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۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
ور هر بار وہ نظر بهی ہ برابر اس طرف آتی رہی اس کے بعد بهی ود ميں يہ پہال سامنا باقی تها ۔ ايا رت کینص

نہ هو ، کبهی کہيں پاس ہی آ کر کهڑا ہو آتا رہا مگر کبهی جان بوجهه کر انجان ہو جا تا کہ جيسے د يکها ہی 
جاتا اور چپ اسے ديکهتا رهتا مگر کبهی بهيک مانگنے نہيں آ يا ۔ شادی کے چند روز بعد ا نہيں آخرِ  کار باہر 

 نے لے گيا ۔ واپسی ميں اس نے احمد سے ميسی گيٹ چلنے نکلنے کی اجازت ملی تو احمد اسے پکچر د کها
نگی وہاں نظر آ تی هے کہيں اور نظر با لکل جگہ ہے وہ ۔ لو گوں کی جو رنگا ر ميری فيورٹ" کے لۓ کہا  

پ چاپ کهڑے هو جانا ايسا هی هے جيسے چارلس ڈ کنز کا کوئ ناول پڑهنا ظر نہيں آتی ۔ وہا ں جا کر کہيں چن
 ناول پڑهنا اور  ۔ تو چلو تمتمهاری يہی باتيں تو مجهے اچهی لگتی ہيں" ۔احمد نے ہنس کر اس کی طرف د يکها 

 ميں جا کر کچه پهل لے لوں گا ۔
 

کے اندر چال گيا ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ احمد اسے گاڑی ميں بيٹها چهوڑ کر خود  د کان  
۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  اسی وقت اس پر ايک سايئہ سا پڑا ۔ چو نک کر اس نے سر ا ٹهايا تو کار کی کهڑکی کے پاس وہ کهڑا 

 ۔ گردن ميں کالے رنگ کا تاگہ جس ميں چاندی کا ايک تعويذ لٹک رها سمتها۔  وہی سفيد دهوتی اور دبال پتال ج
سے نکال کر ه پيتها ۔ نصرت نے گبهراہٹ ميں ، پہلو ميں رکها اپنا پرس اٹها کر کهولنے کی کوشش کی کچه

 بهی  پهيال ہوا نہيں تها ۔ نصرت نے پيسے مٹهی ميں دبا کر ہاتهه آ گے بڑهايا توهاسے دے گی مگر اس کا ہاته
اس نے اپنا ہاتهه بڑهايا نہيں ۔ پيسے لينے کی کوشش ہی نہيں کی ، بس چند لمحے اور اس کو د يکهتا رها پهر 

تا ، کهٹ کهٹ کر تا چال گيا ۔ احمد واپس آ يا تو وہ  اپنی بيساکهی پر کوداور " پرا ئ هو گئ " کہا تو بس اتنا  
اس نے بند " يہ ا يک فقير ہے يہاں " تے بيٹهتے پوچها ۔  احمد نے بيٹه" کيا ہوا "بے حد نروس هو چکی تهی 

ايک " اس نے سنبهلنے کی کو شش کی ۔ " نہيں"  " فقير تو ہيں يہاں ۔۔ ڈر گئيں کيا ؟ "هوتے گلے سے کہا ۔ 
 کہہ کر چال گيا' پرائ هو گئ' فقير ہے يہاں ، اکثر نظر آ تا ہے ۔ ابهی ميں نے پيسے ديۓ تو لۓ ہی نهيں۔ بس 

"تو کيا ہوا، ايسی بير بہو ٹی تم پہلے هوا بهی تو نہيں کرتيں تهيں   ""۔  
 
   
آج وہ احمد کے ساتهه پهر اس طرف آئ تهی ۔ بال کٹا نے کے لۓ ۔ وہ اس طرف آ نا نہيں چاہتی تهی مگر جب 

 هی ۔ اور اب وہپ گاڑی هی ميں بيٹهی ر تو وہ کچهه بولی بهی نہيں ، بس چاحمد نے اسطرف آنے کی بات کی
  انگيٹهی ميں جلتی آگ تاپ رہا تها ۔اس کے سامنے ہی کهڑا مونگ پهلی والے کی

اس نے گرم ہاتهه اپنے بدن پر پهيرتے هوۓ کہا ۔" سردی بہت ہے آج "   
مونگ پهلی والے نے اپنے سويٹر کا گال کچهه اوپر کو کهينچتے ہوۓ کہا " تو يارتم پہنتے کيو ں نہيں کچهه "   

 لے وہ جتنا ظلم کرتا ہے ميرے پہ ر ک ۔۔۔ کيوں پہنوں ؟ وہ جو اوپر بيٹها ہے اس کو يہ بتاؤں کہ ميں ہار گيا ؟نا" 
گوں گا پر اس سے کبهی نہيں  ۔ کر لے ، کر لے ۔ ميں اس سے کچهه مانگنے واال نہيں ۔ بندوں سے خيرات مان

مجهے بهی گبهرو جوان بناۓ گا ؟ور وہ مجهے دے بهی کيا سکتا ہے ؟ ميری ٹانگ دے گا ؟ ۔۔۔ ا  
" اوۓ يار کيوں متها لگا کے بيٹها هے تو اهللا سے ۔۔۔ کوئ جوڑ وی هووے؟"   

کوئ جوڑ ہی نہيں توپهر کس واسطے ميرا متها " اس نے زور سے کہا " يہی تو ساری بات هے موال بخش "
!!"سے مينوں ايسا لکهيا ؟ کی کيتا ميں اس دے نال؟ يے کوئ جواب اس دے کول تے آۓ د  

ئ ليتا هوا بوال  جمامونگ پهلی واال بيزاری سے"  پيڑهیو جا بابا، کون سمجهاۓ تينوں ۔۔۔ تيری تے مت ہیا" 
ر توبہ توبہ کرتا دونوں ہا تهه کانوں کو لگا کر آسمان کی طرف دہکها اور منہ ہی منہ ميں کچهه کہا ۔۔په  

 دو منٹ ديکهتا ہی يٹهی نصرت کی طرف ديکها ۔ ايک منٹ ، وہ کچهه دير چپ کهڑا رہا پهر مڑ کر گاڑی ميں ب
جب " ر کر سر جهکا ليا اور نيچے کو ہو کر جيسے سيٹ ميں دهنسنے کی کوشش کی ۔  رہا۔ نصرت نے ڈ

مين ما س کے بڑے خزانے ميں تو مجهے پيدا کيوں کيا تها ؟ يرے حصے کی کوئ خوشی هے هی نہيں ام
س نے تلخی سے کہا پهر ا!! و ، ميں بهی زمين پر جاؤں گا ے بهی پيدا کر مجهنگنے گيا تها اس کے پاس کہ



مين پر تهوک کر بغل ميں دبی بيساکهی کے ڈ نڈے پر ہاتهه رکها اور کهٹ کهٹ کرتا يجوم ميں غا ئب هو گيا ۔ ز
 احمد واپس آيا تو وہ چپکے چپکے رو رہی تهی 

کرتے  نکهيں صاف اس نے بهی آ " کچهه نہيں " کہا تے ہوۓ اس نے شرمندگی سے آس پاس ديکه" کيا ہوا ؟" 
 هوۓ آہستہ سے کہا  

حمد نے ناگواری سے کہا ۔ نصرت نے چونک کر اس کی طرف ديکها تو وہ ا" تو پهر يہ رونا کس لۓ ؟ " 
اور بائ دی وے  يہ بال تم پر بالکل اچهے نہيں " اسے بہت دور نظر آيا ۔ جيسے پاس ہو کر بهی پاس نہ ہو۔  

  احمد نے اس کا ہاتهه دبا کر چهوڑ ديا اور گاڑی چال دی ۔" ہے ۔ اسی لۓ رونا آرہا ہوگا  رلگ
    لۓ بيٹهی رهی ۔ه وہ نہ ہنسی نہ مسکرائ بس سينے ميں ايک بوجه
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