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 السالم علیکم!!!
د ہماری ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام ناولز اور موا

 مصنفہ / مصنف کے نام اور ٹائٹل سے محفوظ ہیں۔
فہ / ان تحریر کے رائٹس کریزی فینز  آف ناول اور مصن 

خص مصنف کے پاس محفوظ ہیں بغیر اجازت کوئی بھی ش

 ان تمام ناولز مواد کی نقل نہیں کر سکتا۔
، بالگ قل شدہ مواد پکڑے جانے کی صورت میں متعلقہ فردن

مہ دار یا ویب سائیٹ کو درپیش آنے والے مسائل کا وہ خود ذ

 ہوگا۔
وٹ:ن  

 ہمیں اپنی ویب سائٹ کریزی فینز اوف ناول کے لئے

لکھاریوں کی ضرورت ہے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ 

روانا کاپنے ناول، افسانے، کالم، آرٹیکل اور شاعری شائع 

کو  چاہتے ہیں تو اردو میں ٹائپ کرکے مندرجہ ذیل زریع

 استعمال کرتے ہوئے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔
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ائع انشاءہللا آپ کی تحریر دو دن کے اندر ویب سائٹ پر ش

 کر دی جائے گی۔
 تفصیالت کے لیے ان رابطوں کا انتخاب کیجیے۔

 
 

پبلیشرز   کریزی فینز آف ناول  
 
 
 

Email : crazyfansofnovel@gmail.com 

Facebook Page : fb.me/CrazyFansOfNovel 

Facebook Group : https://web.facebook.com/groups/292572831468911/ 

Website Url : https://crazyfansofnovel.com 

 

 شکریہ
 انتظامیہ کریزی فینز آف ناول!!!!!!
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 افسانہ
 .انوکھا نکاح

 از قلم زاہرہ جعفری
 

و. اگر یہ کرن کی بچی!  ابھی کے ابھی میرے فلیٹ میں پہنچ

نے اس  اسانئمنٹ بھی وقت پہ مکمل نہیں کیا نہ تو اس ہٹلر

  .بار نہیں بخشنا. سعد نے سختی سے کرن کو ڈانٹا

. 

ولیایک تو تم بھی نا....... کرن چڑھ کر بآ رہی ہوں یار...... .  

. 

ظاہر کیا میں؟بولو نا بات مکمل کرو اپنی میں کیا؟ سعد ب

  .غصہ مگر شرارت سے بوال

. 

. 

کہیں  انسان!  اور کیا .کرن معصومیت سے بولی........ کریال

  .کا. وہ منہ میں بڑبڑائ
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. 

. 

ک ای محترمہ آپ کچھ زیادہ ہی اونچا بول گئی ہیں. اس نے

  .ایک لفظ چبا کر کہا

. 

. 

ے ت ت تم ووویٹ کرو میں ابھی آئ. کہتے ساتھ ہی کرن ن

  .کال ڈسکنیکٹ کر دی

  .مسٹر کریال.  وہ مسکرائ

. 

. 

  .او میڈم!  ہوش میں تو ہو. جیا نے کرن کی ناک دبائ

. 

. 
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ر ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہو یار...... کرن جی بھ

  .کے بدمزہ ہوئ

. 

. 

ہنچو.... فلحال اپنے رنگ سمیٹو اور سعد کے فلیٹ میں پ تم

. وسی , ارحم اور ہما کب سے ہم دونوں کا ویٹ کر رہے ہیں

جیا سنجیدہ ہوئ  .  

. 

. ولیاچھااااااا...... کتنے کلو ہوا؟ کرن بھی سنجیدگی سے ب .  

. 

  .کیا؟ جیا نے پوچھا.

. 

. 

  .ہمارا ویٹ

ئیاہر بھاگ گاس سے پہلے کہ جیا کچھ سمجھتی کرن ب .  
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. 

. 

یکرن کی بچی!!!!  سدھر جاؤ.  جیا اس کے پیچھے لپک .  

. 

. 

 

ساتھ  کرن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیا نے اس کے

  .والی

. 

مجال ہے جو کبھی تم سیریس ہو جاؤ...........  جیا نے  .

  .غصے سے کہا

. 

  .اوکے باس.  کرن نے جیا کو سلیوٹ مارا .

. 

نے والی نظروں سے اسے گھوراجیا نے کھا جا .  

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Aansuon ki Dua | By Samreen Ahsen (Compleat Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e8
 

Page | 8 

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

 

  .سعد اپارٹمنٹ

. 

ار یار ان دونوں نے نہیں سدھرنا..... آدھا گھنٹے سے انتظ

ہاکر رہے ہیں. سعد نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ک .  

. 

 ہممم... کچھ کرنا پڑے گا ان کا...... ہما پر سوچ انداز میں

  .بولی

. 

. 

حم نے پوچھاکیا؟ ار .  

. 

. 
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ان کو............ ہما کی بات مکمل نا ہوئ تھی کے دروازہ 

  .کھول کر وہ دونوں اندر آیئں

. 

. 

ائیں. سب لوگ ملکہ عالیہ کے استقبال کیلئے کھڑے ہو ج

  .کرن نے آتے ہی ہانک لگائ

. 

. 

 آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں آرہی ہوں.  سعد

  .غصے سے بوال

. 

. 

  ....وہ.. وہ... جیا منمنائ

. 

. 
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ت سے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی آئ.  کرن معصومی

  .بولی

. 

. 

  .........سعد غصے سے اس کی طرف بڑھا

. 

. 

 کرن بھاگ کے ہما کے پیچھے چھپ گئ...... آپی آپ کو

ے جیجو کی قسم مجھے اس جالد سے بچا لیں....... وہ ہما ک

حم نے ان لیاکان میں بولی مگر ار .  

. 

و گیا اے یار سعد چھوڑ اسے.... پہلے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہ

ی ہے..... ارحم نے سعد کا راستہ روکا.  سب نے اپنی اپن

  .جگہ سنبھالی

. 

. 
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ں آپ؟ میڈم اپنی لڑائی میں مجھے کیوں سولی پہ چڑہاتی ہی

ھیارحم نے کرن سے سرگوشی کی مگر ہما بھی سن رہی ت .  

. 

ہیں.   س کریلے کو صرف آپ ہی ہینڈل کر سکتےکیونکہ ا

  .کرن سنجیدگی سے بولی

. 

 اور ہما میڈم آپ؟ میری قسم کے با وجود بھی خاموش.........

  .خیریت ؟ ارحم نے ہما کو چھیڑا

. 

  .وہ... وہ... ہما کنفیوز ہوئ

. 

وسی  اوے مجنوں!!  گھر میں پرسنل سپیس نہیں ملتی کیا؟

  .نے ارحم کو تنگ کیا

. 

اش تو ہمیشہ ایسے ہی دوسروں کی جاسوسی کرتا رہ. شاب

  .بیٹا شاباش! لگے رہو.  ارحم نے طنز کیا
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. 

  ..........ہاں ہاں مجھے تو جیسے

. 

ح چپ!  سعد نے وسی کی بات کاٹی........ سوتنوں کی طر

ہ رکھی بعد میں لڑنا فلوقت اس پہ توجہ کرو.  سعد نے میز پ

دہ ہو ف اشارہ کیا تو سب سنجیفائلز اور لیپ ٹاپ کی طر

  .گئے

کا سانس  تین گھنٹوں بعد اسائنمنٹ مکمل ہوا تو سب نے سکھ

  .لیا

. 

. 

  .ایک گڈ نیوز ہے.  سعد نے باری باری سب کو دیکھا

. 

بولتی  کرن اٹھنے لگی مگر جیا نے اسے واپس بٹھا دیا.  اب

  .بند ہو گئی ہے کیا؟ جیا نے اسے چھیڑا

. 
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. ھایار...... ارحم سے انتظار نہیں ہو رہا ت بول بھی دے اب ..  

. 

نے واال سسپینس تو ایسے کریٹ کر رہا ہے جیسے بھابی ال

  .ہو..... وسی کہاں چپ رہنے واال تھا

. 

  .اگر میں کہوں... ہاں تو......سعد نے رازداری سے کہا

. 

جیا اور کرن کے ۓکیا؟؟ سب کو شاک لگا.... سوا .......  

. 

سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا کون.... ارحم .  

. 

  ......کرن کی دھڑکنیں تیز ہوئی

. 

  .دا ون اینڈ اونلی..... ہم سب کی الڈلی....... کرن

. 
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  .سعد نے گویا بم پھوڑا

. 

  .......وسی نے ارحم کو دیکھا......... اور پھر کرن کو

. 

 ..........کرن کا دل بے قابو ہوا

. 

کے  یہاں آئیں گے...... نکاح پرسوں ہم دونوں کے پیرنٹس

  .لیے..... سعد نے ایک اور دھماکا کیا

. 

 .کرن الل ٹماٹر ہو گئ

. 

  .!!!وسی بمشکل مسکرایا..... گونگریٹس

. 

ا.  ارحم نے وسی کو دیکھا جو اندر سے ٹوٹا ہوا لگ رہا تھ

  ...........اور پھر ہما کو جو وسی کو دیکھ رہی تھی
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. 

ہما نے ایک ساتھ کہامبارک ہو!!  ارحم اور  .  

. 

ے مجھے ضروری کام ہے.... سی یو لیٹر...... وسی بنا رک

  .چال گیا

. 

رحم اچھا گائیز..... ہم بھی چلتے ہیں....... فی امان ہللا....... ا

  ....اور ہما .کمم چلے گئے

. 

  ......اوکے برو!  میں بھی چلتی ہوں..... جیا بھی اٹھی

. 

.... کرن بھی جیا کے پیچھے رکو میں بھی آ رہی ہوں.

  ........لپکی

. 

  .اوکے ہللا حافظ. .....سعد نے مسکراتے ہوئے کہا
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...................................... 

  .....دو دن بعد

  .........کرن ہاؤس

یار بیٹا جلدی کریں آنے والے ہوں گے وہ سب........... جاؤ ت

ے بولیںہو جاؤ.... شاباش.. کرن کی امی پیار س .  

. 

  ........جی مما

. 

لو جی محترمہ آپ کا نکاح ہے آج اور آپ ایسے ہی کھڑی 

  ....ہیں..... جیا نے انٹری ماری

. 

 ہمم..... تمھارا ویٹ کر رہی تھی..... آؤ میرے روم میں.......

  .کرن جیا کو روم میں لے گئی

. 
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 السالم علیکم آنٹی......... وہ میں نے آپ کو ریکھا نہیں

  .تھا..... جیا نے کرن کی امی کو سالم کیا

. 

.. دیر وعلیکم السالم! بیٹا جلدی سے کرن کو ریڈی کر دو..

  ...ہو رہی ہے

. 

  ..............جی آنٹی

. 

  ......سعد ہاؤس

ارے واہ!  آج تو مسکان ہی نہیں جا رہی..... مسٹر 

  ....کریال...... ارحم نے سعد کو چھیڑا

. 

اح ہے خوشی کیوں نہیں ہو گی........ آفٹر آل نکہمم.. ....بھئ 

  .........میرا آج....... سعد نے جواب دیا

. 
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 ارحم.... خیر تو ہے.... یار کب سے دیکھ رہا ہوں وسی جب

  .....سے آیا ہے چپ چپ بیٹھا ہوا ہے

. 

 ہمم.... ارحم نے وسی کو دیکھا........ اس کا کوئی پرسنل

  ......پروبلم چل رہا ہے

. 

ے نام لیا.... بندہ حاضر.... وسی ان کے پاس آ کے شوخی س

  .بوال

. 

وچھاکوئ بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ سعد نے وسی سے پ .  

. 

ھ سے ہاہاہا.... وسی کو کیا پریشانی ہو گی...... وہ تو خود مج

  ...گھبراتی ہے..... وسی نے بھر پور ایکٹنگ کی

. 

  ........ارحم نے اداس نظروں سے اسے دیکھا
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. 

چلو بچوں... دیر ہو رہی ہے....... جلدی کرو...... ہما بیٹا 

ےآنٹی کو بالؤ اندر سے..... سعد کے بابا ان کے پاس آئ .  

. 

  ....جی انکل...... ہما اندر چلی گئی

. 

ۓاور سب کرن کے گھر کی جانب روانہ ہو ..  

. 

  ...........کرن ہاؤس

م کرنے کے ی کو ویلککرن کے پیرنٹس گیٹ پر سعد کی فیمل

  ........لیے کھڑے تھے

  ....اور وہ آ گئے

. 

ڑی تم!!!؟؟؟ کرن کے ڈیڈ کی نظر جوں ہی سعد کی مام پر پ

  ......تو وہ بولے
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. 

  .......آپ !!!!!؟؟؟ سعد کی مام بھی حیران ہوئیں

. 

ی کرن آپ کی بیٹی ہے....... سعد کی مام نے دل سے دعا ک

  ......کہ ایسا نہ ہو

 

  .......جججج... جی..... کرن کے ڈیڈ بھی شاکڈ تھے

. 

  ......آپ سب اندر آیئں.... بیٹھ کے بات کرتے ہیں

  ....کرن کی مام نے سب کو اندر بالیا

  ......سب گیسٹ بیٹھ چکے تھے

کرن اور جیا دروازے کی اوٹ میں چھپی سب دیکھ رہی 

 ........ ..تھیں

. 

. 
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کر  ........ ہم یہ نکاح نہیںمیں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں

  ......سکتے....... کرن کے ڈیڈ نے گویا بم پھوڑا

  ......سعد جھٹکے سے آٹھ کھڑا ہوا....... کیوں؟؟؟

. 

عنی دراصل........ بات یہ ہے کہ..... کرن میری پہلی بیوی ی

سعد کی مام کی بیٹی  ہے....... کرن اور سعد ٹونز 

ہ یں نے کرن کی اور سکینہیں......... ڈایورس کے وقت م

ن صاحبہ نے سعد کی کسٹڈی لے لی تھی....... اس وقت ا

 کے نام امان اور آمنہ تھے جوکہ بعد میں بدل دیے گئے

م تھے..... اسی وجہ سے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ہ

چوں کیا کر رہے ہیں...... اور کچھ ہماری غفلت کے ہم نے ب

کر  پہ سارے معامالت تے پر بھروسہ کر کے بن ملے فون

ہ لئے.......... میں آپ سب سے ایک بار پھر شرمندہ ہوں ک

  ......آپ نے اتنا تکلف کیا

. 

ود سعد اور کرن کی سانسیں رک چکی تھیں....... یہاں موج

  .......ہر فرد کی حیرت عروج پر تھی
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. 

. 

 

عنی دراصل........ بات یہ ہے کہ..... کرن میری پہلی بیوی ی

کی مام کی بیٹی  ہے....... کرن اور سعد ٹونز  سعد

ہ ہیں......... ڈایورس کے وقت میں نے کرن کی اور سکین

ن صاحبہ نے سعد کی کسٹڈی لے لی تھی....... اس وقت ا

 کے نام امان اور آمنہ تھے جوکہ بعد میں بدل دیے گئے

م تھے..... اسی وجہ سے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ہ

چوں ہے ہیں...... اور کچھ ہماری غفلت کے ہم نے بکیا کر ر

کر  پر بھروسہ کر کے بن ملے فون پہ سارے معامالت تے

ہ لئے.......... میں آپ سب سے ایک بار پھر شرمندہ ہوں ک

  ......آپ نے اتنا تکلف کیا

. 

ود سعد اور کرن کی سانسیں رک چکی تھیں....... یہاں موج

  .......ہر فرد کی حیرت عروج پر تھی

. 
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سے سعد گرنے کے سے انداز میں نیچے بیٹھ گیا........ ا

  .....کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا

. 

ہر طرف سناٹا چھا گیا....... سب چپ تھے... اور حیران 

  ......بھی

. 

ی مطلب یہ کہ آپ ہی میری ریئل فادر ہیں؟ سعد نے خاموش

  .........کو توڑا

. 

ہ کیا ہو بیٹھ گئی....... ی کرن بھی دروازے سے ٹیک لگا کر

.. اس گیا....... میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا...

  .نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا

. 

ی جی.... )کرن کے فادر(  عمران صاحب نے سعد کی بات ک

 .تصدیق کی

. 
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نے آہستہ آہستہ سرگوشیاں ہونے لگیں اور مہمانوں نے اپ

 .. اب صرف  مولوی صاحب.... سعد کیگھروں کا رخ کیا...

 فیملی.... کرن کی فیملی....... ارحم... ہما..... وسی.... اور

  .جیا رہ گئے تھے

. 

 .... .اب؟عمران صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا

ی جیا اور کرن ان بھی روم میں تھیں...... وسی کوئ ضرور

  ........کال کرنے کے لیے الن میں گیا ہوا تھا

. 

سے  آپ کو اگر کوئی اس قابل لگے تو آپ بچی کا نکاح اس

کروا دیں..... اس سے بچی کی عزت پہ کوئ حرف نہیں 

  ....آنے گا.... مولوی صاحب نے مشورہ دیا

. 

  ..........عمران صاحب کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے

. 
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ب بھی السالم علیکم!  وسی کے والدین اندر آئے جبکہ وسی ا

ا تھاباہر کھڑ ......  

. 

  .........وعلیکم سالم!!  عمران صاحب نے مصافہ کیا

. 

دھی دراصل....... عمران میں بغیر کسی لگی لپٹی کے سی

 بات کروں گا....... حاشر صاحب )وسی کے والد(  نے بات

 ..... کا آغاز کیا

. 

  .......جی جی کیوں نہیں......  عمران صاحب متوجہ ہوئے

. 

ھا ے کہ اسی ہفتے وسی نے مجھ سے کہا تعمران بات یہ ہ

ی کہ میں تم سے کرن کے رشتے کی بات کروں...... وس

ل کے لئے.....جو کہ میری بھی خواہش تھی. ..... اور میرا ک

آنے کا ارادہ تھا... مگر دو دن پہلے وسی نے منا کر دیا 

...سو کیونکہ کرن کے نکاح کی خبر اسے تب ہوئ تھی ...
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کہ بیج میں ہی رہ گئی....... مگر اب جب یہ بات ہم سب کے

بیٹی بنانا  کرن کا نکاح نہیں ہو سکتا تو میں اس بچی کو اپنی

  .....چاہتا ہوں.  انہوں نے سیدھی اور صاف بات کی

. 

ید سعد جلدی میں باہر بھاگا.....  اس میں ہمت نہیں تھی مز

  ....سننے کی

. 

ھاوسی سعد کو دیکھ کر حیرت سے اس کی جانب بڑ ..........  

. 

... ہللا تمھارے نصیب میں کرن کا ساتھ لکھ چکا ہے.....

  ...........مبارک ہو...... سعد نے وسی کا کندھے پہ ہاتھ رکھا

. 

عد سعد تو......... وسی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی س

  .........نے اسے گلے لگا لیا

. 
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یں...... ان یصلے ہپاگل ہو گیا ہے کیا؟.........یہ سب ہللا کے ف

س میں ہم انسانوں کا کوئ عمل دخل نہیں ہوتا..... سعد نے ا

  ......کی قمر پے مکا جڑ دیا

. 

 آآآ ہ ہ ہ.....  ظالم انسان......  ایک تو یہ تیرے پیار بھرے

  ....زوردار مکے....... وسی درد سے کراہ اٹھا

. 

رے ل نہیں کچل چل..... ایکٹر نا ہو تو...... چل اندر آ کوئ قت

 گا تجھے......... سعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب

  ........بڑھا

. 

 عمران صاحب اب بھی کسی گہری سوچ میں گم تھے......

 . ....انہوں نے کرن کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے

. 

لی بابا کو دیکھتے ہی کرن کھڑی ہو گئی اور جیا باہر چ

  .....گئی
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. 

آپ کا  تگو تو آپ نے سن لی ہے...... میںکرن بیٹا ساری گف

جواب جاننے آیا ہوں..... آپ فکر مت کریں.... آپ کی 

رائے  مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو گا... انہوں نے کرن کی

  .........پوچھی

. 

وچنے بابا.... کین آئی ٹیک سم ٹائم ٹو تھنک........ اس نے س

  ......کا وقت مانگا

. 

 

... کتنا وقت ؟ہممم.... اوکے بیٹا.  

. 

  .......کچھ دن..... وہ منمنائ

. 

  .........اور سعد کمرے میں داخل ہوا
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س کرن میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے نظریں مالتی........ ا

  .......نے اپنا سر جھکا لیا

. 

 

  ......کرن....... سعد نے نرمی سے کہا

. 

  ......ہمم..... اس نے جواب دیا

. 

.... کنفیڈینٹ کرن..... وہی دھیما لہجہنئی یہ نہیں.. ......  

. 

 .....ہم.... کرن نے سر اٹھایا....... پر نظریں نہیں مالئیں

. جو  کرن...میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے..... پر اب تک

ہ جذبات ہمارے دلوں میں ایک روسرے کے لئے تھے...... و

رشتہ  کا کیا حرام تھے...... ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم دونوں
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ہے...... سعد نے کرن کی تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر 

ہ کیا....... مگر اب جب ہم دونوں سب کچھ جانتے ہیں تو ی

ں گے. غلط ہے....... وقت لگے گا پر ہم اچھے بہن بھائی بنی

  ........اس نے شرارت سے کہا

. 

مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہورہا 

.کرن افسردگی سے بولیہے .......... ...........  

. 

ے..... کچھ غلط نہیں ہو رہا.... یہ سب ہللا کی "کن" کا کمال ہ

ے اب تم بھی اس "کن" پہ "لبیک" کہہ دو.........سعد نے اس

  .....سمجھایا

. 

  .......مطلب؟ اس نے نا سمجھی سے پوچھا

. 

  .....چندا...... وسی کو مایوس مت کرنا......... سعد نے کہا

. 
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ہونے  پر..... وسی نے اچھا نہیں کیا......... میرا نکاح کینسل

یج کی دیر تھی اور اس 'لنگور' نے اپنے پیرنٹس کو بھ

  .دیا........ کرن اپنی پرانی ٹون میں واپس آئ

. 

  ........عمران صاحب نے اسے گھورا

. 

پاگل...... اس نے تمھاری عزت بچانے کے لئے ایسا 

ے ورنہ لوگ بہت باتیں بناتے..... سعد نے اس کیا.........

  ......سمجھایا

 

  .....پر

. 

وہ جو  پر ور کچھ نہیں...... کرن ہللا کی رضا کو دیکھو.......

ں ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے واال ہے تمہارے حق می

 کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا..... بھروسہ رکھو ہللا

یا سی کی بات... تو اس میں کپر......... اور جہاں تک رہی و
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لئے  برائی ہے ؟......اس کے جذبات بہت پاکیزہ ہیں..... اسی

حرم اس نے تمہیں نہیں بتایا........ وہ چاہتا تھا کہ تمھارا م

ھی وہی بننے کے بعد تمہیں بتائے...... اور دیکھو ہللا کو ب

تمہارے حق میں بہتر لگا....... اس کے جذبات کی قدر 

ھانا .. سعد نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا........ سمجکرو......

و میرا کام تھا اور سمجھنا تمھارا..... امید ہے عقل سے کام ل

  .....گی.......... سعد نے گیسٹ روم کا رخ کیا

. 

... مسٹر کریال!.... اممممم..... نہیں کریال بھائ....... ۓاو

آواز دیرکو ذرا.... ادھر آؤ........ کرن نے پیچھے سے  .....  

. 

ر کر عمران صاحب مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھی

  ....گیسٹ روم میں چلے گئے

. 

  .......کیا ہوا؟ سعد واپس اندر آیا

. 
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ہ میں خود جا کر اعالن کروں کہ سگنل گرین ہیں.......... و

  ......رازداری سے بولی

. 

سے بوال اچھا..... تو میں بتا دیتا ہوں....... سعد شرارت ......  

. 

 ..........بابا کو بتانا ہے...... خود مت بتانا

. 

وم اوکے باس!! سعد نے  کرن کو سلیوٹ مارا اور گیسٹ ر

  ..........میں چال گیا

. 

ی کے جیا موقع پاتے ہی اندر آئی.....  کیا فیصلہ ہوا...... وس

  ......بارے میں...... جیا نے سنجیدگی سے پوچھا

. 

 ... ناٹ وسی...... کال ہم جیجو..... کرن نے جیا کیان ہوں..

  .اصالح کی
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. 

سچ!!  کرن....... بہت مبارک ہو......جیا نے اسے گلے 

 . .لگایا

. 

  ...اور تھوڑی ہی دیر بعد وسی کی آواز گونجی

  .قبول ہے.

  .قبول ہے

  .قبول ہے

  ......اب کرن کی باری تھی

  .قبول ہے

  .قبول ہے

  .قبول ہے

. نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی سب ..  

  ......وسی کرن کو دیکھتے ہوئے زیر لب بوال
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...... ہر بے شک ہللا اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا.

 .........آزمائش کے بعد ہمیشہ سکون دیتا ہے

. 

کا انتظام  مسٹر رومیو نظریں نیچی رکھیں....... پرسنل سپیس

کو چھیڑامیرے ذمے..... ارحم نے وسی  ........  

. 

  .......وسی نے ارحم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا

. 

 ارے ارے یہ کیا ؟ جیجو آپ کی وائف تو ادھر ہیں..... آپ

کو  ارحم جیجو کو کیوں گھور رہے ہیں ؟ جیا نے بھی وسی

  ....تنگ کیا

 

..... مسٹر لنگور! رونا نہیں ہے.... اچھے بچے نہیں روتے

ٹانگ اڑائہما نے بھی  .  

. 

  ,,..... ....ٹیشو دوں؟ جیا نے ٹیشو وسی کی طرف بڑھایا
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. 

  .......ارے ارے یہ کیا...... جیا...... سعد نے سختی سے کہا

. 

  .......وہ..... میں تو......... جیا کی زبان لڑکھڑائی

. 

........ سسٹر ایک ٹیشو سے بات نہیں بنے گی...... ڈبہ الؤ

السعد سنجیدگی سے بو .....  

. 

  ......سب نے مل کر قہقہ لگایا

. 

رہا  کرن نے نظریں اٹھا کر دیکھا....... وسی اسی کو دیکھ

  ..تھا........ اس نے مسکرا کر چہرہ جھکا دیا

 

. 

 ختم شدہ
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_________________________________ 

تی امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اپنی قیم

اہ کیجئےرائے سے ہمیں ضرور آگ  

 فی امان ہللا 

اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد 

ا معاملہ رکھیے ہللا آپ کے لیے بھی خیر و عافیت ک

 فرمائے

 آمین
 کریزی فینز آف ناول   پبلیشرز
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