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 صیاد

رباب تنویر قلم از   

 

جس میں روشنی   تھاکا  کمرےنما  جیلیہ منظر ایک تنگ و تاریک 

سنگل بیڈ  ایک روشندان تھا. اس کمرے میں ایک صرف  کا ذریعہ

  کمرے کی. چٹائی پڑی تھیاور کمرے کے وسط میں  موجود تھا

تھیں. سامنے کی جانب سالخین لگی تھیں. دیواریں سیلن زدہ   تینوں

کمرے کے وسط میں  تھا.  کاواشروم جو  تھازہ  ادرو کمرے میں ایک

سال عمر لگ بھگ تیس زمین پر بیٹھی تھی اس کی عورت ایک 

دیوار   سے کچھ دوراس  کی بیمار لگتی تھی صدیوںوہ عورت  تھی.

عمر دس بیٹھا تھا جس کی سر جھکائے بچہ  سے ٹیک لگائے ایک

اس   اور وجود ہڈیوں کے ڈھانچے کی مانند تھا. سال کے قریب تھی

 بچہ اس کی جانب دیکھنے لگا.  تو پکاراعورت نے اس بچے کو 

کچھ دیر پڑھ لو" اس کی بات پر بچہ جو دیوار کے ساتھ ٹیک آؤ  “

 تھا اٹھ کر اس کی جانب بڑھا. بیٹھا لگائے 

بیڈ  تو وہ بچہ بھی الؤ" وہ عورت پھر بولی.   پنسل اور اپنی کتاب“

 .اٹھا الیا  اورپنسل پاس رکھی واحد کتاب کے

ہ  چہر بےتاثر بیٹھو" جیسے جیسے وہ عورت کہہ رہی تھی وہ بچہ“

اس عورت کے کہنے پر وہ بچہ اس   .لیے اس پر عمل کر رہا تھا

ب اس کے ہاتھ سے وہ کتا نےاس عورت زمین پر بیٹھ گیا.  پاسکے 

ایک  صفحہ کھوال اور لی جو انگلش سے اردو ڈکشنری تھی. ایک 

 اور بولی.  لفظ کے نیچے پنسل سے الئن لگائی

 مطلب درد"  pain پین“
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اس عورت کی بات  ے پہلی مرتبہ اس بچے ن" ؟آنی درد کیا ہوتا ہے“

 پر سوال اٹھایا. 

 جوتو اسے  کا خون نکلتا ہےاس   اور ہےجب کسی کو چوٹ لگتی “

جب انسان کو درد ہوتا ہے تو وہ   ہے اسے درد کہتے ہیں ہوتا احساس

 " اس عورت نے وضاحت دی. روتا ہے. 

 نہیں ہوتا  کچھ بھی محسوسنکلتا ہے تو مجھے  خون  امیرجب پر “

اس بچے کی بات پر وہ   " وہ بچہ بوالاور نہ ہی مجھے رونا آتا ہے.

 ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی.عورت 

نہیں ہوتا مگر جب آپ یہاں سے باہر نکلو گے تو وہاں جو کو  آپ“

لوگ ہونگے ان سب کو درد ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی کسی کو  

اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے کسی  چانینتکلیف نہیں پہ

 کی آنکھوں میں آنسو آئیں" 

مگر ہم یہاں سے باہر کب نکلیں گے؟" اس بچے نے  ٹھیک ہے. “

 سوال کیا. 

 عورت کی آنکھوں میں امید کے جگنوں روشن تھے.  بہت جلد" اس “

جس میں انسان کو ظاہری طور پر  درد ایسا بھی ہوتا ہے  ایک اور“

 عورت پھر گویا ہوئی. چوٹ نہیں لگتی " وہ کوئی 

" اس بچے کے چہرے پر کوئی تاثر نہ  ؟آنی  ایسا درد کب ہوتا ہے“

 مگر اس کے لہجے سے واضح تھا کہ اس درد کے احساس کیتھا 

جب انسان کو اپنے پیارے یاد  “ .سمجھ نہیں آ رہیخاص  کچھ اسے

قریب انسان تکلیف میں ہوتے ہیں اور  آتے ہیں ,جب آپ کے دل کے 

ے جاتسے دور ہو کے پیارے آپ درد تب ہوتا ہے جب آپ  سب زیادہ

 لہجے میں گہرا درد تھا. . " آنی کے ہیں
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؟" اس بچے کو  آپ کو کون سا درد ہوتا ہے جب آپ روتی ہیں تو “

وہ اس عورت کی ہر بات پر   تبھیعادت تھی شاید سوال کرنے کی 

 سوال اٹھا رہا تھا. 

آنی  مجھے اپنے پیاروں کی یاد آتی ہے میں اس لیے روتی ہوں " “

 کی آنکھ سے آنسو گرا.  

بچے کی بات کا جواب دینے مگر مجھے تو کسی کی یاد نہیں آتی"  “

عورت نے منہ کھوال ہی تھا جب سالخوں کے دوسری کے لیے 

جانب سے قدموں کی آواز آئی. اس عورت کا چہرہ خوف سے سفید 

  پنسل چہرے کے ساتھ کتاب اورتاثر بے   نے بچے ساپڑ گیا مگر 

  انہوئے اس نے کتاب اور پنسل کو واپس  چلتےچال اٹھائی مناسب 

اس  اور پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. کی جگہ پر رکھا 

تیز ہوتی آواز کے ساتھ اس عورت کی قدموں کی  کےشخص 

 کی رفتار سست ہوتی جارہی تھی. دھڑکنوں 

.................................... 

اندھیرے میں ٹیرسڈ ہاؤس ان نورویجین لڑکیوں کے جانے کے بعد 

رائیٹنگ  والے کمرے میں مگر راہداری کے بائیں جانب ڈوبا تھا. 

سنہری روشنی  اس کی سکرین روشن تھی.  ٹاپ ٹیبل پر پڑے لیپ

بھورے آنکھوں پر اس وقت  اس کی حجر کا چہرہ واضح تھا.میں 

نورہ "ہنٹر" گیم کی سائٹ کھلی تھی. لیپ ٹاپ پر لینز موجود نہ تھے. 

اسے لگا تھا جیسے  نام سن کر وہ چونکی تھی. کے منہ سے گیم کا

کچھ دیر سوچنے کے بعد   ہےسن چکی پہلے بھی نام وہ اس گیم کا 

اس گیم کے بارے میں اس نے اپنے کولیگ سے بھی  کہ یاد آیا  ےاس 

اس گیم میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اسے   کہ یہ جاننے کے لیے .سنا تھا

اس نے ایک دفعہ اس گیم کو کھیلنے کا سوچا.  اتنا پسند کر رہے ہیں

اس کی کپڑوں  اور  پلیئر اپنے نے اس ہیکرتے  login نا لوگگیم 

کہ لڑکیوں کے لیے  ہوئیکا انتخاب کیا اور اس بات پر اسے حیرت 
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ہائی سکول تک بہت  . اس نے تھی  gownsنزگاؤلباس میں صرف 

کے لیے    playerفی میل پلیئرسی گیمز کھلیں تھیں مگر ان میں 

مگر اس گیم یا اسی طرز کا کوئی اور لباس    ہوتی تھیں  skirtsسکرٹ

 .میں کوئی بھی ایسا لباس نہیں تھا

 graphics و وہ گیم کے گرافکسپھر جب اس نے گیم شروع کی ت 

 جزوحقیقی دنیا کا ہر گیم میں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اس 

یہ ضح تھا. او ( )ہدف   objectiveابجیکٹو کا. گیم موجود تھا

ی گیم جس میں کھالڑی ایس ) تھی   game  strategyگیمٹیجی سٹری

.  سازی کی بہت اہمیت ہوتی ہےہ فیصل اور خود مختارکی غیر منظم 

  متعلقاور حاالت کے فکر  طرزد آزا کو کھیلنے کے لیےگیم   اس

جیسے جیسے وہ گیم میں آگے بڑھتی   (ہوتی ہے.ضرورت اگاہی کی 

ختم ہونے  پہال لیول  کاگیم  اس کی دلچسپی بھی زیادہ ہوتی گئی.گئی 

اس کی جب ہی تھی رکے بعد وہ اگلے لیول میں جانے کا سوچ 

جانے کے لیے   سکرین پر ایک پیغام واضح ہوا کہ اگلے لیول میں

وقت سے پہلے اگر وہ  اس اسے آٹھ گھنٹے اس جگہ بند رہنا ہو گا  

تو اسے باہر جانے کا راستہ خود تالش کرنا باہر نکالنا چاہتی ہے 

جیل نما جگہ ایک پیغام کے غائب ہوتے ساتھ ہی اس کا پلئر ہوگا. 

 میں مقید ہو گیا.

ہ اس کوٹھری وہ بے زار ہوئی . کچھ دیر واس پیغام کو دیکھ کر  

ناکامی کا  اسے  ہر مرتبہسے باہر نکلنے کی کوشش کرتی رہی مگر 

اسے اس گیم بنانے  کرنا پڑتا. تنگ آ کر اس نے گیم بند کر دی. سامنا 

میں بند رہنے کی اس کوٹھری آخر  غصہ آنے لگاے شخص پر وال

بارے کے  game develpor حجر نے گیم ڈیویلپرمنطق کیا تھی. 

تو اسے یہ جان کر میں جاننے کے لیے گیم کی سائٹ دوبارہ کھولی 

کی   النچکمپنی جس نے یہ گیم   neuron حیرت ہوئی کہ "نیورون"

مسلمان ہے.  CEO وہ پاکستانی کمپنی ہے اور اس کا سی ای اوہے 
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ہائی سکول میں اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ پاکستان کا نام 

پاکستان سے نے بتایا تھا کہ وہ  سارہ کی کالس فیلوسنا تھا اسے اس 

, کالے بال اور سانولی  گہرے بھورے رنگ کی آنکھوں اسے ہے.

لگی تھی. سارہ کو اپنے ملک سے  پرکششرنگ والی لڑکی بہت 

. اس کی ہر دوسری بات میں اس کے ملک کا ذکر بہت محبت تھی

ی محبت حجر کو بھی نوروے سے محبت تھی مگر اس کہوتا تھا. 

شاید ححر  مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کاپاکستان سے محبت سارہ کی 

کیونکہ نوروے اس کا اپنا ملک نہیں تھا  کی محبت اس لیے کم تھی 

ں سے چھبیس سال یہاں گزارے  یاس نے اپنی ستائیس سالہ زندگی م

کا ہائی سکول میں آخری دن تھا جب بریک کے دوران نورہ  ان  .تھے

 نامے سے زچ ہو کر بولی.ملک سارہ کے

ہمارے ملک میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کسی دوسرے ملک  “ 

مہارے ملک کے پاس ایسا کیا ہے جو کسی اور ملک میں  میں نہیں ت 

میں لنچ کرنے  بریک ٹائم  جو آواز پر ساری کالس  کینورہ نہیں ؟ " 

 ان  تھیمیں مصروف 

 . گئیکی جانب متوجہ ہو  

 کیپاکستان تم اپنے ملک  سارہ مقابلہ رکھتے ہیںچلو ایک “ 

خصوصیات بتائے گی." خصوصیات بتاؤ اور حجر ہمارے ملک کی 

جو ان کوبحث  کیا. توحجرگفتگو میں حجر کو بھی شامل   نے نورہ

اس نے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی. 

  بولیکچھ کہنے کے لیے منہ کھوال ہی تھا جب نورہ 

ے  ہمارے ملک ککوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات “

 حجر خاموش توساری کالس نے نورہ کی تاکید کی   "کی ہے.  وقار

بدال اب حجر اور سارہ روسٹرم کالس کا منظر ہو گئی. لمحوں میں 

  تھیں.و تیار ک ت بتانے اکی خصوصیکے پاس کھڑیں اپنے اپنے ملک 

 پہلے سارہ بولی . سائیلینس تھاکالس میں پن ڈروپ 
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قراقرم ہائی وے ہے جو دنیا کی سب سے بلند  میںمیرے ملک کے  “

 انٹرنیشنل روڈ ہے. " اور ہموار 

شمالی ) ."ہے sun  midnightنائٹ سنمیرے ملک کے پاس ِمڈ  “

مئی سے جوالئی تک  جہاں   کے کچھ عالقے ایسے ہیںنوروے  

اسی وجہ سے سورج رات کو بھی آب و تاب سے چمکتا ہے. 

حجر  (نوروے کو آدھے رات کے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے.

 بلند آواز میں بولی.  

  تھرپارکربڑا صحرا میں دنیا کا ساتواں صوبہ سندھ پاکستان کے “

Tharparker  صحرا ہے" سارہ بولی کا واحد زرخیز ہے. اور یہ دنیا

 کے لیے محبت تھی .آواز میں اپنے ملک  تو اس کی 

ساحلوں کے اکثرپہاڑی عالقے ) fjordفَیّورڈ  1200نوروے میں “ 

جا اترتے ہیں اور  قریب واقع ہوتے ہیں جہاں گلیشئر سمندروں میں 

ان کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے ایسی وادی  بعد میں سمندر کا ہانی 

کے ہے جس ہوتا فیورڈ ایک لمبا, تنگ راستہ  فیورڈ کہتے ہیں.کو 

نوروے   حجر نے ( ہیں". ہیں ہوتی دیواریں کھڑیاطراف پتھروں کی 

 وصیت بتائی.  کی خص

ہے جو شندور گلگت سے بلند پولو کا میدان سب  کاپاکستان میں دنیا “

میٹر ہے "سارہ جب پاکستان کا  37,000بلندی میں واقع ہے اس کی 

تمام چہروں میں  چہرہ وہاں موجود  کا لگتا کہ اس  نام لیتی تو حجر کو 

  ہے.سب سے زیادہ روشن 

پھسلنا( کی ابتدا کی گئی  )ڈھلوان پر   skiingمیں سکیئنگ نوروے“

 تھی. "

جب بریک ختم ہو گئی. حجر کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی 

بریک  سارے سامعین جو خاموشی سے ان کے دالئل سن رہے تھے  

قابلہ کسی نتیجے پہ پہنچنے اور ان کا م  ختم ہونے پر بد مزا ہوئے
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اس مقابلے کے بعد حجر سارہ سے یہ بات سے پہلے ختم ہو گیا. 

تان اتنا ہی پسند ہے تو وہ نوروے  پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر اسے پاکس 

امتحانات کی وجہ سے اسے موقع نہ  مگرہے   میں کیوں رہائش پزیر

ختم ہو گیا. اس کا سارہ مل سکا اور پھر امتحانات ختم ہوتے ہی کالج 

اسنےاس کے نمبر پر کئی مرتبہ   رابطہ ہوا نہ مالقات.نہ سے دوبارہ 

پاکستان کا نام سن کر سارہ اور . فون کسی نے نہ اٹھایافون کیا مگر 

میں سارہ کے متعلق  ہنذ .اب اس کے یاسے یاد آگ وہ سوال پھر 

ہماری زندگی میں آنے واال ہر شخص ہماری ذات پر  سوچیں تھیں.

یں ایک کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ کر جاتا ہے اس کا ہماری زندگی م 

ہی وہ ہماری زندگی سے نکل جاتا جس کے ختم ہوتے رول ہوتا ہے 

سے آشنا کروایا  ہے. سارہ نے اس کی زندگی میں آکر اسے پاکستان 

بھی اپنا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا کیا تھا کہ کاش اس کا 

اس سوچ کے آتے ہی اس کے   جو اس کی پہچان ہو. کوئی ملک ہو

س نے دوبارہ سکرین کی  ا  .کےبادل چھائے  ریتاسوگو وجود پر 

بند کر دی.  lid  upperلڈ اپرکی ٹاپ جانب نگاہ کیے بغیر لیپ 

بستر کی  بجتے دیکھ کر وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر پر بارہ گھڑی 

 فوسٹر پیرینٹس کے گھر جانا تھا. اپنے   اسے صبحجانب بڑھی.

................................. 

پر چھائی اداسی دور نہ  وہ روشن صبح علوی ہاؤس کے درودیوار 

چار ستونوں کے دل اداس تھے. اس گھر کے کر سکی. کیونکہ آج 

وہ دن آ چھٹیاں ہو گئی تھیں اور آج ان کو پچھلے ہفتے گرمیوں کی 

کر آنیہ نے    جوش میں آسیر کے لیے نکلنا تھا. پہنچا تھا جب انہیں 

کہ وہ ان تینوں کے بغیر ہی ساحلی عالقے کی سیر پر کہہ تو دیا تھا 

تو اس کا دل  آیا  وقتجائے گی مگر اب جب ان سے علیحدہ جانے کا 

اب اداس تھا. آج تک وہ سب جہاں بھی گئے تھے ساتھ ہی گئے تھے  

بالکل بھی مزا نہیں  اسے لگ رہا تھا کہ ان تینوں کے بغیر اسے وہاں 

ہارون  دوسری طرف ان تینوں لڑکوں کا بھی یہی حال تھا. آئے گا. 
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ان چاروں میں سب سے بڑا تھا اور آنیہ کی سب سے زیادہ پرواہ  جو 

 کرتا تھا اس لیے بوال بھی وہی 

 چلے جاؤ وہ وہاں اکیلی بور ہو جائے گی" مرتٰضی تم آنیہ کے ساتھ “

ہاں. اسے کس نے کہا تھا جاؤں؟ اتنی گرمی ہوتی ہے ومیں کیوں “

" مرتٰضی نے ہارون کو  وہاں جانے کے لیے اب بھگتے خود ہی. 

سے دیکھ کر رہ گیا. اندر ہی اندر ان سب اتو وہ   ہری جھنڈی دکھائی

کو وہ ریا جانے فکر تھی مگر اس کے ساتھ کوسٹل ایکو آنیہ کی 

ان کو  رکھتے ہوئے کا جھنڈا سر بلند  انابھی  نے راضی نہ تھے. آنیہ  

وں نے اداس دل کے یوں دونوں قافلساتھ جانے کے لیے نہیں کہا. 

 باندھا. ساتھ رخِت سفر 

اب  لوگ مصروف رہی کہ وہ  اسی حساب کتاب میں جاتے وقت آنیہ 

 خریدی ہو گیتک یہاں پہنچ گئے ہونگے یہاں سے انہوں نے یہ چیز 

آنیہ کی اداسی عادل علوی یہ والے گانے سن رہے ہونگے  وہ

 ساتھ باتیں کرنے لگے.   کےمحسوس کر گئے تھے تبھی اس 

آنیہ, مرتضی اور   ہے.؟" کب ختم ہو رہی گریجویشن کیمیری بیٹی  “

جب کہ ہارون کی  میں تھےسال کے دوسرے احتشام گریجویشن 

 سےاپنے باپ اور چچا گریجویشن مکمل ہو گئی تھی اور اب وہ 

 کاروباری داؤپیچ سیکھنے میں مصروف تھا. 

 امتحانات میں"  دو مہینے ہیں ابھیبابا “

 ؟" انہوں نے پھر سوال کیا. آگے کیا ارادہ ہے “

اکیلی ہی  ھائی کو خیر آباد کہنے کا ارادہ ہے. بڑی مما میرا تو پڑ“

عرصے سے میں محسوس کر ہیں اور کچھ  گھر کے کام سمبھالتی

اس لیے میں نے  رہی ہوں کی مما بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں 

 کہ اب گھر میں رہ کر مما کی مدد کروایا کروں گی" سوچا ہے 
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اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے  میری بیٹی بہت سمجھدار ہے" “

 بولے.  

 " پتا ہے کہ احتشام کا آگے کیا ارادہ ہے؟بابا آپ کو “

 اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی"    میرینہیں “

خلہ لے گا کیونکہ کہ آگے وہ ماسٹرز میں دااحتشام کہہ رہا تھا “

  اس نے میں جاب کرنی ہے"  foreign service فورن سروساسے 

 خوشی سے بتایا. 

 یہ تو وہ بہت اچھی بات ہے"  “

 " مرتٰضی نے کیا کرنا ہے ؟" انہوں نے پوچھا. 

 جو ہارون کر رہا ہے بزنس"  وہی “

اپنے بچوں  " وہ فیلڈ سوچے بیٹھا ہےاچھی بات ہے ہر کوئی اپنی “

باقی کا سفر تھے.  اور مطمئنجان کر خوش  ارادےمستقبل کے کے 

ر وہ گاڑی سے ک پہنچ پراپنے مطلوبہ مقام کٹا.  ہوئےباتیں کرتے 

اڑی پہ ہاتھ گانہوں نے  کے قدم لڑکھڑائے انجب ہی تھے نکلے 

آنیہ کی پریشانی کا سوچ کر وہ جلد ہی  خود کو گرنے سےبچایارکھ 

. آنیہ گاڑی میں سے سامان نکالنے میں گئےخود کو سنبھال 

انہوں مصروف تھی اس لیے ان کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ نہ سکی. 

گیسٹ ہاؤس کی  نے آگے بڑھ کر آنیہ کے ہاتھ سے بیگ لیا اور 

وہ اپنے کمرے میں   اسے اس کا کمرہ دکھا کرجانب قدم بڑھائے. 

چلے گئے. آنیہ کو وہ پریشان لگے تھے مگر اس نے سوچا کے سفر 

وہ خاموشی سے اپنے کمرے   تبھیکی وجہ سے تھک گئے ہونگے 

بڑے پاپا کو فون کرکے اپنی خیریت کی اطالع دی میں چلی گئی. 

جب قیام پزیر ہیں اسے بتا رہے تھے کہ وہ ابھی مری میں  پاپابڑے 

جو بڑے بابا فون کی دوسری سائیڈ سے مرتضی کی آواز گونجی 

بڑے بابا سے چند اس نے وڈ چلنے کا کہہ رہا تھا. ر مالسے 
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جوش  فون بند کر دیا. مرتضی کی آواز میں کہہ کر  کالماتاختتامی 

کو محسوس کرکے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سب وہاں بہت مزا کر  

آنے کے فیصلے پر پچھتاوا   جاتہ عالقرہے ہیں. اسے اپنے ساحلی 

مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے اس نے   ہونے لگا.

میں  سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے 

ویرانے سے خوفزدہ ہو گیسٹ ہاؤس کے اردگرد مگر  یکھنےلگید

پر نیم دراز ہو بستر دل سے   بوجھلکی اور بند  کھڑکیکر اس نے 

کہ اس ویرانے میں کھڑے ایک  اس کو یہ نہیں معلوم تھا  پر. گئی

کی چمک میں اسے دیکھ کر کئی گنا اضافہ ہوا شخص کی نگاہوں 

 تھا. 

................................ 

کی کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو  الہان نے دیوسائی ریسٹ ہاؤس 

ایک ہاتھ میں  وہ  الؤنج میں داخل ہوئی. روشنیسورج کی چھنچھناتی 

. تولیہ بیڈ  کو خشک کر رہا تھا ک براؤن بالوں رتولیہ پکڑے اپنے ڈا

بریڈ کے دوسالئس کو ٹوسٹر داخل ہوا.  میںروم میں رکھ کر وہ کچن 

ج سے دودھ اور مکھن نکال کر کچن میں  فریمیں رکھ کر اس نے

گالس میں دودھ نکال کر رکھا اور  کی جانب قدم بڑھائے ٹیبل  رکھی 

کی طرف بڑھا جیسے ہی وہ وہاں پہنچا ٹوسٹ تیار ہو کر باہر   ٹوسٹر

میں رکھ کر وہ دوبارہ ٹیبل کی جانب بڑھا اور   پلیٹٹوسٹ نکلے. 

اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ  سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا. 

اس کا ناشتہ اختتامی مراحل وہ یہ سب کام روز کرنے کا عادی ہے. 

ے کی نجو ایلکس کے جاگ اسے ٹوں کی آواز سنائی دیمیں تھا جب 

 آواز تھی. 

آواز کی جانب رخ کیے  میں کچن میں ہوں" اس نے  .....ایلیکس“

ایلیکس  ہا تھا جب وہ ناشتے کے برتن اٹھا ر بغیر انگریزی میں کہا.

تھا. جس کا قد تین فٹ کچن میں داخل ہوا. ایلکس ایک روبوٹ تھا. 

میں   جن لگے تھے کیمرےآنکھوں کی جگہ اس کے چہرے پر 
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میں لگی سکرین پر  trunk ٹرنک منظر اس کے  واالہونے  ریکارڈ

چلتا  تھے جن کے زریعے وہ  زیرپاؤں کی جگہ ٹائدکھائی دیتا تھا. 

کے لیے ڈیزائن   اسالہان کے دوست پیٹر نے ایلکس کو خاص  تھا.

تھا.  سمجھتازبان  شل اور انگ صرف الہان کی بات مانتا تھا  کیا تھا وہ

  انسانی جبلت کے بارے میں ہر چیز فیڈ کی گئی تھیایلکس کے اندر  

وہ کیمرے میں نظر آنے  جانچنے میں ماہر تھا. انسانی تاثرات   اور وہ

کے بلڈ پریشر, ہارٹ  اس بلکہسکین کرتا نہ صرف انسان کو   ےوال

معلوم کرکے اسے تجویز بھی پیش کرتا. اس کے   fat بوڈی فیٹریٹ,

  تھیں installed تمام انگلش گانے اور فلمیں انسٹالڈعالوہ ایلکس میں 

انسٹال ہوتی   خودبہ  اور نئے آنے والے گانے اور فلمیں اس میں خود

اندر داخل  پچھلے پانچ سال سے الہان کے پاس تھا. وہ  رہتی تھیں. 

 کو سکین کیا اور بوال.  ہوتے ہی اس نے الہان 

ہان برتن  لاباڈی فیٹ نارمل"  ,ہارٹ ریٹ نارملبلڈ پریشر نارمل, “

ایلکس کے سر پر چمکتی الل بتی   اور مڑاسمیٹ کر اس کی جانب 

 کو دیکھ کر بوال 

 ایلکس تمہاری بیٹری لو ہے جاؤ خود کو چارج کرو" “

اس کے  یس باس" اس کی بات کا جواب دے کر وہ واپس مڑے گیا. “

کمرے کی کے اس  بیڈ روم میں داخل ہوا. پیچھے ہی الہان بھی 

نگ کی  ڈیزائ جن پر گرے رنگ سےدیواریں بلیک رنگ کی تھیں 

چار مہینے پہلے خریدا تھا اور اس گئی تھی. اس نے یہ ریسٹ ہاؤس 

سے ڈیزائن   designer architect گھر کو ماہر ارکیٹیکٹ ڈیزائنر

سوئچ کی جانب بڑھا. اس ہی ایلکس کمرے میں آتے کروایا گیا تھا. 

میں لگا میں سے ایک تار نکلی جس پر پلگ لگا تھا وہ پلگ سوئچ 

الہان نے کرنے لگی.  blinkبلنک اور ایلکس کے سر پرلگی الل بتی 

دروازے کی لگا. اسی وقت چیک کرنے  اپنا فون اٹھایا اور میسجز 

 اور ساتھ ہی ایل ای ڈی سکرین روشن ہوئی اس پر گھنٹی بجی
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چل رہی تھی. ڈنگ یکارر کیکیمرے کی گھنٹی پر لگے زے دروا

تو اس نے باہر کا رخ کیا.  احتشام چچا کی تصویر ابھریسکرین پر 

نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے پر احتشام  دروازہ کھلنے کی آواز

روشن پیشانی ,  ماتھے پر بکھرے بال,اپنے  بھتیجے کو دیکھا. 

اور چہرے پر ناک, عنابی ہونٹ  کھڑیڈارک براؤن چمکتی آنکھیں, 

فل کالی کریو نیک بہت خوبرو بناتی تھی. اسے شیو بڑھی ہوئی 

اس نے احتشام تھے.سلیوز شرٹ میں اس کے چوڑے شانے نمایاں 

کیونکہ وہ  لگا لیااحتشام نے آگے بڑھ کر اسے گلے  کو سالم کیا تو

 کسی سے نہیں ملتا تھا. جانتے تھے وہ کبھی خود آگے بڑھ کر 

" ان کا  تمہاری صحت پر اچھا اثر چھوڑا ہے" دبئی کی فضاؤں نے 

 .چوڑے شانوں کی جانب تھا اشارہ الہان کے

م کا کمال ہے." اس کی دو سال بعد  دبئی کی فضاؤں کا نہیں جِ  یہ“

میں وہ اپنے پچھلے دو سال  کیونکہ احتشام سے مالقات ہوئی تھی

 بزنس کے سلسلے میں بہت مصروف رہا تھا.

 "کب تک ہو پاکستان میں؟" احتشام نے سوال کیا. 

مگر  پاکستان میں ہی ہوں. جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا میں “

شرکت کرنے کے لیے دبئی جاؤں اگلے ہفتے میں ایک سیمینار میں 

 " گا

ہے تم ایک دفعہ  س کیس کے ختم ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ا“

م تو وہ مجرکیوں کہ جب گڑھۓ مردے اُکھاڑے جائیں گے سوچ لو 

مالت کون اتمہادی کمپنی کے معاور پھر بیٹھے گا خاموش نہیں 

 ؟"غیر موجودگی میں تمہاری  اسمبھالے گ

کسی  ہےاپنی ذات کے لیے کام کیا زندگی کے گیارہ سال میں نے   "

آیا قرض اتارنے کا وقت  کے  ملکاس جب اب  ,کی پرواہ کیے بغیر

تو میرے قدم پیچھے نہیں ہٹیں   جو میری پہچان ہے میرا مان ہےہے 

کمپنی   میں نے پچھلے چھ ماہ میںاور رہی بات کمپنی کی تو   گے
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" وہ بوال تو  ورکنگ پلین ترتیب دے دیا ہے. کااگلے ایک سال  کے

 اپنے ملک کے لیے محبت تھی. اس کے لہجے میں 

اکٹھی کرلی ہے؟" وہ باتوں کے دوران   معلوماتآپ نے ساری “

ج کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ی فرمیں آگئے تھے جب الہان نے   الؤنج

 سوال کیا.  سے ان

یٹھتے  ب صوفے پر ہاں وہ فائل تیار ہے" احتشام الؤنج میں رکھے “

رنک کا کین نکال کر ان کی  ڈ  ج سے کولڈینے فر. الہان بولےہوئے  

کولڈ ڈرنک کے  جو انہوں نے مہارت سے کیچ کیا. جانب پھینکا 

 گھونٹ بھڑتے ہوئے وہ بولے 

 یہ گھر کب لیا تھا؟" “

 چار مہینے پہلے" الہان نے جواب دیا. “

 کیوں خریدا یہ گھر؟"  “

اسالم آباد میں قیام یں ہو جاتا جب تک کیس ختم نہ رہنے کے لیے.“

کرنا ہی ہے اس لیے میں نے سوچا ہوٹل میں خوار ہونے سے بہتر  

 "گھر خرید لوں. کہہے 

 اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟" احتشام نے اس سے سوال کیا. تم “

  حوصلہاسالم آباد تو میں آ گیا ہوں مگر وہاں جانے کا میرے اندر “

 " نہیں ہے

 ماضی سے بھاگتے رہو گے؟"  کب تک“

الؤنج میں کچھ   ." الہان نے جواب دیاسکے گاجب تک ممکن ہو “

 توڑا.  چھائی رہی جسے احتشام کی آواز نے لمحے خاموشی 

www.neweramagazine.com

www.neweramagazine.com



Siad episode 2 

 14 

پوری  پچھلے چھ مہینے میں پولیس اغواہ کار کو پکڑنے کی “

ہے مگر اغواہ کار تو کیا اس کا بال بھی پولیس کے   کر چکیکوشش 

 ہاتھ نہیں لگا."

اس اغواہ  نے اس کو پکڑنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. میں “

 کریمینل سائیکولوجسٹایک بہترین کار کو پکڑنے کے لیے 

psychologist criminal  گویا  " الہانکا سوچا ہے.کرنے  تقررکو

 صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے.  ہوا. وہ الؤنج کے 

کب  کہہ رہے ہو پولیس اس کیس کو حل نہیں کر سکتی. تم ٹھیک“

 احتشام نے سوال کیا.   تک ہو گی کریمینل سائیکولوجسٹ کی تقرری؟"

اس  دے دیں" .آپ مجھے کیس کی فائل چند دنوں میں ہو جائے گی“

. ان کے کی بات پر احتشام نے کیس کی فائل اس کی جانب بڑھائی

 کرتے رخکی جانب  سٹڈیہاتھ سے فائل لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور 

 ہوا بوال.  

 چاہیے ہو خود ہی لے لیجیے گااسے اپنا ہی گھر سمجھیں جو چیز “

فرائض میں میزبان کے  کہ  اور مجھ سے ہرگز امید نہ رکھیں

ک دروازے کی جانب " بات ختم کرتے ہی وہ سٹڈی .دوںسرانجام 

 احتشام اس کی پشت کو گھور کا رہ گیا. اور پیچھے بیٹھا  بڑھ گیا

....................... 

رہائشی ایریا میں بنے ایک     Aker bryggeآکربریگےاوسلو کے 

قوش کی حامل عورت  لگ بھگ پچاس سالہ نورویجین نمیں  اپارٹمنٹ

بنانے میں مصروف    grilled mutton گرلڈ مٹن کھڑیکچن میں 

 تھی. 

اور   روں کا رنگ سفید تھاا دیو  یہ اپارٹمنٹ نہایت خوبصورت تھا 

 لکڑی کامیں  اپارٹمنٹ کی تعمیراس  فرنیچر کا رنگ الئٹ گرے تھا

نقوش کی عورت اپنے کام میں مگن   . وہ نوروجینتھا گیا استعمال کیا
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اس عورت کا بلونڈ بالوں والی لڑکی کچن میں داخل ہوئی. جب  تھی

مگن انداز دیکھ کر وہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے دبے 

اس عورت کی جانب بڑھی اور اس کے پیچھے   چلتی قدموں سے

 بولی وہ اونچی آواز میں کھڑی ہوکر 

و کہتے ہیں( اس الُ ن زبان میں ہیلو کو ہنورویجی ) ُمور"  Halloو الُ ہ“

اور سامنے کھڑی  کی تیز آواز پر وہ عورت دہل کر پیچھے مڑی 

بلونڈ بال, سرخ و سفید رنگت اور بھوری آنکھوں  . اپنی بیٹی کو دیکھا

کی وجہ سے وہ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو نوروے کی ہی 

گر غور کرو تو پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے  ملگتی تھی. 

. اس کی رنگت  جو اسے دوسرے نورویجین سے مختلف بناتا ہے

سرخ و سفید تھی مگر اس کی رنگت میں وہ سنہری پن نہیں تھا جو 

جب وہ یورپین شخص کی رنگت میں ہوتا ہے. بھی  کسینوروے یا 

نہیں لگتی تھی. نوروے کی تو وہ کہیں سے بھی لینز اتارتی تھی 

نظر اس کو دیکھنے کے بعد اس عورت نے چہرہ واپس موڑ ایک  

 لیا. 

 بولی.  ہیں ؟" وہ لڑکی نورویجین زبان میں مور ناراض “

معاف کر دیں نا" اس عورت کے جواب نہ دینے پر اس لڑکی نے  “

رخ اپنی جانب کیا اور  اس عورت کے دونوں شانے پکڑ کر اس کا 

 گ گئی. پھر اس عورت کے گلے ل

 " گی آپ سے ہر مہینے بعد ملنے آیا کروں "معاف کر دیں نا آئندہ 

تم پورا کر سکو" وہ عورت  حجر وہ بات کرو جس کو بعد میں  “

 بولی.  

مور ختم کریں نہ ناراضگی" حجر پھر بولی. اس کی بات پر عورت “

 کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھا.  نے شکوہ
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عرصے بعد  کہ تم مجھے اپنی شکل کتنے  ہےتمہیں کچھ احساس “

دکھا رہی ہو. پچھلے ایک سال سے تو مان لیا کہ تم امریکہ میں تھی  

تم اب ہم سے ملنے آ  مگر تمہیں اوسلو آئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور 

نوروجین زبان میں فادر جو ) far مجھے اور تمہارے فاررہی ہو. 

فار کہتے ہیں(  کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ تمہاری زندگی  

پھٹ پڑیں. وہ سر نہیں ہے. " مور تو جیسے  میں ہماری کوئی اہمیت

سنتی رہی. مگر ان کی آخری بات پر اس نے  جھکائے ان کی باتیں

 اور بولی  تڑپ کر سر اٹھایا

کہ مجھے رپورٹ  آپ کو بتایا تھا میں نے ...... ایسے تو نہ کہیں“

اس  ی. بولبنانی تھی اسی وجہ سے نہیں آسکی." وہ دکھی آواز میں 

وا کہ وہ اسے زیادہ ہکو احساس کے دکھی چہرے کو دیکھ کر مور 

 ہی ڈانٹ گئی ہیں.  

" انہوں نے اسے ڈپٹ کر کہا. ان  اچھااب اتنی دکھی شکل نہ بناؤ. “

 کی بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور پوچھا

 ناراضگی ختم ؟" “

 مور شرارتی آواز میں بولیں  میں تم سے ناراض تھوڑی تھی " “

توپچھلے پندرہ منٹ سے اپنی ہاں ہاں ناراض تھوڑی نہ تھیں آپ “

 سے پیار کر رہیں تھیں"وہ طنزیہ انداز میں بولی. اکلوتی اوالد 

 ؟"  ناشتہ کرو گیاچھا یہ بتاؤ کہ "

کہتے ساتھ  " بارہ تو بج ہی گئے ہیں میں اب کھانا کھاؤں گی ....نہیں“

 ج سے رس بیرییفر پھر بڑھائےکی جانب  ج یفرنے  ہی حجر

raspberries  .نکال کر کھانے لگی 

حجر کے فار ؟" کھانے کے دوران وہ بولی. تک آئیں گےفار کب "

 تھی. ایرک پائیپر کی الفرم 
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 شام تک آئیں گے" مور نے جواب دیا. “

" کچھ دیر بعد مور  "حجر تم نے لینز کا استعمال زیادہ نہیں کر دیا؟

 اس کی آنکھوں کی جانب دیکھتی ہوئی بولیں. 

کہ نہ لگاؤں تو ہر کوئی پوچھنے لگ جاتا ہے  ,تو کیا کروں پھر“

 اس کا انداز دیکھ کر مور نے بات بدلی.  "ایشین ہو؟

 مل لیا ہے؟" مور نے سوال کیا. دوستوں سے “

کہتے ساتھ ہی وہ کچن کی  طرف"جی کل سب آئیں تھیں میری “

 بیٹھے دیکھ کر مور بولیں اس کو وہاں شلف پر بیٹھ گئی. 

پر بیٹھو. " ان کا اشارہ کچن   dinning chairچیئرحجر ڈائینگ “

 ٹیبل کی جانب تھا.  میں رکھی ڈائینگ  

عادت رہ گئی ہے " اس ھنے دیں نا ایک یہی تو بچپن کی یٹ"مور ب

  مسکرادیکھ کر مور انداز  کااس بیچاری سی شکل بنا کر کہا. نے 

کو پچھلے ایک سال کی  پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے مور دیں. 

نوروے میں دوپہر کا  تب تک کھانے کا وقت ہو گیا تھا.  سنائیرداد 

ٹی کے  اور ہاٹ  میں کافیایک ہی وقت پر کھایا جاتا تھا. لنچ  کھانا

میں   ہول ویٹ بریڈ کا سینڈوچ ہوتا ہے جس)  matpakkeمڈپَکاساتھ 

بعد چ کرنے کے لن کھایا جاتا ہے.ہے(  ہوتالگا پنیر, مچھلی یا گوشت 

اس نے جب سے پروفیشنل فیلڈ میں  وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی 

الگ گھر میں رہتی تھی مگر سنڈے وہ وہیں گزارتی  قدم رکھا تھا وہ 

  پھر سے اس نے ادھر قدم بھی نہیں رکھا تھاایک سال   پچھلے تھی.

صاف ہوگا اور اس کی ہر  اسے یقین تھا کہ اس کا کمرہ بالکل بھی 

مور اس کی غیر موجودگی میں بھی  ی جگہ پر موجود ہوگی. چیز اپن

وہ انہیں کئی دفعہ منع کر  صفائی کرتی تھیں روز اس کے کمرے کی 

وہ ہر دفعہ جواب میں یہی کہتی تھیں مجھے ایسا  چکی تھی مگر

فون پکڑا تو  کمرے میں آ کر اس نے  کرنے سے خوشی ملتی ہے.
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میں اسے کل کی آؤٹنگ  اس میسج  .موصول ہوامیسج  کا کو ایمااس 

اس کے پیغام کا جواب دینے کے بعد  بتائی گئیں تھیں. کی تفصیالت  

فار سے بات کرنے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور اپنے دماغ میں  وہ

ے کب اس کی آنکھ لگ  نپھر جا ترتیب دینے لگی ےجملکے لیے 

نکل فریش ہو کر کمرے سے اور گئی. شام کے وقت وہ سو کر اٹھی 

 نے کچن کا رخ کیا گئی. اس

گرلڈمٹن کو گرم کر  گئی بنائی کیصبح جو اٹھ گیا میرا بچا" مور “

 کو کچن کی جانب آتے دیکھ کر بولیں.  اس رہی تھیں  

 حجر نے ہوچھا؟" ...فار آگئےجی“

تمہارا پوچھ رہے تھے میں نے  ہاں وہ تو کافی دیر سے آگئے ہیں “

 ہو"  ان سے کہہ دیا تھا کہ تم سو رہی

 حجر نے پھر سوال کیا. کہاں ہیں فار؟"  “

 سٹڈی میں " “

سٹڈی میں  میں ان سے مل کر آتی ہوں. آپ بھی یہ کام ختم کرکے “

حجر کہہ کر سٹڈی کی آجائیں مجھے ضروری بات کرنی ہے. " 

 جانب چل دی. 

سامنے سٹڈی کا دروازہ کھول کر اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے. 

دروازہ کھلنے   نورویجین نقوش واال شخص بیٹھا تھاایک  کرسی پر

اٹھایا. اور دروازے میں کھڑی اپنی بیٹی کو  کی آواز پر اس نے سر 

 دیکھا. 

" وہ ان کی جانب بڑھی تو وہ اٹھ کھڑے و فار کیسے ہیں آپ ؟ہالُ "

 آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا.  اور ہوئے  

کمزور لگ رہی  پہلے سے مجھے میں بالکل ٹھیک ہوں. مگر آپ “

 فار بولے. " ہیں
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حجر بولی ہو گئے ہیں. "  graceful گریسفلآپ پہلے سے زیادہ  پر“

حجر ان کے سامنے صوفے تو اس کی بات پر ایرک کا قہقہ بلند ہوا. 

 پر بیٹھ گئی. 

 انہوں نے سوال کیا. کا وقت امریکہ میں؟" گزرا آپ  کیسا “

ورنہ میں   شکر ہے آپ نے مجھ سے کیس کے متعلق نہیں ہوچھا.“

بیچ میں ہی تھی جب " اس کی بات دیتی. ایک رٹا رٹایا جواب دے 

 گئیں.  بیٹھ اور حجر کے ساتھ  اندر آئیں الیگزینڈرادروازہ کھول کر 

ان کی بات پر ایرک  ُمور نے سوال کیا. کیا بات کرنی تھی حجر؟" “

حجر نے ایک  بھی حجر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے. 

 گہری سانس لی پھر فار کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. 

   "آپ لوگوں کو میں کہاں ملی تھی؟“

؟" اس کی  کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جاننے باتآپ کو یہ “

 بات کا جواب دینے کی بجائے ایرک نے اس سے سوال کیا. 

آپ آپ سے اپنی ذات کے متعلق سوال نہیں کیا  فار میں نے کبھی“

نے مجھے جتنی بات بتائی میں نے سن لی کیونکہ اس وقت میرے 

مگر اب میں سچ سے اندر سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا. 

بھاگ بھاگ کی تھک گئی ہوں مجھے اپنی ذات پر بنے سوالیہ نشان 

کیس لینے سے اس لیے انکار کیا ہے   کوئی بھی  میں نے ہٹانا ہے. کو

 "اپنے اصلی ماں باپ کو ڈھونڈنا ہے.کیونکہ مجھے 

فار اس کی بات کے جواب میں "کیا ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟" 

 بولے.  

حجر کے بولنے سے پہلے  کیا تم سے پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟" “

 ہی مور گویا ہوئیں.  
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جس سے جب کوئی پوچھتا مور میں اب دس سال کی بچی نہیں ہوں “

تمہارا تعلق کس ملک سے ہے تو وہ گھبرا جاتی تھی کیونکہ  تھا کہ 

اور ان سواالت کو   تھی جانتی نہیںوہ خود بھی  اس سوال کا جواب

کر دیے اور  گولڈنکرنے کے لیے آپ نے اس کے کالے بال  ختم

دوسروں کے سواالت تو  اس کی کالی آنکھوں کو لینز سے چھپا دیا. 

جنم لینا شروع  تھے مگر میرے اندر سواالت نے اس دن ختم ہو گئے

چڑا رہی ہوں  ا اتنے سالوں سے میں ان سواالت سے نظریں کر دیا تھ

مجھے لگتا ہے کہ میں دوسروں کو ہی نہیں خود کو بھی دھوکا دے 

نے زندگی کے چھبیس سال اس ملک میں گزارے ہیں    میں رہی ہوں.

مگر مجھے ایک دفعہ بھی اس ملک سے اپنائیت محسوس نہیں ہوئی  

میرے اصلی ماں نہیں ہے میر میں اس ملک کی مٹی خکیونکہ میرے 

اپنا ملک اپنی پہچان تو میں تالش کر   باپ مجھے ملیں یہ نا ملیں مگر

میرے ماضی کا کوئی سرا میرے ہاتھ  برائے مہربانی  .ہی لوں گی

 دھوکے کی زندگی سے چھٹکارہ پا سکوں. " کہ میں میں تھما دیں تا

جب فار نے انہیں  اس کی بات کے جواب میں مور نے کچھ کہنا چاہا 

 چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود بولے 

ایشیا  آپ کی مور کی فرمائش پر ہم چھبیس سال پہلے آج سے “

ہم  دیکھنے کے بعد تھائی لینڈ  چین, جاپان اورگئے تھے.   دیکھنے

ملنے اس جب ہم اپنے کالج کے دوست سے دوبئی میں قیام پزیر تھے 

وہاں ے اردگرد آبادی کم تھی. ک اپارٹمنٹ   کےکے اپارٹمنٹ گئے. اس 

کی روشنی میں سٹریٹ الئٹ  سے واپسی پر سڑک کے کنارے

دکھائی دیا جب میں نے آگے ہو کر دیکھا تو وہاں  مجھے کچھ ہلتا ہوا 

جو کہ بہت زحمی تھا شاید کسی نے اسے مار کر  ایک ننھا وجود تھا

ہم نے خدا کی کرنی تھی کہ وہ وجود زندہ تھا. وہاں پھینکا تھا مگر 

رکے " وہ ایک لمحے کو اسے وہاں سے قریبی ہوسپٹل لے کر گئے. 

 حجر دم سادھے انہیں سن رہی تھی.  دوبارہ گویا ہوئے رھپ
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. دوہفتے آپ کو  حجر تھاوہ زحمی حالت میں ملنے واال وجود آپ کا “

الیکزینڈرا آپ کو اکیال چھوڑنے پر راضی نہ  یا تھا ہسپتال میں رکھا گ 

آپ کے ڈسچارج اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہے ہوئیں 

. میں  طور پر اپنے ساتھ لے آئے تھےہونے کے بعد ہم آپ کو وقتی 

نے اپنے دوست سے آپ کے متعلق بات کی تو اس نے مشورہ دیا تھا 

دیا جائے مگر آپ کی  چھوڑ orphanageکہ آپ کوکسی اورفنیج 

مور کو دو ہفتوں میں آپ سے انسیت ہو گئی تھی اور وہ آپ کو 

سے ہو گئی  آپانسیت تو مجھے بھی . بضد تھیںاڈوپٹ کرنے پر 

کو چھوڑنے سے بہتر فیصلہ ہمیں  اور کسی اورفنیج میں آپ تھی 

. کاغذی کاروئی ہونے  یہی لگا تھا کہ آپ کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں

جاپان جانے کی بجائے آپ کو لیے نوروے واپس آگئے  کے بعد ہم 

حجر جو آنسو روکنے کی کوشش میں مصروف تھی ان کے   "تھے.

 بات ختم کرنے پر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی 

 آپ کو کیسے پتا چال؟" میرے نام اور میرے مذہب کے بارے میں “

بنی ایک  اس کے سوال پر وہ اپنی جگہ سے اٹھےاور سٹڈی میں 

س  واپشیلف کی جانب بڑھے. وہاں سے انہوں نے فائل اٹھائی اور 

کی جانب بڑھائی.  اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے وہ فائل انہوں نے حجر

پولیس نے جب اس ایریا “ححجر اس فائل کو کھول کر دیکھنے لگی. 

  ٹکٹ ملی تھی تمہاری سے کی تھی تو انہیں وہاںکی انویسٹیگیشن 

 شپ کروزیہ کارگو  ہب لکھا تھاذ,نام اور مپر تمہاری تصویر جس

cruise ship cargo یہ اس   جگہ سے تم ملیں تھی جس ٹکٹ تھا کا

وہاں مار کر  جس شخص نے تمہے اور  سے کچھ فاصلے پر گرا تھا

 . گرایا گیا تھاگرا تھا یا شاید یہ اس شخص کی جیب سے  پھینکا تھا

فائل سے وہ نے اس شخص نے اسے وہاں کیوں پھینکا؟" حجر مگر “

 صحفہ نکالتے ہوئے سوال کیا. 
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کیونکہ پولیس اس سوال کا   خود تالش کرواس سوال کا جواب تم “

میں نے یہ سب تمہیں خود اس  . ےمیں ناکام رہی ہجواب ڈھونڈنے 

لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود اپنی ذات کی تالش  

کیونکہ فائل میں نے چھبیس سال سمبھال کر رکھی ہے میں نکلو. یہ 

اس میں  تھی اب میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں. یہ تمہاری امانت 

ایرک گویا  "ے تھے.وہ تمام شواہد ہیں جو پولیس کو اس جگہ سے مل

 ہوئے.  

 سے بولی.   " حجر ممنونیتشکرگزار ہوںمیں آپ دونوں کی “

ہم نے تمہے ماں باپ بن کر پاال ہے اور ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں  “

کرتے کیونکہ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان کا فرض 

آگے  ساتھ ہی ہوتا ہے اور آپ کا حق" اس کی بات پر مور بولیں اور 

 بڑھ کر اسے گلے لگا لیا.  

جو ہوا ان باتوں کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے “

مور کی بات " تھا وہ سب ماضی تھا اور اس کا ایسے ہی ہونا لکھا تھا

 پر اس نے سر ہال دیا. 

بیگم آپ کی بیٹی آئی ہیں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ شوہر “

ڈائینگ  انہیں ئیں اورکھانا ہی نہ دیں" فار کی بات پر مور مسکراکو 

چلی گئیں ان کے پیچھے ہی حجر بھی  باہر  ہوئیکا کہتی  ٹیبل پر آنے

قبول کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا مگر وہ  باہر نکلی. حقیقت کو 

تبھی   سے مور اور فار کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی وجہ

کھانے کے دوران بھی مور اس کا آنسوؤں کو ضبط کیے ہوئے تھی. 

ات پر باتیں کرتی  عموضودھیان بھٹانے کے لیے اس سے مختلف 

  کو اپنےپاس بیٹھی ان کے کھانے ک بعد وہ کچھ دیر فار . رہی تھیں

کی تفصیالت بتاتی رہی. ان دونوں کو اپنی جانب سے پچھلے کیس 

میں آئی اور کوئی بھی کمرے بجے مطمئن کرنے کے بعد وہ بارہ  

 ذہن میں الئے بغیر بستر کی جانب بڑھ گئی. سوچ 
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......................... 

سب سے پہلے کون سی جگہ کہ سیر کرنی ہے "  "چلیں بتائیں پھر

وال کیا. وہ رات کی نسبت  ناشتے کی ٹیبل پر عادل نے س 

 ازہ تھے. تروتخاصے

آنیہ  دیکھوں گی میں سب سے پہلے."  seaport گوادر سی پورٹ“

 نے پرجوش آواز میں بتایا.  

  ےئختم کرتے ہو ں میں گاڑی نکالتا ہوں" ناشتہ یجائچلیں آپ تیار ہو “

ناشتے کے برتن اٹھانے میں  وہ آنیہ کی جانب دیکھ کر بولے جو  

طرف ان کی بات پر آنیہ سر ہالتی اپنے کمرے کی  مصروف تھی. 

ڑا  پٹیبل پر  پہلے ہی تھی جوتے پہن کر اس نے   وہ تیار توبڑھ گئی. 

صبح کی روشنی میں ریسٹ ہاؤس کے  فون اٹھایا اور باہر کا رخ کیا. 

وقت کرتا تھا. خوفزدہ نہیں کرتا تھا جتنا رات کے  اتنا ویرانہ اردگرد

دور دور  زے سے کچھ فاصلے پہ کھڑی اوہ ریسٹ ہاؤس کے درو 

عادل گاڑی گیراج سے نکال کر  تک پھیلے ویرانے کو دیکھنے لگی.

گوادر سی پورٹ  الئے تو وہ اس میں سوار ہو گئی. اس کے قریب 

ہاں پہنچ گئے. وہ جلد ہی و گیسٹ ہاؤس کے قریب ہی تھا اس لیے  

کے عادل صاحب اپنے دوست دیکھا. جا کر آنیہ نے پورا ہورٹ  وہاں

ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے اس دوست کے توسط ہی ان کو  

کافی آگے نکل آئی  ےچلت چلتےتھا. آنیہ پورا پورٹ دیکھنے دیا گیا 

لہروں کو دیکھ رہی تھی. وہ سمندر کے سے کچھ فاصلے پر کھڑی 

میں اتر گیا اور   سمندرتھی جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص 

گیا کہ پانی اس کے   آگے چالپانی میں اتنا دیکھتے ہی دیکھتے وہ 

کے ساتھ سمندر آنیہ کو لگا کہ ابھی وہ ایک لہر گیا. نے  شانوں تک آ

اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی مگر وہ تو وجائے گا.میں گم ہ 

جب اس کی آوازوں کا اس  شاید اردگرد سے کان لپیٹے کھڑا تھا. 

پانی میں اتری اور تھوڑا اگے جا کر اس شخص پر اثر نہ ہوا تو وہ 

شخص کو پکارنے لگی. اس دفعہ اس کی آواز پر اس شخص نے 
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اس کی نظروں   سے اس کی جانب دیکھا.ں سرد نظرو گردن موڑ کر

 شخص. اس وف سے لرز کر رہ گئیخمیں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ 

  نےایک نظر اس کی جانب دیکھ کر واپس چہرہ سمندر کی جانب موڑ

جو صاحب وہاں سے ہل نہ سکی. عادل کچھ لمحے لیا تھا مگر آنیہ 

میں کھڑے دیکھ کر اس   یناسکی تالش میں یہاں آئے تھے اسے پا

 کے قریب آئے اور بولے 

عادل صاحب کی آواز  پانی میں کیوں کھڑی ہو؟باہر نکلو"  بیٹَیآنیہ “

 طےگاڑی تک کا سفر  چل دی. پر وہ ہوش میں آئی اور ان کی جانب

کرتے اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر اس جگہ پر اب 

کوئی سمندر  ید شا یاتھا وہ شخص واپس جال گیا تھا کوئی بھی نہیں 

س  ہوہ وا  لے گئی تھی. گاڑی میں بیٹھ کرنے ساتھ بہا پ کی لہر اسے ا

جس وقت وہ گیسٹ ہاؤس پہنچے شام کے  گیسٹ ہاؤس جانے لگے

اندر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ  نے پر پھیال چکے تھے. سائے اپ

جواس کے پیچھے آ رہے  عادل تو دیکھا کسی احساس کے تحت مڑی 

  سینے پر ہاتھ رکھےاسے سہال رہے تھے ان کےتھے وہ اپنے 

 .تکلیف کے آثار تھے. وہ بھاگ کر ان کی جانب بڑھی چہرے پر

 ..... کیا ہوا ہے آپ کو؟" بابا“

" .... ہلکی سی درد ہے ٹھیک ہو جائے گی.ہوا بیٹے کچھ نہیں “

تسلی دینے والے انداز میں کہتے عادل اپنے کمرے کی جانب بڑھ 

گئے. ان کی تسلی سے آنیہ مطمئن نہیں ہوئی تھی. اس کے ذہن میں  

 برداشت کرتا چہرہ آرہا تھا. اپنےان کا تکلیف کی شدت باربار 

کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اس سوچ میں گم تھی کہ اب کیا 

بابا کو کہیں تکلیف  کرے اس بات کا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ 

نے درد  پمگر وہ یہ بات بھی جانتی تھی وہ کبھی اسے ا ہو رہی ہے 

ان کی شروع سے ہی ریشان نہیں کریں گے. پ کے بارے میں بتا کر

ہی  ے اپنا دکھ بانٹتے نہیں تھے ایک عابد کہ وہ کسی س عادت تھی 
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باتیں  تھے جو بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے دھونس جما کر ان سے 

لوا لیا کرتے تھے. ایک خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ تیز قدموں  اگ

جا کر اس نے اپنے بند فون میں کمرے سے کمرے کی جانب بڑھی. 

عابد کا نمبر مالیا. کال  کی چارچنگ کرکے اسے اون کیا اور پھر 

 ملتے ہی سالم دعا کے بعد وہ بولی 

بڑے بابا.... بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے سینے میں درد “

ہے مگر وہ کھل کر بتا نہیں رہے مجھے. آپ ان سے بات ہو رہا 

 یں. "کریں شاید وہ آپ کو بتا د

پچھلےکچھ دنوں  اچھا تم پریشان نہ ہو.. میں نے محسوس کیا ہے “

فیکٹری میں بھی ایک دو مرتبہ سے اس کےساتھ ایسا ہو رہا ہے 

ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا درد ہوئی تھی اسے 

کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. " عابد نے اسے حوصلہ کام کی زیادتی 

 دیا. 

ضد  کییہاں آنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا میں بابا  آپ کو مجھے“

نہ کرتی. میری وجہ سے کل بابا کو اتنی دیر ڈرائیو کرنا پڑا اور آج  

اس  پورا دن میں بابا کو ساتھ لیے سی پورٹ پر گھومتی رہی ہوں 

بات کے دوران ہی اس کے آنسو  لیے اب بابا کو درد ہو رہی ہے."

گرتے بھی کیوں نہ یہ معاملہ اس کے باپ کا تھا اور ہر گرنے لگے 

 جزباتی اور حساس ہوتی ہے. کے لیے  بیٹی اپنے باپ

آپ کے بابا کو آپ کی  آپ خود کو ذمہ دار کیوں ٹہرا رہی ہیں “

ش پوری کرنے سے خوشی ملتی ہے اس لیے وہ آپ کو وہاں  ہخوا

ان کی طبیعت کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی ان لے گئے ہیں اور 

نہیں    ضرورتکی اور رونے کی کوئی کے پاس میڈیسن ہے اس درد 

میں ذرا آپ کے بابا وہ ٹھیک ہو جائیں گے.اب آپ فون رکھیں ہے 

 کی خبر لیتا ہوں"
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کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا  کلماتچند اختتامی ٹھیک ہے" “

چکر لگانے لگی جب اپنی بے چینی قابو نہ کر سکی  میں  اور کمرے

تو کمرے سے باہر نکل کر عادل کے کمرے کی جانب بڑھی دروازہ  

درد سے کیا پھر اجازت ملنے پر کمرے کے اندر گئی عادل نوک 

ے تھے مگر اس کو دیکھ کر زبردستی مسکراتے  ڑدہرے ہوئے پ

 ہوئے بولے 

لگا دی شکایت میری اپنے بڑے بابا سے" انہیں تھوڑی دیر پہلے  “

نہوں نے عادل کو آڑھے ہاتھوں لیتے ہوئے فون آیا تھا اور ا عابد کا 

 کا احساس دالیا تھا. الپرواہی  نہیں اُن کیاُ 

تو نہیں لگائی تھی  بس آپ کی طبیعت کے بارے میں نے شکایت “

ان کی آنیہ کی وضاحت پر وہ پھر زبردستی مسکرائے.  میں بتایا تھا"

پایا تبھی  رہمسکراہٹ میں چھپا درد آنیہ کی آنکھوں سے مخفی نہ 

 بولی 

پاس کسی میں یہیں ہوں آپ کے  بابا آپ خاموشی سے لیٹ جائیں“

اس کے کہنے پر  ." گاچیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے 

 وہ پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی  بستر پر دراز ہو گئے اورعادل 

  ؤں کی وجہ سے پھڑپھڑا رہے تھے اور نظرلب مسلسل دعا اس کے

عادل کے چہرے پر ٹکی تھی جہاں تکلیف کے تاثرات کم ہونے کا 

دو گھنٹے یوں ہی بیت گئے پر عادل کی  نام ہی نہیں لے رہے تھے. 

اس کے  اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے طبیعت نہ سمبھلی 

عابد کا نمبر  تنگ آکر اس نے دوبارہ سارے اپنے اس سے دور تھے 

 مالیا 

بھیگے لیجے میں  بڑے بابا.....بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی" “

 وہ بولی. 

اکرام نامی کچھ دیر تک ایک آپ فکر نہ کریں ہم آ رہے ہیں وہاں... “

آدمی وہاں آئے گا وہ میرا دوست ہے آپ اس کے ساتھ بابا کو ہسپتال  
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لے جانا. عادل سے فون پر بات کرتے وقت ہی میں محسوس کر گیا 

کی طبیعت زیادہ خراب ہے ہم گھنٹے سے مری سے نکل تھا کہ اس  

 چکے ہیں آپ بابا کو ہسپتال لے کر جاؤ ہم وہاں ہی آئیں گے"  

ند کرتے ہی وہ عادل صاحب کی طرف فون ب ٹھیک ہے بڑے بابا"“

وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی وہ انہیں ساری بات بتا کر  گئی

رہی تھی  جاکے کمرے کی جانب عادل ضروری چیزیں لر کر واپس 

دروازہ کھوال تو باہر   .گئیبجا وہ دروازے کی جانب جب دروازہ 

اپنا نام ر او اس نے عابد کا حوالہ دیاپینتالیس سالہ آدمی کھڑا تھا ایک  

عادل نیم بےہوشی  دیا.  تو آنیہ نے اسے اندر آنے کا راستہ اکرام بتایا

میں تھے اس شخص نے انہیں جیسے تیسے کرکے گاڑی تک پہنچایا 

فراٹے بھرتی ہوئی سنسان سڑک پر آنیہ  گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی 

سفر ایک رات میں ہی تمام ہوا  س کا ساحلی عالقوں کا ادوڑنے لگی 

کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے کہ آنیہ عادل علوی نے اس سفر  مگر اس

 ا شاید سب کچھ ہی کھو دیا. یکی وجہ سے کیا کھویا اور کیا پایا 

................................ 
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