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عمر احمد نیگش

اللے عمر کی آواز پہلے نار ”گوگل ہییگ آؤٹ” پر ہی سنی تھی۔ میانت سنجیدگی ،تھہرابو پہرحال انک وصف ہے۔ آواز سن کر محسوس ہوا کہ
شگرنٹ اٹگل نوں میں شلگ رہا ہے اور جیاالت دماغ میں انل رہے ہیں۔ نال گنے کا چسکا لگا بو جن نیدرہ نتس نالگروں سے میاپر ہو کر "نانچوں
م
سواروں "میں شامل ہوا ان میں انک الال تھی ہے۔ اندر سے پرا نییڈو ،لکھائی کا انداز ایسا کہ لسی کی گ ھڑوی میں کھن کا پیڑا پیر رہا ہو ،نیدے کا جی
حاہے ہاتھ پڑھا کر اننی روئی پر رکھ لے۔ اس کے جیاالت کا پہاؤانیا انیا شا ہے  ،اس کی نحرپر اجینی پہیں ہوئی ،اس کے الفاظ میں غیرنت
پہیں حھلکنی۔ شاند زہنی ہم آہیگی کہہ شکنے نا اس کے الفاظ میں موچود دھرئی کا انیا پن۔ لیکن کنی نار اس کی نحرپر کو پڑھ کر لگا کہ یہ میں نے
کہا ،میں نے لکھا ،یہ میں نے سوحا اور اس سے پڑھ کر کسی نحرپر کی چوئی کیا ہو شکنی کہ وہ قاری کے شاتھ ٹعلق اسنوار کر لے۔ وہ سیدھے

شادھے  ،سچے ک ھرے انداز میں نات کہہ د نیا ہے۔ کبھی کوزہ گر کے شا منے رکھی منی کی چوسنو کا اچساس دالنے،کبھی کنہار کیارے درنا کی لہروں
ک
سے روسیاس کرانے ،کبھی درج نوں کی ڈال نوں میں حھو لنے ،کبھی ت ھل کے اصیل گابوں کا ٹقشہ ھینجنے۔ اور کبھی" بونے حرم " کی نیگ گل نوں میں
ح
ھجکنے ڈرنے گزرنے ہونے الال سماج کے دوورخے موپہوں پر طما نچے رسید کرنا ہے۔ وہ سوچوں کو نچوڑ کر افسایہ گری کرنا رہیا ہے۔ عمر کسی
ُ
بوڑھے سمدےکسان کی طرح نینی دوپہر میں ستشمی حھابوں نلے حقہ گڑگڑانے داسیان سرائی کر نا ہے ،اور قاری ،لڑکے نالوں کے جتسے مچو نت
سے سییا حانا ہے۔ وہ الفاظ کو کیابوں سے پہیں ٹکالیا نلکہ منی میں سے نبھارنا ہے۔ دھرئی کی کوکھ میں سوچ کے ننج بونا ہے بو نحرپر کی کونیلیں

تھوننی ہیں۔ سچے کو دکھا کر کھنے چپیڑ مارنے کا ہیر اسے نچوئی آنا ہے۔ کہاں ،کس موڑ پر کب قاری کو چوٹکانا ہے ،کب پہوکا د نیا ہے ،کب سوچوں
کے تھ نور میں دھکیلیا ہے اس کے انداز نحرپر میں پہپیرے شامل ہے۔ ایسائی مج نوربوں کو "حالل رزق" میں نیان کرنا ،معاسرئی میافقت کو "پہلی
صف" میں ک ھڑا کرنا اس کا حاصہ ہے۔ وہ ایسائی ٹقسیات کا حالصہ نچوئی کرنا ہے لیکن ا ننے نحرنے اور مساہدے کی نییاد پر۔ "ک نواں کود لوں؟" کا
سوال جہاں ہحر و فراق کی نتس محسوس کرانا ہے وہیں کچی عمر کی نےناک نوں اور نینجیا ھولیاک نوں کو ا یسے میبھے انداز میں نیان کرنا ہے کہ کہیں سے
وعظ کا گمان نک پہیں گزرنا۔ "نئتس میل" پڑھنے ہونے ٹقین ہو حلیا ہے کہ یس کی ڈران نونگ سنٹ پر تھی الال نیبھا ہوا "فرنٹ مرر" سے سواربوں
کی حرکات و شکیات کو گاڑی حالنے ہونے دنکھ رہا اور کیڈنکیری تھی الال کر رہا ،قاری کسی آحری یشست پر دنک کر نیبھا شارے م بظر کو چیرائی سے
دنکھیا حانا ہے۔ "رنل نال" اور "ناٹکا" میں اس کے ڈانیالگ نے حان ڈال دی ہے۔ چود پڑھنے اور سر دھینے۔
اللے نے لکھیا کب سروع کیا معلوم پہیں۔ لیکن دپر سے لکھا یہ اچساس ہے ،اس کی نحرپر کو اب نک پہجانا حا حکا ہونا۔ شاند اسے انیا آپ
پہجا ننے میں ناچیر ہوگنی اور اس ناچیر سے نےشک کچھ یہ کچھ ٹفصان تھی ہوا ہے۔ اس وقت گرپزی کی نیا کبھی کبھار اس کا قلم کوئی فقرہ کہنے

ہانپ حانا ،کانپ حانا۔ شاند وہ کھل کر گالی پہیں د نیا حاہیا نا الشعوری طور پر کسی تھی قاری کو دکھیارا کرنا اس کے یس میں پہیں۔ اس کا ازالہ
ُ
پہی کہ عمر لکھے ،احھا لکھے اور پہت لکھے نا کہ اس چساس دل کی دھڑک نوں اور پر جیال زہن کی سوچوں سے قارنین اردو ادب کو پہیرپن مل شکے۔

عمران اشلم
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حالل رزق

ک
نارکول ڈلی نکی سرکاری سڑک صحرا کا سننہ چیرئی ن بغ سیدھی نک سیاہ لکیر ھنچی ہوئی ہے۔ گاڑی تھاگنی حانے بو نتسنوں میل گزر رہنے ہیں پر
کہیں موڑ مڑنے میں پہیں آنا ،پہاں نک کہ صحرا نار ہوحانا ہے۔ قدرے قاصلے پر سڑک کے دانیں نانیں نے پرن نب کچے را سنے ٹکلنے ہیں چو
صحرا کے اندرون تھیل حانے ہیں۔چوالے کاآحری سیگ م یل فصنہ نچین م یل ہو بو دانیں حانب سے ٹکلنے والے ا یسے ہی اک کچے را سنے پر
کھوہ واال ،پیرہ م یل اندرون تھل ن یلوں کے ننچوں آناد ہے۔
نکی سڑک سے ٹکلنے واال یہ کجا رسنہ کھوہ واال کے وشط میں جہاں ننجان نت کا ج نوپرہ وافع ہے ،پہنچ کر جبم ہو رہیا ہے۔ اس کے پراپر میں کچی
انیئیں گارے سے لنپ کر انک مسجد کھڑی ہے چو دنکھنے میں نالکل مسجد پہیں ہے۔ اول اس کے رواننی مسجدوں کی طرح کوئی مییارہ
ُ
پہیں ،تھر قیلہ رخ دبوار کے وشط میں محراب کا کب تھی پہیں ٹکال رکھا۔مسجد کے نام پر یہ دس قٹ کا شادہ شا لم نوپرہ مسبطیل کمرہ ہے۔
ٰ
سب سے اگلی صف کے ننچ کھردری اون کا مصلی نچھا  ،ٹعل میں بودی لکڑ کی انک او نچے نابوں والی کرسی مپیر نیا کر محراب کا دھوکہ دے
ُ
رکھا ہے۔ ٹفانا حگہ پر صرف نین صقوں کی گنجایش ہے چو نیلی صحرائی حلوپر نیل نوں کی پن کر اہبمام سے نچھا رکھی ہیں۔ ناہر پرآمدہ نکی ر نت
ی
سے لنپ کر ہموار ہے جہاں کبھی کبھار ن ل بغی حماغت آ ٹکلنی بو انیا چولہا شلگا لینی تھی ،پہیں مولوی امین کا ححرہ تھی ہے۔ ننجان نت کے
ج نوپرے  ،مسجد اور اس کے نچھواڑے میں ک نوپں کے گ ھیر جہار ت ھیکرھوہ واال گاؤں آناد ہے۔ گھر ،منی کے ڈھارے پہاں وہاں نکھرے ہیں۔
صحرا کے نیلوں کی مانید انکی کوئی پرن نب پہیں ،تھر تھی جتسے نیلے نک شان ہونے ہیں ،و یسے یہ تھی انک رنگ اور ان میں یسنے والے
سیدھے شادے صحرائی ،نیلوں کی مانیدحصلت میں اندر ناہر نک ر نگے لوگ۔
یہ کل وقنی کاسبکار مزدوروں کی یسنی ہے جبھیں کدال حالنے ،گوڈی کرنے ،ڈنگر حار اور وزن ڈھونے کے سوا کچھ سمچھ پہیں۔ٹعض
ا یسے تھی ہیں چو حز وقنی نان نوں کا کام تھی حا ننے ہیں ،کیڑے سینے ہوں نا چوبوں کی مرمت ،یہ کام عورنیں نچوئی کر لینی ہیں بو درزی،
موجی کی کوئی حاچت پہیں۔ کمہار وں کے الننہ دو گھرانے ہیں چو کل وقنی پہی قماش اجییار کنے ہونے ہیں۔ یہ گاؤں تھر کے لنے منی
ً
کے پرپن گھڑنے ،شاتھ پڑے چوک میں تھی ننچ آنے سو یسییا چوسجال تھی ہیں۔
یسنی گو کاسبکاروں کی ہے مگر کاست کرنے کو یس کچھ ہی انکڑ ہیں چو کبھی نیلے ہوا کرنے تھے۔ آج کے کھوہ واال کے یسنوں نے کبھی
اتھیں ہموار کر کے کھنت نیا لنے تھے وریہ یہ اسی صحرائی ر نت کے جییل کنے میدان ہی ہیں۔ معاملہ بوں ہے کہ ر نت جہبم سی گرم رہنی
ہے بو زرچیز منی کی پرت نے یس ہو حائی ہے۔ مزند زمین کا نائی ستسے کے تھاری پن سے کڑوا کسیال ہے ہونے کے سنب مارچ سے بومیر

نک سیزہ ا گنے کا سوال ہی پہیں۔حاڑے میں تھی اس میں حان ت ھرنے کو شارے گاؤں کے کل ٹقس چت حانیں بو کہیں حا کر صرف
رن بع فصل کاست ہوئی ہے۔
٭٭٭٭٭

6

omerbangash.com

افسانے (پہلی صف اور دوسری کہانیاں)

عمر احمد نیگش

گ
اک نوپر حڑھ آنا ہے ،یسنب گاؤں تھر میں گہما ہمی ہے۔ وہ مرد چو نچھلی فصل اتھا کر مزدوری کرنے ٹکلے ت ھے ننج اور کھاد لے کر وایس
لوٹ آنے ہیں۔ نارناں جبھیں شاری گرمیاں نینی ر نت سے زنادہ ا ننے مج نوب کی ناد حالئی رہی ہے ،دندار ٹصنب ہونے ہی ان شابولے

جہروں پر اللی در آئی ہے۔ تھر ن نوناں ہیں جبھوں نے شال تھر ا ننے مجازبوں کے گھر نار کی رکھوالی کی ہے ان کے لنے جہاں حڑھیا حاڑا زمین
کی ہرنالی کا ن بعام النا ہے وہیں ارمان تھی حاگ ا ت ھے ہیں۔ اگلی فصل ا تھے گی بو اس کے ٹعد کوئی وجہ پہیں کہ ان کی گودپں تھی تھر
رہیں گی۔ صحرا کےان مصنوط چوابوں کے کمزور ،بوڑھے ماں ناپ تھی ہیں مگر ان کا حال کوئی پہیں نیا شکیا۔ ان کے سینے میں چو تھیڈ
نی نوں کی وایسی نے نائی ہے اس کا یہ بو کوئی اندازہ کر نانے گا اور یہ چساب رکھ شکیا ہے ،صحرا کی حدت نک اس تھیڈک کے شا منے ہنچ
ہے۔ اک نوپر کی ناپیر ،سب سے پڑھ کر کاسنی کھی نوں پر عیاں ہے۔

پہاں ،ہل کے آگے ن یل کی چوڑناں چوت کر ر نت کےاوپر زرچیز منی ات ھل نب ھل کی گنی بو حدا چیر کہاں سے رنگ پر نگے پرندے اڑ اڑ آنے۔
ُ ُ
یہ ہل کے کھربوں کے ننچ ھے اڑنے حانے ہیں ،جن جن کر صحرائی کیڑے چونچوں میں دنانے حلے حا رہے ہیں۔ جتسے جتسے نیل آگے ہل
حالنے ہیں ،ان کے ننچھے عورنیں لمنے نایس کے سرے پر ٹکانے دسنی کھربوں سے روڑے نارنک کرئی حائی ہیں۔ تھر پڑے بوڑھوں کو
کھی نوں میں نال لیا گیا ہے۔ ان کی موچودگی میں شارے ر قنے پرپہلے زہر لگا ننج اورتھر کھاد کی نجائی کر کے ر نت کو دوسرے ہل سے دنانا گیا

بو بوں محسوس ہونا ہے کہ کھو ہ واال کا ہر ناسیدہ حدا کے حضور ا ننے بورے پرس کی مجنت بوں وپرانے میں سیرد کرنے کی عرضی ڈالیا ہو۔
تھیڈے پڑنے صحرا میں اصل رنگ اس وقت چوپن پر آنا چب نپیر انج نوں سے پہال نائی حھوڑا گیا۔جی حاندار بو رہے انک طرف ،نے حان

ر نت نک میں جتسے زندگی دوڑ گنی ہو۔ نچے حا نگنے پہنے جہاں نائی کا می بع گرنا تھا ،ر نت کے کھڈوں میں کود پڑے۔ پہی نائی پہاں سے پرآمد ہو
کر ر نت کے کھالوں سے ہونا کھنت سیراب کرنا حانا۔ چوان ر نیلے کھالے سیبھا لنے میں مگن ہیں بو بوڑھے نپیروں کے ناس حارنانیاں ڈال کر
کنی کنی گھی نوں حقے گڑگڑانے رہے۔

٭٭٭٭٭

گیدم بو حکے بو کھوہ واال کی رانیں حاگیا سروع ہونیں۔ شام کو ر نت تھیڈی پڑئی بو شارا گاؤں ج نوپرے پر ٹکل آنا۔ ک نوپں پر آگے ننچھے کنی
عورنیں سر پر منی کی گڑوناں اتھانے رش لگانیں۔ چوان لڑکیاں رنگ پر نگے کیڑے پہن  ،سج دھج کر ٹکلئیں ۔ ک نوپں پر تھوڑی تھوڑی دپر
ٹعد کھیکھیانے فہقہے نلید رہنے ،پہاں چوان لڑکے ج نوپرے پر نازناں لگانے ۔ نچے حمعرابوں کروڑہ مروڑہ کھیلنے میں مگن ہیں بو بوڑھے حقے
شلگا ،ر نت میں دھتسی حارنان نوں پر نیبھ کر ماضی ن نو لنے رہنے ۔ نب ہر نار نحث گھوم تھر کر فصل پر حا نکنی۔ جتسے نانے سمدا انک روز

حارنائی پر لینے ،حقے سے دھواں تھر تھر نبھ نوں سے ہوا میں اڑانے ہونے شاتھ مونڈھے پر نیبھے شفنے سے کہنے لگا ،
"شکر ہے نتسرا نائی تھی لگ گیا۔ انا نتسرے نائی پر حالص گھی میں حلوہ نلوا کر نانیا کرنا تھا ،اب بو حالص گھی یس سونگھنے کو ہی مل نانا
ک
ہے۔ کہاں رہا اب وہ سسیائی کا زمایہ۔۔۔" سمسو کمہار نانے سمدھے کو ماضی سے ھینچ کر وایس مدعے پر لے آنا بو اس نے مزند کہا،
"یس دو نائی اور لگ حانیں بو کام احھا ہو حانے گا۔ یس حدا کرے کہ انک دو حھانیں ندل کی تھی پرس لیں بو فصل جی ا تھے گی ،اب بو
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نارش تھی پہلے کی طرح پہیں پرسنی ،چب ندل آنا ہے بو حاضی دپر ہو حائی ہے ،دایہ نک حاناہے۔ موال کا نام ل نوا چو کم ہو گیا ہے ناں۔۔۔"
اس پر شفنے نے چو ہبھیلی پر تمیاکو رگڑ رہا تھا ،کچھ کہیا ہی حاہا کہ مولوی صادق یسینح کو روک لگا کر ننچ میں بول پڑا،

"ناوے سمد ،حدا کی رحمت بو اس کا جیال رکھنے میں ہے ،اس کے گھر کی حدمت کرو گے بو وہ تمھارے رزق میں پرکت ڈالے گا۔" شفنے

نے مولوی صادق کی ہی ہاں میں ہاں مالئی،
"میں تھی پہی کہیا حاہیا تھا ،اس نار فصل اتھنے پر سب سے پہلے مسجد کی نچھلی دبوار اکھاڑ کر محراب ن نوائی حا ہنے ،فرش تھی دنکھو تھر سے
اکھڑ رہا ہے۔۔۔ ہللا تھلی وار کرے بو نین بورناں سبمنٹ کی میرے زمے سہی۔۔۔"۔ مولوی صادق نے دنے لفظوں وظ بقے میں اصافے کی
طرف تھی بوجہ دالئی بونانے سمدے نے حارنائی سے اتھنے حھونے منہ ٹقین شا دالنے ا ننے نینے بور مچمد کو ٹکارا کہ ڈھور ڈنگر بو اس نے شارا
ہانک کر ناہر ج نوپرے کے شا منے کیکر اور سرپں نلے ناندھ دنا تھا پر کھرلیاں اتھی نک ویسی ہی سوکھی پڑی تھیں۔
ان ،حان پڑنے کھی نوں میں نب بور مچمد ،ڈنگر ناہر ناندھ کر ،ج نوپرے پر سے ٹظر نجا کر ٹکلیا اور گاؤں سے ناہر سمی سے ملنے حانا کرنا۔ بور
مچمد سمد کاسبکار کا نییا ،شالہا شال صرف گیدم نجائی اور فصل کیائی کے لنے ہی گاؤں آنا۔ اس کے عالوہ بورا شال تھیکیدار کے ہاں
سڑک کی مزدوری کرنا  ،نبھر بوڑنا ،مسالہ گھولیا ،پہاں نک حان مار کر نارکول نک حھڑ کنے میں چت رہیا مگر حان کھوہ واال میں انکی رہنی ،جہاں

سمی نے اس سے نبمان کر رکھا تھا۔
سمی انتس شال کی شابولی رنگت والی ،جتسے دمکنے سونے کی ڈلی ہو۔ شاوپز کمہار کی پڑی لڑکی تھی چو گاؤں تھر کے لنے پرپن نیانا ہی ت ھا ،سہر
کے دو انک ن نوناری تھی اس سے لمنی گردن والی صراجیاں ،گلدان اور تھولے ہونے ڈولے ن نوا کر لے حانے تھے۔ ہللا کی دپن ،احھا حاصہ
دھیدہ تھا ،سو سمی ا ننے ناپ کا ہاتھ نیانے نیانے چود تھی حاصے ڈنل ڈول والے پرپن نیانے لگی تھی۔ سمی کے ہاتھ جینے اور اٹگلیاں الننی
ُ
ج
ص
م
م
م
س
ن
تھیں۔ شاوپز کہا کرنا تھا کہ سمی چی کمہارن ہے ،س ہری نی کی مورت ،نی یں حان ڈال د ننے والی۔ شاہ وپز نح کہا کرنا تھا ،اس کا چو
رنگ ،قد کاتھ ٹکاال تھا اور تھر چب دو شال قیل بور مچمد سے نبمان ناندھا بو جتسے جی بوڑ مزدوری کے مارے اس منی کے نیلے میں وافغی حان
ڈل گنی تھی۔

ُ
پیرھوپں کا حاند اور ر نت کے نیلے تھیڈی سیید روسنی میں حمکنے ،ٹظر میں ایسی مبھاس گھو لنے تھے گونا مصری کی ڈلیاں کوٹ کر پہاں وہاں
ڈھیرناں نک ھیر رکھی ہوں ۔شام ت ھر پرندے جہچہانے اور مکوڑے بو لنے۔ صحرائی شان نوں کی ستسیائی آوازپں نک دلکش معلوم ہونیں۔ شام کے
تھیلنے شانے میں چب شارا گاؤں ج نوپرے پر سرشار تھا ،بور مچمد ٹظر نجانا اور پہاں نک دنکھ تھال کر پہنجا تھا ،سمی کو دنکھنے ہی نے ناک
ُ
م
ہو گیا۔ اسے ا ننے مصنوط نازؤں میں تھر لیا اور یہ سمنی ہوئی ننچود اس سے آن جیکی۔ اس پر نکدم ہی بور مچمد کو انیا گبھا ہوا صنوط چشم
ن
گھل کر سمی کے وچود میں گھلیا محسوس ہوا ،چس نے اننی پرم روئی کے جتسی نیلی ناپہیں اس کے گرد بوں لی نٹ رکھی تھیں جتسے ڈر ہو کہ
اگر ان کو ڈھیال حھوڑ دے گی بو چود کالل کے نازہ منی کے کاسے کی طرح لڑھک حانے گی۔ بور مچمد نے ا ننے سینے میں کھییا ہوا سمی کا
ن
جہرہ اٹگل نوں کی بوروں سے دھیرے سے اوپر اتھانا بو اس کی آ کھیں الل اٹگارہ ہو رہی تھیں۔ بور مچمد انک دم سے ننچھے ہٹ گیا اور سمی
تھوٹ تھوٹ کر رو پڑی۔ سہالنے نحکارنے  ،دپر ٹعد سمی معضوم نچے کے جتسے ہجکیاں لینے ہونے نیانے لگی،
8
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"انے نے میرے رسنے کی نات کی ہے  ،تم میرا ہاتھ مانگ لو" بور مچمد کو شانپ سونگھ گیا،
"مگر میرے ناس بو اتھی نیا ہنے واشطے رقم پہیں ہے ،بو انے کو میا لے ،یس دو شال مزند دنکھ لے۔" اس پر سمی ت ھٹ پڑی،
"وہ پہیں مانے گا۔ ماں نے میرا جہیز ناندھ لیا ہے ،حاندی نک میگوا رکھی ہے اور تھر بو حانیا ہے کمہاروں کو۔ رسنہ مانگو پہیں بو تھی انکدم ہو
حانا ہے ،بو یس مچھے ا ننے شاتھ لے حا۔" بور مچمد نے سمی کو پہپیرا سمچھانا کہ صحرائی لوگ بوں ننچھے پہیں ہیا کرنے ،اننی نییاد حھوڑنے کا
بو سوال ہی پہیں تھا۔ اسے یہ تھی قکر تھی کہ سمی کہاں اس کے شاتھ پردیس میں چوار ہوئی تھرے گی۔ ناالحر ٹقین دالنے کو فصل کی
یسلی ہی کام آئی۔ طے یہ ہوا کہ اس نار فصل ا تھے بو وہ شاری نحت اس کے ناپ کے قدموں میں لیا دے گا یس وہ پہار نک اسے میا
لے۔

٭٭٭٭٭

ن
لق و دق صحرا کے ر نت کے نیلوں میں کھوہ واال کے ناہر جید انکڑ سیزہ پہت تھال معلوم ہورہا ہے۔ دور سے د کھیں بو جتسے کوئی سیز ہرا
قالین نچھا ہو اور اگر فصل کے ننچ کھڑے ہو حانیں بو گونا کھی نوں کے ناہر نیلوں کی نے حان ر نت سورج کی حدت سے پہیں نلکہ اس

ر قنے میں نئینی زندگی سے چسد میں حلنی ہو۔ سورج کی نتش تھی اس ر قنے پر مہمیز کا کام دے رہی ہے۔ ہر حا گنے دن کے شاتھ فصل
میں حان پڑئی حائی ہے بو و یسے و یسے کھو ہ واال کے ناسنوں کے تھی جی کھلنے حا رہے ہیں ۔ اس پرس بو نادل تھی اتھی سے گھر گھر آ نے
ہیں ،سوپر کے پڑکے میں مننہ پرسیا سروع ہوا ہے بو صحرا میں صنح نکھر گنی ہے اور کھنت ہیں کہ جتسے ننی آن نان سے ننے کھڑے ہیں۔

آسمان سے پرشا نائی نے شک زمین سے کھینچے ہونے سے پڑھ کر اپر دکھا رہا ہے۔ ن نٹ کی آگ بونچھنی ہی ہے اب بو ایسا لگیا ہے کہ مسجد
میں شفیدی کے شاتھ شاتھ مولوی امین کا وظ بقہ تھی پڑھ ہی حانے گا ،حدا نے شک پہت مہرنان ہے۔ سمی اس شام پہت چوش ہے

کہ فصل پر سوپرہوئی حھاٹ نے اس کی امید تھی پڑھا دی ہے۔
ً
صحرا میں نارش کے ٹعد سے فصا مرطوب ہو رہی ہے اور سیز فصل کے ننچوں ننچ کھڑے ہونا اب ٹقرنیا ناممکن ہو گیا ہے۔ جتس پڑھ گنی ہے
بو اس کا نینجہ کچھ ہی دبوں میں یہ رہے گا کہ فصل سنہری ڈانڈے ننی لہک رہی ہو گی۔ اسی سنب بورے کھوہ واال میں اب اور ہی سماں
ہے ،فصل کیائی کی نیارناں ہو رہی ہیں۔ پہاں اگر درانییاں لوہاروں کے ہاں تھنی میں دھاری پر پیز ہونے کو نک رہی ہیں بو وہاں عورنیں
ً
بورناں سینے میں مصروف ہیں ۔ اگر دن میں گرمی سے لوگ نتست ہو کر سو پڑنے ہیں بو یسییا پہیر رات تھر دپر نک احاطوں کی صفانیاں
ً
کی حا رہی ہیں۔ ٹقرنیا لوگوں نے مزدوربوں سے حھنی لے لی ہے۔ گاؤں کی واحد پرنکیر پرالی والے مرشد علی کو کہلوا کر سہر سے وایس نلوا لیا
گیا ہے اور گھروں میں کوتھواروں کو صاف کر کے اتھی سے کڑوا دھواں مار کر کیڑے مار دوائی کا حھڑکاؤ تھی کر دنا گیا ہے۔ فصل
سیبھا لنے میں مہننہ تھر بو لگ حانے گا ،سو مصروق نت رہے گی۔ اسی لنے صروری راسن وغیرہ تھی ڈھو دنا گیا ہے اور سہر کے تمام کام
نییانے حا رہے ہیں ،نا کہ نکسوئی سے شال تھر کے رزق کا ان بظام ہو شکے۔
٭٭٭٭٭

9

omerbangash.com

افسانے (پہلی صف اور دوسری کہانیاں)

عمر احمد نیگش

فصل کیائی میں یس دو ہف نوں کی دپر ہو گی کہ انک رات چب نتسرا پہر نار ہونے کو تھا ،مولوی امین نے اتھی مسجد کے ناہر پرآمدے میں

قیلہ رو کھڑے ،کان پر ہاتھ دھر کر فحر کا نالوا د نیا ہی کیا ،ہللا اکیر۔۔۔ ہللا اکیر۔ گاؤں تھر کے پڑے بوڑھے چوابوں کو سونے پڑے کوس
اور عوربوں کو حانیاں رڑ کنے حھوڑ مسجد کا رخ نانا۔ اذان اتھی اسہد کے وشط میں تھی کہ انک مکوڑہ مولوی امین کی گردن پر روڑے کی طرح
آن لگا اور سنٹ ننچےپیروں میں گر گیا۔ کان حھوڑ اس نے گردن کھجائی۔ ننچے دھری اللئین کی روسنی میں دنکھیا ہے کہ انک نڈی اس کے
منہ کے آگے سے ہوا میں پیر گنی۔ مولوی امین کے حلق میں اسہد ہللا لرز سی گنی۔

حلد ہی شارا گاؤں پیروں پر تھا جن کے ننچے سے زمین ٹکل حکی تھی۔ نیار فصل پر نڈی دل حملہ کر گنی اور شارا ان بظام دھرے کا دھرا رہ
گیا۔ دعانیں ،دوانیں اور مجنت سب اکارت گنی۔ تھوننی روسنی میں دنکھنے ہی دنکھنے جہاں جہاں سیزہ دکھیا تھا نڈی دل ڈانڈوں نک کو چٹ
کنے حا رہا تھا۔ کھلے میدان میں اگر نڈناں جتسے سیاہ مرعولے اڑئی تھر رہی تھیں بو زمین پر گونا ان کی نکھائی تھی۔ کھی نوں میں بویہ حال کہ
کوئی ہرا ڈانڈہ دانے نک اتھوں نے کورا پہیں حھوڑا ،پہاں نک کہ حڑوں کو تھی اوپر سے بوچ گئیں۔ سیزے پر تھر کر یہ وہیں پڑئی گئیں

اور بوں دوپہر نک کھنت نڈبوں سے اس قدر اٹ گنے کہ اگر کوئی زمین پر پیر دھرنا بو قدموں کے ننچے نتسنوں نڈناں کجلے حانے سے حر حر ا

حانیں۔

شارا کھوہ واال دن تھر اننی پرنادی ناڑ حکا بو شام میں ج نوپرے پر اکبھ ہوا۔ کسی کے حلق سے کچھ پرآمد یہ ہونا تھا ،نک دلی عورنیں ناقاعدہ نین
کر رہی تھیں اور مردوں کی جتسے آواز حلق میں رندھ کر حکڑی گنی ہو۔ اب یہ کچھ روز کا ہی معاملہ تھا ،چب نچھلے شال کی گیدم جبم ہو
رہنی بو کھوہ واال کے ناسنوں کو قافے دنکھنے تھے۔ ننج کھاد اور دوانیاں فرض پر اتھائی تھیں اس کا طوق علنجدہ سے ان کے گلے میں لیکنے واال
تھا۔ اب وہ ن نٹ کو نا لنے نا فرصے انارنے،کسی کو کچھ سچھائی یہ د نیا تھا اور حھ بکارا تھا پہیں۔ سو دپر نک پڑے بوڑھوں میں نحث حلنی
رہی۔ بور مچمد نچھ کر ،بوح ھل قدموں کھی نوں میں حا کر نیبھ رہا۔ رات گنے اک ق بصلہ کر لیا گیا۔
٭٭٭٭٭

سوپر ہوئی بو کھوہ واال کے مرد ،عورنیں اور نچے نیلچے ،حالی دار کیڑوں کی حادرپں اور چوا نچے لنے گیدم واشطے شلی نتسنوں بوربوں میں کھی نوں
سے نڈناں حمع کرنے رہے۔ حالی دار حادرپں عرض کھول کر سیزے کے آس ناس دن تھر ل بکانے رکھیں ،بوں اڑئی نڈبوں کا شکار تھی ہونا
رہا۔ العرض شام گنےہر گھر کے کوتھوار میں نڈبوں سے تھری کنی بورناں ،گونا اس شال کی فصل رن بع محقوظ پہنچ رہیں۔ اس رات کھوہ واال
کے ناسنوں نے پہلی نار سرٹعت کی رو سے نڈبوں کا حالل رزق ٹکا ک کرھانا۔

جید روز ٹعد بور مچمد کنی بوچوابوں یشمول بوعمر لڑکوں کو شاتھ لنے تھیکیدار کے ڈپرے کی طرف روایہ ہو گیا۔ چس پہار کا وعدہ اس نے سمی
کے ناپ سے لیا تھا وہ اب کنی شالوں نک لوٹ کر آنے والی پہیں تھی۔

اگست3102 ،ء
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ناٹکا

"او تھڑوے ،انک ننی واال نان لگان نو۔۔۔" مچمد سوکت عرف سوکی اداس نے سڑک کے ننچ سے ہی منہ تھاڑ کر آواز لگائی مگر کھو کھے واال ندسنور
منہ پر کھڑے گاہکوں کو شگرٹ نان اور تھیڈی بونلیں پرنانے میں مصروف رہا۔
"پیرے کان میں تھی حرام اگ آنا ہے کیا؟ حلدی سے نان لگا۔۔۔" سوکی چو اب قٹ ناتھ پر تھا ،بوں مجاطب کیا بو سنوائی ہوئی مگر منہ
ُ
تھاڑ کر گالی وایس کی گنی۔ تھر مزند کچھ کہے کھو کھے والے نے کاعذ کی پڑنا میں لییا نان اشکی حانب اح ھال دنا۔ سوکی پیز ننی واال نان منہ
میں اڑس ،ہلکے دان نوں سے جیانا ت ھپیر کی حانب پڑھ گیا۔

ت ھپیر کے داحلی را سنے میں شا منے کی دبوار پر اسنہار آوپزاں ہے۔ آتھ قٹ چوڑی اور نانچ قٹ عرض کی نییا قلیکس نالسیک کے اسنہار پر نین
مفامی اداکاراؤں کے میک اپ زدہ جہروں کی حاضی مضجکہ چیز ٹضوپرپں حھنی ہیں۔ ان ٹضوپروں کے ارد گرد کی حالی حگہ پر لگ تھگ آدھے
درجن اداکاروں کی ٹضوپرپں حھونے گول داپروں میں اسنہار کے سرمنی یس م بظر میں بوں نکھری ہیں کہ منی میں ُرلنی نلوروں کا گماں ہو۔
ننچے کے انک کونے میں معاون اداکاروں کے نام درج ہیں جن میں انک نام سوکی اداس کا تھی ہے۔ سرراہ نیگے ا ننے پڑے اسنہار پر انیا

نام دنکھ کر اس کا سننہ چوڑا شا ہو گیا۔

اسنہار میں ا ننے نام کے سرور سے سرشار ،منہ میں نان دنانے ،جیکہ ہاتھ میں نان کی کبھے سے رنگی ہوئی پڑنا کا کاعذ مسل کر روڑی نیانا
ہوا داحلی را سنے سے گزر رہا ،بوروڑی انک حانب کو احھال کر کب ھے سے الل ہونا ہاتھ دبوار پر رگڑ کر بونچھا اور تھر نیل نالنے ال ننے نالوں پر

ت ھیرنے ہونے نانیں ہاتھ پر نکٹ کی کھڑکی کی حانب مڑ گیا۔ کھڑکی کے شا منے نکٹ حرندنے والوں کا احھا حاصہ مچمع ہے کہ آج رات سہر
کی مشہور رقاصہ حلوے دکھانے کو سینج پر اپرنے والی تھی۔ پہاں رک کر اس نے دا ہنے ہاتھ سے کان میں ڈلی نالی کو ادب سے حھوا گونا

کسی مزار کی حالی پر نیگی منت ہو۔ تھر ما تھے پر ہاتھ ٹکا کر ناآواز نلید اجبماعی شالم گزار کیا۔ جید انک نے مڑ کر دنکھا مگر چواب د ننے کی
م
زحمت پہیں کی۔ رش میں سے راسنہ نیانا نکٹ کی کھڑکی کے شاتھ لچق پروڈبوسر صاچب کے دفیر میں حاصری د ننے کی عرض سے آگے
پڑھ کے دروازہ کھول ،اندر داحل ہو گیا۔
ق
دفیردس صرب نارہ قٹ کا معمولی کمرہ ہے چس کا فرش کھدڑا ہوا ہے۔ میلی دبواروں پر لمی بوسیر چسیاں ہیں ،جن میں سے اکیر کی روسیائی
اب عرصہ گزر حانے پر مدھم پڑ گنی ہے۔ اسی سنب دبوارپں حاضی تھدی محسوس ہو رہی ہیں۔ کمرے کے وشط میں انک چوکور میز پر اال نال
دھر رکھا ہے ،چس کے گرد انک دفیری اور شا منے نین مہمابوں کی کرسیاں پرن نب سے نچھی ہوئی ہیں۔ دروازے سے داحل ہوں بو دانیں
طرف کی دبوار کے شاتھ چوڑ کر انک پرانے فتشن کا صوفہ نچھا ہوا ہے چو اس کمرے کے چساب سے حاصہ نے ڈھیگ محسوس ہونا ہے۔
ن
دفیر میں اس وقت پروڈبوسر صاچب کے شاتھ سینج ڈراموں کی اداکارہ سیایہ اننی ماں کے ہمراہ موچود سیبھل کر یبھی ہے۔
ق
سیایہ کو سینج کی دنیا میں اصل نام سے کم ہی لوگ حا ننے تھے ،لمی نام سب چوہدری ہر حاص و عام میں نکساں مف نول ہے۔ یہ نائی حڑھے
سونے سے لدی تھیدی ،حاصے چست ریشمی لیاس میں ا ننے نئیں کھلنی مسکراہٹ سجانے ،انک ادا سے کبھی نالوں کی لٹ سیبھالنی اور
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ن
تھر سنہری چوڑبوں سے کھیلنی ہوئی پروڈبوسر صاچب کی طرف م نوجہ ہو کر بوں ننپیرے ندلنی یبھی ہے کہ اس کے طور کا اندازہ پہیں ہو
نانا۔ انک لمچے کو اگر حاضی نے ناک ٹظر آئی ہے بو دوخے لمچے بوں سیبھل حانے کہ جتسے گ ھیڑی ہو۔ پروڈبوسر صاچب نجاس کے نینے میں
درمیانے قد کے آدمی ہوں گے ،سیایہ کے پہلو میں اس پر بوں حھک کر کھڑے ہیں کہ ایسا معلوم ہونا ہے کہ کمر میں یہ حم ازلی ہے۔
اس پر بوں حھک کر وہ حدا حانے سیایہ کو کیا سمچھا رہے تھے۔ پروڈبوسر صاچب کی سرگوسیاں سی گو اس کو سیائی یہ دی پر سیایہ ا یسے
ُ
دکھنی ہے جتسے کوئی نیلی ہو چس کی ڈور پروڈبوسر صاچب نے تھام رکھی ہے۔ پروڈبوسر صاچب کی ہر نات اور اشارے پر انیات میں اک ناز
ک
ن
سے جی ہاں ،جی صرور کی رٹ اال ننے تھک پہیں رہی تھی اور شا منے کرسی پر یبھی اس کی ماں اس پر ا ننے دوبوں ہاتھوں کو آگے ھینچ کر
ک
مبھیاں نیا کر سر نک وایس ھینچ کر نالنیں لینی حائی۔ ناوچود اس عورت کی چوشامد بوں بو حاضی نے نکی محسوس ہوئی ہے مگر تھر تھی یہ
ایسی ہوسیار ہے گونا کسی نیار ناغ کا مالی ہو۔ سوکی کو بوں اس طرح نے دھڑک دفیر میں گھسنے دنکھ کر پروڈبوسر صاچب کا نارہ حڑھ گیا۔
اسے وہیں کھڑے کھڑے حھڑک دنا،

"نے بو پہاں کاہے کو گھسا حال آ رہا ہے؟ سیبھ کی اوالد کو دنکھو۔۔۔ سو سروع ہونے میں نیدرہ منٹ ناقی ہیں اور یہ الٹ صاچب اتھی
یسرٹف ال رہے ہیں۔۔۔ سین کی نیاری پیرا ناپ کرے گا؟"
سوکی کھسیانا شا ا لنے قدموں ناہر ٹکل آنا۔ ھال کے ہ بگامی را سنے سے گزرنے ہونے پڑپڑانا،
"حرامی کا پڑھانا دنکھو اور کتسے شلتش کی طرح جیک رہا تھا۔"

پہاں سے سیدھا حلنے ہونے یہ ھال کے نالکل نچھواڑے پہنچ گیا جہاں سے ن بغ سیدھا ڈریسیگ روم کی یست کا دروازہ کھلیا ہے۔ ڈریسیگ
روم میں حاصہ سور مچ رہا ہے۔ اسے ا ننے سین کے لنے نیاری پر ننے میں تمسکل نانچ منٹ لگے اور یہ وہاں سے ناہر گ یلری میں ٹکل آنا۔

آج رات ڈرامے کے نین سو تھے۔ دو گھینے کے نانک میں سوکی کا کردار انک مجافظ کا ہے چو ملتسیا لیاس پہنے ،ہاتھ میں نیدوق اتھانے یس
جید منٹ کے لنے مرکزی اداکارہ کے شاتھ سینج پر تمودار ہونا ہے۔ تھر دو ڈانیالگ ہکالنے ہونے بوں ادا کرنے کہ معنی فحش ہو حانیں اور
ً
آحر میں دوسرے کرداروں کے ہاتھوں جید فقرے لی نٹ کر اور حھوٹ موٹ کی مار کھا کر ہٹ رہیا۔ اس مج بصر سین کے ٹعد فورا ٹعد رفص

سروع ہو رہیا اور بوں اس کی گلوحالضی ہو حائی ،ہللا ہللا چیر صال۔ مگر پروڈبوسر صاچب نے اس کو بوں حھڑکا تھا گونا یہ ڈرامے کا مرکزی
ً
کردار ہے چس کو ٹقرنیا وقت سینج پر گزارنا ہو۔ ڈرامے کو سروع ہونے اب تھوڑی دپر ہو گنی تھی۔ اسے اتھی تھی حاصہ وقت متسر ہے۔ یہ
گیلری میں دبوار سے کرسی ٹکا کر نیبھ گیا اور شگرٹ شلگا لی۔ ڈریسیگ روم اور سینج کے ننچ اس مج بصر گیلری میں ت ھپیر عملے اور ق بکاروں نے
اودھم مجا رکھا ہے۔ انک کونے پر ڈریسیگ روم ج یکہ دوسرے پر سینج تھا ،دوبوں ہی سرے اس وقت ٹفعہ بور ننے ہیں۔ ننچ کی گیلری میں
صرف انک زرد نلب روسن ہے چس کی میلی روسنی نے لم نوپرے را سنے میں افسردگی تھر رکھی تھر دی ہے۔

شگرٹ کا اپر تھا نا گ یلری میں نے وجہ اداسی ،ماضی کی ناد سوکی کو عڑاپ سے ٹگل گنی۔ اس گیلری سے اس کی نے سمار نادپں وایسنہ
ہیں۔ گو سوکی کو سینج پر ڈرامے کرنے حھ پرس سے زاند ہو حلے تھے مگر اس مفام سے یسنت اس سے تھی پہلے کی ہے۔ سوکی کا ناپ
نانتس شال نک اسی ت ھپیر میں ناہر ج بگلے پر نکٹ جیک کرنے اور مقت پروں پر ٹظر رکھنے کا ن بگار کرنا رہا جیکہ ماں کی شاری چوائی اسی سینج
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پر رفص کرنے گزر گنی۔ نب سینج کا رنگ کچھ حدا ہوا کرنا ت ھا۔ ق بکار کی نب عزت تھی ،جتسے ہی سو جبم ہونا ،پہی گیلری مداچوں سے بوں
ً ً
تھر حانا کرئی تھی کہ فردا فردا سب پر داد کے ڈونگرے پرسنے اگلے سو کا وقت ہو حانا اور تھر سب پر تھاگم تھاگ طاری ہو حائی۔ ہر رات
ُ
دوسرا سو حڑھیا بو سب حھونے پڑے ق بکار ٹعرٹقوں کی گرمایش سے جتسے میدے کا کلجہ تھول حانے ،کیا ہونے سینج پر تمودار ہونے۔

ہال میں نینی نال نوں ،پڑھنے سور سے جیال بوٹ گیا۔ اس نے شگرٹ کی راکھ حھاڑ کر انک معمولی کش لیا۔ ماحھو حاخے کی لڑکی نگننہ انک
واہیات گانے پر نے ہ یگم رفص کر کے لوٹ رہی ہے۔ پیز نییگنی رنگ کی یسینے میں نحڑئی کرئی پہنے یہ نال کی چست ٹظر آئی ہے۔ ننچے الجہ
ہے چو حاصہ گ ھیردار ہے مگر تھر تھی چب قدم آگے رکھنی بو نانگیں میاسب حد نک عرناں ہو حانیں۔ تھر اگلے ہی قدم پر گو گ ھیر سے عرنائی

ڈھک حائی مگر اس حھین حھیائی سے دنکھنے والے کی آنکھ میں یسیگی سی رہ حائی۔ سوکی تھیڈی آہ تھر کر رہ گیا۔

نگننہ کے حانے ہی اس نے بوچوہ شگرٹ دبوار سے رگڑ کر نچھانا اور ادھ نیا بونا ج نب میں تھویس دنا۔ اب گ یلری میں سیبھ واحد آنا ہوا دکھائی
دنا۔ سیبھ صاچب کا سہر کی لوہا مارکنٹ میں احھا حاصہ گودام تھا اور کچھ ہفنے قیل سیبھ صاچب کا حھونا لڑکا نلدنائی ووبوں میں ناطمی کا
الیکشن ج نت کر آنا تھا۔ یہ ادب سے کھڑا ہوا اور حھک کر سیبھ صاچب کو شالم کیا۔ سیبھ صاچب سے انک قدم ننچھے حلنے متسی نے سوکی
سے سب چوہدری کے نارے اسبقسار کیا بو سوکی نے نے دلی سے پروڈبوسر صاچب کے کمرے کی طرف اشارہ کر دنا۔ یہ دوبوں وہیں سے

ا لنے قدموں لوٹ گنے۔

یہ تھر سے وہیں نیبھ رہا۔ گ یلری سے اتھی اتھی گزری نگننہ سے ہوئی سیبھ واحد اور پروڈبوسر صاچب کا کمرہ ،سوجیں تھر سے در آ نیں۔ اب
ت ھپیر میں مداچوں کی نجانے گاہک آنے لگے ہیں ،سوکی نے سوحا۔ فقرے نازی فحش ہو گنی۔ رفص یس واہیائی رہ گیا۔ نگننہ کو ہی دنکھ لو،
الکھ دلوں پر راج کرئی ہو مگر نے جیا ،کتسے میک میک کر حلنی ہے۔ چشم کی تمایش بوں کرئی ہے جتسے سرنازار ن بگا گوست نکنے کو ن بگا ہو۔
تھر ناہر سینج کے نکٹ کاؤپیر کا متسی الگ دالل نیا سودے کروانا ہے۔ ہللا کی نیاہ ،اب بو آنے روز حھانے پڑنے تھے۔ ت ھپیر میں جہاں
ُ
کبھی سجا تماشہ ہوا کرنا ت ھا ،چود تماشہ پن کر رہ گیا ہے۔ چود اسے اتھی واہیان نوں میں ناچق دو انک نار چواالت کا مزہ حکھیا پڑا تھا۔
جیاالت حھیک ،اس نے شگرٹ دونارہ شلگانا ہی تھا کہ پروڈبوسر صاچب سیایہ کی ماں کو شاتھ لنے آنے دکھائی دنے ،بوچوہ شگرٹ تھر رگڑ

دنا۔ شارے انکسیرا ،عملہ آگے پڑھ کر پروڈبوسر صاچب کو شالم کرنے اور ان کے لنے ہٹ کر راسنہ حھوڑ د ننے۔ سیایہ ان کے شاتھ
پہیں تھی ،چس سے سوکی کو الچھن سی ہونے لگی۔ کچھ ہی دپر میں اس کا سین حاری ہونا تھا اور یہ یہ حانے کہاں رہ گنی ہے۔ یہ دوبوں

ڈریسیگ روم کی حانب ٹکل گنے۔ اس کی حانب دوبوں میں سے کسی انک نے تھی بوجہ پہیں دی۔
سوکی کا سین سروع ہوا بو سینج پر داحلہ شکرنٹ کی عین صرورت کے مظابق یہ ہو نانا۔ سیایہ حاضی دپر نک سیبھ صاچب کے شاتھ ناہر
ن
ش
دفیرمیں یبھی رہی تھی۔ چب ڈریسیگ روم کی حانب آئی بو نال الچھے اور میک اپ جتسے پہہ رہا تھا۔ اس کو لچھانے دپر ہو گنی اور بوں سینج
پر حاری سین میں فقرے نازی کو چواہ مچواہ طول د نیا پڑ گیا۔ سینج کے ننچھے اسی سنب کچھ ندمزگی نیدا ہو گنی۔ سب سوکی پر پرس رہے ت ھے
اور یہ سب پر تھیانا ہوا کچھ کہہ تھی پہیں شکیا تھا۔
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اسی کشمکش میں چب سینج پر اپرا بو ڈانیالگ ا یسے الچھے اور تھیکے انداز میں ادا کنے کہ شکرنٹ کے کرداروں سے پہلے تھرے ھال نے اس
کے کھڑے کھڑے لنے لے لنے۔ سین کا بو و یسے تھی سییاناس ہو حکا تھا ،اداکاروں نے تھی اس موفع کا چوب قاندہ اتھانا۔ اگلے دس

منٹ نک فقرے نازی میں اس کی وہ چیر لی کہ نینی نال نوں ،فہقہوں اور سئی نوں سے کان پہرے ہو رہے ہیں۔ چونکہ یہ سینج پرآنے روز کا
ً
ک
معاملہ تھا بو یہ اس ھینچ نان کے چوانا یس سینج پر پہاں وہاں حکر لگانا نا تھرم رکھنے کو ہر فقرے پر جیانت سے ہتس رہیا مگر نینی داد کے
چوش میں ڈرامے کے ہیرو نے سوکی کی ماں نارے انک فقرہ کس دنا۔ تھلے یہ معمولی سی نات تھی مگر فقرہ گونا نبھر پر تھاری ہبھوڑے کی

طرح گرا۔ احھا حاصا سوکی اداس ،نچوں کی طرح تھوٹ کر بوں رو دنا جتسے پہاڑ کی نبھرنلی جیان پر آحری صرب پڑنے سے نائی کا فوارہ انل پڑنا
ہے۔ مچمع کو بو جتسے لقوہ مار گیا ہو ،مگر حلد ہی دھیان یس م بظر سے موسبقی کی لے نلید ہونے پر نٹ گیا۔ سوکی دھیرے سے قم بص کی

آسئین آنکھوں پر ملیا ،حھونے بوحھل قدموں سینج سے بوں اپرا جتسے کوئی ناکام حلیا ہو۔
سینج پر اب سہر کی مشہور رقاصہ سب چوہدری حلوے دکھا رہی ہے ،اسے ا ننے تھائی سوکی کے پرعکس سوپر نک آیسو پہانے کی فرصت ملنے
والی پہیں تھی۔

(چون)3102 ،
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پہلی صف

اکیر حان ج نوئی حدی یسنی زمییدار تھا۔ اس کی چونلی انک نیگھے ر قنے پر اس کے دادے نے پڑی ناڑھ کے ٹعد دونارہ ٹعمیر کی تھی۔ شاتھ ہی اس کے
کنی ناڑے اور انک ڈپرہ چس پر ہر وقت مزارعوں اور ناڑے کے ماحھ نوں کا نان یا لگا رہیا تھا۔ ہللا کا دنا سب کچھ تھا۔ نین ن نوناں ،دو چوان جہاں نینے چو

زنادہ پر سہر میں رہنے ،کنی گ ھیر زمین کی حاگیر ،چس میں کنی انکڑ آموں کے ناعوں کے عالوہ شال میں انک اناج اور دوسری صاف میا فعے کی فصل
بوئی حائی تھی۔ سب کچھ تھا مگر جتسے کمی ہوا کرئی ہے ،اکیر حان کی تھی دو کمزورناں تھیں۔ اول ،صرورت سے زنادہ زمین ہونے کے ناوچود وہ مزند

سمئینے سے چود کو ناز پہیں رکھ شکیا تھا اور دوم چونلی کی زنان حانے میں نین ن نوبوں کے ناوچود تھی وہ ڈپرے پر عورنیں النے ٹعیر گزارہ پہیں کر
شکیا تھا۔ ہر شال کچھ یہ کچھ زمین نا بو کسی مج نور سے حرند لییا ،پہیں بو ہبھیانے نک کے لنے اس کے کاردار موچود تھے جن میں اکیر حھنے ہونے

مقرور تھے چو اس کے ڈپرے پر ن یاہ لنے ہونے تھے۔ تھر جیلی ہوس کے لنے اکیر بو ناجنے والی کنحرناں نال النا وریہ مزارعوں کی عورنیں بو کھوننی پر
نیدھی گان نوں کی طرح ہر وقت ہی اس کی حدمت واشطے موچود تھیں ،پہاں تھی چو مرضی سے آ حائی بو سنے چیراں پہیں بو اس کے کاردار نگڑی لے

کر حانے اور رات کے ٹکاح میں ناندھ کر لے آنے۔

چو تھی تھا ،ان دو قیاج نوں کے عالوہ اکیر حان تھال آدمی تھا۔ نانچ وقنی حماغت کا تمازی ،مسجد کا حادم۔ شارا حرجہ چود پن ننہا اتھا نا ،مولوی
ت
کا ماہایہ وظ بقہ ناد سے اس کی کوتھڑی میں ھچوا د نیا ،اسی طرح مسجد میں حدا کے مسافروں کے لنےدو وقت کھانا تھی اکیر حان کی چونلی سے
م
ہی نک کر آنا کرنا تھا۔ عرس میلے ،زنارت پر کنی ہزار روبوں مالنت کا گھی کھن اور نذرایہ علنجدہ سے پہنجانا کہ اس کی فصل ،چونلی اور ڈپرے
میں مرشدوں کی پرکت اور حدا کا شایہ قاتم رہے۔ ھاں ،مسجد میں یس اسے انک ج بط تھا کہ ہمتشہ پہلی صف میں عین مال کے ننچھے تماز
پڑھیا ،مجال ہے کہ اس کی حاء تماز پر کوئی دوسرا تمازی قدم ڈا لنے کی تھی حرات کر شکیا ہو۔ لوگ اس کے منہ پرگاؤں میں بو کچھ یہ کہنے

ت ھے مگر اکیر نائی موجی نازار میں اکبھے ہونے بو دنے دنے اکیر حان کی اس عادت کو پرا حا ننے۔ جتسے ،بورا حجام انک دن ر ننی پر اسیرا پیز
کرنے ہونے شا منے نیبھے سوکے موجی سے کہنے لگا کہ،
ٰ
ٰ
'پہلے بو یس صف میں حگہ تھی ،اب اکیر حان نے مصلی نک ا ننے لنے علنجدہ سے لگوا لیا ہے۔ آگے مولوی کا مصلی ہے بو انک سجدہ حھوڑ
ً
ٰ
ٰ
کر اس کا مصلی نچھا ہوا ہے۔ کاردار نے نیانا کہ حان نے یہ مصلی حضوصا مد ننے سے میگوانا ہے"۔
سوکا موجی چو نے دھیائی سے اس کی نات سینے ہونے گھسے چوبوں میں سونے نار رہا ت ھا ،مد ننے کا زکر سن کر انک دم مودب ہو گیا ۔
دوبوں انگو تھے چوم کر آنکھوں سے لگانے اور کہنے لگا" ،موال پرکت ڈالے۔ حدا حانیا ہے یسنی میں اس کی وجہ سے مسجد میں سب کو سہولت
ہوئی ہے۔ نائی شارے پہر بونی نوں نک میں آنا ہے ،تھر مسافروں کے لنے اس نے چو نیدویست کر رکھا ہے ،موال کی اس کو دپن ہے۔"

اس پر بورے نے پرا شا منہ نیا کر مسافروں کی آل اوالد میں حرام ٹطقہ گھسیڑا اور بوال،

" سوکے ،حرام نیا یہ کر۔ حان کی چود کی حالت یہ ہے کہ رات عوربوں کی گود اور فحر مولوی کے ننچھے گزرئی ہے۔ ہللا مچھے معاف کرے،

میں نے بو فحر سے بویہ کر لی۔ سوپر وہ نام بو حدا کا پڑھ رہا ہونا ہے مگر منہ کنی کی ناس مارنا رہیا ہے۔ حماغت حرام ہو بوایسی مکروہ تماز کا
قاندہ؟" اس پر سوکے نے تھی اسبعفار پڑھی ،تھر گونا ہوا کہ،
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"ناقی بو سب تھیک ہے ،یس اس کی یہ عوربوں والی ند عادت حلی حانے بو نیدہ ہیرا ہے ،ہیرا۔" اب کے شفنے درزی نے شلوار کے ن بقے
کا عرض شالئی مسین میں قٹ کیا اور ہبھ دسنی سے ک ھٹ ک ھٹ مسین حالنے لقمہ دنا،

"نات یہ ہے تھان نو کہ اکیر حان مسجد میں تماز پڑھ کر حدا کو راضی رکھیا ہے ،مگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کی عادت اس کے دادے
والی ہے۔ میرا انا کہا کرنا تھا کہ ج نون نوں کو حدا کی زمین بو عظا ہوئی ہی ہے مگر وہ مسنت کے تھی زمہ دار ہیں۔ کہو بووہ مسنت میں تھی
حدا کے سر نکے ہیں"۔ ان لوگوں کی یہ نحث ہمتشہ کی طرح نبھی یس ہوئی چب اکیر حان کا متسی ظ بفا وہاں آ کر نیبھ گیا۔ محفل حما ،حقہ
شلگا کر ناسوں کی نازناں حلنے لگیں۔ سوکے ،بورے اور شفنے نے انیا دھیدہ ویسا حھوڑ کر دن تھر کی کمائی تھڑے پر چونے میں حھونک

دی۔

شام میں اکیر حان ناہر ہوا چوری کو ٹکال کرنا تھا۔ اس روز تھی چب وہ نازار میں ٹکال بو متسی نازی آدھی حھوڑ کر اس کے ننچھے دوڑا بو سوکے
نے منہ ننچے کر کے ناس نیبھے شفنے کی ران دنا کر کہا کہ" ،لے تھنی شفنے،ظ بفا دالل ا ننے حان کے لنے رات کا ان بظام بوحھنے گیا ہے۔"

سوکا چو ان دوبوں کو سن رہا تھا ظ بقے کو وایس آنا دنکھ کر بوال" ،رب حانے کس مزارعے کی فصل میں یہ حرامی کھوٹ ٹکالے گا۔" ظ بقے

نے جتسے نات سن لی ہو ،ھتسنے ہونے رقم سمنٹ کر بوال،
"آج کی نازی بو سج نو میں لے ہی گیا ،اب دنکھو کس دن حان کا ناز تم حرامزادوں کی حڑبوں پر ٹظر ڈالیا ہے۔" یہ کہنے ہونے ظ بقے کے
انداز نے گونا ان کمی کمی نوں کے گھروں کی عزت کے کونے کھدروں نک کو کھ بگال لیا ہو۔

اس کی موچودگی میں بو کسی کو ہمت یہ ہوئی ،اس کے حانے کے ٹعد سب نے حان اور اس کے دالل کی زنائی کالمی چیر لی۔
متسی ظ بقے کا کام دالل جتسا ہی تھا۔ وہ اکیر حان کے لنے مزارعوں کی عورنیں ڈھونا کرنا تھا۔ اس کے ناس سب کا چساب تھا۔ چس
مزارعے کی کوئی عورت نارنے والی ہوئی بو اس کے چساب میں ردندل تھی ہو حانا تھا۔ اکیر بو اس کی صرورت تھی نتش یہ آئی تھی۔ اس
روز تھی ،چب وہ گچو کی نینی کو شاتھ لنے ڈپرے پر پہنجا بو شام پڑنے والی تھی۔ اکیر حان کچھ افسردہ شا ناہر کھلے میں حارنائی پر لییا تھا ۔
گچوکی نینی کو وہ اندر حھوڑ کر حان کے ناس آنا بو اکیر حان نے اسے م بع کر دنا۔ ظ بقے کو سمچھ یہ آنے کہ ماحرا کیا ہے۔ اکیر حان نے اتھ کر
حقے کا نانپ حارنائی کی نانینی میں تھتسانا اور بوال،

"حگو سپیرا سیا ،یسنی میں وایس آ گیا ہے؟" اس پر ظ بقے نے نیانا کہ وہ دو نین دن ہونے ا ننے کڈے کے شاتھ وایس آ گیا ہے۔ اس
نارکہیا ہے کہ ا حھے حاصے رنگ پر نگے حھونے پڑے کنی شانپ نکڑالنا ہے۔ اسی وجہ سے یسنی میں احھی حاضی روبق لگی ہوئی ہے۔ اکیر حان
نے ان سنی کر کے بوحھا،
"بوری تھی آئی ہے؟"

گو ظ بفا معاملہ بو پہلے ہی سمچھ گ یا ت ھا یس اکیر حان کے منہ سے سییا حاہیا تھا۔
بوری حگو سپیرے کی سب سے پڑی لڑکی تھی۔ یس نچھلے دو پرسوں میں اس کی چوائی دم حم سے ٹکلی تھی۔ شابولی اور تھرے گالوں والی۔
ُ
گ
ح
ھ
ت
م
ت
ت
ٹ
ک
الننی زلقیں گت نیا کر پہاں وہاں ھمانے ھرئی۔ ٹ لیا قد اور ا ھرا سننہ م کھائی کمر یں ،کتسا ال ظر آنا۔ ناپ کے شاتھ شان نوں کا تماشہ
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کرنے ٹکلنی بو لوگوں کی ٹظرپں اس کو ن نولئیں ،سی نول نوں جتسی ہر چشمائی حم دار ادا مسچور کن سی سب کو مچو کر د ننی ،پہاں نک کہ حگو
سپیرے کو التھی زمین پر مار مارلوگوں کو شان نوں کی طرف م نوجہ کرنا پڑنا۔ العرض ،چس کو دنکھو شان نوں کے پہانے بوری کو دنکھنے ٹکال کرنا اور
س
چب تماشہ تمام ہونا بو کنی سو رونے نے سود تھک نوں پر حرچ کر کے اتھیا اور کہو بو مچھیا ،میا فعے میں رہا۔ اکیر حان نے چب سے بوری کا
یہ ٹظارہ کیا تھا ،ناؤلے کنے جتسے ہر وقت اس کی مسک مارنا رہیا تھا۔ اس رات تھی گچو کی نینی چب اس کے یسیر میں گھسی بو حان کا

دھیان دور یسنی میں بوری کی طرف نیا ہوا تھا ،سوپر وایس حانے ہونے گچو کی نینی سرمیدہ سی روایہ ہوئی ۔اگلے روز بو جتسے آنے سے ناہر ہو
گیا۔ نین تمازپں وہ مسجد یہ حا شکا ،دندیہ ایسا تھا کہ پہلی صف میں اس کی حگہ پر کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی ہمت یہ ہوئی۔ اس
ٰ
کا مصلی ویسا ہی حالی حھوڑ کر تمازپں ادا کرئی پڑپں۔ نات نازار میں بوں ٹکلی کہ اس روز بورے حجام کا گلہ یہ تھا کہ نین تمازپں صف میں
حالی مص ٰلے کی وجہ سے مکروہ ہو گئیں۔ حان ندنحت ،مسنت حانے نا پہیں ،تمازپں سب کی کھوئی ہو حائی ہیں۔
ظ بقے متسی کو آج نتسرا دن تھا کہ بوری کے ننچھے ننچھے کنے کی طرح سونگھ لے رہا ت ھا مگر یہ اور اس کا ناپ تھے کہ کہ اس کے ہاتھ یہ

آنے۔ حگو جتسے تھانپ گیا ہو بو انک نل کو حھگی سے ٹکلے بو دوسرے میں تھر گھس گنے۔ نچھلی شام شان نوں کا تماشہ تھی پہیں ہوا تھا بو
ظ بقے کی مسکل اور تھی پڑھ گنی۔ نبھی اس کو چب اکیر حان نے چوب لعن طعن کیا بو اس نے بوری کے ناپ حگو سپیرے کو اس کی

حھگی میں حا لیا۔ بوری کے لنے حان کا ن بعام پہنجانا چس پر حگو کی جتسے ناحھیں کھلی اور کیدھے ڈھلک کر رہ گنے۔ پہلے بو یس و نتش سے
کام لیا مگر تھر چب ظ بقے نے ہلکے سے اسے حمیازے کی نانت اندازہ کروانا بو منت پرلے پر آ گیا۔ مبمیا کر ہاتھ چوڑے ،مج نوری سے عرض
کی اور آحر میں جتسے ناور کرا رہا ہو،

"مائی ناپ ،ہم سپیرے آزاد ہونے ہیں۔ عورت زات بو و یسے تھی ا ننے من کی عالم ہے ،اس کو کوئی قابو کر نانا ہو؟ بوری میرا مال ہے مگر

اس کا ق بصلہ بو وہی دبوے گی۔"
ظ بقے کو سمچھ آ گنی کہ یہ کم زات اس کو نال رہا ہے وریہ عورت زات کی ایسی کہاں حرات چو ق بصلہ کرے اور بوں اٹکار کر نائی۔ وہ بو کلے
سے لگی گانے ہے چسے سیزے کی اللچ دو اور اسے حا ہنے کہ شاتھ ہ بکائی حلی حانے۔ مزارعوں کی طرح گو حگو سپیرا حان کا مجیاج بو پہیں
تھا مگر تھر تھی حان پہرحال حان تھا۔ اس جنے زمین کا مائی ناپ جہاں سے حگو سپیرا یہ صرف شانپ نکڑا کر النا ہے اور پہاں گ َاوں گ َاوں
ان شان نوں کے نل بونے پر ا ننے کڈے کا ن نٹ تھرنا ہے۔ نالواشطہ ،حگو سپیرا اکیر حان کا دنا تمک ہی کھا رہا ہے۔ یہ سب سوچ کر ظ بقے
نے اس کو کچھ مہلت دی اور نازار میں تھڑے پر حا پہنجا۔ نی نوں کمی اکیر حان کی بوری واشطے رسے پڑوانے کی نحث لنے ہی نیبھے ت ھے۔

ان کو یہ بو معلوم تھا کہ بوری آج پہیں بو کل حان کی کھوننی سے نیدھ ہی حانے گی ،دنکھیا یہ تھا کہ یہ ناگن کس مپیر سے کیل حانے

گی۔

چو تھے دن اکیر حان کا نبمایہ لیرپز ہو گیا چب بوری نے اس نانت ٹکا اٹکار کر دنا۔ نینی کی زنان میں بوری کا ناپ تھی منت پرلے کرنا اڑا ہوا
معلوم ہونا تھا۔ اس پر حان کی یس ہو گنی۔ کاردار کو کہلوا کر بوری کو حھگی سے اتھوا النا۔ پہلے بو اسے سمچھانا ،تھر نان ٹفقے کا ٹقین دالنا
مگر یہ تھی کہ جتسے ناگن تھ بکارئی اس کو فرنب یہ لگنے دے رہی تھی۔ حان نے چب جبمی طور چود اس سے نات کی بو تھوک کر بولی،
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