالص تربیت میرڈ اڎرچہ۔ تھا رہا برڎشتہ ہمیشہ سے

 ڍا نام صرف میں مڎر تھڈ ہےئڈ پر پیمانےں عیسائڈ

 نہیں ہڈ بات ڍےئڈ ےالڈ عیسائیت اندر میرے۔ تھا ڍرسچن

 اسالم مجھے ڍہ ڍڈ ڍےشش بہت نے ےالدین میرے۔ تھڈ

 میں!  مشعال مڎر دیں ڇرے سے بڑھنے طرف ڍڈ

 ناڍام ڍےشش ہر ڍڈ ےالدین میرے۔ ڎیا بڑھتا خےدبخےد

۔ تھا ربڈ حڍم جے ےہڈ ہےا۔ ٹھہرڈ رائیڎاں تدبیر ہر۔ ہےڎئڈ

 ڍا ان ڍر ڍہہ تقاضے مذہبڈ ڍے تقدیر اےر قسمت جے میں
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 ڍہ پڑا ماننا مجھے بعد ڍے النے ایمان‘  تھا ڍرتا اڑایا مذاق

 عمل ڍا تقدیر اےر قسمت ڍڈ سا میں زندڎڈ ڍڈ انسان ایڇ

‘  ارادے‘  خیال‘  خےاب‘  خےاہشیں۔ ہے زیادہ بہت دخل

 میں النے ایمان میرے۔ ہیں تابع ڍے اس تے منصےبے

 تے چاہتا رب میرا اڎر۔ نہیں ہڈ ڍمال ڍےئڈ تے ڍا ذات میرڈ

 بھٹڍتا میں ڎمراہیےں اےر تاریڍیےں ہڈ ان عمر سارڈ میں

 میں تقدیر میرڈ نے اللہ ےمیر!  مشعال نہیں لیڍن۔ رہتا

 میں۔ ہےتا ڍیےںنہ میں پھر تے تھا دیا لڍھ ہےنا مسلمان میرا

 تم تڇ حد ڍڈ دیےانڎڈ ے جنےن‘  تھا ڍرتا پسند تمہیں جے

تھا خےاہاں ڍا محبت سے  ‘‘… 
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‘‘ ۔ نہیںڍرتے اب ڍیا۔ ہے ڍررہے یےز ڍیےں‘‘  تھا’’  تم یہ ’’

 تے دیا ےڇٹ اچانڇ تھڈ رہڈ سن سب سے غےر بہت جے ےہ

۔لڎا مسڍرانے ےہ  

۔ ڎا جائے مل جےاب تمہیں تے جائے سنتڈ سے خامےشڈ تم ’’

 سڈ فطرڈ ایڇ یہ۔ تھا ڍرنا شادڈ سے تم مقصد میرا

 ڍہ تھا جانتا طرح اچھڈ بھڈ یہ میں ےقت اس۔ تھڈ خےاہش

 پھر نے تم۔ ہے حیثیت ڍیا میں زندڎڈ تمہارڈ ڍڈ زر شاہ

 رڍھڈ شرط ڍڈ ہےنے مسلمان۔ ڍرلڈ قبےل آفر میرڈ بھڈ

 تمہارڈ ڍہ تھا سےچا نہیں بھڈ ڍبھڈ نے میں ےقت اس تے

 ڍےئڈ۔ ڎا ڍرلےں قبےل اسالم میں پھر یا ڎڈ ہےجائے شادڈ

۔ہےڎیا سب یہ تے ہے ذات  ‘‘ 
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 ایڇ‘‘ ۔ ڍیا نہیں انڍار سے ےجےد ڍے اللہ ڍبھڈ نے میں ’’

۔تھڈ ڎئڈ ڍہہ الجھتے بہت ےہ پھر دفعہ  

 نے تم لیڍن ڍیا نہیں انڍار ڍبھڈ نے مت ہےں مانتا سب میں ’’

 ڍامل پر ذات ڍڈ اللہ تم اڎر!  مشعال‘  نہیں تے بھڈ مانا ڍبھڈ

 ڍبھڈ آج تے رڍھتیں خیال ڍا رضا ڍڈ اس‘  رڍھتیں یقین

 اچھڈ تمہیں باتیں میرڈ۔ ہےتیں نہ ہےئڈ الجھڈ اتنڈ بھڈ

 فرض اپنا سمجھانا تمہیں میں بھڈ پھر مڎر رہیں لڌ نہیں

 پہلے۔ ڍرے غلط ڍچھ تم ڍہ چاہتا نہیں میں۔ ہےں سمجھتا

 ڎا ڍرلےں قائل‘  ڎا سمجھالےں تمہیں میں ڍہ تھا خیال میرا

۔ ہے ڍردڈ نفڈ ڍڈ خیاالت میرے نے ضد تمہارڈ مڎر

 ڍیےنڍہ ڎا ڍرےں پےرا ضرےر فرض اپنا میں بہرحال

 میں۔ ہے ہاتھ بہت تمہارا میں النے طرف ڍڈ ہدایت مجھے
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 دفعہ پہلڈ سے تم میں جب ہےں اڍرت شرےع سے ےقت اس

۔تھا مال  

 نظر پہلڈ ڍہ ہےں بتاچڍا بھڈ پہلے میں تمہیں!  مشعال ہاں

۔ تھا ڍیا متاثر نے تاثر اس ڍے چہرے تمہارے مجھے نے

 تم مڎر تھیں رہڈ دیڍھ سب بظاہر‘  تھلڌ الڌ سے سب

 چال ڍھنچتا طرف تمہارڈ خےدبخےد میں۔ تھیں نہیں ےہاں

 لڑڍڈ ہر مےجےد ےہاں۔ تھڈ نہیں ےقعمت غیر آفر میرڈ۔ ڎیا

 نے تم مڎر تھڈ مصرےف ساتھ ڍے شخص ڍسڈ نہ ڍسڈ

 ڍے ندامت آپ اپنا مجھے دیڍھا سے نظرےں جن مجھے

 چلڈ سے ےہاں تے تم۔ ہےا محسےس اترتا میں سمندر ڎہرے

 تم۔ ڎئیں لے ساتھ اپنے بھڈ ڍے سےچےں میرڈ لیڍن ڎئیں

 دعا رےز رپ طےر الشعےرڈ میں ڍڈ مالقات دےبارہ سے

 جب تمہیں نے میں۔ ہےڎئڈ قبےل دعا میرڈ پھر۔ تھا ڍرتا
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 ڍیفیت سڈ چین بے اےر افسردہ‘  صم ڎم اسڈ دفعہ دےسرڈ

 فطرڈ میرا میں بارے ڍے جاننے تمہیں تے دیڍھا میں

 مغربڈ باےجےد ڍے رڍھنے لڇ مغربڈ تم۔ آیا ابھر تجسس

‘  معصےم بہت تمہیں تاثر ڍا چہرے تمہارے۔ تھیں نہیں

 فطرڈ جانا بہڇ ڍا بندے جیسے مجھ۔ تھا بناتا خےبصےرت

 سے تم پر طےر مڍمل میں‘  میں مالقاتےں ڍڈ بعد۔ تھا امر

‘  چین بے‘  تھیں ہڈ ےیسڈ بھڈ پھر تم مڎر تھا ہےچڍا اٹیچ

 میں‘  سر شےریدہ طرح ڍڈ سمندر خیز تالطم‘  سڍےن بے

 جاننے سب میں بارے تمہارے۔ تھا پارہا نہیں سمجھ تمہیں

 نے تم۔ تھڈ ہےتڈ بھڈ ہمدردڈ دلڈ سے تم مجھے بعد ڍے

 سے دےستڈ میں۔ ڍڈ دےستڈ سے مجھ ہےڍر سینسیئر بہت

 مسلمان میں اڎر ڍہ ڍرلیا ےعدہ نے تم۔ لڎا چاہنے ڍر بڑھ
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 جانے نہ مڎر ڎڈ ڍرلے شادڈ سے مجھ تم تے ہےجائےں

 تے یہ۔ ہےئڈ نہ خےشڈ سے فیصلے اس تمہارے ڍیےں

 صرف نے تم تے فیصلہ ےہ ڍہ ےاہ علم آڍر اب مجھے

 میں۔ تھا ڍیا لیے ڍے ڈالنے پر راستے ڍے ہدایت مجھے

 یہ!  مشعال ہاں۔ تھا نہیں بھڈ ڍہیں میں زندڎڈ تمہارڈ تے

 تھا ڍرتا محبت سے تم بظاہر میں ڍہ تھا ہڈ چڍر ڍا تقدیر

 چاہتا پانا ڍے نقطے اس تے میں۔ تھا ڍرتا نہیں سے تم لیڍن

 اےر۔ ڍرڈالتا ختم قرارڈ بے ے نڈچی بے میرڈ جے تھا

 ختم قرارڈ بے ے چینڈ بے سارڈ میرڈ نے شرط تمہارڈ

 سچ یہ لیڍن۔ ہے ہےڎیا ڍیا یہ۔ ہےا حیران بہت میں۔ ڍرڈالڈ

 میں جاننے متعلق ڍے اسالم نے میں جیسے جیسے۔ تھا

 میرڈ۔ ڎیا سنےرتا خےدبخےد میں‘  ڍڈ شرےع لینا دلچسپڈ

۔ہےڎئڈ ختم یڍسر دیےانڎڈ میرڈ‘  جنےں میرا‘  جذباتیت  
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 نہ پاڍستان ےاپس تم ڍہ ڍڈ ڍےشش ڍتنڈ!  مشعال نے تم اےر

 ڍہ ہے ڍہتڈ تم۔ سنڈ نہ بات ڍےئڈ نے ڍسڈ تمہارڈ لیڍن آئے

 تھے الئے یہاں زبردستڈ تمہیں بہن اےر ےالدین تمہارے

 الئے نہیں ےالدین تمہارے تمہیں ڍہ ہےں سمجھتا میں مڎر

 نے تم دے نمبر۔ تھڈ آئڈ لے اںیہ تقدیر تمہارڈ بلڍہ تھے

 ڍے ےالدین اپنے نے تم۔ جائے لےٹ ےاپس ڍہ ڍڈ ڍےشش ڍتنڈ

 ڍرلیا رام تمہیں نے انہےں الٹا مڎر ڍڈ ڍےشش ڍڈ منانے

 سےچے اب۔ ڍرلیا فیصلہ ڍا رہنے دن ڍچھ مزید نے تم اےر

؟بدلےادیا فیصلہ اپنا سے تم نے جس تھڈ ڍیابات ےہ ذرا  ‘‘ 

 ڍیا ےہ ڍہ تھا رہا چل نہیں پتا ڍچھ اسے۔ ڎئڈ سڈ الجھ ےہ

۔ہے رہا ڍہہ  
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 چپ اسے ڍر اٹھا ہاتھ نے اس تے پڍارا نے اس‘‘…  حذیفہ ’’

۔ڍرادیا  

 چپ طرح ڍڈ بچےں اچھے تم۔ ہے جارڈ بات میرڈ ابھڈ ’’

 تمہارڈ ڍہ ہےا علم تمہیں جب تین نمبر۔ جائے سنتڈ ہےڍے

 سڈ اپنڈ پھر نے تم تے ہے ہےرہڈ شادڈ سے زر شاہ

۔ چاہا بدلنا ڍے لڍھے ڍے المطلق قادر نے تم۔ ڍڈ ےششڍ

 لڍھے لیڍن تھے ڍیے نے لےڎےں زمینڈ فیصلے یہ اڎرچہ

 فرار لیے ڍے بچنے سے شادڈ نے تم۔ نا تھے نے اللہ تے

 نے تم۔ آئیں نڍل سے حےیلڈ اےر ڍیا منتخب راستہ ڍا

 طرح ڍسڈ نہ ڍسڈ ڍہ ڍرلڈ ڍےشش پےرڈ تڇ حد آخرڈ

 تم لیڍن دے چھےڑ ملڇ یہ تم‘  جائے لنڍ سے ڎائےں اس تم

 باےجےد ڍے احتیاط اےر محنت اتنڈ۔ ڍرپائیں نہ بھڈ ڍچھ

 پہچان اےر لیا دیڍھ تمہیں نے مزارعے ڍے زر شاہ
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 ڍے ناپسندیدڎڈ اپنڈ۔ پڑا جانا حےیلڈ ےاپس تمہیں۔لیا

 ےہ ڍرے غےر پھر تے۔ پڑڈ ڍرنا شادڈ سے زر شاہ باےجےد

 دستخط پر نامے نڍاح نے جس تھڈ قےت سڈ ڍےن

 سے الفاظ ڍے پاپا اپنے تم ہے ڍہتڈ تم۔ تھے ڍرےادیئے

 پھر ڍرتے نہ استعمال الفاظ یہ ےہ اڎر لیڍن تھیں ہےئڈ ہرٹ

 تم پر نمبر ہڈ پہلے۔ تھڈ ہےنڈ سے اسڈ شادڈ تمہارڈ بھڈ

 ےہ ڍیا تے مددمانڎتیں سے اس۔ دیتیں چھےڑ پر اللہ فیصلہ یہ

۔ تھا ہےا ڍیا طے یےنہڈ نے اس!  مشعال نہیں۔ ڍرتا نہ مدد

 ایڇ ہر حق ڍا خےدارادیت حق۔ ہے رہڈ ڍرتڈ غلط تم بس

۔ ہے چاہتا ڍیا اللہ ےہ سےچے تے بھڈ یہ مڎر ہے حاصل ڍے

 ہمارے‘  خےاہشیں ہمارڈ ڍیا۔ ہے مرضڈ ڍیا ڍڈ اس
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 نہیں…  ہیں ڍر بڑھ سے اس منصےبے ہمارے‘  ارادے

۔ہالیا سر میں نفڈ نے اس‘‘ ۔ نہیں بھڈ ڍبھڈ  

 شاہ مڎر تھڈ چاہتڈ آنا نہیں الہےر تم بعد ڍے شادڈ پھر ’’

 یہاں تم ڍہ ڍڈ ڍےشش نے تم۔ آیا لے زبردستڈ تمہیں زر

 ڍچھ تمہارے مڎر لے نڍال سبیل ڍےئڈ ڍڈ جانے نڍل سے

۔ ہےڎیا علم سب ڍے شےہر تمہارے ہڈ پہلے سے ڍرنے

۔ تھا اٹھایا ڍیےں پےائنٹ ےہ نے اس ڍہ لڎایا اندازہ ڍبھڈ

 ڍےئڈ لیے ڍے اس بھڈ ڍبھڈ زیادتڈ ڍڈ بل تمہارے لبقے

 نہیں اہمیت ڍے پیسے بھڈ ڍبھڈ نے اس۔ رہڈ نہیں مسئلہ

 ڍرنے خرچ دریغ بے پیسے سے ہاتھےں دےنےں ےہ۔ دڈ

 ڍیےں سےال پر زیادتڈ ڍڈ بل نے اس پھر تے ہے بندہ ےاال

۔تھا اٹھایا  
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 ہر اےر منصےبہ ہر تمہارا شخص ےہ سےچا نے تم!  مشعال

 تم جب ڍہ سےچا نہ ڍیےں یہ مڎر ہے بنارہا ناڍام بہحر

 تھڈ ہستڈ سڈ ڍےن ےہ تے تھیں پر دہانے ڍے مےت بالڍل

 نے تم بھڈ پر یہاں۔ بچالیا سے مےت حرام تمہیں نے جس

 نے تم اسے۔ دیڍھا سے نڎاہ غلط ڍے خلےص ڍے زر شاہ

 سے اس خےاہش حسب اپنڈ نے تم میں بعد۔ ڍہا بھال برا

 ڍہ ڍیا غےر ڍبھڈ نے تم مڎر ڍردیا بھڈ مطالبہ ڍا طالق

 ڍے اس بلڍہ۔ لیا مان نہیں ڍیےں ٓ فےرا مطالبہ تمہارا نے اس

 ڍے ہےنے۔ تھا ڍہا ڍے ڍرنے انتظار تمہیں نے اس برعڍس

 یہاں۔ دیتا دے طالق تمہیں ٓ فےرا ےہ ڍہ تھا ہےسڍتا بھڈ یہ تے

 تڇ حد ڍڈ پسندڈ اذیت ےہ ڍہ سےچا اتنا صرف نے تم

۔ دڈ نہیں طالق ٓ فےرا تمہیں نے اس لیے اسڈ ےہ ہےا پہنچا

 ڍڈ جذبات اپنے۔ ہے چاہتا دینا اذیت بھڈ اب تمہیں ےہ
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!  مشعال نہیں۔ نہیں تیار پر چھےڑنے تمہیں لیے ڍے تسڍین

 اپنڈ۔ ہے ڍررہڈ غلط ڍر دے الزام ڍے زر شاہ صرف تم

 ذرا ڍر ہٹ سے منصےبےں اپنے‘  خےاہشےں اپنڈ‘  ذات

 اپنے تڇ جب۔ ڎا دے دڍھائڈ راستہ صاف تمہیں تے سےچے

 طرح میرڈ ہڈ یےں رڍھےڎڈ الجھائے میں خےد ڍے ذہن

 صرف نہ بدےلت ڍڈ ہیےیئر بڈ اپنے تم۔ رہےڎڈ بھٹڍتڈ

 اےر زر شاہ ےالدین اپنے بلڍہ ہے پہنچارہڈ نقصان ڍے خےد

 صاف ایڇ۔ ہے ڍررہڈ پریشان بھڈ ڍے رشتےں دےسرے

 پر راستے ڍس دیڍھے اےر ڍرے تعین ڍا راستے شفاف

 سامنے تمہارے نے میں۔ ہے بھالئڈ تمہارڈ میں چلنے

 میں ہےں بتادیتا بھڈ یہ اےر ہے دڈ رڍھ بات ہر ڍر ڍھےل

 اڎر بجائے ڍڈ مجازڈ عشق۔ ڍرتا نہیں محبت سے تم اب

 ے ذہنڈ۔ ہے مند فائدہ زیادہ تے جائے دیڍھا ڍے حقیقڈ عشق
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 ہاراتم اےر میرا۔ سے لحاظ دےنےں رےحانڈ اےر جسمانڈ

۔ سا پرسڍےن اےر غرض بے۔ تھا ڍا قسم ہڈ اےر تے تعلق

 نہیں محبت یہ تے تھا ڎیا چال ڍھینچتا طرف تمہارڈ جے میں

 تم۔ رہے بنے راہبر ڍے دےسرے ایڇ دےنےں ہم بس‘  تھڈ

 مالدیااےر سے تم مجھے نے ٓ تعالڈ اللہ تے لڎیں بھٹڍنے

۔ ڍردیں آسان راہیں میرڈ نے تم تے تھا رہا بھٹڇ جے میں

 اےر رب اپنے نے میں۔ دیا سنےار مجھے نے شرط تمہارڈ

 ڍہ ہےں رڍھتا ایمان پر بات اسڈ اےر پالیا ڍے ملسو هيلع هللا ىلصنبڈ

 سے خےاہشےں اےر منصےبےں‘  سےچےں‘  ارادےں ہمارے

 میں ہاتھ ڍے جس ہے اتھارٹڈ فل پاےر ایڇ بھڈ ڍر بڑھ

 اچھا جے ساتھ ہمارے۔ ہے اختیار ڍا زندڎڈ سارڈ ہمارڈ

 ڍے اس۔ ہےڎا سے مرضڈ ڍڈ اسڈ سب یہ ےڎاہ یا ہےا برا
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 جے ہے ہےئڈ لڍھڈ بات ایڇ ایڇ ڍڈ زندڎڈ ہمارڈ پاس

 اعمال اچھے اپنے انسان جسے قسمت ےہ۔ ہے تقدیر ہمارڈ

 سنےار سے خےبیےں ڍڈ ڍردار اپنے اےر سےچےں اچھڈ‘ 

 ہےتا۔ ڍرسڍتا نہیں چیلنج ڍے لڍھے ڍے خدا مڎر ہے لیتا

 تدبیر۔ ہے دیا لڍھ نے ہستڈ ےالڈ ڍرنے پیدا جے ہے ےہڈ

 ڎزارنے زندڎڈ ڍے انسان تقدیر اےر ہے سنےارتڈ ڍے انسان

 تے ہے نہ ایمان پر تقدیر اڎر۔ ہے رڍھتڈ ڍمربستہ لیے ڍے

 دنیا یہ‘  بھڈ ذات اپنڈ ہمارڈ۔ ہےجائے میٹ ملیا ڍچھ سب

 سر سامنے ڍے اللہ ہم ڍہ نہیں قابل اس اعمال ہمارے۔ بھڈ

 خےد تمہیں!  مشعال۔ ہےسڍیں ڍھڑے سے شان بڑڈ ڍر اٹھا

 یہ۔ بنائے مت غالم ڍا نفس اپنے ڍے سےچ اپنڈ۔ ہےڎا بدلنا ڍے

‘  اعمال‘  سےچےں‘  ڍردار ہمارے‘  تقدیر ہمارڈ ڍہ سےچے
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 ڍے زندڎڈ پےرڈ ڍہ ٓ حتڈ فیصلےں اےر خےاہشےں‘  ارادےں

 مسلسل تڇ دیر اتنڈ ےہ‘‘ ۔ ہے ہےئے سنبھالے تڇ حد ڍس

 پھر لڈ سانس طےیل ڎہرڈ ایڇ۔ یاڎ رڇ پھر تھا بےال

۔لڎا بےلنے  

 ڍسڈ ڍے زندڎڈ ڍہ تھا سےچا نہیں بھڈ ڍبھڈ نے میں ’’

‘  خیال‘  خےاب میرے۔ ڎا ہےجائےں مسلمان میں پر مےڑ

 ڎرد ڍے ذات اپنڈ میرڈ منصےبے اےر خےاہشیں‘  سےچیں

 ےہ تھے بنائے منصےبے جے نے میں۔ تھے ڎھےمتے

 ڍے زندڎڈ خےشحال‘  پرآسائش ایڇ سارے ڍے سارے

 بھرے محبت ایڇ ساتھ ساتھ ڍے ےالدین میں جس تھے

 ڍا شادڈ سے تم نے میں۔ تھا ےجےد بھڈ ڍا ساتھڈ جیےن

۔ تھے دیڍھے خےاب سے بہت بھڈ اےر نے میں۔ تھا سےچا
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 میرڈ نے اللہ میرے مڎر تھے باندھے ارادے شمار بے

 راستہ رےشن ایڇ مجھے۔ دیا بدل مرڍز ڍا خےاہشےں

 حال ہر مجھے پر جس۔ تھا رقم میں تقدیر میرڈ جے ادڍھادی

 میں بارے میرے جانے نہ نے ےالدین میرے۔ تھا چلنا میں

 ماہ پچھلے!  مشعال میں مڎر تھے دیڍھے خےاب ڍیا ڍیا

 ٓ تعالڈ اللہ نے میں اےر ہےں آیا ڍر بنا نقشہ ڍا مسجد ایڇ

 میں ڍرنے ڍام نیڇ مجھے ےہ ڍہ ہے مانڎڈ دعا سے

 استقامت مجھے میں بنےانے مسجد یہ۔ رمائےف مدد میرڈ

 جہد ڍیےنڍہ ڍرے پختہ ڍے ارادےں میرے اےر بخشے

 مل سب تقدیر اےر ارادے پیہم یقین‘  مستحڍم عمل‘  مسلسل

 ڍبھڈ ڍا آنے پاڍستان نے میں۔ ہیں سنےارتے زندڎڈ ہڈ ڍر

 آڎے۔ ہےں مےجےد یہاں میں ےقت اس۔ تھا سےچا نہیں بھڈ

 ڍیےنڍہ ڎا جائےں چال میں ڎئڈ لے جہاں زندڎڈ بھڈ
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 لڍھا میں تقدیر جے ہے ہےتا ےہڈ ڍہ ہے ہےڎیا یقین مجھے

 سے مانڎنے دعائیں‘  ڎڑڎڑانے‘  رےنے الڍھ ہمارے۔ ہے

 سے اللہ ہم۔ ڎڈ جائے سنےر البتہ نہیں ڎڈ بدلے تقدیر

 تقدیر مڎر ڎے بنالیں پرسڍےن زندڎڈ ڍر مانڌ دعائیں

 ڍہ ہے بات اےر ہی ہے دڈ لڍھ نے اس جے ڎڈ رہے ےہڈ

 اب حذیفہ‘‘ ۔ ہیں سنےاردیتڈ ڍے تقدیر ہمارڈ دعائیں ہمارڈ

۔ہےڎیا خامےش  

 مجھے۔ رڍھتڈ نہیں بھرےسہ پر اللہ میں ڍہ ڍہے مت یہ تم ’’

 یہ تمہارڈ لیڍن ہےں مانتڈ سب میں۔ ہے بھرےسہ پر اس

 رہے ڍہہ ڍیا جانے نہ۔ آرہیں نہیں سمجھ ڍچھ میرڈ باتیں

 ڍچھ جے ساتھ میرے زر شاہ۔ ہے ہےسڍتا ڍیسے یہ بھال۔ ہے

 باقاعدہ۔ ہے رہا ڍرتا ٓ انتقاما بلڍہ ٓ ارادتا ہے رہا ڍرتا بھڈ
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 ڍڈ خدا تے ڍے سلےڇ ڍے اس ڍم از ڍم تم۔ تحت ڍے پالننڌ

 مجھ ڍر بےجھ جان نے اس۔ ڍہے نہ لڍھا ڍا تقدیر اےر رضا

۔ ہے رہا ڍرتا سلےڇ بدترین ساتھ میرے ےہ۔ ڍڈ شادڈ سے

 ڍڈ ڍےشش ہرممڍن ڍڈ فرار نے میں ڍہ ہے سچ بھڈ یہ

 اس میں۔ بنادڈ ناڍام نے زر شاہ ڍےشش ہر ےہ میرڈ مڎر

 رہے دے زےر مجھے ڍیےں تم تے چاہتڈ رہنا نہیں ساتھ ڍے

۔ ڎزارےں زندڎڈ ساتھ ڍے بندے غلط جیسے اس میں ڍہ ہے

 ہےا بھڈ ڍچھ جے ساتھ میرے ڍہ ڍرےائےں باےر یہ ڍے خےد

۔ رہےں پٹتڈ طرح ڍڈ عےرتےں جاہل نا۔ ہے لڍھا ڍا تقدیر

 جاہل پڑھ ان دیہاتڈ ان اےر میں مجھ پھر!  حذیفہ نہیں

 ڍڈ علمڈ ڍم اپنڈ ےہ۔ رہا نہیں فرق ڍےئڈ تے میں عےرتےں

 جے ساتھ ڍے ان ڍر ڍہہ یہ ہیں پٹےارہڈ ڍے خےد سے ےجہ

 نے اللہ۔ ہے رضا ڍڈ اللہ۔ ہے لڍھا ڍا تقدیر ہے ہےرہا ڍچھ
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 اختیار ڍا ہےجانے علیحدہ سے مردےں ایسے ڍے عےرت تے

 ےہ‘‘ ۔ ہے الرہے ڍیےں میں درمیان ڍے تقدیر یہ تم تے ہے دیا

۔ تھا ہےڎیا ہڈ ایسا بھڈ چہرہ ڍا اس۔ تھڈ ہےئڈ الجھڈ بہت

 اس جیسڈ تھڈ ہڈ ےیسڈ بھڈ اب ےہ۔ رہا دیڍھتا بغےر حذیفہ

‘  تاثر پرےر دل ڍا چہرے ےہڈ۔ تھڈ لڎڈ میں نظر پہلڈ ڍے

 ےہڈ‘  اطےار ےہڈ‘  انداز ےہڈ‘  چمڇ سڈ الےہڈ ڈڍ آنڍھےں

۔ ڍیفیت ڍڈ ناامیدڈ ے مایےسڈ اےر اسٹائل ڍا ڍرنے بات

۔ تھا ڍردیا اثر بے بھڈ لیڍچر طےیل اتنا ڍا اس نے جس

 سڈ ڍڈ اضطراب ے سڍےنڈ بے ےہڈ اندر ڍے اس البتہ

 بظاہر برعڍس ڍے اس۔ دڈ نہیں دڍھائڈ ڍہیں ڍیفیت

 تھڈ پرسڍےن بہت باےجےد ڍے دینے دڍھائڈ سڈ الجھڈ

 لمحے ڍئڈ ےہ۔ تھڈ ڎئڈ دنیابدل ڍڈ اندر ڍے اس جیسے



Novelnagri 
652 

 چہرے پرنےر سے چاندڈ صبیح‘  رےشن رےشن ڍے اس

 نے اس ڍھینچتے اندر سانس ڎہرڈ پھر ڎیا دیڍھے ڍے

۔دیا بدل زاےیہ ڍا نظرےں  

 نہیں ہڈ سمجھنا تم دراصل!  مشعال سمجھےڎڈ نہیں تم ’’

 پر فےن مجھے نے تم اےر تھا میں لندن میں جب۔ چاہتیں

 ڍے لمحے ایڇ تے ہے رہڈ لے طالق سے زر شاہ تم ڍہ بتایا

 بم پر اعصاب میرے نے ڍسڈ جیسے لڎا یےں مجھے

 نہیں تصےر جذباتڈ اےر احمق اتنا تمہیں میں۔ ہے دیا پھےڑ

 صرف نہ تم۔ ڎئے بدل خیاالت میرے دن اس۔ تھا ڍرتا

 بھڈ خےدغرض ساتھ ساتھ ڍے ہےنے جذباتڈ بلڍہ ہے احمق

۔ہے  ‘‘ 

 یہ۔ تھڈ رہڈ دیڍھ اسے چاپ چپ بھینچے ڍے ہےنٹےں ےہ

 اسے پر منہ ڍے اس ےہ ڍہ تھڈ ہمت ہڈ ڍڈ حذیفہ صرف
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 ڍہہ ڍچھ اتنا بھڈ ڍے ڍسڈ نے اس ےرنہ تھا رہا ڍہہ سب یہ

۔تھا دیا نہیں حق ڍا لینے سن  

۔ ہے آتا ڍے رہنمائڈ خضر تے بھےلے راستہ مسافر ڍےئڈ ’’

 ڍچھ سب۔ ڍرلیا فیصلہ ڍا آنے پاڍستان نے میں چانڇا بس

 مڎر ہےڎئڈ ڍنفرم سیٹ‘  ڎیا بن پاسپےرٹ۔ ہےڎیا تیار ٓ فانا ٓ آنا

 ایڇ بس۔ ہےں آرہا ڍیےں یہاں میں ڍہ تھا جانتا نہیں یہ میں

 جب اےر الئڈ ڍھینچ یہاں مجھے جے تھڈ جستجے دیڍھڈ ان

 لینے طالق سے زر شاہ تمہیں نے میں‘  میں مالقات پہلڈ

 مجھے نے احساس اس ڍہ چال پتا مجھے تے ڍیا منع سے

 اپنے ڍے خےد۔ ہے احمق ےہڈ تم مڎر۔ ہے ڍیا الڍھڑا یہاں

 جہاز سے ےہاں۔ ہے ہےئڈ تلڈ پر ڍرنے برباد سے ہاتھےں

 تھڈ ڍڈ دعا ایڇ سے ٓ تعالڈ اللہ نے میں ہےئے بیٹھتے میں
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 لیے تمہارے جے ڍرے ےہڈ میں حق تمہارے ٓ تعالڈ اللہ ڍہ

 ہے یقین مجھے اےر ہے خےشڈ تمہارڈ میں جس۔ ہے بہتر

 میں حق تمہارے جے ڎا ڍرے ےہڈ اللہ ڍہ ہے ایمان بلڍہ

 میں زندڎڈ تمہارڈ مستقل ساتھ ڍا زر شاہ اڎر۔ ہےڎا بہتر

 رشتہ یہ باےجےد ڍے مخالفتےں ہزارہا تمہارڈ تے ہے لڍھا

 سمجھانے بہت میرے ےرنہ ڎا رہے قائم تڇ سانس آخرڈ

 بھڈ ڍبھڈ ےہ۔ ہے دیا لڍھ نے اللہ جے ہےڎا ےہڈ جےدباے ڍے

۔ڍرتا نہیں برا ساتھ ڍے بندےں اپنے  ‘‘ 

 اردڎرد نے اس۔ تھا سےچڍا ڍا ڍب جانے نہ ڈرائیےر ڍار

 بج ڎیارہ ساڑھے ڍے رات۔ دیڍھڈ ڎھڑڈ پھر اےر دیڍھا

 رہڈ سےچ ڍیا جانے نہ سرجھڍائے مشعال۔ تھے رہے

۔تھڈ  
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 اردڎرد نے اس۔ تھا سےچڍا اڍ ڍب جانے نہ ڈرائیےر ڍار

 بج ڎیارہ ساڑھے ڍے رات۔ دیڍھڈ ڎھڑڈ پھر اےر دیڍھا

 رہڈ سےچ ڍیا جانے نہ سرجھڍائے مشعال۔ تھے رہے

۔تھڈ  

 اٹھا سر نے اس پر استفسار ڍے اس‘‘ ؟ ہے رہڈ سےچ ڍیا ’’

 اتر سے ڎاڑڈ اےر لڈ سانس ڎہرڈ ایڇ‘  دیڍھا اسے ڍر

۔ڎئڈ  

‘  چھےڑدے ڎھر مجھے‘  ہے ڈہےڎئ دیر ڍافڈ…  نہیں ڍچھ ’’

۔ڎڈ ہےں پریشان اماں  ‘‘ 

 سیٹ فرنٹ تے ڎئڈ بیٹھ پر سیٹ پچھلڈ ڍر ڍھےل درےازہ ےہ

 ڍر جڎا ڍے ڈرائیےر۔ ڎیا بیٹھ بھڈ ےہ ساتھ ڍے ڈرائیےر پر

۔ڍہا ڍے ڍرنے ڈرائیے ڎاڑڈ اسے  
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ؤؤ…  ؤؤ  

 نے اس سے طرف ڍڈ اسڈ تھا ہےا ٹھہرا میں ہےٹل جس ےہ

 تھا ہےتا جانا بھڈ جدھر اسے۔ تھڈ ہےئڈ ڍڈ ہائر بھڈ ڎاڑڈ

۔تھا جاتا لے اسے بآسانڈ ڈرائیےر ڍار  

 ہے ڍڈ ڍےشش ڍڈ سمجھانے باتیں جے تمہیں نے میں ’’

 تے ڍہا ڍے مشعال نے اس میں راستے‘‘ ۔ ڍرنا ضرےر غےر

 نے باتےں ڍڈ حذیفہ۔ ہالدیا سر سے دماغڈ غائب نے اس

 سے ڎرفتڎڈ دل ےہ۔ تھا دیا الجھا اےر پریشان بہت اسے

 زر شاہ ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے ہاتھےں اپنے پھر اےر ڍے حذیفہ

 ڍتنڈ۔ تھڈ ہمراہ ڍے حذیفہ ےقت اس مڎر تھڈ بیےڈ ڍڈ

 صحیح بالڍل لڍیریں ڍڈ ہاتھ ڍے اس اےر تھڈ بات عجیب

 ہے ڍہاں جھےل جانے نہ‘  پرفیڍٹ پر جڎہ اپنڈ اپنڈ۔ تھیں
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 تھا ڍررہا بات ڈڍ عقیدے اےر تقدیر‘  قسمت ےہ!  حذیفہ اےر

 ڍے منصےبےں‘  خےاہشےں‘  ارادےں‘  سےچ خےد ےہ ڍہ جب

 ڍے منزل اپنڈ ہےڍر شاڍر پر تقدیر ےہ اےر۔ تھڈ ماررہڈ ہاتھ

 ے چینڈ بے سمتڈ بے‘  ڍنار بے تڇ ابھڈ ےہ جبڍہ تھا پاڎیا

 ڍیفیت ڍڈ بیم ے امید۔ تھڈ شڍار ڍا اضطراب اےر ڍشمڍش

 نے اس تے برا۔ تھڈ ہےرہڈ شڍار ڍا نفس اپنے غرق میں

۔ تھا سےچا اچھا لیے اپنے ہمیشہ۔ تھا چاہا نہیں بھڈ ڍبھڈ

 برڈ بہت ےہ؟ ڍہاں تے تھڈ ڍمڈ پھر۔ تھڈ ڍڈ دعا ڍڈ بہترڈ

 ایسڈ ڍچھ حذیفہ بھڈ میں مالقاتےں ڎزشتہ۔ ڎئڈ الجھ طرح

 ڍے اس بھڈ خےد ےہ چےنڍہ ےقت اس۔ تھا رہا ڍرتا باتیں ہڈ

 دھیان خاص لیے سڈا تھڈ خبر بے سے ہےنے مسلمان

 ڍے اس خےدبخےد باتیں تمام ڍڈ اس اب مڎر تھا رہا نہیں
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 ڍچھ سب اسے ڍہ ٓ حتڈ۔ تھیں جارہڈ چلڈ ڎھستڈ میں دماغ

 اپنڈ‘  لڍیریں ڍڈ ہاتھ اپنے۔ لڎا ہےنے محسےس سا مڈ ڎڈ

…  منصےبے‘  خےاب‘  ارادے‘  خےاہشیں‘  لڍھا ڍا اللہ قسمت

 ایڇ صرف تے تھا شفاف صاف۔ تھا ہےڎیا مڈ ڎڈ ڍچھ سب

 آنڍھےں بند۔ لڎڈ پہچاننے اسے سادھے دم ےہ۔ تھا عڍس

۔ تھا جارہا چندھیاتا ڍے آنڍھےں ڍڈ اس ڎھستا عڍس ےہ میں

۔لڎڈ جانچنے بغےر ےہ۔ تھا ڍا ڍس تصےر ےہ  

 ےہ نہیں لیڍن ڍڈ ڍالمڈ خےد نے اس‘‘ ۔ ڍا زر شاہ شاید ’’

 سے تابڈ بے نے اس۔ تھا نہیں ڍا زر شاہ تصےر

 سا دھندال دھندال ےہڈ پھر۔ ڍیں بند پھر ڍر یںڍھےلآنڍھ

 ےاضح عڍس بدےلت ڍڈ رےشنڈ تیز۔ تھا آرہا سامنے عڍس

 ڍہ ٓ حتڈ۔ رڍھیں بند بدستےر آنڍھیں نے اس۔ تھا ہےرہا نہیں
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 رہ حیران ڍرڍے تصےر ےہ۔ تھا لڎا ہےنے ےاضح عڍس ےہ

۔ڎئڈ  

 تے نہ عڍس ےاال ہےنے ےاضح پر سطح ڍڈ آنڍھےں ڍڈ اس

 ڍے ابیشا اےر پاپا‘  ماما۔ ڍا حذیفہ ہڈ نہ اےر تھا ڍا زر شاہ

۔ تھا نیا بالڍل لیے ڍے اس عڍس یہ۔ تھے نہیں بھڈ تصےر

 اس۔ ہےڎئیں نےر بے آنڍھیں۔ ہےڎیا ختم تصےر ےہ یڍدم پھر

۔دیں ڍھےل آنڍھیں ڍر ڎھبرا اختیار بے نے  

 پیشانڈ۔ تھڈ ہےئڈ نہائڈ سے پسینے سے طرح پےرڈ ےہ

 دیڍھ بغےر اسے جے حذیفہ۔ تھے رہے چمڇ مےتڈ آبدار پر

 پر ڍھےلنے آنڍھیں اختیار بے یےں ڍے اس تھا رہا

۔لڎا مسڍرانے  
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 اسے۔ ہےڎئڈ رےہانسڈ ےہ۔ تھا رہا پےچھ ےہ… ؟‘‘ آیا نظر ڍیا ’’

۔تھڈ آرہڈ نہیں سمجھ ڍچھ خےد تے  

 …‘‘ حذیفہ ’’

 ڍہا ڍے ہےنے مسلمان مجھے نے تم جب…  نہیں ڎھبرائے ’’

 سب پھر مڎر تھا ہےا معاملہ ہڈ ایسا بھڈ ساتھ یرےم تے تھا

 منزل اپنڈ جلد بہت تم ہے یقین مجھے۔ ڎیا ہےتا ےاضح ڍچھ

۔پالےڎڈ ڍے  ‘‘ 

ؤؤ…  ؤؤ  

 تے دے بھیج ڎاڑڈ تم اڎر۔ ہے ڍرنڈ شاپنڌ ڍچھ مجھے ’’

۔ڎڈ جائیں چلڈ اماں اےر میں  ‘‘ 

 میں ڍمرے ےہ جب تھا ہےرہا تیار لیے ڍے جانے آفس ےہ

 تھڈ آئڈ یہاں سے ڎائےں ےہ سے جب۔ آئڈ چلڈ اچانڇ
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 بدل مےسم۔ تھڈ ڍررہڈ ڎزارہ ہڈ سے ڍپڑےں ڍے شادڈ

 سے مناسبت ڍڈ مےسم اےر تھڈ لڎڈ پڑنے سردڈ۔ تھا رہا

 اس ےہ تڇ جب اےر تھے نہیں ڍپڑے ڍےئڈ پاس ڍے اس

 اب لیے اسڈ تھڈ دارڈ ذمہ ڍڈ اس ےہ تھڈ میں ڎھر ڍے

 ڍر سن ےہ۔ تھڈ رہڈ ہہڍ ڍا شاپنڌ ڍھڑڈ سامنے ڍے اس

۔ہےڎیا چپ  

 ےہ ڍر دے جےاب مختصر بہت‘‘ ۔ ہے ٹھیڇ…  ہےں ’’

 تھڈ ہےئڈ داخل سے خامےشڈ جس ےہ۔ ہےڎیا بھڈ خامےش

۔ڎئڈ بھڈ چلڈ چھےڑے تاثر اپنا سے خامےشڈ اسڈ  

۔ رہڈ ڍرتڈ انتظار ڍا ڎاڑڈ تڇ دےپہر ےہ ٓ تقریبا میں بعد

 ہار تھڇ سے ڍےفت ڍڈ انتظار۔ تھڈ آئڈ نہیں ڎاڑڈ مڎر

 سے میں صےفےں رڍھے میں الئےنج ےہیں بسےرتڈ منہ ڍر



Novelnagri 
662 

 ڍہہ جے تھا آرہا غصہ پناہ بے پر زر شاہ۔ ڎئڈ لیٹ پر ایڇ

 ڍے مےبائل اےر آفس ڍے اس تے دفعہ ایڇ۔ تھا ڎیا بھےل ڍر

 اےر تھا نہیں ےہ میں آفس۔ تھڈ ڍرچڍڈ ٹرائڈ بھڈ پر نمبرز

 دیڍھتے ڍے غصے ڍے اس نے اماں۔ تھا آف بھڈ مےبائل

 اس مڎر ڎڈ جائیں چلڈ ڍر لے ٹیڍسڈ ےہ ڍہ تھا بھڈ ڍہا

 نہیں دل ڍا اس ڍے جانے ساتھ ڍے اماں تنہا میں شہر اجنبڈ

۔تھا مانا  

 زر شاہ جب تھڈ غرق میں نیند طرح پےرڈ ےقت اس ےہ

 لیٹے پر صےفے ہڈ سامنے اسے۔ تھا آیا لےٹ سمیت ڎاڑڈ

 آڎئڈ یاد بھڈ بات ڎئڈ ڍہڈ ڍڈ صبح اسے تے دیڍھا ہےئے

 ڍربیٹھا فرامےش بالڍل ڍر الجھ میں ڍام اہم ایڇ ےہ جسے

 ہےرہا ٹائم ڍا بجے چار ساڑھے تے دیڍھڈ ڎھڑڈ اب۔ تھا

۔آڎھیرا نے افسےس پر بھےلنے اپنے اسے۔ تھا  
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‘‘ ؟ تم تھے ڍہاں۔ تھا ڍیا انتظار بہت ڍا ڎاڑڈ نے مشعال ’’

۔لڎیں پےچھنے ڍر دیڍھ اسے اماں  

 سارا۔ تھا آپڑا ڍیس اہم بہت ایڇ!  اماں ڎا ڍیجئے معاف ’’

 اسے آپ۔ تھا رہا نہیں یاد بھڈ ڍچھ الجھتے میں اسڈ دن

 لے لیے ڍے شاپنڌ اسے پھر ڍرلےں چینج ذرا میں اٹھائیں

۔ہےں چلتا  ‘‘ 

۔ دیا چل طرف ڍڈ ڍمرے اپنے دیتے ہدایت ڍے اماں ےہ

 علم اسے جب بعد ڍے اٹھنے۔ لڎیں اٹھانے ڍے مشعال اماں

 تے ہے جارہڈ لیے ڍے شاپنڌ ساتھ ڍے زر شاہ ےہ ڍہ ےاہ

۔ڎئڈ رہ ڍر مسےس دل  

۔اب رہا چاہ نہیں دل بالڍل میرا…  ےقت اس!  اماں لیڍن ’’  ‘‘ 
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 تیار بھڈ تم۔ ہے ہےرہا تیار شاہ۔ نہیں ڍچھ ےیڍن لیڍن ’’

 بازے زبردستڈ اسے ےہ‘‘ ۔ ڍرے جلدڈ شاباش چلے۔ ہےجائے

 تیار ےہ سے دلڈ مردہ ۔لڎیں ڍرنے ڍھڑا ڍر پڍڑ سے

 زر شاہ تے آئڈ باہر ہےڍر تیار جب۔ تھڈ دڈ چل ڍے ہےنے

۔ تھا منتظر ڍا اس ڍھےلے درےازہ ڍا سیٹ فرنٹ ڍڈ ڎاڑڈ

۔ڎئڈ بیٹھ سے خامےشڈ ےہ  

۔ پڑا ڍرنا انتظار تمہیں سے ےجہ میرڈ!  سےرڈ ایم ’’

 بعد مڎر تھا یاد طرح اچھڈ مجھے ےقت جاتے ایڍچےئلڈ

 اس ےہ ہےئے ڍرتے ریےرس ڎاڑڈ‘‘ ۔ ڎیا بھےل بالڍل میں

 نے اس۔ ہےئڈ حیران زیادہ بہت ےہ۔ تھا ڍررہا معذرت سے

۔ تھا مقام ڍا حیرت۔ تھڈ ڍڈ معذرت پر بھےل اپنڈ سے اس

 ڍا زر شاہ‘  بےلنا الفاظ ڍے معافڈ یا ڍرنا معذرت سے ڍسڈ
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 سمجھتڈ اےر جانتڈ طرح اچھڈ بہت اسے ےہ۔ تھا نہ خاصا

 مہارت بہت جے لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر ےڑم چہرہ ےہ۔ تھڈ

 ڍے اس ےہ۔ تھا مصرےف میں چالنے ڎاڑڈ سے تےجہ اےر

 محسےس خامےشڈ ڍڈ اس۔ رہڈ خامےش بالڍل پر معافڈ

 پھر۔ دیڍھا اسے ڍر مےڑ رخ ڍا چہرے بھڈ نے اس ڍرڍے

 ڍڈ اس ےہ ڍہ تھا ہےا ڍیا جانے نہ۔ مسڍرادیا ٓ رسما

۔ڈلڎ دیڍھنے باہر ہےئڈ خائف سے مسڍراہٹ  

 دفعہ ایڇ نے اس پر آےاز ڍڈ اس‘‘ ؟ ہے جانا ڍہاں پہلے ’’

 ہالنے میں نفڈ ڎردن پھر۔ دیڍھا اسے ڍر مےڑ چہرہ پھر

۔لڎڈ  

 مالز شاپنڌ اےر نےٹیڍز ڍے یہاں مجھے…  نے ڈےنٹ آئڈ ’’

 ہےڎا ساتھ ڈرائیےر ڍہ تھا ڍہا تے لیے اسڈ۔ نہیں علم ڍچھ ڍا
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 اماں تے میں ےرنہ ڎڈ رہے سہےلت میں ڍرنے شاپنڌ تے

 ڎےیا نے اس‘‘ ۔ تھڈ جاسڍتڈ بھڈ پر ٹیڍسڈ ساتھ ڍے

۔جتادیا  

 اڍتفا پر ہالنے سر صرف نے زر شاہ پر بات ڍڈ مشعال

 مال شاپنڌ ڎاڑڈ نے اس بعد دیر تھےڑڈ پھر اےر تھا ڍیا

 ےہ ڍہ تھا رش قدر اس میں شاپز۔ دڈ رےڇ سامنے ڍے

 درق اس بعد عرصے بہت ےہ۔ ڎئڈ رہ بھےنچڍا لمحے ڍچھ

 سڈ سرسراہٹ میں دماغ۔ تھڈ بنڈ حصہ ڍا ماحےل پرہجےم

 ے مختلف نیا نیا بہت اسے ڍچھ سب یہ۔ لڎڈ ہےنے محسےس

 ڍرنا تڇ خریدارڈ ےہ تڇ دیر تھےڑڈ۔ تھا رہا لڌ منفرد

 ہر سے انبساط ے حیرت‘  شےق ے خےشڈ بس۔ ڎئڈ بھےل

 ڍررہڈ یقین ڍا ہےنے اپنے جیسے۔ تھڈ رہڈ دیڍھ ڍے چیز
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 سے آرام اےر یقین بہت تے ہےا سیٹ ڍچھ دماغ جب پھر۔ ہے

 شرٹس ٹڈ ڍچھ میں جن۔ لڎڈ ڍرنے شاپنڌ ڍڈ پسند اپنڈ

 مےسم نے اس عالےہ ڍے قمیص شلےار‘  تھیں جینز‘  تھیں

 ہم۔ تھیں لڈ بھڈ جرسیز اےر شالز‘  جےتے سے مناسبت ڍڈ

 تھےڑڈ ےہ۔ تھڈ بھڈ جیےلرڈ میچنڌ ڍڈ ڍپڑےں رنڌ

 ڍرتڈ اشارہ طرف ڍڈ چیز جس۔ ہےئڈ بھڈ حیران بہت

 دیتا ڍر لے زر شاہ تھڈ ڎئڈ آتڈ پسند بھڈ چیز جے تھڈ ڎئڈ

 صرف جینز اےر شرٹس نے اس پر طےر خاص۔ تھا ڎیا

 ڍہ تھڈ یہ حیرت ڍمال اےر تھیں لڈ لیے ڍے چڑانے اسے

 شاپنڌ۔ تھیں دڈ لینے ڍے اعتراض ڍسڈ بغیر نے اس

 ۔تھے ڎئے بج دس ڍے رات ہےئے ہےتے فارغ سے

 جانے لے ڎھر اسے زر شاہ بعد ڍے فراغت سے شاپنڌ
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 میں ہےٹل ساتھ ڍے اس یہ۔ تھا آیا لے میں ہےٹل بجائے ڍڈ

 میں سمندر ڍے حیرت پھر دفعہ ایڇ ےہ۔ تھا ڈنر پہال ڍےئڈ

 اسے زر شاہ ڍر دے آرڈر ڍا ڍھانے۔ لڎڈ لڎانے غےطے

 چپ بالڍل ےہ پہلے سے آنے لیے ڍے شاپنڌ۔ لڎا دیڍھنے

 ہشاش‘  فریش ہڈ بہت ےقت اس مڎر تھڈ امےشخ اےر چاپ

 پر چہرے۔ تھڈ رہڈ دے دڍھائڈ سڈ ترےتازہ اےر بشاش

 میں ماحےل حساس خےبصےرت اس ڍے ہےٹل تاثر مےجےد

‘  دمڍتا چمڍتا۔ تھا آیا سامنے ڍر نڍھر بھڈ اےر ڍچھ

 طرح ڍڈ چاندنڈ‘  شفاف صاف ے رےشن طرح ڍڈ مےتیےں

 اےر اجال طرح ڍڈ ںڍرنے نقرئڈ ڍڈ سےرج‘  پرنےر بہت

 نقےش ڍے چہرے ڍے اس سے محےیت بہت ےہ۔ معصےم

 سرے ڍھانا ےیٹر۔ رہا میںڍھےیا مالئمت ے جاذبیت ڍڈ
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 اردڎرد ڍر ہٹا تےجہ سے طرف ڍڈ اس ےہ تے لڎا ڍرنے

۔لڎا لینے جائزہ ڍا ماحےل ڍے  

۔ تھڈ رےنق اےر پہل چہل بہت ےقت اس میں ڍیبنز فیملڈ

 دلفریب‘  جھلمالتے‘  مسڍراتے‘  ہنستے‘  خےبصےرت

 یہ اسے۔ بچے اےر ڍپلز مطمئن ے پرسڍےن ےالے چہرےں

 طرح پےرڈ مشعال۔ لڎا سا مانےس اےر مڍمل بہت ماحےل

۔تھڈ ڍررہڈ مشاہدہ ڍا لےڎےں ڍے اردڎرد  

 تے ڎیا نہ رہا سے اس ہےئے ڍھاتے ڍھانا‘‘ ؟ ہے خےش بہت ’’

 ڎئڈ چلڈ ہنستڈ ساختہ بے ےہ ٓ جےابا۔ لیا پےچھ سے اس

۔ڍیا انجےائے ڍے سےال ڍے زر شاہ نے اس جیسے۔ ھڈت  

 ساتھ ڍے ڍانٹےں سے فش فرائیڈ‘‘ ؟ لڎتاہے ڍیسا تمہیں ’’

 ساتھ سے دلڍشڈ سے اسڈ الٹا ڍرتے آزمائڈ طبع
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 تھڈ رقصاں مسڍراہٹ خےبصےرت بہت۔ لڎڈ پےچھنے

۔پر چہرے ڍے مشعال ےقت اس  

 یںنہ قدغن پر خےد نے اس‘‘ ۔ ہے خےش بہت تم ڍہ یہڈ ’’

۔بےال ڍر دیڍھ میں آنڍھےں ڍڈ اس۔ تھڈ لڎائڈ  

 رئیلڈ۔ ہےں خےش بہت میں ڍہ ڍرلے یقین پھر…  ےاقعڈ ’’

 مےجےدڎڈ تمہارڈ میں ڍہ آرہا نہیں یقین تڇ ابھڈ مجھے

 رہڈ لے سانس سے مرضڈ اپنڈ سے آزادڈ قدر اس میں

۔ہےں  ‘‘ 

 پر مسڍراہٹ استہزائیہ اس ڍڈ اس۔ تھڈ رہڈ ڍہہ طنزیہ ےہ

۔ہےڎیا چپ ےہ  

 ماہ ایڇ۔ دیا نہیں جےاب ڍےئڈ مجھے تڇ ابھڈ نے تم ’’

 دیر ڍچھ‘‘ ؟ تمہارا ہے ارادہ ڍیا آخر۔ ہے ہےچال اےپر سے
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 چپ بالڍل لمحے ڍچھ ےہ تے پےچھا نے اس ڍھاتے ڍھانا بعد

۔لڎا بتانے پھر رہا  

 سے جان چچا نے میں…  پلیز ڍرلے انتظار اےر دن چند بس ’’

 ڍےشش میں۔ ہے سخت بہت ملردع ڍا ان۔ تھڈ ڍڈ بات

۔ڍرلےں قائل ہڈ میں دن دے ایڇ انہیں ڍہ ہےں ڍررہا  ‘‘ 

 مجھے تے بغیربھڈ الئے میں درمیان ڍے پاپا ماما تم ’’

۔ڎیا ڍہا سے پن تیڍھے ڍچھ‘‘ ۔ تھے سڍتے چھےڑ  

 جان چچا اڎر۔ ڎا دےں بھڈ چھےڑ اےر ہےں سڍتا چھےڑ ہاں ’’

 ڍر بھر نظر نے اس‘‘ ۔ ہےئے نہ راضڈ میں دنےں ان

’’ ۔ دیڍھڈ ناڎےارڈ ہےئڈ چھائڈ پر چہرے ڍے مشعال

 ہمیں جے باتیں سڈ بہت ایسڈ۔ ہے فارملیٹڈ ایڇ یہ!  مشعال

 یہ ڍیےنڍہ ہیں پڑتڈ ڍرنا ہمیں ےہ‘  ہیں ڎزرتڈ ناڎےار
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 باتیں احمقانہ ے فرسےدہ‘  رےاج ے رسم ہم ڍے جن ہے حقیقت

 اپنڈ ڇت اندر ہمارے ےہ ہیں ڍردیتے ڍرریجیڍٹ ڍہہ

 باےجےد ڍے چاہنے بہت ہم۔ ہیں ہےتڈ ہےئے ڎاڑھے جڑیں

 ے رسم ان۔ سڍتے پھینڇ نہیں ڍر اڍھاڑ دم ایڇ ڍے ان

 ڍچھ میں ڍرنے ختم اےر مٹانے ڍے قےاعد ے اصےل‘  رےاج

 ےقت۔ ڍرے مت شڇ پر نیت میرڈ تم۔ ڎا لڎے عرصہ

 یہ ڍہ ڎا ہےجائے احساس خےدبخےد تمہیں بعد ڍے ڎزرنے

 دےں چھےڑ تمہیں جلد بہت میں۔ تھڈ مند فائدہ ڍیےں تاخیر

 بہت اسے اڎرچہ نے مسڍراہٹ طنزیہ ڍڈ مشعال‘‘ ۔ ڎا

 مخاطب سے رسانیت بہت بھڈ پھر ےہ مڎر تھڈ دڈ تڍلیف

۔تھا  
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 مطلب میرا۔ ڍرےڎڈ بعدڍیا ڍے جانے چلے سے یہاں تم

 ادھےرا جملہ ےہ‘‘…  پھر یا جائےڎڈ پاس ڍے جان چچا ہے

۔لڎا دیڍھنے پھر اسے ڍر چھےڑ  

 انداز تیڍھے نے اس‘‘ ۔ ہےرہے نہیں پرسنل زیادہ ڍچھ تم ’’

 اےرڍہاں ڎڈ ڍرےں ڍیا میں’’ ۔ دیا ٹےڇ دیڍھتے اسے میں

 میں ہڈ نہ اےر۔ نہیں بات ڍڈ سےچنے تمہارے ڎڈ جائےں

 میں ہے سچ بھڈ یہ مڎر ہے سےچا ڍچھ خےد بابت اس نے

 طےر اصخ۔ ڎڈ ڍرےں نہیں فرامےش ڍبھڈ ڍے ماضڈ اپنے

 سارڈ میرڈ پل تلخ یہ ڎئے ڎزارے ساتھ تمہارے پر

 ڎڈ جائےں بھڈ ڍہیں جہاں میں۔ ڎے رہیں حاےڈ پر زندڎڈ

 لہجے ے لب سرد‘‘ ۔ ڎا رہے یاد ہمیشہ مجھے سلےڇ تمہارا

 ےہ۔ تھا ڍردیا ہڈ ڎےنڎا ڍے زر شاہ نے اس ڎےیا ڍہتے میں
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۔ لڎا ڍھانے ڍھانا بغیر مالئے نظر‘  ڍہے بات ڍےئڈ مزید

 افسےس عجیب پر پےچھنے سب یہ سے اس اندر ہڈ اندر

 ڍا ہےٹل ڍہ جب تھڈ خامےشڈ سے طرف دےنےں۔ ہےا بھڈ

 لقمے چند جلدڈ جلدڈ ےہ۔ تھا ہےرہا انڎیز سحر بہت ماحےل

 بھڈ مشعال ڍر دیڍھ اٹھتے اسے۔ ہےا ڍھڑا اٹھ ڍر لے مزید

۔ہےڎئڈ ڍھڑڈ ٓ فےرا  

 تلخڈ اےر ےنڈسڍ بے زیادہ نسبت ڍڈ پہلے سفر ڍا ےاپسڈ

 ڎھر ڍے مشعال ڍرتے ڈرائیےنڌ رش بہت۔ تھا ڎزرا میں

۔تھا ڎیا نڍل ناپنے سڑڍیں خےد ےہ ڍر پہنچا  

ؤؤ…  ؤؤ  

 ڍا دیڍھنے پاڍستان مینار ڍا مشعال ساتھ ڍے حذیفہ

 ےہ بعد ڍے جانے چلے آفس ڍے زر شاہ۔ تھا طے پرےڎرام
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 اس۔ آئڈ نڍل ڍر بتا ڍے اماں ہےڍر تیار پر آنے ڍے حذیفہ

۔ تھڈ میں لباس مخصےص اپنے آج ےہ برعڍس ڍے دن

 لباس اس اسے حذیفہ۔ میں اسڍارف اےر شرٹ پینٹ یعنڈ

۔بعد دیر بہت ڍہا ڍچھ لیڍن تھا ضرےر ٹھٹڍا ڍر دیڍھ میں  

‘‘ ۔ ڍرتاہے سےٹ زیادہ دےپٹہ اےر قمیص شلےار پر تم ’’

 ےہ۔ تھا ڍہا نے اس ڍرتے طے سیڑھیاں ڍڈ پاڍستان مینار

 نقرئڈ قدر اس طرح ڍڈ چہرے۔ لڎڈ ہنسنے اراختی بے

 دیڍھنے ڍر پلٹ لڑڍیاں دے ڎزرتڈ سے پاس ڍہ تھڈ ہنسڈ

 سجے چمڍتے چمڍتے اےر سراپے خےبصےرت۔ لڎیں

۔تھا پر عرےج حسن ڍا چہرے  

 اڎر۔ آئڈ نہیں ڍر پہن لباس ےہ میں تے لیے اسڈ…  نے آئڈ ’’

 ےہ‘‘ ۔ ڍرتڈ ڍیا میں بھال تے آجاتا پر مجھ دل ڍا ڍسڈ
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 ےہ تے پہلے۔ تھڈ رہڈ ڍہہ دیڍھتے ڍے حذیفہ سے شرارت

 ےہ۔ لڎا ہنسنے بھڈ خےد پھر رہا ڎھےرتا پر بات ڍڈ اس

۔تھڈ باڇ بے ہڈ ایسڈ  

 لڈ سن نے صاحب شےہر تمہارے بات یہڈ آج۔ ڍرے شرم ’’

 ےہ‘‘ ۔ ڎا ڍرے نہیں دریغ بھڈ سے ڍرنے قتل تمہیں ےہ تے

 ےہ۔ تھا مڍارہادھ اسے سمےئے خفڎڈ مصنےعڈ میں لہجے

۔رہڈ ہنستڈ بنڈ ڈھیٹ  

 دم سارا ہے لڎتا۔ ڎا ڍرے نہیں قتل ڍبھڈ اب…  ہےں…  اےں ’’

 آرام ڍسیلڈ ڍڑےڈ ہر جائےں ڍہہ بھڈ جے۔ ہے ڎیا نڍل خم

 اس پر مےضےع فیےرٹ ڍے اس جیسے ہے لیتا سن سے

 ذڍر ڍا زر شاہ‘‘ ۔ ہے جارہا ڍیا خیال اظہار سامنے ڍے

۔لڎڈ بتانے سے سنجیدڎڈ ےہ ہڈ آتے  
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 زیادہ سے پہلے تے یہ بھئڈ۔ ہے جارہا ڍھایا ترس تے…  اےہ ’’

 حفاظتڈ تمہیں ہے خیال میرا۔ ہیں عالمات خطرناڇ

 رڍھ ساتھ اپنے ڍانسٹیبلز لیڈڈ تین دے پر طےر ڍے اقدامات

 تڇ ابھڈ ےہ‘‘ ۔ ہے ہےڎیا نہ پاڎل ےہ ہے ہےسڍتا۔ چاہیں لینڈ

۔لڎڈ نےڎھےر اسے ےہ۔ تھا میں مےڈ ڍے مذاق  

 میں اےر ہے ٹھاڇ ٹھیڇ بالڍل ےہ تے اےل۔ رہے فڍر بے ’’

 لیڈڈ تڇ جہاں۔ ڍھارہڈ نہیں ےرس ترس ڍےئڈ بھڈ

 ڍافڈ ہڈ اڍیلڈ میں لیے ڍے اس تے ہے بات ڍڈ ڍانسٹیبلز

 لڎڈ چڑھنے سے تیزڈ سیڑھیاں چڑاتڈ اسے ےہ‘‘ ۔ ہےں

 بہت اسے پہنچڈ پر سیڑھڈ آخرڈ ہڈ جیسے ےہ پھر۔ تھڈ

 سے ڎرنے ڍے آپ اپنے۔ آیا چڍر ڍا زےر بڑے سے تیزڈ
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 ڍندھا ڍا خاتےن ڎزرتڈ سے پاس نے اس لیے ڍے بچانے

۔لیا تھام اختیار بے  

 سے ڍندھےں دےنےں اسے ٓ فےرا نے خاتےن‘‘ ؟ بیٹڈ ہےا ڍیا ’’

 سامنے اپنے ڍر ڍھےل آنڍھیں بمشڍل نے اس۔ لیا تھام

 پرشفقت بڑڈ جے ڍڈ ڍےشش ڍڈ دیڍھنے ڍے خاتےن ڍھڑڈ

 حذیفہ دےران اس۔ تھیں رہڈ جانچ سراپا ڍا اس سے نڎاہےں

 ڍر دیڍھ میں بازےئےں ڍے خاتےن اسے۔ تھا آڎیا اےپر بھڈ

۔ہےڎیا پریشان  

 ڍے مشعال‘‘ ؟ رائٹ آل یے آر!  مشعال پرابلم از ےاٹ ’’

 ےہ۔ تھا ہےرہا متفڍر بہت ےہ ڍر دیڍھ ڍھڑا سرتھامے

۔الپائڈ مسڍراہٹ پر ہےنٹےں اپنے بمشڍل  
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 جملہ ڍا مشعال مڎر‘‘ ۔ رائٹ آل ایم آئڈ…  نتھنڌ…  یس ’’

 اس بدستےر فڍرمندڈ۔ تھا ڍرپایا نہیں دےر پریشانڈ ڍڈ اس

 لڎڈ اڑنے ہےائیاں اب بلڍہ۔ تھڈ منجمد پر چہرے ڍے

 چہرے اپنے ڍے اس صےرتحال خاص ڍچھ ہڈ ایسڈ۔ تھیں

۔ تھڈ ہےرہڈ حالت ایسڈ ڍڈ اس تھا ہےڎیا ہفتہ۔ تھڈ بھڈ پر

 تھا رہا سرسراتا مسلسل دماغ ڍا اس ڍرتے شاپنڌ ند اس

 ڍے خےد ےہ۔ تھڈ ہےڎئڈ حالت ےہڈ اچانڇ پھر آج اےر

۔لڎڈ ڍرنے ریلیڍس ڍے حذیفہ اےر خاتےن سنبھالتڈ  

 اتنڈ بعد عرصے بہت۔ ہےں ٹھیڇ بالڍل میں…  اےڍے ’’

 لیے اسڈ تے ناں ہےں چڑھڈ ساتھ ایڇ سیڑھیاں سارڈ

 ڍے حذیفہ۔ تھڈ ڍررہڈ ظاہر ھیڇٹ ڍے خےد ےہ‘‘ ۔ آڎیا چڍر
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۔ تھڈ لڎڈ ڍرنے بھڈ نمائش ڍڈ دانتےں ڍے دالنے یقین

۔لڎیں دیڍھنے اسے ڍر ہٹا بازے اپنے ہےڍر مطمئن خاتےن  

 چیڇ ڍا بیڎم اپنڈ آپ مڎر ہےں ٹھیڇ یہ بیٹا ہے ہےسڍتا ’’

 خاتےن‘‘ ۔ آتے نہیں بالےجہ چڍر یہ ڍیےنڍہ ڍرےائیں اپ

 چلڈ طرف ایڇ ڍر ڍہہ سے آرام ہےئے دیڍھتے ڍے حذیفہ

 ڍا خاتےن۔ آڎھیرا نے شرمندڎڈ ڍڈ بالےجہ اسے۔ تھیں ڎئڈ

 مخاطب ڍے حذیفہ سے اےپر۔ تھا ڎیا چپڇ سے دماغ جملہ

 شاید۔ ڍرڎیا سرخ چہرہ ڍا اس ڍہنا‘‘  بیڎم اپنڈ’’  ڍرڍے

 تےجہ پر بات ڍڈ خاتےن میں فڍرمندڈ ڍڈ اس نے حذیفہ

 اپنڈ ےہ تھڈ ےرہڈہ شرمندڎڈ جے اسے مڎر تھڈ دڈ نہیں

 طرف ایڇ اٹھاتے قدم سے تیزڈ ےہ۔ تھڈ برقرار پر جڎہ
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 ڍے اس ڍر بھاڌ ٓ تقریبا حذیفہ۔ ڎئڈ بیٹھ ڍر لڎا ٹیڇ

۔آیا پیچھے  

 ڍرےانا اپ چیڇ اپنا تمہیں۔ خاتےن ہیں رہڈ ڍہہ صحیح ’’

 اپنا۔ ہے رہڈ دے دڍھائڈ ڍمزےر اےر ےیڇ بہت۔ چاہیے

 اس مسلسل ےہ‘‘ ۔ ہے ےرہاہ پھٹڇ پیال ڍیسا۔ ہے دیڍھا چہرہ

۔مسڍرادڈ ےہ۔ تھا ہےرہا ہلڍان میں پریشانڈ ڍڈ  

 ایڇ ہے تے جانتے تم۔ ہے ہےرہے پریشان خےامخےاہ تے تم ’’

 ڍا ڎائےں پہلے۔ تھڈ دیڍھڈ نہیں دنیا ڍڈ باہر یہ عرصہ

 پےرڈ لیے میرے ہڈ ڎھر ڍا زر شاہ یہاں پھر اےر ماحےل

 اےپر ڍر چڑھ ڑھیاںسی سارڈ اتنڈ اچانڇ جے اب تھا دنیا

 علیحدہ ٹانڎیں۔ تھے ہڈ آنے بہرحال تے چڍر تے ہےں آئڈ

 آرڍیٹیڍچر ڍے بلڈنڌ فل ےنڈر اس نہیں پتا۔ ہیں ہےرہڈ شل
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 دیا مشےرہ ڍا بنانے سیڑھیاں سارڈ اتنڈ نے پاڎل ڍس ڍے

 ڍم لڎےاتا لفٹس تین دے‘  ڍرتا استعمال طریقہ سا سمپل۔ تھا

 اےر ہےنے ہلڍان طرح یرڈم یےں ےزیٹر اےر ٹےرسٹ ڍم از

 الشان عظیم ڍا الپرےائڈ ےہ‘‘ ۔ رہتے بچے تے سے چڍرانے

 دیڍھ انداز ےاال‘‘  ڍیئر ڈےنٹ’’  قدر اس۔ تھڈ ڍررہڈ مظاہرہ

 ڍیمرہ ڈاال میں ڎلے پھر۔ ہےا پرسڍےن قدرے بھڈ حذیفہ ڍر

 ڍرنے قید اندر ڍے اس نظارے ڍے اردڎرد ڍرڍے سیدھا

 ےہ درحقیقت۔ تھڈ رہڈ شخامے بالڍل ےہ دےران اس۔ لڎا

۔تھڈ ہےڎئڈ متےحش اندر ہڈ اندر  

 ٭…٭…٭…٭…٭…٭…٭

 ڍچھ جے تمہیں نے میں رات اس۔ بتائے تے بات ایڇ ’’

 پر فیصلے تمہارے ڍچھ ڍا اس ڍڈ ڍےشش ڍڈ سمجھانے
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 اس ڍر چھےڑ ڍیمرہ اچانڇ ےہ‘‘ ۔ نہیں یا ہے ہےا اثر بھڈ

۔ڎیا بیٹھ ہڈ پاس ڍے  

 تےں ڍا جےں فیصلہ میرا۔ ڎڈ لےں طالق سے زر شاہ میں ’’

‘  اٹل۔ تھڈ چڍڈ سنبھل تڇ حد ڍافڈ بھڈ ےہ‘‘ ۔ ہے برقرار

 اس۔ رہا دیڍھتا صرف ےہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ میں لہجے ضدڈ

 مڎر تھا سڍتا سمجھا اسے ےہ تھا ڍیا پےرا فرض اپنا نے

۔تھا سڍتا ڍر نہیں مجبےر  

 شدت بہت نے میں بات ایڇ!  مشعال سے باتےں تمہارڈ ’’

 محبت بہت سے تم بھڈ اب زر شاہ۔ ہے ڍڈ محسےس سے

 رہا چھےڑ تمہیں ےہ ڍہ ہے تے ہڈ محبت ڍڈ اس یہ۔ ہے ڍرتا

 ڍرتے مظاہرہ ڍا جانبدارڈ غیر طرح جس تے نہیں۔ ہے

 سارڈ تے چاہتا ےہ۔ تھڈ ڍڈ شادڈ سے تم نے اس ہےئے
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‘‘ ؟ ڍیا نہیں محسےس نے تم ڍیا۔ رڍھتا ساتھ اپنے تمہیں عمر

۔تھا رہا پےچھ ےہ  

 مشتمل پر حرےف چار۔ ڍیا نہیں محسےس نے میں۔ ہاں ’’

 بہت۔ رہا نہیں اعتبار ڍےئڈ مجھے اب پر‘‘  محبت’’  لفظ

 ہےس اےر جھےٹ۔ جذبہ یہ مجھے ہے لڎا لڎنے سا ناپائیدار

 چاہے جب۔ ہے خےل ایڇ صرف بنا سے دیےارےں ڍڈ

 لیتا ڍر حاصل مقصد اپنا ڍے ڍر استعمال ڍے لفظ اس ڍےئڈ

 شاہ۔ جائے ہے منڍر سے محبت اپنڈ چاہے جب اےر ہے

 ڍا محبت۔ ڍے لفظ اس تھا بنایا ڈھال۔ تھا ڍیا ہڈ ایسا نے زر

 یہ۔ رہا چڑھاتا پرےان درخت ڍا انتقام ےہ ڍر اےڑھ لبادہ

 ڍڈ دیےانےں مجھے تم ڍہ تھا ےقت ایڇ ہے نہیں تے محبت

 محبت سے مجھ تم ڍہ تھے ڍہتے تم۔ تھے چاہتے طرح
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۔ تھڈ نہیں محبت ےہ ڍہ ڍہا نے تم دن اس اےر ہے ڍرتے

 رہڈ نہیں ڍمٹمنٹ ڍےئڈ بھڈ ڍبھڈ ساتھ ڍے زر شاہ میرڈ

 ساتھ تمہارے ڍہ جب تھا فیصلہ ڍا بزرڎےں صرف۔ تھڈ

 اپنڈ تم جب اےر تھڈ ڍمٹمنٹ سے تم۔ تھا ڍیا ےعدہ نے میں

 بھڈ جذبے ڍے زر شاہ تے ہے سڍتے ہے منڍر سے محبت

 بنے اندر ڍے دیےارےں ڍڈ ہےس۔ ہیں سڍتے ہے جھےٹے

 نہ مجھے۔ جذبے ناپائیدار شدہ تعمیر سے ضد اےر انتقام

 خےلڈ خالڈ…  ڍڈ زر شاہ ہڈ نہ اےر چاہیے محبت تمہارڈ

۔ڍرتے بھرا نہیں پیٹ تے سے محبت  ‘‘ 

 حقیقت تمہیں نے میں!  مشعال تھا ہےا نہیں منڍر میں ’’

 جے اےر تھا ڍرتا نہیں محبت سے تم ےاقعڈ میں۔ تھڈ بتائڈ

۔ڎئڈ ڈھل میں جذبے اےر ڍسڈ ےہ تھڈ محبت  ‘‘ 
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 نے اس‘‘ ۔ ہےں نہیں عقل ڍم اتنڈ میں!  حذیفہ ڍرے بس ’’

 ہے رڍھا سمجھ ڍیا’’ ۔ دیا رےڇ سے ڍہنے بھڈ ڍچھ اسے

 احمق ایڇ یا؟ جانےر ایڇ…  پتلڈ ڍٹھ؟ مجھے نے دےنےں تم

 ڍے ڍر سلےڇ جیسا جانےرےں جے ہے ےہ ایڇ؟ ےجےد

 ڍبھڈ ڍے محبت جے ہے تم ایڇ اےر ہے رہا نب معصےم

 اس صرف تم۔ ہے رہے پھر بنے راہبر جٓ  ا۔ تھے دار دعےے

 ڍہ چاہتے نہیں تم ڍہ ہے رہے ہے منڍر سے محبت اپنڈ لیے

 تم لیے اس۔ لےں طالق سے زر شاہ سے ےجہ تمہارڈ میں

 ڍہہ نہ یہ تمہیں ڍےئڈ ڍہ ہے رہے بےل الفاظ جھےٹے سب یہ

۔ ہے ڍیا قبےل اسالم لیے ڍے لڑڍڈ ڍسڈ نے تم ڍہ دے

 ہیں ڍرتے قبےل اسالم لیے ڍے اللہ صرف لےڌ جے…  ہےنہہ

 رڍھتیں نہیں ہڈ اہمیت ڍےئڈ باتیں ایسڈ تے نزدیڇ ڍے ان

 ڍڈ خلےص تمہارے میں۔ ہے پرےا ڍڈ لےڎےں تمہیں اےر
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 جھےٹے یہ سامنے میرے تم خدارا مڎر ہےں ڍرتڈ قدر

 نہ تعلق ڍےئڈ۔ دے ےڑچھ مجھے بھلے تم۔ بےلے مت الفاظ

۔ ڎڈ لےں طالق میں حال ہر سے زر شاہ میں مڎر رڍھے

 ڍڈ الجھانے میں الجھائے ڍے تقدیر مجھے تم چاہے

 نے میں دن اس۔ میں بات اےر ڍسڈ پھر یا ڍرے ڍےشش

 رہے ڍہہ سچ تم جیسے لڎا مجھے تے سنیں باتیں تمہارڈ

 ۔ہےں نہیں مسحےر میں اب مڎر ڎئڈ ہے مسحےر میں اےر ہے

 سے تلخڈ‘‘ ۔ ڎا چاہے دل میرا جے ڎڈ ڍرےں ےہڈ میں

۔تھڈ دڈ ڍر ختم ہڈ بات نے اس ڍہتے  

 میں رات اس۔ ہے رہڈ سمجھ غلط مجھے تم!  مشعال نہیں ’’

 تمہارے۔ تھا ڍہا لیے ڍے سمجھانے ڍہا بھڈ جے تمہیں نے

 مان ڍڈ دل اپنے نہ تم ڍہ ہے یہ پرابلم بڑا سے سب ساتھ
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 تمہیں جے ہے رہڈ ڍر ےہ تم۔ ڍڈ ماغد اپنے نہ اےر ہے رہڈ

۔ہے رہا ڍہہ نفس تمہارا  ‘‘ 

 ہےئے چبھتے‘‘ ؟ ہیں ڍر ہٹ سے نفس دماغ اےر دل ڍیا ’’

۔پےچھا نے مشعال  

 دیا ڍر فرامےش بالڍل ڍے ذات ڍڈ اللہ نے تم مڎر…  نہیں ’’

 مانے ڍڈ نفس بغیر ڍر چھےڑ ڍے ےدماغ دل ذرا۔ ہے

 تم۔ ہے رہا چاہ ڍیا اللہ ڍہ ڍرے غےر پر نقطے اس صرف

 ےہ۔ دے چھےڑ پر فیصلےں ڍے خدا ڍے خےد دفعہ ایڇ

۔ڎا ڍرے بہتر ضرےر  ‘‘ 

 نے اس‘‘ ۔ سڍتے نہیں بھےل ڍے مےضےع اس دےنےں ہم ’’

۔ دیا ہال سر فےرا نے اس تے دیڍھا اسے سے ناڎےارڈ

 نہیں میں مےڈ ڍے سمجھنے بھڈ ڍچھ ےقت اس مشعال
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 سمجھانا اسے ےہ۔ لڈ مان ٓ فےرا بات ڍڈ اس نے اس۔ تھڈ

 نے اس سے۔ تھڈ رہڈ سمجھ نہیں ےہ مشعال۔ تھا رہا چاہ

۔دیا بدل ہڈ مےضےع بلڍہ سمجھا مناسب ہڈ رہنا چپ  

 شمالڈ ڍے پاڍستان لیے ڍے ہفتےں ڍچھ میں!  مشعال ’’

 یہاں میں دراصل۔ ہےں رہا جا لیے ڍے سیر ڍڈ جات عالقہ

 ڍر یسرچر پر مقامات تاریخڈ اےر عمارتیں‘  مقامات ڍے

 رہا ڍر مڍمل جے ہے پرےجیڍٹ ایڇ سمجھے یےں۔ ہےں رہا

۔ ہےں چڍا ڍر مڍمل ڍام اپنا پر مقامات اہم ڍے الہےر۔ ہےں

 دیڍھنے جے ہیں مقامات ڍچھ ڍے جات عالقہ شمالڈ اب

۔ہےں رہا جا لیے ڍے  ‘‘ 

 فطرڈ۔ رہڈ دیڍھتڈ اسے دیر ڍچھ ےہ تے بتایا نے حذیفہ

 ےالڈ پہلے ےہ اب میں نےںد ان۔ تھا ہےا دڍھ اسے پر طےر



Novelnagri 
690 

 محسےس غیر ےہ ڍر ہٹا نظریں پھر۔ تھڈ رہڈ نہیں بات

 سے بلندڈ ڍر مےڑ رخ سے جانب ڍڈ حذیفہ سے طریقے

 ڍیڑےں لےڌ جہاں لڎڈ دیڍھنے طرف ڍڈ زمین نیچے

 سر اپنا اسے۔ تھے رہے دے دڍھائڈ مانند ڍڈ مڍےڑےں

 ۔ڎئڈ ہٹ پیچھے دم ایڇ۔ تھا رہا ہے محسےس ہےا چڍراتا

 ڍچھ باہر اندر۔ تھڈ ڎئڈ اٹ سڈ دھند ایڇ پر نڍھےںٓ ا

 دم ایڇ دل ڍا اس۔ لڎیں ابھرنے ےازیںٓ ا سڈ عجیب عجیب

۔لڎا چاہنے ڍے جانے بھاڌ سے یہاں  

 اےر ہے ڎئڈ ہے دیر ڍافڈ۔ ہیں چلتے نیچے!  حذیفہ چلے ’’

 ےہ ڍہ بغیر دیڍھے ڍر پلٹ‘‘ ۔ ہے جانا بھڈ ڎھر مجھے پھر

 جب لڎڈ اترنے سیڑھیاں سے تیزڈ ےہ نہیں یا ہے رہا ٓ ا

۔تھڈ چڍڈ بیٹھ میں ڎاڑڈ ےہ تآ  ا پیچھے ڍے اس حذیفہ تڇ  
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۔لڎا پےچھنے ےہ ہڈ تےٓ ا‘‘ ؟ ہے ڎئڈ ہے ناراض ہے بات ڍیا ’’  

 ڍے خےد نے اس‘‘ ؟ ڎڈ ہےں ناراض ڍیےں میں بھال…  نہیں ’’

 رہڈ ڍہہ میں ےلہجے لب سے عام بالڍل۔ تھا لیا ڍر نارمل

 میں ڎاڑڈ دیڍھتے سے نظرےں ٹٹےلتڈ اسے حذیفہ۔ تھڈ

ڎیا بیٹھ  

 ڍے خےد نے اس‘‘ ؟ ڎڈ ہےں ناراض ڍیےں میں بھال…  نہیں ’’

 رہڈ ڍہہ میں ےلہجے لب سے عام بالڍل۔ تھا لیا ڍر نارمل

 میں ڎاڑڈ دیڍھتے سے نظرےں ٹٹےلتڈ اسے حذیفہ۔ تھڈ

۔ڎیا بیٹھ  

 نہیں پر جڎہ ایسڈ بھڈ ڍسڈ ساتھ تمہارے میں دفعہ اڎلڈ ’’

 بھڈ دیڍھا ڍچھ نے میں ابھڈ۔ بھڈ تم ہے عجیب۔ ڎا ئےںٓ ا

 سے خفڎڈ مصنےعڈ ےہ‘‘ ۔ ہے بضد پر چلنے تم اےر نہیں
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 بہت دل ڍا اس۔ سڍڈ نہ بھڈ مسڍرا ےہ مڎر تھا رہا ڍہہ

 جانا پہنچ ڎھر ڍر اڑ طرح ڍسڈ نہ ڍسڈ ےہ۔ تھا رہا ڎھبرا

 ڍلڈ بے سڈ عجیب ایڇ باہر اندر اپنے۔ تھڈ چاہتڈ

۔تھڈ رہڈ ڍر حسےسم  

 ملنے سے تم پہلے سے جانے جات عالقہ شمالڈ میں ’’

 تے رڍڈ ڎاڑڈ سامنے ڍے ڎھر ڍے اس‘‘ ؟ ڎڈ ملے‘  ڎا ئےںٓ ا

۔لڎا پےچھنے ےہ  

 دے ڍر فیصلہ میں ڍل جٓ ا ےہ ڍہ تھا رہا ڍہہ زر شاہ…  نہیں ’’

 میں بعد۔ نآ ا مت ملنے تم۔ جائےں چلڈ ڎائےں میں شاید ڎا

 اللہ ڍے ڍر انڍار‘‘ ۔ ڎڈ لےں ڍر رابطہ سے تم خےد میں

 اماں۔ ہےئڈ داخل میں ڎھر ہڈ جیسے ےہ ڍر ڍہہ حافظ
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 دیڍھ سامنے اسے۔ تھیں رہڈ ٹہل ادھر ادھر میں پریشانڈ

۔لڎیں رےنے ڍر  

 ڍیےں رے یہ اےر ہیں پریشان اتنڈ ڍیےں؟ ہے ہےا ڍیا!  اماں ’’

 بے ڍے ےنٓ ا باہر ڍر تےڑ پسلیاں ڎےیا دل ڍا اس‘‘ ؟ ہیں رہڈ

۔تھا رہا ڍہہ دل ڍا اس تھا ڎیا ہے ڍچھ ڍہیں تھا تاب  

 ہارٹ ڍے ےٓ اب تمہارے۔ ہے یآ ا فےن ڍا میاں ذرٓ ا سے حےیلڈ ’’

 سے ڎائےں۔ ہے خراب بڑڈ طبیعت ڍڈ ان۔ ہے ڎیا ہے اٹیڇ

۔ہیں داخل میں ہسپتال نزدیڍڈ باہر  ‘‘ 

 ڍے اماں سے نڍھےںٓ ا پھٹڈ پھٹڈ حیران ےہ… ؟‘‘ ڍیا ’’

۔ تھیں رہڈ اٹھ لہریں خیز سنسنڈ میں دماغ۔ لڎڈ نےدیڍھ

 صےفے سے قد پےرے دم ایڇ۔ لڎا چڍرانے پھر سر ڍا اس

 رےنا اپنا۔ ڎئے پھےل پائےں ہاتھ تے ڍے اماں۔ تھڈ ڎرڈ پر
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 مالزمہ۔ لڎیں سہالنے پائےں ہاتھ ڍے اس ڍر بھےل دھےنا

 چھینٹے پر منہ باربار۔ منڎےایا پانڈ ڍر دے ےازیںٓ ا ڍے

 ڍے اماں۔ دیں ڍھےل نڍھیںٓ ا نے اس تے پالیا پانڈ ‘ مارے

 رےنے ڍر پھےٹ پھےٹ ےہ ہڈ تےٓ ا خیال ڍا پاپا ڍر دیڍھ

۔لڎڈ  

 اطالع ڍے زر شاہ نے پٓ ا اےر… ؟ یآ ا فےن ڍب…  ہےا ڍیسے ’’

۔لڎڈ ڍرنے سےال سے اماں تے سنبھلڈ ڍچھ حالت‘‘ ؟ دڈ  

 ڍے زر شاہ نے میں۔ تھا یآ ا فےن پہلے دیر تھےڑڈ…  ہاں ’’

 ےہ پر بتانے ڍے اماں‘‘ ۔ ڎا ہے ہڈ تآ ا ےہ۔ ہے دیا ڍر فےن

 پھر رہڈ بہاتڈ نسےٓ ا ڍر لڌ ڎلے ڍے اماں ڍر ہے خےفزدہ

 پاس ڍے اس ڍر بھاڌ ٓ فےرا ےہ یآ ا زر شاہ ہڈ جیسے

۔پہنچڈ  
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 انڍار…  پلیز۔ چلے لے پاس ڍے پاپا مجھے!  پلیز زر شاہ ’’

 سے ےالدین اپنے اڍ اس ڍہ تھڈ ڍہتڈ جے ےہ‘‘ ۔ ڍرنا نہیں

 ڎئے مر لیے ڍے اس باپ ماں ڍے اس۔ نہیں تعلق ڍےئڈ

 جا رےتڈ طرح برڈ دبےچے میں ہاتھےں بازے ڍا اس ےہ۔ ہیں

 حصار ڍے بازے اسے سے دم ایڇ نے زر شاہ۔ تھڈ رہڈ

 ڍڈ فےن سے اماں۔ یآ ا اندر لڎائے ساتھ اسے۔ تھا لیا میں

 طرف دےسرڈ سے سیل اپنے خےد بعد ڍے پےچھنے بابت

 حد بے ےہ ڍہ تھا ڎیا ڍہا ڍیا نجانے سے ادھر۔ ڍیا رابطہ

 ڍے ڎائےں دےنےں بعد دیر تھےڑڈ پھر۔ ڎیا ہے پریشان

 ڍر مڑ بار بار ڍہ تھڈ پریشان قدر اس ےہ۔ تھے پر راستے

 دیڍھنے طرف ڍڈ چہرے ڍے زر شاہ ڍرتے ڈرائیے

۔لڎتڈ  
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‘‘ ؟ بتائے لیزپ نہیں تے ہےا ڍچھ انہیں؟ ہیں تے ٹھیڇ پاپا!  شاہے ’’

۔ تھا تھا رہا ہے نہیں صبر پل ڍسڈ ڍہ تھڈ ہراساں قدر اس

 بغیر دیے جےاب بھڈ ڍےئڈ ےہ۔ لڎڈ پےچھنے سے زر شاہ

۔رہا چالتا ڎاڑڈ  

 اسے‘‘ ؟ ہےا ڍیےں اٹیڇ ہارٹ ڍا ان؟ تھا ہےا ڍیا ڍے پاپا ’’

 پےچھنے دےسرا۔ تھا مال نہیں جےاب ڍا سےال پہلے اپنے

 اب ےہ حرڍت یہ۔ لڎا ڍاٹنے ہےنٹ طرح برڈ زر شاہ۔ لڎڈ

 برا بہت عمل یہ ڍا اس اسے ےقت اس۔ تھا لڎا ڍرنے اڍثر

۔لڎا  

 ہارٹ ہےا ڍیسے؟ ہے ڍیےں چپ؟ نہیں ڍیےں بتاتے تم ’’

 اس ہےئے جھنجھےڑتے اسے ڍر پڍڑ بازے ڍا اس‘‘ ؟ اٹیڇ

 نڎاہ سڈ عجیب ایڇ ڍر مےڑ چہرہ ےہ۔ لڎڈ الجھنے سے
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 زارڈ ڎریہ مسلسل۔ لڎا ےدیڍھن سامنے دےبارہ ڍر ڈال

۔تھیں رہڈ ہے سرخ نڍھیںٓ ا ڍڈ اس سے  

 برطانیہ اٹیڇ پہال انہیں۔ ہیں مریض ڍے ہارٹ جان چچا ’’

۔بتایا اچانڇ‘‘ ۔ تھا ہےا میں  

 سے یقینڈ بے ےہ۔ تھا پھٹا بم پر اعصاب ڍے اس… ؟‘‘ ڍیا ’’

۔لڎڈ ہالنے میں نفڈ ڎردن  

 تھا ہےا تب ٹیڇا پہال ڍے چچاجان۔ رہا ڍہہ نہیں غلط میں ’’

 شخص نامڈ جےلف عیسائڈ ڍسڈ تم ڍہ ہےا علم انہیں جب

 ڍے شادڈ ہمارڈ اٹیڇ دےسرا۔ ہے چاہتڈ ڍرنا شادڈ سے

 ڍےئڈ سے ان تمہارا ڍہ تھیں ڍہتڈ تم دنےں جن تھا ہےا بعد

 یاد تمہیں دنےں ان۔ ہیں ڎئے مر ےالدین تمہارے۔ نہیں تعلق

 اپنڈ ےہ دنےں ہڈ ان۔ تھے ہےئے ہاسپٹالئز جان چچا ڎا ہے
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 زبردسڈ اڎرچہ نے انہےں۔ تھے رہے لڑ سے بیمارڈ

 ےہ اندر ہڈ اندر مڎر تھڈ دڈ ڍرےا تے شادڈ تمہارڈ

 اب اٹیڇ تیسرا اےر تھے رہتے ڎھلتے میں فڍر تمہارڈ

 رہا دے طالق تمہیں میں ڍہ ہے بتایا انہیں جب ہے ہےا

 میتس نڍھےںٓ ا بہتڈ بس ےہ۔ ڎیا ہے چپ ڍر بتا سب ےہ‘‘ ۔ ہےں

 نے ڍسڈ اےر تھڈ انجان بالڍل ےہ۔ ڎئڈ دیڍھے ڍے زر شاہ

 میں رٓ تحی عالم۔ تھڈ ڍڈ نہیں بھڈ زحمت ڍڈ بتانے اسے

۔ ہے رہا ڍہہ سچ زر شاہ ڍہ تھا رہا ٓ ا نہیں یقین۔ تھڈ غرق

۔لڎا ڍہنے پھر ڍرتے نےٹ یقینڈ بے ڍڈ اس ےہ  

 تمہیں۔ تھڈ ہےئڈ بات تفصیلڈ سے جان چچا میرڈ رات ’’

 رہا ڍر ڍےشش ڍڈ ڍرنے قائل انہیں میں ڍہ تھا تے بتایا

 سنا فیصلہ تمہیں میں ےرنہ ٹھیڇ تے ڎئے مان ےہ اڎر۔ ہےں

 مےضےع اسڈ سے ان میرڈ پر فےن بھڈ ڍے رات۔ ڎا دےں
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 اپنے انہیں میں لفظےں صاف نے میں۔ تھڈ ہےئڈ بات پر

 راضڈ طرح بھڈ ڍسڈ ےہ۔ تھا دیا ڍر ڎاہٓ  ا سے فیصلے

 خدشہ بھڈ ڍا طبیعت ڍڈ ان مجھے۔ ےتھ رہے ہے نہیں

 لیے اس۔ تھا سڍتا ڍر نہیں بات بھڈ میں لہجے سخت۔ تھا

 دیا ڍر بند فےن ڍر سنا فیصلہ اپنا انہیں نے میں‘  میں خرٓ ا

 میں مڎر ڍیا فےن نے انہےں بار ڍئڈ بھڈ بعد ڍے اس۔ تھا

 اےر بھائڈ ذرٓ ا۔ تھا ڍیا نہیں ریسیے فےن بھڈ دفعہ ایڇ نے

 ڍڈ ڍےشش ڍڈ سمجھانے مجھے پر فےن بھڈ ےن امڈ بڑڈ

 سب اب اےر تھا دیا بتا فیصلہ اپنا بھڈ انہیں نے میں۔ تھڈ

۔ہے سامنے تمہارے ڍچھ  ‘‘ 

۔لڎڈ رےنے سے شدت اےر ڍر چھپا چہرہ میں ہاتھےں ےہ  
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 ڍچھ جے ےہ۔ تھڈ محبت بہت سے ابیشا اےر پاپا ماما اسے

۔ تھا پر طےر ڍے عملٓ رد صرف سب ےہ۔ تھڈ ڍرتڈ بھڈ

 ڍےئڈ سے میں ان ڍہ تھا چاہا نہیں بھڈ ڍبھڈ یہ نے اس

 غیر قدر جس نے پاپا۔ ہے مبتال میں تڍلیف ڍسڈ بھڈ ایڇ

 سے زر شاہ شادڈ ڍڈ اس ڍے ڍر مظاہرہ ڍا دارڈ جانب

 حےیلڈ دن اس۔ تھڈ ہےئڈ ہرٹ طرح برڈ ےہ تھڈ ڍرےائڈ

 استعمال الفاظ جے جے نے انہےں پہلے سے النے ےاپس میں

 تھا دیا ڍر چھلنڈ تڇ رےح ڍے اس نے انہےں۔ ےتھ ڍیے

 اےر صرف تھڈ رہڈ ڍرتڈ بھڈ ڍچھ جے ےہ تڇ جٓ ا اےر

 بھڈ اب سے پاپا‘  ماما ےہ۔ تھڈ ضد اےر تلمالہٹ صرف

۔تھڈ ڍرتڈ سے ان ابیشا جتنڈ تھڈ ڍرتڈ محبت ہڈ اتنڈ  
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 ہمارڈ تم سے جب۔ ہے ہےا سے ےجہ تمہارڈ ڍچھ سب یہ ’’

 پہلے۔ ہے دیا ڎھےل زہر نے تم ےہ ہےئے داخل میں زندڎڈ

۔ تھے رہتے جھڎڑتے میں پسٓ  ا پاپا ماما سے ےجہ تمہارڈ

 تم۔ ڎئے ہے دےر سے مجھ پاپا میرے سے ےجہ تمہارڈ پھر

 سے ےجہ تمہارڈ صرف۔ دیا ڍر ےر د سے ان مجھے نے

 میرے نے تم۔ لڎڈ ڍرنے اظہار ڍا نفرت سے ان میں

 پہچان ڍڈ تےںمحب ڍہ ٓ حتڈ بےدڈ نفرت ہڈ نفرت اردڎرد

 مجھے تم ڍہ ڍہا سے تم نے میں جب۔ میں بیٹھڈ ڍھے

۔ ڍڈ ڍرنے ڎاہٓ ا ڍے پاپا ماما تھڈ ضرےرت ڍیا تے دے چھےڑ

 مجھے تم ڍہ چاہتے نہیں ہڈ خےد تم ڍہ ہے یہ تے سچ

 نے تم اب اےر ہے میں دل اپنے تمہارے تے ڍھےٹ۔ چھےڑے

 اےر جائیں چلے سے دنیا پاپا تاڍہ ڍڈ دیر ڍر بےجھ جان
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 میں۔ جائے ہے ختم رڍاےٹ ہر حائل میں راستے تمہارے

 نہیں جیسے پہلے تم۔ ہے ڎئے بدل تم ڍہ تھڈ رہڈ سمجھ

 تے محبت۔ ہے ڎئے ہے ڎھٹیا زیادہ سے پہلے تے تم مڎر رہے

 سے خاندان اسڈ نا ہے خرٓ  ا۔ تھڈ نہیں ہڈ ڍڈ ڍبھڈ نے تم

 دےلت۔ ڍڈ نہیں محبت ڍبھڈ نے جنہےں ےالے رڍھنے تعلق

 ہے مختلف ڍیسے سے ان تم بھال۔ رہے بھاڎتے پیچھے ےڍ

 رڍھے یاد۔ ےالے چہرے دہرے جھےٹے دےغلے۔ ہے سڍتے

 معاف بھڈ ڍبھڈ تمہیں میں تے ہےا ڍچھ ڍے پاپا میرے اڎر

 پھر۔ تھڈ لڎڈ دینے الزام سے پھر ےہ‘‘ ۔ ڎڈ ڍرےں نہیں

 ڍچھ ےہ۔ طعنے ےہڈ‘  باتیں ناڇ اذیت ےہڈ پھر‘  جملے ےہڈ

 مرڍےز پر ڈرائیےنڌ تےجہ اپنڈ بدستےر بغیر ڍہے بھڈ

۔تھا ہےئے رڍھے  



Novelnagri 
703 

 سیریس ڍافڈ پاپا۔ تھے پہنچے اسپتال سیدھا دےنےں ےہ

 میں رےم ےیٹنڌ۔ تھے میں یے سڈ ئڈٓ ا ےہ۔ تھے میں حالت

 رےنے اختیار بے ڍر لڌ ڎلے ڍے ماما ڍر دیڍھ ڍے سب

 تے تھا یاد۔ ڎئڈ ہے ہےا میں منٹےں ناراضڎڈ سارڈ۔ لڎڈ

 لڑ جنڌ ڍڈ مےت اےر زندڎڈ پاپا ڍے اس ڍہ اتنا فصر

۔ہیں رہے  

 تمہارے ٓ تعالڈ اللہ ڍرے دعا!  بیٹڈ مشعال ڍرے صبر بس ’’

 رڍھ ہاتھ پر سر ڍے اس نے امڈ بڑڈ‘‘ ۔ دے زندڎڈ ڍے ےٓ اب

 مضبےطڈ نے اس تے چاہا ڍرنا الڌ سے ماما اسے ڍر

۔لیا جڍڑ انہیں سے  

 نہیں بھڈ سے ڍسڈ۔ ہےں نہیں ناراض سے پاپا میں!  ماما ’’

۔ جائیں ہے ٹھیڇ سے جلدڈ ےہ ڍہیں سے ان بس پٓ ا۔ ہےں
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 بات ڍڈ اس‘‘ ۔ ڎڈ ہےں نہیں ناراض بھڈ ڍبھڈ سے ان میں

 ڍے بیٹڈ۔ تھیں لڎڈ رےنے ڍر پھےٹ پھےٹ بہت بھڈ ماما پر

 بمشڍل جے ابیشا۔ تھیں بڍھرڈ دم ایڇ ےہ ڍر پا سامنے

 زارےقطار ڍے نبہ اےر ماں۔ تھڈ رہڈ سنبھال ڍے خےد

 ڍے ماما نے اس۔ لڎڈ رےنے بھڈ خےد ڍر دیڍھ رےتے

 رے ڍر بلڇ بلڇ اےر ےہ تے لیا لڎا ڎلے ڍے ابیشا ڍر چھےڑ

 ملڈ سے دےسرے ایڇ بہنیں دےنےں بعد دیر ڍتنڈ۔ دڈ

 میںسنبھالنے حال صےرت نازڇ قدر اس بھڈ ےہ۔ تھیں

 ڍے امڈ بڑڈ زر شاہ۔ تھیں رہڈ پا سنبھل نہیں بھڈ سے

۔لڎا ڍرنے جدا سے ابیشا ڍے مشعال پر ڍرنے رہاشا  

 اسے ےہ‘‘ ۔ ہےں چلتا لے پاس ڍے جان چچا تمہیں میں ئےٓ ا ’’

 یے۔ سڈ۔ ئڈٓ ا۔ یآ  ا لے باہر ڍے ڍر جدا سے ابیشا زبردستڈ
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 پار اس ڍے شیشے لڎے میں درےازے ےہ۔ تھا بند رےم

 ڍے پاپا لیتے سانس جڍڑے میں ڈرپس اےر مشینےں

۔ ڎئڈ ہے اختیار بے پھر ڍر دیڍھ ڍے ےدےج بھرپےر چےڑے

۔رےئڈ طرح برڈ ڍر لڌ ساتھ ڍے زر شاہ  

 میرے!  پلیز۔ چاہیے ہےنا نہیں ڍچھ ڍے پاپا میرے!  شاہے ’’

 بچا انہیں لیے ڍے خدا۔ پر قیمت بھڈ ڍسڈ لے بچا ڍے پاپا

 خےد جےڑے ہاتھ سامنے ڍے اس طرح ڍڈ بچےں ےہ‘‘ ۔ لے

 محسےس بس بے بہت ڍے خےد ےہ۔ تھڈ ہےرہڈ ڎانہ بے سے

۔لڎا ڍرنے  

 ڍے جان چچا ٓ تعالڈ اللہ۔ ڍرے دعا بس…  نہیں رےئے…  ہےں ’’

 دینے دالسا ڍر پےنچھ نسےٓ ا ڍے اس ےہ‘‘ ۔ دے زندڎڈ نئڈ

۔ڎئڈ ہے چپ ےہ تے لڎا  
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 سے منصےبےں اےر ارادےں‘  سےچےں‘  خےاہشےں ہمارڈ ’’

 جب جے ہے ٓ تعالڈ اللہ ےہ اےر ہے ہستڈ ڍےئڈ ڍر بڑھ بھڈ

 اللہ ےہڈ۔ہے سڍتا ہنسا چاہے جب ہے سڍتا رال چاہے

 اچھڈ۔ ہے دڈ لڍھ تقدیر ڍڈ انسان سے لٓ اے رےز نے جس

 ڍڈ ردےبدل میں جس ہے سے طرف ڍڈ اسڈ برڈ یا

 ڍاریےں سیاہ اپنڈ انسان طرح جس۔ ہے نہیں ڎنجائش

 ہے لیتا بڎاڑ زندڎڈ اپنڈ سے شرانڎیزیےں اےر بداعمالیےں

 سے ڎڑڎڑانے اےر نسےئےںٓ ا اپنے ںدعائے اپنڈ طرح اسڈ

۔ہے سڍتا سنےار  ‘‘ 

 چےنڇ طرح برڈ ےہ۔ تھڈ پڍارہڈ اندر ڍے اس ےازٓ ا ڍےئڈ

 ڎئڈ ہے بےس زمین میں منٹےں جٓ ا ےہ جیسے لڎا اسے۔ ڎئڈ

 نے امڈ بڑڈ۔ تھا ڍہا ڍے ڍرنے دعا اسے نے زر شاہ۔ ہے
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 تقدیر اےر تھا ڍرتا بات ڍڈ تقدیر حذیفہ۔ تھا ڍہا یہڈ بھڈ

 ٓ تعالڈ اللہ نے ذات قادرالمطلق اس۔ تھڈ لڍھڈ نے سڍ

 لمحہ ایڇ ایڇ ڍا زندڎڈ اپنڈ۔ لڎا ڍانپنے دل ڍا اس۔ نے

 ےہ سےچ ہر‘  عمل ہر‘  بات ہر۔ سمایا ٓ ا سامنے ڍے نڍھےںٓ ا

 میں اندھیرےں تڇ جٓ ا ےہ لڎا اسے۔ ڎئڈ ہےتڈ ریزہ ریزہ

 ڍے درےازے ےہ پھر۔ لڎڈ سےچنے ےہ۔ تھڈ رہڈ بھٹڇ

 ڍرنے ےرد ڍا شریف درےد لڎاتے چڍر پہ چڍر سامنے

 ذڍر ڍا ٓ تعالڈ اللہ پر لبےں ڍے اس بعد عرصے بہت۔ لڎڈ

۔تھا یآ ا  

 ضرےر تڇ ہڈٓ  ال عرش دعائیں ڎئڈ مانڎڈ سے دل صدق

 لڈ سن دعائیں ڍڈ سب ان نے ٓ تعالڈ اللہ اےر ہیں پہنچتڈ

 مانڎڈ سے ےانڍسارڈ عاجزڈ ڍر ڎڑڎڑا‘  ڍر رےرے۔ تھیں
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 اڇ ڍے پاپا نے ٓ تعالڈ اللہ۔ تھڈ ہےئڈ قبےل رےرض دعا ڎئڈ

 حےیلڈ ڍر ڎزار میں ہاسپٹل دن ڍئڈ ےہ۔ تھڈ دڈ زندڎڈ نئڈ

 خےب ڍا ےالےں ڍرنے عیادت تڇ ہفتےں چند۔ ڎئےٓ  ا میں

 اےر لےڎےں تے پڑڈ مدہم بات ہستہٓ ا ہستہٓ ا پھر۔ رہا بندھا تانتا

۔ڎئڈ ہے ڍم بھڈ مدےرفتٓ ا ڍڈ دارےں رشتہ  

 چال شہر ےاپس زر شاہ ہڈ سنبھلتے طبیعت ڈڍ ڍمال شاہ

 دن ایڇ تھا یآ ا دےبارہ ساتھ ڍے اماں سارہ میں بعد۔ تھا ڎیا

 ےہ اےر تھا ڎیا چال ےاپس ہمراہ ڍے اماں دےبارہ ڍر ڎزار

 لڎڈ سے پٹڈ ڍڈ پاپا ےقت ہر۔ تھڈ ڎئڈ رہ میں حےیلڈ ےہیں

۔ تھڈ ہےئڈ نہیں جدا سے ان بھڈ ڍے لمحہ ایڇ۔ تھڈ رہتڈ

 رہڈ ڍر خدمت ڍڈ ان ہڈ اتنڈ اب تھڈ برتڈ غفلت جتنڈ

 ٹھیڇ نے پاپا۔ تھے خےش بہت سے اس پاپا‘  ماما۔ تھڈ
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 چند سےائے تھا ڍہا نہیں ڍچھ سے اس بعد ڍے ہےنے

۔ڍے جملےں  

 ہمیشہ فیصلے ڍے بڑےں!  بیٹا مشعال نہیں تے ضرےرڈ ’’

 ڍے ہےنے زیرڇ زیادہ بہت ےہ ڍبھڈ ڍبھڈ۔ ہےں درست

 ڍہ ہے خیال تمہارا اڎر۔ ہیں جاتے ڍر یصلےف غلط باےجےد

 تم تے ہے فیصلہ غلط ایڇ بھڈ شادڈ تمہارڈ سے زر شاہ

 ڍرنے فیصلہ دےنےں تم۔ ہے حاصل اختیار اب ڍے دےنےں

 جے ڍیا ےہڈ نے میں تھا تعلق میرا تڇ جہاں۔ ہے زادٓ ا میں

 اچھا لیے ڍے بھالئڈ ڍڈ خاندان اس اےر دےنےں تم مجھے

 لڎتا مناسب تمہیں جے ڍرے ےہڈ بھڈ تم راے لڎا مناسب اےر

 زر شاہ تم ڍہ ہے اجازت تمہیں اب سے طرف میرڈ۔ ہے

 جےاب ڍر سن بات سارڈ ڍڈ ان ےہ‘‘ ۔ جائے ہے علیحدہ سے

 سے زبان اسے نے ڍمال شاہ۔ سڍڈ ہال نہ تڇ زبان میں
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 ڍے حقیقت تلخ اس سے دل ےہ مڎر تھڈ دڈ دے تے اجازت

 ان سچائڈ اےر بات یہ اےر ےتھ نہیں تیار پر ڍرنے تسلیم

۔تھڈ ہےئڈ لڍھڈ پر جسم پےرے بلڍہ نڍھےںٓ  ا‘  چہرے ڍے  

خ[ …    [… 

 المتناہڈ بیٹھڈ پر بینچ سنڎڈ میں حصے ےالے رہائش ےہ

 جب تھڈ رہڈ سےچ ڍیا نجانے اےر تھڈ غلطاں میں سےچےں

۔ئڈٓ ا چلڈ پاس ڍے اس ابیشا  

 مردان ڍہ ہے بھیجا پیغام نے بھائڈ آذر!  پڈٓ ا مشعال ’’

۔ہے یآ ا ملنے ڍےئڈ سے پٓ ا میں خانے  ‘‘ 

 میں ےالےں جاننے ڍے اس۔ ہےئڈ حیرت اسے‘‘ ؟ ہے ڍےن ’’

 ےہ اےر تھا ڎیا بٹھایا میں خانے مردان جسے تھا ڍےن ایسا

۔تھا یآ ا ملنے سے اس خاصٓ بطےر  



Novelnagri 
711 

 ےہ۔ ڎئڈ پلٹ ےاپس‘  تھڈ نہیں رڍڈ ڍر بتا نام ےہ‘‘ ۔ حذیفہ ’’

 اس۔ رہڈ غرق میں حیرت ٓ ےرطہ حےلم ڍئڈ بیٹھڈ ےہیں

 ڍا ڎائےں تے ےہ۔ میں حےیلڈ بھڈ ےہ تھا یآ ا ملنے حذیفہ سے

 نمبر فےن ڍا ڎائےں اسے نے اس۔ تھا جانتا نہیں تڇ ایڈریس

۔ تھڈ یقین ٓ ناقابل مدٓ ا ڍڈ اس ےقت اس پھر۔ تھا دیا نہیں تڇ

 انہیں ڍر پھیر انڎلیاں میں بالےں بڍھرے جلدڈ جلدڈ ےہ

 ہڈ جیسے۔ ئڈٓ  ا چلڈ میں خانے مردان ہےئڈ ڈڍرت درست

 آذر اےر حذیفہ۔ ہےئڈ داخل میں ڍمرے اندر ڍر دے دستڇ

۔ہےئے ڍھڑے اٹھ ڍر دیڍھ اسے بھائڈ  

۔تھڈ ڍڈ پہل میں سالم نے حذیفہ‘‘!  علیڍم السالم ’’  

 پھر۔ دیا جےاب ڍے حذیفہ بھڈ نے اس‘‘!  السالم ےعلیڍم ’’

‘  زر شاہ‘  اماں ارہس نے اس۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے بھائڈ آذر
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 ڍے ڍرنے قبےل اسالم ڍے حذیفہ ڍے سب ابیشا‘  پاپا ماما

۔تھا دیا بتا متعلق  

‘‘ ۔ ہےں بھجےاتا ڍے پینے ڍھانے ڍچھ میں۔ بیٹھیں لےڌ پٓ ا ’’

 ایڇ بھڈ ےہ تے ڎئے نڍل باہر ڍرتے اشارہ ڍے دےنےں ےہ

 ڍے حذیفہ ڍر بیٹھ پر صےفے ہےئے لیتے سانس ڎہرڈ

۔لڎڈ دیڍھنے  

 ےہ میں سےال جس‘‘ ؟ مال سے ڍہاں ایڈریس ڍا یہاں تمہیں ’’

 سےال ےہڈ پہلے سے سب۔ تھڈ ہےئڈ الجھڈ تڇ ابھڈ

۔ہےا ادا سے ہےنٹےں  

 تے لےٹا ےاپس میں پہلے ہفتہ ایڇ۔ سے جہانزیب زر شاہ ’’

 لیڍن تھا ڍہا ڍے ڍرنے رابطہ خےد نے تم۔ ڍیا رابطہ سے تم

 یہڈ باربار۔ تھا ھڈب پریشان سا تھےڑا میں۔ نہیں ہڈ ڍیا
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 فےن مڎر ہے لڈ لے طالق نے تم شاید ڍہ تھا رہا سےچ

 تمہارے سے اس پھر۔ تھا ڍیا ریسیے نے زر شاہ پر ڍرنے

 دیا نے اسڈ بھڈ ےغیرہ ایڈریس۔ ہےا علم ڍا طبیعت ڍڈ فادر

 بتا سے سنجیدڎڈ ےہ‘‘ ۔ ہےں سامنے تمہارے میں اب اےر

 نے زر شاہ۔ تھڈ رہڈ سن سے یقینڈ بے ےہ۔ تھا رہا

۔تھا رہا ٓ ا نہیں یقین اسے۔ تھا دیا ایڈریس  

 بے اسے ےازٓ ا ڍڈ اس‘‘ ؟ ڍڈ انڍل اب ہے طبیعت ڍیسڈ ’’

 خےلڈ خالڈ ےہ۔ الئڈ ڍھینچ باہر سے سمندر ڍے یقینڈ

۔لڎڈ ہالنے ڎردن میں اثبات دیڍھتڈ سے نظرےں  

 ہے ہےئڈ ڍمزےرڈ جے مڎر طبیعت ڍڈ پاپا ہے ٹھیڇ اب ’’

 دن سارا۔ ہے برقرار تڇ ابھڈ پر جڎہ اپنڈ بہرحال ےہ

 ڎاہٓ ا متعلق ڍے پاپا اسے ےہ‘‘ ۔ ہیں رہتے لیٹے ہڈ پر بستر
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 دیڎر اےر چائے مالزمہ بعد دیر تھےڑڈ۔ لڎڈ ڍرنے

 اسے ہڈ خےد ےہ۔ ئڈٓ ا چلڈ سجائے میں ٹرالڈ لےازمات

۔ڎئڈ چلڈ مالزمہ۔ لڎڈ دینے ڍر بنا چائے  

 اس پیتے چائے‘‘ ؟ ہےا ڍیےں اٹیڇ ہارٹ ڍے انڍل!  مشعال ’’

۔پےچھا نے  

 بس۔ تھا دیا بتا متعلق ڍے دینے طالق ڍے پاپا نے زر شاہ ’’

سے ےجہ اسڈ  ‘‘… 

 ڍچھ نے حذیفہ۔ رہڈ بیٹھڈ ڍر جھڍا سر سے خامےشڈ ےہ

۔لیے بھینچ ہےنٹ پھر چاہا ڍہنا  

 ےہ ڍہ تھڈ سڍتڈ ہے نہیں متحمل ڍڈ بات اس ےقت اس ےہ

۔ ہےا ڍھڑا اٹھ ہڈ تےپی چائے ےہ پھر۔ سمجھاتا ڍچھ اسے
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 دیڍھا صرف اسے بجائے ڍڈ ہےنے ڍھڑے نے مشعال

۔تھا  

 مجھ ےہ۔ تھا ڎیا میں فسٓ ا ڍے شےہر تمہارے میں!  مشعال ’’

 بات سے اس میرڈ۔ تھا مال سے اخالقڈ خےش بہت سے

 ڍے دنےں چند تمہیں ےہ ڍہ تھا رہا بتا ےہ۔ تھڈ ہےئڈ چیت

 بھڈ ابھڈ شعالم مڎر ڎا دے بھیج پیپر ڍے طالق اندر اندر

 اسے تے چاہے تم۔ ہیں میں ہاتھ تمہارے لڎامیں ڍڈ ےقت

 دیڍھا اےر ہے ڍیا بھڈ محسےس نے میں۔ ہے سڍتڈ رےڇ

۔ ہے ڍرتا محبت سے شدت بہت سے تم شخص ےہ ہے بھڈ

 عالےہ ڍے اس بھڈ تم اےر نہیں بھڈ ڍچھ ےہ بغیر تمہارے

 سے محبت۔ ڎڈ پائے ڎزار نہیں زندڎڈ ساتھ ڍے اےر ڍسڈ

 باےجےد ڍے ہےنے محبت اےر ہے بات اےر لینا ڍر مجھےتاس

 ہےنا شامل میں زندڎڈ ڍڈ اےر ڍسڈ ڍر ہے انڍارڈ سے اس
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 اب میں بات یہ۔ ہے ہڈ مترادف ڍے ڍرنے ظلم پر خےد

 اس۔ ہے ڍڈ نےٹ باربار نے میں بات یہ بلڍہ رہا ڍہہ نہیں

 تمہیں اےر تھڈ ڍڈ محبت سے تم نے میں جس بھڈ ےقت

 ہےنے ساتھ میرے بظاہر میں برطانیہ تم۔ تھا ڍیا پرےپےز

 نڍھیںٓ ا تمہارڈ۔ تھیں ہےتڈ نہیں ساتھ میرے باےجےد ڍے

 ڍرتے بات۔ تھیں ہےتڈ رہڈ ڍر تالش ہڈ ڍے اےر ڍسڈ

 تھا لڎتا لڎنے ایسا۔ تھیں جاتڈ سڈ ڍھے ڍہیں تم ڍرتے

 ڍا ڍیفیت تمہارڈ میں اےر ہے رےح پیاسڈ ڍےئڈ جیسے

 رہتا ہےتا ہلڍان میں جستجے ڍڈ ڍرنے تالش محرڇ اصل

 جانب تمہارڈ نے جستجے اسڈ مجھے میں اصل۔ تھا

‘‘ ۔ ہےں میں پاڍستان میں سے جب اب اےر تھا ڍیا راغب

 تمہارڈ۔ ڍڈ نہیں محسےس ڍیفیت ےہ تمہارڈ نے میں
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 من اپنے تم بھڈ پھر۔ ہیں ڎئڈ ہے سڈ شانت جیسے نڍھیںٓ ا

 اٹھائے اننقص سراسر تے ڎڈ ڍرے فیصلہ ڍےئڈ ڍر مار ڍے

 جے لے ڍر قبےل مشےرا میرا طرح ڍڈ دےست اچھے۔ ڎڈ

 میں حال ہر تم ڍرنا ڎاہٓ ا ضرےر مجھے ڍرے فیصلہ بھڈ

 دےست اچھے بہت دےنےں ہم۔ ڎڈ پائے پاس اپنے مجھے

 اللہ…  اےڍے بھےلنا مت ڍبھڈ یہ ڎے رہیں ہمیشہ اےر تھے

 الچ تھا یآ ا اچانڇ طرح جس ڍہتا میں انداز دھیمے‘‘ ۔ حافظ

۔ڎیا بھڈ  

 ےجہ ڍڈ اس پاپا۔ ڎئڈ بیٹھ ےہڈ میں ڍیفیت الذہنڈ خالڈ ےہ

 بھڈ ڍسڈ اسے احساس یہ۔ تھے پہنچے تڇ حال اس سے

 سے خامےشڈ ےہ۔ تھا دیتا نہیں بیٹھنے سے سڍےن لمحہ

 حےیلڈ تڇ دیر تھےڑڈ۔ ڎئڈ ٓ ا میں حصے ےالے رہائش
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 ڍسڈ ابیشا تے ئڈٓ ا اندر جب پھر۔ رہڈ ٹہلتڈ میں الن ڍے

 نے اس ڍر دیڍھ اسے۔ تھڈ رہڈ ڍر بات پر فےن ےس

 پاس ڍے اس ہڈ جیسے ےہ بالیا پاس اسے سے اشارے

۔دیا تھما ریسیےر میں ہاتھ ڍے اس نے اس پہنچڈ  

‘‘ ۔ ہیں چاہتے ڍرنا بات سے پٓ ا۔ ہے فےن ڍا بھائڈ زر شاہ ’’

 ڍر دے جےاب سے سڍےن ےہ پر دیڍھنے سےالیہ ڍے اس

۔ رہڈ ڎھےرتڈ ڍے ریسیےر لمحے چند۔ ڎئڈ ہٹ سے ےہاں

۔لیا لڎا سے ڍان پھر  

۔ہیلے ’’  ‘‘ 

 نڎلتے تھےڇ ےہ تے ڍیا سالم نے زر شاہ‘‘ ۔ علیڍم السالم ’’

۔ڎئڈ ڍہہ السالم ےعلیڍم ہےئے  
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 میں لہجے اپنے بھڈ ہےئے چاہتے ےہ‘‘ ؟ ڍیا فےن ڍیسے ’’

 بات سے زر شاہ۔ تھڈ پائڈ رےڇ نہیں تلخڈ ےالڈ نےٓ ا در

 دہ تڍلیف اےر یادےں تلخ شمار ےب پر اس ڍرتے ڍرتے

۔تھے جاتے ہے ےا در ڍئڈ ڍے باتےں  

 پہلے دن چار تین ڍہ لیے ڍے ڍرنے ڎاہٓ ا یہ صرف تمہیں ’’

 نے انہےں۔ تھڈ ہےئڈ بات پر فےن سے جان چچا میرڈ

 ڍہ ہےں چاہتا بتانا یہ تمہیں میں۔ ہے دڈ دے اجازت مجھے

 اےر ےہ چڍڈ ہے مڍمل ڍاررےائڈ قانےنڈ سارڈ ٓ تقریبا

 مل تمہیں طالق پہلڈ ماہ اس ہڈ بعد ڍے ڍاررےائڈ قانےنڈ

 بتا میں لہجے صاف ٹھہرے ٹھہرے بہت ےہ‘‘ ۔ ڎڈ جائے

۔رہڈ ڍاٹتڈ لب‘  خامےش ےہ۔ تھا رہا  
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 چاہتڈ نہیں میں۔ بھجےانا مت بھڈ ڍچھ ابھڈ!  زر شاہ سنے ’’

 ابھڈ ےہ۔ پہنچے تڍلیف ڍےئڈ سے ےجہ میرڈ ڍے پاپا ڍہ

 ہڈ نہ اےر ہےئے نہیں یاب صحت پر طےر مڍمل تڇ

۔ جائے ٹھہر اےر دن ڍچھ تم۔ ہے جلدڈ ڍےئڈ ابھڈ مجھے

 سے لحاظ ےجسمانڈ ذہنڈ پاپا ڍہ ڎیا ہے یقین مجھے جب

 تمہیں میں۔ ہیں ڎئے ہے تیار ڍے ڍرنے قبےل ڍے حقیقت اس

۔ڎڈ دےں بتا خےد  ‘‘ 

۔ یاڎ ہے چپ پھر تھا چاہتا ڍہنا ڍچھ ےہ‘‘…  تم!  مشعال لیڍن ’’

۔ہے چاہتا ڍہنا ڍیا ےہ ڍہ ڎئڈ سمجھ ےہ  

 ڍہا نے میں۔ ڎے لے مان بات یہ میرڈ تم ہے یقین مجھے ’’

 سے تم۔ ڎئڈ ہے مطمئن سے طرف ڍڈ پاپا بھڈ جب میں نا

۔ڎے ڍرے نہیں ڍچھ ایسا تم ابھڈ پلیز۔ ڎڈ لےں لے طالق  ‘‘ 



Novelnagri 
721 

۔ دیا رڍھ پر ڍریڈل ریسیےر نے اس ڍے ڍر مڍمل بات اپنڈ

 مدٓ  ا ڍڈ حذیفہ پہلے۔ لڎا ہےنے احساس ڍا حبس بہت دم یڇ

 عجیب اسے نے فےن ڍے زر شاہ اب اےر باتےں ڍڈ اس‘ 

 ڍڈ حےیلڈ اس ےہ۔ تھا دیا ڍر دےچار سے ڍیفیت سڈ

 یےں اسے تے یہاں۔ تھڈ چاہتڈ نڍلنا باہر سے چاردیےارڈ

 جڍڑڈ میں زنجیرےں پر قدم قدم ڍہ تھا رہا ہے محسےس

 نہاد نام ڍہیں تے تھیں زنجیریں ڍڈ رشتےں ڍہیں ہے ہےئڈ

 تےڑ زنجیریں سب یہ ےہ۔ ڍڈ مردانڎڈ ےانا ےغیرت عزت

 یہ میں خےد ےہ مڎر تھڈ چاہتڈ جینا سے رہائڈ مڍمل ڍر

 سا انجانا اڇ۔ تھڈ رہڈ پا نہیں ہمت ڍڈ تےڑنے زنجیریں

۔ تھا لڎا ڍھینچنے میں حصار اپنے اب اسے جے تھا خےف

 الجھا ہمیشہ ڍرٓ ا یاد اسے یںبات الجھڈ الجھڈ ڍڈ حذیفہ ڍچھ
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 مانتڈ ڍے تقدیر ےہ۔ تھا یقین پےرا پر اللہ اسے۔ تھیں دیتڈ

 ڍا زر شاہ اےر ےرےاج رسم ڍے حےیلڈ اسے مڎر تھڈ

 میں بارے ڍے زر شاہ جب جب ےہ۔ تھا لڎتا الجھانے رےیہ

 ڍڈ پاپا۔ تھڈ لڎتڈ ہےنے منفڈ پھر سےچ ڍڈ اس سےچتڈ

۔ تھڈ ڎئڈ ہے خامےش بالڍل ےہ دےران ڍے طبیعت خراب

 جاتڈ طرف ڍڈ باتےں ڍڈ حذیفہ سےچ بھڈ جب ڍبھار ڍبھڈ

 لےڎےں‘  باتےں ڍڈ حےیلڈ‘  بیمارڈ ڍڈ پاپا ےہ میں لمحےں

 دماغ ڍہیں ےہیں سےچ ےہ اےر جاتڈ الجھ میں مدےرفتٓ ا ڍڈ

۔جاتڈ رہ اٹڍڈ میں ڎرہ ڍسڈ ڍڈ  

 باہر سے حےیلڈ تے ہےا شدید احساس ڍا حبس اےر ڎھٹن

 ڍر بتا ڍے امڈ بڑڈ۔ ڎئڈ ڍر اختیار شدت خےاہش ڍڈ نڍلنے

 سے چاردیےارڈ ڍڈ حےیلڈ سے غرض ڍڈ قدمڈ چہل ےہ

 چلتڈ میں ڍھیتےں سرسبز ےہ تڇ دےر ڍافڈ۔ ئڈٓ ا نڍل باہر



Novelnagri 
723 

 ڍھیت ہر۔ تھڈ ڍھڑڈ فصل ڍڈ دھان ڍل جٓ ا۔ رہڈ

 دھیانڈ بے ےہ۔ تھا رہا لہرا سے خےشےں سرسبزےشاداب

 سب یہاںڍے اسے اب۔ ئڈٓ ا نڍل تڇ دےر ڍافڈ چلتے میں

 بھےلتڈ تے ہڈ نہ ےہ لیے اسڈ۔ تھے ڎئے ہے ازبر راستے

 ےہ تے لڎا ڈےبنے میں مغرب سےرج۔ تھڈ بھٹڍتڈ ہڈ نہ اےر

 طے فاصلہ ہڈ تھےڑا ابھڈ۔ ڎئڈ مڑ لیے ڍے ےاپسڈ بھڈ

 ہے ڍے بھر من من قدم۔ لڎے نےٓ ا چڍر اسے ڍہ تھا ڍیا

 بیٹھ میں انداز سے ڍے ڎرنے ڍنارے سڑڇ ےہیں ےہ۔ ڎئے

۔ڎئڈ  

 اےر ڍیفیت یہ اپنڈ ےہ۔ تھا رہا جا ہےتا ڍیا نہیں پتا اسے اب

 متالتا جڈ ےقت ہر۔ تھڈ رہڈ پا نہیں سمجھ بھڈ خےد طبیعت

 جاتڈ ہے ےرٓ چ رٓ چے ڍر تھڇ سے چلنے بہت تھےڑا۔ رہتا
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 دےسرڈ۔ تھے رہتے ڍرتے تنڌ ےقت ہر چڍر مڎر تھڈ

 سڑڇ۔ تھا ڍرتا ںنہی جڈ بھڈ ڍے پینے ڍھانے ڍچھ طرف

 ڍہ متالیا طرح برڈ اس جڈ ڍا اس بیٹھے بیٹھے ڍنارے

۔ئڈٓ ا قے ڍر بھر منہ اسے  

 اےر اندھیرا بڑھتا بدم دم‘‘ ؟ مجھے ہے رہا ہے ڍیا یہ یااللہ ’’

 بے ےہ۔ تھا نہیں ےجےدتڇ ڍا رےح ذڈ ڍسڈ تلڇ دےر

 ڍہ لڎا نےٓ ا غصہ پناہ بے بھڈ پر خےد۔ لڎڈ ہےلنے اختیار

 حماقت یہ اڎر۔ تھڈ نڍلڈ ڍیےں ہڈ سے حےیلڈ ےقت اس ےہ

 ضرےرت ڍیا ڍڈ نےٓ ا تڇ دےر اتنڈ تے تھڈ بیٹھڈ ہڈ ڍر

 حےیلڈ ڍر چل ےہ ڍہ تھڈ نہیں طاقت اتنڈ میں ٹانڎےں۔ تھڈ

۔پہنچتڈ  
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 سناٹا ےر ھیرا اند پھیلتا اردڎرد‘‘ ۔ فرماد مدد میرڈ یااللہ ’’

 ٓ تعالڈ اللہ ڍر رےرے ےہ۔ تھا تیار ڍے نڍالنے جان ڍڈ اس

۔لڎڈ مانڎنے دعا سے  

 لے سانس ذریعے ڍے مشینےں۔ تھے بیمار پاپا جب دن اس

 اللہ سے دن اس۔ تھا یآ ا یاد اللہ اسے اچانڇ تے تھے رہے

 بھڈ اب۔ تھا ہےا بیٹھا مارے ڍنڈلڈ میں دل ڍے اس ڈر ڍا

 اس شاید۔ تھا یآ  ا یاد ہڈ اللہ اسے تے تھڈ تنہا بالڍل ےہ جب

 ےبے تنہا ڍے اس ڍے ٓ تعالڈ اللہ یا تھا مہڍرش ہڈ ڍا دعا ڍڈ

 بےڑھڈ ڍےئڈ سے دےر جے تھا ڎیا ٓ ا رحم پر ےجےد بس

 ےہ۔ تھڈ رہڈ ٓ  ا چلڈ رڍھے ٹےڍرا ڍا اپلےں پر سر عےرت

 ڍر رڍھ طرف ایڇ ٹےڍرا پہنچڈ قریب ڍے اس ہڈ جیسے

۔لڎڈ سہالنے پشت ڍڈ اس ڍر بیٹھ پاس ڍے اس  
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 نسےٓ ا سے شدت ڍڈ یفتڍل اےر پریشانڈ اسے‘‘ ؟ ہےا ڍیا ’’

 ڍچھ تے اسے۔ لڎڈ پےچھنے عےرت بےڑھڈ ڍر دیڍھ پیتا

 متال طرح برڈ باربار دل۔ تھڈ نہیں ہڈ فرصت ڍڈ بتانے

 حالت ڍڈ اس سے نڎاہےں زیرڇ ڍافڈ عےرت۔ تھا رہا

۔ڎئڈ سمجھ ڍچھ بہت ڍر دیڍھ  

 چاہیے نآ ا نہیں ایسے باہر سے ڎھر میں حالت اس تمہیں ’’

 چھےڑ ڎھر تمہارے تمہیں میں اٹھے۔ تم ےہ رہتڈ ڍہاں۔ تھا

 اس’’  لفظ ایڇ ذہن بغیر ڍیے غےر پر بات اےر ڍسڈ‘‘ ۔ ئےںٓ ا

 ڍے سیر ڍڈ مینارپاڍستان دم یڇ۔ ڎیا اٹڇ میں‘‘  حالت

۔ڎئڈ ٓ ا یاد بات ڎئڈ ڍہڈ ڍڈ خاتےن اس دےران  

 بیڎم اپنڈ پٓ ا مڎر ہےں ٹھیڇ بالڍل یہ!  بیٹا ہے سڍتا ہے ’’

۔تےٓ ا نہیں بالےجہ چڍر یہ ڍیےنڍہ ئیںڍرےا اپ چیڇ ڍا  ‘‘ 
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 انجانا ایڇ‘‘ ۔ ڎڈ جائےں چلڈ میں۔ ہےں ٹھیڇ میں…  نہیں ’’

 ڍہ جب ڎئڈ ہے ڍھڑڈ ٓ فےرا ےہ تے سمایا میں دل خیال سا

 پر خےد ہمیشہ ےہ مڎر تھیں قاصر سے دینے ساتھ ٹانڎیں

 ڍر مڑ طرف ڍڈ عےرت بےڑھڈ۔ تھڈ ئڈٓ ا ڍرتڈ جبر

 ہے طرف ڍڈ حےیلڈ سے ٹانڎےں ڈلرزت ےہ بغیر دیڍھے

 ڍا مشعال تڇ دےر ڍافڈ نے نڎاہےں ڍڈ عےرت اس۔ لڈ

۔ڎئڈ مڑ طرف ڍڈ راستے اپنے بھڈ ےہ پھر۔ تھا ڍیا پیچھا  

 انجانا ایڇ‘‘ ۔ ڎڈ جائےں چلڈ میں۔ ہےں ٹھیڇ میں…  نہیں ’’

 ڍہ جب ڎئڈ ہے ڍھڑڈ ٓ فےرا ےہ تے سمایا میں دل خیال سا

 پر خےد ہمیشہ ےہ مڎر تھیں رقاص سے دینے ساتھ ٹانڎیں

 ڍر مڑ طرف ڍڈ عےرت بےڑھڈ۔ تھڈ ئڈٓ ا ڍرتڈ جبر

 ہے طرف ڍڈ حےیلڈ سے ٹانڎےں لرزتڈ ےہ بغیر دیڍھے
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 ڍا مشعال تڇ دےر ڍافڈ نے نڎاہےں ڍڈ عےرت اس۔ لڈ

۔ڎئڈ مڑ طرف ڍڈ راستے اپنے بھڈ ےہ پھر۔ تھا ڍیا پیچھا  

 ڍے زر شاہ۔ تھڈ پہنچڈ حےیلڈ ےہ ڍے ڍر تیسے جیسے

 ایڇ۔ لڎڈ جانجنے سراپا اپنا ےہ ڍر ہے بند میں ڍمرے

 ملڈ ڎہڈٓ ا اسے پہلے لمحے چند ڍڈ جس خیال سا انجانا

 یقین خیال انجانا ےہ ڍرتے ڍرتے تجزیہ ڍا حالت اپنڈ۔ تھڈ

 طرح پےرڈ ڍے دماغ جب۔ تھا رہا جا پہنچتا تڇ منزل ڍڈ

 پھےٹ ڍر ڎر پر بستر ےہ تے ہےا ادراڇ ڍا حقیقت نئڈ اس

۔لڎڈ رےنے ڍر پھےٹ  

 تھڈ ڎئڈ دن اسڈ تے ٹھٹھڇ ےہ‘‘ ؟ سڍتا ہے نہیں یہ…  نہیں ’’

 چڑھنے سیڑھیاں سارڈ اتنڈ ڍہ یآ ا یہڈ خیال پہال مڎر

 اےر رہے تےٓ ا چڍر مسلسل میں بعد۔ ہیں ڎئے ٓ ا چڍر سے
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 رہڈ ڍرتڈ خیال یہڈ دفعہ ہر ےہ۔ رہڈ ہےتڈ خراب طبیعت

 سےچ ڍر ہے حساس بہت میں بارے ڍے پاپا دنےں ان ےہ ڍہ

 اس ڍے جٓ ا مڎر ہے ڎئڈ ہے ڍیفیت ایسڈ لیے اسڈ ہے رہڈ

۔تھڈ لڈ نڍال تڇ جان سے جسم ڍے اس نے ےاقعے  

 اپ چیڇ اپنا مجھے۔ ہے ےہم میرا صرف یہ ہے سڍتا ہے ’’

 ڍر سےچ سےچ اےر رےنے تڇ دیر ڍافڈ‘‘ ۔ چاہیے لینا ڍرےا

 ذہن سےچ ڈنئ اڇ تے ہےا ہلڍا ڍچھ دل بعد ڍے ہےنے ہلڍان

 پختہ خیال پر سےچ نئڈ اس ہڈ جیسے پھر۔ ئڈٓ ا چلڈ میں

 اس ڍے پینے ڍھانے۔ ڎئڈ ہے پرسڍےن بہت تھےڑڈ ےہ تے ہےا

 ڍڈ نیند ہڈ ہےتے مطمئن سے تھا رہا چاہ نہیں بالڍل دل ڍا

 لمحے چند اسے پھر۔ بیٹھڈ ٓ ا پر زمین ڍڈ نڍھےںٓ ا پرڈ
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 ےہ ڍہ ئڈٓ ا نیند میٹھڈ ایسڈ۔ میں ہےنے خبر بے تھے لڎے

۔رہڈ سےتڈ تڇ چڑھے دن اڎلے  

خ[ …    [… 

 اٹھنے۔ ڎئڈ لیٹ ڍرٓ  ا میں الئےنج ےہ ڍر ڍھا ڍھانا ڍا دےپہر

 سے ان۔ تھڈ رہڈ ڍرتڈ باتیں سے پاپا ےہ سے بعد ڍے

 لیٹڈ ڍر ٓ ا جے اب۔ تھڈ جھجھڇ ایڇ بھڈ دےران ڍے باتےں

 اندر۔ ڎیا چال طرف ڍڈ ےاقعے ےالے شام پھرڍل ذہن تے

۔لڎڈ پھیلنے چینڈ بے ھرپ باہر  

 ڎزرتڈ سے ادھر ڍر اٹھا برتن‘‘ ۔ ئےٓ ا ادھر!  خےرشیدہ ’’

 اس ڍر رڍھ میں ڍچن برتن ےہ۔ دڈ ےازٓ ا نے اس ڍے مالزمہ

 تے لڎڈ دبانے ٹانڎیں ڍڈ ڍراس بیٹھ پاس۔ ڎئڈ ٓ ا پاس ڍے

۔بیٹھڈ اٹھ ڍر ہے سیدھڈ۔ لیں ڍھینچ ٹانڎیں ٓ فےرا نے اس  
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 ڍرتڈ ڍیا ےہ ہیں ہےتڈ بیمار رتیںعے جے میں ڎائےں یہاں ’’

 سے تھا لڎا نہیں اچھا پےچھنا سے اےر ڍسڈ الحال فڈ‘‘ ؟ ہیں

۔سمجھا بہتر پےچھنا ہڈ سے اس  

 ےاسطے ڍے عےرتےں میں ڎائےں ہمارے!  بڈ بڈ مشعال ’’

 دے ایڇ۔ ہے بھڈ اسپتال سرڍارڈ۔ہے ڍلینڇ علیحدہ ایڇ

 ےہ ناں ہے ڍلینڇ جے یہ مڎر ہیں بھڈ دڍانیں ڍڈ ڈاڍٹرےں

 ڈاڍٹرنڈ سے شہر ہڈ ےہ۔ ہے بنےایا نے صاحب زر شاہ

 ایڇ۔ ہیں بیےڈ میاں دےنےں۔ تھے ئےٓ ا ڍر لے ڍے ڈاڍٹر اےر

 چےڍڈ ہیں بھڈ مشینیں مہنڎڈ مہنڎڈ۔ ہیں بھڈ نرسیں دے

 ہےتے بچے ہاں ڍے عےرتےں جن جڈ ےہ۔ ہے ہےتا بھڈ دار

 یہ سے جب۔ ہیں ڍرےاتڈ ڍیس ہڈ سے ڍلینڇ ےہ ہیں

 ڍے جڈ شاہ تے لےڌ۔ ہے ڎئڈ ہے سہےلت بہت ہے بنا ینڇڍل
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 نے جڈ شاہ ڎھر ڍا ڈاڍٹرنڈ اےر ڈاڍٹر۔ ہیں دیتے دعائیں

‘‘ ۔ ہیں رہتے ےہیں ےہ۔ تھا دیا بنےا ہڈ پچھےاڑے ڍے ڍلینڇ

 ڍر اشارہ ڍا جانے اسے ہالتڈ سر ےہ پر بات ڍڈ مالزمہ

 نے اس ڍڈ بتانے ڍچھ ڍے اےر ڍسڈ۔ لڎڈ سےچنے ڍے

 ڍے ڍر فیصلہ ایڇ دم یڇ ےہ۔ تھڈ سمجھڈ یںنہ ضرےرت

۔ڎئڈ ٓ ا پاس ڍے امڈ بڑڈ  

 ٓ ا تڇ شام۔ ہےں چاہتڈ جانا ڎھر ےالے باغ میں!  امڈ بڑڈ ’’

 معامالت ڍے اندر ڍے حےیلڈ ہڈ امڈ بڑڈ‘‘ ۔ ڎڈ جائےں

 ہڈ سے اجازت ڍڈ ان تھا ہےتا ڍچھ جے تھیں دھرتا ڍرتا ڍڈ

۔تھے سپرد ےڍ مردےں معامالت ڍے باہر ڍہ جب تھا ہےتا  
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 ڎھر؟ ساتھ ڍے ڍس ڎڈ جائے ےقت اس مڎر جائے چلڈ ہاں ’’

 ہے ہےا ڎیا پر ڈیرے باہر تے آذر۔ ہے نہیں مرد ڍےئڈ تے میں

۔تھا ڎیا ہڈ ساتھ بھڈ میر شاہ  ‘‘ 

 ساتھ ڍے خےرشیدہ۔ ہے تڈٓ ا ڍرنا ڈرائیے ڎاڑڈ مجھے ’’

۔ڍیا پیش حل ٓ فےرا نے اس‘‘ ۔ ڎڈ جائےں چلڈ  

 ابیشا یا علیشہ میں ساتھ نہیں اسے تنہا مڎر جائے لے ہاں ’’

 دیتے اجازت نے انہےں‘‘ ۔ جائے لے ڍے ایڇ ڍسڈ سے میں

 انہیں سے ڍےفت ےہ دڈ ڍر مقرر حد ایڇ بھڈ ہےئے

۔لڎڈ دیڍھنے  

 فےج پےرڈ جے رہڈ جا نہیں ڍرنے فتح ملڇ ڍےئڈ میں ’’

 شام۔ ہےں رہڈ جا ڍر لے ڍے خےرشیدہ البتہ۔ جائےں لے ساتھ

 ڍمرے ڍے ان ڍر بتا سے ناڎےارڈ ےہ‘‘ ۔ ڎڈ جائےں ٓ ا تڇ
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 پر طبیعت باغڈ ڍڈ اس سے تاسف امڈ بڑڈ۔ ئڈٓ ا نڍل سے

۔رہیں ہالتڈ سر  

 مڎر تھڈ پہنچڈ میں ڎھر ےالے باغ ڍر لے ڍے خےرشیدہ ےہ

 نے اس تھا میں ڎائےں ےالے ساتھ ڎھر ڍا بہن ڍڈ خےرشیدہ

 باغ لینڇڍ۔ ڎیا مل مےقع خےدبخےد تے دیا بھیج ےہاں اسے

 منٹ پندرہ اسے صرف۔ تھا نہیں دےر زیادہ سے ڎھر ےالے

 ےہ بار ایڇ چند بھڈ ےیسے۔ تھڈ پڑڈ ڍرنا ڈرائیے ڎاڑڈ

 سڑڇ۔ تھڈ چڍڈ دیڍھ ڍلینڇ سے باہر جاتے تےٓ ا ڎائےں

 نہیں مشڍل بالڍل میں پہنچنے تڇ ےہاں اسے۔ تھا ےاقع پر

 پڑا ڍرنا انتظار ڍا بارڈ اپنڈ تڇ دیر تھےڑڈ۔ تھڈ ہےئڈ

۔ ئڈٓ ا چلڈ میں ڍمرے ڍے ڈاڍٹر لیڈڈ تے ئڈٓ ا بارڈ جب۔ تھا
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 ڍے اپ چیڇ ڍے اس نے اس ڍر سن ڍا طبیعت ڍڈ اس

۔تھڈ دڈ ڍر تصدیق ڍڈ شڇ ڍے اس بعد  

۔ہیں سے امید پٓ ا ’’  ‘‘ 

۔لڎڈ دیڍھنے ڍے ڈاڍٹر پھیالئے نڍھیںٓ ا‘  ڍھےلے منہ ےہ  

 مزید سےا نے اس‘‘ ۔ ہیں ےالے ہےنے دےماہ ڍے پٓ ا تے اب ’’

۔دڈ خبر  

 ہےئے لڍھتے ڍچھ ڍر اٹھا بڇ نےٹ‘‘ ؟ ڍا پٓ  ا ہے نام ڍیا ’’

۔پےچھا نے اس  

۔مشعال ’’  ‘‘ 

 ڈاڍٹر‘‘ ؟ ڍیا ہیں ئڈٓ ا نئڈ۔ لڎتیں نہیں تے ڍڈ ڎائےں اس پٓ ا ’’

 دےسرا۔ لڎیں پےچھنے ہڈ یےں ڍر دیڍھ ڍے چہرے ڍے اس

۔تھا نہیں جیسا عےرت دیہاتڈ ڍسڈ بھڈ حلیہ ڍا مشعال  
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 دار رشتہ ڍچھ میرے یہاں۔ ہےں ئڈٓ ا سے الہےر میں جڈ ’’

‘‘ ۔ ہےں مہمان لیے ڍے دنےں ڍچھ ہاں ڍے ہڈ ان ہیں رہتے

 سمجھا سےچا نے اس ہےئے ڈرتے سے سےال ڍسڈ مزید

۔تھا دیا ڍر مطمئن ڍے ڈاڍٹر ڍر دے جےاب  

 دےا پر ےقت‘  رڍھنے خیال ڍڈ صحت اپنڈ اسے ڈاڍٹر

 اپ چیڇ باقاعدہ اےر ےڍرن استعمال پھل خےراڇ لینے

 سے خامےشڈ ےہ۔ رہیں ڍرتڈ جارڈ ہدایات ڍڈ ڍرےانے

 سے ہاتھ ڍے ڈاڍٹر سے جلدڈ ڍر سن سب سے دھیانڈ بے

 ڍلینڇ ڍر تھام شاپر ےاال ادےیات ڍر لے پرچہ ےاال دےائڈ

 اس ڍر بیٹھ پر سیٹ ڈرائیےنڌ میں ڎاڑڈ۔ ڎئڈ ٓ ا باہر سے

 ھرپ۔ دیڍھا ڍے نسخے اےر دےائیےں نظر ایڇ نے

 ٹڍڑے ٹڍڑے ڍے نسخے نے اس میں انداز اضطرارڈ
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 بہتے نسےٓ ا ڍہ تھا ہےا بھرا دھےاں قدر اس اندر۔ دیے ڍر

۔ئےٓ ا چلے  

 ڍمرہ ڍر ہے داخل میں ڍمرے ڍر پہنچ میں ڎھر ےالے باغ

 ڍہ ڎئڈ بھرتڈ ےحشت اتنڈ اندر ڍے اس ہےئے ڍرتے الڇ

 ہاتھ ڍے اس بھڈ ڍچھ جے۔ ڎئڈ ہٹتڈ سے جڎہ اپنڈ چیز ہر

۔ ڎئڈ ڍرتڈ نہس تہس چیز ایڇ ایڇ۔ ڎئڈ مٹاتڈ ےہ لڎا

 الماریےں‘  میڎزنز‘  ڍتابیں‘  تڍئے‘  بیڈشیٹس‘  ڍشنز‘  ڎلدان

 بنتا نشانہ ڍا ےحشت ڍڈ اس ڍچھ سب ڍپڑے مےجےد میں

 ڍر بن رڍاےٹ بڑڈ سے سب لیے ڍے اس خبر یہ اب۔ ڎیا

 ایڇ۔ تھڈ قریب بالڍل ڍے رہائڈ ےہ جب۔ تھڈ ئڈٓ ا سامنے

 راستہ ہر اپنا ےہ جب۔ تھڈ منتظر ڍڈ اس زمائشٓ ا نئڈ

 نہیں تیار ڍے ڍرنے قبےل سب یہ ےہ۔ تھڈ ئڈٓ ا ڍر ہمےار
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 شدت ےہ ڍر پہنچ ڍے انتہائےں ڍڈ بسڈ بے ے الچارڈ۔ تھڈ

۔ڎئڈ رےتڈ سے  

 تے اےر چاہتڈ لینا نہیں بھڈ نام ڍا شخص اس میں یااللہ ’’

۔دڈ لڍھ میں مقدر میرے اےالد ڍڈ اس نے  ‘‘ 

 منصےبے سب اب اےر تھڈ ڎئڈ ہے حال بے ےہ ڍر ےرےر

 خےاہشیں سارڈ‘  ارادے سارے۔ تھے ڎئے مل میں خاڇ

 باقڈ لڍھا ڍا اللہ تے تھا باقڈ ڍچھ اڎر۔ تھیں ڎئڈ ہے ملیامیٹ

۔تھڈ ہےئڈ نہیں شاڍر تڇ ابھڈ ےہ پر جس۔ تھا  

 اےر تھا مانا نہیں تڇ ابھڈ نے اس شےہر اپنا ڍے شخص اس

 سامنے ڍے اس بنڈ فیصلہ ڍا اللہ اےالد ڍڈ شخص اس

 تم ڍہ تھا دیا ڍرا باےر پر مےڑ مےڑ اسے تے نے اللہ۔ تھڈ

 میرڈ۔ ہے سڍتڈ ہے منڍر ڍر ڍیےں سے ہےئے لڍھے میرے

 فیصلےں میرے ڍیسے ہے سڍتڈ بھاڌ ڍیسے سے رضا
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 رہا جا ہےتا ےاضح ڍچھ سب اب۔ ہے سڍتڈ ڍر انحراف سے

۔تھا  

 اسے‘  نآ ا ڍا حذیفہ‘  جانا ہے اٹیڇ ہارٹ اچانڇ ڍے پاپا

 اےر ڍرنا منع سے ڍرنے سائن پیپر ڍے زر شاہ‘  سمجھانا

؟ ڍرتڈ بند نڍھیںٓ ا سے بات ڍس ڍس ےہ…  خبر نئڈ یہ اب

 سے فیصلے ڍس ڍس؟ جھٹالتڈ ڍے حقیقت ڍس ڍس

 سب؟ ٹالتڈ سے غرےر بات سڈ ڍےن ڍےن؟ ڍرتڈ ناشڍرڈ

 ڍے مقدر ‘ انیتٓ حق ڍڈ اللہ تے نے دل۔ تھا سامنے تے ڍچھ

 تھا لیا مان دن اسڈ ڍے فیصلےں ڍے ڍریم رب ڍے لڍھے

۔ تھا دیڍھا لڑتے جنڌ ڍڈ مےت اےر زندڎڈ ڍے پاپا جب

۔تھا یآ ا امڈ میں دل دن اسڈ تے خےف  
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 شاہ۔ لے ڍر بھڈ ڍچھ چاہے ےہ ڍہ تھا ڎیا ہے احساس اسے

 ڍڈ فرار مرضڈ جتنڈ‘  لے دے الزام مرضڈ جتنا ڍے زر

 ڎا ہے نہیں تے بھڈ ڍچھ‘  لے رے چاہے جتنا‘  لے ڍر ڍےشش

 اس تڇ جب ڎڈ چاہے نہیں ذات ےہ بیٹھڈ اےپر تڇ جب

 جب جے ہے ذات ایسڈ اللہ ےہ۔ ڎڈ ہے نہیں مرضڈ ڍڈ

 سے غرےر‘  ہے سڍتڈ جھڍا ڎےٓ ا اپنے ڍے بندے چاہے

 ڎردن ہےئڈ تنڈ سے فخر‘  ہے سڍتڈ جھڍا سر ہےا اٹھا

 پر رےنے ےڍ دل پتھر چاہے جب ےہ۔ ہے سڍتڈ مرےڑ

 قدر اس ڍے ڍسڈ چاہے بھڈ جب ےہ‘  ہے سڍتڈ ڍر مجبےر

 سےا ڍے در ڍے اس ڍے بندے ڍہ ہے سڍتڈ ڍر محتاج

 جتنڈ دن اس نے اس۔ دیتا نہیں ہڈ دڍھائڈ در اےر ڍےئڈ
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 ہڈ شاید تھیں مانڎڈ لیے ڍے زندڎڈ ڍڈ پاپا دعائیں بھڈ

۔ہےں مانڎڈ دعائیں اتنڈ میں زندڎڈ ڍبھڈ  

 ہاتھ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے ہاتھےں دےنےں اپنے ےہ بیٹھڈ پر قالین

 جتنڈ تھیں سیدھڈ اےر ےاضح اتنڈ بھڈ اب لڍیریں ڍڈ

 تھڈ نہیں رڍاےٹ ڍےئڈ‘  الجھائے ڍےئڈ۔ تھیں پہلے ماہ ایڇ

 دے دڍھائڈ الجھائے ہڈ الجھائے میں زندڎڈ اپنڈ اسے مڎر

 سے احساس ڍے جانے ہے زادٓ  ا ےہ پہلے ہفتے چند۔ تھا رہا

 زر شاہ اےر باتےں ڍڈ حذیفہ ڍہ ٓ حتڈ تھڈ خےش قدر ڍس

۔تھڈ ڍڈ نہیں پرےا بھڈ ڍڈ رےیے نرم ڍے  

 پر فاصلے ڍے قدم چند صرف سے اس زادڈٓ  ا جب اب اےر

 سب۔ دیا بدل ڍچھ سب نے اٹیڇ ہارٹ ڍے پاپا تے تھڈ

 مڍمل ڍے پاپا صرف تے ےہ۔ ڎئے ہے ڈےل ڈانےاں ارادے
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 قسمت اب راے تھڈ منتظر ڍڈ جانے ہے یاب صحت پر طےر

۔تھڈ دڈ ڈال میں قدمےں ڍے اس زنجیر نئڈ اڇ نے  

‘  دعےے سارے‘  علم سارا اپنا جٓ ا اسے‘‘ ؟ ہے ڍیا تقدیر ’’

 اس بھڈ علم ڍا اس۔ لڎیں ڍار بے باتیں ڍڈ ےخرد عقل سب

 پچھتاےے اسے بھڈ نے ذہانت ڍڈ اس۔ یآ ا نہ ڍام ڍسڈ ڍے

 جاہل ڈتھ نادان ےہ۔ بچایا نہ سے پھنسنے میں بھنےر ڍے

 ڍے خےد پھر‘  تھڈ بھڈ پسند خےد اےر ڎماں خےش۔ تھڈ بھڈ

 جاہل ےہ ڍے ڍر فائز پر درجے اےنچے سے سب ڍے عقل

 الجھڈ میں تقدیر ےہ۔ تھڈ خےدغرض اےر ناسمجھ‘  عقل ڍم

 اےر ایڇ بعد ڍے زمائشٓ ا ڍہ تھڈ رہڈ سمجھ ہڈ اتنڈ بس

۔ہے لیا جڍڑ اسے نے زمائشٓ ا  

۔ہے ڎئڈ ہے پیدا ڍڑڈ نئڈ اےر ایڇ میں زنجیر ڍڈ رشتےں  
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 نے زنجیرےں ڍڈ ضد اےر ےےقار عزت‘  خےدداریت‘  انا

 مڎر تھا ڍیا نہیں زادٓ ا ڍے پائےں ڍے اس بھڈ میں غیرٓ دیار

 دیڍھڈ ان سے سرے نئے ےہ بعد ڍے نےٓ  ا لےٹ یہاں اب

۔تھڈ ڎئڈ جڍڑڈ میں زنجیرےں  

 بھڈ ڍل ےہ تے پر دعےئےں ڍے ےمردانڎڈ عزت‘  غرےر‘  انا

 تھا دڍھایا رنڌ نیا جے نے قسمت اب مڎر تھڈ ڎئڈ ہڈ ہار

۔تھڈ نہیں تیار ڍے مالنے نظریں ےہ  

 ڍھڑڈ منتظر پھیالئے بازے دےنےں دیےڈ ڍڈ زادڈٓ ا جب

 مجبےر پر سےچنے ڍچھ اسے نے رشتے نئے ایڇ۔ تھڈ

‘  منصےبہ‘  ےلےلہ‘  یقین‘  عزم‘  خےاہش‘  ارادہ۔ تھا ڍردیا

 پانچ‘‘  تقدیر’’  لفظ تے ےہ تھے ڍیا سب ےہ نجانے مقصد

 تقدیر ےہ۔ تھڈ رہڈ پا سمجھ نہیں ڍے لفظ مشتمل پر حرےف
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 ہے بدظن سے اعمال اپنے مڎر تھا لڍھا نے خدا جسے

۔تھڈ چڍڈ  

 منزل اپنڈ جلد بہت تم۔ نہیں ڎھبرائے ڍہ تھا ڍہا نے حذیفہ

 انجانڈ تے دل۔ تھڈ رہڈ ہار حےصلہ ےہ مڎر ڎڈ لے پا ڍے

 ےاضح اتنا ےہ۔ تھا رہا بھاڌ پٹ سر ےپیچھ ڍے خےاہشےں

 اسڈ اڎرچہ۔ تھڈ نہیں تیار ڍے ماننے ٓ ربڈ حڍم اٹل اےر

 ہےا بیٹھا مارے ڍنڈلڈ میں دل ڍے اس خےف ڍا پاڇ ذات

۔تھا  

 ڍیا میں بتا ہڈ تے اللہ میرے اے؟ ڍرےں ڍیا میں یااللہ ’’

 باہر سے نڎرڈ اندھیرڈ۔ دڍھا راہ سیدھڈ مجھے؟ ڍرےں

۔ ہےں چاہتڈ ڎزارنا زندڎڈ میں رےشنڈ میں۔ لے نڍال
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 رہنمائڈ میرڈ اللہ اے ہےں ڎئڈ الجھ ڍیےں میں بتا مجھے

۔فرما  ‘‘ 

 تے تھا بیٹھا خےف ڍا اللہ میں دل ڍے اس جے بعد ڍے دن اس

 رہتڈ ڍرتڈ یاد پر طےر الشعےرڈ ہڈ ڍے اللہ رات دن اب ےہ

 ےدماغ دل تصےر ڍا پاڇ ذات ایڇ اسڈ رات دن اب۔ تھڈ

۔تھا رہتا اچھای پر  

۔ رہڈ رےتڈ طرح برڈ دیے سر میں بازےئےں دےنےں ےہ

 عیاں سڈ بہت۔ ڎئے ہےتے ےاضح پر اس اسرار سے بہت

 بھید اپنا اسرار سے بہت۔ ڎئیں تڈٓ ا میں سمجھ ڍڈ اس باتیں

 سفر طرف ڍڈ رےشنڈ سے اندھیرے ےہ۔ ڎئے ڍھےلتے

 یںم ڍمرے۔ ڎیا بیتتا ےقت۔ ہےتاڎیا یقین پر تقدیر۔ لڎڈ ڍرنے

۔ لڎا پڍڑنے اطمینان دل ڍا اس ڍہ ٓ حتڈ رہا پھیلتا اندھیرا
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 ہے مطمئن ڍر سےچ ڍچھ ذات ڍڈ اس ڎیا ہے رےشن دماغ

۔ڎئڈ  

خ[ …    [… 

 بیٹھڈ سامنے ڍے پٓ ا۔ ڍہا نہیں ڍچھ سے اس تے نے میں ’’

 میں۔ لیں پےچھ خےد سے اس پٓ ا ڍریں یقین انڍل۔ ہے ہےئڈ

 ڍرے بات سے مجھ رحط ڍڈ پہلے یہ ڍہ ہےں چاہتا خےد تے

 تے یہ مڎر الجھے پر بات چھےٹڈ چھےٹڈ‘  جھڎڑے‘  لڑے‘ 

۔ہے ڎئڈ ہے سڈ چپ بالڍل  ‘‘ 

 ڍس نہیں پتا۔ تھڈ رہڈ دیڍھ ےڈ ٹڈ سے انہماڇ پےرے ےہ

 ڎئے ہے جمع نسےٓ ا میں نڍھےںٓ ا ڍڈ اس ڍر ڎھر میں احساس

۔تھے  
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 بھڈ ڍچھ لیے ڍے بےلنے پاس میرے اب؟ بےلےں ڍیا میں ’’

؟ ڍرےں جھڎڑا سے یزدانڈ میں پر بنیاد ڍس اب۔ ہے ںنہی

 اسڈ۔ تھا مےجےد جےاز جیسا‘‘  ٹےٹے’’  پاس میرے تے پہلے

 تعلق ہمارے۔ تھڈ لڑتڈ‘  تھڈ جھڎڑتڈ سے اس میں پر بنیا

 جے تھا مےجےد ےجےد ڍا‘‘  ٹےٹے’’  لیے ڍے بنانے مضبےط ڍے

 ہڈ نہ اےر تھا دیتا نہیں ڍرنے فیصلہ ڍےئڈ ڍے یزدانڈ

 ڍڈ جس تھا ہتھیار ےہ ہڈ ٹےٹے۔ سننے لفظ ڍا طالق مجھے

 ہتھیار ےہ اب مڎر تھڈ ڍرتڈ لڑا سے اس میں سے ےجہ

 رہتڈ چپ میں اب لیے اسڈ۔ ہے ڎیا لیا چھین سے مجھ

 ہے بناتڈ مضبےط ہڈ اےالد ڍے تعلق ڍے بیےڈ میاں۔ ہےں

۔ہے نہیں ےجےد ڍا اےالد درمیان ہمارے اب اےر  ‘‘ 
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۔ تھڈ رہڈ ڍہہ میں جےاب ڍے رےہی ہیرےئن ڍڈ ڈرامے

 نڍھیںٓ ا ڍڈ اس۔ ہےئڈ بلند سسڍڈ ایڇ بھڈ اندر ڍے مشعال

‘  سےچ ڍڈ اس اندر ڍے دن ایڇ صرف۔ ڎئیں ہے تھل جل

 پےنے ڍے رات اب اےر تھے بدلے خیاالت اےر احساسات

’’  جے دیڍھتے ڈرامہ بیٹھڈ سامنے ڍے ےڈ ٹڈ نےبجے

 سے افسانے تہیاف ایےارڈ عالمڈ ڍے‘‘  منٹے حسن سعادت

 ڍا اندر ڍے اس۔ تھڈ رہڈ رے زارےقطار ےہ۔ تھا ماخےد

 ہےنے بیدار جذبات بھرے ممتا دم یڇ۔ لڎا بدلنے مےسم

 مڍمل ٹچ خرڈٓ  ا ڍا ڈرامے ڍہ پہلے سے اس۔ تھے لڎے

 بند ڍر ٓ ا میں ڍمرے ڍر نڍل سے الئےنج سے تیزڈ ےہ ہےتا

 تمحب ڍڈ اےالد۔ تھیں رہڈ بہہ سے شدت نڍھیںٓ ا۔ ڎئڈ ہے

۔تھا ہےا احساس اب اسے؟ ہے ہےتڈ ڍیا  
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 تے تھڈ رہڈ ٓ ا ڎھر ےاپس ساتھ ڍے حذیفہ ےہ جب رات اس

 ڍرٓ ا میں سحر ڍے باتےں ڎئڈ ڍہڈ ڍڈ حذیفہ نے اس

 عڍس ایڇ میں نڍھےںٓ ا بند پھر اےر تھیں لڈ ڍر بند نڍھیںٓ ا

 نہیں سمجھ ڍے تصےر اس ےہ ےقت اس۔ تھا ڎیا چال اترتا

 تھڈ پڑڈ رے ہےئے الجھتے ڍچھ ےہ رات اس۔ تھڈ پائڈ

 ڍڈ زندڎڈ ڎزشتہ اپنڈ اسے تڇ اب ڍر لے سے ڍل مڎر

 عڍس ےہ۔ تھڈ ڎئڈ ٓ ا میں سمجھ طرح اچھڈ بات ایڇ ایڇ

 ےڎمان ےہم ڍے اس تے ےقت اس۔ تھا ڍا بچے مٹےل ڎےل ایڇ

 مجبےر پر سےچنے ڍبھڈ طرح اس ےہ ڍہ تھا نہیں بھڈ میں

 تے بھڈ ڍچھ اتیںب ڍڈ حذیفہ اےر عڍس ےہ۔ ڎڈ جائے ہے

 جے تھڈ سےچ اپنڈ ڍڈ اس تے تھڈ غلط اڎر۔ تھا نہیں غلط

 ڍا تقدیر۔تھڈ رہڈ بھاڌ پیچھے ڍے سرابےں ڍن نجانے



Novelnagri 
750 

 ڍھل بات ایڇ ایڇ؟ ہے ڍیا حقیقت ڍڈ اس؟ ہے چڍر ڍیا

۔تھڈ ڎئڈ ٓ ا سامنے ڍر  

 بناتڈ مضبےط ہڈ اےالد ڍے تعلق ڍے بیےڈ میاں ےاقعڈ ’’

۔ہے  ‘‘ 

 پر اسڍرین ایڇ زندڎڈ سارڈ ڍڈ پاپا ماما سامنے ڍے اس

 نہیں پاڍستان ساتھ ڍے پاپا‘  ماما۔ لڎڈ چلنے طرح ڍڈ فلم

 ڍہ ٓ حتڈ تھا نہیں پسند ماحےل ڍا یہاں انہیں۔ تھیں چاہتڈ رہنا

 ڍا تڇ طالق لیے ڍے تڍمیل ڍڈ خےاہشےں اپنڈ نے انہےں

 لیے ڍے بیٹیےں اپنڈ نے انہےں پاپا ےہ اےر تھا دیا ڍر مطالبہ

 ساتھ ڍے ان ہےئے مانتے بات ڍڈ ماما ےہ۔ لیا ڍر ھےتاسمج

 یا اچھڈ ےہ تھا بھرےسہ پر تقدیر انہیں۔ ڎئے چلے برطانیہ

 بہت سےچ ڍڈ اس۔ تھڈ ڎئڈ لڍھڈ سے طرف ڍڈ اللہ برڈ
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 اےالد لیے ڍے رڍھنے قائم ڍے تعلق ڍے پاپا ماما۔ تھڈ پختہ

۔ہےا ثابت اہم ےجےد ڍا  

 دے اجازت نے پاپا۔ تھا چڍا ہے نارمل ڍچھ سب ڍہ جب اب

 رےپ ڍا اےالد تے تھا رہا دے طالق اسے زر شاہ۔ تھڈ دڈ

 ڍے رڍھنے جےڑے باہم ڍے دےنےں زنجیر نئڈ ایڇ دھارے

 پر قسمت اپنڈ اسے۔ تھڈ ہےئڈ مےجےد ٓ ا میں درمیان لیے

 نے اس۔ تھا فیصلہ ایڇ ڍا اللہ شادڈ ڍڈ اس۔ تھا ڎیا ٓ ا یقین

 ڍے ےجےد اپنے سامنے ڍے اس اب لیے اسڈ۔ تھا لیا مان

 نئے اس اسے۔ تھا لڎا ہےنے اہم ےجےد نیا اےر ایڇ برعڍس

 اپنڈ ےہ ےجےد ڍا جس تھڈ لڎڈ ستانے فڍر ڍڈ ےجےد

 ڍے ڍسڈ سےا ڍے اس۔ تھڈ رہڈ ڍر محسےس میں سانسےں

 جانتا نہیں بھڈ ڍےئڈ۔ تھا نہیں علم ڍا حقیقت نئڈ اس بھڈ
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 ڍہ ٓ حتڈ۔ہے ڈےال بننے ماں ڍڈ بچے ڍے زر شاہ ےہ ڍہ تھا

 ڍڈ جس تھا ناےاقف قطعڈ سے حقیقت اس بھڈ خےد ےہ

 رچڈ میں سانسےں تھڈ رہڈ پل میں ےجےد ڍے اس امانت

۔تھڈ بسڈ  

 زر شاہ‘  ڍر بھال ڍے احساس ہر‘  ڍر چھےڑ ڍے جذبے ہر

 نڍالے سے ذہن ڍے بات ہر ڍیے نظرانداز ڍے سلےڇ ڍے

 نئے اڇ صرف اےر صرف تڇ اب ڍر لے سے ڍل ےہ

 میں دنیا ابھڈ جے تھڈ رہڈ سےچ میں بارے ےڍ ےجےد

 ڍے دینے بدل حقیقت ڍڈ زندڎڈ ڍڈ اس مڎر تھا یآ نہیںا

 بارہا اسے نے شیطان تڇ اب ڍر لے سے ڍل۔ تھا ڍافڈ

 اےالد ڍڈ زر شاہ تے یہ ڍہ تھڈ ڍڈ ڍےشش بھڈ ڍڈ بہڍانے

 سلےڇ بدتر بھڈ سے جانےرےں ساتھ ڍے اس نے جس ہے

 رامٓ ا۔ ہے ڍرتڈ ہلڍان ڍیےں ڍے خےد ےہ پھر ےہ تے تھا ڍیا

 علیحدہ سے زر شاہ اےر ڍرے فیصلہ میں بارے اپنے سے
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 ڍے خیال شیطانڈ اس نے دماغ بار ہر مڎر جائے ہے

۔تھا دیا جھڑڇ  

 سانجھڈ ڍڈ دےنےں۔ تھڈ نہیں اےالد ڍڈ زر شاہ صرف ےہ

 مڎر تھڈ نتیجہ ڍا خےاہش ڍڈ زر شاہ ےہ اڎرچہ۔ تھڈ اےالد

 ڍے اس ےہ پھر۔ تھڈ حصہ ایڇ تے ڍا ےجےد اپنے ڍے اس

 ڍڈ ےجےد نئے اس؟ تھڈ سڍتڈ ہے ڍیسے خےدغرض لیے

 دےنےں۔ تھا میں بقا ڍڈ دےنےں باہم انحصار ڍا زندڎڈ ئندہٓ ا

 ہےتے زندہ ےہ ڍہ لیا سےچ نے اس۔ تھا پر فیصلےں ڍے

 لیے ڍے سہنے ستم ڍے دنیا ڍے اےالد اپنڈ بھڈ ڍبھڈ ہےئے

 ڎڈ دے چھےڑ تنہا ڍے ڍر یداپ ہڈ نہ اےر ڎڈ ڍرے نہیں پیدا

 ڍر ہے محرےم سے ممتا زر شاہ ڍے ماں بن طرح جس

 جذبے ہر ےہ۔ ڎیا بن انسان عارڈ سے ےاحساسات جذبات

 ہر۔ لڎا پرڍھنے پر ڍسےٹڈ ڍڈ ضد اےر ےانتقام نفرت ڍے
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 باےجےد ڍے ہےنے نارمل بظاہر ےہ۔ بیٹھا بھےل ڍے محبت

 یہ سے سلےڇ ےڍ اس بارہا نے اس۔ تھا نہیں انسان نارمل

 سلےڇ ظالمانہ ڍا اس‘  پن ےحشڈ ڍا اس۔ تھا ڍیا محسےس

 جیسا زر شاہ اب ےہ ڍہ تھڈ نہیں ہمت اب اندر ڍے اس

 ڍڈ خےاہش اےر ضد اپنڈ صرف ےہ۔ ڍرے پیدا بچہ ڍےئڈ

 شاہ ڍے اےالد اپنڈ باےجےد ڍے ہےنے زندہ لیے ڍے تڍمیل

 تڇ اب ڍر لے سے ڍل ےہ۔ تھڈ چاہتڈ بنانا نہیں جیسا زر

 مضبےطڈ پر فیصلے اس اپنے اےر تھڈ رہڈ سےچ باربار

 رہڈ مانڌ بھڈ دعا سے ٓ تعالڈ اللہ ڍڈ رہنے قائم سے

۔تھڈ  

 عمر سارڈ اب تمہیں ڍمال شاہ مشعال ہے طے تے یہ ’’

 جس ڎڈ ہے ڎزارنا میں معیت ڍڈ انسان ناپسندیدہ ایڇ اسڈ

 ےبربریت ےحشت ےہ ڍہ ہے رائے تمہارڈ میں بارے ڍے
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 جانےر نہیں انسان تم جسے ہے نمےنہ ترین ٓ اعلڈ ڍا

 یہ ڍہ لیا مان حڍم ڍا تقدیر نے تم جب۔ ہے رہڈ سمجھتڈ

 تے ہے یآ ا سے طرف ڍڈ اللہ میں زندڎڈ تمہارڈ شخص

 ڍےئڈ۔ ڎڈ ہے ڎزارنا عمر سارڈ ساتھ ڍے اس اب تمہیں

 سب یہ تمہیں ہاں؟ ہے انسان ڍیسا ےہ ڍہ پڑتا نہیں فرق

 ڍے بچے اپنے تے نہیں لیے اپنے۔ ڎا ہے ڍرنا برداشت

 ہے چپ لیے اس صرف ہیرےئن بہترین ڍڈ ڈرامے۔ لیے

 ڎیا لیا چھین ہتھیار ےاال لڑنے سے ہاتھ ڍے اس ڍہ تھڈ ڎئڈ

 ہتھیار یہ نے ٓ تعالڈ اللہ میں ہاتھ تمہارے مشعال اےر تھا

 یآ  ا لے طرف ڍڈ رےشنڈ سے اندھیرےں تمہیں ڍر پڍڑا

 سڍیں سمجھ نہ سے دراز عرصہ ایڇ تم جے بات ےہ۔ ہے

۔رہڈ سےچتڈ ےہ‘‘ ۔ دڈ سمجھا تمہیں نے نقطے ایڇ ےہ  
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 ےجےد اےر ایڇ ڍر ہٹ سے ےجےد اپنے مشعال اب تمہیں ’’

 ےجےد ےہڈ۔ ڎا ہے ڍرنا فیصلہ۔ ڎا ہے سےچنا میں بارے ڍے

 اللہ‘‘ ۔ ہے پر فیصلے تمہارے ضمانت ڍڈ زندڎڈ ڍڈ جس

 ٓ ا میں عقل اقصن ڍڈ اس ےہ تھڈ سمجھائڈ بات نئڈ جے نے

۔تھڈ ڎئڈ  

 ڎئڈ ہے سڈ شانت بالڍل ےہ بعد ڍے لینے ڍر فیصلہ ایڇ

 چپ ےقت ہر۔ رہتڈ غرق میں سےچےں بیٹھتڈ جہاں ےہ۔ تھڈ

 نہ اےر دیتڈ جےاب ڍےئڈ ڍا پڍار ڍڈ ابیشا ڍبھڈ نہ‘  چاپ

 ڎم ےقت ہر۔ اٹھاتڈ سر پر بات ڍسڈ ڍڈ بھابڈ اےر علیشا ہڈ

 ڍڈ محسےس تبدیلڈ ئڈن میں انداز ڍے اس نے سب صم

‘  ڍرنے غصہ ےقت ہر ےہ ڍہ تھے بھڈ خےش اےر تھڈ
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 اےر صرف بجائے ڍڈ ہےنے ناراض یا الجھنے لڑنے

۔تھڈ رہتڈ چپ صرف  

 پال سےپ ڍے ان مےجےد میں ڍمرے ڍے پاپا ےقت اس ےہ

 ابیشا جب۔ تھیں ہےئڈ بیٹھڈ ہڈ قریب بھڈ ماما۔ تھڈ رہڈ

 رنڌ ڍا پاپا۔ دڈ اطالع ڍڈ مدٓ ا ڍڈ حذیفہ اسے ڍر ٓ ا نے

 ٓ فےرا تھڈ رہڈ دیڍھ انہیں بغےر جے ےہ۔ ڎیا ہے متغیر دم یڇ

۔لیا ڍر محسےس نے اس  

 پال سےپ ڍے پاپا میں بٹھائیں اسے ڍہے ڍے بھائڈ آذر اچھا ’’

 نے اس پہلے ڍے ڍر منہ طرف ڍڈ ابیشا‘‘ ۔ ہےں تڈٓ ا ڍر

 نے انہےں مڎر لڎڈ پالنے سےپ ڍے پاپا پھر۔ ڍیا چلتا اسے

۔دیا ڍر منع سے پالنے مزید اسے ہڈ لیتے ےنٹڎھ چند  
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 خےد میں چاہا دل جب۔ رہا مان نہیں دل میرا۔ جائے تم اب ’’

۔ڎا لےں پڈ  ‘‘ 

 باہر ڍر رڍھ پر ٹیبل سائیڈ پیالہ ےاال سےپ ےہ‘‘…  اچھا جڈ ’’

۔ئڈٓ ا  

 ڍے دعا سالم۔ تھا ہےا بیٹھا ہڈ تنہا میں خانے مردان حذیفہ

۔رہے بیٹھے چاپ چپ لمحے ڍئڈ دےنےں بعد  

۔ لےں نہ طالق سے زر شاہ میں ڍہ نا ہے چاہتے تم!  حذیفہ ’’

 مڎر تھڈ ڍڈ ڍےشش ڍڈ سمجھانے بہت مجھے نے تم

 اب اےر تھڈ ئڈٓ ا نہیں میں سمجھ بات ڍےئڈ تمہارڈ مجھے

 مجھے ہڈ دن اڎلے بعد ڍے جانے چلے تمہارے دن اس

 یاد تمہیں۔ ڎیا ٓ ا یقین پر لڍھے ڍے تقدیر اےر رضا ڍڈ اللہ
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 متعلق ڍے تقدیر اےر خےاہش‘  ارادہ مجھے نے ناںتم ہے

۔تھا ڍہا ڍچھ  ‘‘ 

 ڍے مشعال ےہ‘‘ ۔ ہے یاد طرح اچھڈ سب مجھے…  ہاں ’’

 اپنڈ جے لڎا دیڍھنے بغےر اسے ہےئے الجھتے پر رےیے

 انڎلیاں میں انداز اضطرارڈ ڍر ہے ڍھڑے سے جڎہ

۔لڎڈ لڎانے چڍر میں ڍمرے مرےڑتڈ  

 تے ڍیا مےازنہ اپنا نے میں میں دنےں چند ان!  حذیفہ ’’

 تڇ جٓ ا ڍر لے سے بچپن میں ڍہ ہےا اندازہ مجھے

 پریڍٹیڍل ایڇ۔ ہےں رہڈ بھاڎتڈ پیچھے ڍے خےاہشےں

 سے دیڍھنے خےاب میں باےجےد ڍے رڍھنے سےچ

 سب ڍے منصےبےں اےر ارادےں۔ تھڈ ڍرتڈ حاصل سےدڎڈٓ ا

 ہمراہ ڍے بیشاا اےر پاپا‘  ماما میں جب۔ تھڈ سمجھتڈ ڍچھ

 ڍڈ سال دس صرف میں ےقت اس تے تھڈ ڎئڈ برطانیہ
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 ےدل دماغ ڍا جس بچڈ سالہ دس ایڇ ہے جانتے تم۔ تھڈ

 رنڌ پر اس اےر ہے ےشفاف صاف طرح ڍڈ ڍاغذ ڍےرے

 میرے۔ ہیں ہےتڈ سڈ انمٹ بہت یادیں ڍچھ ےالڈ چھےڑنے

 احساسات ڎفتار اےر سےچ‘  ےبدن رےح‘  ےدماغ دل باہر اندر

 اس یہاں پر طےر خاص ڍلچر پاڍستانڈ پر چیز ہر باتےجذ

 اےر بندھن ڍے محبتےں ےرےاج رسم‘  رےایات ڍڈ ڎائےں

 یہاں۔ تھڈ چھاپ ڎہرڈ ایڇ ڍڈ ےفیصلےں قےانین ڍے یہاں

 لے جے تھا قرض بڑا بہت ایڇ ڍا محبتےں ڍڈ لےڎےں ڍے

 شاہ محبت ایڇ میں محبتےں ان۔ تھڈ ڎئڈ برطانیہ میں ڍر

۔تھڈ ڍڈ زر  

 سے اچھےتے۔ سڈ عمر ڍم طرح ڍڈ عمر میرڈ الڍلب

‘  پلے سے الےہڈ دیتے ڍسڇ‘  جذبے سے قرار بے‘  لمس

 حصار ڍے محبت ڍڈ زر شاہ ڍے نے خےد ےقت ہر نے میں
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 رشتے ڎئے باندھے میں عمرڈ ڍم سب یہ۔ پایا مقید میں

 ےہاں اےر بسڈ بے ڍڈ پاپا‘  فیصلے ڍے ماما۔ تھا دین ڍڈ

 متاثر بہت مجھے پر طےر ذہنڈ ےن سلےڇ ڍے لےڎےں ڍے

 ےہ تھڈ سڈ پرست مادہ خاصڈ جے سےچ میرڈ۔ تھا ڍیا

 جے ےہ اےر پائڈ دے نہ ساتھ ڍا ےاحساسات جذبات میرے

 ماہ۔ ڎیا بدل میں ےسرڍشڈ بغاےت اےر ضد ےہ تھا جذبہ ایڇ

 ہر اپنے لڑتے لڑتے سے خےد میں تے ڎئے بیتتے ےسال

 منڍر سے تےرش ہر‘  دینے شڍست ڍے ےاحساس جذبے

 یقین ڍے منصےبے اےر ارادے‘  خےاہش ہر‘  ہےئے ہےتے

 سے احساسات ان اپنے مجھے ڍہ ٓ حتڈ ڎئڈ التڈ ایمان پر

 رہتے برسرپیڍار خالف ڍے سےچ میرڈ جے ڎئڈ ہےتڈ چڑ

۔تھے  
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 ڍے خےد میں۔ لڎے چھانے رنڌ ڍے برطانیہ اندر میرے

 بھڈ خےد سے رےیےں اپنے میں درحقیقت۔ لڎڈ بدلنے

 شامل میں تربیت میرڈ تے نہ تقلید اندھڈ۔ تھڈ نہیں مطمئن

 اندھڈ اپنڈ نے میں۔ میں خےن میرے ہڈ نہ اےر تھڈ

 طرح ڍڈ سیبٓ  ا ےہ تے چاہا چھڑانا پیچھا سے خےاہشےں

 بنانا جیسا ابیشا ڍے خےد نے میں۔ ڎئیں چمٹ ساتھ میرے

 سے چیز ہر نے رےیےں ڍے پاپا‘  ماما مجھے تے چاہا

۔دیا ڍر برڎشتہ  

 منفڈ سےچ میرڈ متعلق ڍے مذہب طرف ایڇ تے پاڍستان

 زادٓ ا مجھے ےہ ڍہ تھڈ خےاہش بڑڈ ڍڈ پاپا۔ لڎڈ ہےنے

 ڍے سےچ میرڈ۔ رڍھیں دےر سے برائیےں ڍڈ معاشرے

 دیں بننے نہ باسڈ ڍا فضائےں زادٓ ا۔ دیں ہےنے نہ لےدہٓ ا
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۔ ہے نآ ا یہیں ہمیں ڍر پلٹ ڍہ تھا یقین یہ شاید انہیں ڍیےنڍہ

 ڍا ناراضڈ ڍڈ اللہ مجھے پاپا جب۔ مجھے پر طےر خاص

 ڍر ٓ ا میں ضد میں تے ڍرتے تلقین ڍڈ پڑھنے نماز‘  ڍہتے

 اےر مذہب نے پاپا۔ تھڈ لڎاتڈ نہ تڇ ہاتھ ڍے پاڇ نٓ قرا

 تلقین ڍڈ اےڑھنے دےپٹہ مجھے ڍر دے ڈراےا ڍا پاڍستان

 شرےع پہننا شرٹس اےر جینز ڍر ٓ ا میں ضد نے میں تے ڍڈ

 اےر پاپا ماما۔ ڍیا ڍر بےجھ جان ڍام ہر نے میں ۔دیں ڍر

 بات ہر‘  ڍے حڍم ہر‘  ڍام ہر نے میں۔میں ضد ڍڈ پاڍستان

۔ڍیے شڍےے۔ ڍڈ ناشڍرڈ۔ ڍیا چیلنج ڍے  

۔ تھڈ ڎئڈ بھٹڇ ےاقعڈ میں جب حذیفہ دےرتھا ایسا یہ

۔ تھا لیا ڎرا میں پستڈ ڍے پٓ ا اپنے خےد نے میں درحقیقت

 ڍا اس مڎر تھا بھیجا ڍر بنا نمسلما مجھے تے نے اللہ
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 جانے میں ڍلبےں ڈھےنڈنے سڍےن میں۔ ڍیا نہ ادا شڍرا

 زہر بہت ڍرنا دےستڈ سے لڑڍےں ڍڈ لڑڍیےں ڍے پاپا۔ لڎڈ

 مسلم۔ دیں ڍر شرےع بڑھانا دےستیاں نے میں مڎر تھا لڎتا

 قدم طرف ڍڈ ڎمراہڈ نے میں۔ سے دےنےں مسلم ےغیر

 رحیم اتنا ےہ۔ دڈ ےد ڈھیل مجھے نے اللہ تے بڑھائے

 غلطڈ ہر‘  ڍام ہر میرے ڍہ ہے غفےرےمہربان اےر ےڍریم

 ڍر ڍہہ خطا ڍڈ لڑڍڈ ناسمجھ‘  عقل ڍم‘  سرڍش ایڇ ڍے

 مڎر دیتا سزا مجھے پر غلطڈ ہڈ پہلڈ تے چاہتا ےہ۔ ڎیا ٹال

 ڍڈ نہیں سرزنش ڍےئڈ پر لغزشےں میرڈ مجھے نے اس

۔ تھڈ دڈ دعےت ڍے ڎناہ خےد جے نے میں۔ دڈ سزا ڍےئڈ نہ

 طےر ےقتڈ نے اس۔ رہڈ بچاتڈ سے ڎناہ ہر مجھے ذات ےہ

 میں مڎر تھا دیا ڈال پردہ پر نڍھےںٓ ا میرڈ‘  دل میرے پر
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 جے تھا احساس ڍےئڈ۔ تھڈ بھٹڍڈ نہیں پر طےر مڍمل

۔تھا رہتا جھنجھےڑتا اندر ہڈ اندر مجھے  

 باےجےد ڍے ہےنے ساتھ تمہارے میں ڍہ تھے ڍہتے تم

 میں تھا سچ یہ حذیفہ تے تھڈ ہےتڈ نہیں ھسات تمہارے

 پاڍستان یہیں رےح میرڈ باےجےد ڍے ہےنے ساتھ تمہارے

 میں تصےر تے تھڈ ڍرتڈ باتیں سے تم میں۔ تھڈ ہےتڈ میں

 رڍھنے تاثر مغربڈ بظاہر میں۔ تھے ہےتے لےڌ ڍے یہاں

 ےالڈ رڍھنے سےچ مخصےص ےہڈ سے اندر باےجےد ڍے

 باےجےد ڍے جانے میں بڍل نائٹ جے تھڈ لڑڍڈ مشرقڈ

 میں دلدل ڍڈ ڎناہ جے رہڈ بچتڈ سے ڎندڎڈ ڍڈ ےہاں

 میں اس۔ رہڈ بچڈ سے بننے ڎناہ سراپا باےجےد ڍے اترنے

 جسے تھڈ تے ہڈ نےازڈ ڍرم ڍڈ اللہ یہ۔ تھا نہ ڍمال میرا تے
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 ےصےلتڈ میں لبادے ڍے ےخےدپسندڈ غرےر تڇ جٓ ا میں

۔۔رہڈ  

 ےہ تھڈ ڍڈ ڍرنے زتمی میں شر اےر خیر میرڈ عمر جے

 اےر دیتے الزام ڍے پاپا ماما‘  الجھتے سے خےد نے میں

 ہڈ ایسا ایڇ ےہ۔ دڈ ڎزرا ڍڑھتے ڍرتے یاد ڍے ماضڈ

 بھےل ڍے ےسالمتڈ راستڈ تھڈ بہڍڈ میں جب تھا مےڑ

 خےدپسندڈ اےر باڍڈ بے‘  زادڈٓ ا میرڈ نے سب جب۔ ڎئڈ

 میں مت۔ ڎئے مل تم میں ایسے۔ تھا دیڍھا سے نڎاہ غلط ڍے

 میں مرد ڍسڈ ےہاں مجھے جے تھڈ بات خاص ایسڈ ایڇ

 طرف تمہارڈ بھڈ ہےئے ڍرتے نہ نہ میں۔ دڈ نہ دڍھائڈ

 میں ےرنہ تھا ہاتھ تمہارا بھڈ میں اس۔ ڎئڈ چلڈ ڍھنچتڈ

 جے میں۔ بڑھتڈ نہیں طرف ڍڈ ڍسڈ بھڈ ڍبھڈ سے خےد
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 مجھے نے تم۔ تھڈ ڎئڈ بھےل ڈھنڌ رنڌ ڍا ڍرنے محبت

 ےجےد اپنے صرف نے میں حذیفہ مڎر سڍھایا ڍرنا محبت

۔دڈ ڍر شرےع ڍرنا محبت سے  

 ڍےئڈ ڍڈ بچپن۔ ڎئے بدل حاالت سب بعد ڍے نےٓ ا یہاں پھر

 ہےئڈ بڎڑڈ ایڇ مجھے نے سب۔ دڈ نہ دڍھائڈ پڑھائڈ

 ضد سے سب ان بھڈ مجھے اےر جانا لڑڍڈ پرےردہ مغربڈ

 ےبجائ ڍڈ ڍرنے نفڈ ڍڈ سےچ ہر ڍڈ ان بھڈ میں۔ ڎئڈ ہے

 دینے محبت مجھے نے انہےں۔ ڎئڈ ڍرتڈ تصدیق برمال

 ڍر نہ ڎنجائش اتنڈ میں دل اپنے میں مڎر ڍڈ ڍےشش ڍڈ

 نہ ڍڈ جس زر شاہ اےر سڍے سما میں اس محبت ڍہ پائڈ

 نرم۔ ڎئیں اےڑھ لبادہ ڍا نفرتےں‘  محبتیں ےالڈ بھےلنے

 جھلسنے میں ڌٓ  ا ڍڈ انتقام جذبے سے حساس ےنازڇ

 ےعدہ ڍا دینے طالق سے مجھ زر شاہ ڍہ جب اب اےر لڎے
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 چڍڈ ٹھان ڍچھ سب میں جب اےر ڎئے ٓ ا تم تے تھا چڍا ڍر

 مجھے ےہ جب اےر دیا بدل ڍے ارادےں میرے نے اللہ تے

ڎیا بدل ڍچھ سب پھر۔ تھا رہا چھےڑ  ‘‘… 

۔ ڎئڈ رڇ ڍہتے ڍہتے اچانڇ بعد ڍے بےلنے دیر بہت ےہ

 ہڈ پر اس باندھے ٹڍٹڍڈ جے دیڍھا طرف ڍڈ حذیفہ پھر

 ےازٓ ا اپنڈ خےد اسے۔ دڈ ہنس ےہ۔ تھا ہےئے جمائے نظریں

 سے بہت ےازٓ  ا ےالڈ ہنسڈ پھےٹڈ ٹےٹڈ۔ لڎڈ اجنبڈ بہت

 ڍچھ‘  چبھن ڍڈ چیز ڍسڈ ہےئے محسےس بڍھرے ڍانچ

۔ تھڈ ےاضح بہت جھلڇ ڍڈ مالل ڎہرے ڍسڈ‘  ٹےٹنے

 شدت ڍڈ تڍلیف۔ ئڈٓ ا اتر بھڈ میں نڍھےںٓ ا چبھن ہڈ ایسڈ

۔لڎڈ جڎمڎانے بھڈ ھیںنڍٓ ا سے  
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 تھڈ ئڈٓ ا بات یہ میں ذہن میرے دفعہ ایڇ صرف!  حذیفہ ’’

 ڍہا ڍے ڍرنے قبےل اسالم تمہیں میں برطانیہ نے میں جب

 ڍرانا باےر مجھے سے اندر میرے نے ڍسڈ ےقت اس۔ تھا

 مسلمان پر تم جے ہےں مسلمان پڍڈ ڍتنڈ خےد میں ڍہ چاہا

 سےچ اپنڈ نے میں مڎر ہےں رہڈ ڍر عائد شرط ڍڈ ہےنے

 پیدائش میں ڍہ پر ڎمان اس۔ تھا دیا جھٹڇ ےقت اسڈ ڍے

 تے ہےں رڍھتڈ تعلق سے اسالم۔ ہےں ڎے ڍلمہ ہےں مسلمان

 میں۔ ہے جےاز ڍیا ہےنا مسلمان پڍڈ ایڇ لیے میرے پھر

 میں ڍاش۔ نہیں ڍافڈ جےاز یہ ڍیا ہےں بیٹڈ ڍڈ مسلمان ایڇ

لیتڈ سےچ ےقت اس  …؟‘‘ 

 ڎزر ہڈ یےں لمحے ڍئڈ درمیانڈ تھڈ ےشخام بالڍل اب ےہ

۔ڎئے  
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 ہنسڈ پر انڍسارڈ ڍڈ عےرت میں بعد ڍے نےٓ ا یہاں ’’

 میں ڍہ تھا ڍہا برمال اےر تھا اڑایا مذاق ڍا اس نے میں۔ تھڈ

 اپنڈ میرڈ یہ ڍہ تھا زعم یہ مجھے۔ ڎڈ ڍرےں نہیں سب یہ

 فیصلےں ڍے ےالدین اپنڈ زندڎڈ اپنڈ میں پھر۔ ہے زندڎڈ

 ہر ڍا ڍرنے فیصلے میں بارے اپنے؟ ڍرےں قربان ڍیےں پر

 ڍیےنڍر دےسرا ڍےئڈ تے ہے حاصل مجھے صرف اختیار

 میں زعم اس۔ ہے سڍتا ڍر مداخلت میں زندڎڈ ذاتڈ میرڈ

 اپنے ہےں سڍتڈ بدل تے ڍے بندےں میں ڍہ ڎئڈ بھےل یہ میں‘ 

۔نہیں ڍے مقدر لڍھے ڍے ہاتھےں  

 ہے ندامت پر ضد ہر اےر خیال ہر‘  سےچ ہر اپنڈ مجھے جٓ ا

 ہے رہا ٓ ا ہےتا ےہڈ سے برسےں سابقہ ساتھ میرے۔ ہے رہڈ

 ڍتنا ڍا تقدیر میرڈ میں اس۔ تھا ڍانتیجہ اعمال میرے جے
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 ایمان بھڈ پر اس اےر ہےں ڎئڈ جان بھڈ یہ میں ہے قصےر

 مرضڈ ڍڈ اللہ ہے ہےتا ڍچھ جے میں دنیا ڍہ ہےں ئڈٓ ا لے

 بھٹڍائے ہمیشہ مجھے ہے تے چاہتا ےہ اڎر۔ ہے ہےتا سے

 ڎناہ ہر مجھے نے اس دیڍھے محبت ڍڈ اس مڎر رڍھتا

 پسندڈ خےد اےر‘  دھرمڈ ہٹ‘  ضد میرڈ۔ رڍھا بچائے سے

۔دڈ دڍھا راہ سیدھڈ مجھے نے اس باےجےد ڍے  

 سے زبان خلےص اےر دل صدق دفعہ ایڇ صرف نے میں

 تھا مانڎا سے اس راستہ ڍا نڍلنے سے نڎرڈ اندھیرڈ

 ذہن میرے۔ دیں ڍر رےشن راہیں سارڈ میرڈ ےن اس اےر

 ےاضح بات ہر پھر اےر دڈ بخش جھلمالہٹ ڍے تاریڍڈ ڍڈ

 چلڈ ڍھلتڈ خےدبخےد ڎرہیں سب مےجےد میں اس۔ ڎئڈ ہےتڈ

 ڎمراہ میرڈ اےر سےچ اندھڈ میرڈ‘  دل میرے۔ ڎئیں

 ہے رےشن راستہ میرا تے اترڈ جب پٹڈ بندھڈ پر نڍھےںٓ ا



Novelnagri 
772 

 اےر ہےا سے رضا ڍڈ اس ڍچھ جے ہڍ لیا جان نے میں۔ ڎیا

 سچ بھڈ یہ ہاں۔ ڎڈ ڍرےں نہیں شڍےہ سے اس ڍبھڈ اب

 ڍچھ اسے تے بھیجا جب پر زمین ڍے انسان نے اللہ ہے

 اےر تھڈ دڈ ڍر بھڈ بندڈ حد ڍڈ ان ہےئے دیتے اختیارات

 ٓ تعالڈ اللہ۔ ڍیا غلط ڍیا ڍچھ جے ساتھ میرے نے اس زر شاہ

 تے حڍم یہ مڎر تھے دیے ضرےر اختیارات ڍچھ اسے نے

 غلط۔ اٹھائے فائدہ ناجائز ڍا اختیارات ان ےہ ڍہ تھا دیا نہیں

 پاڍستان ہمیشہ۔ تھا درست ےہ تے تھڈ غلط میں۔ چلے سمت

؟ رہا ڍرتا سب یہ ڍیےں ےہ پھر قریب ڍے اسالم‘  رہا میں

؟نے اس اپنایا طریقہ غلط میں معاملے میرے ڍیےں  ‘‘ 

 نے اس تے ہےئڈ چپ ےہ ھات رہا دیڍھ بغےر اسے حذیفہ

 منتظر ڍا سننے دےبارہ ڍہ جب لیا بدل زاےیہ ڍا نڎاہےں
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 ڍہنے پھر ےہ بعد ڍے رہنے خامےش دیر ڍافڈ۔ رہا ضرےر

۔لڎڈ  

 پر فیصلے اپنے میں ڍہ ڍہا مجھے نے تم!  حذیفہ ’’

 سےچنے رات دن۔ سےچا بہت نے میں تے ڍرےں نظرثانڈ

 ہےں پائڈ ڍر فیصلہ یہ میں ڍر جا ڍہیں اب۔ دیے ڎزار میں

 سے دیر چاہے۔ ہے لےٹتا طرف ڍڈ اصل اپنے انسان ڍہ

 چاہتڈ سڍےن دیر ڍچھ میں تے ہےں لےٹڈ میں جے اب۔ سہڈ

 مجھے۔ ہےں چاہتڈ بنانا حصہ ایڇ ڍا یہاں ڍے خےد۔ ہےں

 بھاڎنے پیچھے ڍے سراب ایڇ مسلسل میں ڍہ ہے لڎتا

 اجےڑن ڍے خےد مجھے ابھڈ۔ ہےں ڎئڈ ہے چےر چڍنا سے

 زندڎڈ اپنڈ ساتھ ڍے عزم نئے ایڇ سے سرے نئے۔ ہے

۔ہے ڍرنا غازٓ ا ڍا  
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 میں تڇ جب رہڈ بھٹڍتڈ میں اندھیرے تڇ تب میں

 سے جب اےر رہڈ سےچتڈ میں بارے ڍے ذات اپنڈ صرف

 ڍسڈ ڍر نڍل سے حصار ڍے ذات اپنڈ صرف نے میں

 عیاں سب تے ہے ڍیا شرےع سےچنا میں بارے ڍے ذات اےر

 ایڇ اب میں۔ ہیں ڎئڈ ڍھل ڎرہیں سڈ بہت۔ ہے ڎیا ہےتا

 تھڈ رہڈ نہیں پسند میرڈ بھڈ ڍبھڈ جے زندڎڈ ایسڈ

 مرضڈ یہڈ ڍڈ اللہ ڍیےنڍہ ڎڈ ڎزارےں لیے اس صرف

 جے ڍہ ہے سنا ڍہتے ڍے زر شاہ پاپا اڍثر نے میں اےر ہے

 پر اس۔ جائے ڍیا لیے ڍے بھالئڈ ڍڈ نسلےں ئندہٓ ا فیصلہ

 ڎئڈ ہے خامےش ہڈ بالڍل اب ےہ‘‘  ۔ہےتا نہیں پچھتاےا ڍبھڈ

 ڎئے ہے شرےع بہنا سے نڍھےںٓ ا نسےٓ ا ڍب نجانے۔ تھڈ

 ڍے اس ڍر اٹھ تھا رہا دیڍھ بغےر اسے جے حذیفہ۔ تھے

 میں نڍھےںٓ ا ڍڈ اس ڍر اٹھا سر نے اس۔ ہےا ڍھڑا ٓ ا سامنے
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 جذبے اچھے بہت۔ تھڈ رےشنڈ سڈ بہت ےہاں تے دیڍھا

۔تھے رہے مچل  

؟حذیفہ نا ہے خےش تم سے لےفیص اس میرے ’’  ‘‘ 

 بہت تم ڍہ تھڈ خےاہش سے ہمیشہ میرڈ۔ زیادہ بہت ہاں ’’

 اضطراب‘  سڍےنڈ بے ڍڈ ذات تمہارڈ میں۔ رہے خےش

 یہاں ڍر لے سے مالقات پہلڈ۔ تھا ہےا الجھا میں اسرار اےر

 بہت ڍڈ محبت سے تم نے میں جب میں بعد تڇ نےٓ ا

 تمہارے بعد ڍے شادڈ سے زر شاہ اےر ڍڈ سے خلےص

 میں تے میں بارے ڍے رڍھنے سےچ ڍےئڈ ایسڈ میں بارے

 سے یقین میں مڎر ڍہے نہ ڍہے تم۔ تھا سڍتا نہیں بھڈ سےچ

 ایڇ‘  ادھےرڈ بالڍل بغیر ڍے زر شاہ تم ڍہ ہےں سڍتا ڍہہ

 خلےص پےرے نے میں اےر ہے مانند ڍڈ رےح ہےئڈ بھٹڍڈ

 ڍڈ مالنے سے جسم ڍے اس ڍے رےح ہےئڈ بھٹڍڈ اس ڍے
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 ڍےئڈ پر ڍےشش اس اپنڈ مجھے اےر ڍڈ ڍےشش سڈ اپنڈ

 پر فیصلے تمہارے ہڈ نہ ہے پچھتاےا ڍےئڈ نہ۔ نہیں ندامت

 ڍیا میں سٓ ا ڍڈ دنےں اچھے فیصلہ جے ڍیےنڍہ ہےں افسردہ

۔ہے التا پھل ضرےر ےہ جائے  ‘‘ 

 ڍہا میں انداز مختلف ڍے بات ڍہڈ ڍڈ اس میں خرٓ  ا نے اس

 حذیفہ۔ دڈ مسڍرا اختیار بے میتس نڍھےںٓ ا بہتڈ ےہ۔ تھا

 ملتے ڍے لےڎےں ڍم بہت دےست مخلص بلڍہ لےڌ جیسے

 رہنمائڈ پرخلےص ڍڈ ان ڍے ڍم بہت تے جائیں مل اڎر۔ ہیں

 پر عنایت اس ڍڈ اللہ۔ ہےا فخر پر خےد اسے۔ ہے تڈٓ ا میسر

۔ڎیا ہے سرشار دل  

 لڑڍڈ سڈ اچھڈ ڍسڈ پلیز تم؟ مانےڎے بات ایڇ میرڈ تم ’’

 صاف اےر اچھے اتنے خےد تم لینا ڍر ضرےر ڈشاد سے
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 پیارڈ سڈ اچھڈ اتنڈ تے تمہیں ہے مالڇ ڍے سےچ ستھرڈ

۔ہیں سڍتڈ مل لڑڍیاں لڍھڈ پڑھڈ اےر‘  صےرت خےب  ‘‘ 

 اہم ڍا زندڎڈ یہ۔ ڎا ڍرےں تے شادڈ ہے ظاہر۔ نہیں ڍیےں ’’

 سے ایڇ ڍسڈ بلڍہ نہیں سے سارڈ بہت مڎر ہے حصہ

 مجھے۔ ہے نہیں ارادہ ڍےئڈ ایسا ھڈاب مڎر ہے جیسڈ تم جے

 ڍے ےالدین اپنے میں۔ ہیں درڍار سال ڍچھ میں ہےنے سیٹل

 ایڇ مجھے میں حال صےرت ایسڈ۔ ہےں یآ ا ڍر چھےڑ

 میں تے ابھڈ مشعال لیڍن ہے ضرےرت اشد ڍڈ فیملڈ

 ڍرنا سیٹ پہلے ڍے خےد۔ ہےں خالڈ سے ہاتھےں دےنےں

 جاب دبئڈ نے میں ڍہ نا تھا بتایا تمہیں نے میں۔ ہےں چاہتا

۔ ڎئڈ ہے قبےل درخےاست میرڈ۔ ہے ہےا ڍیا اپالئڈ لیے ڍے

 لیے ڍے ےرڇ فیلڈ پر پرےجیڍٹ انجنیئرنڌ میں دبئڈ
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 چال دبئڈ جلد بہت میں اب اللہ انشاء۔ ہے ڎیا مل لیٹر جےائن

۔ڎا جائے  ‘‘ 

 اس‘‘ ؟ ڎے ٹھہرے نہیں میں پاڍستان یہاں تم تے؟ ےاقعڈ ڍیا ’’

 ہال میں نفڈ سر ڍے مسڍرا نے اس تے ےچھاپ دم ایڇ نے

۔دیا  

 نہیں انڍار سے رہنے یہاں مجھے۔ ہے اچھا بہت پاڍستان ’’

 لیے ڍے رےزڎار غم۔ سڍتا رہ نہیں یہاں میں!  مشعال مڎر

 سے قسمت اےر ہے جانا سے یہاں میں ہرحال مجھے

 میں تے ہے رہا مل مےقع لیے ڍے ڍرنے ڍام دینڈ مجھے

 ڍے ڎزارنے زندڎڈ ڍیےنڍہ سڍتا ڍر نہیں نظرانداز اسے

 ڍے لمحہ ایڇ ڎیا رڇ ےہ‘‘ ۔ ہے ضرےرڈ بہت یہ لیے

 حاصل فخر یہ ہمیشہ مجھے!  مشعال’’ ۔ دیڍھا ڍے مشعال
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 اب جے تھا چاہا ڍے لڑڍڈ ایسڈ ڍسڈ نے میں ڍہ ڎا رہے

۔ہے لڎڈ ڍرنے خیال ڍا اےرےں زیادہ سے خےد  

 جاتڈ ہے ڎھبراہٹ بہت سے عادت اس تمہارڈ مجھے اڍثر

 ہے خےشڈ بہت ڍر دیڍھ بدال بدال یےں تمہیں اب مڎر تھڈ

۔ رہے خےش ہمیشہ ساتھ ڍے زر شاہ ڍرنا ڍےشش۔ ہے رہڈ

 بہڍا اسے نے حاالت اےر ےقت بس۔ ہے انسان اچھا بہت ےہ

 ڎے ڍرے عزت سے دل ڍڈ دےسرے ایڇ دےنےں تم اڎر۔ دیا

 سے طرف میرڈ ہاں اےر ڎڈ ڎزرے زندڎڈ اچھڈ بہت تے

 ےدماغ دل اپنے ڍبھڈ خیال میرا نہ سےچنا مت ھڍچ ڍبھڈ

 اےر رہا نہیں اب ےہ تھا ڍبھڈ درمیان ہمارے جے النا میں

 ہمیشہ دعائیں تمام میرڈ۔ تھا نہیں بھڈ ڍبھڈ ےہ ہے اب جے

 ہاتھ لیے ڍے دعا ڍبھڈ جب میں۔ ڎڈ ہےں ساتھ تمہارے

۔ڎا ہے ضرےر حصہ تمہارا میں دعائےں میرڈ ڎا اٹھائےں  ‘‘ 
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 النا مسڍراہٹ پر ہےنٹےں اپنے پر بات ڍڈ اس نے مشعال

 خےش نے اس پر جانے فخرسےنپے اےر اعتماد اس۔ چاہڈ

 پھر۔ پڑڈ رے اختیار بے ےہ ڍر ہے ناڍام مڎر چاہا ہےنا

 ایڇ ڍا اس حذیفہ۔ لڎڈ رےنے ڍر چھپا چہرہ میں ہاتھےں

 ہےنے انسان اچھا ایڇ ہمیشہ نے اس تھا دےست اچھا بہت

۔ھات ڍیا ادا حق ڍا  

 پائےں نہ مل سے تم میں ہےئے جاتے سے پاڍستان شاید ’’

۔سمجھے مالقات خرڈٓ ا یہ سے طرف میرڈ لیے اسڈ  ‘‘ 

 نے اس سے سٓ  ا ہڈ بہت‘‘ ؟ ڎے جائے چلے ےاقعڈ تم تے ’’

 ہمیشہ اسے ےہ ڍہ چاہا دل سے شدت بہت۔ پےچھا دےبارہ

 بھرپےر ڍڈ اس ابھڈ اسے۔ لے رےڇ یہاں لیے ڍے ہمیشہ
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 اب ےہ مڎر تھڈ ضرےرت ڍڈ ےستڈد پرخلےص

۔تھڈ چاہتڈ بننا نہیں خےدغرض  

 ال پر لبےں مسڍراہٹ دھیمڈ بھڈ ےہ‘‘ ۔ ہے مجبےرڈ ہاں ’’

۔مسڍرایا ڍر  

 اپنا ہے ڎئڈ ہے دیر ڍافڈ۔ ہےں چلتا میں اب!  مشعال اےڍے ’’

 اللہ اےر رہنا خےش ساتھ ڍے زر شاہ۔ رڍھنا خیال ہمیشہ

۔حافظ  ‘‘ 

 اٹھاتا قدم میں جلدڈ ےہ ڍہا بھڈ نے اس‘‘ ۔ حافظ اللہ ’’

 میں ڍمرے تنہا ےہاں تڇ دیر ےہ۔ ڎیا چال نڍلتا سے ڍمرے

 سرخ اپنا بعد دیر ڍافڈ۔ رہڈ ڍرتڈ صاف نسےٓ ا اپنے بیٹھڈ

 ڍے پاپا ےاپس ےہ ڍے ڍر صاف نڍھیںٓ ا متےرم‘  چہرہ رےیا

۔ڎئڈ ٓ ا میں ڍمرے  
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 میں ڍمرے اسے۔ تھے رہے پڑھ ڍتاب ڍےئڈ لیٹے لیٹے ےہ

۔ دڈ رڍھ طرف ایڇ ڍے ڍر بند ڍتاب ڍر دیڍھ ہےتا داخل

 ڍڈ ادھرادھر سے ان۔ ڎئڈ بیٹھ پر بستر ہڈ پاس ڍے ان ےہ

 جب۔ لڎڈ ڍرنے ڍےشش ڍڈ بٹانے دھیان اپنا ڍے ڍر باتیں

 دیڍھ نڍھیںٓ ا متےرم سرخ اےر چہرہ رےیا رےیا ڍا اس پاپا ڍہ

۔تھے رہے ہے پریشان ڍر  

 ہمیشہ ڍے حذیفہ جٓ ا میں۔ جائیں ہے پرسڍےن پٓ ا اب!  پاپا ’’

۔ ہے رہا جا ےاپس ےہ۔ ہےں ئڈٓ ا ڍہہ خداحافظ لیے ڍے ہمیشہ

 پٓ ا اڎر۔ نہیں ضرےرت قطعڈ ڍڈ ہےنے پریشان ڍے پٓ ا اب

 ڍےشش ڍڈ لینے میں اعتماد مجھے بجائے ڍڈ سختڈ

 رہڈ ڍہہ نہ سب یہ ڍے پٓ ا ڍھڑڈ میں بیچ یقینا تے ڍرتے

 ڍر اندازڈ دخل میں ڎڈزند ہمارڈ بھڈ ڍےئڈ اب۔ ہےتڈ
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 نے حذیفہ ڍبھڈ ہڈ نہ پاپا اےر سڍتا ڎھےل نہیں زہر ڍے

 رہنما مخلص ایڇ میرا تے ےہ۔ تھڈ ڍڈ ڍےشش ڍڈ ڎھےلنے

 ےہ۔ ہےا سے ےجہ اپنڈ میرڈ ہےا بھڈ ڍچھ جے تھا دےست اےر

 ڍرنے باتیں تڇ دیر ڍافڈ ےہ‘‘ ۔ ہے قصےر بے بالڍل تے

 ان ڍر رڇ ہڈ پر زےدرےا تے لڎڈ نڍلنے باہر جب بعد ڍے

۔لڎڈ دیڍھنے طرف ڍڈ  

 ڍر پلٹ ےہ۔ بےلے سے حیرت اےر یقینڈ بے ےہ‘‘…  مشعال ’’

۔ڎئڈ نڍل باہر بغیر دیڍھے  

خ[ …    [… 

 اندر سب ےہ جب تھڈ ہےئڈ لیٹڈ پر صےفے میں الئےنج ےہ

۔ تھیں چارےں ابیشا اےر زینب‘  چچڈ‘  بھابڈ۔ ہےئیں داخل

 ڍبھڈ۔ تھیں جاتڈ ےہیں بس ےہ تھا مدرسہ ڍےئڈ میں ڎائےں

 جایا چلڈ بھڈ ماما اےر امڈ بڑڈ درمیان ڍے سب ان ڍبھار
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 ڍر نڍل باہر سے ذات اپنڈ نے اس سے جب۔ تھیں ڍرتڈ

 بھڈ میں ڎائےں اس ڍہ ہےا علم تے ڍیا شرےع دیڍھنا اردڎرد

 خےاتین ڍڈ ڎائےں جہاں ہے ٹیےٹ انسٹڈ اسالمڈ ڍےئڈ

۔ہیں ڍرتڈ جایا لیے ڍے ےتربیت تعلیم  

۔دیڍھا ڍے سب ڍر مسڍرا نے اس… ؟‘‘ پٓ ا ڎئیں ٓ ا ’’  

 دن سارا۔ ڍریں چال چلڈ ساتھ ہمارے بھڈ پٓ ا۔ ہاں جڈ ’’

 جا ےہاں یقینا پٓ ا۔ ہیں رہتڈ بیٹھڈ چاپ چپ ہیں ہےتڈ اڍیلڈ

 رہڈ ڍر فرٓ  ا اسے علیشہ‘‘ ۔ ڎڈ ڍریں محسےس اچھا بہت ڍر

 اثبات ہےئے سےچتے دیر ڍچھ۔ ڎئڈ پڑ میں سےچ ےہ۔ تھڈ

۔دڈ ہال ڎردن میں  

 انہےں تے لڎیں جانے بھابڈ اےر علیشہ‘  ابیشا جب دن اڎلے

 ٓ فےرا ےہ تے دڈ دعےت ڍڈ چلنے ساتھ اپنے بھڈ اسے نے
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 بخش سڍےن اےر دینڈ بہت ماحےل ڍا ےہاں۔ ڎئڈ ہے تیار

 مدرسہ۔ مال سڍےن دلڈ بہت اسے ڍر ڎزار ےقت ےہاں۔ تھا

 اسالمڇ یہ ہڍ تھا یآ ا نہیں یقین بالڍل اسے ڍر دیڍھ

 منظم ڍڈ مدرسے اس ہے ادارہ منظم ڍےئڈ ڍا قسم اڍیڈمڇ

۔تھیں خاتےن سڈ نیڇ ایڇ ٓ اعلڈ  

 بہت ےہ تے ہے بیےڈ ڍڈ زر شاہ ےہ ڍہ ہےا علم انہیں جب

 مل سے ان مشعال۔ تھا اچھا انداز ڍا ان۔ ملیں سے خلےص

 ڍالس ڍڈ پاڇ نٓ قرا پہلے سے سب۔ ہےئڈ متاثر بہت ڍر

 ڍے سےالےں ڍے عےرتےں ان ےہ عدب ڍے اس۔ تھڈ ہےئڈ

 رے ڍڈ ےحدیث نٓ قرا حل ڍے ےمسائل مسئلہ اےر جےابات

 بہت مڎر تھا تبلیغڈ اڎرچہ انداز ڍا شانزہ۔ لڎیں بتانے سے

 ےہ۔ تھا ےاال ڍرنے متاثر ڍے دل اےر راثرٓ  پ رحڍمتٓ پ ہڈ
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 ساڑھے۔ ڎئڈ ہےتڈ ڎرےیدہ مزید ڎئڈ سنتڈ جیسے جیسے

 دل تے تھڈ رہڈ لےٹ پسےا ےہ جب قریب ڍے بجے ڎیارہ

 ئےٓ ا دےبارہ یہاں ڍل ےہ ڍہ تھڈ چڍڈ باندھ ارادہ پڍا میں

۔ڎڈ  

 سنتے باتیں ڍڈ شانزہ۔ تھڈ لڎڈ جانے مدرسے رےز ہر ےہ

 ےہ ڍرتے ڍرتے غےر پر تعلیمات ڍڈ ےحدیث نٓ قرا سنتے

 تعلیم ڍڈ بہنےں دےنےں ان نے پاپا۔ تھڈ لڎڈ بدلنے تڇ اندر

 ہڈ زبردستڈ۔ تھڈ چھےڑڈ نہیں ڍسر ڍےئڈ میں ےتربیت

 اےر ترجمہ ڍا پاڇ نٓ قرا ڍلمے نماز انہیں نے انہےں سہڈ

 ڍے شانزہ۔ تھیں دڈ سڍھا ضرےر تعلیمات بنیادڈ ڍڈ اسالم

۔ لڎڈ سیڍھنے ڍچھ بہت مزید ےہ بعد ڍے ڍرنے جےائن

 میں شرٹ اےر ٹرائےزر تے تھڈ ڎئڈ ےہاں ےہ جب دن پہلے
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 ےہاں ڍر جا ےہاں مڎر تھڈ ہےئڈ اےڑھے چادر اڎرچہ تھڈ

 حقیقڈ۔ تھڈ ہےئڈ شرمندڎڈ اسے ڍر دیڍھ ماحےل مذہبڈ ڍا

 اعتراض ٓ قابل ڈریسنڌ اپنڈ دفعہ پہلڈ اسے میں معنےں

۔لڎڈ  

 میں دےپٹے اےر قمیص شلےار پر طےر مڍمل ےہ دن اڎلے

 ٹھہرائے خاص ایڇ بھڈ میں ڎفتڎے ڍڈ اس۔ تھڈ ہےئڈ لپٹڈ

 حقےق۔ لڎڈ سیڍھنے زمانآ ا ڍے ےضبط صبر اپنے۔ تھا ڎیا ٓ ا

 حالےت ایڇ میں زبان۔ لڎڈ دینے تےجہ بھڈ پر العباد

 ےالڈ رہنے مےجےد میں نڍھےںٓ ا۔ تھڈ ئڈٓ ا اتر ےشائستڎڈ

 ڍڈ لہجے۔ ڎئڈ ہے ختم دھرمڈ ہٹ اےر ضد ڍڈ ےقت ہمہ

۔ تھڈ ڎئڈ ہے ےاقع ڍمڈ بھڈ میں بغاےت ڍڈ طبیعت اےر

 رہڈ جا بدلتڈ سے تیزڈ قدر اس شخصیت سارڈ بظاہر

 ےہ ڍے ےالےں دیڍھنے ہڈ میں ہفتے ایڇ صرف ڍہ تھڈ
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 دڍھائڈ ےشفاف صاف طرف ڍڈ ئینےٓ ا ایڇ سے باہر اندر

۔تھڈ لڎڈ دینے  

 جانے چلے ڍے عےرتےں تے ہےا ختم درس جلدڈ دن اس

 سالئڈ ےاقع ہڈ ساتھ ڍے مدرسے اسے شانزہ بعد ڍے

 میں ڍمرےں مختلف بڑے بڑے ےہاں۔ ئڈٓ ا لے میں سینٹر

 میں ڍمرے نما ہال بڑے بہت ایڇ۔ تھا رہا ےہ ڍام مختلف

 رہڈ ڍر ڍام ڍا سالئڈ پر مشین لڑڍیاں اےر عےرتیں ڍئڈ

 رہڈ جا میں ڍمرے ایڇ ایڇ لیے ہمراہ اسے شانزہ۔ تھیں

 اےر عےرتےں چلتے سے مہارت اےر مشینرڈ جدید۔ تھڈ

 متعلق ڍے ڎائےں جس تڇ عرصے ایڇ ہاتھ ڍے لڑڍیےں

 اسڈ۔ تھڈ ئڈٓ ا چلڈ تڈرڍھ خیاالت برے اےر غلط اتنے

 بھڈ محنتڈ اےر سڎھڑ مند سلیقہ اتنڈ عےرتیں ڍڈ ڎائےں

 ڍا ہاتھ میں ڈیزائن مقامڈ لڑڍیاں سارڈ بہت جڎہ ایڇ۔ ہیں
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 دلڍش صےرت خےب ہڈ بہت۔ دیں دڍھائڈ ڍرتڈ ڍام

 سے ےنفاست مہارت پر دےپٹےں اےر قمیصےں سے دھاڎےں

 سراہے ڍے ڍام اس ےہ۔ یآ ا پسند بہت اسے ڍام ےاال جانا ڍیا

۔سڍڈ رہ نہ بغیر  

‘‘ ۔ ہے ڍام صےرت خےب بہت تے یہ!  شانزہ ےیل ےیرڈ ’’

 بلیڇ پر قمیص سرخ اسے ڍر رڇ پاس ڍے لڑڍڈ ایڇ

 نے اس ڍر دیڍھ ڍرتے ڍام ڍا ڍرےشیے سے دھاڎےں

۔ڍیا مخاطب ڍے شانزہ  

 خانے تہہ۔ چلنا نیچے ساتھ میرے ڍل۔ نہیں ڍچھ تے یہ ’’

 دیڍھنا ےہ۔ ہے ہےا پڑا اسٹاڇ اڍ ڍام ڍے عےرتےں میں

 ڍام سے محنت اےر صےرت خےب بہت۔ ڎڈ جائے رہ حیران

۔خےاتین یہ ہیں ڍرتڈ  ‘‘ 



Novelnagri 
790 

 بڑھانے قدم ڎےٓ  ا ساتھ ڍے اس سے حیرانڈ ےہ‘‘…  اچھا ’’

۔لڎڈ  

 ڍیے مینج ڍیسے ٹیےٹ انسٹڈ دےنےں یہ نے پٓ ا!  شانزہ ’’

 بھڈ ڍام ڍے یہاں۔ دینا بھڈ ڈیےٹڈ ڍڈ جامعہ۔ ہیں ہےئے

 سب‘‘ ۔ ڍرنا بھال دیڍھ بھڈ ڍڈ ڎھر اپنے اےر رڍھنا خیال

 ہےئے جاتے طرف ڍڈ ڎھر ڍے شانزہ بعد دیڍھنے

۔تھا پر منزل باالئڈ ڍڈ سینٹر جے لڎڈ پےچھنے  

 جے۔ ہے مانڎتڈ خلےص اےر محنت تےجہ دارڈ ذمے ہر ’’

 ہڈ اتنا جائے ڍیا سے دارڈ ذمہ اےر دارڈ دیانت جتنڈ ڍام

 اےر ڈیزائنرز ڍچھ نے ہم میں سینٹرز۔ ہے ہےتا مند سےد

 لیتڈ دیڍھ سب ےہڈ۔ ہے ہےا رڍھا ڍے عےرتےں ڍڈ یہاں

 لڎا چڍر جاتے تےٓ ا بار ڍئڈ میں دن بھڈ خےد میں۔ ہیں
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 میں ہاتھ اپنے میرے انتظام سارا ڍا مدرسے البتہ۔ ہےں لیتڈ

۔ہے  ‘‘ 

 بہت مجھے ڍریں یقین شانزہ ڍر دیڍھ ادارے دےنےں یہ ’’

 ڍے قسم اس ےاقعڈ ڍے ڎائےں اس۔ ہے رہڈ ہے خےشڈ

 خیال ڍا اس ڍے پٓ  ا ےیسے۔ تھڈ ضرےرت اشد ڍڈ سینٹرز

 ٓ ا ڍیسے یہاں پھر۔ ہیں ڍڈ الہےر شاید تے پٓ ا؟ ڍیسے یآ ا

 صےرت خےب سجائے سجے ڍے اس ساتھ ڍے اس‘‘ ؟ ڎئیں

 ےہ۔ پےچھا مزید نے اس ہےئے بیٹھتے میں رےم ڈرائنڌ

 ٓ  ا بھڈ پہلے دفعہ ایڇ ںمی ڎھر ڍے اس ساتھ ڍے شانزہ

۔تھڈ چڍڈ  

 دےنےں یہ اےر تھا یآ ا ڍے صاحب شےہر ڍے پٓ ا خیال یہ ’’

 عمارت۔ تھے دیئے ڍر ڍرےا سیٹ نے اس بھڈ سینٹرز
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 دیڎر اےر سازےسامان مشینرڈ ڍڈ سینٹرز ڍر لے سے

۔ہے ڍرتا پےرڈ ےہڈ ضرےریات  ‘‘ 

 حیران ازحد ےہ پر انڍشاف اس‘‘ ؟ زر شاہ مطلب ڍا پٓ ا ’’

 سر شانزہ ڍر دیڍھ ہےتے حیران تحاشا بے ڍے مشعال۔ تھڈ

 تابڈ بے ےہ۔ ڎئڈ نڍل باہر سے ڍمرے ڍر مسڍرا ہالتے

 ےہ۔ لڎڈ ڍرنے انتظار ڍا ےاپسڈ ڍڈ اس تڇ دیر ڍافڈ سے

 اڑاتڈ بھاپ ڎرم۔ تھڈ ٹرے میں ہاتھ ڍے اس تے لےٹڈ جب

 ڍر رڍھ پر ٹیبل پلیٹ ڍڈ بسڍٹ ڍر تھما اسے ڍپ ڍا چائے

 میں ہاتھ اپنے ڍے اس۔ ڎئڈ بیٹھ ہڈ ساتھ ڍے اس ڈبھ خےد

۔لڎڈ پینے ڎھےنٹ ڎھےنٹ ےہ جس تھا ڍپ ڍا چائے بھڈ  

 ہم۔ تھڈ ہےئڈ میں یےنیےرسٹڈ مالقات میرڈ سے زر شاہ ’’

 اڎرچہ۔ تھے علم طالب ڍے ڈیپارٹمنٹ جرنلزم دےنےں
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 ہمارڈ میں شرےع شرےع باےجےد ڍے ہےنے فیلےز ڍالس

 رسمڈ صرف۔ تھڈ ہےتڈ نہیں چیت بات خاص ڍےئڈ

 ڍڈ اس فرینڈڍا میرڈ دن ایڇ پھر۔ تھڈ ہڈ سلیڇ علیڇ

 نے اس میں بعد۔ تھا ڎیا ہے ایڍسیڈنٹ ڍر ٹڍرا سے ڎاڑڈ

 ڍڈ مدد میں جانے لے ہاسپٹل ڍڈ فرینڈ میرڈ اےر میرڈ

 تھڈ رہتڈ ہےتڈ مالقات اڍثر ہمارڈ بعد ڍے اس بس۔ تھڈ

۔تھڈ ہڈ تڇ شپ فرینڈ پھلڍڈ ہلڍڈ جے  

 جس ےٓ اب میرے۔ ہیں بھڈ خطیب اےر ہیں ےاعظ ےالد میرے

 پر لیےل ملڍڈ ےغیر ملڍڈ ےہ ہیں منسلڇ ساتھ ڍے جماعت

 ڍے ابے اپنے۔ ہیں دیتے انجام فریضہ ڍا تبلیغ ڍڈ اسالم

 ٓ  ا غالب رنڌ ڍا ہڈ ان بھڈ اندر میرے ہےئے رہتے ساتھ

 ساتھ ڍے ابے اپنے میں عالقےں پسماندہ نے میں۔ ہے چڍا
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 اےر سےچ ےرےاج رسم‘  اعتقادات ڍے ںلےڎے ڍر مل

 ڍام بہت پر رےڎردانڈ سے طرف ڍڈ تعلیمات اسالمڈ

 ڍہ تھا ڍا نےعیت اسڈ ڍچھ بھڈ مضمےن میرا پھر۔ ڍیاہے

 ڍڈ قسم اسڈ سے طرف ڍڈ ابے اپنے دن ئےٓ ا مجھے

۔تھیں رہتڈ دستیاب معلےمات  

 میں فیلڈ ڍڈ اےرتبلیغ حڍایت تڇ لیےل یےنیےرسٹڈ نے میں

 یےنیےرسٹڈ۔ ہے ہےا ڍیا ڍام خاصا اچھا ڍر مل ساتھ ڍے ابے

 ےہاں ڍر جا میں ڍالس ڍسڈ نہ ڍسڈ دن ایڇ ہفتے ہر میں

۔ تھڈ ڍرتڈ بتایا متعلق ڍے تعلیمات اسالمڈ ڍے طلباء ڍے

۔تھا ڍرتا اٹینڈ ضرےر لیڍچر ےہ میرا بھڈ زر شاہ  

 طرف ایڇ ڍہ تھا یہ عالم ڍا ابترڈ اےر پسماندڎڈ ذہنڈ

 ملنڌ اس جے تھیں ہےئڈ لڎڈ الئنیں ڍڈ ںلےڎے بداعتقاد

 ہمارے تم دن اس مشعال اڎر تھے ئےٓ ا ڍرےانے دعا سے
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 ڍیسا ملنڌ ےمتقڈ زاہد نہاد نام ےہ۔ دیڍھتیں اےر ہےتڈ ساتھ

 ڍے جس تھا دمڈٓ ا جےان سالہ تیس ڍٹا ہٹا ایڇ۔ تھا انسان

۔ تھیں انڎےٹھیاں ڍڈ سےنے میں انڎلیےں ڍڈ ہاتھےں دےنےں

 چاندڈ سےنے لمبڈ لمبڈ میں ڎلے۔ تھے ےڍڑ میں بازے

 عجیب ایڇ سے نڍھےںٓ ا اےر تھیں رہڈ لٹڇ ماالئیں ڍڈ

۔تھڈ ٹپڍتڈ ےحشت سڈ  

 ڍم انجان‘  جاہل ان ڍہ ہےا احساس ڍر دیڍھ مجھے دن اس

 جےان سے ڍےن؟ ڎا ڍرے ڍےن جہاد خالف ڍے لےڎےں فہم

 ڍڈ رےشنڈ ڍڈ تےحید ڍے لےڎےں بداعتقاد ڎےنڎے اندھے

 ڍم اندر ڍے دماغےں ڍے ان جے ہے ڍےن۔ اڎ الئے طرف

 ڍرے ےا در ڍے ڎہڈٓ ا پر ان؟ ڎا نڍالے بھس بھرا ڍا علمڈ

 یہ میں عالقے اپنے مجھے نے زر شاہ جب دفعہ پہلڈ؟ ڎا
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 ڍے لمحے ایڇ نے میں تے ڍڈ فرٓ ا ڍڈ ڍھےلنے ادارہ

 ادھر میں ڍہ ہے چاہتا ڍیےں شخص یہ ڍہ تھا سےچا ضرےر

 اپنڈ ڍچھ سب نے میں جب ھرپ؟ ڍرےں ڍام یہاں ئےںٓ ا

 اس ےاقعڈ ڍہ ڎیا ٓ ا یقین مجھے تے دیڍھا سے نڍھےںٓ ا

 ان جے ہے ضرےرت اشد ڍڈ ادارے ایسے ایڇ ڍے عالقے

 ڍڈ رےشنڈ ڍڈ اسالم ڍر نڍال سے غارےں اندھیرے ڍے

’’  ڍے لےڎےں ڍہ ٹھہرا مقصد یہ جب۔ ئےٓ ا لے طرف

 دینا انجام سر فریضہ ڍا‘‘  المنڍر عن ےنہڈ امربالمعرےف

 نے میں۔ ڍریں غازٓ ا سے عالقے اس نہ ڍیےں پھر تے ہے

 بنےا ادارے دےنےں یہ نے اس۔ لڈ بھر حامڈ سے زر شاہ

 صرف میں ڎائےں اس۔ بھڈ ڍلینڇ ایڇ میں ساتھ دیے

 ڎیا ہے تڇ مڈل میں بعد جے تھا اسڍےل ڍا ڎےرنمٹ ایڇ

 ہائڈ اسے ڍے ڍر استعمال اثرےرسےخ اپنا نے زر شاہ۔ تھا
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 ڍے اسڍےل قریبڈ باہر سے ڎائےں۔ دلےایا درجہ اڍ اسڍےل

 پڍڈ سڑڍیں ڍچڈ ناپختہ ڍڈ یہاں۔ دیا دلےا درجہ ڍا ڍالج

 درجہ ڍا اسڍےل ہائڈ ڍے اسڍےل پرائمرڈ ڎرلز۔ بنےائیں

 ڍا زر شاہ جب میں۔ لڈ منظےرڈ سے ڎےرنمنٹ ڍڈ دینے

 اندر ڍے اس نجانے۔ تھڈ ہےتڈ حیران تے دیڍھتڈ جنےن

 صلے ڍسڈ بغیر ےہ ڍہ تھڈ بات ڍیا سڈای تھڈ لڎن ڍیسڈ

 جیب اپنڈ صرف بھڈ ےہ اےر تھا رہا ڍر ڍام سب یہ ڍے

 طرح ڍڈ لےڎےں ٓ عمےما…  خاطر ڍڈ فائدے ڍے لےڎےں سے

 شاہےں اےر ےڈیرےں‘  چےہدریےں ان نظریات بھڈ میرے

 نے میں جب اےر تھے نہیں اچھے متعلق ڍے جاڎیردارےں

 تے ڍیا سے زر شاہ لسےا یہڈ ڍرتے اظہار ڍا حیرت اپنڈ

؟تھا ڍہا ڍیا نے اس مشعال ہے جانتڈ  
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 پرےقار صبیح ڍے اس بدستےر جمائے نظریں مشعال

 رہا چمڇ سے احساس ڍسڈ جے ڎئیں دیڍھے ڍے چہرے

 سجدےں مےجےد پر پیشانڈ رےشن میں ہالے ڍے دےپٹے۔ تھا

 حےصلےں ستارے ڍے نڍھےںٓ ا جھلمالتڈ ڍڈ اس‘  نشان ڍا

۔تھے رہے ڍر عیاں قصے ڍے ےعزم  

 ڍے لےڎےں ڍے عالقے اس خےد ےہ ڍہ تھا ڍہا نے س ا ’’

 ےبرائیےں بداعتقادڈ‘  ےرےاج رسم ڍے یہاں‘  فیصلے غلط

 تاریڇ اندھے ڍے جہالت عالقہ یہ ڍا اس۔ ہے پیداےار ڍڈ

 چاہتا النا تبدیلڈ ایڇ یہاں ےہ۔ ہے ہےا ڈےبا میں اندھیرےں

 سچڈ ڍڈ ےرسالت تےحید۔ تبدیلڈ ےرےشن یقین پر۔ ہے

 دفعہ پہلڈ جب مشعال۔ لڎن سچڈ ڍڈ امید یقین‘  رےشنڈ

 چند صرف تے تھڈ ئڈٓ ا یہاں میں لیے ڍے سرےے صرف
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 خاص ڍچھ یہاں ٓ عمال میں جب پھر تھا ڍیا مشاہدہ ڍا لےڎےں

 النے تبدیلڈ ےرےشن سچڈ ڍےئڈ‘  منےانے ڍچھ‘  ڍرنے

‘  لڎن سچڈ ڍڈ ےامید یقین دینے ڎہڈٓ ا سے ےرسالت تےحید

 سے بہت تے اترڈ میں میدان لیے ڍے ڍرنے پیدا میں دلےں

 بہت۔ تھے ہےئے رےڍے راہ ہمارڈ جے تھے مسائل ایسے

۔تھا پڑا ڍرنا سامنا ہمیں ڍا مسائل سے  

 پیر یا ملنڌ ڍسڈ ڍے بچڈ اپنڈ عےرت ایڇ صرف یہاں

 مردےں اےر عےرتےں سب یہاں بلڍہ تھڈ رہڈ پٹےا نہیں سے

 اےر ملنڌ‘  ےفقیر پیر یہڈ نزدیڇ ڍے ان۔ تھا حال یہڈ ڍا

 پالتے اےر ڍھالتے ڍے ان یہڈ۔ ہیں داتا ڍے ان ےالے قبرےں

 اندر ڍے لےڎےں تھڈ جہالت قدر اس استغفراللہ۔ ہیں

 مان خدا ڍے ےجاڎیر دےلت نے شخص ہر یہاں۔ تھڈ العلمڈ
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 حیائڈ بے اےر تھیں پر عرےج دشمنیاں خاندانڈ۔ تھا رڍھا

 سے نڍلنے سے ےںڎھر تنہا چاریاں بے لڑڍیاں ڍہ قدر اس

 ان نے ٹےنےں جادے ڍے فقیرےں پیرےں ان۔ تھیں ڎھبراتڈ

 قبر ہر۔ تھا دیا رڍھ ڍے ڍر ےبرباد تباہ ڍے عقیدےں ڍے

 پر قبرےں لےڌ ڍے ڍر تصےر ہےا پہنچا ڍےئڈ ڍے ےالے

 اےر دعائیں ڍر ڎڑڎڑا رےرے مانڎتے منتیں‘  جالتے دیئے

 میںہ ڍچھ سب ڍہ تھے ڍہتے تڇ یہاں۔ تھے ڍرتے سجدے

 ڎندم اناج میں ڎھرےں ڍے ان تے چاہیں ےالے قبرےں یہ

۔ڎے جائیں مر بھےڍے لےڌ ےرنہ ڎے ئیںٓ ا چاےل  

 ڍے بچے ڍے ڍسڈ اڎر ڍہ تھڈ حالت یہ ڍڈ اعتقاد اندھے

 دڍھائے ڍے ڈاڍٹر ڍسڈ ےہ ڍہ ڍے اس بجائے ہے ڎیا ٓ ا بخار

 میڈیسن‘  اپنائے اصےل ڍے صحت حفظان۔ ڍرےائے عالج

 تھے بھاڎتے پاس ڍے مےلےیےں اےر پیرےں ںفقیرے ےہ‘  لے
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 اعتقادڈ ےبد بداعمالڈ طرف ہر۔ تھے دیتے لٹا ہزارےں اےر

 اس میں ڍہ تھا ڍیا ےعدہ نے میں سے زر شاہ۔ تھا زےر ڍا

 ڍڈ اس میں بدلنے حالت ڍڈ لےڎےں ڍے عالقے اس ڍے

 ہم۔ ڎڈ ڍرےں پرچار ڍا تعلیمات اسالمڈ۔ ڎڈ ڍرےں مدد

 یہاں جے تبدیلڈ رےشن ےہ۔ ڎے ئیںال تبدیلڈ ایڇ ڍر مل سب

 میں ےاقعڈ جے دے ڍر رےشن مستقبل ڍا بچے بچے ڍے

 باقڈ میں دنیا اس لیےا نام ڍے اسالم ابھڈ ڍہ دے ڍر ثابت

 رےشنڈ ابھڈ۔ چھائڈ نہیں تاریڍڈ طرح پےرڈ ابھڈ۔ ہیں

 سچڈ ڍڈ امید سجڈ سے ڍرنےں ڍڈ ایمان تےحید۔ ہے باقڈ

 پےرڈ ایڇ میں بعد ےڍ ڍرنے بات سے ابے اپنے۔ رےشنڈ

 اےر ٹیچرز‘  تھے ڈاڍٹرز میں جن ڎئڈ ٓ ا یہاں ہمراہ ڍے ٹیم

 اردڎرد یہاں ڈاڍٹرز۔ تھیں خےاتین ماہر ڍڈ ڍڑھائڈ سالئڈ
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 مرد ٹیچرز۔ تھے لڎاتے ڍیمپ فرڈ میں ڎائےں مختلف ڍے

۔تھے دیتے ڎہڈٓ ا ڍے لےڎےں ےعےرتیں  

 ےجہالت ڈعلم ڍم ڍڈ لےڎےں تھا نہیں سانٓ ا اتنا بدلنا دم ایڇ

 فرسےدہ‘  رےایات غلط ےالڈ ملنے نسل در نسل پیچھے ڍے

 ڍے یہاں نے جس تھڈ سےچ زدہ ڍہن اےر ےرےاج رسم

 یہ اب تھا ہےا جڍڑا طرف ڍڈ جالے ڍے مڍڑڈ ڍے لےڎےں

 اےر سےچ اچھڈ‘  رےایات اچھڈ ڍڈ اسالم ڍہ تھا ڍام ہمارا

 ڍڈ ان ڍے ڍر ڎاہٓ ا لےڎےں ان سے ےرےاج رسم قبےل ٓ قابل

 ڍے ڍرام صحابہ ڍے ملسو هيلع هللا ىلصنبڈ میں اسالم غازٓ  ا۔ بدلتے چسے

 دےر ہر۔ تھا پڑا ڍرنا سامنا ڍا ےاذیت مخالفت پناہ بے بھڈ

 متعارف بھڈ جب ڍے رےح اصل ڍڈ اسالم بھڈ جہاں میں

 ےقت اس۔ ڎیا ہے شرےع سلسلہ ڍا ےجدل جنڌ ڎیا ڍرےایا

 ڍسڈ سےچ ڍڈ لےڎےں ڍے آج اےر سےچ ڍڈ عربےں ڍے
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 مذہب ڍے اجداد بائےٓ ا بھڈ انہیں۔ تھڈ نہ مختلف طرح بھڈ

 ڎیا ڍہا ڍے ڍرنے عبادت ڍڈ اللہ ایڇ صرف ڍر چھےڑ ڍے

 سےچ غلط ڍڈ بزرڎےں اپنے بھڈ ڍے لےڎےں ڍے یہاں اےر

 پیرا عمل پر تعلیمات اسالمڈ بجائے ڍڈ ڍرنے پیرےڈ ڍڈ

 تاڍید ڍڈ ڍرنے مطالعہ ڍا مجید نٓ قرا۔ تھا ڎیا ڍہا ڍے ہےنے

۔تھڈ ڎئڈ ڍڈ  

 پرستش ڍڈ بتےں ڍے مٹڈ تے لےڌ ڍے جاہلیت زمانہ

 بے‘  خےاہشات اندھڈ‘  سےچ غلط لےڌ یہ اےر تھے ڍرتے

 زمانہ ٓ نتیجتا۔ تھے جھڍتے ڎےٓ ا ڍے دےلت‘  رےڈ راہ

 ہے دشمن ڍے ڍرام صحابہ ڍے ملسو هيلع هللا ىلصپٓ ا لےڌ ڍے جاہلیت

 ہمیں ڍہ ڍڈ ڍےشش زیادہ بہت بھڈ نے لےڎےں ان۔ ڎئے

 ےہراساں زدہ خےف رحط ڍسڈ نہ ڍسڈ۔ دیں بھڎا سے یہاں

 پر جانے نڍل ڍر چھاڑ چھےڑ سب سے یہاں ڍے ڍر
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 بنے پیرےفقیر یہ رڍاےٹ بڑڈ سے سب۔ دیں ڍر مجبےر

 بھال مڎر تھے ڎئے ہے مشتعل لےڌ پر ڍہنے ڍے ان۔ تھے

 ہمیں صرف نہ نے جنہےں‘  ڍا فیملڈ ڍڈ اس اےر زر شاہ ہے

 بلڍہ ڍڈ فراہم جڎہ لیے ڍے ڍرنے مضبےط پائےں یہاں

 سےچ ڍڈ لےڎےں۔ ڍڈ بھڈ مدد ڍڈ طرح ہر ےمالڈ القڈاخ

 اےر بہنیں بھابڈ‘  زینب چچڈ ڍڈ زر شاہ لیے ڍے بدلنے

 ڍے عےرتےں ڍر جا میں ڎھرےں ڍے لےڎےں خےد امڈ بڑڈ

 ڍلینڇ۔ تھیں ڍرتڈ درخےاست لیے ڍے نےٓ ا میں مدرسے

 ڍیمپ ٹیچنڌ اےر میڈیڍل فرڈ اےر ڍرےانے عالج سے

۔ھیںت ڍہتڈ ڍے ڍرنے رابطہ سے  

 بہت تعاےن ڍا فیملڈ ڍڈ اس اےر زر شاہ میں عالم ایسے

 جا ڍرتڈ ترقڈ دنیا جےں جےں۔ ہےا ثابت ےمددڎار معاےن

 چل ٹرینڈ میں لےڎےں ڍے سطح ےنچلڈ عقل ڍم تے ہے رہڈ
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 ڍے ڎھرانےں خےشحال اےر ڍالس اپر ڍام جے ڍہ ہے چڍا

 غلط ےہ چاہے ہے تقلید ٓ قابل میں حال ہر ےہ ڎے ڍریں لےڌ

 ہےا ثابت معاےن بہت لیے ہمارے اصےل یہڈ۔ ہے نہ ڍیےں ہڈ

 اےر دیڍھا نے لےڎےں غریب اےر مزارعےں ڍے یہاں جب

 ڍچھ سب ہڈ خےد تے عےرتیں ڍڈ شاہےں ڍہ ڍیا محسےس

 ان۔ ڎئڈ تےڑ دم خےدبخےد مخالفت ڍڈ ان تے ہیں رہڈ ڍرےا

 ہمیں پھر اےر ڎئے ہے پست حےصلے ڍے رائڈٓ ا محاذ ڍڈ

۔ڎیا مل مےقع ڍا ےڍرن ڍام اپنا  ‘‘ 

 نڍھےںٓ ا رےشن اےر چہرے مسڍراتے ڍے اس بغےر مشعال

۔رہڈ دیڍھتڈ ڍے  

 لڑڍیےں ڍڈ ڎائےں ہر مطابق ڍے سرےے ہمارے!  مشعال ’’

 اڎر۔ نہیں اسپتال ڍہیں۔ ہے درپیش مسئلہ ڍا اسڍےل ہائڈ ڍے

 تے ہیں مےجےد ےہاں سہےلتیں دےنےں یہ سے قسمتڈ خےش
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 دستیاب فرنیچر‘  ٹیچرز‘  یڈیسنم‘  ڈاڍٹر سے بدقسمتڈ

 لےڎےں جاڎیردار حاڍم ڍے ےہاں تے ہیں چیزیں یہ اڎر۔ نہیں

 میں لےڎےں اڎر۔ ہیں ہےئے تلے پر ڍرنے استحصال ڍا

 ڍرنے پست حےصلے ڍے ان مسائل مختلف تے ہے شعےر

 یقین ہمیں مشعال ہے حالت برڈ بہت۔ ہیں ڍھڑے تیار ڍے

 پرافسےس بہت شانزہ‘‘  ۔ہے ملڇ مسلمان ایڇ یہ تآ ا نہیں

۔رہیں ہالتڈ میں نفڈ ڎردن میں انداز  

 بہت ادارے دےنےں یہ ڍہ ہے شڍر الڍھ الڍھ ڍا اللہ اب ’’

 ہمارڈ پرےجیڍٹ ہمارا۔ہیں رہے ڍر ڍام اپنا طرح اچھڈ

 ڍڈ ڎائےں۔ ہے ہےا ہمڍنار سے ڍامیابڈ زیادہ سے تےقع

 ڍام میں ڍھیتےں ساتھ ڍے مردےں پہلے جے عےرتیں ےہڈ

 بچےں اپنے۔ ہیں سنبھالتڈ ڎھر صرف اب ےہ۔ تھیں ڈڍرت
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 ادھر ہے جاتا بچ ےقت جے اےر ہیں ڍرتڈ تربیت مناسب ڍڈ

 ڍا عےرت۔ ہیں جاتڈ ٓ ا میں سینٹر سالئڈ پھر یا مدرسے

 اصل ڍا تربیت ڍڈ لڑڍڈ ایڇ۔ ہے ڎھر ڍا اس مقام اصل

 اپنے اےر بچےں اپنے‘  ڎھر اپنے ےہ ڍہ ہے یہڈ ہڈ مفہےم

 سے اسلےبڈ خےش داریاں ذمہ دیڎر ےہعال ڍے شےہر

 عےرتےں ان ادارے دےنےں یہ ہمارے اےر لے دے سرانجام

 ذمے اپنڈ بلڍہ زادڈٓ ا شخصڈ یہ اندر ڍے لڑڍیےں اےر

۔ ہیں رہے ڍر ادا بخےبڈ ڍام ڍا بخشنے شعےر ڍا داریےں

 ےہ۔ نہیں اجازت ڍڈ نےٓ ا میں سینٹر یہاں ڍے عےرتےں جن

 ڍہ ہے ہےا فائدہ یہ تے ایڇ سے اس ہیں جاتڈ لے ڎھر ڍام

 بہت عےرتیں یہ دےسرا ہے ڎیا ٓ ا ہنر ہاتھ ڍے عےرتےں ان

‘  چغلڈ‘  غیبت میں جن برائیےں ےاخالقڈ معاشرتڈ سڈ

 میں سرفہرست بازڈ بہتان اےر پرستڈ نفس‘  ڎےئڈ فحش
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 بڑڈ ہڈ سے برائیےں ان۔ ہیں ڎئڈ بچ سے ان تڇ حد ڍافڈ

 ڍے برائیےں ان ڍے عےرتےں جب۔ ہیں لیتڈ جنم برائیاں

 سے ڍام ایسے ہر خےدبخےد ےہ تے ہے ڎیا ٓ ا شعےر ڍا انجام

۔ہیں برتتڈ اجتناب  ‘‘ 

 اےر لیا جائزہ ڍا محےیت ڍڈ مشعال نے شانزہ ڍر بتا سب یہ

۔دیں مسڍرا پھر  

 اٹھانے قدم پہال بس۔ ہے دیاجلتا سے دئیے نا ہیں ڍہتے ےہ ’’

 ہمیں نے ٓ الڈتع اللہ۔ ہے جاتڈ ہڈ ٓ ا تے منزل ہے دیر ڍڈ

 بھڈ سے ڍامیابڈ بڑڈ بہت ایڇ ساتھ ساتھ ڍے عزت

۔نےازا  ‘‘ 

 رہڈ اتار اندر اپنے لفظ بہ لفظ سے غےر بہت جے مشعال

 ڍا سےالےں سے بہت ےالے پلنے اندر اپنے اسے۔ تھڈ
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۔ ڎئے ہے حل سےال شدہ حل غیر سے بہت۔ ڎیا مل جےاب

 ممفہے اصل ڍا زندڎڈ۔ ڎئے ہے مڍمل اقتباسات نامڍمل

 ڍچھ دل جہاں۔ ڎیا ٓ ا سامنے ڍے اس ڍر ڍھل طرح پےرڈ

۔ لڎڈ ڍرنے سے شانزہ مےازنہ اپنا ےہ ےہاں تے ہےا مطمئن

 سےچ ڍڈ اس نہ ڍہ ہےئڈ شرمندڎڈ دلڈ اسے ڍر جان یہ

 سارڈ ےہ…  ڍردار ڍا اس ہڈ نہ اےر تھڈ جیسڈ شانزہ

 سارڈ نے شانزہ اےر تھڈ بھاڎتڈ پیچھے ڍے دنیا زندڎڈ

 ےہ تڇ یہاں دڈ ڎزار میں تالش ڍڈ قصدم ایڇ زندڎڈ

 رہڈ ڍر ڍےشش لیے ڍے حصےل ڍے مقصد اپنے مزید

۔تھڈ  

 اےر رضا ڍڈ اس ےبرڍت عنایت ڍڈ اللہ نے ہم الحمدللہ ’’

 ڍڈ یقین اےر ےعزم لڎن ڍڈ عمل سچائڈ ڍڈ ارادے اپنے

 اللہ انشاء اےر لیا پا ڍے مقصد نیڇ اس اپنے سے پختڎڈ
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 اس۔ ہیں رڍھتے ارادہ ڍا ےڎزرن ڍر ڍچھ بہت بھڈ ڎےٓ ا

 ہے درڍار مدد ڍڈ ٓ ےتعالڈ تبارڇ اللہ صرف ہمیں لیے ڍے

 تے ڎڈ ہے ساتھ ہمارے ہستڈ شریڇ ال ےحدہ ےہ تڇ جب

 ہر‘  مشڍل ہر ہمارڈ۔ نہیں خےف ڍا بات بھڈ ڍسڈ ہمیں

 فتح ڍڈ اللہ طرح جس ڎڈ جائے بدل میں سانڈٓ ا مصیبت

 ہے ڎیا چال سنےرتا تڇ اب خےدبخےد ڍام ہر سے ےنصرت

۔ لڈ سانس ڎہرڈ ایڇ نے مشعال‘‘ ۔ ڎا ہے یہڈ بھڈ ڎےٓ ا

 بھرےسہ پر ذات ڍڈ اللہ۔ تھیں خاتےن پرعزم ہڈ بہت شانزہ

 استعمال ڍا ارادڈ قےت اےر شاڍر پر تقدیر‘  ےالڈ رڍھنے

 ےہ ثبےت جاڎتا جیتا ڍا جس عےرت مند حےصلہ ےالڈ ڍرنے

 ہڈ پہلے ےہ میں صےرت ڍڈ مدرسے اےر سینٹر سالئڈ

 بہت ایڇ میں ارادےں اےر سےچ ڍڈ اس۔ تھڈ چڍڈ دیڍھ
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 چبھ بھڈ اب سےال ایڇ مڎر ہےئڈ رےنما تبدیلڈ مثبت بڑڈ

۔تھا رہا  

 سارے اس‘‘ ؟ ڎڈ مانیں نہیں تے برا پٓ ا؟ پےچھےں بات ایڇ ’’

 ڍچھ سے اس راست ٓ براہ دفعہ پہلڈ نے اس میں عرصے

۔تھڈ ڍڈ ہمت ڍڈ پےچھنے  

 ہےئے مسڍراتے‘‘ ۔ پےچھے ضرےر نہیں ڍیےں ہاں ’’

۔ملڈ اجازت مند حےصلہ  

 ڎزارا ےقت سارا اتنا ساتھ ڍے زر شاہ نے پٓ ا!  شانزہ ’’

 انسان ڍیسا ےہ مطلب میرا؟ ہے پاپا ڍیسا نے پٓ ا اسے۔ ہے

 سےال نے اس ڍار خرٓ  ا جھجڍتے ڍچھ الجھتے ڍچھ‘‘ ؟ ہے

 جھڍڈ جھڍڈ ڍڈ اس لمحے ڍچھ شانزہ۔ تھا دیا ہڈ ڍر

 لرزش معصےم ڍڈ پلڍےں فڎن سایہ پر ھےںنڍٓ ا ڍانپتڈ
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 پلڍیں سے تےقف تھےڑے نے اس جب۔ رہڈ دیڍھتڈ

 میں نڍھےںٓ ا ڎہرڈ سیاہ ڍالڈ ڍڈ اس نے اس تے اٹھائیں

 ےاندیشےں ےسےسےں لرزتے چند سےائے اسے ےہاں جھانڍا

۔دیا نہ دڍھائڈ خاص ڍچھ ڍے  

 اچھے ایڇ ےہ ہے ڎزرا ےقت بھڈ جتنا ڍا اس ساتھ میرے ’’

 ڍڈ اس۔ ہے ڎزرا طرح ڍڈ فیلے ڍالس ہمدرد‘  انانس

 ڍے رڍھنے پرسنالٹڈ پرڍشش۔ ہے سڈ پراسرار شخصیت

 بڑڈ بہت ایڇ مجھے اندر ڍے اس اےقات بعض باےجےد

 ڍڈ ڍمڈ ایڇ اس بھڈ تم شاید۔ ہے لڎتڈ دینے دڍھائڈ ڍمڈ

 ےہ تے دیڍھا ڍے مشعال نے اس اچانڇ‘‘ ۔ ہے رہڈ پےچھ بابت

۔لڎیں دینے جےاب پھر ےہ۔ رہڈ چپ  
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 زیادہ ہڈ بہت دےران ڍے تعلیم میں یےنیےرسٹڈ زر شاہ ’’

 باےجےد ڍے ہےنے ےسیع بہت احباب حلقہ۔ تھا رہتا ریزرے

 پر طےر خاص تھا ڍرتا جایا ہے نہیں تڍلف بے سے ایڇ ہر

 ےہ میں شعبے اپنے۔ تھا ڍھاتا خار سخت تے سے لڑڍیےں

 اپنا لیے ڍے اس لڑڍیاں سڈ بہت ڍہ تھا مشہےر تڇ حد اس

 طرف ڍڈ ڍسڈ ےہ مڎر تھیں تیار ڍے دینے چھےڑ ڍچھ سب

 دےلت اےر مغرےر بہت ےہ میں لڑڍیےں۔ تھا نہیں ہڈ دیڍھتا

۔تھا مشہےر پرست  

 لیے ڍے زر شاہ نے چارڈ بے اس عقیلہ تھڈ لڑڍڈ ایڇ

 ان ڍہ ڍا ےالدین ڍے اس ہے بھال تے ےہ۔ لیں ڍھا تڇ ڎےلیاں

 ڍڈ بیٹڈ اپنڈ نے انہےں اےر ڎیا ٓ ا ےاقعہ سارا میں علم ڍے

 حےیلڈ لےڌ ےہ دفعہ ڍتنڈ۔ ڍیا رابطہ سے زر شاہ خاطر

 نے لےڎےں باقڈ ساتھ ساتھ ڍے زر شاہ مڎر تھے ئےٓ ا بھڈ
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 دیےانڎڈ ڍڈ لڑڍڈ اس۔ دیا ڍر انڍار سے رشتے اس بھڈ

 ہےئڈ حیران بہت میں پر ےانڍار تےجہڈ بے ڍڈ زر شاہ اےر

‘  یافتہ تعلیم‘  امیر۔ ھڈت لڑڍڈ حسین بہت ےہ مشعال۔ تھڈ

 ایڇ میں ڎفتڎے۔ مالڇ ڍڈ ےاطےار اخالق شائستہ‘  مہذب

 سے اس نے زر شاہ مڎر تھا رڍھائے رڍھ اےر سلیقہ خاص

۔دیا ڍر انڍار سے ڍرنے شادڈ  

 اس تے ڍیا دریافت بابت ڍڈ انڍار اس دفعہ ایڇ نے میں

 اےر ہےئڈ بھڈ حیران میں ےقت اس۔ تھا لیا نام تمہارا نے

 سے لڑڍڈ ایسڈ ایڇ ےہ ڍہ لیے اس حیران۔ بھڈ خےش

 دیڍھا میں بچپن صرف نے اس جسے تھا چاہتا ڍرنا شادڈ

 اخالق ڍے جس ہے ہےئڈ جےان ہڈ میں برطانیہ جے تھا

 اس ےہ ڍہ جانتا نہیں ڍچھ میں بارے ڍے ےڍردار ےسیرت

 لیے اس خےش میں اےر نہیں یا ڎڈ سڍے بھڈ چل ساتھ ڍے

 ڍے بزرڎےں اےر ےالدین لڑڍے ڍے ڍل جٓ ا ٓ عمےما ڍہ ہےئڈ
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 ڍے ےناپسند پسند اپنڈ بجائے ڍڈ دینے اہمیت ڍے فیصلےں

 پرانے برسےں انہیں لیے ڍے اس چاہے۔ ہیں دیتے ترجیح

 شاہ اےر ڍرتے نہیں دریغ ےہ پڑیں دھےنا ہاتھ سے تعلقات

 سے تم ڍہ تھا چاہتا ڍرنا شادڈ لیے اس صرف سے تم زر

 لمحہ ایڇ ےہ‘‘ ۔ ہے یاڍ طے نے بزرڎےں رشتہ ڍا اس

 ےقت اس یہ’’ ۔ دیڍھا ڍے چہرے ڍے مشعال بغےر پھر رڍیں

 تے تمہیںدیڍھا نے میں جب اب مڎر تھا خیال میرا ڍا

 ہڈ لیے ڍے دےسرے ایڇ ےاقعڈ دےنےں تم ہےا احساس

 ہڈ ےیسڈ تم تھا چاہتا لڑڍڈ زر شاہ جیسڈ۔ ہے ڎئے بنائے

۔ہے  ‘‘ 

 بہت سے ئیڈیلٓ ا ڍے اس ںمی۔ ہےں نہیں ےیسڈ میں…  نہیں ’’

 ڍے دےنےں ہم۔ ہےں ڍھاتڈ میچ نہیں بھڈ بالڍل۔ ہےں دےر

 ڍہ ٓ حتڈ میں ڍردار ے اخالق‘  میں شخصیت‘  میں مزاجےں
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 زمین بلڍہ ہے فرق ایڇ بھڈ میں اسٹائل ڍے سےچنے

 ڍر سن سن باتیں ڍڈ پٓ ا شانزہ تے یہ۔ ہے فرق ڍا سمانٓ ےا

 نہیں ایسڈ ہڈ الڍلب میں تے ےرنہ ہےں ڎئڈ بدل ڍافڈ میں

۔مسڍرائیں ڍر ڍھل ےہ تے ڍڈ تردید پرزےر نے اس‘‘ ۔ تھڈ  

 بات ڍڈ مزے ایڇ میں تمہیں چلے۔ بھڈ یہ ہے سڍتا ہے ’’

۔بتائےں  ‘‘ 

۔ڎئڈ ہے متےجہ سے جان پےرڈ ےہ پر پےچھنے ڍے شانزہ  

 طرح ڍڈ اےرےں ہےں متاثر بہت سے زر شاہ بھڈ میں ’’

 ےہ ڍہ نہیں لیے اس۔ ےںہ ڍرتڈ عزت بہت ڍڈ اس بھڈ میں

 ہے مالڇ ڍا شخصیت ڍن متاثر صےرت خےب اچھڈ ایڇ

 خےد تڇ جٓ ا ےہ۔ ہے ڍر ہٹ سے مردےں عام ےہ ڍہ لیے اس

 ےہ۔ میرے سےائے ہےا نہیں متاثر سے لڑڍڈ بھڈ ڍسڈ سے



Novelnagri 
817 

 میرا سے اس۔ سے ےجہ ڍڈ ڍرنے ڍام یہاں صرف بھڈ

 ملتا بج بھڈ اب اےر ہے ہےا ہڈ میں پردے ہمیشہ جلنا ملنا

 جٓ  ا نے اس۔ ہےں ہےتڈ ہڈ میں حالت ڍڈ پردے میں تے ہے

 ہم باےجےد ڍے اس مڎر دیڍھڈ نہیں شڍل میرڈ تڇ

۔ہیں ڍرتے چیت بات طرح اچھڈ بہت دےنےں  ‘‘ 

 ٓ ا پر شخصیت ڍڈ زر شاہ خےدبخےد مےضےع ڍیسے نجانے

۔رہڈ سنتڈ چاپ چپ ےہ۔ تھا ڎیا سا جم ڍر  

 میرڈ دےران اس تے تھڈ ئڈٓ ا میں عالقے اس میں جب ’’

 دےنےں زر شاہ اےر شےہر میرے۔ تھڈ چڍڈ ہے شادڈ

 عزت بہت ڍڈ زر شاہ ےالد میرے۔ تھے فیلےز یےنیےرسٹڈ

(   شےہر ڍا شانزہ)   ٓ یحیڈ ہڈ ذریعے ڍے زر شاہ۔ ہیں ڍرتے

 ہے شادڈ میرڈ پھر تھے ئےٓ ا ڍر لے رشتہ میرا ےالدین ڍے
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 میجر ڍل جٓ ا ےہ۔ ڎئے چلے میں رمڈٓ ا شےہر میرے اےر ڎئڈ

۔ ہےں رہتڈ یہاں ہ ہمرا ڍے سسر اےر‘  ساس اپنڈ میں۔ ہیں

 تےٓ ا یہاں ماہ ہر شےہر۔ ہیں بیٹے دے میرے اللہ ماشاء تے اب

 خےشحال پرسڍےن‘  ڍامیاب ہڈ بہت ایڇ۔ ہیں رہے

 نے سسرالیےں میرے۔ ہےں رہڈ ڎزار زندڎڈ ازدےاجڈ

 بلڍہ ڍیا نہیں اعتراض پر ڍام سےشل اس میرے بھڈ ڍبھڈ

 ڍےشش ڍڈ ڍرنے مدد میرڈ سے طریقے ممڍن ہر تے ےہ

۔ہیں ڍرتے  ‘‘ 

 اچھڈ ایڇ ےہ۔ تھڈ رہڈ بتا میں انداز مطمئن ہڈ بہت ےہ

 سے ان مڎر تھیں باتےنڈ ڍچھ ےہ۔ رہڈ سنتڈ بنڈ سامع

 ےہ۔ تھا ہےتا نہیں بےر بالڍل بندہ سے سننے یا ڍرنے باتیں

۔ ئڈٓ ا چلڈ ڈحےیل ڍر ڎزار ےقت ساتھ ڍے ان تڇ دیر ڍافڈ
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 باقڈ۔ لڎا اچھا بہت ڍر ڎزار ےقت ساتھ ڍے شانزہ اسے

۔تھڈ رہڈ خےش بہت ےہ دن سارا  

خ[ …    [… 

 دنےں ڎزرے ہڈ ان۔ تھے رہے ڎزر سے رفتار اپنڈ دن

 ہڈ بہت تے لےٹڈ ےاپس سے مدرسے ےہ جب دن ایڇ میں

 تڇ دیر ڍافڈ۔ تھڈ ملڈ ڍے سننے خبر ڍن حیران زبردست

 ےہ ڍہ ہےا یقین جب۔ رہڈ زیراثر ڍے خبر اس خےد ےہ تے

 ڍمرے ڍے بھابڈ شڎفتہ مشعال تے ہے سچڈ ےاقعڈ خبر

 ڎئڈ میں ڍمرے ڍے ان ےہ بعد عرصے بہت۔ ڎئڈ ٓ ا میں

۔ہےئیں خےش بہت ڍر دیڍھ میں ڍمرے اپنے اسے ےہ۔ تھڈ  

؟ ہے سچ ےاقعڈ ےہ ڍیا ہے بتائڈ بات جے مجھے نے ابیشا ’’

 نظرےں سےالیہ ےہ تے ےچھاپ نے اس بیٹھتے پاس ڍے ان‘‘ 



Novelnagri 
820 

 ڍڈ ملڍےں ڍہ تھڈ رہڈ بتا ابیشا’’ ۔ لڎڈ دیڍھنے سے

 ملڇ بیٹے ڍے ایاز ملڇ عےرتیں ڍڈ ان سے حےیلڈ

 بتاتے‘‘ ۔ ہیں ئڈٓ ا ڍر لے لیے ڍے نشاء رشتہ ڍا صہیب

 جسے ڎیا ٓ ا یاد نےجےان سا خےبرے ےہ اچانڇ اسے بتاتے

 اپسڈے سے ڎھر ڍے زرینہ پہلے سے شادڈ اپنڈ نے اس

۔تھا دیڍھا بیٹھے میں ڎاڑڈ پر  

 ایسا تے بھڈ پہلے۔ دیا ڍر انڍار نے امڈ بڑڈ مڎر…  ہاں ’’

 ڍا دشمنڈ پھر اےر تھا یآ ا رشتہ ایڇ تے بھڈ پہلے۔ تھا ہےا

 تے مجھے۔ ہے رہا جا ہےنے ےہڈ پھر اب اےر تھا ہےا غازٓ ا

 ڍیا نجانے دفعہ اس جانے خدا۔ ہے رہا لڌ ڈر بہت مشعال

 اسے۔ لڎیں بتانے ےمتفڍر پریشان دم ایڇ بھابڈ‘‘ ؟ ہے

۔ہےئڈ حیرت بہت ڍر سن ڍا انڍار  
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؟تھیں ئڈٓ ا ڍر لے رشتہ یہ عےرتیں ڍےن ’’  ‘‘ 

۔بیےیاں ڍڈ جبار ملڇ اےر ایاز ملڇ ’’  ‘‘ 

‘‘ ؟ بتائڈ نہیں ےجہ اصل ڍڈ النے رشتہ نے انہےں تے…  اےہ ’’

 اسے الجھتے ڍچھ بھابڈ تے ڍیا سےال دےسرا نے اس

۔لڎیں یڍھنےد  

 نہیں ہڈ مہلت ڍڈ بتانے ےجہ انہیں نے امڈ بڑڈ…  نہیں ’’

 پرانڈ سےائے ہے سڍتڈ ڍیا بھڈ ہے ےجہ پھر۔ تھڈ دڈ

 سےچ تے ہیں ڎئے جم پر پائےں اپنے پھر ےہ اب؟ ڍے دشمنڈ

 تے ابھڈ۔ جائے لیا چڍا بدلہ ڍا دشمنڈ پرانڈ ڍہ ڎا ہے لیا

 بالڍل ڍے زر اہش اےر آذر۔ ہے ہےا علم ڍے چچا ڍمال صرف

 امڈ بڑڈ۔ لیا نام ڍا نشا نے عےرتےں ان ہڈ جیسے۔ نہیں علم

 ڍر چل خےد میں حےیلڈ ہمارڈ ےہ۔ دیا ڍر انڍار ٓ فےرا نے
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 ڍہ نہیں تے مطلب یہ ڍا اس۔ دڈ عزت انہیں نے ہم اےر ئیںٓ ا

 جا نہیں بھڈ چھپائڈ بات یہ پھر لیتے ڍر رشتہ ٓ فےرا ہم

 خدا۔ ڎا جائے ہے علم بھڈ ڍے آذر تڇ شام ہے ظاہر سڍتڈ

 نجانے۔ ہے رہا لڌ ڈر بہت مشعال تے مجھے ڍرے خیر

۔ رہڈ خامےش ےہ۔ تھیں فڍرمند ازحد ےاقعڈ بھابڈ‘‘…  ڍیا

 بتا ڍے بھابڈ ےہ اڎر تھا راز ایڇ جے میں ےدماغ دل ڍے اس

۔ تھا الزمڈ جانا ٓ  ا ڍا قیامت میں حےیلڈ اس ڍڈ تےشاہے دیتڈ

۔جانڈ تعافی ہڈ میں رہنے چپ نے اس  

 ٓ ا میں ڍمرے اپنے ےہ بعد ڍے باتےں ڍڈ ادھر ادھر چند

 سےچنے حل ڍا مسئلے درپیش اس سے خامےشڈ۔ ڎئڈ

 ڍراچڈ ڍل ج ٓ ا بھائڈ بہن تینےں اسامہ اےر نشاء عشاء۔ لڎڈ

 ڈائے ےہاں نے نشاء۔ تھے رہے رہ ہاں ڍے مامےں اپنے میں
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 بھڈ مہاسا اےر عشاء۔ تھا ہےا لیا ایڈمیشن میں ڍالج میڈیڍل

 بھڈ سال خرڈٓ ا اپنا میر شاہ ڍہ جب تھے رہے پڑھ ےہیں

 ڍا اس ڍل جٓ ا۔ تھا ڎیا ٓ ا ےاپس ڎائےں بعد ڍے جانے ہے ختم

 ڍا اس ڎےٓ ا۔ تھا رہا ڎزر ہڈ ساتھ ڍے بھیا آذر ےقت سارا

 پہلے سے اس مڎر تھا ارادہ ڍا ڍرنے اسٹارٹ بزنس اپنا

 ڍارےبار اپنا تاڍہ تھا چاہتا ڍرنا جاب میں ڍمپنڈ ڍسڈ ےہ

 اس جائے ہے حاصل تجربہ ڍچھ پہلے سے ڍرنے شرےع

۔ تھا ہےا ڍیا بھڈ اپالئڈ پر جڎہےں ڍئڈ نے اس میں سلسلے

 ڍا لیٹر ڍال صرف ڍل جٓ ا اےر تھا چڍا دے بھڈ انٹرےیےز

۔تھا منتظر  

 پھر۔ تھڈ رہڈ جا ڍرتڈ اختیار شدت سردڈ میں ڎائےں

 اےر نشاء۔ تھا ےاال ہےنے شرےع بھڈ مہینہ ڍا رمضان

 ہڈ میں درمیان الحال فڈ معاملہ ےاال رشتے ڍے صہیب
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 میں حےیلڈ برعڍس ڍے ےڈر خےف ڍے بھابڈ۔ تھا ہےا اٹڍا

 پرپےزل اس ڍے ملڍےں البتہ۔ تھڈ ئڈٓ ا نہیں ڍےئڈ تے قیامت

۔ تھڈ دڈ مچا ضرےر چل ہل میں خاندان ڍے شاہےں نے

 ہے علم متعلق ڍے رشتہ اس بھڈ ڍے زر شاہ طرف دےسرڈ

 سے ڍرنے رشتہ ڍے ڍر فےن ڍے امڈ بڑڈ نے اس۔ تھا اڎی

 ڍڈ ملڍےں بعد ڍے دن اس ڍہ جب تھا دیا ڍر منع ٓ فےرا

 ڍے رشتے اس مشعال۔ تھیں چڍڈ ٓ ا مزید دفعہ دے عےرتیں

 لڎڈ اچھڈ جےڑڈ ڍڈ نشا اےر صہیب اسے۔ تھڈ میں حق

 نہیں بھڈ سے ڍسڈ بات ڍڈ دل اپنے نے اس تے ابھڈ۔ تھڈ

 ڍے علیشہ ےہ ہےئے سےچتے ڍچھ دن اس مڎر تھڈ ڍڈ

 ےیلڍم اسے ڍر مسڍرا نے اس۔ ڎئڈ بیٹھ ڍر ٓ ا میں الن پاس

۔ڍہا  
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 ڍیا متعلق ڍے رشتے ڍے نشا اےر صہیب ملڇ تمہارا ’’

 اپنے ےہ بعد ڍے باتےں ڍڈ ادھرادھر چند‘‘ ؟ ہے خیال

۔ڎئڈ ٓ ا پر مطلب  

 یہاں…  ہیں پےچھتڈ ڍیا سے مجھ؟ ہےں سڍتڈ ڍہہ ڍیا میں ’’

 مشعال‘‘ ۔ ڎے چاہیں بڑے ڍے حےیلڈ اس جے ڎا ہے ڈےہ

 تلخڈ ےاضح ایڇ میں انداز ڍے علیشہ دیڍھا سے غےر نے

 ڍچھ ڍچھ پر بات ڍڈ ےدماغ دل اسے۔ تھڈ سردمہرڈ اےر

۔لڎا ہےنے یقین  

 ڍے مرضڈ ڍڈ لےڎےں تم بڑے ڍے حےیلڈ اس چاہے ’’

 لےڌ تم بھڈ پھر۔ جائیں ڍر فیصلے نہ ڍیےں ہڈ خالف

 ےاال اڎلےانے ڍچھ انداز ڍا مشعال‘‘ ؟ ڎڈ ڍرے ہیںن اعتراض
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 سے تلخڈ پھر لڎڈ دیڍھنے ڍے مشعال ڍر الجھ ڍچھ ےہ۔ تھا

۔دڈ ہنس  

 تے تھڈ رہڈ ہے شادڈ سے بھائڈ شاہ ڍڈ پٓ ا جب!  مشعال ’’

 اےر فیصلے ڍے حےیلڈ اس۔ ہیں غلط پٓ ا ڍہ تھا لڎتا ہمیں

 اس نہیں تے ضرےرڈ!  مشعال مڎر ہیں صحیح سب باقڈ

 نے پٓ ا۔ رہیں بنڈ ڎائے زبان بے لڑڍیاں ڍڈ حےیلڈ

 بھڈ مجھے دیڍھڈ دیڍھا ڍڈ سب ےقت اس تے ڍیا احتجاج

 صحیح نے پٓ  ا ہے لڎتا مجھے اب مڎر تھا لڎا برا بہت

 ہم۔ ہیں غلط رےیے ہمارے سےچ ہمارڈ۔ تھا ڍیا اعتراض

 ڍے ےرےاتیےں سےچےں پرانڈ۔ ہیں رہے دیڍھ ڍے ماضڈ

 ڍے ےنسب حسب یہ برادریاں تذا یہ۔ ہم ہیں قیدڈ

 ڍہ دیا فرما نے ملسو هيلع هللا ىلصاڍرم نبڈ جب؟ ہیں ڍیا اعتراضات
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 پر عجمڈ ڍے عربڈ ڍسڈ اےر پر ڍالے ڍے ڎےرے ڍسڈ

 ہم ڍیا ہم تے ڍے ٓ تقےڈ سےائے نہیں حاصل فضیلت ڍےئڈ

 ڍچھ سب یہ ڍیا؟ ڍرسڍتے نہیں پیےریفیڍیشن ڍڈ نفس اپنے

 پر ناءب ڍڈ ےنسب حسب اسڈ پہلے؟ سڍتا ہے نہیں ختم

 دے۔ لیا چھین باپ ہمارا سے ہم نے جنڌ ےالڈ جانے چھڑڈ

 نے پٓ ا۔ ڎئڈ چڑھ بھینٹ ڍڈ ضد ے انتقام عےرتیں مظلےم

 اب اےر ہے ڎئڈ ہے تباہ ڍیسے شخصیت ڍڈ بھیا شاہ دیڍھا

 رہے جا لیے چھین خےاب‘  خےاہشیں ڍڈ بہن ہمارڈ سے ہم

 دم ایڇ مشعال۔ تھڈ دڈ اڎل بات اصل نے اس‘‘ ۔ ہیں

 ڍے ڍر ہلڍا بےجھ ڍا دل ڍر ڍہہ سب علیشہ۔ ڎئڈ ہے مطمئن

 دیڍھنے اسے سے پریشانڈ اےر ڎئڈ ہے چپ ہڈ خےد پھر
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 دینے حےصلہ بھڈ مسڍراہٹ یہ۔ لڎڈ مسڍرانے ےہ۔ لڎڈ

۔لیں جھڍا نظریں نے علیشہ۔ تھڈ ےالڈ  

۔ تھڈ ڎئڈ ڎھر ڍے زرینہ بعد ڍے شادڈ اپنڈ میں جب ’’

 نے میں ےہاں ہےئے تےٓ ا سے جانب ڍڈ ڍھیتےں پر ےاپسڈ

 حیرانڎڈ بہت مجھے تے دیڍھا ڍے نشاء ساتھ ڍے صہیب

 ڍے لڑڍے ڍسڈ ڍے ملڍےں لڑڍڈ ڍےئڈ ڍڈ شاہےں۔ ہےئڈ

 یقین مجھے۔ تھا سڍتا نہیں ہڈ ہے یہ جائے پائڈ ڍھڑڈ ساتھ

 یہ بھال۔ رہڈ دیتڈ قرار ےہم اپنا اسے میں۔ یآ ا نہیں ہڈ

 ملڍےں لڑڍڈ ڍڈ اہےںش۔ تھا سچ یہ مڎر تھا سڍتا ہے ڍیسے

 زیادہ سے دھےٓ ا ڍا نشاء۔ تھڈ ڍھڑڈ ساتھ ڍے لڑڍے ڍے

 ڍا نظر اپنڈ اسے نے میں لیے اسڈ۔ تھا ہےا چھپا چہرہ

 رہڈ الجھڈ پر سےچ اپنڈ بھڈ میں میں بعد۔ دیا قرار دھےڍہ
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 تم ڍہ چاہا جڈ دفعہ ڍافڈ؟ ہے سڍتا ہے ڍیسے یہ ڍہ تھڈ

 سے خےد میں تے ےقت اس مڎر ڍرےں بات سے نشاء یا سے

 پھر۔ سڍڈ ڍر نہ ہڈ بات سے لےڎےں تم‘  تھڈ ناراض بھڈ

 تے بتایا متعلق ڍے رشتے ڍے صہیب ملڇ نے ابیشا جب

 نے میں لیے اسڈ۔ ڎیا ٓ ا یاد ےاقعہ پےرا ڍا دن اس مجھے

۔ہے جانتڈ تم شاید۔ ڍرےں بات سے تم سےچا  ‘‘ 

 ڍر رہ پاس ڍے بھائڈ شاہ الہےر سڈ۔ ایس۔ ایف نے نشا ’’

 میں اسڈ تھڈ پڑھتڈ میں ڍالج جس ےہ ےہاں۔ ہے ڍیا ہڈ

 ڍڈ نشاء سے اس۔ تھڈ پڑھتڈ بھڈ بہن ڍڈ صہیب ملڇ

 میں علم ڍے بھائڈ شاہ دفعہ ڍئڈ ےہ پھر اےر ہےڎئڈ دےستڈ

 صہیب ملڇ ےہیں۔ تھڈ ڎئڈ بھڈ ڎھر ڍے ان بغیر الئے

 ڎائےں مستقل لےڌ ےہ میں بعد۔ ڍیا پسند اےر دیڍھا اسے نے
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 اب۔ تھڈ نہیں بالڍل بات یہ میں علم میرے۔ ئےڎ ہے شفٹ

 اسڈ تے ہے ڍیا انڍار سے رشتے اس نے امڈ بڑڈ جے

 نے اسڈ۔ تھڈ ہےئڈ بات سے نشاء میرڈ پر فےن ڍے رات

 ڍڈ نشاء نے صہیب ملڇ۔ بتائڈ بات سارڈ یہ مجھے

 مرضڈ ڍڈ نشاء میں اس۔ ہے بھیجا رشتہ یہ سے مرضڈ

۔ تھڈ رہڈ رے بہت ےہ ڍر سن انڍار۔ ہے شامل پسند اےر

 صہیب ملڇ رشتہ ڍا اس اڎر مشعال ہے لڎتا تے مجھے

 شاہ ڍیےنڍہ ڎڈ ڎزرے ڍر ڍچھ ضرےر ےہ تے ہےا نہ سے

 اسڈ۔ ہیں باخبر سے پسند اےر مالقاتےں ڍڈ دےنےں بھائڈ

 ڍراچڈ بجائے ڍڈ الہےر داخلہ ڍا نشاء نے انہےں تے لیے

 زیادتڈ سڈجی پٓ  ا ساتھ ڍے بہن اپنڈ میں مڎر تھا دیا ڍرےا

 ہمارڈ مڎر ہے ضرےر مرا باپ ہمارا۔ ڎڈ دےں ہےنے نہیں
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 سے ڍرسڈ مشعال۔ تھڈ لڎڈ رےنے ےہ‘‘ ۔ ہے زندہ تے ماں

۔ڎئڈ بیٹھ پاس ڍے اس ڍر اٹھ  

 ہے ٹھیڇ سب اللہ انشاء۔ ہےنا مت بھڈ پریشان اےر مت رے ’’

 ہےئڈ شرےع بات پرانڈ ےہڈ بعد برسےں جے اب۔ ڎا جائے

 نے مشعال‘‘ ۔ ڎا ڍرے ہڈ بہتر ڍچھ ضرےر اللہ تے ہے

 ڍرتے صاف نڍھیںٓ  ا اپنڈ سے دےپٹے ےہ تے دڈ تسلڈ اسے

۔لڎڈ دیڍھنے اسے  

 ےہ پر حیرت ڍڈ اس‘‘ ؟ ہیں ڎئڈ بدل ڍتنڈ!  مشعال پٓ ا ’’

 تے ڍریں بات سے بھائڈ شاہ پٓ  ا اڎر!  مشعال’’ ۔ دڈ مسڍرا

۔ڎے جائیں مان ضرےر یقینا ےہ  ‘‘ 

 اچھڈ متعلق ڍے تعلقات ڍے زر ہشا اےر میرے سب تم ’’

 سے سنجیدڎڈ بہت‘‘ ۔ ہے رہڈ ڍہہ بھڈ پھر ہے جانتے طرح
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 ڎردن پھر ڎڑبڑائڈ پہلے ےہ تے دیڍھا ڍے علیشہ نے اس

۔لڎڈ ہالنے میں نفڈ  

 شاہ اےر تے اےر لیے اس۔ ہیں ڎئڈ بدل بہت سے پہلے پٓ ا ’’

 پٓ ا ڍے ڍر فےن اڍثر۔ رہے نہیں جیسے پہلے بھڈ بھائڈ

 نہیں ریسیے فےن تے پٓ ا۔ ہیں رہتے پےچھتے میں ےبار ڍے

 ایڇ میں ہفتے سے ابیشا اےر پاپا ماما ڍڈ پٓ ا مڎر ڍرتیں

 لیے اس تھڈ جانتڈ سب یہ ےہ‘‘ ۔ ہے ہےتڈ ضرےر بات دفعہ

۔رہڈ بیٹھڈ چپ  

 ڍڈ بات متعلق ڍے نشاء بھڈ سے امڈ اپنڈ رات نے میں ’’

 دے ئڈدڍھا رضامند ڍچھ ڍچھ ےہ ڍر سن بات سارڈ۔ ہے

 میں۔ ڍہا نہیں ڍچھ سے منہ نے انہےں الحال فڈ۔ ہیں رہڈ

 ڎے ڍریں ےہڈ بھائڈ آذر اےر ہے لڎایا اندازہ صرف نے
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 بھڈ ڍبھڈ ےہ۔ ڎڈ ہے خےشڈ ڍڈ ےالےں حےیلڈ سب میں جس

 امڈ بڑڈ۔ ٹھےنستے نہیں پر ڍسڈ زبردستڈ فیصلے اپنے

 حسب اڎر۔ ڎے چاہیں بھائڈ زر شاہ جے ڎڈ دیں جےاب ےہڈ

 پرانڈ سارڈ بات یہ تے جائے دیڍھا ڍر ہٹ سے بنس

 ڍا ننھیال ڍے بھائڈ شاہ یہ پھر۔ ہے ڍڈ غیرت اےر دشمنڈ

 ہے حل ہڈ معاملہ سارا پھر تے ڎئے مان ےہ اڎر ہے معاملہ

 منا ہڈ پٓ ا صرف ڍے ان ڍہ ہے خیال میرا اےر ڎا جائے

 نہیں مجال اےر ےہمت تٓ  جرا اتنڈ میں اےر ڍسڈ۔ ہیں سڍتڈ

 ڍسڈ متعلق ڍے ملڍےں اےر ہے ڍھڑا سامنے ڍے نا ےہ ڍہ

 تٓ جرا یہ نے ڍسڈ ڍبھڈ اڎر۔ ڍرے بات ڍےئڈ ڍڈ قسم بھڈ

 اےر ڎے جائیں تل پر مارنے مرنے ےہ تے لڈ بھڈ ڍر

 چاپ چپ ہم اڎر ہے معاملہ ڍا عزت ہمارڈ یہ!  پلیز مشعال

 ڍے پٓ  ا۔ ڎڈ دڍھائے ڍر انےڍھا ڍچھ نشاء تے رہے بیٹھے
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 بہت خےد مجھے اےر ہے رہڈ ہے جذباتڈ ڈڍتن ےہ علم نہیں

 میں ہے بات ڍڈ صہیب ملڇ تڇ جہاں۔ ہے رہا لڌ ڈر

 پہلے دن چند۔ ہےں چڍڈ مل دفعہ ایڇ سے اس بھڈ خےد

 سے اس میرڈ میں راستے جاتے طرف ڍڈ ڍھیتےں ہڈ

 ڍرنا بھڈ بات تے لیا رےڇ نے اس۔ تھڈ ڎئڈ ہے بھیڑ مڈھ

 مختلف ڍچھ سے ںبڑے اپنے۔ ہے ہےا سلجھا بہت ےہ۔ پڑڈ

 نہیں بھرےسہ پر مرد بھڈ ڍسڈ پر طےر عام نشاء۔ ہے

 اےر نظر ٓ جاذب ایڇ ےاقعڈ صہیب ملڇ پھر۔ ڍرتڈ

 سے سب لیے میرے۔ ہے نےجےان ےاال شخصیت پرڍشش

 نے میں اےر ہے خےاہش ڍڈ نشاء ےہ ڍہ ہے یہ بات بڑڈ

 ڍے امڈ بڑڈ اےر جان امڈ میں ڍہ ہے ڍیا ےعدہ سے نشاء

۔ڍریں مدد میرڈ پٓ ا پلیز اےر ڎڈ لےں منا  ‘‘ 
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 اللہ انشاء رڍھے بھرےسہ پر ٓ تعالڈ اللہ؟ ہے ڍرتڈ ڍیےں فڍر ’’

 زر شاہ تے ہے لڍھا ہڈ یےں نے اللہ اڎر۔ ڎا ہے ٹھیڇ سب

 ڍڈ سمجھانے ڍے نشاء تم۔ ڎا سڍے ڍر نہیں ڍچھ بھڈ

 غلط فیصلے اےقات بعض سے ہےنے جذباتڈ۔ ڍرے ڍےشش

 ڍہ ہیں ہےتڈ سنڎین ایسڈ غلطیاں بعض۔ ہیں جاتے ہے

۔ ہیں دیتڈ ڍر مجبےر پر پچھتانے ڍے انسان عمر سارڈ

 شاہ میں۔ لے ڍام سے مندڈ عقل اےر ہمت حےصلے نشاء

 ڍےشش ڍڈ ڍرنے قائل اسے۔ ڎڈ ڍرےں بات سے زر

 تھامے ہاتھ ڍا اس مشعال‘‘ ۔ ڍرے نہیں فڍر تم۔ ڎڈ ڍرےں

 ےہ سے باتےں ڍڈ اس۔ تھڈ رہڈ ڍر مطمئن اسے تھپتھپاتے

۔ڎئڈ ہے بھڈ پرسڍےن ڍافڈ  
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 اسے اچانڇ‘‘ ؟ ڎڈ چلے ساتھ تم ہےں رہڈ جا مدرسے میں ’’

 سر میں نفڈ نے علیشہ۔ ڎئڈ ہے ڍھڑڈ پےچھتڈ تے یآ ا خیال

۔دیا ہال  

 ےہاں۔ رہا چاہ نہیں دل بھڈ بالڍل جٓ ا میرا۔ جائیں چلڈ پٓ ا ’’

 ےدماغ دل۔ ڎڈ پائےں ڍر نہیں ڍچھ سے یڍسےئڈ ڍر جا بھڈ

۔ہیں ہےئے الجھے تبہ  ‘‘ 

 بڑڈ تم ڎڈ جائےں چلڈ میں۔ جائے ہے پرسڍےن تم!  علیشہ ’’

دینا بتا ڍے امڈ  

۔ تھڈ تیار ڍے جانے ےہ لپیٹے اردڎر اپنے چادر سڈ بڑڈ

 ےہ۔ تھڈ ڎئڈ بدل ڍتنا ےہ دیڍھا بغےر اسے نے علیشہ

۔رہڈ نہ بغیر سےچے  
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۔ ہیں ڈرہ جا نہیں بھابڈ جٓ ا۔ جائیں لے ساتھ ڍے خےرشیدہ ’’

 رہڈ ڍہہ صبح بھڈ ابیشا اےر ہیں مصرےف بھڈ جان امڈ

 سر پر بات ڍڈ علیشہ‘‘ ۔ ڎڈ جائے نہیں جٓ ا ےہ ڍہ تھڈ

 سے باہر تے لڎڈ جانے بالنے ڍے خےرشیدہ اندر ہالتے

 اس بجائے ڍڈ جانے اندر ےہ۔ دیا دڍھائڈ تآ  ا میر شاہ تےٓ ا

۔ڎئڈ ٓ ا طرف ڍڈ  

 چادر سڈ بڑڈ اسے نے میر شاہ‘‘ ؟ پٓ ا ہیں رہڈ جا ڍہیں ’’

۔پےچھا ڍر دیڍھ لپیٹے ڎرد اپنے  

 خاص بطےر نے شانزہ جٓ ا۔ ہےں رہڈ جا مدرسے ہاں ’’

۔ئےٓ ا چھےڑ بلڍہ چلے ساتھ میرے تے ہے فارغ تم۔ تھا بلےایا  ‘‘ 

 ڍا جانتے خیاالت ڍے ملڍےں سے میر شاہ ارادہ ڍا مشعال

 ےراست۔ ڎیا بھڈ مان ٓ فےرا ےہ اےر ڍہا اسے لیے اسڈ۔ تھا



Novelnagri 
838 

 متعلق ڍے ملڍےں اےر امڈ بڑڈ زر شاہ سے اس ےہ میں

۔رہڈ ڍرتڈ باتیں  

خ[ …    [… 

 تھڈ رہڈ لےٹ ےاپس سے مدرسے ےہ قریب ڍے بجے دے

 ڍر پہنچ قریب ڍے اس اچانڇ ڎاڑڈ تڈٓ ا سے عقب جب

 ہےنے مدٓ برا سے ڎاڑڈ ڍھڑڈ طرف ایڇ ےہ۔ ڎئڈ رڇ

 ملڇ بیٹا ڍا ایاز ملڇ ےہ۔ ڎئڈ دیڍھے ڍے شخصیت ےالڈ

۔تھا صہیب  

۔ ڎیا ٓ ا سامنے ڍے اس اٹھاتا قدم تیزتیز ےہ‘‘!  علیڍم السالم ’’

 ےہ میں دےپہر بھرڈ اس۔ ڎئڈ دیڍھے اسے چاپ چپ ےہ

 انسان ڍےئڈ اردڎرد۔ تھڈ ڍھڑڈ ڍنارے ڍے سڑڇ تنہا
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 رےڍنا راستہ اپنا یےں ڍا صہیب ملڇ اسے۔ تھا نہیں بھڈ

۔لڎا معیےب خاصا  

۔السالم ےعلیڍم ’’  ‘‘ 

 جب تھا رہا پےچھ ےہ‘‘ ؟ بیےڈ ڍڈ بھائڈ شاہ ہیں مشعال پٓ ا ’’

۔تھڈ ڍھڑڈ حیران ازحد پر لینے پہچان ڍے اس ےہ ڍہ  

 راہٓ سر یےں ےہ‘‘ ؟ ہیں رہے پےچھ ڍیےں پٓ  ا مڎر…  جڈ ’’

۔تھڈ چاہتڈ جاننا سبب ڍا رےڍنے  

 اپنا نے اس‘‘ ۔ ہےں صہیب ملڇ بیٹا بڑا ڍا ایاز ملڇ میں ’’

۔ڍرےایا تعارف  

ےجہ ڍڈ رےڍنے یےں مڎر ہےں جانتڈ ںمی ’’  …؟‘‘ 

 ملڍےں پھر دفعہ ایڇ بعد برسےں ڍہ ڎڈ ہےں جانتڈ تے پٓ ا ’’

 ڎیا بھیجا رشتہ لیے ڍے لڑڍڈ ڍڈ شاہےں سے طرف ڍڈ
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 پٓ  ا۔ ہے ڎیا ہے انڍار پھر بار اس طرح ڍڈ پہلے مڎر ہے

 بہت ہم بار اس سمجھائیں انہیں پٓ ا۔ ہیں بیڎم ڍڈ بھائڈ شاہ

 یہ شاید پٓ ا۔ہیں رہے مانڌ رشتہ یہ سے اہچ اےر خلےص

 اس۔ بھڈ نشاء اےر ہےں ڍرتا پسند ڍے نشاء میں۔ جانتیں نہیں

 نہ لےڌ پٓ ا…  مڎر تھا ڎیا بھیجا رشتہ یہ سے مرضڈ ڍڈ

 ڍے پٓ  ا ہمارا نسبت ڍڈ بھائڈ شاہ ڍہ ہے سچ یہ لیڍن مانیں

 بہت ڍڈ بھائڈ شاہ ہم۔ ہے تعلق ڎہرا ایڇ سے خاندان

 ڍر بھال بھےل ےغیرہ مخالفت اےر دشمنڈ۔ ہیں ڍرتے عزت

۔ ہیں چاہتے ڍرنا دارڈ رشتہ اےر دےستڈ پھر دفعہ ایڇ

 چاہتا ڍرنا ختم میں ڌٓ ا ڍڈ نفرت ڎئڈ سلڎائڈ ڍڈ برسےں

 ضرےر ڍڈ نشاء اےر میرڈ ڍہ ہے یقین مجھے اےر ہےں

۔تھا رہا ڍہہ سے یقین بہت ےہ‘‘ ۔ ڎڈ ڍریں مدد  
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 اےر!  صاحب صہیب ملڇ دےں رڍ ڍلیئر بات ایڇ ڍے پٓ ا ’’

 سے شاہےں نے پٓ  ا ڍہ ہیں رہے بھڈ بھےل بات یہ شاید پٓ ا

 ےمخالفت دشمنڈ اس ہڈ سے شرےع جے ہے مانڎڈ چیز ےہ

 اےر ےانا عزت لیے ڍے ان جے ہے بنڈ ےجہ اصل ڍڈ

 بھڈ سے بہانے خےن ےہ لیے ڍے جس ہے مسئلہ ڍا غیرت

 اےر’’ ۔ ڎئڈ رڇ ڍے لمحہ ایڇ ےہ‘‘ ۔ ڎے ڍریں نہیں دریغ

۔ ہے پےشیدہ غرض ڍےئڈ ڍڈ پٓ ا بھڈ میں پہل اس پتا ڍیا

 یہ نے پٓ ا پھر اےر چنڎارڈ ڍےئڈ چھپڈ ڍڈ دشمنڈ پرانڈ

 میں مخالفت ڍڈ خاندان اپنے میں ڍہ لیا ڍر تصےر ڍیسے

 ملڇ؟ ڎڈ دےں ساتھ ڍا لےڎےں پٓ ا؟ ڎڈ ڍرےں مدد ڍڈ پٓ ا

 نصےبہم شیطانڈ جب بھےلڈ نہیں تڇ جٓ ا دن ےہ میں صہیب

 نے جس تھا ےالد ہڈ ڍا پٓ ا شخص ےہ۔ تھا ڎیا دیا تشڍیل

 تمہارا ےہ مڎر تھڈ ڍڈ ڍےشش ڍڈ ڍرےانے اغےاء مجھے
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 جٓ ا میں سے ےجہ ڍڈ جس زاد پھےپڈ تمہارا تھا ڍزن ہڈ

 جس جٓ  ا ڎیا مارا شخص ےہڈ سے ےجہ میرڈ بلڍہ ہےں زندہ

 برسےں اب اےر ہیں چاہتے جےڑنا رشتہ پٓ  ا سے بیٹڈ ڍڈ

 عزت اپنڈ ےہ ڍہ ڎڈ ہے ڎےارا ڍیسے بات یہ ڍے شاہےں بعد

 جے دیں سےنپ عزت اپنڈ ہاتھ ڍے ےالےں ڍرنے نیالم ڍے

 نہیں۔ ہے رہڈ باعث ڍا ےانا غیرت لیے ڍے ان سے ہمیشہ

 بس میرے سمجھانا ڍے زر شاہ!  صہیب ملڇ…  سےرڈ ئمٓ ا… 

 رخ دےبارہ ڍا حےیلڈ ہمارڈ پٓ  ا تے مانیے میرڈ۔ نہیں میں

 مڍینےں ڍے یہاں تڇ ابھڈ۔ نہیں بھڈ ڎا سےچئے اڍ ڍرنے

 رہتا تاب بے ڍے مارنے جےش پر نام ڍے غیرت خےن ڍا

 ڍا لہجے اےر سچائڈ ڍڈ نڍھےںٓ ا ڍڈ صہیب ملڇ‘‘ ۔ ہے

 بخش تسلڈ ڍےئڈ اسے ےہ۔ تھا لیا ڍر محسےس نے اس یقین
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 ڍر ڍہہ سے تلخڈ لیے اس۔ تھڈ چاہتڈ نہیں دینا جےاب

 راستہ ڍا اس ڍر بڑھ ڎےٓ ا ٓ فےرا نے اس تے چاہا نڍلنا ڎےٓ ا

۔دیڍھا اسے سے نظرےں تنبیہڈ نے مشعال۔ رےڍا  

 بار اس ہے سچ بھڈ یہ مڎر ہے سچ ڍہا بھڈ جے نے پٓ ا ’’

 ڍچھ جے میں ماضڈ۔ نہیں ڍھےٹ ڍےئڈ میں خلےص ہمارے

 تھیں غلطیاں ڍڈ بڑےں میرے ےہ ڎیا ڍیا بھڈ جے یا ہےا بھڈ

 رشتہ جب پہلے ڍیےنڍہ ہےں ہتاچا ڍرنا ازالہ ڍا اس میں اب

 میں نشے ڍے دےلت اےر ےطنطنے غرےر تے تھا ڎیا مانڎا

 ئےٓ ا اتر پر ضد پر انڍار لیے اسڈ تھا ڎیا مانڎا ڍر ڈےب

 حاالت ےہ اب۔ ہےں دالتا یقین ڍے پٓ ا میں دقعہ اس۔ تھے

 ےاحترام عزت بہت میں۔ ہے ڎیا بدل ڍچھ بہت۔ رہے نہیں

 ذات یہ لیے میرے۔ ہےں چاہتا جےڑنا رشتہ یہ سے
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 ڍڈ ملڍےں جب۔ رڍھتا نہیں اہمیت ڍےئڈ فرق ڍا برادریےں

 اب پھر تے ہے سڍتڈ جا بیاہڈ میں خاندان ڍے شاہےں بیٹڈ

 بدلے حاالت صرف نہ تے اب ڍہ جب سڍتا ہے یہ نہیں ڍیےں

۔ہے ڎئڈ بدل بھڈ سےچ اےر ذہن بلڍہ ہیں  ‘‘ 

 نہیں ادھرت ڍرتا ڍڈ خاندان اس میں!  صہیب ملڇ پلیز ’’

 بڑے ڍے خاندان اس ےہ ہیں ہےتے فیصلے بھڈ جے۔ ہےں

 میرے۔ ہےں جانتڈ اتنا صرف تے میں۔ ہیں ڍرتے مرد اےر

 اےر ہیں دیتڈ اہمیت ڍے فیصلےں ان لڑڍیاں سب باقڈ عالےہ

 یہ ہاں۔ ہیں رہتڈ ڍھڑڈ ےہیں چاہیں ڍرنا ڍھڑڈ ےہ جہاں

۔ ہے ےیسڈ تے چال ڍڈ ےقت مڎر ہے بدال زمانہ ہے سچ

 ہیں بدلڈ بھڈ سےچیں۔ ہیں ئڈٓ ا ضرےر تبدیلیاں میں ےںذہن

 ڍرنے پسند ڍے پٓ  ا نشاء اڎر؟ ہےں سڍتڈ ڍر ڍیا میں مڎر

 نہیں ڍچھ زیادہ سے اس ےہ تے ہے چڍڈ ہڈ ڍر حماقت ڍڈ
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 بخےبڈ میں بارے ڍے دےنےں پٓ  ا بھڈ زر شاہ۔ ڎڈ پائے ڍر

 فڈ ڍہ ہے مشےرہ مخلصانہ یہ ڍے پٓ ا تے میرا۔ ہے جانتا

 اچھڈ ڍے پٓ ا پھر۔ دیں نڍال سے ذہن ڍے بات اس لالحا

 حاصل تعلیم ڍڈ ڈاڍٹرڈ میں ڍراچڈ نشا ڍہ ہےڎا علم طرح

 لڌ میں ہےنے فارغ تے سال چارپانچ ازڍم ڍم۔ ہے رہڈ ڍر

۔ڎے جائیں ہڈ  ‘‘ 

 ڍرنے مدد ڍڈ ان نے اس ڍر جان حقیقت سارڈ سے علیشہ

 سے ےاٹھان قدم بھڈ ڍےئڈ ےہ لیے اسڈ تھا ڍیا ےعدہ ڍا

 ڍا ڎہرائڈ ڍڈ ان اےر سچائڈ ڍڈ جذبےں ڍے صہیب پہلے

 طرح اچھڈ ےہ تے یہ۔ تھڈ چاہتڈ لینا لڎا اندازہ طرف اچھڈ

 ہے رہا ڍہہ سے زبان بھڈ ڍچھ جے ےہ ڍہ تھڈ ڎئڈ جان

۔ہے بھڈ میں دل ڍے اس ےہڈ  
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 زر شاہ اڎر ڍہ ہےں جانتا اتنا صرف تے میں۔ ہے بھڈ جے ’’

 صےرت اسڈ ےہ اےر ڎے جائیں نما سب تے ڎئے مان بھائڈ

‘  میر شاہ میں۔ دیں ساتھ ہمارا پٓ ا اڎر ہیں سڍتے مان ہڈ

 ان۔ ہےں چڍا ڍر بات بھڈ سے زینب چچڈ ڍڈ پٓ ا‘  علیشہ

 اس میرے۔ رڍھتیں نہیں اہمیت ڍےئڈ برداریاں نزدیڇ ڍے

 ڎئے رہ بھائڈ آذر صرف۔ ہیں رضامند نیم ےہ پر رشتے

 ڍہیں نہیں بھڈ ڍچھ ےہ تے ئےڎ مان بھائڈ زر شاہ اڎر۔ ہیں

 ڍے ان نے میں۔ ہیں جانتڈ طرح اچھڈ بھڈ پٓ  ا یہ۔ ڎے

 چچڈ اےر امڈ اپنڈ۔ ہے لڈ ڍر ڍےشش سڈ اپنڈ ڍڈ منانے

 نہیں ےہ مڎر ہےں چڍا جا بھڈ الہےر ڎھر ڍے پٓ ا ڍر لے ڍے

 نہیں راضڈ بھڈ پر سننے بات ڍےئڈ ہمارڈ ےہ۔ رہے مان

 ڍےشش پٓ ا اڎر۔ یںہ امید ےاحد ایڇ پٓ ا اب صرف ہےتے



Novelnagri 
847 

 صرف ہے سنا نے میں۔ ہے سڍتا ہے ممڍن یہ یقینا تے ڍریں

 ضرےر پلیز ہیں سڍتڈ لے اسٹینڈ سامنے ڍے ان ہڈ پٓ ا

‘‘…  پلیز…  خاطر ڍڈ نشاء تے نہیں خاطر میرڈ ڎا سےچئے

۔ ڎیا چال طرف ڍڈ ڎاڑڈ اپنڈ ڍہتا میں انداز ملتجائیہ ےہ

 یےں ےہ مڎر تھڈ مالقات پہلڈ ڍڈ اس سے اس رےبرے

 ےہ۔ ہے جانتڈ سے برسےں اسے مشعال جیسے تھا مخاطب

 ڍھڑڈ ےہیں لمحے چند ےہ۔ ڎیا لے بڑھا ڎاڑڈ ہالتا ہاتھ

۔رہڈ الجھتڈ سےچتڈ میں بارے ڍے افتاد نئڈ اس۔ رہڈ  

 اسے۔ تھڈ رہڈ پریشان تڇ دیر ڍافڈ ےہ بھڈ ڍر ٓ ا حےیلڈ

۔تھا لڎا انسان اچھا ایڇ صہیب  
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 ڍےشش سے لڎن پرخلےص اےر جذبات نیڇ انسان اڎر ’’

 بات ڍہڈ ڍڈ شانزہ‘‘ ۔ ہے جاتڈ ہڈ مل منزل اسے تے ڍرے

۔تھڈ ازبر اسے  

 ٭…٭…٭…٭…٭…٭…٭

 ڍے ڍر بات بارڈ بارڈ سے سب تئیں اپنے نے اس پھر

 فیصلےں ڍے زینب چچڈ‘  علیشہ‘  میر شاہ۔ تھڈ لڈ دیڍھ

 ماما۔ تھیں نہیں جانب بھڈ ڍسڈ بھابڈ۔ تھڈ باخبر ےہ سے

 رڍھڈ سادھ چپ میں معاملے اس بھڈ نے ابیشا ےرا پاپا

 تھا نہیں بھڈ انڍار انہیں تے تھے نہیں راضڈ ےہ اڎر۔ تھڈ

 ےہ تھے طرف ایڇ زر شاہ اےر امڈ بڑڈ‘  بھیا آذر ڍہ جب

 بھیا آذر اےر امڈ بڑڈ۔ تھے برقرار پر فیصلےں اپنے ہنےز

 زر شاہ اےر تھے رہے ڍر انڍار بابت ڍڈ دشمنڈ پرانڈ
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 ڍراچڈ ڍڈ اس طرف دےسرڈ۔ تھا ہےا اڑا پر ناب ڍڈ ضد

 اس۔ تھڈ پریشان ڍافڈ ےہ تے ہےئڈ بات پر فےن سے نشاء

 سن آےاز ڍڈ اس۔ تھڈ رہڈ بھڈ رے پر حال صےرت سارڈ

 ہے ناامید سے طرف ہر۔ ڎئڈ ہے متفڍر تلڇ اندر بھڈ ےہ ڍر

 شانزہ ڍہ تھا خیال ڍا اس۔ پڑا لینا سہارا ڍا شانزہ اسے ڍر

 طرح ڍڈ اےرےں مڎر ڎڈ ڍرے قائل ضرےر ڍے زر شاہ

۔پڑڈ ڍھانڈ ڍڈ منہ بھڈ اسے  

 سے زر شاہ پر خےاہش تمہارڈ بھڈ نے میں!  بھئڈ لے ’’

 بھڈ ڍڈ سمجھانے بار ڍئڈ۔ ہے لڈ دیڍھ ڍے ڍر بات

 نام ڍا ہےنے رضامند ڍہ ہے زر شاہ مڎر ہے ڍڈ ڍےشش

 تھڈ آئڈ مدرسے مطابق ڍے رےٹین ےہ‘‘ ۔ رہا لے نہیں ہڈ
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 اےر صہیب ہڈ جیسے نے اس بعد ڍے ہےنے ختم سڍال

۔لڎیں ہالنے سر سے مایےسڈ ےہ تے چھیڑا مسئلہ ڍا نشاء  

۔لڎڈ سےچنے سے مایےسڈ ےہ… ؟‘‘ ڎا ہے ڍیا اب ’’  

 ہیں مخلص ےاقعڈ دےنےں یہ!  شانزہ جانتیں نہیں آپ ’’

 تے ڎئڈ ڍڈ شڍنڈ حےصلہ یےں ڍڈ دےنےں ان اڎر میں ایسے

۔ڎے ڍریں نہیں ڎریز سے ےاٹھان قدم انتہائڈ یہ  ‘‘ 

 مان بات تمہارڈ زر شاہ شاید دیڍھے ڍرڍے بات خےد تم ’’

 تعلق ڍا ڍرنے راضڈ ڍے ےالےں حےیلڈ تڇ جہاں۔ جائے

 اےر مانتے بات میرڈ سب ےہ۔ دے چھےڑ پر مجھ ےہ تے ہے

 ڍے زر شاہ تم۔ ڎڈ لےں ڍر راضڈ انہیں میں۔ ہیں سمجھتے

 بات اپنڈ پر بنا ڈڍ ضد صرف ےہ ڍرے ڍےشش ڍڈ منانے

 ڍڈ اس لڑڍڈ…  ےرنہ ٹھیڇ تے ڎیا مان اڎر ہے قائم پر
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 تے ہڈ ہیں رضامند نیم ٓ تقریبا ےالے حےیلڈ سارے ماںبلڍہ

 ایشے بڑا اتنا یہ ہے خیال میرا۔ دیں ڍہہ ہاں ڍے ےالےں لڑڍے

 پڑھے اتنے ڍاش۔ ہےں پریشان سب لیے ڍے اس ڍہ نہیں

 یہ ےہ تے جائے آ عقل اتنڈ ڍے زر شاہ دار سمجھ اےر لڍھے

 ہےا بھڈ جے ساتھ ڍے اس۔ جائے مان ڍر چھےڑ ضد نہاد نام

 ڍے ماضڈ انسان اڎر۔ تھا حصہ ڍا ماضڈ ےہ‘  تھا غلط ےہ

 ڎزار پھر تے رہیں ڍرتے تباہ ڍے حال اپنے ڍے ڍر یاد

 ختم ڍر جا جڎہ ڍسڈ نہ ڍسڈ دشمنڈ یہ۔ زندڎڈ ہم چڍے

 آج پارٹڈ خالفم ڍہ جب نہیں ڍیےں آج پھر ہے ہےنڈ تے

۔ ہےں چڍڈ مل سے صہیب ملڇ میں۔ ہے چاہتڈ یہڈ خےد

۔ ہیں رہتڈ آتڈ مدرسے پاس میرے بھڈ عےرتیں ڍڈ ان

 ڍے مردےں اپنے۔ ہیں ہےئڈ سلجھڈ اےر اچھڈ بہت
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 پر ٓ تعالڈ اللہ ہے نہیں پریشان تم ہیں جے صلح بہت برعڍس

 ڍرے ہڈ بہتر ڎا ڍرے بھڈ جے ےہ اللہ انشاء دے چھےڑ سب

 ےہ‘‘ ۔ ہےں سڍتڈ ڍر ہڈ دعا میں حق ڍے زر شاہ تے میں۔ ڎا

 یہڈ بھڈ خےد ےہ۔ رہیں سمجھاتڈ اسے سے سنجیدڎڈ

 جلتے ملتے ڍافڈ میں آپس خیاالت ڍے دےنےں۔ تھڈ چاہتڈ

۔ڎئڈ ہے مطمئن پر سمجھانے ڍے شانزہ جلد بہت ےہ۔ تھے  

ۃ…۹…ۃ  

 ہڈ میں الئےنج بجائے ڍڈ ڍمرے ےہ ڍر ڍھا ڍھانا ڍے دےپہر

 ڍےنے دےسرے ڍے الئےنج ےقت اس۔ ڎئڈ لیٹ پر ےصےف

 ڍڈ اس ےالے سسرال ڍڈ علیشہ۔ تھے جمع ہڈ سب میں

 رہے ڍر بحث پر بات اس سب۔ تھے رہے آ لینے تاریخ

 ڍیےنڍہ بعد ڍے عید یا ہے میں رمضان نڍاح ڍہ تھے
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 بڑھ سب۔ تھے باقڈ دن دس بھڈ میں ہےنے شرےع رمضان

 پر آنڍھےں ےہ۔ ےتھ رہے لے حصہ میں بحث اس ڍر چڑھ

 باتیں ڍڈ سب ڍرتڈ ڍےشش ناڍام ڍڈ سےنے رڍھے بازے

 رڍھے پر اسٹینڈ قریب ڍے صےفے ہڈ تب۔ تھڈ رہڈ سن

 سے ناڎےارڈ پر آےاز نے مشعال۔ اٹھڈ بج بیل ڍڈ فےن

۔ ڍیا ظاہر ہےا سےیا ڍے خےد ڍر رڍھ ڍشن پر ڍانےں اپنے

 ڍیا اٹینڈ فےن خےد ڍر اٹھ نے میر شاہ پر ہےنے بیل مسلسل

 سے ڎفتڎے ڍڈ میر شاہ۔ تھا زر شاہ طرف دےسرڈ۔ تھا

 دیڍھنے اےر سننے اسے بغےر ڍر ہٹا ڍشن ہڈ لڎاتے اندازہ

۔لڎڈ  

۔ہے بات اچھڈ بہت تے یہ…  اچھا؟ آپ ہیں رہے آ ڍب اچھا ’’  

‘‘ 
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 لیٹڈ پر صےفے۔ ہیں یہیں بھڈ ےہ ہاں جڈ!  بھابڈ ارے ’’

 طرف دےسرڈ۔ ڎئڈ ٹھبی ڍر اٹھ ےہ‘‘ ؟ ڍرائےں بات۔ ہیں ہےئڈ

 اسے نے میر شاہ۔ تھا رہا پےچھ میں بارے ڍے اسڈ یقینا ےہ

 ڍے اس بھڈ خےد ڍر تھما ریسیےر ڍر دیڍھ بیٹھتے ڍر اٹھ

۔ڎیا بیٹھ ہڈ ساتھ  

 سے اڍھیےں ڍن ڍر لڎا سے ڍان ریسیےر‘‘ ۔ علیڍم السالم ’’

 دےنےں۔ تھا رہا دیڍھ ہڈ اسے جے دیڍھا بھڈ ڍے میر شاہ

 سے اس سب لیے اسڈ۔ تھے سامنے ڍے بس تعلقات ڍے

۔ تھے ڍرتے ڎریز سے ڍہنے بھڈ ڍچھ متعلق ڍے زر شاہ

 ڍے سب سے تب تھا بدال ڍے خےد نے اس سے جب اب

 خیاالت آئند خےش متعلق ڍے مستقبل ڍے دےنےں میں ذہنےں

۔تھے لڎے آنے  
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 سے اپنائیت بہت ےہ‘‘ ؟ مشعال ہے ڍیسڈ!  السالم ےعلیڍم ’’

۔تھا رہا پےچھ  

 ڍڈ اس سے سنجیدڎڈ بہت‘‘ ؟ ڍیا فےن ڍیےں…  ہےں ٹھیڇ ’’

۔تھڈ رہڈ پےچھ ڍیے نظرانداز ڍے اپنائیت  

 ڍےئڈ مجھے تڇ ابھڈ نے تم ڍہ لیے ڍے پےچھنے یہ ’’

 ہے ٹھیڇ بالڍل جان چچا اب ہے خیال میرا۔ دیا نہیں جےاب

 ہےنا نہیں خطرہ ڍےئڈ اب سے طرف ڍڈ ان تمہیں۔ ڎئے

 ڍیا فیصلہ بھڈ جے۔ ہے رہڈ ڍر دیر اتنڈ تم بھڈ پھر۔ چاہیے

 انتظار سے دنےں اتنے میں۔ دے بتا مجھے پلیز نے تم ہے

 ہڈ رابطہ ڍےئڈ میں سلسلے اس نے تم مڎر۔ ہےں رہا ڍر

 ڍچھ ےہ طرف دےسرڈ‘‘ ؟ تم ہے چاہتڈ ڍیا آخر۔ ڍیا نہیں
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 تلخڈ ڍڈ اس ےہ۔ تھا رہا ڍہہ سے تلخڈ ہےئے الجھتے

۔لڎڈ ڍرنے محسےس  

۔چاہتڈ نہیں سب یہ ھڈاب میں ’’  ‘‘ 

 ڍڈ ان تھا خطرہ تمہیں سے طرف ڍڈ جان چچا… ؟ ڍیےں ’’

 تھا ڍہا ڍے رڍنے عرصہ ڍچھ مجھے نے تم سے ےجہ ہڈ

 طنز شاید ےہ‘‘ ۔ چاہیے ہےنا نہیں ڈر ڍےئڈ ایسا تمہیں تے اب

۔سڍڈ ڍر نہ اندازہ ےہ۔ تھا رہا ڍر  

 جے چاسے نہیں ڍچھ ابھڈ ےاقعڈ نے میں!  زر شاہ پلیز ’’

۔ڎڈ دےں بتا تے ڎے آئے تم ڎڈ ڍرےں فیصلہ بھڈ  ‘‘ 

 تڇ ابھڈ نے تم ڍیا؟ ڎڈ دےں بتا ڍہ تمہارا ہے مطلب ڍیا ’’

۔ہےا بھڈ برہم ہےتے حیران ڍچھ ےہ‘‘ ؟ ڍیا نہیں فیصلہ ڍےئڈ  
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۔ سےچا نہیں ڍچھ ےاقعڈ تڇ ابھڈ نے میں!  زر شاہ پلیز ’’

 دےں بتا ہیںتم ڎڈ سےچےں بھڈ جے ڍہ نا ہےں رہڈ ڍہہ میں

 ڍیےں سے رشتے ڍے صہیب ملڇ اےر نشاء تم ہاں اےر ڎڈ

… ؟ جاتے نہیں ڍیےں مان بات ڍڈ سب؟ ہے رہے ڍر انڍار

 ڍڈ خےامخےاہ جے ہے تم ایڇ صرف ہیں راضڈ سب یہاں

 لیے اسڈ تھا ہےا بیٹھا ساتھ میر شاہ‘‘ ۔ ہے ہےئے اڑے پر ضد

 ڍہہ نہیں ڍچھ سے اس راست براہ پر مےضےع اس ےہ

۔ڈالڈ بدل ہڈ بات لیے اسڈ تھڈ سڍتڈ  

 ےہ‘‘ ؟ ہے رہے ڍر ضد ڍیےں سب تم تے سڍتا ہے نہیں یہ جب ’’

 نے ضد نہاد نام ڍڈ اس بھڈ ڍے مشعال تھا بےال سے تلخڈ

 شامل میں ڎھٹڈ ڍڈ اس تے غصہ بھڈ ےیسے۔ دیا دال غصہ

۔ڍرتڈ نہ ڍیےں مظاہرہ پھر تھا  
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 ڍہہ دم ایڇ ہے‘‘ ؟ سب یہ سڍتا ہے نہیں ڍیےں…  ڍیےں ’’

 راڌ ڍے ےانا غیرت نہاد نام یہ تم رہے بیٹھے’’ ۔ اٹھڈ

 پہنچ ڍہاں سے ڍہاں دنیا!  زیب جہاں زر شاہ مسٹر آالپتے

 سےلہےیں اسڈ تڇ ابھڈ ہے ہےئے بیٹھے تم اےر‘  ڎئڈ

 خیاالت ماڈرن اتنے لیے اپنے جب میں صدڈ سترھےیں

 ےسعت میں سےچ اپنڈ بھڈ لیے ڍے دےسرےں تے ہے رڍھتے

 پر ضد ڍڈ خےامخےاہ اس تمہارڈ بھڈ ڍےئڈ یہاں۔ ڍرے پیدا

 رشتہ یہ تے ڎے مانے نہیں تم ایڇ۔ نہیں ےاال دینے دھیان

 ڍا ڍرنے فیصلہ ڍا قسمت ڍڈ نشاء ابھڈ تمہیں۔ ڎا ہے نہیں

 اڎر نے اللہ اےر ہے زندہ ماں ڍڈ اس ابھڈ۔ مال نہیں اختیار

 سڍتے ڍر مت بھڈ جے لینا ڍر۔ ڎا ہے ضرےر رشتہ یہ تے چاہا

 ہےئے ڍہتے ڍر چباچبا ہےئے ڍھاتے بل طرح برڈ ےہ‘‘ ۔ ہے
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۔ تھڈ ڎئڈ ڍر چیلنج اسے پھر دفعہ ایڇ بعد عرصے بہت

 اس ڍہ تھا شڍر۔ دیا ڍر بند فےن نے اس ڍر ڍہہ بات اپنڈ

 اےر ڍسڈ ڍے میر شاہ سےائے جے تھڈ آہستہ بہت آےاز ڍڈ

 ادتڈزی ڍڈ غصے ڍے اس میر شاہ۔ تھڈ دڈ نہیں تےجہ نے

 رہا مسڍرا ہےئے دیڍھتے بغےر ڍے چہرے ٹماٹر سرخ سے

۔تھا  

 اےر اسے مسڍراہٹ شرارتڈ ڍڈ اس… ؟‘‘ تمہیں ہے ڍیا ’’

۔ڎئڈ دال غصہ  

 ڈانٹنے ڍےئڈ بھڈ ڍے بھائڈ زر شاہ۔ ہے بات ڍڈ حیرت ’’

 آنڍھیں‘‘ ۔ رہا آ نہیں یقین…  رئیلڈ ہے ڎیا ہے پیدا ےاال

 ریڍارڈ ڍا سا سے شےخڈ ےہ پٹپٹائے سے معصےمیت

 لڎڈ ڎھےرنے اسے سے سختڈ ےہ۔ تھا تاب بے ڍے لڎانے
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 میں آنڍھےں ڍڈ اس۔ ڎیا ڍار بے سب‘  ڎھےرنا‘  غصہ مڎر

 خےد اسے ڍر دیڍھ مسڍان بھرڈ شرارت شےخ مےجےد

۔تھڈ ڎئڈ آ ہنسڈ بھڈ  

 اس ڎھےرتے سے خفڎڈ بھرڈ پیار‘‘ ۔ تم ہے بدتمیز بہت ’’

 ڍر دیڍھ ڍے میر شاہ اسے۔ دیا جڑ بھڈ تھپڑ ایڇ اسے نے

 پرڍشش‘  پاےرفل قدر اس۔ تھا آتا رشڇ پر قسمت ڍڈ ابیشا

 ےہ۔ تھا ہمسفر ڍا زندڎڈ ڍڈ اس سا شےخ ڍچھ ڍچھ اےر

۔ تھڈ لڎڈ ڍرنے ادا شڍر ڍا ٓ تعالڈ اللہ ہڈ دیڍھتے اسے

 دعائیں ڈھیرےں لیے ڍے خےشیےں دائمڈ ڍڈ دےنےں

 ڍے سب قتے ہر اےر تھا ہڈ فارغ ڍل آج میر شاہ۔ مانڎتڈ

 ڍڈ اس مامےں ڍے علیشہ بعد دن تین۔ تھا رہتا ڍھاتا دماغ

 ہرےقت اب لیے اس تھے آئے ڍے لینے تاریخ ڍڈ شادڈ
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 رہڈ ہے تیاریاں خےب ڍڈ جہیز ڍے علیشہ میں حےیلڈ

۔تھیں  

 رڍھڈ تاریخ ڍڈ شادڈ ڍڈ علیشہ دن جس!  امڈ بڑڈ ’’

 بات بھڈ ڍڈ صہیب ملڇ اےر نشاء دن اسڈ آپ ڎڈ جائے

 ڍے سب ڍر اٹھ سے پاس ڍے میر شاہ ےہ‘‘ ۔ دیں ڍر ڈپڍ

 پر بات ڍڈ اس سب۔ ڎئڈ بیٹھ قریب ڍے امڈ بڑڈ ڍر آ پاس

۔لڎے دیڍھنے ڍر چےنڇ  

۔ ہے راضڈ تے بھڈ زر شاہ مڎر ہے چاہتا تے دل!  مشعال ’’

 اس۔ ہے عزیز بھڈ ڍے ملڍےں تے۔ ہے بیٹا ڍا خاندان اس ےہ

 رڍھتڈ اہمیت تبہ لیے ڍے خاندانےں دےنےں مرضڈ ڍڈ

۔لڎتا نہیں اچھا سب یہ بغیر ڍے اس۔ ہے  ‘‘ 
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 ےاقف سے طبیعت ڍڈ زر شاہ ہیں ہےتڈ پریشان ڍیےں آپ ’’

 سےا ڍے اس ہے رہا ڍر ضد مخےاہ خےاہ بس ےہ۔ ہیں تے

 اس سے اس میرڈ۔ تھا آیا فےن ڍا اسڈ ابھڈ۔ نہیں ڍچھ

 جب ڍہ ہے دیا ڍہہ تے نے میں۔ ہے ہےئڈ بات میں سلسلے

 ڍر سن بات میرڈ جائے ہے راضڈ ےہ تے ہیں اضڈر سب

 سے زبان بس۔ ہے رضامند نیم ہے لڎتا تھا رہا خامےش

‘‘ ۔ ڍریں مرضڈ اپنڈ آپ تے مانیں میرڈ۔ رہا ڍہہ نہیں ڍچھ

 ڍتنڈ۔ رہے دیڍھتے ڍے مشعال سے نظرےں حیران سب

 عرصے بہت اےر تھڈ دڈ ڍہہ بات یہ نے اس سے آسانڈ

 ڍےئڈ متعلق ڍے زر شاہ سے سب راست براہ نے اس بعد

 میر شاہ میں آنڍھےں ہڈ آنڍھےں نے مشعال۔ تھڈ ڍہڈ بات

۔لڎا مسڍرانے ڍر سمجھ ےہ تے ڍڈ تاڍید ڍڈ رہنے چپ ڍے  
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 سے اس میرڈ صبح ابھڈ؟ ہے سڍتا ہے ڍیسے بھال یہ ’’

۔ تھا رہا ڍر انڍار ےہ تے تب تھڈ ہےئڈ بات میں سلسلے اسڈ

۔تھے رہے ڍہہ بھائڈ آذر‘‘   

 نے مشعال‘‘ ۔ ہےں رہڈ بےل جھےٹ میں ہے خیال ڍا آپ ’’

 سر میں نفڈ ٓ فےرا نے انہےں تے پےچھا سے پن نرےٹھے

۔ہالیا  

 اسے اڎر تھا رہا ڍہہ تے میں۔ ہے سمجھڈ غلط تم…  نہیں ’’

 مخےاہ خےاہ۔ دیتا بتا بھڈ ہمیں تے تھا ہےنا راضڈ ہڈ یےں

 پیش ضاحتے ٓ فےرا نے انہےں‘‘ ۔ تھا ہےا بنایا ایشے ڍا بات

۔ڍڈ  

 جھےٹ میں مڎر ہے ٹھیڇ تھے رہے ڍہہ بھڈ جے آپ ’’

 ہیں سڍتے پےچھ آپ سے میر شاہ بہرحال۔ رہڈ بےل نہیں
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 اسڈ میرڈ سے اس۔ تھا ڍا اسڈ ےہ تھا آیا فےن جے ابھڈ

 بھڈ ڍے میر شاہ نے اس‘‘ ۔ تھڈ ہےتڈ بات میں سلسلے

 ددا ڍڈ سیاست ڍڈ مشعال دباتا مسڍراہٹ اپنڈ ےہ۔ ڎھسیٹا

۔لڎا دینے  

 بنا ڍے مینڈڇ ڎےاہ ڍا خےاجے…  مجھے آپ ڎڈ مرےائیں ’’

 دم ایڇ بھڈ اسے تے بےال میں ڍان ڍے اس ےہ‘‘ ۔ ہیں رہڈ

 ڍا شادڈ ڍڈ علیشہ سب باقڈ ڍہ جب تھڈ ڎئڈ آ ہنسڈ

 ڍرنا بحث پر معاملے نئے اس چھاڑ چھےڑ مےضےع

۔تھے ڎئے ہے شرےع  

 ڍڈ علیشہ دن جس۔ ہیں رہے آ ڎائےں بھائڈ زر شاہ!  امڈ ’’

 ڍے ان بعد دن دے سے اس ڎے جائیں رڍھے دن ڍے شادڈ

 ڍہہ۔ ہے جانا بھڈ ہمیں میں جس ہے شادڈ ڍڈ نذیر دےست

 ڍریں ڍےشش ہیں مصرےف بہت ڍل آج ےہ ڍہ تھے رہے
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 پہنچ پر ڍرنے مقرر تاریخ ڍڈ شادڈ ڍڈ علیشہ ڍہ ڎے

 ہے‘‘ ۔ ڎے آئیں ہڈ پر شادڈ ڍڈ دےست اپنے ےہ ےرنہ جائیں

 آ یاد تاریخ ڍڈ شادڈ پھر ڍے سب۔ لڎا بتانے ڍے امڈ بڑڈ

 سے مےضےع ڍے منڎنڈ پھر دفعہ ایڇ ڍے سب ےہ۔ ڎئڈ

۔لڎڈ ڍہنے ڍر پڍار ڍے زینب چچڈ ڍر دیڍھ ہٹتے  

 بات ہڈ ڍڈ زر شاہ صرف ہے خیال میرا!  جان چچڈ ’’

 بات جلدڈ جلدڈ آپ۔ ہے رضامند نیم بھڈ ےہ تے اب۔ تھڈ

 نڍال پہلے نیا ڍےئڈ ڍا اعتراض پھر ےہ ےہ نہ یہ۔ ڍریں پڍڈ

 تھا ڍا ڍرنے قائل ڍے زینب چچڈ ارادہ مصمم ڍا اس‘‘ ۔ لے

 تاریخ ڍڈ علیشہ سے امڈ بڑڈ جب اٹھڈ ہڈ تب ےہ پھر

۔تھا لیا ڍرےا فیصلہ ڍا منڎنڈ ڍڈ نشاء دن ےالے  
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 بارے ڍے ڍرنے فےن میں حےیلڈ ڍڈ ملڍےں زینب چچڈ

 ڍامیاب اس اپنڈ ےہ۔ تھیں رہڈ مانڌ رائے سے سب میں

 نڍل باہر ڍرتے اشارہ ڍے میر شاہ مسڍراتے پر سیاست

 ہےئے مسڍراتے ےہ۔ ہےا شرےع ہڈ آتے پیچھے بھڈ ےہ آئڈ

۔ڎئڈ بیٹھ پر سیڑھیےں ڍڈ الن  

 زر شاہ نے سب اڎر۔ آپ ہیں رہڈ ڍھیل ڍھیل غلط بہت ’’

۔ ڎا جائے ڍھل بھید سارا تے لیا پےچھ ڍے ڍر فےن ڍے بھائڈ

 ڍے آپ۔ ڎڈ پھنسائیں بھڈ مجھے اےر ڎڈ پھنسیں بھڈ خےد

 اس ہیں تیز قدر ڍس ڍے غصے بھائڈ شاہ ڍہ ہے علم تے

 ڍریں نہیں برادشت بھڈ ڍبھڈ ےہ بیانڈ غلط میں معاملے

۔ڎے  ‘‘ 

 ڍےئڈ ہے ڍافڈ ہڈ دینا ڍہہ میرا تے اےل۔ تم رہے فڍر بے ’’

 بقےل تے ڍے ڍر اللہ اللہ۔ ڎا ڍرے نہیں زحمت ڍڈ پےچھنے
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 تے لڈ بھڈ ڍر حماقت یہ نے ڍسڈ اڎر۔ ہے مانا ےہ یرےم

 جتنا اسے چاہے بھائڈ تمہارا اےر ہے لینا نام میرا ڍے سب

 ڍچھ۔ ڎا جائے ہے چپ ڍر سن نام میرا ےہ آئے غصہ بھڈ

 شاہ۔ ڎئڈ ڍہتڈ سے فڍرڈ بے ےہ‘‘ ۔ ڎا سڍے ڍر نہیں بھڈ

۔لڎا دیڍھنے سے نظرےں طنزیہ میر  

 پر بات طنزیہ ڍڈ اس‘‘ ؟ نا ہے دم اتنا ہڈ میں نام…  ہاں جڈ ’’

۔مسڍرائڈ ےہ  

 اسے سراسر انداز ڍا مشعال‘‘!  بھائڈ میرے ہاں جڈ ’’

۔تھا ےاال چڑانے  

۔ سڍتے ڍر نہیں بھڈ اتنا لیے ڍے نشاء تم!  میر شاہ سنے ’’

۔ہے چاہتے چالنا دشمنڈ پرانڈ بھڈ تم ڍیا  ‘‘ 



Novelnagri 
868 

 ہے رشتہ یہ ڍہ ہےں چاہتا سے دل خےد تے میں!  بھابڈ نہیں ’’

 طےر خاص۔ جائے بدل میں دارڈ رشتہ دشمنڈ یہ۔ جائے

 باےجےد ڍے ہےنے رشتے سارے اتنے جے بھائڈ زر شاہ پر

 سیڍھ ڍرنا محبت ےہ۔ ہیں ہےئے تلے پر ڍرنے تنہا ڍے خےد

۔ڎے جائیں  ‘‘ 

۔ ڍرنا ےہڈ بالڍل تم ڎڈ ڍہےں جے میں ہے ٹھیڇ پھر تے ’’

‘‘ ۔ ڎا سڍے ڍر نہیں چھڍ ےاقعڈ بھائڈ تمہارا دیڍھنا پھر

 ڍے اس ڍے زر شاہ ےاقعڈ ےہ۔ سمجھایا مزید اسے نے اس

۔تھڈ چاہتڈ مالنا سے دارےں رشتہ  

 ڍر صلح سے ان ڍب آپ بتائیں آپ مڎر ڎا ڍرےں تے میں ’’

 ڍے ان ڍے آپ اب۔ لیا رہ ناراض عرصہ بہت؟ ہیں رہڈ
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 نئڈ ڍر بھےل شڍےے ڎلے سارے۔ چاہیے رہنا ہڈ ساتھ

۔چاہیے ڍرلینڈ تدااب ڍڈ زندڎڈ  ‘‘ 

 لڎے ڍنارے ڍسڈ ہے ظاہر۔ ڎا جائے ہے بھڈ فیصلہ یہ ’’

 میں انداز سے عجیب‘‘ ۔ ڎڈ ڎزرے نہیں زندڎڈ بغیر

 ڍےئڈ سے مسڍراہٹ ڍڈ اس میر شاہ۔ مسڍرائڈ مشعال

 ادھر ڈھےنڈتڈ ڍے مشعال ابیشا ہڈ تب۔ سڍا ڍر نہ اندازہ

۔آئڈ چلڈ  

۔ہیں رہے بال سے ڍب ڍے آپ پاپا ہیں یہاں آپ!  آپڈ مشڈ ’’  

‘‘ 

۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے ابیشا ٓ فےرا ےہ‘‘ ؟ خیریت ڍیےں…  مجھے ’’

 ےہ۔ ڎئڈ ہے سڈ پزل ےہ۔ تھا رہا دیڍھ ہڈ اسے بھڈ میر شاہ

 آتڈ ڍم بہت سامنے ڍے سب میں مےجےدڎڈ ڍڈ میر شاہ
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 میں حےیلڈ میر شاہ ڍہ ہےتا علم اسے ہڈ جیسے۔ تھڈ

۔تھڈ لتڈنڍ نہیں ہڈ سے ڍمرے ےہ ہے مےجےد  

 بال ےہ لیے اسڈ ناں نہیں ملڈ سے ان آپ سے صبح…  جڈ ’’

۔ دیا جےاب جھڍائے جھڍائے نظریں نے اس‘‘ ۔ تھے رہے

۔تھا رہا دیڍھ اسے بھڈ اب میر شاہ  

 مدرسے صبح۔ ملڈ نہیں سے ان ےاقعڈ میں ہاں…  اےہ ’’

 پلیز اےر ڎئڈ نہیں پاس ڍے ان بھڈ میں بعد۔ تھڈ ڎئڈ چلڈ

‘‘ ۔ ہےں آتڈ ڍر مل سے پاپا میں۔ جانا نہیں ڍہیں تم!  میر شاہ

 ڍڈ اندر سنبھالتڈ دےپٹہ اپنا مارتڈ ہاتھ پر سر سے جلدڈ ےہ

 لپڍڈ سے تیزڈ پیچھے ڍے اس بھڈ ابیشا۔ ڎئڈ بڑھ طرف

۔ڎئڈ رڇ پر آےاز ڍڈ میر شاہ مڎر  

؟ہیں چلیں ڍہاں آپ ’’  ‘‘ 
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 میر شاہ۔ پائڈ بےل بمشڍل ےہ‘‘…  پاس ڍے پاپا میں…  ےہ ’’

۔ تھڈ ڍرتڈ جایا ہے غیر ہمیشہ حالت ڍڈ اس سامنے ڍے

۔تھا بدےلت ڍڈ رشتے مےجےد درمیان ڍے دےنےں یہ شاید  

 اس‘‘ ۔ بیٹھے آئے ادھر پلیز ہیں چڍڈ جا بھابڈ پاس ڍے ان ’’

 انڎلیاں ےہ تے ڍیا اشارہ پر سیڑھیےں قریب اپنے نے

 ڍہ تھا ایسا ڍچھ ہڈ رشتہ سے میر شاہ ڍا اس۔ لڎڈ چٹخانے

۔تھڈ رہتڈ ڍترائڈ ڍترائڈ سے اس ےہ  

 بہانہ نے اس‘‘ ۔ ہے لڎڈ پیاس‘  ہے پینا پانڈ مجھے…  ےہ ’’

۔ڎھےرا اسے نے میر شاہ تے تراشا  

 ڍیےں ڍام غیرضرےرڈ یہ ہےں بالتا بھڈ جب میں تمہیں ’’

 چپ ےہ۔ پےچھا سے سختڈ ذرا نے اس‘‘ ؟ ہیں آجاتے یاد

 تے ڍہا بڑھتے طرف ڍڈ ابیشا نے اس‘‘ ۔ ادھر بیٹھے’’ ۔ رہڈ
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 جھٹ ہےتڈ خےفزدہ سے رفت پیش ڍڈ میر شاہ دم ایڇ ےہ

 پر ڎھبراہٹ قدر اس ڍڈ اس۔ ڎئڈ بیٹھ پر سیڑھیےں ڍڈ الن

 جس مشعال۔ تھڈ ڎئڈ چھےٹ ہنسڈ اختیار بے ڍڈ میر شاہ

 بزدل اےر ڈرپےڇ ہڈ اتنڈ ےہ تھڈ پراعتماد اےر بےلڈ قدر

 ہڈ جیسے بھڈ ےہ۔ اتھ فرق ڍا آسمان زمین میں دےنےں۔ تھڈ

 ڍھسڇ پیچھے دم ایڇ ےہ بیٹھا پر سیڑھڈ قریب ڍے اس

۔ڎئڈ ہے رےہانسڈ ےہ تے ڎھےرا نے میر شاہ۔ ڎئڈ  

 پےچھ سے ناراضڈ ےہ‘‘ ؟ نہیں اعتبار پر مجھ!  ابیشا تمہیں ’’

آیا رےنا مزید ڍے ابیشا۔ تھا رہا  

میں بس ےہ…  ہے نہیں بات یہ…  نہیں ’’  ‘‘… 

 ےہ ڍر سن آےاز سڈ ناراض ناراض ڍڈ اس ‘‘؟ تم بس ڍیا ’’

 ڍرتڈ ڍےشش الڍھ ےہ۔ تھا ہےتا ہڈ ایسا ہمیشہ۔ لڎڈ رےنے
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 رڍھے ڍمپےز بہت ڍے خےد سامنے ڍے میر شاہ ڍہ تھڈ

۔تھڈ جاتڈ ڍر غلطڈ ڍےئڈ نہ ڍےئڈ بار ہر مڎر  

 ہٹ سے اس اڎر ہے رشتہ جے میں دےنےں ہم!  ابیشا دیڍھے ’’

 اپنابرابلم مجھے تم۔ ہیں بھڈ ڍزن دےنےں ہم تے سےچے تم ڍر

 اچھا تمہیں میں اڎر۔ ڎا مانےں نہیں برا میں ڍرے یقین بتائے

 نہیں ڍچھ ےاقعڈ میں بتادے بھڈ یہ تے ہےں ناپسند لڎتا نہیں

۔ نہیں زےرزبردستڈ ڍےئڈ پر تم میں معاملے اس۔ ڎا ڍہےں

 اےر اپنائیت ہڈ بہت ڍر آ عاجز پر رےنے ڍے اس ےہ‘‘ 

 چےنڇ دم ایڇ نے ابیشا۔ تھا رہا پےچھ یںم انداز دےستانہ

 ڍہ تھا نہیں بھڈ میں ےڎمان ےہم تے ڍے اس۔ اٹھایا سر ڍر

۔ ہے سڍتا سےچ بھڈ یےں میر شاہ پر ڎریز اس ڍے اس
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 محسےس سا خال ایڇ درمیان ڍے میر شاہ اےر اپنے اسے

۔لڎا ہےنے  

 اچھے یا نہیں پسند مجھے آپ ڍہ ہے ڍہا ڍب نے میں ’’

۔پےچھا ڍے ڍر صاف آنڍھیں ‘‘؟ لڎتے نہیں  

 ڍترائڈ ڍترائڈ ےقت ہر یےں؟ تھیں رہڈ ڍیےں رے پھر تے ’’

 جس ہےں ہستڈ ناپسندیدہ ڍےئڈ میں جیسے ہے رہتڈ سڈ

 ڍبھڈ جب۔ ہے تےہین تمہارڈ دیڍھنا یا ڍرنا بات ڍےئڈ سے

 تے ڍرےں بات۔ ہے جاتڈ ہے غائب طرح ڍڈ جن تے بالئےں

 ےاقعڈ میں جیسے ہے لڎتڈ ہےنے خےفزدہ ڍانپنے یےں

 ڍھا تمہیں جے ہےں پریت بھےت دیےہیڍل بدصےرت ڍےئڈ

 اصل ساتھ تمہارے ڍہ دے ہڈ بتا مجھے تم آج۔ ڎا جائے

۔ تھا رہا ڍہہ سا ناراض الجھا الجھا بہت ےہ‘‘ ؟ ہے ڍیا مسئلہ

۔تھڈ رہڈ سن اسے ہےتڈ حیران ےہ  
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 ڍڈ طرح اس میرڈ ڍہ تھا پتا نہیں مجھے!  سےرڈ ایم ’’

 آپ ڍہ جانتڈ نہیں میں؟ ہیں سےچتے ڍیا آپ سے حرڍتےں

 لڎتڈ اچھڈ ڍے آپ میں…  ہے امیج ڍیا میرا میں نظر ڍڈ

 غلط مجھے ڍےئڈ ڍہ ہےں چاہتڈ میں مڎر…  نہیں یا ہےں

 برے‘  سےچے نہ سے انداز غلط‘  دیڍھے نہ سے نظر

 نہیں آپڈ مشعال میں۔ نہیں بھڈ آپ‘  ڍرے نہ یاد میں الفاظ

 ڍر ریلیڍس ڍے خےد ڍر ڍہہ فٹ مائڈ یا‘  ڍیئر نے جے ہےں

۔ ہے ےیلیے بہت ڍڈ رشتےں سب ان نزدیڇ میرے۔ ڎڈ لےں

 تھڈ خےاہش میرڈ۔ ہیں پائڈ سمجھ ڍر آ اب آپڈ مشڈ جنہیں

 جس۔ رڍھے نہ رائے غلط میں بارے میرے ڍےئڈ ڍہ

 نڍتہ نے ڍسڈ ہر بعد ڍے آنے یہاں پر آپڈ مشڈ طرح

 ڍڈ اس‘  ذات ڍڈ ان‘  ڍردار ڍے ان‘  بنائیں باتیں‘  ڍڈ چینڈ
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 اٹھنے‘  پینے ڍھانے‘  ڍرنے بات ڍر لے سے زندڎڈ

 ڍہتڈ نہیں میں۔ ڎیا پرڍھا ڍے بات ہر پھرنے چلنے‘  بیٹھنے

 آئے سے دیس جس ہم مڎر تھیں درست بالڍل آپڈ مشڈ ڍہ

 ہمیں۔ تھا چینج بہت سے پاڍستان اسٹائل الئف ڍا ےہاں تھے

 ےقت ڍچھ میں بدلنے ےڍ آپ اپنے میں ہےنے سیٹل یہاں

 آن ایڇ ہم ڍے فصل ڎئڈ ڍڈ ڍاشت ڍڈ برسےں۔ تھا چاہیے

 معاشرے آزاد اس۔ تھے سڍتے پھینڇ نہیں ڍر اڍھاڑ میں

 ڍے ڎزارنے زندڎڈ اےر پسند‘  رائے اپنڈ ایڇ ہر میں

 نے میں۔ تھا بھڈ پر ہم اثر ڍچھ ہے آزاد میں ڈھنڌ رنڌ

 جیسا ںلےڎے آپ بالڍل ڍے خےد ڍہ ڍڈ ڍےشش سڈ اپنڈ

 ڍڈ پرستڈ مغرب سے حرڍت بھڈ ڍسڈ میرڈ ڍرےں ظاہر

 ہے ایسڈ باتیں ڍچھ اےقات بعض مڎر دے نہ دڍھائڈ چھاپ

 جس تھا پاتا ڍر نہیں نظرانداز ےاال دیڍھنے ڍہ ہیں جاتڈ

 چاہتڈ نہیں میں بخشا نہیں بھڈ نے ڍسڈ ڍے آپڈ مشڈ طرح
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 لڑڍڈ لڑڍا میں پاڍستان یہاں۔ ہے انجام یہڈ بھڈ میرا ڍہ تھڈ

 ہے جاتا پرڍھا اےر دیڍھا سے انداز غلط ڍے تڍلفڈ بے ڍڈ

 ایڇ۔ ہیں رہے رہ تلے چھت ایڇ پھر تے دےنےں ہم ڍہ جب

 سڍتڈ بچ تڇ ڍہاں سے آپ میں ہےئے رہتے میں ڎھر

 رہے پرڍھ مجھے آپ ڍہ جانتڈ نہیں تڇ یہ تے میں۔ ہےں

 ڍڈ پسند تڇ جہاں…  ہیں مخلص لیے میرے ےاقعڈ یا ہیں

 دیئے دے ڍے ماماپاپا نے میں اختیارات سارے تے ہے بات

 سے آپ۔ ہے سےچا ہڈ اچھا لیے میرے نے انہےں اےر ہیں

 اعتماد پر مجھ نے پاپا ماما پہلے سے جڑنے تعلق یہ

 نہ اےر تھڈ ڍڈ طلب رضامندڈ میرڈ سے مجھ نہ ڍرتے

 باےجےد ڍے اس مڎر تھا بتایا ڍچھ متعلق ڍے آپ مجھے

 لیے اس صرف۔ دیا جھڍا سر رپ فیصلے ڍے ان نے میں

 سےچ ڍیسے غلط لیے میرے ہیں ےالدین میرے ےہ ڍہ

 ےاپس بعد ڍے شادڈ ڍڈ بھائڈ زر شاہ تے آپ۔ ہیں سڍتے



Novelnagri 
878 

 شاہ اےر آپڈ مشڈ۔ تھڈ یہیں میں مڎر ڎئے چلے ڍراچڈ

 میں جتنا میں بارے ڍے تعلقات ڍے آپس ڍے بھائڈ زر

 چند ےائےس۔ ہے نہیں علم بھڈ ڍے آپ تے اتنا ہےں جانتڈ

 بہت ےہ تھڈ ہمت بہت میں آپڈ مشڈ…  ڍے باتےں ایڇ

 برداشت سب سے حےصلے بہت نے انہےں ہیں مضبےط

 بزدل‘  ہمت ڍم بہت میں مقابلے ڍے ان میں ڍہ جب ڍیا بھڈ

 ےیسڈ ایسڈ ڍےئڈ متعلقہ سے آپ۔ ہےں حےصلہ ڍم اےر

 جیسڈ آپڈ مشڈ میں۔ ڎڈ پائےں نہیں بھڈ سہہ میں تے بتات

 دیڍھنا خےاب ڍےئڈ ہڈ نہ اےر سڍتڈ ڎزار یںنہ زندڎڈ

 آنڍھیں میرڈ تے ہے پڑتڈ نظر پر آپ جب ہےں چاہتڈ

 آنڍھیں سے آہستڎڈ بہت ےہ‘‘ ۔ ہیں لڎتڈ دیڍھنے خےاب

 بیٹھا ساتھ ڍہ بغیر دیڍھے یہ تھڈ ڎئڈ ڍہتڈ ڍیے نیچڈ
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 ہےئے رڍھے میں ڎرفت ڍڈ نظرےں اسے مسلسل شخص

۔تھا  

 تھڈ آئڈ ےاپس بعد ڍے ملنے پاپاسے دےران اس جے مشعال

 چڍڈ سن باتیں سارڈ ڍڈ اس ڍھڑڈ میں عقب ڍے ابیشا

 بغیر ڍیے متےجہ ڍے دےنےں ڍیے آہٹ ڍےئڈ بغیر ےہ۔ تھڈ

۔ڎئڈ پلٹ ےاپس  

 شاہ سےچتے سےچتے‘‘ ۔ تھیں پریشان تم لیے اس تے…  ہےں ’’

 اٹھائڈ نہیں آنڍھیں بھڈ پھر نے اس۔ بھرا ہنڍارا نے میر

 شڍایت اےر ڍےئڈ سے ڎھرےالےں میرے سے مجھ’’ ۔ تھیں

 میں دل تمہارے بلڍہ۔ آئے لے پر زبان بھڈ ےہ تے ہے

 ےسےسے اےر ےشبہات شڍےڇ جے جے خالف ہمارے

 علم طرح اچھڈ بھڈ مجھے تاڍہ آئے لے سامنے ہیں مےجےد

 چھچھےرا ڍا قسم اس مجھے سفر ہم میرڈ ڍہ جائے ہے
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 آےاز سڈ خفاخفا ڍچھ ڍڈ میر شاہ‘‘ ۔ ہیں سمجھتڈ انسان

 آےاز۔ دیڍھا اسے ڍر اٹھا سر اختیار بے نے اس تے ابھرڈ

۔ تھیں رہڈ سنا ڍہانڈ ہڈ اےر ڍےئڈ آنڍھیں برعڍس ڍے

۔ڎرالڈ چلمن ڍڈ پلڍےں سے جلدڈ نے اس  

 ڍا اس نے میر شاہ تے چاہا بھاڎنا نے اس‘‘ ۔ ہےں چلتڈ میں ’’

 ہلڈپ۔ ڎئڈ نڍل تے ہڈ جان سے ٹانڎےں ڍڈ اس۔ لیا تھام ہاتھ

 ڍا اس سے استحقاق یےں نے مرد ڍسڈ میں زندڎڈ دفعہ

۔نے میر شاہ بھڈ ےہ اےر تھا تھاما ہاتھ  

 پال نے تم جے ہیں فہمیاں غلط سارڈ بہت!  بیٹھے ابھڈ ’’

 اےر ابھڈ لیں اڎلےا ٓ جبرا نے میں تے ایڇ چند یہ۔ ہیں رڍھڈ

 ڍر ڍھینچ ہاتھ‘‘ ۔ ہیں ڍرنڈ ڍلیئر ابھڈ جے ہیں سڈ بہت بھڈ

 بیٹھڈ سے خامےشڈ ےہ۔ لیا بٹھا ساتھ دےبارہ اسے نے اس
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 ڍیےں بات ڍڈ دل سے اس نے اس ڍہ ہےا افسےس۔ ڎئڈ رہ

 سمجھ نہیں بھڈ غلط اےر تھا رہا سمجھ ڍیا نجانے ےہ۔ ڍہڈ

 پر خےد اسے۔ تھا نڍلتا یہڈ لبا لب ڍا بات ڍڈ اس۔ تھا رہا

 ڍڈ میر شاہ تڇ ابھڈ ہاتھ۔ لڎا آنے غصہ ڍر بھر جڈ بھڈ

 سخت ڎرفت نے اس تے چاہا نڍالنا نے اس۔ تھا میں ڎرفت

۔لڈ ڍر  

 ڍے لےڎےں تم۔ ہے ڍیا ڎیس غلط مجھے!  ابیشا نے تم ’’

 ڍیسا سے تم میرا ڍہ تھا جانتا میں ہڈ قبل سے آنے پاڍستان

 مجھے تے تھا نہیں راضڈ اڎر میں۔ ہے ہےنا طے تعلق

 نظر لڈپہ تمہیں نے میں میں بعد پھر۔ تھا نہیں بھڈ انڍار

 یا پرڍھنے تمہیں پھر۔ لیا ڍر قبےل اےر ڍیا پسند ہڈ میں

 تمہیں‘  ہے ابیشا تم۔ ہےتا نہیں پیدا ہڈ سےال تے ڍا آزمانے
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 تم تھڈ ڍافڈ بات یہڈ لیے ڍے دینے جڎہ میں دل اپنے

 پہچان ڍڈ خےبیےں ڍڈ ذات تمہارڈ۔ ہے بیٹڈ ڍڈ چچا ڍمال

 میں۔ تھا افڈڍ حےالہ یہڈ لیے ڍے ڍرنے اعتراف ڍا ان اےر

 میں دھمڍڈ زبردستڈ یا آڍر میں دبائے ڍے ڍسڈ نے

 میرے۔ تھے ڍیے نہیں دستخط پر نامے نڍاح ساتھ تمہارے

 یہ نے میں سے تم تے تھا ڍیا قبےل تمہیں نے ےدماغ دل

 رہ معنڈ بے تے بات ڍڈ پرڍھنے تمہیں پھر تھا باندھا رشتہ

 ےہ آئے سے ممالڇ یےرپڈ جے نہیں تے ضرےرڈ۔ ہے جاتڈ

 نیڇ ہےا سلجھا ہے سڍتا ہے بھڈ جیسا تم ےہ۔ ہے ہڈ برا

 ےہ۔ تھا رہا ڍر اعتراف ڍا خےبیےں ڍڈ اس ےہ‘‘ ۔ سیرت

 بے ڍڈ آنڍھےں ڍڈ اس ےہ۔ تھڈ رہڈ دیڍھ اسے صرف

‘  سڈ مختلف!  ابیشا ہے اچھڈ بہت تم’’ ۔ دیا مسڍرا پر یقینڈ

 مالڇ ڍڈ طبیعت نرم اےر سڈ اپنڈ اپنڈ‘  سڈ پیارڈ بہت
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 ہمیں۔ ہیں نایاب بہت میں دنیا ڍل آج لےڌ جیسے تم۔ ہے

 میں سمجھنے ڍے بھابڈ مشعال نے ہم ڍہ ہے اعتراف

 ڍچھ نڍلتا نہیں تے بھڈ ہمارا قصےر سارا مڎر ڍڈ غلطڈ

۔ ہیں رہڈ ڍرتڈ بھابڈ مشعال ےنادانستہ دانستہ غلطیاں

 ےاشڎاف بات ہر۔ ہیں اےرذہین بہادر بہت بھابڈ مشعال

 ڍے ان۔ ڍہتیں نہیں لپٹڈ لڎڈ ڍبھڈ۔ ہیں ہتڈڍ میں انداز

 بعض لےڌ ایسے ہے رڍھتڈ اہمیت بہت ذات اپنڈ نزدیڇ

 رہتے مند فائدہ اےقات بعض یا ہیں لیتے اٹھا نقصان اےقات

 ڍے قسم دےنےں مجھے ہے سڈ بزدل ڍچھ تم ڍہ جب ہیں

 ڍڈ اہمیت جڎہ اپنڈ اپنڈ ڍڈ دےنےں۔ ہیں لڎتے اچھے لےڌ

۔ تھیں لڎڈ اچھڈ ہڈ میں نظر پہلڈ جھےم بھابڈ۔ ہیں حامل

 ہے خامڈ ایڇ صرف ہیں خےبیاں سارڈ بہت اندر ڍے ان

 تے ہےں دیڍھتا انہیں میں جے اب۔ ہیں ےیسٹرن برطانیہ ےہ ڍہ

 لیا مٹا بھڈ دھبہ یہ سے خےد نے انہےں ہےں جاتا ہے خےش
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 دیڍھنے بھڈ اردڎرد ڍر نڍل سے قلعے ڍے ذات اپنڈ۔ ہے

 میں معاملے ڍے صہیب ملڇ اےر ءنشا جیسے۔ ہیں لڎڈ

 مجھے۔ ہیں خےبڈ سراپا ےہ۔ دلچسپڈ غیرمعمےلڈ ڍڈ ان

۔ پائے نہیں سمجھ ڍے ان بھائڈ زر شاہ ڍہ ہے افسےس

 لڎتا مجھے اب مڎر ہے رہڈ ڈسٹرب زندڎڈ ڍڈ دےنےں

 ڍہ ہے یقین مجھے۔ ہے ڎیا ہے نارمل ڍچھ سب جیسے ہے

 ڍے بھابڈ المشع ےہ تے آئے جے بھائڈ زر شاہ بار ڍڈ اب

 ابیشا ہے نہیں ڍچا اتنا رشتہ ڍا دےنےں۔ ڎے جائیں لے ساتھ

 اچھے بہت بھائڈ زر شاہ ڍرے یقین تم۔ جائے ٹےٹ یےں ڍہ

 شدت پھر اےر ڎئے ڍر اختیار شدت اختالفات ڍچھ بس۔ ہیں

 ڍے خےد اےر بھائڈ زر شاہ مجھے تم۔ ڎئڈ بن ضد پسندڈ

 ڍا دےنےں مہ۔ سےچے نہ ڍر رڍھ پر سطح ڍڈ بھابڈ مشعال
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 نہیں لیڍچر چےڑا لمبا تمہیں میں۔ ہے ڍا قسم مختلف تعلق

 میرے میں دل تمہارے ڍہ ڎا ڍہےں اتنا صرف۔ ڎا دےں

 انہیں ہیں ےشبہات شڍےڇ اےر فہمیاں غلط بھڈ جے متعلق

 ایڇ ہے مال ےقت یہ ہمیں۔ ہیں شرےعات ابھڈ دے نڍال

 سے اس۔ لیے ڍے جاننے لیے ڍے سمجھنے ڍے دےسرے

۔ ڎڈ جائے جان ڍچھ بہت متعلق میرے یقینا تم۔ اٹھائے فائدہ

 ڍےل بہت میں ڍہ ہےں دیتا بتا تمہیں میں متعلق اپنے ےیسے

 پر بات ڍسڈ ڍبھڈ اڎر۔ ہے آتا ڍم بہت غصہ۔ ہےں بندہ مائنڈ

 ڍا پینے ڍھانے۔ ہےں جاتا مان جلد بہت تے جائےں ہے ناراض

 راناشڍ مڎر ہےں خےراڇ خےش۔ ہےں شےقین تڇ حد ایڇ

 بھڈ جے میں معاملے اس ہےں پسند قناعت بہت۔ ہےں نہیں

 ڍڈ پسند میرڈ۔ ہےں لیتا ڍھا سے صبرےشڍر جائے مل
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۔ ڎا پڑے ڍرنا نہیں سامنا ڍا پریشانڈ تمہیں متعلق ڍے ڈشز

 نہیں ڈیمانڈز چےڑڈ لمبڈ بہت متعلق ڍے زندڎڈ میرڈ

 چھےٹڈ چھےٹڈ۔ ہیں خےاب چھےٹے چھےٹے بہت۔ ہیں

 ڍا ارادےں۔ ہیں جاتڈ ہے پےرڈ جلد بہت ےج ہیں خےاہشیں

 عام۔ ہےں ڍرتا پےرا ضرےر ہےں ڍرتا ارادہ جے ہےں پڍا

 پر تقدیر۔ رڍھتا نہیں سےچ مخصےص ےالڈ جاڎیردارےں

 بیٹھے نے اس اےر تھا دیا چھےڑ پر اللہ ڍام ہر۔ ہےں شاڍر

 ےڍامنڈ پیارڈ ہےئڈ سلجھڈ اےر صےرت خےب اتنڈ بٹھائے

 پر تعریف اس اپنڈ ےہ‘‘ ۔ ہے دڈ ڍھل نام میرے لڑڍڈ سڈ

 دلچسپڈ میر شاہ۔ ڎیا چال ہےتا ڎلنار چہرہ۔ ڎئڈ ہے سڈ خجل

۔ڎیا دیڍھے ڍے چہرے ڎلنار سرخ ڍے اس سے  
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۔ ہے لڎتڈ صےرت خےب بھڈ اےر ہےئے شرماتے تم ’’

 سے چہار تمہارے ڍر اےڑھ رنڌ دھنڇ محبت جیسے

 بعد ڍے بارش مجھے ڍہ ابیشا بتائےں تمہیں۔ ہے ڎئڈ پھیل

 صےرت خےب بہت رنڌ ست سجے پر بدن ڍے آسمان

 عبارت سے رنڎےں سات ہڈ ان تے بھڈ زندڎڈ۔ ہیں لڎتے

 ےاعتدال پسند شدت‘  غمزدہ ےہ افسردہ‘  ےچنچل شےخ۔ہے

 جاتے مل میں دھنڇ اس جذبے سب ےنفرت محبت‘  خیز

 رےپ ڍا جذبے ایڇ صرف ڍر مل رنڌ سب جب اےر ہیں

 ڍہ ہے خےاہش میرڈ۔ ہے یتڈل جنم محبت تے لیں دھار

 محبت میں زندڎڈ ڍڈ بھائڈ زر شاہ اےر بھابڈ مشعال

 خےب سے چہار ڍہ پھیلے ایسڈ ڍر اےڑھ رنڌ دھنڇ

 صےرت خےب ڍتنڈ زندڎڈ پھر۔ جائے ہے ےمعطر صےرت
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 جھانڍتے میں آنڍھےں ڍڈ اس ےہ‘‘…  ناں ہے ابیشا ڎڈ ہے

۔الدیاہ سر اختیار بے اےر ڎئڈ سڈ شرما ےہ تھا رہا پےچھ  

 ڍیسا پر مجھ نے تم ڍہ ہے علم نہیں بھڈ یہ تے تمہیں اےر ’’

 ذرا پھر اےر جائے ہے شادڈ ڍڈ علیشہ۔ ہے دیا ڍر جادے

 بھابڈ ڎا ڍرےں بات پھر تے جائےں ہے سیٹل بھڈ خےد میں

 ڍے چہرے ڍے اس ےہ‘‘ ۔ ہےتا نہیں انتظار مزید اب ڍہ سے

 میں خےد مزید ےہ۔ تھا رہا ڍہہ چھےئے سے پےرےں اپنڈ

 لفاظڈ ڍےئڈ ایسڈ دفعہ پہلڈ نے میر شاہ۔ ڎئڈ سڈ سمٹ

 ڍافڈ لیے ڍے بےلنے ہڈ آنڍھیں ڍڈ اس ےرنہ تھڈ ڍڈ

۔تھیں  

۔ تھڈ ملتجڈ ےہ‘‘ ۔ ہے جانا مجھے‘  چھےڑیں ہاتھ!  پلیز ’’

 ظاہر یےں۔ رہا مسڍراتا ےہ تھیں ہےئڈ جھڍڈ ہنےز آنڍھیں
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 ڎا جائے آ ڈڍےئ!  پلیز’’ ۔ ہے نہ ہڈ سنا ڍچھ جیسے ڍیا

 دفعہ ایڇ پر بننے یےں ڍے اس ےہ‘‘ ۔ دیں جانے مجھے

 ڍر اٹھا آنڍھیں نے اس بار ڍڈ اب۔ ڎئڈ ہے رےہانسڈ پھر

 آنڍھےں ڍڈ اس نے میر شاہ تھا ڍہا دیڍھتے ڍے میر شاہ

۔تھے ڎئے سج خےاب ڍچھ ےاقعڈ ےہاں۔ جھانڍا میں  

۔ ہے ہےا تھاما ہاتھ ڍا بیےڈ اپنڈ؟ ڍرےں ڍیا میں جائے آ تے ’’

‘  تھا رہا آ مزہ میں ستانے اسے ڍے میر شاہ‘‘ ؟ ڍیا ڍے ڍسڈ

 اسے پر جس ساسراپا شرمایا شرمایا‘  سا ڎھبرایا ڎھبرایا

 ڍے ڍرنے محسےس ڍر چھے اےر دیڍھنے‘  ڈالنے نظر

۔تھے حاصل اختیارات پےرے  

۔ تھیں تاب بے ڍے بہنے آنڍھیں ڍڈ ابیشا‘‘!  پلیز میر شاہ ’’

 بے ڍر سن نام پےرا دفعہ پہلڈ اپنا سے ںہےنٹے ڍے اس ےہ
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 اس راست براہ نے اس دفعہ پہلڈ۔ تھا اٹھا لڎا قہقہہ اختیار

 آنڍھےں ڍڈ ابیشا۔ تھا ڍہا میر شاہ اسے دیڍھتے طرف ڍڈ

 ڍر دیڍھ چمڍتے قطرے ڍے مےتیےں ڈھیر ڈھیرےں میں

۔دیا چھےڑ ہاتھ ڍا اس نے اس  

 خےاب میں ڍھےںآن پہلے دیر ڍچھ ابھڈ۔ بھڈ تم ہے بزدل ’’

 ڍیسے۔ ہے رہڈ رے اب اےر تھیں رہڈ ڍر بات ڍڈ سجانے

 تے نے ابیشا‘‘ ۔ لڑڍڈ ہمت ڍم سے مجھ ڎڈ ڍرے ڎزارا

 پر جانے چھےٹ ہاتھ۔ تھڈ نہیں ہڈ سنڈ بات ڍڈ اس جیسے

 نڍلتیں باہر سے ےہاں۔ بھاڎڈ اندر ڍر اٹھ ڍرتے ادا شڍر

۔بچڈ ڎرتے ڎرتے ڍر ٹڍرا ساتھ ڍے بھابڈ  

ڍیا ہے لڎا پیچھے ڍےئڈ لڑڍڈ ڍر سنبھل!  شتیاےح ’’  …؟‘‘ 
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 ہنس خےد پھر ڎئڈ بےل سیدھا الٹا ےہ‘‘…  ہاں…  نہیں…  جڈ ’’

 ےہ۔ تھیں ڍھڑڈ ہےنق پر انداز ڍے اس بھابڈ۔ تھڈ دڈ بھڈ

 چلڈ چڑھتڈ سیڑھیاں اےپر ٓ فےرا دیڍھتڈ طرف ڍڈ ان

۔ڎئڈ  

ۃ…۹…ۃ  

 تقریب سادہ ہڈ بہت۔ تھڈ ڎہمڈ ڎہما ہڈ بہت میں حےیلڈ

 شاہ۔ تھا چڍا ہے انتظام خاصا اچھا بھڈ باےجےد ڍے ہےنے

۔ تھا پایا آ نہیں ےاقعڈ سے ےجہ ڍڈ مصرےفیت ڍڈ ڍام زر

 ڍے سب۔ تھا ڍیا ریسیے نے میر شاہ جے تھا آیا فےن ڍا اس

 ڍچھ ےہ مڎر ڎیا ڍر اداس بہت پہنچنا نہ پر ےقت ڍا زر شاہ

 فیملڈ ڍڈ مامےں ڍے علیشہ۔ تھے سڍتے نہیں بھڈ ڍر

 بھڈ اسامہ اےر عشاء نشاء میں ساتھ۔ تھڈ ڎئڈ آ ہڈ ڍے رات
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 بہت ےہ لیے اسڈ تھڈ بھڈ منڎنڈ آج تے ڍڈ نشاء۔ تھے

 ادا رسم ڍڈ منڎنڈ فیملڈ ڍڈ صہیب ملڇ۔ تھڈ خےش

 ابیشا اےر علیشہ مشعال ہڈ جیسے پھر۔ تھڈ چڍڈ آ ڍرنے

 ڍڈ صہیب ملڇ الئیں میں الئےنج ڍے ڍر تیار ڍے نشاء

 انڎلڈ ڍڈ نشاء۔ ڍڈ پڍڈ بات ڍر پہنا انڎےٹھڈ نے ےالدہ

 سیاست اپنڈ مشعال ڍر دیڍھ انڎےٹھڈ دمڍتڈ چمڍتڈ میں

۔ڎئڈ چلڈ مسڍراتڈ پر  

 ڍہ تھا اصےل یہ میں خاندان ڍے شاہےں ڍہ تھڈ جانتڈ ےہ

 جائے ہے منسےب دفعہ ایڇ ساتھ ڍے لڑڍے جس لڑڍڈ جے

۔ تھڈ رہتڈ ےابستہ ساتھ ڍے نام ڍے اسڈ عمر سارڈ ےہ

 ڍر نہیں ختم رشتہ دےنےں۔ جائے ہے بھڈ ڍچھ چاہے

 تے لیے اسڈ تھڈ سامنے ڍے اس مثال اپنڈ ڍڈ اس۔ سڍتے

 نشاء۔ تھڈ چڍڈ ہے منڎنڈ اب۔ تھا ڍھیال ڍھیل یہ نے اس
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 الڍھ زر شاہ اب سے تھڈ چڍڈ بن منڎیتر ڍڈ صہیب ملڇ

 دے معاملہ تے اب۔ تھا سڍتا ڍر نہیں بھڈ ڍچھ ےہ پٹخے سر

 ڎنجائش تے ڍڈ انڍار۔ تھا ڎیا آ میں برادریےں دے اےر ذاتےں

 تھڈ رہڈ سےچ جیسے جیسے ےہ۔ تھڈ رہڈ نہیں باقڈ

 تھا ڍیا بھڈ جے نے اس۔ تھڈ رہڈ جا ہےتڈ ےآسےدہ مطمئن

 تھا ڍیا ہڈ لیے ڍے بہترڈ ڍڈ خاندان اس بلڍہ نہیں ٓ انتقاما

۔تھڈ نہیں نادم پر ڍیے اپنے اےر  

 بھائڈ شاہ نے ہم جیسے ےہ لڎتا مجھے!  بھابڈ مشعال ’’

 ڍھانا مہمان سب‘‘ ۔ ڍیا نہیں ٹھیڇ ڍر چھپا سب یہ سے

۔ڎیا آ قریب ڍے اس میر شاہ تے لڎے ڍھانے  

 بھڈ جب ےہ۔ رہنا چپ تم بس ڎا آئے نہیں نام تمہارا ’’

 بھائڈ تمہارا اےر ہے لینا نام میرا ڍے سب تے ڎا پےچھے
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 ڎا سڍے ےد نہیں الزام بھڈ ڍے ڍسڈ ڍر جان متعلق میرے

 ہےں جانتڈ میں اےر ڎڈ جائے آ پر مجھ بات سے آرام سے

 مت فڍر تم۔ ہے سنبھالنا ڍیسے ڍے معاملے اس مجھے ڍہ

۔ڍرے  ‘‘ 

 ان ہڈ سب تے یہاں۔ ڈرتیں نہیں سے بھائڈ شاہ ےاقعڈ آپ ’’

 تڇ امڈ ہےئے ڍرتے بات سے ان۔ ہیں رہتے خائف سے

۔تھا رہا ڍہہ ٓ مذاقا ےہ‘‘ ۔ ہیں ڍرتڈ جایا ہے محتاط  

 لفظ اس ےہ۔ دڈ ہنس پھر ہےئڈ حیران پر لفظ اس ےہ‘‘…  ڈر ’’

 طرح اچھڈ ڍر آ ہڈ میں قربت ڍڈ زر شاہ مفہےم ڍا

 مڎر تھڈ چڍڈ ڍر غلطڈ ڍر بتا ڍے ابیشا ےہ۔ تھڈ سمجھڈ

 پیارا بہت شخص یہ ےیسے۔ دیتڈ بتا ڍیسے بات یہ اسے

۔ اتھ ےابستہ مستقبل ڍا بہن سڈ حساس ڍڈ اس سے اس۔ تھا

 تھیں ےابستہ سے زندڎڈ ڍڈ شخص اس خےشیاں ڍڈ ابیشا



Novelnagri 
895 

 سڍتڈ ڍر نہیں افسردہ اسے ڍر سن ڍہہ ڍچھ اسے اےر

 سے ڍہنے ڍچھ سے میر شاہ بھڈ ڍے ابیشا نے اس۔ تھڈ

 میر شاہ ناطے ڍے ہےنے بھائڈ جے مان ایڇ۔ تھا ڍیا منع

 چھیننا نہیں ڍر سن ڍہہ غلط ڍچھ ےہ تھا پر زر شاہ ڍے

 زندڎڈ ساتھ ڍے شخص اس میں حال ہر سےا۔ تھڈ چاہتڈ

 ڍڈ ےقےفیےں بے اےر غلطیےں اپنڈ ہڈ پہلے۔ تھڈ ڎزارنا

 ڍے میر شاہ ےہ۔ تھڈ چڍڈ ڍرےا نقصان بہت اپنا ےہ بدےلت

 آنڍھ ڍڈ ابیشا اےر تھڈ دیڍھتڈ سے نظر ڍڈ ابیشا ہمیشہ

۔تھڈ چاہتڈ نہیں یہ ےہ آئے آنسے ڍےئڈ ڍبھڈ میں  

 رخصتڈ ڍڈ علیشہ۔ تھڈ ڎئڈ اپ طے بھڈ تاریخ ڍڈ علیشہ

 علیشہ دن اڎلے۔ تھے طے بعد ڍے عید دےنےں نڍاح اےر

 تے ہےئڈ رےانہ لیے ڍے ڍراچڈ ےاپس فیملڈ ڍڈ مامےں ڍے
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 انہیں ڍیےنڍہ تھے بھڈ اسامہ اےر عشاء نشاء ساتھ ڍے ان

۔تھا آنا یہیں پر عید ےاپس  

 حےیلڈ ڍے دےپہر ڍر ڎزار مدرسے ےقت سارا ڍافڈ ےہ

 دیڍھ ڍے زر شاہ پر صےفے ڍے الئےنج سامنے تے پہنچڈ

 جانتڈ طرح اچھڈ۔ نہیں چےنڍڈ تھڈ ضرےر رڍڈ ےہ ڍر

 رات ڍل۔ تھا ڍہا ڍے آنے آج سے میر شاہ نے اس ڍہ تھڈ

 لیے اسڈ بارات پرسےں اےر تھڈ مایےں ڍڈ دےست ڍے اس

۔تھا آنا ضرےر لیے ڍے شرڍت میں شادڈ آج  

 مشترڍہ ڍے سب نے اس ڍر ہے داخل اندر‘‘ ۔ علیڍم السالم ’’

 ڍر دیڍھ اطےار بدلے بدلے ڍے اس زر شاہ۔ ڍیا سالم

 ہےئے لپیٹے چادر ےالڈ شیشےں ڍڈ ڍلر برائےن۔ چےنڍا

 ڍڈ نشاء اسے پہلے لمحے چند سراپا دلڍش سادہ۔ تھڈ

 ڍڈ جانے ہے طے تاریخ ڍڈ شادڈ ڍڈ علیشہ اےر منڎنڈ
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 ۔لڎا جھٹڍا ڍر دیڍھ اسے اب تھا پہنچا شاڇ ڍر سن خبر

 ڍڈ چہرےں ڍے سب ڍر رڇ ےہیں منٹ ایڇ نے مشعال

’’  اسے میں نظرےں ہڈ نظرےں نے میر شاہ۔ دیڍھا طرف

 ڍیے اڎنےر ےہ۔ تھڈ دڈ سنا نےید ڍڈ‘‘  ہے نہیں خیریت

 ڍمرے ڍے ڍر پےجا پیٹ طرح اچھڈ۔ آئڈ چلڈ میں ڍچن

۔تھا مےجےد ےہاں سے پہلے زر شاہ پہنچڈ ہڈ جیسے میں  

 تیےر جارحانہ ےہ‘‘ ؟ ہے معاملہ ڍیا ےاال منڎنڈ ڍڈ نشاء یہ ’’

 اس نے مشعال ڍر دیڍھ ڍے چہرے ڍے اس۔ تھا منتظر لیے

 ڍہ بھڈ یہ ساتھ۔ لیا لڎا اندازہ طرح اچھڈ ڍا غصے ڍے

 ڍے اےر ڍسڈ ابھڈ میں بارے ڍے العلمڈ اپنڈ نے اس

۔تھا ڍیا نہیں مطلع  
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 بنایا جےڑ ڍا دےنےں نے ٓ تعالڈ اللہ بس۔ ہے ہےنا ڍیا معاملہ ’’

 ڎئڈ لیٹ پر بستر ڍر بتا سے آرام ےہ‘‘ ۔ ڎئڈ ہے منڎنڈ‘  تھا

 الل ڍڈ اس۔ رہا ڍھڑا بھینچے مٹھیاں لمحے ڍئڈ ےہ تے

 ڍڈ ضبط ےہ ڍہ تھیں غماز ڍڈ بات اس آنڍھیں انڎارا

۔ہے رہا چھے ڍے حدےں انتہائڈ  

 میں پہلے دن تین جب ۔بےال جھےٹ ڍر لے نام میرا نے تم ’’

 تے اب۔ ڍڈ ڍیےں بیانڈ غلط نے تم پھر تے تھا دیا ڍر منع نے

 ہڈ نے تم پہلے دن دے ڍہ ہے چال ہے یقین بھڈ یہ مجھے

۔تھڈ بھجےائڈ انفارمیشن غلط مجھے پر فےن  ‘‘ 

 بھجےائڈ بھڈ انفارمیشن غلط ڍے آپ نے ڍسڈ تے اچھا ’’

 ےہ‘‘ ؟ ڍیا تھڈ انفارمیشن غلط داےے بائڈ ےہ ےیسے۔ تھڈ
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 جھانڍتے میں آنڍھےں ڍڈ اس ڍرتے حد ڍڈ معصےمیت

۔پڑا پھٹ ڍر دیڍھ انداز ڍا اس ےہ۔ تھڈ رہڈ پےچھ  

 یہ ڍرے ختم!  پلیز۔ ڍرے بس اب!  مشعال لیے ڍے خدا ’’

۔ ڍرے بیان میں لفظےں صاف ےہ ہے چاہتڈ بھڈ جے تم۔ ڍھیل

 اےر نفرت تمہارڈ۔ تھا ڍیا نے میں سلےڇ برا ساتھ تمہارے

 رڍھڈ ہڈ ڇت مجھ پھر تے تھڈ سے ذات میرڈ دشمنڈ

‘ ۔ ہے ہےئڈ تلڈ پر ڍرنے تباہ ڍیےں ڍے نشاء چارڈ بے۔ ہےتڈ

۔ڎئڈ چٹخ پر الزام اس ڍے زر شاہ تے مشعال  

 ڍا اس ہے سڍتے ہے نیرےمائنڈ قدر اس تم!  زر شاہ اپ شٹ ’’

 نے میں۔ لے ڍر ٹھیڇ ذہن اپنا مڎر تھا اندازہ مجھے تے

 تم پر ےچس انتہائڈ۔ سےچا نہیں ڍا ڍرنے تباہ ڍے ڍسڈ ڍبھڈ

 احساسات اپنے‘  ذات اپنڈ تمہیں جے۔ ہے ہےئے پہنچے خےد
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 تےجہ ٓ قابل اےر ڍےئڈ سےا ڍے ےانتقام نفرت اےر ےجذبات

 یہ االپتے االپتے راڌ ڍا ےغیرت انا یہ تم۔ نہیں ہڈ لڎتا

 ڍڈ سڍےن مڍین ڍے حےیلڈ اس اب ڍہ ہے رہے بھےل ڍیےں

 لینا بدلہ پر بات اس صرف۔ ہیں چاہتے ڍرنا بسر زندڎڈ

 اچھا ساتھ ڍے ےالدہ تمہارڈ نے باپ تمہارے ڍہ ہے چاہتے

 ذمہ ڍا مےت ڍڈ پھےپھڈ سبزینہ پھر یا تھا ڍیا نہیں سلےڇ

 ےالدہ تمہارڈ جے تھا بھائڈ ڍا عےرت اسڈ جے ایاز ملڇ دار

 ڍے دشمنڈ سے خاندان اس لیے اس صرف تم۔ تھیں

 ڍے صہیب ملڇ نشاء ڍہ ہے چاہتے یہ اےر ہے دار دعےے

 ڍچھ پر شہہ ڍڈ نشاء صہیب ملڇ پھر یا جائے بھاڌ اتھس

 خاندان ان پھر دفعہ ایڇ ڍہ نا ہے چاہتے یہڈ۔ ڎزرے ڍر

 ڍا خےن اپنے جانیں دے ایڇ۔ ہے بارش ڍڈ ڎےلیےں میں

 عطیہ ناڇ اذیت یہ ڍا دشمنڈ اےر ڍریں پیش نذرانہ قیمتڈ

 سےچا نہیں نے بڑےں ہمارے۔ جائے ہے منتقل ڍے نسل نئڈ
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 شاہ ڍیا نہ خیال ہمارا نے انہےں ہےئے ڍرتے یصلہف ڍےئڈ

 اپنے ڍیا؟ ڎے دڍھائے رحمڈ بے ایسڈ بھڈ تم ڍیا زر

 راہےں پرخطر ڍڈ دشمنڈ اس ڍے اےالد اپنڈ سے ہاتھےں

 فیصلے غلط اڎر نے بڑےں ہمارے؟ ڎے دے دھڍیل میں

 تاریخ ےہڈ بھڈ ہم ڍہ ہے الزم پر ہم ڍیا تے تھے ڍیے

 یہ ہمیں ڍہ سےچتے نہیں ڍیےں یہ تم زر شاہ مڎر؟ دہرائیں

 ڍسڈ باتیں سب یہ نے تم… ؟ نہیں یا ہے بھڈ قبےل دشمنڈ

 ان…  ہیں چاہتے ڍیا سب ےہ ڍہ ہیں چاہڈ پےچھنا سے اےر

 بڑڈ ماما پاپا‘  بھائڈ آذر میں جن ےہ؟ ہے خےاہش ڍیا ڍڈ

۔ ہیں شامل میر شاہ اےر اسامہ‘  بھابڈ‘  زینب چچڈ‘  امڈ

 سے دینے ثبےت ڍا نظرڈ تنڌ قدر اس تم زر شاہ نہیں

 چاہتڈ ڍیا ےہ لے دیڍھ بھڈ ڍے لڑڍیےں ڍڈ حےیلڈ اس پہلے

 بے اس ےہ ڍیا…  ہیں پنپتے جذبات ڍیسے اندر ڍے ان ہیں
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 نہیں؟ہیں سڍتڈ ڍر قربان عزتیں اپنڈ خاطر ڍڈ دشمنڈ نام

 ڍر نڍل باہر سے خےل اپنے ڍبھڈ۔ نہیں ڍبھڈ زر شاہ

 حال صےرت ےالڈ پہلے ےہ اب ڎا ہے اندازہ تمہیں تے دیڍھے

 جب رہا نہیں زمانہ ےہ اب۔ ہے بدلہ بہت ےقت۔ رہڈ نہیں

 اےر ےقت۔ جھڍادڈ ڎردن نے ڍسڈ اےر ڍیا فیصلہ نے ڍسڈ

 ایڇ نشاء اےر صہیب۔ سمجھے ڍے تقاضےں ڍے حاالت

 ہےں ملڈ سے دےنےں میں۔ ہیں ڍرتے پسند ڍے دےسرے

 دےنےں ےہ۔ ہے ہےئڈ بات میں سلسلے اس سے دےنےں میرڈ

 مقصد اس نے انہےں اےر ہیں چاہتے ڍرنا ختم دشمنڈ یہ

 ڍا راہ درست بجائے ڍے راہ غلط لیے ڍے حصےل ڍے

 تمہارا جے ہے شخص ےہ صہیب ملڇ اےر تھا ڍیا انتخاب

 نسبت ڍڈ ےالدہ اپنڈ نہیں تے غیر ڍےئڈ۔ ہے زاد مامےں

 انڍار الڍھ چاہے تم۔ ہے تعلق ڎہرا ایڇ سے اس تے تمہارا
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 ان تمہارا۔ ڎے سڍے نہیں بدل ڍے حقیقت اس تم مڎر ڍرے

 خےد تم زر شاہ۔ رشتہ خےنڈ ایڇ۔ ہے تعلق اٹےٹ ایڇ سے

 راہ سادڈ سیدھڈ ڍڈ ان تم تے ہیں راضڈ سب جب سےچے

 رہے بڍھیر ڍانٹے ڍر بےجھ جان۔ ہے رہے ڍر ڍھےٹڈ ڍیےں

 شڍار ڍا ڍمپیلڍس جس لے سیڍھ بھڈ ڍرنا محبت ڍبھڈ ہے

 خےد۔ ہے حسین بہت دنیا تے دیڍھے ڍر نڍل باہر سے اس ہے

 اسے ےہ آج‘‘ ۔ بھڈ دےسرے اےر ڎے جیے سے سڍےن بھڈ

 اےر نڈر ہڈ بہت بغیر دیے طعنہ ڍا خاندان اےر ماں ڍڈ اس

 شپ ریلیشن سے ملڍےں ڍڈ اس میں انداز خےف بے

 خامےشڈ ےہ ڍہ تھڈ بات ڍڈ حیرت ڍمال۔ تھڈ رہڈ سمجھا

۔تھا رہا سن سب سے  

 شاہ ہے سچ یہ تے ہے تعلق ڍا اطالع غلط تڇ اںجہ اےر ’’

 یہاں ڍہ تھا ڍہلےایا پر فےن تمہیں نے میں ڍر ڍہہ سے میر
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 میں اس۔ رہڈ جا رڍھڈ نہیں تاریخ ڍڈ شادڈ ڍڈ علیشہ

 نشاء نے میں۔ تھڈ نہیں پےشیدہ غرض ذاتڈ ڍےئڈ میرڈ

 میرا پھر ڍیا ےہ سمجھا بہتر جے لیے ڍے خاندان اس اےر

 ڍڈ رڍےانے منڎنڈ تم ڎا ہے علم بھڈ جب مہیںت ڍہ تھا خیال

 ڍڈ اس ڍر بتا سے آرام ڍے اس ےہ‘‘ ۔ ڎے ڍرے ڍےشش

 سےچے یہ۔ ڎئڈ نڍل ہر با سے ڍمرے دیڍھے بغیر طرف

 یا ہے ہےا اثر ڍچھ پر زر شاہ ڍا باتےں سب ڍڈ اس ڍہ بغیر

۔نہیں  

 دیا ساتھ بہت ڍا اس میں ےاقعے سارے اس نے میر شاہ

 سب یہاں اےر تھا ڍیا انفارم غلط ڍے زر شاہ تے نے اسڈ۔ تھا

 اسڈ ہے ہےا الجھا میں ڍام ضرےرڈ ڍسڈ ےہ ڍہ بتایا یہ ڍے

 رڍھا میں دھیان بھڈ یہ نے اس۔ ڎا آئے نہیں یہاں ےہ لیے

 اس تے ڎا ہے آڎاہ سے حقیقت سارڈ بھڈ جب زر شاہ ڍہ

 ڍڈ اس نے اس لیے اسڈ ڎا ڍرے ضرےر بازپرس سے
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 نہیں بھڈ جےاب ڍےئڈ اےرےہ تھا ھارڍ ہاتھ پر رڌ دڍھتڈ

 ڍرنے ےجےاب سےال سے خےد اسے ےہ اب۔ تھا سڍا دے

۔تھڈ آئڈ چھےڑ میں ڍمرے تنہا لیے ڍے  

 ڎئے رات ڍر ڎزار باہر سے ڍمرے ےہ ےقت سارا باقڈ

 دراز نیم پر بستر ڍیے اندھیرا زر شاہ تے لےٹڈ میں ڍمرے

 حطر اچھڈ نے اس میں رےشنڈ مدھم ڍڈ بلب نائٹ۔ تھا

۔ہے رہا جاڌ تڇ ابھڈ زر شاہ ڍہ تھا لیا ڍر محسےس  

۔ ڎا ہے لیا ڍر فیصلہ ڍےئڈ نہ ڍےئڈ نے تم تڇ اب!  مشعال ’’

 سےنے ڍر رڍھ بازے پر آنڍھےں ےہ‘‘ ؟ تم ہے چاہتڈ ڍیا بتائے

 تڇ ڍانےں آےاز ڍڈ زر شاہ جب تھڈ رہڈ ڍر ڍےشش ڍڈ

۔پہنچڈ  
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 بدل ڍرےٹ فطر ڍڈ اس ڍر ہٹا بازے ےہ‘‘ ؟ میں بارے ڍس ’’

 اندر پر بننے یےں ڍے اس زر شاہ۔ لڎڈ دیڍھنے سےالیہ ڍر

۔تھا ڍھےال طرح برڈ اندر ہڈ  

 اپنے ےہ‘‘ ۔ ہےں رہا پےچھ ڍیا میں ہے جانتڈ طرح اچھڈ تم ’’

 ڎہرڈ ےہ تے بےال میں آےاز نرم بہت ڍرتا ضبط ڍے غصے

۔لڎڈ ہالنے سر ڈےبڈ میں سےچ  

 الپرےائڈ ےہ‘‘ ۔ ےچانہیںس ڍچھ ابھڈ نے میں…  ےہ…  اچھا ’’

 لینے جائزہ ڍا بسڈ بے ڍڈ زر شاہ ڍر اچڍا ڍندھے سے

 چہرہ۔ لڎا ڍھےلنے طرح برڈ اےر پر جےاب اس ےہ۔ لڎڈ

 یےں اسے مشعال۔ تھا چڍا ہے سرخ تڇ حد آخرڈ ڍڈ ضبط

 اسے۔ لڎڈ ٹٹےلنے ڍے خےد ڍر دیڍھ ڍرتے ضبط اےپر اپنے

 دڍھ بھڈ ذرا ڍر دیڍھ پر انتہا ڍڈ بسڈ بے اس ڍے زر شاہ
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 سڈ عجیب بس۔ تھڈ ہےئڈ نہیں بھڈ خےشڈ تے تھا ہےا نہیں

 ڍےشش ڍڈ جاننے ہڈ نہ اےر پائڈ نہ جان ےہ تھڈ ڍیفیت

۔ڍڈ  

 مشعال۔ تھا ڍہا سے بسڈ بے بہت نے اس‘‘…  پلیز مشعال ’’

۔ڍڈ خارج سانس ڎہرڈ ایڇ نے  

 حد اس سے تم میں تھا خیال میرا ڍبھڈ!  زر شاہ دیڍھے ’’

 نام اپنا بھڈ پل ایڇ ڍہ ہےں ڍرتڈ ضرےر نفرت تے تڇ

 اٹیڇ ہارٹ ڍے پاپا۔ سڍتڈ ڍر نہیں برداشت ساتھ تمہارے

 لےں لے طالق سے تم میں ڍہ تھا ارادہ پڍا میرا تڇ ہےنے

 میں۔ ڎئڈ الجھ بہت ڍر دیڍھ حالت ڍڈ پاپا میں بعد مڎر ڎڈ

 تمہیں نے میں لیے اسڈ۔ تھڈ رہڈ پا ڍر نہیں فیصلہ ڍےئڈ

 ایسا ڍچھ دےران اس اےر تھا ڍہا ڍے جانے ہرٹھ عرصہ ڍچھ

 مڍینےں ڍے حےیلڈ اس۔ ڎئڈ بدل بالڍل سےچ میرڈ ڍہ ہےا
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 ڍبھڈ میں لڎا مجھے مالتے مےقع ڍا دیڍھنے سے قریب ڍے

 پھر ڎڈ پائےں ہے نہیں رہا سے زنجیرےں دیڍھڈ نٓ ا ان بھڈ

 ان تے ڍڈ ڍےشش ڍڈ ڍرنے فیصلہ ڍےئڈ نے میں جب جب

 اےر تھے جاتے آ سامنے میرے چہرے ڍے لےڎےں سب

 میں اےر تھے جاتے ہے ڈانےاںڈےل ارادے سارے میرے

 سےائے پاس میرے تے اب اےر پاتڈ ڍر نہ ہڈ فیصلہ ڍےئڈ

 سب اڎر میں۔ ہے نہیں ہڈ چارہ ڍےئڈ اےر ڍے سمجھےتے

 میں تے بھڈ چاہےں سےچنا ڍے ذات اپنڈ صرف ڍر ہٹ سے

 ڍڈ ذات یرڈم‘  جذبات سارے میرے۔ سڍتڈ ڍر نہیں ایسا

 منجمد دم یڇ ڍر آ یہاں احساسات تمام میرے سےچیں تمام

 میرے چہرے ڍے ابیشا اےر پاپا ماما اچانڇ۔ ہیں جاتے ہے

 ان میں ڍے اب ہے لڎتا مجھے اےر ہیں جاتے آ سامنے

 زر شاہ تے اب ڎڈ پائےں نہیں جڈ ڍبھڈ ڍر ہے جدا سے سب

 مارےہ اب ڍیےنڍہ چاہتڈ نہیں ہڈ سےچنا ڍچھ ایسا میں

 شاہ ڍر اٹھا آنڍھیں۔ ڎئڈ رڇ بےلتے بےلتے ےہ‘‘…  درمیان
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 دیڍھ اسے سمیت نظرےں حیران ےہ تے دیڍھا جانب ڍڈ زر

 یقینڈ ےبے حیرت قدر اس میں آنڍھےں ڍڈ زر شاہ۔ تھا رہا

۔ پائڈ نہ ہڈ ڍہہ تھڈ چاہتڈ سنانا خبر جے اسے ےہ ڍہ تھڈ

 ےجہ اصل اسے سمے اس ڍے مشعال پھٹ منہ ڍڈ ہمیشہ

۔تھا رہا لڌ مشڍل ڍتنا بتانا  

 ڍچھ پھر یا لے ڍہہ خےدغرضڈ میرڈ اسے تم!  زر شاہ ’’

 ڍر فیصلہ ڍا رہنے یہاں لیے ڍے ہمیشہ ہمیشہ نے میں اےر

 چاہے دل جے ڍرنا سلےڇ بھڈ جیسا چاہے تم اب۔ ہے لیا

 اپنے نے میں؟ ڍیےں ہے پتا۔ڎڈ مانےں نہیں برا ہرڎز میں

 مالڇ ڍڈ طنطنے غرےر‘  ےسرڍش باغڈ اس ڍڈ اندر

 قبےل رہنا ساتھ تمہارے جسے ہے دیا ڍر ختم ڍے مشعال

 نفرت ٓ قابل ےاقعڈ جے تھے ڍھاتے خار تم سے جس تھا نہیں

 تنڍےں تے چاہے۔ ڍرے سلےڇ چاہے جے ہے آزاد تم اب۔ تھڈ
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۔ بڍھیردے میں ہےائےں سرڍش تندےتیز مجھے طرح ڍڈ

 طرح ڈڍ مٹڈ۔ دے مسل طرح ڍڈ ڎڑیا جان بے تے چاہے

 خاڍستر ڍر جال میں شعلےں ڍے سڎریٹ یا دے بہا میں پانڈ

 جان نے میں۔ ڎڈ رےڍےں نہیں ہاتھ تمہارے اب میں۔ دے ڍر

 ڍے خدا میں تڇ عرصہ بہت۔ ہےں بیےڈ تمہارڈ میں ڍہ لیا

 اللہ میں زندڎڈ میرڈ تم۔ تھڈ رہڈ جھٹال ڍے فیصلے اس

 شرعڈ۔ لیا مان نے میں ہےئے داخل سے رضا ڍڈ ٓ تعالڈ

 پےرے ہے رڍھتے اختیار بہت پر مجھ تم پر طےر ےقانےنڈ

 تمہیں ہےں ہےتڈ ڍےن میں بھال پھر۔ہے رڍھتے حقےق

 فرق سے بات اس مجھے پہلے؟ ہےں ڍیا میں۔ ےالڈ رےڍنے

 سےال یہ ہے پہچانڈ اصلیت اپنڈ سے جب اب مڎر تھا پڑتا

۔ ڎڈ ڍرےں میں ڎے ڍہے جے تم۔ ہے ڎیا رہ ڍر ہے معنڈ بے
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 ڍا زر شاہ ڍے ڍر مڍمل بات اپنڈ سے آرام نے اس‘‘ 

 یقین بے ےصامت ساڍت طرح اسڈ ابھڈ ےہ۔ جانچا ردعمل

 ےہ۔ لڎیں عجیب بڑڈ نظریں ڍڈ زر شاہ اسے۔ تھا لیٹا

 ڍے دےنےں۔ آئڈ سرڇ قریب ڍے اس ڍر بدل ڍرےٹ

 بھڈ ےہ نے اس تھا فاصلہ ڍا ہاتھ ایڇ صرف فرق درمیان

 ےجہ اصل اسے ےہ ڍہ ڈتھ حیران بھڈ خےد ےہ۔ دیا ڍر ختم

 ہزار ےہ۔ ڍا بات ڍسڈ تھا ڈر اندر ڍے اس۔ رہڈ بتا نہیں ڍیےں

 بارے ڍے ہےنے پریڎنٹ اپنے اسے باےجےد ڍے چاہنے ہا

 باز اسے جے تھا ےہم ڍےئڈ سے اندر۔ تھڈ سڍڈ بتا نہیں میں

۔تھا رہا رڍھ  

 قریب بالڍل ڍے اس‘‘ ؟ ہے رہے دیڍھ ڍیےں ایسے‘  ہےا ڍیا ’’

 پےچھ ےہ اٹھائے اےپر چہرہ رڍھے ہاتھ پر ھےڍند لیٹے
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 اس ےہ۔ بیٹھا اٹھ ڍر ہٹا پیچھے اسے ٓ فےرا زر شاہ۔ تھڈ رہڈ

 ڍہ جب ہےئڈ حیران ازحد۔ تھڈ نہیں تیار لیے ڍے ردعمل

۔تھا ہےا لڎا تاال پر زبان ڎنڌ سے حیرت ڍڈ زر شاہ  

 دیا ڍر نے میں اےر ڍہا ڍے ڍرنے فیصلہ مجھے نے تم ’’

 فیصلہ بھڈ جے تم تے نہیں قبےل فیصلہ یہ رامی تمہیں اڎر

 ڍرنے فیصلہ بھڈ ڍےئڈ مڎر ڎا ہے قبےل مجھے ڎے ڍرے

 مجھے اب ڍہ لے جان طرح اچھڈ بات ایڇ پہلے سے

 نہیں بھڈ مسلط زبردستڈ پر تم میں اےر چاہیے نہیں طالق

 اےر ضد صرف تعلق یہ نے تم ہےں جانتڈ میں۔ چاہتڈ رہنا

 دےں بتا تمہیں میں مڎر تھا دھابان ہڈ سے ےجہ ڍڈ انتقام

 اب تھڈ نفرت ہڈ نفرت لیے تمہارے میں دل میرے پہلے

 ایڇ شاید ہے سےال ڍا محبت تڇ جہاں رہڈ نہیں بھڈ ےہ

 جائے ہے سے تم پر مےڑ ڍسڈ ڎزارتے زندڎڈ‘  رہنے ساتھ

 بغیر ڍے جذبے اس عمر سارڈ ڍہ ہے سڍتا ہے بھڈ یہ اےر
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 ہے اعتراف بھڈ ڍا اتب اس زر شاہ مجھے۔ جائے ڎزر ہڈ

 یہ۔ ڍیا نہیں برتائے اچھا ساتھ تمہارے بھڈ ڍبھڈ نے میں ڍہ

 اترتڈ نہیں پےرڈ پر درجے بھڈ ڍسڈ میں ڍہ ہے سچ بھڈ

 سڈ سادہ ایڇ تم ڍہاں۔ تھیں اےر ڈیمانڈ ڍڈ دےنےں ہم۔ ہےں

 جیسڈ مجھ ڍہاں اےر تھے متمنڈ ڍے لڑڍڈ دار حیا مذہبڈ

 دڈ ڍر داخل میں زندڎڈ تمہارڈ لڑڍڈ حیا بے اےر سرڍش

 آئیڈیل ڍا ڍسڈ ڍبھڈ لڑڍڈ جیسڈ مجھ ہےں مانتڈ میں۔ ڎئڈ

 شادڈ سے مجھ تمہیں ڍے امڈ بڑڈ پاپا ماما۔ ڍرتڈ ہےا نہیں

 چاہیے سےچنا ضرےر یہ پہلے سے ڍرنے آمادہ لیے ڍے

 ہیں جذبات‘  ہیں خےاب ڍچھ بھڈ اپنے تمہارے ڍہ تھا

 سے ےجہ رڈمی جے ہیں اصےل ڍچھ ڍے ڎزارنے زندڎڈ

 نہیں زیادتڈ ڍےئڈ ساتھ میرے نے انہےں۔ ڎئے ٹےٹ سب

 البتہ ہیں ڍرتڈ ڈیزےر ہڈ لڑڍیاں جیسڈ مجھ ڍیےنڍہ ڍڈ
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 ڍچھ سے تم میں۔ ہے ہےئڈ زیادتڈ ضرےر ساتھ تمہارے

 ڎڈ ڍرےں نہیں طلب ڍچھ زندڎڈ سارڈ۔ ڎڈ مانڎےں نہیں

۔ دے رہنے برقرار ڍے رشتے اس تم ڍہ ڍے بات اس سےائے

 مجھے تم چاہے نہیں بھڈ طلب مجھے ڍڈ زیادہ ےس اس

 اب۔ ڎڈ لےں رہ میں حےیلڈ یہیں میں۔ رڍھنا مت ساتھ اپنے

 ڎڈ ڍرےں ڍےشش۔ ہےں ڎئڈ ہے عادڈ ڍڈ ماحےل اس میں تے

 مےجےد اندر اپنے۔ لےں بنا قابل تمہارے ڍے خےد میں ڍہ

 اس جائےں ڈھل میں پسند تمہارڈ سراپا لےں ڍر ختم خامیاں

 میں تے ابھڈ زر شاہ چاہیے ےقت مجھے بھڈا لیے ڍے

 ڍرتڈ ڍےشش بہت میں۔ ہےں لڎڈ میں بھالنے ڍے ماضڈ

 دل سےچ ناڇ اذیت‘  پل تلخ‘  یاد ڍربناڇ ڍےئڈ ڍہ ہےں

 ڎزرا ڍےئڈ۔ مچائے نہ ہلچل ڍےئڈ ڍر ڎھس میں ےدماغ
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 ڍرائےن ڍے بیڈ ےہ‘‘…  لے نہ میں ڎرفت اپنڈ مجھے لمحہ

 لب بھرے یاسیت ہرےٹھ ٹھہرے بہت لڎائے ٹیڇ سے

 سےچے اےر دیڍھے یہ۔ تھڈ رہڈ ڍہہ سب میں ےلہجے

 نڍلنے سے سمندر ڍے یقینڈ بے اےر حیرانڎڈ ڍہ بغیر

 ہرٹ طرح برڈ ڍس سے لفظےں ڍے اس زر شاہ بعد ڍے

 تھڈ لڎڈ بےلنے دےبارہ ےہ‘‘…  زر شاہ مڎر’’ ۔ ہے رہا ہے

۔اٹھا بےل ہڈ میں درمیان زر شاہ مڎر  

 دم ایڇ ےہ‘‘…  ڍرے بس لیے ڍے خدا!  مشعال ڍرے بس ’’

 ہے چپ ہےتڈ حیران مشعال۔ ڎیا اتر سے بستر ڍر چیخ

 ڍے اس ڍر اتر سے بستر بعد ڍے سرڍنے لمحے چند۔ ڎئڈ

۔ڎئڈ رڇ ڍر پہنچ قریب  
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 تے پڍارا اسے ڍر رڍھ ہاتھ پر ڍندھے ڍے اس‘‘…  شاہے ’’

۔دیا جھٹڇ ہاتھ نے زر شاہ  

 پلیز مجھے…  بھڈ ڍہیں…  ائےج سے یہاں تم!  مشعال پلیز ’’

 رہا ڍہہ سے عاجزڈ بہت ےہ‘‘…  پلیز جائے…  دے چھےڑ تنہا

 اسے سے پریشانڈ۔ دیا ہال سر ٓ فےرا نے مشعال۔ تھا

 ےہاں۔ ڎئڈ ڎھس میں رےم ڈریسنڌ سے تیزڈ دیڍھتے

 خبر جے۔ لڎڈ رےنے ےہ ہڈ ڎرتے پر صےفے مےجےد

 خبر ہے ڍیا انتظار عرصہ اتنا یہ نے اس لیے ڍے سنانے

 ڍسڈ سے دیر ڍتنڈ اسے۔ تھڈ پائڈ نہیں ہڈ سنا اسے

 اطالع بھڈ پر فےن اسے ےہ ےرنہ تھا انتظار ڍا دن ہڈ ایسے

 سے میں بھابڈ امڈ بڑڈ ابیشا‘  پاپا‘  ماما۔ تھڈ سڍتڈ دے
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 سے سب خےشڈ یہ ےہ مڎر تھڈ سڍتڈ بتا بھڈ ڍے ڍسڈ

۔تھڈ چاہتڈ ڍرنا شیئر سے حقدار ڍے اس پہلے  

 اہمیت ہڈ لیے میرے صرف خےشخبرڈ یہ خبر ڍیا ’’

۔ ڍرے نہ اظہار ڍا خےشڈ ڍر جان زر شاہ شاید ہے رڍھتڈ

۔ تھا رہا ہے یقین بے قدر ڍس ڍر سن فیصلہ میرا ےہ بھڈ اب

 فیصلہ میرا اچانڇ اب۔ ڎا ہے سےچا اےر ڍچھ یقینا نے اس

 میرے ےہ ڍب پہلے ڎڈ ہے پہنچڈ تڍلیف اسے پر جانے بدل

 تعلق بندھا سے ےجہ ڍڈ انتقام اےر ضد ایڇ۔ تھا خےش ساتھ

 ڍر سےچ سےچیں سیدھڈ الٹڈ ےہ‘‘…  پھر تے اب تھا رہا نبھا

۔تھڈ رہڈ ڍر یقین بے ڍے خےد  

 جا ڎھر ےالے شادڈ مڍین سارے ڍے حےیلڈ ہڈ سرشام

 ےہ تھڈ ہےنا شادڈ ڍڈ دےست جس ڍے زر شاہ۔ تھے چڍے

 ڈلڑڍ جس اےر تھا رڍھتا تعلق ہڈ سے بردارڈ ڍڈ شاہےں
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 جب تھڈ ڍڈ ڎائےں ڍے ہڈ ان ےہ تھڈ رہڈ ہے شادڈ سے

 لڑڍڈ میں شادڈ اس۔ تھا رہتا میں ڎائےں دےسرے نذیر ڍہ

 تھے مدعے ےالے حےیلڈ سارڈ بھڈ سے جانب ڍڈ ےالےں

 چڍے جا ہاں ڍے ےالےں لڑڍڈ ہڈ سب ڍے زر شاہ سےائے

 سارڈ مڎر تھا ڍہا ڍے چلنے ساتھ بھڈ اسے نے سب۔ تھے

 آئڈ نہیں نیند اسے رےتے‘  ڍڑھتے‘  تےسےچ الجھتے رات

 اس سے تھڈ نہیں ٹھیڇ ڍچھ بھڈ طبیعت ڍڈ اس اب۔ تھڈ

 بعد ڍے جانے چلے ڍے سب۔ دیا ڍر منع سے سہےلت نے

 جانے ہاں ڍے دےست اپنے زر شاہ تے آئڈ میں ڍمرے ےہ

 ڍر دیڍھ سامنے ڍے مشعال۔ تھا رہا ہے تیار لے ڍے

۔لڎا پےچھنے  

؟رہیں جا نہیں تم ’’  ‘‘ 
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 ےہ ڍر دے جےاب اسے‘‘ ۔ رہا چاہ نہیں دل میرا…  نہیں ’’

 اسڍائڈ۔ لڎڈ لینے جائزہ ڍا تیارڈ ڍڈ اس ڍر بیٹھ پر بستر

 ےہ ڈالے چادر سرمئڈ پر ڍندھے میں قمیص شلےار بلے

 برعڍس ڍے رات۔ تھا رہا جچ بھڈ اب طرح ڍڈ ہمیشہ

 نے اس جیسے۔ تھا نارمل رےیہ اےر مےڈ ڍا اس صبح

 رےیے اس ڍے اس۔ ہے لیا ڍر قبےل ڍے فیصلے ڍے مشعال

 عجیب۔ ڎئڈ الجھ اےر ڍچھ بجائے ڍڈ ہےنے مطمئن ےہ پر

 سمیٹے سے چہار اسے جے تھڈ قرارڈ ےبے چینڈ بے

۔تھڈ ہےئے  

۔ تھا ڍیا مدعے بطےرخاص ڍے دنےں ہم نے نذیر!  مشعال ’’

 ےہ‘‘ ۔ چلے ساتھ میرے پلیز تے لڎے نہ برا تمہیں اڎر اب

 ےہ۔ تھا رہا ڍہہ دیڍھتے سے نظرےں چےر جھجڍتے ڍچھ
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 دل تے پہلے۔ لڎڈ سےچنے منٹ چند۔ رہڈ دیڍھتڈ خامےش

 سر پھر مڎر دے ڍر انڍار ڍر ڍہہ ڍا طبیعت اپنڈ ڍہ چاہا

۔لڎڈ ہےنے تیار ڍر ہال میں اثبات  

 صےرت خےب ےالڈ ایمرائیڈرڈ مرصع سے نڎینےں بلیڇ

 ئینےآ ہڈ جیسے ےہ پہنے ساڑھڈ ڍڈ شیفےن باریڇ بلیڇ

 اس۔ ہےئڈ حیران ڍر دیڍھ ڍے خےد ہےئڈ ڍھڑڈ سامنے ڍے

 فرسٹ مڎر تھڈ پہنڈ ساڑھڈ یہ دفعہ ایڇ بھڈ پہلے نے

 ڎلے اےر بازےئےں ہاف ڍے جس بالئےز ڍا سلڇ ڍا اس ٹائم

 ڈھاال ڈھیال بہت اسے تھا ہےا ڍام صےرت خےب ہڈ بہت پر

 ےقت اس اب مڎر اسمارٹ خاصڈ تے بھڈ تھڈ ےہ تب تھا

 ڍے احتیاط بہت میں ماہ چند ان تھا فٹ بالڍل زبالئے اسے

 ڍر دیڍھ میں آئینے ڍے خےد تھا بڑھا ےزن ڍا اس باےجےد

 حسین بھڈ اےر اسے جسم بڑھا بڑھا یہ تھا رہا آ نہیں یقین

 نڎاہےں زیرڇ بھڈ ڍےئڈ سے دیڍھنے بغےر۔ تھا رہا بنا

 سڍتا ڍر نےٹ بآسانڈ تبدیلڈ ےالڈ ہےنے اندر ڍے اس ےاال
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 تےجہ پر اس بھڈ نے ڍسڈ تڇ ابھڈ میں حےیلڈ ڍہ جب تھا

 تر زیادہ اپنا ےہ ڍہ تھڈ یہ ےجہ ڍڈ اس شاید۔ تھڈ دڈ نہیں

 بچ ےقت جے اےر تھڈ لڎڈ ڎزارنے میں مدرسے اب ےقت

 پڑھنے سبق اےر نماز سےتے میں ڍمرے اپنے ےہ تھا جاتا

 اسے تھڈ ےجہ بھڈ جے بہرحال۔ تھڈ دیتڈ ڍر صرف میں

 ڍے چیز اےر ڍسڈ۔ تھڈ ڎئڈ ڍر اردےچ سے حیرت سخت

 بے بس۔ ڎیا نہ ہڈ دھیان ڍا اس طرف ڍڈ ڍرنے استعمال

 جب۔ تھڈ رہڈ جانچ ڍے خےد میں آئینے مسلسل سے یقینڈ

 شعلہ ڍے اس۔ ڎیا آ اندر ڍرتے ڍرتے انتظار ڍا اس زر شاہ

۔ڎیا رڇ ہڈ پر درےازے ڍر دیڍھ ڍے رےپ ڈھاتے ےقیامت  

 لباس اس ےہ بھڈ ڍے اپ میڇ بغیر… ؟‘‘ چلیں!  مشعال ’’

۔پایا ہٹا نظریں بمشڍل ےہ تھڈ رہڈ لڌ حسین قدر اس میں  
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 آےاز ڍڈ زر شاہ ےہ‘‘ ۔ تھڈ ےالڈ آنے ابھڈ میں بس…  ہاں ’’

 چالنے لیے ڍے اپ میڇ ہاتھ جلدڈ جلدڈ ڍر چےنڇ پر

 شیڈز آئڈ اےر ڍاجل‘  اسٹڇ لپ نے اس میں افراتفرڈ۔ لڎڈ

‘  ڍنڎن صرف نے اس رپ نام ڍے زیےر تھیں ڍڈ مڍمل

۔ تھے پہنے بندے ےالے ےزن ہلڍے میں اےرڍانےں الڍٹ

 خےرشیدہ ےہ۔ تھا مےجےد ہڈ سے پہلے میں ڎاڑڈ زر شاہ

 ےے ڎیٹ اٹھاتڈ قدم جلدڈ جلدڈ بھڈ خےد دیتڈ ہدایات ڍے

 میں ڎھر ےالے شادڈ۔ بڑھڈ طرف ڍڈ ڎاڑڈ ڍھڑڈ پر

 ڍے اس ےہ۔ تھڈ ڎئڈ ڍڈ بھڎت آئے اچھڈ خےب ڍڈ دےنےں

 شاہ۔ تھیں چڍڈ آ پر دعےت بھڈ پہلے ہاں ڍے دےست اس

 عزت بہت اسے ڍےئڈ ہر سے ےجہ ڍڈ ہےنے بیےڈ ڍڈ زر

 ڍن خےش بہت ےہ۔ تھا رہا جا لیا ہاتھ ہاتھےں۔ تھا رہا دے

 اس ڍڈ ڎائےں سے نظرےں دلچسپ ڍر ڎھر میں احساس
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 دیڍھتڈ ڍے چہرےں ڍے لےڎےں مےجےد میں تقریب رےایتڈ

 اتنڈ۔ تھا طے ڎئے رات پرےڎرام ڍا سمر ڍڈ مایےں۔ رہڈ

 اس ہڈ ڍھاتے ڍھانا۔ تھا دےبھر رہنا بیٹھے لیے ڍے دیر

 اطالع ڍڈ چلنے ڍے زر شاہ ڍر ڍہہ سے بہن ڍڈ نذیر نے

 نذیر۔ تھا آیا چال لینے اسے ےہ ہڈ ملتے اطالع۔ بھجےائڈ

 دینے چل جلدڈ اتنڈ سب بھائڈ‘  بھابڈ‘  بہن‘  ےالدہ ڍڈ اس

 ڍرتے خیال ڍا ناراضڎڈ ڍڈ ان۔ تھے رہے ہے ناراض پر

 ہمراہ بھڈ میں ےلیمے اےر بارات اسے ڍے زر شاہ ہےئے

 ڍڈ جانے ڍے دےنےں ڍر جا ڍہیں تب پڑا ڍرنا ےعدہ ڍا النے

۔تھڈ ملڈ اجازت  

۔ تھڈ لڎڈ لڎنے سردڈ اسے سے ےجہ ڍڈ ہےا خنڇ

 النا ساتھ شال ےہ سے ےجہ ڍڈ ہےنے تیار میں افراتفرڈ

 ہڈ بیٹھتے میں ڎاڑڈ پہر اس ڍے رات۔ تھڈ ڎئڈ بھےل
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 اب میں ڎائےں۔ ہےا احساس سے شدت ڍا سردڈ اسے

 ہاتھےں ےہ۔ تھا رہا جا چال ہےتا اضافہ میں سردڈ رےزبرےز

 پار اس ڍے شیشےں ڍے ڎاڑڈ رڎڑتے میں آپس ڍے

 ڎاڑڈ۔ لڎڈ لینے جائزہ ڍا چاندنڈ دیتڈ شڍست ڍے تاریڍڈ

 ڍڈ ردڈس دانت ڍے اس باےجےد ڍے ہےنے آن ہیٹر میں

۔تھے رہے بج سے شدت  

 رہڈ لڌ سردڈ بہت مجھے۔ چالئے ڎاڑڈ جلدڈ۔ سنے ’’

 شاہ تے ڍیا مخاطب اسے ڍے ڍر رخ طرف ڍڈ اس‘‘ ۔ ہے

 اپنے پھر دیڍھا اسے ڍر نڍل سے سےچےں اپنڈ نے زر

 بڑھا جانب ڍڈ اس ڍر ہٹا چادر سرمئڈ ڎرم سے ڍندھے

 یٹلپ ڎرد اپنے ڍر تھام سے خامےشڈ نے مشعال جسے دڈ

۔لیا  
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 ڍے ڎھر ےالے باغ نے اس بعد دیر تھےڑڈ‘‘ ۔ آئے چلے ’’

 یہاں ڍے زر شاہ ڍر ہے حیران ےہ۔ لڈ رےڇ ڎاڑڈ سامنے

۔لڎڈ دیڍھنے پر رےڍنے ڎاڑڈ  

 اپنڈ بجائے ڍڈ نڍلنے ےہ‘‘ ۔ ہے جانا حےیلڈ تے ہمیں مڎر ’’

 سنڈ بات ڍڈ اس جیسے نے زر شاہ۔ رہڈ بیٹھڈ پر جڎہ

 ہاتھ ڍر ڍھےل درےازہ ڍر آ جانب ڍڈ اس۔ تھڈ نہیں ہڈ

۔بڑھایا  

۔ ہیں چلتے چلے بھڈ حےیلڈ پھر آئے لیے ڍے دیر تھےڑڈ ’’

 ڍے ہاتھ پھیلے ڍے زر شاہ بغیر جھپڍائے پلڍیں ےہ‘‘ 

 نے اس جب تھڈ بات تے ہڈ ڍڈ رات ابھڈ۔ ڎئڈ دیڍھے

 رےپ یہ ڍا اس ےہ اب اےر تھا ڍہا ڍے دینے چھےڑ تنہا اسے

 بے میں آنڍھےں ڍڈ زر شاہ ڍھڑے ےسامن۔ پائڈ نہ سمجھ
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 جیسے ڍہ تھا رہا لڌ یےں۔ تھے رہے بےل جذبے پناہ

 سارے سجے پر سینے ڍے آسمان میں رات چاندنڈ

۔ ہےں ڎئے دیے بھر میں آنڍھےں ان ڍر ڍےٹ ستارے

 ےہ تھا نہیں تڇ ےنشان نام ڍہیں ڍا ےبربریت سفاڍیت

 رقرا بے لمحہ ہر لیے ڍے ہرانے ڍے مقابل جے آنڍھیں

 رےشن سے قندیلےں ڎنت ان ڍڈ چاہت ےقت اس تھیں رہتڈ

 بآسانڈ میں آنڍھےں ان ےہ جے تھڈ طلب ےاضح ایڇ۔ تھیں

 دم یڇ احساسات تمام ڍے مشعال۔ تھڈ سڍتڈ ڍر محسےس

 ڍے پڑنے ابل جے تھڈ ٹیسیس ڍچھ سے اندر۔ ڎئے پڑ سرد

 آ باہر ڍیے نظرانداز بالڍل ہاتھ ڍا اس ےہ تھیں تاب بے

۔ڎئڈ  

 سناٹا جیسا ایڇ باہر اندر ڍے اس بھڈ ڍر پہنچ میں باغ

 جے تھا خےلڈ خالڈ بالڍل دل ڍا اس سمے اس۔ تھا ہےا چھایا

 انےڍھڈ ڍسڈ بھڈ ڍر دیڍھ میں انداز خاص اس ڍے زر شاہ
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 سے بےجھ ڍے حیا آنڍھیں ہڈ نہ۔تھا دھڑڍا نہیں پر لے

 نہیں ڍر اےڑھ رنڌ دھنڇ محبت پر چہرے۔ تھیں جھڍڈ

 تبسم سا الےہڈ ڍےئڈ پر لبےں شنڎرفڈ ہڈ نہ اےر تھڈ چھائڈ

 اسے جے تھا احساس ڎہرا ایڇ ڍا سمجھےتے بس۔ تھا ڍھال

۔تھا الیا ڍھینچ تڇ یہاں میں ہمراہڈ ڍڈ اس  

 جے ہےں نادم بہت۔ہےں شرمندہ پر ڍیے اپنے میں مشعال ’’

 تھڈ چاہڈ نہیں دینا تڍلیف تمہیں بھڈ ڍبھڈ نے میں ہےا بھڈ

 بظاہر۔ ڎیا ڍرتا سب نادانستہ ڍچھ اےر دانستہ ڍچھ مڎر

 میرے تم ڍہ ڎیا بھےل تڇ یہ ڍرتے ڍرتے اظہار ڍا نفرت

 ہےئے ڎاڑھے جڑیں ڍڈ محبت اپنڈ تڇ ڎہرائڈ ڍس اندر

 زر شاہ۔ تھڈ ڎئڈ رڇ ڍر پہنچ قریب ڍے جھےلے ےہ‘‘ ۔ ہے

 رخ اسے بھڈ جملے چند یہ ےالے ہےنے ادا سے زبان ڍڈ

۔ تھے پائے ڍر نہیں مجبےر پر دیڍھنے ڍر پلٹ ڍر مےڑ
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 اس بھڈ ہاتھ اپنے نے اس ڍر لپیٹ طرح اچھڈ ڍے چادر

 ہر فسےں سحرانڎیر ڍا رات چاندنڈ۔ لیے چھپا اندر ڍے

 اےر ڍے نیت اپنڈ ڍے خےد زر شاہ۔ تھا ہےا چھایا طرف

 ےہ۔ تھا رہا دے قرار الذمہ برڈ ڍے دخل عمل ڍے خےاہش

 ڍا قسم ہر سے اس نے اس۔ لڎڈ ڍچلنے ہےنٹ سے تاسف

 سارڈ اپنڈ اب مڎر تھا لیا سےچ ڍا ڍرنے سمجھےتہ

 جا ڈھے طرح ڍڈ مٹڈ بھربھرڈ ارادے سارے‘  سےچیں

۔تھے رہے  

 ڍہیں تے رےح ڍڈ اس۔ تھڈ ڍہاں میں قصے سارے اس ےہ

 پھر اب طلب ڍڈ جس تھا ےجےد ہڈ ےجےد بس تھڈ نہیں بھڈ

 تے اب تھا رہا ڍرتا زبردستڈ ےہ بھڈ پہلے۔ تھڈ ڍے زر شاہ

 اس۔ تھڈ دڈ دے اجازت پر طےر مڍمل اسے خےد نے اس

 اپنے ڍے دنیا سارڈ ڍہ قدر اس رےئے بہت ےہ چاہا دل ڍا
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 یہاں۔ دے ڍر آشنا سے طےفان ےالے اٹھنے سے باہر اندر

 سارے اپنے ڍر لپٹ لپٹ سے درخت ایڇ ایڇ مےجےد

 رےئے اتنا دے ڍر بیدار جذبات سےئے سارے۔ دے بہا آنسے

 باقڈ آنسے بھڈ ایڇ میں سمندر ڍے آنڍھےں ہڍ رےئے اتنا

 جڍڑے نہ ڍے قدمےں ڍے اس زنجیر بھڈ ڍےئڈ۔ رہے نہ

 یہ۔ رالئے نہ اسے احساس بھڈ ڍےئڈ‘  جذبہ بھڈ ڍےئڈ

 بھڈ ڍر جھلسا جال‘  بھڈ ڍے ڍر ڍچھ سب تھا شخص ڍیسا

 نہیں دینا تڍلیف بھڈ ڍبھڈ اسے نے اس ڍہ تھا رہا ڍہہ

 سےچے بغیر تھا ڎیا تاڍر ڍچھ جے ےہ اےر تھڈ چاہڈ

۔تھڈ رہڈ ڍر رنج زےد اسے بات یہڈ تھا ڎیا ڍرتا سمجھے  

 ڍڈ اس‘  ڍے نسےانیت ڍڈ اس‘  ڍے افتخار ڍے ہستڈ ڍڈ اس

‘  ےانا غیرت اپنڈ منٹ بہ منٹ‘  لمحہ بہ لمحہ ڍے ےغرےر انا

۔ تھا رہا ڍچلتا تلے پائےں ڍے بربریت سفاڍیت‘  مردانڎڈ
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 رےتڈ رات سارڈ سارڈ ہے پر زخمےں ڎئے دیئے ڍے اس

 سہتڈ ےجبر اذیت۔ رہڈ ڍرتڈ بین پر ہےنے اپنے۔ تھڈ رہڈ

 لمحہ پاس ڍے اس آج اےر رہڈ ڈھےنڈتڈ ڍے رےح اپنڈ۔ رہڈ

 ڍا راتےں مےل بے ڎئڈ ڍڈ حےالے ڍے ےاذیت ڍہن لمحہ بہ

 ڍرچڈ ڍرچڈ اپنے ےہ تے ابھڈ۔ تھا نہیں ہڈ حساب ڍےئڈ

 دےبارہ ےہ ڍہ ھڈت پائڈ نہیں بھڈ سمیٹ بمشڍل ڍے ےجےد

۔ تھا ہےا ڍھڑا آ سامنے ڍے اس لیے ڍاسہ ڍا طلب اپنڈ

 ڍر ڍہہ دےلفظ صرف ےہ ڍہ تھا تقاضا یہڈ ڍیا ڍا انسانیت

 ےہ۔ تھا رہا ہے الذمہ برڈ سے سلےڇ اےر رےیےں اپنے

 پیچھے ڍے آنسےئےں ےالے آنے در میں آنڍھےں اپنڈ بمشڍل

‘  ہمتیں ڈسار اپنڈ ڍڈ ڍرنے سمجھےتہ اسے۔ پائڈ دھڍیل

 ےہ۔ تھے رہے ہے محسےس ہےتے ڈےل ڈانےاں ارادے سارے

 آڎے ڍر ہٹ سے زر شاہ سے طریقے غیرمحسےس
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 دےبارہ ڍر مان بات ڍڈ نفس اپنے پھر ڍے خےد۔ لڎڈ بڑھنے

 رہا مانڌ یےں بھڈ معافڈ ےہ۔ لڎڈ ڍرنے مبتال میں اذیت

 پیس مصنےعڈ ناڍارہ ہے ہستڈ ڍار بے ڍےئڈ ےہ جیسے تھا

۔ہے  

 سے اس لیے ڍے پرڈ خانہ صرف ےہ جیسے لڎا اسے

۔ تھڈ ےجےد جاڎتا جیتا ایڇ بھڈ ےہ آخر۔ تھا رہا ڍر معذرت

 پر جذبے ہر‘  بات ہر جسے ےجےد باہمت باےقار ایسا ایڇ

 ڍڈ جذبےں بھڈ ڍبھڈ ےہ تھڈ حاصل ڎہڈ آ سے احساس

 چلنے پر راہ غلط ہمیشہ۔ تھڈ نہیں لڑڍڈ سڈ عام مارڈ

 اس تے عالےہ ڍے حذیفہ۔ تھڈ ڍڈ تحفاظ اپنڈ باےجےد ڍے

۔ تھے بڑھائے نہیں بھڈ مراسم غلط سے ڍسڈ تڇ آج نے

 باسڈ ڍڈ معاشرے آزاد سے پدرےمادر جیسے برطانیہ

 تھڈ ڍڈ نفرت سے ڍامےں غلط ہمیشہ باےجےد ڍے ہےنے
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 ڍے ڍسڈ تڇ آج ےہ تھڈ دڈ سزا جے اسے نے زر شاہ مڎر

۔ اٹھڈ سسڇ ہے تھڈ سزا ڎھٹیا ڍتنڈ۔ ڎڈ ہے ملڈ نہیں بھڈ

 ڍہا نہیں بھڈ ڍچھ اےر سے اس نے اس ڍر ڍہہ جملے چند

 پاس ڍے اس لیے ڍے رفےڎرڈ ڍڈ پندار لیے ڍے اس تھا

 تے بھڈ مرہم ڍیسے بھڈ رڍھتا مرہم پھر تھا نہ مرہم ڍےئڈ

 ڍے اس ہمیشہ جسے شخص یہ اےر ہیں رڍھتے دل حساس

 زخمڈ ڍڈ اس ڍیےنڍر ےہ تھڈ التڈ ڍھینچ طلب اپنڈ قریب

 ےالے ہےنے مےل بے ڍے اس۔ دیڍھتا ڍے رےح خمڈز

 نہیں ڍا یقین لفظ بھڈ ایڇ پاس ڍے اس لیے ڍے آنسےئےں

 اپنے ڎئے بہائے میں راتےں ناڇ ڍرب پناہ بے۔ تھا

 ڍے خےن دل ڍا اس پر قدرڈ بے درجہ اس ڍڈ آنسےئےں

 ڍے بدن ڍے اس بات ہر‘  سےچ ہر۔ تھا ڍے رےنے آنسے

 پاس ڍے درخت ہڈ ایڇ ےہ تھڈ رہڈ ڍر دےآتشہ ڍے ڍرب
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 ڍڈ خامےشڈ مڍمل یےں اسے زر شاہ۔ ڎئڈ رڇ ڍر پہنچ

۔رہا دیڍھتا رڍتے پھر اےر بڑھتے آڎے اےڑھے ردا  

 میں باغ اس‘  میں رات چاندنڈ ایسڈ جڎہ اس دےنےں ےہ آج

 راتیں ایسڈ میں بچپن شاید۔ تھے ہےئے اڍٹھے بعد برسےں

 بہت سے سا آج ےہ ڍہ تھا رہا چاہ دل ڍا اس ہےں ڎزرڈ

 سالےں ےہ جے ڍرے آڎاہ سے محبت اپنڈ۔ ڍرے باتیں سڈ

 عرصہ ڍچھ نے جس تھا رہا آ چال سینچتا اندر اپنے سے

 اپنے۔ تھڈ نہیں مرڈ مڎر اےڑھا ضرےر لبادہ ڍا ےانا نفرت

‘  پر رےیے ہر‘  دل ہر اپنے ےہ مانڎے معافڈ ڍڈ سلےڇ

 چپ مسلسل ڍڈ مشعال مڎر تھا شرمندہ پر عمل ہر اپنے

 نڎاہ نے اس۔ تھڈ رہڈ ہے نہیں ہمت ڍڈ بےلنے اسے ےس

 جم ڎےیا ڍھڑڈ پاس ڍے درخت ہڈ ایڇ ےہ دیڍھا ڍر اٹھا

 ڍھڑا آ میں عقب ڍے اس چلتا آہستہ آہستہ ےہ۔ تھڈ ڎئڈ سڈ
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 پھیلے تلڇ دےر خبر بے سے آمد ڍڈ اس مشعال۔ ہےا

 چاند چیرتڈ ڍے اندھیرے چھائے میں عقب ڍے درختےں

 ڎھےر ڍے نڍتے مرئڈ غیر ڍسڈ ےدمےج میں رےشنڈ ڍڈ

 مڑڈ ہڈ جیسے ےہ لیے ڍے پلٹنے ےاپس پھر۔ تھڈ رہڈ

 بالڍل یےں اسے۔ ڎئڈ ٹڍرا سے زر شاہ ڍھڑے میں عقب

 چیخ اختیار بے سے حلق ڍے اس ڍر دیڍھ سامنے اپنے

 پناہ میں بازےئےں ڍے زر شاہ نے اس پل ہڈ اڎلے۔ نڍلڈ

 ڍے اس ےس نرمڈ اےر آہستڎڈ بہت نے زر شاہ۔ لڈ لے

 سمیٹ میں ےجےد اپنے ڍے ےجےد بھرے رعنائیےں ڎداز نرم

۔لڎا پےچھنے ڍر جھڇ اےر لیا  

 تھڈ نہیں تےقع ڍے مشعال‘‘ ؟ سے ڎئیںمجھ ڈر؟ ہےا ڍیا ’’

 ڍے ےجےد ڍے زر شاہ ےہ۔ تھا ہےا ڍچھ سب اچانڇ بالڍل

 ےجسم رےح‘  بدن ڍے اس۔ ڎئڈ چٹخ سے نرمڈ ڍڈ لمس
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 جسم۔ ڎئڈ جھنجال سے طافتل ےالڈ دینے ڍر تاب بے ڍڈ

 سانسےں نے ےڎرماہٹ حدت ےالڈ ڍرنے عطا آسےدڎڈ ڍے

 اس نے تابڈ بے ڍڈ آنڍھےں۔ دیا ردھم نیا ایڇ ڍے تپش ڍڈ

 زر شاہ۔ دیا بنا فشاں آتش ڍے خےن سارے ڍے رڎےں ڍڈ

 اس نے خےشبے ساحر سحرانڎیز پھےٹتڈ سے ےجےد ڍے

 تڑپ ےہ۔ تھا دیا جڎا ڍے حسیات فطرڈ تمام ہےئڈ سےئڈ ڍڈ

۔پڑڈ سسڇ سسڇ اٹھڈ تڑپ  

 ےالڈ آنسےئےں بہتے۔ بھرڈ سسڍارڈ نے اس‘‘!  شاہے ’’

 زر شاہ۔ دیڍھا ڍے زر شاہ ڍر اٹھا آنڍھیں ڎہرڈ سیاہ ڍالڈ

 ہمیشہ میں آنڍھےں بھرڈ ستارےں ان ےہ جیسے لڎا ڍے

 مشعال۔ ڎیا جھڇ پر اس ےہ۔ ہے ڎیا ڈےب لیے ڍے ہمیشہ

 سے حصار ڍے ےئےںباز فےالدڈ ڍے اس ڍے آپ اپنے

 ےقت اس تے زر شاہ مڎر ڎئڈ ہے سیدھڈ لیے ڍے نڍالنے
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 ہٹنے ڍیسے ڍیے پےرڈ طلب بغیر جلدڈ اتنڈ۔ تھا ڈےبا

۔دیتا  

 دلبر ڍے اس ےہ‘‘ ؟ ہے بدڎمان تڇ ابھڈ…  ہے ہےا ڍیا ’’

 چاندڈ صےرت خےب‘  ڍے رعنائیےں ڍڈ ےجےد ےدلڍش

 ینحس ڈھاتے قیامت ڍے اس‘  ڍے قربت ڍڈ ےجےد جیسے

 نرمڈ ڍڈ ےجےد ٹھار ٹھنڈے ڍے اس‘  ڍے رےپ ےدلفریب

 ڍن مدہےش ساحرہ پھےٹڈ سے انڌ انڌ ڍے بدن اےر ڍے

 یہ شاید۔ تھا رہا ڍر محسےس سے شدت پےرڈ ڍے مہڇ

 سے قرارڈ بے یےں ےہ جے ڍہ تھا مےقع پہال میں زندڎڈ

 اندر اپنے۔ تھا رہا ڍر حاصل سڍےن سے ےجےد ڍے اس

 شرعڈ اس ڍب نے دےنےں تے ہلےپ سے اس۔ تھا رہا اتار

 ےہ۔ تھے انڍارڈ ہڈ دےنےں۔ تھا ڍیا قبےل ڍے رشتے ےقانےنڈ
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 ہےا جیتا پر بناء ڍڈ انتقام اےر ضد تھڈ چیلنج لیے ڍے اس

 آج۔ میں درمیان تھا تعلق ڍا افسر اےر مجرم ایڇ۔ ڍھلےنا

 اختیار بے سامنے ڍے اس یےں لیے ڍے اس ےہ پہلے سے

 خےد ہمیشہ۔ تھا ہےا نہیں بھڈ عیاں صاف۔ تھا ہےا نہیں بھڈ

 لپیٹ درپرت پرت میں لبادےں ڍے انتقام اےر ےضد انا ڍے

 خےشیےں پناہ بے دامن ڍا مشعال ےہ آج…  مڎر تھا رڍھتا ڍر

 ےتلخڈ اذیت ڍڈ رات ڎزرڈ ڎزشتہ۔ تھا چاہتا بھردینا سے

 یہ ڍہ اتنا صرف تے تھا میں خیال۔ تھڈ رہڈ نہیں یاد تڇ

 ےشادابیےں رعنائیےں یہ‘  ہے ڍا اس ےجےد صےرت خےب

 ٓ تعالڈ اللہ لیے ڍے اس صرف پیڍر سحرانڎیز سجا سے

 میں اختیار ڍے اس ےقت اس اڎر۔ ہے بھیجا میں دنیا نے

 سجا میں مانڌ ڍڈ اس ڍر تےڑ تارے سے آسمان ےہ تے ہےتا

 دل ڍے مشعال ڍہ بغیر جانے یہ تھا مست قدر اس ےہ۔ دیتا
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 پھر ہے نہیں جڎہ برابر تڈر لیے ڍے اس تڇ ابھڈ میں

؟ڍیسے تے مٹتے فاصلے  

‘  اندازےاطےار سے عجیب ڍے زر شاہ‘‘ ۔ مجھے چھےڑے ’’

‘  آنڍھےں‘  ےتےجہ نرمڈ ےاضح چھپڈ میں اس اےر رےیے

 ےہ لمس استحقانہ ہےتا عیاں چھلڍتا سے ہاتھےں اےر جسم

 ڍے زر شاہ دم ایڇ۔ پھنڍارڈ دم ایڇ ڍے ڍر محسےس

 اسے میں پل ڍر تےڑ ڍے حصار نڎیزسحرا ےتےانا مضبےط

 خےاب اسے میں لمحےں۔ ڎئڈ پھینڇ پر زمین سے آسمان

 سمجھ یہ تڇ اب سے رات جے ےہ۔ آئڈ لے میں حقیقت سے

 ڍر قبےل تےبہ ڍڈ اس نے تعالڈ اللہ ڍہ تھا رہا ہے خےش ڍر

 بے ڎڑڎڑانا‘  دھےنا رےنا ڍا اس میں بارڎاہ ڍڈ اس۔ ہے لڈ

 نے ذات ےالڈ ےڍرم رحمتےں ڍڈ ٓ لڈتعا اللہ۔ ڎیا نہیں ڍار

 اللہ ڍہ تھیں اتنڈ ڍاریاں سیاہ ڍڈ اس۔ ہے دیا نےاز اسے
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 مشعال…  مڎر دیا بخش اسے اےر دیا ڍر ڍرم اپنا نے ٓ تعالڈ

 سارا۔ ڎیا رہ ڍھڑا ساڍت ڍر دیڍھ ردعمل جارحانہ یہ ڍا

 بادل ڍالے دےبارہ ڍاریاں سیاہ سارڈ۔ ڎیا ہے یقین بے یقین

 مضبےط ڍے اس ےہ۔ ہےئیں ڍھڑڈ آ امنےس ڍے اس بنیں

 ڎرم۔ ڎئڈ چلڈ بھاڎتڈ تھڈ نہیں رڍڈ ڍر تےڑ ڍے حصار

 رہ ہڈ پیچھے ڍہیں ڍر ڈھلڇ سے ڍندھےں چادر سرمئڈ

 ہڈ پرےا اسے مڎر تھا رپٹا پائےں ڍا اس بار ڍئڈ۔ تھڈ ڎئڈ

 بھاڎتڈ طرح ڍڈ دیےانےں ڎانہ بے سے خےد۔ تھڈ ڍب

 برڈ ڍر چھپا چہرہ میں ہاتھےں دےنےں ڍر بیٹھ میں ڎاڑڈ

۔لڎڈ رےنے طرح  

 تنہا اسے۔ لیتڈ ڍر برداشت سب یہ جلدڈ اتنڈ ڍیسے ےہ

 بھڈ سے بھےلنے راتیں ڎئڈ ڍاٹڈ سلڎتے سلڎتے‘  رےتے



Novelnagri 
940 

‘  اعمال ڍے اس رےیہ ڍا زر شاہ اسے۔ تھیں بھےلتڈ نہیں

 پر ڍانٹےں رات ہر اسے‘  تےڑپھےڑ ڍڈ شخصیت ڍڈ اس

 ڍے باتےں ڎئڈ ڍہڈ اپنڈ ڍڈ رات ڍل۔ تھیں التڈ ڎھسیٹ

 ڍتنا۔ تھڈ پائڈ ڍر نہیں قبےل اسے تڇ ابھڈ ےہ برعڍس

 دل پاڎل یہ مڎر لے ڍر قبےل سے دل اسے ےہ ڍہ تھا چاہا

 ڍر لے سے رات ڍل۔ تھا رہا نہیں ہڈ مان طرح بھڈ ڍسڈ

 سے ڍل۔ تھڈ ہےئڈ زندہ اےر مرڈ بار ہا ہزار تڇ اب ےہ

 رہڈ لےٹ پر ےئلےںڍ تڇ ابھڈ۔ تھڈ رہڈ سہہ اذیت پناہ بے

 ڍے اس۔ لیتڈ ڍر سمجھےتہ ڍر بھال سب یہ ڍیسے ےہ۔ تھڈ

 زر شاہ بعد دیر ڍچھ رےئڈ‘  زیادہ بہت۔ تھا مشڍل بہت لیے

 ڍے مشعال رےتڈ چھپائے چہرہ میں ہاتھےں۔ تھا آڎیا بھڈ

۔ڍڈ اسٹارٹ ڎاڑڈ ڍر دیڍھ نظر ایڇ  
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 نذر ڍڈ خامےشڈ ہڈ یےں لمحے ڍچھ‘‘…  اڎر…  تم!  مشعال ’’

۔اٹھڈ چیخ ےہ تے بےال ےہ پھر ڎئے ہے  

 بھڈ چاہےں بہت میں…  ڍہنا مت بھڈ ڍچھ…  زر شاہ…  نہیں ’’

 ڍر سمجھےتہ صرف میں۔ سڍتڈ بھےل نہیں سب ےہ تے

 میں دل اپنے میں بھڈ سے ڍرنے جبر پر خےد۔ ہےں سڍتڈ

 ہے خالڈ بالڍل اندر میرا۔ پائڈ بنا نہیں جڎہ لیے تمہارے

 ےتڍلیف اذیت بہت سے طرف رڈتمہا نے میں۔ ہے چڍا

 بہت پر جسم اس اپنے ہے ڍیا برداشت درد بہت۔ ہے سہڈ

 اب۔ خاطر ڍڈ ڍرب اس ڍے بدن اپنے میں ہےں رےئڈ

 منتخب مت لیے ڍے آزمائش مزید مجھے دے بخش مجھے

 طلب مت ڍچھ اب سے مجھ ےاسطہ ڍا اللہ شاہے تمہیں۔ ڍرے

 سے مجھ تم جے سڍتڈ دے نہیں ڍچھ ےہ تمہیں میں۔ ڍرے



Novelnagri 
942 

 جے۔ ڎڈ ڍرےں ڍچھ سب لیے تمہارے میں۔ ہے رہے مانڌ

۔ دے جینے سے سڍےن مجھے مڎر ڎڈ مانےں میں ڎے ڍہے

۔ ہےں چڍڈ مر سے اندر میں جیسے ہے لڎتا مجھے

 نے تم۔ دے ڍرنے زندہ ڍے مشعال ڍڈ اندر اپنے مجھے

 بس تھڈ نہیں برڈ میں۔ سمجھا برا سے دن پہلے مجھے

 ہےئڈ ڍھےئڈ ڍڈ اپنےں یہاں تے ھےمج۔ تھڈ ڎئڈ ڍھے ڍہیں

 اندر میرے نے تم مڎر تھڈ آئڈ لے ڍسڇ ڍڈ محبت

 مت اےر ڍچھ اب۔ لیا چھین بھڈ جذبہ ےاحد ےہ مےجےد

 لڎا ڍے زر شاہ۔ تھڈ ڍناں فریاد ہےئڈ رےتڈ ےہ‘‘ ۔ چھینے

 بھڈ اندر ڍا اس سے نمڈ ڍڈ آنسےئےں ڍڈ مشعال جیسے

 رہا ڎزر سے اذیت ڍس ےقت اس ےہ۔ ہے ڎیا ہے خالڈ بالڍل
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 ڍر بھینچ ہےنٹ سے دردڈ بے۔ تھا جانتا ےہڈ صرف یہ تھا

۔دڈ ڈالڈ پر راستے سامنے تےجہ سارڈ  

ۃ…۹…ۃ  

۔تھا سیٹ اپ بہت تے لےٹا ڎھر سے آفس ےہ  

 میرے ڍر بنےا چائے ڍپ ایڇ سے خانساماں اماں ’’

 اپنے ڍر دے ہدایت انہیں ےہ‘‘ ۔ دیں بھجےا میں ڍمرے

 چاردن ےہ جیسڈ تھڈ ہڈ ےیسڈ چیز رہ۔ ڎیا آ میں ڍمرے

 ہر۔ دمڍتڈ چمڍتڈ ستھرڈ صاف۔ تھا ڎیا ڍر چھےڑ پہلے

 میں طبیعت ڍڈ اس۔ تھڈ ہےئڈ سجڈ سے نفاست بہت چیز

 چیز چھےٹڈ سے چھےٹڈ اپنڈ ےہ۔ تھڈ بہت پسندڈ نفاست

 اےر جےتےں اپنے ڍہ ٓ حتڈ۔ تھا رڍھتا ڍر سنبھال بھڈ ڍے

 ےہ مڎر تھا ڍرتا عمالاست سے دھیان بہت بھڈ ڍے جرابےں
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 ڍر انصافڈ بے میں معاملے ڍے ےجےد جاڎتے جیتے ایڇ

 ڍمرے۔ تھا دیا پھےڑ تےڑ اسے نے اس طرح برڈ۔ تھا ڎیا

 نہیں ایڇ تھڈ پر جڎہ اپنڈ جمڈ سے سلیقے چیز ہر میں

 ایڇ جسے ےجےد ےہ یا۔ تھا نہیں مقام اپنے خےد ےہ تے تھا

۔تھا ڎیا ڍھے ںمی دھند ڍہیں تھا رہا ادھیڑتا سے عرصے  

 ڍچھ سب رنڌ دھنڇ بڍھرڈ ڍڈ محبت اےر ڍرب ڍا بدن

۔ تھا ڎیا دھندال منظر صےرت خےب ہر۔ تھا چڍا ہے منتشر

 اس ڍڈ ڍرےانے آزاد سے قید ڍڈ جےتےں ڍے ہاتھےں اپنے

 سینے منہ اےندھے ےہ۔ تھڈ نہیں ہمت اب میں ہاتھےں ڍے

 اماں۔ ڎئے ڎر میں خےدفرامےشڈ پل ڍتنے۔ رہا لیٹا بل ڍے

 ڍمرہ سارا تے ہےئیں داخل میں ڍمرے لیے ڍپ ڍا چائے

 نے اماں۔ تھا ہےا چھپا میں لپیٹ ڍڈ اندھیرے سیاہ ڎہرے

۔دیں ڍر آن الئٹس سارڈ ڍر بڑھا ہاتھ  
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 رےشنڈ دےدھیا تیز ڍمرہ سارا سے آےاز ڍڈ‘‘  ٹڇ ٹڇ ’’

 طرف ڍڈ بیڈ نے انہےں۔ ڎیا ہے ےاضح منظر ہر۔ ڎیا نہا میں

 ہےتے رےشنڈ میں ڍمرے تھا لیٹا منہ ےندھےا ےہ تے دیڍھا

 ڍر ہے سیدھا ےہ ڍر ہٹا ڍشن سے آنڍھےں ڍرڍے محسےس

۔مسڍرایا ٓ قصدا ڍر دیڍھ طرف ڍڈ اماں۔ بیٹھا اٹھ  

 ےہاں؟ تمہارڈ ہے ٹھیڇ تے طبیعت!  شاہ ہے بات ڍیا ’’

 حےیلڈ سیدھا ہڈ آج ےہ… ؟‘‘ ناں تھڈ خیریت سب میں حےیلڈ

 اپنے ڍے اماں ڍے ڍر فےن سے ںےہی۔ تھا پہنچا آفس سے

 اماں تے آیا ڎھر جے اب۔ تھڈ دڈ دے اطالع ڍڈ پہنچنے

۔تھیں فڍرمند  

 میرڈ ناں رہیں ٹھیڇ آپ۔ ہے خیریت سب!  اماں جڈ ’’

 ڍا چائے… ؟‘‘ ہےا نہیں تے مسئلہ ڍےئڈ میں غیرمےجےدڎڈ
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 رہا ڍر مطمئن انہیں لیتے سپ ہےلے ہےلے ےہ ڍر تھام ڍپ

۔تھا  

 ڍیسڈ ےہ ملے تم سے مشعال۔ تھڈ ٹھیڇ تے میں…  ہاں ’’

… ؟‘‘ نے اس ڍیا فیصلہ ڍیا…  سے اس ہےئڈ بات ڍےئڈ؟ ہے

 لمبا ایڇ نے اس۔ لیا پےچھ میں بارے ڍے مشعال نے انہےں

۔ لڎے بننے سے جالے میں آنڍھےں۔ اتارا میں حلق ڎھےنٹ

 بھال ےہ۔ تھا رہا ڎزر سے اذیت ڍڈ قسم اسڈ ےہ سے دن تین

 رہے ڎزر پل ڍے قیامت ڍیسے پر اس۔ تاتاب ڍیا ڍے اماں

 لڎا اندازہ تھیں سڍتڈ ڍر محسےس درد ڍا اس تے اماں۔ ہیں

 اپنے ےہ۔ تھیں سڍتڈ ڍر نہیں رفع تڍلیف مڎر تھیں سڍتڈ

 جلتے ڎئے بچھائے ہڈ اپنے۔ تھا رہا پھنڇ میں ڎناہےں ہڈ
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 میں آڌ جالئڈ ہڈ اپنڈ۔ تھا رہا چل پائےں ننڎے پر ڍےئلےں

۔تھا رہا سجھل ہڈ خےد  

 لینے طالق نے اس مڎر بھڈ سے اس تھا مال!  اماں جڈ ’’

 بعد ڍے رہنے خامےش دیر ڍچھ‘‘ ۔ ہے دیا ڍر انڍار سے

 بڑڈ اماں۔ انڈیال میں حلق بھڈ ڎھےنٹ آخرڈ ایڇ نے اس

 ڍڈ ہےنے خےش۔ ڎئیں دیڍھے ڍے زر شاہ سے تشےیش

 ڍڈ زر شاہ۔ تھے لڎے جاڎنے اندیشے اندر ڍے ان بجائے

۔تھڈ رہڈ ڍر متےحش سخت انہیں خامےشڈ مےلڈمع غیر  

 سے ڎہرائیےں اتھاہ ڍڈ دل ڍیا بتائیں تے بات ایڇ اماں ’’

… ؟‘‘ ڍرتا نہیں قبےل ٓ تعالڈ اللہ معافڈ پرخلےص ڎئڈ مانڎڈ

 ےہ جھڍائے سر ڍرتے آزاد سے قید ڍڈ جےتےں پائےں اپنے
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 ےمایےسڈ ناامیدڈ ایسڈ میں لہجے ڍے اس۔ تھا رہا پےچھ

۔ڎئیں رہ بیٹھڈ ڍر تھام ڍلیجہ اماں تھڈ رہڈ بےل  

 قبےل ضرےر اللہ دعائیں ڎئڈ مانڎڈ سے دل!  شاہ نہیں ’’

 ڍیےں ہڈ برابر ڍے جھاڌ ڍڈ سمندر ڎناہ چاہے ہے ڍرتا

 پاڇ بندہ ہڈ ڍھٹڍھٹاتے در ڍا بابرڍت ذات اس ہےں نہ

 اےر ےشفیق رحیم بہت ذات ڍڈ ٓ  تعالڈ اللہ۔ ہے جاتا ہے صاف

۔ہے غفےر  ‘‘ 

 نہیں ڍیےں معافڈ میرڈ نے ٓ تعالڈ اللہ اس!  اماں پھر تے ’’

 تصےر ڍا ڍسڈ عالےہ ڍے اس تڇ آج نے میں؟ ڍڈ قبےل

 سےال سے ڍسڈ…  ڍھٹڍھٹایا نہیں در ڍا ڍسڈ…  ڍیا نہیں

۔ تھڈ مانڎڈ سے خلےص بہت معافڈ تے نے میں…  ڍیا نہیں

 میں سجدےں حضےر ڍے اس ہےں رےیا ڍر اٹھ اٹھ ڍے راتےں
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 ہے ڎئڈ ڍر چھےڑ مجھے ےہ سے جب۔ ہےں ڎڑڎڑایا ڍر ڎر

 تے ہےں ڍرتا بند آنڍھیں۔ لیٹا نہیں سے سڍےن بھڈ رات ایڇ

 مانڎتا بھیڇ ڍڈ رحم پر ظلم میرے ڎڑڎڑاتا‘  رےتا ڍا اس

 سے جب ہے ہےتا ڍھڑا آ پر سطح ڍڈ آنڍھےں میرڈ ےجےد

 ڎیا ہے سڍےن بے ہے دیا دڍھائڈ رےپ بھیانڇ اپنا مجھے

 اپنے۔ دیتڈ لینے نہیں چین مجھے خلش ڍڈ ضمیر۔ ہےں

 رہتے ڈستے ڍے ےجےد میرے ڍر بن اڇدھے بھیانڇ ڎناہ

۔ ہیں مانڎڈ معافیاں بہت سے ٓ تعالڈ اللہ نے میں اماں۔ ہیں

 رہا ڎار طلب ڍا معافڈ حضےر ڍے اس سے عرصے ایڇ

 ڍے جھاڌ ڍڈ سمندر چاہے ڎناہ اماں ہے ڍہتڈ تے تم۔ ہےں

 پاڇ بندہ سے ڍھٹڍھٹانے در اڍ پاڇ ذات اس ہےں برابر

 نے اس پھر تے ہے دیتا ڍر معاف ےہ۔ ہے جاتا ہے صاف

؟دڈ نہیں ڍیےں معافڈ مجھے۔ سنڈ نہیں ڍیےں دعا میرڈ  ‘‘ 
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۔ تھا رہا رے ڍر پھےٹ پھےٹ تھامے ہاتھ دےنےں ڍے اماں ےہ

 اپنڈ سر ڍا زر شاہ پھر۔ رہیں بیٹھڈ ےصامت ساڍت اماں

 لمس بھرا محبت ڍا ہاتھےں اںمہرب ایڇ۔ چھپالیا میں آغےش

۔رہا نڍالتا غبار سارا ڍا دل اپنے ےہ ڍر پا آغےش شفیق اےر  

 پھر تم۔ ہے ےالے حےصلے بہت تے تم!  شاہ ڍہے نہیں ایسے ’’

 سے منہ ڍیےں باتیں ےالڈ ڍفر اےر ےمایےسڈ ناامیدڈ ایسڈ

۔ہے رہے نڍال  ‘‘ 

 ےن ایاز ملڇ ڍے پھےپھڈ سبزینہ اماں ہےں رہا ڍہہ سچ ’’

 ماں میرڈ؟ تھا ڍیا قتل نے میں انہیں ڍیا ڎئیں مر ےہ ڍیا اغےا

 میں تاےان ایڇ ےالڈ رڍھنے تعلق سے خاندان ڍے ملڍےں

… ؟ ہےں دار ذمہ میں ڍا بات اس ڍیا تھیں عےرت ہےئڈ آئڈ

… ؟ تھا قصےر میرا یہ ڍیا دیا جنم مجھے نے باپ ماں میرے
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 نہیں ڍہیں تے قصےر میرا میں الزامےں تینےں ان اماں نہیں

 سارڈ میں۔ ڍاٹڈ ڍیےں سزا عمر سارڈ نے تےمیں نڍلتا

 ڍڈ ڍرنے ثابت فرد ڍا خاندان ڍے شاہےں ڍے خےد عمر

۔ تھا قصےر میرا یہ ڍیا تے رہا ڍرتا ہلڍان میں جدےجہد

 رہےں اےر ہےں تھا جہانزیب زر شاہ میں ڍہ لیے اس صرف

 ھڈت بیٹڈ ڍڈ ملڍےں ماں ڍڈ جس جہانزیب زر شاہ ےہ۔ ڎا

 تھڈ عےرت ایڇ ہےئڈ آئڈ عےض ڍے تاےان صرف جے

 ےہ ہڈ دیتے جنم جسے۔ لیا جنم نے میں سے ڍےڍھ ڍڈ جس

 تنہا لیے ڍے سہنے اذیتیں‘  طعنے‘  ٹھےڍریں ڍڈ دنیا

 باپ لیے ڍے سہنے تجربات ڍے دنیا مجھے۔ ڎئیں چھےڑ

 میرے تڇ سال بیس اڎر۔ ڎئیں ڍر یتیم باےجےد ڍے ہےنے

 ڍا ڍب تے میں تے ہےتا نہ ےجےد ڍا جان دڈدا اےر آغاجڈ ساتھ

۔ہےتا چڍا مر  ‘‘ 
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 بن ترازے الفاظ ڍے زر شاہ میں دل ڍے اماں۔ ڎیا ہے چپ ےہ

۔تھے رہے ڎر ڍر  

 میں؟ ڍیےں تفاخر پر ےنسب حسب‘  برادریاں ذات یہ اماں ’’

 تڇ آج نے سب۔ سڍا سمجھ نہیں ڍے فرق اس تڇ آج

 زر اہش صرف میں ڍہ ہے دالیا احساس یہڈ مجھے

 ڍا خےن ڍے شاہےں اےر ملڍےں میں۔ ہےں نہیں جہانزیب

 پہلے سے ڍرنے فیصلہ لےڌ یہ بتائیں پھر تے ہےں مالپ

 باپ میرے۔ سےچتے نہیں ڍیےں میں بارے ڍے دےسرےں

 نہ ڍیےں میں بارے میرے پہلے سے دینے جنم مجھے نے

 ڍہ جب رہا ڍرتا سپےرٹ مجھے سے لحاظ مالڈ ےہ سےچا

 ڍچھ سب تے ہڈ دےلت۔ ڎیا بناتا مزےرڍ سے لحاظ اخالقڈ

 ڍرےڑےں ڎئڈ لڍھڈ نام میرے ڍڈ باپ میرے۔ ہےتڈ نہیں

 تھا بیٹا ڍا ان میں۔ آئڈ نہ ڍام ڍسڈ بھڈ ےجاڎیر دےلت ڍڈ
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 لیے میرے ےہ مڎر تھڈ ضرےرت ڍڈ محبت ڍڈ ان مجھے

 یہ۔ رہے ڍرتے تالش میں آغےش ڍڈ امڈ بڑڈ محبتیں

 شفیق ڍے ان جھےم ہےں خےن ڍا ان ڍہ سےچا نہ ڍبھڈ

 فخر ڍر تھام انڎلڈ ڍڈ ان میں۔ ہے ضرےرت ڍڈ ہاتھےں

 ڍڈ ان میر شاہ اےر بھیا آذر طرح جس ہےں چاہتا چلنا سے

 بھڈ میں تھڈ خےاہش بھڈ میرڈ۔ تھے چلتے ڍر تھام انڎلڈ

 ماں ڍڈ ان۔ تھا رہتا دیڍھتا سے حسرت صرف میں چلےں

 تے ںما میرڈ ڍہ جب تھڈ زندہ‘  تھڈ عےرت ڍڈ شاہےں

 میرڈ۔ تھڈ ڎئڈ مر جے تھڈ عےرت ہےئڈ آئڈ میں تاےان

 ڍےن ڍے باپ میرے لیے ڍے محرےمیےں اےر خےاہشےں

 ڍڈ ذات میرڈ پر مےڑ ہر ڍے لمحے ہر۔ ڍرتا سرزنش

 تقسیم میں خانےں ڍے دات میرڈ۔ ہیں ڎئڈ بڍھیرڈ دھجیاں

 ڍہیں تے ہےں بیٹا ڍا جہانزیب ملڇ میں ڍہیں۔ ڎیا دیا ڍر
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 ڍڈ امڈ بڑڈ میں ڍہیں۔ ہے منسلڇ سے مشعال ےجےد میرا

 میں ڍہیں تے ہےں رہا ڍر ہلڍان ڍے خےد لیے ڍے خےشنےدڈ

 نفڈ ہڈ اپنڈ لیے ڍے اتارنے دھبہ ڍا ملڍےں سے ذات اپنڈ

 ڍسڈ حال ڍا دل اپنے نے اس عمر سارڈ‘‘ ۔ ہےں رہا ڍر

 ڍہانڈ ڍڈ ےناامیدیےں مایےسیےں اپنڈ۔ تھا ڍہا نہیں سے

 اپنڈ تلخیاں ڍڈ سےچےں اپنڈ۔ تھڈ سنائڈ ںنہی بھڈ ڍے ڍسڈ

 رہا اتارتا ہڈ اندر ڍے سینے اپنے ےہ چینیاں بے ڍڈ ذات

ر ڍسڈ اسے اب مڎر تھا رہا سمیٹتا ہڈ خےد ڍرب اپنا۔ تھا ? 

۔ ہےا نہیں حاصل ڍچھ مجھے بھڈ بعد ڍے ڍرنے سب یہ ’’

 اپنڈ سب۔ ہےں حال ےخستہ داماں تہڈ زیادہ سے پہلے میں

 سے عرصے ایڇ بات جے ہیں مڎن میں خےشیےں اپنڈ

 ڍڈ بات اسڈ اب تھڈ بنڈ عزت باعث لیے ڍے شاہےں

 ملڇ اماں بتائےں ڍے آپ۔ ہے رہڈ نہیں ہڈ پرےا انہیں
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 ڍر سن اماں‘‘ ۔ ہے ڎئڈ ہے منڎنڈ ڍڈ نشا سے صہیب

۔ہےئیں حیران بہت‘  ڎئیں چےنڇ  

 میں صرف تے ہےں نہیں۔ ہیں درست جڎہ اپنڈ اپنڈ سب ’’

 نہ‘  ہے ڎھر میرا ڍےئڈ نہ۔ ہےں نہیں درست پر ڎہج اپنڈ

 شخصیت ڍےئڈ میرڈ ہڈ نہ اےر ذات میرڈ نہ‘  خاندان میرا

 جان نے میں بعد ڍے ریاضت ڍڈ برسےں اپنڈ اماں تے ہے

 ڍے لےڎےں۔ دڈ ڎزار میں ناڍامڈ عمر سارڈ نے میں ڍہ لیا

 سے ابھڈ مجھے اےر ہیں ڎھیرتے آ پچھتاےے میں بڑھاپے

 دن اس میں تے دےچار سے شڍست قدر اس۔ یںہ رہے ڈس

 سامنے میرے دفعہ پہلڈ صہیب ملڇ جب تھا ہےا نہیں بھڈ

 سے رشتے مےجےد درمیان میرے اےر اپنے ڍر ہے ڍھڑے

 بھڈ تب میں تے ےمایےس ناامید اتنا۔ تھا رہا ڍر ڎاہ آ مجھے

 مجھے دیڍھڈ دیڍھا ڍڈ سب نے مشعال جب تھا ہےا نہیں
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 ڍے تعلیم اپنڈ۔ تھا دیا طعنہ ڍا ماں ہےئڈ آئڈ میں تاےان ایڇ

 نہیں مراسم سے لڑڍڈ ڍسڈ بھڈ ڍبھڈ نے میں دےران

 تھا رہتا لڎا دھڑڍا یہڈ ےقت ہر ڍیےں نجانے تھے بڑھائے

 ڍرنے بات نے میں سے ایڇ بھڈ ڍسڈ سے میں ان اڎر ڍہ

 ڍےشش ڍڈ جاننے ڍے خاندان میرے ےہ تے ڍڈ ڍےشش ڍڈ

 دےخاندانےں میں ڍہ ڎا ہے علم انہیں جب پھر اےر ڎے ڍریں

 ےجےد چاہا ان ےاال آنے میں دنیا اس بدےلت ڍڈ دشمنڈ ڍڈ

 ڍےئڈ ہڈ نہ اےر ہے شخصیت اپنڈ ڍےئڈ نہ ڍڈ جس ہےں

۔ ڎڈ دیں طعنہ ڍا ہےنے قالش میرے مجھے ےہ تے پہچان

 رڍھا خیال ڍا حدےد بھڈ ہےئے ملتے سے عےرتےں نے میں

 مجھے جہاں مڎر اتھ ڍیا نہیں تجاےز سے حدےد ڍبھڈ تھا

 میں ےہیں تھا چاہیے رڍھنا خیال ڍا حدےد زیادہ سے سب

۔ڎیا تےڑتا اصےل سب ڎیا ڍرتا پار حدےد سب  

 مجھ جے تھڈ ہےتڈ ڍےن ےہ۔ تھا غصہ بہت پر مشعال مجھے

 میں تاےان ایڇ مجھے جے چھینتڈ فخر ڍا ذات میرڈ سے
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 تڇ آج نے میں۔ دیتڈ طعنہ ڍا بیٹے ڍے ماں ہےئڈ آئڈ

 نے مشعال اےر رڍھا نہیں ےاسطہ تعلق ڍےئڈ سے ںملڍے

 ڍرےا منڎنڈ ڍڈ صہیب ملڇ اےر نشاء ڍے ڍر بیانڈ غلط

 بہت سے اےپر میں تے ہےا علم ڍا حقیقت مجھے جب۔ دڈ

 مڎر ہےا بھڈ خفا پر ڍرنے بیانڈ غلط پر مشعال۔ ہےا برہم

 دشمنڈ ڍڈ برسےں یہ۔ ڎیا ہے بھڈ مطمئن اندر ہڈ اندر

 مال سڍےن دلڈ مجھے تے بدلڈ میں دارڈ رشتہ اےر دےستڈ

 اللہ ڍہ بھڈ اطمینان یہ ساتھ تھا ہےا بھڈ خےش بہت میں۔ تھا

 نے میں جب رات اس۔ ہے لڍھا طرح اسڈ یہ نے ٓ تعالڈ

 نے اس تے پےچھا میں بارے ڍے لینے طالق سے مشعال

 ہے ڍیسے یہ ڍہ ہےئڈ حیرت قدر اس مجھے۔ دیا ڍر انڍار

 ہڈ خےد ےہ اب اےر تھڈ چاہتڈ ہڈی خےد تے مشعال ہے سڍتا

 لڈ سن دعائیں میرڈ نے ٓ تعالڈ اللہ ٓ یقینا۔ ہے رہڈ ڍر انڍار
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 ہے دڈ سنا خےشخبرڈ بڑڈ اتنڈ نے اس لیے اسڈ ہیں

 ڍچھ تے میں تھڈ رہڈ ڍہہ ڍیا ڍیا نہیں پتا مشعال۔ مجھے

 رہا دے نہیں ہڈ سنائڈ ڍچھ تے مجھے۔ تھا رہا نہیں ہڈ سن

 اتنا صرف تے تھا رہا سےچ۔ ہے رہڈ بےل الفاظ ڍیا ےہ ڍہ تھا

۔ ہے لڈ رڍھ الج ڍڈ آنسےئےں میرے نے رب میرے ڍہ

 صرف دڈ اذیت ڍے ےجےد بس بے ے ڎناہ بے ایڇ نے میں

 ڍرم مجھے نے ٓ تعالڈ اللہ اےر لیے ڍے تسڍین ذہنڈ اپنڈ

 تھا حیران بہت میں… ؟ ہے سڍتا ہے یہ ڍیا ہے دیا نےاز سے

 مجھے ہے دیا ڍر معاف ڍے ہےںڎنا میرے نے ٓ تعالڈ اللہ

 ادا شڍر رہا رےتا رات سارڈ میں۔ ہے دڈ بخش معافڈ

 جب پھر اےر رہا ہےتا شرمسار پر اعمال اپنے۔ رہا ڍرتا

 اس تے چاہڈ مانڎنا معافڈ سے مشعال نے میں رات اڎلڈ
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 لڎا مجھے تب۔ دیا ڍر منع سے ڍہنے بھڈ ڍچھ مجھے نے

 ڍے لڑڍڈ جس ڍیا ںنہی معاف تڇ ابھڈ مجھے نے اللہ اماں

 مجھے نے اسڈ تھا رہا ڍرتا استعمال طرح ڍڈ ڍھلےنے

 اپنڈ میں میں لمحے جس۔ دیا پٹخ پر زمین سے آسمان

 اسڈ عین تھا نازاں پر بخت اپنے تھا رہا ہے خےش پر معافڈ

 چٹان ڍڈ مان فخرے میرے ہڈ میں آن ایڇ نے اس لمحے

 ڍہ ڈد سمجھا حقیقت یہ مجھے نے اللہ۔ دڈ ڍر پاش پاش

 بھڈ ےہ ڎے ڍریں نہیں معاف ڍے انسان بندے تڇ جب

۔ڎیا رڇ پھر ےہ‘‘ ۔ ڎا ڍرے نہیں معاف ڍے العباد حقےق  

 طرف ہر ڍہ رہا سمجھتا سے عرصے ایڇ میں!  اماں ’’

 ڍڈ ذات اپنڈ نے میں۔ ہے ہےئڈ زیادتڈ ساتھ میرے سے

۔ تھے لیے سے لڑڍڈ اس بدلے اپنے سمیت خامیےں سب

 ڍم۔ ڎڈ لے لے طالق اب سے مجھ ےہ تھا خےش بہت میں
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 اپنے نے میں ڍہ ڎا جائے مل تے سڍےن یہ مجھے ازڍم

 ڍے ڍر انڍار نے اس مڎر ہے دیا ڍر ادا ڍفارہ ڍا ڎناہےں

 نے میں جب اےر دیا نہ بھڈ ڍرنے حاصل سڍےن یہ مجھے

 ڍڈ محبت صرف ڍر ڈال پشت پس ڍے نفرت میں سےچا

 اپنے۔ ڎا لےںبنا خےشڎےار ے معطر زندڎڈ سے قزح قےس

 نے اس تے ڎا لےں ڍر ازالہ ڍا رےیے ہر‘  عمل ہر‘  فعل ہر

 نے اللہ جسے جہانزیب زر شاہ میں۔ دیا ڍرنے نہ بھڈ یہ

‘  ےعظمت ےجاہت‘  مقام‘  عزت‘  دےلت‘  تعلیم۔ دیا ڍچھ سب

 بھڈ ڍچھ پاس میرے باےجےد ڍے ہےنے سب صےرتڈ خےب

 ڍر بڑھ آڎے لےڌ پر بنا ڍڈ جس عزت یہ‘  عہدہ یہ۔ نہیں

 میں پر جس دےلت میرڈ ہیں دیتے دعائیں‘  ہیں ڍرتے سالم

 بڑا مجھے پر جس ےجےد اپنا میرا ہےں ڍرتا غرےر اڍثر

 رتبہ یہ اپنا مجھے سے ےجہ ڍڈ جس تعلیم اپنڈ۔ ہے مان
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 باےجےد ڍے سب ان۔ آیا نہیں ڍام تے بھڈ ڍچھ ملڈ عزت

 ایڇ میں ڍہ ہے رہا ہے احساس سے شدت اب مجھے

 ڍے نےازنے سے چیز ہر نے تقدیر۔ ہےں نہیں انسان لمڍم

 مڍمل ڍے شخصیت میرڈ۔ رڍھا سڍےن بے مجھے باےجےد

 ایب میں باےجےد ڍے ہےنے نارمل۔ رڍھا نامڍمل ڍے ڍر

 نہ دےلت میرڈ نہ‘  آئڈ ڍام میرے تعلیم میرڈ نہ۔ رہا نارمل

 ڎیا ڍیا ساتھ ڍے عزت ہڈ نہ اےر دعائیں ڍڈ لےڎےں ہڈ

 مجھے۔ دیا ڍر تباہ ہڈ نے عمل اپنے یرےم مجھے۔ سالم

 سے در ڍے خدا مجھے۔ لیا ڈس ہڈ نے سےچ غلط میرڈ

 میرا نامرادڈ بھڈ سے مشعال اےر ملڈ حضےرڈ بے بھڈ

 ان جتنا رےیا نہیں اتنا بھر زندڎڈ میں اماں۔ بنڈ مقدر

 نے اس‘‘ ۔ ہےں ڎڑڎڑایا سامنے ڍے اللہ میں ماہ دےڈھائڈ
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 ڍےئڈ میرا سےا تمہارے!  اماں’’ ۔ بتایا ڍے اماں ہےئے رےتے

 ایسا بعد ڍے اللہ۔ سڍےں رے میں سامنے ڍے جس نہیں بھڈ

 اعتراف ڍا ڎناہےں اپنے سامنے ڍے جس نہیں بھڈ ڍےئڈ

 اس سے خامےشڈ اماں۔ رہا رےتا آےاز بے ےہ‘‘ ۔ سڍےں ڍر

 اپنڈ انہیں زر شاہ۔ رہیں پھیرتڈ انڎلیاں میں بالےں ڍے

‘  بیٹے اپنے ےہ میں عمر اس۔ ھات عزیز ڍر بڑھ سے اےالد

 زندڎڈ پاس ڍے زر شاہ بجائے ڍڈ رہنے پاس ڍے بیٹڈ

 آنڍھیں اپنڈ ڍڈ ان پر دڍھ اس ڍے اس۔ تھیں رہڈ ڎزار

۔رہیں بہتڈ بھڈ  

 سے اس۔ ہےں ڍرتا محبت بہت سے مشعال میں!  اماں ’’

 ڍچھ سے اس مجھے نہیں اےر ڍےئڈ لیے میرے ڍر بڑھ

 ڍرنا ادا ڍفارا ڍا ڎناہےں اپنے بس تے میں۔ تھا چاہیے نہیں

 ہے ناراض بہت سے مجھ ےہ ہے لڎتا مجھے مڎر ہےں چاہتا
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 ڍبھڈ مجھے اب ےہ۔ ہے ڎئڈ ہے بدظن زیادہ بہت۔ ہے ڎئڈ

 غلط بہت ساتھ ڍے اس نے میں۔ ڎڈ ڍرے نہیں معاف بھڈ

 ڍے حیات متاع اپنڈ سے ہاتھےں اپنے ناں تھا ڍیا سلےڇ

 میں دے ڍر معاف مجھے دفعہ ایڇ صرف ےہ۔ رہا جالتا

 ڍڈ اس بھڈ ڍبھڈ۔ ڎا رڍھےں اسے طرح ڍڈ پھےلےں

 مجھے ےہ۔ ڎا ڍہےں نہیں ڍچھ اسے بغیر ڍے مرضڈ

 ڍبھڈ بھڈ اللہ مجھے ےرنہ دے ڍر معاف دفعہ ایڇ صرف

 پھےٹ پھےٹ ساتھ ڍے شدت اےر ےہ‘‘ ۔ ڎا ڍرے نہیں معاف

 طرح اسڈ جب ڎیا آ یاد دن ےہ ڍے اماں سارہ۔ تھا رہا رے ڍر

 بتاتے ظلم ڍا زر شاہ رڍھے سر میں ڎےد ڍڈ ان مشعال

 تے تھڈ رےتڈ ےہ اڎر دن اس۔ تھڈ رہڈ رے طرح اسڈ

 زیادہ سے مشعال بلڍہ تھا رہا نہیں بھڈ زر شاہ سے سڍےن
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 صرف جے تھا رہا ڍاٹ سزا ایسڈ ایڇ۔ تھا میں تڍلیف

۔تھڈ سڍتڈ ہے ختم ہڈ پر دالنے تسلڈ ڍے مشعال  

 ےہ۔ اٹھایا چہرہ ڍا زر شاہ سے ڈآہستڎ بہت نے انہےں

۔ ڍیا صاف سے نرمڈ بہت نے انہےں۔ تھا تر سے آنسےئےں

 ےہ تھا دیڍھا بہاتے آنسے ڍے زر شاہ نے انہےں دفعہ پہلڈ آج

 سے آنڍھ ڍڈ اس بھڈ میں بچپن ڍہ تھا ےاال حےصلے اتنا تے

 لرز ڍر دیڍھ میں حالت اس اسے ےہ آج۔ تھا ٹپڍا نہیں آنسے

۔اٹھا ڍانپ بھڈ دل نااپ ڍا ان۔ ڎئیں  

ۃ…۹…ۃ  

 دےپٹہ ہڈ جیسے نے اس پہلے سے سےنے ڍے رات

۔ ڎیا چھے سے ڍرنٹ ڍسڈ ہاتھ تے چاہا رڍھنا تلے سرہانے

 اس ڍے ڍاغذ لمحے چند۔ تھا لیا ڍھینچ ہاتھ دم ایڇ نے اس

 پڑا یہیں سے دن ڍئڈ جے رہڈ دیڍھتڈ ڍے ٹڍڑے جان بے
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 ڍانپتے نے اس۔ تھڈ چڍڈ پڑھ بارہا ےہ جسے۔ تھا ہےا

 تہہ ہر۔ لیا اٹھا ٹڍڑا ےہ سے انڎلیےں لرزتڈ ڍڈ ہاتھےں

۔تھیں رہڈ ڍانپ انڎلیاں ڍڈ ہاتھےں ڍے اس ہےئے ڍھےلتے  

چاہے دیڍھنا ڍر پلٹ  

ادھر سے نفرتےں تے  

پہ ہتھیلڈ یخ ڍڈ راتےں پہ راڍھ ڍڈ دنےں  

ڍہیں میں تہےں ڍڈ ڎرداب ناچتے ڍے ہےا  

لمحہ ڍےئڈ ہےا بجھا  

داغ ڍے چراغ ڍسڈ  

ہےں زندہ بھڈ میں ڍہ  

طرح ڍڈ دل اجاڑ اپنے ہےں زندہ بھڈ میں ڍہ  

دل اجاڑ ڍہ  

 ڍڈ پڑھنے مزید۔ دیے ڎرا نیچے ہاتھ دم ایڇ نے مشعال

 ڍڈ آنڍھےں ڍڈ اس لفظ اڎلے مڎر تھڈ نہیں سڍت اندر

 ڍا ڍاغذ۔ لڎے ڎھےمنے الفاظ میں ذہن۔ آئے ابھر پر سطح
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 اچھڈ ےہ بھڈ یربغ ڍیے سامنے ڍے آنڍھےں ٹڍڑا جان بے

۔تھے ہےئے لڍھے مزید جے تھڈ سڍتڈ دہرا الفاظ ےہ طرح  

دل اجاڑ ڍہ  

بغیر تمہارے بھڈ آج جہاں ڍہ  

دھنڇ ڍڈ آرزے ہے آئڈ بڍھر رات ایڇ ہر  

ڎالب زخم زخم ڍہیں دمڍتے صبح اڇ ہر  

 ذہن مڎر ڎئے ڍھے لفظ۔ لیں ڍر بند آنڍھیں نے مشعال

 ڍڈ بیڈ ھرتےڎ میں اذیت پناہ بے نے اس۔ رہا دہراتا

 ےہ ڍر ٹڍا سے پشت ڍڈ بیڈ سر۔ لڈ لڎا ٹیڇ سے ڍرائےن

۔لڎڈ پڑھنے لفظ بہ لفظ ذہن اپنا پھر  

بغیر تمہارے بھڈ آج جہاں ڍہ دل اجاڑ  

میں آنڍھےں میرڈ پل اڇ ہر  

ہے ڈھلتا ڍے ڈھل  

سے تپش ڍڈ رات تپتڈ  

ہے پڎھلتا بدن  
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 بہت ےہ۔ ڎئے چلے ڎرتے پر رخسارےں قطرہ قطرہ آنسے

 ہے راتیں چار‘  پر بسڈ بے اپنڈ۔ دڈ ہنس پھر ہےئڈ نحیرا

 سے راتےں چار۔ ہےئے بہاتے آنسے ہڈ یےں اسے تھیں ڎئڈ

 بہت نے اس۔ تھڈ رہڈ پھنڇ میں آڌ ڍڈ ےاذیت ڍرب ےہ

 ڎدلے۔ لئے ٹھہرا پر ہاتھ اپنے آنسے اپنے سے آہستڎڈ

 سےنے میں رےشنڈ زرد ڍڈ بلب رےشن میں ڍمرے مےتڈ

۔لیں ڍر بند آنڍھیں پھر نے اس۔ ھےت رہے چمڇ طرح ڍڈ  

سےرج ڈےبتا جہاں ڍہ دل اجاڑ  

ہے لڍھتا یہ ےقت جس  

پیغام ڍے دےریےں  

چاہے دیڍھنا ڍر پلٹ  

ادھر سے نفرتےں تے  

نام ہڈ ایڇ سے ڍب ہے درخشاں  

مجھے ہے اعتماد مسلسل پہ جس نام ےہ  
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نام ےہ  

ہے بےلتا ڍے ابھر پہ جان لےح  

سمجھنا تے پڑے نظر  

مجھے ادی ہے تم ڍہ  ! 

۔ تھے رہے ڍر ڎردش پھر لفظ مڎر تھڈ چڍڈ ہے ختم نظم

 سے خامےشڈ نے اس‘  میں ےبدن رےح میں ےدماغ دل

 چن پر پےرےں اپنڈ آنسے تمام سے آہستڎڈ ڍر ڍھےل آنڍھیں

 اپنے پھر نے اس ہاتھ دایاں اپنا ڎرا میں پہلےؤں اپنے۔ لیے

 چڑمڑ ٹڍڑا ڍا ڍاغذ جان بے مےجےد میں ہاتھ۔ ڍیا سامنے

 آنڍھےں بہتڈ۔ آیا بھر دل ڍا اس پھر دفعہ ایڇ۔ تھا چڍا ہے

 ےہاں۔ ڍیں درست سلےٹیں مےجےد میں ڍاغذ نے اس سے

۔لڎڈ پڑھنے پھر بار ایڇ ےہ سطریں چند درج  
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 پھر بار ایڇ نام اپنا پڑھا ڍا بار ڍئڈ نے اس‘‘ ۔ مشعال ’’

۔دھرایا  

 امید اس مڎر ہےں نہیں تے قابل ڍے مانڎنے معافڈ سے تم ’’

 سے مجھ ظرف تمہارا ڍہ ہےں رہا مانڌ معافڈ سے تم پر

 تے چاہے ہے میں اختیار تمہارے فیصلہ ہر۔ ہے بڑا بہت

 ڍڈ اعمال میرے تے چاہے دے بخش زندڎڈ ڍر دے معافڈ

 مڎر ہے قبےل سزا ہر مجھے۔ دے بخش مےت ڍر سنا سزا

 تے آزمائے دفعہ ایڇ ڍے زندڎڈ‘  دیڍھے تے ڍر پلٹ دفعہ ایڇ

 سانس آخرڈ ڍڈ زندڎڈ مڎر نہیں تے قابل اس میں سہڈ

 ہے ڍچھ بہت تے ڍے لڍھنے۔ ڎا ڍرےں انتظار تمہارا تڇ

 ہیں اعترافات سے بہت۔ رہڈ دے نہیں ہڈ مےقع ندامت مڎر

۔ دے ڍر معاف مجھے!  مشعال پلیز…  مڎر ہیں ڍرنے جے

 جے ڎا ڍرےں نہیں مجبےر پر رہنے ساتھ اپنے تمہیں میں
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 ڍے باتےں سب۔ ڎا ہے قبےل مجھے ےہڈ ڎا ہے ہفیصل تمہارا

 مجھے تے ڍرے اعتماد پر مجھ دفعہ ایڇ صرف تم ڍر بھال

۔ڎڈ پائے ضرےر ہےا بدال  ‘‘ 

 نیچے ڍے تڍیے ڍے ڍر بند دےبارہ ٹڍڑا ڍا ڍاغذ نے اس

 ےالے بہنے پر رخسارےں سے پشت ڍڈ ہاتھ۔ دیا رڍھ

 بیٹھڈ ڍر دے میں ڎھٹنےں سر اےر ڍیے صاف قطرے

۔رہڈ  

 اپنے ےہ مانڎے معافڈ باربار سے ہم ڍےئڈ اڎر!  شانزہ ’’

 پر ڍیے اپنے سے انداز ہر اپنے اےر حرڍت ہر‘  رےیے ہر

 چاہیے ڍرنا ڍیا ڍے ےالے ڍرنے معاف پھر تے ہے شرمندہ

 میں ڍمرے ڍے اس میں ڎھر ڍے شانزہ ےہ دن اڎلے… ؟‘‘

 لمحے چند ےہ۔ تھڈ رہڈ ڍر سےال یہ بیٹھڈ سامنے ڍے اس
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 جھانڍتڈ میں آنڍھےں جلتڈ سےجڈ سرخ ڍڈ اس ربغے

۔رہڈ  

 ڍے شانزہ‘‘ ؟ ہے چاہتڈ ڍرنا معاف ڍسے بتائے یہ پہلے ’’

۔ڎئڈ سڈ ڎڑبڑا ڍچھ ےہ پر سےال اس  

 خدا اڎر بندہ ہےں رہڈ پےچھ ہڈ یےں۔ نہیں بھڈ ڍے ڍسڈ ’’

 پھر تے ہے دیتا ڍر معاف ٓ فےرا ےہ تے مانڎے معافڈ سے

 نہیں معاف ٓ فےرا ڍیےں ےہ…  نہیں ںڍیے ظرف اتنا میں بندےں

دیتے ڍر  …؟‘‘ 

 اس‘‘ ۔ نا ہے ہڈ زر شاہ ےہ۔ نا ہے رہڈ ڍر بات ڍڈ زر شاہ ’’

 ہے علم مجھے’’ ۔ ڎئڈ رہ حیران ےہ تے ڍیا حملہ اچانڇ نے

 ےقت جاتے شہر سے یہاں پہلے دن دے۔ ہے ہڈ زر شاہ ےہ

 ڍر باتیں ہڈ جیسڈ تمہارے بھڈ ےہ۔ تھا آیا ملنے سے مجھ
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 ڍڈ جس ہے ہےئڈ بات ڍیا ےہ ڍہ جانتڈ نہیں میں۔ تھا رہا

 بہت میرڈ سے زر شاہ۔ ہے ہےئے ہرٹ دےنےں تم سے ےجہ

 ہیں لیتے ڍر باتیں سڈ بہت اڍثر ہم۔ ہے پہچان جان اچھڈ

 بتا شانزہ‘‘ ۔ ہے رڍھتا میں راز باتیں سڈ بہت اپنڈ ےہ مڎر

’’ ۔ ڎئے چلے بہتے آنسے سے آنڍھےں ڍڈ اس۔ تھڈ رہڈ

 تھامے ہاتھ ڍا مشعال ےہ… ؟‘‘ سے اس ہے ڍرتڈ محبت بہت

 سےال اس ڍے شانزہ ےہ۔ تھڈ رہڈ پےچھ سے اپنائیت بہت

۔لڎڈ دیڍھنے ڍر ہے حیران زیادہ سے پہلے اسے پر  

 خامےشڈ تلڇ دےر۔ لڎڈ ڍھنڎالنے ڍے خےد ےہ‘‘…  محبت ’’

۔تھڈ خامےشڈ ہڈ  

؟ ڎڈ تائےب نہیں مجھے۔ میں دےنےں تم ہے ہےئڈ بات ڍےئڈ ’’

 اختیار بے نے اس۔ تھیں رہڈ پےچھ سے خلےص بہت ےہ‘‘ 
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 ڍافڈ۔ ڍیے صاف آنسے اپنے سے تیزڈ۔ ہالیا سر میں نفڈ

۔رہڈ خامےش تڇ دیر  

 بہت تعلق ڍا بیےڈ میاں۔ تھیں ہڈ میں مجھ خامیاں شاید ’’

 محبت خلےص یہ۔ ہے ہےتا متقاضڈ ڍا اپنائیت اےر احترام

 پانچےں یہ نے میں اےر ےہ مانڎتا مقام اےر عزت تےجہ

 ڍیےں قصےرےار اسے میں پھر تھیں دڈ نہیں اسے چیزیں

۔لیا رڍھ سر پر ڎھٹنےں اپنے نے اس… ؟‘‘ ڍیےں…  ڎردانےں  

 ڍرےں نہیں مجبےر پر بتانے ڍچھ تمہیں میں!  مشعال سنے ’’

 ننانےے ڍڈ ٓ تعالڈ اللہ دےں ڍر ےاضح بات ایڇ مڎر ڎڈ

 اےر ہے بھڈ ڍڈ غفےر صفت ایڇ میں جن۔ ہیں صفات

 محبت ایڇ۔ ہے غفےرےرحیم بہت ےہ۔ بھڈ ڍڈ رحیم ایڇ

 بندے اپنے زیادہ ڎنا ستر سے ماں ےالڈ چھڑڍنے جان اےر
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 آزمائشیں مےٹڈ چھےٹڈ میں زندڎڈ۔ ہے ڍرتا محبت سے

 پڎھل پڎھل سے بھٹڈ ڍڈ آزمائش اس ہم تاڍہ ہیں رہتڈ آتڈ

 لیے اسڈ۔ ہیں پسند ڍے اللہ مےمن خالص۔ جائیں ہے ڍندن ڍر

 ڍے اللہ جے مےمن خالص ےہ۔ ہے دےزخ لیے ڍے منافق ایڇ

 اےر سرخرےئڈ بھڈ میں دنیا لیے ڍے ان ہیں ہےتے پسند

 پسند ڍے بندےں ان اپنے اللہ ہے ڍامیابڈ بھڈ میں آخرت

‘‘  خدا’’ ۔ ڍریں پیدا صفات ڍڈ اللہ اندر اپنے جے ہے ڍرتا

 تم ہے سعتے بہت میں نام ڍے‘‘  اللہ’’  میں مقابلے ڍے

 ڍرنا معاف ڍسے سےچے تے ہے ڍرتڈ بات ڍڈ ڍرنے معاف

 ڍرنے معاف تھڈ ےجہ ڍیا؟ ہے چاہتڈ ڍرنا ڍیےں؟ ہے چاہتڈ

 ڍے باقڈ؟ ہے قصےر ڍتنا میں اس اپنا ڍا انسان اےر؟ ڍڈ

 سےال چار پہلے بس ہیں جاتے ہے حل خےد سےال سارے

 ےہ تے مانڎیں معافڈ حضےر ڍے اللہ ہے دیر ڍڈ ڍرنے حل

 بس ےہ ہیں یہڈ ہڈ صفات تے ڍڈ اس دیڍھتا نہیں سب یہ
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 آ رحم اسے ہے دیڍھتا ڎڑڎڑاتے رےتے ڍے بندے اپنے

۔ہے دیتا بخش اسے ےہ اےر ہے جاتا  ‘‘ 

 معاف میں ہے حےصلہ میں مجھ ڍا ڍرنے معاف!  شانزہ ’’

۔ رہا مل نہیں سڍےن مجھے مڎر ہےں چاہتڈ ڍرنا بھڈ

 ےہڈ میرڈ۔ ہے رہا ڍھینچ ڍے دل میرے ڍےئڈ جیسے

 میں درمیان مڎر تھڈ سے برسےں جے ہے ڎئڈ ہے ڍیفیت

 ہٹ سے احساس ہر۔ تھڈ ڎئڈ ہے پرسڍےن بہت میں ماہ دے

 یاد بھڈ ڍڈ اےر ڍسڈ اب مڎر مجھے تھا یاد اللہ صرف ڍر

 زر شاہ۔ ہیں رالتے بھڈ احساس اےر ڍئڈ مجھے ہے آتڈ

 اب مڎر تھڈ ڎئڈ ہے مطمئن میں پہلے سے آنے یہاں ڍے

۔ہےں رہڈ جا ہےتڈ جیسڈ پہلے پھر  ‘‘ 

 خےد جائے چلڈ پاس ڍے زر شاہ!  مشعال ڍہےں بات ایڇ ’’

۔ڎڈ جائے ہے پرسڍےن بخےد  ‘‘ 
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۔دیڍھا ڍے شانزہ سے انداز سے عجیب نے مشعال  

 ہے ہےتڈ محبت ڍڈ اللہ میں دلےں ڍے جن!  مشعال دیڍھے ’’

 مڎر رہتڈ نہیں ضرےرت ڍڈ احساس اےر ڍسڈ انہیں نا

 بھڈ تقاضے بشرڈ ڍچھ لیے ڍے اس انسان ایڇ ثیتبحی

 تے حقےق اپنے اللہ۔ ہے ضرےرڈ بہت نبھانا جنہیں ہیں

 تڇ ےقت اس حقےق ڍے بندےں مڎر ہے دیتا ڍر معاف

 اسالم۔ ڍریں نہ معاف بندے تڇ جب ڍرتا نہیں معاف

 نہیں اجازت ڍڈ رہبانیت جے ہے مذہب ےاحد ےہ صرف

 میں اسڈ ڍیےنڍہ ہے اڍرت منع سے ڍرنے ترڇ دنیا۔ دیتا

 پر اس مسلمان ایڇ بحیثیت۔ ہے بھالئڈ میں اسڈ ہے فالح

 ڍا حقےق اےر رڍھے خیال ڍا فرائض اپنے ڍہ ہے ےاجب

 اےر سچائڈ۔ ہے قائم پر اصےل ڍے دے اےر لے دینا یہ۔ بھڈ

 ڍے زندڎڈ جذبے جیسے نیتڈ نیڇ ایماندارڈ‘  راستڈ
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 یہ بھڈ میں زندڎڈ ازدےاجڈ ایڇ ہیں دیتے بنا پرسڍےن

 پر سب ان جذبہ ڍا محبت ہیں رڍھتے اہمیت بہت سب

 اس اےر ہے سڍتڈ ہے بھڈ سے اللہ محبت مڎر ہے حاےڈ

 نے جس انسان ےہ ہے قسمت خےش۔ بھڈ سے بندےں ڍے

 اےر عجزےانڍسارڈ شڍر صبرے ڍڈ اختیار راہ ڍڈ اعتدال

 نے اس تے لڎڈ دیڍھنے اسے ڍر بتا شانزہ‘‘ ۔ میں محبت

۔جھڍالیں نظریں  

 بھڈ پھر اےر ڎئڈ چلڈ پاس ڍے زر شاہ میں اڎر!  شانزہ ’’

تے رہڈ سڍےن بے میں  …؟‘‘ 

 یقین پر ذات ڍڈ اس؟ ہے نہیں بھرےسہ پر اللہ تمہیں ڍیا ’’

 ےہ میں دلےں ڍے انسانےں اجنبڈ دے!  مشعال؟ ڍیا نہیں

 بےل دے ڍے نڍاح۔ ہے دیتا بے بیج ڍے ےتےجہ محبت

۔ ہیں دیتے بدل زندڎڈ۔ ہیں تےدی بنا شناسا بھڈ ڍے اجنبیےں



Novelnagri 
978 

 اس اللہ بندھن جے اےر میں لفظےں ان ہے طاقت بہت بہت

 ڍھےٹ میں اس جائے باندھا ڍر بنا ڎےاہ ڍے ملسو هيلع هللا ىلصرسےل ڍے

۔ ہے ڍرتا پسند ڍے بندےں خالص اللہ۔ چاہیے ہےنڈ نہیں بھڈ

 اس ڍڈ ہےس۔ ہے ہےتا مضبےط تے ہے خالص بھڈ بندھن یہ

 نڍاح۔ ہیں رڍھتے اہمیت تقاضے بشرڈ۔ نہیں ڎنجائش میں

 بن محبت سراپا ہے رہڈ بھڈ ڍچھ زندڎڈ سے بےلےں دے ڍے

 خےدبخےد جذبہ ڍا احساس میں دلےں ڍے فریقین۔ ہے جاتڈ

۔ہے آتا چال امڈتا  ‘‘ 

 سے ذات ڍڈ اللہ مجھے!  شانزہ تم ہے رہڈ ڍہہ صحیح ’’

 خطائیں اےر لغزشیں‘  غلطیاں میرڈ۔ ہے نہیں یقینڈ بے

 میں۔ ہےں ڎئڈ ہے یقین بے سے خےد میں ڍہ ہیں قدر اس
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 طلب ڍڈ معافڈ خےد تے میں ڎڈ ڍرےں معاف ڍیا ڍے ڍسڈ

۔ہےں ڎار  ‘‘ 

 ہے ہےتا ےہ یقین بے سے خےد!  مشعال ڍرے اصالح اپنڈ ’’

 اےر بھرےسے ہڈ ذات ڍڈ اللہ۔ ہے نہ بھرےسہ پر اللہ جسے

 ڍے اس ارادے سارے‘  سےچیں سارڈ اپنڈ۔ ہے ڍل یقین

 دستڇ پر در اپنے ےہ۔ جائے ہے مطمئن خےد ےد ڍر حےالے

 نماز بتائے اچھا۔ ہے ڍرتا یاےرڈ ضرےر ڍڈ ےالےں دینے

 تے پےچھا نے شانزہ‘‘ ۔ نا ہے پڑھتڈ سے باقاعدڎڈ قرآن اےر

۔دیا ہال سر نے اس  

 ہے رےشن دل تاریڇ سے قرآن اےر نماز ہے بات اچھڈ ’’

 لعینا نصب بڑا سے سب ڍا زندڎڈ اپنڈ ڍے ان۔ ہیں جاتے

 یہ اللہ انشاء۔ بڍثرت رہاڍرے ڍرتڈ ےرد ڍا استغفراللہ۔ بنالے



Novelnagri 
980 

 دل تمہارا۔ ڎڈ جائے ہے ختم بھڈ یہ ہے سڍےنڈ بے جے

 پاس ڍے زر شاہ تے مانے میرڈ۔ ڎا جائے ٹھہرتا بخےد خےد

 بعد ڍے شادڈ بھڈ یےں ہے فالح میں اسڈ۔ جائے چلڈ

 سڍےن میں اسڈ۔ چاہیے رہنا ہڈ ساتھ ڍے شےہر ڍے عےرت

 شانزہ۔ رہڈ دیڍھتڈ ڍے چہرے مطمئن ڍے شانزہ ےہ‘‘ ۔ ہے

 سے بہت‘  باتیں سڈ بہت۔ تھڈ رہڈ سمجھا ڍچھ مزید اسے

 سڈ بہت اخالقیات سڈ بہت‘  فرائض سے بہت‘  حقےق

 میں ڍتابےں صرف نے اس پہلے متعلق ڍے جن ایمانیات

 نہیںپڑڈ پلے ڍے اس پہلے جے تھا ڍیا نہیں عمل تھا پڑھا

 ڍر منےر ڍے دل ڍے اس‘  مےتڈ ڍے ایمان‘  تیںبا ےہ۔ تھیں

 ڍافڈ تے اٹھڈ سے پاس ڍے اس ےہ جب پھر اےر تھے رہے
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 ڍہیں ڍبھڈ جیسے یےں۔ تھڈ چڍڈ ہے ےپرسڍےن مطمئن

۔نہیں ہڈ تھڈ سڍےنڈ بے  

ۃ…۹…ۃ  

 ےخضےع خشےع بہت ڍےئڈ ہر۔ تھا چڍا ہے شرےع رمضان

 سحرانڎیز ڍڈ پاڇ قرآن تالےت۔ تھا رہا رڍھ رےزے سے

 اپنے بھڈ ےہ۔ تھیں رہتڈ جارڈ تڇ شام سے صبح آےازیں

 ڍر بھاڌ سے پن خالڈ اےر سناٹےں ےالے رہنے دم ہر اندر

 ہڈ پہلے جے دل ڍا اس پھر ڎئڈ ہے مشغےل میں عبادت

۔ڎیا چال ٹھہرتا خےدبخےد تھا چڍا ہے پرسڍےن  

 تیاریےں ڍڈ شادڈ اپنڈ زیادہ سے تیاریےں ڍڈ عید علیشہ

 بھابڈ۔ تھڈ رہڈ ڍر مدد ڍڈ اس اابیش۔ تھڈ مڎن میں

۔ ڍرےاتیں تیار سحرڈ صبح ڍر مل ساتھ ڍے مالزمین
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 پھر ےہ بعد ڍے دےپہر۔ ڍرتیں آرام ےقت ڍچھ میں درمیان

 ماما امڈ بڑڈ۔ جاتیں ہے مصرےف میں تیاریےں ڍڈ افطارڈ

 لڎڈ میں تیاریےں ڍڈ جہیز ڍے علیشہ زینب چچڈ اےر

۔تھیں ہےئڈ  

 لے الہےر سے میر شاہ علیشہ ‘ ڎزرا عشرہ پہال ہڈ جیسے

 ڍچھ ڍے جہیز لیے اپنے اسے۔ لڎڈ ڍرنے ضد ڍڈ جانے

 رےز میر شاہ۔ تھیں خریدنا اشیاء ضرےرڈ دیڎر اےر ڍپڑے

 اس مڎر تھا رہا ٹال پر ےعدے ڍے جانے لے ڍل آج اسے

 تے بعد ڍے رےزے پندرہےیں۔ تھڈ رہڈ نہیں آ ڍل آج ڍڈ

 ڍے نشا اےر علیشہ ڍے میر شاہ سے سختڈ نے امڈ بڑڈ

 علیشہ ہڈ ےیسے تے ابیشا۔ دڈ ڍر تاڍید ڍڈ جانے لے شہر

 ڍے بھابڈ ڍر دیڍھ تیار ڍے دےنےں۔ تھڈ رہڈ جا ساتھ ڍے
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 تیار ڍے جانے ساتھ بھڈ ےہ سے۔ ڎئڈ آ یاد شاپنڌ اپنڈ بھڈ

 ڍے ماما اےر امڈ بڑڈ ڍر دیڍھ جاتے ڍے تینےں ان۔ ڎئیں ہے

 پر نام ڍے عید تڇ ابھڈ نے جس آیا خیال بھڈ ڍا مشعال

۔ تھڈ پرےا ڍےئڈ اسے ہڈ نہ اےر تھڈ ڍڈ نہیں تیارڈ ڍےئڈ

 مڎر تھڈ چاہتڈ جانا نہیں الہےر ساتھ ڍے سب ان ابھڈ ےہ

 اسے سے تھڈ چلڈ نہیں ایڇ ڍڈ اس سامنے ڍے سب ان

 ہےنا تیار لیے ڍے آنے الہےر ساتھ ڍے چارےں باقڈ ٓ مجبےرا

۔رہڈ خامےش ےہ رستہ سارا۔ پڑا  

 رہیں لڎڈ خریدنے چیزیں سمیت بھابڈ نےںتی ڍر آ شہر

 دل اپنا ڍا اس ڍہ تھا رش قدر اس میں سینٹر شاپنڌ ڍہ جب

 اس ےہ ڍہ تھا رہا چل نہیں بس۔ تھا رہا ڎھبرا بہت بھڈ

 پناہ میں جڎہ پرسڍےن ڍسڈ ڍر بھاڌ سے جڎہ پرہجےم

 ےہ مڎر ڍہا ڍے خریدنے ڍچھ نہ ڍچھ اسے نے سب۔ لے لے
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۔ تھڈ رہڈ بیٹھڈ ہڈ میں ڎاڑڈ قتے تر زیادہ ڍیے انڍار

 دے لیے ڍے اس نے ابیشا البتہ رہیں ڍرتڈ شاپنڌ سب

۔تھے خریدے سےٹ  

۔ تھا ڍا ڎزارنے ہڈ پر رہائش ڍڈ زر شاہ رات ارادہ ڍا سب

 مجبےر پر جھڍانے سر پر رائے متفقہ ڍڈ سب ان بھڈ ےہ

 پہنچے ےہاں سب ےہ پہلے سے ہےنے افطار رےزہ۔ تھڈ

 میں ڍچن جڎہ پسند من اپنڈ دتعا حسب اماں۔ تھے

۔ تھا ہےا لیٹا پر صےفے میں الئےنج زر شاہ اےر تھیں مےجےد

 سب ڍر ہے حیران ےہ ہےئے داخل اندر ہڈ جیسے لےڌ ےہ

۔لڎا دیڍھنے ڍے  
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 نے سب مسڍراتے پر حیرت ڍڈ زر شاہ‘‘ ۔ علیڍم السالم ’’

 میر شاہ ڍر نڍل باہر سے سمندر ڍے حیرت ےہ۔ ڍیا سالم

۔یاڎ لڌ ڎلے ڍے  

 میرے ڍیسے لےڌ سب تم…  خیریت!  السالم ےعلیڍم ’’

 سب سے ڍب ےہ… ؟‘‘ ڎئے آ ڍر بھےل رستہ ڍا خانے غریب

 دیڍھ ڍے سب آج مڎر تھا چڍا دے دعےت ڍڈ آنے الہےر ڍے

۔ہےا خےش اےر حیران ڍر  

 تھا پرےڎرام ڍا شاپنڌ میرا۔ ہیں ڎئے ہڈ آ آج لیں دیڍھ ’’

 آپ سب ہم آج لیے ڈاس جائے ڍڈ سے الہےر نہ ڍیےں سےچا

 ےضاحت ڍے ڍر سالم علیشہ‘‘ ۔ ہیں رہے آ نظر یہاں ڍے

 قبےل ےضاحت ڍڈ اس ڍر مسڍرا نے اس تے لڎڈ ڍرنے

 لڎا دیڍھنے ڍے مشعال ےہ ڍر ڍہہ ڍا بیٹھنے ڍے سب۔ ڍڈ
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 ڍے اماں۔ تھڈ ڎئڈ بیٹھ چاپ چپ بالڍل جھڍائے سر جے

 سے سب۔ آئیں بھاڎڈ بھڈ ےہ تھڈ ڎئڈ ہے خبر ڍڈ مہمانےں

 انہیں درحقیقت۔ لیا لڎا ڎلے ڍے مشعال نے انہےں ڍر مل

 دےنےں زر شاہ اےر ےہ تھڈ نہیں تےقع ڍڈ آنے ڍے مشعال

 دل جے بےجھ ایڇ۔ تھے ہےئے خےش دم ایڇ ڍر دیڍھ اسے

ڎیا سرڇ ڍر دیڍھ اسے تھا ہےا پڑا پر  

 تھا نہیں یاد بھڈ اتنا۔ ڎئیں ہڈ بھال بھےل بالڍل ڍر جا ےہاں ’’

 مرتبہ سےسے میں دن تمہیں جے ہے ماں ڍےئڈ بھڈ یہاں ڍہ

 شڍےہ ڍر چےم پیشانڈ ڍڈ اس اماں سارہ‘‘ ۔ ہے ڍرتڈ یاد

 تے یاد۔ ڎئڈ جھڍا نظریں سڈ شرمندہ ےہ۔ تھیں رہڈ ڍر

۔ڍہتڈ ڍیا ےہ مڎر تھڈ آئڈ بہت بھڈ اسے  

 آ میں الئےنج سب ےہ ڍے ڍر ادا نماز ڍڈ عشاء ڍے رات

 چڍے آ ڍے ڍر ادا نماز بھڈ میر شاہ اےر زر شاہ۔ ڎئیں



Novelnagri 
987 

 جب تھڈ رہڈ لے جائزہ ڍا ڎھر ڍر پھر ڎھےم ےہ۔ تھے

 پھیالئے چیزیں اپنڈ اپنڈ سب تے بیٹھڈ ڍر آ میں الئےنج

 دلچسپڈ میر شاہ اےر اماں زر شاہ۔ تھیں رہڈ ڍر تبصرہ

۔تھے رہے دیڍھ سب سے  

 ڍے لینے دیڍھ ڍچھ سب ےہ‘‘ ؟ خریدا نہیں ڍچھ نے مشعال ’’

 ہڈ ڍے مشعال صرف دیڍھ مڎر تھا رہا ھپےچ سے سب بعد

۔تھا رہا  

۔ لیں خرید ڍچھ نہ ڍچھ ڍہ تھا ڍہا بہت تے نے ہم۔ جڈ نہیں ’’

 ڍر دیڍھ خالڈ ڍے آپ صاحب شےہر ڍے آپ ڍہ ہے نہ یہ

۔ رہیں قائم پر ضد اپنڈ یہ مڎر دیں نڍال ہڈ سے ڎھر ہمیں

 ڍرےں شاپنڌ ہڈ ساتھ ڍے‘‘  ان’’  اپنے میں لڎیں ڍہنے

 بھال ہم تے تھڈ حال صےرت یہ جب بتائیں ہڈ خےد پآ۔ ڎڈ
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 پاس اپنے ڍر بن معصےم میر شاہ‘‘ ۔ تھے سڍتے ڍر ڍیا

 ڎھےر اسے پر جھےٹ سفید اس ڍے اس ےہ۔ تھا رہا بتا سے

 ہنسنے اختیار بے سمیت زر شاہ سب باقڈ۔ سڍڈ نہ بھڈ

۔تھیں لڎڈ  

 نے آپڈ۔ ہیں رہے ڍر مذاق صرف یہ!  بھائڈ شاہ نہیں ’’

 سےٹ دے لیے ڍے آپڈ نے میں بلڍہ تھا ڍہا نہیں ڍچھ اایس

 شاہ ڍر نڍال سےٹ ابیشا‘‘ ؟ ہیں ڍیسے بتائیں۔ ہیں خریدے

 اسے دیڍھتے دیڍھتے سےٹ زر شاہ۔ لڎڈ دڍھانے ڍے زر

 نے سب۔ ہےئڈ ڍھڑڈ اٹھ ڍر بدل پہلے ےہ۔ تھا رہا دیڍھ بھڈ

۔دیڍھا سے نظرےں سےالیہ  

۔ہےں رہڈ جا ےسےن میں۔ ہے رہڈ آ نیند مجھے ’’  ‘‘ 
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 ڍر پڈ ڎا ہے ہڈ التا چائے خانساماں!  مشعال بیٹھے ابھڈ ’’

۔رےڍا نے اماں‘‘ ۔ سےنا  

۔ڎڈ آئے نہیں نیند پھر تے لڈ پڈ چائے اڎر!  اماں نہیں ’’  ‘‘ 

‘‘ ۔ ہے ڎئڈ بدل ڍتنا مشعال ڍیا نےٹ نے تم!  زر شاہ ’’

 ڍڈ اماں میں ڍانےں ڍے اس ہےئے جاتے طرف ڍڈ ڍمرے

۔پہنچڈ آےاز  

 ڍڈ ڎائےں۔ ہیں ڎئڈ ہے بھڈ مند صحت ڍچھ مشعال اےر ’’

 تھیں اسمارٹ بہت پہلے۔ ہے ڍیا اثر خاصا اچھا نے فضا

 ےہ تے ڍہا بھڈ نے علیشہ‘‘ ۔ ہیں رہڈ جا ہےتڈ مےٹڈ ڍچھ اب

 بات یہ نے فرد ڍسڈ ڍے حےیلڈ دفعہ پہلڈ۔ ڎئڈ ہے سڈ سن

۔ڎئڈ ڎھس میں ڍمرے ٓ فےرا ےہ۔ تھڈ ڍہڈ  
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 ڍتنا ڍا ڍھلنے ڍے پھےلےں نئے میں حےیلڈ سا ڍے سب

 سال سات ڍے شادڈ ڍڈ بھائڈ آذر اےر بھابڈ۔ تھا انتظار

 بڑڈ۔ تھڈ خالڈ ڎےد ڍڈ ان تڇ ابھڈ مڎر تھے ڍے ہےنے

 بہت ڍا ان نے انہےں۔ تھیں رہتڈ مانڎتڈ دعائیں اڍثر امڈ

 تھا ٹھیڇ ڍچھ سب مطابق ڍے ڈاڍٹرز۔ تھا ڍرےایا عالج

 سےچےں ڍڈ اس اڎر تھڈ سے طرف ڍڈ اللہ صرف دیر

 میں خےشڈ سب ےہ تے جاتا چل پتا ڍے ڍسڈ برعڍس ڍے

 نہیں ہڈ بتا ڍچھ ڍے ڍسڈ ہڈ خےد ےہ۔ ڈالتے ڍر ڍیا نجانے

 ڍب ےہ ڍہ چال نہیں ہڈ پتا اسے سےچتے سےچتے۔ تھڈ رہڈ

۔ڎئڈ ڍھل پر پڍارنے ڍے زر شاہ آنڍھ صبح۔ تھڈ سےئڈ  

 رڍھنا نہیں رےزہ ۔ہیں ڎئے رہ منٹ پندرہ میں سحرڈ ’’

۔ تھڈ رہڈ دیڍھ اسے سے آنڍھےں مندھڈ مندھڈ ےہ‘‘ ؟ ڍیا
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 ڍر اٹھا اسے زر شاہ۔ بیٹھڈ اٹھ ٓ فےرا ڍر سن ڍا رےزے

 ڎھس میں رےم ےاش سے جلدڈ ےہ۔ تھا ڎیا نڍل سے ڍمرے

 ڍر پڈ ڍھا سحرڈ سب تے آئڈ باہر ڍر دھے ہاتھ منہ‘  ڎئڈ

 ڍےئڈ اےر سےا ڍے زر شاہ صرف۔ تھے چڍے ہے فارغ

 ہڈ بیٹھتے ڍے اس۔ تھا نہیں مےجےد پر ٹیبل ڈائننڌ بھڈ

۔لڎڈ ڍھانے سے خامےشڈ ےہ۔ آئیں لے ڍھانا اماں سارہ  

 نے زر شاہ۔ تھڈ رہڈ ڍھا ڍھانا ےہ‘‘ ؟ ہے ٹھیڇ تم!  مشعال ’’

 لیا جائزہ ڍا چہرے ڍے اس ڍھاتے ڍھاتے ڍھانا بار ڍئڈ

 ہالنے سر رفص نے اس ٓ جےابا۔ لیا پےچھ تے ڎیا نہ رہا پھر

 مزید ےہ پر انداز سے چاپ چپ ڍے مشعال۔ تھا ڍیا اڍتفا پر

۔سڍا ڍر نہ ےجےاب سےال  
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 فجر بھڈ ےہ۔ تھا ڎیا چال ڍرنے ادا نماز ےہ ہڈ ہےتے اذان

۔ ڎئڈ لیٹ ہڈ یےں بس بعد ڍے تالےت ڍے ڍر ادا نماز ڍڈ

 ڎیارہ دس نے سب۔ ڎئڈ لڌ بھڈ آنڍھ ڍڈ اس بعد دیر ڍچھ

 اس لیے اسڈ۔ تھا نڍلنا لیے ڍے ےجان حےیلڈ قریب ڍے

 سے بعد ٹائم ڍافڈ۔ تھا رڍھا نہیں باز سے سےنے ڍے خےد نے

 بال اپنے ےہ۔ تھا راج ڍا خامےشڈ پر ڎھر سارے تے اٹھڈ ڍر

 اس تھیں ہےئڈ سےئڈ پر صےفے اماں۔ آئڈ نڍل باہر سمیٹتڈ

‘  علیشہ ہڈ خےد۔ سمجھا نہ مناسب ڍرنا ڈسٹرب انہیں نے

۔ ڎئڈ آ میں ڍمرے دےسرے میں تالش ڍڈ ابیشا‘  بھابڈ

 باہر ےہ۔ تھا نہیں بھڈ سامان ڍا ان۔ تھا خالڈ بالڍل ڍمرہ

 ڍھڑڈ ڍل میں ڎیراج۔ آئڈ نڍل سے تیزڈ طرف ڍڈ صحن

 ےہ ڎئڈ سمجھ ےہ۔ تھڈ نہیں ےہاں اب جیپ ےالڈ جانے ڍڈ
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 غصہ پناہ بے اسے۔ ہیں ڎئے چلے ڍر چھےڑ اسے لےڌ

 ڍڈ استعمال سب۔ تھڈ آئڈ ہاتھ خالڈ بالڍل ےہ۔ لڎا آنے

 نے ڍسڈ ڍہ یہ مزید۔ تھیں ڎئڈ رہ ہڈ میں حےیلڈ چیزیں

۔ تھڈ ڍڈ نہیں بھڈ زحمت ڍڈ جانے لے ساتھ ڍر اٹھا اسے

 ڍر آ میں الئےنج ڍہتڈ برابھال ڍے سب میں دل ہڈ دل ےہ

 ماما طرف دےسرڈ۔ لڎڈ مالنے نمبرز فےن ڍے حےیلڈ

 لےڌ ہے ڍہ چال پتہ اسے سے ڍرنے بات سے ان۔ تھیں

 ڍتاب حساب ڍبھڈ پھر ےہ۔ پہنچے نہیں حےیلڈ تڇ ابھڈ

 پر رہنے یہاں اسے۔ لڎڈ ڍھےلنے ڍر سےچ ڍا ڍرنے پےرا

 اچھا پر جانے رڇ یےں اپنے مڎر تھا نہیں اعتراض

 ڍچھ ڍیا نجانے نے زر شاہ۔ تھیں رہڈ ڍر نہیں محسےس

۔لڎڈ ستانے فڍر نئڈ اڇ اسے۔ ڎا ہے لیا سےچ  
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 دھےنے ڍر رڍھ نیچے ڍے نل ڍر چن چاےل سے تیزڈ ےہ

 اماں سارہ پر چےلہےں بنے دےر ڍچھ سے سنڇ۔ لڎڈ

 جیسے۔ تھیں رہڈ ڍر سرخ میں ڎھڈ پیاز لیے ڍے چاےلےں

 مہڇ ڍڈ پیاز سارڈ لڎایا تڑڍہ ڍر لڎا پانڈ نے انہےں ہڈ

 طرح برڈ جڈ ڍا اس۔ ڎئڈ چڑھ میں ناڇ ڍے مشعل

 ڍمرے ےس ڍچن ےہ سے تیزڈ ڍر رڍھ ہاتھ پر منہ۔ متالیا

 چےنڇ نے اماں سارہ مصرےف میں ڍام اپنے۔ بھاڎڈ تڇ

 اس زر شاہ بیٹھا پر ڍرسڈ ڈائننڌ ڍہ جب دیڍھا اسے ڍر

 تھڈ آئڈ قے طرح برڈ ڍافڈ اسے۔ آیا چال ہڈ پیچھے ڍے

 میں ڍمرے باہر سے رےم باتھ ڍرتڈ صاف منہ سے تےلیے

۔تھڈ رہڈ لڌ نڈھال بہت تے آئڈ  

 پر بستر ڍر دے سہارا اسے نے زر شاہ‘‘ ؟ مشعال ہےا ڍیا ’’

۔لڎڈ چرانے نظریں دیڍھتڈ ادھرادھر ےہ۔ بٹھایا  
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 چےلہا بھڈ اماں سارہ‘‘ ؟ ناں ہے تے ٹھیڇ؟ تمہیں ہے ہےا ڍیا ’’

 دیڍھ ڍے چہرے سے زرد ڍے اس۔ ڎئیں آ ےہیں ڍے ڍر بند

۔لڎیں ہےنے پریشان ڍر  

 سے تب تھے لیے ڍھا سمےسے سے باہر ہےا نہیں ڍچھ ’’

 ڎئڈ ہے پےائزنڌ فےڈ شاید۔ تھا رہا متال سا عجیب دل ہڈ

 بھڈ سچ یہ۔ لڎڈ ڍرنے مطمئن ڍر بتا ڍے دےنےں ےہ‘‘ ۔ ہے

 اس۔ تھڈ ڎئڈ لیے ڍے شاپنڌ ساتھ ڍے زر شاہ آج ےہ تھا

 باربار ڍے اماں اےر زر شاہ تھا رہا چاہ نہیں دل تے اپنا ڍا

 اچھڈ اسے نے زر شاہ۔ تھڈ ڎئڈ چلڈ ےہ پر اصرار

 سے مہنڎے لیے ڍے عید۔ تھڈ ڍرےائڈ نڌشاپ خاصڈ

۔ تھے دیے ڍر لے ڍپڑے اچھے سے اچھے اےر مہنڎے

 شاپنڌ سے ابھڈ نے اس بھڈ لیے ڍے شادڈ ڍڈ علیشہ
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 ڍر افطارڈ سے باہر بھڈ ارادہ ڍا زر شاہ۔ تھڈ دڈ ڍرےا

 ڍے اماں ےقت جاتے نے اس لیے اسڈ تھا ڍا آنے ہڈ ڍے

 دیا ڍر منع ےس ڍرنے اہتمام خاص ڍچھ لیے ڍے دےنےں

 ڍھانا سے باہر نظر پیش ڍے ڍنڈیشن اپنڈ مشعال لیڍن تھا

 سے دڍان نزدیڍڈ ٓ مجبےرا تھڈ ہےئڈ نہیں آمادہ پر ڍھانے

 تے لےٹے ڎھر۔ تھا پڑا ڍرنا افطار رےزہ ڍر لے سمےسے

 بھےڇ سخت ڍے دےنےں۔ تھا پڍایا نہیں ڍچھ بھڈ نے اماں

 تیار سے پہلے نے خانساماں اےر اماں۔ تھڈ ہےئڈ لڎڈ

 مزید تیار سے پہلے بھڈ میں فریج۔ تھا لیا ڍھا ہڈ ڍھانا

 چاےل جلدڈ جلدڈ ےہ لیے اسڈ تھڈ نہیں مےجےد چیز ڍےئڈ

 تیار مسالہ لیے ڍے چاےلےں اماں اےر تھڈ لڎڈ چننے

 میں حےیلڈ ےہ۔ تھا ڎیا ہے مسئلہ یہ اب اےر تھیں لڎڈ ڍرنے

 اےقات ےالے جانے پڍائے ڍھانا۔ تھڈ ڍرتڈ احتیاط بہت
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 ہڈ باہر سے ڍمرے اپنے پھر یا تھڈ ہےتڈ مدرسے ےہ میں

 ےیسڈ ایسڈ ےہاں ڍہ تھڈ ےجہ یہڈ۔ تھڈ نڍلتڈ نہیں

 ساتےیں ڍے آنے یہاں مڎر تھڈ آئڈ نہیں پیش حال صےرت

۔تھڈ ڎئڈ پھنس ےہ ہڈ دن  

۔ نہیں ضرےرت ڍڈ اترنے سے بستر۔ ڍرے آرام تم اچھا ’’

 ڍر دیڍھ اٹھتے سے ہدےبار اسے‘‘ ۔ ڎڈ پڍالےں چاےل میں

 اماں۔ ڎئڈ بیٹھ دےبارہ ڍر مسےس دل ےہ۔ دیا ٹےڇ نے اماں

 ڍاٹنے ہےنٹ ڍبھڈ بیٹھڈ پر بستر ےہ۔ تھیں ڎئڈ چلڈ باہر

۔لڎتڈ مرےڑنے انڎلیاں ڍبھڈ یا لڎتڈ  

 ڍے ڈاڍٹر ساتھ میرے ڍل۔ لڎتیں نہیں ٹھیڇ تم مجھے ’’

 رہا ہڍہ سے نرمڈ ڍر بیٹھ پاس ڍے اس زر شاہ‘‘ ۔ چلنا پاس
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 ےہ بتاتڈ ڍیسے اسے ےہ اب۔ ڎئڈ رہ ڍر بدل پہلے ےہ۔ تھا

۔تھڈ اےر ڍےئڈ ےجہ تھڈ ٹھیڇ بالڍل  

۔ تھے لیے ڍھا سمےسے ڍہ ناں بتایا ہےں ٹھیڇ بالڍل میں ’’

 لے مت سمےسے سے یہاں تھا ڍیا بھڈ منع تمہیں تے نے میں

 بنا سمےسے لےڌ ےہ تے میں حلیے سے مندے ڎندے عجیب

 زر شاہ۔ لڎڈ دینے ڍے سمےسےں الزام سارا ےہ‘‘ ۔ تھے رہے

 نے اماں۔ رہڈ بیٹھڈ پر بستر ےہ بھڈ میں بعد۔ ڎیا ہے چپ

 ڍے ڍرنے ادا نماز ڍر ڍھا ڍھانا تے دڈ اطالع ڍڈ ڍھانے

 ادا نماز ڍڈ عشاء بھڈ زر شاہ۔ لڎڈ ڍرنے ےضے لیے

 ٓ نماز ےہ ہڈ پہلے سے آنے ڍے زر شاہ۔ تھا چڍا جا ڍرنے

۔ڎئڈ لیٹ لیے ڍے سےنے ےڍ ڍر ادا تراےیح  
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 پڑھ اخبار بیٹھڈ ےہ بعد ڍے جانے چلے آفس ڍے زر شاہ

 ڍے اس دیتیں ہدایت ڍے ےالڈ ڍرنے صفائڈ اماں۔ تھڈ رہڈ

۔آئیں چلڈ میں ڍمرے پاس  

‘‘ ؟ ڍیےں…  تھڈ ڎئڈ ہے خراب طبیعت تمہارڈ اچانڇ ڍل ’’

 ذڍر یہ ےقت اس اماں ڍہ تھڈ سڍتڈ نہیں بھڈ سےچ ےہ

۔ ڎیا ڎر میں ڎےد ڍر چھےٹ سے ہاتھ اخبار۔ ڎڈ چھیڑیں

 اس سے نڎاہےں جن ےہ۔ لڎڈ دیڍھنے ڍے اماں سے حیرت

 ہڈ نظریں سے جلدڈ نے اس تھیں رہڈ دیڍھ آرپار ڍے

 رہا جھلڇ اضطراب سے انداز ہر ہر ڍے اس۔ جھڍالیں

۔تھا  

 سچ ہےں رہڈ سےچ میں جے چھپائے مت سے مجھ!  مشعال ’’

 …؟‘‘ ہے



Novelnagri 
1000 

 اماں تھڈ جانتڈ ےہ‘‘ ؟ آپ ہیں رہڈ سےچ ڍیا…  ڍڇ…  ڍڇ ’’

۔ہے مشڍل چھپانا بھڈ ڍچھ سے  

۔ہے رہڈ چھپا تم جے ےہڈ ’’  ‘‘ 

‘‘…  ہیں رہڈ ڍہہ ڍیا آپ نہیں پتہ۔ رہڈ چھپا نہیں ڍچھ میں ’’

 ڍر جھڍا نظریں ےہ۔ لڎیں اڑنے ہےائیاں پر چہرے ڍے اس

۔ڎئڈ رہ  

 ڍچھ مجھے۔ ہےں جیسڈ ماں تمہارڈ میں!  مشعال بتائے ’’

 بھرے مان اےر پیار‘  محبت قدر اس ےہ‘‘ ؟ ڎڈ بتائے نہیں

 ےہ تے ڍڈ لہجے اسڈ ڍے ان۔ تھیں رہڈ پےچھ میں انداز

 پھر لیا چھپا منہ میں ڎےد ڍڈ ان اختیار بے۔ تھڈ دیےانڈ

 خےش انتہا بے ڍر سن ےہ۔ دیا بتا ڍچھ سب آہستہ آہستہ

۔یںتھ رہڈ چےم پیشانڈ اےر ہاتھ ڍے اس باربار۔ ہےئیں  
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 سے ہم مشعال نے تے خےشڈ بڑڈ اتنڈ۔ ہے شڍر تیرا اللہ ’’

۔ ڍے سننے سب یہ تھے ڎئے ترس تے ہم۔ رڍھڈ چھپائے

 اللہ سےہنے۔ تھے چڍے ہے ناامید ڍر مانڌ مانڌ دعائیں

 بار ایڇ بنیادیں ڍڈ حےیلڈ اب۔ لیں سن دعائیں ہمارڈ نے

‘‘ ۔ ڎے ڍھلیں پھےل نئے۔ ڎڈ ہےں پختہ سے سرے نئے پھر

 جھڍائے چہرہ سرخ جھینپا ےہ۔ تھڈ رہڈ ہے خےش بہت ہے

۔رہڈ بیٹھڈ  

 اےر نہیں ڍیےں بتایا؟ سے ہم چھپایا ڍیےں!  مشعال نے تم ’’

 جھڍے ڍے اس ےہ… ؟‘‘ نہیں یا ہے علم بھڈ ڍے زر شاہ

 میں انداز سے خفا خفا ڍچھ ڍر دیڍھ ڍے سر جھڍے

۔لڎیں پےچھنے  
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 سے زر شاہ آپ پلیز اےر ہے بتایا ڍے آپ صرف۔ نہیں ’’

 ڍر تھام ہاتھ ڍا اماں سے عاجزڈ ےہ‘‘ ۔ ڎڈ ڍہیں نہیں ڍچھ

۔ہےئیں حیران ےہ تے بےلڈ  

 سے سب ڍے زر شاہ؟ ہے سڍتا ہے ڍیسے یہ۔ تم ہے پاڎل ’’

 اےر غصہ‘  ناراضڈ!  مشعال دیڍھے۔ چاہیے ہےنا پتا پہلے

 بتانا ضرےر یہ ڍے زر شاہ تمہیں۔ طرف ایڇ سب جذباتیت

۔تھا چاہیے  ‘‘ 

 آپ بس۔ ہیں ہےتڈ ڍیےں ناراض ڎڈ دےں بتا!  جڈ اماں ’’

 نہیں آپ۔ ڎڈ ڍہیں نہیں ڍچھ سے اس ابھڈ آپ ڍریں ےعدہ

 میں۔ ہے دیا بنا ڍیا سے ڍیا مجھے نے خےشڈ اس جانتیں

 سے زر شاہ جے میں۔ ہے جانا مفہےم اصل ڍا زندڎڈ نے

 تباہڈ میرے نے خےشخبرڈ اس مڎر تھڈ ےالڈ لینے طالق
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 اپنا نے میں پھر اےر دیئے رےڇ قدم بڑھتے طرف ڍڈ

 یہ نزدیڇ ڍے ان۔ رہیں خامےش اماں‘‘ ۔ لیا بدل فیصلہ

 نہیں ڍچھ اےر ڍے جذباتیت سےائے خےاہش ےالڈ بچےں

۔تھڈ  

 ڍچھ ڍا حال صےرت ڍر ڈال نظر پہلڈ ےہ ہڈ ڍھلتے آنڍھ

 زیادہ بہت رےشنڈ مڎر تھا رےشن ڍمرہ۔ سڍڈ ڍر نہ اندازہ

 پر سینے۔ تھیں رہڈ ہے پتھل اتھل سانسیں ڍڈ اس۔ تھڈ نہیں

 ڍسڈ مڎر چاہا اٹھنا نے اس۔ ہےا محسےس ہےا دھرا بےجھ

 ڍچھ نے اس۔ تھا دیا نہیں ہڈ اٹھنے اسے نے حصار ڍے

 پہلے اپنے ڍر ڍھےل آنڍھیں مندھڈ مندھڈ اپنڈ ڍر چےنڇ

 ڍیے چہرہ طرف ڍڈ اس ےہ۔ دیڍھا ڍے زر شاہ لیٹے میں

 نیند۔ تھا رہا سے خبر بے سے ہاےمافی دنیا بل ڍے ڍرےٹ

 دیا رڍھ پر سینے ڍے مشعال بازے اپنا نے اس شاید ہڈ میں
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 پر بستر۔ تھا ہٹایا بازے ڍا اس نے اس سے آہستڎڈ بہت۔ تھا

 سے شدت ڍا پیاس نے حلق خشڇ اپنے تے بیٹھڈ ڍر اٹھ

۔ ڈالڈ نظر پر ٹیبل طرف دائیں اپنڈ نے اس۔ دالیا احساس

 ڍے رات۔ ہےئڈ ڍےفت اسے۔ ھات خالڈ جڌ مےجےد ےہاں

 پر ٹیبل ڍر ڈال پانڈ میں جڌ ہمیشہ ےہ پہلے سے سےنے

 رات آج۔ تھڈ لڎتڈ پیاس ڍے رات اسے اڍثر۔تھڈ رڍھتڈ

 سردڈ۔ تھڈ ڎئڈ چلڈ بھڈ بجلڈ۔ تھڈ رہڈ ہے بارش باہر

 دبڇ میں بستر اسے نے مےسم خراب ڍے بارش ڍچھ اےر

۔تھا دیا ڍر مجبےر پر جانے سے ڍر  

۔ ہےئڈ ڍھڑڈ اٹھ ےہ ہےئے ہٹاتے ڍمبل سے ستڎڈآہ بہت

 لےٹڈ ڍر پڈ پانڈ۔ ڎئڈ ڎھس میں رےم ےاش ےہ ڍر لے ڎالس

 ڍے رات ابھڈ۔ پڑڈ جا پر ڍالڇ ےال نظر سیدھڈ تے
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 رےشن الئٹ ےائٹ ڍر بڑھ آڎے نے اس۔ تھے بجے اڑھائڈ

 اس۔ ڎیا نہا میں رےشنڈ سفید سڈ زرد دم ایڇ ڍمرہ۔ ڍڈ

 پہر اس ڍے رات۔ ڈالڈ نڎاہ سڈ ہناقدان ایڇ اےپر اپنے نے

 اےڑھنے دےپٹہ۔ لڎا سا عجیب ےجےد اپنا بغیر ڍے دےپٹے

 دےپٹہ ڍبھڈ اب ڍہ تھڈ ڎئڈ ہے پختہ قدر اس عادت ڍڈ

 اسے تے جاتڈ بھےل لینا ہڈ خےد یا جاتا ڈھلڇ سے ڍندھے

 آ پر بستر دےبارہ ڍیے آف الئٹ بغیر ےہ۔ تھا لڎا سا عجیب

 دےڑاتے نظریں اردڎرد تھڈ لمحا آنا اسے اب نیند۔ ڎئڈ

 ڍنڈیشن ےالڈ قبل دیر ڍچھ ےہ ٹھہریں جا پر زر شاہ بالارادہ

۔ڎئڈ دیڍھے اسے بغےر ےہ۔ تھا ہےا سےیا میں  

 بدال ڍے خےد ےاقعڈ نے زر شاہ تھڈ آئڈ یہاں سے جب ےہ

 اسے۔ تھا انداز ےاال رڍھنے خیال قدر ڍس۔ تھا ڍیا ظاہر ہےا

 اسالم۔ لڎا ہےنے فسےسا پر حماقتےں غلطیےں ڎزشتہ اپنڈ
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۔ ہے رڍھڈ اپنائیت قدر ڍس میں تعلقات ڍے بیےڈ میاں نے

 رہڈ ڍرتڈ غلطیاں تڇ عرصے ایڇ ےہ۔ ڎیا آ یقین اسے

 زندڎڈ آج تے لیتڈ ڍر اصالح اپنڈ ہڈ سے شرےع اڎر۔ تھڈ

 درمیان ڍے دےنےں اب جے ہےتڈ صےرت خےب قدر ڍس

 شخص یہ ۔ہےتا نہ تے ےہ۔ تھا تاسف‘  پشیمانڈ‘  جھجڇ ایڇ

 اقرار ڍا بات اس اسے۔ تھا رہا نہیں ناپسند بھڈ ڍبھڈ اسے

 تھے ڎئے آ لمحے ناڇ اذیت جے ڍے ےضد نفرت مڎر تھا

 یڇ ےہ۔ تھڈ سڍتڈ نہیں تے نڍال سے زندڎڈ اپنڈ انہیں ےہ

 ےالے آنے ہر۔ تھڈ بدلڈ لمحہ بہ لمحہ تھڈ بدلڈ نہیں دم

 فڈمن اب ےہ۔ تھا ڈاال اثر پر سےچ ڍڈ اس نے ےاقعے

 جان نے اس۔ تھڈ لڎڈ سےچنے مثبت بجائے ڍڈ سےچنے

 بے اےر ہے ڍرتا محبت بھڈ اب سے اس زر شاہ ڍہ تھا لیا
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 نہیں نے اماں سارہ یا زر شاہ اسے بات یہ۔ ہے ڍرتا پناہ

 جب دن اس۔ تھڈ ڍڈ محسےس خےد نے اس تھڈ بتائڈ

 قدر ڍس ےہ تے تھڈ لڎڈ ہےنے قے اسے دھےتے چاےل

 دےتین بعد ڍے جانے آفس ےہ بھڈ دن ڎلےا۔ تھا ہےا پریشان

 پھر۔ تھا رہا ڍرتا دریافت طبیعت ڍڈ اس ڍے ڍر فےن مرتبہ

 اس مڎر تھا ڍہا ڍے چلنے ہاں ڍے ڈاڍٹر ساتھ اپنے ڍے رات

 ڍڈ اس لمحہ بہ لمحہ بھڈ میں بعد پھر تھا دیا ڍر انڍار نے

 ڍر مجبےر پر سےچنے ڍچھ اےر مسڍرانے اسے فڍرمندڈ

 شاہ تڇ ابھڈ نے اس برعڍس ڍے باتےں سب ان۔ تھڈ دیتڈ

 نہیں محسےس فیلنڎز خاص ےہ میں دل اپنے لیے ڍے زر

 ڍرنا محسےس ےہ مڎر ہیں ڍہتے محبت جسے تھیں ڍڈ

۔تھڈ چاہتڈ  

 سےچنے ضرےر میں بارے ڍے غلطیےں اپنڈ اڍثر ےہ البتہ

 ےہاں ہے غلط زر شاہ ڍہ تھا خیال ڍا اس جہاں۔ تھڈ لڎڈ
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 ایڇ ےہ اےر تھا مرد ایڇ ےہ۔ تھا لڎتا ہزیاد قصےر اپنا اسے

 ےہ باےجےد ڍے ان مڎر تھڈ مسلم حیثیت ڍڈ دےنےں عےرت

 پر ڍرنے ظلم اےر جبر۔ تھڈ رہڈ ڍرتڈ زچ ہمیشہ اسے

 دڈ عزت قدر اس ڍے شےہر میں اسالم۔ تھڈ رہڈ اڍساتڈ

 حڍم ڍا ڍرنے سجدہ ڍے ڍسڈ بعد ڍے خدا اڎر ڍہ ہے ڎئڈ

 بات یہ۔ ہےتا لیے ڍے شےہر ےاپن ڍا بیےڈ ایڇ ےہ تے ہےتا

 ڍے زر شاہ ہمیشہ نے اس باےجےد ڍے جاننے طرح اچھڈ

‘  جاہل‘  ڍمینے ہمیشہ۔ تھا دیڍھا سے نظرےں بھرڈ حقارت

 رہڈ نےازتڈ سے القابات ڍے درندے ےحشڈ جنڎلڈ‘  اجڈ

 ڍے سننے القابات سب یہ سے منہ ڍے بیےڈ اپنڈ۔تھڈ

 تڇ حد اس اسے۔ تھا ناممڍن یہ رہتا خامےش ےہ باےجےد

 ڍا اس قدر جس۔ تھا ڍیا مجبےر خےد نے اس پر جانے چلے
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 ڍا معافڈ پھر۔ تھا نڍلتا اپنا ڍا اس دڎنا سے اس تھا جرم

۔تھا ہےتا نہیں پیدا ہڈ سےال  

 ہنےز ےہ دیڍھا ڍے شاہ اےر لڈ سانس ڎہرڈ ایڇ نے اس

 دھیمڈ ایڇ پر ہےنٹےں ڍے مشعال۔ تھا ہےا سےیا طرح اسڈ

۔ھرڈبڍ آ مسڍراہٹ  

 ڍر معاف مجھے بھڈ تم ڍیا معاف تمہیں نے میں۔ سنے ’’

۔ آئےں ڍر پلٹ پاس تمہارے میں ڍہ نا تھے چاہتے تم۔ دے

 دعا سے اللہ بار ڍڈ اب۔ ہےں ڎئڈ آ میں تے آزمائےں تمہیں

 ہے نہ ڍلیش ڍےئڈ ڍبھڈ۔ ہے تڇ مےت ملن یہ ہمارا ڍہ ہے

۔ ہےں ترسڈ بہت لیے ڍے خےشیےں میں۔ ہےں خےشیاں بس

 نہیں یہ ڍیا۔ ہےں بھڈ نادم بہت سے ےجہ ڍڈ غلطیےں اپنڈ

 سے سرے نئے ڍر بھےل ڍچھ سب ےہ دےنےں ہم۔ سڍتا ہے
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 زندڎڈ بھرڈ خےشیےں ایڇ۔ ڍریں آغاز ڍا زندڎڈ اپنڈ

 بھڈ محبت‘  ہے بھڈ پسندڈ اعتدال‘  ہے بھڈ شدت میں جس

 احساس۔ ہے بھڈ مالئمت اےر بھڈ جنےن بھڈ عداےت‘  ہے

 دھنڇ محبت بس ہے نہ نفرت مڎر ہے ڍچھ سب‘  ہے بھڈ

 اپنڈ‘‘ ۔ سمٹے نہ ڍبھڈ اےر بڍھرے پر ہم ڍر اےڑھ رنڌ

 بھڈ ابھڈ زر شاہ۔ دڈ ہنس ہڈ خےد ےہ پر خےدڍالمڈ اس

 ڍبھڈ اسے سے خےد تڇ آج نے اس۔ تھا رہا سے پرسڍےن

 حسن جیسے دیےتا اس ےقت اس تھا چھےا نہیں دانستہ بھڈ

 ڍڈ ڍرنے محسےس ڍر چھے ڍے شےہر اپنے ےالے رڍھنے

 جانب ڍڈ زر شاہ ہاتھ۔ ابھرڈ دم ایڇ میں دل خےاہش

 جھٹڇ سر پھر تھڈ جھجڍڈ ڍے پل ایڇ ےہ ہےئے بڑھائے

 انڎلیےں بال ڍالے بڍھرے پر پیشانڈ ڍڈ اس نے اس ڍر

 ڍھڑڈ دیتڈ پتا ڍا ارادےں اٹل۔ ہٹائے پیچھے سے مدد ڍڈ
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 رہا لڌ اچھا ڍتنا ڍے اس ہےئے چھےتے ڍے چےٹڈ ڍڈ ناڇ

 ڍبھڈ جسارت یہ ےہ تے ہےتا میں ہےش اڎر ےقت اس ےہ۔ تھا

۔دڈ مسڍرا ےہ ہڈ پر سےچ اس اپنڈ۔ پاتڈ ڍر نہ  

 پر منزل بعد ڍے ناڍامیےں اےر غلطیےں بہت میں یااللہ ’’

 مت سے منزل اس بھڈ ڍبھڈ مجھے اب۔ ہےں پہنچڈ

 تے ڍیا بھڈ جے نے اس دینا ڍر معاف ڍے شخص اس۔ بھٹڍانا

 اس سزا پھر تے تھا قصےر زیادہ میرا میں اس ہے جانتا

 اندھے۔ ہے ےاال انصاف بہت تے ملے ڍیےں ڍے مرد اڍیلے

 راہ سیدھڈ ڍے نفسےں ہےئے بھٹڍے اےر دلےں تاریڇ

 بھڈ ڍبھڈ رڍھنا پر راستے سیدھے ہمیشہ ہمیں۔ ہے دڍھاتا

 پھیالئے ہتھیلڈ اپنڈ پر آنڍھےں ڍڈ اس‘‘ ۔ دینا مت بھٹڍنے

 چہرہ ڍا زر شاہ دم یڇ۔ ڍڈ دعا سے لد خلےص نے اس

 تھڈ ابھرڈ خےاہش انےڍھڈ ایڇ میں دل ڍے اس دیڍھتے
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 ڍڈ زر شاہ بھال۔ ڎئڈ جھینپ ہڈ خےد پر سےچ اپنڈ ےہ

 ڍر ڍیسے جسارت یہ ےہ۔ لینا بےسہ ڍا پیشانڈ ڍشادہ صبیح

 اپنڈ سڍیڑتے ڍے ہےنٹےں میں انداز سے عجیب۔ تھڈ سڍتڈ

 یہ لیے ڍے مردےں۔ لڎڈ ہالنے سر میں نفڈ پر سےچ ہڈ

عےرتیں اےر ہے ہےتڈ آسان ڍتنڈ بات  … 

 میرے تے۔ جائے ہے محبت سے شخص اس مجھے یااللہ ’’

 اس جمائے نظریں پر اس‘‘ ۔ دے ڈال محبت ڍڈ اس میں دل

 نے اس بالاختیار ہڈ اچانڇ پھر مانڎڈ دعا سے اللہ نے

 اپنے پر پیشانڈ صبیح ڍشادہ ڎندمڈ ڍڈ زر شاہ ڍر جھڇ

۔تھے دیئے رڍھ ہےنٹ  
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 ڍچھ بس۔ ہے سڍتڈ ہے محبت سے شخص اس مجھے ہاں ’’

 رڍھتے ہاتھ پر دل دھڑڍتے پناہ بے اپنے‘‘ ۔ ڎا لڎے ےقت

۔سےچا سے آسےدڎڈ بہت نے اس  

ۃ…۹…ۃ  

 صبح اسے زر شاہ۔ تھا لڎا آنے غصہ اچھاخاصا اسے اب

 ڍہاں نجانے ڍر رڍھےا میں ڎاڑڈ سامان ڍر ڍرےا تیار سے

 رہ ڎھنٹے دے صرف بھڈ میں افطارڈ تے با۔ تھا ڎیا چال

 ہڈ آثار ڍےئڈ تڇ ابھڈ ڍے آمد ڍڈ جناب اےر تھے ڎئے

 ڍپڑے ےہ ڍہ چاہا دل ڍا اس۔ تھے رہے دے نہیں دڍھائڈ

 صاف تے آئے اب زر شاہ۔ جائے بیٹھ سے آرام ڍر اتار

 ڍا افطارڈ۔ تھڈ قریب شام اب بھڈ ےیسے۔ دے ڍر انڍار

 ڎھنٹے چارپانچ بھڈ میں نےجا ڎائےں۔ تھا ےاال ہےنے ےقت
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 دےتین۔ تھا ابرآلےد بھڈ مطلع آج سے اےپر تھے جانے لڌ

 ےقفے دفعہ دے ایڇ آج۔ تھڈ رہڈ ہے بارش مسلسل سے دن

 آج تھیں چڍڈ اتر پر زمین بےندیں ہلڍڈ ہلڍڈ سے ےقفے

 ڎائےں ڍے دےنےں عید اےر تھا رےزہ اٹھائیسےاں اللہ ماشاء

۔تھڈ ڍرنا ڍر جا ہڈ میں  

 ڎھر ساتھ اپنے ڍے ان ڍر آ ہڈ پہلے دن دے بیٹا ڍا اماں سارہ

 تے آج۔ تھے رہے رہ ہڈ دےنےں صرف ڍل آج۔ تھا ڎیا لے

 لےٹا نہیں تڇ ابھڈ اےر تھا ہےا ڎیا ہڈ سے صبح زر شاہ

 بھڈ مےبائل اےر تھڈ ہڈ میں ڎھر بھڈ ڎاڑڈ ڍڈ اس۔ تھا

 اےر تھیں لڈ لے چھٹیاں ہڈ ڍل نے اس سے آفس۔ تھا آف

 ڎیا چل پتا اسے ڍے ڍر فےن آفس۔ تھا نہیں ہڈ ڎیا ےہ ےہاں

 ہے بھڈ پریشانڈ ساتھ ساتھ ڍے آنے غصہ اسے اب۔ تھا

 اےر تھا ڍہاں ےہ نہیں پتا۔ تھڈ بات فطرڈ ایڇ جے تھڈ رہڈ
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 نہ ہڈ پتا آ ات ڍےئڈ ڍے ڍرنے ٹریس اسے پاس ڍے مشعال

 ڍرنے بندےبست ڍا افطارڈ ےہ ہےئے سےچتے ڍچھ۔ تھا

 ڎئڈ ڍر فریز ڍچھ ڍافڈ لیے ڍے دےنےں اماں سارہ۔ لڎڈ

 ڍسڈ ےہ آج مڎر تھا یہیں تڇ ابھڈ خانساماں تے یےں۔ تھیں

 ڎیٹ تڇ ابھڈ چےڍیدار البتہ۔ تھا ہےا ڎیا ڎھر اپنے سے ڍام

 ہاتھ سے تیزڈ ڍر نڍال چیزیں سے فریج ےہ۔ تھا مےجےد پر

 سامنے اسے۔ آیا لےٹ ےاپس زر شاہ جب۔ تھڈ رہڈ چال

۔آئڈ جان میں جان ڍڈ عالمش ڍر دیڍھ  

 لیے ڍے ڎائےں ٓ  فےرا ابھڈ ہمیں۔ جائے ہے تیار جلدڈ جلدڈ ’’

 بغیر دن سارا ےہ تے ایڇ۔ ڍہا نے اس ہڈ آتے‘‘ ۔ ہے نڍلنا

 ڍڈ اس نزدیڇ ڍے شام اب۔ تھا رہا غائب بتائے ڍچھ

 ڎراں سخت ڍے مشعال چالنا حڍم یہ اےر آمد میں افراتفرڈ
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 دھیرے شام۔ تھا ےقت ڍا رڈافطا ےقت اس چڑڈ بہت۔ ڎزرا

۔ تھا رہا سےچ ڍا جانے ڎائےں ےہ اےر تھڈ رہڈ اتر دھیرے

۔ہےا شبہ پر حالت دماغڈ ڍڈ زر شاہ اسے  

 بیٹھڈ ادھر میں؟ تھا جاتا جایا نہیں ڍر بتا تم تھے ڍہاں ’’

 ہےتڈ پریشان ڍر سےچ سےچ میں بارے تمہارے دن سارا

 میں غصے خاصے نے اس تے سے طرف اپنڈ‘‘ ۔ ہےں رہڈ

 اختیار بے پر رےپ اس ڍے اس زر شاہ مڎر تھا ڍہا

 مزید تھڈ ہےئڈ چڑڈ ہڈ پہلے جے ےہ۔ اٹھا مسڍرا زیرلب

۔ڎئڈ ہے آئےٹ  

 ڍے دےسرےں ہمیشہ تے تمہیں۔ ہے پڑتا فرق ڍیا تمہیں مڎر ’’

‘‘ ۔ ناں ہے بیمارڈ ڍڈ ڍرنے حاصل سڍےن ڍے ڍر پریشان
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 سرخ سے پریشانڈ اےر غصے ڍے اس بغےر جے زر شاہ

۔ڎیا ہے سنجیدہ دم ایڇ تھا رہا دیڍھ ڍے چہرے  

 بہت۔ تھا ڎیا آ فےن ڍا صاحب سڈ ڈڈ۔ سےرڈ آئم ’’

 ایم۔ ڎئڈ ہے دیر ہڈ نمٹاتے نمٹاتے اسے۔ تھا ڍام ضرےرڈ

 تھڈ چاہیے ڍرنا اطالع تمہیں مجھے۔ سےرڈ رئیلڈ

 میرے مڎر ڎڈ ہے رہڈ پریشان ڍتنا تم ڍہ تھا اندازہ مجھے

 ڍہ ڎیا بھےل ڍچھ سب ڍر الجھ میں۔ ڎیا ہے ختم ڍارڈ ڍا سیل

 نے زر شاہ‘‘ ۔ ہےں آیا ڍر ڍہہ ڍا جانے ڎائےں تمہیں

 تنے ڍے مشعال تے ڍڈ تسلیم غلطڈ اپنڈ سے سنجیدڎڈ

۔پڑا فرق تھےڑا میں اعصاب  

 ڍر بتا جائے بھڈ جہاں۔ رڍھنا خیال آئندہ مڎر ہے ٹھیڇ ’’

 مخےاہ خےاہ میں اےر تھیں نہیں بھڈ اماں سارہ۔ جائے
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 ٹینشن جس نے اس ڎھنٹے چند پچھلے‘‘ ۔ رہڈ ہےتڈ پریشان

 فطرڈ جانا ہے آئےٹ یےں ڍا اس میں اس تھے ڎزارے میں

 خجل پریشانڈ طرح بے یہ اپنڈ اسے بھڈ پھر مڎر تھا امر

 ڍر اٹھا برتن ڍے ڍرنے زائل اثر ڍا ڍیفیت اپنڈ ےہ۔ ڎئڈ ڍر

۔ ہے رہڈ رات شام تے ےقت اس’’ ۔ لڎڈ رڍھنے ادھرادھر

۔ نہیں مناسب بھڈ ڍرنا سفر ڍے رات۔ نہیں ٹھیڇ بھڈ مےسم

 رہڈ ٹال ڍے اس ےہ ڈالتے میں برتنےں ڍھانا‘‘ ۔ ڎے چلیں ڍل

۔ہےا ڍھڑا آ سامنے ڍے اس بجائے ڍڈ جانے ےہ مڎر تھڈ  

 رات چاند ڍل نہیں پتا ہے رےزہ(   ۹۹)   انتیسےاں ڍل…  نہیں ’’

 دن دےتین سے عید نے امڈ بڑڈ…  پرسےں یا ہے تڈ ہے

 لیا ڍر بھڈ ےعدہ سے ان نے میں۔ تھا ڍہا ڍے آنے پہلے

 پہنچ حےیلڈ قریب ڍے دس رات۔ ہے چلنا ابھڈ ہمیں۔ ہے
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 ڎڈ ہےں ناراض بہت ےہ تے ڎئے نہ آج ہم اڎر۔ ڎے جائیں

 ایڇ پےرا ابھڈ بھڈ میں افطار۔ لے ڍر پیڇ ڍھانا تم پلیز

 ڎھڑڈ ےہ‘‘ ۔ ڎے لیں ڍر افطار میں راستے۔ ہے باقڈ ڎھنٹہ

 سے نظرےں پرسےچ ےہ۔ ڎیا چال سے ڍچن ڍر ڍہہ دیڍھتے

۔ تھڈ ہڈ پہلے ےہ تیار۔ لڎڈ ڍرنے پیڇ ڍھانا دیڍھتڈ اسے

 ڍے ڍرنے سفر ڍے رات۔ تھا مےجےد میں ڎاڑڈ بھڈ سامان

 میں ڎاڑڈ چیزیں ضرےرڈ چند نے اس سے خیال

 آ میں ڎاڑڈ ڍرتے الڇ ڎھر بھڈ خےد پھر رڍھےائیں

۔ تھا مےجےد پر سیٹ ڈرائیےنڌ ہڈ پہلے زر ہشا۔ بیٹھڈ

۔ تھا ڎیا لڌ ڎھنٹہ ایڇ ڍے ان ہڈ میں نڍلنے سے شہر

 پھر۔ تھڈ ڍڈ میں حدےد ڍڈ شہر نے انہےں بھڈ افطارڈ

 ڍے ڎاڑیےں اےر پرہجےم قریب ڍے شہر ڎاڑڈ ہڈ جیسے

 رفتار نے زر شاہ تے نڍلڈ باہر سے شےرشرابے ہنڎم بے
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 سےچنے ڍچھ بالےجہ ڍے ڍر بند آنڍھیں ےہ۔ دڈ ڍر تیز

۔ڎئڈ ڍرتڈ سرایت مسڍان سڈ الےہڈ ایڇ پر ہےنٹےں۔ لڎڈ  

 ےہ اچانڇ‘‘ ؟ ہیں لڎتے اچھے بچے تمہیں!  زر شاہ ’’

 نے دنےں چند ڎزرے ان۔ لڎڈ پےچھنے ڍر ڍھےل آنڍھیں

’’  ایڇ میں ڍرنے ہمےار ڍے چال بےل ڍڈ آپس ڍے دےنےں

 ڍے زر شاہ ہڈ سے خےد اب ےہ۔ تھا دیا سرانجام ڍام ڍا‘‘  پل

 پھلڍڈ ہلڍڈ‘  سڈ عام‘  الیعنڈ ہڈ بہت ڍے ڍر مخاطب

 اپنڈ۔ تھڈ لڎڈ ڍرنے باتیں لبریز سے اپنائیت سارڈ ڈھیر

 اس زر شاہ۔ تھڈ لڎڈ ڍرنے شیئر سے اس فیلنڎز سڈ بہت

 بچے اسے اچانڇ۔ لڎا دیڍھنے اسے ڍر چےنڇ پر سےال

۔سڍا رڍ نہ اندازہ ےہ۔ تھے ڎئے سےجھ سے ڍہاں نہیں پتا  
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 ڍیےں تم مڎر…  لڎتے نہیں اچھے ڍسے بھال بچے…  ہاں ’’

؟ہے رہڈ پےچھ  ‘‘ 

 ڍہ تھڈ رہڈ سےچ اچانڇ میں ےہ…  ہڈ ےیسے بس…  نہیں ’’

 اےر محفےظ مڍمل ڍتنڈ عےرت ایڇ بدےلت ڍڈ بچےں

 ڍر دے جےاب اسے سے آرام‘‘ ۔ ہے جاتڈ ہے پرسڍےن

 ٹڍا سے پشت ڍڈ سیٹ سر پھر ڍے ڍر بند آنڍھیں دےبارہ

 سے نظرےں پرسےچ ڎہرڈ بہت اسے دیر ڍچھ زر شاہ۔ لیا

 ڎڈ ہے ڍہڈ نہیں تے ہڈ یےں بات یہ نے اس۔ ڎیا دیڍھے

۔تھا رہا سےچ ےہ۔ ڎڈ ہے ےجہ ڍےئڈ ضرےر  

‘‘…  ناں تھے لیے رڍھ تحائف ڍے سب لیے ڍے عید نے تم ’’

 نے اس ٓ جےابا لڎا پےچھنے ےہ تے آیا خیال اچانڇ ڍے زر شاہ

 ڍڈ نہیں زحمت پھربھڈ ڍڈ ڍھےلنے آنڍھیں ۔دیا ہال سر
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 حالت سابقہ اپنڈ ڍیے حرڍت بغیر ےہ تڇ دیر ڍافڈ۔ تھڈ

۔رہڈ بیٹھڈ ہڈ میں  

 مال ڍے دیڍھنے رےپ یہ ڍا اس ڍے زر شاہ بعد دنےں بہت

۔تھا  

 خامیےں ڍڈ ذات اپنڈ لیے ڍے دےسرے ایڇ ڍیا دےنےں ہم ’’

؟سڍتے نہیں سنےار ڍے  ‘‘ 

 طرح اسڈ ہمیں اب ڍیا!  جناب ےہ چڍڈ ہے بارش باہر ’’

 باہر ےہ‘‘…  جانا نہیں ڎائےں ڍیا ہے رہنا جمے ہڈ پر سڑڇ

 اسے دےبارہ ڍر دیڍھ ڍے بےندےں ہےتڈ تیز بدم دم‘  برستڈ

 ڎہرڈ ایڇ نے زر شاہ۔ ڎئڈ ٹےڇ ڍر دیڍھ بنا بت یےں

’’  ڍا اس اسے۔ لڈ ڍر اسٹارٹ ڎاڑڈ دےبارہ لیتے سانس

 ہڈ میں دنےں چند ان۔ تھا لڎا اچھا بہت ٹےڍنا ڍر ڍہہ‘‘  جناب
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 ڍڈ مشعال ڍرنا بات میں ےلہجے لب اس ڍہ ہےا اندازہ اسے

 سے عرصے ایڇ ےہ جسے نہیں ضد تھڈ عادت

 ےہ ڍہ ڍھال بھید اب۔ تھا رہتا ڍھےلتا ڍر سمجھ طنزےاستہزا

 بیٹھڈ سامنے جے ڍہ تھڈ یہ تے حقیقت۔ تھا دھےڍا تے سب

 لڎتا ہےنے افسےس پر ھسمج اپنڈ اسے اڍثر اب تھڈ ہےئڈ

 بارش۔ تھڈ رہڈ جا ہےتڈ تیز لمحہ بہ لمحہ بارش باہر۔ تھا

 یےں ڎرتے پر ڎاڑڈ ہڈ جیسے قطرے مےٹے مےٹے ڍے

 ساتھ ڍے بارش۔ ہےں رہے ڎر اےلے جیسے ہےتڈ پیدا آےاز

 ڎرج ڎھن ڍڈ بادلےں۔ تھیں رہڈ چل ہےائیںبھڈ تیز ساتھ

 پرہےل ہےا چھایا تڇ دےر۔ تھڈ رہڈ چمڇ بھڈ بجلڈ اےر

 دل ڍے مشعال ڎاڑڈ بڑھتڈ آڎے ڍر چیر ڍے پانڈ‘  سناٹا

 ایسے اسے۔ تھڈ رہڈ جا ڍرتڈ پیدا ےہراس خےف میں

 ایسے ےہ۔ تھے جاتے ڍر خےفزدہ ہڈ سے ہمیشہ مےسم
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 چھپ میں بستر ڍر ہے بند میں ڍمرے ہمیشہ میں مےسم

 سرما پر طےر خاص تھڈ نڍلتڈ نہیں باہر ڍبھڈ تھڈ جاتڈ

 ےقت اس۔ تھڈ دیتڈ ڍر ہراساں بھڈ اےر اسے بارش ڍڈ

 اب۔ تھے رہے لڌ نہیں اچھے تیےر ڍے مےسم اسے بھڈ

 ےہ تھڈ رہڈ جا ڍرتڈ اختیار صےرت ہےلناڇ قدر اس بارش

۔ڎئڈ رہ ڍر ڍپڍپا سے خےف  

۔ تھڈ چلڈ ڍے ڍر انتظام ڍا سردڈ ےقت چلتے سے ڎھر ےہ

 ھڈاچ ڍے خےد اےر تھڈ جرسڈ پر جسم‘  جرابیں میں پائےں

 ڍا سردڈ اسے باےجےد ڍے اس۔ تھا ہےا لپیٹا میں شال طرح

 ڍے سردڈ میں راستے۔ تھا رہا جا ہےتا تر شدید احساس

 رخ۔ تھا لیا رڍھےا ڍمبل پر سیٹ پچھلڈ نے اس سے خیال

 ڍر دیڍھ اسے زر شاہ۔ لیا اٹھا ڍمبل ڍر بڑھا ہاتھ ڍر مےڑ
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 پھر اتھ آن ہیٹر۔ تھے بدلے تیےر دم ایڇ نے مےسم۔ ڎیا رہ

 ےہ اےر تھڈ رہڈ لے نہیں ہڈ نام ڍا ہےنے ختم سردڈ بھڈ

۔تھا ہےئے پہنے جیڍٹ صرف  

وہ اےنپ اورپ یمج اشہ زر یک لسلسم رظنوں ےس رسخ وہ یئگ۔ اس دقر کمچ یھت ہک 

اس ےس اگنںیہ ااھٹےئ رانھک دورھب وہ ایگ۔ وہوٹنں وک اکیتٹ اس یک رظنوں ےک 

 اراکتز وک وتڑیت وہ رخ ومڑ یئگ۔

’’ تہب دیمیھ آواز یھت وج اشہ زر ےک اکونں کت لکشمب ‘‘ ںیہمت یھب دیع ابمرک۔

 یہ چنہپ اپیئ یھت۔

’’ وہ نب راہ اھت۔ وہ دھکی رک رہ یئگ۔ اس یک …‘‘ ایک اہک ےہ؟ ںیم ےن کیھٹ ےس انس ںیہن

اس رشارت رپ اعشمؽ ےک وہوٹنں رپ رکسماٹہ ےک وگشےف وھپےنٹ ےگل۔ 

 راسخروں ےس الگب دےنکہ ےگل۔

’’ اس ےن وھتڑی زیتی داھکیئ۔‘‘ ںیم ےن وج یھب انہک اھت اکی دہعف ہہک دای۔  
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’’ وہ رک ایگ رھپ …‘‘ امہرے اہں وت اس رطح دیع ابمرک ںیہن اہک اجات ہکلب… اور

رکسماات اس ےک اسےنم آ ڑھکا وہا۔ اعشمؽ ےن اگنہ ااھٹ رک ہظحل رھب وک اس وخوبش 

ں ےک افےلص رپ اھت۔ ےنیس رپ اہھت اےسی صخش وک داھکی وج رصػ نیت اچر دقوم

مت وت بس ےس لم یکچ وہ۔ ںیہمت وت ادنازہ یھب وہ اکچ وہ ’’ابدنےھ وہ ہہک راہ اھت۔ 

وہ نیت اچر دقومں اک افہلص یھب وبعر رک آای اھت۔ وہ وھباکچن رک آںیھکن اھپڑے ‘‘ اگ۔

اس یک ابت اک بلطم ےنھجمس یگل۔ سج ےک وہوٹنں ںیم اکی درفلبی ووخب 

ت مسبت داب وہا اھت۔وصر  

اینت اناقِلب وبقؽ ابت وت ںیم ےن ںیہن یہک۔ آج دیع اک ومعق ےہ اانت وت قح اتنب ےہ ’’

اس ادناز ںیم اشہ زر اس ےک اسےنم یلہپ دہعف آای اھت۔ اس دقر چج راہ اھت۔ ‘‘ ریما۔

 الھک الھک رونش رہچہ اور رکسماےت بل وہ دیتھکی رہ یئگ۔یھبک وہ‘ ایپؾ دیتی آںیھکن

اشہ زر وک اجرتیح وافستیک اک ایلع رتنی ومنہن یتھجمس یھت سج اک ذرک رکےت اس یک 

آوھکنں ںیم زنط اور ےجہل ںیم رفنت ومسیئ وہیت یھت۔ لپ ںیم ایک ےس ایک دبؽ اجات 
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ےہ اہیں وت دبےنل ںیم ونیہمں ےگل ےھت۔ اس وتق وہ تبحم رباسیت رظنوں ےس 

 اےس اپررور  ےک اطا ے ںیم دھکی رک ربم اتکت اس اشہ زر ےس ابلکل فلتخم اھت وج

دبؿ ںیم رشارے ‘ آوھکنں ںیم وخؿ ارتا وہا اھت‘ وہا اھت۔ رںیگ نت یئگ ںیھت

الوا ٹھپ ڑپےن وک ےب اتب اھت۔ ےلھچپ دونں اس اک ادناز ‘ رھبے وہےئ ےھت

‘ اانپتیئ رھبی رشارت‘ رئیکگن اھت رگم آج وکیئ این یہ نپ اھت۔ ایپر رھبی وشیخ

   ےک ےرارے گ  یئگ۔وہ رتسب

ہی وت وکیئ ابت ہن وہیئ اعشمؽ! ایھب بس ےس ریمے ابرے ںیم روھچ ھچگ یک اج ’’

وہ یھب ڈرگنسی ‘‘ ریہ یھت اور اب اسےنم آای وہں وت ون ٹفل اک وبرڈ گل ایگ ےہ۔

لبیٹ ےک اسےنم ڑپا اوٹسؽ چنیھک رک اس ےک اقملب ھٹیب ایگ۔ لسلسم رشارت رپ 

اچینش ںیم ڈواب ہی ہجہل اور اس رپ یتکہب یتلچم وارہتف اگنںیہ اےس وٹ  آامدہ اھت۔ ایپر یک 

رک ایح آیئ۔ اانپ ربوسں اک اامتعد اس وتق رزیہ رزیہ وہات وسحمس وہا۔ رس اکی دؾ 

کھج ایگ۔ رظنوں ںیم یپھچ ینعم زیخی اور رشارت ےس اےس ےب اسہتخ ولگلگں 
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 اس ےک یربی یہ رتسب رپ گ  رک یئگ یھت۔ وہ اکی رہگی رظن ڈااتل اوٹسؽ وھچڑ رک

ایگ۔ وہ اےنپ رجگوں ںیم وموجد ومویتں وک وھچ ریہ یھت۔ اشہ ےن اس اک اہھت ڑکپ 

 ایل۔

’’ اس روری دشوتں ےس اکپرا۔…‘‘ اعشمؽ  

’’ وہ اانت یہ وبؽ اپیئ یھت۔ اہھت وج اشہ زر یک رگتف ںیم اھت۔…‘‘ یج  

’’ ے رپ وموجد ہی مت آج تہب وخب وصرت گل ریہ وہ۔ ںیم ارثک اہمترے رہچ

اترث دھکی رک وہبمت رہ اجات اھت۔ ںیم وساتچ اھت ہک ںیم یھبک یھب اس یک رعتفی ںیم 

وں اگ رگم ںیم بج یھب بس ابوتں ےس ٹہ رک رصػ اس اترث وک 

 

ھچک ںیہن ہہک اپئ

داتھکی اھت وت ریمے دؽ ودامغ ںیم رصػ مت یہ مت وہیت ںیھت رگم اےلگ یہ لپ رھپ 

وہ اعشمؽ ےک رہچے وک اویلگنں ےس وھچےئ ہہک راہ اھت۔ ‘‘ ۔بس رشتنم وہ اجات اھت

اکی دؾ رکسما دی۔‘ وہ رھپ دبےنل یگل  
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’’ و یگ؟

 

ااچکن یہ وہ دیجنسہ وہ رک روھچ راہ ‘‘ اکی ابت رووھچں اعشمؽ! چس چس اتبئ

اھت۔ اعشمؽ ےن اکیتپن رلزیت ںیکلپ ااھٹ رک اےس داھکی وج اس یک آوھکنں ںیم یہ دھکی 

 راہ اھت۔

’’ وہ روھچ راہ اھت۔ اعشمؽ اک اہھت اکپن ایگ۔ ‘‘ مت ےن وایعق ےھجم اعمػ رک دای ےہ؟

 اکی دؾ اجنےن اشہ زر وک ایک وہ ایگ اھت وہ ابلکل دبؽ ایگ اھت۔

یسیک ابںیت رکےت وہ مت ارگ ریمے دؽ ںیم دکورت وہیت وت اس وتق ریما اہھت ’’

 وہیت۔ ںوں رصػ اہمترے اہھت ںیم ہن وہات۔ ںیم اہمترے اسےنم ہن یھٹیب

اہمترے ےیل ہن ینب ونسری وہیت۔ مت ےھجم ایھچ رطح اجےتن وہ ںیم وج اکؾ رکیت 

وہں روری دؽ یک آامدیگ ےس رباض ورتبغ رکیت وہں ورہن ںیہن رکیت۔ ایک ریمے 

 ‘‘؟…اؿ دنچ دونں ےک روےی ےس یھب مت ےن ہی ابت وسحمس ںیہن یک

’’   یگل یھت اور مت ےب وہش وہ یئگ اہں یک ےہ رگم اعشمؽ! رپوسں بج ںیہمت وچ

ںیھت وت ںیم ںیہمت ڈارٹک ونرنی ےک کنیلک ےل ایگ اھت۔ اجیتن وہ وہ ایک ہہک ریہ 
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اعشمؽ ےب اایتخر رظنںی اکھج یئگ۔ رسخ رہچہ زمدی رسخ وہ ایگ۔ اشہ زر ‘‘ ؟…ںیھت

 ےن اکی وطلی اسسن یل اس اک اہھت وھچڑ رک وینہکں ےک لب رتسب رپ مین دراز وہ ایگ۔

’’ ایک ںیم اانت یہ ےب اابتعر وہ ایگ اھت ہک … اعشمؽ! مت ےن ہی ابت ھجم ےس ویکں اپھچیئ

؟ بج ڈارٹک ونرنی ےن …مت ےن ہی وخیش ھجم ےس رئیش رکےن ےک اقلب یہ ہن اھجمس

ےھجم اتبای وت اکی دؾ ںیم تہب وخش وہا اھت رگم دورسے یہ ےحمل بج اس ےن ہی اتبای 

اگہ وہ وت نیقی رکو اس وتق اےنپ قلعتم ڈارٹک یک ہک مت اس ابت ےس ےلہپ یہ آ

ریحت اجؿ رک ےھجم وخد ےس رفنت وہےن یگل۔ دؽ اچاہ ہک ںیم وخد وک ھچک رک 

 ‘‘وھٹیبں۔ ںیم وج اینپ وخویشں وک وخد یہ لگن ایگ اھت۔

اس ےن ڈرےت ڈرےت رظنںی ااھٹ رک داھکی وت دگن رہ یئگ۔ وہ دنچ ےحمل لبق رشارت 

 اشہ زر ابلکل ںیہن گل راہ اھت۔ تہب دیجنسیگ ےس  اتہ تہب یہ ا  رپ آامدہ رےنہ واال

 ٹیس وہ راہ اھت۔ اشہ زر اس ےک دےنھکی رپ اھٹ اھٹیب۔
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’’ و۔ وھج  ںیہن وبانل۔

 

وہ ںیکلپ ااھٹیت رگایت اےس دیتھکی ریہ۔ ‘‘ اکی اور ابت اتبئ

ہی ذرک وہ ہی وخربخشی اےس وخد انسان اچیتہ یھت وسچ یھب ںیہن یتکس یھت ہک وہ 

 ڑیھچے اگ۔

ڈارٹک ونرنی اتب ریہ ںیھت ہک اب ابت وک اچہ امہ وہےن وک ںیہ اور بج مت ےن ےھجم ’’

الطؼ ےک رپیپز اسنئ رکےن اور ےنجیھب وک عنم ایک اھت ایک ایس وہج ےس مت ےن ااکنر ایک 

وہ اس یک آوھکنں ںیم اھجاتکن ابلکل دیجنسہ اھت۔ اس ےن رگدؿ اکھج رک ‘‘ ؟…اھت

 ایل۔ اشہ زر د ےتھک یہ ماومش وہ ایگ۔ وہ  ن اںویھں ےس اےس دےنھکی یگل۔ وہ ایرار رک

 اشیپین اھتےم اھٹیب اھت۔ ایس رطح یئک ےحمل تیب ےئگ۔

’’ و اہمتر ایک ارادہ ےہ؟ ریما بلطم ےہ ہک مت ایک اچیتہ وہ

 

اکیف اسرے ‘‘ ؟…اب اتبئ

 رھپ اس ےحمل ماومیش ےس رسک اجےن ےک دعب یھب دوونں رطػ پچ ربیرار یھت

 ماومیش وک اشہ زر ےن یہ وتڑا۔

 ‘‘ایک بلطم ےہ؟ ںیم یھجمس ںیہن۔’’
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’’ اس ‘‘ ںیم اچاتہ وہں اعشمؽ! مت اب وکیئ ہلصیف رکو اس ابت ےس عطق رظن رکو۔

رپ زور دای۔‘‘ اس’’ےن   

’’ اس ےن اےتھجل وہےئ اہک۔‘‘ ںیم ےلہپ یہ ںیہمت اےنپ ےلصیف ےس آاگہ رک یکچ وہں۔  

’’ وبجمری یھت وج اکی یئن ربخ نس رک مت ےن اانپ ‘ وہ وت ہلصیف ںیہن اھتںیہن اعشمؽ! 

وں ںیم دنبھ یئگ یھت اور سج اک ذرک 

 

ارادہ دبال اھت۔ یہی وہ زریجن یھت وج اہمترے اپئ

مت ےن اانپ ہلصیف انسےت وتق ایک اھت۔ اس وتق ںیم ےن اہمتری ابوتں رپ دایھؿ یہ 

  ھجم ہن  اک رگم آج ںیم ںیہمت رھپ  اتہ ںیہن دای اھت۔ اوسفس ںیم اس وتق ھچک یہ

وہں ہک مت ہلصیف رکو۔ وج یھب ہلصیف رکو یگ ںیم وبقؽ رکوں اگ رہ مسق ےک وخػ ےس 

اعشمؽ آںیھکن الیھپےئ ریحت ےس ‘‘ دور وہ رک رہ مسق یک زریجن ےس آزاد وہ رک۔

 اےس دیتھکی اج ریہ یھت۔ اس ےن ابت متخ یک وت وہ وچکن یئگ۔

’’ وں ںیم  اہں اشہ زر!

 

اس وتق ےھجم یہی ااسحس وہا ہک اس یئن ربخ ےن ریمے اپئ

اکی زریجن ابدنھ دی ےہ رگم اشہ زر مسق ےل ول۔ وہ ریمے ویتق ذجابت ےھت بج 
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ںیم اےنپ ادنر یک شکمشک ےس لکن رک ہلصیف اہلل رپ وھچڑ دای وت اس ےن وخدوخبد ےھجم 

ارادوں اور دقتری ےک ‘  ریب لمالطؼ ہن ےنیل ےک ےلصیف رپ راخس رک دای۔ ںیم ارگہچ دت

رکچ ںیم رضور ایھجل یھت رگم یکٹھب ںیہن یھت۔ ںیم وت اہلل اک رکش ادا رکیت وہں ہک اس 

ےن ریمی رامنہیئ یک۔ ںیم ےن وکیئ طلغ ہلصیف ںیہن ایک۔ ےھجم اےنپ ےلصیف رپ ہن وکیئ 

اامعؽ اک اتھچپوا ےہ ہن یسک مسق یک وکیئ دناتم۔ ریمے اسھت وج یھب وہا وہ ریمے 

دناوتمں اور زغلوشں یک دبوتل اھت۔ اہلل ڑبا ااصنػ ‘ ہجیتن اھت۔ ریمی ویطلغں

رکےن واال ےہ۔ وہ رہ صخش وک ویہ داتی ےہ سج اک وہ قح دار وہ۔ ںیم ےن وج وبای ویہ 

اکاٹ۔ ںیم وج ایتھجل ریتہ یھت ہک ریمی اشدی مت ےس ویکں وہیئ وت اشہ زر ںیم طلغ 

ریما رطہقی اکر طلغ اھت۔ ںیم الوعشری وطر ‘ چ طلغ یھترکیت ریہ وہں۔ ریمی وس

رپ اکی داع رضور اماگن رکیت یھت ہک اہلل وج ریمے ےیل ریمی ذات ےک ےیل ریمی 

آدنئہ زدنیگ ےک ےیل رتہب وہ ویہ ریمے اسھت رکان۔ اہلل ےن ویہ ایک۔ ںیم 

اہلل وخاوبں رساوبں اور انگوہں ےک ےھچیپ اکی رعےص کت اھبیگ وہں رگم ریمے 
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ےن ےھجم اچبایل۔ دیسےھ راےتس رپ ڈاؽ دای۔ وجں وجں ہی ااسحس ریمے ادنر 

وقتتی ڑکپات ایگ ہک ںیم اہمترے ےچب یک امں نب ریہ وہں وت وخد وخبد ریمے ادنر 

ےئن ااسحاست دیپا وہےن ےگل۔ رھپ ےھجم اس ےئن آےن واےل ووجد ےک العوہ وکیئ 

اانپ آ ۔ اہتبل اہلل رضور اید راتہ اھت اب وت  اور ابت وسیتھج یہ ںیہن یھت ہن مت اور ہن

ںیم تہب وخش وہں اہمترے اسھت ہشیمہ ہشیمہ ےک ےیل رےنہ اک ہلصیف رک ےک رہ 

رطػ ےس نئمطم وہ یئگ وہں۔ ریمی رہ ےب ینیچ وارطضاب متخ وہ ایگ ےہ وج 

اکی رعےص ےس ریمے ادنر یتپنپ ایپس یھت وہ ےنھجب یگل ےہ۔ ایھب وت اشوہ ےھجم مت 

ےس تبحم وہیئ ےہ اور مت ہہک رےہ وہ ہک ںیم ہلصیف رکوں ہی اب اننکمم ےہ مت وخد 

و اب ںیم وکیئ ہلصیف ےسیک رک یتکس وہں۔ اب وت ھجم ےس وکیئ یھب ہلصیف ںیہن 

 

یہ اتبئ

 وہ اگ۔

نپچب ںیم بج ںیم ےن تبحم ےک ےلہپ سمل وک وسحمس ایک اھت۔ ایھب تبحم یک یلہپ 

رک ربیس یھت ہک امام م بس وک رباطہین ےل ںیئگ۔ ںیم وھپار اور دکنھ رگن اوڑھ 
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تہب ڑتیپ یھت۔ اسری وجاین تبحم ےک اس ےلہپ اولیہ ‘ اس وتق تہب رویئ یھت

دکنھ رگن تبحم التش رکیت ریہ ٰیتح ہک ےتکٹھب ےتکٹھب ‘ ےس سمل وک وھکیتج ریہ

اس اک ےھجم وجفل لم ایگ۔ ںیم ےن اےنپ ادنر یک ےب وکسین وک متخ رکےن ےک ےیل 

اسھت وبقؽ رکےن اک ہلصیف رک ایل رگم ںیم رھپ یھب ےب وکسؿ یھت ہی ذحہفی یہ اھت سج 

ےن ےھجم ااسحس دالای ہک ںیم اہمترے ریغب ںیہن رہ یتکس۔ وہ  اتہ اھت ہک روح رمزک 

‘ مسج ےس دجا وہ اجےئ وت یتکٹھب ریتہ ےہ ےب نیچ وہیت ریتہ ےہ‘ ےس ٹہ اجےئ

مت ےس دجا وہیئ اہلل وک الھب دای اور یتکٹھب ریہ۔ اینپ ‘ مت وہ ریما رمزک مت وہ۔ ریما مسج

اچہپؿ کت وھبؽ یئگ اور اب وج ںیم اہمتری رطػ ولیٹ وہں وت مت ےھجم وکیئ ہلصیف 

وں یگ۔ تبحم ایک وہیت ےہ اؿ 

 

رکےن وک تم وہک۔ اب ےک ںیم اہمترے ریغب رم اجئ

 ںیم مت ےس  ل یھب تبحم دو دونں ںیم ےھجم اتپ الچ ےہ۔ اہں ےھجم ایرار ےہ اشوہ

رکیت یھت آج یھب رکیت وہں اور اس وتق یھب زہاراہ اچےنہ ےک ابووجد ماصل 

رفنت مت ےس ہن رک یکس بج امہرے چیب رفنت وااقتنؾ ےک رےتش ےک وسا ھچک ہن اھت۔ 
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و ںیم ایک رکوں۔

 

وہ روےن یگل یھت ‘‘ ںیم ےن ںیہمت بس اتب دای ےہ اب مت وخد اتبئ

وخیش یک ڑھگایں تہب مک دمت ےک ےیل آیئ ںیھت۔ وھتڑی دری  اس یک زدنیگ ںیم

ےلہپ وہ دؽ واجؿ ےس رکسما ریہ یھت اور اب وہ رو ریہ یھت۔ اشہ زر ےن اس اک 

 دنکاھ اھتؾ رک پچ رکاان اچاہ وت وہ اس ےک اسھت گل رک رویت ریہ۔

’’ یہ اینپ ںیہن اشوہ! اب مت ھجم ےس ااسی ھچک یھب رکےن وک تم انہک۔ م دوونں ےلہپ 

وھجیٹ اان اور ااقتنؾ ےک ےھچیپ اانپ تہب اصقنؿ رک ےکچ ںیہ۔ اتھچپوے ‘ رفنت‘ دض

اےسی ںیہ اشدی یہ زدنیگ ںیم متخ وہں۔ اب وت اس اصقنؿ یک ذنر رکےن وک امہرے 

درایمؿ ھچک یھب ںیہن وساےئ اکی رسیتے ووجد وج م دوونں یک زدنیگ وخویشں 

اشہ زر م دوونں وک اب وخد ےس ٹہ رک اس اور اس رےتش یک اقب یک امضتن ےہ۔ 

وہ ےقیلس ےس ونسرے اس ےک ابولں ںیم اایلگنں ریھپات ‘‘ ےک ےیل وسانچ وہ اگ۔

راہ۔ اعشمؽ آوسن اہبیت ریہ۔ اس یک ابت متخ وہےت یہ اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم 

 رھب ایل۔ تہب تبحم ےس اس یک رونش دنقلی اشیپین وچؾ یل۔
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’’  ںیھت ہی رسیتا ووجد م دوونں یک ذات اک یہ  یہ وت ےہ۔ ںیم   مت ےھجم اتب وت یتکس

اچاتہ وہں اعشمؽ ہک مت ھجم ےس دجا وہ۔ سب یہی وساتچ راہ ہک ریمے انگہ اس دقر 

اناقِلب اعمیف ےھت ہک وج ربخ ںیہمت وخد اتبین اچےیہ یھت وہ اکی ایبنج صخش ےس اتپ 

وں ںیم رھبےت وہ تہب‘‘ یلچ۔

 

 اندؾ اھت۔ اعشمؽ ےن رورا   یف ںیم دوابرہ اےس ابزوئ

 رس الہای۔

’’ اہمترے انگہ اناقِلب اعمیف ںیہن ےھت۔ ںیم ںیہمت ایس وتق اتبان اچیتہ … ںیہن

یھت بج مت ذنری یک اشدی رپ آےئ ےھت رگم اتب ہن اپیئ۔ دعب ںیم ایسی وصرت طاؽ 

ہن وسچ اور ڈر وہیئ ہک مت واسپ ےلچ ےئگ اور ںیم ھچک ہہک یھب ہن یکس۔ ہی ریمی ااقمح

یہ ےہ ہک اس ےن ےھجم بت یھب ھچک اتبےن ہن دای۔ بج ےلھچپ دونں الوہر یئگ یھت 

ںیم وسیتچ یھت ہک ہی وخربخشی وت رصػ ریمے ےیل اتیمہ ریتھک ےہ۔ اشدی مت 

وخش ہن وہ۔ اہمترے ولسک ےن روںوں ےن ےھجم مت ےس دبنظ رک دای اھت۔ سب یسک 

آج ںیم ںیہمت وخد ہی اتبان اچیتہ یھت رگم مت ےن وخد  اےھچ ومےعق اک ااظتنر رکیت ریہ۔
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یہ ابت رشوع رک دی رھپ اشہ زر ریما ایک وصقر اھت۔ ںیم وت وھکیئ وہیئ وتبحمں یک 

 ہ ا ں آ یلکن یھت اور مت ےن ریمے ایخالت کت وک
ی
ی ں
ریمے ذنہ یک ‘ التش م

یھب زچ رکیت وسوچں وک یھب یفنم رک دای اھت ٰیتح ہک ںیم وخد ےس ڑلیت ریہ۔ ںیہمت 

 ‘‘ریہ۔ اینپ وخویشں اےنپ وسحماست اور ذجوبں یک یھب رپواہ ہن یک۔

’’ اشہ زر ےن ھچک انہک اچاہ وت اعشمؽ ےن اس ےک وہوٹنں …‘‘ امی ریلیئ وسری اعشمؽ

 رپ اانپ اہھت رھک رک اےس پچ رکا دای۔

ہ ںیہن اشہ زر! ںیم ےلہپ یہ تہب انگہ اگر وہں۔ ےھجم دخا ےک اسےنم زمدی رشدنم’’

تم رکو۔رہ لم اک اکی ردلم وہات ےہ۔ ںیم یھب طلغ یھت رھپ اہنت مت ویکں اعمیف 

اس یک ابت رپ اشہ زر ےن تہب اانپتیئ ےس اس ‘‘ اموگن ےھجم یھب اعمیف امینگن اچےیہ۔

 ےک آوسن اصػ ےیک ےھت۔ انزک رمرمی اہھت اھتؾ رک وہوٹنں ےس اگلایل۔

’’  وک وھبؽ اج۔ںی۔ اس ےس تربت ڑکپںی اور اشہ زر! ایک ہی ںیہن وہ اتکس م امیض

یھبک ہن اید رکںی۔ ابغ وایل رات ےک دعب ںیم ےن رہ خلت لپ رہ خلت ابت وک الھب دےنی 
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یک وکشش یک۔ وج ھچک اید ےہ اےس یھب وھبؽ اجان اچیتہ وہں۔ ںیم اب ھچک یھب اید 

۔ اس ےس ںیہن رکان اچیتہ وج یھب وہا ےسیج یھب وہا وہ ںیمہ قبس دےنی ےک ےیل اھت

ںیم ےن تہب ھچک اھکیس ےہ۔ ںیم اچوہں یگ م دوونں امیض وک یھبک ہن رکدیںی 

ےگ۔ امہرے اسےنم امہرا لبقتسم ےہ۔ ںیمہ اکی دورسے ےک ےیل اس وحیلی 

ےک بس ونیکمں ےک ےیل اور بس ےس ڑبھ رک اےنپ آےن واےل ےچب ےک ےیل انیج 

ااسنؿ انبان ےہ سج رپ ںیمہ ےہ۔ روری وخیش واشدامین ےک اسھت۔ اےس اکی ااسی 

رخف وہ۔ وہ ہن ھجم اسیج دضی اکٹھب وہا وہ اور ہن مت اسیج ادوھرا۔ وہ اکی لمکم ااسنؿ 

سج یک وسچ ہتخپ وہ۔ وج روتشں اک ارتحاؾ رکان اجاتن ‘وہ۔ سج وک اہلل رپ نیقی وہ

وہ تہب رپزعؾ ےجہل ںیم ہہک ریہ یھت۔ رظن ااھٹ ‘‘ وہ۔وج اکی ومنم املسمؿ وہ۔

اشہ زر وک داھکی رھپ دصقا  رکسما دی۔ وہ اشہ زر وک اےنپ اسےنم یھبک یھب اندؾ ںیہن  رک

دھکی یتکس یھت۔ ہشیمہ اس ےک اسےنم وہ اکی اھچای وہا رمد راہ اھت۔ وہ اےس ہشیمہ ایس 

رو  ںیم دانھکی اچیتہ یھت۔ تبحم اشدی ایس اک انؾ ےہ۔ تبحم یھبک وبحمب وک اےنپ 
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 رکیت۔ وخد اس ےک اسےنم کھج اجےن رپ رخف وسحمس رکیت اسےنم اکھجان دنسپ ںیہن

ےہ۔ اشہ زر دونلاز اگنوہں اور دقمس ذجوبں یک ںورش ےیل اےس داتھکی راہ۔ اےس 

اعشمؽ ےک رہچے وک اس وتق دانھکی داین اہجں ےک بس رظنموں ےس زایدہ نیسح 

 اظنرہ گل راہ اھت۔

’’ رگم ایھب اوھٹ۔ ںیم ےن ’’اہک۔  اس ےن یھب ولخص ےس‘‘ ااشنء اہلل ااسی یہ وہ اگ۔

یسک وک یھب ایھب کت اس وخربخشی ےک قلعتم ںیہن اتبای۔ ےلہپ لچ رک اںیہن آاگہ 

رکںی۔ وہ بس ولگ اچرامہ ےک دعب اتبےن رپ انراض وہں ےگ ایھب وت اںیہن یھب 

اےس وخد ‘‘ رایض رکان ےہ۔ ااھچ مااص اعمہلم مت ےن وچٹپ رک ےک رھک دای ےہ۔

وخد وک اھبنساتل ڑھکا وہ رک اےس یھب وخش وگار ومڈ ںیم  اتہ اہھت اھتؾ ےس دجا رک ےک 

 رک ڑھکا رکےن اگل۔
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’’ اس ےن اےس وخش وگار ومڈ ںیم ‘‘ ںیم ےن   اعمہلم وچٹپ ایک ےہ؟… ایک

دھکی رک آںیھکن داھک۔ںی وت اشہ زر اک ینعم زیخ ہہقہق تھچ اھپڑ راہ اھت۔ وہ  ھجم رک لجخ 

 یس وہ یئگ۔

’’ وہ اس یک رطػ ےتکھج روھچ راہ اھت۔ اعشمؽ ‘‘  ےن اعمہلم وچٹپ ایک اھت۔وت رھپ سک

 ےن دوونں اہوھتں ےس اےس ےھچیپ دالیکھ رھپ اامتعد ےس وبیل۔

’’ آراؾ ےس وجاب وموصؽ وہا اھت۔ وہ رکسماات الچ ایگ۔ آج ںوں گل راہ …‘‘ مت ےن

 اھت ےسیج داین یک اسری دوتل لم یئگ وہ۔

’’ وں اعشمؽ ںیہمت اکی راز یک ابت

 

وہ کی دؾ دیجنسہ وہ رک ہہک راہ اھت۔ …‘‘ اتبئ

 اعشمؽ ےن وساہیل رظنوں ےس داھکی۔

 ‘‘؟…ایک’’



Novelnagri 
1042 

م دوونں آسپ ںیم ڑلےت زایدہ اےھچ ےتگل ےھت۔ ماص وطر رپ مت وت ےصغ ںیم اینت ’’

اعشمؽ ےک وھگروھگر رک دےنھکی رپ اس ےن ابت ادوھری وھچڑ …‘‘ نیسح یتگل وہ ہک

 دی۔

’’ اس اک اہھت ڑکپ رک اشہ زر ےن اےنپ اقملب ڑھکا ایک۔‘‘  یھب۔ولچ اب اوھٹ  

’’ وں یگ۔ ےھجم تہب رشؾ آ ریہ ےہ مت وخد اتب دو۔

 

وہ ‘‘ رگم اشوہ! ںیم ابرہ ںیہن اجئ

 رشؾ ےس رسخ وہیت ااکنر ںیم رس الہےن یگل۔

ینعی ہک ریمے دنکےھ رپ دنبوؼ رھک رک الچےن اک ارادہ ےہ۔ ولچ کیھٹ ےہ وظنمر ’’

اشہ زر ےن اس ےک رسخ رہچے وک رظنوں ےک رےتس دؽ ںیم ااترےت ابرہ  ‘‘ےہ۔

یک رطػ دقؾ ڑباھےئ۔ وہ وںیہ رتسب رپ ھٹیب رک اشہ یک وایسپ اک ااظتنر رکےن یگل۔ وہ 

ااشیب بس ےنتک وخش وہں ےگ۔ ‘ ڑبی ایم‘ بج ابرہ اج رک بس وک اتبےئ اگ وت امام اپاپ

وہ تہب نئمطم ورسمور یھت۔ دؽ ادنر وہ وصتر رک ےک یہ رکسماےن یگل۔ اس وتق 

یہ ادنر اہلل اک رکش ادا رک راہ اھت۔وہ اےنپ اہھت یک ریکلوں وک وغبر دےنھکی یگل۔ اکی 
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و ںیم ایھجل ریہ یھت۔ رباطہین ںیم وہ رہ اس 

 

رعےص کت وہ اؿ ریکلوں ےک ااھجلئ

۔ صخش وک اہھت داھکیت یھت وج ہی دوعی  رکات اھت ہک وہ تہب ڑبا دتس انشش ےہ

ریکلںی اب یھب ویسی یہ ںیھت دیسیھ اصػ وافشػ اور درتس رگم اب اےس 

انادیمںوں اور نیگنس ‘ اناکویمں‘ لقع آ یئگ یھت۔ ہی لقع ارگہچ تہب وھٹرکںی

زغلوشں ےک دعب آیئ یھت رگم وہ نئمطم یھت ہک اہلل اعتٰیل ےن اس یک تمسق ےک 

ںیم وج یھب وہا اھت وہ بس بس ےس دراشخں اتسرے وک اگمگج دای اھت۔ اس یک زدنیگ 

‘ اس امکل وربرت یک ذات اپک اور راض ےس وہااھت۔ اس ےن وج یھب ںیتبیصم

ایخلتں اور اصقنؿ ااھٹےئ ےھت اےنپ اامعؽ اور وسچ یک دبوتل ےھت۔ اےس وخایشں 

ابت ابت ‘ امےنگن اور ربےنت اک رنہ آ ایگ اھت۔ اشزنہ یک یرتب ےن اےس انادیم وہےن

رہ ابت وک اان اک ہلئسم انب ےنیل یک اجبےئ اہلل یک ‘ رہ ےلئسم‘ اکؾرہ ‘ رپ ہصغ رکےن

رطػ روجع رکےن اک وج راہتس داھکای اھت وہ اس دقر رونش ورپوکسؿ وونمر اھت ہک 

 اس ےن اس رپ رصػ اکی دقؾ رےتھک یہ اینپ زنمؽ اپ یل یھت۔
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ی اامیدنار‘ اچسیئ‘ رایتس‘ وخش زمایج ووخش االخیق‘ ادتعاؽ دنسپی‘ تبحم

یسیج افصت یہ وت ںیھت وج زدنیگ وک وخوگشار واکایمب انبیت ںیہ۔ وہ وج اینپ تمسق 

اینپ وخایشں اےنپ اہھت یک ریکلوں ںیم التش رکیت یھت اب ویہ وخایشں اہلل یک راض 

 ںیم التش رکےن یگل یھت۔

 وہ ولگ یھب وت وہےت ںیہ ںیہنج دخا آزامات ےہ اور رھپ آزامات یہ الچ اجات ےہ رگم وہ

مکح ازیدی اجؿ رک اس یک راض  ھجم رک بس ربصورکش ےس ربداتش رک ےتیل ںیہ۔ 

ھچک وت رکش رک ےک آرخت یک اکایمیب … اایبنء رکاؾ  یک اثمںیل اس ےک اسےنم ںیھت

طالص رک ےتیل ںیہ اور ھچک اس ےسیج یھب وہےت ںیہ وج انرکشی رکےت ںیہ۔ ابت 

رک بس ھچک ابتہ رک ےتھٹیب ںیہ۔ اس ےن ابت رپ روان دوھان اچمےت ںیہ۔ ےب ربصی داھک 

یھب انرکشی یک یھت۔ ابت ابت رپ روان دوھان اچمای اھت۔ ذرا ذرا یس ابت رپ ےب ربصی 

داھکیئ یھت۔ وت رھپ  ے وہا ہک رتہب وکؿ ےھت۔ وہ ولگ وج ربص رکےت ںیہ اور 
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ای رورا  ارخوی اکایمیب یک وصرت ںیم بس ھچک اپ ےتیل ںیہ ای وہ ںیہنج دخا ےن ذرا آزام

 ڑت  اےھٹ انرکشی رپ لت ےئگ۔ داین ےک اسھت اسھت آرخت یھب ربابد رک ےھٹیب۔

اشہ زر وج اس ےک ےیل داین رھب ںیم اندنسپدیہ یتسہ اھت آج ویہ دنسپدیہ یتسہ انب دؽ یک 

یتسب رپ رمکحاؿ انب اھٹیب اھت۔ بج تبحم دکنھ رگن اوڑھ رک دؽ یک وسیھک درھیت رپ 

  ربتع  ےنگ  اتگ ےہ اور رہ ااسحس وخب وصرت روگنں اک رھکبیت ےہ وت رہ ذجہب

ریپانہ اوڑھ رک انتک دنیشنل  ےنگ  اتگ ےہ۔ تبحم ےن وخد اس ےک اےنپ دؽ ںیم رھگ 

رک ایل اھت۔ وہ انرکشی رک ےک وخد وک امیض یک وھبؽ ویلھبں ںیم وھک رک اہھت ںیم آےئ 

 لپ ںیہن ناواان اچیتہ اعزجی وربصورکش ےک یتمیق‘ وخیش وااسکنری‘ ہی ایپر تبحم

یھت ویکہکن یہی لقع دنمی یھت اور یہی یج وضحری اک الہپ یرہنی اھت۔ اس ےک ےیل 

اس رپ اہلل یک ذات اپک اک رکش ادا رکان یھب وابج اھت۔ کی دؾ رمکے ےس ابرہ 

‘‘ ادمحل ہلل’’اور وخیش یک اکہچرںی وگےنجن ںیگل۔ وہ کی دؾ ‘ دقومں یک آوازںی

ؽ ےک ےیل دیسیھ وہ رک ھٹیب یئگ۔یتہک بس ےک اابقتس  
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