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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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 ونی
 ازقلم

 نور ملک
 
 
 

ے آج کا دن کچھ لوگوں کے لیے خوشی..اور کچه لوگوں ک

 ........ لیے موت جیسا سینٹا لیا تھا ساری زندگی کے لیے
 

ے فروری کے میہنے میں کالے سایہ بادل جن کی وجہ س

صبح ہونے کی وجہ سے بھی رات کا ماحول لگ رہا 

تھا ........بادل اتنے زورشور سے گرج اور برس رہے 

 ........تھے.....کہ مانو رو رہے ہو

 

ے جو قبرستان سے سب چلے گئے تھے...بس چار لوگوں ک

گی آج رو رہے تھے بےآواز ، جیسے سب ختم ہو گیا تھا ذند

سے ..............دار جی ، ارحم ملک 

 ............................اور
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 حال

 

ے مریم سارے راستے خاموش ہی رہی تھی ، بولنے کے لی

ادا  کچھ نہیں تھا ........ کسی کے گناہ کی سزا آج مریم نے

 ........ .کی تھی، یہ بس وہ جانتی تھی

 

یرونی ملک وال کے بیرونی دروازہ پر گاڑیاں روکیں تھی ، ب

کی گاڑیاں ملک وال داخل  دروازے کے کھولتے ہی سب

 ہوئی تھی،

 

س سب گاڑیوں سے نکل کر گھر کے اندر جا چکے تھے،ب

 .....ارحم باہر سے ہی گاڑی بھگا لیے گیا تھا
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مریم اپنی سوچوں میں تھی کے مسز ملک نے مریم کے 

 بازو کو زور سے دبوچ کر گاڑی سے باہر نکال،

 

کے منہ میں ہی  آہ ہ ہ ہ ہ ہ...........ہلکی سی چیخ جو مریم

 ...کہی دب گئ تھی

 

یوں مریم کو لگا اس کا اس کے باوز پر مسز ملک کی انگل

 دہنس رہی ہو

 

لیکن  تم....تمہارے بھائی نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ،

یٹے کو تمہارے بھائی کو سزا میں قتل نہیں کیا گیا ، میرے ب

 انصاف نہیں مال، بس امیر خاندان دیکھ کر تمہارا نکاح

ی میرے بیٹے سے کر دیا، پر افسوس تمہاری زندگی ک

کی  سانسیں کم کر دوں گئی ، تم یہاں ایک بے جان پرندے

 ...........طرح ہو جس کو قید کر دیا گیا ہے
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......یہ مسز ملک کے الفاظ مریم کو زہر کے تیر لگے تھے .

 بس وہ سوچ سکی تھی

 

ور ھی امسز ملک مریم کو گھسٹتے ہو اندر لے کر گئی ت

 .....سکین )گھر کی پرانی مالزم( کو آواز دی تھی

 

ی سکین کسی بوتل کے جن کی طرح سامنے آئی تھی، ج

 ......... بڑی مالکن کوئی حکم

 

ابل نہ اس قتل کی بہن کو کوئی کمرہ دیکھو جو رہنے کے ق

پنے ہو، اور سکین کو آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کرتی ا

 ......کمرے کی طرف چل دی

 

اور دل میں ہی سوچتی خوش تھی ،مریم کے انجام 

نا دو کو......مریم بی بی میں تمہاری زندگی موت سے بتر ب

 ................... گی بس دیکھتی جاو
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 ماضی

 

وا چل اکتوبر کے مہینے کی کیا بات تھی ہر طرف ٹھنڈی ہ

وج صبح ہی صبح مالزموں کی ف رہی تھی .....ملک وال میں

 ........ کام میں لگی تھی

 

یے ادهے مالزم باہر لون میں سب ملک وال کےمکینوں کے ل

ہ بنا ناشتہ کی میز لگا رہے تھے ....اور کچھ کچن میں ناشت

 ...رہے تھے

 

کمرے میں سورج کی روشنی آرہی تھی جس سے مغرور 

تھ کھوں پر ہاشہزادے کی نیدہ میں خلل ڈالی تھی.....جو آن

رکھے دوسری طرف رخو کر کے پھر سو گیا تھا، اس 
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و کمرے کو دیکه کر اس کمرے میں رہنے والے کے زوک

ماضی️شوق کا علم ہو  

 

ا ، ارشد آپ مریم سے پوچھ کر ہی شادی کا فیصلہ کرے گ

 مریم بہت معصوم ہے اور میری بچی ہر بات پر ڈر جانے

یسا انسان ہےوالی ہے،اور آپ تو جانتے ہیں عدیل ک ....... 

 

گزار  آپ کو کیا لگتا ہے مریم عدیل کے ساتھ ساری زندگی

 ......... سکے گئ

 

ر ہو مجھے تو سوچ کر ہی مریم کے لیے پریشانی ،اور فک

 .......رہی ہے

 

ا رہے او........ہو آمنہ بیگم ہم کون سا کل مریم کو ڈولی بیٹھ

ے یم کے لیہیں ، ابھی تو بھائی صاحب اور بھابھی نے مر
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اپنی  پسندیدگی ظاہر کی ہے اور سوچنے کا وقت دیا ہے اور

 .......... مریم ابھی پڑه رہی ہے

 

 زیادہ سے زیادہ منگنی کر دے گئے اور پڑهی کے بعد

 ..............شادی کیوں سی کہا نہ

 

شتہ جی جیسا آپ کو ٹھک لگئے ، لیکن آمنہ بیگم کو یہ ر

ی ا ، لیکن ارشد صاحب کمریم کے لیے کچھ مناسب نہ لگ

وجہ سے رازی ہو گئ اور مریم کی آنے والی زندگی کی 

 ..............دعا گوہ رہی

 

الی نے کیا لیکن کوئی نہیں جانتا مریم کے نصیب میں ہللا تع

 ...........لھکا ہے، یہ تو بس ہللا تعالی کو علم تھا

 

 "قدرت کے فیصلہ کون بدلہ سکتا ہے"
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ئ لیا تھا اور چپ کر کے واپس چلی گمریم نے یہ سب سن 

 ...........تھی

 

  

 

العہ لون میں سربراہ کرسی پر دار جی بیھٹے اخبار کا مط

م کو کر رہے تھے ، یوسف صاحب اور یاسر صاحب اپنے کا

 .......... لیے کر باتوں میں مصروف تھے

 

اشتے کے مالزموں کو ن زینب بیگم اور مہرالنساء بیگم گھر

 ........... کی میز لگانے کی ہدایت دے رہی تھی

 

ا اتنے میں ارحماں اور نور لون میں سب بڑوں کے پاس آی

 ....گئے تھے
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یا اسالم و علیکم دار جی دونوں نے مل کر دار جی کو سالم ک

 ........تھا

 

دار جی نے اخبار میز پر رکھا کر دونوں کو گلے لگا 

 .......... تھا

 

کسی ہو میرے پیارے بچوں، اور ارحم نہیں آیا اب 

 ..........تک

 

نے دار جی اسالم وعلیکم آپ نے یاد کیا اور میں آپ کے سام

 ........ہو

 

 ......... ارحم چلتا ہو دار جی کے پاس آیا اور پیارا کیا تھا

 

....بس آ گیا میرا شیر کیسے ہو اور اتنی دیر سے آٹھے ہو...

ات کو دیر سے سویا تھا ، کام کر رہا تھادار جی ر  
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ہممممم بھائی کام ارحماں نے ارحم آنکھ دبہ کر شرارتی 

ماں انداز میں کہا تھا...ارحم نے کرسی پر بیٹھتے ہی ارح

 ......کے سر پر تھپڑ لگا تھا

 

دار جی نے دونوں کو لڑتا دیکھ کر ناشتہ کا حکم 

اشتہ کرودیا........... اچھا ٹھک ہے چلو بس اب ن  

 

..اور اور پھر سب نے مل کر اتوار کے ناشتہ مل کر کیا تھا.

 ..........ایسے ہی ہنسی مزاق میں دن گزارہ تھا

 

  

 

 .........آج ارحماں ،ارحم، نور شوپنگ کے لی مال آئے تھے
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ے کر نور اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھے، ارحم کال کا کہ

طرف ہو گیا تھا ، اور ارحماں نور کی شوپنگ سے ایک 

 ....... بور ہو رہا تھا

 

ارحماں بور ہونے کی وجہ سے ادهر ادهر دیکھنے میں 

س مصروف تھا کہ اتنے میں ارحماں کو کالے رنگ کے ڈری

ھتے میں وہ لڑکی کوئی پری ہی لگ رہی تھی ، جس کو دیک

 .......ہی ارحماں آنکھیں گھومنا بھول گیا تھا

 

ھنڈ کالے لمبے بال، دوده جسی رنگت ، گالوں اور ناک پر ٹ

کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی ، اور تو اور اس کی کالی 

ا بھول جاتا بڑی بڑی آنکھیں کوئی بھی دیکھتا تو پلک جھپکن

، ارحماں کے لے تو وہ کوئی پری تھی ، جو اس کا دل 

کہا  ڈهڑکا گئ تھی....ارحماں بھول گیا تھا کہ وہ اس وقت

 .......... ہے.......اور کس کے ساتھ آیا ہے
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ارحماں بھائی آپ کہا کھو گئے ہیں، ارحماں کو ہوش نور 

ہ کی آواز سے آیا تھا، ارحماں نے نور کو دیکھ پھر اس جگ

جہاں ابھی وہ لڑکی کھڑی تھی لیکن اب کوئی نہ تھا ، 

و ارحماں نے مسکراتے ہوے بالوں میں ہاتھ پھرتا نور ک

 کو کہا اور وہ لوگ پھر مال سے گھر کے لیے چلچلنے 

 .............دیے تھے

 

  

 

 حال

 

ہاں تو مریم بی بی آج سے یہاں اس کمرے میں رهو 

 ......... گئی

 

ی کی مریم نے ایک نظر کمرے کو دیکھ تھا ور آنکھیں کھول

وار پر تھا......درودی کھولی رہا گی تھی، یہ کمرہ اپنا آپ بولتا
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رف گہرا نیال رنگ اس کے ساتھ سفید رنگ .........باہیں ط

پر  ایل. ای. ڈی لگا تھا، دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا ،جس

روم  دنیا جہاں کے پرفیوم تھے، اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ

ی اور واشرم تھا........... مریم کو لگا، وہ کسی محل کے اعل

 .........شان کمرے میں ہو

 

 لیکن مریم نے جیسے ہی جہازی بیڈ کے اوپر ارحم کی

 ..........تصویر دیکھی مریم نے اسی وقت مالزم کو دیکھ تھا

 

و ان یہ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئی ہیں سکین بی .......یہ ت

 ...... کے بیٹے کا کمرہ ہے

 

کبھی  سکین تو سیکتے میں تھی ، ملک وال کے مکینوں نے

ب و احترام سے نہیں بولیا تھاان کو اتنے اد ......... 
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ط سکین بی آپ مجھے کہاں لیے آئی ہیں ، یہ آپ مجھے غل

پنے کمرے میں لیے آئی ہیں .....سکین بی نے جلدی سے ا

 آپ کو سھی کیا تھا اور مریم بی بی آج ہی آپ کا کمرہ ہے

ں ان کہتے ساتھ کمرے سے چلیں گئی تھی اور دل ہی دل می

ےدعا گوہ تھی ،نے مریم کے لی  

 

، کہ یہ ہللا بچی پر اپنا کرم کرنا ، پیچے مریم پریشن تھی

 ..............کمرہ میرا کیسے ہو سکتا ہے

 

لیے  مریم کو نہیں تھا پتا کہ سب ایک چال تھی جو مریم کے

 ........................زندگی مشکالت کر دے گئی

 

ر ڈر یشان،اواور کوئی تھا جو مریم کے انجام کا سوچ کر پر

 ........رہا تھا

 اور دعا گوہ تھا کے آنےوالے وقت میں سب ٹھکی ہو
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م نے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ، پر یہاں تو سب بدل گیا ہ

آپ سے جھوٹ کہا تھا ہمیں معاف کر دے ، 

 ...................معاف

 

  

 

ٹی ہو کے سامنے کھ سکین بی کے جاتے ہی مریم ڈریسنگ

 ............ گئی تھی

 

یسے ایک مریم کو آینئہ میں اپنا ایکس بھی آج اپنا نہ لگا تھا ک

 ....... پل میں سب بدل گیا تھا

 اور اپنی سوچوں میں کھو گئ تھی

 

 کچھ دیر پہلے
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ن اپنے مریم آج یونیورسٹی سے جلدی گھر آیا گئ تھی ، لیک

نے گاڑیاں دیکھ کر رک گئ تھیگھر کے سام ..... 

 

اپنے  دیکھنے ارشد جہانگیر آپ کے پاس دو راستے ہیں...یا

...ارشد  بیٹے کا بتا دے یا اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دے

ور صاحب اور آمنہ بیگم کے تو منو سروں پر بم گراہ تھا ا

یا مریم جو اندر آرہی تھی یہ سب سن کر ہی سانپ سونگھ گ

 ..........تھا

 

 ارشد صاحب کو پہلے ہوش آیا تھا اور آتے ہی غصہ سے

یں آگ بگوال ہو گے تھے......آپ کا دماغ تو ٹھک ہے کے نہ

یں میں کیوں اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کرو اس سب م

میری بیٹی کا کیا گناہ ہے جو آپ یہ بات بول رہے 

 .............ہیں
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 کھ لیا تھا،ارحم نے مریم کو دروازہ کے دوسرے طرف دی

 .......اور ارشد جہانگیر سے مخاطب ہو تھا

 

اس کا بتا  آپ کے بیٹے نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، یا تو

ٹی کو دے کے کہا ہے ، یا تو اس کے گناہ کی سزا آپ کی بی

 دینی پڑے گی سمجھ ،

 

ٹھونے آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں نہیں تو آپ کی بیٹی کو ا

ٹی کا اس لیے چپ کر کے اپنی بیمیں دیر نہیں لگے گئ ، 

 ...........نکاح پڑوها دے، مولوی صاحب ساتھ آئے ہیں

 

گھر  آمنہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا ، کہ مانو ان کے

 ...........کو اور بچوں کی زندگی میں نظر لگ گئ تھی
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عصوم نہیں خدا کے لیے بیٹا میری بیٹی کو چھوڑا دو، وہ م

ے رحم کرو آمنہ بیگم نے ارحم کے آگئہے، خدا کے لیے 

 ........ہاته جوڑ دے تھے

 

اس  ٹھک ہے آپ لوگوں کو شرفت کی زبان سمجھ نہیں آتی

و لیے اب مجھے اپنے حساب سے اپنے کام پر عمل کرنا ہ

 .........گا

 

ی مریم کے تو ہاتھ اور پاوں ٹھندے پڑ چکے تھے ، ارحم ک

 ے کہ کمرے کیباتوں سے، ارحم نے کچھ قدم ہی لے تھ

خاموشی کو ارشد جہانگیر کی آواز نے توڑا تھا، ارشد 

 جہانگیر نے ہر مان لی تھی اور ہاں کر دی تھی، اتنے ہی

و دیکھا بے یقینی سے مریم اور آمنہ بیگم نے ارشد صاحب ک

 تھا..................حال
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د آپ رہا تھا، ارشمریم، اور آمنہ بیگم کو تو یقین ہی نہیں آ

وئی ایسا نہیں کر سکتے میری بچی کے ساتھ. .جب ہمارا ک

سنا آپ  گناہ نہیں تو میری بچی کو کوئی سزا نہیں ملے گی

 .......نے ،میں یہ نکاح کسی صورت نہیں ہونے دو گی

 

نانا ہو آپ ایسا کچھ نہیں کرے گی آمنہ، آپ کو ہمارا فیصلہ م

 ...........گا

 

ہ آپ کا کسی صورت نہیں مانتے یہ فیصل نہیں کبھی نہیں

ارشد، آپ آج غلط ہیں ...........آمنہ بیگم چیخ پڑئیں 

 ........... تھیں

 

ھ نہیں آمنہ بیگم ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں مریم بچی کو کچ

ہو گا ، جو اتنے دیر سے خاموش بیھٹے تھے اب دار جی 

 .............بولے تھے
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ہت کو دیکھ تھاسب نے بے یقینی سے ملک وجا ......... 

 

 آپ عمر میں بڑے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ

 ....ممکن نہیں .......آمنہ بیگم نے صاف انکار کیا

 

ف نہ ہم جانتے ہیں کے آپ کو ڈر ہے ، مریم کو کوئی تکلی

دے  ہو لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے

 .......... گے

 

ین نہیں پر یقین ہے ، وہ کبھی ہمارا یقہمیں اپنے پوتے ارحم 

 .......... توڑے گا

 

 .........اس لیے آپ نکاح کے لیے مریم بچی کو بولیں
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 دار جی یہ آپ کی سوچ ہے ، اس خونی کی بہن کو مرنا ہو

گا،وہ بھی روزانہ.....خون کے آنسو روئے گئ 

ھاروزانہ. .............ارحم نے یہ سوچ تھا بول نہیں سکتا ت  

 

صاف  آمنہ بیگم مریم کو بول کر لے آئیں، مریم بیگم آنسو

 ....... کرتی مریم کو بولنے چلی گئی تھی

 

ی مریم نے رو رو کر اپنے ماں باپ کو سمجھنا چاہا تھا، ک

اب  حامد بھائی نے کوئی خون نہیں کیا یہ جھوٹ ہے لیکن

 ........سنے اور سمجنے کو کچھ نہیں تھا

 

 یم ارشد جہانگیر،مریم ارحم ملک بناور کچھ دیر میں مر

 .......گئی تھی
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گی مریم کو رخصت کرتے وقت ارشد صاحب نے معافی مان

ماں  تھی کے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ، اور مریم اپنے

 ..................... باپ کے گلے لگ کر رو پڑی تھی

 

  

 

ون بھگا رہا تھا ، لیکن سک ارحم کب سے کار سڑکوں پر

 ......... کہی نہیں مل رہا تھا

 

تھا اور  ارحم وہ دن نہیں بھوال تھا کیسے آفس کی میٹنگ میں

ا ہے ، اسپتال سے کال آئی تھی،کے ارحماں کا اکسیڈینٹ ہو

 .....ارحماں کی حاالت بہت کرٹیکل ہے ...........کا سنا تھا

 

 ........... سمندر کے کنارے
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ر نے اچانک بریک لگی تھی ، گاڑی کے سٹرینگ پ ارحم

 .............. سر رکھ لیا تھا

 

اور اپنی سوچوں میں ڈوب گیا تھا، جس میں بس ارحماں 

 .........تھا

 

  

 

 دو ہفتے پہلے

 

،  ارحم بھائی آج آپ سب کے لیے میرے پاس سرپرائز ہے

ت سے..پلیز بھائی را ارحماں کال پر بات کر رہا تھا ارحم

 ........سات بجے گھر آجایئے گا

 

ر رہا ارحماں ایسی کیا بات ہے بھائی جو تو اتنا خوش سونڈ ک

 ........ہے
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سے  بھائی .........پلیز آپ بس جلدی گھر پر آجانا نہیں تو آپ

 ..........ناراض ہو جاوں گا اور کبھی بات نہیں کرو گا

 

 ............ اوکے ارحماں

 

 .............تھنکیو بھائی

 

 ..........ہللا حافظ بھائی

 

ی اوپر کس کو پتا تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے جو سیده

 .......پر جاکہ قبول ہوئی تھی
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ٹھیک ایک گھنٹے بعد ارحم کو گھر سے کال آئی 

 تھی..........ارحم نے معذرت کر کے کال پک کر لی تھی ،

گا اب تنگ نہ کروارحماں کہہ تو رہا ہو آجاو   

 

سی لیکن جو خبر ارحم کو آگے سے ملی تھی ارحم کو لگا ک

 ..............نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو

 

ل بتائی ارحماں کا اکسیڈینٹ ہوا تھا ، ڈاکٹرز نے حالت کرٹیک

ول تھی اور گھر والوں کو حاالت فیس کرنے کو پہلے ہی ب

 ............دیا تھا

 

ھر کے گھر گیا تھا ، حامد سے بات کر کے گ ارحماں ، حامد

تھا اب  کے لیے نکل گیا تھا لیکن کیسی کو یہ نہیں پتا

 ............. ارحماں کبھی گھر نہیں آئےگا
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ھی ارحماں کے سر پر اور دل والی جگہ زیادہ متاثر ہوئی ت

،جس کی وجہ سے خون روکنے کا نام نہیں لیے رہا 

 ........... تھا

 

تا دیکھا سپتال کے کوریڈور میں اپنی فیملی کو روجب ارحم ا

 .........تو ارحم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا

 

ارحم ڈور کر دار جی کے پاس گیا تھا...دار جی ارحماں 

 ...... کیسا ہے ، ڈاکٹرز نے کیا کہا، بولیں نہ دار جی

 

موم، ڈیڈ، چاچو، چاچی، کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں 

...ارحم چیخ ہی تو پڑا تھاہے ... ....... 

 

 .......نور میری پرنیس تم بتاو ارحماں کیسا ہے
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ے ارحم بھائی ،ڈاکٹرز کہے رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہ

ارحماں بھائی کو اس کے لیےدعا کرے اور حاالت فیس 

 کرنے کو کہا ہے...................نور گلے لگ کر رو پڑی

 تھی

 

لی کو کچھ نہیں ہو گا نہ نور نے تس بھائی ، ارحماں بھائی

نہیں  چاہیئے تھی، نہیں کچھ نہیں ہو گا ارحماں کو میں کچه

 ...........ہونے دوں گا

 

سے باہر آئے تھے،سب نے ایک  ICU اتنے میں ڈاکٹرز

 ...........ساتھ ارحماں کا پوچھا تھا

 

 ڈاکٹرز نے سب کو ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا لی

 ...........تھی
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ملک صاحب ............ارحماں کے پاس زیادہ وقت نہیں ، 

رہے  حاالت بہت کڑٹیکل ہے آپ لوگ مل سکتے ہیں پر یاد

 .......ارحماں بات نہ کرے

 

 .......... آگیا تھا ICU ارحم نے ڈاکٹرز کی سنی ان سنی کرتا

 

و ارحماں میرے بھائی ، بڈی دیکھ تجھے کچھ نہیں ہونے د

تا کھلتا ہمارے ساتھ ہو گاگا تو پھر سے ہنس  ........ 

 

ھا ، ارحماں نے آنکھیں کھول کر ارحم کو مسکرا کر دیکھ ت

 ....... بھائی آپ سے بات کرنی ہے

 

و ارحماں نہیں ڈاکٹرز نے بات کرنے سے منا کیا ہے ، ت

سن  ٹھک ہو جا پھر کریں گئے..........نہیں بھائی پیلز بات

ت حامد ہے ن..........نہ کالج لے ، وہ میرا دو.....و......وس
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ک.....ک..کا اس کے بارے م...مم..میں بتانا ہے 

 ،ووووو.....وہ

 

 ....... ارحماں کی سانسیں بند ہوتی چلی گئی تھی

 

 ارحماں کیا ہو بولو کیا ہو......بولو ارحماں چپ کیوں ہو

 ........ گئے ...نرس ڈاکٹرز ارحم چیختے ہوئے بوال رہا تھا

 

آتے ہی ارحم کو باہر نکاال دیا تھاڈاکٹرز کے  ...... 

 

 ....... جب ڈاکٹرز باہر آئے تھے تو ارحم نے پہلے پوچھا تھا

 

 ...........میرا بھائی کیسا ہے ڈاکٹرز

 

 .....آئی ایم سوری ارحم ملک صاحب
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 ....................ہی از نو مور

 

ارحم کو کچھ سونی دیے رہا تھا وہ تھی گھر والوں کی 

اور چیخیں کی آوازیں رونے . ........... 

 

 ............ .ارحم کی ساتھ ہنسانا، شراتوں بھرئی باتیں

 

اور ارحم جب اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا تو رات کے 

 .......سایے بہت گہرے ہو چکے تھے

 

 ........اب ارحماں کہی نہیں تھا

 

ارحم نے کار سٹاٹ کرکے گھر کی طرف موڑ دی 

 .........تھی
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 جب گھر واپس آیا تھا ، تو ملک وال اندهیرے میں ڈوب ہوا

 ......تھا

 

ک بیرونی دروازہ کھولتے ہی ارحم اندر آیا تھا ، گاڑی پار

کرتے ہی، اپنے کمرے کی جانب چل دیا 

 ........................تھا

 

  

 

 ماضی

 

  

 

سوچوں سے وہ لڑکی جا ہی نہیں رہی  ارحماں کی

تھی....ارحماں جتنا سوچتا تھا اتنا ہی وہ دل و دماغ پر چھا 

 ..........گئ تھی
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اک اس کے کالے لمبے بال، دوده جسی رنگت ، گالوں اور ن

ی پر ٹھنڈ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی ، اور تو اور اس ک

 ................. کالی بڑی بڑی آنکھیں

 

اپنی سوچوں میں اتنا ڈوب تھا ، کہ ارحم کب اس  ارحماں

 ........کے پاس کب آیا بیھٹا ، ارحماں کو معلوم نہیں ہو

 

ارحماں .....ارحم نے جب آواز دی تھی تب ، ارحماں اپنی 

 ........خیالوں کی دنیا سے ، حقیقی دینا میں آیا تھا

 

ہ ا وارحم بھائی آپ کب آئے ، ارحم نے اپنے بھائی کو دیکھ

 ............پھر بولنا شروع کیا تھا

 

جب تم کسی لڑکی کے خیالوں میں تھے.......لڑکی 

 ...... کو...کو......کون ، لڑکی آپ بھی نہ بھائی
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وہ کیا  میں نہ کیا ہاں سچ ہی تو بول رہا ہو، چلو بتاو کون ہے

 .......... کرتی ہے

 

بھائی سچی کوئی نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہو گی 

.......سچیہے  ......... 

 

جب  ارحماں ٹھیک ہے ابھی نہ بتاؤ کے وہ کون ہے ....لیکن

 .......... سہی وقت آئے ، اپنے بھائی کو بتانا

 

ھی تو ارحم بھائی جب ایسا کچھ ہو گا تو آپ کو بتا دو گا، اب

 ........ مجھے اپنے بھائی کی شادی میں بھنگڑے کرنے ہیں

 

 ...... کیوں سہی کہا نہ
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اہاہاہاہاہہاہاہاہاہاہہاہ ........ 

 

 .......... ارحم اس کی بات سے قہقہہ لگا اٹھا تھا

 

 .......... .اچھا ٹھیک ہے ، تم ڈال لینا اپنے بھنگڑے

 

 .......ارےے ........بس میں کیوں آپ بھی ڈالے گے بھنگڑے

 

 کیا .......ارحم کو شوک لگا تھا ،وہ بھی چالیس والٹ کا،

سے ارحماں کی بات  ...... 

 

سے ہاں نہ بھائی میں بھی اپنی پیاری ربائیہ بھابی کو ای

 .........شوک دیکھنا چھاتا ہو
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 ربائیہ اورف......لیڈی ڈینا، ارحماں نے دل میں سوچ تھا ،

 .......بول کر اپنی شامت تھوڑی النی تھی

 

 ......تم پاگل ہو گئے ہو ، آرام کرو ارحماں چلو شاباش

 

......بات تو سنےبھائی پلیز... ..... 

 

ھااور ارحم کان بند کر کے اپنے کمرے سونے چال گیا ت ....... 

 

اور ارحماں پھر اپنی پری کے خوابوں میں کھو گیا 

 ..............تھا.......نید کب آئی پتا ہی نہیں چال

 

  

 

 حال
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ڈ یم کو اپنے بیارحم جب اپنے کمرے میں داخل ہوا اور مر

 .........پر لیٹ دیکھ کر دماغ گھوم گیا تھا

 

 ......اور اتنے ہی زور سے چیخا تھا

 

 ...........تم یاں کیا کر رہی ہو

 

 ارحم اتنے زور سے چیخا تھا کے مریم کو لگا ......کہ اس

 سے کوئی گناہ ہو گا ہو

 

ی مجھے مالزم نے یہ ہی کمرا بتا تھا کہ آج سے مجھے یا ہ

ہنا ہےر  ......... 

 

 .........وہ جنتی تھی کے وہ ونی ہے
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مجھے آپ بتاہ دے کہ کہاں رہنا ہے .......آپ کا حکم 

 ....... منو

 

تھپڑ  ابھی مریم کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کے ارحم کے

 .....سے وہ زمین بوسہ ہو گی تھی

 

 .......ارحم نے زمین پر مریم کے برابر بیٹھتے ہوئے

 

منہ زور سے دبوچ تھا مریم کا ........ 

 

ات مریم ارشد .........ارشد جہانگیر کی بیٹی تماری کیا وک

 ........ہے

 

 .......جو میرے سامنے کھڑی ہو کر زبان بھی چلو گی
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 تم ونی ہو......ونی بولتی نہیں ہیں

 

 ......... بس حکم کی پابند ہوتی ہیں

 

 ......سکون بس مرنے کے بعد آتا ہے

 

ھیارحم یہ کہا کر پھر تھپڑوں کی بارش کر دی ت سمجھی .... 

 

گیا  مریم کے نچال ہونٹ ارحم کے تھپڑوں کی وجہ سے پھٹ

 ........تھا

 

جب ارحم مار کر تھک گیا تھا تو پھر چلنا شورو کر دیا 

 .......تھا
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 .......مریم کو بولنے کا بھی موکا نہیں دیا

 

ل رہا تھا....... مومموم.......موم.....ارحم چیخ چیخ کر بو  

 

 مسز ملک بیٹے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آئی

 ........تھی

 

 ......... کیا ہو ارحم میری جان کیوں چیخ رہے ہو

 

 .......یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے

 

زم ( بیٹا مجھے نہیں پتا ...... میں نے سکین ) گھر کی مال

یسے تا نہیں .......یہ ککو کہا تھا کوئی کمرہ دے دو لیکن پ

 .............یاں آیا گئی
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 ...... ......اچھا ٹھک ہے لیے جائے اس کو میں کمرے سے

 

اور ایک کٹ دار نظر مریم پر ڈالتی 

ہوئی.........................اور مریم کے بازو سے پکڑ کر 

 گھسٹتے ہوئے لیے گئ اور باہر لون میں منہ کے بل

️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖پہنکا.............
 

 

 ......زینب بیگم مریم کے برابر بیٹھ گئی تھی

 

مریم کا منہ اپنی طرف کرکے دیکھ تھا اور چہرے پر 

 ......شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی

 

نہ چ......چ........چ.......چ .......ہہم تو مریم بی بی کیسا لگا م

ٹ کی ے مریم کے پھٹے ہوندیکھی کا تحفہ، زینب بیگم ن

 ........ طرف اشارہ کیا تھا
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یم کا جس سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا، زینب بیگم نے مر

 .........منہ دبوچ کر اپنے چہرے کے پاس کیا تھا

 

ی مریم بی بی تم یہاں خون بہا کے تور پر آئی ہو، وہ بھ

کی  میرے بیٹے کے خون میں، سوچنا بھی مت کے تم ارحم

ں ، بن جاو گئ، تمہاری کوئی وکات نہیں اس گھر می بیوی

ا کبھی نوکروں کو بھی عزت ملتی ہے یہاں پر تم افسوس ایس

 ............. نہیں ہو گا

 

ھی اس میں ہونے ہی نہیں دو گی، تم یا لون میں سو گئی سمج

 .......گھر میں درد بھری رات مبارک ہو

 

ں اور اس لی گئی ہیمریم کو لگا تھا، زینب بیگم پھنکار کر چ

 ........پھنکار کا زہر دل و دماغ پر چھا گیا ہے
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 مریم بس بے آواز روتی رہی تھی، یہ رات مریم کے لیے

 .........تکلیف اور درد سے بھری تھی

 

ات زندگی میں کبھی اس کے ماں باپ نے اونچی آواز میں ب

 ......... تک نہیں کی تھی نہ دنٹا، نہ تھپڑ مار تھا

 

ا نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے رب کو پکار مریم

 .......تھا

 

بڑی  یا ہللا یہ کیسا انصاف ہے بے گناہ ہو کر بھی اتنی

 .............سزا

 

 .....................آخر کیوں
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 ارشد صاحب جو صبح سے بےچین تھے، آمنہ بیگم کے

کے کمرے میں آیا گے تھے ،سوتے ہی رات کو مریم   

 

ر دیکھ ارشد صاحب مریم کے بیڈ پر بیھٹے مریم کی تصوی

رہے تھے، کب سے جو آنسوؤں روکے ہوئے تھے وہ اب 

 ..........نکل رہے تھے

 

ی ارشد صاحب کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب مریم نے حامد ک

 .......طرح الگ کمرے میں رہنے کی زاد کی تھی

 

کتی ا وہ بڑی ہو گئ ہے اس لیے الگ رہے سمریم کو لگتا تھ

ا علم ہے، لیکن آمنہ بیگم اور ارشد صاحب کو اس کے ڈار ک

 تھا کیسے وہ راتوں کو آٹھ کر ڈر جاتی تھی اور زوار و

 .............. شور سے چیختی تھی
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کو  لیکن مریم کی زاد کے آگے آمنہ بیگم اور راشد صاحب

 ..........منانا پڑا تھا

 

لے بھی کیسے بھول سکتے تھے جب سکول کے پہ وہ دن

ھے دن مریم نے رو رو کر اپنے باپ سے التجا کی تھی ، مج

نہیں جانا، اور اسی وجہ سے پورا دن سکول کے باہر 

کھڑے رہے تھے ، چھٹی کے وقت مریم نے ارشد صاحب 

 کو وہاں دیکھ کر خوشی سے دوڑتے ہوئے ارشد صاحب

 .........کے گلے لگ گئی تھی

 

ریم ارشد صاحب اپنی سوچوں میں ڈوب تھے کہ آمنہ بیگم م

کب  کے کمرے میں کب آئی تھی اور ارشد صاحب کے ساتھ

 ..........بیٹھ گئ تھی پتا نہیں چال تھا

 

ریم آمنہ بیگم دیکھ رہی تھی کہ ارشد صاحب رو رہے ہیں م

کیا  کی تصویر کو دیکھ کر تبھی ارشد صاحب کو مخاطب

 تھا،
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 دہ رونے کا ارشد وہ میری بچی کو لے گے،اب کیا فائ

دی  سال اپنے سینے سے لگا کر پاال تھا اور آپ نے دے15

یا خون بہا میں، جو خون میرے بیٹے نے کیا ہی نہیں، ک

 ...........جواب دے گے حامد کو کہاں ہے اس کی بہن، بولیں

 

 .......ارشد صاحب تب اپنی سوچوں سے باہر آئے تھے

 

ہ بیگم کو دیکھ کر حیران ہوئے تھےارشد صاحب آمن ......... 

 

 ......... آمنہ آپ سوئی نہیں

 

 .........ارشد صاحب نے پوچھا تھا
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 آمنہ بیگم مسکرای تھی پھر ایک ہی لفظ میں جواب دیا

 .........تھا

 

 .......نہیں

 

کسے  جیسے آپ کو مریم کے بغیر نید نہیں آرہی، تو مجھے

 ............سکون مل سکتا ہے

 

 ....کمرے میں خاموشی چھا گئ تھی

 

ھیکچھ منٹ کی خاموشی کے بعد آمنہ بیگم پھر بولیں ت ! 

 

 ارشد آپ نے اچھا نہیں کیا آپ سارا سچ جانتے ہوئے بھی

 ..........مریم کا کیسے نکاح کر سکتے تھے
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کن آمنہ آپ تو سمجھدار ہیں سچ تو آپ کو بھی معلوم ہے لی

یں نہہم کچھ کر سکتے تھے ، نہ  ......... 

 

بر ارشد صاحب تو کیا کرو میں مجھ سکون نہیں مل رہا، ص

 ............وہ کیسے کرو بتایئں

 

 

 

 ماضی

 

 آج ارحماں کو اس لڑکی کو دیکھے مہینہ ہو گیا تھا، اور

س کہی نہیں ملی تھی نہ دیکھی تھی ، اس لیے ارحماں نے ا

 .................بات کو اتفاق سمجھ لیا تھا
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ے آج ارحماں اپنے دوست سے ملنے واال تھا ، یونیورسٹی ک

ھے تو بعد وہ اب بہت کم ملتے تھے، اگر کبھی ملتے بھی ت

 ............سرسری مالقات ہوتی تھی

 

  

 

ر ارحماں ڈریسنگ کے سامنے اپنے بال بنا رہا تھا جب نو

 .....................کمرے میں آئی

 

ارحماں بھائی میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا ، 

 ....... ارےے......چھوٹی پرنسس تم ہم بھائیوں کی جان ہو

 

ہمارے لیے سب سے پہلے تم پھر کچھ اور سمجھی 

 ............چڑیل
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بھائی ی ی ی ی.........نور چڑیل لفظ سن کر چیخ پڑی 

 .........تھی،بھائی آپ کو میں چڑیل دیکھتی ہو

 

ارے ........لڑکی آرام سے ابھی تو میری شادی بھی نہیں 

اچھا  ہوئی، پہلے ہی کان خراب کرو گئی کیا اور مزاق کیا،

 .........اب اپنے آنے کی وجہ بتاؤ

 

 ایسے ہی بھائی بور ہو رہی تھی ، تو سوچ آپ سے باہر

 ..........چلنے کا کہوں پر آپ تو پہلے ہی سے کہی جارہے ہو

 

رہی  دوستوں کے پاس جارہا تھا ،لیکن میری بہن بور ہو ہاں

 .......ہے تو چلو بتاؤ کہا جانا ہے

 

ارے ارحماں بھائی نہیں ، آپ جاو میں ٹھیک ہو آپ انجوے 

 ......کرے ، میری وجہ سے اپنا پلین خراب نہ کرے
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یپکا میں جاوں تم بور تو نہیں ہو گئ............ نہیں بھائ  

 

سا مسکرا کر دیکھو چلو پھر پیارا .......... 

 

یا نور کا مسکراتا چہرے دیکھ کر ارحماں باہر کو نکل گ

 ..........تھا

 

ی آدهے گھنٹے کے بعد حامد کے گھر کے باہر گاڑی روک

 ........ تھی

 

  

 

 ارحماں نے گاڑی پارک کر کے حامد کے گھر کی گانٹی

ے ی دروازہ کسی لڑکی نبجی تھی اور دو منٹ میں بیرون

 ......... کھول تھا

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e5
4

 

Page | 54 

 

ں وہ حامد نظر گھومنا بھول گیا تھا، یہ لڑکی کوئی اور نہی

 ......شوپنگ مال والی تھی

 

ج ہرے رنگ کے سوٹ میں مریم کی رنگت کھل رہی تھی، آ

کی  بھی چہرا الل سرخ تھا،لمبے بالوں کا جوڑا بنایا تھا جس

، گہری شہد رنگ آوارہ لیٹے چہرے کو چھو رہی تھی

 ................آنکھیں، ارحماں نے ایک بیٹ مس کی تھی

 

و اب ارحماں مریم کو دیکھنے میں اتنا کھو گیا تھا کہ مریم ک

 ......ارحماں کا کھود کو یوں دیکھنا کنفیوز کر گیا تھا

 

مریم نے ہمت کر کے ارحماں کو مخاطب کیا تھا، اور 

 ھے مریم کے بولنےارحماں صاحب جو دل ہارے بیٹھے ت

 .................پر دنیا میں واپس آئے تھے
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 ارحماں کو اپنا آپ برا لگ رہا تھا کہ کیسے اس طرح کی

حرکت کر سکتا ہے، ارحماں نے نظر پھر لئ تھی ، وہ 

 .....مجھے حامد سے ملنا تھا، کیا حامد کا گھر یہ ہی ہے

 

ور حامد جی .......مریم اتنا کہے کر اندر چلی گئ تھی ا

 .........بھائی کو آواز دی تھی

 

 حامد جب باہر ارحماں کو کھڑا دیکھا تو خوش ہو کر گلے

 ...... .ملے تھے دونوں دوست

 

حامد مریم کو چائے کا کہے کر ارحماں کو اندر لے گیا 

 .......تھا

 

وں مریم کمرے میں چائے دینے آئی تھی، لیکن ارحماں کا ی

رہا تھا بار بار دیکھنا کنفیوز کر ...... 
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 ارحماں کو یقین نہیں آرہا تھا ،جس لڑکی کو اس نے مول

 ..... میں دیکھ تھا وہ اسے کہ دوست حامد کی بہن تھی

 

یا اس بات کا علم نہیں تھا ارحماں کو، وہ تو اب بھول بھی گ

 تھا وہ دن،ارحماں کو لگا بس ایک اتفاق تھا، پر آج اپنے

ں دل ہی دل میں خوش دوست حامدکے گھر دیکھ کر ارحما

ہوا تھا ،ارحماں کو مریم پہلی نظر میں اچھی لگی تھی 

سا معصوم سی ، اس دنیا کی لگتی ہی نہیں تھی ، پری جی

 روشن چہرا تھا ایک منٹ کو ارحماں کو لگا اس کی کوئی

حماں اپنا ہو، چہرا دیکھ لگتا تھا، کہاں یہ معلوم نہیں تھا،ار

آئی اور  ھو گیا تھا،کہ مریم کبتو مریم کو دیکھنے میں اتنا ک

کب چلی بھی گئ ، ہوش تب آیا جب حامد نے ارحماں کو 

 ........مخاطب کیا تھا

 

 .......اور دونوں دوست پھر اپنی باتوں میں کھو گئے تھے

 

  

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e5
7

 

Page | 57 

 

آپ نے ارحماں کو کیوں مار دیا ، اس سب میں ارحماں کا 

 ..............کیا قصور تھا

 

 ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا

 

ان بھی کمرے میں خوفناک قہقہہ گونج تھا، سامنے بیھٹا انس

(پندرہ سال سے جس سچ 15ایک پہل کہ لے ڈر گیا تھا...) 

 ......کو میں نے سب سے چھپا کر رکھا تھا

 

ی ارحماں وہ سچ جان گیا تھا اس لیے اس زندہ رہنے کا کوئ

تھا حق نہیں ...... 

 

 ........... اس لیے جان سے مار دیا میں نے
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 او............. ہو

 

 ........ میں نے نہیں حامد نے

 

 ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا

 

 .........خاموش کمرے میں پھر قہقہہ گونجا تھا

 

لیکن اگر ارحم کو سچ پتا چل گیا تو وہ ہمیں مار دے 

 ............گیا

 

وہا بتائے گا سچ ، وہ ارحماں جو مار گیا ہے یا پھر وہ چ کون

حامد جس کو کھود نہیں پتا کیا ہوا ہے اس کی زندگی 

 .........میں
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 .......اور آگے کیا ہونے واال ہے

 

 ............تم بس ارحم اور اس کے گھر والوں پر نظر رکھو

 

ی ک بھباقی سب میں دیکھ لو گا جاو اپنا کام کرو کس کو ش

 ...............نہ ہو سکے ہم پر

 

 ................. جی ٹھیک ہے

 

  

 

 ماضی

 

 ارحم کب سے ارحماں کی میت کو بیھٹا خالی نظروں سے

 .......دیکھ رہا تھا

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e6
0

 

Page | 60 

 

دار جی ، اور دوسرے گھر کے مرد باہر سب کے ساتھ 

و تھےبیھٹے تھے، لیکن سب کی آنکھوں میں آنس ........... 

 

 ..........دار جی جہنوں نے اپنا جوان پوتا کھویا تھا

 ........ایک باپ نے اپنا جوان بیٹا

ھاایک چچا نے اپنا بھتجا وہ بھی بیٹے جیسا کھو دیا ت ......... 

 

ھر رہی زینب بیگم تو خاموش بیھٹی ارحماں کے سر پر ہاتھ پ

ال سو نہیں نکتھی ، اور سر پر بوسا دے رہی تھی ایک آن

 ................تھا

 

تے روتے مہرالنساء اپنی بیٹی کے سراہنے بیھٹی تھی جو رو

 .............. بے ہوش ہو جاتی تھی
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اور  نور ابھی ہوش میں آتے ہی دوڑتی ہوئی نیچی آئی تھی،

ھی، چلتے ہوئے ارحماں کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گئ ت

کرے آٹھ جائے نہارحماں بھائی خدا کے لیے مزاق نہ  ....... 

 

دیکھے بڑی امی، میں، ماما، ارحم بھائی سب رو رہے ہیں 

 ........آپ کو تو اچھا نہیں لگتا نہ کہ ہم سب کا رونا

 

واب نور ارحماں کے چہرے کو پکڑے بوال رہی تھی لیکن ج

 .......نادر

 

 !کسی رشتہ دار نہ دار جی کو نماز جنازے کا کہا

 

تھا دارجی نے حکم دے دیا  .......... 

 

ارحم بےجان قدموں سے ارحماں کی چارپائی تک آیا 

 ........ تھا
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ھنا نور نے ارحم کو خالی نظروں سے دیکھ تھا، جیسے پوچ

 ........... چھا ہو کے کیا ہوا

 

از سب مردوں نے ارحماں کی چارپائی کو اٹھتے ہی ایک آو

 ......بولے تھے

 

 ........ہللا ہو اکبر

 

 ........نہیں

میرے بھائی کو مت لے کر جو ارحم بھائی نہیں 

 ................پیلز

 

 ........... ارحماں بھائی..ئی....ئی...ئی
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 ......نور نے پھر چیخا شور کر دیا تھا

 

 ........مہرالنساء بیگم سے نور سھبلی ہی نہیں جارہی تھی

 

ہسگے بہن بھایئوں جسا پیار تھا ،تو کیوں نہ روتی و .......... 

 

ے گھر کی مالزم نے زینب بیگم کو پکڑا جو سب کو دهک

 ...........دے رہی تھی

 

 .....................نور ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی

 

اں جب ارحماں کو دفن دیا تھا ، تو سب چلے گے تھے، ارحم

ھر کا خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، دارجی کے بولنے پر گ

 ..........رکھ کیا تھا
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رحم جب سب ارحماں کو دفن کے آئے ، تو زینب بیگم نے ا

 ..........کو تھپڑ مارے تھا

 

 ...........کہاں ہے

 

 میرا بیٹا کہاں ہے ارحم تم کہاں چھوڑ آئے ہو بتاؤ مجھے

 .........ارحم خدا کے لیے میرے بچے کو واپس لے آو

 

 ....... زینب بیگم ارحم کے گلے لگے رو پڑی تھی

 

پانی  اپنی ماں کو صاہر دے کر صوفہ پر بیٹھا تھا اور ارحم

 ........کا گالس اپنی ماں کو دیا تھا

 

 .......سب اپنی سوچوں میں ڈوب تھے
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کہ گھر میں پولیس اندر داخل ہوئی تھی، ملک وجاہت 

 ......... صاحب کون ہیں

 

متوجہ  دار جی نے اپنا نام سن کر پولیس والوں کو اپنی جانب

 .........کیا تھا

 

ام جی انسپیکٹر صاحب میں ہو ملک وجہات بولیے کیا ک

 .......ہے

 

یں ملک صاحب آپ کے پوتے کی کل موت ہو گئ، اس کا ہم

ماں دلی افسوس ہے لیکن آپ کو ہمیں یہ بتانا تھا، کہ ارح

ے ان ملک کی کار اکسیڈینٹ میں موت نہیں ہوئی تھی، بلک

 ............. پر کسی نے فائرنگ کی تھی

 

 ..........یہ سن کر سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا
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سری آپ کے پوتے کو پہلی گولی دل کے پر لگی تھی، دو

کی تھی  کار کے ٹایر پر جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش

 ........کہ یہ کار اکسیڈینٹ لگائے

 

 اور یہ رہی اسپتال کے ڈاکڑز کی رپوٹ جس میں صاف

ہ آپ یہ ہے ، اب آگے آپ کا فصیل لیکھا ہے کہ یہ مرڈر کیس

 ........ کیس کو چلے گئے یہ بانده کرے گئے

 

 .......کمرے کی خاموشی کو ارحم کی آواز نے توڑا تھا

 

، اس کی  انسپیکٹر پتا لگو کسی نے میرے بھائی کو مار ہے

 .......سات نسلوں کو ختم کر دو گا میں

 

آنکھوں  لودہایک پہل کے لیے انسپیکٹر بھی ارحم کی خون آ

 ....... اے ڈر گیا تھا
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تھی انسپیکٹر ملک وال سے نکلتے ہی کسی کو کال کی ...... 

 

 ...........جب کسی نے کال آٹھی تو انسپیکٹر بول تھا

 

 ............ہاں جی صاحب آپ کا کام ہو گیا

 

  

 

 ..... ارحم انسپیکٹر سے ملنے گیا تھا

 

ہ یقین کن پولیس سٹیشن میں جو بات ارحم کو چلی تھی ولی

 ....کرنا مشکل تھی
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سب ارحم کا انتظار کر رہے تھے،ارحم مرے قدموں سے 

 ....... چلتا اندر آیا تھا

 

دارجی نے ارحم سے پوچھا تھا ،کیا کہا ہے پولیس نے 

 ......ارحم

 

 .............. ارحم نے دار جی کو دیکھ کر جواب دیا تھا

 

 ........ دارجی ارحماں کے دوست حامد نے مار ہے

 

آخر وقت وہ ہی تھا ارحماں کے ساتھ جو اب کہی نہیں مل 

 ...........رہا

 

ھی یہ دارجی یہ سنتے ہی شوک ہو گے تھے...باقی سب کا ب

 حال تھا
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 حال

 

و نہیں س مریم ساری رات جاگتی رہی تھی ، ایک منٹ بھی

 ......سکی تھی

 

یں آ ملک وال میں سب جاگ گئے تھے ....ارحم اپنی بلکنی م

ھا ، گیا تھا آفس جانے کا دل نہیں تھا لیکن پھر بھی جانا ت

یم لون ارحم اپنی بلکنی سے باہر دیکھ کر حیران ہوا تھا ، مر

ون مال میں سکڑے سمٹہ بیٹھی تھی، ارحم کو تو جیسے سک

ال میں دیکھ کرتھا مریم کو اس ح ........... 

 

 ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی ، ارحم نے

 ....... نیچے لون کی طرف قدم بھڑا لیے تھے
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م کو ارحم کچن سے ہوتا ہوا ، مریم کے پاس سر پر کھڑا مری

 .............دیکھ رہا تھا

 

ہ مریم ارحم تو جسے نظروں کو گھومانا بھول گیا تھا ، بالشب

ال کی حسین تھی،ب  

 

ں دوده جیسے سفید رنگت ، نرم نازک گال جو سی سردیو

 کی آمد کی وجہ سے سرخ تھے،گالبی ہونٹ جس کا نچال

 حصہ تھپڑوں کی وجہ سے پھٹا تھا اور اب وہاں خون جمع

 ..........گیا تھا

 

ی ارحم نے بہت لڑکیاں دیکھ رکھی تھی ا، پر مریم جیس

 ...... کوئی نہیں تھی
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گیا اپنی سوچوں سے باہر نکلتے ہی پھر وہ سب یاد آ ارحم

ھیتھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں جون آلودہ ہو گئ ت ..... 

 

کر  مریم جو اب سو رہی تھی ، ارحم کی کاروائی سے بل بال

 اٹھی تھی ،

 

فریج  ارحم نے نیچے بیٹھتے ہی مریم پر ، اتنی سردی میں

سے  کر دیا تھا ، جسکا پانی مریم کے سر پر پھکنا شروع 

ر مریم اٹھتے ہی اپنے سامنے ارحم کو بیٹھ دیکھ ڈر ک

 .........پیچھے ہو گئ تھی

 

.....کیا ہاں تو پاپا کی پرنسس کسی لگی صبح،ارے......ارے

 ....... ہوا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے

 

 چ......چ........چ.......چ
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رہی بلکل ایسے ہی میرے بھائی کو لینے میں ہو 

 ........... تھی

 

چلو جلدی اٹھو اور اندر چلو تمہارے لے کام ہیں 

 ........سمجھی

 ...ہاں کے ناں .......جواب تو دو

 

 ....... مریم نے بس سر ہالنے میں اپنی بھلی لگئ

 

ہ مل اٹھتے ہی ارحم کے پیچھے چل دی کہ پھر کوئی سزا ن

 یےجائے ہاں تو مریم بی بی وہ رہا کچن جاو سب کے ل

ی مدد ناشتہ بنو، اور ہاں کوئی بھی کیسی سے بھی قسم ک

 ............ مت لینا نہیں تو

 

چلو جاو وہ رہا کچن، مریم کچن میں آئی تو سب مالزم 

 ......... پیچھے ہو گئ جیسے کوئی اچھوت کی بیماری ہو
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تھی ،  مریم نے سب کا ناشتہ بنایا اور میز بھی لگانے لگی

کر  کو کام کرتے دیکھا اور میز پر آیا کہ دار جی نے مریم

ہا مریم سے پوچھا کے وہ ناشتہ کیوں بنا رہی ہے مالزم ک

 .......ہے تو مریم ڈر کر دو قدم پیچھے ہو گئ تھی

 

  

 

ریم دارجی نے مریم کو دیکھ تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا ،م

 .... ....... بچے یہ آپ کو کس نے مار ہے

 

ھی مریم تو دارجی کے سوال سے ہی ڈار کر کاپنے لگئ ت

ر سے کہ اوپر سیڑهیوں سے نیچے آتے ارحم کو دیکھ کر ڈ

یا سر جھوکا لیا تھا، یہ منظر دارجی نے باکھوبی دیکھ ل

 ...........تھا
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پیس سوٹ میں ، بالوں  3ارحم تیار تھا ، نیوی بلیو رنگ کے 

رکھا تھا کو اچھے سے جیال سے سیٹ کر ....... 

 

 ........ اسالم و علیکم دار جی

 

 ......... وعلیکم اسالم

 

 ............. ارحم دارجی کے جواب پر حیران ہوا تھا

 

ض دارجی آج آپ نے میرا نام نہیں لیا، کیسی بات سے نارا

 .......ہیں

 

دار جی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ، اور دیکھتے ہی 

نے  کی میز پر آ گے تھے اور سب دیکھتے سب لوگ ناشتہ

 ......ادب و احترام سے سالم کیا تھا
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 اگر کوئی موجود نہیں تھا ،تو وہ تھا ارحماں سب کی جان

ر سب لیکن اب کچھ نہیں تھا ارحماں کی خالی کرسی دیکھ ک

 ...............کے آنکھوں میں آنسوؤں آیا گئے تھے

 

  

 

نہیں  ت کے نو بج رہے تھے ، لیکن اس گھر کو اتنا روشنرا

 ....... کیا گیا تھا

 

یا گھر میں موجود دو لوگ سر جوڑ کر بیٹھ تھے ، کہ اب ک

 .......کرے جس سے ارحماں کا قاتل سامنے آئے

 

 ......... حامد! بھائی میرے
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الوں خدا کے لیے سوچ اس دن کیا ہو تھا ، نہیں تو پولیس و

بھی نہیں بچا سکو گاسے میں  .......... 

 

 ........عابد

 

میں سچ کہے رہا ہوں ، ارحماں کا خون میں نے نہیں 

 ....... کیا

 

میں مانتا ہو اس دن ہم دونوں ساتھ تھے، لیکن ارحماں 

ا مجھے ارفینج چھوڑ کر کھود کہا گیا اور خون کیسے ہو

 ...........نہیں پتا مجھے

 

اس گیا تھا ، اور یہاں تیرے پ مجھے تو جب پتا چال میں ڈر

ابطہ ہوں، ایک مہینے سے اپنے گھر والوں سے بھی کوئی ر

 ..... نہیں
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 ........پتا نہیں وہ سب کیسے ہو گے

 

 ...... ہم..ہم

 

نتا عابد بس اتنا ہی کہے سکا تھا کیوں کے یہ وہ بھی ج

 ....... تھا

 

کہ ارحماں اور حامد یونیورسٹی وقت سے اچھے دوست 

 ...........تھے

 

پورے کمرے میں اب خاموشی چھا گئ تھی...........مریم 

 .........بچے آپ کھڑی کیوں ہو ، چلو آو بیٹھو ناشتہ کرو

 

دار جی نے مریم کو کھڑے دیکھ کر ، بیھٹنے کو 

 ........... کہا
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گھر کے سب لوگوں نے دار جی کو حیران نظروں سے 

 ........ دیکھ تھا

 

دیکھتا پایا تو بول پڑےدار جی نے سب کو   .......... 

 

ہے  کیا ہوا یہ بھی اس گھر کی فرد ہے ، جیسے سب کا حق

 ............. وایسے اس کا بھی ہے

 

یے یوسف صاحب اور یاسر صاحب کا ناشتہ ہو گیا تھا اس ل

احب وہ الوداع قالمت کہے کر چلے گے تھے، لیکن یاسر ص

ا، بے اتھ رکھ تھنے باہر جانے سے پہلے نور کے سر پر ہ

ے ساقات ہی مریم کو بھی پیار کر کے باہر چلے گے تھ

 ........کسی کو یہ بات ایک آنکھ نہ باهئی تھی
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ل لیکن دارجی کو اچھا لگا تھا اور خوش ہوئے تھے دل ہی د

ے میں، ارحماں کی کہی بات ان کے چہرے پر مسکراہٹ لی

 ..................آئی تھی

 

ف اشارہ بیٹھیں، دار جی نے کرسی کی طرمریم بیٹا آپ یہاں 

 .........کیا تھا

 

ھ مریم نے سب کو دیکھ تھا جو غصہ اور نفرت سے دیک

 .........رہے تھے ، مریم نے نفی میں سر ہال دیا تھا

 

ں دار جی کرسی سے کھڑے ہوئے تھے اور مریم کو کندهو

 ............سے پکڑ کر کرسی پر بیٹھا تھا

 

 دیکھ کر ہی غصہ آرہا تھا ، ارحم کا بس ارحم کو مریم کو

 .........چلتا تو مریم کو ابھی مار دیتا
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نا آپ یہ مریم بیٹی آج سے آپ یہاں بیٹھ کر کھو گئی اور جت

 ...........سب کا گھر ہے ایسے ہی آپ کا بھی ہے

 

اور ہاں آپ مجھے دارجی کہے کر بولو گئ ٹھیک 

 ...........ہے

 

ہا تھادار جی نے مسکرا کر ک .......... 

 

ھونٹ یہ سب کسی سے نہیں دیکھا جا رہا تھا سب صبر کا گ

 .........پی رہے تھے

 

اچھا ارحم میں کچھ دن کے لیے گاوں جا رہا ہو، اس لیے 

 ........کوئی بات بھی ہو مجھے بتاتے رہے نا

 

 .......... جی! دار جی
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 ارحم نے بس اتنا کہا تھا ،

 

گاوں کے لے روانہ ہو گئے اور دارجی سب کو مل کر 

 ..........تھے

 

 

 

 

عذار بس کرو یہ رونا دهونا ، ارحماں اب نہیں آنے 

 .............. واال

 

یا اس لیے میں اور تمہارے ابو نے آج لڑکے والوں کو بول

 ......... ہے ، اس لیے اپنی شکل ٹھیک کرو
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ں امنے ارحماں کا رونا مت رونا نہیاور ہاں اپنے باپ کے س

 ........... تو کل کی شادی آج کر کے رخصت کر دے گئے

 

 ......... .امی.ی.ی.ی.ی.ی.ی.ی.ی

 

 ................. عذار عثمان جہانگیر چیخ ہی پڑی تھی

 

  

 

ا و گکمرے میں بلکل خاموشی تھی، حامد ہمیں ارفینج جانا ہ

 وہاں سے ہی کچھ پتا لگا سکتا ہے،

 

ا پتا عابد وہ ٹھیک ہے ، لیکن میں نے تم کو میری فیملی ک

 .......کرنے کو کہا تھا
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جان  کیا!پتا کیا ہے ، کیسے ہیں سب ماں ، بابا، اور میری

 ............،میری بہن کیسی ہیں

 

 .........حامد کی بات سن کر ، عابد نے نظرے چوڑئیں تھی

 

ہ ہو عابد بولتے کیوں نہیں ہو! اب کے حامد نے غص کیا

 ........... سے پوچھا تھا

 

یا چند منٹ کی خاموشی کے بعد عابد نے حامد کو مخاطب ک

 ........تھا

 

 ..وہ حامد.......تمہارے لیے ایک بری خبر ہے

 

 ........ کیسی بری خبر کیا ہوا ہے
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 ..............حامد صوفہ سے کھڑا ہو گیا تھا

 

اعابد جلدی بتایا نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہو گ ........ 

 

ہے ،  حامد ارحماں کے بھائی نے، تمہاری بہن کو ونی بنا لیا

 ............عابد نے تو ایک سانس میں جلدی سے بوال تھا

 

 ..............کیا

 

 .......... حامد کو تو گویا چالیس والٹ کا جھٹکا لگا تھا

 

یں. .......نہیںنہیں...نہ  

 

 تم جھوٹ بول رہے ہو نہ عابد سی کہا نہ، نہیں حامد دو دن

تا پہلے ارحم نے تمہارے ماں ، باپ کو کہا تھا یا تمہارا ب
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اور  دے، یا ، تمہارے گناہ کی سزا تمہاری بہن کو ملے گی ،

 ........... ارحم نے مریم سے نکاح کر لیا ہے

 

 ................ونی بنا کر اپنے ساتھ لیے گیا ہے

 

 ........ حامد کا تو دماغ لفظ ونی پر بند ہو گیا تھا

 

ابیاں جیسے کچھ سمجھ آئی تو میز سے عابد کی گاڑی کی چ

تے لے کر باہر کو نکلے لگا تھا، جو وقت پر ہی عابد راس

 ....... میں آگیا تھا

 

 ........کہا جارہا ہے حامد

 

ر میں چال جاتا ہو، ما عابد راستہ چھوڑ ارحم کو میں چھایوں

ے دے لیکن میری بہن نہیں، حامد جانے لگا تھا کے عابد ن
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یم کو پھر راستے روکا تھا ،حامد تو کیا پاگل ہو گیا ہے ، مر

 ......... کچھ نہیں ہو گا

 

ہمیں  لیکن !ارحم پاگلوں کی طرح تمہاری تالش کر رہا ہے ،

 ا ہےبس ثابت کرنا ہے ، کہ ارحماں کو تم نے نہیں مار

 ...........سمجھے، چلو اندر ٹھنڈے دماغ سے کام لو

 

ریم عابد نہیں وہ میری بہن کو مار دے گا، تم نہیں جانتے م

یا نئے لوگوں سے ڈرتی ہے ، اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ک

 ...... کرے گے

 

ا چھوڑ نہیں میں اپنی بہن کو ارحم کے پاس نہیں رہنے دو گ

پنے سامنے کیا تھامجھے ، عابد نے حامد کو پھر ا  ........ 

 

بچا  جو تجھے ٹھیک لگے کر لیکن مریم کو پھر بھی نہیں

 ...........سکے گا

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e8
7

 

Page | 87 

 

 ارحم تو توجھے مار دے گا اور مریم پھر بھی ساری زندگی

 ..........نہ کرداد گناہ کی سزا بھوکتے گئی

 

ے ، تو کیا کرو میں عابد میری بہن کو کیوں سزا مل رہی ہ

یا ہی نہیں ہے.........؟جس نے کچھ ک  

 

ونٹ حامد وہی زمین پر بیٹھے رونے لگا تھا ، اور عابد بس ہ

 .......................پھنچا کر رہے گیا تھا

 

 ..........باہر کسی نے گھنٹی بجی تھی
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ج عثمان جہانگیر آج اپنے بھائی کے گھر آئے تھے ، جو آ

ین انٹ بھی نہیں جاتے تھے، ارشد مجھے تو یقکل رسٹور

 ...........نہیں آرہا ہمارے حامد نے یہ سب کیا ہے

 

م تو جس کئ سزا مریم بچی کو دینی پڑ رہی ہے ، مریم بیگ

 .........غصہ سے وہاں سے چلی گئ تھی

 

تا اچھے سے جنتی تھی یہ کتنے ہمارے خارخوا ہیں ، جب پ

ڑ دیا تھاچال تھا تو مریم سے راشتہ تو ....... 

 

ایہ کہے کر کے خونی کی بہن سے کون شادی کرے گ ....... 
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مریم  دار جی گاوں کے لیے نکل گئے تھے ،زینب بیگم نے

ی کو بیٹھے دیکھ تو غصہ سے مریم کے سر پر جا کھڑ

 ..........ہوئی تھی

 

یگم نے رہی تھی، زینب بمریم تو ڈر کر سر نہیں اٹھا نہیں پہ 

یا غصہ سے مریم کے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے ک

 ...........تھا

 

 ............. متیم کی چیخ نکلی گئ تھی

 

نور تو آٹه کر ارحماں کے کمرے میں چلی گئ 

 ..............تھی

 

ھی، مریم مہرالنساء کو پتا نہیں کیوں دل میں تکلیف ہوئی ت

کہراتےکو روتے اور درد سے  .......... 
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 ..........مہرالنساء کو زینب بیگم کا کرنا اچھا نہیں لگا تھا

 

ا ہے مریم بی بی بہت پر نکال لیے ہیں نہ ان کو کاٹنا آت

 مجھے سمجھی چلو ، یا سے دفع ہو جاو ، زینب بیگم نے

 ..........مریم کو دور پہنکا تھا

 

یم نے مر جو اندر آتے ارحم کے پیروں میں گری تھی، ارحم

م کے کو اپنے پیروں کے پاس گیرے دیکھ تو نیچے مری

 ........برابر بیٹھ گیا تھا

 

کھوں مریم کا منہ دبوچ کر اپنے سامنے کیا تھا، مریم کی آن

 ............میں آنسو دیکھ کر دلی سکون مال تھا

 

کیا ہوا رونا آرہا ہے، ساری زندگی کا رونا ہے ، 

 .......سمجھی
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تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مقر بھی گئ  .......... 

 

رونٹ اس گھر کی فرد تم کبھی نہیں ہو سکتی، آج سے تم س

کوارٹر میں رہو گی ، اور وہ ہی ایک دن مار جاو 

 ........گی .......کوئی وکات نہں تمہاری اس گھر میں

 

 .......موم اس کا جو کرنا ہے کرئے مجھے دیر ہو رہی ہے

 

آپ کی  الے لوگ بلکل نہیں پسند ، کبہللا کو غرور کرنے و

 .........دعا قبول ہو ، یہ تو کیسی کو نہیں معلوم

 

  

 

 ماضی
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ے ارحماں آج دار جی کے کمرے میں بیٹھ تھا، لیکن ذہین س

 ............. مریم کی طرف تھا

 

 ..........ارحماں میرے بچے آج کل آپ بہت چپ رہتے ہیں

 

 دار جی نے ارحماں کو کہا تھا، جو اس دنیا میں کہا تھا، وہ

 ..........تو مریم کے خیالوں میں تھا

 

ها دارجی نے اخبار سے نظر ہٹا کر دیکھا تھا ، ارحماں سید

 .........لیٹے چھت کو دیکھے مسکرا رہا تھا

 

 ..........دارجی نی پھر بوال تھا ، ارحماں کو پر جواب نادار

 

 نے ارحماں کو ہالتے ہوئے ، ارحماں کو بولیا تو دارجی

 ...........ارحماں ڈر کے ادهر ادهر دیکھنے لگا
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کو  جب کھود کو دارجی کے کمرے میں پایا، ساتھ ہی دارجی

 .........مسکراتے ہوئے کھود کو دیکھ تو شرمندہ ہوا

 

ں ہاں تو بچے جی بتائے کہ آپ کس پری کے خیالوں می

اپنے دارجی کی بھی آواز نہیں سن کھوئے تھے ، کہ 

 .......... .پائیے

 

ے ارحماں کو شرمندگی ہوئی تھی ، اپنی چوری پکڑے جان

 ...... پر

 

دار جی و.......و........و......... و......وہ ایسا کچھ بھی نہیں 

 ..... ہے

 

 ....... اچھا
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ھت دار جی نے اپنی توهڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر چ

ھا پھر ارحماں کو، ارحماں کو سمجھ نہیں آیا کو دیکه ت

 ........دارجی یہ کیا کر رہے ہیں

 

 ...........کچھ خاموشی کے بعد دارجی بولے تھے

 

اچھا تو میرے کمرے کی چھت پر کون سی خوبصورت 

چریل ہے ، جس کو دیکھ کر میرا پوتا مسکرا رہا 

 ................ہے

 

ارحماں کا چہرا الل  دارجی کی بات سمجھ اور سن کر ،

 .......ٹماٹر ہو گیا تھا

 

 ........نظرے مالنے میں ہمت نہیں تھی

ارحمان موقع دیکھ کر دارجی کے کمرے سے بھاگ گیا 

 .....................تھا
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پیچھے سے دارجی کا قہقہہ گونجا تھا کمرے 

 ................. میں

 

 ................ ارحماں نے شکر ادا کیا تھا

 

  

 

 حال

 

 ...........کیا میں اندر آیا جاو،سر

 

 ....ارحم کی سکریٹری نے پوچھا تھا
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واب ارحم فیلز میں سر دیے بیٹھا تھا، ایک نظر دیکھ کر ج

 ......... دیا تھا

 

 ........یس کامین عائشہ

 

فالیٹ  سر! آج مسز ربائیہ لندن سے آرہی ہیں، پانچ بجے کی

 ........ سے کیا آپ جائے گیے

 

 ........اوووو

 

ے تھنکیس عائشہ مجھے بتانے کے لیے میں تو آفس ک

 ............کاموں میں بھول گیا تھا

 

چے چلو! میں نکلتا ہو، فالیٹ النڈ ہونے میں دو گھنٹے ب

 ..............ہیں
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 .........ربائیہ صفدر شاہ

 

 .......... صفدر شاہ کی بیٹی

 

ے سال صفدر شاہ بزنس کی دنیا کے بادشاہ ہیں .......اور پچل

ہی ارحم کی منگنی ربائیہ سے ہوئی 

️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖تھی ........
 

 

ر ارحم ارحم آفیس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیھٹا تھا ، او

ارپوٹ  کے گارڈز بھی پیچلی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑیاں

یے نکل گی تھیکے ل ........... 
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 دوسری طرف ربائیہ کی فالیٹ لیند ہو چکی تھی ، بس

ارپوٹ سے چک اوٹ کرنا تھا اور اس میں ابھی وقت 

 ..........تھا

 

و ارحم گھنٹے سے ارپوٹ پر آیا گیا تھا اور انتظار تھا ت

 ...........ربائیہ کا

 

پنی، ہ اارحم کو ابھی دیکھتے بیس منٹ ہوئے تھے کہ ربائی

ان بان شان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر ہی آرہی 

 ................تھی

 

ہاتھ میں  ربائیہ نے جینز کی پینٹ ، شرٹ پینھی تھی .باہیں

 ................کوٹ اور دائیں ہاتھ میں موبائل تھا

 

 ............ربائیہ چلتے ہوئے کوئہ ماڈل لگ رہی تھی
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تھے، اور ایک مالزم باڈی گارڈز  2ربائیہ کے پیچے ہی 

 ........جس نے سامان لیے کر گھر جانا تھا

 

ر ربائیہ نے جب ارحم کو دیکھ تو خوشی سے ہاتھ ہال ک

 ........ارحم کو اپنی موجودگی کا بتایا

 

کراہٹ ارحم نے ربائیہ کو ہاتھ ہالتے دیکھ تو چہرے پر مس

 .............. آگئ تھی

 

لے ی سے ارحم کے گربائیہ ارپوٹ سے باہر آئی تو خوش

رکت کرنا ملی تھی، ارحم کو ربائیہ کا پبلگ پلیز پر ایسی ح

 ..........اچھا نہیں لگا تھا

 

میں  ربائیہ یہ لندن نہیں ، پاکستان ہے کچھ اداب و احترام

 .............رہے کر ملو
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 او......سوری

 

و میں تم کو دیکھ کر خوش ہو گئ تھی اس لیے یہ سب ہ

 ...... گیا

 

ٹس وکےا . ....... 

 

 ...........چلو گاڑی میں بیٹھو

 

نزل پر ربائیہ اور ارحم کے گاڑی میں بیٹھتے ہی سب اپنی م

 ......... روا داو تھے

 

ارحم مجھے دلی افسوس ہوا ، ارحماں کی موت کا اور میں آ 

 ...........نہیں سکی یہ میرے دل میں گلٹ رہے گا
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تھی، تب میں اس وقت تمیں میرے ساته کی ضرروت 

 ........ تمہارے پاس نہیں تھی لیکن اب ہو تمہارے ساتھ

 

 اس کے برعکس ربائیہ ارحماں کے موت والے دن ڈسکو

 میں تھی ، جب چلنے کو کہا تھا ،

 

 ............. تو ربائیہ نے مغرور اندازہ میں کہا تھا

 

ھا چال تو میں کیا کرو میں تو نہیں مار نا وہ ارحم کا بھائی ت

یا اب کیا ہو سکتا ہےگ  ........... 

 

مجھے ارحم سے مطلب ہے گوڈلوکن پرسن کی، اس کی 

 .........فیملی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں
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نہیں  ارحم نے ربائیہ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا ، کوئی بات

مجھے خوشی ہے اب تو تم میرے ساتھ ہو اب کہی نہیں 

 ........جانے دوں گا

 

ی کی بات سے خوش ہو گئ تھی اور اب آگے ک ربائیہ ارحم

منزل کے ڈرامہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی 

 ............تھی

 

 

 

 ........ مریم سرونٹ کوکٹرز میں آ گئ تھی

 

چھت  مریم نے ہللا کا شکر ادا کیا تھا ، یہاں راہنے کے لیے

 ......... ملی تھی
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ت بندی ،اور وضو کرنے چلی گئ مریم نے نماز کی نی

 ...........تھی

 

ی ارحم کی گاڑی بیرونی دروازے پر روکی تھی ، سکورٹ

 ........گارڈ نے جلدی سے بیرونی دروازہ کھوال تھا

 

ماز ارحم اور اس کے گارڈز اندر آئے تو ، ربائیہ کی نظر ن

ورت پڑهتی مریم پر گئ تھی، جو دیکھنے میں بہت خوبص

 ........ تھی

 

یم عام مریم کو دیکھ کر ربائیہ کو اپنا آپ کمتر لگا تھا، مر

ے اتنا سب سوٹ میں اتنی پیاری لگ سکتی تھی تو ، ربائیہ ک

 ...........کرنے کے بعد بھی اپنا آپ کم لگا تھا

 

نا کر پہلی بار ربائیہ کو مریم سے جلن ہوئی تھی اور منہ ب

 .........ارحم کے ساتھ اندر چلی گئ تھی
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 ....... اسالم و علیکم انٹی

 

الم کیا ربائیہ نے زینب بیگم کو گلے مال کر خوشی سے س

 ........ تھا

 

 ........ میری شہزادی ......کیس ہو ؟ اور کیسی رہی فالیٹ

 

 .................. میں ٹھیک ہو اور فالیٹ بس ٹھیک رہی

 

 یری فیملی سےانٹی مجھے ارحماں کا بہت افسوس ہے،م

 ........ کوئی نہیں آسکا اس کے لی معافی چاہتی ہو
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 ........کوئی بات نہیں بیٹا

 

، جوانی جو ہونا تھا ہوگیا .....میرا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا

 ..........میں ہی چال گیا ابھی تو کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا

 

کو  یہزینب بیگم تو رو رہی تھی، ربائیہ بس چپ تھی،ربائ

 .............کیسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا

 

ہا ارحم جو خاموش تھا، سوچ مریم کو رہا تھا کہ مریم گئی ک

 .........ہے اس کو تو کاموں کو کاکہا تھا

 

اپنے  رات نو بجے تک ربائیہ یہی تھی، رات کا کھانا کھا کر

 ...........گھر کے لیے نکل گئ تھی

 

رحم کا ڈرائیور گیا تھاربائیہ کو ڈراپ کرنے ا ....... 
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ولیس ابھی سب الؤنچ میں بیٹھ تھے ، کہ مالزم نے ارحم کو پ

 ........ کے آنے کا بتایا تھا

 

ارحم نے اجازت دے دی تھی ،مالزم نے پولیس والوں کو 

 ........اندر جانے کا کہے کر اپنے کام میں لگ گئے

 

 ..........اسالم و علیکم ارحم ملک

 

سالم آپ کا تعارف آپ سے مالقات نہیں ہوئیوعلیکم ا ...... 

 

 ........میں ای سی پی عابد سلیم

 

 ............. آج سے آپ کے بھائی کا کیس میں دیکھو گا

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e1
0

7
 

Page | 107 

،  سب گھر کے لوگ عابد کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے

 ..............کہ پولیس آفسر بدل کیوں گیا

 

 ی ، نور کو قہ کہینور تو عابد کو دیکھے ہی جا رہی تھ

 .............سے پولیس واال نہیں لگ رہا تھا

 

 عابد کھود پر نور کی نظروں کو محسوس کر لی تھی اور

 ..........نور کو دیکھ نہیں تھا

 

 سب سے پہلے اس گھر کے ہر فرد کو آپ یہاں بولیں ،

 ................چاہے مالزم ہی کیوں نہ ہو

 

 ...........لیکن کیوں

 

کو کیوں بولنا ہے ، آپ کو جو پوچھنا ہے ہم سے  سب

 .......پوچھے
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 .......ارحم نے مغرور انداز میں کہا تھا

 

ام پہلی بات میں پولیس آفیسر ہو، آپ نہیں مجھے میرا ک

 ........ .کرنے دیئے

 

ا تھا عابد بھی کہاں پیھچے رہنے واال تھا ، تڑاخ کر جواب دی

 .......، اور ارحم کو چپ کر دیا

 

رحم کو نور کا تو منہ کھول گیا تھا ، آج کیسی نے پہلی بار ا

 .......... جواب اور چپ کریا تھا

 

کھ مہرالنساء نے نور کو دیکھ جو منہ کھول کر عابد کو دی

 .........رہی تھی ، نور کو ہال کر منہ بند کرنے کو کہا
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 نور نے جلدی سے اپنے آپ کو کمپوز کیا تھا اور اپنی

ر شرمندہ ہو گئ تھیحرکت پ ....... 

 

 عابد سے یہ سب چھوپ نہیں تھا ، نور کا چہرا شرمندگی

 ...........سے سرخ پڑ گیا تھا جو عابد کو بہت اچھا لگا تھا

 

 ارحم کو غصہ تو بہت آیا ،

 

ھر عابد کا سب کے سامنے یوں جواب دیئے نہ لیکن پھر گ

 .........کی مالزم کو کہے کر سب کو بولیا گیا

 

 ........ سب آیا گئے تھے بس ابھی تک مریم نہیں آئی تھی

 

اور  عابد نے سب کو ایک نظر دیکھ کر پھر پوچھا تھا، بس

 ........ تو کوئی نہیں ہے نہ
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ارحم کو عابد پر غصہ تھا ، لیکن کیا کرتا جواب 

 ..... ...... دیا

 

دارجی گاوں گے ہیں اور ایک مالزم ہے ابھی آتی ہو 

 ...........گئ

 

 

 

 ...... سر ایک بری خبر ہے ، آپ کے لیے

 

 .......کمرے میں بیھٹے شحص نے اونچی آواز میں پوچھا تھا

 

 کون سی؟
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 .........سامنے کھڑا انسان ڈر گیا تھا

 

 ......لئکن ہمت کر کے جواب دیا تھا

 

جو  ارحماں کا کیس اے سی پی عابد کو دیئے دیا گیا ہے ،

تک کوئی کیس نہیں ہاراآج  ........... 

 

 ...ہم.......ہم

 

اور  کوئی نہیں اب ہار جائے گا اس پولیس آفیسر کا اگال

 ........پچھال پتا لگو

 

 ........ اور جو کام کہا ہوا کے نہیں
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ہیں  ہو گیا ہے سر! ملک وال میں ہر جگہ کمیرے لگا دیئے

 ........جس سے ہماری نظر ملک وال کے لوگوں پر رہے گئ

 

 ........اور مریم سرونٹ کاوٹیڑز میں رہے گئ

 

 ہاہاہاہاہاہاہا ہاہاہاہاہاہاہا ہاہاہاہاہاہاہا ہا

 

 ...... کمرے میں قہقہ گونجا تھا

 

 ........ اچھا ہے جو کام کرو اپنا

 

 

 

 ماضی
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مریم کو ارحماں کا کھود کو یوں دیکھنا عجیب لگا 

 ............ تھا

 

راب نہ لیکن چپ تھی اپنے بھائی کو بتا کر ان کی دوستی خ

 .........نہیں کر سکتی تھی

 

 ......دو مہینہ بعد مریم کی شادی کی تاریخ رکھی گئ تھی

 

 ..........جس کا سوچ کر ہی میری کا موڈ خراب ہو گی تھا

 

رتی وہ عدیل کو جنتی تھی ، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت ک

اں کردی تھی شادی کے لیےتھی اس لیے ہ ....... 
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 دار جی گاوں آیا گیے تھے ، ملک حویلی جتنی باہر سے

وبھا خوبصورتی کا شاہکار تھی، اندر سے اتنی ہی دل کو ل

 ...........دنے والی تھی

 

کو  اندر فرش سنگھےمرمر کے پھتر کا کام ہوا تھا، حویلی

گیا تھا پہلے ہی کسی کے نام کردیا  ....... 

 

 .........وہ کون ہے اور کیا نام یہ بس دارجی کو پتا تھا

 

اتھ دارجی آتے ہہ ایک کمرے میں گے تھے اور ہر چیز کو ہ

لگا کر دیکھ تھا ، دارجی کی آنکھوں میں آنسو روا 

 ........ تھے

 

 ..............لیکن آج پھر صبر درمیان آگیا تھا
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ہ جی اپنی سوچوں میں ڈوب ہوئے تھےک دار

ھا اور اتنے میں گھر کے مالزم نے دالور کے آنے کا بتایا ت

سی  دار جی ایک نظر کمرے میں اور بیڈ کے اوپر لگئ بڑی

تصویر پر ڈاال کر اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئے 

 .........تھے

 

 .......آپ دالور کو مرد خانے میں بیٹھیں ہم ابھی آتے ہیں

 

م اپنا جی سرکار کہے کر دالور کے پاس چال گیا مالز

 ..........تھا

 

مالزم نے دالور جان کو وجاہت ملک کا حکم کے مطابق 

ا مرد خانے میں بیھٹا تھا اور کھود کچن کی طرف چال گی

 ............تھا
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ی دالور آج پھر نو سالوں بعد حویلی آیا تھا اور اس حویلی ک

لوں چھ تقدیر کے ہوئے فاصآج بھی وہ ہی بات تھی بس ک

 ......سے سب بدل گیا تھا

 

ر دالور ملک وجاہت کا دائیں ہاتھ تھا اور بائیں..........دالو

 ............سوچ کر ہی کرب سے آنکھیں بند کر گیا تھا

 

دارجی جو کہتے وہ ہی ہوتا تھا اس گاوں میں دار جی آج 

ے کبھی سرپنج کے سربراہ تخت پر براجمان تھے، گاوں 

 ...........لوگ آج بھی اتنی عزت کرتے تھے جتنی پہلے

 

دوسری طرف دارجی اپنے کمرے میں آے تھے اور اپنی 

ان الماری کی طرف بھڑ گے تھے الماری کھول کر کچھ سام

ا اور وہ اپنی جگہ سے ہٹا کر سامنے بنے لوکر کو کھوال تھ

 ............قیمتی چیز کو نکال تھا
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ہی  کر کے جانے لگے تھے کہ سامنے دارجی لوکر کو بند

ال ان کی مرحوم زوجہ متحرم کی تصویر لگی تھی جو نو س

 ................ پہلے اس دنیا سے خالق حقیقی سے جا ملی تھی

 

 زارا بیگم بہت جلدی آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے آج ہمیں

و ہم آپ کی ضرورت تھی لیکن آپ نہیں ہیں کچھ سچ ہیں ج

رے یں لیکن اس بار ہم آپ کی طرح سچ پتا کجانا چھاتے ہ

ئگئے کیسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہو سکے گ ....... 

 

ملک وجاہت کمرے سے نکل کر مرد خانہ چلے گئے 

 .......تھےجہاں دالور انتظار کر رہا تھا

 

ر ملک وجاہت کے چلنے میں آج بھی وہی جاهو جاال تھا کہ ہ

جاتا تھاکوئی ادب و احترام سے کھڑا ہو  ....... 
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ملک وجاہت مرد خان میں آئے تو دالور کو سوچوں میں 

 .........ڈوب دیکھ اور آواز دی تھی دالور کو

 

 ............ہاں بھئ دالور کیسے ہو

 

دالور جو اپنی سوچوں میں تھا ، وجاہت ملک کی آواز نے 

 ........سوچوں کو توڑا تھا

 

رمیں ٹھیک آپ سنیے کیسے ہیں ملک سرکا . ......... 

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

 ........ ملک وجاہت کا قہقہہ مرد خانے میں گونجا تھا

 

 ..........دالور سچی اب بھی تم مجھے ملک سرکار بولو گے
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 ......ہاں کام کے وقت دوستی ایک طرف ، ہم ہم

 

 ........ سہی اچھا دالور جو کہا تھا وہ کام کیا ہے

 

و اندر اور اس بندے کو ساتھ لیا ہو حکم کرو تہاں کر دیا ہے 

 ....... بولوں

 

 .......ہاں کیوں نہیں جلدی بولو

 

 

 

 ماضی
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ارحماں ، حامد دونوں عدیل کے گھر آئے تھے ، جو اپنے 

 .........کام کا کہا کر جاتا نہیں تھا

 

 دحامد نے گھنٹی بجی تھی ، اور کچھ دیر میں دروازہ حام

 ....کی امی نے کھول تھا،

 

 ........ ارحماں ، حامد بیٹا او اندر او

 

یٹا آپ حامد کی چچی نے پیار سے دونوں کو اندر بولیا تھا، ب

 ....بیھٹو میں عدیل کو بولتی ہوں

 

 عذرا گھنٹی کی آواز پر نیچے آئی تھی، سامنے حامد کے

ر ساتھ ارحماں کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، جلدی سے س

ر سلیکے سے دوپٹہ لیے کر ڈریگروم میں گئ تھیپ ........ 

 

 ...اسالم و علیکم حامد بھائی
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 ........اسالم وعلیکم ارحماں

 

 ...... کیسے ہیں آپ دونوں ،پہلے تو دونوں حیران ہوئے تھے

 

ر حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حامد کے ساتھ بھائی او

یا تھاارحماں کو بس ارحماں دونوں کے حیران کر گ .......... 

 

پر  کیا ہو آپ دونوں کیا سوچ رہے ہیں ، عذرا کے پوچھنے

 ......دونوں نے جلدی سے جواب دیا تھا

 

ی ہو؟ نہیں کچھ بھی تو نہیں ، ہم دونوں ٹھیک ہیں ، تم کیس

اور پڑهئ کیسی جارہی ہے حامد نے بات کا آغاز کیا 

 ....... تھا

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e1
2

2
 

Page | 122 

ہے ، عذزا ارحماں  میں تو ٹھیک ہو اور پڑهی اچھی جارہی

کو دیکھ کر جواب دے رہی تھی اور وہ بیزار ہو رہا 

 ..........تھا

 

ہ عدیل کے آتے ہی عذرا چلی گئ تھی، عدیل کو پتا تھا و

ا کو ارحماں کو پسند کرتی ہے لیکن ارحماں نے آج تک عذر

ادیکھ تک نہیں تھا ، بلکہ ارحماں عذرا کو بہن منتا تھ ........ 

 

ں کو اسالم کیا اور تین باہر نکل گئے عدیل نے دونو

 ..........تھے

 

 

 

 حال
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ب ملک وال کے سب لوگ ڈریگروم میں بیٹھے تھے ، زین

سب  بیگم مریم کہا ہے، نہ کھانے کے وقت ساتھ تھی نہ اب

 .....کے بولنے پر آئی ہے

 

وچھنا یوسف صاحب نے پوچھا تھا!زینب بیگم کو مریم کا پ

وار گزارا تھا ، اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھاناگ .... 

 

ب ہونہہ مریم کہا ہے، مریم سے اتنی ہمدردی جگ گئ ہے س

ی ہمت کی ، زینب بیگم دل میں ہی سوچ سکی تھی بولنی ک

 .......کہا تھی

 

یوں دل یاسر صاحب کو بھی مریم کی فکر تھی ، پتا نہیں ک

کر  یم کا سوچمیں یاسر صاحب کے تکلیف ہو رہی تھی مر

 .......ہی
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 ابھی دونوں بھائی سوچ رہے تھے کہ مریم ڈریگروم میں

 ..............داخل ہوئی تھی

 

و دونوں بھائیوں نے سکون ک سانس خارج کیا تھا اور دل ک

سکون مال تھا ، کہ مریم سہی ہے اور گھر میں موجود 

 ........ہے

 

تھا  اور بھی عابد مریم کے آتے ہی کھڑا ہو گیا تھا ، کوئی

جو یہ سب دیکھ رہا تھا ، اور چہرہ آنسووں سے تر 

 .........تھا

 

ں سپیک عابد نے یہاں آنے سے پہلے اپنی شرٹ کے بیٹن می

ی کمیرہ لگا تھا تاکہ حامد سب دیکھ سکے اور اس کو دل

م سہی سکون ملے ، کہ اس کی بہن سہی ہے ، تاکہ وہ اپنا کا

 .........سے کرے کوئی ٹینشن نا لے
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تھا،  حامد لپیٹ ٹوپ کی سکرین پر مریم کو دیکھ کر خوش

 لیکن رو بھی رہا تھا ، غلطی نہ ہونے کی وجہ سے بھی

مریم کو سزا ملی تھی، حامد کے ہاتھ میں گالس تھا جو 

 ...........غصہ کے زبت سے ٹوٹ گیا تھا

 

ر کے مریم پولیس دیکھ کر ڈر گئ تھی، مریم کو لگا اس گھ

س کے لیے بولی ہو گئلوگوں نے ا ....... 

 

اس  عابد مریم کا ڈر دیکھ چکا تھا مجھے تفتیش کرنی ہے

نا دے، لے سب باہر جائیں جس کو بولوں وہ اندر آکر اپنا بی

 ......اس لیے بات کا آغاز یوسف صاحب سے کیا تھا

 

ر سب باہر چلےگئے تھے ، ارحم کو رہے رہے کر عابد پ

 ....... غصہ ایا رہا تھا
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~ ر ہاں تو یوسف صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو پہلے او

 آخری بار کب دیکھ اور کیا بات ہوئی تھی؟

 

 

 

اس  منگل کے دن صبح نو بجے آفیس جانے سے پہلے اور

ر ملی کے بعد شام ساتھ بجے ارحماں کے آکسائیڈنٹ کی خب

پٹل سکا تھا ہستھی اور میں یاسر کے ساتھ جتنی جلدی ہو 

 ........پہنچا تھا

 

 

 

~ ئ اچھا اور کوئی اسی بات ارحماں کی جو آپ کو عجیب لگ

 ہو لیکن آپ کے پوچھنے پر بھی نہیں بتایا ہو؟
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ہاں ارحماں بہت خوش مزاج بچا تھا ، ہر وقت مزاق و مستی 

ے لگا چپ رہن کرتا رہتا تھا لیکن کچھ ایک مہینہ سے بہت

 ......تھا کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا

 

 

 

ہم.............. ہم........... ہم سہی آپ جا سکتے ہیں ، یاسر 

 صاحب کو اندر بھجہ دیں.شکریہ

 

 

 

اندر  یوسف صاحب باہر آیا گئے تھے ، اور یاسر صاحب کو

 ..........بھجا تھا
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~ علق جی تو یاسر صاحب آپ کا ارحماں کے ساتھ کیسے ت

 تھے؟؟

 

 

 

ھا کے وہ ارحماں میرے بیٹوں جیسا تھا ، کبھی لگتا ہی نہیں ت

ھا میرے بھائی کا بیٹا ہے، ارحماں اخالق کا اچھا اور سچ ت

 .....جس کی وجہ سے ہمیں اس کو چچا ہونے پر فاخیر ہے
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~ و اچھا.....کبھی کوئی بات یا اسی حرکت جو آپ کو لگا ہ

 ارحماں یہ نہیں کر سکتا تھا؟

 

 

 

ہاں ارحماں ایک مہینہ سے چپ رہنے لگا تھا، ایک دن 

زم ارحماں سڑهیوں سے نہیچے اوتر رہا تھا کہ گھر کے مال

 ہ کیابشیر سے ٹکرا گیا تھا ، جس سے ارحماں نے بہت غص

 ...تھا ، جہاں تک ہم جانتے ہیں ارحماں ایسا نہیں تھا

 

 

 

ہم.......ہم......ہم......سہی آپ جا سکتے ہیں ارحم ملک کو 

 اندر بھجہ دیں....شکریہ
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 جی تو ارحم صاحب بیھٹے ،

 ارحم بڑی مغرور انداز میں بیھٹا تھا، عابد کو ارحم کا ہر

ا لگ رہا تھا، پر کیا کرتا کام کرنا تھاانداز بر ...... 

 

 

 

 ہاں تو ارحم صاحب آپ کے بھائی نے کوئی آخری بات ~

 کی ہو جو اس آپ کو سہی نہ لگی ہو ؟

 

 

 

ا ارحماں نے مجھے آخری بار کال کی تھی ،وہ بہت خوش تھ

 و گیا تھا،اس کی آواز سے مجھے اس کی خوشی کا انداز ہ
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میں اس نے حامد ارشد کا نام لیا تھا مجھے یہ  ICU لیکن

ے بات سمجھ نہیں آئی تھی،پھت جب ارحماں کو دفن کر آئ

تھے اس رات آپ کے لوگوں نے ارحماں کے قتل اور اس 

دل گیا کے ساتھ ہونے کا بتایا تھا تب شک میرا یقین میں ب

 ............تھا

 

 

 

~ ھ ....اور کوئی اس حرکت یا واقع جو ارحماں کے ساتاچھا..

 منسلک ہو کسی قسم کا شک؟

 

 

 

~ ے لگا ادو مہینہ پہلے ارحماں اپنے خیالوں کی دنیا میں رہن

یا، تھا ، میں نے دو بار پوچھا تھا لیکن کوئی جواب نہیں د

اور اس دوران ارحماں اپنے کمرے میں رہتا تھا، اچانک 
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ں کا رویہ بدل گیا تھا اور ارحماں ہر بات پر عضہ ارحما

ا کرتا تھا کسی کو اپنے کمرے میں آنے تک نہیں دیت

 .........تھا

 

 

 

 ارحماں پہلے سے ایسا تھا یا اب ہوا تھا بدلو؟~

 

 

 

~ ھاوہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا، ایک میہنہ پہال ایسا ہو ت ..... 
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سہی.......ارحم صاحب آپ کو کا شکریہ آپ اپنے مالزم 

 .........بشیر کو بھجہ دے

 

 

 

سی دالور پتا لگو ہمارے کتنے دشمن ابھی تک زندہ ہیں ، ک

کی اتنی ہمت ہو گی ہے آج پھر وجاہت ملک سے لڑانے 

 .......کھڑا ہو گیا ہے

 

ثہ نہ ہو یکن تم یہ ہو ، پھر کوئی حادوجاہت میں پتا لگتا ہو ل

 .......جائے

 

 سال پہلے سو گیا تھا، آج پھر اس 20دالور جو وجاہت ملک 

شیر کے منہ میں ہاتھ ڈاال ہے اب جو ہو گا ار یا پار ہو 

 .........گا
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سال بعد دیکھ تھا 50دالور نے وجاہت کا یہ روپہ پھر  .... 

 

 

 

سال پہلے واال دیکھا تھا وہی 50ر سے آج ملک وجاہت پھ

لتا ببر شیر جیسی دهیڑ کے سامنے واال ڈر کر ہی سچ بو

 ........تھا

 

لیکن یہ روپہ پھر کیسی اپنے کے لیے لی گی 

️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖تھی........
 

 

~ ام بہت ہاں تو بیشر سچ بولنا نہیں تو جھوٹ بولنے کا انج

؟ برا ہو گا  
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بیشر نے ہاں کر دی تھی جی صاحب پوچھے سچ بولو 

 ........ گا

 

 

 

اچھا یہ بتاؤ تمہارے ارحماں صاحب کیسے مزاج کے ~

 مالک تھے؟

 

 

 

بہت اچھے تھے، خوش مزاج تھے اور کبھی کیسی سے 

م ی مالزاونچی،اور غصہ میں بات نہیں کرتے تھے ، کس
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دد کرتے کے ساته بھی کبھی ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ ہماری م

 .......تھے

 

 

 

یں اچھا مرنے سے پہلے کچھ ایسا ہوا ہے جو تمہارے نظر م

 ٹھیک نہیں تھا؟

 

 

 

~  ہاں صاحب! ارحماں صاحب کیسی کو بھی اپنے کمرے

و یہ ہم سب مالزم ک کی صافی نہیں کرنے دیتے تھے ، جو

ب بات عجیب لگی اور تو اور ایک بار کی تو غصہ میں س

ی بات کو ڈانٹ تھا جو ہم سب کے لیے پرشانی اور حیرانی ک

 ..........تھی
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کیا  اچھا تم جب ارحماں کے ساتھ سیڑهوں پر ٹکرے تھے تو

 ہوا تھا ؟

 

 

 

و وہ ہاتھ سے کچھ گر گیا تھا ت صاحب ! ارحماں صاحب کے

 ........ مجھے ڈانٹا جاو اور کہا دافع ہو

 

 

 

 کیا گر تھا ، تم کو اگر یاد ہے کچھ؟
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ی کچھ گلے میں پیھنے والی چیز تھی صاحب ! باریک س

رت ڈوری اور درمیان میں کچھ الفاظ کا بنا تھا بہت خوبصو

لگ رہا تھا اور بہت نایاب  ...... 

 

 

 

 ...........اوووو

 .......عابد نے ماتھا مسال تھا

 

 تو تم اگر اس کو دیکھو تو پیچن لو گئے نہ بیشر؟

 ہاں یا ناں
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 .....جی صاحب پیچن لوں گا

 

کہا تھا سلیم سب کو اندر بولو، عابد نے کانسٹبل سلیم کو ..... 

 !جی سر

 

م ہو اور ب باہر انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ تحقیقات ختس

ب کچھ پتا لگے ، تب ہی سب کی سوچ کا زور ٹوٹا تھا ج

 ......کنسٹبل سلیم نے سب کو اندر آنے کا کہا

 

 سب ڈریگروم میں اندر داخل ہوئے تھے، عابد کی نظروں

 ....میں مریم تھی ، اب وہ کرے گئ

 

قات کافی کے لیے اتنی تحقی ہاں تو تحقیقات ہو گئ ہے،ابھی

 ہے، جب ضرورت ہوئی تو پوچھا لیا جائے گا، ہاں! مجھے

ی ارحماں کا کمرہ دیکھنا ہے کچھ تحقیقات وہاں بھی کرن

 ......ہے
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جی ٹھیک ہے چلے میں آپ کو ارحماں کا کمرہ دیکھو، 

اہر ہم..ہم..ہم ، چلو پیشر ، اب اوپر ارحماں کے کمرے کے ب

ا کرنے واال ہے یہ انسانکھڑے تھے کہ اب کی  ....... 

 

ے وقت ہاں تو آپ سب باہر کھڑے رہے کوئی بھی تحقیقات ک

ھ تھا نہیں بولے گا ، عابد نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیک

اب سارا کمرہ تاریخ میں ڈوب تھا ، زینب بیگم کی ہمت جو

دے گئ تھی اور وہ وہی رو دی تھی ، یوسف صاحب نے 

 یچ لی تھی، سب گھر والوں کےبھی کرب سے آنکھیں م

 ...... آنکھوں میں آنسوؤں تھے

 

دروازہ کھولتے ہی خوشبو کا جھونکا آیا تھا، ارحم کو 

 لگا،ارحماں اندر ہی کہی ہے ، ارحماں کا طس بس نہیں چل

لگا  رہا تھا اندر جا کر سب دیکھ ، اور ارحماں کو اپنے گلے

 .......لے
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 .... پر افسوس ایسا کچھ نہیں تھا

 

ے کو عابد اور اس کی ٹیم نے دستانے پین لیے تھا اور کمر

وں روشن کیا تھا ، عابد نے دو لوگوں کو دائیں اور دو لوگ

وم میں کو بائیں تحقیقات کرنے کو کہا اور کھود ڈریسنگ ر

 .... چال گیا سب نے اپنا کام شروع کر دیا تھا

 

تھ چه ہابیڈ کے میٹرس کے نیچے کمرے کی ہر دراز لیکن ک

 ......... نہیں لگا یہ ہی سب عابد کے ساتھ ہوا

 

 منٹ بعد عابد نے سب سے پوچھا کچھ مال تو سب نے 15

 ...... ایک ہی جواب دیا تھا کچھ نہیں

 

ھیک ہم...ہم.....ٹھیک ہے چلو پھر، سب باہر نکا آئے تھے ، ٹ

ر کیا ہے آپ سب ہا شکریہ ہماری اتنی مدد کرنے کا اور بیش

اور مدد کرو گئے آپ ہماری ایک  ...... 
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 ... جی صاحب کرو گا

 

آئے گا آپ  تو ٹھیک ہے کل صبح آپ کو کانسٹیبل سلیم لینے

ارے کو جو بھی یاد ہے کہ گلے میں پیھنے والی چیز کے ب

و میں آپ ہمیں باتیں گئے اور وہ سب ہمارے خاکہ نگار ک

 ......بتانا وہ ہمیں خاکہ بنادے گا

 

 ... جی صاحب بتا دو گا

 

 ....... .ٹھیک ہے ، ہم چلتے ہیں اور ایک بار پھر سے شکریہ

 

 ......خدا حفظ
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ھا وجاہت کیا اندر آ جاو ، دالور کے ساتھ کوئی اور بھی ت

 ....جو اب ان کا ساتھی تھا اور ان کی مدد کرے گا

 

 ....... وجاہت نے دالور کو دیکھ تو ہاں میں سر ہال دیا تھا

 

ں سرکار سالمسائی . .... 

 

 ... وعلیکم اسالم..آو بیھٹو کریم

 

وجاہت یہ ہماری مدد کرے گا اور جو تو نے کام دیا تھا وہ 

 ....ہو گیا ہے

 

 شاباش دالور خوش کیا ،
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اچھا بتاؤ کتنے دشمن ہمارے زندہ ہیں ، وجاہت ملک کی 

 .....غصہ سے بھاری آواز مرد خانے میں گونجی تھی

 

ہیں ، دالور نے بتا تھادو تین ہی زندہ  ...... 

 

ت کی دل یقین سے بتاؤ دالور کتنے زندہ ہیں دو یا تین، وجاہ

ا دہال دینے والی آواز گونجی تھی، کریم اور دالور کو اپن

 ..........کلیجہ منہ کو آتا محسوس ہوا تھا

 

 ........ تین ہیں باقی سب بڈهے مر گئے ہیں

 

ے ساتھ پنی فیملی کساری تحقیقات کر لی ہے، لیکن سب ا

 ........خوش ہیں ، مجھے نہیں لگتا کوئی ان میں سے ہو گا
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کہ  مجھے یہ نہیں جانا کون اپنی فیملی کہ ساتھ خوش ہے

کہ  نہیں ، مجھے یہ جانا ہے کس کی اتنی جورت ہوئی ہے ،

 ..... وہ ملک وجاہت کے گھر پر حملہ کر سکے

 

ہ کا تھا وجاہت غص سہی، دالور بس اتنا بول سکا تھا ، جانتا

اکتنا تیز ہے ، گولی مارنے میں ایک منٹ نہیں لگے گ ......... 

 

 . ....کمرے میں پھر ملک وجاہت کی آواز کانجی تھی

 

چار  4اچھا ٹھیک ہے تم دونوں ایک کام کرو تین کو آوٹھا لو 

ں گھنٹے میں مجھے وہ چاہئے اور ہاں ڈیرے پر لیے آنا می

 ..........وہی آجاو گا

 

ہر مجھے ایک کام ہے میں چلتا ہو ، وجاہت ملک کہے کر با

وچ نکل گئے تھے اور وہ دونوں اپنے کام کے بارے میں س

 .........رہے تھے، کیسے سرانجام دینا ہے
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 سب اپنے اب تھک گئے تھے اور سونے کے لیے اپنے

 کمرے میں جا رہے تھے ، کہ یوسف صاحب نے مریم کو

اتے دیکھ تو بول پڑےباہر ج ..... 

 

 مریم بیٹا آپ باہر کہا جارہی ہو اس وقت ، سب جو اپنے

 .....کمرے مہں جارہے تھے رک گئے تھے،

 

نٹ کہا جائے گی ، آپ بھی نہ یوسف سونے جا رہے ہی سرو

سے  کوٹرز میں ، زنیب بیگم بولی تھی ، واتنی ہی حیرت

 یاسر ملک اور یوسف ملک نے زینب بیگم کو دیکھ

 ......... تھا
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 کیا مطلب اس بات کا کے سرونٹ کوٹرز میں جارہی ہے

،اب اس گھر کی بہو سرونٹ کوٹرز میں رہے گی، کیا 

نے دونوں ماں بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یوسف سب ات

 ........غصہ میں ڈهڑے تھے کہ سب کی نید اوڑه گئ تھی

 

ڑکی ، یہ ل کیا مطلب بہو ، میں نہیں مانتی یہ میری بہو ہے

، خون بہا میں آئی ہے ، ایک خونی کی بہن ہے سمجھے آپ

 ........زینب بیگم بھی دوبادو جواب دیا تھا

 

کہ  زینب ابھی یہ ثابت نہیں ہو کہ اس کا بھائی خوانی ہے

نکاح  نہیں اور تمہارے بیٹے نے زاد میں آ کر اس لڑکی سے

دو  د کرکیا ہےاور اگر دونوں ماں بیٹا بھول گئے ہو تو یا

لم ایک شرت پر ہم سب مانے تھے ، کہ لڑکی پر کوئی ظ

 ........ نہیں ہو گا

 

اندر  آپ دونوں ماں بیٹا کان کھول کر سن لینے یے گھر کے

 ...... .رہے گی باہر نہیں ، سمجھ
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ھر نہیں ......دونوں ماں بیٹے نے ایک ساتھ بوال تھا، یہ گ

 ....... میں تو کبھی نہیں رہے گئ

 

 ڈیڈ یہ گھر میں نہیں باہر رہے گئ ، ارحم جو سببلکو 

 ........خاموشی سے سن رہا تھا اب بول پڑا تھا

 

ب تو ٹھیک ہے اگر مریم سرونٹ کوٹرز رہے گی تو زین

ھی بیگم آپ بھی باہر رہے گئ جب مریم اندر آئے گی آپ ب

 ......اپنی تشریف گھر کے اندر رکھے گا

 

ر تھے، آپ مجھے باہ دونوں ماں بیٹے کے منہ کھول گئے

ف، جانے کو کہے رہے ہیں وہ بھی اس لڑکی کے لیے یوس

نکھوں زینب بیگم تو ابھی بھی شوکڈ میں تھی اور ارحم کی آ

 ........میں خون اوتر آیا تھا

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e1
4

9
 

Page | 149 

 ....... یوسف صاحب نے ٹھنڈا ٹھر جواب دیا تھا

 

 آپ کو باہر جانا ہے نہیں نہ اس لیے مریم گھر کے اندر

جھ لے دونوںرہے گئ سم .......... 

 

ے ، زینب بیگم کا دل کیا ابھی اسی وقت مریم کو آگ لگا د

 .........لیکن چپ تھی صبر کا کڑو گھونٹ جو پینا پڑا تھا

 

لیل پر، مریم بس چپ تھی، اور آنسو بہا رہی تھی اپنی اتنی تذ

ھی مریم نے دل میں سوچ تھا وہ مر کیوں نہیں گئ لیکن اب

صلہ نا باقی تھا اور یہ ہی تقدیر کا فیاور بہت کچھ دیکھ

 .......... تھا

 

ی سکین سکین سکین سوسف صاحب نے مالزم کو آواز د

 ......تھی
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 ......جی صاحب کوئی حکم

 

سکین مریم کوئی کمرا دیکھا دے اور آج سے مریم وہی 

ہ رہے گئ ،یہ ہمارا فیصلہ ہے دارجی گہر نہیں اس کا ی

و کوئی بڑا موجود نہیں اور جمطلب نہیں کہ گھر میں اور 

دل آئے کرتا پھرے، چلو رات بہت ہو گئ ہے سو جو 

 ....... سب

 

 

 

ر عابد جب گھر پہنچا تو حامد جاگ رہا تھا اور عابد کے اند

 آتے ہی حامد عابد کے گلے لگ گیا تھا ، شکریہ میرے

دوست آج تمہاری وجہ سے میں اپنی بہن کو دیکھ سکا 

 ........ . ہو
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ہن نہیں حامد کیا پاگلوں جسی باتیں کر رہا ہے کیا وہ میری ب

 ......اچھا چل چھوڑ یہ سب کھانا کھا لیا یہ ابھی بھوکا ہے

 

ں نہیں ! تمہارا انتظار کر رہا تھا چلو تم فریش ہو جاو می

و عابد کھانا گرم کرتا ہو، اس دوران حامد نے ہاتھ آگئے کیا ت

ون ا تھا ، حامد کا ہاتھ زخمی تھا اور خدیکھ کر دنگ رہے گی

 ....جمع ہوا تھا

 

کڑا حامد یہ کیسے ہو ہے، عابد نے جلدی سے حامد کا ہاتھ پ

ں تم تھا ، اووو........ یہ ، وہ بس گالس لگ گیا تھا کوئی نہی

 ........ فریش ہو میں ابھی پٹی کر لیتا ہو

 

کچھ  تو بالکل پاگل ہے حامد ، اپنے آپ کو تکلیف دے کر

ں مدد نہیں ہو گا ہمیں بس سچ سامنے لینا ہے اور پھر جب می

 ........... .کر رہا ہو تو کیا تکلیف ہے تجھ
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و بس یار مریم کو تکلیف میری وجہ سے ہو رہی ہے یہ ت

 ........ کچھ بھی نہیں

 

 اور ہاں تم سب دیکھ چکے ہو تو اب تیار رہو ، سچ جلدی

حم کی قید سے سب کے سامنے ہو گا اور مریم ار

 .......... آزاد

 

 

 

ار نہ  ارشد اتنے دن ہو گئے نہ مریم کی کوئی خیر خبر آئی

ہی حامد کی ، میرے تو دونوں بچوں کو نظر لگا گی 

 ..........ہی

 

جواب  آمنہ بیگم رو پڑئی تھی لیکن ارشد صاحب نے کوئی

کو  شد صاحبنہیں دیا تھا ، آمنہ بیگم نے جواب نہ پا کر ار

 .........پھر بولیا تھا ، لیکن جواب نادار
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 ارشد آپ ٹھیک تو ہیں ، ارشد ...آمنہ بیگم نے جب ارشد

کو  صاحب کو ہاتھ لگایا تھا تو ارشد صاحب کا ہاتھ نیچے

 ..........ڈهلک گیا تھا اور آمنہ بیگم کی چیخ نکل گئ تھی

 

 

 

 مرہ دیکھا دیا تھا اور کھودسکین )مالزم ( نے مریم کو ک

 .. چلی گی تھی

 

مریم جب کمرے میں داخل ہوئی تھی، تو یہ کمرہ بہت 

ھا ، بیڈ خوبصورت تھا ، کمرے کے بیچو بیچ ڈبل گول بیڈ ت

ونوں کی چادر سفید اور کمفرٹر ہلکے جامنی رنگ کا تھا، د

رے لگ سیڈ پر سیڈ ڈیبل تھی اور ان پر پڑے لیمپ بہت پیا

 ..........رہے تھے
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ہ اور دائیں طرف ایل ای ڈی تھا ، اور بائیں طرف بڑا سا آئین

 .......... ڈریسنگ ٹیبل تھا

 

م بائیں طرف ہی ایک اور دروازہ تھا ، جو کے ڈریسنگ رو

اور ایٹچ باتھروم تھا جو کمرے کی طرح ہی کھولتا 

 ..............تھا

 

ریم کو مریم وضو کے لیے باتھروم چلی گئ تھی ، کیونکہ م

ھائی کی اس سب میں کوئی دلچسی نہیں تھی وہ تو بس اپنے ب

 .......بےگنائی ہونے کا ہللا سے روز دعا کر رہی تھی

 

رئی مریم عشاء کی نماز پرهنے کے لیے ہللا کے حضور ک

 .......ہو گی تھی
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دوسری طرف ارحم کب سے غصہ سے بکل ہو رہا تھا ، 

ہنے ماں کو باہر ر مریم کے لیے آج اس کے باپ نے اس کی

 ........کو کہا تھا اور ارحم کو یہ سب برداشت نہیں تھا

 

ھی اور ارحم نے بلک ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی ت

ھی ، سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نید نہیں آیا رہے ت

کا وقت بتا رہی  12:15ارحم نے گھڑی میں وقت دیکھ تو 

ی طرف چال گیا تھا تھی ارحم آٹھ کر مریم کے کمرے ک

ول کیوں کے دماغ میں اپنی اور اپنی ماں کی بےعزتی بھ

 ............نہیں رہی تھی

 

ں ارحم نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر گھومیا تو وہ لوک نہی

ن تھا کھول تھا، ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ریگ

گئ تھی، ارحم جب کمرے میں داخل ہو تو کمرا روشن تھا 

م سے پانی گھیرنے کی آواز آیا رہی تھیاور باتھرو  ..... 
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پر  ارحم دروازہ لوک کر کے کمرے کے دائیں طرح صوفیہ

رنے لگا آکر بیٹھ گیا تھا ، اور مریم کے باہر آنے کا انتظار ک

 .........تھا

 

 

 

ے منٹ بعد مریم باهتروم سے باہر آئی تو مریم نے پیل 5

گت روزر پہنا تھا جو مریم کی رنرنگ کی شرٹ اور ساتھ ٹ

 .........پر کھل رہا تھا

 

ٹہ آٹه مریم کی نظر جب ارحم پر پڑی تو ڈرا کر بیڈ سے ڈوپ

 .........کر سر پر لیا تھا

 

 آ........آ.......آ...آپ یہاں ارحم صوفیہ سے آٹھ کر مریم کے

ے ہو برابر کھڑا ہو گیا تھا جس سے مریم ڈر کر دو قدم پیچھ

 .....گئ تھی
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ل کیا ہاں میں کیوں کیا نہیں آ سکتا ، یہ میرا گھر ہے جب د

 ........... کہی بھی چال جو تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی

 

و م.....م.م.....میں نے اس نہیں کہا وہ تو آپ کو یہاں دیکھ ت

ر کر مریم بول رہی تھی لیکن ارحم کو اپنی طرف آتا دیکھ ڈ

 ........دیوار کے ساتھ لگ گئ تھی

 

 ارحم نے مریم کے گلے کو زور سے پکڑا تھا ، جس سے

و مریم کی سانس بند ہو رہی تھی ، مریم کی رنگت سرخ ہ

ہے  گی تھی ، ارحم کو لگا مریم کا سارا خون چہرے پر آگیا

 ....... ، مریم نے ارحم کا ہاتھ ہٹنا چاہا لیکن نادار

 

ھائی میرے باوووو..... کیا ہوا سانس نہیں آیا رہی، ایسے ہی 

 .........کو بھی نہیں آرہی تھی
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 تمہاری وجہ سے آج میرے باپ نے میری اور میری ماں کی

م میرے بےعزتی کی لیکن میں تمہیں تمہ وکات بتاتا چلو ت

و گا بھائی کے خونی کی بہن ہو جو بہت جلد میرے سامنے ہ

 ......... اور تمہارے سامنے اس مارو گا

 

ے ے چال گیا تھا ، مریم لمبے لمبارحم یہ کہا کر کمرے س

 ........سانس لے رہی تھی

 

 

 

دالور اور کریم ڈیرے پر موجود تھے اور ملک وجاہت کا 

 .... انتظار کر رہے تھے

 

 ملک وجاہت کی گاڑی رکی تھی اور ملک وجاہت اپنی گن

ئے لیے کر ، اپنی ان بان شان کے ساتھ ڈهڑے میں داخل ہو

 .......ملک وجاہت اندر آئے تو تینوں دشمن سامنےتھے.....
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ده بیھٹے تھےجن کو دالور اور کریم نے کرسی سے بان

م سب کو رکھا تھا ، سب کیسے ہو یقین سے کہے سکتا ہو ، ت

 ......... کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہو گی

 

،  دیکھو وجاہت اب تمہاری اور ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے

را اب بندهی بنایا ہے ، ہمیں چھوڑ دو ہماپھر کیوں ہمیں یہاں 

ولے کوئی لینا دینا نہیں تمہارے ساتھ، ،سب ایک ساتھ ب

 ........... تھے

 

 ہا ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

وجاہت ملک کا قہقہہ گونجا تھا اور تینوں ڈر کر ایک 

ھے دوسرے کو دیکھنے لگے تھے ، کیونکہ سب جانتے ت

یا جاتا وئی نہ کوئی مار دکہ وجاہت ملک جب قہقہہ لگتا تھا ک

 .........تھا
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 چند منٹ کی خاموشی کے بعد ملک وجاہت بولے تھے ہاں

تے تو اب کھود اپنے منہ سے سچ بول دو کہ کون میرے پو

 کا قاتل ہے ، نہیں تو تم سب جانتے ہو ملک وجاہت کو

 ..........تمہاری سانسیں بند کرنے میں وقت نہیں لگے گا

 

 ے گن سامنے میز پر رکھی تھی ، اورملک وجاہت نے اپن

، تینوں کے سچی معینوں میں پسینے چھوٹ گئے تھے  

 

ے وجاہت سچ کہتے ہیں ہم میں سے کیسی نے بھی تمہار

کھانے  پوتے کو نہیں مار ہے چاہے تو پتا کرا لو ہم قسم بھی

 کے لیے تیار ہیں

 

 ...... ہم سہی

 

ے ے پیچھوجاہت ملک آٹھ کر باہر چال گئے تھے اور ان ک

دالور اور کریم بھی ، ملک وجاہت روک گئے تھے، کچھ 
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تب  دیر بعد بولے تھے ، کریم ان سب کی مہمان نوازی کرو

 ....... تک ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے

 

ال جی ملک سرکار جو حکم آپ کا .....کریم کہے کر اندر چ

کل گیا تھا ، وجاہت ملک اور دالور واپسی حویلی کے لیے ن

ھےگئے ت  ....... 

 

ڑا دونوں گاڑی میں خاموش بیھٹے تھے کہ دالور خان بول پ

 ......تھا

 

ںیار وجاہت اب یہ کام ہم سے نہیں ہوتا بڈهے ہو گئے ہی ...... 

 

وجاہت ملک نے دالور کو دیکھ تھا اور قہقہہ لگا اٹھا 

 ........تھا
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وان دالور بڈها تو ہو گیا ہے میں نہیں ، میں تو ابھی بھی ج

 .....ہوں

 

 دالور کا منہ کھول گیا تھا ، وجاہت کو اپنے آپ کو جوان

 ......کہے رہا تھا

 

آپ  خدا کا خوف کر اب تو دادا بن گیا ہے اور پھر بھی اپنے

 .........کو جوان کہے رہا ہے

 

ہاں تو میں پھر بھی جوان ہو اس عمر میں بھی صحت مند 

و دیکھ ور کہو، شیر کی تر ہاں لڑ سکتا تو اپنی بات کر،دال

 کر پھر

 

 .......ملک وجاہت قہقہہ لگا آٹھ تھے
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ل زیادہ نہ ہنسا بڈهے دانت باہر گر جائے گے، دالور نے ج

 !.........بھن کر کہا تھا

 

، ایک غوری ڈرائیور کو بھی دی تھی ، جو دبی دبی ہنسی

ہنس رہا تھا ، اور غصہ سے چہرہ گاڑی کی کھڑکی کی 

 ......طرف موڑ لیا تھا

 

 

 

یے مریم وہی زمین پر گر گی تھی اور لمبے لمبے سانس ل

وا رہی تھی،اس وقت مریم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہ

ے تھا، لیکن اب کچھ سانس بحال ہوا تو مریم کے آنکھوں س

لگئ  آنسوؤں روا تھے، کیونکہ مریم کو یہ بس اپنی تذلیل

رہا  کو مار یا سزا دےتھی کوئی بات نہ ہونے پر بھی مریم 

 ..........تھا ارحم
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زا مل یا ہللا کیا غلطی ہے میری جو مجھے نہ کرد گناہ کی س

اور  رہی ہے ، روتے ہوئے مریم نے ہللا سے شکوہ کیا تھا

 ......آنسوؤں صاف کرتی اٹھی تھی

 

کے  مریم ہمت کر کے اٹھی اور بیڈ تک آئی تھی، اور سونے

کھوں سے کوسوں دور تھیلیے لیٹ گئ تھی پر نید آن ... 

 

 مریم ساری رات روتی رہی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد

جو  کرتی رہی تھی ، اپنے بھائی کے ساتھ گزارے وہ پل

ھر مریم کے لیے قیمتی سرمایا تھے، مریم کو اب اپنے گ

 والوں سے ملنا یا ان سے بات کرنا دور دور تک کا گمان

ھر لگ گئ تھی ، اپنے گ نہیں ہوتا تھا، مریم کی آنکھیں

ی والوں کو سوچ کر ہی سکون مال تھا اور مریم کب نید ک

 ............وادیوں میں اتر گئ تھی پتا ہی نہیں چال تھا

 

اب  سب اپنے کمروں میں سو گئے تھے ،آرام اور سکون تو

ل کا سورج سب کو چاہیئے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ک
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کا  آنے واال ہے ، کل پھر سب سب کے لیے قیامت لیے کر

 ........ سکون برباد ہو گا

 

 

 

موسم سرد کی آمدہ تھی کھڑکی سے سورج کی کرنیں 

کمرے میں داخل ہو رہی تھی مریم نے آنکھیں کھول کر 

یکھ تھا پہلے کمرے کا جائزہ لیا پھر دهوپ کی کرئینوں کو د

ی کے پردوں سے اندر آرہ جو سفید اور ہلکے جامنی رنگ

ت تھی، مریم کی جب نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کے سا

بجا رہی تھی ، مریم جلدی سے آٹھی اور وضو کرنے 

وقت تھا  باتھروم چلی گئ تھی کیونکہ کہ نماز کے لیے ابھی

، مریم نے جلدی سے وضو کرکے نماز پڑهی تھی اور 

 ......نیچے لون میں آگئ تھی

 

نڈی م گھاس پر نگے پاوں چال رہی تھی ، ٹھمریم لون میں نر

 ہوا کے جھونکے چہرے کو چھو رہے تھے ، مریم آنکھیں
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رونی بند کیے وہی کھڑی لمبی سانس لیے رہی تھی کہ بی

ئ دروازے سے اندر آتے ہوئے ارحم کی نظر مریم پر پڑگ

ر تھی، ارحم دبے قدم چلتا ہوا مریم کے پاس پونچھا تھا او

ں بند کھ تھا جو دنیا سے بےپروا آنکھیمریم کو غور سے دی

کے قدرت کو محسوس کر رہی تھی ، ارحم کی نظر جب 

راہٹ مریم کے نگے پاوں پر گئ تو چہرے پر شیطانی مسک

 ......... آگئ تھی

 

ارحم مریم کے کان کے قریب جھوک کہ مریم کو مخاطب 

کیا تھا،ارے واہ آج چوز کھود شکارا ہونے آیا ہے، وہ جو 

از سن یا میں کھوئی تھی ارحم کی اتنے قریب سے آواپنے دن

ے کر ڈر گئ تھی اور جیسی موڑی تھی ارحم کے سینے س

 ..........ٹکرا کر نیچے گرگئی تھی، وہو

 

ر نیچے کیا ہوا گرگئ بابا کی پرنسس ، ارحم مریم کے براب

اور ڈر  بیٹھ گیا تھا، مریم کی خوف سے آنکھیں پھل گئ تھی

نہ دے  ی کہ کہی ارحم پھر کوئی تکلیفکر پیچے ہو رہی تھ

کراتا سکے، ارحم نے جب مریم کو پیچے ہوتے دیکھا تو مس
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ہوا مریم پر جھوکا تھا، اور مریم کے بالوں کو ایک ہی 

ھی کہ جھٹکے سے پکڑا تھا ،مریم کی چیخ نکلنے ہی والی ت

ور ارحم نے مریم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، تک کوئی ا

 ہ سن سکے،ارحم غصہ میں مریم کے کانمریم کی آواز ن

و نہ کے قریب غوریا تھا، تم نہ تو مجھ سے دور جاسکتی ہ

الیا پاس ، پتا ہے کیوں! مریم نے جلدی سے سر نفی میں ہ

ا میں تھا، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو اگر ہوتی تو خون بہ

ر تھوڑی آتی ، اب جو میں کہوں گا وہ غور سے سناو گئ او

ر یں ڈال لینا، مریم نے ارحم کی بات کا جواب ساپنے دماغ م

 ......ہال کر دیا تھا

 

ھانا ہم تو سنو آج سے سارے گھر کا کام ، کپڑے دهونا اور ک

گئ اس  بنانا یہ تم کرو گئ ، اور تم بس صبح کا ناشتہ کرو

 ......کے بعد رات تک کچھ نہیں کھو گئ اوکے

 

 ے مریم کےمریم نے سر ہال دیا تھا، ارحم نے جھٹکے س

بالوں کو چھوڑا تھا اور اندر چال گیا تھا اور مریم بس 

 ........خاموش آنسوؤں بہاتی رہے گئ تھی
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عابد اور حامد آج ارحماں کی قبر پر آئے تھے اور کافی 

ٹھ وقت سے وہی کھڑے تھے ، حامد قبر کے پاس نیچے بی

ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا  گیا تھا اور ارحماں کی قبر پر

 ...... تھا

 

ارحماں تم سب سے اچھے دوست ، بیٹے اور بھائی تھے 

ک لیکن جو سچ تم پتا لگا رہے تھے اس نے تمہاری جان ت

ے لے لی ، حامد کے آنکھوں میں آنسوؤں تھے اپنے سب س

اچھے بھائی جیسے دوست کے لیے، آج وہ ہی ہم دونوں 

ر تل اور اس سچ کا پتا زوکرنے جا رہے ہیں ہم تمہارے قا

 ........... کریں گے

 

ور حامد آخر کھڑا ہو گیا تھا ارحماں کی قبر پر دعا، پھولوں ا

 ......پانی ڈال کر چلے گئے تھے
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" گی،  سہی کہتے ہیں یہ دنیا فانی ہے ایک دن ختم ہو جائے

اور جو  لیکن ہللا نے اس دنیا میں بہت سے راشتے بناے ہیں

ر و ان کے جانے سے دل میں درد ضروراشتے پر خلوص ہ

 ......."ہوتا ہے

 

حامد اور ارحماں کی دوستی بھی اسی تھی پر خلوص ، 

ھی ، صاف پانی جسی لیکن اب بس پیچے یادیں رہے گئ ت

ر حامد سوچتے سوچتے آخر بار ایک نظر ارحماں کی قبر پ

نزل ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور اب اپنی آگے کی م

دے تھےکے لے چل  ....... 

 

 

 

ماکین  مریم اب ناشتا بنانے کچن چلی گی تھی ، ملک وال کے

ے بجے آٹھ جاتے تھے اور تیار ہو کر نو بجے نیچ 8سب 

جھ ہوتے تھے یہ بات مریم نے پہلے دن ہی دیکھی اور سم
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یچے لی تھی اس لیے جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ، سب کے ن

پر ناشتہ لگا لیا تھاآنے سے پہلے میز  ... 

 

ی مریم نے جب ناشتہ لگا لیا تھا تو یاسر صاحب اور ان ک

یم فیملی ڈریگروم میں داخل ہوئی تھی یاسر صاحب نے مر

اسر کو دیکھ کر مریم کے سر پر ہاتھ پھرا تھا ، مریم کو ی

ھا،صاحب کا سر پر ہاتھ پھرنے پر شفقت کا احساس ہوا ت  

 

یکھ ٹی دونوں نے ایک دوسرے کو داسالم و علیکم انکل ، ان

یے تھا، مریم کو لگا شاید میرا سالم کرنا برا لگا ہے اس ل

چا اور چپ کر کے جانے لگی تھی ، بیٹا انکل ، انٹی نہیں چ

 چچی کہو جسے ارحم اور ارحماں کہتے ہیں ، یاسر صاحب

میں  نے مریم کو کہا تھا لیکن پھر اپنی بات پر ہی آنکھوں

روک تھاآئے آنسوؤں کو  ....... 

 

ی اسالم و علیکم سب کیسے ہیں ، یوسف صاحب اور ان ک

ر پر فیملی بھی آ گئ تھی اور یوسف صاحب نے مریم کے س
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ہا تھا ، پیارا سے ہاتھ پھرا تھا اور اپنے ساته بیٹھنے کو ک

ھی مریم تو ارحم اور زینب بیگم کی نظروں سے بچ رہی ت

پھنک دیتےجو دونوں کا بس چلتا ابھی مار کٹ کر   ...... 

 

 

 

یر آمنہ بیگم نے ڈاکٹر کو بولیا تھا اور ڈاکٹر نے جہانگ

 صاحب کو ٹینشن لینے سے منا کیا تھا،

 

ان تھی ڈاکڑ جہانگیر کو کیا ہو ہے، آمنہ بیگم ابھی بھی پرش

 ..... تو پوچھ بیٹھی تھی

 

 ھےبھابی بی پی لو ہونے کی وجہ سے بےہوش ہو گئے ت

ھ نہیں لیکن آپ ان کو کیسی بھی قسم کی ٹیشن سے آزاد رک

نے دواء  تو کل کو کوئی بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اچھا میں

 لکھ دی ہے میں اب چلتا ہو
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 ........ .خدا خفط

 

 

 

تے سب ناشتہ کر رہے تھے کہ ملک وال کہ کچھ نوکر دور

... صاحبہوئے اندر آئے تھے، صاحب........  ........... 

 

یوسف صاحب ، یاسر صاحب اور ارحم شور سن کر جلدی 

 .............. سے موڑے تھے

 

ب کیا ہوا ہے اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو سب، یوسف صاح

 ......نے پوچھا تھا

 

 وہ........وہ....... وہ
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 .......... .کیا وہ وہ لگ رکھی ہے آگئے کچھ بولو

 

لے  آپ باہر چل کر ہی دیکھ

️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖صاحب..........
 

 

س سٹیشن عابد پولیس سٹیشن پہنچ گیا تھا اور عابد کے پولی

اندر داخل ہوتے ہی سب ادب و احترام سے کھڑے ہو کر 

دیا  سیلوٹ کر رہے تھے،عابد نے سر ہال کر سالم کا جواب

ر ی تھی اوتھا ،عابد نے اپنے کمرے میں آتے ہی بیل بج

 ....... کمرے میں انسپکٹر فہد کو اندر بولیا تھا

 

 ......یس سر

 

ے یا نہیںفہد !ملک والوں کے گھر بیشر کو لینے کوئی گیا ہ  
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 ........ سر سلیم لینے گیا ہے کچھ دیر میں آتا ہی ہو گا

 

 ...اور خاکہ نگار کا کیا بنا.........عابد نے پوچھا تھا

 

ا گیا ، کو بولنے کو کہا تھا وہ بھی آی جی! آپ نے خاکہ نگار

ری بس بیشر آجائے تو کام شروع کرتے ہیں فہد نے سا

 .... تفصیل عابد کو بتائی تھی

 

و ہم شاباش جاو اپنا کام کرو جب بیشر اور سلیم آجائے ت

 .. مجھے بتا دینا

 

اہر آیا جی سر ! فہد اتنا کہے کر باہر چال گیا تھا ، فہد جب ب

نے ا اس کا موبائل بج رہا تھا ، نام دیکھ کر آتو میز پر پڑ

ھی والی کال آٹھی تھی، ہاں بولو ! آگئے سے جو خبر ملی ت

 ......... فہد ڈور کر عابد کے کمرے میں گیا تھا
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و کب کیا ہو سب ٹھیک فہد ، سر وہ سلیم کی کال تھی، ہاں ت

تک آیا رہا ہے ، عابد نے پوچھا تھا، سر وہ بری خبر 

 ..........ہے

 

 .....کون سی! حامد نے پوچھا تھا

اسلیم نے بتایا ہے کہ بیشر کا قتل ہو گیا ہے، کی  ! 

 

ھا ، یہ عابد اپنی کرسی سے ایک ہی جھٹکے سے آٹھ گیا ت

 ....... .کیسے ہو سکتا وہ تو آج یہاں

 

O_my_God 

 

پ چلو ملک وال وہاں جا کر دیکھتے ہیں عابد نے اپنی کی

کے  لیس فورس کے ساتھ ملک والپیھنی تھی اور اپنی پو

 .............لیے نکل گیا تھا
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ئے یوسف صاحب کے پیچھے گھر کے سب لوگ لون میں آ

تھے ، یوسف صاحب نے سرونٹ کوٹرز کے سامنے 

، مالزموں کو کھڑا دیکھ تھے تو ان کے پاس پونچھ تھے

نگٹے ولیکن آگے کا منظر کو دیکھ کر یوسف صاحب کے ر

 ......کھڑے ہوگے تھے

 

کھ کر یاسر صاحب نے اپنے بھائی کے سفید پڑتا چہرہ دی

ے آگے ہوئے تھے اوران کا بھی یہ حال تھا سب مالزم بیچھ

ھ تو ہوگئے تھے جب ارحم اور باقی گھر کی خواتین نے دیک

 ......ملک وال میں چیخے گونجی تھی

 

 بیشر سامنے پنکھے سے لٹک رہا تھا،
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ٹھیک  نے خودکشی کیوں کر لی ہے یہ تو کل تک یہ بیشر

ب کس تھا نہ زینب بیگم پہلے بولی تھی اور ہاں لیکن یہ س

ہ کیوں اور کیسے ہوا ، ابھی سب باتیں کررہے تھے ک

ھے کرتا کانسٹیبل سلیم ملک وال داخل ہوا تھا اور سب کو پیچ

 آگئے کا منظر دیکھ کر انسپکٹر فہد کو کال کردی

 .............تھی

 

ہیں سب خواتین اندر تھی اور سب مرد باہر کسی کو یقین ن

ور اسے آرہا تھا، بیشر کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی ا

یگم کس نے مار دیا ابھی یہ سب سوچ رہے تھے کہ زینب ب

دیکھ  مریم کے سر پر کھڑی ہوئی تھی مریم زینب بیگم کو

 ....... کر ڈر کر آٹھ گئ تھی

 

الوں کو بیشر کو زینب بیگم نے مریم کے بتم نے مار ہے نا 

کل دبوچ کو اپنے سامنے کیا تھا جس سے مریم کی چیخ ن

 ........گئ تھی اور سب دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے
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ی نہیں م......م.....میں نے نہیں مار میں تو کیسی کو جانتی بھ

ینب سب کو ، مریم کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ز

ے پے دار پے تھپڑ لگا دیے تھے ، اب تم مجھ سبیگم نے 

زینب  زبان بھی چلو گی ، بہت زبان نہیں چلنے لگی تمہاری

تھی،  بیگم پھر تھپڑ مارتی اتنے میں لونچ میں آواز گونجی

ت نور جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی ، زینب بیگم کی حرک

سے ، یوسف صاحب کی آواز پر مریم اور نور دونوں جی 

آٹھی تھی جان سے کانپ ........... 

 

هی نہ ہو آپ کو میں پہلے بھی کہا تھا اپنی نفرت میں اتنی اند

س کہ اپنے آپ کو میری نظروں سے نہ گرا لی جائے گا، ا

 بچی کی اب کیا غلطی تھی جو اس کو مار رہی تھی ، ایک

الس ویسے ٹینشن ان پڑی ہے اور آپ ہیں کہ ابھی بھی لو ک

ہا تھا لیکن ب بیگم نے کچھ بولنا چاوالی حرکتوں پر ہیں ، زین

ہا یوسف صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو ک

 ............تھا
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ارحم اور یاسر صاحب عابد کے ساتھ اندر داخل ہوئے 

 تھے،اور سب خاموش ہو گے تھے

 

ے آپ میں سے کیسی نے پہلے دیکھا تھا ،عابد نے سب س

ور تھا، مریم اور ن پوچھا تھا اور سب کو ایک نظر دیکھا بھی

 ڈری ہوئی تھی اس لیے کانپ رہی تھی عابد سے یہ چھپ

ورت نہیں رہے سکا تھا، دیکھنے کیسی کو ڈرنے کی ضر

 ....نہیں ہے جو سچ ہے وہ بتائے کہ کیا ہوا ہے

 

 ہمارے مالزموں نے سب سے پہلے دیکھا تھا اور ان نے ہی

ھاا تہمیں بتایا تھا ، یوسف اور یاسر صاحب نے جواب دی ..... 

 

چلے عابد باہر جارہا تھا کہ مریم پر نظر پڑی تھی جس کے ن

د ہونٹ سے خون کے قطرے نکل کر جمع گئے تھے ، عاب

ی نے نے مریم کی طرف قدم بھڑا دیئے تھے، یہ آپ کو کیس

 مارا ہے ، عابد نے مریم کے زخم کی طرف اشارہ کر کے

حب ف صاپوچھا تھا ، جو ڈر کر پیچھے ہو گئ تھی اور یوس
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ا نے ایک کھر آلودہ نظر زینب بیگم پر ڈالی تھی ، جن ک

 .....کھود اب چہرہ عابد کے سوال پر سفید پڑ گیا تھا

 

وہ.ہ.....ہ...ہ....ہ سیڑهیوں سے گر......ر.....ر گئ 

 تھی...ی.....ی، مریم ڈر کی وجہ سے ہکلتے ہوئے بولی

لیے  ، استھی، ارحم کو عابد کا مریم سے پوچھنا برا لگا تھا 

 ......بول پڑا تھا

 

! یہ ابھی سیڑهیوں سے گر گئ تھی اس لی چوٹ لگ گئ

 ہم...ہم....ہم اور آپ نے بیچا نہیں حیرت کی بات ہے ارحم

 ..... صاحب! عابد نے بھی اپنا سوال دغا تھا

 

د کا ارحم بس غصہ ضبط کے کھڑا تھا نہیں تو مریم اور عاب

 ......ہشر کرنے کو سوچ بیھٹا تھا

 

 ......چلے ٹھیک ہے میں باہر دیکھ لو کیا حال ہے
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️️️️️️️️️️ 

 

ا وجاہت ملک اور دالور آگئے کا سوچ رہے تھے کہ دالور ک

 ....موبائل بج آٹھ تھا، دونوں ایک ساتھ متوجہ ہوئے تھے

 

کن دالور نے کال آٹھی تھی اور بات کرنا شروع کی تھی لی

 ے ہسار میں لیے آئیان کو بھی یہ خبر سن کر خوف ک

 ......تھی

 

 .....کیا ہو دالور چپ کیوں ہو! ملک وجاہت نے پوچھا تھا

 

ر چپ تمہارے مالزم بیشر کا قتل ہو گیا ہے، دالور یہ کہے ک

 ...ہو گیا تھا
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 کچھ وقت کے لیے تو ملک وجاہت بھی چپ ہو گئے تھے

 

کر  میں نے تمہیں کہا تھا نہ تم یہاں ہو تو دشمن کچھ بھی

کتا ہے،س  

 .دالور نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا

 

یوں تم اب کیا کریں گئے ایک بے گناہ کی موت ہو گئ ہے ک

 میری بات نہیں مانا رہے ان بڈوهوں میں اب وہ طاقت نہیں

ت جو کیسی کو مار یا مروا سکے ، اس بار دشمن کوئی بہ

یکھ پاس ہے جو ہمارے اتنا سب کرنے کے بعد بھی نہیں د

 ....پارہے

 

ر تم سہی کہے رہے ہو لیکن ان کا کیا وجاہت ملک سوچ ک

 ....پھر بولے تھے
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ات ان کو کھول چھوڑنے کو کسی پاگل نے کہا ہے ، دالور ب

 ........کر کے مسکرا تھا

 

تم نے .......وجاہت نے بھی کھندے وچکا کر جواب دیا 

 ....... تھا

 

 ہت کا اسمیں تجھے پاگل دیکھتا ہو بڈهے ، دالور کو وجا

 ..... پاگل بولنا آگ لگا گیا تھا

 

ملک وجاہت وہاں سے چپ کر کے نکلے تھے، دالور 

 ...........وجاہت کو نہ پاکر وجاہت ملک کے پیچے گیا تھا

 

️️️️️️️️️️ 

 

ر آتے ہاں فہد کچھ پتا چال کیسے مارا گیا ہے ، عابد نے باہ

 .......ہی سرونٹ کوٹرز چال گیا تھا
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ورگ بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا سب دیکھ لیا لیکن کوئی سسر 

اس  نہیں مال، مجھے نہیں لگتا اس کو مارا گیا ہو سکتا، ہو

کن فہد نے خودکشی کر لی ہو،فہد عابد کو سب بتا رہا تھا لی

 .........کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا

 

 تم نے کمرے کو دیکھ کر بھی کہے رہے ہو کہ اس نے

مسکرا  ابد نے کہے کر فہد کو دیکھ کرخودکشی کی ہے ، ع

گی تھی تھا ، لیکن سر سب ٹھیک تو ہے فہد کو سمجھ نہیں ل

 .....عابد کی بات

 

کا دیا اس نے خودکشی نہیں کی بلکے اس کو مار کر یہاں لٹ

کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کیسی نے مارا نہیں ، بل

 .. ...خودکشی کی ہے

 

س ملنے آیا تھا اسی نے اہوا کچھ اسے ہو گا کوئی اس کو 

و گیا اب کو اندر بیھٹا اور باتیں کی جب اس انسان کو یقین ہ

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e1
8

5
 

Page | 185 

س کوئی جاگ نہیں رہا تو اس نے اس کو مارنے کے لیے ا

ٹوٹ  کے گال پر دباؤ ڈال جو اتنا زور کا تھا کہ اس کی گردن

یہ  گی اور یہ مر گیا ، عابد نے ہر چیز پر اشارہ کیا تھا ،

ا ہے اس و فہد گردن پر جہاں اتنا بڑا نیل پڑنشان دیکھ رہے ہ

کا مطلب اس کی گردن پر بہت برا دباؤ ڈال ہے اور وہ 

دیکھو چادر پاوں والی کی طرف سے اوپر کی طرف ہے 

 اس سے سب صاف ہے ، اور یہ میز پع چائے کے دو کپ

کی  رکھے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سورگ ملنا چاہیئے اس

ور پتا لگتا ہے کہ نہیںالش کو الئبہ بھجو کچھ ا ....... 

 

️️️️️️️️️️ 

 

 ارحم کب سے مریم کو غورو ہی رہا تھا لیکن کچھ کہے

 ..... نہیں سکتا تھا اس لیے چپ رہا
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ھا اور عابدنے سرونٹ کوٹرز کے کمرے کو بند کروایا دیا ت

یوسف صاحب کو کہے گیا تھا کوئی اس کی طرف نا 

 ........جائے

 

 چوں میں ڈوبے تھے کہ کس نے مار ہے کہسب اپنی سو

 ربائیہ چیچھتی ہوئی ڈراینگروم میں داخل ہوئی تھی

 

 .........ہاے!سب کیسے ہیں

 

️️️️️️️️️️ 

 

پر  باس آپ کا کام ہو گیا، اس کے آدمی نے اپنے کام ہونے

 ......بتایا تھا

 

 ...... وہ جو سگڑیٹ پینے میں مصروف تھا
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ات سن کر قہقہہ لگا آٹھ تھاآپ نے آدمی کی ب ............ 

 

چار  اچھا ہے ، عابد کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہر بار

 ......قدم آگیے کا سوچوں گا

 

 ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا

 

ے گا پورے کمرے میں خوفناک قہقہہ گونجا تھااب کیا کرئ

طرح  عابد اب تو بیشر بھی اوپر چال گیا ہے اب بس کیسی

 اور حامد کو باہر النے کا سوچو، مریم کے سامنے ، مریم

ہو  حامد مرے گا تو سب مریم پر شک کرئے گئے اور مریم

 گئ جیل میں ہمارا کام ہو جائے گا آسان ، وہ آدمی سگریٹ

 ........ پیتے ہوئے اپنے آگئے کا پلین سوچ رہا تھا
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باس  کمرے میں کافی خاموشی چاہا گئ تھی لیکن سب اپنے

وئی م سے یہاں چلتے ، پرتے، بیھٹے تھے ، اگر ککے حک

 ......حکم کو نہیں مانتا تھا تو اس مار دیا جاتا تھا

 

اس آدمی کا دوست باہر سے اندر آیا تھا اور سب کو باہر 

سے  جانے کا اشارہ کیا تھا ، دیکھتے ہی دیکھتے اس گودام

صل نے سب باہر چلے گئے تھے،تم نے بیشر کو مار دیا ، فی

سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا تھا زور ...... 

 

وجھا دیا اپنے دوست فیصل کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کو ب

بتا  تھا، تو اور کیا کرتا ، اگر وہ اس لوکٹ کے بارے میں

ں سے دیتا تو ہم سب پھس جاتے میں تو وہ لوکٹ اتنے سالو

مل  چھوپ کر رکھا تھا لیکن پتا نہیں وہ ارحماں کو کیسے

ھا ور اس ارحماں کو اس کی وجہ سے سب سچ پتا چال تگیا ا

مارا بچنا اگر بیشر اس کے بارے میں کچھ بھی بتاتا تو پھر ہ

س مشکل تھا، لیکن خطرہ ابھی ہے، وہ لوکٹ کہاں ہے اور ک

 ..........کے پاس ہے یہ پتا لگنا ہو گا
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و ، کچھ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تم کیسی کو بھی مار د

یا، تو ہو سکتا تھا نہ ، لیکن نہیں پکڑ کے مار د اور بھی

 ..........فیضل کہتے ہی وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا

 

کسی  یہ سب چھوڑ وہ پراپرٹی کے پیپرز کا کیا ہوا ، مجھے

 ..... .بھی حال میں وہ پراپرٹی چاہیئے

 

گئے ہو جائے گا کام کردیا ہے کل تک مل جائے گئے ، اور آ

ا ہے تم نے ، فیضل نے پوچھا تھاکا کیا سوچ ........ 

 

 ..... اس آدمی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی

 

بس  کچھ زیادہ نہیں بس مریم اور حامد کو باہر نکال ہے اور

 ........ پھر ہو گا دهماکہ
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 ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا

 

 ......... گودام میں قہقہہ گونجا تھا

 

ں ہال کر رہے گیا تھافیضل بس سر دائیں ، بائی .......... 

 

️️️️️️️️ 

 

یک ہیں ارے ربائیہ میری بیٹی آ گئ کیسی ہو تم، ہم سب ٹھ

 .......... زینب بیگم خوشی سے ربائیہ کو گلے لگا تھا

 

چہرے  کیا ہوا سب اتنے چپ کیوں ہیں ، ربائیہ نے سب کے

 اور سب کو چپ دیکھ کر پوچھا لیا تھا

 

یٹا آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہےکچھ بھی نہیں ب  ......... 
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ن ہے ، ربائیہ کی نظر مریم پر پڑی تو پوچھ بیٹھی یہ کو

 سب نے ایک دوسرے کو دیکھ تھا اور یوسف صاحب نے

 ........ .جواب دیا تھا

 

یسے سر ربائیہ بیٹا یہ ارحم کی بیوی ہے، ربائیہ کے تو ج

ی تو ، ارحم ک پر دهماکہ ہوا تھا ، یہ آپ کیا کہے رہیئے ہیں

 ..........شادی میرے سے ہونی ہے تو یہ کیسے بیوی ہو گئ

 

م ارحم نے مریم سے نکاح کیا ہے ، ارحم کو لگتا ہے مری

ریم کے بھائی نے ارحماں کا قتل کیا ہے اس لیے اس نے م

کن سے شادی کی ہے ، آپ کی فیلمی کو رابط کیا تھا لی

 کے آنے کا کوئی جواب نہیں دیئے رہا تھا اس لیے آپ

نہیں  انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو اب سچ بتا سکے لیکن

 ........بتا سکے
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ی یوسف صاحب نے ساری بات ربائیہ کے گوشہ گزار ک

 .......تھی

 

 ...... تو اب میرا کیا ہاں ، ربائیہ چیخ آٹھی تھی

 

ر نور آٹھ کو ارحماں کے کمرے چلی گئ تھی، اور یاسر او

 ے سٹڈی روم چلے گئے تھےیوسف صاحب معذرت کر ک

اقی کا کیوں کے آفس تو اب جا نہیں سکتے تھے اس لیے ب

 .......کام کے لیے سٹڈی روم میں چلےگئے تھے

 

، ارحم ربائیہ کو لیے کر اپنے کمرے میں چال گیا تھا  

 

وچ کو زینب بیگم مریم کے پاس جا کر مریم کے بازو کو دب

 ....اپنے سامنے کیا تھا
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کر  ی جاو ربائیہ کے لیے جوس کا گالس لیےاو ......بی ب

ر ارحم کے کمرے میں دیئے کر آو سمجھی ، مریم سر ہال ک

 کچن میں چلی گئ تھی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا

 ......تھا

 

ہ کرنا ربائیہ دیکھو پہلے میری بات سنا پھر کوئی فیصل

ٹھیک ہے ، ارحم نے جیسے ربائیہ سے تزدک چاہیی 

 .....تھی

 

وچ .... ہم...... ہم..... ہم بولو کیا بات ہے، ربائیہ کچھ سہم..

 .......... کر بولی تھی

 

یٹھ تھا اور ارحم ربائیہ کو لیے کر صوفے پر بیٹھا کر ساتھ ب

سے پیارا  ربائیہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، میں تم

ے کرتا ہو شادی بھی تم سے کرو گا وہ بھی ان دو مہینہ ک

یک ہےاندر ٹھ  
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اور اس مریم کا کیا.....ربائیہ نے ارحم سے دل کی بات 

 ....پوچھی تھی

 

وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں وہ مار بھی جائے تو مریم 

تو  میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں اس کی ، اہمیت ہے

 ....... بس تمہاری

 

نے  ارحم ابھی یہ باتیں بول رہا تھا کہ دروازہ بجا تھا ، ارحم

آنے کو کہا تھااندر  ...... 

 

ہ یہ مریم جوس کا گالس لیے کر ربائیہ کو دیا تھا کیوں ک

 ....... زینب بیگم کا حکم تھا

 

و یہ اس گھر کی مالزم ہے اور مالزم رہے گئ بیوی تم بن

 گئ اور مارتے دم تک رہو گی ، ارحم نے بڑے مغرور انداز

 ..... میں کہا تھا
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مریم  بازو ڈال دیئے تھے،ربائیہ نے بھی ارحم کے گل میں 

گئ  کو اپنا یہاں رہنا برا لگا تھا اس لیے چپ کر کے نکل

 ..........تھی اور سیدهی اپنے کمرے میں آئی تھی

 

" بھی ایسا کہتے ہیں کبھی بڑے بول نہیں بولو ، کیوں کہ ک

وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس بس پچتوا رہے جاتا 

 .............."ہے

 

یے رحم ہر بار اس کو ذلیل کرنے کے لمریم کو لگتا تھا ا

ون کچھ نا کچھ کرتا ہے ، یہ سب سچ بھی تھا،ارحم کو سک

 ..... ملتا تھا

 

مریم ابھی یہ سب سوچ رہی تھی ، کہ ڈهر کی آواز سے 

رام دراوز کھوال تھا اور زینب بیگم اندر آئی تھی، تم یہاں آ

م کے یکر رہی ہو تو کھانا کون بنایا گا ، زینب بیگم نے مر
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ے بالوں کو دبوچ کر اپنے سامنے کیا تھا اور مریم درد س

 ......... بول بھی نہیں سکی تھی

 

گم نے چلو دفع ہو کچن میں جاکر کچن میں کام کر ، زینب بی

م کو غصہ سے مریم کو باہر پھنکا تھا جس کی وجہ سے مری

ر دراوزے کا ہنڈل پیٹ میں زور سے لگا تھا جس کا درد زو

ھی اس ا لیکن کچھ بول کر پھر تھوڑی مار کھانی تپکڑ رہا تھ

چل  لیے آنسوں کو اندر کرتے ، چپ کر کہ کچن کی طرف

 دی تھی

 

️️️️️️️️ 

 

بح حامد کب سے عابد کی کال انتظار کر رہا تھا ، لیکن ص

د کے سے شام ہونے کو آئی تھی ، نا عابد کی کال تھی نا عاب

 ............آنے کا کچھ پتا تھا
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ھا لیکن یہ حامد نے کتنی بار کال کرنے کے لیے موبائل آٹھ ت

 ......سوچ کر رکھ دیتا کہ کام میں مصارف ہو گا

 

ن حامد کو انتظار کرتے رات کے دس بج چکے تھے لیک

 .......عابد کی کوئی خبر نہیں تھی

 

بر گنٹھے بعد دروازہ کھول اور بند ہوا تھا عابد ابھی یہ خ

ا تھا اس ل برداشتہ ہوتے نہیں دیکھ سکتحامد کو دیئے کر د

ی لیے حامد کے سونے کی دعا منگ رہا تھا لیکن جیسے ہ

س کا عابد نے لونچ میں قدم رکھ تھا حامد صوفے پر بیٹھ ا

 .....انتظار کر رہا تھا، سالم تم سوئے نہیں ہو
 

 

وتا عابد اچھے سے جانتے ہو تم کے تمہارے آنے کے بعد س

ے ہوہو پھر بھی پوچھا رہ .... 
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کتا یہ سب چھوڑ بیشر نے خاکہ بنوا ہے، دیکھو مجھے ہو س

ھا ہے میں اس چیز کو دیکھ ہو، حامد نے ہاتھ آگئے کیا ت

 ......لیکن عابد نے دکھ سے آنکھ میچ لی تھی

 

ہے ہو کیا ہوا عابد دو نہ کہا ہے تصویر کیوں انتظار کرا ر

 .......دو

 

د میری تھ بیٹھا تھا، حامعابد نے ہمت کر کہ حامد کو اپنے سا

 ......بات غور سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا

 

 ....حامد نے سر ہاں میں ہال دیا تھا

 

 اچھا ٹھیک ہے ،بولو

 

 !وہ بیشر کو کسی نے قتل کر دیا ہے
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یخ کیا! یہ.....یہ.... یہ کیا مزاق ہے عابد ، حامد غصہ سے چ

 ...پڑا تھا

 

ش ملی ہےیہ سچ ہے آج صبح ہی اس کی ال ............ 

 

️️️️️️️️ 

 

ورانٹ جہانگیر صاحب تو اب زیادہ گھر پر ہوتے تھے ، رسٹ

 ....بھائی اور ان کے بیٹے عدیل سمبھال رہے تھے

 

ہیں آمنہ بیگم بھی جہانگیر صاحب سے زیادہ کوئی بات ن

چوں کی کرتی تھی لیکن اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی اپنے ب

چ کرپریشانی کا سو ........ 
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اریخ اگلے ماہ عثمان صاحب کی بیٹی عذرا کی شادی کی ت

لیے  رکھی گئ تھی ، لڑکا پڑها لکھ تھا اپنا کاروبار تھا اس

 ....... ہاں کر دی تھی

 

عدیل اپنے باپ کی ہر کام میں مدد کر رہا تھا جس سے 

اپنی  عثمان صاحب کو کسی قسم کی پرشانی نہیں تھی اور

ھےزندگی سے خوش ت ....... 

 

️️️️️️️️ 

 

 وجاہت اور دالور دونوں کراچی آ گئے تھے لیکن ملک وال

یں نہیں گئے تھے کراچی میں ایک اور اچھی سوسائیٹی م

 .... گھر تھا دونوں وہاں رہے رہیئے تھے

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
0

1
 

Page | 201 

یا وجاہت! ملک وال کے ہر کیمرے کو اچھے سے سیٹ کر د

 ،دالور نےہے کون آتا ہے کون نہیں ، سب پتا چلے گا 

 ....وجاہت ملک کو سب بتایا تھا

 

! وجاہت  دالور کیسی کو پتا تو نہیں کہ ہم کراچی آ گئے ہیں

 .... ملک نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا

 

 ....... نہیں ......دالور نے اتنا ہی جواب دیا تھا

 

 سہی اور وہ اس کام کا کیا بنا جو دیا تھا،

 

ر گئے اپنے کام کہو گیا ہے کل جانب تشریف رکھے 

 ........کے

 

 .............دونوں ہی بات کو سمجھ کر مسکرا گئے تھے
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️️️️️️️️ 

 

ائیہ کو ربائیہ مریم کو ڈهونڈتے ہوئے کچن میں آئی تھی ، رب

ھی پہلے دن سے ہی مریم کی خوبصورت سے جلن ہوئی ت

رت اور آج جب اس کا اور ارحم کے نکاح کا پتا چال تھا تو نف

 ... .. ہوگئ تھی

 

ہے  مریم اپنے کام میں مگن تھی ربائیہ کچن میں کب آئی

 ...... مریم کو اس بات کا علم نہیں تھا

 

نی کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد مریم کی دل خراش چیخ س

ی سیڈ دی تھی. ..... مریم اپنے کام میں مگن تھی لیکن پیٹ ک

س ہ درد اوالی جگہ پر درد بھڑ رہا تھا، کس کو کہتی کہ ی

ی سزا کی برداشت سے باہر ہے لیکن یہاں بول کر پھر کوئ

 .........نہیں لینی تھی
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ے مریم اپنی سوچوں میں دوبی تھی کہ ربائیہ کب اس ک

 .....پیچھے آئی پتا نہیں چال تھا

 

کے چھولے پر پانی گرم ہو رہا تھا ربائیہ نے ایک ہی جھٹ

 ہ سے مریمسے مریم کو آگے کا دهک دیا تھا، جس کی وج

ا ہو کا توازن نا رہا اور مریم کے بائیں بازو پر گرم کھولت

 پانی گر گیا تھا ،مریم کی دل خراش چیخ پورے ملک وال

آئی  میں گونجی تھی اور سب سے پہلے مہرالنساء کچن میں

ارا تھی ، مریم کے ہاتھ کو دیکھ کر دنگ رہے گی تھی ، س

ے چھلے بن چک ہاتھ بری طرح جل گیا تھا، سارے ہاتھ پر

ی تھی، تھے، مہرالنساء ربائیہ کو کچن میں دیکھ کر سمجھ گ

ل کیا جا غصہ بہت آیا تھا ربائیہ پرمگر ،مہرالنساء بیگم کا د

رورت کر ایک تھپڑ رسید کر دے لیکن اس وقت مریم کو ض

 ............تھی
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یکھ مریم یہ سب چھوڑو آپ چلے باہر، ربائیہ مہرالنساء کو د

 گئ تھی لیکن پھر بھی چپ کر کے ساری کر ڈر ضرور

ب ملک کارروائی دیکھتی رہی تھی ، دیکھتے ہی دیکھتے س

 وال کے لوگ لونچ میں تھے ، یوسف اور یاسر صاحب نے

ن مریم کو روتے دیکھ تو مہرالنساء سے پوچھنا چاہا لیک

ٹا آگئے ہو کر دیکھ تو حیران رہے گئے تھے ، مریم بی

لدی ہوا آپ کے ساتھ یاسر صاحب جیہ ....یہ......سب کیسے 

م کا سے مریم کے ساتھ والی جگہ پر بیھٹے تھے اور مری

 ........بازو پکڑا تھا ، جو بری ترں جل گیا تھا

 

یا تھا یوسف صاحب نے جلدی ہی اپنی فیملی ڈاکٹر کو بول

ی مریم اور کھود بھی مریم کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، نور بھ

ے رہی تھی جو سب کی سمجھ سکو روتا دیکھ کھود بھی رو 

 باہر تھا ، سب کو لگا کہ نور حساس دل کی ملک ہے اس

 ...........لیے مریم کو در میں دیکھ کر رو رہی ہے

 

مال  ان سب میں تین لوگ ایسے بھی تھی جن کو دلی سکون

تھا ارحم تو سب گھر والوں کی کارروائی دیکھ رہا تھا، 
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کھ یک دوسرے کو دیزینب بیگم اور ربائیہ خوش ہو کر ا

 ....رہی تھی

 

ی ڈاکٹر نے مریم کو چک کر کے دواء اور پٹی کر دی تھ

ے جس سے جلن کچھ کم ہو رہی تھی ، اور اب مریم کے رون

نساء میں ہچکی بند گی تھی جو بند نہیں ہو رہی تھی ، مہرال

ر تو شوک میں تھی لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سمبھال ک

ئ ال کر مریم کے پاس بیٹھ گکچن گئ اور وہاں سے شہد 

ن چپ تھی ، یاسر صاحب سب کارروائی دیکھ رہے تھے لیک

یگم تھے ، یوسف صاحب کا بھی یہ ہی حال تھا، مہرالنساء ب

پنی نے شہد کی چمچ جب مریم کے سامنے کی تو مریم کو ا

د ماں کی یاد آئی تھی جو ایسے ہی ہچکی بندهنے پر شہ

ے مریم دیکھ یاسر صاحب ن کھلتی تھی، مریم کو ایسے بیٹھا

ی دنیا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا جس سے مریم اپنی سوچوں ک

 .........سے باہر آئی تھی

 

ی مہرالنساء نے مریم کو شہد کھال دیا تھا جس سے مریم ک

مرے ہچکی بند ہو گئ تھی، نور بیٹا آپ مریم کو اس کے ک
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ڑی کھمیں لیے جاو ، مہرالنساء نے نور کو کھا تھا اور نور 

رے ہوتے ہی مریم کے سامنے آگئ تھی ، مریم نور کے سھا

 .......... اپنے کمرے میں گئ تھی

 

ٹ نور جب مریم کے کمرے میں آئی ، تو چہرے پر مسکراہ

پاس بیٹھ  آگئ تھی نور نے مریم کو بیڈ پر بیٹھ کر کھود بھی

ے گی تھی اور کمرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی مریم ن

 دیکھا تو نور کو مخاطب کیا تو نور نور کو مسکراتے

 ...... سوچوں سے باہر آئی

 

اکیا ہوا آپ مسکرا رہی ہیں ، مریم نے نور سے پوچھا تھ ..... 

 

وہ یہ کمرا میں نے اور ارحماں بھائی نے ............ سجایا 

تھا تو ، ایک مہینہ بعد یہاں آئی ہو ، آپ سے ایک بات 

 ....پوچھو ، نور نے مریم سے کہا تھا
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 ....... ہاں

 

سئلہ آپ کو کمرہ کیسا لگا ہے میرا مطلب ہے آپ کو کوئی م

 تو نہیں نہ یہاں ،نہیں یہ کمرا اچھا ہے اور مجھے کوئی

دیا  مسئلہ نہیں مریم نے نور کا دل رکھنے کے لیے جواب

سی تھا ، لیکن حیقیت میں مریم کو اس سب میں کوئی دلچ

 ........نہیں تھی

 

موشی کے بعد نور پھر بولی تھیکچھ وقت کی خا  

 

نہیں  کیا میں آپ کو آپی بوال سکتی ہو وہ آپ کی عمر اتنی

 .....اس لیے کہا، نور نے جلدی سے صافی دی تھی

 

 ہاں کیوں نہیں مریم کو اچھا لگا تھا نور کا اس سے بات

 ...کرنا
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اچھا آپ آرام کرے میں چلتی ہوں ، نور مریم کے کمرے 

ئ مریم بھی دواء کے اسر سے سو گ سے چلی گئ تھی اور

 .............تھی

 

️️️️️️️️ 

 

یا وجاہت! دالور نے آواز لگی تھی جو باہر کہی نظر نہیں آ

 .رہا تھا

 

مرے آپ یہاں بیھٹے میں آتا ہو ،دالور کہے کر وجاہت کے ک

 میں گیا تو دارجی نماز پڑه رہے تھے اس لیے دالور بھی

باہر کھڑا رہا ، دارجی نماز  خاموشی سے وہی کمرے کے

ے پڑه کر مڑے تو دالور نے اس آدمی کے آنے کا بتایا جس

 .......بولنے کو کہا تھا
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دالور اور ملک وجاہت ڈریگروم میں داخل ہوئے تو سونار 

اب  آدب سے کھڑا ہو گیا تھا، یہ سونار ان کا خاندانی تھا جو

 .....کم ہی ان کے کام کرتا تھا

 

تو  تم مجھے یہ بتاؤ اگر تم کو کچھ دیکھوہاں تو بیٹھو 

ک مجھے بتا سکو گے کہ وہ اسلی ہے یا نکلی ، وجاہت مل

 ......نہ پوچھا تھا

 

 ......ملک سرکار ! آپ کو سچ بتاؤ گا جو بھی دیکھے گے آپ

 

اہت ہاں ! یہ دونوں دیکھ کر بتاؤ کون سا اسلی ہے، ملک وج

 ..نے لوکٹ سامنے کیا تھا اور پوچھا تھا

 

منٹ دیکھ کر ملک وجاہت کو  15سونار نے لوکٹ کو 

 مخاطب کیا تھا
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ےملک سرکار یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور یہ نکلی ہ  .... 

 

و ملک وجاہت اور دالور دنگ رہے گئے تھے کچھ بولنے ک

 ...........اب رہا ہی نہیں تھا

 

️️️️️️️️ 

 

میں  تھوں کو سرعابد اب کیا کریں گئے ، حامد نے دونوں ہا

 ....پکڑا ہوا تھا

 

ا کہی تم پریشان نہ ہو ہللا پر بھروسہ کرو سب ٹھیک ہو گ

ی سے کچھ بھی ملے جائے گا ، عابد نے حامد کو تسلی د

 تھی

 

ائل بجا لیکن ابھی حامد کچھ بولتا اس سے پہلے عابد کا موب

 گیا تھا
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ات کی کیسی دوسرے نمبر سے کال تھی ، عابد نے آٹھ کر ب

و اس نے نام لینے سے منا کر دیا تھات  ........ 

 

عابد نے اس سے ملنے کے لیے ہاں کردی تھی اور کہا 

و منٹ میں وہ اس رسٹورانٹ میں ملے تک کے کیسی ک20

 ...... نہ پتا چلے میرے بارے میں

 

اب  عابد ! حامد کو کام کا کہے کر باہر چال گیا تھا اور حامد

 آگئے ،

ہو رہا تھاکا سوچ سوچ کر پاگل  ........ 

 

️️️️️️️️ 
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و مطلب دالور ارحماں سچ جانتا تھا، اس لئے میرے پوتے ک

بھی مار دیا، وجاہت ملک ابھی بھی شوک کی حالت میں 

 ..تھے

 

سال پہلے واال  20دالور کھود پرشان تھا کہ سچ کیا ہے 

 ..... حادثہ یا یہ جو ابھی سونار بتا کر گیا ہے

 

ر حالت میں نہیں تھے کہ کچھ بولیں یہ ک دونوں ابھی اس

 .........سکے اس لیے چپ بیھٹے رہے

 

 .......اور ماضی کی سوچوں میں ڈوب گے تھے

 

️️️️️️️️ 

 

ں داخل بادشاہ یہ رہے پراپرٹی کے پیپرز ، فیضل گودم می

 .....ہوا تھا اور پراپرٹی کے پیپرز بادشاہ کو دیئے تھے
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 ہا ہا ہا ہا

 

کا شیطانی قہقہہ گونجا تھا بادشاہ  

 

گیا تھا  بادشاہ نے پراپرٹی کے پیپرز دیکھے تو دنگ رہے

کتا اور غصہ سے پیپرز دور پھنکے تھے ، یہ کیسے ہو س

 ہے ، ملک وجاہت نے وہ حویلی اس کے نام کر دی تھی اور

ے تو اور وہ اب زندہ بھی نہیں ہے میں نے کھود اس کو اپن

سال پہلے 20ہاتھوں سے مارا تھا ، .... 

 

 نہیں. ........بادشاہ غصہ سے چیخ تھا

 

ہا تھااب کچھ نہیں ہو سکتا بادشاہ سب ختم ، فیضل نے ک  
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ےنہیں فیضل سب ختم نہیں ہوا ، ابھی ملک وجاہت زندہ ہ ..... 

 

بادشاہ کہے کر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے آیا 

 ..........تھا

 

️️️️️️️️ 

 

 ی کی آج رات مہندی تھی اس لیےعثمان صاحب کی بیٹ

 پورے گھر میں رونک لگئ تھی

 

 ....عدیل عذرا کو پارلر چھوڑ آیا تھا

 

یمبکا جہانگیر صاحب اب کچھ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن مر

 سوچ کر چپ رہے کر آنسوؤں بہتے رہتے تھے
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احب آمنہ بیگم بس چپ ہی رہنے لگی تھی لیکن جہانگیر ص

ھال لیتی تھیکے ساتھ باتیں کر کے دل ب ....... 

 

️️️️️️️️ 

 

نور ارحماں کے کمرے میں بیٹھی تھی اور ارحماں کی 

 تصویر دیکھ رہی تھی

 

و اکال بھائی آپ اتنی جلدی چلے گے، آپ نے اپنی پرنسس ک

 کر دیا بھائی

 

، ارحم  آپ کی بہت یاد آتی ہے بھائی کیا کرو، آپ کو پتا ہے

ہے بھائی نے مریم آپی سے شادی کی  

 

رتے لیکن وہ ان کو بہت تکلیف دے رہے ہیں ، ہر بات ر ما

 ہیں
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نور بول ارحماں کی تصویر سے رہی تھی لیکن چہرہ 

 آنسوؤں سے تر تھا

 

 ...............ارحماں بھائی پلیز واپس آ جائے نہ

 

️️️️️️️️ 

 

 ......ربائیہ میری جان ، بہت اچھا کیا جو مریم کو سزا دی

 

ی سے ربائیہ کو گلے لگے بول رہا تھاارحم خوش  

 

 اب بس تم ایسے ہی مریم کو سزا یا تکلیف دو گی

 

 ......ربائیہ نے مسکرا کر سر ہال دیا تھا
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 ...اور ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئ تھی

 

آنسوؤں  لیکن کوئی تھا جس نے یہ سب سن لیا تھا ، اور اپنے

 صاف کرتی وہاں سے چلی گئ تھیماضی

 

 ️️ بیس سال پہلے ️️

 

ہ ملک حویلی میں روکنے لگئ تھی، کیوں کہ اس گھر ک

یوں کی بڑے بیٹے یوسف کی شادی تھی ، اس لیے سب نوکر

 ...فوج کام میں لگئ تھی

 

ے ارے ....بھی تک پھول نہیں لگے ہیں اور رات کو مایوں ہ

 اتنے نکمے ہو سب ، زارا بیگم غصہ سے اب بول پڑی

سی ساء جو کچن سے نکل رہی تھی، اپنی ماں جیتھی، مہرالن
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س آگئ ساس کو غصہ کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے ان کے پا

 .......تھی

 

نہ  امی جان آپ آرام کریں اور تیاریاں یاسر دیکھ لیے گئے

ا آپ کیوں اپنے آپ کو تھک رہی ہیں ، مہرالنساء نے زار

ھا پر بیٹ بیگم کے کندهوں پر بازو پھال کر پاس پڑے صوفے

ور تھا، یاسر صاحب یہ دیکھ کر خوش تھے کہ مہرالنساء ا

 ......ان کی ماں کی بہت بنتی تھی

 

ات چلے آپ یہ جوس پیے اور بابا کا انتظار کرے، آخری ب

ن مہرالنساء نے شرارت میں کی تھی اور ہستے ہوئے کچ

نے چلی گئ تھی ، اور زارا بیگم مسکراتے ہوئے جوس پی

 ...لگئ تھی

 

ار کی پہلے شادی ہوئی تھی کیوں کے ہر ب یاسر صاحب

دالت یوسف صاحب انکار کرتے آئے تھے ، لیکن اس بار ع

پل  ملک وجہات کے سامنے لگی تھی اور فیصلہ بھی ، ایک
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ور میں آیا تھا، جس سے سب دبی دبی ہنسی ہس رہے تھے ا

اہ ہی یوسف صاحب خاموش ہی رہے باپ کے آگئے بولنا گن

 ..........سمجھ جاتا تھا

 

ملک وجہات، دالور اور کریم ،جہانگیر چاروں ایک ساتھ 

 اندر داخل ہوئے تھے ، زارا بیگم نے ملک وجہات کو اندر

گے  آتے دیکھ لیا تھا ، دالور ، کریم، اور جہانگیر باہر روک

 ........تھے اور لون کا کام دیکھ رہے تھے

 

 ...... .اسالم و علیکم ملک سرکار

 

ی جانوعلیکم اسالم ملک ک .......... 

 

وا زارا بیگم نے ملک وجہات کو آنکھیں دیکھی تھی، کیا ہ

عصوم اپنے بیگم کو جان کہنا گناہ ہے کیا ملک وجاہت نے م

سر بن کر سوال کیا تھا، جس کی وجہ سے مہرالنساء اور یا
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میں  صاحب کا قہقہہ گونجا تھا، زارا بیگم غصہ سے کمرے

ے تھےچلی گئ تھی اور وہ تینوں ہنس دیئ ...... 

 

جھے میں تمہاری ماں کا منا لو نہیں تو سارے فینگشن پر م

 ......... سے بات نہیں کرے گئ

 

مہرالنساء ہنس رہی تھی اور یاسر صاحب مہرالنساء کی 

یر طرف جھک کر بولے تھے، آپ کو بڑی ہنسی آرہی ہے خ

 تو ہے مہرالنساء، یاسر صاحب کو اتنے پاس دیکھ کر

کچن  ی کو بریک لگئ تھی اور جلدی سےمہرالنساء کی ہنس

ا قہقہہ کی.طرف بھگی تھی لیکن پیچھے سے یاسر صاحب ک

 ........سن کر شرم سے پانی پانی ہو گی تھی

 

یں ملک وجاہت کمرے میں آئے تو زارا بیگم اپنے کاموں م

صوم مگن تھی، زارا بیگم آپ ہم سے ناراض ہیں کیا اتنے مع

یا تھاہ زارا بیگم کو آگ لگا گبنا کر سوال پوچھا گیا تھا ک ... 
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 وجاہت شرم کرے اب آپ دو بیٹوں کے باپ اور سسر بھی

، زارا ہیں لیکن نہیں آپ کو تو ابھی جوانی سوجھی ہوئی ہے

ت تو بیگم انگلوں پر گن کر بتا رہی تھی لیکن ملک وجاہ

 ......زارا بیگم کو دیکھنے میں مگن تھے

 

ھ ے تھے اور اپنے ساتملک وجاہت ،زارا بیگم کے پاس آئ

لے بھی بیڈ پر بیٹھا تھا، زارا آپ جانتی ہیں آپ بچوں سے پہ

ے اس دل پر راج کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہیں، ہاں میر

ک مارنے کے بعد آپ کو سکون ملے گا ، زارا بیگم نے مل

 .......وجاہت کو غصہ سے دیکھ تھا

 

یا ہے رہا گاچھا سب تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور کام کتنا 

 .... ، ملک وجاہت نے گھڑی آوترتے ہوئی پوچھا تھا

 

گشن بس ہو گیا ہے آپ سب اب تیار ہونا شروع کریں ، فین

گھنٹے رہے گے ہیں 3ہونے میں   .............. 
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آپ ایک  سہی ہے ہم تیار ہو کر باقی کے کام دیکھ لیتے ہیں

ئے کپ چائے کا کہے دے، ملک وجاہت فریش ہونے چلے گ

ئ ھی اور زارا بیگم ہاں میں سر ہالتے ہوئے باہر چلی گت

 ......... ..... تھی

 

 .........حال

 

ھی ملک وجاہت اپنی سوچوں سے باہر آئے تھے ، چہرہ آج ب

ی آنسوؤں سے تر تھا ، کمرے میں اکیلے بیھٹے ماضی ک

 .......یادوں میں کھوے ہوئے تھے

 

️️️️️️️️ 

 

ر اہر سے گزر رہی تھی کہ اندنور ارحم کے کمرے کے ب

 .....سے آتی آواز سے روک گئ تھی
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 ......ربائیہ میری جان ، بہت اچھا کیا جو مریم کو سزا دی

 

 اب بس تم ایسے ہی مریم کو سزا یا تکلیف دو گی

 

 ......ربائیہ نے مسکرا کر سر ہال دیا تھا

 

 اور ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئ ،

 

سن اور دیکھ لیا تھا یہ سب نور نے ...... 

 

نی نفرت نور کو آج اپنے بھائی سے نفرت ہوگئ تھی کوئی اپ

ور میں اتنا اندها کیسے ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوئے ، ن

 ........اپنے آنسوؤں صاف کرتی وہاں سے چلی گئ تھی
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 نور مہرالنساء کے کمرے میں آئی تھی ، ماما کہاں ہیں آپ

ہرالنساء ہ کمرے میں کہی نہیں تھی منور نے بولیا تھا کیونک

 .............بیگم

 

 مہرالنساء جو ڈراسینگ روم میں تھی نور کی آواز سن کر

 جلدی سے ساری تصویر چھپی تھی اور آنسوؤں کو صاف

 کرتے ہوئے کمرے میں آئی تھی

 

ھاہاں میری بچی کیا ہوا کوئی کام ، مہرالنساء نے پوچھا ت ... 

 

گھنٹے تک آجاو 2کے پاس جا رہی ہو ماما میں اپنی دوست 

 گئ اوکے نور نے مہرالنساء کو بتا تھا

 

ور کے ٹھیک ہے بیٹا لیکن اپنا خیال رکھنا مہرالنساء نے ن

ی گئ ماتھے پر بوسا دیا تھا اور نور مسکراتے ہوئے باہر چل

 تھی
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رد کر دی ڈرائیور کے ساتھ اپنی منزل کا سوچ کر ہللا کے سپ

نا نہیں چاہتی تھیتھی آگئے کا وہ سوچ ........ 

 

️️️️️️️️ 

 

کر رہا  عابد ریسٹورینٹ میں پھینچ گیا تھا اور اس کا انتظار

ے پی تھا لیکن اب کافی دیر ہو گی تھی، جب سے آیا تھا چائ

ہیں تھاپی کر تھک گیا تھا لیکن اس ہستی کا کچھ آتا پتا ن  

 

ٹ اندر رینعابد اب بل دیئے کر جانے لگا تھا کہ نور ریسٹو

 داخل ہوئی تھی اور ادهر ادهر دیکھ کر عابد کے پاس آگئ

 تھی
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ھا اور نور نے عابد کو کال کر کے ہی ریسٹورینٹ بولیا ت

مہرالنساء سے جھوٹ بول کر یہاں عابد سے ملنے آئی 

 ........تھی

 

آئی تو  عابد نور کو دیکھ کر روک گیا تھا نور ٹیبل کے پاس

ھ گئ تھیعابد کو سالم کر کے بیٹ  

 

ر عابد نے ہی بات کا آغاز کیا تھا، نور آپ نے مجھے کال ک

و کے کہا آپ کو مجھے کچھ بتانا ہے اور بات کرنی ہے ت

 .بولے میں سن رہا ہو

 

 نور ڈر کی وجہ سے کنپ رہی تھی اور انگلیوں کو مسل

 .....رہی تھی

 

وہ.....وہ میں آپ کو اس ...اس نور ڈر کی وجہ سے بول 

ہی تھینہیں پا ر  
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ں اور نور پلیز آپ ڈر نہیں جو بھی بات ہے ہللا کو یاد کری

 مجھے بتائیں ، عابد نے نور کا ہمت دی تھی

 

ی نور نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور پھر ہمت کر کہ بول

 تھی

 

یں وہ میں آپ کو اس لوکٹ کے بارے میں بتانا چاہتی ہو م

وہ  اس لوکٹ کو دیکھ ہے اور ارحماں بھائی نے مجھے

ھتا دیکھا بھی تھا مجھے وہ اچھے سے یاد ہے وہ کیسے دیک

 ...تھا

 

اتنا بڑا  عابد تو سن ہو گیا تھا ایسے یقین نہیں آ رہا تھا ہللا

ھی دیا مہربان ہے کہ ایک راستہ بند کیا تھا تو دوسرا کھول ب

 تھا
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د کو نور نے عابد کو چپ اور کھود کو دیکھتے پایا، تو عاب

آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیںمخاطب کیا تھا،   .... 

 

ے عابد نور کی آواز سے دنیا میں واپس آیا تھا، آپ سچ کہ

 رہی ہیں نہ

 

ھی ہاں .....نور نے بس اتنا ہی جواب دیا تھا لیکن نظریں اب

 بھی نیچی تھی

 

سکتی  آپ ابھی خاکہ نگار کو بتا کر اس کی تصویر بن ویا

سر ہال دیا تھا ہیں ، عابد نے پوچھا تھا اور نور نے ... 

 

ئے عابد اور نور بل دیئے کر خاکہ نگار کے پاس چلے گ

تھی  گھنٹے میں نور کی مدد سے تصویر بن گئ 1تھے اور 

 ....اور عابد کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی
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نور اپنے گھر کو واپس چل دی تھی، اور عابد اپنے 

 ..........گھر

 

️️️️️️️️ 

 

 یر کو پکڑے رو رہا تھا اور ہللا سےحامد مریم کی تصو

ا دل کو مریم کی سالمتی کی دعا مانگا رہا تھا لیکن کیا کرت

ہوا  سکون ہی نہیں مل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا مریم کو کچھ

 ..........ہے کیا ہوا ہے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا

 

حامد عابد گھر آیا لیکن حامد صوفے پر نہیں تھا آج، اس لیے

کمرے میں چال آیا ، عابد آج خوش تھا جو نور نے مدد کے 

رتا اپنے کی تھی وہ ہللا نے راستہ بنا دیا تھا وہ جتنا شکر ک

 ہللا کا کم تھا
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حامد ! عابد نے کمرے میں آتے ہی حامد کو آواز دی تھی 

جو رو رہا تھا عابد یہ دیکھ کر دنگ رہے گیا تھا ، حامد 

م کی حامد کے پاس آیا تو مریمیرے بھائی کیا ہوا ، عابد جب 

 تصویر کو دیکھ کر افسوس سے آنکھیں میچ لی تھی

 

ر ہاتھ عابد حامد کے پاس بیٹھ گیا تھا اور حامد کے کھندے پ

کو  رکھ تھا، حامد نے آنسوؤں اسے بھری آنکھیوں سے عابد

ھادیکھ تھا اور پھر مریم کی تصویر کو دیکھنے لگا ت  

 

مد بول تھاکچھ پل کی خاموشی کے بعد حا  

 

ں کیا عابد میرا دل بیٹھ جا رہا ہے مریم کو کچھ ہو گیا تو می

 کرو گا ایک ہی تو میری بہن ہے وہ بھی میری وجہ سے

بد! تکلیف میں ہے _ میں کیا کرو میں پاگل ہو جاو گا عا

 ........ حامد جو اب اپنے بال نوچ رہا تھا
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 صاف کے عابد نے حامد کا چہرہ اوپر کیا تھا اور آنسوؤں

کیا ہوا ،  تھے، میرے بھائی ہللا نے ایک راستہ بند کیا تھا تو

 .......دوسرا کھول بھی تو دیا نا

 

ے آج میں ارحماں کی بہن سے ملنے گیا تھا اور اس نے مجھ

ے اس لوکٹ کی تصویر بناو دی ہے اب دیکھنا ، ہللا ہمار

 ......لیے کتنی آسانی پیدا کرے گا

 

 سن کر حیران تھا اور خوش بھی سہیحامد ! عابد کی بات 

کو  کہتے ہیں ہللا بڑا مہربان ہے جب مدد کرتا ہے تو کس

 ...... علم بھی نہیں ہونے دیتا

 

و عابد نے وہ تصویر حامد کے سامنے کی تو ! حامد کو ت

ولٹ کا جھٹکا لگا تھا 40جیسے   .......... 

 

️️️️️️️️ 
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ھا ت کے ایک بج رہا تمریم رات کو جلدی سو گئ تھی اب را

یں اور مریم کی آنکھ کھول گئ تھی،مریم نے کھانا بھی نہ

 .... کھایا تھا وہ ہی جو صبح تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا

 

ں ہو مریم آٹھ کر فریش ہونے چلی گئ اب بازو پر جلن نہی

وپٹہ لے رہی تھی جب مریم فریش ہو کر آئی تو بیڈ سے اپنا ڈ

ھیر نیچے کچن چلی گئ تکر سہی سے کھندوں پر ڈال ک  

 

م ارحم رات کو اپنے آفس کا کام کر رہا تھا ، ارحم نے مری

وازہ کو نیچ جاتے دیکھا تھا کیونکہ ارحم کے کمرے کا در

 ......کھول تھا

 

م کو ارحم بھی چپ کر کے مریم کے پیچھے گیا تھا جو مری

 ......علم بھی نہیں ہوا تھا
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یکن دیکھ رہی تھی ل مریم کچن میں آئی تو کچھ کھانے کو

جب نظر دروازے پر کھڑے ارحم پر پڑی تو ڈر گئ تھی، 

لیے  ارحم کا مریم کو ڈرتا دیکھ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ

 ...آیا تھا

 

قدم  تم کچن میں کیا کر رہی ہو ہاں، ارحم نے مریم کی طرف

ے بڑها دیئے تھے مریم ڈر کے پیچھے ہوتی ہوئے دیوار ک

 ..... ساتھ لگ گئ تھی

 

 مریم ڈر کی وجہ سے چپ تھی ، کچھ پوچھ رہا ہو جواب دو

کی  ، ارحم نے مریم کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر مریم

 ....طرف جھک تھا

 

 بھوک لگی تھی ، اس لیے کچن میں آئی، مریم نے ڈرتے

 ہوئے جواب دیا تھا، آنکھیں ابھی نیچے تھی
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ناشتے  کے پر میں نے تم کو کھانے سے مانا کیا تھا ، صبح

حم نے کر بعد کچھ نہیں کھاو گئ تم پھر بھی نیچے آ گئ، ار

 مریم کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اوپر کیا تھا

 

ایا ، پر...پر.....پر مجھے بھوک لگی ہے صبح بھی نہیں کھ

ھ پلیز مجھے کھانےکو دیں ، مریم نے ارحم کے آگے ہات

 .......جوڑ دیئے تھے

 

ھے ہوا تھاہم ......ارحم کچھ سوچتے ہوئے پچ  

 

نا ، جاو وہاں اس کرسی کے پاس نیچے بیھٹو، دیتا ہو کھا

تھا ارحم نے اشارے سے کہا تھا اور کھود کسی کام لگ گیا .. 

 

ر ارحم نے ایک پلٹ میں جو کچھ بچا ہوا کھانا تھا وہ آٹھ ک

رچ سلب پر رکھ اور رات کے بچیے ہوئے سالن میں الل م
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پاس الیا تھا اور دال دی تھی جو مکس کر کے مریم کے 

 .........مریم کو کھانے کے لیے دیا تھا

 

و ارحم نے ربائیہ سے کہا تھا وہ جو بھی کھے وہ کھانے ک

ربائیہ  زیادہ لیے تک وہ کھانا بچ جائے اور ایسے ہی کیا تھا

نکہ نے اور وہ کھانا مریم کے لیے بیچا تھا ارحم نے ، کیو

ھایا تھاوہ جنتا تھا مریم نے صبح سے کچھ نہیں ک .... 

 

ر بیٹھ ارحم کھود کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور مریم کو زمین پ

وا تھا ، جب مریم نے کھانا دیکھ تھا،تو وہ کسی کا بیچا ہ

ی بہ کھانا تھا جو ارحم نے کھانے کو دیا تھا، تو مریم کو اپن

کرتے  بسی پر بہت رونا آیا تھا لیکن اپنے آنسوؤں کو اندر

گی ، اور ہللا کا شکر کرتے کھانے ل،ارحم سے لے لیا تھا 

 تھی

 

 پہلے نولے میں مریم کو بہت مرچیں لگی تھی جس سے

ے اس مریم آٹھ کر پانی پینے جانے لگی تھی لیکن ارحم ن
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م وقت مریم کے جلے بازو کو زور سے دبوچ تھا ، اور مری

خ کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ تھا ،جس سے مریم کی چی

 اندر ہی رہے گئ تھی

 

رچیں لگ رہی ہیں نہ ایسے ہی مجھے روز لگتی ہیں م

لتاایسے ہی پانی کی طلب ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں م  

 

ں کیا تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا خون کر کے اچھا نہی

 اس کی سزا تم کو ملے گئ ارحم نے کہتے ہی مریم کے

یم جلے بازو پر اپنا دباو اور سکت کر دیا تھا جس سے مر

ریم کو یں نفی میں سر ہال رہی تھی لیکن ارحم کو مدائیں بائ

 تڑپتا دیکھ سکون مل رہا تھا

 

و گی پانی تم کو نہیں ملے گا اور یہ کھانا تم ابھی ختم کر

ا تھاارحم نے حکم سونیا تھا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گی  
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ھیمریم آنسوؤں کو صاف کرتے چپ کر کے کہنے لگی ت  

 

سب  ل رہا تھا لیکن ارحم کو اسمنہ اور آنکھوں سے پانی نک

 سے کوئی لینا دینا نہیں تھا

 

م کو جب مریم نے کھانا کھا لیا تو ارحم مسکراتے ہوئے مری

مرے دیکھتے ہوئے کچن سے چال گیا تھا اور مریم اپنے ک

گ کو میں بھگتے ہوئے گئ تھی وہی جلدی سے پانی کے ج

 منہ لگیا تھا

 

تے تھی اور مریم رو لیکن مرچیں لگنی کم ہی نہیں ہو رہی

ی روتے وہی گر گئ تھی اور زبان پر زور سے ہاتھ مار رہ

یے تھی مرچیوں کی جلن تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں ل

 رہی تھی
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" ی ہللا یا ہللا کیا کرو یہ سزا مجھے سے برداشت نہیں ہو رہ

اپنے پاس بوال لے میرے رب میرا صبر جواب دے گیا 

 ...... "ہے

 

 ............................ہللا

 

ھیمریم چیختی ہوئی منہ گھٹنوں میں دیئے رونے لگئ ت  

 

️️️️️️️️ 

 

ہ پتا بادشاہ ارحماں کو بیشر کو مار دیا تک کسی کو سچ ن

 چلے یہ بات ارحماں کو پتا تھی کہ تم بادشاہ ہو

 

یا میں تم کو سب بادشاہ کہتے ہیں کیوں کے اس جرم کی دن

ہو لیکن باہر تم کو سب حبادشاہ کہالتے   ............ 
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کوئی میرا  بادشاہ نے فیضل کا گل دبوچ تھا کتنی بار کہا یہاں

یضل کو نام نہیں جانتا اس لیے اپنا منہ بند رکھو، بادشاہ نے ف

 دور پھنکا تھا

 

اب  تم مریم کو گھر سے باہر نکلنے کا سوچو کیوں کے

 ...........مرنے کی باری اس کے بھائی کی ہے

 

 نور آج صبح جلدی آٹھ گئ تھی ، نور وضو کر کے نماز

 پڑهی اور کمرے میں ادهر ادهر پھر رہی تھی لیکن نور کا

 دل کمرے میں نہیں لگ رہا تھا اس لیے کمرے سے باہر

 آگئ تھی اور ارحماں کے کمرے میں آیا گئ تھی

 

 ارحماں بھائی آپ کو پتا ہے میں نے عابد کی مدد کی ہے

و اس یں جانتی ہو ،مریم آپی بےقصور ہیں ان ککیوں کے م

 اب میں کیوں سزا مل رہی ہے
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ھ مل ارحم بھائی بہت گندے ہیں ، انہوں نے ربائیہ کے سات

ئ آپی کر مریم آپی کا بازو جل دیا ، کتنی تکلیف ہوئی ہو گ

و کو ارحماں بھائی سب ٹھیک ہو جائے نہیں تو سب ختم ہ

 جائے گا

 

نسوں سے باتیں کر رہی تھی اپنے آنور ارحماں کی تصویر 

ھی اور کو صاف کر کے،کچھ دیر کے بعد آٹھ کر باہر آ گئ ت

ے کچن کی طرف آیا گئ تھی دو کپ چائے بنا کر مریم ک

 کمرے میں چلی گئ تھی

 

کوئی  نور نے مریم کے کمرے کا دروازہ کٹھ کٹھا تھا لیکن

جواب نہیں مال تو نور دروازہ کھول کر مریم کے کمرے 

ھگتی یں آ گئ تھی لیکن مریم کو زمین پر گرے دیکھ کر بم

م کو ہوئی مریم کے پاس آئی تھی چائے میز پر رکھ کر مری

 مخاطب کیا تھا
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ین مریم آپی آٹھے .......... مریم آپی آٹھے نور نے دو سے ت

ی بار مریم کو ہال تھا ، مریم نور کی آواز سن کر مندی مند

یڈ پر م کو سہارا دیا تھا اور بآنکھیں کھولی تھی نور نے مری

 بیٹھا تھا

 

ن مریم کو نور ڈر گئ تھی کہ مریم کو کچھ ہو تو نہیں گیا لیک

ھاآنکھیں کھولتے دیکھ کر سکون کا سانس خراش کیا ت  

 

،  آپی آپ نے تو ڈر دیا تھا ، آپ زمین پر کب گر گئ تھی

و نور نے مریم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا ج

اسرخ پڑ تھ  

 

ھی پتا نہیں کب گر گئ ، مریم نے نور سے بات چھاپی ت

 کیوں کہ مریم نور کو پرشان نہیں کرنا چاہتی تھی
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 اچھا آپ فریش ہو جائے میں آپ کے لیے اور اپنے لیے

ش ہو چائے بنا کر لی ہو ، دونوں مل کر پیتے ہیں ، نور خو

 کر مریم کو بتا رہی تھی ، مریم نور کو دیکھتے ہوئے

ر مسکراہٹ آ گئ تھیچہرے پ  ........ 

 

ی آپی نور نے جب مریم کو کھود کو دیکھتے پا تو بول پڑئ

کر  آپ مجھ دل بھر کر دیکھ لیے جائے گا پہلے فریش ہو

نہ کو آئے نہیں تو چائے ٹھنڈی نہیں پی جائے گئ نور نے م

راہٹ بگڑتے ہوئے کہا تھا جس پر مریم کے چہرے پر مسک

 .......آ گئ تھی

 

ر یڈ سے آٹھ کر فریش ہونے چلی گئ تھی اور نومریم ب

 ارحماں کو سوچ کر دل ہی دل خوش تھی

 

بیٹھ  منٹ بعد مریم باہر آئی تھی اور نور کے پاس آیا کر 15

گئ تھی نور اور مریم باتوں میں مصروف ہو گئ 

 .............تھی
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️️️️️️️️ 

 

ب ا جو کعابد !حامد کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھ

 سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا

 

ا حامد کیا ہوا کچھ بول بھی کب سے اس کو دیکھے جارہ

 ہے ! عابد نے کوفت ہو کر کہا تھا

 

 .......یہ ارحماں کی بہن نے بتایا ہے

 

ھامطلب......عابد نے!حامد کی بات سن کر پرشان ہو گیا ت  
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بعد  کے مطلب یہ کہ یہ ارحماں کو ارفینج سے مال تھا ، اس

 مہینہ اس کے پیچھے پاگل رہا تھا اور ہمیں پھر1ارحماں 

 بھی کوئی خاص بات پتا نہیں چلی تھی

 

ے مطلب اب سب سے پہلے ارفینج جا کر سب پتا لگنا ہ

یں بھی کیونکہ کے ارفینج کچھ! تو ہوا ہے جو تمہاری نظر م

 نہیں آئی.....عابد نے کہا تھا

 

وجہ سے اس کو موت لیکن ارحماں کے آگئ تھی اور اس 

 کے گھٹ اوتر دیا ان لوگوں نے........حامد نے کہا تھا

 

دور  ہاں ارفینج کچھ تو ایسا ہے جو ہم سب کی نظروں سے

ر آٹھ گیا ہے تو ٹھیک ہے کل سے تفتیش شروع، عابد کہے ک

 .......تھا

 

رنا ہےاور یہ دونوں کل کا پلین کر رہے تھے کہ آگئے کیا ک  
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️️️️️️️️ 

 

کر  مریم کچن میں آ گئ تھی اور سب کے ناشتے کا انتظام

رہی تھی ، نور بھی مریم کی مدد کر رہی تھی ، مریم منا 

 کرنے کے بعد بھی نور کچن میں تھی

 

پر  نور نے میز لگا دیا تھا اور مریم نے ناشتہ بنا کر میز

یں رکھ تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ڈریگروم ٹیبل م

نور  اور اپنی اپنی کرسی پر بیھٹے تھےداخل ہوئے تھے 

ساتھ  مریم کے ساتھ بیٹھی تھی ، ارحم کو نور کا مریم کے

ہ رہنا بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ، ارحم بولنے واال تھا ک

 صبح صبح ربائیہ میڈ آ گئ تھی

 

 ....... ہائے
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 سب کیسے ہیں؟

 

یں سب نے جواب دیا تھا ، لیکن نور اپنے ناشتے کرنے م

ہو گئ تھیمگن   ..... 

 

ی بات کا ربائیہ نے نور کو دیکھ تھا جس نے ربائیہ کی کیس

جواب نہیں دیا تھا ، نور کیا تم مجھے سے ناراض ہو ، 

 ربائیہ نے نور سے پوچھا تھا

 

اپنے  نہیں .......نور نے آنکھ آٹھ کر بھی نہیں دیکھ تھا اور

 ناشتا کرنے میں مگن رہی تھی

 

نور کا  ا سب ٹھیک ہے نا..ربائیہ کوپھر کوئی جواب نہیں دی

ن تھی جواب نہ دینا انسلٹ لگئ تھی اپنی، لیکن ارحم کی جا

 زیادہ کچھ نہیں بولی سکتی تھی اسے
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ہی ہے میرا ناشتہ ہو گیا ہے مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو ر

 میں چلتی ہو ......خدا حافظ

 

ول بنور میں چھوڑ دیتا ہو ارحم آٹھ کر کھڑا ہوا تھا کہ نور 

یور کے پڑئی تھی، نوتنیکس بھائی آپ ناشتہ کرے میں ڈرائ

ور ساتھ چلی جاو گی، نور یہ کہے کر باہر چلی گی تھی ا

 سب گھر والوں کو حیران کر گئ تھی

 

 کیونکہ نور ایسی نہیں تھی

 

بڑہ  نور کو تو اپنے دونوں بھائیوں سے پیارا تھا، جان سے

 کر ایک دوسرے کا چاہتے تھے

 

چھ تو بدلہ تھالیکن آج ک ...... 

 

️️️️️️️️ 
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رنا ہے وجاہت کب تک ایسے بیٹھا رہے گا چال بتا آگے کیا ک

پر  کیوں کے میں نے اس ارفینج کا پتا لگا لیا ہے جہاں

 آخری بار ارحماں گیا تھا

 

 دالور کی بات سن کر وجاہت ملک سیدهے ہوئے تھے اور

 الل آنگرے ہوتیں آنکھوں سے دیکھ تھا

 

ور یہ سب کے بعد کیا میرا ارحماں اور دال

 "ر"............وجاہت ملک کرب سے چپ ہو گئے تھے

 

 ..........کیا یہ دونوں مجھے واپس مل جائے گئے

 

یں تھا دالور ! وجاہت کو تکلیف میں دیکھ کر کھود تکلیف م

 وہ کیا اس کو سمجھتا
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 وجاہت جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں واپس نہیں آتے

ن تا ہو کے یہ دونوں تمہارے دل کے ٹکڑے تھے لیکمان

و تمیں ہمت کرنی ہو گی اور ایک بار پھر اس تکلیف ک

 برداشت کرنا ہو گا

یں ، دالور کہے کر آٹھ کھڑا ہوا تھا چل ارفینج وہ دن دور نہ

 جب ہیمں سب سچ معلوم ہو گا

 

ہم....وجاہت ملک اتنا کہے کر آٹھ کھڑے ہوئے تھے اور 

کل پڑئے کر دالور کے ساتھ ارفینج کے لیے ن اپنی گن لیے

 تھے

 

 آدهے گھنٹے میں ملک وجاہت اور دالور اس اروفنیج کے

 ......باہر تھے

 

جاہت ، لیکن کوئی تھا جن کی نظر ارفینج کے باہر دالور، و

 ......... عابد اور حامد پر تھی
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نے کچھ ہی منٹ میں ارفینج کے باہر شور و چیخوں اور رو

ں آنے لگی تھیکی آوازی ........... 

 

️️️️️️️️ 

 

ی ربائیہ ارحم کے ساتھ اس کے آفس روم میں بیٹھی تھ

 دونوں ایک ساتھ گھر سے آفس آئے تھے

 

ارسل ارحم کام کر رہا تھا کہ اس کی سکریٹری ہاتھوں میں پ

 لیے اندر آئی تھی اور ارحم کو دے کر چلی گی تھی

 

کہا تھا  رسل کو دیکھتے ہوئےیہ کیا ہے ارحم ، ربائیہ نےپا

 کیوں کے دیکھنے میں کوئی چھوٹی چیز تھی
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ہٹ لے ارحم ربائیہ کی بات سن کر چہرے پر شیطانی مسکرا

 آیا تھا

 

یہ زہر  پارسل آٹھ کر ربائیہ کے پاس آیا گیا تھا ، میری خان

ہے جو انسان کے جسم میں تھوڑا تھوڑا اندر جاتا ہے ، 

ے ہوئی ر تھے ان کو پیچھے کرتربائیہ کے جو بال چہرے پ

 بول تھا

 

کہی  ربائیہ آنکھیں پیھلے ارحم کو دیکھ رہی تھی، یہ زہر

 مریم کے لیے تو نہیں

 

 ہا ہا ہا ہا ہا ہا

 

 کمرے میں ارحم کا قہقہہ گونجا تھا
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ی اور میری جان کتنی سمجھ دار ہو، اس لیے تو تم میری پہل

 بائیہ کو گلےآخری محبت ہو، ربائیہ میری جان ! ارحم ر

 لگے بول رہا تھا

 

ائیہ لیکن تم یہ زہر اب دو گے تو سب شک نہیں ہو گا، رب

 نے اپنا کھدشا بیان کیا تھا

 

ب دو گاربائیہ تمیں میں کیا پاگل دیکھتا ہو جو اس کو زہر ا  

 

 .....تو پھر ربائیہ کو کچھ سمجھ نہیں لگی تھی

 

یہ  ہے اور مطلب یہ کہ مریم کو یہ زہر پہلے دن سے مل رہا

کی  کون کر رہا اس کہ لے تم پریشان نا ہو بس اپنی شادی

 تیاریاں کرو

 

️️️️️️️️ 
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نے  بادشاہ کے موبائل پر فیضل کی کال آ رہی تھی جو اس

 آٹھی تھی

 

 ہاں فیضل بولو کیا کام ہوا ہے ،

 

ھی تو بادشاہ مسئلہ ہو گیا ہے ، فیضل نے اپنی خبر دی ت

و گیا تھابادشاہ آگ بگولہ ہ  

 

 ................وجاہت ملک آ

 

 بادشاہ کی چیخ پورے گودام میں گونجی تھی

 

 بادشاہ نے موبائل زور سے زمین پر مارا تھا
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 تم نہیں جیت سکتے ، وجاہت میں

یسے تمیں کبھی نہیں جیتنے دو گا ، بیس سال کی محنت ا

تھ ذایعہ نہیں ہو گئ میری.........عابد بھی پولیس کے سا

ھ تھا فینج کے لیے صبح نکل گیا تھا اور حامد بھی ساتار

فٹ کی دوری پر تک کوئی اس کو پہچان نا لے 100لیکن   

 

 بادشاہ کے آدمی ارفینج کے باہر حامد اور عابد پر نظر

ندوں رکھے ہوئے تھے ، عابد اندر گیا تھا اور اروفینج کے ب

 سے مل رہا تھا اس سب میں عابد کو گھنٹا ہی ہو تھا جب

وں باہر آیا تو عابد کی طرف چل دیا تھا کہ بادشاہ کے آدمی

 نے فائرنگ کر دی تھی

 

لک لیکن یہ فائرنگ زیادہ دیر نہیں چلی تھی کیوں کہ م

یا تھا وجاہت کے آدمیوں نے بادشاہ کے کچھ آدمیوں کو پکڑ ل

 اور گن کا پیچال حصہ مار کر بےہوش کر دیا تھا

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
5

5
 

Page | 255 

کن یہ و بیچا لیا تھا لیعابد نے کیسے بھی کر کے حامد ک

ے حملہ حامد کی جان لینے کے لیے کیا گیا تھا ، عابد ن

مد کو پوری پولیس فورس کو کام پر لگا دیا تھا اور کھود حا

ولی لیے کر گھر چال گیا تھا کیوں کہ حامد کے باوز پر گ

 چھو کر گزری تھی جس کو اس وقت دیکھنا بہت ضروری

 تھا

 

ے حامد کو پوچھا تھا جو اب بے حامد تم ٹھیک ہو ، عابد ن

 .. ہوش ہو رہا تھا

 

رنا، حامد ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں دیکھو آنکھیں بند مت ک

منٹ کا  30عابد نے گاڑی کی رفتار تیز کر لی تھی اور 

منٹ میں طے کیا تھا اور وہ دونوں ہسپتال کے 15راستہ 

 ایمرجنسی ورڈ میں تھے

 

یا تھا ی اور انجیکشن لگا دڈاکٹر نے حامد کو پٹی کر دی تھ

جس سے درد نا ہو ، اس وقت حامد انجیکشن کی وجہ سے 
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ا تھا نید کے ذریعہ اسر تھا اور عابد کھود صوفہ پر گر گی

اتا اور اپنی سوچوں میں ڈوب گیا تھا اگر حامد کو کچھ ہو ج

 ......... تو اس سے آگئے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا

 

سر رکھے آنکھیں موند گیا عابد وہی صوفے پر ہی 

 ..........تھا

 

️️️️️️️️ 

 

کہ  مریم رات کے کھانا بنے کے لیے کچن میں جا رہی تھی

ے نور دوڑتی ہوئی مریم کے پاس آئی تھی اور پیچھے س

 گلے لگایا تھا

 

چی مریم! نور کے اس اچانک کارروائی سے گرتے گرتے ب

ج ھیک تو ہے آتھی ،نور کیا ہوا ابھی گرتے دونوں سب ٹ
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اتنی خوش ہو آپ، مریم نے پوچھا نور کے مسکراتے 

 چہرے کو دیکھ کر خوشی سے پوچھا تھا

 

ھی ہاں آپی آج میرا رزلٹ تھا ، جس میں پاس ہو گئ ہو ، وہ ب

جائے  کالس میں پہلی آئی ہو، اب آپ میرے ساتھ شوپنگ پر

ا گئ اور ہم خوب مزائے کریں گے ، نور میں باہر نہیں ج

و وقت مجھے کھانا بنا ہے اور تم کو پتا ہے نہ سب ک سکتی

لنا چاہا پر کھانا چاہیئے ہوتا ہے ، مریم نے جیسے نور کو ٹا

 تھا

 

ھی ، بلکہ مہرالنساء بیگم نے سن لیا تھا ، لیکن بولی نہیں ت

بیٹھ  دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر صوفے پر جا کے

ے رہی تھیگئ تھی ، اور ان دونوں کی باتوں کا مزا ل  

 

ن کر زینب بیگم جو سیڑهیاں وتر رہی تھی نور کی بات س

پنے اس کے پاس آئی تھی، نور تم اب اس خوانی کی بہن کو ا
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ات نور ساتھ لیے کر باہر شوپنگ پر جاو گئ، زینب بیگم ب

ھیسے کر رہی تھی لیکن دیکھ غصہ سے مریم کو رہی ت  

 

رہی  وں کہےبڑی ماں یہ تو خوانی نہیں ہے نہ آپ اس کو کی

تو  ہیں ، آپ لوگ تو سزا نہیں دیئے سکتے نہ ہم ، ہم سب

لیف پڑهے، لکھے، باشعور انسان ہیں ، پھر بھی آپی کو تک

، دے رہے ہیں ،اور میں آپی کے ساته شوپنگ پر جاو گی

کو  ماما میں اور مریم باہر شوپنگ پر جا رہے ہیں ، نور بول

گم شوکڈ اور زینب بی مریم کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گی تھی ،

ں کی تھی کیونکہ نور نے آج تک زندگی میں اسے بات نہی

 تھی

 

کے  مہرالنساء آپ نے نور کو دیکھ ، ایک کل کی آئی لڑکی

ے لے مجھے سے ایسے بات کر کہ گئ ہے، زینب بیگم ن

 اب توپوں کا روخ مہرالنساء پر کیا تھا
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ماں ارح بھابی نور نے کچھ غلط تو نہیں کہا ، اگر اس وقت

اء کہے ہوتا تو مجھے یقین ہے وہ مریم کا ساتھ دیتا ، مہرالنس

 کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی

 

کو  آپ نے اچھا نہیں کیا نور اس کی سزا اس خوانی کی بہن

ی ہوئی ملے گی بہت جلد ملے گی ، زینب بیگم دل میں سوچت

ظار وہی صوفے پر بیٹھ گی تھی اور ارحم کے آنے کا انت

لگی تھی کرنے  

 

️️️️️️️️ 

 

کھ دالور نے بادشاہ کے آدمیوں کو اب اپنے سامنے بندها ر

گ تھا ، جو ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ، دالور تن

در آ کر وہاں سے جانے لگا تھا کہ وجاہت ملک کمرے میں ان

 آئے تھے
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ہاں یہ اب تک ہوش میں نہیں آئے کیا ، وجاہت ملک نے 

کو دیکھ تھا غصہ سے سب  ....... 

 

ھے نہیں ابھی تک تو اسے بے ہوش پڑئے ہیں ............ مج

اری ہو لگتا ہے میں نے بندوق کا پیچال حصہ نہیں ، بھنگ م

 جیسے، دالور نے سوچتے ہوئے کہا تھا

 

ر ٹھنڈ پانی ان پر پھنکو اس وقت ، وجاہت ملک نے وہاں پ

 کھڑے گارڈ سے کہا تھا

 

تھا  . کہے کر جلدی سے ٹھنڈا پانی لیا جی ملک سرکار.....

 اور ان سب پر ایک ساتھ ڈال تھا جس سے بادشاہ کے آدمی

 هڑبڑا کر آٹھے تھے

 

 وجاہت ملک نے دالور کو دیکھ تھا ، یہ سب کب کہ ہوش

 میں آ گے تھے تم سب کو پاگل بنا رہے تھے
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ے ایک گارڈ نے جلدی سے ایک کرسی ملک وجاہت کے لی

 لگی تھی

 

م و تم سب خود سچ اپنے منہ سے بولو گے یہ میں تہاں ت

 لوگوں کو مار کر سب سچ پتا لگو

 

ے وجاہت ملک بولے نہیں تھے ، بلکے دهاڑے تھے جس س

 بادشاہ کے آدمیوں کو لگا آج موت پکی ہے

 

 ہم کچھ نہیں جانتے ، ایک آدمی بوال تھا ، کہ ملک وجاہت

 دمی کےکے ایک اشارے پر ملک وجاہت کے گارڈ نے اس آ

خ رہا بالوں سے پکڑ پیچھے کیا تھا جس سے اب وہ آدمی چی

 تھا
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ھا ، ہمیں چھوڑ دیئے آپ ، ہمیں سچ نہیں معلوم دوسرا بوال ت

 دوسرے کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا تھا

 

ں ہم سب بتاتا ہو ، بتاتا ہو، ہم بادشاہ کے لیے کام کرتے ہی

یضل نام فنے بادشاہ کو نہیں دیکھ ، اس کا ایک آدمی جس کا 

ے ہے وہ ہم سے جو کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں ، اب تو خدا ک

ا تھالیے چھوڑ دے، تیسرے آدمی نے ڈر کر بتانا شروع کی  

 

ملک وجاہت اور دالور کے چہرے پر اپنے جیت کی 

 مسکراہٹ تھی ، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ تھا

 

مان پھر آٹھ کر باہر جانے لگے تھے کہ گارڈ کو ان کی مہ

 .........نوازی کا کہے گے تھے

 

️️️️️️️️ 
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 ارحم آج ڈیڈ آ رہے ہیں ، تم کیسے ان کو ہماری شادی کے

الڈ  لیے مناو گے وہ بہت غصہ میں ہیں ، ربائیہ نے بہت

 سے کہا تھا

 

لگتی  ربائیہ یہ میرا مسئلہ ہے تم پریشان ہوتی اچھی نہیں

لو گا ٹھیک ہے اب تم گھر جاو، آگئے کا میں دیکھ  

 

ر کے ربائیہ خوش ہو کر ارحم کو گلے لگا کر آفس سے گھ

ھر کے لیے نکل گئ تھی اور ارحم بھی اپنا کام ختم کر کے گ

ھی جو لیے نکلنے واال تھا کہ ارحم کو کیسی کی کال آئی ت

 انجان نمبر سے تھی

 

 ارحم نے کال آٹھی تھی اور سالم کیا تھا

 

ات کرتا گیا ،نہ کبھی بکمینے تم تو ہم دوستوں کو بھول ہی 

 ہے نہ کبھی ملتا ہے ،
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 تیمور خان ، ارحم نے ایک ہی منٹ میں پیچھانا تھا

 

نے آ جانا ہاں میں تیمور اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہو ارپوٹ لی

 ، خدا حافظ اتنا کہے کر کال بند کر دی تھی

 

وا اور ارحم بس موبائل دیکھتا رہے گیا تھا اور مسکراتا ہ

ے لیے ہر آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کآفس سے با

 ..........نکل گیا تھا

 

️️️️️️️️ 

 

نور اور مریم کب سے شوپنگ مال گھوم رہے تھے ، نور 

چار  جس بوتیک پر جاتی وہاں سے اپنے اور مریم کے لیے

 پانچ سوٹ خریدا لیتی تھی
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و م کنور بس کرو اور چلو اب گھر بہت دیر ہو رہی ہے مری

اچھا نہیں لگ رہا تھا مریم کا دل کہے رہا تھا آج کچھ 

ات ضرور برا ہو گا لیکن یہ بات نور کو کون سمجھے جو ب

 ہی نہیں سن رہی تھی

 

ں اس او ہو ........... آپی کیا ہو گیا ہے ہم شوپنگ پر آئے ہی

جوے لیے پلیز آپ چپ کر کے شوپنگ کرئے نہ زندگی ان

 کرئے

 

ور شوپنگ میں مصروف ہو گئ تھی ا نور یہ کہے کر بھر

 مریم دل ہی دل میں ہللا سے دعا کر رہی تھی

 

نور مریم کو مال کے فوڈ کورنر میں لے آئی تھی اور 

ئ کھانے کا آرڈر دیئے کر مریم سے اب باتوں میں لگ گ

 تھی
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وئے ربائیہ جو گھر جا رہی تھی لیکن شوپنگ کا سوچتے ہ

 ربائیہ کی نظر نور اورمال میں آ گئ تھی ، اندر آتے ہی 

چھ مریم پر گئ تھی اور ربائیہ نے اپنا موبائل نکال کر ک

ے پر تصویرے لی تھی ، تصویروں کو دیکھتے ہوئے چہر

 شیطانی مسکراہٹ آگئ تھی

 

نور اور مریم اس بات سے انجان تھی اور اپنی دنیا میں 

 کھوئی ہوئی تھی

 

ے ے گئنور اب بس کرو پلیز اور اس کے بعد ہم گھر جائ

کر  مریم نے ایک بار بھر التجا کی تھی جس پر نور نے ہاں

 ہی دی تھی اور مریم نے سکون کا سانس خارج کیا تھا

 

️️️️️️️️ 
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و بادشاہ اس سب میں ان آدمیوں کا کیا قصور ہے ہم نے ت

گیا  حامد کو مرنا چاہا تھا نہ لیکن وہ پولیس کا آدمی درمیان آ

 تھا

 

افی دی تھیفیضل نے اپنی ص  

 

شاہ تو پہلے اس پولیس والوں کو مارتے پھر حامد کو ، باد

 غصہ سے ڈهاڑا تھا

 

اور اس ملک وجاہت نے میرے کام میں پھر سے داخل دیا 

سال پہلے دیا تھا ملک وجاہت اس بار حامد سے  20جیسے 

ھوں پہلے تو مرے گا اور اس بار میں کھود مارو گا اپنے ہات

 ......سے بس اب دیکھتا جا
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اور  فیضل ملک وجاہت کا پتا لگو اس بار اس کے )گالی (

رے اس کو موت کی نید سولنے یہ بادشاہ کھود میدان میں ات

 گا

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

 گودام میں ایک خوفناک قہقہہ گونجا تھا

 

 اس بار کوئی غلطی نہیں ہو گی ملک وجاہت اس بار ایک

ھی اگلی سانس بگولی اور وہ بھی تیرے دل پر لگے گی ،

 لینے نہیں دو گا

 

ا ملک وجاہت کو کال کرو ، بادشاہ نے فیضل کو حکم دی

ھی تھاارحم کی گاڑی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی ت

یا تھاتو زینب بیگم کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع ک  
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یگم کے ارحم اندر آیا تو زینب بیگم کو روتا دیکھ کر زینب ب

ےموم کیا ہو ،آپ رو کیوں رہی ہیں کیا ہوا ہپاس آیا تھا ،   

 

ے بیٹا آج مریم نے مجھے سے بتمزی کی اور نور کو اپن

و نہ نور ساتھ زبردستی شوپنگ پر لے گی ہے تم تو جنتے ہ

اتھ کتنی بھولی ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر مریم کے س

 چلی گئ

 

ھا ہیں تارحم کو نور پر یقین تھا لیکن مریم پر بالکل بھی ن

 ارحم کو لگتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے

 

 ارحم اس وقت غصہ سے پاگل ہو رہا تھا ، اچھا موم پلیز آپ

ے آ چپ کر جائے اور جا کر فریش ہوں ربائیہ کے گھر وال

 رہے ہیں اور مریم کو میں دیکھ لو گا
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ا تھا، ارحم زینب بیگم کو کہے کر اپنے کمرے میں چال گی

و اپنے ہونے گیا تھا جب باہر آیا تاور سب سے پہلے فریش 

کہ مریم  موبائل پر ربائیہ کے میسج دیکھ کر کھول ہی تھے ،

ر کا ہستا مسکراتا چہرہ سامنے تھا ، جو ارحم دیکھ کر او

ا تھا غصہ سے آگ بگولہ ہو کر مریم کے کمرے میں چال گی

ابھی تک مریم اور نور نہیں آئی تھی اس لیے ارحم بھی 

چ کے اور مالزم کو چائے کا کہے کر وہی لوننیچے آگیا تھا 

م کاصوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اب انتظار تھا تو بس مری  

 

استے نور اور مریم کو آتے ہوئے دیر ہو گئ تھی ، کیونکہ ر

وشی میں ٹریفک جعہ تھا ، لیکن نور کے لیے مریم کی خ

معنی تھی اور مریم خوش تھی کہ نور تو ہے جس کے 

ٹ ہے اس کی وجہ سے آئی ہےچہرے پر مسکراہ  

 

مریم اور نور خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تھی، 

ی لونچ مہرالنساء نے دونوں آتے دیکھ لیا تھا اس لیے پہلے ہ

ئی میں آگئ تھی ، نور اور مریم جیسے ہی لونچ میں داخل ہو

ل تھی ارحم غصہ سے آٹھ کھڑا ہوا تھا اور مریم کی طرف چ
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ے ہی ہرالنساء کچھ بولتی اس سے پہلدیا تھا ابھی نور اور م

 فضائہ میں ! چٹاخ .........تھپڑ کی آواز گونجی تھی

 

کا سر  مریم اس اچانک تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی،کہ مریم

ہا دیوار سے لگا تھا اور پھٹ گیا تھا، سر سے جون نکل ر

تھا اور مریم کا چہرہ بھگو رہا رتھا...نور تو ڈر اور خوف 

ر ہاتھ یلے دیکھ رہی تھی اور مہرالنساء منہ پسے آنکھیں پھ

مریم  رکھ شوکڈ تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، اب کیا غلطی کر دی

 نے

 

ہ رہا خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے مریم کو اب اتنا ہو ش ن

 تھا،

کو  ارحم نے مریم کو وہی بیٹھے دیکھ تو مریم کے بالوں

ا تھا، نے کیاپنے ہاتھوں میں دبوچ تھا اور مریم کو اپنے سام

گا آج مریم کے بال اتنے زور سے پکڑے تھے کہ مریم کو ل

 ہی ارحم جڑ سے اکھڑ دیئے گا
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کرو  تمھاری اتنی اہمیت ہو گئ کہ تم میری ماں سے بیتمزی

ے جاو گی اور نور کو اپنی باتوں میں لگا کر شوپنگ پر ل

ی بہن گی کیا تم اپنی وکات بھول گی ہو، کہ تم ایک خوانی ک

نا ی بن کر آئی ہو اس گھر میں ، جو میرے گھر کو اپہو ون

 سمجھ کر حکم چال رہی ہو

 

ارحم بھائی........ بھائی ....آپی کو میں....ابھی نور بات 

 مکمل کرتی اس سے پہلے ہی ارحم نے ہاتھ کے اشارے

 سے چپ کر دیا تھا

 

گیا تھا  اور مریم کو گھسیٹتا ہو اوپر مریم کے کمرے میں لے

س ر مہرالنساء بیچھے بھاگئ تھی لیکن ارحم نے ا، نور او

بیڈ  سے پہلے ہی مریم کو کمرے میں پھنکا تھا جو سیدهی

کے کورنر لگنے سے نیچے گری گئ تھی، ارحم نے 

 دروازہ بند کر دیا تھا
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ان نور نے دروازہ بجا تھا لیکن ارحم پر تو جیسے آج حیو

نور  ھی ،سوار تھا ، زینب بیگم دور کھڑی بس مسکرا رہی ت

نے وہی گر گئ تھی ، مہرالنساء نے نور کو کھڑا کر کے اپ

 ساتھ لگا تھا

 

زا ماما..... مریم آپی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے پھر بھی س

 ان کو کیوں مل رہی ہے ، نور روتے ہوئے بول رہی تھی

 جس سے اب بول بھی نہیں جا رہا تھا

 

️️️️️️️️ 

 

م اب پر نکل آئے ہیں نہ کہ تتو اب تم بتاو تمہارے بہت 

 میری ماں کو جواب دو گئ
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ک مریم نے نفی میں سر ہال تھا ، میں نے سچ ......چٹاخ ای

ھٹ اور تھپڑ مریم کو پڑ تھا جس سے مریم کا نچال ہونٹ پ

 گیا تھا

 

مہاری آج تم کچھ زیادہ نہیں بولنے لگی ہو، پر کوئی نہیں ت

رحم بہت چلتی ا زبان ہی بند کر دو گا جب بولنے کے لے

ہلے نے اپنی بیلٹ ہاتھ میں لی تھی مریم ڈر کی وجہ سے پ

ھس بھی کچھ نہیں بولی تھی اور اب خوف سے پیچھے کو ک

ر تھا رہی تھی لیکن ارحم تو جیسے معاف نہ کرنے کے در پ

ھی، انا کے کھول میں اپنی آنکھیں پر پٹی جو بند لی ت  

 

 تھی جو کمرے اب اس کمرے میں مریم کی چیخوں کی آواز

کھڑے  کے باہر کھڑی نور اور مہرالنساء بیگم کے رونگٹے

کی  کر چکی تھی اور زینب بیگم کی چہرے پر اپنی جیت

 مسکراہٹ تھی
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ارحم بھائی ..........پیلز خدا کے لیے دروازہ 

کھولے........ارحم بھائی. .............نور نے جلدی سے پھر 

و نور دروازہ بجا، بجا کر ت دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا ،

ر ہاتھ اب درد کر رہے تھے لیکن اندر اس انسان کو مریم پ

و ایک بار رہم نہیں آیا اور جب مریم بےہوش ہو گئ تھی ت

 ارحم نے ایک الت مریم کے پیٹ میں ماری تھی جس سے

 مریم اب بلکل بےہوش ہو گئ تھی

 

 دلمریم خون میں الت پت زمین پر پڑئی تھی ، ارحم کے 

نفرت  میں کوئی نرم گوشا نہ تھا مریم کے لیے، تھی تو بس

 ........ ،انتقام اور اپنے بھائی کے خون کی بدلہ کی آگ

 

ارحم نے دروازہ کھول تو نور اور مہرالنساء بیگم باہر 

 کھڑے رو رہی تھی، نور نے سب پہلے اندر دیکھ تھا اور

 منہ سے نکلتی چیخ کا گال گھونٹا تھا
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ھا، حم نے مریم کو مار مار کر خون سے نہال دیا تکیونکہ ار

ل رہا سر تو پہلے پھٹ گیا تھا ، اب پورے جسم سے خون نک

پر  تھا ، کپڑے ہر جگہ سے پھٹ گئے تھے اور مریم زمین

 اوندهے منہ گری ہو تھی

 

ر نور اندر جانے لگی تھی کہ ارحم نے نور کا بازو پکڑ ک

بولو  ملے میں کچھ نہیںاپنے سامنے کیا تھا، نور تم اس معا

ئ گئ اس لے چلو سب یہاں سے ، پر بھائی وہ مار جائے گ

 ...... پلیز

 

 نور.......ارحم غصہ سے بوال تھا

 

ر ارحم نور کا ہاتھ پکڑ کر لیے گیا تھا وہاں سے نور او

 مہرالنساء نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی

 

 مریم وہی زمین پر پڑئی رہی تھی
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️️️️️️️️ 

 

ازت حامد کو ہوش آیا گیا تھا اور ڈاکٹر نے گھر جانے کی اج

دیئے دی تھی، عابد! حامد کو گھر چھوڑ کر چال گیا تھا 

 کیونکہ ارفینج کے اونرر نے ملنے کو بوال تھا

 

ا کہ بیس عابد ارفینج گیا تھا ، اور وہ وہاں پر ایسے پتا چال تھ

ھی ت سال پہلے ایک عورت یہاں پر ایک بچی کہ چھوڑ گئ

چ اور اس بچی کے گلے میں یہ لوکٹ تھا اور وہ بچی پان

سال کی تھی ، بہت ڈری ہوئی تھی اور آگ کا سن کا ڈر 

ھیجاتی تھی ادهی رات کو کوئی خواب دیکھ کر چیختی ت  

 

لیز ، اچھا تو کیا آپ اس بچی کا بتا سکتی ہیں وہ کہا ہے پ

 عابد نے التجا کی تھی
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ں نہیں ہےپر وہ بچی تو اب ارفینج می  

 

 مطلب ؟ پھر کہا ہے

 

ھا اور پانچ سال کی عمر میں ہی اس کسی نے اٹوپٹ کر لیا ت

 یہاں سے لیے گے تھے

 

کھری ان کا کوئی روکوڈ تو ہو گا نہ وہ دیکھ دیں ، عابد نے ا

گی تھی کوشش کی تھی، سر کچھ سال پہلے ارفینج میں آگ ل

 تو ہمارا کافی رکوڈ جل.گیا ہے

 

 بات بتاو، کیا تم اس کو جانتے ہو عابد نےاچھا .....ایک 

 ارحماں کی تصویر سامنے کی تھی

 

ی ارے صاحب یہ تو یہاں روز آتے تھے اور ان کے پاس بھ

 یہ لوکٹ تھا
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 ............اب حیران ہونے کی باری عابد کی تھی

 

 مطلب پہلے سے ارحماں کے پاس تھا

 

️️️️️️️️ 

 

کے پاس  یوں کہ اب وہ ہی بادشاہدالور یہ فیضل کا پتا لگو ک

ا لےجائے گا ، اور میں ملک وال جا رہا ہو کل واپس آ جاو گ

 کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دیئے نا ، میں آ جاو گا

 

 دالور نے ہاں میں سر ہال دیا تھا اور ملک وجاہت گاڑی میں

 بیٹھ کر ملک وال کے لیے نکل گئے تھے
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کی  مل کر بادشاہ کے آدمیدالور نے اپنے آدمیوں کے ساتھ 

منہ  مہمان نوازی کی تھی لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس نے

 کھول ہو

 

آخر، دالور تنگ آ کر باہر آ گیا تھا اور ان ایک آدمی کے 

س پاس جو موبائل تھا اس کو چک کرنے لگا تھا جس میں ب

 نمبر تھے نام کہی نہیں تھے

 

️️️️️️️️ 

 

، ارحم  ے ساتھ ملک وال آیئے تھےصفدر شاہ اپنی فیملی ک

 تو خوشی سے گلے مال تھا

 

ارحم نے سب کو اندر ان کا کہا تھا اور سب اندر کو چل 

ی دیئے تھے کہ بیرونی دروازہ پھر کھول تھا اور دار جی ک

 گاڑی اندر داخل ہوئی تھی ارحم وہی رک گیا تھا
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کھ دارجی گاڑی سے اتر کر نیچے آئے تھے اور ارحم کو دی

ر خوشی سے گلے لگایا تھاک  

 

 ہاں تو میرا شیر جوان کیسا ہے ، دارجی نے خوشی سے

 ارحم کا کھندا تھپکیا تھا اور سر کا بوسا لیا تھا

 

کال  دارجی بلکل ٹھیک ہو اور آپ اتنے دن بعد آئے نہ کوئی

وہ کی اور نہ اپنے آنے کی خبر ، ارحم نے دارجی سے شک

 کیا تھا

 

گے کی طرح شکوہ شکایت کرنے ل ہاہاہاہا تم کب سے نور

 .....ارحم
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دارجی چلیے اندر ، ارحم دار جی کے ساتھ ڈریگروم میں 

داخل ہوا تھا سب آداب و احترام سے کھڑے ہو گے تھے 

ھےلیکن دراجی مریم اور نور کو نہ دیکھ کر پوچھ بیٹھ ت  

 

عت بابا سرکار ......نور ابھی آتی ہو گئ اور مریم کی طبی

م نے لے وہ اپنے کمرے میں ہے ، زینب بیگ ٹھیک نہیں اس

 جلدی سے صفائی دی تھی ، اور مہرالنساء نے غصہ سے

کیسے  اپنی مھٹیاں میچی تھی، کوئی اتنی صفائی سے جھوٹ

 بول سکتا ہے

 

ا اور دار جی سر ہاں میں ہال کر اپنی سربراہی جگہ پر ج

 بیٹھ تھے

 

تایا ب ہاں تو صفدر صاحب کیسے آنا ہوا ، مجھے یوسف نے

ھی آپ تھا سب کو ارحم کے نکاح کا بتا دیا ہے، لیکن پھر ب

 اپنی بیٹی کی شادی ارحم سے کرنا چاہتے ہیں
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حم ہاں...... ملک سرکار میری بیٹی کی خواہش ہے کہ عہ ار

یہ  کے عالوہ کسی سے شادی نہیں کرے گئ اس لیے میں

 ی باتشادی کا راشتہ لیے کر آیا ہو.....صفدر صاحب نے اپن

 رکھی تھی

 

دہ کرنا ارحم تم کو ربائیہ سے شادی کرنے اس لیے تم کو وع

م کو ہو گا جیسے ہی ارحماں کے قتل کا پتا چلے گا تم مری

 طالق دو گئے ، دارجی نے حکم سونیا تھا

 

 ارحم نے ہاں کردی تھی ، لیکن دل سے خوش تھا طالق تو

تب دے گا جب مریم زندہ رہے گی دارجی، یہ بس دل میں 

وچ تھاس  

 

کو  ارحم ، ربائیہ اور زینب بیگم خوش تھے دارجی نے سب

تھے کھانے کا کہا تھا اور سب آٹھ کر ڈینگ ڈیبل پر آ گے  
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ہوئی  نور کو جب پتا چال تھا کہ دارجی آئے ہیں تو وہ ڈورتی

تھی نیچے آئی تھی اور دارجی کے گلے لگ کر رونے لگئ  

 

وتی کبھی نہیں رنور میرے بچے کیا ہو، آپ اتنا تو پہلے 

تھی پھر آج کیا ہو گیا نور ، میری طرف دیکھے 

 نور .....دارجی نے پیارے سے پوچھا تھا

 

 دارجی آپ کی بہت یاد آرہی رہی تھی اس لیے رونا آگیا ،

نور کی بات سن کر سب مسکرا دئیے تھے سوائے 

 ....... مہرالنساء کہ

 

 ا اوراچھا سب کھانا شروع کریں دارجی نے سب کو کہا تھ

ی زاد کھود نور کو اپنے ہاتھوں سے کھلیا تھا جو نہ کھانے ک

 کر بیٹھی تھی

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
8

5
 

Page | 285 

ھے ، دارجی نور کو لیے کر گھر کے بنے لون میں آ گئے ت

اور جو جھوال ارحماں اور آرحم نے مل کر نور کے لیے 

 بنایا تھا اس پر بیٹھ گئے تھے

 

ی کے نور دارجی کے گلے لگے بیٹھی تھی کچھ دیر خاموش

عد دارجی بولے تھےب  

 

نور  نور بچے کیا آپ مریم کا خیال رکھ رہی ہیں؟ دارجی نے

 سے سوال پوچھا تھا

 

یا لیکن نور خاموش آنسو بہا رہی تھی اور سر ہاں میں ہال د

 تھا

 

ھر شاباش میرے بچے آپ ایسے ہی خیال رکھنا ہمیں ابھی پ

ی پر گاوں جانا ہے وقت لگے گا ٹھیک ہے ، ہمیں ہماری بیٹ

 پورا یقین ہے
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ا دارجی نے نور کو گلے لگے بول رہے تھے اور نور چاہ

رحم نے کر بھی آج کی بات دارجی کو نہیں بتا پائی تھی کہ ا

یں مریم کے ساتھ کیا کیا ہے اور مریم اس وقت کس حال م

 ہے

 

️️️️️️️️ 

 

ونکہ دالور نے وجاہت ملک کو فون کر کے واپس بوال تھا کی

د جو سامنے آرہا تھاکہ اب سچ کھو  

 

ے ملک وجاہت بھی راتوں رات ملک وال کام کا کہے کر نکل

 تھے

 

️️️️️️️️ 
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رے بادشاہ حامد پولیس والوں کے ساتھ مال ہوا ہے اب کیا ک

ا کھدشا گے ہمارا سچ سب کے سامنے آ گیا تو، فیضل نے اپن

 بیان کیا تھا

 

 یے ملکوہ چوزا کچھ نہیں کر سکتا اس لے ابھی کے ل

گا وجاہت پر نظر رکھو کیوں اگر ملک وجاہت کو سب پتا ل

 تو زندہ بھی نہیں بچو گئے

 

ار تھا بادشاہ کہے کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا اور انتظ

 تو ملک وجاہت کے فون کا

 

س وہ لوکٹ کا کیا کرئے گئے جو ارحماں کے پاس تھا، ج

ہی بھی ھا کدن بیشر کو مارنے گیے تھے اس کا کمرہ دیکھ ت

 لوکٹ نہیں تھا
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ہوئے  پتا نہیں وہ لوکٹ کیس کے پاس ہے فیضل سوچتے

 بول تھا

 

 تھا دوسری طرف وہ لوکٹ دارجی نے اپنے پوکٹ سے نکال

ا تھااور اس پر لگے خون کو دیکھ تھا اور لوکٹ کا بوسا لی  

 

اگلے  تو دار جی ہم یہ شادی اس ہفتے ہی کرنا چاہیئے گئے

فدر بارات ہفتے کو اور اتوار کو ولیمہ صجمعہ کو مہندی ، 

 شاہ نے اپنی بات مکمل کی تھی

 

ی دار جی پہلے تو سوچ میں پڑ گئے تھے ،کہ اتنی جلد

ی شادی لیکن پھر جب سب نے ہاں کر دی تھی تو پھر نہ ک

 تو گونجش نہیں رہی تھی

 

یا تھاارحم سب بڑوں میں نہیں تھا کیسی کی کال پر باہر آ گ  
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 ات کر رہا تھا کہ نور اوپر اپنے کمرے سےارحم ابھی ب

ر ہوتے ہوئے نیچے آ رہی تھی نور نے ارحم کو نظرانداز ک

 کہ آگئے جانے لگی تھی کہ ارحم نے روک لیا تھا

 

ے نور کیا تم اپنے بھائی سے ناراض ہو ، ارحم نے نور ک

ھا، چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیلے میں لیے کر پوچھا ت

 اب نہیں دیا تھا اور ارحم کا ہاتھلیکن نور نے کوئی جو

منے جھٹک کر آگئے جانے لگی تھی ، ارحم پھر نور کے سا

ھود آگیا تھا، نور میں جانتا ہو تم مجھ سے ناراض ہو لیکن ک

گئ ،  سوچو، وہ کل کی آئی لڑکی ماما سے بدتمیزی کر کے

کو کچھ ہو  تم کو پتا نہیں کیا کہے کر باہر لیے گئ ، اگر تم

نور جس کا بھائی خوانی ہے ، وہ کھود  جاتا تو ،

ہ نور کیسی.........ابھی ارحم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی ک

 نہ بیچ میں روک دیا تھا

 

 بھائی آپ نے سہی کہا ، وہ خوانی کی بہن ہے ، جو کھود

اپنے  کے لیے نہیں بول سکتی ،وہ بدتمیزی کرکے مجھے

 ساته لیے جائے گی ، مجھے تکلیف دیئے گئ
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مرے ر ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اوپر ارحماں کے کنو

 میں لے گئ تھی اور ارحم کو ارحماں کے کمرے کے بیچ

رو میں کھڑا کیا تھا آپ جانتے ہیں اہم دونوں آپ کو اپنا ہی

لیکن  کیوں کہتے تھے کیوں کہ آپ ہمارے لیے محفوظ تھے

ےرکآپ نے آج مریم آپی کو مار کر اچھا نہیں کیا ایک منٹ   

 

نور اپنے کمرے میں گئ تھی اور وہاں سے ارحماں کی 

ئی ڈیری لیے کر آئی تھی ، ارحم بھائی یہ لیے ارحماں بھا

 کی ڈیری اس کو پڑها لی جائے گا اور سمجھدار ہوئے تو

پ نہیں آگئے آپ کچھ غلط نہیں کرئے گئے لیکن پھر بھی آ

چھ بدلے تو خدا نہ کرئے بھائی کے کل کو آپ کے ہاتھ ک

 نہیں پیچے گا اور آپ کو معافی بھی نہ ملے

 

یم نور کہے کر ارحماں کے کمرے سے چلی گئ تھی اور مر

ی کے کمرے کی طرف چل دی تھی کیوں کہ مریم ابھی بھ

ے اسی حال میں وہاں زمین پر پڑئی تھی، نور نے جلدی س
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 مریم کے کمرے کا دروازہ کھول تھا لیکن آگے کا منظر

ھیدیکھ کر دنگ رہے گئ ت .......... 

 

لے  ربائیہ کی فیملی کب کی چلی گئ تھی اور شادی آگے

آئی  ہفتے کو ہونا طے پائی تھی ، دارجی کو دالور کی کال

کر  تھی جس کی وجہ سے وہ سب کو گاوں کے کام کا کہے

 ......... وہاں سے چلے گئے تھے

 

️️️️️️️ 

 

 ملکملک وجاہت دوسرے گھر آگئے تھے ، دالور پہلے ہی 

 وجاہت کا انتظار کر رہا تھا

 

 دالور کہا ہے وہ ، ملک وجاہت نے جلدی سے پوچھا تھا
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یا چلو......... دالور اتنا کہے کر ایک کمرے کی طرف چال گ

 تھا اور ملک وجاہت بھی پیچھے کو چل دیئے تھے

 

کمرے کا دروازہ کھول تھا اور سامنے بیٹھ شخص ادب 

 واحترام سے کھڑا ہو گیا تھا

 

 

کیسا ہے میرا شیر ، ملک وجاہت نے خوشی سے اپنے 

بازووں کو کھول دیا تھا ، اور وہ بھی خوشی سے ملک 

 وجاہت کے بازووں میں سماء گیا تھا

 

جیسے آپ ہیں دارجی ویسے ہی میں بھی ہو ، عابد نے 

سہ خوشی سے کہا تھا اور باری باری دونوں کے سر کا بو

 لیا تھا
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ں ن کا پوتا تھا،ماں باپ کی حادثے میعابد خان .....دالور خا

موت ہو گئ تھی اس لیے دادا نے ہی پاال تھا ، جس نے 

ان  پولیس میں ٹرنیگ لی تھی اور دارجی کی ایک کال پر

 کے سامنے حاضر تھا

 

 دیکھ دالور آج ہمارا شیر ہمیں ہی باتیں لگا رہا ہے ،ملک

 وجاہت نے دالور کو دیکھ کر کہا تھا

 

ہاہاہاہاہاہاہاہاہا   

 

ے تھے، تینوں ایک ساتھ ہنستے ہوئے ، صوفے پر جا بیھٹ

م پر عابد بیٹھ تمہارا بہت شکرگزار ہوں، جو میرے ایک حک

ی آ تم اپنا سارا کام چھوڑ کر ہماری مدد کے لیے یہاں کراچ

 گئے
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ہیں اور  دارجی کیسی باتیں کر رہے ہیں ، آپ پوتا بھی کہتے

آج  اراض ہو جاو گا آپ سےشکریہ بھی کر رہے ہیں ، میں ن

جو بھی ہوں آپ دونوں کی وجہ سے ہوں، ہللا نے مجھے دو 

نوں پیارے پیارے دادا جو دیئے ہیں، عابد نے پیارا سے دو

کو دیکھ تھا، جو اب دونوں سینا چوڑا کر کے بیھٹے 

 ......تھے

 

ر اچھا عابد بیٹا کچھ پتا چال ہے تو بتاو ، ملک وجاہت او

ھ پوچھا تھادالور نے ایک سات  

 

رجی ہاں دارجی وہ لوکٹ کا راز تو سامنے آ گیا ہے، لیکن دا

تو بیشر  اگر آپ پہلے بتا دیتے کہ وہ لوکٹ آپ کے پاس ہے،

ہت نہ مارا جاتا ، ویسے دارجی ایک بات کہو آپ کی پوتی ب

ھے پتا بہادر ہے اگر وہ لوکٹ کے بارے میں نہ بتاتی تو مج

 ہی نہیں چلتا
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 و اس لوکٹ کے بارے میں پتا ہے ، عابد !کیا.....نور ک

 دارجی اور دالور کو شوکڈ لگا تھا

 

ویر ہاں اس نے ہی تو لوکٹ کے بارے میں بتایا اور یہ تص

 بنوائی ہے، عابد نے خوش ہو کر بتایا تھا

 

ے عابد نور کی جان کو خطرہ ہے تم نے یہ بات مجھے پہل

ور ے اکیوں نہیں بتائی ، ملک وجاہت پریشان ہو گے تھ

رجی جلدی سے نور کو کال کرنے لگے تھے کہ عابد نے دا

 سے موبائل لیے لیا تھا

 

گارڈ  دار جی آپ پریشان نہ ہو نور کی نگرانی کے لیے ایک

کوئی  چوبیس گھنٹے اس پر نظر رکھتا ہے اس لیے نور کو

 خطرہ نہیں ، عابد نے خوش ہو کر اپنا کرنام بتایا تھا
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ایک دوسرے کو دیکھ تھا،اور دالور اور ملک وجاہت نے 

کا  بات کو پھر سے شروع کیا تھا، اچھا پھر عابد اس لوکٹ

دشاہ کیسے پتا چال ملک وجاہت بولے تھے ، اس وقت تو با

 کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے حامد بچے

ڑ کر کو گولی لگی تھی اور ہم نے بادشاہ کے آدمیوں کو پک

ر مد کے ساتھ چلے گئے، پھیہاں لے آئے تھے اور تم حا

 کیسے بتا لگا

 

رفینج عابد ہنسا تھا ، دارجی پولیس واال ہو ، میں نے فہد کو ا

ک کے باہر کھڑا کر دیا تھا، اس نے مجھے ارفینج کے مال

 کا پتا کر کے بتا دیا تھا

 

شاباش میرا شیر ، ملک وجاہت نے خوشی سے دات دی 

 تھی، اچھا پھر آگئے کیا ہوا

 

سی ینج کے مالک نے بتایا ہے کہ وہ لوکٹ کیدارجی ارف

یس بچی کا تھا ، اور وہ پانچ سال کی بچی کا تھا، جس کو ب
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سال پہلے ایک بوڑهی عورت اس ارفینج چھوڑ گئ تھی 

 ...... .لیکن

 

ھالیکن .....لیکن کیا عابد ، دارجی نے جلدی سے پوچھا ت  

 

پٹ ووہ بچی اب ارفینج میں نہیں ہے ، کیسی نے اس کو اڈ

ی تھی کر لیا تھا ، اور کچھ سال پہلے اس ارفینج میں آگ لگ

 جس سے سب ریکارڈ جل کر رک بن گئے ہیں

 

یسی آگ جان بوج کر لگی گئ ہے عابد تک کوئی ریکارڈ ک

 ..........کے ہاتھ نا لگ سکے

 

ے دالور بولے تھے اور ملک وجاہت سر پکڑ کر بیٹھ گئ

 تھے
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ا تھا، اور یہ لوکٹ اس دارجی ارحماں اس ارفینج روز جات

 ...... .کے پاس پہلے سے تھا

 

ے اچھا آپ لوگ آگئے کا سوچیں میں چلتا ہو ، حامد اکیال ہ

 اس کی جان کو بھی خطرہ ہے

 

 عابد اتنا کہے کر گھر کے لیے نکل گیا تھا

 

️️️️️️️️ 

 

 ارحم نے وہ ڈیری اپنے کمرے میں رکھ دی تھی اور کھود

ھاکی بالکونی میں کھڑا ہو گیا ت سگریٹ جال کر کمرے  

 

 کیا میں غلط ہوں؟

 کیا میں مریم کے ساتھ برا کر کے اچھا کر رہا ہوں؟
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 نور کیا سہی کہے رہی تھی ؟

 

 ارحم اپنی سوچوں میں ڈوب ہوا تھا ، غلط کون ہے میں یا ،

مریم اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ کمرے میں آگیا تھا 

 کیونکہ سردی اب عروج پر تھی

 

رحم نے کمرے میں آکر ارحماں کی ڈیری کو پکڑ تھا ، ا

ھولی تھیڈیری کو لیے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور ڈیری ک  

 

گی ڈیری کھولتے ہی ارحماں کی مسکراتی ہوئی تصویر ل

 تھی ، جس پر ارحم نے ہاتھ پھرا تھا اور آنکھوں سے ایک

 آنسوؤں گرا تھا

 

نام  میں ارحماں کااگال صفحۂ کھول تھا جس پر بڑے حروف 

 لکھ تھا
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 دوسرے صفحۂ کھول تو ارحم نے پڑهنا شروع کیا تھا

 

میں ارحماں ملک! مجھے ڈیری لکھنے کا کوئی شوک تو 

نے کا نہیں پر جب سے اس کو دیکھ ہے تو دل کی باتیں کر

 دل کرتا ہے

 

اتھ پہلی بار مول میں دیکھ تھا ، نور اور ارحم بھائی کے س

نا تھا کالے رنگ کا کرتا اور پالزو پی شوپنگ پر گیا تھا،

 ،اس کو کال رنگ اچھا لگا رہا تھا یا یہ کہو نظر لگ جانے

کی حد تک پیارا، تھی بھی تو وہ کوئی پری 

 .............. جیسی

 

نگ لمبے کالے بال آج تک نہیں دیکھے تھےکیسی کہ، ر

ال دوده جیسا سفید کوئی داغ غلطی سے بھی نہ لگتا ، گ

ئی کے گالوں جیسے دیکھتے تھےسرخ و رو  
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 اس سب میں میرا دل پہلی بار دهڑکا تھا ، ہم گھر تو آگے

ہ تھے لیکن میرا دل اس پری کے پاس رہے گیا تھا ،اب و

 مجھے وہ ہر جگہ دیکھتی ہے

 

ی ارحم بھائی کو بھی یہ ہی لگتا ہے کہ مجھے کوئی لڑک

و دن د اچھی لگتی ہے ، لیکن ان کو کیا بتاو جس کو دیکھے

ا اس کا ہوئے ہیں اور جس کا نام نہیں پتا جس کا گھر نہیں پت

 ارحم بھائی کا کیسے بتا دو

 

بھی  مجھے پتا ہے بھائی کو اگر بتا دو، تو وہ اس کہی سے

یں اس لے آئے گئے لیکن مجھے ابھی یقین نہیں کہ سچی م

ہ اب سے پیارا کرتا ہو یا بس وہ اچھی لگی اس لی ہر وقت و

ار رہتی ہےذہین پر سو  

 

 مہینہ بعد مسکراہٹ آئی تھی وہ بھی 3ارحم کے چہرے پر 

 ارحماں کی وجہ سے
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️️️️️️️️ 

 

بادشاہ ہمارے آدمی پولیس والوں کے نہیں ، ملک وجاہت 

ریشانی کے ہاتھ لگے ہیں اب کیا کریں گئے ، فیضل نے پ

 سے اپنا ماتھا مسالء تھا

 

ل کو اور لڑکیوں کو کتم ان کی فکر چھوڑ دو ، ان ڈریگز 

اتھ کے کل امپوٹ کرو بیرونی ملک ، اس بار بہت بڑا مال ہ

 لگا ہے

 

کہا  بادشاہ نے سگریٹ کا دهویا ہوا میں خارج کرتے ہوئے

 تھا

 

ا تو ہے ملک وجاہت کو بعد میں دیکھ لیے گئے نہیں تو مارن

ں ہی اس بڈهے نے آج نہیں تو کل ویسے ہی قبر میں پاو

 لٹکے بیٹھ ہے
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ہو  ادشاہ نے ہکارت سے کہا تھا اور اپنے کام میں مصروفب

یکن گیا تھاآج اس لڑکی کو دیکھے ایک مہینہ ہو گیا تھا ، ل

تھی ،  وہ میرے ذہین نہیں بلکہ سچی میں دل میں جگہ بنا لی

ی وہ تھی ہی اتنی معصوم جو پہلی نظر میں اچھی لگی تھ

ا تھا اب کوئی بھی ہوتا تو اس کو پسند کرے رہے نہیں سکت

رتی مجھے اس کا پتا کرنا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے ، کیا ک

ے ہے ، کیا نام ہے ، کیوں کہ وہ میری زندگی اور میرے ل

اتیں بھی بلکل پرفیکٹ ہے ، جب وہ آ گئ نہ تو تم سے بھی ب

نہیں کرو گا ، اب تو چاند کو دیکھو تو اس کا ہی چہرہ 

 دیکھتا ہے

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

د کہوں یہ_________ممکن تو ہے مگرمیں تمہیں چان !!!!!! 

 

 لوگ تجھے رات بھر دیکھیں یہ______مجھے گوارا نہیں
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❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

 

آج میں حامد کے گھر گیا تھا اور وہاں مجھے وہ ملی جس 

 کو دیکھے مجھے ایک مہینہ ہو گیا تھا

 

 آج بھی ایسی تھی کھلے کھلے گالب کے پھول کی طرح

 ے گال، آنکھیں شہید جیسیسرد کی وجہ سے سرخ ہوت

ھیگہری، لمبے بالوں کی کچھ لیٹں چہرے کو چہو رہی ت  

 

آج اس کا نام بھی پتا چال گیا مجھے مریم ارشد 

 ............. جہانگیر

 

ی اب باری ارحم کی تھی شوکڈ ہونے کی ، حیران ہونے ک

 ،دل میں تکلیف کی ایک لہر آٹھی تھی، ارحم کو لگا اس

ار یہ لطی ہوئی ہے ، ارحم نے کتنی ہی بپڑهنے میں کوئی غ

ھانام پڑها تھا لیکن ارحم تو جیسے اس نام میں کھو گیا ت  
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" یم مریم ارشد جہانگیر" میرے بھائی کی محبت ، ارحماں مر

 کو پسند کرتا تھا

 

ھا، ارحم نے آگئے پڑهنا شروع کیا تھا ، مجھے نہیں پتا ت

و لگا تھا دل کمریم حامد کی بہن لیکن اب مجھے اچھا لگنے 

تا تو جیسے خوشی ہوئی تھی ، مریم معصوم ہے بہت پر پ

وم نہیں نہیں کیوں مریم کسی سے ملتی تھی کس سے یہ معل

تھا ، میں گھر تو آگیا تھا لیکن دل و دماغ میں مریم کا 

ر معصوم چہرہ رہنے لگا تھا کچھ تھا جو مریم کو دیکھ ک

 مجھے سکون ملتا تھا

 

ی کو کھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ دار جمجھے اب مریم کو دی

و بتاو گا اور آج ہی بتاو گا جب دارجی آئے گے، دارجی ت

 .......... گاوں گئے ہیں اس لیے تب تک انتظار کرو گا
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ئ آج مجھے ارفینج سے کال آئی تھی پتا چال وہاں آگ لگ گ

کٹ ہے اس لیے میں ارفینج گیا تو مجھے وہاں سے ایک لو

ح دیکھ بہن بھائی کے پاس تھا، لوکٹ کی طر مال جو بلکل ہم

ی کے تھا، لیکن اس میں کچھ مختلف ہے اس لوکٹ میں کیس

کن نام کا پہال حروف لکھ ہے جو سمجھ نہیں آئی مجھے، لی

 .............کوئی نہیں پتا لگا لو گا

 

آج میں حامد سے ملنے گیا تھا اور وہاں جو ہوا تھا اس نے 

ڑ لیا تھامیرے دل کو مھٹی میں جک  

 

صہ ہم دونوں باہر بات کر رہے تھے کہ گھر کے اندرونی ح

سے چیخوں کی آواز آئی تھی ،میں اور حامد جب اندر گے 

تھے تو عذرا ہنس رہی تھی اور مریم ڈر کے مارے خوف 

 ............سے چیخ رہی تھی
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یٹ ارحم نے ڈیری بند کردی تھی ، اور اب سونے کے لیے ل

ھی تو کہ صبح میٹنگ تھی اور نور کو بگیا تھا ، کیونکہ 

 رازی کرنا تھا

 

️️️️️️️ 

 

نور نے جب مریم کے کمرے کا دروازہ کھول تھا تو وہ 

دنگ رہے گی تھی ، یوسف ملک اور یاسر ملک دونوں 

کو  موجود تھے اور بیڈ کے پاس کھڑے تھے اور ڈاکٹر مریم

 چک کر رہی تھی

 

 نے ایک ساتھ پیچھے دروازہ کھولنے کی آواز پر دونوں

 دیکھ تھا اور نور جو کب سے رونا ثابت کر رہی تھی اب

ر صبر ختم ہو گیا تھا اور یاسر صاحب کے گلے لگ ک

ت رونے لگی تھی، یاسر صاحب کو مریم کی حالت پر بہ

 آفسوس ہوا تھا یہ ہی حال یوسف صاحب تھا غم ، دکھ اور

ں ہیغصہ سے بھرے بیھٹے تھے ، یوسف صاحب کا بس ن
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شر چل رہا تھا ارحم کو سامنے کھڑے کر کے تھپڑوں سے ہ

ڑول کر نشر کر دیئے لیکن ڈاکٹر کی وجہ سے غصہ کو کن

 رہے تھے

 

ے بابا جان آپی ٹھیک تو جائے گئ نا نور نے روتے ہوئ

ھا اور پوچھا تھا لیکن یاسر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ت

 کریوسف صاحب نور کے پاس آئے تھے اور ساتھ لگا 

 کمرے سے باہر لے آئے تھے ، نور میری شہزادی ، ہمارا

تو آپ بہادر بچہ ہو نہ پھر آپ کیوں رو رہے ہو چلو ، 

و شاباش رونا بند کرو ،اپنے کمرے میں جاو اور نماز پڑه

ی ہللا سے مریم کے لیے دعا کرو ، ہللا مہربان ہے وہ آپ ک

 یسنے گا دیکھنا ، اور صبح تک مریم ٹھیک ہو جائے گ

نے  ،جی بڑے پاپا نور نے اتنا کہا تھا......... یوسف صاحب

ے نور کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور مریم کے کمرے س

نے جانے کو کہا تھا جو یوسف صاحب کی بات سمجھ کر اپ

 کمرے کے لیے چل دی تھی
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منٹ  15نور کمرے میں آئی تو وضو کرنے چلی گئ تھی ،

ی لماری سے چادر نکلباد وضو کرکے آئی تھی اور اپنی ا

اب تھی اور آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی طرح حج

وا گئ کیا تھا اور جائےنماز بیچھا کر ہللا کے حضور کھڑی ہ

ھے تھی، نور نے جب نماز پڑه کر دعا کے لیے ہاتھ آٹھے ت

 تو نور پھر سے زارو قطر رونے لگی تھی

 

" کلیف  آپی کی تیا ہللا جو سچ ہے وہ سامنے لیے آیا، یا ہللا

لہ کرنے کو کام کر دئیے ، یا ہللا ارحم بھائی کو سچ پر فیص

کی عقل عطا کر میرے مالک ، آپی کو صحت دئیے نور 

و روتے روتے ہوئے دعا کر رہی تھی اور جب کافی دیر ہ

 " گئ تو نور جائےنماز کے لیے آٹھ گئ تھی

 

ہاں ا جنور بیٹھ پر جا کر بیٹھی تھی اپنا موبائل دیکھ تھ

یٹ دارجی نے نور کو سالگرہ کی مبارکباد دی تھی ، نور ل

وئے گئ تھی اور پیچھلے سال کی سالگرہ کو یاد کرتے ہ

 یادوں میں ڈوب گئ تھی
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 ️️ ماضی ️️

 

یخ نور سو رہی تھی کے کسی چھوٹے بچے کی خوفناک چ

 ......سے آٹھ گئ تھی

 

وک ی ڈرپسارا کمرہ اندهیرے میں نہایا تھا..نور تھی ساد ک

 ........جو اندهیرے سے ڈرتی تھی

 

الیا اور نور نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے سائیڈ ٹیبل لیمپ ج

 ....دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ روشنی سے نہا گیا تھا

 

ب نور نے کمرے کا جائزہ لیا ، کچھ نا دیکھا تو اپنا خوا

نے میں سمجھ کر سونے کے لیے پھر لیٹ گئی تھی....کہ ات

ے کے دروازہ پر دستک ہوئی تھینور کے کمر ...... 
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و بس نور ڈرتے ڈرتے بستر سے آٹھ گئی تھی اور دروازہ ک

 .....گھورے جا رہی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے

 

یسے نور ڈرتے ہوئے دروازہ کھول تھا لیکن کوئی نہ تھا، ج

یپر ہی نور دروازہ بند کرنے لگی تھی ، نیچے دروازے پر پ

 ........ پڑا تھا

 

الل  نور نے اٹھا کر کھول کر دیکھا تھا پیپر پر کسی نے

 ..... رنگ سے بڑا بڑا لھکا تھا

 

 ....................پیچھے دیکھو

 

ی نور نے ڈر کے مرے گردن گھومئا کر دیکھا تھا.، نور ک

اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہے گی 

 تھی ........ آنکھ ابل کر باہر آ گئی تھی

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
1

2
 

Page | 312 

ے نکہ نور کے پیچھے ارحماں کھڑا تھا ، جس کے چہرکیو

ھ کر پر کٹ کے نشان تھے اور ان سے نکلتے خون کو دیک

 ......نور ڈر گی تھی

 

جیسے ارحماں نے ایک قدم نور کی طرف لیا تھا...نور 

 .......چیختے ہوئے کمرے سے باہر بھگی تھی

 

 ...........ہا ہا ہا ہا

 

یں گونجا تھاارحماں کا قہقہہ پورے کمرے م .......... 

 

Happy birthday dear cute princess❤❤❤❤ 

 

 ️️️️ ....... پہال تحفہ مبارک ہو
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وف کی نور نیچے کو بھاگی تھی لیکن نیچے اندهیرے کے خ

بچانی  وجہ سے نہیں جا سکی تھی ، لیکن کیا کرتی جان تو

لدی تھی نہ اس لیے ہمت کرکے نیچے کو بھاگی تھی اور ج

ی یٹ جلنے کے لیے بٹن دیکھ رہی جو اندهیرے کسے ال

 وجہ سے نہیں مل رہے تھے جب نہیں مل رہا رہا تو روتے

ھیہوئے سب کو بولنے لگی اور وہی بیٹی رونے لگی ت  

 

یا کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد سب گھر روشن ہوتا چال گ

رہے  تھا اور سب مل کر نور کو سالگرہ کی مبارکباد دیئے

 تھے

 

Happy birthday noor 

 

 سب کو سامنے دیکھ کر نور جلدی سے دارجی کے پاس

را رہے چلی گی ہے اور گلے لگ کر بیٹھ گئ تھی سب مسک

بن  تھے لیکن نور کو اپنے ڈر کی وجہ سے پھر بےوقوف

اں گئ تھی، سب باتوں میں مگن ہوئے تھے کہ ارحم ، ارحم
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نے اپ دونوں کیک لیے کر اند آئے تھے وہ نور کو پیارا سے

گا تھا اس ساتھ لگایا تھا اور کیک کٹنے کو کہا تھا، نور کو ل

 میں بھی ارحماں کی کوئی شرارت ہو گئ اس لیے اپنے

 خوف کی وجہ سے پوچھا بیھٹی تھی ، اس میں تو کوئی

 ...... شرارت نہیں نہ کی آپ نے ارحماں بھائی

 

ھر ارحماں نے نور کا ڈر ہو چہرہ دیکھ کر کچھ سوچ تھا ، پ

کو دیکھ کر بوال تھا نور  

 

نور  نور .......ارحماں نے اتنے سنجیدہ شکل بنائی تھی کہ

 نے جلدی سے جواب دیا تھا

 

 ......... .ہاں ارحماں بھائی

 

ر نور اس کیک میں ایک عدد بوبم ہے جو تمہارے کٹنے پ

ھے پھٹے گا ، ارحماں نے اپنی ایکٹنگ کے جوہر بھی دیک
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ئ ے دار جی سے چپک گتھے جس سے نور پھر چیختے ہوئ

تھی اور سب نے غصہ سے ارحماں کو دیکھ تھا جس کی 

ھی اور ہنسی کو بریک لگی تھی اور نور سے معافی مناگی ت

 خوشی خوشی کیک کٹ کیا تھا

 

 حال

 

اب  مسکراتے ہوئے پل کتنے جلدی ختم ہو جاتے ہیں یہ

ہو  سوچتے ہوئے نور کی آنکھوں سے آنسوں سے چہرا تر

 چکا تھا

 

تی ے وہ ، ارحم اور ارحماں کی اس گھر میں ہنسی گونجکیس

تھی ہر وقت دارجی کے ساتھ مزاق اور موج مستی میں 

 گزرتا تھا
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ی طرح لیکن اب یہاں سب ختم ہو گیا تھا ، وہ بھی باقی سب ک

ہوتا  مریم سے نفرت کرتی آگر نور کو ارحماں نے بتایا نہ

ب ہوئے ک اور وہ ڈیری نہ ملی ہوتی ، نور یہ سب سوچتے

 نید کی وادیوں میں چلی گئ تھی پتا چلنا مشکل تھا

 

️️️️️️️ 

 

ھے ، دارجی اور دالور باہر بیٹھے لون میں ناشتہ کر رہے ت

وجاہت ملک نے اخبار اپنے سامنے سے ہٹھی تھی اور 

دالور کو دیکھ تھا جو سب دن کی معمول میں آج خاموشی 

کر  نے اخبار رکھسے ناشتہ کر رہے تھے اس لیے دارجی 

 ، دالور کو محاظب کیا تھا

 

 ہاں تو دالور شادی کا کیا سوچ ہے، دارجی نے دالور سے

 پوچھا تھا جو ناشتے سے انصاف کر رہے تھے
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گا،  ہاں مجھے کوئی اعتراز نہیں ، جب کہو گے شادی کر لو

 دالور خان نے بڑے اتمان سے جواب دیا تھا

 

ہاتھ روک گیا تھا اور لیکن ملک وجاہت کا منہ کو جاتا 

 حیرت کی انتہا پر منہ کھول گیا

 

 چند منٹ کی خاموشی کے بعد ملک وجاہت بولے تھے،اب

 بڈهے میں نے تیرے راشتے کی بات نہیں کی

 

تمان تو بھر اپنے راشتے کی بات کر رہا ہے ، اس بار پھر ا

 سے جواب دیا تھا ، دالور خان نے

 

یں ہم دونوں شادی او...... پاگل سنکی بڈهے اس عمر م

ہا ہو، کرتے اچھے لگے ، میں اپنے بچے عابد کی بات کر ر

 اب اس کی عمر ہو گئ ہے تو شادی کا کیا سوچ ہے، ملک

 وجاہت نے تپ کر جواب دیا تھا
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،  او .......اچھا،دیکھتے ہیں! دالور نے ساری بات سنی تھی

 اتنا سا جواب دیا تھا

 

ریں گئے، تو بتاؤ ہم بات ککیا عابد کو کوئی لڑکی پسند ہے ، 

 ملک وجاہت نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا

 

پر کوئی  نہیں کوئی لڑکی نہیں ہے ، اس کو کتنی بار کہا ہے

ر لینا ، بات نہیں سنتا اور مانتا اب جب آئے گا تو کھود بات ک

 دالور نے بھی اتمان سے جواب دیا تھا

 

ے تو کی نہیں ہٹھیک ہے اگر عابد کی زندگی میں کوئی لڑ

ا اس اگلے جمعہ کو ارحم کی مہندی والے دن عابد اور نور ک

د نکاح پڑهو دو گا کیونکہ میری نور کے لیے مجھے عاب

 جیسا ہی بچہ چاہیئے جو اس کا خیال کرئے، ملک وجاہت

 نے اپنا حکم سونیا تھا
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 نور اور عابد سے پوچھا تو لے ، دالور نے سوچتے ہوئے

 .کہا تھا

 

 نے دونوں بچوں پر یقین ہے ، میرا حکم ضرورمجھے اپ

اہت مانے گئے میرے فیصلہ کا آداب کرئے گے ، ملک وج

 نے یقین سے کہا تھا

 

 انشاءہللا ........دالور خان نے بوال تھا

 

 انشاءہللا ......ملک وجاہت نے بھی شکر کیا تھا

 

️️️️️️️ 
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ا ہے کرن بادشاہ اس اگلے ہفتے ارحم کی شادی ہے ، اب کیا

 فیضل نے پوچھا تھا

 

کیا کرنا کچھ بھی تو نہیں ، ملک وال جانا ہے اور ملک 

 وجاہت کو مارنا ہے

 کو کیسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہو گئ ، اور بڈها ہللا

ہا تھاپیارا ہو جائے گا، بادشاہ نے شیطانی مسکراہٹ سے ک  

 

یوں کا کسہی، اور دبئی والی ڈیلی کا کیا کرنا ہے وہ لوگ لڑ

 اچھا سود کررہے ہیں، فیضل نے اگلی بات کی تھی

 

 ......... اور انتظار کرو ، جتنا انتظار اتنا تگڑا مال

 

 ہاہاہاہاہا ہاہاہاہا
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ی پورے گودم میں دونوں کا قہقہہ گونجا تھاارحم صج جلد

اتھ آفس کے لیے نکل گیا تھا اور ارحماں کی ڈیری اپنے س

 لیے گیا تھا

 

ا تو وہاں پر ہی ارحماں کی ڈیری پھر پڑهن ارحم آفس گیا

شروع کی تھی، ارحم نے ڈیری کھولی تھی اور جہاں سے 

 چھوڑی تھی پھر پڑهی تھی

 

2019نومبر  7 ️️  ️️ 

 

ی نہ مریم خوف کی وجہ سے کسی سے بات نہیں کر رہی تھ

و اپنے آنے دئیے رہی تھی ، حامد نے ہی جلدی سے مریم ک

دیکھ  کیا تھا اور غصہ سے عذرا کوگلے لگا کر پور سکون 

ہو  رہا تھا ، جب مریم روتے ہوئی ہوش اور دنیا سے بیگانی

مریم  گئ تھی تو حامد نے اپنی ماں کو بولیا تھا اور آنٹی نے

 ......... کو اپنے ساتھ لگ کر ساته لے گئ تھی
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 جب سب چلے گئے تھے تو حامد غصہ سے عذرا کے پاس

پہلی بار ہاتھ آٹھ گیا تھاگیا تھا اور حامد کا آج   ......... 

 

آگ  تم جانتی ہو وہ آگ سے ڈرتی ہے پھر بھی تم نے اس کو

سے ڈریا عذرا ، مزاق کی ایک هد ہوتی ہے جو تم نے آج 

 .........پار کردی مریم کو کچھ ہو جاتا تو

 

عذرا تو شوک تھی، وہی میں حامد کی بات سے پریشان 

وچھا ہے اس لیے حامد سے پہوگیا تھا کہ مریم ایسی کیوں 

دثے تو اس نے کہا پانچ سال کی عمر میں کیسی آگ کے حا

وچھی کے بعد ایسی کرتی ہے ، یہ بات میں نے انکل سے پ

کیوں  تو انھوں نے بتایا کہ مریم ایسی ہی ہے پر پتا نہیں

ار مجھے انکل کی بات جھوٹی لگ رہی تھی دل مانے کو تی

تی جو آگ کو دیکھ کر چیخنہیں تھا ، اتنی معصوم ہے وہ 

کل لگ ہے، سچ تو اب یہ مریم بتا سکتی تھی یہ آنٹی جو مش

 رہا ہے
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2019نومبر  10 ️️  ️️ 

 

و آج کافی دن ہو گئے ہیں نہ حامد سے مال ہوں ، نہ مریم ک

ج کہ دیکھ ہے پر آج صبح جب میں ارفینج جا رہا تھا تو ص

 ھروم سےوقت دارجی کمرے میں آئے تھے اور میں جب بات

ٹھ تھے ، فریش نکال تھا تو دارجی بیڈ پر وہ لوکٹ پکڑے بی

رو  دارجی کو سالم کرنے کے لیے آگئے ہوا تھا تو دارجی

 رہے تھے

 

دار جی آپ رو کیوں رہے ہیں ، ارحماں پریشانی سے 

کو  دارجی کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اتنے میں نور دارجی

ی ا دیکھ وہاں آ گبولنے آئی تھی تو وہ بھی دارجی کو روت

تھا  تھی ، دارجی نے نور کو تو باتوں میں لگا کر بھج دیا

ن جیسے اور میں بھی دارجی کی بات پر یقین لیے آیا تھا لیک

ے ہی نور گئ تھی دارجی جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ

ے اپنے کمرے میں لیے گئے تھے اور اپنی الماری میں س

تھی  رے سامنے رکھیکچھ تصویر لیے کر آئے تھے اور می

ر میں جس میں کوئی چھوٹی بچی کی تصویر تھی جو تصوی
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س تھا ہنستی مسکراتی نظر آرہی تھی اور جو لوکٹ میرے پا

 وہ بلکل اس بچی کے گلے میں تھا

 

دارجی ابھی بھی رو رہے تھے مجھے دارجی کا رونا 

 تکلیف دیئے رہا تھا

 

 ہے سے مال ارحماں یہ لوکٹ اس کا ہے تم کو یہ لوکٹ کہاں

کو  ، میرے بچے خدا کے لیے بتا دو ، بیس سال تڑپ ہو اس

وتے اپنے سینے سے لگنے کے لیے ،خدا کہ لیے دارجی ر

ئ ہے ہوئے وہی بیڈ پر گر گئے تھے ، سب نے کہا یہ مر گ

ے، ملک وجاہت، پر نہیں میرا دل کہتا تھا میری بچی زندہ ہ

ھوڑ دیا تھا لیکن دنیا والوں کی بات مانا لی تھی اور چ

ہو گیا ،  ڈهونڈنا لیکن آج یہ تمہارے پاس لوکٹ دیکھ کر یقین

حماں کہ میری بیٹی ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک زندہ ہے ، ار

یے کچھ تو بولو تم خدا کے لیے چلو مجھے اس کے پاس ل

ہ کر چلو، دارجی کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا کیونک

میں نےدارجی کو ایسے بےبس نہیں دیکھ تھا   
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دارجی مجھے یہ لوکٹ ارفینج سے مال ہے ، جہاں میں 

گی صورتوں کی مدد کرنے جاتا ہو ، ہفتہ پہلے وہاں آگ ل

 تھی جس میں مجھے یہ لوکٹ بھی مال اور میں اپنے پاس

ا ہی تھا ، رکھ لیا کیوں کہ یہ بلکل ہمارے پاس جیسا ہے ویس

سے  کہیلیکن میں آپ سے وعدو کرتا ہو اس کو ڈهونڈنا کر 

 ...........بھی لیے کر آو گا یہ میرا آپ سے وعدو ہے

 

گیا  بچی ، لوکٹ ، ارفینج ........ارحم بس اس سب میں پھنس

ری تھا ، ارحم اپنی سوچوں میں ڈوب تھا کہ ارحم کی سکریٹ

یری نے ارحم کو میٹنگ کا کہے کر چلی گی تھی اور ارحم ڈ

گیا تھاکو اپنے لوکر میں رکھ کر میٹنگ میں چال   

 

️️️️️️️ 

 

،  نور صبح سب سے پہلے مریم کے کمرے میں گئ تھی

کمرے میں داخل ہوتے ہی یاسر اور یوسف صاحب دونوں 
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یکھ صوفے پر ایک ساتھ سو رہے تھے نور کو دونوں کو د

اس بیڈ کر ہنسی بہت آئی تھی لیکن چپ کر کے مریم کے پ

اب  رات سے پر بیٹھ گئ تھی اور مریم کو چک کیا تھا جو

 کافی بہتر تھی
 

 

سا لگئ نور کو ابھی بیھٹے دو منٹ ہوئے تھے کہ مریم کو پی

تھی جس کی وجہ سے وہ آٹھ گئ تھی نور نے مریم کو 

ی آنکھیں کھولتے دیکھ کر جلدی سے مریم کی طرف جھک

 تھی، آپی کیسی ہیں آپ

 

ھا مریم نے نور کی آواز سن کر ، نور کی طرف سر کیا ت

ے ں سر ہال دیا تھا اور اٹھنے لگی تھی کہ نور ناور ہاں می

جو  سہارا دیا تھا اور پانی کا گالس مریم کہ آگئے کیا تھا

 مریم نے نور سے لے کر پیا لیا تھا
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مریم نے نظر گھوما کر دیکھا تھا تو ، یاسر صاحب اور 

ھے، یوسف صاحب کے کندهے پر سر رکھے سوئے ہوئے ت

 کے سر پر سر رکھےاور یوسف صاحب کو یاسر صاحب 

ریم سوتا دیکھ کر، حیرت سے نور کی طرف دیکھ تھا جو م

ی کی نظروں کا مہفوم سمجھ کر اپنی ہنسی کو روکنے ک

نوں ناکام کوشش کر رہی تھی ، مریم نے پھر دیکھ تو اب دو

کا ہنسی روکنے سے بورا حال ہو رہا تھا اور دونوں ہی 

 سرخ ہو گئ تھی

 

مرے ریم کو دیکھنے اس کے کمہرالنساء بھی صبح صبح م

نی ہنسی میں آئی تو دونوں لڑکیوں کو دائیں طرف دیکھ کر اپ

ی کو روک رہی تھی تو مہرالنساء بیگم نے بھی دونوں ک

 نظروں کا تاکوب کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھ تھا

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا
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د نور مہرالنساء بیگم کا قہقہہ کمرے گونجا تھا اس کے بع

ااور مریم ک  

 

ھی یوسف صاحب اور یاسر صاحب کی آنکھیں کھول گئ ت

ر جب ایک دوسرے کو دیکھ تو ڈر کر ایک دوسرے سے دو

وفے ہوئے تھے اور تینوں کو ہنستے دیکھ تو جلدی سے ص

 پر سے کھڑے ہو گئے تھے

 

ھ لگی اس میں ہنسے والی کیا بات ہے تھک گئے تھے تو آنک

 تھی ، یوسف صاحب نے چڑ کر کہا تھا

 

ب نے ں تو کیا ہوا بھائی ہیں سو سکتے ہیں ، یاسر صاحہا

 بھی صفائی دی تھی

 

بیگم  ہاں تو ہم نے کب کہاں آپ پکڑے گئے ہیں ، مہرالنساء

 نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا
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یوسف صاحب بات کا مہفوم سمجھ کر سرخ چہرہ لیے 

ی کی کمرے سے بھاگ گئے تھے اور یاسر صاحب اپنی بیو

سے  کر توبہ توبہ کانوں کو ہاتھ لگتے کمرےبات سمجھ 

 بھاگے تھے

 

 .........ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

ور کا ان کے ایسے بھاگنے سے مہرالنساء بیگم اور مریم ، ن

 بلند قہقہہ گونجا تھا

 

رے میں دونوں بھائیوں نے کانوں کا ہاتھ لگا تھا اور اپنے کم

 گھس گئے تھے
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ل کو ے بہتر دیکھ تو دمہرالنساء بیگم نے مریم کو رات س

ی خوشی ہوئی تھی اور دل سے مریم کو جلدی ٹھیک ہونے ک

 دعا کی تھی،

 

و مہرالنساء بیگم نے ہی یوسف صاحب اور یاسر صاحب ک

ہی دیکھ  مریم کا بتایا تھا کیونکہ ارحم اور زینب بیگم کو وہ

 ..........سکتے تھے

 

ھجہ یں بمہرالنساء بیگم نے نور اور مریم کا ناشتہ کمرے م

دی دیا تھا اور دونوں نے وہی کیا تھا نور نے مریم کو دوائی  

 

ک کہ نئے سوٹ میں سے سیمپل سا سوٹ نکل کر دیا تھا ت

 فریش ہو کر مریم کچھ بہتر محسوس کرئے

 

ھی مریم کو بھی نور کا ساتھ اچھا لگتا تھا اس لیے مریم ب

 نور کے ساتھ کھول کر بات کرتی تھی
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وسف صاحب اور یاسر صاحب پھر کچھ وقت کے بعد ی

 کمرے میں آئے تھے

 

مریم بچے اب آپ کیسی ہیں مجھے افسوس سے جو ارحم 

ے نے آپ کے ساتھ کیا یوسف صاحب نے مریم کے سامن

،  ہاتھ جوڑے تھے جو مریم نے جلدی سے کھول دئیے تھے

آپ میرے بابا کی جگہ ہیں آپ ہاتھ جوڑتے اچھے نہیں 

ھے، وں سے آنسوؤں آگئے تلگتے، یوسف صاحب کی آنکھ

کو  مجھے ہللا نے بیٹی نہیں دی تھی ، لیکن میرے بھائی

کل دئیے کر ہللا نے وہ خواہش پوری کر دی تھی نور کی ش

پیاری  میں لیکن آج ہللا نے جہاں بیٹا لیے لیا ہے وہاں ایک

ف سی بیٹی بھی دی جس کا جتنا شکر کرو کم ہے ، یوس

ے تھا اور پیارا کر ک صاحب نے مریم کو گلے سے لگایا

 آفس جانے کےلیے آٹھ گئے تھے
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اپنے  یاسر صاحب نے بھی نور اور مریم کو پیارا کیا تھا اور

 کام کے لیے نکل گئے تھے

 

 

️️️️️️️ 

 

 ارحم نے پھر ست ڈیری کھولی تھی

 

️️29 2019نومبر   ️️ 

 

ر رہا آج پھر بہت دنوں بعد لکھ رہا ہوں ،اتنے دن سے پتا ک

اور  ھا کون ہے وہ بچی لیکن دارجی تو کچھ بولتے نہیںت

 کچھ پوچھو تو بتاتے بھی نہیں
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نا پتا حامد کے ساتھ مل کر سب پتا لگا رہا ہوں لیکن بس ات

چال ہے کہ وہ بچی بوڑهی عورت دئیے کر گی تھی اور 

 کچھ مہینہ بعد کسی نہ اڈوپٹ کر لیا

 

اس  وہ تو اب جب اس بوڑهی عورت کا پتا لگایا تو پتا لگا

کہ وہ  دنیا میں ہی نہیں لیکن ان کہ گھر والوں نے بتایا ہے

 بچی ان کو سڑک پر ملی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی ، جس

ھی ، رات اس کو وہ گھر لیے کر آئی تھی سو ہی نہیں رہی ت

یں تب جب سولیا تھا تو ڈر کر آگ آگ چلنے لگی تھی، پتا نہ

ے سامنے آ گیا تھامجھے مریم کا معصوم چہرہ آنکھوں ک  

 

پھر حامد سے پتا چال کہ مریم کی شادی ہو رہی ہے تب 

مجھے دل میں درد ہوا ہے آج جس کو پسند کرتا ہوں وہ 

ب کیسی اور کی زندگی میں شامل ہو رہی ہے اس لیے اب س

 ہللا پر چھوڑ دیا ہے جو ہو گا دیکھ جائے گا

 

2019دسمبر  2️️  ️️ 
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او کہ میں لوکٹ کا پتا نہ لگ آج مجھے دهمکی دئی گئ ہے

 نہیں تو مجھے مار دئیے گے لیکن میں نہیں ڈرتا مجھے

گنا اپنے دارجی کا وعدو پورا کرنا ہے اور اس بچی کا پتا ل

 ہے

 

ھیہم ......تم بھی مریم کے بارے میں سوچ رہی ہو نا، میں ب  

 

ہے  وہ دل سے نہیں نکلی جاتی ، وہ بہت معصوم سے گڑیا

کو  جیسے انسان سے راشتہ کر دیا ہے حامدجس کو ، عدیل 

میری  کہا میں عدیل سے کیوں ، مریم کے لیے سہی نہیں وہ

ے بات کو سمجھا نہیں پر کھر چھوڑو ہللا اس کو خوش رکھ

 اس کی خوشی میں میری خوشی ہے

 

ا عدیل عثمان غصہ اور اپنے کاموں کی وجہ سے مشہور ہو

ا تھا جس یں آ گیہے یونیورسٹی میں بھی ڈرایگس کے کیس م
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ھی کی وجہ سے میری اور حامد کی عدیل سے لڑئی ہوئی ت

ےلیکن وہ انسان نہیں بدال تھا اور بدل سکتا ہی نہیں ہ ........... 

 

2019دسمبر  15 ️️  ️️ 

 

د کل مجھے بادشاہ نے خود ملنے کو بولیا ہے میں اور حام

 جائیں گئے اور پتا لگائے گے

 

بچی کے بارے میں پتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو اس  

 

 وہ یہ بھی کہتا ہے کہ زندہ ہے اور تمہارے بہت پاس ہے

 

را اب دارجی اور نہیں روئے گئے میں ان سے کیا وعدہ پو

 .................... کرو گا
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ے ارحم نے اگلے صفحہ کو کھول تو وہ کھالی تھے ارحم ن

ت کی دسمبر کو ارحماں کی مو 16تاریخ پڑهی تو یاد آیا کہ 

ر خبر ملی تھی اب ارحم ڈیری پڑه کر شوک رہا گیا تھا او

ارحم کے  شوچتے ہوئے ایک نتیجہ پر پہنچا تھا کہ اتنے میں

 آفس کا دروازہ کھول تھا اور آنے والے نے ارحم کو مخاطب

 کیا تھا

 

ھول او .......میرے یارا کس دنیا میں رہتا ہے کہ میرا آنا ہی ب

ارحم  ھ کر خوش ہوا تھا ، تیمور اورگیا ، ارحم تیمور کو دیک

 خوشی سے گلے ملے تھا

 

ب کہی نہیں بس اپنے کام میں مصروف تھا ، ارحم نے جوا

 دیا تھا

 

ں وہاں ویسے ارحماں کا سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی اور می

جی اتنا کاموں میں پھنسا تھا کہ نکل ہی نہیں سکا اور دار

 سے معذرت کی تھی
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ا اتنا نی سوچوں میں تھا کہ تیمور کی بات کہم.........ارحم اپ

 جواب دئیے سکا تھا

 

ھا تیمور نے نوٹ کر لیا تھا اور ارحم کو پھر محاطب کیا ت

کہا جو اب تیمور کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا"

 ہے تو بھائی کن سوچوں میں

 

کر  نہیں تو تیرے آنے سے بہت خوش ہو ، ارحم نے مسکرا

 کہا تھا

 

ہا ا زیادہ بق مت اور اب سچ بتا نہیں تو میں واپس جا راچھ

ے ہوں، تیمور نے دهمکی دی تھی، ارحم اور تیمور بچپن ک

ر یہ دوست تھے ساتھ کھیلے تھے ، ساتھ ہی پڑهے تھے، او

 دونوں اکسر ملتے تھے
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ر ارحم نے تیمور کے کہنے پر ساری بات بتائی تھی او

ھی کو رات ہو گئ تتیمور نے غور سے سنی تھی ان دونوں 

 آفس میں سوچتے ، سوچتے

 

ن یہ اکھر ارحم بول پڑا تھا ، نور کہتی ہے میں غلط ہو لیک

ارحماں کی ڈیری کھود سچ بول رہی ہے کہ حامد اس کے 

 ساتھ تھا

 

ے ہاں لیکن یہ تو نہیں لکھ کہ حامد نے مارا ہے ، تیمور ن

 .......سوچتے ہوئے کہا

 

را لیکن حامد نہیں کیوں ارحماں میرا بھائی اس دن ما

 ؟؟؟؟ارحم نے سوال کیا تھا

 

ھ نہ کیونکہ حامد بادشاہ سے مال ہوا ہے ، اگر وہ اس کے سات

امد نے مال ہوتا تو کبھی بھی میرا بھائی نہیں مرتا، اب بس ح
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یں مجھ سے میرا بھائی لیے لیا تھا ، اب میں اس کی سانس

 ، روزانہلوں گا مریم مرے گئ تو حامد کو پتا چلئے گا 

 سانسیں بند ہونا کیسے کہتے ہیں

 

س آئے تم پاگل ہو گئے ہو کیا مریم کو مار کر کیا ارحماں واپ

قل گا نہیں نہ، تو قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لو ارحم ع

سے کام لو اور اگر حامد نے ارحماں کو مارا ہے تو وہ اس 

ی کو بھی سزا ہو گئ ، تیمور نے سمجھانے کی کوشش ک

اتھ کچھ ، اگر حامد بے گناہ نکل تو کیا کرے گا تیرے ہتھی 

م کر رہا نہیں بچے گا بلکل تو کھود اپنے ہاتھوں سے سب خت

 ہے

 

 نہیں میری سانس میرا بھائی تھا ، اب ایک ایک پل سانس

و پتا نہیں لے سکتا ، حامد سے اس کی سانس لو گا تب اس ک

تنا کچلے گا کیسی اپنے کے مارنے کے بعد سانس لینا 

،  مشکل ہوتا ہے ، چلو گھر چلتے ہیں بہت رات ہو گئ ہے

فی ارحم کہے کر اپنے آفس سے نکال تھا اور تیمور سر ن

 میں ہال کر رہے گیا تھا
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️️️️️️️ 

 

د عابد اور حامد بھی اب دن رات کام میں لگ گئے تھے ، عاب

یا تھا نے بادشاہ کو پکڑنے کے لیے جال بیچنا شروع کر د

ھاروزانہ کوئی نہ کوئی بادشاہ کا آدمی پکڑا جا رہا تاور   

 

دارجی اور دالور بھی عابد کی ہر طرح سے مدد کر رہے 

 تھے اس لیے عابد کو سب کام آسان ہوتا جا رہا تھا

 

ٹھ آج عابد دارجی سے ملنے آیا تھا اور وہی کھانا کھانے بی

 گیا تھا

 

 سے کچھ دارجی نے بات کا آغاز کیا تھا ، عابد بیٹا آپ

 پوچھنا تھا
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جی دارجی پوچھے ، عابد نے بہت آداب و احترام سے بات 

 کی تھی

 

ئی بیٹا آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچ ہے ، اور کو

و تمہاری لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ تک ہم بات کرئے اب ت

 عمر ہو گئ ہے ، دارجی نے پیارا سے پوچھا تھا

 

گا تھا کر گلے میں پھند ل عابد کو تو شادی اور لڑکی کا سن

اور دالور خان کی ہنسی چھوٹ گئ تھی دارجی نے دالور 

 خان کو ایک گھوری سے نوازا تھا

 

،  دارجی کوئی لڑکی نہیں ہے اور شادی جب آپ دونوں کہے

کہ وہ عابد نے دل کی بات کہی کونے میں دبا دی تھی کیون

 دارجی اور اپنے دادا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا
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ا تو ٹھیک ہے اس جمعہ کو تمہارا نکاح نور سے پڑها دو گ

تو کہے  اگر تم کو کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیئے نہ، دارجی نے

 دی تھی

 

ی خواہش پر عابد کا دل کیا آٹھ کر بھنگڑ کرئے کیونکہ دل ک

ے پوری ہو رہی تھی ، لیکن عابد صاحب نے انتہے آداب س

اتھ ا کر حامد کے سہاں کی تھی ، بھنگڑے تو گھر واپس ج

 ڈالے گا

 

 ....... .جی ٹھیک ہے دارجی

 

سہی پھر تیار رہنا اس جمعہ کو ،اب گھر جاو حامد بچہ 

 پریشان نہ ہو جائے، دارجی نے کہا تھا

 

ے اور عابد جی ہاں کرتا نکل گیا تھا اور باہر اکر خوشی س

 بھنگڑے کر رہا تھا

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
4

3
 

Page | 343 

 

ا عابد ں تھہائے دل کی خواہش ایسے پوری ہوتی ہے پتا نہی

ی کے سامنے نور کا چہرہ آیا تھا ، عابد کو نور پہلے دن ہ

وئے اچھی لگی تھی معصوم سی بچی جیسی ، عابد سوچتے ہ

 ..... گھر کو نکل گیا تھا

 

نوں حامد کو بھی تو یہ خوش خبری سونیی تھی کیونکہ دو

دوست دکھ سھکا کے ساتھی جو تھےارحم اور تیمور جب 

ی ے تھے اس لیے دونوں کوئی بھگھر آئے تو سب سو رہ

ریش آواز کیے اوپر چلے گئے تھے ، ارحم نے تیمور کو ف

 ہونے کو کہا تھا اور کھود ارحماں کے کمرے میں فریش

 ہونے چال گیا تھا

 

ارحم گھر کے مالزم کو کھانے کا کہے کر کھود ارحماں 

ا کے کمرے میں جا رہا تھا کہ ارحم کو مریم کے کمرے ک

ے دیکھ تو چال گیا تھا ، ارحم مریم کے بیڈ کدروازہ کھول 

ل کیا ، پاس گیا تو مریم سکون کی نید سو رہی تھی ارحم کا د
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یکن مریم کو جھنجوڑ کر رکھ دیئے یا ابھی گال دبا دئیے ل

ا تھااپنے آپ کو پرسکون کرتے مریم کے چہرے پر جھوک  

 

تمہارا  سو لو جتنا سونا ہے اس کہ بعد ایسے نید سو گئ کہ

ہ بھائی تڑپے گا ، لیکن کچھ کر نہیں مل سکے گاو  

 

س ہو مریم کو اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں محسو

کر  رہی تھی اس لیے ہلکا سا کھس مسی تھی اور کروٹ لے

ھاسو گئ تھی اور ارحم جیسے آیا تھا ویسے ہی چال گیا ت  

 

اس  تیمور جلدی آٹھ گیا تھا اور اب نید بھی نہیں آ رہی تھی

یر چہل ،تیمور آٹھ کر لون میں آگیا تھا، اور وہاں کافی د لیے

لٹنا قدمی کرتا رہا تیمور نے نظر گھوم کر دیکھ تھا ، تو پ

ھا کے بھول گیا تھا، تیمور مریم کو دیکھنے میں اتنا مگن ت

ے مریم کو اپنے پر تپش بھری نظروں کو محسوس کر ک

ا تو پاینیچے دیکھ تھا کیسی انجان آدمی کو کھود دیکھتا 

 جلدی سے اندر چلی گی تھی
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گیا تھا ،  مریم تو چلی گی تھی لیکن تیمور دنیا سے کہی کھو

 ہوش نور کی آواز سے آیا تھا

 

ے تیمور بھائی آپ کب آئے ، کیا سرپرائز دیا ہے نور ن

 خوشی سے تیمور کو گلے لگتے کہا تھا

 

و کل آیا تھا، لیکن رات کو آتے دیر ہو گئ تھی اور سب س

ر نے نور تھے اس لیے کیسی کو نہیں جگایا گڑیا ، تیمو گے

 کی ناک کھینچ تھی

 

ہم......... چلے پھر مجھے بہت بھوک لگی ہے ، چل کر 

ئے نور ناشتہ کریں نور نے کہا تھا ، اور تیمور مسکراتے ہو

کھنا نہیں کے ساتھ اندر چال گیا تھا لیکن اوپر بالکونی میں دی

 بھوال تھا
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شی کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھ سب نے خو نور اور تیمور

 سے دیکھ تھا لیکن مریم کی نظریں نیچے ہی تھی

 

ال کیا ارے...تیمور بیٹا آپ کب آئے ، سب نے ایک ساتھ سو

 تو نور اور تیمور دونوں ہنس دیئے تھے

 

و بس کل دوپہر کو آیا تھا اور رات کو سب سو گے تھے ت

ھا لیکن کو دیئے ریا تکسی کو نہیں جگایا ، تیمور جواب سب 

ہیں نظریں مریم پر تھی یا یہ کہنا چاہیئے نظریں هٹ ہی ن

 رہی تھی

 

ت تیمور کی لڑکیوں سے دوستی تھی ، وہ بھی خوبصور

دیکھ  تھی، لیکن جو مریم میں بات تھی وہ اس نے کہیں نہیں

 تھی
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ہید سرخ گال پھولے ہوئے بلکل بچوں جیسے، آنکھیں ش

ں کا ڈوب جاتا ، آنکھوں پر پلکورنگ سے گہری کوئی بھی 

ہے سایہ لہرا رہا تھا، لمبے بال جو بار بار چہرے کو چھو ر

 تھے، نیلے رنگ کے سوٹ میں رنگت اور کھل رہی تھی

 

گا یا تو تیمور کا ہاتھ اچانک ہی اپنے دل پر گیا ، تیمور کو ل

 دل اس کا نہیں رہا ، یا دل بغاوت کر بیٹھ تھا

 

ر کے نظریں ہٹیں تھی اور چپ ک تیمور نے بڑی مشکل سے

 ناشتہ کیا اور ارحم کے ساتھ آفس چال گیا تھا

 

دوسری طرف ارحم نے مالزم سے اشارے سے کچھ پوچھا 

 تھا جس نے ہاں میں سر ہال دیا تھا

 

ونکہ حامد صاحب بچا لو اپنی بہن کو اگر بچا سکتے ہو کی

ہ اب زہر بڑهتا جائے گا اور مریم آہستا آہستا موت کے من
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پیاری  میں جائے گی ، تم بھی دیکھنا اپنی آنکھوں سے اپنی

ھائی کو بہن کو مرتے ہوئے جیسے میں نے دیکھ تھا اپنے ب

مرتے ہوئے، ارحم دل ہی دل میں خوش تھا کیونکہ مریم 

 کے کھانے میں زہر کی مقدر بڑها دی گئ تھی

 

️️️️️️️ 

 

ہاتھ کچھ  یکنعابد کو فیضل کے بارے میں کچھ پتا چال تھا ل

ا تھا نہیں آرہا تھا ، حامد بھی دن رات کچھ نہ کچھ سوچتا رہت

و وہ اور جب سے پتا چال تھا عابد کا نکاح اس جمعہ کو ہے ت

 اور عابد مریم سے ملنے کا کچھ سوچ رہے تھے

 

کوئی  عابد میں اندر جاو گا تو پکڑا بھی جا سکتا ہو اس لیے

لو  مریم سے بھی مل گٹاپ کر کے اندر جانا ہو گا جس سے

کہی  اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا ، حامد نے اپنی بات

 تھی
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ے مل تم اس کی فکر نہ کرو میں سب دیکھ لو گا تم مریم س

نے  کر وہاں سے جلدی سے نکلنے کی کرنا نہیں تو ارحم

 دیکھ لیا تو مارے جائے گے

 

 ہاہاہاہا ہاہاہا

 

 دونوں کا قہقہہ گونجا تھا

 

ہے ، اور تجھے مبارک ہو، یارا میرا گھوڑی  ہاں ٹھیک

چھڑے گا ، حامد نے عابد کو شرارت سے چھڑا تھا جو اب 

 شرما رہا تھا

 

یا تھاحامد نے اب عابد کو دیکھتے ہو ابرہ الحق کا گانا لگا د  

 

 ہو.........ہو........ ہو
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 جٹ چاریہ کچہری

 

 بیلے وے بیلے

 

 اودهی رنگلی ماتھیری

 

 بیلے وے بیلے

 

 جٹ چاریہ کچہری

 

ا حامد صاحب گانے پر بھنگڑا کر رہے تھے اور عابد گان

اس  سن کر منہ کھول گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد دونوں

 گانے پر بھنگڑ کر رہے تھے
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️️️️️️️ 

 

یمور ربائیہ ارحم کے آفس آئی تھی اور ارحم کے آفس میں ت

یٹھ ازو پر بکو دیکھ کر اندر آئی اور ارحم کی کرسی کی ب

 گئ تھی

 

 کیسے ہو تیمور ربائیہ نے خوش ہو کر پوچھا تھا

 

یں لگ ٹھیک ہو .....تیمور نے اتنا کہا تھا اور پھر اپنے کام م

ھی جو اپنا گیا تھا ، تیمور کو ربائیہ جیسی لڑکیوں سے چڑ ت

ں سے آپ سب کو پش کرتی تھی اور ربائیہ صفدر شاہ ان می

 ایک تھی

 

ر شادی ہے بےبی اور تم اب تک کام کاگلے ہفتے ہماری 

ائیہ رہے ہو پیلز اب کچھ وقت تو میرے لیے بھی رکھو رب

 نے بڑی نزاکت سے کہا تھا
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جاو گا  ربائیہ کچھ دیر اور اس کے بعد تمیں شوپنگ پر لے

 ارحم نے ربائیہ کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے کہا تھا

 

ر ڈنر تیمور تم بھی ہمارے ساتھ چلو شوپنگ ہو جائے گی او

ھابھی باہر اے کر لے گئے ارحم نے سوچتے ہوئے کہا ت  

 

نگ کر ٹھیک ہے میں نور کو بھی کال کر دیتا ہو وہ بھی شوپ

اپنی  لے گی ، تیمور نے سوچتے ہوئے کہا تھا، تیمور نے

 رائے دی تھی

 

س بوال ٹھیک ہے کر لو اور تیمور نے نور کو کال کر کے آف

 لیا تھا

 

ی اور ریم کو ساتھ لیے آفس آگی تھنور آدهے گھنٹے میں م

 مریم ارحم کا سامنا کرنے سے ڈرئی ہوئی تھی
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ا تھا ارحم نے نور کے ساتھ مریم کو دیکھ تو غصہ بہت آی

 لیکن نور کی وجہ سے ابھی کے لیے چپ کر گیا تھا ،

ن ابھی ربائیہ بھی مریم کو دیکھ آگ بگولہ ہو رہی تھی لیک

کتی تھیسب کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر س  

 

ھا مریم نے تیمور تو نور کے ساتھ مریم کو آتا دیکھ کھو گیا ت

لکے پیلے رنگ کا شورٹ کرتا ، سفید کپری اور سر پر س

چہرے کو  سے لیا گیا سفید ڈپٹا جن سے بالوں کی کچھ لٹیں

 چھو رہی تھی ، شرم سے پلکے جھوکئ ہوئی تھی

 

یا تھا، ں آنور نے تیمور کو بولیا تو تیمور ہوش کی دنیا می

 اور مریم و نور کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا

 

پر ہاتھ  تیمور نے اپنے آپ کو کمپوز کیا تھا اور اپنے ہی سر

یا ، تیمور مارتا آگئے کو چل دیا تھا ، بیٹا تیمور تو کام سے گ

ول کے مسکراتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھالی اور م
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ہوئے  رایور کرتےلیے چل دیئے لیکن تیمور کی نظریں ڈ

ھیبھی مریم پر ہی تھی جو خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی ت  

 

️️️️️️️ 

 

 دارجی نے گھر کال کر کے نور اور عابد کے نکاح کے

یا تھابارے میں بتا دیا تھا لیکن نور کو بتانے سے منا ک  

 

نے  کسی کو دارجی کے فیصلے سے اعتراز نہیں تھا سب

 ہاں کردی تھی

 

ے ود نور کو خود بتا کر اس کا فیصلہ سن چاہتدارجی کھ

 تھے
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تھے  گھر کے سب لوگ بھی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے

نکہ اور زینب بیگم تو خوشی سے سارے کام کر تھی کیو

 ربائیہ تو جان سے پیاری تھی

 

ا دارجی اور دالور نے بادشاہ کے ایک آدمی کو چھوڑ دیا تھ

کام آسان ہو جائےتک وہ بادشاہ سے ملے اور ان کا   

 

و دارجی نے ارحم اور مریم کے طالق کے پیپرز بنانے ک

میں  کہے دیئے تھے کیونکہ وہ مریم کو اس بےنام راشتے

 قید نہیں دیکھ سکتے تھے

 

️️️️️️️ 

 

ر بادشاہ کچھ کرو نہیں تو ہم مارے جائے گے عابد نے ہ

ا جگہ ناکا بندی لگا دی ہے جب تک ٹرک چک نہیں ہو گ

اگئے نہیں جائے گا، فیضل نے پرشانی سے کہا تھآ  
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ے پریشان نہ ہو اس کو ایک تفحہ ملے گا اس کا سب کی

وئے کرئے پر پانی پھر دئیے گا، بادشاہ نے مسکراتے ہ

ہقہہ اپنے کام کے بارے میں بتایا تھا جس سے دونوں کا ق

 گودام میں گونجا تھا

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

اہ کیا بادشاہ پر ہاتھ ڈال ہے اب بادش عابد تیار ہو جاو تم نے

سٹیشن میں  کریئے گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتےعابد پولیس

ھیبیٹھے کام کر رہا تھا کہ عابد کو گھر سے کال آئی ت  

 

اس  عابد نے ایک نظر دیکھ کر آٹھ لی تھی، ہاں حامد کیا ہو

 وقت کال کی، عابد نے سوال کیا تھا
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کچھ غلط ہو گا، حامد نے  عابد میرا دل گھبرا رہا ہے

 پریشانی سے کہا تھا

 

ہت حامد سب ٹھیک ہے ،اوکے مریم اور نور پر سکیورٹی ب

شان سکت ہے میرے بندوں نے نظر رکھی ہوئی ہے تم پری

ابد نے کیوں ہوتے ہو ، کیا تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے ، ع

ھی وہ پوچھا تھا لیکن سامنے جو ارحماں کے کیس کی فائل ت

تھی ، سارا دیھان اس پر تھاکھولی   

 

رتا اس نہیں مجھے تم پر یقین ہے ، پر دل نہیں مان رہا کیا ک

، حامد  لیے تم کو کال کر لی ، چلو تم کام کرو میں رکھتا ہو

 نے کال رکھ دی تھی

 

اس  ابھی چند منٹ گزارے تھے کہ عابد کو پھر کال آئی تھی

کی تھی ھ کر باتبار عابد نے نام نہیں دیکھ تھا سیدها کال آٹ  
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ابد یار کیا ہو گیا ہے میں کہے تو رہا ہو سب ٹھیک ہے، ع

تھا کہے کر چپ ہو گیا تھا لیکن آگئے سے قہقہہ گونجا  

 

اپنی  ایس پی صاحب پریشان ہونا بناتا ہے بھی ، بادشاہ نے

 جیت کے غررو میں بول رہا تھا

 

نٹر ال سکون___عابد سیدها ہو کر بیٹھ تھا اور اپنے پولیس ک

 میں کال کر کے ٹریس کرنے کو کہا تھا

 

ول بادشاہ بات کر رہا ہوں ، ایس پی اتنی جلدی میرا نام بھ

میں جو گئے ،چلو کوئی نہیں، لیکن ابھی اگلے پانچ میں ت

ادشاہ خوش خبر ملے گی اس کے بعد یقین یاد رکھو گئے ، ب

 کہے کر چپ ہو گیا تھا

 

ا ہ ہو اور دل سے دععابد پریشان ہوا تھا کہ اب کچھ غلط ن

 بھی یہ ہی تھی
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 پانچ

 

 چار

 

نٹر بادشاہ نے گنتی شروع کر دی تھی اور عابد نے کال س

 سے پوچھا تو وہ اس نمبر کو ٹیرس کر رہے تھے

 

 تین

 

 دو

 

 ایک
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سن  ایک بولتے ہی عابد کو کال آئی تھی اور آگے کی بات

 کر عابد کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا

 

رکھ دی  س پی بادشاہ نے ہنستے ہوئے کالتفحہ مبارک ہو ای

ھاتھی اور عابد نے فون غصہ سے دیوار میں دیئے مارا ت  

 

ھ فہد اور سلیم جلدی اندر آئے تھے اور اندر کا منظر دیک

 ..سمجھ نہیں سکے تھے آخر ہوا کیا

 

سر یہ نمبر رسٹورانٹ میں ٹریس ہوا ہے ، عابد نے 

اته لیے ولیس فورس کو سرسٹورانٹ کا پتا لیا تھا ، فہد اور پ

 پہلے رسٹورانٹ کے لیے نکال تھا

 

️️️️️️️ 
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ھے سب مال آگئے تھے ارحم اور ربائیہ آگئے چلے گئے ت

ر اور تیمور ، نور ، مریم ایک ساتھ اندر گئے تھے نور او

ں کو مریم تو شوپنگ میں مگن ہو گئ تھی اور تیمور ان دونو

 دیکھ رہا تھا

 

 نور کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا کچھ لڑکے مریم اور

مریم  رہے ، تیمور کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن چپ کر کے

 اور نور کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا جس سے ان لڑکوں نے

 جلدی سے اپنے کام میں لگ گئے تھے

 

عجیب  مریم کو تیمور کا اپنے ساتھ اور یوں پاس کھڑے رہنا

س ہو اپنے پر محسو لگ رہا تھا ، مریم کو تیمور کی نظریں

تھا کہ  رہی تھی لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ ڈر

 کہی ارحم دو چھڑ ہی نہ دیئے

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
6

2
 

Page | 362 

تنا مریم تیمور مریم کو کانپتے ہوئے دیکھ لیا تھا ، تیمور ج

ہو  سے دور رہنا کی کوشش میں تھا ، وہ اور مریم کے قریب

 رہا تھا

 

کر رہی  چھ پسندمریم نہ تو کوئی ڈریس لے رہی تھی نہ ہی ک

ر تھی، نور اگر مریم کے لے کچھ لیتی تو وہ ہوں ، ہاں ک

 رہی تھی

 

 کچھ دور ہی تیمور کو ہرے رنگ کا لمبا گہرے دار فرک

راہٹ نظر آیا تھا جس کو دیکھ کر تیمور کے چہرے پر مسک

 آ گئ تھی

 

یہ تو سب شوپنگ کرنے میں لگے ہوئے تھے ارحم اور ربائ

 یکھ رہیے تھے اور ربائیہ اورشادی کے ہر ڈریس کو د

 ارحم کا ہر ڈریس اہم رنگ کا تھا
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ر نور ، مریم اور تیمور الگ شوپنگ کر رہیئے تھے ، نو

ریم تو مریم کے لیے ہر ڈریس کھود دیکھ رہی تھی کیونکہ م

 ہر بات میں نہ کر دیتی تھی

 

 

ور کی تیمور کی نظریں بار بار مریم پر ہی جارہی تھی ، تیم

ایک ڈریس آیا تھا جو اس نے سیلز گرل کو نظروں میں 

 کہے کر پیک کرو لیا تھا

 

واز سب اپنے میں مگن تھے ، کی اچانک گولی چلنے کی آ

 آئی تھی

 

 لوگ تو سب ڈر کر مول سے باہر کو بھاگئے تھے

 

یمور لیکن ارحم ،تیمور اور نور کی طرف بھاگ تھا کیونکہ ت

یا تھاکو گولی لگی تھی جو اب نیچے زمین پر گر گ  
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ون مریم تو شوک میں چلی گئ تھی ، کیونکہ تیمور کے خ

 کے چھنٹے مریم کے چہرے پر گرئے تھے

 

ر ہاتھ ارحم نے جلدی ہی تیمور کو دیکھ تھا جو اپنے پیٹ پ

گ رکھے خون روک رہا تھا ، ارحم تیمور کو لیے کر پارکن

 والی جاگ پر آیا تھا

 

ے حم تیمور کو لربائیہ، نور ، مریم ایک ساتھ تھے اور ار

 کر ہسپتال کے لیے نکل گیا تھا

 

و آدهے گھنٹے میں سب ہسپتال تھے اور ڈاکڑز تیمور ک

 اوپرشن روم میں لے گئے تھے

 

ا ہے، سب باہر بیھٹے تھے، ارحم تو پریشان تھا کہ ہوا کی

ور نور رو رہی تھی ، مریم ابھی بھی شوک میں تھی کہ تیم
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ی تھی کہ ہے کر گھر چلی گکے ساتھ ہوا کیا ہے ،ربائیہ یہ ک

راب ہو وہ ہسپتال کو فیس نہیں کر سکتی اس کی طبعیت خ

 رہی ہے

 

ف ارحم کے سب گھر والے بھی اب ہسپتال میں تھے ، یوس

 صاحب نے تیمور کے والدین کو سب خبر کردی تھی

 

 سب اس وقت پریشان تھے ، کہ ارحم غصہ سے مریم کی

 ....................تھپڑطرف بڑها تھا اور فضائہ میں چٹاخ....

 کی آواز گونجی تھی،مریم نیچے زمین پر گرئی تھی

 

سب گھر والے ارحم کی اس حرکت سے شوک تھے ، نور 

ھائی کا تو رونا بند ہو گیا تھا اب وہ کھولے منہ سے اپنے ب

 کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی
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یا مریم جو شوک میں تھی، ارحم کے تھپڑ سے ہوش کی دن

تھی میں آئی  

 

ف ابھی ارحم دوبارہ مریم کو کچھ کرتا اس سے پہلے یوس

صاحب نے ارحم کو ایک تھپڑ مارا تھا اور سب گھر والے 

 یوسف صاحب کے اس عمل پر حیران تھے

 

 خبردار.......خبردار ارحم اگر اب تم نے مریم کو ہاتھ بھی

صاحب  لگایا میں بھول جاو گا کے تم میرے بیٹے ہو، یوسف

دهاڑ تھے بولے نہیں  

 

ی ارحم تو اپنے باپ کے عمل پر شوک تھا آپ اس خوانی ک

 وجہ سے مجھے مار رہے ہیں

 

یمور پہلے اس کہ بھائی نے میرے بھائی کو مار دیا اور اب ت

ھود کو یاد رکھے گا اگر تیمور کو کچھ ہوا تو اس کو میں ک
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اپنے ہاتھوں اے مار دوں گا ، ارحم کہے کر وہاں سے چال 

ھاور یوسف صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے تگیا تھا ا  

 

مریم ڈر اور خوف کی وجہ سے یاسر صاحب کے ساتھ 

نہیں  لگے کانپ رہی تھی آنسوؤں تھے کہ روکنے کا نام ہی

 لیے رہے تھے

 

️️️️️️️ 

 

ے ملک وجاہت اپنے کام میں لگے تھے کہ دالور خان اندر آئ

 تھے

 

ھاپوچھا لیا ت ملک وجاہت نے دالور کو پریشان دیکھ تو  

 

ں ہوکیا ہوا دالور کوئی بات ہے کیا ، اتنے پریشان کیو  
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 ....وجاہت وہ

 

 دالور خان سے بول نہیں جا رہا تھا

 

 کیا ہوا ہے ، ملک وجاہت کو خطرے کی بو آگئ تھی

 

ے وجاہت مریم پر بادشاہ نے حملہ کیا ، دالور نے جلدی س

 بتا تھا

 

یسی ہو گئے تھے ککیا ، ملک وجاہت صوفے پر سے کھڑے 

ہے وہ ، چلو ابھی اس وقت ہسپتال ، ملک وجاہت باہر 

 جارہے تھے کہ دالور نے روک لیا تھا
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ی ارے، جذباتی انسان اس کچھ نہیں ہو وہ ٹھیک ہے ، گول

 تیمور کو لگی ہے ، دالور نے پوری بات بتائی تھی

 

 سہی اور تیمور کیسا ہے ، ملک وجاہت نے پوچھا تھا

 

ی پیٹ پر لگی ہے پریشان نہ ہوٹھیک ہے گول  

 

 ملک وجاہت اور دالور صوفے پر گر گئے تھے

 

 عابد کو پتا ہے کہ نہیں ، ملک وجاہت نے پوچھا تھا

 

 اس نے ہی بتایا ہے ، دالور نے جواب دیا تھا

 

ملک  بادشاہ ایک بار ہاتھ آجا اگلی سانس نہیں لے پے گا ،

ھاوجاہت نے غصہ سے گالس زمین پر دیئے مارا ت  

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
7

0
 

Page | 370 

 

️️️️️️️ 

 

یا تھا عابد ریسٹورینٹ گیا تو وہاں سے لوگوں دے پوچھا گ

 لیکن کوئی بات نہیں پتا چل رہی تھی

 

تال کے عابد نے فہد کو یہاں کام پر لگا دیا تھا اور کھود ہسپ

 لیے نکل گیا تھا

 

چھ گیا عابد نے حامد کو سب بتا دیا تھا اور کھود ہسپتال پون

 تھا

 

وں م سے سب پوچھا گیا تھا کہ وہاں کیا ہوا دونبور اور مری

نے ایک جواب دیا تھا کہ وہ شوپنگ کر رہے تھے اور 

 اچانک تیمور سامنے آ گیا تھا
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ب عابد نے سب کو کہے دیا تھا ، تیمور کے بارے میں س

 بتاتے رہے تاکہ ہر خبر ملتی رہی

 

و ان عابد یہاں بھی پولیس کے دو لوگوں کو چھوڑ گیا تھا ج

ی نگرانی کرئےک  

 

️️️️️️️ 

 

 بادشاہ نے غصہ میں آ کر اپنے آدمیوں کو مار دیا تھا

 

مریم  تم لوگوں سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ، مارنا اس

 کو تھا مار اس لڑکے کو آئے

 

 .........بادشاہ دهاڑ تھا
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وہ  ان کی کیا غلطی ہے ، جب اس لڑکی پر گولی چلی تھی

اپنا ماتھا  سے بیچ میں آ گیا تھا، فیضل نے لڑکا پتا نہیں کہا

 مسال تھا

 

چال  اگر آ بھی گیا تھا تو کیا ہاں دوسری بار بھی تو گولی

ھاگ سکتی تھی نہ لیکن نہیں ڈرپوک کی طرح وہاں سے ب

 آئے

 

اب بادشاہ اس وقت غصہ سے پاگل ہو رہا تھا سارا پلین خر

 ️️️️️️️جو ہو گیا تھا

 

اب  کے پیٹ سے گولی نکل دی تھی اورڈاکٹر نے تیمور 

 کمرے میں شفٹ کر دیا تھا

 

کوئی  ڈاکٹر نے یوسف صاحب کو خیال کرنے کو کہا تھا اور

 تکلیف نہ ہو یہ ہدایت دی تھی
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ی مریم ابھی بھی ڈر ہوئی تھی ، یاسر صاحب سے الگ ہو ہ

تھ دو نہیں رہی تھی ، یوسف صاحب نے مریم کو نور کے سا

ال کہا تھا جو بات سن کر نفی میں سر ہ بار گھر جانے کو

 دیتی

 

ینب یوسف صاحب نے سب کو گھر جانے کا کہا تھا لیکن ز

 بیگم کے عالوہ گھر کوئی نہیں گیا تھا

 

میں آنے  سب ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ تیمور کے ہوش

ر کا انتظار کر رہے تھے لیکن اب تو رات ہو گئ تھی او

یراثر ن کی وجہ سے نید کے زڈاکٹر نے کہا تھا کہ انجیکش

 ہے

 

اور  دارجی اور دالور خان بھی ہسپتال پونچھ گئے تھا ، نور

ھا مریم کو سہی سالمت دیکھ کر اپنے رب کا شکر کیا ت

کن مریم ،دونوں کو گلے لگایا تھا اور سر پر پیارا کیا تھا، لی
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ں رہے کے ہونٹ سے نکلتا خون دیکھ کر پوچھے بغیر نہی

 سکے تھے

 

 بچے یہ آپ کو کیسے چوٹ لگئ، مریم دارجی کےمریم 

سوال سے کانپ آٹھی تھی "تو یاسر صاحب نے ساری 

و تفصیل دی تھی ، دارجی کو آفسوس ہو رہا تھا کہ جن ک

ارحم پر بھروس تھا وہ ان کا بھروس اور مان مٹی میں مال 

 رہا تھا

 

یں اب سب ہسپتال میں ہی تھے ، نرس نے تیمور کا ہوش م

سب  ا دیا تھا اور ڈاکڑز نے تیمور کو چک کر کہآنے کا بت

 کو بتا دیا تھا کہ اب کوئی خطرے والی بات نہیں ہے

 

،  سب سے پہلے دارجی اندر آئے تھے، پھر یوسف صاحب

ال مہرالنساء ، نور ایک ساتھ اندر آئے تھے اور تیمور کا ح

ھے پوچھ رہے تھے لیکن تیمور صاحب تو دروازے کو دیک

ا ارجی نے یہ اچھے سے محسوس کر لیا تھجارہے تھے ، د
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نہیں لگا  کہ تیمور کو کیسی کا انتظار ہے پر کس کا یہ انداز

سکے تھے کچھ ہی دیر میں یاسر صاحب آئے تھے اور 

ھا تیمور کو لگا وہ اب نہیں آئے گئ اس لے منہ پھر لیا ت

،دارجی اب سمجھ گئے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ آگئ 

 تھی

 

ی آواز میں مریم کا نام لیا تھادارجی نے اونچ  

 

ر مریم جو پہلے ہی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی ، اور یاس

صاحب کے پیچھے چھپ رہی تھا ، دارجی کی گرج دار 

تھی  آواز سے ڈر کر یاسر صاحب کے ساتھ لگے کانپ لگی

ھ اور یاسر صاحب بھی اپنے بابا کی اونچی آواز سے کچ

ر دیکھ رہے تھے او پریشان ہوئے تھے سب ہی دارجی کو

 دارجی تیمور کو ، تیمور کو لگا بیٹا آج تو گیا

 

سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو ،مریم بچے ڈریے 

ا تھا تو نہیں میرے پاس آئے ، دارجی نے سب کو دیکھتے پای
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س بول پڑے تھے، یاسر صاحب نے مریم کو دارجی کے پا

ک یجانے کو کہا تھا جو ڈر کی وجہ سے یاسر صاحب کو ا

 منٹ نہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن ہمت کر کے مریم یاسر

گئ  صاحب کے پیچھے سے نکلی تھی اور دارجی کے پاس

 تھی

 

ن تیمور مریم کو سہی سالمت دیکھ کر خوش ہوا تھا ، لیک

ھے تکلیف تب ہوئی تھی جب نظر مریم کے چہرے کے پٹ

ا تھا ہوئے ہونٹ اور کپڑوں پر گئ تھی جہاں ہر جگا خون لگ

وچھا لیا ریم آپ ٹھیک تو ہیں، تیمور نے بےاختیار ہو کر پ، م

 تھا

 

ر دار مریم دارجی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی ، تو ڈر ک

فظات جی کو دیکھ تھا ، جہنوں نے مریم کو ساتھ لگا کر تح

 کا احساس کریا تھا ، مریم نے سر ہاں میں ہال سر تھا اور

 نظریں ابھی بھی نیچے تھی
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ھی کے ہر ادا پر آش آش کر آٹھ تھا لیکن اب تیمور تو مریم

 سب کے سامنے ظاہر کرنا مناسب نہ تھا

 

ے لیکن دارجی خوش تھے کہ مریم کی پرواہ کیسی کو ہ

ر ،ابھی سب باتوں میں لگے تھے ، کہ ارحم اندر آیا تھا او

تھی تیمور کو ہوش میں دیکھ کر سکون کا سانس خارج کی  

 

 ور حال پوچھ رہا تھا ، لیکنارحم تیمور کے پاس آیا تھا ا

 سب مریم اور دارجی پر نظریں جمعے بیھٹے تھے، ارحم

ے دارجی سے ملنے کے لیے آگئے ہوا تھا ، لیکن دارجی ن

دا کا نہ سالم کیا تھا نہ پیارا ، ارحم کو برا لگا تھا اپنے دا

 اسے نہ بولنا

 

نا دارجی کیا بات ہے، آپ مجھے سے ناراض ہیں، ارحم کا ات

ا تھا ، کہ دارجی آگ بگولہ ہو گئے تھےبولن  
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ھا ارحم ہم آپ پر بھروسا کرتے تھے ، ہم نے آپ سے کہا ت

کا  مریم کو ایک خروش بھی نہ آئے لیکن آپ نے ہماری بات

 مان نہیں رکھ پہلے آپ نے مریم کو مارا تھا ، اور آج پھر

پنا آپ نے مریم پر ہاتھ آٹھ آیا ، شرم آ رہی ہے آپ کو ہمیں ا

ظر تا کہتے ہوئے ، خبردار جو اب مریم کے پاس بھی نپو

آئے، آپ مریم کو طالق دئیے گئے یہ ہمارا حکم ہے ، 

 دارجی بولے نہیں دهاڑے تھے

 

ہم مریم اور نور کو گھر لے کر جا رہے ہیں ، ساری رات 

کی  پچیوں نے جاگ کر گزاری ہے اب آرام کر لیے ، تیمور

 و کہے کر دالور کےخبر ہمیں دیتے رہنا، دار جی سب ک

 ساتھ چلے گئے تھے

 

کہ ارحم غصہ سے اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا کیون

امنے دارجی نے کبھی ارحم کو دانٹا نہیں تھا ، آج سب کے س

 سن کر گئے تھے

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
7

9
 

Page | 379 

️️️️️️️ 

 

عاطد نے اب دن رات ایک کر دی تھی ، بادشاہ کا ملنا 

و کہا تھاضروری تھا اور حامد کو اپنی حفاظت کرنے ک  

 

سے  حامد تو بس مریم کے لیے پریشان تھا، اور اس کی جان

 بھڑ کر حامد کے لیے کچھ نہیں تھا

 

 حامد نے اس بوڑهی عورت اور گھر والوں کی انفریمیشن

ینج نہیں نکالی تھی کہ اگر بچی ملی تھی تو رات کو کیوں ارف

چھوڑ ، اگلے دن ہی کیوں ، صاحب ہمیں ایک ادمی نے 

عد ے تھے اس لیے ہم نے اس بچی کو ایک دن بپیسے دیئ

نی ارفینج چھوڑا تھا ، جس سے اس عورت کے بیٹے نے اپ

 جان پچانے کے لیے سچ بوال تھا
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و جب عابد نے ریسٹورینٹ سے معلومات نکلی تھی ، حامد ک

ورینٹ ریسٹورینٹ کا نام پتا چال تھا تو اوچھل پڑ تھا، ریسٹ

ا تھاکوئی اور نہیں اس کے اپنے باپ ک  

 

دمی عابد نے کیمرے کی مدد سے سب پتا کیا تھا ایک ہی آ

س نے تھا جس کی کیمرے کی طرف پیھٹ کرکے بیٹھ تھا ج

 کالے رنگ کی شرٹ اور جینز پہننی تھی

 

ان لیا عابد نے سب خبر دارجی کو کی تھی ، اور تیمور کا بی

ھا ، تھا، جس نے کہا تھا ، مریم پر کوئی نشان بنے ہوئے ت

تھا مور کو دیکھ گیا تھا اس لے اس کے سامنے آگیاوہ تی  

 

ان  عابد نے مال سے جب کیمرے کی فوٹج نکالی تھی تو

گے  آدمیوں کا پتا لگا تھا ، جن کے گھر والوں نے کہا وہ مار

 ہیں
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ھ کر لیکن عابد اب بھی پیچھے نہیں رہا تھا دارجی سے پوچ

 ملک حویلی چال گیا تھا

 

️️️️️️️ 

 

اور دالور اب ملک وال ہی تھی کیوں کے شادی کو دارجی 

 دو دن پیچھے رہے گئے تھے

 

 تیمور کو بھی گھر آئے دو دن ہو گئے تھے، تیمور کے

والدین بھی ایک دن کے بعد لندن سے کراچی ارحم کی 

 شادی کے لیے آیا رہے تھے

 

نوں ربائیہ بھی ہر وقت یا ہی ہوتی تھی ، نور اور تیمور دو

ونوں کو کھ کر شکلیں بناتے تھے اور مریم ان دربائیہ کو دی

نستا دیکھ کر ہنس دیتی تھی، تیمور کو تو بس مریم کو ہ

پر  دیکھنا چاہتا تھا اور دارجی دور سے تیمور کی ہر حرکت
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نظر رکھے ہوئے تھے اور دالور کو دیکھ کر خوش ہو 

 جاتے

 

باہر  مریم کچن سے پانی کا گالس لینے کے لیے گی تھی

تیمور سے ٹکراتے ہوئے بچیی تھی آتے وقت  

 

ڑتا ، مریم گر جاتی اگر تیمور بر وقت مریم کا ہاتھ نہ پک

ا سانس مریم نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھنچا تھا ، تیمور کو لگ

تنے بند ہو گئ ہو جیسے ، وقت یہی روک گیا ہو، مریم کو ا

م کو پاس سے دیکھنا کو مجاز ہی لگ رہا تھا ، تیمور تو مری

وئی خبر میں اتنا کھو گیا تھا کہ اپنے آس پاس کی ک دیکھنے

 نہیں تھی

 

تھا،  مریم ڈر سے کانپ رہی تھی جو تیمور کو اچھا نہیں لگا

و مریم پریشان نہ ہوں کچھ نہیں ہوا ، تیمور نے مریم ک

 سمجھنا چاہا تھا جو اب تھوڑی سہی ہوئی تھی
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ہر اربائیہ جو ارحم کے کمرے میں جا رہی تھی ، کچن کے ب

نا تیمور اور مریم کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ لیے اپ

ی گئ موبائل نکال تھا اور دونوں کی تصویر لے کر اوپر چل

 تھی

 

ور کو لگا مریم تو تیمور کے پاس سے چلی گی تھی لیکن تیم

 جان بھی ساتھ لے گئ ہو

 

تے ہوئے بیٹا ابھی یہ حال ہے آگئے کا کیا ہو گا ، تیمور سوچ

ر ہاتھ مارتے ہوئے اندر چال گیا تھاخوشی سے سر پ  

 

دارجی اور دالور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا 

م رہے تھےربائیہ ارحم کے کمرے میں گئ تو ارحم وشرو

کر دو  سے فریش ہو کر باہر آ رہا تھا ، ربائیہ ارحم کو دیکھ

حم منٹ کے لیے روکی تھی اور پھر دروازہ بند کر کے ار

 کے پاس آئی تھی
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ا تھاارے ربائیہ تم کیسے یہاں، ارحم نے خوش ہو کر پوچھ  

 

ہ نے بڑی دل کیا تو آگئ کیا تمیں میرا آنا اچھا نہیں لگا، ربائی

 نزاکت سے کہا تھا

 

شادی کر  یہ کسی بات کر رہی ہو ربائیہ تم سے پیارا کرتا ہو

ہو،  رہا ہو اور کیا کرو جس سے تمیں میرے پیارا کا یقین

اں آنا اچھا لگتا ہےمجھے تمہارا یہ  

 

تے ارحم تم سے ایک بات کہوں ، ربائیہ نے ارحم کو دیکھ

 ہوئے کہا تھا جو اب ، آئینے میں اپنے بال بنا رہا تھا

 

ہ ہاں ایک کیوں دو کہو ، ہونے والی بیوی ہو، ارحم ربائی

 کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا
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تم مریم کو مارنے کے لے جو زہر دیئے رہے ہو اس کا 

ے سوال فائدہ ہوا بھی ہے ، ربائیہ نے کچھ سوچتے ہوئ کوئی

 کیا تھا

 

ھ ہاں میری جان ، یہ رہی مریم کی رپوٹ جس میں صاف لک

 ہے ، مریم وہ کبھی بھی مر سکتی ہے

 

ی سچ ربائیہ تو رپوٹ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھ

 میں ارحم ، مریم اب ہمارے بیچ نہیں آئے گئ

 

یرے چ نہیں آسکتی کیوں کے وہ منہیں وہ کبھی ہمارے بی

ے لیے کچھ بھی نہیں ، سب کچھ تم ہو ارحم نے پیارے س

کھنچا تھا ربائیہ کے بالوں کی لٹیوں کو پکڑ کر اپنے پاس  

 

 ہاہاہاہا
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ی تھیربائیہ کی ہنسی میں ارحم کو اپنی جان بستی نظر آت  

 

 ربائیہ

 

تھا ارحم نے ربائیہ کو دیکھتے ہوئے پیارے سے بولیا  

 

م ،ربائیہ ارحم کی جانب متوجہ ہوئی تھیہ  

 

ل تم کبھی مجھے چھوڑو گئ تو نہیں ارحم کے دل میں سوا

 آیا تھا اس لیے پوچھا لیا تھا

 

کر  نہیں میں بھی تو تم سے پیار کرتی ہو ، تم سے شادی

رہی ہو بس مجھے مریم کا یہاں ہونا پسند نہیں میں اس 

 تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی
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 ہم .......وہ نہیں رہے گئ تم پریشان نہ ہو

 

ی ارحم یہ دیکھو مریم تمہارے دوست کے ساتھ کیا کر رہ

ے ہے ، اتنی مشکل جان پیچی تیمور کی اور یہ پھر اس ک

 ساتھ ہے، ربائیہ نے تصویر سامنے کی تھی

 

ربائیہ  ارحم تصویریں دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا تھا، لیکن

کرنا نہیں چاہتا تھا کے ہوتے ابھی وہ کچھ  

 

 پھر دونوں شادی کی باتوں میں لگ گئے تھے

 

️️️️️️️ 

 

لی گی تھی ربائیہ تو زینب بیگم کے ساتھ شوپنگ کے لیے چ

، دارجی اور دالور خان اپنے کمرے میں تھے ، نور ، 

ھی ، مہرالنساء بیگم کے ساتھ اپنی خالہ سے ملنے گئ ت
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 تک آفس سے نہیں یوسف صاحب اور یاسر صاحب ابھی

ھاآئے تھے ، تیمور اپنے کیسی دوست سے ملنے گیا ت  

 

ارحم نے گھر کے مالزم سے ساری تفصیل لی تھی اور 

 مریم کے کمرے کی طرف چال گیا تھا

 

ارحم نے دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھا تھا جو پہلے ہی 

کھول ہوا تھا ، ارحم کمرے میں آیا تو مریم ڈریسنگ روم 

ی تھیسے باہر آرہ  

 

ارحم نے مریم کو غور سے دیکھ تھا ، جو ڈوپٹے سے 

ین بےنیز تھی ، ہلکے سرخ رنگ کے فرک میں مریم حس

لگ رہی تھی لیکن ارحم کو اس سب سے زیادہ مریم کو 

نے  دیکھ کر تیمور اور اس کے ساتھ یاد آیا تھا جو ربائیہ

 تصویریں دیکھیں تھی
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ر کے مارے مریم ارحم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ڈ

ٹا ہاتھوں کاپنے لگی تھی ، مریم نے جلدی سے بیڈ پر پڑا ڈوپ

 میں لیا تھا اور کاندهوں پر ڈال تھا

 

پنے ارحم مریم کے پاس آیا تھا ،آرام سے مریم کا ہاتھ پکڑ ا

ہ یہ ہاتھ میں لیا تھا ، مریم کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی ک

ریم کی م انسان اب کیا کرئے گا لیکن اگلے ہی جھٹکے سے

 چیخ نکلی تھی

 

ر ارحم نے مریم کا ہاتھ زوردار جھٹکے سے پیچے کمر پ

لے گیا تھا اور مریم درد کے مارے آنکھیں سے آنسوؤں 

 آرہے تھے

 

نے  بہت شوک ہے لڑکوں کو اپنا حسین دیکھنے کا ، ارحم

سر  مریم کے بالوں کو دوسرے ہاتھ میں دبوچ تھا ، مریم نے

نے کا موقع ارحم نے دیا کب تھانفی میں ہال تھا ، بول  

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
9

0
 

Page | 390 

 نہیں ....چھو.....چھو.......چھوڑیں

ریم مریم نے درد کی بنا پر ارحم کو بول دیا تھا ، ارحم نے م

 کو غصہ سے بیڈ پر دهکا دیا تھا اور مریم خوف کی وجہ

 سے آٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی

 

پر  یمارحم نے مریم کے دائیں ، بائیں ہاتھ رکھا تھا اور مر

 جھک تھا

 

سا اور پہلے میرے بھائی کو اپنے اس حسین کے جال میں پھ

وچ مار دیا، اور اب میرے دوست کو اپنے پیچے لگنے کا س

 رہی ہو

 

 نہیں ......مریم نے نفی میں گردن ہالئی تھی اور پیچھے

یب ہوئی تھی لیکن ارحم نے ایک جھٹکے سے مریم کو قر

 کیا تھا
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ا ہو نہ تمیں او اس مان کو بڑها دیت اس حسین پر بہت مان ہے

،آخر شوہر ہوں تمہارا، میرا حق بنتا ہے، ارحم مریم پر 

جھاک تھا کہ مریم نے خوف اور ڈر کی وجہ سے ارحم کو 

 دهکا دیا تھا ارحم جو اپنی جون میں تھا لھڑکھڑ کر دوسری

طرف ہوا تھا مریم جلدی دروازے کی طرف بھاگئ تھا 

حم سچ میں حیوان لگ رہا تھاکیونکہ آج مریم کو ار  

 

ریم ارحم نے جلدی سے مریم کا بازو پکڑنا چاہا تھا لیکن م

چھ پل کے بازو کے کپڑے کا تھوڑا سا حصہ پھٹ تھا مریم ک

ھر کے لے رکی تھی لیکن ارحم کو انپی طرف آتا دیکھ پ

پنے سے بھاگئ تھی ، ارحم نے غصہ سے مریم کو پکڑ کر ا

اس  م کی عزت اپنی انا میں توڑتاپاس کیا تھا ابھی وہ مری

سے پہلے ہی مریم کے کمرے کا دروازہ کھول تھا اور 

 یوسف صاحب اور یاسر صاحب صدمے کی حالت میں چلے

 گئے تھے اس منظر کو دیکھ کر ان نے کبھی خواب میں

میں  بھی نہیں سوچ تھا ان کا بیٹا اس قدر نفرت اور انتقام

ر ی کی عزت کو تار تااندها ہو جائے گا کہ اپنی ہی بیو
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 کرئے گا
 

 

مریم ڈر اور خوف کے مارے بیڈ کے دوسرے سیڈ جا کر 

ھے ، آج بیٹھ گئ تھی اور گھٹنوں میں سر دیئے رونے لگی ت

 مریم کو ارحم سے دلی ہمدردی بھی ختم ہو گی تھی، مریم

ہ غصہ کو لگتا تھا ارحم نے اپنا بھائی کھو دیا ہے اس لیے و

 ا ہے لیکن آج جو ارحم نے حیوانوںمیں یہ سب کرتا آ رہ

تھی،  واال سلوک کیا تھا ،مریم مار کر بھی نہیں بھول سکتی

یاسر صاحب نے جلدی سے مریم کے اوپر چادر دی تھی 

ھی اور مریم کو آٹھا تھا لیکن مریم جو پہلے ہی ڈری ہوئی ت

 یاسر صاحب کے پاس آتے ہی چیخ نے لگی تھی

 

 مریم کی چیخوں سےیوسف صاحب جو صدمے میں تھے ، 

ہوش میں آئے تھے اور غصہ سے ارحم کی طرف بھڑے 

 تھے اور چٹاخ .........چٹاخ .........چٹاخ تھپڑوں کی بارش

ر کی تھی جس سے ارحم کا ہونٹ تو پھٹ ہی تھا ، لڑکھڑا ک

ئے دیوار کے ساتھ لگا تھا ، گھر کے سب افراد اب گھر آگ
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 مرے کی طرفتھے ، لیکن شور سن کر اوپر مریم کے ک

اوڑ  آئے تھے ، لیکن آگئے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش

تھی ،  گے تھے مہرالنساء بیگم جلدی سے مریم کے پاس آئی

یمریم مہرالنساء بیگم کےگلے لگتے ہی ٹوٹ گئ تھ  

 

و گئے ارحم تم اپنے انتقام کی آگ اور بدلہ میں اتنے اندهے ہ

وسف تھے ، ی ہو کہ اپنی بیوی کی عزت کو تار تار کر رہے

 صاحب نے ارحم کے کولر سے پکڑ کر جھنجوڑ تھا

 

یہ بس  نہیں مانتا اس کو اپنی بیوی نہیں ہے یہ میری بیوی

 خوان بہا میں آئی ہے،اور اس کو میں مار دو گا ، ارحم بھی

 اب پھٹ پڑا تھا

 

سے  لیکن دارجی کا بھاری ہاتھ کا تھپڑ ارحم کو پڑا تھا جس

ھااور ناک اور منہ سے خون نکل آیا تارحم زمین پر گرا تھا   
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نا تم ابھی اس وقت مریم کو طالق دو گئے دارجی نے حکم س

نے اپنا  تھا تم اس کے قابل نہیں ہو تم کو کیا لگتا ہے تم ہی

ک بھائی کھویا ہے ہم نے کچھ نہیں، کھویا اپنا پوتا، ای

چا /چچی باپ/ماں نے اپنا بیٹا،ایک بہن نے اپنا بھائی، ایک چ

ہیں ہو ے بھتیجے جیسا بیٹا لیکن ہم تمہاری طرح اندهے نن

سوچو  گئے کہ اس سب کا بدلہ اس لڑکی سے لیے ، ایک بار

...، اگر اس کی جگہ نور ہوتی تو تم کیا کرتے ارحم........

 ............دارجی دهاڑ تھا

 

️️️️️️️ 

 

یوں کو عابد کو فیضل کا پتا چل گیا تھا اور پولیس کے آدم

 نظر رکھنے کا کہا تھا

 

ھی اور عابد نے ملک حویلی کی تفتیش کرنی شروع کر دی ت

کر لیا  وہ سب پرانے مالزموں کا پتا کیا تھا اور گرفتار بھی

 تھا
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پر ہم  کچھ مالزموں نے سچ بول دیا تھا کہ فیضل کے کہنے

 نے آگ لگائی تھی اور اس بادشاہ نام کے آدمی نے ان کو

یک قیمت دی تھیمنہ بند رکھنے کی ا  

 

و لیکن وہ آگ بس ڈرنے کے لیے لگائی تھی ، کیسی ک

ان مارنے کے لیے نہیں پر اس حادثہ میں دو لوگوں کی ج

ی گئ تھی ایک ملک وجاہت کی بیوی زارا بیگم اور دوسر

 ان کی پوتی کی

 

ہ اس عابد یہ سن کر حیران ہوا تھا کہ نور تو زندہ ہے پھر ی

ں ، عابد نے مالزم سے پھر مارا ہوا کیوں کہے رہے ہی

را ہوا پوچھا تھا کہ ان کی پوتی تو زندہ ہے تم کیوں اسے ما

 کہے سکتے ہو

 

مالزم نے پھر اس دن کا ہوا سارا واقعہ عابد کو سنا تھا 

 کیسے ان کی پوتی کی جان اس حادثے میں گئ تھی
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 ماضی

 

گھر  اس رات زارا بیگم اپنی پوتی کے ساتھ کھیل رہی تھی

زم کے عالوہ کوئی نہیں تھا کہ اچانک سب آگ میں مال

ھاگے لگنے کا شور ہوا سب مالزم نے چیخ چیخ کر باہر کو ب

ی تھے ، لیکن آگ اتنی جلدی پیھلی تھی کہ زارا بیگم ک

ور سانس بند ہونے لگی تھی اور وہ بےہوش ہو گی تھی ، ا

میں  ان کی پوتی آگ میں ہی جل گی تھی اس بچی کی آوازیں

نے  ونی تھی ، تو وہ پچ ہی نہیں سکتی ، مالزمنے کھود س

یا تھا اپنی بات ختم کی تھی اور عابد دارجی کی طرف نکال گ

 کیوں کہ اب سچ سے پردو وہ ہی آٹھ سکتے تھے

 

ابد لیکن اس سے پہلے حامد کو خبر کرنا ضرور تھی اور ع

 کراچی کے لے نکل پڑا تھا
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ھا ال تکمیشنر صاحب نے عابد کو کال کر کے واپس بو

ابد پاگلوں کیونکہ ڈریگز کا مافیا پکڑا گیا تھا جس کہ لیے ع

 کی طرح دن رات کام کر رہا تھا

 

 ... بادشاہ اب تیارا کھیل ختم اور میرا کھیل شروع

 

و گناہ کہتے ہیں ہللا کی الٹھی بے آواز ہے جب پڑتی ہے ت

 گار انسان کا سب تباہ و برباد کر دیتی ہے

 

️️️️️️️ 

 

نی م بیٹا دیئے دو اس کو طالق ویسے بھی میں اس خواارح

 کی بہن کو اپنی بہو نہیں مانتی

 

 سب نے آفسوس سے دونوں ماں بیٹے کو دیکھ تھا جو ،

 بلکل اندهے ہو چکے تھے
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ھا ارحم دو اس کو طالق ، زینب بیگم نے ارحم کو جھنجوڑ ت

 اور ارحم ہوش کہ دنیا میں آیا تھا

 

ش حوس میں مریم ارشد کو طالق میں ارحم ملک اپنے ہو

 دیتا ہو

 

 طالق دیتا ہو

 

 طالق دیتا ہو

 

یگم سب نے آفسوس سے آنکھیں بند کر لی تھی ، زینب ب

 خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور ربائیہ وہ تو خوشی سے

واب ارحم کے پاس آئی تھی لیکن ارحم نے بنا کیسی کو ج

 دیئے وہاں سے چال گیا تھا
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و دی ے کہنے پر مریم کو طالق دیئے تارحم نے اپنی ماں ک

ا نہیں تھی لیکن، آج ارحم کو اپنے سینے میں درد ہوا تھا پت

ہ وہ اب کیوں پر ارحم کو لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہے ،کیا؟ ی

 بھی نہیں سمجھ سکا تھا اور گھر سے باہر چال گیا تھا

 

ے گی تھی زینب بیگم تو خوشی سے ربائیہ کو اپنے ساتھ لی

 کل سے مہندی تھی اور کام بہت تھے جو کرنےکیونکہ 

 تھے

 

ر مریم تو وہی گر گئ تھی، دارجی ، یوسف صاحب اور یاس

 صاحب باہر آگئے تھے

 

تیمور چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور نور ، 

 مہرالنساء بیگم مریم کے پاس ہی تھی
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رے میں مہرالنساء بیگم کچھ دیر بعد نور کے ساتھ اپنے کم

گی تھی کیوں کہ مریم اب کچھ بہتر تھیچلی   

 

کر  لیکن سب کے جاتے ہی مریم رو پڑی تھی ، مریم کا دل

ھیرہا تھا کہ وہ چیخ چلے لیکن ایسا نہیں کر سکتی ت  

 

نی مریم سر گھوٹنوں میں دیئے بے آواز رو رہی تھی اور اپ

 سوچ میں ڈوب گی تھی

 

یسا یہ کمیں نے سنا تھا موت ہللا کے حکم سے آتی ہے پھر 

 .......انصاف ہے

 

مجھے موت کیوں نہیں آتی جو اپنی دعا میں بھی موت 

 ..........مانگتی ہو
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روز یہ تکلیف، یہ زعالت بھری زندگی، روز کی مار پیٹ ،

 اس گھر کے دو لوگوں کی زبان سے اپنی شان میں کچه

 ........سنا

 

 ............پھر بھی زندہ ہو.......

 

️️️️️️️ 

 

ال آئی عابد پولیس سٹیشن میں تھا جب عابد کو بادشاہ کی ک

 تھی

 

ا تحفہ ، ہاں بولو ، بادشاہ تمہارا ہی انتظار تھا ، کیسا لگا میر

رکھا تھا  عابد نے قہقہہ لگا کر بادشاہ کی دهکتی رگ پر پیر

 جس سے بادشاہ بل بال آٹھ تھا
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ا یا تھعابد نے بادشاہ کے سارے ٹرک کو حراست میں لیے ل

 اور فیضل کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا

 

کا  عابد نے دارجی اور دالور کو خبر کر دی تھی کہ بادشاہ

نے پالتو آدمی پکڑا گیا ہے جس سے وہ دونوں عابد سے مل

 چلے گئے تھے

 

کو  تم نے اچھا نہیں کیا عابد آخر بار کہے رہا ہو میرے آدمی

ا اتنا ، بادشاہ کچھوڑا دیئے نہیں تو نور اپنی جان سے جائے 

 کہنا تھا کہ عابد آگ بگولہ ہو گیا تھا

 

رو گا کہ بادشاہ اگر نور کو ہاتھ بھی لگایا تو اتنے ٹکڑے ک

تھا تیرے اپنے بھی نہیں پیچھنا سکے گئے ، عابد دهاڑ  

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا
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مہارے ابھی تم بچے ہو عابد اور میں اس کالی دنیا کا بادشاہ ت

ور ں میرے آدمی کو چھوڑا دو نہیں تو نپاس پانچ گھنٹے ہی

 کی الش اگلے گھنٹے میں تمہارے پاس ہو گئ

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

ے بادشاہ نے قہقہہ لگتے ہی فون رکھ دیا تھاارحم گھر س

ی ہو گاڑی لے کر نکل آیا تھا لیکن دل میں بے سکونی س

اس  رہی تھی ، ارحم کو لگا اب فضائہ میں ہوا ہی نہیں ہے ،

 رحم کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا ارحم نےلیے ا

 سمندر کے کنارے پر گاڑی روک دی تھی اور گاڑی سے

 باہر آ گیا تھا

 

کو لگا  ارحم کتنی ہی دیر نیلے سمندر کو دیکھ رہا تھا ، ارحم

ل اس کا دل بھی ایسے ہی ڈوب رہا ہو ، ارحم کو اپنے موبائ

بھی ارحم ھی ، لیکن اپر ربائیہ کی کال آتی ہوئی دیکھ رہی ت

 اکیلے رہنا چاہتا تھا
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ر ارحم ماضی کو یاد کر رہا تھا کیسے وہ اور ارحماں سمند

ھے کے کنارے کھڑے ہو کر کھولی ہوا کو محسوس کرتے ت

وں ، کبھی کوئی غم دونوں میں نہیں آیا تھا، ارحم کی آنکھ

 کے سامنے ارحماں کا ہستا مسکراتا چہرا آگیا تھا

 

ی پنے چہرے پر ہاتھ پھرا تھا تو چوکنے کارحم نے جب ا

 باری اب ارحم کی تھی جس کی آنکھوں سے آنسوؤں نکل

رہے تھے ، ارحم حیران تھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے ، ارحم 

ہیں تھانے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی کیونکہ وہ غلط ن  

 

انوں ارحم آنکھوں کو بند کیے کھڑا تھا کہ ارحم کو اپنے ک

ں کی آواز سونی دی تھی ، ارحم نے جلدی سے میں ارحما

 آنکھیں کھولی تو ارحماں سفید لباس میں کھڑا ارحم کو

 مسکر کر دیکھ رہا تھا
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ہ ارحم بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو غلط نہیں تھے ن

 پھر آپ کی آنکھوں میں یہ آنسوؤں کس لے

 

 ارحماں نہیں میں رو تو نہیں رہا تمھیں غلطی لگی ہے ،

م نے وضاحت دی تھیارح  

 

ف نہیں بھائی آپ غلط تھے ، آپ نے ایک معصوم کو تکلی

ور دی ہے، آپ کے سامنے سب سچ تھا لیکن آپ نے بدلے ا

نا سب انتقام کی آگ میں اس کو سزا دی، آپ اپنے ہاتھ سے اپ

و اس کچھ برباد کر دیا ،آپ اس سے پیارا کرتے تھے آپ ک

کے  تو کچھ نہیں رہا آپکو دیکھنا اچھا لگتا تھا، لیکن اب 

ئے ہاتھ سب ریت کی طرح پھسل گیا ہے اب کیا کرئے گ

بھائی ،ارحم کو ارحماں کی آواز چاروں طرف سے آرہی 

 تھی ، ارحم نے کانوں پر ہاتھ رکھا لیا تھا
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یں نہیں. ........نہیں .....نہیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا م

خون  تو تمہارےنہیں کرتا ہو پیارا اس سے، ارحماں میں نے 

 کا بدلہ لیا ہے بس ، ارحم چیخ تھا

 

 نہیں بھائی آپ نے اپنی آنا اور غررو کی جنگ لڑی تھی

 جس میں آپ کی آنا کی جیت ہو گئ اور وہ معصوم ہار گئ

ک آپ اپنے انتقام کی آگ میں ایسا جلے کے اب اس کی را

 ملے گی آپ کو

 

 پیچھے ارحم کو لگا ارحماں دور جا رہا ہے اس لے اس کے

آ رہا  بھاگا لیکن یہ نظروں کا بس دهوکا تھا جو ارحم کو نظر

 تھا ارحم کو جب ارحماں کہی نہیں دیکھا تو روتے ہوئے

 گھٹنوں میں بیٹھ گیا تھا

 

 ..................ارحماں
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ارحماں نہیں جاو مجھ چھوڑ کر میں پاگل ہو جاو گا، 

 ....... .ارحماں

ے ن اس سمندر کے شور کارحم بہت زور سے چیخ تھا لیک

 عالوہ کچھ نہیں تھا

 

ارحم کو جو بھی کچھ سن یا دیکھ رہا تھا وہ اسی کے 

ھیضعمیر کی آواز تھی جو ارحماں کی شکل میں نظر آئی ت  

 

" میں  وہ کہتے ہیں نا انسان جب اپنی ہی لگی انتقام کی آگ

جب جلتا ہے تو اس آگ میں آپ کا وجود جھلس کر رہے 

ی ہاتھ میں بس پچتاو اور ندامت رہے جات جاتا ہے، آپ کے

 "ہے

 

 ........اور ارحم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا
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ن اب سب ارحم کتنی ہی دیر وہاں کھالی ہاتھ بیٹھ رہا تھا ، لیک

ارحم  ختم ہو گیا تھا ارحم کو پھر ربائیہ کی کال آئی تھی ،

پاس  ےنے کال تو نہیں آٹھی تھی لیکن کھود آٹھ کر گاڑی ک

وگیا آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کے لیے روانہ ہ

ی قسمت تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کھود اپنے ہاتھ سے اپن

 ...........کی لکیروں کو ختم کیا تھا ارحم ملک نے

 

️️️️️️️ 

 

 عابد پولیس سل گیا تھا جہاں فیضل کو رکھ تھا

 

تا بتا کہ بادشاہ کا پ فہد نے فیضل سے بہت بار پوچھا تھا

کھوال تھا دئیے تو بچ جائے گا لیکن فیضل نے اپنا منہ نہیں  

 

سل  عابد نے کمیرے سے سب دیکھ لیا تھا ، اس لے ٹورچر

رٹ میں جانے سے پہلے عابد نے اپنا کوٹ اوتر دیا تھا ،ش
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ے کی بازووں کو فولڈ کر کے اوپر کیا تھا اور فیضل ک

ا تھاسامنے پڑئی کرسی پر بیٹھ گی  

 

ہیں تو ہاں تو فیضل تم کھود سچ بول دو ، کہ بادشاہ کہا ہے ن

د منٹ میں تمہارے نقشہء خراب ہو چکا ہو گا ، عاب15اگلے 

ہ آنے لگا کی آواز اتنی سرد تھی کہ بادشاہ کو ماتھے پر پسین

 تھا

 

ل نے ہمت تم کچھ بھی کر لو میں بادشاہ کا نہیں بتاؤ گا، فیض

دیکھ کر  ا لیکن عابد کے بدلتے موڈ کوکر کے بول دیا تھا تھ

 اب سچی میں فیضل کے ہاتھ ، پاوں کاپنے لگے تھے

 

کڑ منٹ بعد عابد نے فیضل کے بالوں سے پ15اگلے ٹھیک 

کا  کر زور زور سے سامنے پڑی میز پر مارا تھا اور فیضل

 نقشہء خراب کر دیا تھا جو اب بے ہوش ہو گیا تھا
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ا پانی تھا اور اس نے برف کا ٹھنڈعابد نے فہد کو اشارہ کیا 

ھافیضل پر پھینکا تھا جس سے وہ بیل بال کر آٹھ ت  

 

منہ  عابد فیضل کے پاس جھکا تھا اور بالوں سے پکڑ کا

تر اوپر کی تھا ، ہاں تو اب سچ بولے گا یاب اس سے بھی ب

 حالت کرو

 

ا....مار فیضل مکسراتے ہوئے سر نفی میں ہال دیا تھا ، تم م

تو بھی بادشاہ کا پتا کبھی نہیں دو گابھی دو   

 

سے  عابد نے فیضل کو مار مار کر برا حال کر دیا تھا ، جس

حالف  وہ پھر بے ہوش ہو گیا تھا ، لیکن منہ سے بادشاہ کے

 ایک لفظ نہیں بول تھا
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چھنے عابد سل سے باہر جانے لگا تھا تو فہد کو اس سے پو

روپھر مہمان نوازی ککا کہا تھا اور اگر یہ نہیں بتاتا تو   

 

کھ عابد باہر آیا تھا تو دارجی اور دالور خان کو باہر کھڑا دی

کر خوشی سے ان کے گلے مال تھا ، آپ دونوں یہاں سب 

ے خیریت نا عابد نے دونوں کو سمجھنا چاہا تھا جو دونوں ک

ہوئی  چہرے سے پریشانی صاف دیکھ رہا تھا کہ کوئی بات

 ہے

 

نے مالنے آئے تھے ، دارجی نے اپ نہیں ! ہم تو فیضل کو

 آپ کو نورمل کیا تھا

 

 ابھی اس کو سل میں رکھا ہے دارجی کل ملے گا عابد نے

 دارجی کو کہا تھا جو پریشان دیکھ رہے تھے
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ا ، نہیں ہم ابھی ملے گے ، دارجی نے اپنی ضد میں کہا تھ

 اور پھر عابد دارجی اور دالور خان کو لے کر سل گیا تھا

 

یا تھا ے ایک اشارے پر فہد نے فیضل کا چہرہ اوپر کعابد ک

س ، فیضل کا چہرہ دیکھ کر دارجی اور دالور خان کو چالی

یکھ وولٹ کا جھٹکا لگا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو د

 تھا

 

یہ ............یہ........یہ تو مریم کا چچا "عثمان جہانگیر 

ھااب شوک لگا تہے"دالور کا اتنا بولنا تھا ، کہ عابد کو   

 

ا نہیں دادا جان یہ فیضل ہے بادشاہ کا آدمی ، مریم کا چچ

ی تو کیسے ہو سکتا ہے ، عابد نے دالور کو بوال تھا ، دارج

ے بولنے کے ہی حالت میں نہیں تھے ، دالور نے دارجی ک

ھےکندهے پر ہاتھ رکھ تھا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئے ت  
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ہ عابد مجھے یہ اور و اس کو کل صبح تک ہوش لے کر آو

 بادشاہ زندہ چاہیئے ، ملک وجاہت دهاڑ کر گئے تھے اور

یشان دالور بھی باہر کو نکل گئے تھے ، لیکن عابد کو پر

 چھوڑ گئے تھے

 

️️️️️️️ 

 

 ارحم گھر آیا تو سارا گھر اندهیرے کی نظر تھا ، ارحم کے

پر آیا قدموں میں جان نہیں تھی لیکن پھر بھی ہمت کر کے او

 تھا

 

 ارحم کو لگا اب وہ گر جائے گا اگر اس کو سہرا نہیں مال

 ...... تو
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ہی  ارحم نے اپنے کمرے کے دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھ

ئ تھا ، کہ ارحم کی نظر ساتھ بنے ارحماں کے کمرے پر گ

تھا تھی ، ارحم اپنے کمرے کی جگہ ارحماں کے کمرے گیا  

 

 و کر ارحماں کے کمرےارحم نے کمرے کے باہر کھڑے ہ

حم کا دروازہ دیکھ تھا اور کتنی ہی ماضی کی یادوں نے ار

 کو گہرے میں لے لیا تھا

 

اتھ یہ ارحم کو یاد تھا کیسے دونوں بھائیوں نے لڑ کر ایک س

ھےکمرہ لیا تھا کیونکہ وہ کبھی الگ نہیں ہونا چاہتے ت  

 

ارحم ، ارحماں کے کمرے میں داخل ہوا تو ، ہر جگہ 

ایا تھا هیرے کا راج تھا ، ارحم نے ہاتھ بڑها کر بٹن کو دباند

ماں اور پورا کمرا روشن ہو گیا تھا ، ارحم کی پہلی نظر ارح

ا ہنستا کی سامنے لگی تصویر پر گئ تھی جس میں ارحماں ک

رٹ، اور مسکراتا چہرہ تھا ، جینز کی بلو پنٹ ، بلیک ٹی ش

ں تھا ہاتھ بالوں می اوپر ہی براؤن ہی کوٹ پیھنا تھا ، دائیں
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 اور مسکراتے ہوئے ارحم نے یہ تصویر لی تھی جب وہ

 سب کے ساتھ لندن گئے تھے

 

ہ ارحم نے دروازہ بند کر دیا تھا اور پورے کمرے کا جائز

فید لیا تھا ، کمرے کی ہر چیز آج بھی اپنی جگہ پر تھی س

سفید  اور براؤن کلر سے کمرے کو رنگ گیا تھا بائیں طرف

گ صوفے اور ایل آئی ڈی تھا ، دائیں طرف ڈریسن رنگ کا

چ میں ٹیبل ، روم اور ساتھ ہی واشروم بنا تھا ، کمرے کے بی

یٹ اور جہازی سائز کا بیڈ تھا جس پر سفید رنگ کی بیڈ ش

فید رنگ براؤن کلر کا کمفرٹر تھا ، کھڑکیوں پر براؤن اور س

 کے ہی پردے تھے

 

 کے بیڈ پر گر گیا تھا ،ارحم چلتا ہو آیا تھا اور ارحماں 

گزار  ارحماں کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے کتنے ہی وقت

بند  گیا تھا ، ارحم کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر تھا جو

 ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا
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تھ ارحماں تم نے وعدو توڑا دیا ، ہم نے وعدو لیا تھا ایک سا

ے ہی ہلجائے گئے اور ایک ساتھ مارے گئے لیکن تم تو پ

 ....... مجھ سے منہ موڑ گئے ارحماں

 

 ارحم تھک گیا تھا ذہین کو سکون نہیں مل رہا تھا اس لے

دها ارحماں کے کمرے میں آ گیا تھا اور اب یہاں بیڈ پر سی

 لیٹ گیا تھا

 

 ارحماں تمہارے بھائی تھک گیا ہے تمہیں تالش کر کے

ی تلیکن اب تم کہی نہیں دیکھتے ہو ، تمہاری وہ مسکرا

اب  آنکھیں ، وہ شرارتیں ، وہ گھر میں گونجنے والی ہنسی

نیند  کہی نہیں ہے ارحماں ، ارحم اب نیند میں چال گیا تھا اور

 کے ضیرے اسر بول رہا تھا ، ارحم کو سکون مل رہا تھا ،

ارحماں کے کمرے میں آ کر ، آج بھی ارحم کو ارحماں کی 

 ہر چیز سے خوشبو آتی تھی
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 جاو ، پلیز واپس آیا جاو ، ارحم کی آنکھوں ارحماں واپس آ

ر ارحم سے آنسو نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو گئے تھے او

اکب نید کی وادیوں میں اوتر تھا اسے نہیں پتا چال تھ  

 

️️️️️️️ 

 

یونکہ بادشاہ پاگل ہو رہا تھا فیضل کے پکڑے جانے پر ک

ے بعد ے کایک وہی تھا جس کو بادشاہ کا پتا تھا کچھ سوچن

 بادشاہ نے اپنے آدمی کو بولیا تھا

 

ھاجی بوس کوئی حکم ، بادشاہ کے آدمی نے آدب سے کہا ت  

 

 ہاں کل ....ملک وجاہت فیضل سے ملے اس سے پہلے ہی

ادشاہ فیضل کو مار دو ، اب وہ ہمارے کیسی کام کا نہیں ، ب

 نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا تھا
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چال گیا تھا جی بوس ہو جائے گا ، کہے کر  

 

یں نہیں اب تم کسی کام کے نہیں فیضل اس لیے مارنا ہو گا م

و چاہتا ، ملک وجاہت کو اس کی پوتی ک پتا چلے نہیں ت

میرے اتنے سالوں کی محنت خراب ہو گی اس لیے ہللا 

 تمہاری مغفرت کرے

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

تھا بادشاہ کہے کر جاندار قہقہہ ، گودام میں گونجا  

 

 عابد اب بھی کھیل میرے ہاتھوں میں ہے ، ملک وجاہت تم

دگی نے بیس سال پہلے جو غلط فیصلہ سونا کر میری زن

 خراب کی تھی یہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے
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وچ تھا بادشاہ نے سگریٹ کا گہرہ کش لیا تھا اور آگے کا س

ور کیونکہ اب ملک وجاہت بادشاہ کے لے خطرہ تھادارجی ا

 الور گھر آگئے تھے لیکن سوچ ابھی بھی وہی سب رہےد

 تھے

 

یں دالور مجھے اب یقین ہو گیا اس کہ پیچھے کوئی اور نہ

 وہ ہی انسان ہو گا جو بہت کوئی اپنا ہے

 

و مجھے بھی وہی لگا رہا ہے ، یہ کوئی پاس کا ہے جس ک

 سب سچ پتا ہے ، دالور کو بھی اب شک پکا ہو گیا تھا

 

یں اب فیضل کو مارنے کا ایک بھی مواقع نہدالور بادشاہ 

 چھوڑے گا ، اس لیے عابد سے کہو اس کی کڑی نگرانی

یا یہ کرائے مجھے اب بادشاہ اپنے سامنے چاہیئے بہت ہو گ

 چوہے بلی کا کھیل ، وجاہت صاحب کچھ سوچتے ہوئے

 بولے تھے
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آج  ہاں کہے دو گا ، دالور نے یقین دالیا تھا، کیا ہوا وجاہت

ہوئے لگ رہے ہو تھکے  

 

ہم........آج جو ہوا وہ ہمارے خواب میں بھی نہیں سوچ تھا، 

ریم ارحم اپنی بدلے کی آگ میں اتنا اندها ہو گیا ہے ، کہ م

یک کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی ، بیوی تھی اس کی ا

ا گیا ، بار بدلے سے ہٹ کر دیکھتا ، لیکن نہیں اپنی کرت

م کو م مان گئے تھے ، لیکن مریربائیہ سے شادی کا کہا ! ہ

و نہیں مارنا ،عورتوں کی تذلیل کرنا تو ہم نے اپنے پوتے ک

ا سیکھا تھا ، دالور! ملک وجاہت کو آج دکھ ہوا تھا، ارحم ک

 ........مریم کے ساتھ سلوک دیکھ کر

 

جو قسمت میں ہو وہ ہی ملتا ہے وجاہت ، ارحم نے کھود 

نے  ہے ، مریم کو اساپنی قسمت کی لکیروں کو ختم کیا 

گیا تھا  اپنے انتقام کی آگ میں جالیا ہے لیکن وہ پاگل بھول

یکھ یہ آگ اس کو بھی ختم کر دئیے گی ، تم نے ارحم کو د

قینی نہیں تھا کیسے طالق کے لفظ سے تیری طرف بے ی

سے  سے دیکھ رہا تھا، لیکن زینب کی بےوقوفی کی وجہ
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ہے ارحم کو عقل ارحم نے کھود آگ لگی ہے اب بس دعا 

و آئے اور مریم سے معافی مانگ لے کم سے کم اپنے آپ ک

چھ مجرم تو نہیں سمجھے گا اگر ابھی بھی وہی اکڑ ہے تو ک

 نہیں ہو سکتا ، دالور کہے کر چپ ہو گے تھے

 

️️️️️️️ 

 

ماز ادا مریم صبح جلدی آٹھ گئ تھی وضو کر کے صبح کی ن

نے لگی تھیکی تھی اور قران پاک لے کر پڑه  

 

اب نور نماز ادا کرکے مریم کے کمرے میں چلی آئی تھی ، ن

 گمھا کر دروازہ کھول تھا اور اندر دیکھ تو مریم قران کی

ر تالوت کر رہی تھی، نور چپ کر کے مریم کے پاس آ ک

ور بیٹھ گی تھی اور جب تک مریم نے تالوت کی تھی ، ن

ھیہی تخاموشی سے آنکھیں بند کرکے مریم کو سنتی ر  
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ھ مریم نے قرآن پاک کو بند کر کے چوما تھا اور واپس رک

را کے نور کی طرف دیکھ تھا جو مریم کو دیکھ کر مسک

 رہی تھی

 

وت آپی آپ کتنی اچھی اور میٹھی آواز میں قران پاک کی تال

ل کی کرتی ہیں دل کرتا ہے سنتے ہی رہو ، نور نے اپنی د

 بات بولی تھی

 

 ین ہے جس کو دیئے اس سے تالوتنور یہ تو ہللا کی د

ہ دلوں کرواتا ہے ، ہم تو گناہ گار انسان ہیں لیکن ہللا سب ک

 کے راز جانتا ہے

 

نتظار کر یہ تو سہی کہا، تو چلے نیچے ناشتے کہ لیے سب ا

 رہے ہوں گئے
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مریم کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئ تھی ، نور میں 

ہ ہوا تھا ک عدت میں ہو ، نور کو اب اپنی غلطی کا احساس

 جلدی جلدی میں کیا بول گی ہے

 

 کمرے میں اب بلکل خاموشی ہو گی تھی ابھی کچھ منٹ

ہ لے ہوئے تھے کہ مہرالنساء بیگم ، مریم اور نور کا ناشت

کھ کر کر کمرے میں آئی تھی ، دونوں مہرالنساء بیگم کو دی

وچھا حیران ہوئی تھی ، مما آپ ناشتہ لے کر یہاں ، نور نے پ

یا تھا ،ہی ل  

 

و نہیں ہاں میری دونوں بیٹیوں اوپر کمرے میں تھی، بھوکا ت

لے  رکھ سکتی تھی نا اس لے تم دونوں کا ناشتہ میں یہاں

ھاآئی ، مہرالنساء بیگن نے دونوں کا محبت سے دیکھ ت  

 

ی مریم کو مہرالنساء کی ہر بات سے اپنی ماں کی یاد آرہ

ا کو اس بات ک تھی ، کب آنکھوں سے آنسوؤں آئے ، مریم

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
2

4
 

Page | 424 

یشان علم نہیں ہوا تھا ، مہرالنساء مریم کو روتا دیکھ کر پر

 ہو گئ تھی ، مریم بچے آپ کیوں رو رہی ہو ،

نہیں  مہرالنساء کو مریم کا رونا تکلیف دیئے رہا تھا ، کچھ

 بس ایسے ہی ، مریم سر جھکا گئ تھی ، مہرالنساء سے

سے  مرےمریم کی تکلیف نہیں دیکھی گئ تھی اس لیے ک

 باہر چلی گی تھی

 

️️️️️️️ 

 

ارحم ابھی بھی سو رہا تھا جب سورج کی روشنی پرودں 

و سے چھن چھن کرتی ہوئی کمرے میں آ رہی تھی ، ارحم ک

 سورج کی روشنی کی وجہ سے جاگ آگئ تھی

 

وئی ارحم نے اپنے آپ کو ارحماں کے کمرے میں دیکھ کر ک

رہا  ب سر میں شدید درد ہوحیرت نہیں ہوئی تھی ، ارحم کو ا

وم تھا اس لیے آٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور ڈریسنگ ر

ہی تھے  میں چال گیا تھا ، آفس کے لیے کپڑے نکال کر رکھ
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ھی کہ دهاڑ کی آواز پر دروازہ کھول تھا ،ربائیہ غصہ میں ت

ی بھی اور اس وقت ارحم کا بلکل دل نہیں تھا ربائیہ کی کیس

بول  ، ربائیہ بولتی اس سے پہلے ارحمسوال کا جواب دیتا

ی پڑا تھا ربائیہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے اس لے ابھی کوئ

 ..سوال نہیں اکیال چھوڑ دو

 

ھٹ پڑی ربائیہ جو پہلے ہی غصہ سے بھری بیھٹی تھی اب پ

و جب تھی، کیوں تم کو ہو کیا گیا ہے رات سے دیکھ رہی ہ

 ، تب سے سے تم نے اس خوانی کی بہن کو طالق دی ہے

و مجنوں بنے ہوئے ہو ، ایک منٹ تم کہی اس سے پیارا ت

وئی نہیں کر.................ابھی ربائیہ کی بات پوری نہیں ہ

 تھی کہ ارحم دهاڑ تھا

 

 ................اوٹ
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ہلی ربائیہ کو تو صدمہ لگا تھا ، ارحم نے آج ربائیہ سے پ

ائیہ و ، رببار ایسے بات کی تھی، تم مجھے اوٹ کہے رہے ہ

 .... نے اپنی طرف انگلی کر کے کہا تھا

 

 ہاں.........گیٹ لوسٹ

 

 ربائیہ کے چیخنے سے ارحم کو اور غصہ آرہا تھا

 

 .........وٹ آریو

 

ا باوز ربائیہ ابھی بولتی اس سے پہلے ارحم نے ربائیہ ک

 دبوچ تھا اور دروازہ کھول کر باہر دهکا دیا تھا

 

رآئی سیڈ گیٹ سٹ فرام ہیئ .......... 
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ئیہ منہ ارحم نے ربائیہ کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا اور ربا

ے کھول سب دیکھ رہی تھی ، تیمور جو ارحم کے کمرے ک

و باہر سے گزار رہا تھا ، ارحم اپنے کمرے سے ربائیہ ک

ھڑا تھاباہر نکلتا دیکھ چکا تھا اور اپنی ہنسی کو روکے ک  

 

اہر ائیہ کو اپنے کمرے سے باو............ارحم بےبی نے رب

 نکل دیا

 

چلی گئ  یو.......ربائیہ غصہ سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے

 تھی

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

 ......تیمور کا قہقہہ گونجا تھا

 

️️️️️️️ 
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 نور نے دارجی کے کمرے میں آئی تھی ، کیوں کہ دارجی

 نے نور کو اپنے کمرے میں بولیا تھا

 

کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی تھی ، کیوندارجی ، نور 

ا دارجی اور دالور کام کر رہے تھے اس لے نور کے آنے ک

 پتا نہیں چال تھا

 

 ارے......نور میرا بچہ وہاں کیوں کھڑے ہو ادهر میرے پاس

چے آکر بیھٹو، نور دارجی کے پاس آکر دارجی کے پاس نی

یا تھا، ھ لکرپٹ پر بیٹھ گئ تھی اور سر ان کی گود میں رک

 دارجی کو نور پر پیارا آیا تھا اور سر پر بوسہ دیا تھا

 

ے نور بچہ ابھی جو ہم آپ سے کہے گئے ، وہ غور سے سن

ی ، گئ اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتایں گ

ارجی کیونکہ آپ کا فیصلہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، د

 نے نور کو سمجھ کر پھر بات کا اغزاز کیا تھا
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ہو  جی ! دارجی آپ کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے غلط نہیں

کتے ، سکتا اس لے آپ کا ہر فیصلے کو ہم نا نہیں کہے س

 نور نے آداب سے کہا تھا

 

ے بچہ پہلے سن تو لے ، جواب پھر دی جائے گا ؟ دارجی ن

 سمجھا تھا

 

 .......جی ! دارجی جی

 

ا آپ ک بیٹا اب آپ کی شادی کی عمر ہو گئ ہے ، اور ہم نے

اس  راشتہ دالور کے پوتے سے طے کیا ہے ، آج شام آپ کا

سے نکاح پڑها دیا جائے گا ، گھر والوں کو تو ہمارے 

لے سے فیصلے سے کوئی اعتراز نہیں ہے اب آپ اپنے فیص

 .....آگاہ کر دئیے ہمیں
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اور  نور کو تو پہلے جھٹکا ہی لگا تھا لیکن پھر اپنے دل

 پر ہاں کر دی تھی اور اپنےدماغ کو دارجی کے فیصلے 

 کمرے میں چلی گی تھی

 

دالور خان سب دیکھ رہے تھے نور کہ جاتے ہی ، وجاہت 

س کا سے بولے تھے ، وجاہت نور کو نام تو بتا دیتے کہ، ا

 نکاح کس سے ہو رہا ہے

 

یا تھا او.....ہاں میں تو کام کے چکر میں نام لینا تو بھول ہی گ

تھااب، دارجی نے ماتھا مسال   

 

ر میں پھر سہی کہتا ہوں ، تو بڈها ہو گیا ہے ، مان جا، دالو

 خان نے کہا تھا

 

یں ابے چپ،بڈها ہو گا تو میں ابھی اپنی پوتی کی شادی م

 ڈینس کرو گا
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ان پھر تو دیھان سے کہی کمرومر لیچک نا جایئے ، دالور خ

 کا قہقہہ گونجا تھا

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

 چال.......چال

 

یڑ ھی کمزور نہیں ہو ، شیر ہو شیر دارجی نے بھی چاتنا ب

 کر کہا تھا

 

 ہاں.....ہاں

 

ر اب دالور خان ہنسی کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول ک

 رہے تھے
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️️️️️️️ 

 

نگ کر فیضل کو عابد نے سل میں رکھ تھا اور سکورٹی کو ت

 دیا تھا ، پولیس کے آدمی ہی اندر جا سکتے تھے

 

تھا کہ  و مار مار کر ہشر کر دیا تھا لیکن وہفہد نے فیضل ک

 کچھ نہیں بول رہا تھا

 

کم  حامد اور اس کے گھر والوں کو تو یہ خبر کسی بم سے

 نہیں تھی

 

کتا حامد کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چچا ایسا ہو س

 ہے
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عابد نے بھی عثمان جہانگیر کے گھر جا کر عدیل کو 

ھا جا ، عدیل کو بھی مار مار کر پوچگرفتار کر لیا گیا تھا 

نکال تھا رہا تھا لیکن دونوں باپ بیٹے کے منہ سے کچھ نہیں  

 

 تھا کہ عابد نے عدیل کو بہت مارنے کے بعد بس اتنا پتا چال

پالے وہ اپنے باپ کے کہنے پر ڈریسنگ اور لڑکیوں کو س

ربی کرتے تھے اور مریم سے راشتہ کرنے کے بعد ایک ع

ھی ڈیل کی تھی جو ارحماں کو پتا چل گی ت کو بیچنے کی

یں اس لے اس کو ہمیں مارنا پڑا اس سے آگئے میں کچھ نہ

 جانتا ، کہ یہ لوکٹ کس کا ہے

 

تنا عابد کا دل کیا آگ لگا دئیے عدیل اور اس کے باپ کو ا

 غلط کام کرتے تھے

 

️️️️️️️ 
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رہے  وبادشاہ اب کھود باہر آگیا تھا کیونکہ سب کام خراب ہ

وہ  تھے ، کام کے آدمی کو عابد نے گرفتار کر لیا تھا اور

 کیسی سے بھروسہ نہیں کر سکتا تھا

 

ر کل ہی ایک آدمی بادشاہ کے پاس کام کے لیے آیا تھا او

مال ہوا تو  بادشاہ نے سارا پتا لگا کر رکھ تھا کہ یہ کسی سے

 نہیں ہے

 

ی دئیے ام بھجب سب سہی لگا تو بادشاہ نے رکھ لیا تھا اور ک

 دیا تھا

 

نچ لے لیکن بادشاہ نہیں جانتا تھا ، ہللا نے اس کی رسی کھ

 ہے اور بہت جلد منہ کے بل گرنے واال ہے

 

وال  بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو کہے دیا تھا کہ آج رات ملک

 جانا ہے اوع اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی
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لہ لینےآ رہا ہو وجاہت پگر سے بیس سال پہلے کا بد  

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

ور اپنے بادشاہ نے قہقہہ لگایا تھامریم اپنے کمرے میں تھی ا

ی ، کمرے سے ملک وال کے لون کو سجتا ہوا دیکھ رہی تھ

ایا تھامہرالنساء نے مریم کو بھی آج ہی نور کے نکاح کا بت  

 

میں  مریم اپنی سوچوں میں تھی کے مہرالنساء بیگم کمرے

میری  م بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں ادهر آئیےآئی تھی ، مری

وفے پر بات سونے ، مریم ، آ کر مہرالنساء بیگم کے ساتھ ص

کلیف بیٹھ گی تھی ، مریم میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت ت

کتی سے گزار رہی ہیں اور میں آپ کی تکلیف کو سمجھ س

 لیف میںہو ، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہو،، اپنی بیٹی کو تک

 نہیں دیکھے سکتی
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، جب  مریم ، مہرالنساء بیگم کی باتوں سے رونے لگی تھی

ساتھ لگایا  صبر ٹوٹ گیا تو مہرالنساء بیگم نے مریم کو اپنے

 تھا اور مریم کو کھول کر رونے دیا تھا

 

ا نور بھی مریم کے کمرے میں آ گئ تھی اور مریم کو روت

و کیا؟ ا آپی کدیکھ بھاگتی ہوئی مریم کے پاس آئی تھی ،مم

 نور نے پریشانی سے پوچھا تھا

 

تم  کچھ نہیں نور بس مریم اپنے دل کا درد نکل رہی تھی،

ات وہ دونوں کے کپڑے میں نے رکھ دیئے ہیں اس لیے آج ر

 ہی پیھنو گئ

 

ے پر.......مریم کچھ بولتی اس سے پہلے ہی مہرالنساء ن

لے  سروک دی تھا بیٹا آپ کب تک کمرے میں قید رہو گی ا

اء آپ نور کے نکاح کے وقت اس کے ساتھ رہنا ، مہرالنس

ئ تھیبیگم تو کہے گئ تھی ، لیکن مریم اب سوچ میں پڑ گ  
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ے، نور الگ پریشان تھی جس سے اس کا نکاح ہے وہ کون ہ

 ............کیا کرتا ہے، کیسا ہو گا

 

یشن دونوں اپنی سوچوں میں ڈوب گئ تھی کہ مالزم نے بیوٹ

چلی  بتایا تھا اور نور میڈم تیار ہونے کے لیے کے آنے کا

تھی گی تھی ، مریم کو بھی اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے  

 

️️️️️️️ 

 

دارجی ، دالور اور عابد نے گھر کے چاروں طرف 

 سکیورٹی کو سکت انتظام کے تھے

 

ے اب دارجی کو پورا یقین تھا بادشاہ آج کچھ کرئے گا اس ل

ئے سکتے تھےوہ خطر سر نہیں ل  
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ہ عابد ، دالور اور دارجی بلیوٹوت سے ایک دوسرے سے ب

 آسانی بات کررہے تھے

 

ہے دار جی اپنے کمرے میں بیھٹے تیمور کا انتظار کر ر

ں تھے کہ اتنے میں دالور اور تیمور ایک ساتھ کمرے می

 آئے تھے

 

اس دارجی آپ نے یاد کیا، تیمور نے آداب سے بول تھا اور پ

ر بیٹھ گیا تھاہی صوفے پ  

 

ب ہاں ....تیمور آپ سے ایک بات کرنی ہے اگر آپ کو مناس

 لگے تو سوچ سمجھ کر جواب دینا

 

 جی دارجی..........آپ حکم کرئے
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 دیکھو بیٹا مریم اور ارحم کی طالق ہو جائے گئ ہے اور

مریم عدت پوری کرلے گی ،تو میں آپ سے مریم کی 

اب اسب لگے تو جوراشتے کی بات کرو گا اگر آپ کو من

 سوچ کر دینا ، دارجی نے بات کر دی تھی

 

 تیمور نے سوچ اور دارجی کو دیکھ تھا ، دارجی مجھ مریم

کن پسند ہے مجھے اس راشتے سے کوئی اعتراز نہیں ، لی

 ایک بار مریم کی مرضی پوچھے گا ،میں مریم کی خواہش

 پر ہی یہ راشتہ کرنا چھتا ہو

 

ا دیرے میں رہے کر جواب دیا تھتیمور آداب و احترام کے 

 اور دارجی سے اجازت لے کر باہر چال گیا تھا

 

نی دارجی نے اس دن کے بعد مریم کا سامنا نہیں کیا تھا ات

 ہمت ہی نہیں تھی
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کا دارجی کی نظریں کیا ارحم نے تو سر ہی جھکا دیا تھا ان  

 

️️️️️️️ 

 

ک ں ملیوسف صاحب اور یاسر صاحب نے اپنی نگرانی می

 وال کے لون کو سجایا تھا

 

الے لون میں سفید ، پیلے اور نارنجی رنگوں سے پردے ڈ

نے کی گئے تھے ، ساتھ ہی لیٹینگ اور چھوٹے ، چھوٹے آئی

 ڈوری تھی

 

ایک جگہ جھوال رکھ گیا تھا ، جس کو پھولوں سے 

یہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ، یہ جھوال ارحم اور ربائ

 کےلے تھا
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ر طرف سفید صوفے رکھا تھا جس پر عابد اور نودوسری 

 کو بیٹھا جانا تھا

 

یہ سے ارحم آفس سے جلدی گھر آیا تھا ، زینب بیگم نے ربائ

اب بدتمیزی سے بات کرنے کی وجہ پوچھی تو کوئی جو

کمرے  نہیں دیا تھا اور آٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا اپنے

 سے باہر لون کے سب انتظام دیکھ رہا تھا

 

ہا تھا جیسے جیسے وقت گزار رہا تھا ارحم کا سانس بند ہو ر

ہو  ارحم کو لگ رہا تھا کیسی نے اس کا سانس بند کر دیا

میں  ،ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ تیمور ارحم کے کمرے

کی  آیا تھا، ارئے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے ارحم ، مہندی

ر ئی چل جلدی کرسم اور نور کا نکاح آج کے دن ہی ہے بھا

 تیار ہو ، تیمور یہ کہتا ہوا ارحم کے الماری سے آج کے

تو  فینگشن کا سوٹ نکل رہا تھا جب واپس کمرے میں آیا

ر ارحم کو وہی کھڑا دیکھ تو جا کر ارحم کے کندهے کو پ

 ہاتھ رکھ تھا
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ہیں ارحم کیا سوچ رہا ہے ، تیمور کو ارحم آج اپنے آپ میں ن

 لگا تھا

 

لگ رہا ہے ، میرا سانس بند ہو رہا ہے کیا  تیمور مجھے

 کرو، ارحم، تیمور کو بتا کر موڑا تھا

 

پھانسی  تیمور سمجھ گیا تھا ، ارحم کا فیصلہ اس کے لیے ہی

کو بہت  کا پھند بن گیا تھا، ارحم میں اتنا جانتا ہو ہللا نے تم

کو  پیارے راشتے میں بندها تھا ، مریم کی شکل میں ، جس

بیوی کا دارجہ نہیں دیا بس خوانی کی  تم نے کبھی

لیا تھا ،  بہن......خوانی کی بہن کہے کر اپنے ذہین میں بیٹھ

م کچھ تم نے انتقام کی آگ لگی تھی اپنے آگئے جس سے ت

وہ  اور دیکھ نہیں پارہے تھے ، کبھی تم نے اس کو سمجھ

ے تو کیسی ہے ، کیا وہ تم سے ڈرتی ہے ، اگر ڈرتی بھی ہ

حم تمہارے سامنے سچ آ گیا تھا ، ارحماں کی کیوں ، ار

ٹی ڈیری کی صورت میں لیکن تم نے اپنی ان آنکھوں پر پ
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یا وہ کم بانده لی تھی ، جو تم نے اس دینا اس کی تذلیل کی ک

س تھی ، اور پھر اپنی غلطی کا مانے کی جگہ تم نے پھر ا

سے  کو نشان بنایا تھا، تم نے تو کھود اپنے ہللا کی رحمت

ے ہ موڑا تھا تو اب سانس بانده ہو گا نا ، ابھی بھی وقت ہمن

ئےمعافی مانگا لے ہو سکتا ہے تیرے دل کو سکون مل جا  

 

وبھی ارحم کو تیمور کی ہر بات تیر کی طرح اپنے دل پر چ

 تھی

 

ر جا چل اب آٹھ تیار ہو ، میں بھی جا کر تیار ہوتا ہو ، تیمو

ی کرو گا تیری آنے وال رہا تھا کہ واپس موڑا تھا ، ارحم دعا

اور  زندگی خوشیوں بھری ہو ، تیمور کہے کر چال گیا تھا

 ارحم بھی مارے قدموں سے فریش ہونے چال گیا تھا

 

️️️️️️️ 
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 دالور خان آج عابد کے گھر آ گئے تھے اور سر پکڑا کہ

ن رہے بیٹھے تھے کیونکہ دونوں لڑکے ان کی ایک نہیں س

 تھے

 

ھا ور موچیں لگا کر اپنا آپ کو چینج کیا تحامد نے داڑهی ا

ر تک کوئی پہچان نا لے ، اور عابد صاحب ابھی بھی کام ک

 رہے تھے کوئی بات سنے کے موڈ میں نہیں تھے

 

، ارے......عابد جلدی کر تیار ہو ، آج تیرہ نکاح ہے بھائی

ھ ابھی تک کام میں لگا ہوا ہے، دالور خان نے حامد کو دیک

ابد کو آخر تنگ آ کر بول پڑے تھےتھا اور پھر ع  

 

،  عابد آخر بار پوچھا رہا ہوں تم تیار ہو رہے ہو کے نہیں

 دادا جان بس یہ.............عابد کی بات منہ میں ہی رہے گی

تھی کیوں دالور خان نے گن نکال کر عابد کے سر پر رکھی  
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ے منٹ ہیں عابد جا کر تیار ہو نہیں تو مجھ 15تمہارے پاس 

وک ورا کوئی نہیں ہو گا ، حامد کی تو ہنسی نہیں رسے ب

ے رہی تھی اور عابد کا منہ کھول گیا تھا اپنے دادا کو ایس

اکر کرتے ہوئے دیکھ کر ، اس لے چپ کرکے آٹھ تھا اور ج

منٹ میں عابد تیار کھڑا تھا15تیار ہوا تھا ، اگلے   

 

 اعابد دالور خان کے پاس آیا تو ، دالور خان اپنے پوتے ک

لے سر پر بوسہ دے کر دونوں کو نیچے آنے کا کہے کر چ

 گئے تھے

 

ٹ پر تیار پہلی بار کیسی نے دیکھ ہو گا کوئی دلہا گن پوئن

ہوا ہے ، حامد کہے کر باہر بھاگ تھا اور عابد اس کے 

 پیچھے

 

 ....روک حامد کے بچے، عابد نے آواز لگی تھی
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️️️️️️️ 

 

اور بھی خوبصورت لگ  ملک وال لیٹوں کی وجہ سے آج

ب رہا تھا ، مہمان کا استقبال یوسف صاحب اور یاسر صاح

کر رہے تھے، سب مہمان آ گے تھے اس لے اب دونوں 

 بھائی اندر کے انتظام دیکھ رہے تھے

 

 

اتوں میں زینب بیگم اور مہرالنساء بیگم عورتوں کے ساتھ ب

ر لگی تھی کہ ڈهول کی تھپ پر ارحم کے دوست اور تیمو

 ھنگڑے کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے ، ارحم کے چہرےب

ا تھا پر مسکراہٹ کی کوئی رمک نہیں تھی ، ارحم کو یاد آی

اور  کیسے ارحماں ہر بار بھنگڑا کرنے کی بات کرتا تھا

 دونوں ہنس دیتے تھے

 

کوٹ ارحم اور تیمور نے سفید شلوار ، قمیض اور بلیک وس

ہے تھےپینی تھی جس میں دونوں ہی واجی لگ ر  
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ر ارحم کے گلے میں مہندی کی مناسبت سے دوپٹہ تھا او

 تیمور نے پیلے رنگ کا لیا تھا

 

گم نے کتنی ارحم لون میں بنے سٹیج پر بیٹھ گیا تھا، زینب بی

لہے ہی بالئیں لی تھی ، وجاہت ملک بھی اپنے پوتے کو د

کی  کر روپ میں دیکھ کر خوش تھے لیکن ارحم کے چہرے

ے تھی پر اب کچھ نہیں بچا تھااداسی دیکھ چک  

 

تھوڑی ہی دیر بعد دالور خان اور عابد بھی آگئے تھے ، 

ار قمیض عابد بھی کیسی سے کم نہیں لگ رہا تھا ، سفید شلو

میں غزب ڈاہ رہا تھا ، عابد سب سے مل کر دارجی اور 

 دالور خان کو اشارہ کر کے چال گیا تھا اور پیچھے کے

آنے کو کہا تھا دروازے سے حامد کو اندر  
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ی ماں لے کچھ ہی دیر میں ربائیہ کو زینب بیگم اور ربائیہ ک

ہی کر آئے تھے ، ربائیہ ، مہندی کے ڈریس میں اچھی لگ ر

 تھی

 

ھری کام ربائیہ نے پیلے رنگ کی فراک پینی تھی جس پر ب

نگ ہوا تھا اور سر پر سلکے سے ڈوپٹہ دیا گیا تھا ، الل ر

یٹھا تھا ، ربائیہ کو ارحم کے ساتھ بکے ڈوپٹہ کے سایہ میں 

 سب مہمانوں نے دل سے تعریف کی تھی

 

ار ربائیہ ابھی بھی ارحم سے ناراض تھی ، ارحم نے ایک ب

نہیں  بھی نہیں منایا تھا اور ارحم کو تو جیسے دنیا کی ہوش

 تھی ، جو کوئی کہتا کرتا جا رہا تھا

 

ح ادارجی نے یوسف صاحب اور یاسر صاحب کو پہلے نک

ے کرنے کا حکم دیا تھا پھر ، مہندی رسم کرنے کا اس لی

 سب مرد اب نکاح کے لیے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے

 ،مولوی صاحب نے نکاح پڑهنا شروع کیا تھا
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ے ایک عابد سلیم بنت سلیم خان آپ کا نکاح نور یاسر ملک س

گی الکھ روپے سکہ ارائے جروقت میں ان گواہان کی موجود

یا گیا ہےکی میں طے ک  

 

 کیا آپ نے قبول کیا؟

 

 .......یہ نکاح نہیں ہو سکتا

 

ابھی عابد جواب دیتا اس سے پہلے دالور خان کی آواز 

ھڑا گونجی تھی، عابد تو اپنے دادا کی بات پر شوک سے ک

یا ہوا ہو گیا تھا ، ملک وجاہت بھی حیران تھے کہ دالور کو ک

 ہے جو نکاح روک دیا تھا

 

ن پر آئے تھے تو سب ہی حیران پریشا دالور خان سٹیج

نظروں سے دیکھ رہے تھے، دالور یہ ......ابھی ملک 
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 وجاہت بولتے اس سے پہلے دالور خان بول پڑے تھے ،

یٹی پہلے مجھے اس کھوتے سے وعدہ چاہیئے کہ یہ میری ب

و گاکو خوش رکھے گا ، نہیں تو میں یہ نکاح نہیں ہونے د  

 

ر کو اس وقت گولی سے اوڑه ملک وجاہت کا دل کیا دالو

 دیئے اس لیے دالور کو خون خار نظروں سے دیکھ رہے

ی تھے، اور دالور اپنی ہنسی روک رہے تھے ملک وجاہت ک

ا حالت دیکھ کر ، دوسری طرف عابد کو لگا آج اس کے داد

 نے جان نکال ہی دی ہو جیسے، لیکن دالور خان کی بات

ا تھاپھر شروع کیسن کر سب ہی ہنس پڑئے تھے اور نکاح   

 

ے ایک عابد سلیم بنت سلیم خان آپ کا نکاح نور یاسر ملک س

گی الکھ روپے سکہ ارائے جروقت میں ان گواہان کی موجود

 کی میں طے کیا گیا ہے

 

 کیا آپ نے قبول کیا؟
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 جی میں نے قبول کیا

 

کیا تھا عابد نے تین بار جواب دیئے کر نکاح نامہ پر سائین  

 

ے پاس گئے تھے وجاہت ملک پہلے داخل اور پھر نور ک

ہوئے تھے اور یوسف صاحب ،یاسر صاحب ارحم اور 

تھی  تیمور بھی اندر آئے تھے ، ارحم کی تو آنکھیں جمع گئ

وہ  مریم کو نور کے کمرے میں دیکھ کر تین دن کے بعد

مریم کو دیکھ رہا تھا ، ملک وجاہت نے مولوی کو نکاح 

ے حم نے اپنی نظریں مریم سشروع کرنے کو کہا تھا تو ار

 ہٹیں تھی

 

ے نور یاسر ملک بنت یاسر ملک آپ کا نکاح عابد سلیم س

ایک الکھ روپے سکہ ارائے جروقت میں ان گواہان کی 

 موجودگی کی میں طے کیا گیا ہے
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 کیا آپ نے قبول کیا؟

 

ن کر نور کو تو چالیس ولٹ کا کرنٹ لگا تھا ، عابد کا نام س

جب  پسند کرتی تھی لیکن دارجی نے کیونکہ وہ عابد کو

ونے نکاح کا کہا تھا اور نام نہیں بتایا تھا تو دل کو ایک ک

ھی میں رکھ کر ہاں کر دی تھی ابھی نور اپنی سوچوں میں ت

ب کیا کہ یاسر صاحب نے نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر مخاط

 تھا جس پر وہ ہوش میں آئی تھی

 

 جی میں نے قبول کیا؟

 

ور نور دئیے کر نکاح نامہ پر سائین کیا تھا ا تین بار جواب

احب یاسر صاحب کے گلے لگ کر رو پڑئی تھی ، یاسر ص

میں  بھی بیٹی کی وجہ سے روئے تھے سب کے ہی آنکھوں

پیار  آنسوؤں آگئے تھے نور کو روتا دیکھ کر ، نور کو سب

ال کر  دیئے کر چلےگئے تھے اور کچھ وقت کہ بعد نور کو
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ر کھو گیا یٹھا گیا تھا ، عابد تو نور کو دیکھ کعابد کے پاس ب

 تھا

 

ل نور نے سلور رنگ کا کام دار فراک پینا تھا، سر پر ال

ور کو ڈوپٹہ اوڑه تھا اور خوبصورتی سے کیا گیا میک آپ ن

ی وجہ اور پیارا بنا گیا تھا ، نور عابد کے ساتھ بیھٹنے ک

سے جھجک رہی تھی ، نور شرم کی وجہ سے سر جھکے 

رم یٹھی تھی کہ اپنے کانوں میں عابد کی آواز سن کر شب

 سے الل پڑ گی تھی

 

مسز عابد نکاح مبارک ہو ، عابد جانا کر شوخ ہوا تھا ، 

 کیونکہ وہ نور کا جھجک اور شرمنا نوٹ کر چوکا تھا

 

ب یہ...یہ .....آپ کیا کر رہے ہیں سیدهے ہو کر بیھٹے س

دیا تھا دیکھ رہے ہیں، نور نے ہمت کر کے جواب  
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وں ہاں تو نکاح کیا ہے کوئی چوری تھوڑی کی ہے جو لوگ

ر کے ڈر سے اپنی بیوی سے بات بھی نا کرو عابد جانا ک

رہے تنگ کر رہا تھا نور کو اور نور اپنے میں ہی سمٹے جا

 تھی

 

 میں آپ کو شریف سمجھتی تھی لیکن آپ ایک نمبر کے

 چھچور ہیں نور نے اب تپ کر کہا تھا

 

چپ  ابد کا دل کیا زور سے قہقہہ لگا آٹھے لیکنجس سے ع

چال  کر کے وہاں سے آٹھ گیا تھا اور سکیورٹی چک کرنے

 گیا تھا

 

 ارحم کی مہندی کی رسم چل رہی تھی اور حامد مریم کو لے

 کر پیچلے صحن میں آگیا تھا
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ی مریم اپنے بھائی کو دیکھ کر رو پڑی تھی اور حامد بھ

نہیں  ھا مریم کو اتنے مہینے سےمریم کی وجہ سے رو پڑا ت

ہیں پلیز دیکھ تھا ، مریم گڑیا بس چپ میں آیا گیا ہو نا تم رو ن

رو ، اور گڑیا بہت جلدی میں تم کو لے جاو گا اب رونا بند ک

م نے بھائی یہ آپ کو مار دیئے گئے پلیز چلے جائے ، مری

ان نہ ہو روتے ہوئے التجا کی تھی ، کچھ نہیں ہو گا تم پریش

 بھی حامد بول رہا تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی تھی،ا

و مریم نے ڈر کر حامد کو جانے کا کہا تھا اور حامد مریم ک

 پیارا کر کے چال گیا تھا

 

️️️️️️️ 

 

 دوسری طرف گولی چلنے کی وجہ سے شور ہوا تھا

 

ا دارجی اور دالور خان شوک میں تھے اور عابد کو پکڑا تھ

ابد کو لگی تھیکیونکہ گولی ع  
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 نور تو چیخ مار کر ارحم کو پکڑ لیا تھا ،

ے بادشاہ شور دیکھ کر بھاگ جاتا اگر عابد نے ہمت کر ک

چے بادشاہ کے پاوں پر گولی نا ماری ہوتی جس سے وہ نی

گرفتار کر  گر گیا تھا ، فہد اور باقی پولس آفسر نے بادشاہ کو

 لیا تھا

 

وئے ھٹکے سے کھڑے ہدارجی نے جب بادشاہ کو دیکھ تو ج

ھی تھے ، حمزہ تم بادشاہ ہو ، دارجی کے بولنے کی دیر ت

 کہ حمزہ پھٹ پڑا تھا

 

وتی ہاں میں بادشاہ تمہاری بیوی کا بھائی،میں نے تمہاری پ

رمشا کو مارنے کے لیے آگ لگی تھی، ہاں میں نے مارا 

کیا  تمہارے پوتے کو ، ارحم کے تو سر پر بم گرا تھا، ہاں

نہیں آ  ئے ...........مہرالنساء بیگم کو مریم کہی نظرکر لو گ

یکن رہی تھی ، اس لیے کھود جا کر سارا گھر دیکھ لیا تھا ل

 وہ کہی نہیں ملی، ڈر تھا ، خوف تھا
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اس گئ مہرالنساء بیگم باہر آئی تو سب سے پہلے ارحم کے پ

یری تھی ، ارحم کو گربیان سے پکڑ کر جھنجوڑ تھا، ارحم م

ہے ، اب سب لوگ مہرالنساء کی طرف متوجہ  بیٹی کہا

 ہوئے تھے

 

امنے یہ کیا کر رہی ہو ، مہرالنساء چھوڑو میرے بیٹے کو س

 تو کھڑی نور پھر کیوں پوچھا رہی ہو، زینب بیگم نے

 مہرالنساء بیگم کے ہاتھوں کو جھٹک تھا

 

ہ میں نور کی نہیں رمشا کی بات کر رہی ہوں ، کہا ہے و

تو چیخ پڑی تھی ارحم ، مہرالنساء  

 

ہلے لیکن سب کے سروں پر بم گر تھا، یاسر صاحب کو پ

 ہوش آیا تھا
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سال  20مہرالنساء یہ آپ کیا کہے رہی ہیں، رمشا کو مارے 

بھی  ہو گئے ہیں ، نور کو آج پتا چال تھا اس کی کوئی بہن

 ہے

 

ں نہیں............ میری بیٹی زندہ ہے اور وہ اور کوئی نہی

 مریم ہے

 

پوچھا  رالنساء بیگم اب پاگلوں کی طرح چیخ کر ارحم سےمہ

 رہی تھی

 

 یاسر صاحب تو شوک میں چلے گئے تھے ، وجاہت ملک

 مہرالنساء بیگم کے پاس آئے تھے

 

ے کہ مہرالنساء بچے جو آپ بول رہیں ہیں کیا آپ کو یقین ہ

 مریم ہی ہماری رمشا ہے
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چی اپنی ب جی! بابا سرکار مریم ہی ہماری رمشا ہے میں نے

پتا  کا لمض پہچان گئ تھی اگلے دن اس کے گھر جا کر سب

و کیا تھا وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں ، انھوں نے رمشا ک

ے گود لیا تھا ، یاسر میں نے سچ جانے کے لے "ڈی این ا

 "بھی کریا تھا وہ ہماری ہی بیٹی ہے خدا کے لیے ارحم

 میری بیٹی کا بتا دو

 

ملتا  لگنے سے جو سکون نور سےیاسر کو مریم کو گلے 

ال تھا وہی مریم سے بھی ملتا تھا، لیکن جب ان کو بیس س

آگ  پہلے پتا چال تھا کہ ملک حویلی میں آگ لگی ہے ، اس

 میں ان کی ماں اور ان کی رمشا جل گئ ہے تو ٹوٹ گئے

 تھے

 

ا ، سب حمزہ ان سب کی باتیں سن رہا تھا تو قہقہہ لگا آٹھ تھ

کھ تھانے حمزہ کو دی  

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا
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ملک وجاہت مہرالنساء سچ کہے رہی ہے ، مریم ہی رمشا 

لیا تھا،  تیری پوتی اس دن جہانگیر نے تمہاری پوتی کو بچا

و مار اور میرا خون کھول گیا تھا اس لیے میں نے جہانگیر ک

کے تم  دیا تھا اور عثمان کو اپنے ساتھ مال لیا تھا یہ کہے کر

ہ لیے کو مار ہے اس لیے وہ تم سے بدال لینے کنے جہانگیر 

ے مجھ سے مل گیا تھا اور جب جہانگیر کے بڑے بیٹے ن

را ہو تمہاری پوتی کو گود لیا تو مجھے لگا میرا بدال اب پو

ک گا لیکن نہیں رمشا ہر بار بچ گئ میرے ہاتھ سے ، مل

وجاہت غصہ سے حمزہ کے طرف بھڑے تھے اور پیہ دار 

تھے پیہ تھپڑ مارے  

 

ب میں نے اس دن تم کو سزا دے کر غلطی کی تھی تم کو ت

 ہی مجھے پولیس کو دیئے دینا چاہیئے تھا

 

ایک  وجاہت ملک پاس پڑئی کرسی پر گر گئے تھے ان کی

 غلطی نے ان کی رمشا کو ان سے دور کر دیا تھا
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 ️️ بیس سال پہلے ماضی ️️

 

 بھائی یوسف صاحب کی مہندی کے دن ہی زازا بیگم کا

اور  حمزہ آیا گیا تھا، حمزہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی

ا تھا سب سے چھپ کر ڈریسگز اور لڑکیوں کو سپلے کرت

و یہ سب اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا، اگر شادی کر لیتا ت

یسے کام ختم ہو جاتا اور پھر اتنی دولت تو بس حرم کے ہی پ

اسے مل سکتی تھی، ایسا حمزہ سوچتا تھ  

 

نی بارات والے دن حمزہ کو ایک لڑکی پسند آئی تھی اور اپ

لیکن  ہوس پوری کرنے کے لیے اس کو پیارا میں پھسا تھا ،

 اگلے ہی دن حمزہ نے اپنی ہوس کا نشان بنایا تھا

 

ے ملک وجاہت اور جہانگیر نے شور سونا تو بھاگتے ہوئ

اور  آئے تھے اور آگئے کا منظر دیکھ کر شرمندہ ہو گئے

ھے ، حمزہ کو غصہ سے مارتے ہوئے نیچے لے کر گئے ت
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 جب سب کو سچ پتا چال تھا تو سب نے ہی حمزہ کی اس

حرکت پر تھوک تھا ، ملک وجاہت نے حمزہ کو جہانگیر 

 اور دالور سے کہے کر حمزہ کو قید کرو دیا تھا

 

ے اس ملک وجاہت گاوں کے سرپنچ کے تکھت پے بیٹھ تھ

تھے  م دے دیا تھا وہ ٹوٹ گئےلے فیصلہ کل کرنے کا حک

گا ،  ان کی بیوی کا بھائی اس قدر گری ہوئی حرکت کرئے

مزہ کو لیکن زازا بیگم نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا اور ح

 سزا سونے کا کہا تھا

 

 اگلے دن حمزہ کا نکاح ملک وجاہت نے اس ہی لڑکی سے

 ہ غصہسب سربراہوں کی نگرانی میں کر دیا تھا ، لیکن حمز

ر سے پاگل ہو رہ تھا اس لے حمزہ نے اچانک سے جہانگی

ر کو دهکا دیا تھا جس سے وہ گرا تھا اور ان کی گن لے ک

ملک وجاہت پر گن چال دی تھی، دالور نے اس وقت حمزہ 

ھا، کے بازو پر گولی ماری تھی جس سے وہ وہی گر گیا ت

 جہانگیر اور دالور ، ملک وجاہت کو لے کر اسپتال گئے

ور گھر والوں کو سب بتا دیا تھاتھے ا  
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ک ملک وجاہت کو تین گولیوں لگی تھی ایک بازو پر، ای

سینے پر اور آخری دل کے نیچے ڈاکٹروں نے بس دعا 

گیا تھا کرنے کو کہا تھا ، کیونکہ آتے وقت کافی خون بہے  

 

سب ہی رو رو کر دعا مانگ رہے تھے زازا بیگم کا الگ 

چھ دن یں آ سکی تھی کیونکہ کے کبرا حال تھا، مہرالنساء نہ

 پہلے ہی ان کو ماں بنے کی خوش خبر ملی تھی اس لے

 یاسر نے ان کو لے جانے سے منا کر دیا تھا

 

2 ت کی گنٹھے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے ملک وجاہ

 گولیوں کو نکال لیا تھا لیکن ابھی بھی ڈاکٹروں نے

گنٹھے خطرے کے ہی بتائے تھے24  

 

ھی گھر جانے سے مانا کر دیا تھا اور باقی ب زازا بیگم نے

گھنٹے سے پہلے ہی ملک وجاہت کو 24سب اسپتال تھے 
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ں ہوش آ گیا تھا اور ڈاکٹروں نے چک کرکے ان کو روم می

 شفٹ کر دیا تھا

 

م سب ملک وجاہت سے مل کر چلے گئے تھے اور زارا بیگ

 نہیں گئ تھی

 

2 ور اب تھے اہفتے بعد ملک وجاہت اسپتال سے گھر آ گئے 

 وہ کافی صحت یاب ہو گئے

 

زہ بدلے زارا بیگم بھی ان کا کافی خیال کرتی تھی، لیکن حم

نی ہی کی آگ میں پاگل سے پاگل تر ہوتا جا رہا تھا اس لے اپ

 بیوی کو مارتا اور تشدد کرتا تھا

 

اہت دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال گزار گیا تھا اور ملک وج

پریشان تھےاپنی بہو مہرالنساء کے لے   
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 مہرالنساء کی طبیعیت اچانک خراب ہو گئ تھی، ان کے

آخری دن چل رہے تھے اور سب گھر والے ان کا خیال 

یتے تھےرکھتے تھے کوئی تکلیف پاس سے نہیں گزارنے د  

 

ملک وجاہت کب سے اسپتال کے کوریڈور میں ادهر اے 

ر ادهر چکر لگا رہے تھے اور باقی سب ملک وجاہت کو چک

دیکھ رہے تھے لگتا  

 

ارے آخر یاسر نے اپنی ماں سے پوچھا ہی لیا تھا، ماں کیا ہم

ازا بیگم وقت پر بھی بابا سرکار اتنے پریشان ہوئے تھے ، ز

لک اپنے بیٹے کی بات سن کر قہقہہ لگا آٹھی تھی اور م

ر کر وجاہت نے بات سن لی تھی اس لے اپنے بیٹے کو گھو

 دیکھ تھا

 

ے ر بات تھی تب یہ باپ بنے والبیٹا جی آپ کے وقت او

ہیں  تھے ، اب کی بات اور ہے کیونکہ اب یہ دادا بنے والے
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یگم ، تو اوالد کی اوالد زیادہ دل کے قریب ہوتی ہے ، زارا ب

ہی تھیکی بات سن کر سب کی دبی دبی ہنسی سونی دیئے ر  

 

و وجاہت آپ کیا کھود بھی پریشان ہو رہے ہیں اور بچوں ک

روں ے ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائے ڈاکٹبھی کیا ہوا ہ

کیوں  نے کہا ہے نا کوئی پریشانی کی بات نہیں تو پھر آپ

 پریشان ہیں

 

 ارے........زارا بیگم.......ابھی وجاہت ملک بولتے اس سے

ت پہلے ڈاکٹر باہر آئی تھی اور سب سے پہلے ملک وجاہ

 نے ہی پوچھا تھا

 

 میری بہو کیسی ہے اور بچہ

 

کو بیٹی  ھ کر حیران تھی کوئی سسر بھی اپنی بہوڈاکٹر دیک

 کی طرح رکھ سکتے ہیں ، دل ہی دل میں سہرہا تھا
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ی جی آپ کی بہو ٹھیک ہے اور مبارک ہو آپ سب کو بیٹ

 ہوئی ہے

 

ے ملک وجاہت کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو ہللا ن

ان  پوتی سے نواز ہے ، ملک وجاہت کی دلی خواہش تھی کہ

از تھا کوئی بیٹی ہو لیکن ہللا نے ان کو نعمت سے نوکی 

 لیکن دل میں ایک خلش سی باقی رہے گئ تھی

 

لک لیکن آج ہللا نے سن لی تھی اور ان کو پوتی دی تھی م

وجاہت تو خوشی سے سرشار ہو گئے تھے اور دالور ، 

 جہانگیر کو گاوں بھر میں میٹھی بٹنے کو کہا تھا

 

ے کر فٹ کر دیا تھا نرس بچی کو لمہرالنساء کو روم میں ش

ے آئی تو ملک وجاہت نے سب سے پہلے پکڑا تھا اور اس ک

لک ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا ، سب م
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ں وجاہت کی خوشی دیکھ رہے تھے ملک وجاہت کی آنکھی

واال ہے میں سے آنسوؤں نکل کر گرے تھا ، ہللا کتنا نوازنے  

 

ے نے ملک وجاہت کو بچی کا نام رکھن یاسر اور مہرالنساء

 کا کہا تھا ، ملک وجاہت نے کہا گھر جا کر اعالن کرئے

 گئے

 

نی ملک وجاہت کب سے بچی کو پکڑے ہوئے تھے سب اپ

ہی  باری کے انتظار میں تھے لیکن ملک وجاہت تو دوسری

ول پڑی دنیا میں کھو گئے تھی کہ زازا بیگم نے تنگ آ کر ب

 تھی

 

ہیں  بھی بچی کو پیارا کرنے کے لیے کھڑےوجاہت ہم سب 

 آگر ہو گیا ہو تو ہم کو بھی دیکھنے دیئے
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یئے ملک وجاہت کا دل نہیں تھا لیکن دل پر پتھر رکھ کر د

یں دیا تھا اور ساتھ ساتھ سب کو ڈانٹ رہے تھے ایسے نہ

ر ایسے آٹھو ، ارے......دهیان سے کہی گر نا جائے، کہے ک

ے بیٹھ اقی سب افسوس سے سر پکڑ کواپس لے لیا تھا اور ب

 گئے تھے

 

 اگلے دن مہرالنساء اور بچی ملک حویلی آ گئے تھے اور

ی ملک حویلی آتے ہی سب مالزموں نے گالب کے پھولوں ک

ود بارش کر دی تھی اندر آتے ہی ملک وجاہت نے بچی کو گ

بیٹھ  میں لے لیا تھا اور اپنے سربراہی کرسی پر لے جاکر

 گے تھے

 

ملک وجاہت کو دیکھ رہے ، ملک وجاہت نے ایک  اب سب

یںلوکٹ نکال کر بچی کے گلے میں ڈال تھا جس لوکٹ م  R 
ا تھالکھ گیا تھا اور ساتھ خوبصورت سا ڈیزائن بینا گی  
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ی آج سے اس کا نام رمشا یاسر ملک ہو گا اور یہ ملک حویل

 رمشا کے نام کر دی گی ہے

 

اب وہ  ی گئ تھیسب خوش تھے لیکن کسی کی مسکراہٹ چل

 اس بچی کو غصہ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی

 

 اب تو دن ہوتا یا رات ملک وجاہت رمشا کو ایک منٹ اپنے

 سے دور نہیں کرتے تھے

 

س سے کبھی بیمار ہوتی تو ڈاکٹروں کی فوج بوال لیتے ج

 زازا بیگم سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھیں

 

ہینوں ، ہفتے مایسے ہی دن گزارتے گئے اور دن ہفتوں میں 

 میں اور مہینہ سالوں میں
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ر کھود ملک وجاہت اپنی سربراہی کرسی پر رمشا کو بیٹھ ک

ناتے تھے کرپٹ پر گنٹھوں کے بل بیٹھ جاتے اور کہانیاں س

 کبھی لون میں لے جا کر کھیلتے تھے

 

اس  رمشا کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری ہوتی تھی

کا  یٹے سے نواز تھا جسدوران یوسف صاحب کو ہللا نے ب

 نام ارحم ملک رکھ گیا تھا

 

ی اس دوران کئی بار رمشا کو جان سے مارنے کی کوشش ک

 تھی لیکن ہللا نے کرم کیا تھا

 

جاہت لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں ، ملک و

ایک دن کے لیے شہر جا رہے تھے اور وہ رمشا کو ایک 

لیے  ہیں کر سکتے تھے اسپل بھی اپنی نظروں سے دور ن

ےجہانگیر کو رمشا کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھ  
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ں جب یہ بات حمزہ کو پتا چلی تو اس نے گھر کے مالزمو

 کو پیسے دیئے کر اپنا کام کرنے کو کہا تھا

 

یوسف صاحب کی فیملی لندن گئ تھی اور یاسر اور 

 مہرالنساء قریب راشتے دار کی شادی پر گئے تھے

 

ھے ر زازا بیگم ، رمشا اور جہانگیر ، گھر کے مالزم تگھر پ

 ، زازا بیگم تو رمشا کے ساتھ کھیل رہی تھی

 

ڈال  کہ کچھ مالزموں نے گھر کے اندرونی حصہ میں پٹرول

زازا  کر آگ لگا دی تھی اور شور مچا کر باہر کو بھاگ گئے

ر بیگم تو خوف کی وجہ سے پہلے ڈر گئ تھی پھر ہمت ک

هویا نکلنے کی کوشش کی تھی لیکن اندر دکے رمشا کو 

 ہونے کی وجہ سے زازا بیگم بے ہوش ہو گئ تھی
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ھود جہانگیر نے سب کو باہر نکلنے کا کہے دیا تھا اور ک

ھ اندرونی حصہ کی طرف چل دیا تھا رمشا کو آگ میں دیک

یچلے کر جہانگیر نے چادر لی تھی اور رمشا کو لپیٹ کر پ

ا تھا ، مزہ دور سے یہ سب دیکھ رہگیڈ سے نکال تھا لیکن ح

 دی جہانگیر جب پھر اندر گیا تو حمزہ نے اس پر گولی چال

ں دو تھی جس سے وہ اندر ہی گر گیا تھا اور آگ کی لپیٹ می

ازا لوگ مار گئے تھے جہانگیر اور ملک وجاہت کی بیوی ز

 بیگم

 

ہی  ملک وجاہت کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا اس لیے رات کو

ہ لے ے لے نکل پڑے تھے کیونکہ وہ اب ایک پل کگاوں ک

سر بھی رمشا کو دیکھے بغیر نہیں رہے پا رہے تھے ، یا

یلی اور مہرالنساء بھی شادی سے واپس آ رہے تھے لیکن حو

لے کو آگ کی لپٹ میں دیکھ کر گاڑی سے جلدی سے نک

 تھے

 

ور وہ یاسر میری بچی ، مہرالنساء کو تو دل پر ہاتھ پڑا تھا ا

و کیسی در بھاگتی اس سے پہلے یاسر نے ان کو پکڑا تھا جان
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تھے  کے قابو میں نہیں آرہی تھی یاسر صاحب اندر بھاگئے

ھی لیکن اس حصہ میں نہیں جا پا رہے تھے جہاں آگ لگی ت

آ  مالزموں نے پانی ڈال رہے تھے اور فایربرگیڈ والوں نے

دیکھ ں کر آگ بجائی تھی ، لیکن اندر سے نکلنے والی الشی

ی کر یاسر صاحب زمین بوس ہو گئے تھے ایک الش ان ک

ایک  ماں کی تھی ، ایک ان کی جان سے پیاری بیٹی کی اور

 جہانگیر کی تھی

 

یا تھا ملک وجاہت کو جب یہ خبر ملی تھی تو صبر ختم ہو گ

 ان کی جان عزیز بیوی ، دل کی ڈهڑکھن میں بسنے والی

چلے  تھی اس دنیا سےپوتی اور جہانگیر ان کے ہر پل کا سا

 گئے تھے

 

 اس واقعہ کو ہوئے مہینوں اور سال ہو گئے تھے لیکن

ی مہرالنساء اور وجاہت ملک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان ک

ھی لیکن پوتی مار گئ ہے کیونکہ ان کی پوتی پانچ سال کی ت

نیا جس بچی کی الش ملی تھی وہ تین سال کی تھی لیکن د
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ھا کہ ک وجاہت کو بھی یقین دال دیا توالوں کی باتوں نے مل

 اب ان کی پوتی زندہ نہیں رہی

 

لی مہرالنساء بیگم دو سال اس ہی غم میں تھی کہ ان کی پہ

 اوالد کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو تھا

 

ں نور کے بعد کچھ بدل تھا ، لیکن ملک وجاہت کے دل می

 جو جگہ رمشا کی تھے وہ جگہ کسی اور کو نہیں دیئے

 سکے تھے

 

 ️️ حال️️

 

و حمزہ عابد نے فہد کو حمزہ کو لے جانے کے لیے کہا تھا ت

 بول پڑا تھا
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ے اس تمہارا پوتا جان گیا تھا ، رمشا تمہاری پوتی ہے اس لئ

 کو بھی مار دیا تھا

 

گیا تھا  رمشا کو بھی مارنا چاہتا تھا لیکن یہ تیمور بیچ میں آ

 اس دن

 

ھیبھی اس سب میں شامل تاور ہاں تمہاری پیاری زینب بہو   

 

 ...ایک اور بم تھا جو سب پر گرا تھا

 

ں تھا ارحم تو سن رہے گیا تھا اب بولنے کے لیے کچھ نہی

 اس کہ پاس

 

م مہرالنساء نے ارحم کے آگئے ہاتھ جوڑ دیئے تھے، ارح

ی کہ میری رمشا کا پتا دو مہرالنساء بیگم ابھی بول رہی تھ

و دیکھ لیا تھادارجی نے سامنے سے آتی رمشا ک  
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 آٹھ کر رمشا کی طرف چل دیئے تھے ، رمشا نے سب سن

ور سر لیا تھا لیکن اپنی آنکھوں کے آگئے اندهیرا آرہا تھا ا

 چکر رہا تھا

 

ھا کہ دارجی نے رمشا کے چہرے کو ہاتھ لگا کر یقین کیا ت

ھا سب یہ ان کی پوتی ان کی رمشا ہے پھر سر پر بوسہ دیا ت

لگا  سوؤں تھے ، دارجی نے رمشا کو گلےکی آنکھوں میں آن

کیا  تھا ، دو منٹ بعد دارجی کو اپنا کندها بھگوتا ہو محسوس

 تھا ، دارجی کو لگا رمشا رو رہی ہے

 

ئے دارجی نے رمشا کو اپنے سامنے کیا تھا تو دنگ رہے گ

 تھے

 

رمشا کے منہ اور ناک سے زاروکتار خون نکل رہا تھا ، 

یں جھول گئ تھی اور دارجی رمشا دارجی کے بازووں م

ھ تھاکے چیخ پر سب نے ایک ساتھ سر اٹھا کر ان کو دیک  

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
7

8
 

Page | 478 

 

رمشا...........سب رمشا اور دارجی کی طرف بھاگئے تھے 

 تین لوگ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑے تھا

 

ا ارحم وہ تو سن تھا بس یاد آ رہا تھا تو رمشا کا معصوم س

 و جو ارحم کو اپنےچہرا اور اس کا وہ ڈرنا، اس کی خوشب

یا تھا اندر محسوس ہوتی تھی ارحم سے ایک قدم نہیں آٹھیا گ

جاو  اپنی جگہ جمع گئے تھے یاد تھا تو رمشا کو دیا وہ زہر

سان آج کے دن زیادہ دیا گیا تھا جس کی مقدار کیسی بھی ان

 کے لیے خطرے سے کم نہیں تھی

 

 رربائیہ تو خوش تھی چلو جان چھوٹی اس منحوس سے او

ھ کر وہی کرسی رکھ کر بیٹھ گی اور سب لوگوں کا بیٹ

 ڈرامے دیکھ رہی تھی، ربائیہ سوچ سکی تھی
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ا بولے زینب بیگم تو جمع گی تھی اس لے نہیں سب لوگ کی

ا کے گے اس سے کے ارحم کیا کرئے گا انہیں اب بھی رمش

 ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا

 

گم کے چلے مہرالنساء بییاسر میری بچی کو اسپتال لے کر 

 چیخنے پر دارجی ہوش میں آئے تھے

 

دالور..........گاڑی نکالوں ، دارجی کی دهاڑ اسی تھی کہ 

 سب ایک بار کانپ گئے تھے

 

دالور اور ملک وجاہت ایک گاڑی میں تھے اور دارجی 

یں رکھ پیچلی سیٹ پر بیٹھے تھے، رمشا کا سر اپنی گود م

ر رہا پر تھے اور تیمور ڈرائیور ک ہوا تھا ، دالور اگلی سیٹ

 تھا جتنی وہ تیز چال سکتا تھا وہ گاڑی کو چال رہا تھا
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رے دارجی بس اپنی گلے میں پینی چادر سے رمشا کے چہ

پر پہر رہے تھے اور خون صاف کر رہے تھے آج دارجی 

کٹ کے ہاتھ کانپ رہے تھے ، دارجی نے اپنی جیب سے لو

تھا ، دارجی کی آنکھوں سے نکال تھا اور رمشا کو پینا 

ر آنسوؤں نکل کر رمشا کے چہرے پر گر رہے تھے ، دالو

خان کا دل کسی نے مھٹی میں بند کر لیا تھا، دالور آج 

نکھیں وجاہت کو اتنا بےبس دیکھ کر، تیمور نے زبت ست آ

 سرخ ہو رہی تھی

 

 دارجی کے بیچھے ہی یوسف صاحب ، یاسر صاحب ، اور

ھےور روتے ہوئے ایک ساتھ نکلے تمہرالنساء بیگم ، ن  

 

و عابد پہلے گھر گیا تھا اور حامد کو سب بتایا تھا حامد ت

ل گرا تھا جیسے ٹوٹ گیا تھا اور وہی کرپٹ پر گھٹنوں کے ب

 ، عابد نے حامد کو مشکل سے ہی آٹھا تھا اور اپنی ساتھ

 اسپتال لے کر گیا تھا
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ل ہوئی ر داخدارجی کی گاڑی اسپتال کے بیرونی گیڈ سے اند

 تھی دالور نے نکلتے ہی پہچھے کا دراوزہ کھول تھا اور

 سٹریچر دارجی کے سامنے کیا تھا دالور نے ملک وجاہت

ونکہ کی مدد کی تھی رمشا کو سڑیچر پر لیٹنے میں ، کی

دارجی کے ہاتھ کانپ رہے تھے تیمور دارجی کی حالت 

ت سب وق دیکھ کر ہی آنکھیں میچ گیا تھا ، مرد تھا لیکن اس

تھا کو ہی رمشا کے لیے ہمت بنا تھا اور دارجی کو سمبھال  

 

رتے رمشا کو جلدی اندر لے گئے تھے اور ڈاکٹر نے چک ک

نی ہی آئی سی یو میں لے کر گئے تھے، دارجی تو باہر ب

ہارا کرسیوں پر گر گئے تھے دالور نے ملک وجاہت کو س

ب دیکھ بس سدیا تھا ، اور پاس ہی بیٹھ گئے تھے، تیمور تو 

کیا  رہا تھا ، رمشا معصوم تھی اس کی زندگی کو کیوں ختم

 ارحم تم نے ، تیمور سوچ ہی سکا تھا

 

یسے دارجی کے کپڑے خون آلودہ ہو گئے تھے ، پر پرواہ ک

 تھی
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ہے ،  سب بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے ، کہا ہے رمشا کیسی

 یوسف صاحب نے پہلے پوچھا تھا

 

ئی ہے ، ، ڈاکٹروں نے حالت غیر بتاآئی سی یو لے گئے ہیں

دالور خان نے جواب دیا نے تھا ، ملک وجاہت میں بولنے 

 ..... کی اب ہمت کہا تھی

 

یٹھ نور دارجی کے پاس آئی تھی اور داجی کے گھٹنوں میں ب

نور  گئ تھی دارجی آپی کو کچھ نہیں ہو گا آپ روئے نہیں ،

ھےنے ملک وجاہت کے چہرے سے آنسوؤں صاف کئے ت  

کو  لیکن دارجی کچھ نہیں بولے تھے بس غیر مری نقطے

 دیکھ رہے تھے

 

سے  عابد اور حامد اسپتال آگئے تھے اور حامد تو آئی سی یو

 اندر دیکھ رہا تھا
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ھے مہرالنساء بیگم تو یاسر صاحب کے کنھدے پر سر رک

کیا  آنسو بہا رہی تھی ، یاسر صاحب ٹوٹ گئے تھے لیکن

ہ بھی ، یوسف صاحب الگ شرمندکرتے ہمت کرنی تھی ا

وچ بھی تھے ان کی بیوی نے اتنا گندہ کھیل کھال تھا کوئی س

 نہیں سکتا تھا

 

ی دوسری طرف جس چلے گئے تو ربائیہ ارحم کے پاس آئ

یا تھاتھی اور ارحم کا بازو پکڑا تھا اور کندهے پر سر ٹکا د  

 

ارحم اب تو وہ ہماری زندگیوں سے چلی گئی ، مجھے تو 

کا  ہا تھا وہ کبھی مارے گئ ہی نہیں لیکن اس منحوسلگ ر

ری سایہ اب ہمارے راشتہ پر........ابھی ربائیہ کی بات پو

ی تھی ، نہیں ہوئی تھی کے فضائیہ میں تپھڑ کی آواز گونج

 ..........چٹاخ
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و زینب بیگم تو منہ پر ہاتھ رکھے ارحم کی اس حرکت ک

تھا  اب خوف آ رہادیکھ رہی تھی ، زینب بیگم کو ارحم سے 

ئ کیونکہ کے ارحم کی آنکھیں زیبت سے خون آلودہ ہو گ

ون تھی ، زینب بیگم کو لگا تھا ابھی ان ہی آنکھوں سے خ

 نکلے گا

 

گرئی  تپھڑ اتنے زور کا تھا کہ ربائیہ منہ کے بل زمین پر

کل تھی اور منہ زمین پر لگنے سے ناک اور منہ سے خون ن

 وڑ کر ارحم کو دیکھ تھا تو آجرہا تھا ، ربائیہ نے جب م

 پہلی بار ارحم سے خوف آیا تھا ربائیہ کو

 

میں  تم کھود ایک عورت ہو نہ تو کیسے تم کسی کے بارے

م ایسے بول سکتی ہو ہاں ،میری غلطی تھی کہ میں نے ت

ی جیسی عورت کو عزت دی جو اس عزت کے قابل نہیں تھ

 شتہ اب میں، تم مجھے اب آس پاس بھی مت دیکھنا ، یہ را

 یہاں ہی ختم کرتا ہو، ارحم بول نہیں دهاڑا تھا

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
8

5
 

Page | 485 

ے پہلے ارحم بیٹا بات سنو......ابھی زینب بیگم بولتی اس س

 ارحم نے ہاتھ کے اشارے روک دیا تھا

 

ی کو آپ تو کھود ماں تھی نا تو پھر کیسے چچی جان کی بیٹ

آیا ،  جلنے کا سوچ لیا تھا آپ کو ایک بار خدا کا خوف نہیں

 آپ کی نفرت کی آگ میں ، ارحماں اور میں جل گیا

 

ہلے وہ نہیں بیٹا.....زینب بیگم ارحم کے پاس آتی اس سے پ

 دور ہوا تھا

 

دور رہے مجھے سے آپ ہی کا گندا خون ہو نا آپ کی ہی 

ہیں طرح اس معصوم سے بدل لیتا رہا جس کا کوئی قصور ن

یون وار تھا ان ہاتھوں سے مارا میں نے اس کو ارحم نے د

ا جو ہو کر پاس پڑئی شیشے کی میز پر ہاتھوں کو مار تھ

کر  شیشے کے ٹوٹنے سے ارحم کے ہاتھ اور بازوں زخمی

 چکے تھے
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ی لیکن زینب بیگم چیختے ہوئے ارحم کے پاس آنا چاہتی تھ

 ارحم پاس نہیں دور سے دور ہوتا جا رہا تھا

 

 ارحم ارحم کے ہاتھوں اور بازوں سے خون نکل رہا تھا پر

ا تھا کو پروا کس کی تھی وہ تو لون کی ہر چیز کو توڑ چک

یئے تباہ کر چکا تھا ارحم کا دل کر رہا تھا سب کو آگ لگا د

ے لیکن دل تھا جہاں درد بڑهتا جا رہا تھا ارحم آٹھ کر گھر ک

ا تھا اندر گیا تھا اور تیزی سے رمشا کے کمرے میں چال گی

 اور کھود کو بند کر لیا تھا

 

رہا  حم بیڈ کے پاس آیا تھا اور نیچے گر گیا تھا ارحم روار

ا ڈوپٹہ تھا لیکن درد تھا جو کم نہیں ہو رہا تھا پاس ہی رمشا ک

س پڑا تھا ارحم نے آٹھ کر اس سے رمشا کی خوشبو محسو

 کی تھی

 

چ رمشا........................ارحم چیختے ہوئے اب اپنے بال نو

 رہا تھا
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ہی تھی ، ے بیٹے کو چیختے ہوئے سن رزینب بیگم بس اپن

لک ربائیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر چلی گئ تھی اب م

وتے وال میں ارحم کی چیخیں اور زینب بیگم کی بے آواز ر

 ہوئے اکیلے رہے گئ تھی

 

 رمشا معاف کر دو پلیز معاف کر دو ، ارحم کو اچانک کچھ

ہ ارحم تھا کیاد آیا تھا تو آٹھ کر باہر کی طرف بھاگنے لگا 

قدموں  کے سیڈ ٹیبل پر ہاتھ لگنے سے ایک ڈیری ارحم کے

 میں گرئی تھی

 

 ارحم نے جھوک کر آٹھی تیی اور وہی زمین پر بیٹھ کر

 کھولی تھی

 

 .......بڑے حروف میں نام لکھ تھا
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 مریم

 

 ....... ارحم نے اگال صفحۂ کیا تھا

 

ن جن ے لیکمیں مریم ہوں مجھے نہیں پتا میرا اصل نام کیا ہ

سال کی  10لوگوں نے مجھے گود لیا تھا انھوں نے سب سچ 

وں عمر میں بتا دیا تھا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہ

سال کی عمر میں 5مجھے ارفینج سے گود لیا تھا   

 

ں کہ وہ لیکن ماں باپ جیسا ہی پیار کیا تھا کبھی لگا ہی نہی

ے سر سا جس نسگے ماں باپ نہیں ، ہللا نے بھائی دیا تو ای

بھی نہیں  آنکھوں پر بیٹھ کر رکھا تھا کوئی تکلیف پاس سے

 گزارنے نہیں دیتا تھا

 

 مجھے خواب آتے ہیں جیسے میں بیٹھی ہوں اور ہر جگہ

ی آگ لگی ہے ، اس لیے سوتے ہوئے بھی ڈر کر جاگ جات
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 ہوں اور مما ، بابا کے پاس ہی سوتی ہوں پر مجھے یہ ڈر

ھے نہیں پتاختم کرنے ہیں کیسے مج  

 

یے یونورسٹی کا آخری سال ہے اور مما، بابا نے شادی کے ل

ہ عدیل کو ہاں کر دی ہے لیکن مجھے اس سے ڈر ہے کہی و

غصہ  میرے ساتھ کیسا ہو گا ،جو ہر لڑکی سے دوستی ہے ،

ما بابا کا تیز ہے نا بھی نہیں کرسکتی اس شادی کے لیے م

 کا بہت احسانات تھے مجھ پر

 

ھو تو ی کہ دوست کا یہاں آنا برا لگتا ہے جب دیکمجھے بھائ

 گھورتا رہتا ہے پر حامد بھائی کی وجہ سے اس کو کچھ

ا نہیں کہے سکتے، ارحماں کی نظریں بولتی ہیں اس ک

 دیکھنا سب یاد ہے مجھے

 

میں کام کر رہی تھی کچن میں کے کب عذرا نے میرے 

س بات کو کڈوپٹہ پر آگ لگئ تھی ، مجھے نہیں پتا تھا عذرا 

 کا غصہ تھا، مجھے اچھا نہیں لگا تھا،غصہ سے میں بول
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، حامد بھی نہیں سکتی تھی ڈر لگتا تھا وہ کچھ کر نہ دئیے

لے بھائی نے ان کو مارا بھی تھا لیکن وہ نہیں بدلی اور اگ

دن آ کر مجھے کہنے لگی ، میں ارحماں کو تمہارا نہیں 

ں سے لیا تو میہونے دو گی، اگر تم نے ارحماں کو مجھے 

ر تم تمہاری زندگی خراب کر دو گئ، عدیل بھائی کو کہے ک

ہی کو بہت مروا دو گئ ، مجھے نہیں پتا تھا عذرا کیا بول ر

 تھی ، پر عذرا کا مجھے ارحماں کے ساتھ جوڑنا اچھا نہیں

 لگا تھا

 

ی بھی وقت گزار رہا تھا اور شادی کا وقت قریب تھا یونورسٹ

ا تھا کہ حامد بھائی کہ ساتھ ارحماں آی اب نہیں جاسکتی تھی

ے پتا نہیں دونوں کیا سوچ رہے تھے کہ دونوں چپ کر ک

ھا گھنٹے بعد بھائی کا فون آیا ت 12باہر چلے گے تھے لیکن 

ے کہ ارحماں کا قتل ہو گیا تھا ، بھائی ڈر گئے تھے اس ل

 گھر نہیں آئے

 

لی اور چ دو دن بعد پولیس آئی تھی اور حامد بھائی کا پوچھا

کے گئ تھی، عثمان چچا نے آ خر راشتہ توڑ دیا یہ کہے کر
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ابا اپنے خوانی کی بہن کو ہم اپنی بہو نہیں بنائے گئے ، ب

ں کیا بھائی کے سامنے بہت روئے لیکن کسی نے رحم نہی

 تھا

 

ارحم نے غصہ سے ڈیری بند کر دی تھی، دل کر رہا تھا 

ی ارحم نے ڈیر عذرا اور اس کی فیملی کو آگ لگا دئیے ،

 پھر کھول کر پڑهنی شروع کی تھی

 

ں میں ہفتہ ہوگیا تھا اس واقعہ کو ، پھر سے سب اپنے کامو

نے لگ گئے تھا ، میں آج یونورسٹی سے آئی تو گھر سام

بابا سے  گاڑیوں کی لین لگی تھی اندر آکر دیکھ تو کچھ لوگ

ہی میرے نکاح کی بات کررہے تھے ، میں چھپ کر دیکھ ر

 تھی

 

ے ارحماں کے بھائی نے مجھے دیکھ لیا تھا میں ڈر کر جان

ں لگی تھی ، کہ اس کی آواز اور زہر بھرے الفاظ کانوں می

 گونجی تھی
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" پنی بہٹی یا حامد بھائی کا پتا دئیے ،یا میرا نکاح پڑها دئیے ا

ری سے، مما بابا نہیں مانے تھے ، ارحماں کے بھائی نے می

 اوڑهے انکل نے وعدہ کیطرف قدم بڑهے تھے کہ ایک ب

ھتے مجھے کچھ نہیں ہونے دئیے گئے اور دیکھتے ہی دیک

 " میرا نکاح ارحماں کے بھائی سے کر دیا تھا

 

رحم بابا نے ہاتھ جوڑا کر معافی مانگا لی تھی اور اب میں ا

 کی بیوی بن گئ تھی جس کو جانتی بھی نہیں تھی

 

ینب لیکن زملک وال تک کا سفر خاموشیوں میں گزرا تھا ، 

ھے ، بیگم کے الفاظ تھے کہ تیری جو لگتے ہی جارہے ت

یا مجھے ونی کر دیا تھا میرا قصور کیا تھا یہ بھائی کا ک

 قصور تھا

 

ئی سونے بھائی نے بتایا تھا انھوں نے خون نہیں کیا لیکن کو

ے لیے کو تیار نہیں تھا ، اس لیے اپنے بھائی کو بچانے ک
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وچ تھا سائین کیے تھے ، اور سنکاح کے پیپرز پر میں نے 

ا ارحماں کے بھائی کو سچ بتاو گئ تو وہ میری سونے گ

 .....لیکن میرے مقدر میں کچھ اور ہی لکھ دیا گیا تھا

 

یں وہی سب گاڑیوں سے اوتر کو اندر چلے گئے تھے لیکن م

کاال تھا تھی ، جب زینب بیگم نے بیداری سے کھنچ کر باہر ن

ی گلیاں میرے بازو میں دہس رہی ہمجھے لگا تھا ان کی ان

ئاور ابھی کھنچے گئ تو گوشت نکال کر رکھ دئیے گ  

 

 دوسری طرف اسپتال میں

 

آیا تھا ڈکڑارز کب سے آئی سی یو میں تھے کوئی باہر نہیں  

 

رڈو سب رمشا کے لیے دعا کر رہے تھا ، نور کب سے کیو

ر ا تو نوکے ساتھ لگی رو رہی تھی ، عابد سے دیکھ نہیں گی

 کے پاس آگیا تھا
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ھ تھا نور...عابد نے مخاطب کیا ؟ تو نور نے سر آٹھ کر دیک

کو  پھر ویسے ہی پھر سر رکھ لیا تھا، عابد نور کی حالت

ھ کر دیکھ کر دل کو درد ہوا تھا اس لیے کنھدے پر ہاتھ رک

یٹھا تھااسپتال سے باہر لے آیا تھا اور باہر پڑے بینچ پر ب  

 

ں ، تھا ، رمشا آپی میری سگی بہن ہی عابد مجھے نہیں پتا

، اگر ان کبھی کسی نہ نہیں بتا تھا میری کوئی بہن بھی ہے

د کے کو کچھ ہو گیا تھا ، نور کا صبر ٹوٹ گیا تھا اور عاب

پنے کھندے پر سر رکھے رونے لگی تھی عابد نے نور کو ا

نے بازو میں کا سہارا دیا تھا ، اور رونے دیا تھا تاکہ نور اپ

ب آیا کا غوبار کم کر لیےنور نے رونا بند کیا تو ہوش تدل 

ر تھا ،جب احساس ہوا کہ وہ کب سے عابد کے کھندے پر س

رکھے رو رہی تھے ، نور شرم کی وجہ سے گال سرخ ہو 

 ...............گئے تھے
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تے عابد نے جب دیکھ نور نارمل ہوگئ ہے تو نور کو شرما

 ............... دیکھ کر شرارت سوجھی تھی

 

 نور تم اتنی الل کیوں ہو رہی ہو، عابد نے اپنے آپ کو

 ............... سیریز کر کے پوچھا تھا

 

ں سر ہال نور نے عابد کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ڈر کر نفی می

 ............... تھا

 

ے عابد کو نور کا ایسا شرمانا اچھا لگ رہا تھا اس لیے چہر

ی جان کا مسلسل دیکھنا ، نور ک پر مسکراہٹ آگئ تھی ، عابد

ے پر بنا ہوا تھا ، نور شرم سے سر جھکا گئ تھی، عابد ن

نور کے الل ہوتے گالوں کو کھنچا تھا ، جس سے نور 

ے شرمانا بھول کر عابد کو گھور رہی تھی اور ایک ہاتھ س

 ............... اپنا گال سہال رہی تھی
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تھاعابد نور کا گھورنے پر قہقہہ لگا آٹھ   

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

مسز عابد ابھی سے اپنے شوہر کو ڈر کر رکھے 

 ............... گئ

 

عابد کا ایسا کہنا نور کو ہنسنے پر مجبور کر گیا 

 ............... تھا

 

میں  عابد نے نور کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے مضبوط ہاتھوں

 لیے کر ، نور کا دیکھ تھا جو ابھی سر جھوکے بیٹھی

 ............... تھی

 

آپ  نور میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہو اس وقت تم کو اپنے

را بنا ہو کو مضبوط اور بہادر بنانا ہے اور اپنی فیملی کا سہا
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نکل  گا ، عابد کی بات سے نور کی آنکھوں سے پھر آنسوؤں

 کر عابد کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، عابد نے نور کے

یئے مجھے تمہارے رونا تکلیف دآنسوؤں کو صاف کیا تھا، 

 رہا ہے نور ، چلو اندر چلیں سب اندر انتظار کر رہے ہوں

 ............... گئے

 

کو  آئی سی یو سے نرس باہر آئی تو سب کھڑے ہو کر نرس

 ............... دیکھ رہے تھے

 

 میری پوتی کیسی ہے نرس ، دارجی نے سب سے پہلے

 ............... پوچھا تھا

 

و خون کی پوتی کی کنڈیشن سیریز ہے اور اس وقت ان کآپ 

ہے آپ لوگ جلدی خون کا  o- کی ضرورت ہے ان کا خون

 ............... انتظام کر دیئے
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ہے میں دو گا اپنی پوتی کو خون ، دارجی  o- میرا خون

ور بولے تھے اور پھر نرس کے ساتھ چلے گئے تھے ، دال

ل کے ئے تھے وہ ایک پبھی ملک وجاہت کے ساتھ بیھٹے ہو

 ............... لیے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے

 

 گھنٹے بعد دارجی کا دیا خون لگ گیا تھا اور تیمور اور

 ............... حامد اور خون کا انتظام کر رہے تھے

 

ھا ڈاکٹر نے رمشا کو آئی سی یو روم میں شفٹ کر دیا ت

 ............... جسے کہ ایک طرف گالس وال بنی تھی

 

و سب گھر والے رمشا کو گالس وال سے دیکھ رہے تھے ج

 اس وقت مشینوں کے زارئے اسر تھی ، ڈاکٹر باہر آئے

 ............... تھے
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ل ہی سب ہی رمشا سے ملنا چاہتے تھے لیکن دارجی کا تو د

 ............... اندر بند ہو رہا تھا

 

ہی ہمت  نے میری پوتی کیسی ہے، کیا کینڈیشن ہے ، دارجی

 ............... کی تھی

 

یا ملک صاحب آپ کی پوتی کو روز تھوڑا تھوڑا سزا دیا گ

 ہے جس کی وجہ سے ان کے لنگز ختم ہو گئے ہیں اور

ب تک ، سانس نہیں لیے پا رہی دل کام کر رہا یہ نہیں پاتا ک

گھنٹے ہیں ان کے  24آپ کی پوتی اس وقت ونٹیلٹر پر ہے ، 

آگئے  جائے گا یا وہ کوما میں جاسکتی ہیں ،پاس یا تو ہوش آ

ے تھے کا ہم کچھ نہیں کہے سکتے ، ڈاکڑ کہے کر چلے گئ

تھوڑا  لیکن دارجی تو سن رہے گے تھے کہ ان کی پوتی کو

 ............... تھوڑا زہر دیا گیا ہے

 

ئی تو عابد آپی کو کسی نے دیا زہر ، نور کو پہلے ہوش ہی آ

 ............... پوچھ بیٹھی تھی
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ے ارحم اور ربائیہ نے ، تیمور کے سچ بولنے پر سب ک

 ............... سروں پر بم گرا تھا

 

 ️️ دوسری طرف️️

 

 زینب بیگم نے مجھے ارحم کے کمرے میں بھج دیا تھا ،

رے میں کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا کوئی شہزادے کا ہے کم

ادے ہی ں شہزآگئ تھی ، تصویر پر نظر پڑئی تو وہ سہی می

تھا اس گھر کا لیکن اس وقت مجھے بھائی کو بے گناہ 

یں سابیت کرنا تھا مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہ

 ............... تھا

 

ہیں چال ارحم کا انتظار کرتے کرتے کب آنکھ لگی پتا ہی ن

تھا ہوش تو تب آیا جب ارحم ملک کی دهاڑ پر ہوش آئے، 

کے  تھپڑ پڑا تھا مجھے ذلیل کرجب بنا کسی بات پر پہال 

 ............... کمرے سے نکل دیا تھا
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کل دیا زینب بیگم نے تو اپنی نفرت میں گھر کے باہر ہی ن

ذلیل پر تھا مجھے پتا تھا میں ونی ہو کر آئی ہوں لیکن اتنی ت

ر بہت تو انسان کو مر جانا چاہیئے ، لیکن ابھی قسمت نے او

 ............... کچھ دیکھنا تھا

 

ر کیا تھا ربائیہ نے ہاتھ جل دیا بنا کوئی وجہ بتے میرا قصو

ہی  ، اور ارحم نے کھانا بند کر دیا تھا بس جو صبح کھاو وہ

 ............... سار دن کھا کر گزار کرنا ہو گا

 

 

نے بھوک لگئ تو کچن میں چلی گئ تھی لیکن اپنے سام

زا ا اب کیا سارحم کو دیکھ کر ڈر اور خوف نے گہر لیا تھ

 ............... ملے گئ اور وہی ہوا جو ڈر تھا
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انا دیا ارحم نے زمین پر بیٹھنے کو کہے دیا تھا اور کھود کھ

ا تھا تھا جب کھانے کا وہ بھی کسی کا بچا ہوا،ایک لوکما لی

ا تو مرچوں سے منہ چل رہا تھا لیکن ارحم کو رحم نہیں آی

ا ھا میرا دل کر رہا تھاور اس کو ختم کرنے کا کہے دیا ت

اپنے آپ کو مار لو سزا تھی جو کم نہیں ہو رہی 

 ............... تھی

 

،  ارحم آج یہ سب پڑه رہا تھا ، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی

صوم پر یہ سب سوچ کر اتنی تکلیف ہو رہی تھی لیکن اس مع

 ............... تو گزاری تھی

 

ور س کے اتنے پیارا امیں نور کو منا کیا تھا لیکن پھر ا

داخل  محبت سے کہنے پر شوپنگ پر گئ تھی ، لیکن گھر

کہ  ہوتے ہی ارحم کا تھپڑ پڑا تھا میں یہ ہی سوچ رہی تھی

ں تھا میرا قصور کیا ہے لیکن ارحم تو بس اپنی ہی جون می

 اور کمرے میں ال کر پھنکا تھا اور بنا میری بات سونے

تھا مجھے بیلٹ ، تھپڑ اور التوں مار  ............... 
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تھیں  مہرالنساء کے پیارا میں ماں مل گئ تھی جو خیال کرتی

یار ، نور کی شکل میں چھوٹی بہن ، دو باپ کی شکل میں پ

 ............... کرنے والے یوسف اور یاسر بھی تھے

 

تھا کہی  لیکن ارحم اور زینب بیگم نے نفرت سے اب ڈر لگتا

ہی پڑے گئاب بنا کوئی غلطی ہر مار  ............... 

 

یگم کافی دن ہو گئے تھے اب نہ ارحم نے مارا تھا نہ زینب ب

 ............... نے لیکن ڈرتھا جو نہیں جاتا تھا

 

تے ارحم کا دوست تیمور آیا تھا اب ارحم اس کے ساتھ ہی رہ

اتے تھے لیکن ان کا غصہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول ج

 ...............تھے
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یا سب شوپنگ کر رہے تھے کہ میرے سامنے تیمور آگ ہم

ان تھا اور گولی چلنے کی آواز آئی تھی، تیمور نے میری ج

و ہم بچانے کے لیے اپنی جان داو پر لگا دی تھی، تیمور ک

 .............سب اسپتال لے کر گئے تھے

 

پڑوں ہوش تو رہا نہیں تھا ، تیمور کا خون ابھی بھی میرے ک

جان  یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ تیمور نے میری پر تھا مجھے

ی آخر بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھ

ڑ کیوں ............... ابھی اس سوچ میں تھی کہ ارحم کے تھپ

نے ہوش کریا تھا اور وہی زہر بھرے الفاظ کانوں میں 

 .................گونجے تھے

 

یں ہا ہے میرا شوہر لیکن ممجھے پتا ہے مجھے زہر دئیے ر

چپ ہو ، میں نے سن لی ربائیہ اور ارحم کی ساری بات 

کی  میرے بھائی نے تو خون بھی نہیں کیا تھا پھر بھی اس

 ............اتنی بڑی سزا ملی مجھے
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ا مجھے ڈر لگتا ہے اس انسان سے جو میرا شوہر ہے جو بن

میرا قصور بتائے مجھے مارنے کہ لیے تیار رہتا 

 .....................ہے

 

اور آخری حد تب ہوئی میری جب ارحم نے میرے عزت کی 

س کے تذلیل کی ، شوہر تھا مانتی ہو لیکن جو ارحم نے کیا ا

لیے کبھی معاف نہیں کرو گی ارحم مجھے اس دن حیوان 

لگا تھا ،میں شدید سے اپنے مرنے کی دعا کرتی 

 ............... ............... ہوں

 

یسا میں نے سنا تھا موت ہللا کے حکم سے آتی ہے پھر یہ ک

 .......انصاف ہے

 

مجھے موت کیوں نہیں آتی جو اپنی دعا میں بھی موت 

 ..........مانگتی ہو
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وز یہ تکلیف، یہ زالت بھری زندگی، روز کی مار پیٹ ،ر

 اس گھر کے دو لوگوں کی زبان سے اپنی شان میں کچه

 ........سنا

 

....... ھر بھی زندہ ہوپ ............ 

 

ھر میں اس گھر کی ناپسندیدہ بہو، بیوی .......جو بس اس گ

 ............ میں اپنی عزت کو دفن کرنے آئی تھی

 

 جو آج کھود دفن ہو گی........میں مریم ارحم ملک کی بیوی

 

 .............یوسف ملک کے چشم و چرغ

 

ے ین ......لوگ کارحم ملک دنیا کے لیے جانے مانے بزنسم

 ........ لیے رحم دل
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 ....... لیکن مریم ارشد کے لیے موت سے بھی بتر

 

مریم ارشد جس کو سانس بھی........... مغرور شہزادے کی 

 مرضی سے ہیں

 

کیوں کے میں ونی ہو مجھے زندہ ہی اس لیے رکھا گیا 

 ............ہے

 

 ...........میں ونی جو ہو

 

ہرا ے کچھ نہیں لکھ تھا ، ارحم کا چڈیری میں اس سے آگئ

ے آنسوؤں سے تر تھا ، ڈیری کے ہر صفحۂ پر آنسوؤں ک

 نشان تھے
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کو ہی  میں اتنا ظلم کیسے ہو گیا ، انتقام اور بدلے میں سچ

ا جھوٹ قرار دئیے دیا تھا، ارحم کے دل کا درد بڑهتا جا رہ

 ............... تھا

 

و گا، ھ بھی نہیں ہونے درمشا کچھ نہیں ہو گا تمہیں میں کچ

ور ارحم جلدی سے آٹھ تھا اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا ا

 ............... نیچے بھاگا تھا

 

جا رہے ہو  لیکن زینب بیگم بیچ میں آگئ تھی ، ارحم بیٹا کہا

 ............... ...... اپنی ماں کو چھوڑ کر

 

ر ان ارحم نے ایک کھر آلودہ نظر اپنی ماں پر ڈال تھی او

 ............... سے مخاطب ہوا تھا

 

ے آپ ماں کہالنے کے لیک نہیں ہیں ارے آپ تو دوسرے ک

ت ساتھ اپنا بچے کو بھی کھا گئ، آپ کو یہ پیسہ ، دول
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ن آج چاہیئے تھا نہ میں اپنا سب آپ کے نام کرتا ہوں ، لیک

سے آپ کا دوسرا بیٹا بھی مر گیا آپ کے 

 ..... ............... ...لیے

 

ں ہوئی نہیں ارحم بیٹا............زینب بیگم کی بات پوری نہی

 ............... تھی کہ ارحم باہر کو بھاگ تھا

 

قت ارحم گاڑی لے کر اسپتال کے لیے نکل گیا تھا اس و

 ............... رمشا کے پاس ہونا ضروری تھا

 

ارحم کے دماغ میں رمشا کے الفاظ گونجا رہے 

 ............... تھے

 

مجھے موت کیوں نہیں آتی ہللا ، مجھے ڈر لگتا 

 ............... ہے
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 اس سب کی وجہ سے ارحم نے گاڑی کو بریک لگی تھی

 ............... اور سر سٹیرنگ پر رکھ لیا تھا

 

ا نہیں تم کو کچھ نہیں ہونے دو گا ، رمشا یہ وعدو کرت

 ............... ہو

 

وا تھی اور گاڑی کی رفتار ہارحم نے پھر سے گاڑی چلی 

 ............... سے باتیں کرتی ہی جا رہی تھی

 

دار جی ڈاکٹر کی اجازت سے آئی سی یو کے اندر چلے 

کر خوف  گئے تھے ، رمشا کو وینٹیلڑ کی مشینوں میں دیکھ

 ............... آیا رہا تھا

 

ے رمشا میری بچی تمہارے دارجی کتنے سالوں سے تمہار

جی ں کی طرح تڑپے ہیں ، آٹھ جاو ایک بار دارلیے پاگلو
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سہال  کہے کر تو بولو ، دارجی رمشا کے گلوں کو پیارا سے

 ............... رہے تھے

 

ا دو گا لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں سب کو سز

بولو تو  جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے ، بس ایک بار

ہے تھے لیکن رمشا نے سہی ، دارجی اب زاروکتار رو ر

 ............... آنکھیں نہیں کھولی تھی

 

سر پلیز آپ باہر آ جائے ، نرس نے دارجی کو کہا 

 ............... تھا

 

کر  دارجی سر ہالتے ہوئے ، رمشا کے سر پر بوسہ دئیے

 ............... باہر آ گئے تھے

 

ال الس ومہرالنساء بیگم تو کسی کی نہیں سن رہی تھی بس گ

باپ  کے ساتھ لگے آنسوؤں کو بہا رہی تھی ، نور تو اپنے
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ب کے ساتھ لگے دعا کر رہی تھی،دالور خان، یوسف صاح

امد ، تیمور تو بس دارجی کے آس پاس ہی رہتے ، عابد تو ح

ھے کو سمبھال رہا تھا .............سب باہر کوریڈور میں بیٹ

ود سرمشا کو دیکھ رہے تھے ، جو پانچ گھنٹے سے بے 

ی حرکت پڑئی تھی ، ڈاکٹر نے چک کیا تھا لیکن ایک ہ

جواب "کوئی رسپون نہیں دیا" کہا کر چلے جاتے 

 ............... تھے

 

و کہے یاسر صاحب کب سے مہرالنساء بیگم کو بیٹھنے ک

 ............... رہے تھے ، لیکن وہ نفی میں سر ہال دیتی تھی

 

ؤں اموشی سے آنسونور اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بس خ

 ............... بہا رہی تھی

 

 ............... ڈاکٹر چک کرنے آئے تو حامد مال تھا
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 ڈاکٹر کیا اپنی گڑیا سے مل لو ، وہ جگ جائے گئ بس

مجھے سزا دینے کے لیے سب کو تنگ کر رہی 

 ............... ہے

 

ر عابد کو حامد اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگا رہا تھا او

انے ڈاکٹر نے حامد کی دلی اور ذہینی قیفت کو سمجھ کر ج

 ............... دیا تھا

 

ندر مہرالنساء بیگم نے شدید سے دعا کی تھی ، حامد کے ا

 ............... جانے سے ان کی بیٹی کو ہوش آ جائے

 

کال حامد اندر آیا تو آنکھوں سے ایک قطر آنسوؤں جو نہیں ن

سل کر اب آنکھوں سے گالوں پر پھتھا ، اب رمشا کو دیکھ 

 ............... رہے تھے
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ا گڑیا میں آیا ہو لینے چلو آٹھو اور چلو ، حامد نے رمشا ک

 ............... ہاتھ پکڑا تھا لیکن کوئی حرکت نہیں تھی

 

یڈ پر گڑیا اب اپنے بھائی کو ایسے تنگ کرو گی ، اسی ب

ف کیا پڑئی رہو گی ، حامد نے اپنے آنسوؤں کو صا

 ............... تھا

 

ھو اچھا یہ دیکھو میں کان پکڑ رہا ہو ، اب بھی کیا نہیں آٹ

 ............... گی

 

حامد کو سب باہر سے دیکھ رہے تھے، آخری حرکت پر 

ی سب ہنستے ہوئے رو پڑے تھے، حامد کو رمشا میں کوئ

ے حرکت ہوتے محسوس نہیں ہو رہی تھی ، اس لے رمشا ک

پتال سے دئیے کر باہر آ گیا تھا اور بھاگتا ہو اسسر پر بوسا 

ھا اس باہر گیا ، حامد کے پیچھے عابد بھی گیا تھا ،جانتا ت

 ............... وقت حامد کی حالت کیسی ہو رہی ہے
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تھا ،  حامد اسپتال سے باہر آکر گہرے گہرے سانس لیے رہا

یا گ عابد نے حامد کو کندهے پر ہاتھ رکھا تھا، حامد وہی گر

 ..........تھا

 

میں  عابد میں بزدل نکال ، اگر ہمت کرتا تو آج گڑیا اس حال

کو ہی  نہ ہوتی کیسی کے گناہوں کی سزا میری معصوم بہن

کیوں مل رہی ہے ، حامد اب رو رہا تھا اور آس پاس کے 

 ............... لوگ حامد کو روتا ہوا دیکھ کر جا رہے تھے

 

ھٹا تھا ، تھا اور لیے جا کر بینچ پر بیعابد نے حامد کو آٹھیا 

ھی عابد سے اپنے دوست کی یہ حالت برداشت سے باہر ت

 ............... لیکن ہمت دینی تھی اور وہ دیئے رہا تھا

 

وں حامد انسان جو سوچتا ہے وہ تو نہیں ہوتا نہ ، کچھ چیز

مشا کو پر ہللا کی مرضی بھی تو ہوتی ہے نہ ، ہمت کر یار ر

یں ہو گا اور وہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے کچھ نہ

 ............... گی
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ہ ابھی حامد نے ہلکی مسکراہٹ سے عابد کو یقین دالیا تھا ک

 وہ ٹھیک ہے لیکن ایک ڈر ایک خوف تھا جو اندر ہی اندر

 ............... کھا رہا تھا

 

 کہی پاس سے اذان کی آواز آئی تھی ، حامد نے اوپر آسمان

ت کی تھا اور پھر عابد کو ، ہمت کرکے نماز کی نی کو دیکھ

 تھی اور پاس ہی بنی مسجد میں دونوں نماز ادا کرنے چلے

 ............... گئے تھے

 

 حامد جیسے جیسے وضو کر رہا تھا ، کانوں میں اذان کے

 ............... الفاظ گونجا رہے تھے

 

ر ودونوں وضو کرکے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ا

 ............... مولوی نے سب کی نماز ادا کرئی تھی
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پہلے  ارحم تیز ڈرائیور کرتا ہوا اسپتال آیا تھا ، اور سب سے

 ............... ریسپشن پر کھڑی نرس سے رمشا کا پوچھا تھا

 

 ............... نرس ، رمشا ملک کہا ہے

 

ئن نرس ، نے ارحم کو دیکھ اور پھر کمپیوٹر کی سکری

 ............... پر

 

43فلور، لفٹ سیڈ ، آئی سی یو روم نمبر  4سر   ............... 

 

آیا  نرس نے جیسے ہی بتایا تھا، ارحم دوڑتا ہوا ، لفٹ میں

ا تھا اور اوپر فلور پر جانے کے لیے بیٹن پریس کی

 ............... تھا

 

احب لیفٹ کے روکتے ہی ارحم بھاگتا ہوا آیا تھا ، یوسف ص

امنے ارحم کو دیکھ لیا تھا اور تیش میں آ کر ارحم کے س نے
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ڑ لیا آئے تھے ، ارحم کا راستہ روک تھا اور گربیان سے پک

 ............... تھا

 

سب ہی یوسف صاحب اور ارحم کو دیکھ رہے تھے ، 

 ............... مہرالنساء بیگم نے نفرت سے منہ پہر لیا تھا

 

و یں رہی تھی ، یاسر صاحب تنور آج ارحم کو دیکھ بھی نہ

نہیں  جیسے آئے تھے ویسے ہی بیٹھے تھے کوئی حرکت

نی بیٹی کی تھی کچھ نہیں بولے تھے بس چپ کر کے اندر اپ

پا کو دیکھ رہے تھے ، کب وہ ہوش میں آئے اور کب وہ پا

یں رہا بولے لیکن وقت تھا ، یا گزار نہیں رہا تھا ، یا کٹ نہ

 ............... تھا

 

یں با پلیز.......ایک بار رمشا ابھی ارحم کے الفاظ منہ مبا

 ............... تھے کہ یوسف صاحب نے تھپڑ مارا تھا
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ت میں کچھ باقی رہے گیا ہے ، تم دو ماں بیٹے نہ اپنی نفر

م ایک معصوم کو زندگی اور موت میں کھڑا کر دیا ہے اور ت

اظ کے الفابھی کہے رہے ہو ایک بار اور ، ارحم اپنے باپ 

 ............... کو سن رہا تھا

 

نا ہو  میں نے کہا تھا آنکھیں کھولو ، نفرت میں اتنے اندهے

اس  جاو کے کل کو دنوں ہاتھ ملتے رہے جاو گئے ، تم نے

 کے ماں باپ سے ایک بیٹی دور کر دی ہے ارحم ، تم نے

ایک دادا سے ان کی وہ پوتی جو ساری زندگی اس کو 

کو  ترسے تھے وہ چینھگ لی، ایک بہندیکھنے کے لیے 

اس سے الگ کر دیا اب کیا لینے آئے ہو ارحم ، یوسف 

 ............... صاحب نے ارحم کو جھنجوڑ داال تھا

 

چ ہی تو لیکن ارحم ایک لفظ نہیں بوال تھا ، بولتا بھی کیا س

ی کہے رہے تھے ان سب سے ایک راشتہ لے لیا تھا ، اپن

جال دیا تھاانتقام کی آگ میں سب   ............... 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e5
2

0
 

Page | 520 

عابد اور حامد ابھی نماز پڑه کر دعا کر آرہے تھے، کہ 

حامد کو اچانک اپنے دل میں درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا ، 

کو  حامد نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا تھا ، عابد نے حامد

 ............... دیکھ تو فوری طور پر حامد کے پاس آیا تھا

 

حامد سب ٹھیک ہے ، عابد کو فکر ہو رہی کیا ہوا 

 ............... تھی

 

د ہاں بس اچانک درد ہو رہا تھا ، اب ہمیں چلنا چاہیئے ، حام

ئے ارحم کہے کر عابد کے ساتھ اسپتال آگئے تھے لیکن اگ

ر بنا کو کھڑا دیکھ کر ، حامد کی آنکھیں سرخ ہو گئ تھی او

وکوں ر تھپڑوں اور مدیر کیے ارحم کے سر پر پونچھا تھا او

 ............... کی برسات کی تھی

 

حال  تم جانور اب کیا لینے آئے ہو یا ہاں ، میری بہن کو اس

ئ میں پونچھا کر اب کیا دیکھنے آئے ہو زندہ ہے کہ مر گ
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ے لے ہے ، یہ ابھی بھی اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لینے ک

 ............... اس کا گال دبانے آئے ہو

 

مد نے ارحم کو موکے اور تھپڑوں سے برا حال کر دیا حا

ہیں تھا، عابد اور تیمور نے جلدی سے حامد کو پکڑا تھا ، ن

 ............... تو حامد آج ارحم کو جان سے ہی مار دیتا

 

چھوڑو مجھے چھوڑو دونوں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں 

مد امیری بہن کو انسان بھی نہیں سمجھا اس حیوانوں نے، ح

د پاگل ہو رہا تھا مارنے کے لیے ، تیمور اور عابد ہی حام

 ............... باہر لےگئے تھے

 

ارحم حامد کے باہر جانے کے بعد کھڑا ہوا تھا اور اپنے 

ا تھا بازووں سے منہ اور ناک سے نکلتے خون کو صاف کی

اور چلتا ہوا دارجی کے پاس آیا تھا جو گم سم بیٹھے 

 ............... تھے
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دارجی رمشا کو کچھ نہیں ہو گا آپ ہمت مت ہاریئں ، وہ 

کرتا  ٹھیک ہو جائے گئ آپ سے باتیں کرئے گی میں وعدہ

 ............... ہو

 

سی  دار جی کچھ نہیں بولئے تھے ،وہ تو ابھی بھی بس آئی

اس  یو کے اندر دیکھ رہے تھے، کب رمشا بولے اور کب وہ

 جس کے لہے انھوں نے کی ہر خواہشوں کو پوری کریں،

اپنی ادهی زندگی ڈهونڈنے میں لگا دی تھی، دالور کو 

ی وجاہت کی حالت پر پہلی بار رونا آ رہا تھا اس لے دوسر

 ............... طرف منہ کر کے آنکھیں مینچ گئے تھے

 

ے ارحم اپنے دارجی کی حالت دیکھ کر آنکھیں آنسوؤں س

ا، وہ کا احساس ہوا تھ بھر گئ تھیں ، ارحم کو آج اپنی غلطی

یں غلط تھا اپنے غصہ میں کسی کی زندگی داو پر لگا دئ

 ............... تھیں
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یا تھا نرس آئی سی یو سے باہر آئی تو ارحم نرس کے پاس گ

در ، نرس مجھے رمشا کو دیکھنا ہے نہیں بلکل نہیں تم ان

 نہیں جاو گئے ، عابد ، تیمور اور حامد جو اندر آ رہے تھے

مد نے ارحم کی بات سن کر روک لیا تھاحا  ............... 

 

حامد مار لو لیکن مجھے رمشا کو دیکھنا ضروری ہے ، 

 ............... ایک بار ارحم نے ہاتھ جوڑے تھے

 

ر کریں، کیا تم نے رحم کیا تھا میری بیٹی پر ارحم جو ہم تم پ

 مہرالنساء بیگم جو کب سے چپ تھی اب بول پڑی تھی،

س ے وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی ، تم نے ترکیس

کو  کھایا تھا کیا، جب تمہارا دل کیا تم نے مارا میری بیٹی

ے ،جب دل کیا اس کی عزت کی تذلیل کی کیا شوہر ایس

ئے ہوتے ہیں کیسی کے کہنے پر تم کچھ بھی کرتے گ

س مہرالنساء بیگم نے ارحم کو تپھڑ مارا تھا اور سب ہی ب

ھے بولے کچھ نہیں تھےدیکھ رہے ت  ............... 
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ں تھا ارحم سر جھاکا گیا تھا ، اس لیے کہ کچھ کہنے کو نہی

 ............... سب سچ ہی تو بول رہے تھے

 

ر میں ارحم گالس وال سے رمشا کو دیکھ رہا تھا جو وینٹیلیٹ

ھیں جکڑی ہوئی تھی، رمشا ارحم کو ایسے دیکھ کر درد آنک

 ............... بند کر لی تھی

 

آئی  ابھی ارحم یہ سب دیکھ رہا تھا کہ پاس سے ایک ڈاکٹر

سی یو کے اندر جارہے تھے کہ ایک ارحم کو دیکھ کر 

روک گیا تھا اور غور سے دیکھ تو بول پڑا تھا، ارحم 

 ..........ملک

 

ت ارحم اپنا نام سن کر موڑ تھا اور اپنے سامنے کھڑے دوس

کٹر ہو ، ،بشر تم اس اسپتال میں ڈاکو دیکھ کر چونک گیا تھا

 ............... ارحم نے بے یقینی سے پوچھا تھا
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،  ہاں! پر تم اس طرح کیا کر رہے ہو یہاں پر، اور یہ خون

 بشر نے جلدی سے ارحم کو دیکھ تھا اور نرس کو پٹی

 ..........کرنے کو کہا تھا

 

 انے دو ،نہیں ...............بشر پلیز مجھے ایک بار اندر ج

 ............... ارحم نے آخر بار التجا کی تھی

 

دی  بشر ارحم کی حالت دیکھ کر اندر جانے کی اجازت دئیے

 ............... تھی اور کیسی نے بھی اس بار نہیں روک تھا

 

ی ارحم نے رمشا کے پاس آیا تو ، رمشا بے ہوش تھی کوئ

 آواز دیحرکت نہیں تھی جسم میں ، ارحم نے ہمت کر کے 

 ............... تھی

 

 ............... رمشا
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اہر مانتا ہوں معافی کے قابل نہیں ہو ، لیکن پلیز سب ب

 ............... تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں

 

 ............... اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی

 

ں ہیرمشا دارجی ، چاچو، چچی ، نور سب انتظار کر رہیئے 

ر ، خدا کے لیے میں چال جاو گا سب کی زندگی سے بس ک

 دو میرے کیے کی سزا سب کو مت دو ارحم نے رمشا کے

 ...............گال کو سہالتا ہوئے کہا تھا

 

یکن سب ہی اب گالس وال کے ساتھ لگے دیکھ رہے تھے، ل

ہ اٹھنے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جس نے قسم کہا لی تھی ن

 ...............کی
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ر نرس نے ارحم کو باہر جانے کا کہا تھا ، ارحم مایوس ہو ک

و پکڑا جانے لگا تھا کہ ، ارحم کو لگا کیسی نے اس کا ہاتھ ک

 ............... ہے

 

 ارحم نے سر گھوما کر دیکھ تو ، رمشا نے ہلکی ، ہلکی

ا آنکھیں کھول رہی تھی ، ارحم نے جلدی سے نرس کو کہ

کو بولےتھا کہ ڈاکٹر   ............... 

 

ں مان ڈاکٹروں نے ارحم کو باہر جانے کا کہاتھا لیکن وہ نہی

ی رہا تھا ، سب کے چہروں پر خوشی تھی ، رمشا میری پوت

وال  ، سب نے ہللا کا شکر کیا تھا، رمشا نے سب کو گالس

و سے باہر دیکھ تو سب ہی مسکرا رہے تھے ، جب ارحم ک

ک اور مسکرا رہا تھا ، ابھی ڈاکٹر چ دیکھ تو ، وہ رو رہا تھا

اکٹر کر رہے تھے ، کہ رمشا کی سانس اکھڑنے لگی تھی ، ڈ

ر تین نے آکسیجن ماسک کو بھی لگایا دیا تھا ، پر مونیٹر پ

یکن لین سیدهی ہو گئ تھی ، ارحم جلدی سے آگئے ہوا تھا ل

 ............... ڈاکٹروں نے نکل دیا تھا باہر
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نییٹر پر ں سے تین بار دباؤ دیا تھا لیکن موڈاکٹروں نے ہاتھو

 heart ابھی بھی سیدهی لین تھی، ڈاکٹر نے جلدی سے
shock نے  دئیے تھے لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا ڈاکٹر

دیا  رمشا سے میشنوں کو ہٹا دیا تھا اور منہ پر کپڑا دئیے

 ............... تھا

 

 ............... نہیں

 

ی بچی یخیں ماری تھی ، نہیں یاسر میرمہرالنساء بیگم نے چ

 ............... ، مہرالنساء بیگم تو وہی روتے ہوئے گر گئ تھی

 

دارجی ، نور کو چپ لگ گئ تھی ، یوسف صاحب کی 

آنکھوں سے آنسوؤں روا تھے، تیمور، عابد ، حامد کو 

سمبھال رہے تھے جو یہ سب مانے کو تیار نہیں 

 ............... تھا
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،  لدی اندر گیا اور رمشا کے منہ سے چادر ہٹی تھیارحم ج

 نہیں سزا دینی ہے تو مجھے دو ان سب کا کیا قصور ہے

رمشا ، مجھے مارو جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو ، ان سب 

گل کو اتنی بڑی سزا نا دو،نرس کو ارحم اس وقت کوئی پا

لگ رہا تھا جو ایک بے جان وجود سے باتیں کر رہا 

 ............... تھا

 

اتھ ملک وال میں تو سنٹا چھا گیا تھا، رمشا کی میت کے س

ں کو مہرالنساء بیگم بیٹھی تھی جو اس وقت رمشا کے بالو

 ............... سھال رہی تھی

 

ہی نور چپ ہو گئ تھی، ایک کونے میں بیٹھی سب دیکھ ر

ہ وہ تھی، عابد نور کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ آٹھا تھا ، ن

ونٹ رہی تھی نہ رو رہی تھی ، نور نے تو جیسے ہ کچھ بول

 ............... سی لیے تھے
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، وہ  زینب کو اب بھی اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا

 تو ارحم کے لے پریشان تھی جو کب سے چپ ایک طرف

 ............... سب دیکھ رہا تھا

 

 دالور نے دارجی کو سمبھال ہوا تھا ، نہیں تو دارجی ہوش

یں کب تھےم  ............... 

 

دالور سب سے کہو چپ کر جائے رمشا سو رہی ہے ،اس 

کی نید خراب ہو جائے گی، دارجی کی بات پر سب نے 

 ............... دارجی کو دیکھ تھا اور سب ہی رو پڑے تھے

 

 عابد اور تیمور نے جنازے کو آٹھنے کو کہا تھا اور سب

ایک ہی ساتھ کہا ایک ساتھ اندر آئے تھے ، سب نے 

 ...............تھا

 

 ............... ہللا ہو اکبر
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.... نہیں میری بچی کو مت لے کر جاو وہ ڈرتی ہے، نہیں..

نے  نہیں.......مہرالنساء بیگم پیچھے بھاگئ تھیں اور نور

 ............... جلدی سے اپنی ماں کو پکڑا تھا

 

وہ لے گئے ، وہ لے گئے میری بچی کو ...............

مت مہرالنساء بیگم اپنے آپ کو مار رہی تھی لیکن جو قس

 ............... میں لکھ تھا وہی ہوا تھا

 

نید کی  نور نے مہرالنساء بیگم کو کمرے میں لیٹا دیا تھا اور

ل گولیوں دی تھیں کہ مہرالنساء بیگم کو دماغی سکون م

 ............... سکے

 

ے یے خوشی..اور کچه لوگوں کآج کا دن کچھ لوگوں کے ل

 ........ لیے موت جیسا سینٹا لیا تھا ساری زندگی کے لیے
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ے فروری کے میہنے میں کالے سایہ بادل جن کی وجہ س

صبح ہونے کی وجہ سے بھی رات کا ماحول لگ رہا 

تھا ........بادل اتنے زورشور سے گرج اور برس رہے 

 ........تھے.....کہ مانو رو رہے ہو

 

ے جو رستان سے سب چلے گئے تھے...بس چار لوگوں کقب

گی آج رو رہے تھے بےآواز ، جیسے سب ختم ہو گیا تھا ذند

سے ..............دار جی ، ارحم ملک اور یاسر صاحب، 

 ............................حامد

 

 تیمور اور عابد نے حامد کو سمبھال تھا اور گھر لے آئے

 ............... تھے

 

ور خان ملک وجاہت کو گھر لے آئے تھے جو آتے ہی دال

 ............... رمشا کے کمرے چلے گئے تھے
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چپن یاسر اور یوسف صاحب نور کے ساتھ بیٹھ رمشا کی ب

 ............... کی تصویروں اور چیزوں کو دیکھ رہے تھے

 

ر ، قمیض ارحم ابھی بھی رمشا کی قبر پر بیٹھ تھا سفید شلوا

بھی  دے ہو گئے تھے لیکن ارحم اس بارش میںمٹی سے گن

ا یہی تھا اور رو رہا تھا، تم نے مجھے.معاف نہیں کیا رمش

زا اور چلی گئ، ایک موقع تو ہللا بھی دیتا ہے نا، مجھے س

ارحم  دیتی لیکن تم نے میرے ساتھ سب کو سزا دیئے دی،

ال رو رہا تھا لیکن کوئی پاس نہیں تھا آج اس کو سب اکی

ئے تھےچھوڑ گ  ............... 

 

 ️️️️ پانچ سال بعد️️️️

 

 کچن میں دو چھوٹے شیطانوں نے سب کبڑا کر دیا تھا ،

 بھاتی آپ نے مما کے کچتن کو خراب کر دیتا ، وجی نے

 ............... اپنے جوڑوا بھائی کو توتلی زبان میں کہا تھا
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ے بھی وہاب نکچھت نہیں ہوتا بابا ہیں، ہمیں بتا لیے گئے، 

 انپے بھائی کو حوصلہ دیا تھا ، اور دونوں آئی سکریم

 ............... کھانے لگے تھے

 

 نور کب سے پورے گھر میں وجی اور وہاب کو ڈهونڈ رہی

سکین  تھی لیکن وہ تھے کہ ملنے کا نام نہیں لے رہے تھے ،

بوا.....نور نے مالزم کو آواز لگی تھی اور بوا ، نور کی 

ر بوا باہر آئی تھیآواز پ  ............... 

 

وجی  کیا ہوا نور بچے آپ اتنی پریشان کیوں ہو ، بوا آپ نے

ہیں اور وہاب کو دیکھ ہے کہ کہاں ہیں ، اپنے کمرے میں ن

 ............... ہیں صبح سے پورے گھر میں ڈهونڈ رہی ہوں

 

ت اتو بیٹا پریشان نہیں ہو ادهر ...............ابھی بوا کی ب

ز آئی پوری نہیں ہوئی تھی کہ کچن سے کچھ گرنے کی آوا

 ............... تھی

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Wani | By Noor Malik (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e5
3

5
 

Page | 535 

ھا ، نور اور بوا کچن آئی تو بوا کا ہنس ہنس کر بورا حال ت

اس  اور نور کا تو منہ کھول گیا تھا ، کیونکہ نور کا کچن

 ............... وقت میدان نے جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا

 

ھی نور غصہ سے دونوں کی طرف آئی ت تم دونوں کی تو ،

پھر  لیکن وہ دونوں موقع دیکھتے ہی بھاگئے تھے، نور نے

 ............... بھی نہیں چھوڑا تھا

 

 وجی اور وہاب جلدی سے دروازہ کھول تھا اور بیڈ پر چیڑ

، گئے تھے اور عابد کو جگا رہے تھے ، بابا جلدی آٹھے

اتھ بد صاحب تو مردوں کے سبابا، بابا ...............لیکن عا

لوں شرط لگا کر سوئے ہوئے تھے ، وہاب نے عابد کے بو

ھا کو اور وجی نے عابد کے گلوں کو پکڑا کر کھنچا ڈال ت

جس کی وجہ سے عابد درد سے بل بال کر آٹھ 

 ............... تھا
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کیا ہے تم شیطانوں کو کیوں صبح صبح جگا 

 پوچھا تھا کہ نور جھنسی کیدیا ...............عابد نے ابھی 

ا رانی بنی کمرے میں آئی تھی ، وجی اور وہاب کو پکڑن

چاہا تھا لیکن دونوں عابد کے پیچھے چھپ گئے 

 ............... تھے

 

ام آج نہیں چھوڑو گئ مار مار کر سیدها نا کر دیا تو میرا ن

ہ ہو بھی نور نہیں ، عابد کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا ی

رہا ہےکیا   ............... 

 

 ایک منٹ .......عابد اب چیخا تھا ، جس سے تینوں سیدهے

یا ہوئے تھے، کیا صبح صبح تینوں چیخ رہے ہو ، ہوا ک

 .............. ہے

 

کے  اپنے ان الڈلوں سے پوچھے میرا سارا کچن کا کبڑا کر

 ............... آئے ہیں ، نور نے روتی شکل بنا کر بتایا تھا
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س عابد نے وجی اور وہاب کو دیکھ تو قہقہہ لگا آٹھا تھا، ج

ے سے وجی اور وہاب بھی اپنے بابا کے ساتھ مسکرا دئی

 ............... تھے

 

 ہاہاہاہا ہاہاہاہا

 

ے نور کا ان کا ہسنا اور غصہ دال گیا تھا، آپ ان کو سمجھن

کی جگہ ہنس رہے ہیں عابد، نور نے تپ کر کہا 

 ............... تھا

 

نہ آئی نور دیکھو تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں کے م

 ............... سکریم سے بھرے ہوئے ہیں

 

ھی ہاں تو ٹھیک ہے آج بچوں کو آپ نہلے گئے اور کچن ب

آپ صاف کرئے گئے ، نور کہے کر باہر چلی گئ 

 ...............تھی
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را کر مسکعابد کا منہ کھول گیا تھا ، نور کی بات سے ، پھر 

میں  اپنے شیطانوں کو دیکھ تھا اور نہلے کے لیے کمرے

 ............... لیے گیا تھا

 

و بہت نور کی شادی تین سال پہلے ہوئی تھی، عابد نے نور ک

ی ، اور خوش رکھا تھا ، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی تھ

ے دو سال پہلے نور کے قدموں بمیں جنت آئی تھی ، ہللا ن

و جڑوا بیٹے دئیے تھےنور کو د  ............... 

 

وہاب اور وجی دونوں ہی جان تھے ، اپنے ماں باپ 

 ............... کے

 

ماں یہ اپنی دنیا میں خوش تھے لیکن نور کبھی کبھی ارح

ہارا اور اپنی بہن کا سوچ کر رو پڑتی تھی ، اور عابد ہی س

 ............... بھی بناتا آیا تھا
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️️️️ ️️️️ ️️️️ ️️️️ 

 

ں مہرالنساء بیگم چپ ہو گئ تھی، ہر وقت رمشا کی چیزو

ب سے اس کی خوشبو کو محسوس کرتی تھی، یاسر صاح

 ............... بھی کیا کرتے کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے

 

ھے دارجی ویل چیر پر آگئے تھے ، دارجی اب بیمار رہتے ت

ور بات نہیں کرتے تھے ، ا، دالور کے عالوہ کیسی سے 

 ............... دالور بھی ملک وجاہت کے ساتھ ہی رہتا تھے

 

تو  اس وقت دونوں رمشا کی قبر پر تھے ، دالور میری بچی

 سکون کی نید سو گئ ، میں نے سوچ تھا یہ آٹھے گئ ،

ہو  غصہ کرئے گئ ، لڑے گئ لیکن یہ تو مجھ سے ناراض

 ............... کر چلی گئ
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ھولی دالور نے وجاہت کو دیکھ تھا اور آنکھیں بند کر کے ک

ئ تھی ، وجاہت رمشا کی زندگی اتنی ہی تھی، وہ خوش ہو گ

 ............... اس دنیا میں چلو اب دعا کرو پھر گھر چلتے ہیں

 

ل دونوں نے دعا کی تھی ، ارحماں اور رمشا کی قبر پر پھو

 ............... ڈال کر گھر کے لیے چلے گئے تھے

 

ڈ کی ہو کر زینب بیگم کو پیرا لیسی ہو گیا تھا ، اب وہ بس بی

م اپنے رہے گی تھی کوئی نہیں تھا پوچھنے واال، زینب بیگ

 ....... دو جوان بیٹوں کو کھو دیا تھا

 

ارحماں جو اب اس دنیا میں نہیں تھا اور ارحم جو رمشا کو 

تیمور  ابد اوردفنے کے بعد کبھی گھر واپس نہیں آیا تھا ، ع

ا نے تالش کیا تھا پر وہ تو جیسے سب سے منہ موڑ گی

 ............... تھا
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یوسف صاحب نے اپنے آپ کو کام کی نظر کر دیا 

 ............... تھا

 

️️️️ ️️️️ ️️️️ ️️️️ 

 

پاپا ہم کہا جا رہے ہیں اس ، چھوٹی سے سرخ ناک والی 

ھ رہا ا تھا جو کب سے باہر دیکبچی نے اپنے باپ سے پوچھ

 ............... تھا

 

آنسوؤں  کیسی اپنے سے ملنے ، بیٹا ، بولتے وقت آنکھیں

 ............... سے بھر گئ تھی

 

وہ  سر جی! قبرستان آ گیا ، ڈرایور نے مخاطب کیا تھا اور

بس ہمم کہے کر گاڑی سے نکل کر اندر چال گیا 

 ............... تھا
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ہ بس ی تھی اور قبر پر ہاتھ پھرا تھا ، آنکھیں تھی کعاد پڑه

 ............... ابھی آنسو باہر نکلنے کو تیار تھا

 

کہ اپنی  پاپا یہ کیسی کی قبر ہے، حامد اپنی سوچوں میں تھا

 ............... بیٹی مریم کی آواز پر موڑ تھا

 

 کی حامد نے مریم کو اپنی گود میں لیے لیا تھا یہ ، یہ آپ

پھپھو کی ہے ، جسے ناکردہ گناہ کی سزا ملی 

 ............... تھی

 

پاپا آپ رو رہیئے ہیں ، مریم نے حامد کے چہرے سے 

 ............... آنسوؤں کو صاف کیا تھا

 

امد نے نہیں تو بیٹا چلو گھر چلے مما ویٹ کر رہی ہو گئ، ح

 پنیآنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ایک نظر قبر پر ڈال کر ا

 ............... بیٹی کو گود میں لے گاڑی کی طرف بڑ گیا تھا
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️️️️ ️️️️ ️️️️ ️️️️ 

 

سال  ربائیہ کا کار حادثہ ہوا تھا جس سے اب وہ پیچلے چار

سے کوما میں تھا ڈاکٹروں نے بھی اب جواب دیئے دیا 

 ............... تھا

 

️️️️ ️️️️ ️️️️ ️️️️ 

 

شام ہو رہی تھی اور اس وقت ایک انسان جس کی ڈارهی 

 ............... اور مونچھوں سے اس کا چہرا ڈهکا ہوا تھا

 

 ............... ایک قبر پر بیھٹے ، قبر کو صاف کر رہا تھا
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تم نے مجھے سزا دئیے کر اچھا کیا رمشا، مجھے سمجھ آ 

 ............... گیا تھا کہ تم سچ پر لڑی تھی

 

ارے میں ، میں اپنے انتقام میں اتنا اندها ہو گیا تھا کہ تمہ

نی چہرے کی معصومیت بھی نہیں دیکھ سکا، ارحم نے اپ

 ............... طرف انگلی کر کے کہا تھا

 

 میں روز تمہارے لیے دعا کرتا ہو ، تم جہاں بھی رہو خوش

 ............... رہو

 

جو  ا ، آنسوؤں تھےارحم نے قبر کے تخت پر بوسہ دیا تھ

 ............... روکنے کا نام نہیں لیے رہے تھے

 

یکھ دور ایک بوڑهے بابا نے ارحم کو دیکھ کر آسمان میں د

 ............... تھا اور ہاتھ آٹھ کر دعا کی تھی
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 ............... یا ہللا اس کی مشکالت دور کر

 

ئی بناپر انھیں کیا پتا تھا کہ اس نے اپنی قسمت کھود 

 ............... تھی

 

 پاس سے مغرب کی اذان کی آواز آئی تھی ، ارحم نے رمشا

کی قبر کے تخت کا بوسہ دیا تھا اور آٹھ کھڑا ہوا 

 ............... تھا

 

ھا اور اچھا چلتا ہو ، کل پھر آو گا ارحم کہتے کہتے رو پڑا ت

یہ راز ہی  چال گیا تھا کہاں یہ کیسی کو نہیں پتا تھا بس ہللا

 جانتا تھا

 

️️️️ ️️️️ ️️️️ ️️️️ 
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ے غصہ اسالم میں حرم ہے ، اپنے غصہ اور انتقام میں اتن

نا  اندهے نہ ہو جاو کے کیسی کی سچائی بھی آپ کو نظر

 ........... آئے، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے

 ختم شد
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_________________________________ 

تی کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اپنی قیمامید ہے آپ 

 رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے

 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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