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ساحل کی گھاس کو الگ الگ کرتے ہوتے ،ایک د فع بھی ب نا مڑے ،ایک ایک قدم ب نکنا یدکاروں کی طرح حلنا  ،ساحل
کو یار کرکے شہر کی طرف سندھے حل پڑا -میں شہر میں کنا کررہا بھا ؟ ب نا کسی م طلب کے قلم گھر کے پوسٹروں کو دیکھنا ،
ے دابت کو زیان پر ب نکنا ہوا حل رہابھا -دل کے کسی کوتے سے ،ہار گنا ،ہار
کٹڑے کی دکاپوں کی کھڑکیوں کو یکنا ہوا ا پن
گنا کے پڑپڑاتے کی آواز سنائی دے رہی بھی -نہیں یہ نہیں ہو سکنا ،میں خود کو ایک زور کا جھٹکا دب نا اور بھرحل پڑیا-
ے بعد میں دویارہ گھر کی طرف لوٹ حال-
ے اسی طرح پڑھنا رہا  -ا سک
قربب آدھے گھنن
ے کھڑا ہو گنا  -دیکھو ،سا من
ے کے من ظر کی کنا پرسکون صورت ہے-
ساحل کی طرف نکل  ،میں وہاں پربھوڑی دپر کے لن
اوکئی ماں یاپ اور بچی تنیوں ،ایک طرح کے سکون کے سابھ سمندر میں جھوتے جھوتے ،چنن
ے پتھر بھی نک بھی نک
ے چنن
ک
ے -جہاں میں کھڑا بھا وہاں یک ایکی آواز سنائی دے رہی بھی-
کر ہنس ھنل رہے بھ
ب
مست
ے ہوتے" ،دماغ کے کافی تٹز آدمی ہیں یہ؟ وہ  ،قربب ق نل میں ضرور ایک
"وافعی " خوکندار تے زور لگا کر پتھر ھننکن
ے"-
ع ظیم شخصیت ب نی نگ
ے سے کم درجہ
ے -ا پن
"ہاں ہاں ،ضرور ضرور " اوکئی تے فخر کے سابھ اوبچی آواز میں کہا " -وہ بچین میں بھوڑا الگ بھ
ے "-
والے انسان سے بھی رحم دلی اور عزت سے تنش آتے بھ
لج
ے ہوۓ آنسو کے سابھ پوری طرح سے نہہ
ے احساس د پن
میں کھڑا کھڑا رو رہا بھا  -دل کے ایدر کی وہ ا ھنیں  ،ایک ا جّھ
کر صاف ہوگنیں -
میں پو ہار گنا  -یہ پو اجّھی یات ہے -اس ہار کو پو ماب نا ہی ہوگا -ان لوگوں کی جیت ،مٹرے کل کے آغاز
ے ایک پئی کرن یابت ہوگی-
کے لن

ل
( )١حایائی میں <دورو>ل فظ کا استعمال کنا گنا ہے حسکا فظی معئی <کیخڑ> ہویا ہے -لنکن ہماری بحقیق کے م طاپق ،فویا یاسی شہر کے حس

غالقے کا ب نان اس کہائی میں کنا گ نا ہے وہ ایک مدو جزر واال غالقہ ہے-
( )٢اس دور میں  ١٨١ملی لیٹر کی پویل کا ذکر ہے-
( )٣حایائی گھر میں دروازے کے قربب ب نا ایک طرح کا سٹڑھی نما جیوپرہ -حس پر کھڑے ہوکر آتے والے سے مالقات وغٹرہ کی حائی
ے <سکندائی>ل فظ کا استعمال کنا گنا ہے-
ہے-حایائی میں اس کے لن
( )٤گرمی میں نہنا حاتے واال ایک طرح کا حایائی نہناوا-
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ایک ایک کر ،صاف صاف میرے دماغ میں گھوم گیا  -میں اسے برداشت نہیں کر یا رہا تھا -
"کیا وہ خیریت سے ہے ؟" اچایک سر اوبر اتھا نہ چانے کیوں اس طرح کا سوال میری زیان سے نکل بڑا -یقینی ایک
مجرم والی ،ملزمانہ اور چایلوسی والی مسکراہٹ میرے چہرے بر تھری تھی -نہ یاد میرے ایدر اتھی تھی برقرار ہے-
ج
ے
"اوں ہاں ،کسی طرح سے "-ی یا کسی ھجھک کے خوش مزاجی کے ساتھ خواب دے  ،خوکیدار نے رومال سے ا پن
ے اسے تھی ساتھ لے آؤں" کہا -
ے ہونے" ،اگر آپ کو دقت نہ ہو پو اگلی د فع آنکا سکرنہ ادا کرنے کے لن
چہرے کا پسینہ پو جھن
ے کہ اجھل بڑا  -نہیں نہیں ،اسکی ضرورت نہیں ہے ،میں نے صاف صاف انکار کر دیا  -زیان سے
میں جیس
ی یان نہ کی چانے والی ذلت میں محسوس کر رہا تھا-
لیکن  ،خوکیدار نہت خوش دکھ رہا تھا -
س
"بچوں کے یارے میں کہا چاۓ پو ،شب سے بڑا واال نہیں یاس کے ریلوے ا ٹیشن بر کام کریا ہے -اس کے بعد
ے بعد ایک اور لڑکی ہے  -شب سے آخر والی آتھ سال کی ہے ،خو کہ اس سال ای یدائی اسکول میں
ایک لڑکا ،تھر ایک لڑکی ،ا سک
ج
ے
داچل ہو چکی ہے -اب چا کر تھوڑا اطمی یان ہوا  -اوکنی نے تھی کافی برپسای یاں ھیلیں -کیا ی یاؤں ،وہ پو آپ کے جیس
بڑے گھر میں اس نے برپیت یائی تھی کے نہت کجھ الگ سا تھا  "-اس کے چہرے بر تھوڑی اللی ن مودار ہوئی اور اس
ے ہونے کہا " ،نہ شب آپ کی ہی مہریائی تھی -اوکنی تھی ہمیشہ آپ کے یارے میں یات کرئی رہنی ہے -آی یدہ
نے ہیسن
ج

ے ساتھ میں لے کر آؤنگا  "-نکایک سنج یدگی کے ساتھ " ،تھیک ہے یب
ھنی کے روز ضرور آپ کا سکرنہ ادا کرنے کے لن

ے گا "-
آج ای یا ہی ،آپ ای یا خ یال ر کھن
ے  -میں کام سے زیادہ پیسوں کی فکر میں برپسان تھا -مجھ سے چپ چاپ پیٹھا نہ گیا پو میں
ے تھ
ے بعد  ،تین دن گزر چک
ا سک
ے کی سوچ کھڑکھڑا نے ہوۓ دروازے کو کھوال ہی
ے والی ایک جھڑی لے کرسمیدر کی طرف نکلن
نے ہاتھ میں یاپس کی گھو من
تھا کہ یاہر میں تین جیوں ،پوکایا( )٤نہن
ے ہوۓ ایک بچی ،کو نصوبر کی طرح ایک
ے ہوۓ ماں یاپ اور الل ریگ کا کیڑا نہن
دوسرے کے بعل میں ق طار ی یا کر کھڑے ہونے یایا  -نہ اوکنی کا کینہ تھا -
ّ
ے والی ڈراؤئی آواز میں غصّ
ے سے تھرا لہجہ میری زیان سے نکل بڑا-
خود تھی کٹھی نصور نہ کر سکن
ے میں یاہر چایا ضروری ہے -معاف کریا ،تھرکٹھی آیا"-
ے اتھی سے کجھ کام کے سلسل
ے آۓ؟ آج مجھ
" چل
اوکنی ایک سمجھدار درمیائی عمر کی عورت ہوچکی تھی  -آتھ سالہ بچی تھیک پوکرائی کے زمانے والی اوکنی کی جیسی دکھ رہی
ے چا رہی تھی -میں ماپوسی کے ساتھ ،اوکنی کے ایک ل فظ
ے یک
تھی  -پیوقوقوں کی طرح چالی آیکھ سے احمق کی طرح مجھ
ے ہونے اس یاپس کی جھڑی سے
ے ہونے سمیدری ساچل کی طرف نکل بڑا -ہاتھ میں لن
ے ہی ،تھا گن
ے سے نہل
پو لن
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سنہرا من ظر
د
ّمحم معین الدین
سمندر کےساحل پہ ہرابھرا ساہ بلوط کا پیڑ ،اس پیڑکے حاروں طرف ب ندھی ب نلی سونے کی زنجیر  -پشکن -

ے سستی
نچین میں میں کچھ اچھی ف ظرت واال اپشان نہیں بھا -ہمیشہ گھر کی نوکرانیوں کو پرپشان کربا ،ابھیں بھٹکار لگابا رہ نا -مچھ
سے کافی نفرت بھی -جشکی وجہ سے میں سست نوکرانیوں کو حاص طور سے بھٹکار لگابا کربا بھا -اوکتینہت سست نوکرانی بھی -
ے چھلن
ے کہا حاۓ نو وہ چھلن
ے کے لن
اگر اسے ابک سیب کو چھلن
ے دو تین د فع ہابھ روک کر پہ حانے کنا سوچتی رہتی  -اگر اسے
ے ہوۓ پہ حانے کب بک ادھر
ستی سے پہ کہا حاۓ نو ،ابک ہابھ میں سیب اور ابک ہابھ میں حاقو لن
"اری" نو اسی وقت خ
ادھر گھورنی رہتی  -اسے دبکھ کونی بھی باولی سمچھ بیٹھنا  -میں کتی د فع اسے باورچی حاپہ میں ،ب نا کچھ کام کے نیوقوقوں کی طرح
چ
کھڑی ھونی بابا -نچدہ ہونے کے با وجود بھوڑی ھچھک کے سابھ عجب طرح سے میں اسے بھٹکار لگابا " -اری اوکتی دن چھوبا
ہے ری" وغیرہ کسی پزرگ کی طرح ڈابٹ نا -اب سوچ نا ہوں کہ میں اسے کیسی سجت سنابا بھا  -اس سے بھی نہیں ین پڑا نو میں
نے ابک دن اسے بالبا اور تصوپروں سے بھری پڑی تصوپر والی کناب سے پربڈ کرنے ہوۓ قوج کے جوانوں کی تصوپروں کو
ق
ے
ے کاموں میں مصروف سٹ نکڑوں جوانوں  :گھوڑے کی بیٹھ پر بیٹھ
ے ا نن
ے کو کہا  -اس کناب میں ا نن
ابک ابک کر ینچی سے کا نن
ے ہوۓ جوان  ،کندھے پہ ب ندوق لٹکاۓ ہوۓ جوان وغیرہ ،کی تصوپریں بھیں  -اس نے ہیر
ہوے جوان ،ہابھ میں چھنڈا لن
ے جیرل کی آدھی
ے وہ صرف بیس تصوپروں کو ہی کاٹ سکی  -اس میں بھی ا سن
اوکتی کو صنح سے سام ہو گتی ،ب غیر کچھ کھاۓ بین
ے لگا -میں نے
ے کی طرح د کھن
منچھ ہی اڑادی ،نو ب ندوق لٹکاۓ ہوۓ جوان کے ہابھ کو اپشا کابا کے وہ بھنک بھالو کے ننج
غ
ے
ے ہابھ کے پسین
ے بھٹکار لگانی -گرمی کا موسم بھا  -اوکتی کو جوب پسینہ آبا بھا  -کتی ہونی تصوپریں ا سک
اسے اسکی ہر لطی کے لن
ے ہوۓ میں میں نے اس کے
سے پرپیر ہو چکیں بھیں  -پہ دبکھ میں گآ نیوال ہو ابھا اور اسے ابک الت دے ماری -حا نن
ے کہا " -آج بک میرے
ے دایں گال کو بکڑ ،منڈی گاڑ کر رونے لگی -رونے رونے ا سن
کندھے پر بھوکر ماری بھی لنکن اوکتی ا نن
ماں باپ نے بھی میرے چہرے پر الت نہیں ماری -میں ہمیشہ اسے باد رکھوبگی! "  ،سشکی والی اسکی آواز شکانیوں سے بھری
د
ے کی اس کے مقدر میں ہی بھا ،میں نے اس کو نہت سنابا  -نہاں بک کے اب بھی ،
پڑی بھی -ظاہر ہے میں چڑ گنا  -جیس
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