
 
 حويلي

 مشتاق احمد يوسفي
 

 ميں جب قبلہ ١٩٤٥وہ آدمي هے مگر ديکہنے کي تاب نہيں يادش بخير ميں نے 
کو پہلے ديکها تو ان کا حليہ ايسا هو گيا تہا جيسا اب ميرا هے، ليکن ذکر 
 انہي همارے يار طرح دار بشارت علي فارقي کے خسر کا هے، لہذا تعارف کچه

وه هميشہ سے ۔کي زباں سے اچها معلوم هوگا، هم ني بارہا سنا آپ بهي سنيے
ں بنے تہے تو يميرے کچہ نہ کچہ لگتے تہے، جس زمانے ميں ميرے خسر نہ

پهوپا هوا کرتے تہے اور پهوپا بننے سے پهلے ميں انہيں چچا حضور کہا کرتا 
 مگر اس وقت ميں نے تہا،اس سے پهلے بهي يقينا وه کچہ اور لگتے هوں گے،

ں کيا تہا،همارے ہاں مراد آباد اور کانپو ميں رشتے ناتے ابلي يبولنا شروع نہ
هوئي سويوں کي طرح الجہے اور پيچ در پيچ گہتے هوتے تہے، ايسا جاللي، 

ايسا مغلوب الغضب آدمي زندگي ميں نہيں ديکہا، بارے ان کا انتقال هوا توميري 
 ، چاليس کے لگ بہگ تو هوگي، ليکن صاحب عمر آدهي ادهر ، آدهي ادهر

جيسي دهشت ان کي آنکهيں ديکہ کر چہٹ پن ميں هوئي تہي، ويسے هي نہ 
صرف ان کے آخري دم تک رهي، بلکہ ميرے آخري دم تک بهي رهےگي، بڑي 
بڑي آنکہيں اپنے ساکٹ سے نکلي پڑي تہيں، الل سرخ، ايسي ويسي؟ بالکل خون 

پتليوں کے گردالل ڈوروں سے ابهي خون کے فوراے کبوترا لگتا تہا بڑي بڑي 
چہوٹنے لگيں گے اور ميرامنه خونم خون هو جائے گا، هر وقت غصے ميں 

گالي ان کا تکيہ کالم تهي،او رجو رنگ تقرير کا ۔بہرے رهتے تہے،جنے کيوں
تہا وهي تحرير کا ، رکہ ہاته نکلتا هے دهواں مغز قلم سے ، ظاهر هے کچہ 

 بهي پاال پڑتا تہا، جنہيں بوجوه گالي نہيں دے سکتے، ايسے ايسے لوگوں سے
موقوں پر زبانسے تو کچہ نہ کہتے ليکن چہرے پر ايسا ايکسپريشن التے کہ قد 

آدم گالي نظر آتے، کس کي شامت آئي تهي کہ نا کي کسي بهي رائے سے 
اختالف کرتا، اختالف تو درکنا، اگر کوئي شخص محض ڈر کے مارے ان کي 
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 سے اتفاق کرليتا تو فورا اپني رائے تبديل کر کے الٹے اس کے سر رائے
۔هوجاتے  

ارے صاحب بات اور گفتگو تو بعد کي بات هے، بعض اوقات محض سالم سے 
مستعل هو جاتے تہے، آپ کچه بهي کہيں، کيسي هي سچي اور سامنے کي بات 
 ميں کہيں وه اس کي ترديد ضرور کريں گے، کسي کي رائے سے اتفاق کرنے

اپني سبکي سمجہتے تہے، ان کا هر جملہ نہيں سے شروع هوتا تہا، ايک دن 
کانپور ميں کڑاکے کي سردي پڑ رهي تہي، ميرے منه سے نکل گيا کہ آج بڑي 

۔سردي هے بولے نہيں، کل اس سے زياده پڑے گي  
وه چچا سے پهوپا بنے اور پهوپا سے خسر الخدر ليکن مجہے آخر وقت تک 

 کے پہلو ی بات کرنے کي جسارت نہ هوئي، نکاح کے وقت وه قاضنگاه اٹہا کر
ميں بيٹہے تہے، قاضي نے مجہ سے پوچہا قبول هے، ان کے سامنے منه سے 

ہاں کہنے کي جرائت نہ هوئي، بس اپني تہوڑي دسے دو مودبانہ ٹہونگيں مارديں 
ے جنہيں قاضي قبلہ نے رشتہ مناکحت کيلئے ناکافي سمجہا قبلہ کڑک کر پول

ں؟ڈانٹ سے ميں نروس هوگيا، ابهي قاضي کا سوال بهي يلونڈے بولتا کيوں نہ
پورا نہيں هوا تہا کہ ميں نے جي ہاں قبول هے کہہ ديا، آواز ايک لخت اتنے 
زور سے نکلي کہ ميں خود چونک پڑا قاضي اچہل کر سہرے ميں گہس گيا 

کہ اتنے زور حاضرين کہلکہالنے هنسنے لگے اب قبلہ اس پر بہنا رهے هيں 
کي ہاں سے بيٹي والوں کي هيٹي هوتي هے، بس تمام عمران کا يہي حال رها، 

حاالنکہ اکلوتي ۔اور تمام عمر ميں کرب قرابت داري قہري دونوں ميں مبتال رہا
بيٹي، بلکہ اکلوتي اوالد تهي اور بيوي کو شادي کے بڑے ارمان تہے،ليکن قبلہ 

را رنگ نکہارنے کيلئے ابٹن مال جارہا نے مائيوں کے دن عين اس وقت جب مي
تہا، کہال بہيجا کہ دولہا ميري موجودگي ميں اپنا منہ سہرے سے باهر نہيں 

نکالے گا، دو سو قدم پهلے سواري سے اتر جائے گا اور پيدل چل کر عقد گاه 
تک آئے گا، عقد گاه انہوں نےاس طرح کہا جيسے اپنے فيض صاحب قتل گاه 

اور سچ تو يہ هے کہ قبلہ کي دہشت دل ميں ايسي بيٹہ گئي کا ذکتر کرتے هيں 
تہي کہ مجہے تو عروسي چہپر کہٹبهي پہانسي گہاٹ لگ رها تہا انہوں نےيہ 

شرط بهي لگائي کہ براتيپالئو زرده ٹہونسنے کے بعد هر گز يہ نہيں کہيں گے 
ے کہ گوشت کم ڈاال اور شکر ڈيوڑهي نہيں پڑي، خوب سمجہ لو، ميري حويلي ک

سامنے بينڈ باجا هر گز نہيں بجے گا اور تہميں رنڈي نچواني هے تو ميرے الش 
 پر ، اپنے کوٹہے پر ے نچوائو

کسي زمانے ميں راچپوتوں اور عربوں ميں لڑکي کي پيدائش نحوست اور قہر 
الہي کي نشاني تصور کي جاتي تهي، ان کي غيرت يہ کيسے گوارا کرسکتي تهي 

ے، داماد کے خوف سے وہ نوزائيدہ لڑکي کو زندہ گاڑ کن ان کے گہر برات چڑہ
آتے تہے، قبلہ اس وحشيانہ رسم کے خالف تہے، وه داماد کو زنده گاڑدينے 

۔کے حق ميں تہے  
چہرے، چال اور تيور کو توال شہر لگتے تہے، کون کہ سکتا تہا کہ بانس منڈي 
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 قد،چلتے تو ميں ان کي عمارتي لکڑي کي ايک معمولي سي دکان هے،نکلتا هوا
قد سينہ اور آنکہيں ، تينوں بيک وقت نکال کر چلتے ارے صاحب کيا پوچہتے 

هيں، اول تو ان کے چہرے کي طرف ديکہنے کي ہمت نہيں هوتي تهي، اور 
کبهي جي کڑا کرکے ديکہ بهي ليا تو بس الل بهبو کا آنکہيں نظر آتي تہيں، نگہ 

 آپ جيسا ، جسےآپ اس گندم نرم گرم سے اک آگ ٹپکتي هے اسد، رنگ گندمي
جيسا بتاتے هيح جسے کہاتے هي حضرت آدم، بيک بيوي ودو گوش جنت سے 

نکال ديے گئے، جب ديکهو جہالتے تنتناتے رهتے هيں، مزاج ،زبان اور 
ہاتهکسي پر قابو نہ تہا،دائمي طيش سي لرزہ براندام رهنے کے سبب اينٹ، پتهر، 

ہ ٹہيک نہيں لگتا تہا،گچهي گچهي مونچہيں الٹہي، گولي، گالي،کسي کا بهي نشان
جنہيں گالي دينے سے پہلے اور بعد ميں تائو ديتے، آخري زمانے ميں بہوؤں کو 

بهي بل دينے لگے، گہٹا هوا کسرتي بدن ململ کے کرتے سے جہلکتا تہا، چني 
هوئي آستين اور اس سے بهي مہين چني هوئي دوپلي ٹوپي، گرميوں ميں خس کا 

 کيکري کي سالئي کا چوڑي دار پاجامہ، چوڑيوں کي يہ کثرت کہ عطر لگاتے،
پاجامہ نظر نہيںآتا تہا، دہوبي دروازه کهٹکهٹا کر بالئيں تو چوڑي دار هي ميں 

۔برآمد هوں گے  
واهللا ميں تو يہ تصور کرنے کي بهي جرات نہيں کرسکتا کہ دائي نے انہيں 

ں پر خوب کهبتا تہا، ہاته کے چوڑي دار کے بغير ديکہا هوگا بهري بهري پنڈليو
بنےريشمي ازار بند ميں چابيوں کا گچہا چہنچہناتا رهتا جو تالے برسوں پہلےبے 

کار هوگئے تہے ان کي چابيوں بهياس گچہے ميں محفوظ تہيں، حد يہ کہاس 
تالے کي بهي چابي تہي جو پانچ سال پهلے چوري هوگيا تہا، محلے ميں اس 

اس لئے کہ چور صرف تاال، پهرہ دينے واال کتا چوري ک ابرسون چرچا رها، 
اور ان کا شجره نصب چرا کر لے گيا تہا، فرماتےتہے کہ اتني ذليل چوري 

صرف کوئي عزيز رشتے دار هي کرسکتا هے، آخري زمانے ميں يہ ازاربند 
گچہا بہت وزني هو گيا تہا اور موقع بے موقع فلمي گيت کے بازو بند کي طرح 

کبهيجہک کر گرم جوشي سےمصافحہ کرتے تو دوسرے ہاته کہل کہل جاتا، 
 هوجاتااور منہ پر لو کے ١١٠سے ازار بند تہامئے، مئي جون ميں ٹمپريچر 

تہپڑسے پڑبے لگتے تو پاجامے سي ائير کنڈينننگ کرليتے، مطلب يہ کہ 
چوڑياں کو گہنٹون گہنٹوں پاني ميں بگہو کر سر پر انگو چها ڈالے، تربوز 

خانہ و برفاب کہاں سے التے، اس کے محتاج نہ تہے، کتني هي کہاتے، خس 
گرمي پڑے، دکان بند نہيں کرتےتہے، مياں يہ تو بزنس، پيٹ کا دہندا هے ، جب 

چمٹے کي جہونپڑي پيٹ ميں آگ لگ رهي هو تو کيا گرمي کيا سردي ليکن 
ايسےميں کوئي شامت کا مارا گاهک آنکلے تو برا بہال کہہ کے بہگا ديتے 

ہے،اس کے وجود وه کہنچا کہنچا دوبارہ انہي کے پاس آتا تہا، اس لئے کہ ت
جيسي عمده لکڑي وه بيجتے تہے، ويسي سارے کانپور ميں کہيں نہيں ملتي 

تہي، فرماتے تہے، داغي لکڑي بندے نے آج تک نہيں بيچي، لکڑي اورداغ دار؟ 
۔داغ تو دو هي چيزوں پ رسجتا هے دل اور جواني  
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  اور بازاري پانلفظ کے لچہن
تمباکو ، قوام، خربوزے اور کڑ ہے هوئے کرتے لکہنو سے حقہ مراد آباد اور 

 نذير احمد والے یتالے علي گڑہ سے منگواتے تہے،حلوه سوهن اور ڈپٹ
محاورے دلي سے، دانت گرنے کے بعد صرف محاوروں پر گزارا تہا، گالياں 

ورداني پائي جاتي تهي، طبع زاد البتہ مقامي بلکہ خانہ ساز ديتے جن ميں سالمت 
ليکن بالغت سے خالي، بس جغرافيہسا کہينچ ديتے تہے،سليم شاهي جوتياں اور 
چزي آپ کے جے پور سے منگواتے تہے، صاحب آپ کا راجهستان بهي خوب 

؟ کہانڈ، سانڈ ، بہانڈ اور رانڈ، ۔۔۔۔۔تہا، کيا کيا سوغاتيں گنوائيں تہيں اس دن آپ نے
 رهي کہ مار واڑيوں کو جس چيز پر بهي پيار آتا هے اس کے اور يہ بهي خوب

نام ميں ٹه ، ڈ، اور ڑ لگا ديتے هيں، مگر يہ بات آپ نے عجيب بتائي کہ 
راجہتسان ميں رانڈ سے مراد خوب صورت عورت هوتي هے مارواڑي زبان 

ميں سچ مچ کي بيوه کے لئے بهي کوئي لفظ هے کہ نہيں؟يا سبهي خوب صورت 
نور بلکہ حور علي هوتي هيں، ليکن يہ بهي درست هے کہ سوسوا سو نور علي 

سال قبل تک رنڈي سے بهي مراد صرف عورت هي هوتي تہي،جب سے مردوں 
کي نيتيں خراب هوئيں ، اس لفظ کے لچہن بهي بگڑ گئے، صاحب راجہستان کے 

اور تين طرفہ تحفوں کے تو هم بهي قائل اور گہائل هيں، ميرا بائي، مهندي حسن 
۔ريشماں  

ہاں تو ميں کہہ يہ رها تہا کہ باهر نکلتے تو ہاته ميں پان کي ڈبيا اور بٹوه رهتا، 
بازار کا پان هر گز نہيں کہاتے تہے، کہتے تہے بازاري پان صرف رنڈوے 

،تماش بين اور بمبئي والے کہاتے هيں، صاحب ين نفاست اور پرهيز ميں نے 
شين، بہاري، ٹہوس، اسميں جگہ جگہ ڈينٹ انہي سے سيکہا، ڈبيا چاندي کي ، نق

نظر آتے تہے جو انساني سروں سے تصادم کے باعث پڑے تہے طيش ميں اکثر 
پانوں بهري ڈبہہ پہينک مارتے ، بڑي دير تک تو يہ پتہ هي نہيں چلتا تہا کہ 

مضروب کے سر اور چهرے سے خون نکل رها هے بکہرے پانوں کي اللي 
 بٹوے خاص طور سے آپ کي جاے پيدائش نے غلط جگہ رنگ جمايا هے،

درياست ٹونک سے منگواتے تہے، کہتے تہے کہ وہاں کے پٹورے ايسے 
ڈورے ڈالتے هيں کہ اک ذرا گہنڈي کو جہوٹوں ہاته لگا دو تو بٹوہ آپي آپ 

مصاحبوں کي باچہوں کي طرح کہلتا چال جاتا هے، گٹکا بہوپال سے آتا تہاليکن 
رماتے تہے ميٹہا پان ، ٹہمري ، گٹکا اور ناول، يہ خود هي نہيں کہاتے تہے، ف

سب نابالغوں کے شغل هيں، شاعري سے کوئي جاچ دلچسپي نہ تهي، رديف 
قافيے سے آزاد شاعري بے بطور خاص چڑتے تہے، يوں بهي ، بقول شخصے 

، آزاد شاعري کي مثال ايسي هے جيسے بغير نيٹ کے ٹينس کہيلنا، ليکن اتنا 
دو فارسي کےجتنے بهي اشعار لکڑي ، آگ ، دہويں، هيکڑي، ضروري تہا کہ ار

لڑمرنے، ناکامي اور خوداري سے متعلق هيں سب ياد کررکہے تہے، صورت 
حال کسي بهي قابو سے باهر هوجاتي تو شعر سے اس کا دفعيہ فرماتے، آخري 
زمانے ميں عزت گزيں اور مدم بيزار هوگئے اور صرف دشمنوں کے جنازے 
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نے کے لئے باهر نلکتے تہے ، جود ک وکاسني اور بيوي کو موتيا کو کندها دي
۔رنگ پسند تہا، شيرواني ہميشہ موتيا رنگ کے ٹسر کي پہني  

 واه کيا بات کورے برتن کي
بشارت کي زباني تعارف ختم هوا، اب کچه ميري کچه ان کيزباني سنيے اور 

پہلے بانس کانپور ميں ۔رهي سهي زبان خلق سے جسے کوئي نہيں پکڑسکتا
منڈي اور پهر کو پر گنج ميں قبلہ کي عمارتي لکڑي کي دکان تهي، اسي کو اپ 

ان کا حليہ معاش اور وسيلہ مردم آزاري کہہ سکتے هيں، تہوڑي بہت جالنے 
ں کہا، سوختہ يا هيزم يکي لکڑي بهي رکہتے تہے مگر اسے کبهي بهي لکٹري نہ

نا آشنا ئے مزاج ٹال کہہ ديتا هے سوختہ کہتے تہے ،ان کي دکان کو کبهي کوئي 
تو دوسيري لے کر دوڑتے تہے، جواني ميں پيسنيري لے کر دوڑتے تہے، تمام 

عمر پتهر کے باٹ استعمال کئے فرماتے تہے، لوهے کے فرنگي باٹ بهاري 
اور بے برکت هوتے هيں، پتهر باٹ کوبازؤں ميں بهر کے سينے سے لگا کر 

رهے ، کسي کو يہ جرات نہيں هوئي کہ ان پتہروں اٹهانا پڑتا هے اعمال تو دور 
کا وزن هي کروالے،کس کي شامت آئي تهي کہ ان دي هوئي رقم يا لوٹائي هوئي 

ريزگاري گن لے ، اس زمانے ميں ، يعني اس صدي کي تيسري دهائي ميں 
عمارتي لکڑي کي کهپت بہت کم تهي، سال اور چيڑ کا رواج عام تہا، بہت هوا تو 

 دروازے شيشيم کے بنواليے ، ساگوں ان تو صرف امرا رؤسا کي چوکہٹ اور
ڈائننگ ٹيبل اور گوروں کے تابوت ميں استعمال هوتي تهي، فرنيچر هوتا هي 

کہاں تہا، بهلےگہروں ميں فرنيچر کے ذيل ميں صرف چار پائي آتي تهي، جہاں 
هي، تک ہميں ياد پڑتا هے، ان دنوں کرسي صرف دو موقعوں پر نکالي جاتے ت

اول ، جب حکيم ، ويد، هوميوپيته ، پير ، فقير اور سيانوں سے مايوس هو کر 
ڈاکڑ کو گهر باليا جائے ، اس پر بيٹه کے وه جگہ جگہ اسٹے تہس کوپ لگا کر 

ديکہتا کہ مريض اور موت کے درميان جو خليج حائل هوتي تهي اسے ان 
 کيا هے، اس حضرات نے اپني دواؤں اور تعويز گنڈوں سے کس حد تک پر

زمانے کا دستور تہا کہ جس گہر ميں موسمبي يا مہيمن لکڑي کي پٹاري ميں 
روئي ميں رکہے هوئے پانچ انگور آئيں يا سوال هيٹ پہنے ڈاکٹر آئے اور اس 

کے آگے آگے هٹو بچو کرتا هوا تيمار دار خصوصي اس کا چمڑے کا بيگ 
ر خود کو تعزيت اور کاندها اٹہائے تو اڑوس پڑوس والے جلدي جلدي کهانا کها ک

دينے کے لئے تيار کرليتے تہے، در حقيقت ڈاکٹر اس مرحلے پر بال کر اس 
کرسي پر بيٹہا ديا جاتا تہا، جب وه صورت ہال پيدا هواجائے جس ميں دو هزار 
سال پهلے لوگ حضرت عيسي کو آزماتے تہے، کرسي کے استعمال کا دوسرا 

 پر آتا تہا جب لڑکے کو دولہا کي طرح سجا اور آخري موقع همارے يہاں ختنوں
بنا کر اور مٹي کا کهولنا ہاته ميں دے کر اس کرسي پر بيٹها ديا جاتا تہا، اس 

جالدي کرسي کو ديکہ اچهے اچهوں کي گہگہي بند هوجاتي تهي، غريبوں ميں 
اس مقصد کے ليے نئے ماٹ يا لمبي وضع کےکورے مٹکے کو الٹا کرکے سرخ 

۔ے تہےکپڑا ڈال ديت  
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 چارپائي
سچ تو يہ هے کہ جہاں چار پائي هو وہاں کسي فرنيچر کي ضرورت نہ گنجائش، 
نہ تک، انگلستان کا موسم اگر دل اتنا ذليل نہ هوتا اور انگريزوں نے بروقت چار 

پائي نہ ايجاد کرلي هوتي تو نہ صرف يہ کہ وہ موجوده فرنيچر کي کهکهڑياں 
 چار پائي چہوڑ کر ، کا لونيز بنانے کي خاطر، سے بچ جاتے ، بلکہ پهر آرام ده

گهر سے باهر نکلنے کو بهي ان کا دل نہ چاهتا، اوور ورکڈ سورج ان کي 
سلطنت پر ايک دچدي تک همہ وقت چمکتے رهنے کي ڈيوٹي سے بچ جاتا، اور 
کم از کم آج کل کے حاالت ميں اٹواٹي کہٹواٹي لےکر پڑا رهنے کے لئے ان کے 

 ڈہنگ کي چيز تو هوتي ، هم نے ايک دن پروفيسر قاضي گهر ميں کوئي
عبدالقادر وس ايم اے ، بيٹي سے کہا کہ بقول آپ کے، انگريز تمام ايجادات کے 

موجد هيں، آسائش پسند، بے حد پريکٹکل لوگ هيں ، حيرت هے چار پائي 
استعمال نہيں بولے ادون کسنے سے جان چراتے هيں،راقم الحروف کے خيال 

 بنيادي فرق ذہن ميں ضرور رکہنا چاهئيے، وه يہ کہ يورپين فرنيچر ميں ايک
صرف بيٹہنے کے ليے هوتا، جب کہ هم کسي ايسي چيز پر بيٹہتے هي نہيں جس 

پر ليٹ نہ سکيں، مثال ميں دري، گديلے، قالين، جازم، چاندني، چارپائي،کوچہ 
هاں البتہ ايسي يار اور پہلوئے دلدار کو پيش کيا جاسکتا هے ايک چيز همارے 

تهي، جسے صرف بيٹہنے کے لئے استعمال کيا جاتا تہا، اسے حکمرانوں کا 
تخت کہتےهيں، ليکن جب انہيں اس پر لٹکا کر اور پهر لٹا کر نهال ديا جاتا هے 

۔تو يہ تختہ کهالتا تہا اور اس عمل کو تختہ الٹنا کہتے هيں  
 اسٹيشن، لکڑي منڈي او ربازار حسن ميں بجوگ

اس تمہيد غير دل پزير کا يہ کہ جہاں چارپائي کا چلن هو وہاں فرنيچر کي مقصد 
بزنس پنپ نہيں سکتي، اب اسے چوب عمارتي کہئيے يا هيزم غير سوختني دہند 

اس کا بهي هميشہ مندا هي رهتا تہا کہ دکانوں کي تعداد گا ہکوں سے زياده تهي، 
ہال سے زرا بهي گا ہک لہذا کوئي شخص ايسا نظر آجائے جو حليے اور چال ڈ

معلوم هوتو لکڑ منڈي کے دکان دار اس پر ٹوٹ پڑتے بيشتر گاهک گرد نواح 
 کانپور آتے تہے، ان یکے دهہاتي هوتے جو زندگي ميں پہلي اور آخري بار لکڑ

پجاروں کا لکڑي سے دو هي مرتبہ سابقہ پڑتا تہا، ايک اپنا گہر بناتے وقت ، 
سمے، قيام پاکستان سے پہلے جن پڑہنے والوں دوسرے اپنا کريا کرم کرواتے 

نے دلي يا الهور کے ريلوے اسٹيشن کا نقشہ ديکہا هے ، وه اس چهينا جہپٹي کا 
 ميں هم نے ديکها کہ دلي سے الهور آنے ١٩٤٥۔بخوبي اندازه کرسکتے هيں

والي ٹرين کے رکتے هي جيسے مسافر نے اپنے جسم کا کوئي حصہ دروازے 
ر نکاال ، قلي نے اسي کو مظبوطي سے پکڑ کے سالم مسافر يا کهڑکي سے باه

کو هتہيلي پررکہا اور هوا ميں ادهر اٹهاليا اور اٹها کر پليٹ فارم پر کسي 
صراحي يا حقے پر بٹها ديا، ليکن جو مسافر دوسرے مسافروں کے دہکے سے 

خود بخود ڈبے سے باهر نکل پڑے، ان کا حشر ويسا هي هوا جيسا اردو کي 
 نئي نويلي کتاب کا نقادوںکے ہاته هوتا هے، جوچيز جتني بهي جس کے کسي
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ہاته لگي ، سر پر رکه کر هوا ہو گيا، دوسرے مرحلے ميں مسافر پر هوٹلوں 
کے دالل اور ايجنٹ ٹوٹ پڑتے، سفيد ڈرل کا کوٹ پتلون ، سفيد قميض، سفيد 

باوجود هم رومال، سفيد کينوس کے جوتے، سفيد موزے، ، سفيد دانت، اس کے 
محمد حسين آزاد کے الفاظ ميں هم يہ نہيں کہہ سکتے کہ چنبيلي کا ڈہير پڑا هنس 
رها هے، ان کي هر چيز سفيد اور اجلي هوتي هے، سوائے چہرے کے، هنستے 

تو معلوم هوتا توا هنس رها هے، يہ مسافر پر اس طرح گرتے هيں جيسے 
ڑي گرتے هيں، ان کي ساري انگلستان ميں رگبي کي گيند اور ايک دوسرے کہال

تنگ ودو کا مقصد خود کچه حاصل کرنا نهيں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے 
سے باز رکهنا هوتا هے، مسالمن کو ٹونٹي دار لوٹے، مستورات، کثرت اطفال 
اور قيمے کے بہبکے سے فورا پہچان ليتے اور فورا اسالم عليکم بائي کہ کر 

ته صرف مسلمان دالل هي دہينگا مشتي لپٹ جاتے ، مسلمان مسافروں کے سا
کرسکتے تہے، جس کا دالل ہاته مسافر کے کپڑوں کے مظبوط ترين حصے پر 

پڑتا وهي ااس گہسٹيتا هو باهر لے آتا، جن کا ہاته لباس کے کمزور يا بوسيدہ 
حصوں پر پڑتا وه بعد ميں ان کو بطور دستي رومال استعمال کرتے، نيم ملبوس 

 اپني سترکشائي کرواتا، اسٹيشن کے باهر قدم رکہتا تو التعداد مسافر قدم قدم پر
پہلوان جنہوں نے اکہاڑے کو ناکافي محسوس کرتے هوئے تانگہ چالنے کا پيشہ 

اختيار کيا تها ، خود کو اس پر چہوڑ ديتے تہے، اگر مسافر کے تن پر کوئي 
رح سہاديتے، چتيہڑا اتفاقا بچہ رها تو اسے بهي رام چندر جي کي کہڑاوں کي ط

اگر کسي کے چوڑي دار کمر بند کا سرا تانگے والے کے ہاته لگ جاتا تو وه 
غريب گره پر ہاته رکہے اس ميں بندها چال آتا، کوئي مسافر کا دامن آگے سے 

کہينچتا، کوئي پهچهے سے زليخائي کرتا ، آخري راونڈ ميںس ايک تگڑا سا 
منٹنڈ اور اس کا باياں ہاته پکڑ کے تانگے واال سواري کاداياں ہاته اور دوسرا 

کهيلنے لگتے هيں، ليکن قبل اس کے هر دو فريقين اپنے اپنے حصے کي ران 
نيچے بيٹه کر مسافر کو يخلت اپنے کندہوں پر اٹہا ليتے اور تانگے ميں جوت کر 

۔هوا هو جاتا  

کم و بيش يہي نقشہ کو پر گنج کي لکڑي منڈي هوا کرتا تہا،جس کے قلب ميں 
لہ کي دکان تہي، گودام بالعموم دکان سے ملحق، عقب ميں هوتے تہے، گاهک قب

پکڑنے کے ليے قبلہ اور تين چڑي مار دکان داروں نے يہ کيا کہ دکانوں کے 
باہر سڑک پر لکڑي کے چہوٹے چہوٹے کيبن بناليے، قبلہ کا کيبن مسمند تکيئيے 

راستہ تہا، کيبن گويا ، حقے، اگال دان اور اسپرنگ سے کہلنے والے چاقوں سےآ
ايک نوع کا مچان تہا، جہاں سے گاهک کو مار گراتے تہے، پهر اسے چمکار 
پچکار کر اندر لے جايا جاتا جہاں کوشش يہ هوئي تہي، کہ خالي ہاته اور بهري 
جيب واپس نہ جانے پائے، جيسے هي کوئي شخص جو قيافے سے گاهک سے 

ے دکان دار اسے اشارے سے يا لگتا، سامنے سے گزرتا تو دور و نزديک ک
آواز دے کر بالتے، مہاراج مہاراج، ان مہاراجوں کو دوسرے دکان داروں کے 
بنجے سے چہڑانے کيلئے اور خود گہسيٹ کر اپنے کچہار ميں لے جانے کے 
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دوران اکثر ان کي پگڑياں کهل کر پيروں ميں الجه جاتيں، اس سلسسلے ميں آپس 
ائي هوچکي تهي کن منڈي کے تمام بيوپاريوں ني ميں اتنے جہگٹے اور ہاتها پ

پنجايتي فيصلہ کيا کہ گاهک کو صرف وهي دکان دار آواز دے کر بال گا جس 
کي دکان کے آگے سے وه گزرے گا، ليکن جيسے هي وه کسي دوسرے دکان 

دار کے حلقہ تشدد ميں داخل هوگا تو اسے کوئي اور دکان دار هر گز نہيں آواز 
باوجود چہينا جہپٹي اور کشم پچهاڑ بڑہتي رهي گئي تو هر دکان دے گا، اس کے 

دار کے آگے چونے سے حد بندي الئين کہينچ دي جائے گي،اس سے يہ فرق پڑا 
کہ کشتي بند هوگئي،کبڈي هونے لگي، بعض دکان داروں نے مار پيٹ، گاهکوں 

وان اور کا ہانکا کرنے اور انہيں ڈنڈا ڈولي کرکے اندر النے کے لئے بگڑے پہل
شہر کے چہٹے هوئے شہدے اور مسٹنڈے پاٹ ٹائم مالزم رکہ لئے تہے، کساد 
بازاري اپني انتہا کو پهنچي هوئي تہي، يہ لوگ دن ميں لکڑ منڈي ميں گاهکوں 

کو ڈرا دهمکا کر ناقص اور کنڈم مال خريدواتے اور رات کو يہي فريضہ بازار 
 اپني آبرو کو هر ضب زياده حسن ميں بهي انجام ديتے، بہت سے طوائفوں نے

سے زياده غير محفوض رکہنے کي غرض سے ان کو بطور پمپ مالزم چہوڑا 
تہا، قبلہ نے اس قسم کا کوئي غنڈا اور بد کردار پہلوان مالزم نہيں رکها تہا، کہ 

انہيں اپنے بازوں پر پورا بہروسہ تہا، ليکن اوروں کي طرح مال کي چرائي 
۔خرچہ بهي شامل کرليتے تہےکٹائي ميں مار کٹائي کا   

جونک، سينگي، الٹهي: آالت اخراج خون  
همہ وقت طيش کا عالم طاري رهتا تہا ، انہوں نے پہلے سے موڈ بنا کر ليٹتے 

تہے، کہ انکه کہلتے هي غصہ کرنے ميں آساني هو، پيشاني کے تين بل سوتے 
و ميں بهي نہيں مٹتے تہے، غصے کي سب سے خالص قسم وه هوتي هے، ج

کسي اشتعال کي محتاج نہ هو کسي بہت معمولي سے بات پر آجائے، غصے کے 
آخر هوتے هوتے يہ بهي نہيں ياد رهتا کہ آيا کہ کس بات پر تہا، بيوي ان کو 

 کا واقعہ هے ، ايک دن عشا کي نماز کے ١٩٣٥روزه رکهنے ديتي تہيں ، غالبا
ے کيلئے دعائيں مانگ بعد گڑ گڑا گڑ گڑاکر اپني ديرينہ پريشانياں دور کرن

رهے تہے، کہ ايک تازہ پريشاني کا خيال آتے هي ايک دم جالل آگيا، دعا هي 
ميں کہنے لگے کہ تو نے ميري پراني پريشاني هي کون سے رفع کرديں، جو 
اب ين نئي پريشاني دور کرے گا اس رات مصاال تہ کرنے کے بعد پهر کبهي 

۔نماز نہيں پڑهي  
، کہ اس زمانے ميں کن ميليے محلوں بازاروں ميں ان کے غصے پر ياد آيا

پهيري لگاتے تہے، کان کاميل نکالنے پر ہي کيا موقوف، دنيا جہان کے کام گهر 
بيٹہےهوجاتے هيں، سبزي، گوشت اور سودا سلف کي خريداري، حجامت ، 

يہاں تک کہ خود اپني مرمت بهي، ۔۔۔۔۔۔۔تعليم، زچگي، پيڑہي، کهاٹ، کهٹولے کي
 بيٹہے هوجاتي، بيبيوں کے ناخن نہرني سے کاٹنے اور پيٹه ملنے کے سب گهر

لئے نائين گہر آتي تہيں، کپڑے بهي مغالنياں گهر آکر سيتيں تہيں، تاکہ محرموں 
کو ناپ تک کي هوا نہ لگے، حاالنکہ اس زمانے ميں زنانہ پوشاک کے جو 
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ي ليٹر نمونے هماري نظر سے گزرے هيں، وه ايسے هوتے تہے، کہ کسي به
بک سکا ناپ ليکر سيے جاسکتے تہے، غرض کہ سب کام گهر ميں هي هوتے 

تہے، کہ موت تک گهر ميں واقع هوتي تہيں، اس کے لئے باهر جا کر کسي 
ٹرک سے اپني روح قبض کروانے کي ضرورت نہيں پڑتي تہي، فساد خون سے 

 کا هجوم دن کسي کے بار بار پهوڑے پهنسي نکليں، ، يا دماغ ميں خياالت فاسده
دهاڑے بهي رهنے لگے، تو گهر پر هي فصد کہول دي جاتي هے، فاضل و فاسد 

خون نکلوانے کي غرض سے اپنا سر پهڑوانے والے يا پهوڑنے کيلئے، کسي 
سياسي جلسئے ميں جانے يا حکومت کے خالف مظاهرے کرکے الٹهي کهانے 

ون کے طور پر کي ضرورت پڑتي تہي، اس زمانے ميں الٹهي کو آلہ اخراج خ
استعمال نہيں کيا جاتا تہا، جونک اور سينگي کے لگانے والي کنجرياں روز 

پهيري لگاتي تہيں، اگر اس زمانے ميں کسي حکيم کا ہاته آج کل کے نوجوانوں 
کي نبض پر پڑجائے تو کوئي نوجوان ايسا نہ بچے جس کے تہاں سينگي لگي 

گ کہ کي جس سے بات اس نظر نہ آئے، رهے سہے هم جيسے آج کل کے بزر
کو هدايات ضرور کي تو کوئي بزرگ ايسا نہ بچے گا، کس کي زباں پر حکيم 

۔صاحبان جونک نہ لگواديں  

هم واقعہ يہ بيان کرنے چلے تہے کہ گرميوں کے دن تہے قبلہ ادلے کا قورمہ 
اور خربوزه تناول فرماکر کيبن ميں قيلو لہ کر رهے تہے، کہ اچانک کن ملييے 

بن کے دروازے پر بڑے زور سے آواز لگائي کہ کان کا ميل ، خدا جانے نے کي
ميٹهي نيند سورهے تہے، يا کوئي بہت هي حسين جواب ديکہ رهے تہے، جس 

ميں گاهک ان سے تہنے داموں دهڑ ادهڑ لکڑي خريد رهے تہے، هڑ بڑا کر آٹه 
س کے بيٹهے، ايک دفعہ تو دهل گئے، چق کے پاس پڑي هوئي لکڑي اٹها کر ا

پہيچہے هوليے، کمينے کي يہ جرات کن ان کے کان کے سے ققط ايک گزر 
دور بلکہ پاس ايسے گستےخانہ طريقے چيخنے، يہ کہنا تو درست نہ هوگا، کہ 

آگے آگے وه اور پهيچے پهيچے يہ، اس لئے قبلہ غصے ميں ايسے بهرے 
ر هوئے تہے کہ کبهي کبهي اس سے آگے بهي نکل جاتے ، سڑک پر کچه دو

بہاگنے کے بعد کن ميليا گليوں ميں نکل گيا اور آنکهوں سے اوجہلک هوگيا، 
مگر قبلہ محض اپني چهٹي حس کي بتائي هوئي سمت ميںدوڑتے رهے اور يہ 
وه سمت تهي جس طرف کوئي شخص جس کے پانچوں حواس سالمت هوں ، 

 طرف جارحانہ انداز ميں لکڑي الٹهي گهماتا هر گز نہ جاتا کہ يہ تهانے کي
جاتے تهي، اس وحشيانہ دوڑ ميں قبلہ کي لکڑي اور کن مليئئ کا پگڑ جس کے 
هر پيچ ميں اس نےميل نکالنے کے اوزار اڑس رکہے تہے، زمين پر گر گيا، 

اس ميں سے ايک ڈبيا بهي نکلي جس ميں اس نے کان کا ميل جمع کررکہا تہا، 
يتا کو ديکہو يہ تمهارے نظر بچا کر اسي ميں تولہ بهر کر ميل نکال کر دکها د

کام سي نکال هے ، کسي کے کان سے گولر کے بہنگے برآمد کر کے کہتا هے 
کہ تمهارے کان ميں جو بہن بہن تن تن کي آوازيں آرهي تہيں، وه انہيں کي تہيں 

ليکن يہ سچ هے کہ وه کان کي بہول بہليوں ميں اتني دور تک سجہح سجہح 
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وس هوتا کہ ابهي کان کے راستے آنتيں بهي نکال سالئي ڈالتا چالجاتا تہا کہ محس
کر هتہيلي پر رکہ دے گا، قبلہ نے اس پگڑي کو هکي پر چڑها کر اپني کيبن 

کے سامنے اس طرح گاڑ ديا جيسا اگلے وقتوں ميں کوئي بے صبر ولي عہد ، يا 
وه نہ هو تو پهر کوئي دشمن، بادشاه سالمت کا سرکاٹ کر نيزے پر هر خاص و 

 اطالع کيلئے بلند کرديتا تہا، اس کي دہشت ايسي بيٹهي کہ دکان کے عام کي
سامنے سے بڑهئي، کهٹ بنئيے، سينگي لگانے واليوں اور سحري کيلئے 

جگانے والوں ني بهي نکلنا چہوڑ ديا، ملحقہ مسجد کا کريہيہ السورت موذان بهي 
۔عقب والي گلي سے آنے جانے لگا   

ر چگي داڑهيکانسي کي لٹيا، بالي عمريا او  
قبلہ اپنا مال بڑي توجہ، محنت اور محبت سے دکہاتے تہے، محبت کا اضافہ هم 

نے اس ليے کيا کہ وه گاهک کو تو شير کي نظر سے ديکہتے، مگر اپني 
تہا، لکڑيپر محبت سے ہاته پهيرتے رهتے، کوئي سا گو ان کا تختہ ايسا نہيں 

ه چاهيں تو ، ياد داشت سے جس کے ريشوں کے ابر اور رگوں کا طغري، اگر و
کاغذ پر نہ بناسکتےهوں، لکڑ منڈي ميں وه واحد دکان دار تہے، جو گاهک کو 
اپنا اور هر شہتير اور بلي کا شجره نسب ازبر کراديتے تہے، ان کا اپنا شجره 

اس پر اپنے جد اعلي کو ٹانگ رکہا هے، ايک ۔نسب بلي سے بهي زياده لمبا تہا
طرف اشاره کرتے هوئے کہتے، سوا انتالين فٹ لمبي هے بلي کي قامت زيبا کي 

، گونڈه کي هے، افسوس اصغر گونڈوي کے غوغائے شاعري نے گونڈه کي 
بليوں کي شہرت کا بيڑا غرق کرديا، الکه کہو، اب کسي کو يقيين هي نہيں آتا کہ 

گونڈے کي اصل وجہ شہرت خوب صورت بلياں تہيں، اصغر گونڈوي سے پهلے 
ي، بے گانٹه بلي ملتي تہي، کہ چاليس فٹ اونچا سرے پر سے ايسي سيده

چهالچہوڑ دو تو بے روک ، سيدها نيچےجہن سے آگے ٹهرتا هے، ان کے ہاں 
کا هر شہتير اصيل اور خانداني تہا، ، بيش ترخالص مغل يا روهيل کہنڈ کے 

پٹہان معلوم هوتے تہے، کہ هر آئے گئے کے کپڑے پهاڑ تے اور خود مشکل 
رتے تہے، کبهي قبلہ کونے ميں پڑے هوئے گرم و سرد سيالب چشيدہ سے چ

تختے کي طراف اتنے ادب و احترامسے اشاره کرتے گويا ابهي ابهي جودي 
پهاڑ کي ترائي سے کشتي نوح ميں سے اکہاڑ کر بطور خاص ايک دانہ آپ 

کيلئے لے آئے هيں، کبهي برمي ساگوان کے لٹہے پر شفقت سے ہاته پهيرتے 
 کہتے، مياں ابهي اس کي عمر هي کيا هے بچہ هے، بہت سے بہت اسي هوئے

سال ڈيڑه ڈيڑه سو سال کا ساگوان ارادي کے جنگلوں ميں آندهي طوفان ميں 
بالکل کهڑي کمر استادرهتا هے اور اس ليکن صاحب هے بال کا سيز نڈ، 
هے سيکڑوں بارشوں اور سات دريائوں کا پاني پيکر يہاں پہنچا هے اور اس لٹ

پر تو مگر مچه نے پيشاب بهي کيا هے ، انگلي سے اشاره کرتے هوئے، يہ جو 
کنول نين گره نظر آرهي هے، اس پر مگر مجه جس لکڑي پر موت دے اس ک 

وحشر تک نہ ديمک لگتي هے ، نہ آگ لگتي هے اس پر جواجہ عبدالحميدجو 
مچه کے منشيانہ ڈيسک کے ليےلکڑي خريدنے آئےتہے، پوچہ بہيٹے کي امگر 
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 وه جملہ مکمل نہ کرپائے تہے کہ قبلہ تنک کر ۔۔۔۔۔کهمبے سے بجاے درخت پر
بولے جي نہيں، مگر مچه تو سبيل اهل اسالم ميں زنجير سے بندہے هوئے ٹين 
کے گالس سے پاني پي کر ، سڑک پر ، ٹہل ٹہل کر استنجا سکہاتے هيں، آپ 

 کے والد صاحب کي طرح ، آيا خيال شريف ميں؟

بيس گہنٹے مزاجکي کچہ ايسي هي جواال مکهي کيفيت رهتي تہي، ايک بس چو
دفعہ حاجي محمد اسحاق چمڑے والے کچه خريدنے آئے ، قبلہ يوں تو هر قسم 
کي تعريف ميں زمين آسمان کے قالبے مال ديتے تہے، ليکن شميم پر سچ مچ 
تہي، فريقہ تہے، اکثر فرماتےتخت طائوس ميں شاه جہاں نے شيشم هي لگوائے 

شيشم کے گن گاهک اور قدر دان تو قبر ميں جا سوئے ، مگر کيا بات هے شيشم 
کي جتان استعمال کروں اتنے هي جوهر کہلتے هيں، شيشم کي جس چارپائي اور 

دادا جان دونوں کي والدت هوئي تہي، اپنے حسن تولد وتوارد کو قبلہ چارپائي 
ار رمجہتے هيں، حاجي محمد اور دادا جان دونوں کے لئے باعث سعادت و افتج

اسحاق بولے، يہ لکڑي تو صاف معلوم نہيں هوتي قبلہ نہ جانے کتنے برسوں بعد 
مسکرائے ، حاجي صاحب کي داڑهي کو ٹکٹکي بانده کر ديکہتے هوئے ارشاد 

فرمايا، يہ بات هم نے شيشم کي لکڑي،کانسي کي لٹيا، بالي عمريا اور چگي 
 ہاته پپهيرو اتني هي چمکتي هے، اعلي ذات کي داڑهي ميں هي ديکہيں کہ جتنا

شيشم کي پہچان يہ هے کہ آرا ، رنده، برما سب کهنڈے کند اورہاته شل هوجائيں 
يہ چيز تہوڑا هي هے کہ ايک ذرا کيل ٹہونکو توالف سے لے کر تک چر جائے، 

پر ايک بات هے ، تازه کٹي هوئي چيڑ سے بن مهکار کا ايک آبشار پهوٹ پڑتا 
گتا هے اس ميں نہايا جا رها هوں، جس دن کارجانے ميں چيڑ کيکٹائي هے ل

۔هونے والي هو، اس دن ميں عطر لگا کر نہيں آتا  
 سائي کے ساته عزت سادات بهي گئي

يوں تو ان کي زندگي ڈيل کارنيگي کے هر اصول کي اول تا آخر نہايت کامياب 
ڈے الگ ايجاد کيے خالف ورزي تهي، ليکن، بزنس ميں انہوں نے اپنے هتہکن

تہے، گاهک سے جب تک يہ نہ کہلواليں کہ لکڑي پسند هے، اس کي قميت 
اشارتا بهي نہيں بتاتے تہے، وه پوچہتا بهيتو صاف تال جاتے، آپ بهي کمال 

کرتے هيں، آپ کو لکڑي پسند هے ،لے جائيے، گهر کي بات هے، گاهک جب 
ئے بغير ، ہاته پہيال کر بيغانہ قطعي طعر پر لکڑي پسند کرليتا تو قبلہ ويمت بتا

۔طلب کرتے  
سستا سماں تہا، وه دوني ي اچوني کي سائي پيش کرتا جو اس سودے کيلئے 

کافي هوتي، اشارے سے دہتکارتے هوئے کہتے، چاندي دکہائوں يعني کم ازکم 
ايک کلد اروپيہ نکالو، وه بے چارہ شرما حضوري ايک روپيہ نکالتا جو اس 

سير گيہوں يا سير بہر اصلي گهي کے برابر هوتا تہا، قبلہ زمانے ميں پندره 
روپيہ لے کر اپني هتہيلي پر اس طرح رکہے رهتے کہ اسےتسلي کے لئے نظر 
تو آتا رهے، مگر جہپٹانہ مارسکے ، هتہيلي کو اپنے زياده قريب بهي نہ التے، 
 هو مبادا سودا ٹپنے سے پهلے گاهک بدک جائے کچه دهر بعد خود کہتے مبارک
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سودا پکا هوگيا،پهر قميت بتاتے جسے سن کر وه هکا بکا ره جاتا ، وه قيمت پر 
حجت کرتا تو کہتے عجيب گہن چکر آدمي هو، سائي دے کر پهرتے هوں، ابهي 
روپيہ دےکر سودا پکا کيا هےابهي تو اس ميں تمهارا ہاته کي گرمائي بهي نہيں 

پيہ تمهارا نہيں هے، کہوکہوقميت گئي اور ابهي پهر گئے، اچها کہہ دو کہ يہ رو
ناپ تول کر ايسي بتاتے کہ کائياں سے کائياں گاهک دبدها ميں پڑ جاتااور يہ 
فيچلہ نہ کرسکے کہ پيشگي ڈوبنے ميں زياده نقچان هے يا اس بہائو لکڑي 

 دوران حجت کتني هي گرما گرمي بلکہ ہاتها پائي هو جائے وه ۔خريدنے ميں
رکہتے، متہي کبهي بند نہيں کرتے تہے ، تاکہ بے آبرو اپني پتہيلي کو چت هے 

هوتے هوئے گاهک کو اطمينان رهے کہ کم از کم سائي تو محفوظ هے ، ان کے 
بارے ميں ايک قصہ مشهور تہا، کہ ايک سر پهرے گاهک سے جہگڑا هوا تو 
دهوبي پاٹ کا داؤں لہا کر زمين پر دے مارا اور چہاتي پر چڑہ کر بيٹه گئے، 

 اس پوز ميں بهي اپني هتہيلي جس پر رروپيہ رکہا تہا ، چت هي رکهي تاکہ ليکن
اسے يہ بدگماني نہ هو کہ روپيہ هتہيانا چاهتے هيں، ليکن اس ميں شک نہيں کہ 

جيسي بے داغ اور اعلي لکڑي وه بيچتے تہے ، ويسي بقول ان کے تمہيں باغ 
ي بندے نے آج تک بہشت ميں شاخ طوبي سے بهي دستياب نہ هوگي، داغي لکڑ

نہيں بيچي، سو سال بعد بهي ديمک لگ جائے تو پورے دام واپس کر دوں گا، 
بات دراصل يہ تہي کہ وه اپنے اصولوں کے پکے تہے، مطلب يہ کہ تمام عمر 

اونچي دکان، صحيح مال، ظلط مال پر سختي سے کار بند رهے، سنا هے کہ دنيا 
 دعوي هے کہ همارے پاس سوئي کے سب سے بڑے فيشن ايبل اسٹور هيرڈز کا

سے لے کر هاتہي تک دستياب هے ،کہنے والے کہتے هيں، کہ قيمت بهي 
دونوں کي ايک هوتي هے، هيرڈز اگر لکڑي بيچتا تو باخدا ايسي هي اوران هي 

۔داموں بيچتا  

 يہ چهوڑ کر آئے هيں
کانپور سے هجرت کرکے کراچي آئے تو دنيا هي اور تہي، اجنبي ماحول، بے 

وزگاري، بے گهري، اس پر مستزاد ، اپني آبائي حويلي کے دس باره فوٹو ر
مختلف زاويوں سے کهنچو کر الئے تہے، ذرا يہ سائيڈ پوز ديکہے، اور يہ 

شارٹ تو کمال کا هے ، هر آئے گئے کو فوٹو دکہا کر کہتے يہ چہوڑ کر آئے 
 ان کے بڑے هيں، جن دفتروں ميں مکان کے االٹ منٹ کي درخواستيں دي تہيں،

افسروں کو بهي کٹهرے کے اس پار سے تصويري ثبوت ، استحقاق دکہاتے، يہ 
چہوڑ کرآئے هيں، واسکٹ اور شيرواني کي جيب ميں اور کچه هو يا نہ هو 

حويلي کا فوٹو ضرور هوگا،يہ درحقيقت ان کا وزيٹنگ کارڈ تہا، کراچي کے 
ابک کہتے، ليکن جن تين فليٹوں کو کبهي ماچس کي ڈبيا ، کبهي دڑبے، کبهي ک

مہينے جوتياں چٹخانے کے باوجود ايک کابک ميں سر چہپانے کو جگہ نہ ملي 
تو آنکہيں کہليں، احباب نے سمجہايا فليٹ ايک گہنٹے ميں مل سکتا هے ، 

کسٹوڈين کي هتہيلي پر پيسا رکہو اور جس فليٹ کي چاهو چابي لے لو، مگر قبلہ 
ے کے عادي تہے، وه کہاں مانتے، مہينوں فليٹ تو اپني هتہيلي پر پيسا رکہوان
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الٹ کروانے کے سلسلے ميں بهوکے پياسے، پريشان حال سرکاري دفتروں کے 
چکر کاٹتے رهے، زندگي بهر کسي کے هاں مہمان نہ رهے اب بيٹي داماد کے 

۔ہاں مہمان رهنے کا عذاببهي سہا  
 اب کيا هوئے گا؟

مائش سے گزرتا هے تو ايک ايک انسان جب کسي گہالدينے واکے کرب يا آز
 ساعت ايک ايک برس بن جاتيهے اور يوں لگتا هے جيسے

 هر برس کے هوں دن پچاس هزار
بيٹي کے گهر ٹکڑے توڑ نے يا اس پر بار بننےکا وه تصور بهي نہيں کرسکتے 

تہے، کانپور ميں کبهي اس کے ہاں کہڑے کہڑے ايک گالس پاني پيتے تو ہاته 
که ديتے، ليکن اب؟ صبح سرجهکائے ناشتہ کرکے نلکتے پر پانچ دس روپے ر

تو دن بهر خاک چہان کر مغرب سے ذرا پہلے لوٹتے، کهانے کے وقت کہہ 
ديتےکہ ايراني هوٹل ميں کها کر آيا هوں، جوتے انہوں نے هميشہ رحيم بخش 
جفت ساز سے بنوائے، ان جوتوں کے تلے اب اتنے گهس گئے تهے، کہ چر 

ہ رهے، پيروں ميں ٹهيکيں پڑگئيں، شيروانياں ڈهيلي هوگئيں، چرانے کے الئق ن
بيمار بيوي رات کو درد سے کراه بهي نهيں سکتي تهيں، کہ سمدهيانے والوں 

کي نيند خراب هونے کا انديشہ تها، ململکے کرتوں کي لکهنوي کڑهائي ميل ميں 
يچے چهپ گئي، چنٹيں نکلنے کے بعد آستينيں انگليوں سے ايک ايک بالش ن

لٹکي رهتيں، خضابي مونچهوں کا بل تو نہيں گيا، ليکن صرف بل کهائي هوئي 
نوکيں سياه رہ گئيں، چار چار دن نہانے کو پاني نہ ملتا، موتيا کا عطر لگائے 

۔تين مہينے هوگئے  
بيوي گهبرا کر بڑے بهولپن سے مضافاتي لہجے ميں کہتيں، اب کيا هوئے گا؟، 

 کے منه سے بهت پيارا لگتا تها، اس ايک فقرے هوگا کے بجائے هوئے گا، ان
ميں وه اپني ساري سراسيمگي، معصوميت، بے بسي اور مخاطب کے علم نجوم 

سبهي کچه سموديتي تهيں، قبلہ اس کے ۔۔۔۔۔۔اور اس کے بے طلب مدد پر بهروسا 
جواب ميں هميشہ بڑے اعتامد اور تمکنت سے ديکهتے هيں، کہہ کر ان کي 

۔تهےنشفي کر ديتے   

 يہ زور دست و ضربت کاري کا ہے مقام
هر دکه، هر عذاب کے بعد زندگي آدمي پر ايک راز کهول ديتي هے، بودهيہ گيا 

کي چهاؤں تلے بده بهي ايک دکه بهري تپسيا سے گزرے تهے، جب پيٹ پيٹه 
سے لگ گيا ، آنکهيں اندهے کنوئوں کي تہ ميں بےنور هوئيں، اور هڈيوں کي 

نس کي ڈوري اٹکي رہ گئي، تو گو تم بده پر بهي ايک بهيد کہل ماال ميں بس سا
تها، جيسا اور جتنا اور جس کارن آدمي دکه بهوگتا هے، وياس هي بهيد اس پر 

کهلتا هے، نروان ڈهونڈنے والے کو نروان مل جاتا هے، اور جو دنيا کي خاطر 
۔کشت اٹهاتا هےتو دنيا اس کو راستہ ديتي چلي جاتي هے  

اک چهانکنے اور دفتر دفتر دهکے کہانے کے بعد قبلہ کے قلب حزيں سو گلي خ
پر کچه القا هوا، وه يہ کہ قاعدے قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دل والوں 
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کو قابوں ميں رکهنے کيلئے بنائے هيں، جو شخص ہاتهي کي لگام هي تالشکرتا 
 بڑه کر خود ره جائے، وه کبهي اس پر چڑه نہيں سکتا، جام اس کا هے جو

ساقي کو جام ومينا سميت اٹهالے، بالفاظ ديگر، جو بڑه کرتالے توڑ ڈالے ، مکان 
اسے کا هوگيا، کانپور سے چلے تو اپني جمع جتها، شجرہ ، اسپرنگ سے 

کهلنے واال چاقو، اختري بائي فيض آبادي کےتين ريکارڈ، مراد آبادي حقے اور 
ني دکان کاتاال بهي ڈهو کر لے آئے صراحي کے سبزکيررير اسٹنڈ کے عالوہ اپ

تهے، علي گڑه سے حاص طور پر بنوا کر، تين سير کم کانہ هوگا، مذکورہ باال 
القا کے بعد بزنس روڈ پر ايک اعلي درجے کا فليٹ اپنے ليے پسند فرمايا، 
ماربل کي ٹائلز ، سمندري هوا کي رخ کهلنے والي کهڑکياں جن ميں رنگين 

 کے زنگ آلود تالے پر اپنے عليگ تالے کي ايک ہي شيشے لگے تهے، دروزے
ضرب سے فليٹ ميں اپني آباد کاري بال منت سرکار کرلي، گويا پروفيسر قاضي 

عبدالقدوس کے الفاظ ميں، اوالل لذکر کو ثاني الزکت پر مار کر آخر الزکر کا 
قبضہ لے ليا، تختي دوبارہ پينٹ کروا کے لگادي،اس سے پہلے اس پر کسٹوڈين 

متروکہ امالک کا نام لکها تها، قبلہ عالم جالل ميں اس وهيں سے کيلوں سميت 
اکهاڑ الئےتهے، تختي پر نام کے آگے، مضطر کانپوري بهي لکهواديا، پرانے 

واقف کاروں نے پوچها کہ آپ شاعر کب سے هوگئے،فرمايا ميں نے آج تک 
ي هوتے کسي شاعر پر ديواني مقدمہ چلتے نہيں ديکها، نہ ڈگري، قرق

فليٹ پر قابض ہونے کے کوئي چار ماه بعد قبلہ چاڑي دار کا گهٹنارفو ۔ديکهي
کر رهےتهے کہ کسي نے بڑے گستاخانہ انداز سے دروازہ کهٹکهٹايا، مطلب يہ 

کہ نام کي تختي کو پهٹ پهٹايا، جيسے ہي انہوں نے ہڑ بڑا کر دروازہ کهوال، 
ہ گويا اپنے عہدے کي چپڑ اس آنے والے نے خود کا تعارف اس چرح کروايا ک

ان کے منه پر آٹها کر دے ماري هو،افسر ، محکمہ کسٹوڈين ايويکوي پراپرٹي، 
پهر ڈپٹ کر کہا بڑے مياں فليٹ کا االٹ منٹ آرڈر دکهاؤ، قبلہ نے واسکٹ کي 

جيب سے حويلي کا فوٹو نکال کر ديکها يا، ، يہ چہوڑ کر آئے هيں، اس نے فوٹو 
وئے قدرے درشتي سے کہا، بڑے مياں سنا نہيں کيا، االٹ کا نوٹس نہ ليتے ه

منٹ آرڈر دکهاؤ، قبلہ نے بڑي رسان سے اپنے بائيں پير کا سليم شاہي جوتا 
اتارا، اور اتني هي رسان سے کہ اس کو گمان تک نہ هوا کيا کرنے والے هيں، 

اس کے منه پر مارتے هوئے بولے يہ هے ياروں کا االٹ منٹ آرڈر ، کاربن 
کاپي بهي مالحضہ فرمائيے گا، اس نے اب تک يعني تا دم تذليل، رشوت کهائي، 

۔جاتے نہيں کهائے تهے، پهر کبهي ادهر کا رخ نہيں کيا   
 

 جس حويلي ميں تها ہمارا گهر

قبلہ نے بڑے جتن سے لي مارکيٹ ميں ايک چهوٹي سے لکڑي کي دکان کا ڈول 
 ٹ کي بندوق اونے پونے بيچ ڈالي ڈاال، بيوي کےجہيز کے زيور اور ويبلي اسکا

،کچه مال ادهار خريدا ، ابهي دکان ٹهيک سے جمي بهي نہيں تهي کہ ايک انکم 
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کس انسپيکٹر آنکال، کهاتے ، رجسٹريشن، روکڑبہي، اور رسيد بک کي طلبي يٹ
کيں، دوسرےدن قبلہ هم سے کہنے لگے، مشتاق مياں سنا هے آپ نے؟مہينوں 

ميں اپني اوقات خراب کرواتا پهرا ، کسي نے پلٹ کر نہ جوتياں چٹخاتا، دفتروں 
پوچها کہ بهيا کون هو، اب دل لگي ديکهيے ،کال ايک انکم ٹيکس کا تيس مار 

خان دنداناتا هوا آيا، لقہ کبوتر کي طرح سينہ پهيالئے، ميں نے سالے کو يہ 
ہا دکهادي، يہ چهوڑ کرآئے هيں، چندراکر پوچهنے لگا، يہ کيا هے؟ هم نے ک

۔ہمارے ہاں اس محل سرا کہتے هيں  
سچ جهوٹ کا حال مرزا جانيں کہ انهيں سے روايت هے کہ اس محل سرا کا 

ايک بڑا فوٹو فريم کروا کے اپنے فليٹ کي کاغذي سي ديورا ميں کيل ٹهونک 
رہے تهےکہ ديورا کے اس پار والے پٹوسي نے آکر درخواست کي ذرا کيل ايک 

سرے سرے پر ميں اپني شيرواني لٹکا سکوں ، فٹ اوپر ٹهونکيں تاکہ دو
دروازے زور سے کهولنے اور بند کرنے کي دهمکي سے اس زنگيائي کيل پر 
ساري محل سرا پنڈولم کي طرح جہولتي رہتي تهي، گهر ميں ڈاکيا يا نئي دهوبن 

۔بهي آتي تو اسے بهي سکہاتے يہ چهوڑ کر آئے هيں  
ديکها، اس سے ديکه کر ايسا لگتا تها، اس حويلي کا فوٹو هم نے بهي بار بار 

جيسے کيمرے کو موٹا نظر آنے لگا هے، ليکن کمرے کے ضعف بصارت کو 
 هر شے کے یقبلہ اپنے زور بيان سے دور رکهتے تہے، يوں بهي ماض

گردايک روماني ہالہ کهينچ ديتاهے ، گزرا هوا بهي سہانا لگتا هے، آدمي کا جب 
۔ هوجاتاهے کسي فينٹسي لينڈ ميں پناه ليتا هےکچه چہن جائے تو وہ مست ملنگ  

 جس حويلي ميں تها ہمارا گهر
قبلہ نے بڑے جتن سے لي مارکيٹ ميں ايک چهوٹي سے لکڑي کي دکان کا ڈول 
ڈاال، بيوي کےجہيز کے زيور اور ويبلي اسکا ٹ کي بندوق اونے پونے بيچ ڈالي 

 نہيں تهي کہ ايک انکم ،کچه مال ادهار خريدا ، ابهي دکان ٹهيک سے جمي بهي
کس انسپيکٹر آنکال، کهاتے ، رجسٹريشن، روکڑبہي، اور رسيد بک کي طلبي يٹ

کيں، دوسرےدن قبلہ هم سے کہنے لگے، مشتاق مياں سنا هے آپ نے؟مہينوں 
جوتياں چٹخاتا، دفتروں ميں اپني اوقات خراب کرواتا پهرا ، کسي نے پلٹ کر نہ 

لگي ديکهيے ،کال ايک انکم ٹيکس کا تيس مار پوچها کہ بهيا کون هو، اب دل 
خان دنداناتا هوا آيا، لقہ کبوتر کي طرح سينہ پهيالئے، ميں نے سالے کو يہ 

دکهادي، يہ چهوڑ کرآئے هيں، چندراکر پوچهنے لگا، يہ کيا هے؟ هم نے کہا 
۔ہمارے ہاں اس محل سرا کہتے هيں  

ے کہ اس محل سرا کا سچ جهوٹ کا حال مرزا جانيں کہ انهيں سے روايت ه
ايک بڑا فوٹو فريم کروا کے اپنے فليٹ کي کاغذي سي ديورا ميں کيل ٹهونک 

رہے تهےکہ ديورا کے اس پار والے پٹوسي نے آکر درخواست کي ذرا کيل ايک 
فٹ اوپر ٹهونکيں تاکہ دوسرے سرے پر ميں اپني شيرواني لٹکا سکوں ، 

مکي سے اس زنگيائي کيل پر دروازے زور سے کهولنے اور بند کرنے کي ده
ساري محل سرا پنڈولم کي طرح جہولتي رہتي تهي، گهر ميں ڈاکيا يا نئي دهوبن 
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۔بهي آتي تو اسے بهي سکہاتے يہ چهوڑ کر آئے هيں  
اس حويلي کا فوٹو هم نے بهي بار بار ديکها، اس سے ديکه کر ايسا لگتا تها، 

ے کے ضعف بصارت کو جيسے کيمرے کو موٹا نظر آنے لگا هے، ليکن کمر
 هر شے کے یقبلہ اپنے زور بيان سے دور رکهتے تہے، يوں بهي ماض

گردايک روماني ہالہ کهينچ ديتاهے ، گزرا هوا بهي سہانا لگتا هے، آدمي کا جب 
۔کچه چہن جائے تو وہ مست ملنگ هوجاتاهے کسي فينٹسي لينڈ ميں پناه ليتا هے  

 

 وہ ازحام کہ عقل دهرنے کي جگہ نہيں

حويلي کے چندا اندروني کلوز اپ بهي تهے، کچه کيمرے کي آنکه اور کچه چشم 
تصور کے رہين، منت، ايک سہ دري تهي جس کي دو محرابوں کي دراڑوں ميں 

بازنطنيي اينٹوں پر کانپوري چڑيوں کے گهونسلے نظر آرهے تهے، ان پر 
رٹسٹک مورش آرچيز کي تہمت تهي، چراغ رکهنے کا ايک آلہ طاقچہ ايسے آ

زاويے سےڈہا تها کہ پرتگالي آرچ کے آثار دکهائي ديتے تهے، فوٹو ميں اس 
کے پہلو ميں ايک چوبي گهڑونچي نظر آرہي تهي، جس کا شاه جہاني ڈيزاين ان 

کے جدنے آب دار خانہ خاص سے بدست خود چرايا تها، شاه جہاني هو يا نہ 
س کي ايک ٹانگ تيموري هو، اس کے مغل ميں کوئي شبعہ نہ تها، اس ليے کہ ا

تهي، حويلي کي غالم گردشيں فوٹو ميں نظر آرهي نہيں آرهي تہيں،ليکن ايک 
همسائےکا بيان هے کہ ان ميں گردش کے مارے خانداني بڑے بوڑهےرلے 

پهرتے هيں، شمالي حصے ميں ايک ستون جو مدتيں هوئيں چهت کا بوجه اپنے 
ها، رومن پلرز کا نادر نمونہ اوپر سے اوچهے کے احسان کي طرح اتار چکا ت

بتايا جاتا تها، حيرت تهيکہ يہ چہت سے پہلے کيوں نہ گرا،اس کي ايک وجہ يہ 
هوسکتي هےکہ چاروں طرف گردن گردن ملبے ميں دبے هونے کے باعث، اس 

کے گرنےکيلے کوئي خالي جگہ نہ تهيايک شکستہ ديورا کے ساته لکڑي کي 
تهي کہ يہ کہنا مشکل تها کہ کون کس کے بوسيدہ نسيني سيڑهي اس طرح کهڑي 

سہارے کهڑا ہے ، ان کي بيان کے مطابق جب دوسري منزل منهدم نہيں هوئي 
تهي تو يہاں وکٹورين اسٹائل کا گرينڈ اسٹير کيس هوا کرتا تها، اس غير موجود 

چهت پر جہاں اب چمگادڑيں بهي لٹک نہيں لٹک سکتي، قبلہ ان آهني کڑيوں کي 
تے جن ميں دادا کے زمانے ميں المانوي فانوس لٹکے رهتے تهے، نشان دہي کر

جن کي چمچئ روشني ميں دو گهنگرالي خنجرياں بحتيں جو کبهي دو کوہان 
والے باختري اونٹوں کي مخمل نشينوں کےساته آئي تهيں، اگر يہ فوٹوں کي رننہ 

تا سکتا کمنڑي کے ساته نہ ديکهے هوتے تو کسي طرح يہ قياس و ذہن ميں نہيں آ
تها کہ پانچ سو مربع گز کي ايک لڑ کهڑاتي حويلي ميں اتنے فنون تعمير اور 
ڈهير ساري تہذيبوں کا ايسا گهمسان ازدحام هوگا کہ عقل دهرنے کي جگہ نہ 

رهے گي، پہلي مرتبہ فوٹو ديکهيں تو خيال هوتا تها، کہ کيمرا ہل گيا هے، پهر 
 يہ ڈهنڈار حويلي اب تک کيسے ذارا غور سے ديکهيں تو حيرت هوتي هے کہ
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۔کهڑي ہے، مرزا کا خيال تها کہ اب اس ميں گرنے کي بهي طاقت نہيں هے   

  وہ ترا کوٹهے پہ ننگے پاؤں آنا ياد هے

حويلي کے صدر دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر جہاں فوٹو ميں گهورے 
چبوترے پر ايک کاال مرغا گردن پهيالئے اذان دے رها تها، وہاں ايک شکتہ 

کے آثار نظر آرهے تهے، اس کے پتهروں کے جوڑ اور درزوں ميں سے پودے 
روشني کي تالش ميں گهبرا کے باهر نکل پڑے تهے، ايک دن اس چبوترے کي 

طرف اشارہ کرکے فرمانے لگے، کہ يہاں آب مصفا سے لبريز سنگ سرخ کا 
هتي تهيں، هشت پہلو حوض هوا کرتا تها، جس ميں واليتي گولڈ فيش تيرتي ر

عارف مياں اس ميں پاپونير خبار کي کشتياں تيرايا کرتے تهے، يہ کہتے کہتے 
قبلہ جوش و بيان ميں اپني چهڑي لے کر کهڑے هوئے، اس سے پهٹي هوئي 
دري پر پر هشت پہلو حوض کا نقشہ کہينچنے لگے، ايک جگہ فرضي لکير 

ي نوک سے اس بد قدرے ٹيڑهي کہينچ تو اسے پير سے رگڑ کر مٹايا، چهڑي ک
ذات مجهلي کي طرف اشارہ کيا جو سب سے لڑتي پهرتي تهي، پهر ايک کونے 
ميں اس مچهلي کي بهي نشان دہي کي جس کا جي مانده تها، انهوں نے کهل کر 
تو نہيں کہا کہ آخر ہم ان کے خور تهے، ليکن هم سمجه گئے کہ مچهلي کا جي 

۔هي چاہ رہا هوگاکهٹي چيزيں اور سوندهي مٹي کو کهانے کو ب  
قبلہ کبهي ترنگ ميں آتے تو اپنے اکلوتے بے تکلف دوست رئيس احمد قدوائي 

سے فرماتے کہ جواني ميں مئي جون کي ٹيک دوپہر يا ميں ايک حيسين دوشيزہ 
کا کوٹهوں کوٹهوں ننگے پير ان کي حويلي کي تپتي چهت پر آنا، اب تک مع 

ميں آج تک نہيں آئي ، اس ليے کہ ان ڈائيالگ ياد هے، يہ بات مرزا کي سمجه 
حويلي سہ منزلہ تهي، جب دائيں بائيں پڑوس کے دونوں مکان ايک ايک منزلہ 

تهے، حسين دوشيزہ اگر ننگے پير هو اور زيور حيا اتارنے کيلئے اتاولي 
هورهي هوں تب بهي يہ کرتب ممکن نہيں، ناواقتے کہ حسينہ ان کے عشق ميں 

پلکهنفوٹو ميں حويلي کے ۔دو لخت بهي هہ هوجائےدوشيزہ هونے کے عالوہ 
سامنے ايک چہتار پلکهن اداس کهڑي ہے، اس کا تخم ان کے جد اعلي سمندر 

سياہ زانو پر سوار، کارچوبي کام کے چغے ميں چهپا کر قحط کے زمانے ميں 
دمشق سے الئے تهے، قبلہ کے قول کے مطابق ، ان کے پر دادا کے اباجان کہا 

کہ بےسروساماني کے عالم ميں يہ ننگ خالئق، ننگ اسالف ، ننگ کرتے تهے، 
وطن، ننگے سر، ننگے پير، گهوڑے کي ننگي پيٹه پر، ننگي تلوار ہاته ميں 
ليے، خيبر کے سنگالخ ننگے پہاڑوں کو پهالنگتا، وارد هندوستان هوا، جو 
ت تصوير وہ فخريہ کہينچتے تهے، اس سے تو يہ ہي ظاهر هوتا تها کہ اس وق

بزرگوار کے پاس ستر پوشي کے ليئے گهوڑوں کي دم کے سوا اور کچه نہ تها، 
سب کچه وهيں چہوڑ آئے، البتہ اثاث ۔۔۔۔۔۔جائداد، محل سرا، خدام ، مال و متاع 

البيت کا سب سے قيمتي حصہ يعني شجرہ نسب اور پلکهن کا تخم ساته لے آئے، 
الوف سے بيزار تها، تخم اور گهوڑا جو انهي کي طرح نجيب الطرفين اور وطن م
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۔شجرے کے بوجه سے رانوں تلے سے نکال پڑ رها تها   

 شجرے کي ہر شاخ پہ نابغہ بيٹها تها

زندگي کي دهوپ جب کڑي هوئي اور پيروں تلے زمين جائداد نکل گئي تو آئندہ 
نسلوں نے اسي شجر اور شجرے کے سائے تلے بسرام کيا، قبلہ کو اپنے 

 فطانت پر بڑا ناز تها، ان کا ہر بزرگ نادره روزگار تها بزرگوں کي ذہانت و
۔اور ان کے شجرے کي هر شاخ پر ايک نابغہ بيهٹا اونگ رها تها  

قبلہ نے ايک فوٹو اس پلکهن کے نيچے اس جگہ کهڑے هو کرکہينچوايا تها، 
جہاں ان کي نال گڑي تهي، فرماتے تهے، اگر کسي تخم ناتحقيق کو ميري حويلي 

 ميں شبہ هوتو نال نکال کر ديکه لے جب آدمي کويہ معلوم نہ هو کہ کي ملکيت
اس کي نال کہان گڑي ہے، اور پرکهوں کي ہڈياں کہاں دفن هيں، تو وه مني 
پالنٹ کي طرح هوجاتا هے جو مٹي کے بغير صرف بوتلوں ميں پهلتا پهولتا 

سے کرتے هے، اپني نال ،پرکهوں اور پلکهن کا ذکر اتنے فخر، غلو اور کثرت 
کرتے يہ احوال هوا کہ پلکهن کي جڑيں شجرے ميں اتر آئيں، جيسے گهٹنوں 

۔ميں پاني اتر جاتا هے   
 

 امپورٹڈ بزرگ اور يوناني ناک

وه زمانے اور تهے، شرافت اور نجابت کے معيار بهي مختلف تهے، جب تک 
 بزرگ اصلي امپورٹڈ يعني ماورا النہري اور خيبر کے اس پار سے آئے هوئے
نہ هوں، کوئي هندوستاني مسلمان خود کو عزت دار اور نجيب نہيں گردانتا تها، 
غالب کو تو شيخي بگهارنے کے لئے اپنا فرضي استاد مال عبدالصمد تک ايران 

سے امپورٹ کرنا پڑا، قبلہ کے بزرگوں نے جب بے روزگاري اور عسرت 
ر بار اپنا دست سےتنگ آکر وطن چهوڑا تو انکهيں نم اور دل گدزار تهے، با

افسوس زانوئے اسپ پر مارتے اور ايک راوي شيوہ بيان کے بقول ايک 
دوسرے کي داڑهي پر ہاته پهير کر استغفراهللا، استغفراهللا کہتے، تازہ واليت جس 

۔سے ملے ، اپنے حسن اخالق سے اس بات کا دل جيت ليا  
وگ پہلے جاں، پهر جان جاں، پهر جانے جانہ هوگئے،پهر ہي پيارے ل

بتدريج،پہلے خاں، پهر خان خاں، پهر خان خاناں هوگئے،حويلي کے آر کي 
ٹيکچير کي طرح قبلہ کے امراض بهي شاہانہ هوتے تهے، بچپن ميں دائيں 

رخسار پر غالبا آموں کي فصل ميں پهنسي نکلي تهي، جس کا داغ هنوزباقي تها، 
سال بلکہ اسي فرماتے تهے، جس سال ميرے يہاورنگ زيبي پهوڑا نکلہ، اسي 

هفتے ميں ملکہ وکٹوريہ رانڈ هوئي، ساٹه کي پيٹهے ميں آئے تو شاهجہانے 
حبس بول ميں مبتال هوگئے، فرماتے تهے کہ غالب مغل بچہ تها، ستم پيشہ 

ڈومني کو اپنے زهر عشق سے مار ڈاال، مگر خود اسي، گويا کہ ميرے والے 
رعہ پيتا هو اور قطرہ عارضے ميں مرا، ايک خط ميں مرقوم هے کہ جرعہ ج
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قطرہ خارج کرتا هوں، دمے کا دوره ذرا تهمتهما تو قبلہ بڑے فخر سے فرماتے 
کہ فيضي ککو بهي يہي مرض الحق تها، اس نے ايک قطعےميں کہا هے، کہ 

وه دوعالم ميرے سينے ميں سما گئے، مگر آدها سانس کسي طور پر نہيں 
ماتے تهے، کہ راج روگ يعني سمارہا، اپنے والد مرحوم کے با رے ميں فر

اکبري سنگر هني ميں انتقال فرمايا، مراداس سے آنتوں کي ٹي بي تهي، مرض 
۔تومرض قبلہ کي ناک تک اپني نہيں تهي، يوناني بتاتے تهے   

 مرده ازغيب بروں آيدو کارے بکند

قبلہ کو دو غم تهے، پہلے غم ک ذکر بعد ميں آئے گا، کہ وہ جاں گسل تها، 
 دراصل اتنا ان کا اپنا نہيں جتنا بيوي کا تها جو بيٹے کي تمنا ميں گهل دوسرا غم

رهي تهي، اس غربت نے بڑي منتيں مانيں ، قبلہ کو شربت ميں نقش گهول گهول 
کر پالئے ، ان کے تکيے کے نيچے تعويز رکهے، چهپ چهپ کر مزاروں پر 

 هيں، تو چاردريں چڑهائيں، ہمارے ہاں لوگ جب زندوں سے مايوس هوجاتے
۔ايک هي آس باقي ره جاتي هے،مرده ازغيب بروں آيدوکارے بکند  

پچاس ميل کے دائرے ميں کوئي مزار ايسا نہ بچا جس کے سرهانے کهڑے 
هوکر وہ اس طرح پهوٹ پهوٹ کر نہ روئي هوں، کہ اہلقبر کے پسماندگان بهي 

حب تدفين کے وقت يوں نہ روئے هوں گے، اس زمانے کے اهل القبور ، صا
کرامات هوں يا نہ هوں کم ازکم قبر کے اندر ضرور هوتے تهے، آج کل جيسا 
حال نہيں تها کہ مزار اگر خالي ازميت هے تو غنيمت جانيے، ورنہ اهللا جانے 

اندر کيا دفن هے ، جس کا اس دهوم سے عروس شريف منايا جارها هے، کوئي 
 نہهوں کہ آج فالں کا دن نہيں جاتا کہ کراچي کے اخباروں ميں ايسے اشتہارات

آسانہ عاليہ پر چادر شريف چڑہائي جارهي هے، پانچ بجے گاگر شريف، جلوس 
کيشکل ميں لے جائي جائے گي، پهر اس سے مزار شريف کو غسل ديا جائےگا، 

بعد نماز مغرب لنگر شريف تقسيم هوگا، هم نے بعض نودريافت بزرگوں کے 
کيد اتنا زور ديکها کہ دل ميں طرح نوتعمير مزاروں کے ضمن ميں تشريف پر تا

رح کے وسوسے اٹهنے لگے، ، هم نہ ضعيف العتقاد هيں،نہ وهابي ، ليکن 
کراچي کے مزار کے بارے ميں جو ہمارے سامنے پر هوا هے ، هم باعالن يہ 
۔تسليم کرتے هين کہ اس متعلق هر چيز شريف هے سوائے صاحب مزار کے  

جو جواني ميں پهيل کر پورا پيرا بن گيا، خير يہ تو ايک جملہ متعر ضہ تها 
عرض يہ کرنا تها کہ قبلہ خود کو کسي زندہ پير سے کم نہيں سپجهتے تهے، 

انهيں جب پتہ چال کہ بيوي اوالد نرنيہ کي منت مانگنے چوري چهچے نا 
محرموں کے مزار پر جانے لگي هيں،تو بہت ناراض هوئے ، وه جب بہت خفا 

ے تهے، حلوائي کي دکان سے ربڑي ، موتي چور کے هوتے تو کهانا چهوڑديت
لڈوں اور کچهوري الکر کها ليتے، دوسرے دن بيوي کا نسي کے رنگ کا دوپٹہ 

اوڑه ليتيں اور انکے پسنديدہ کهانے يعني دو پياز ، ڈيوڑهي شکر واال زرده، 
بہت تيز مچوں کے ماش کے دهي بڑے کهال کے انهيں منا لتيں، قبلہ اٹهي 
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پر اپنے ايراني اور عربي النسل بزرگوں کي نياز دلواتے، البتہ ان مرغوبات 
دهي بڑوں ميں مرچيں برائے نام ڈالواتے ، مزاروں پر حاضري پرقد غن بڑه 

 بہت روئيں دہوئيں تو قبلہ کچه پگهلے ، مزاروں پر جانےکي اجازت یجاتا، بيو
مبوہ مرد اور دے دي ، مگر اس شرط پر مزار کا مکين ذات کا کمبوہ نہ هو، ک

غزل گو شاعر سے پرده الزم هے، خواہ مردہ هي کيوں نہ هوں، ميں ان کے 
رگ وريشہ سے واقف هوں، ان کے دشمنوں سے روايت هےکہ قبلہ خود بهي 
جواني ميں شاعر اور نہہيال کے طرف سے کمبوه تهے، اکثر فرماتے مرگ 

۔کمبوہ جشنے دارد   

 کٹ کهنےبالؤ کے گلے ميں گهنٹي

فتہ بيوي کو صبر آگيا، ايک بيٹي تهي، قبلہ کو وہ عزيز سے عزيز تر رفتہ ر
هوتي چلي گئي، انهيں اس حد تک صبر آگيا ،کہ اکثر فرماتے ، خدا بڑا رحيم و 
کريم هے، اس نے بڑا فضل کيا بيٹا نہ ديا، اگر مجه پر پڑتا تو تمام عمر خوار 

۔هوتا اور اگر نہ پڑتا تو عاق کرديتا  
تني بهي چہيتي هو،، ماں باپ کي چهاتي پر پہاڑ هوتي هے، لڑکي، سياني بيٹي، ک

ضرورت رشتہ کي اشتہاري اصطالحوں کے مطابق ، قبول صورت، سليقہ 
شعار، خوش اطوار، امور خانہ، داري سے بخوني واقف ، ليکن کس کي شامت 

آئي تهي، کہ قبلہ کي بيٹي کا پيام دے، هميں آتش نمر دو ميں کود نے کا ذاتي 
جربہ نہيں، ليکن وثوق سے نہيں کہہ سکتے،هيں کہ آتش نمرود ميں بے خطر ت

کود نے سے کہيں زيادہ خطرناک کام نمردو کے شجرہ نسب ميں کود پڑنا 
هے،جيسا کہ پہلے عرض کرچکے هيں، قبلہ همارے دوست بشارت کے پهوپا، 

ے چچا اور اهللا جانے کيا کيا لگتے تهے، دکان اور مکان دونوں اعتابر س
پڑوسيبهي تهے، بشارت کے والد بهي رشتے کے حق ميں تهے، ليکن رقعہ 

بہيجنے سے صاف انکر کرديا کہ بہو کے بغير پهر بهي گزارا هوسکتا هے، 
ليکن ناک اور تانگ کے بغير تو شخصيت نا مکمل سي هوگي، بشارت نے ريل 

کي کي پٹڑي سے خود کو بند هوا کر بڑي الئن کے انجن سے اپني خود کشي 
دهمکي دي، رسيوں سے بندهوانے کے بعد شرط خود اس ليے لگا دي، کہ عين 
وقت پر اٹه کر بهاگ نہ جائيں، ليکن ان کے والد نے صاف کہہ ديا کہ اس کٹ 

قبلہ مد بغ بد لحاظ منه پهٹ مشہور ہي ۔کهنے بالؤ کے گلے ميں تمهي گهنٹي ڈالو
 کسي کي عزت نہيں ۔۔۔۔۔بلکہ بے دلي سے بهي۔۔۔۔ں تهے بهي، وه دل سے ينہ

کرتے تهے، دوسرے کو حقير سمجهنے کا کچه نہ کچه جواز ضرور نکال ليتے 
مثال کسي کي عمر ان سے ايک مہينے بهي کم هو تو اس کو لونڈا اور اگر ايک 

۔سال زيادہ هو تو بڑہو  

 ب و س ہ اور چار نقطے

ا امکان ، بقول بشارت نے ان دنوں بي اے کا امتحان دي کيا تها اور پاس هوني ک
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ان کے ، ففٹي فٹي تها، ففٹي فٹي اتنے زور سے اور فخريہ انداز ميں کہتے تهے، 
گويا اپني کانٹا تول نصفا نچف ناالئقي سے ممتحن کو کڑي آزمائش ميں ڈال ديا 

هے، فرصت هي فرصت تهي، کيرم اور کوٹ پيس کهيلتے تهے، روحوں کو 
زندوں کو شرم آجائے، کبهي دن بهر بالتے اور ان سے ايسے سواالت کرتے کہ 

بيٹهے نظير اکبر آبادي کے کليات ميں وہ نقطے والے بلينک پر کرتے جو منشي 
نول کشور پريس نے بہ تقاضا ے تہذيب و تعغريرات هند خالي چہوڑ ديے تهے، 

گفتگو ميں هر جملے کے بعد شعر کا ٹهيکا لگاتے، افسانہ نوسيي کي مشق و 
نياز فتح پوري کي اطلسي فقرہ طرازي اور ابوالکالم کي مشقت بهي جاري تهي، 

جهومتي جهامتي گج گامني نثر کي چهاپ ، ايک انهي پر موقوف نہيں، اچهے 
اچهوں کي طرز تحرير پر تهي، بعض پر ماتهےکےجهومر کے مانند ،کچه پر 

دهوبي کےنشان کي طرح اور کچه پر اس طرح جيسے انگريز مالح اپني 
يريں جسم پر گد واليتے هيں، جب ذرا گردن جهکائي ديکه محبوباؤں کي تصو

لي، کسي کي محتاجي نہيں، اردو نثر اس زمانے مين فيل پا ميں مبتال تهي، اس 
ميں کچه افاقہ هوا تو معجون فلک سي کہها کر ٹيگوري ادب پاروں کے اڑن 
۔غاليچے پر سوار هوگئي، بشارت ايک افسانےکا کال ئمکس کچه اس طرح تها  

جم آرا کي حسن آفرنيوں، سحر انگيزوں، اور حشر سامانيوں سے شام جان ان
معطر تها،وه لغزيده قدموں سے آگے بڑهياور فرط حيا سے اپني اطلسي بانهوں 
کو اپني ہي دزيده دزديده آنکهوں پ رکها، سليم ني انجم آرا کے دست حنائي کو 

کي هير تراش کالئي اپنے آہني ہاته ميں لے کر پتهرائي هوئي آنکهوں سے اس 
 چار نقطے ثبت کرديے، ۔۔۔۔اور ساق بلوريں کو ديکها اور گلنار سے لبوں پر 

اس زمانے ميں لفظ بوسہ فحش سمجها جاتا تها، لہذا اس کي جگہ نقطے لگا ديئے 
جاتے تهے، بشارت گن کر اتنے هي نقطے لگاتے جب جن کي اجازت اس وقت 

يں اچهي طرح ياد هے کہ اس زمانے کے حاالت، حيايا هيرون نے دي هو، ہم
 اس ميں جہاں ۔ميں انجمن ترقي اردو کے رسالے ميں ايک مضمون چہپا تها

جہاں لفظ بوسہ آيا وہاں مولوي عبدالحق نے بربنانے تہذيب اس کے هجے يعني 
ب س و ه چهاپ کر الٹا اس کي لذت و طوالت ميں اضافہ کرديا، يہاں ہميں ان کا 

 طرز نگارش کا مذاق اڑانا مقصود نہيں، هر زمانے کا اپنا يا اپني حبيب ليب کي
اسلوب اور آهنگ هوتا هے، لفظ کبهي انگر کها کر، کبهي عباع عمامہ، کبهي 
ڈنر جيکٹ يا فولس کيپ ، کبهي پير ميںپائل يا بيڑي پہنے نظر آتے تهے، اور 
ئے کبهي کوئي مداري اپني قاموسي ڈگڈگي بجاتا هے تو لفظوں کے سدهے سدها

يہ غريب الديار عہد ، نا آشنائےعصر، بيگانہ خويش، ۔بندر ناچنے لگتے هيں
نمک پرودہ ريش، خرابہ حسرت کہ موسوم بہ احمد، مد عو بابي الکالم 

ه ميں هستي عدم سے اس عدم هستي ميں وارد هوا ١٣٠٥ءمطابق ذوالجحہ١٨٨٨
۔اور تہمت حيات سے متہم  

دا بهي نہين هوتے، اتني خجالت، اب لوگ اس طرح نہيں لکهتے، اس طرح پي
۔طوالت و ذايت تو آج کل سيز يرين پيدائش ميں بهي نہيں هوتي  
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 کوہ آتش فشاں ميں چهالنگ

باآلخر ايک سہاني صبح بشارت نے بقلم خود رقعہ لکها اور رجسٹري سے 
بهجواديا، حاالنکہ مکتوب اليہ کے مکان کي ديوار ملي هوئي تهي، رقعہ 

 بيش پچاس اشعار پر مشتمل تها، جن ميں سے آدهے اپنے صفحات اور کم و٢٣
اور آدهے عندليب شاداني کے تهے، جن سے قبلہ کے برادرانہ مراسم تهے، اس 
زمانے ميں رقعے زعفران سے لکهے جاتے تهے،ليکن اس رقعے کے ليے تو 

رعفران کا ايک کهيت بهي ناکافي هوتا لہذا صرف القاب و آداب زعفران سے 
مضمون سرخ روشنائي سے زيڈ کے موٹے نپ سے لکها ، جن حصوں اور بقيہ 

پر بطور خاص توجہ دالني مقصود تهي ، انهيں نيلي روشنائي سے باريک 
حروف ميں لکها، مدعا اگرچہ گستاخانہ ليکن لہجہ برابر فدويانہ اور مضمون بے 

حد خوشامدانہ تها، قبلہ کے حسن اخالق، شفقت، خوش خوئي، خوش معا ملگي، 
مختصر يہ کہ هر اس خوبي کي ۔۔۔۔۔۔صلہ رحمي، نرم گفتاري، مردانہ وجاہت 

جي کهول کر تعريف کي جس کا شائبہ تک قبلہ کے کردار ميں نہ تها، ساته ساته 
 ٢٣قبلہ کے دشمنوں کے نام بانام ڈٹ کر برائي کي، ان کي تعداد اتني تهي کہ

م تها، بشارت نے جي صفحات کے کوزے ميں بند کرکے کهرل کر نا انهي کا کا
کڑا کر کے يہ تو لکه ديا کہ ميں شادي کرنا چاہتا هوں، ليکن اس وضاحت کي 
ہمت نہ پڑي کہ کس سے، مضمون بے ربط وثروليد سہي ليکن قبلہ اپنے حسن 
سيرت اور دشمنوں کي حر مزدگيوں کے بيان سے بہت خوشي هوئي، اس سے 

کہ دو دفعہ پڑه کر اپنے منشي کو پہلے ان کو کسي نے وجہيہ بهي نہيں کہا تها 
پکڑا ديا کہ تم هي پڑه کر بتاؤ صاحب زادے کس سے نکاح کرنا چاهتے هيں، 

۔اوصاف تو ميرے بيان کيے جا رهےهيں  
قبلہ دير تک اپنے مبينہ اوصاف حميدہ پر دل ہي دل ميں اترايا کيے، گليشيئر تها، 

 هوئے، بعضے کہ پگهال جارہا تها، مسکراتے هوئے منشي جي سے گويا
بعضے بے استادے شاعر کے اشعار ميں کبهي کبهي الگ گرتا ہے، اس کے 

اشعار ميں تو الفسے لے کر ے تک سارے حروف تہجي ايک دوسرے پر گرے 
پڑے هيں، جيسے عيدہ گاہ ميں نمازي ايک دوسرے کي کمر پر رکوع و سجود 

ه گيا، بشارت کي جرات رندانہ کي کہاني جس نے سني ششدر ر۔کرهے هوں
خيال تها کہ کوہ آتش فشاں پهٹ جائے گا، قبلہبي اگر ازراه تر حم سارے خاندان 

کو قتل نہيں کيا تو کم از کم هر ايک ٹانگيں ضرور توڑديں گے، يہ سب کچه 
۔نہيں هوا قبلہ نے بشارت کو اپني غالمي قبول کرليا  

 روان کيوں مارا گيا؟

فتوں کي ايک مثال هوتو بيان کريں ، قبلہ کي دکان داري اور اس کي الئي هوئي آ
کوئي گاہک اشاره يا کنايتہ بهي ان کي کسي بات يا بهاؤ پر شک کرے تو پهع 
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اس کي عزت ہي نہيں، ہاته پير کي بهي خير نہيں، ايک دفعہ عجلت ميں تهے، 
لکڑي کي قيمت چهوٹتے هي دس روپے بتادي، ديہاتي گاہک نے پونے دس 

وئے مارنے کو دوڑے کہ خت گنورا کو اتني جرات لگائے اور يہ گالي ديتے ه
 هوئي چار پائي پڑي رهتي تهي، جس کے یکيسے هوئي، دکان ميں ايک ٹوٹ

بانوں کو چرا چرا کر آرا کهينچنے والے مزدور چلم ميں بهر کے سلفے کے دم 
لگاتے تهے، قبلہ جب باقاعده مسلح هو کر حملہ کرناچاهتے تو اسچارپائي کا 

رهانے کيپٹي نکال کر اپنے دشمن يعني گاہک پر جهپٹتے،اکثر سيروا يعني س
سيروے کو پچکارتے هوئے فرماتے عجب سخت جان هے، آج تک اس ميں 

فريکچر نہيں هوا،لٹه رکهنا بزدلوں اور گنواروں کا وتيرہ هے، اور الٹهي چالنا، 
 قصائي ، کنجڑوں ، غنڈوں، اور پوليس کا کام هے، استعمال کے بعد سيروے کي
فرسٹ ايڈ کرکے يعني انگوچهے سے اچهي طرح جهاڑ پونچه کر واپس بهلنگے 
ميں لگا ديتے، اس طريقہ واردات ميں غالبا يہ حکمت عملي پوشيده تهي، کہ چار 
پائي تک جانے اور سيروا نکالنے کے وقفے ميں اگر غصے کو ٹهنڈا هونا هے 

ائل نہيں هوئي هے تو تو هو جائے، اور اگر ان کے معتوب کي بينائي اور عقل ز
وه اپني ٹانگوں کے استعمال ميں مزيد بخل سے کام نہ لے، ايک قديم چيني 

 پينترے داناؤں نے گنوائے هيں، ان ميں جو پينترا ٣٨٠کہاوت هے کہ لڑائي جو
سب سے کارآمد بتايا گيا هے، وه يہ هے کہ بهاگ لو اس کي تصديق هندو يا 

ر اور بيس ہاته تهے، پهر بهي مارا ماالسے بهي هوتي هے، روان کے دس س
گيا، اس کي وجہ هماري سمجه ميں تو يہي آئي هے، کہ بهاگنے کے ليے صرف 

دو ٹانگيں تهيں،حملہ کرنے سے پہلے قبلہ کچه دير خوخياتے تاکہ مخالف اپني 
جان بچانا چاهتا هوں توبچا لے جائے، فرماتے تهے، آج تک ايسا نہيں هوا کہ 

 کرنے سے پہلے ميں نے اس گالي دے کر خبردار نہ کسي شخص کي ٹهکائي
کيا هو،کيا شعر هے وه بهال سا؟ ہاں پشہ سے سيکهے شيوہ مردانگي کوئي جب 

قصد خوں کو آئے تو پہلے پکار دےانساني کردار ميں مچهر کي صفات پيدا 
کرکے اتنا فخر کرتے هيں هم نے انهي کو ديکها ، پروفيسر قاضي عبدالقدوس، 

بے ٹي ني ان کے خياالت سےمتاثر هو کر اپنےدو بقراطي ليکچروں ايم اے ، 
کے مجموعے بعنوان خطابات چاکسو کي آؤٹ الئن بنائي، مشرقي شعر و روايت 

ميں پشہ کا مقام تاريخي تناظر ميں معروضي زاويے سے اور موازنہ پشہ و 
ميدان شاهين ہمارے قارئين ماشااهللا عاقل هيں، اشارے کي بهي ضرورت نہيں کہ 

۔کس کے ہاته رها   

 هوں الئق تعز ير، پہ الزام غلط هے

قبلہ کي هيبت سب کے دلوں پر بيٹهي تهي، بجزدائيں جانب والے دکان دار کے ، 
وه قنج کا رهنے واال، نہايت خود سر، ہته چهت، بد معاملہ اور بد زبان آدمي تها، 

چند سال پہلے عمر ميں قبلہ سے بيس سال کم هوگا، يعني جوان اور سرکش، 
تک اکهاڑے ميں باقاعدہ زور کرتا تها، پہلوان سيٹه کہالتا تها، ايک دن ايسا هوا 
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 مرتبہ هوچکا تها، کہ پہلوان سيٹه اسے ٤/٣کہ ايک گاهک قبلہ کي سرحد ميں 
پکٹ کر گهسيٹتا هو اپني دکان ميں لے گيا اور قبلہ مہاراج مہاراج پکارتے 

ن ميںگہس کر گاهک کو چهڑا النے کي رهے، کچه دير بعد وه اس کي دکا
کوشش کررهے تهے، کہ پہلوان سيٹه نے ان کو وہ گالي دي جو وه خود سب کو 

۔ديا کرتے تهے  
پهر کيا تها قبلہ نے اپنے اسلحہ خانہ خاص يعني چار پائي سے پٹي نکالي اور 

ننگے پير دوڑتے هوئے اس کي دکان ميں دوباره داخل هوئے، گاهک نے بيچ 
رانے کي کوشش کي اور اولين غفلت ميں اپنا دانت تڑوا کر مصالحتي بچاؤ ک

کاروائي سے ريٹائرڈ هوگيا، دريده دہن پہلوں سيٹه دکان چهؤر کر بگٹٹ بهاگا، 
قبلہ اس کے پهيچے سر پٹ، تهوڑي دور جاکر اس کا پاؤ ريل کي پٹري ميں 

سا وار کيا کہ الجها اور وہ منه کے بل گرا قبلہ نے جا ليا، پوري طاقت سے اي
پٹي کے دو تکڑے هوگئے، معلوم نہيں اس چوٹ سے آئي ريل کي پٹري پ 

رگرنے سے، وه دير تک بے هوش پڑا رها، اس کے گرد خون کي نليا سي بن 
 پہلوان سيٹه کي ٹانگ کے ملٹي پل فريکچر ميں کنگريں هوگيا اور تانگ ۔گئي

 خوب پيسا کهاليا اور کاٹ دي گئي، فوگداري مقدمہ بن گيا، اس نے پولين کو
پولين نے ديرينہ عدالت کي بنا پر قبلہ کا اقدام قتل ميں چاالن پيش کرديا، 

تعزيرات هند کي اور بہت سے دفعات بهي لگاديں، لمبي چوڑي فرد جرم سن کر 
قبلہ فرمانے لگے کہ ٹانگ کا نہيں ،تعزيرات هند کا ملٹي پل فريکچر هوا هے، 

 لگي تو بيوي نے پوچها اب کيا هوئے گا؟ کندهے پوليس گرفتار کرکے لے جانے
اجکاتے هوئے بولےديکهيں گے، عدالت مجسٹريٹي ميں بيچ بچاؤ کرنے والے کا 
گاہک کا دانت اور آلہ قتل يعني چار پائي مع خون پالئي پوئي پٹي کے طور پيش 
هوئے، مقدمہ سيشن سپرد هوگيا، قبلہ کچه عرصے ريمانڈ پر جوڈيشنل حواالت 

رهے تهے، اب جيل ميں باقاعدہ خونيوں ، ڈاکوؤں ، جيب کتروں اور عادي ميں 
مجرموں کے ساته رهنا پڑا، تين چار مچٹيوں کے بعد وه بهي قبہ کو اپنا چچا 

 ان کي طرف سے يعني بحثيت وکيل صفائي کانپور کي ۔کہنے اور ماننے لگے
ر موکل کا ايک الئق بيرسٹر مصطفے رضا قريشي نے پيروي کي، مگر وکيل او

کسي ايک نکتے پر بهي اتفاق رائے نہ هوسکا، مثال قبلہ بضد تهےکہ حلف اٹها 
کر بيان دوں گا مضروب نے اپني ولديت غلط لکهوائي ہے، اس صورت اپنے 
باپ سے نہيں، باپ کي ايک اوباش دوست سے ملتي ہے، بيرسٹر موصوف يہ 

 گرنے سے آئي ہے، موقف اختيار کرنا چاهتے تهے، کہ چوٹ ريل کي پٹري پر
نہ کہ ملزم کي مبينہ ضرب سے، ادهر قبلہ کمره عدالت ميں فلمي بيرسٹروں کي 

طرح طرح ٹہل ٹہل کراور کٹہر ے کو جنهجهوڑ جنهجهوڑ کر يہ اعالن کرنا 
چاهتے تهے کہ ميں سپاهي بچہ هو، دکان دار ميرے ليے ذريعہ عزت نہين رهي 

ہيں رها، ٹانگ پر وار کرنا هماري بلکہ عر صہ دراز سے ذريعہ آمدني بهي ن
شان سپہ گري اور شيوه مردانگي کي توهين هے ، ميں تو دراصل اس کا سر 
پاش پاش کرنا چاہتا تها، لہذا اگر مجهےسزا ديني ہي تو ٹانگ توڑنےکي نہيں، 



 25

۔غلط نشانے کي ديجئے هوں الئق تعزير ، پہ الزام غلط هے  

 ايام اسيري اور جوں کا بلڈ ٹيسٹ

ت ميں فوجداري مقدمہ چل رها تها، قرائن کہتے تهے کہ سزاهوجائے گي عدال
اور خاچي لمبي ، گهر ميں هر پيشي کے دن رونا پيٹنا مچتا، اعزاہ اور احباب 
اپني جگہ پريشاناور سرا سيمہ کہ ذرا سي بات پر يہ نوبت آگئي، پوليس انهيں 

کرتي اور پہلوان هتہکڑي پہنا کر پورے شہر کا چکر دے کر عدالت ميں پيش 
سيٹه سے حق الخدمت وصول کرتي، بهولي بهالي بيوي کو يقين نہيں آتا تها، ايک 
ايک سے پوچهتيں بهيا کيا سچ مچ کي هتهکڑي پہنائي تهي؟ عدالت کے اندر اور 

باہر قبلہ کے تمام دشمنوں يعني سارے شهر کا ہجوم هوتا ، سارے خاندان کي 
منه پر توليا اور ہتهکڑي پر رومال نہيں ڈاال، ناک کٹ گئي، مگر قبلہ نے کبهي 

گشت کے دوران مونچهوں پر تاؤ ديتے تو ہتهکڑي جهن جهن جهن جهن کرتي، 
رمضان آيا تو کسي نہ مشورہ ديا کہ نماز روزه شروع کرديجئے، اپنےکان هي 
پور کے موالنا حسرت موهاني تو روزے ميں چکي بهي پيستے تهے، قبلہ نے 

واب ديا الحول وال قوتہ ميں شاعر تهوڑا هي هوں، يہ نام هوگا بڑي ہقارت سے ج
بيوي نے کئي مرتبہ پچهوايا اب کياهوئے گا؟، هر بار ۔غم روزگار سہ نہ سکا

طيش کے عالم ميں جو بات منه سے نکل جائے ۔ايک هي جواب مال ديکه ليں گے
، فرماتے يا جو حرکت سرزد هو جائے، اس پر انهيں کبهي نادم هوتے نہيں ديکها

تهے، کہ آدمي اصل کردار کي جهلک تو طيش کے کوندے ميں ہي دکهائي ديتي 
هے ، جناجہ اپنے کسي کرتوت يعني اصل کردار پر پشيمان يا پريشان هونے کو 
مردوں کي شان کے خالف سمجهتے تهے، ايک دن ان کا بهتيجا شام کو جيل ميں 

اشتہار ميں لکها گيا تها، کہ اس کهانا اور جوئيں مارنے کي دوا دے گيا، دوا کے 
کے ملنے سے جوئيں اندهي هوجاتيں هيں، پهر انهيں آساني سے پکڑ کر مارا 
جاسکتا هے ، جوں اور لکيه مانے کي مروجہ ترکيب بهي درج تهي، يعني جو 

کو بائيں ہاته سے کے انگهوٹے پر رکهو اور دائيں انگوٹهے کے ناخن سے چٹ 
ٹ سے کال يا گهر اعنابي خون نکلے تو فورا سے کچل دو، اگر جون کے پي

اکسير جالينوس مصفي خون پي کر اپنا خون صاف کيجئے، پرچے ميں يہ هدايت 
بهي تهي، کہ دوا کو کورس اس وقت جاري رکها جائے جب تک جوں کے پيٹ 

سے صاف شدہ خون نہ نکلنے لگے،قبلہ نے جنگلے کي طرف اشارے سے 
رے منه کے قريب الؤ، پهر اس سے کہا کہ برخور بهتيجے کو کہا کہ اپنا کان مي

دار زندگي کا کوئي بهروسہ نہيں، دنيا اس جيل سميت، سرائے فاني هے، غور 
سے سنو، يہ ميرا حکم بهي هے، اور وصيت بهي، لوہے کي الماري ميں دو 

هزار روپے آڑے وقت کے ليے ردي کے اخباروؤ کے نيچے چهپا آيا تها، يہ 
شهر کا نامي غنڈه کو دے دينا، اپني چچي کو ميري طرف سے رقم نکال کر الن 

دالسا دينا، الن کو ميري دعا کہنا اور يہ کہنا کہ ان چہوں کي ايسي ٹهکائي کرے 
کے گهر والے صورت نہ پهچان سکيں، يہ کہ کر اخبار کا ايک ملس هوا پرزه 
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درج تهے بتهيجے کو تهما ديا، جس کے شيے پر ان چه گواهان استغاثہ کے نام 
جن کو پٹوانے کا انهوں نے جيل ميں اس وقت منصوبہ بنايا تها، جب ايسي 

۔حرکت پر انهيں آج کل ميں سزا هونے والي تهي  
ايک دفعہ اتوار کو ان کا بهتيجا جيل ميں مالقات کيلئے آيا اور بوال کہ جيلر تک 
 بآساني وفارش پہنچائي جاسکتي هے ، اگر آپ کا جي کسي خاص کهانے مثال
زرده يا دهي بڑے ، شوق کي مثنوي، سگريٹ يا مهوے کے پان کو چاهے تو 

چوري چہپے هفتے ميں ايک بار آساني سے پہنچايا جاسکتا هے، چچي نے تاکيد 
۔سے کہا هے، عيد نزديک آرهي هے رورو کر آنکهيں سجالي هيں  

 

 ايام اسيري اور جوں کا بلڈ ٹيسٹ

ا هوا کهٹمل پکڑتے هوئے کہا مجهے قبلہ نے جيل کے کهدر کے نيکر پر دوڑت
قطعي طور کسي چيز کي حاجت نہيں، اگلي دفعہ آؤ تو سراج فوٹو گرافرسے 
حويلي کا فوٹو کہنچوا کر النا کئيمہينے هوگئے ديکهے هوئے، جدهر تمہاري 

سنرتي نے ۔چچي کے کمرے کي چق هے ، اس رخ سے کهينچتو اچهي لگے گي
تے اور تهر ناٹ تهري کي رائفل کا کنده زمين پر زور سے بوٹ کي تهاپ لگا

بجاتے هوئے ڈپٹ کر کہا مالقات کا وقت ختم هوگيا، عيد کا خيال کرکے بتهيجے 
کي آنکهيں ڈبڈبا آئيں اور اس نے نظريں نيچي کرليں،اس کے هونٹ کانپ رهے 

تهے، قبلہ نے اس کا کان پکڑا اور کهينچ کر اپنے منه تک النے کے بعد کہا، 
تو جلد ايک تيز چاقوکم از کم چه انچ کے پهل واال، ڈبل روٹي يا عيد ہاں هوسکے 

کي سويوں ميں چهپا کر بهجوادو، دوم ، بمبي ميں پينٹينگولر شروع هونے واال 
هے ، کسے ترکيب سے مجهے روزانہ اسکور معلوم هو جائے تو واهللا هر روز 

 معلوم هو عيد هو، هر شب شب برات، خصوصا وزير علي کا اسکور دن کے دن
۔جائے تو کيا کہنا  

سزا هوگئي، ڈيڑه سال قيد بامشقت، فيصلہ سنا، سراٹها کر اوپر ديکها ،گويا 
آسمان سے پوچه رهے هوں تو ديکه رها هے ،کيا هو رها هے، پوليس ني 

ہتهکڑي ڈالي ، قبلہ نے کسي قسم کے رد عمل کا اظہار نہيں کيا ، جيل جاتے 
 ميرے جد اعلي کي روح پر فتوح کتني مسرور وقت بيوي کوکہال بهيجا کہ آج

هوگي، کتني خوش نصيب بي بي هوتم کہ تمہارا دولها جي ہاں ہي الفاظ استعمال 
کيا تها، ايک حرامزادے کي ٹهکائي کرکے مردون کا زيور پہنےجيل، جارہا 

هے، لکڑي کي ٹانگ لگوا کر گهر نہيں آرها، دو رکعت نماز شکرانے کي پڑهنا 
و تاکيد کي کہ حويلي کي مرمت کراتے رہنا، اپني چچي کا خيال ، بهتيجے ک

رکہنا، ان سے کہنا يہ دن بهي گزر جائيں گے، دل بهاري نہ کريں اور جمعے 
بيوي نے پهچوايا اب کيا هوئے گا؟،جواب مال ۔کوکانسي دوپٹا اوڑہنانہ چهوڑيں

۔ديکها جائے گا  

 ٹارزن کي واپسي
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ا،لوگوں کا خيال تها، جيل سے چهوٹنے کے بعد دو سال تک دکان ميں تاال پڑا رہ
چپ چپاتے کہيں اور چلے جائيں گے، قبلہ جيل سے چهوٹے، ذرا جو بدلے 

هوں، ان کي ريڑه کي هڈي ميں جو جوڑ نہيں تهے جاپاني زبان ميں کہاوت هے 
کہ بندر درخت سے زمين پر گر پڑے ،پهر نهي بند هي رهتا ہے، سو وه بهي 

ے هوئے جيل سے نکل کر سيدهے اپنے آبائي قبستان ٹارزن کي طرح چيخت
گئے، والد کي قبر کي پاک پائينتي کي خاک سر پر ڈالي، فاتحہ پڑهي اور کچه 

۔سوچ کر مسکرا ديے  
دوسرے دن دکان کهولي، کيبن کے باہر ايک بلي گاڑ کراس پر ايک لکڑي کي 

ر طرح ٹانگ بڑهئي سے بنواکر لٹکادي، صبح و شام اس کو سي سےکهينچ ک
چڑهاتے اوراتارتےتهے، جس طرح اس زمانے ميں چهاؤنيوں ميں يونيں جيک 
چڑهايا اتار جاتا تها، جن نادہندوں نے دو سال سے رقم دبا کر رکهي تهي، انهيں 

ياد دہاني کے دهمکي آميز خطوط لکهے، اور اپنے نام کے دستخط کے 
ميں خود کو بڑے ساتهبريکٹ ميں سزا يافتہ لکها، جيل جاني سے پہلے خطوط 

فخر سے ننگ اسالف لکها کرتے تهے، کس کي مجال ن تهي، کس اس سےاتفاق 
کرے، اتفاق کرے، تو درکنا،مارے ڈر کے اختالف بهي نہيں کرسکتا تها، اب 

اپنےنام کے ساتهننگ اسالف کے بجائے، سزايافتہ اس طرح لکهنے لگاے 
 سے ان کي جهجهک جيسے لوگ ڈگرياں يا خطاب لکهتے هيں، قانون اور جيل

۔نکل چکي تهي   

 لب معشوق

اب کے دکانچلي اور ايسي چلي کہ خود انهيں بهي حيرت هوئي، دکان کے باهر 
ک لگا کر ياسي شکار گاه يعني کيبن ميں اسي ٹهسے سے گاؤں تکيے کي ٹ

بيٹهتے ، مگر زوايہ پسر گيا تها، پيروں کا رخ اب فرش کي بہ نسبت آسمان کي 
ں سکونت پزير هونے سے پہلے قبلہ گاهک کو ہاته کے طرف تها، جيل مي

ملتجيانہ اشاره سے طلب کرتے تہے، اب صرف انگشت شہادت کے خفيف سے 
اشارے سے طلب کرنے لگے، انگلي کو اس طرح حرکت ديتے جيسے ڈانواں 
ڈول پتنگ کو ٹهمکي دے کر اس کا قبلہ دسرت کرهے هو، حقے کي نسے ميں 

يا، حقہ اب پيتے کم، گڑگڑاتے زياده تهے، بدبودار اب ايک فٹ کا اضافہ کرل
دهويں ک کا چهاالوا اس طرح چهوڑتے کہ گاهک کي ناک ميں نته کي طرح 

لٹک جائے، اکثر فرماتے واجد علي شاه، جان عالم پيانے، جوخوب صورت نام 
رکهنے ميں اپنا ثاني نہ رکهتے تهے، حقے کا کيسا پيارا نام رکہا تها، لب 

 شخص کبهي حقہ کے پاس سے بهي گزرا هے وه بخوبي اندازه معشوق ، جو
لگاسکتا هے کہ جان عالم پيا کا پاال کيے لبوں سے پڑا هوگا، چناچہ معزولي کے 
بعد وه فقط حقہ اپنے ہمراه مٹيا برج لےگئے، پري خانے کے تمام معشوق لکهنؤ 

۔ں جاسکتاميں ہي چهوڑ گئے، اس ليے کہ معشوق کو نيچہ پکڑ کے گڑ گڑايا نہي  

 بلي پہ لٹکا دوں گا
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منشي ديا نرائن نگم کے رسالے زمانہ کے کاتب سے عرفي کا مشہور شعر 
احاطے کي ديوار پر ڈامر سي لکهواديا؛عرفي تو ميندش زغوغائے رقيباںآواز 
سگاں کم نہ کندر رزق گدا راهميں اس شعر سے نسلي عصبيت اور جانب دار 

تے تو دوسرا مصرع کچه يوں هوتا؛ من کي بو آتي هے ،کٹے اگر شعر کہ سک
يعني پہلوان سيٹه دکان بڑها کر کہيں اور چال گيا، قبلہ بات بے بات هر ايک کو 

دهمکي دينے لگے، کہ سالےکو اٹها کر بلي پر ٹانگ دوں گا، هيبت کا يہ عالم کہ 
اشاره تو بہت دور کي بات هے ، قبلہ جس گاهک کي طرف نظر اٹها کر ديکه 

کوئي آواز بهي نہيں ديتا تها، اگر وه از خود کسي دوسري دکان ميں ليں، اسے 
چالجاتا تو دکان دار اسے لکڑي نہيں دکهاتا تها، ايک دفعہ ايسا بهي هوا کہ 

سڑک پر يوں هي کوئي راہ گير منه اٹهائے جارها تها کہ قبلہ نے اسے انگلي 
تها اس کا سےاندر آنے کا اشاره کيا، جس دکان کے سامنے سے وه گزرها 

مالک اور منيم گهسٹتے هوئے قبلہ کي دکان ميں دکهيل ديا، اس نے قبلہ سے 
۔روہانسا هو کر کہا ميں تو مول گنج کيپتنگوں کے پيج ديکهنے جارها تها   

 وہ انتظار تها جس يہ وہ شجر تو نہيں

پهر يکا يک ان کا کاروبار ٹهپ هو گيا، وہ کڑ مسلم ليگي تهے، اس کا اثر ان کي 
زنس پر پڑا، پهر پاکستان بن گيا، انهوں نے اپنے نعرے کو حقيقت بنتے ديکها ب

هے، اور دونوں کي پوري قيمت ادا کي، گاهکوں نےآنکهيں پهر ليں ، لکڑ منڈي 
کے چوهے شير هوگئے، عزيز و اقارب جن سے وہ تمام عمر لڑتے جهگڑتے 

يک چهٹکے اور نفرت کرتے رهے، ايک ايک کرکے پاکستان چلے گئے، تو ا
کے ساته يہ انکشاف هوا کہ وہ ان نفرتوں کے بغير زنده نہيں ره سکتے اور 

جب اکلوتي بيٹي اور داماد بهياپني دکان بيچ کرکر کراچي سدهارے توانہوں نے 
بهي اپنے خيمے کي طنا بيں کاٹ ليں، دکان اونےپونے ايک دالل کے ہاته بيچي، 

لکي آڑ ميں دکان دراصل اس هي لوگوں کا کہنا تها بے نامي سودا هے، دال
لنگڑے سيٹه نے خريد کر ان کي ناک کاٹي هے، خفيف سا شبہ تو قبلہ کو بهي 

هوا تها، مگر اپنيبال سے بوم بسي يا ہمار هے، والي صورت حال تهي، ايک هي 
جهٹکے ميں پيڑهوں کے رشتے ناتے ٹوٹ گئے اور قبلہ نے پرکهوں کي جنم 

۔ کي سر زمين کا رخ کيابهوم چهوڑ کر ان کے خوابوں  
ساري عمر شيش محل ميں اپني مور پنکه انا کا ناچ ديکهتے ديکهتے، قبلہ ہجرت 
کرکے کراچي آئےتو نہ صرف زمين اجنبي لگي، بلکہ اپنے پيروں پر نظر پڑي 

تو وه بهي کسي اور کے لگے،کهولنے کي تو لي مارکيٹ ميں هر چند رائے روڈ 
مگر بات نہيں بني، گجراتي ميں مثل هے کہ پرنے پر لشتم پشتم دکان کهول لي، 

مٹکے پر نيا منه نہيں چڑهايا جاسکتا، آنے کو تو وه ايک نئي سرسبز زمين ميں 
آگئے، مگر ان کي بوڑهي آنکهيں پلکهن کوڈهونڈهتي رهيں، پلکهن تو درکنا ، 

انهيں تو کراچي ميں نيم تک نظر نہ آيا، لوگ جيسے نيم بتاتے تهے، وه دراصل 
بکائي تهي،جس کي بنولي کو لکهنؤ ميں حکيم صاحب عالم چيچيش اور بواسير 
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وه انتظار تها جس کا يہ وه شجر تو نہيں،کہاں ۔کے نسخوں ميں لکها کرتے تهے
کانپور کے ديہاتي گاهک، کہا کراچي کے نخريل سا گو ان خريدنے والے، در 

هي، کہ يہاں حقيقت انهيں جس بات سے سب سے زياده تکليف هوئي وه يہ ت
اپنے قرب و جوار ميں ، يعني اپنے سايہ زحمت ميں ايک شخص بهي ايس نظر 

نہيں آيا جسے وه بے ختر و بے وجہ گالي دے سکيں، ايک دن کہنے لگے، يہاں 
تو بڑهئي آري کا کام زبان سے ليتا هے، چار پانچ دن هوئے ايک دريده دہن 

،ابے پرے ہٹ کرکهڑا هو، کہنے بڑهئي آےا، اقبال مسيح نام تها، ميں نے کہا 
لگا، حضرت عيسي بهي تو رکهان تهے، ميں کہا کيا کفر بکتا هے؟ ابهي بلي پر 
لٹکادوں گا، کہنے لگا او لوک وي ايہي کہندےساں وه لوگ بهي حضرت عيسي 

۔سے يہي کہتے تهے  

 مير تقي مير کراچي ميں

رد کرديا تها، پہلي نظر ميں انهوں نے کراچي کو اور کراچي نے ان کو مست
اٹهتے بيٹهتے کراچي ميں کيڑے ڈالتے ، شکايت کا انداز کچه ايسا هوتا 

خضت يہ مچهر هے يا مگر مچه؟ کراچي کا مچهر ڈيڈي ٹي سے بهي نہيں ۔تها
مرتا، صرف قوالوں کي تاليوں سے مرتا هے، يا غلطي سے کسي شاعر کو کاٹ 

ں کي موت ناک ميں سے لے تو باؤال هو کر بے اوالد مرتا هے، نمردو مردو
مچهر گهسنے سے واقع هوئي تهي، کراچي کے مچهروں کا شجره نسب کئي 

نمرودوں کے واسطے سے اسي مچهر سے جا ملتا هے، اور ذرا زبان تو 
مالحضہ فرمائيں ميں نے پہلي بار ايک صاحب کو پٹے والے پکارتے سنا تو 

 چپراسي کو پٹے واال ميں سمجها اپنے کتے کو بال رهے هيں، معلوم هوا يہاں
کہتے هيں، هر وقت کچه نہ کچه پهڈا اور لفڑ هوتا رهتا هے، ٹوکو تو کہتے 

هيں، اردو ميں اس صورت حال کيلئے کوئي لفظ نہيں هے، بهائي ميرے اردو 
ميں يہ صورت حال بهي تو نہيں هے، بمبئي والے لفظ اور صورت حال دونوں 

 گاڑي ميں منه باندهے بيٹهے رهے، اپنے ساته الئے تهے، مير تقي مير اونٹ
ر سي اپني زباں بگڑتي هے، ياپنے هم سفر سے اس ليے بات نہ کي کہ زبان غ

مير صاحب کراچي ميںهوتے تو بخدا ساري عمر منه پر ڈهانا باندهے پهرتے، 
يہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بهيس بنائے پهر نے پر کسي ڈکيتي ميں دهر ليے 

و امرود کو صفري کہتے تو هم نے بهي سنا تها، يہاں جاتے، اماں ٹونک والوں ک
مرود کو جام کہتے هييں اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا ديں مراد 
نواب صاحب لسبيلہ هوتے هيں، اپني طرف وکٹوريہ کا مطلب ملکہ ٹوريا هوتو 
تها، يہاں کسي ترکيب سے دس باره جنے ايک گهوڑے پر سوري گانٹه ليں تو 

وريہ کہتے هيں، ميں دو دن الهور رکا تها، وهاں ديکها جس بازار ميں اسے وکٹ
کوئلوں سے منه کاال کيا جاتا هے، وه هيرا منڈي کہالتي هے، اب يہاں نيا فيشن 

چل پڑا هے، گانے والے کو گلوکار اور لکهنے والے کو قلم کار کہنےلگے 
تے تهے، قلم اور هيں، مياں همارے وقتوں ميں صرف نيکو کا اور بدکار هوا کر



 30

۔گلے سے يہ کام نہيں ليا جاتا تها  

 مير تقي مير کراچي ميں

ميں نے اللو کهيت ، بہار کالوني ، چاقي واڑہ اور گوليمار کا چپہ چپہ ديکها 
هے، چوده پندره الکه آدمي اخبار والے اب آدمي کہنے سےشرماتے هيں، افراد 

يں کتابوں اور عطريات اور نفوس کہتے هيں، ضرور رهتے هوں گے، ليکن کہ
کي دکان نہ ديکهي، کاغذ تک کے پهول نظر نہ آئے ، کانپور ميں هم جيسے 
شرفا کے گهروں ميں کہيں نہ کہيں موتيا کي بيل ضرور چڑهي هوتي تهي، 

خضور واال يہاں موتيا صرف آنکهوں ميں اترتا هے حد هوگئي، کراچي ميں لکه 
ا هے، گويا کم خواب کا پارچہ خريد پتي، کڑوڑ پتي سيٹه لکڑي اس طرح نپوات

رها هے، لکڑي دن ميں دو فٹ بکتي هے اور براده خريدنے والے پچاس ميں 
نے برسون اپلوں پر پکايا هواکهانا بهي کهايا هے، ليکن برادے کي انگهيٹي پر 

جوکهانا پکے گا وه صرف دو ذخمي مردوں کے چاليسويں کے ليے مناسب 
۔هے  

، مانا کہ روپيہ بہت کچه هوتا هے، مگر سبهي کچه تو بهر پائے ايسي بزنس سے
نہيں، زرکو خاجت دوا کرنے واال، قاضي الحاجات کہا گيا هے ، تسليم، مگر جب 

يہ خود سب سے بڑي حاجت بن جائے تو وه صرف موت سے رفع هوگي، ميں 
نے تو اسے زندگي ميں ايسي کافي کهتري لکڑي نہيں بچي، نہ فروختني، نہ 

ڑهئي کي يہ مجال چہاتي پہ چڑه کر کميشن مانگے، نہ دو تو مال کو سوختني، ب
گندے انڈے کي طرح قيامت تک سيتے رهوں، هائے نہ هوا کانپور بسولے 

سےسالے کي ناک اتار کر هتہلي پر رکه ديتا کہ جا اپني جروا کو دين مہر ميں 
ں کے بازار حسن دے دينا، واهللا، يہاں کا تو باوا آدم هي نراال هے ، سنتا هوں يہا

نپئير روڈ اور جاپاني روڈ پر شب زادياں اپنے اپنے درشن دريچوں ميں الل بتياں 
جلتے هي خنجراب چهاتيوں کے خوانچے لگا کر بيٹه جاتي هيں، فلموں ميں بهي 
اشرف المعالقات هي کي نمائش هوتي هے، يہتو وه هي مثل هے کہ اوچهے کے 

 جمہوريہ اسالميہ کي سرکار نے سروکار گهر تيتر، باهر باندهوں کے بهيتر،
کچه نہيں کر سکتي ، ليکن کسي طوائف کو شادي بياه ميں مجرے کيلے بالنا هو 

تو پہلے اسکي اطالع تهانہ متعلقہکو ديني پڑتي هے، رنڈي کو مرمٹ راشن 
کارڈپہ ملتے هم نے ہيہں ديکها، نقد عيش عندلطلب نہ مالتو کس کام کا، درشني 

مرزا عبد الودود بيگ اس صورت حال کي کچه اور هي تاويل ۔ا کاممنڈيوں کا کي
کرتے تهے، فرماتے هيں کہ طوائف کو تهانے سے اين او سي اس ليے لينا پڑتا 

هےکہ پوليس پوري طرح اطمينان کرلے کہ وه اپنے دهندے پر هي جارهي 
ايک دن قبلہ ۔هے، وعظسننے يا سياست ميں حصہ لينے نہيں جارهي هے

لگے ابهي کچه دن هوئے کراچي کي ايک نامي گرامي طوائف کا گانا فرمانے 
سننے کا اتفاق هو، اماں اس کا تلفظ ت وچال چلن سے بهي زياده خراب نکال، 

هائے ايک زمانہ تها، کہ شرفا اپنے بچوں کو ادب آداب سيکهنے کے ليے چوک 
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ے کام اس باب ميں بهي مرزا سوظن س۔کي طوائفوں کے کوٹهے پر بہيجتے تهے
ليتے هيں، فرماتے هيں کہ طوئفوں کے کوٹهوں پر تو اس ليے بهيجتے تهے، کہ 

۔بزرگوں کي صحبت اور گهر کےماہول سے بچے رهے  

 دوڑتا هوا درخت

کراچي شہر انهيں کسي طور پر اور کسي طرف سے اچها نہيں لگا، جهنهال کر 
ول ميں تصرف بہ بار بار کہتے اماں يہ شہر هے يا جہنم ؟ مرزا کسي دانا کے ق

جا کرکے فرماتے هيں، کہ قبلہ اس دار الحمن سے کوچ فرمانے کے بعد اگر 
خدانہ خواستہ وهيں پہيچ گئے جس سے کراچي کو تشبيہ ديا کرتے تهے ، تو 
چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد يہي ارشاد هوگا، کہ هم نے تو سوچا تها، 

ايک دفعہ ان کے ايک ۔ي نکالکراچي چہوٹا سا جہنم هے، جہنم تو بڑا سا کراچ
بے تکلفي دوست نے ان سے کہا کہ تمهيں معاشرے ميں خرابياں هي خرابياں 
نظر آتي هے، تو ان پر بيٹهے بيٹهے ان پر کڑهنے کے بجائے ان کي اصالح 

ارشاد فرمايا، سنو ميں نے ايک زمانے ميں پي ڈبليوڈي کےکام بهي ۔کي فکر کرو
بات صرف اتني ۔نڈيشنگ کا ٹهيکا نہيں لے سکتاکيسے هيں مگر دوزخ کي ايئر ک

تهي کہ اپني چهاپ ، تلک اور چهپ چهپوانے سے پہلے وه جس آئينہ ميں خود 
کو ديکه ديکه کر ساري عمر اتريا کيے، اس مين جب نئي دنيا اور نئے وطن کو 

ديکها تو وه امتداد زمانہ سے ڈسٹورٹنگ ميرر بن چکا تها، جس ميں هر شکل 
۔نه چڑاتي نظر آتي تهياپنا هي م  

ان کے کاروباري حاالت تيزي سے بگڑ رهے تهے، بزنس نہ هونے کے برابر 
تهي، ان کي دکان کي ديوار پر ايک تازه وصلي آويزاں ديکه کر هميں بڑا دکه 

نہ پوچه حال مرا، چوب خشک صحرا هوں لگا کےآگ جسے کارواں روانہ ۔هوا
ہ، آپ کو چوب خشک کون کہ سکتا هوا هم نے ان کا دل بڑهانے کيلے کہا ک

هے؟ آپ کي جواں ہمتي اور مستعدي پر ہميں تو رشک آتا هے ، خالف معمول 
مسکرائے، جبسے ڈينچرز ٹوٹے، منه پہ رومال رکه کر هنسنے لگے تهے، 

کہنے لگے، ہاں مياں آپ جوان آدمي هيں، اپنا تو يہ آحوال هےکہ منفعل هوگئے 
 کہاں پهر منه سے رومال هٹاتے هوئے کہا قوي غالب اب عناصر ميں ابتدال

برخور دار، ميں وه درخت هو جو ٹرين ميں جاتے هوئے مسافروں کو دوڑتا 
۔هوا نظر آتا هے   

 ميرے ہي من کا مجه پر دهاوا

يوں وه حتي االمکان اپنے غصے کو کم نہيں هونے ديتے تهے، کہتے تهے 
ميکسي پر غصہ هي نہ هو ،ميں ايسي جگہ ايک منٹ نہيں رہانا چاهتا جہاں آد

سکے اور جب انهيں ايسي هي جگہ رهہا پڑا تو وه زندگي ميں پہلي باراپنے آپ 
سے روٹهے، اب وه آپ هي کڑهتے، اندر هي اندر کهولتے، جلتے، سلگتے، 

ميرے هي من کا مجه پر دهاوا،ميں هي اگني ميں ہي ايندهن،انهي کا قول هے کہ 
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کي جگہ اداسي ليتي چلي جائےگي، اور يہ بڑي ياد کهو، غصہ جتنا کم هوگا، اس 
بزدلي کي بات هے، بزدلي کے ايسے هي ادس لمحوں ميں اپني پناهيں تراش 
ليں،گويا البم کهل گيا تو دهند التے سيپيارنگ کي تصويريں چشم تصور کے 

سامنے بکهرتي چلي جاتيں، هر تصوير کے ساته زمانے کا ورق الٹے چال گيا، 
 اپني ايک کہاني تهي، دهوپ ميں ابرق کے ذروں سے جلتي هر اسنيپ شاٹ کي

کچي سڑک پر گهوڑوں کے پسينے کي نرمہکار، بهيڑ کے نوزائيده بچے 
کوگلے ميں مفلر کي طرح ڈالے شام کو خوش خوش لوٹتے کسان، چلمنوں کے 

پهيچے هار سنگهار کے پهولوں سے رنگے هوئے دوپٹے ، ارهر کے هرے 
کي مانگ، خشک سالي ميں ساون کے تهوتهے، بادلوں بهرے کهيت ميں پگڈنڈي 

کو رہ رہ کر تکتي نرآس آنکهيں، جاڑے کي اجاڑ راتوں ميں ٹهٹهرتے گيدڑوں 
کي منحوس آوازيں، چراغ جلے باڑے ميں لوٹتي گايوں کے گلے ميں بجتي 

هوئي گهنٹياں، کالي بهنورات ميں چوپال کي جلتي بجهتي گشتي چلم پر طويل 
وتے هوئے کش، موتيا کے کجروں کي لپٹ کے ساته کنوارے سے طويل تر ه

پنڈے کي بگوال مہکار، ڈوبتے سورج کي زرد روشني ميں تازه قبر پر جلتي اگر 
بتي کا بل کهاتا هوا دهواں، دہکتي بالو ميں تڑختے چنوں کي سوندهي لپٹ سے 

هي ان پهڑ کتے هوئے نتهنے، ميونسپلٹي کي مٹيکے تيل کي اللٹين کا بهيکا يہ ت
کے گائوں کے ست سگند، يہ ان کے اپنے نافہ ماثي کي مهکار تهي، جو يارون 

۔کے دشت ميں دواني پهرتي تهي  

 اولتي کي ٹپاٹپ

ستر سالہ بچے کے ذہن ميں تصوريں گڈمڈ وهنے لگتيں، خوشبوئيں، نرماہٹيں 
اور آوازيں بهي تصوير بن بن کر ابهرتيں، اسے اپنے گائوں ميں مينہ برنسے 

ايک ايک آواز الگ سنائي ديتي ، ٹين کي چهت پر تڑ تڑ بجتے هوئے تاشے، کي 
سوکہے پتوں پر کراري بوندوں کو شور، پکے فرش پر جہاں انگل بهر پاني 

 بوند گرتي تو ايک موتيوں کا تاج سا هوا ميں اچهل یکهڑا هوجاتا وہاں، موٹ
گرمي دانوں سے پڑتا، تپتي کهپريلوں پر اڑتي بدلي کے جهالے کي سنسنا هٹ، 

اوپڑے بالک بدن پر برکها کي پہلي پهوار، جيسے کسي نے منتهول ميں نهالديا، 
جو ان بيٹے کي قبر پر پہلي بارش اور ماں کاننگهے سرآنگن ميں آ آ کر آسمان 

کي طرف ديهکنا، پهبک اٹهنے کے ليے تيار مٹي پر ٹوٹ کے برسنے والے 
اوان کے گيتش کي تال پر بجتي بادلوں کي هرادل گرم لپيٹ ، ڈهولک پر س

چوڑياں اور بے تال قہقہے سوکہے تالب کے سرسراتے ريلے، تهوني سے 
لٹکي هوئي مٹي دراڑوں کو لوازتي جال ميں ترسا ترسا کربرسنے والي بارشوں 

کے همک کر پرائے آنگن ميں گرتے پر نالے ، آموں کے پتوں پر مجيرے 
۔يں ليتي دوشيزائيںبجاتي نرسل بوچهار اور جهولوں پر پينگ  

اور پهر رات کے سناٹے ميں پاني تهمنے کے بعد سوتے جاگتے ميں اولتي کي 
ٹپاٹپ اولتي کي ٹپاٹپ تک پپهنچتے پپهنچتے قبلہ کي آنکهيں جل تهل هوجاتيں، 
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بارش تو ہم انهيں اپنے الهور اور نتهيا گلي کي ايسي دکهاسکتے تهے کہ عمر 
پر اولتي کہاں سے التے ؟ اسے طرح آم تو هم رفتہ کي ساري ٹپاٹ بهول جاتے، 

ملتان کا ايک سے ايک پيش کرسکتے تهے، دسہري، لنگڑا ، ثمر بہشت، انور 
رتول ، ليکن همارے پپنجاب ميں تو ايسے درخت ناپيد هيں جن ميں آموں کے 
بجاے دوشيزائيں لٹکي هوئي هوں، چناچہ ايسے نازک موقعوں پر هم خاموش، 

۔ خرگوش بنے اولتي کي ٹپاٹپ سنتےرهتےهمہ تن گوش، بلکہ  

 قبلہ کا ريڈيو اونچا سنتا تها

دريا کے بہاؤکے خالف تيرنے ميں تو خير کوئي نقصان نہيں ، همارا مطلب هے 
کہ دريا کا نقچان نہيں، ليکن قبلہ کو تو سيکڑوں فٹ کي بلندي سےگرتے هوئے 

کہ تمام عمر نيچے آبشار نيا گرا پر تير کر چڑهنا چاهتے تهے، يايوں کہيے 
والي ايس کے ليٹر سے اوپر چڑہنے کي کوشس کرتے رهے، اور ايس کے ليڑ 

بنانے والے کو گالياں ديتے رهے، ايک دن کہنے لگے مشتاق مياں يہ تمہارا 
 نہ خريداري کي تميز، نہ خودراي کے ۔کراچي بهي عجب مردم شناس شهر هے 

 جس زمانے ميں بشارت مياں آداب، نہ کسي کي بزرگي کا لحاظ مالحظہ، ميں
کے ساته بہار کالوني ميں رهتا تها، ايک بيٹري سے چلنے واال ريڈيو خريد ليا 

تها،اس زمانے ميں ريڈيو ميں کار کي بيٹري لگواني پڑتي تهي، بہار کالوني ميں 
بجلي نہيں تهي، اس کا رکهنا اور چالنا ايک درد سر تها، بشارت مياں روزانہ 

انے ميں لے جاتے اور چارج هونے کيلئے آرامشين لگاديتے، بيٹري اپني کارخ
ساته آٹه گهنٹے ميں اتني چارج هو جاتي تهي کہ بس ايک آدها گهنٹا بي بي سي 

سن ليتا، اس کے بعد ريڈو سے آرا مشين کي آوازيں آنا شروع هوجاتيں اور ميں 
 بے گانٹه اٹه کر چال جاتا،گهر کے پچهواڑے ايک چپيچ گٹ اونچي نہايت قيمتي،

بلي گاڑ کر ايريل لگارکها تها،اس کے باوجود ريڈيو اونچا سنتا تها، آئےدن پتنگ 
اڑانے والے لونڈے ميرے ايريل سے پيچ لڑاتے، مطلب يہ کہ اس ميں پتنگ 

الجها کر زور آزمائي کرتے، ڈور ڈوٹ جاتي، ايريل خراب هوجاتا، ارے صاحب 
 تها، اسپ ريہ کئي پتنگيں چوبيس ايريل کيا تها، پتنگوں کا فضائي قبرستان

گهنٹے اس طرح پهڑ پهڑاتي رهتيں ، جيسے سڑک کے کنارے کسے نوفويده 
پير کےمزار پر جهنڈياں، پچيس فٹ کي اونچائي پر چڑه کر ايريل دوباره لگانا، 
نہ پوچہئيے کيسا عذاب تها، بس يوں هي سمجهئيے سولي پہ لٹک کے بي بي سي 

نس روڈ کے فليٹ ميں منتقل هونے لگا تو سوچا، وہاں سنتا تها، بہر حال جب بر
تو بجلي هے چلو ريڈيو بيچتے چليں، بشارت مياں بهي عاجز آگئے تهے، کہتے 
تهے، اس سے تو پتنگوں کي پهڑ پهڑا ہٹ براڈ کاسٹ هوتي هے، ايک دور کے 

روپے ميں سودا پکا هوگيا، علي الصبح وه نقد رقم لے آيا، اور ٢٥٠پڑوسي سے 
نے ريڈيو اس کے حوالے کرديا، رات کو گياره بجے پهاٹک بند کرنے باهر ميں 

نکال تو کيا ديکهتا هوں وه شخص اور اس کے بيل جسي گردن والےدو بيٹے 
کدال پهاؤڑا ليے مزے سے ايريل کي بلي کو اکهاڑ رهے هيں، ميں ڈپٹ کر 
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ي اکهاڑ پوچها يہ کيا هورها هے؟ سينہ زوري ديکهوں کہتے هيں، بڑے مياں بل
ڈهائي سو روپے ميں ريڈيو بيچا هے بلي سے کيا تعلق ۔رهے هيں، هماري هے

تعلق نہيں تو همارے ساته چلو اور ذرا بلي کے بغير بجا کے دکهاؤ يہ تو اس کي 
سالے کي زبان گدي سے کهينچ ليتا اور ان حرامي ۔نہ هوا کانپور ۔ايسسري هے

ا سي اڑا ديتا ، ميں نے تو زندگي پلوں کي بيل جيسي گردن ايک ہي وار ميں بهٹ
ميں ايسا بد معاملہ، بے ايمان آدمي نہيں ديکها، اسي اثنا ميں وه نابکار بلي اکهاڑ 

بور لے ١٢کے زمين پر لٹال چکا تها، ايک دفعہ جي ميں تو آيا کہ اندر جا کر 
آؤں اور اسے بهي بلي کے برابر ميں لٹال دوں پهر خيال آيا کہ بندوق کا الئنسس 
تو ختم هوچکا هے ، اور کمينے کے منه کي لگنا، اس کي بے قصور بيوي رانڈ 

هو جائےگي، وه زياده قانون چهانٹںے لگا تو ميں کہا، جا جا تو کيا سمجهتا 
 قبلہ حويلي کي ۔هے؟ بلي کي حقيقت کيا هے ، يہ ديکه يہ چهوڑ کے آئے هيں
۔ے گئےتصورير دکهاتے هي ره گئے اور وه تينوں بلي اٹها کر ل  

 معذور بيوي اور گشتي چلم

ان کي زندگي کا ايک پہلو ايسا بهي تها، جس کا کسي نے انکو شراتہ ذکر کرتے 
نہيں سنا تها، هم اس کي طرف ابتدائي حصے ميں اشاره کرچکے هيں، ان کي 
شادي بڑے چاؤ چونثلے سے هوئي تهي، بيوي بہت خوب صورت، نيک طينت 

شادي کے چند سال بعد ايک مرض الحق هوا کہ اور سليقہ شعار خاتون تهيں، 
پہنچوں تک دونوں ہاتهوں سے معذور هوگئيں، قريبي اعزہ بهي ملنے سے گريز 

کرنے لگے، روز مره کي مالقاتيں ، شادي غمي ميں شرکت ، سبهي سلسلے 
رفتہ رفتہ منقطع هوگئے، گهر کا سارا کام نوکر اور مامائيں تو نہيں کرسکتي 

سے محبت اور دل سوزي سےتمام عمر بے عذر خدمت اور تهيں، قبلہ جس 
ديکه ريکه کي، اس کي مثال مشکل سے ملے گي، کبهي ايسا نہيں هوا کہ ان کي 

چوٹي بے گندهي اور دوپٹہ بے چنا هو، يا جمعے کو کاسني رنگ کا نہ هو، وقت 
نے سر پر کانسي دوپٹے کے نيچے روئي کے گالے جماديے، مگر ان کي توجہ 

يار ميں جو ذرا فرق آيا هوں، يقين نہيں آتا تها، کہ ايثار و رفاقت کا يہ وه اور پ
پيکر وهي مغلوب الغضب آدمي هے جو گهر کے باهر ايک چلتي هوئي تلورا 

هے، زندگي کا بهر کا ساته هو تو صبر اور سجهاؤ کي آزمائش کے هزار 
 آواز ميں مرحلے آتے هيں، مگر انهوں نے اس معذور بي بي سے کبهي اونچي

۔بهي بات نہيں کي  
کہنے والے کہتے هيں کہ ان کي جهالہٹ اور غيظ و غضب کي ابتدا اسي سانحہ 

معذوري سے هوئي، وه بي بي تو مصلے پر ايسي بيٹهيں کہ دنيا ميں جنت مل 
گئي، قبلہ کو نماز پڑهتے کسي نے نہيں ديکها، ليکن زندگي بهر جيسي سچي 

ر جيسي بے عذر اور خاموش خدمت انهوں نے محبت اور راتوں کو اٹه اٹه ک
چاليس برس تک کي، وهي ان کيعبادت و رياضت، وه ہي ان کا ورد وظيفہ اور 
وه ہي ان کي دعائے يم شبي تهي، وه بڑا بخشن رہا هے، شايد يہي انکا وسيلہ 
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ايک دور ايسا بهي آيا کہ بيوي سے ان کي يہ حالت نہ ديکهي ۔بخشائش بن جائے
ا کسي رانڈ ،بيوه سے شادي کرلو، بولے ،ہاں، بهاگوان، کريں گے، گئي ،خود کہ

کہيں دو گز زمين کا ايک ٹکڑا هے جو نہ جانے کب سے هماري بارات کي راه 
ديکه رها هے، وهيں چار کاندهوں پہ ڈوال اترے گا،، بيوي مٹي سدا سہاگن هے 

 آنسو بيوي کي آنکه ميں۔سا جائيں گے اک روز زميں ميں اوڑه کے هم بهي
ديکہتے تو بات کا رخ پهير ديا کرتے، وه اپني ساري ،اميجري، لکڑي، حقے 

اور تمباکو سے کشيد کرتے تهے، بولے، بيوي ، يہ رانڈ بيوه کي قيد تم نے 
کياسوچ کر لگائي؟ مانا شيخ سعدي کہہ گئے هيں، زن بيوہ مکن اگر چہ 

ے بهکوا، پهر پيوے حوراست، مگر تم نے شايد وه پوبي مثل نہيں سني پہلے پيو
تمکوا، پيچهے پيوے حليم چاٹ ، يعني جو شخص پہلے حقہ پيتا تها، وه بدهو 

هے در اصل وه تو چلم سلگانے اور تاؤ پر النے ميں هي جٹا رهتا هے، تمباکو 
کا اصل مزه تو دوسرے شخص کے حصے ميں آتا هے اور جو آخر ميں پيتا 

۔کرتا هےهے وه جلے هوئے تمباکو سے خالي بهک بهک   

 جدهر جائيں دہکتے جائيں

کراچي ميں دکان تو پهر بهي تهوڑي بہت چلي، مگر قبلہ بالکل نہيں چلے، 
زمانے کے تغير اور گرد پيش پر کس کا زور چال هے، جو ان کا چلتا، حوادث 
کو روکا نہيں جاسکتا هے، شخصيت ميں پيچ پڑجائيں تو دوسروں کے عالوه 

، ليکن جب وه نکلنے لگيں تو اور زياده اذيت خود کو بهي تکليف ديتےهيں 
هوتي هے، کراچي ہجرت کرنے کے بعد اکثر فرماتے کہ ڈيڑه سال جيل ميں ره 

کر جو تبديلي مجه ميں نہ آئي وه يہاں ايک هفتے ميں آگئي، يہاں تو بزنس کرنا 
ايسا هےجيسے چنگهاڑے کے تاالب ميں تيرنا ، کانپور هي کے چهٹے هوئے 

اں شير بنے دندناتے پهرتے هيں، اور اچهے اچهے شرفا هيں، کہ چها کٹے يہ
 گيدڑ کي طرح دم کٹوا کے بهٹ ميں جا بهيٹے ، ايسا بجو پڑا

خود بخود بل ميں هے هر شخص سمايا جاتا،جو دانا هيں وہ اپني د ميں چهپائے 
بلوں ميں گهسے بيٹهے هيں،باهر نکلنے کي ہمت نہيں پڑتي ، اس پر مرزا نے 

کان ميں کيا کہا،انيس دم کا بهروسا نہيں ٹهہر جاؤ،ايک دوست نے اپني ہمارے 
ں آسکتا، يآبرو جو کهم ميں ڈال کے قبلہ سے کہا کہ گزار هو زمانہ لوٹ کر نہ

حاالت بدل گئے ، آپ بهي خود کو بدل ليجئے، مسکرائے ،فرمايا، خربوزہ خود 
۔کو گول کرلے تب بهي تربوز نہيں بن سکتا  

 تهي کہ زمانے کا رخ پہچاننے کي صالحيت ،حلم و بات دراصل يہ
بردباري،نرمي اور لچک نہ ان کي سرشت ميں تهي اور نہ زميں دارانہ ماحول 
اور معاشرے ميں ان کا شمار خوبيوں ميں هوتا تها، سختي، خورائي، تمکنت، 

ں، بلکہ فيوڈل کردار کي راستي اور مظبوطي يخشونت اور جالل مزاج عيب نہ
تصور کيے جاتے تهے ، اور زميں دار تو ايک طرف رهے، اس کي دليل 

هم نہ نکہت هيں، نہ گل ۔زمانے کے علما تک ان اوصاف پر فخر کرتے تهے
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هيں، جو مہکتے جاويں،آگ کي طرح جدهر جاويں دہکتے جاويں،قبلہ کے 
حاالت تيزي سے بگڑنے لگے تو ان کے بہي خواہ مياں انعام الہي نے جو اپني 

اوصف انکے مزاج اور معامالت ميں درخورکهتے تهے، عرض خوردي کے ب
کيا دکان ختم کرکے ايک بس خريد ليجئے، گهر بيٹهے آمدني کا وسيلہ هے ، 

روٹ پرمٹ ميرا ذمہ ، آج کل اس دهندے ميںبڑي چاندي هے، يک بارگي جالل 
آگيا، فرمايا ، چاندي تو طبلہ سارنگي بجانے ميں بهي هے، ايک وضع داري کي 

 بزرگوں سے چلي آرهي هے، جس کا تقاضا هے کہ خراب و خوار ہي هونا ريت
مقدر ميں لکها هے تو اپنے آبائي اور آزموده طريقے سے هوں گے، بندہ ايسي 

چرغ اب هميں جو دے هے ، نہيں ليتے هم،کونين بهي ۔چاندي پر الت مارتا هے
 گو دے هے، نہين ليتے هم

ه،جس ڈهب سے کہ وه دے هے ، نہيں هم ليتے هيں جس ڈہب سے، نہيں ديتا و
 ليتے هم

 آخري گالي

کاروبار مندا بلکہ ٹهنڈا، طبعيت زنگ رنگ، بے دلي کے عالم ميںدن گزر رهے 
تهے، دکان داري اب ان کي مالي نہيں، نفسياتي ضروت تهي، سمجه ميں نہيں آتا 

کہ ان تها کہ دکان بند کردي تو گهر ميں پڑے کيا کريں گے، پهر ايک دن يہ هوا 
کا نيا پٹهان مالزم زرين گل خان کئي گهنٹے دير سے آيا، هر چند غصے کو 

پينے کي کوشش کرتے، ليکن پراني عادت کہيں جاتي هے، چند ماه قبل انهوں 
نے ايک ساٹه سالہ منشي آدهي تنخواہ پر رکها تها، جو گير وے رنگ کا ڈهيال 

رے حساب کتاب کررهے هيں، ڈهالہ جبہ پہنے، ننگے پير زمين پر آلتي پالتي ما
کرسي يا کسي بهي اونچي چيز پر بہيٹنا اس کے مسلک ميں منہ تها، وارثي 
سلسلے سے کسي بزرگ سے بيت تها، فرض شناس، ايمان دار، پابندصوم 

صلوتہ، زود رنج کا کام ميں چوپٹ، قبلہ نے طيش ميں آکر کہا ايک دن اسے 
ي نا کيا ،اس نے رسان سے کہاں، حرام خور کہہ ديا، سفيد داڑهي کا لحاظ به

حضور کے ہاں جوشے وافر ملتي هے وه هي تو فقير کهائے گا، سالم عليکم يہ 
جا وه جا دوسرے دن سے منشي جي نے آنا اور قبلہ نے حرام خور کہناچهوڑ 

ديا، ليکن حرام خوروں کے عالوه اور بهي تو دل دکهانے والے بہيتر لفظ هيں، 
 کہتے هيں ان کے منه سےرواني اور سرگرامني زرين گل خان کو سخت ست

ميں وہي گالي نکل گئي جو اچهے دنوں ميں ان کا تکيہ کالم هوا کرتي تهي، گالي 
کي بهانک گونج دره آدم خيل کے پهاڑوں تک ٹهنٹهناتي پہنچي جہاں زرين گل 

بيوہ ماں رهتي تهي وه چه سال کا تها، جب ماں نے بيوگي کي چادر اوڑهي 
ه سال کا هوا تو اس نے وعده کيا کہ ماں ميں اور بڑا هوجاؤں تو ےهي، بار

کراچي ميں نوکري کرکے تجهے پہلي تنخواہ سے بغير پيوند کي چادر بهيجوں 
گا، اسے اج تک کسي نے يہ گالي نہيں دي تهي، جوان خون، غصيال مزاج، 

تار کر  زريں گل نے ان کي ترچهي ٹوپي ا۔پهٹان کي غيرت اور پختو کا سوال تها
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پهينک دي اور چاقو تان کر کهڑا هوگيا، کہنے لگا بڈهے ميرے سامنے سے ہٹ 
 تيرا پليد مرده بلي پہ ۔جا، نہيں تو ابهي تيرا پيٹ پهاڑ کر کليجا کچا چبا جاؤں گا

ايک گاهک نے بڑه کر چاقو چهينا، بڈهے نے جهک کے زمين سے ۔لٹکا دوں گا
۔ر سر پر رکه لياپني مخملي ٹوپي اٹهائي اور جهاڑے بغي  

 کون کيسے ٹوٹتا هے

دس پندره منٹ بعد وه دکان ميں تاال ڈال کر گهر چلے آئےاور بيوي سے کہہ 
ديا، اب هم دکان نہيں جائيں گے، کبه دير بعد محلے کي مسجد سے عشاء کيا 

اذان کي آواز بلند هوئي اور وہ دوسرے هي اهللا اکبر پر وضو کرکے کوئي 
ے لئے کهڑے هوئے تو بيوي دهک کر ره گئيں کہ خير چاليس سال بعد نماز ک

تو هے، اس ليے کہ انهيں دو سورتون کے عالوه کچه ياد نہيں رهتا ، وتر 
بهيادهورے چهوڑ کر سالم پهير ليا کہ يہ تک ياد نہيں آرها تها کہ دعائے قنوت 

۔کے ابتدائي الفاظ کيا هيں  
بهي سکتا هے ، اور يوں وه سوچ بهي نہيں سکتے تهے کہ آدمي اندر سے ٹوٹ 

ٹوتتا هے اور جب ٹوٹتا هے تو اپنوں بيگانوں سے حد يہ کہ اپنے سب سے بڑے 
دشمن سے بهي صلح کرليتا هے ، يعني اپنے آپ سے ، اسي منزل پر بصيرتوں 

۔کا نزول هوتا هے ، دانش و بينش کے باب کہلتے هيں  
  کے بيچچشم هو تو آنہہ خانہ هے دهر، منه نظر آتے هيں ديواروں

  کون کيسے ٹوٹتا هے

ايسے بهي محتاط لوگ هيں جو پيکار و فشار زيست سے بچنے کي خاطر خود 
کو بے عملي کے حصار عافيت ميں قيد رکهتے هيں، يہ بهاري و قميتي پردوں 
کي طرح لٹکے لٹکے هي لير لير هوجاتے هيں، کچه گم صم گمبهير لوگ اس 

ن سے دراڑ جو عمدہ پينٹ يا کسي ديوار کي مانند تڑختے هيں،جس کي مہي
آرائشي تصوير سے باآساني چهپ جاتے هيں، اس بات کي غمازي کرتي هے کہ 
نيو اندر هي اند کسي صدمے سے زمين ميں دهنس رهي هے، بعض لوگ چيني 
کے برتن کي طرح ٹوٹتے هيں، کہ مسالے آساني سے جڑ تو جاتے هيں، مگر 

رتن بعد ميں ، اس کے برعکس کچه ڈهيٹ وه بال اور جوڑ پہلے نظر آتا هے ، ب
اور چپکو لوگ ايسے اٹوٹ مادے کے بنےهوتے هيں کہ چيونگ گم کي طرح 
کتنا هي چباؤ توٹنے کا نام نہيں ليتے، کهينچنے سے کهينچنے هيں، چهوڑے 

سے جاتے هيں سکڑ، آپ انهيں حقارت سے تهوک ديں تو جوتے سے اس بري 
ن چهوتے ره ره کر خيال آتا هے کہ اس طرح چپکتے هيں،کہ چهٹائے سے نہي

سے تو دانتوں تلے هي بهلے تهے، کہ پپول تو ليتے هيں، يہ چيونگ گم لوگ 
خود آدمي نہيں، پر آدم شناس هيں، يہ کامياب و کامران کامگار لوگ هے ، يہ وه 

هيں جنهوں نے انسانوں کو ديکها، پرکها اور برتا هے اور جب اسے کهوٹا پايا 
 کهوٹے هوگئے وقت کي اٹهتي موج نے اپنے حباب کا تاج ان کے تو خود بهي
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۔سر پہ رکها اورساعت گزران نے اپنے تخت روان پہ بٹهايا  
اور کچه ايسے بهي هيں کہ کار کے ونڈ اسکرين کي مانند هوتے هيں، ثابت و 

سالم هيں تو سينہ عارف کي طرح شفاف کہ دو عالم کا نظاره کرلو، اور يکا يک 
ايسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا، نہ در کے نہ تڑخے، يکبارگي ايسے ريزہ توٹے تو 

ريزہ هوئے کہ ناعارف رہا، نہ دو عالم کي جلوه گري، نہ آئينے کا پتا کہ کہاں 
اور ايک انا هے ۔تها، کدهر گيا، نہ حذررہانہ خطر رها، جورهي سو بخبري رہي
ليمان کا عصا جس کہ يوں ٹوٹتي هے جيسے جابر سلطانوں کا اقبال يا حضرت س

کي ٹيک لگائےوه کهڑے تهے، کہ روح قفس عنصري سے پروز کرگئي، ليکن 
ان کا قالب بے جان ايک مدت تک اسي طرح استاده رها اور کسي کو شبہ تک 

نہ گزرا کہ وه رحلت فرما چکے هيں، وه اسي طرح بے روح کهٹے رهے اور 
معمول سابق چلتا ان کے اقبال اوررعب و دبدبے سے کاروبار سلطنت حسب 

رها، ادهر عصا کو دهيرے دهيرے گهن اندر سے کهاتا رها، يہاں تک کہ ايکدن 
وه چٹاح سے ٹوٹ گيا اور حضرت سليمان کا جسد خاکي فرش زمين پر آرها، 
سو ۔اس وقت ان کي امت اور رعيت پر کهال کہ وه دنيا سے پرده فرماچکے هيں

ل قبلہ نے غل و غش زندگي وه ديمک زده عصائے پندار و جالل جس کے ب
۔گزاري آج شام ٹوٹ گيا اور زيست کرنے کا وه طنطہ اور همهمہہ سرنگوں هوا  

 ميں پاپن ايسي جلي کوئلہ بهئي نہ راکه

انهيں اس رات نيند نہيں آئي، فجر کي اذان هورهي تهي کہ کہ ٹمبر مارکيٹ کا 
 کي دکان اور گودام ايک چوکيدار هانپتا کانپتا آيا اور خبر دي کہ صاحب جي، آپ

ميں اگ لگ گئي هے، آگ بهجانے کے انجن تين بجے هي آگئے تهے، سارا مال 
کوئلہ هوگيا، صاحب جي،آگ کوئي آپ هي آپ تهوڑا ہي لگتي هے، وه جس 

وقت دکان پہنچےتو سرکاري اصطالح مين آگ پر قابو پايا جاچکا تها،فائر بريگيڈ 
 بهي بڑا دخل تها کہ اب جلنے کے کي متعدد اور کارکردگي کے عالوه اس کو

ليئے کچه باقي نہيں رها، شعلوں کي لپلپاتي دو شاخہ زبانيں کالي هوچليں تهيں، 
البتہ چيڑ کے تختے ابهي تک دهڑ دهڑ جل رهے تهے، اور فضا دور دور تک 

۔ان کي تيز خوشبو کے آتشيں آبشار ميں نہائي هوئي تهي، مال جتنا تها  
 صرف کونے ميں ان کا چهوٹا سا دفتر بچا تها، ۔تهاسب جل کر راکه هو چکا 

عرصہ هوا، کانپور ميں جب الل رميش چندر نے ان سے کہا تها حاالت ٹهيک 
نہيں هيں، گودام کي انشورنس پاليسي لے لو، تو انهوں نے ململ کے کرتے کي 

چني هوئي آستين الٹ کر اپنے بازو کي پهڑکتي هوئي مچهلياں دکهاتے هوئے کہا 
، يہ رهي ياروں کي انشورنس پاليسي، پهر اپنے ڈنٹر پهال کر اللہ رميش چندر تها

سے کہا ، ذرا چهوکر ديکهو، اللہ جي نے اچنبهے سے کہا لوہا هے لوہا، بولے 
دکان کے سامنے خلقت کے ٹهٹ لگے تهے، ان کو لوگوں نے اس ۔نہيں فوالد کہو

 جذبات سےعاري تها، طرح راستہ ديا جيسے جنازے کو ديتے هيں،ان کا چہره
نہ لب بے سوال پر کوئي لرزش ، انهوں نے اپنے دفتر کاتاال کهوال، انکم ٹيکس 
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کے حسابات اور گوشوارے بغل ميں مارے اور گودام کے مغربي حصے ميں 
جہاں چيڑ سے ابهي شعلي اور خوشبوؤں کي لپٹيں اٹه رهي هيں، تيز تيز قدموں 

ر ان کے بعد چابيوں کا گچها نذرآتش سے گئے پہلے انکم ٹيکس کے کهاتے او
کيا، پهر آہستہ آہستہ ، دائيں بائيں نظر اٹهائے بغير ، دوباره اپنے دفتر مين داخل 

هوئے، حويلي کا فوٹو ديورا سے اتارا رومال سے پونچه کر بغل ميں دبايا 
بيوي نے پوچها اب کيا هوئے گا ؟انهوں نے سرجهکا ۔اوردکان جلتي چهوڑ آئے

 خيال آتا هے، اگر فرشتے انهيں جنت کي طرف لے گئے جہاں موتيا اکثر۔ليا
دهوپ هوگي اور کاسنے بادل، تو وه باب بہشت پر کچه سوچکر ٹهٹک جائيں 

 رضوان جلد اندر داخل هونے کا اشاره کر ے گاتو سينہ تانے اس کے ۔گے
۔يہ چهوڑ کر آئے هيں۔قريب جا کر کچه دکہاتے هوئے کہيں گے  
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