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*بے سبب*

ازقلم،

نگہت فاطمہ 

بوجھل دل، گھٹن زدہ ماحول اور آنکھوں میں

ہلکی سی نمی لیے وہ کھڑکی کے ُاس پار کھیلتے

بچوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔

" کتنے خوش ہیں نا یہ، دنیا کی تمام رنجشوں

سے دور، بے فکر! "

اس نے خود سے ہی سرگوشی کی تھی۔

"مناہل ِادھر آکر برتن سمیٹو"

اماں کی آواز پر جیسے وہ خیالوں کی دنیا سے

باہر آئی اور بوجھل قدموں سے کچن کا رخ کیا۔

" آج مہمان آنے والے ہیں تو دوپہر تک سارا کام

سمیٹ لینا۔ "

اماں نے جیسے تنبیہ کی۔

مناہل نے ویسے ہی برتن سمیٹتے ہوۓ پوچھا…

" کون مہمان ؟"



"تمہارے رشتے والے!"

مناہل ذرا سا چونکی اور پھر سنبھلتے ہوۓ بولی۔

"پھر سے ؟"

"بیٹا اب شادی تو کرنی ہے نا، ساری زندگی ہم

تمہیں گھر بٹھا کر لوگوں کی باتیں تو نہیں سن

سکتے۔"

اماں نہایت سنجیدگی سے بولیں۔ وہ جانتی تھیں

ماضی میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے وہ

شادی کے لئے تیار نہیں ہے مگر اب وہ روز روز

لوگوں کی باتیں سن کر عاجز آچکی تھیں۔

" ٹھیک ہے لیکن آپ انہیں سب بتادیجیے گا"

مناہل دوبارہ کام میں مگن ہوگئی۔

" ہم نے انہیں صرف یہ بتایا ہے کہ تمہاری پہلے

طالق ہوئی ہے اس سے آگے نہ تم کچھ بتاؤ گی

اور نہ ہم۔"

اماں نے یک دم کرخت لہجے میں تنبیہ کی۔ مناہل

جو آگے کچھ کہنا چاہ رہی تھی انکا غصہ بھرا

چہرہ دیکھ کر وہیں ُرک گئی۔ اور پھر سے کام

میں مگن ہوگئی مگر اب اس کا دھیان کام سے

ہٹ کر کہیں دور ماضی میں بھٹک رہا تھا۔
  ••••••••••••••••••••••••••••••••••

وہ اپنے کمرے میں بیٹھی باہر سے آتی

سرگوشیوں کو آرام سے سن سکتی تھی۔ باہر سے

آتے قہقہے اسے مزید پریشان کر رہے تھے۔

" پھر وہی ڈرامے ہونگے، پھر کسی کی عزت بنادی

جاؤں گی، پھر رسوا ہوکر اسی گھر میں آجاؤں



گی اور پھر ہمیشہ کی طرح رسوائی ہی مقدر بنی

رہے گی۔"

آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوۓ وہ من ہی من

میں خود کو کوس رہی تھی۔

"مناہل۔۔۔۔ مناہل بیٹا !!"

اماں نے اسے باہر سے آواز دی تھی جس پر وہ ذرا

سا چونکی اور پھر سنبھلتے ہوۓ جواب دیا۔

"جی آئی۔۔۔"

مناہل نے جلدی جلدی آنسو پونچھے اور خود کو

آئینے میں دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے صاف

پتہ چل رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس نے جلدی

سے دوبارہ آنکھیں صاف کیں اور کاجل ڈال کر

باہر آئی۔

ایک نگاہ الؤنج میں بیٹھے لوگوں پر ڈال کر اس

نے سیدھا کچن کا رخ کیا جہاں سے وہ ناشتے کی

ٹرے اٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر اماں وہ پہلے

ہی لے جا چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر کچن میں

ِادھر ُادھر دیکھا اور پھر اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے

الؤنج میں چلی گئی۔ سالم کرتے ہی وہ نظریں

جھکا کر اپنی اماں کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ

کتنا گھبرائی ہوئی تھی اس کے چہرے سے صاف

واضح تھا۔  

"یہ ہے ہماری مناہل!!" 

اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوۓ اس کا

تعارف کروایا۔

"ماشاءاّ�! آپ کی بیٹی تو کافی پیاری ہے، بیٹا

آپ کیا کرتی ہو ؟"

سامنے بیٹھی ہوئی دو خواتین میں سے ایک نے

سوال کیا۔



"جی۔۔۔ وہ۔۔۔ میں بس گھر میں ہوتی ہوں۔ "

مناہل ہچکچاتے ہوۓ بولی۔

"آپ اسٹڈی نہیں کرتیں؟"

اب کی بار سوال پوچھنے واال کوئی نوجوان تھا۔

"جج۔۔۔ جی نہیں"

مناہل نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور

پھر نظریں جھکاتے ہوۓ بولی۔

"دیکھیں مجھے لگتا ہے بچوں کو کچھ دیر اکیلے

میں بات کرلینے دیں آخر ساری زندگی انہوں نے

ہی ساتھ گزارنی ہے۔"

سامنے بیٹھی ہوئی خواتین میں سے کسی ایک نے

کہا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی مناہل نے ہڑبڑا کر

فورًا اماں کی طرف دیکھا۔

"وہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے اس طرح نہیں

ملتے۔"

مناہل کی اماں نے اس کے گٹھنے پر ہاتھ رکھتے

ہوۓ تسلی دینے کے سے انداز میں کہا۔

"دیکھیں ہمارا ِاکلوتا بھانجا ہے ہم چاہتے ہیں جو

ہو اسی کی مرضی سے۔۔۔۔۔۔۔"  

اب کی بار دوسری خاتون کچھ بولنا چاہ ہی رہی

تھیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے نوجوان نے ان کی

بات کاٹی۔

"رہنے دیجیے اگر وہ مطمئن نہیں ہیں تو۔۔"

"اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کو سوچ بچار کر

کے جواب دیں گے۔"

وہ لوگ کہتے ہوۓ کھڑے ہوگئے۔ ان کے جاتے ہی

مناہل نے برتن سمیٹے اور دوبارہ کھڑکی کے پاس آ



کر بیٹھ گئی یکایک ِاس کی آنکھوں سے آنسوؤں

کی لڑی بہنے لگی۔

"یہ کونسا پہلی بار ہو رہا ہے میرے ساتھ۔۔۔"

اس نے ہتھیلی سے آنکھیں صاف کیں اور ُاٹھ کر

کمرے کی طرف چلی گئی۔
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"مناہل بیٹا ان لوگوں نے ہاں کردی ہے اور وہ لوگ

جلد سے جلد شادی کی تاریخ پکی کرنا چاہ رہے

ہیں۔"

مناہل جو کہ ہاتھ میں کتاب لئے مسلسل اس کے

اوراق پلٹ رہی تھی لمحہ بھر کو چونکی۔

"مگر کیوں ؟؟؟"

مناہل نے شدید حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔

"کیا مطلب کیوں ؟"

"مطلب ایسے کیسے مان گئے وہ ؟"

"وہ لوگ چاہتے ہیں ان کے بھانجے کے لئے جلد سے

جلد کوئی سیدھی سادی لڑکی مل جاۓ۔"

اتنا کہہ کر انہوں نے مناہل کی ویران آنکھوں میں

دیکھا جہاں انہیں مایوسی صاف دکھائی دے

رہی تھی وہ پھر ایک لمبی آہ بھر کر بولیں۔

"بیٹا ہر ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی جلد سے جلد

اپنے گھر کی ہوجاۓ اور پھر اویس ایک بہت

اچھا لڑکا ہے ، وہ اکیال رہتا ہے اور اتنا کما لیتا ہے

کہ تمہیں دو وقت کی روٹی کھال سکے گا۔"

"اماں میں اویس سے ایک بار ملنا چاہوں گی۔" 

مناہل نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔



" اچھا مگر تم کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرو

گی، وعدہ کرو!"

اماں کچھ سوچتے ہوۓ بولی۔

"جی ٹھیک ہے ۔"

مناہل کہتے ہوۓ اٹھ کھڑی ہوئی۔
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"السالم و علیکم "

اویس جو کہ الؤنج میں سر جھکائے گہری سوچ

میں بیٹھا تھا، اس کی سوچوں کا تسلسل مناہل

کی آواز سے ٹوٹا۔

"وعلیکم السالم "

اویس نے مسکرا کر اس کے الجھے ہوۓ چہرے پر

نظر ڈالی۔

"جی مس مناہل! میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ

آپ نے پہلے تو ملنے سے منع کردیا تھا اب کیسے

رضامند ہوگئیں؟"

اویس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوۓ پوچھا۔

"جی وہ آپ سے بات کرنی تھی۔"

مناہل بال جھجک بولی 

"جی جی ضرور۔۔۔ "

اویس بہت خوش دلی سے بوال۔  

"آپ کو معلوم ہے میری طالق ہوئی تھی پہلے ؟ "

"جی بالکل ! اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں

اس میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ ایک اچھی

لڑکی ہیں میرے لئے کافی ہے۔"

" جی بہتر مگر۔۔۔۔۔۔" 



مناہل کہتے کہتے ُرک گئی۔

"آپ اتنا ُالجھی ُالجھی کیوں رہتی ہیں؟ جو بات

ہے ِبال جھجک کہہ دیں۔"

اویس نے تسلی بخش لہجے میں کہا جس پر

مناہل نے اثبات میں سر ہالیا اور پھر کہنا شروع

کیا۔

" آپ کو پتہ ہے میں پہلے پڑھتی تھی۔ پہلے ہم

لوگ فیصل آباد میں رہتے تھے، بابا میں اور اماں۔

بابا رکشہ چالتے تھے، وہ صبح جاتے ہوۓ مجھے

اسکول چھوڑ جاتے تھے اور واپسی پر میں خود آ

جاتی تھی۔"

اتنا کہہ کر اس نے ایک نظر اویس کے چہرے پر

ڈالی اور دوبارہ اپنی بات جاری کی۔

 " ایک دن یونہی دوستوں کے ساتھ ہنستے

کھیلتے اسکول سے گھر جا رہی تھی۔ میری ایک

بہت گہری دوست تھی جویریہ جس کا بھائی

اکثر چھٹی میں اسے لینے آتا تھا اور ساتھ میں

مجھے بھی گھر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس دن بھی

وہ راستے میں مل گیا مگر اس دن جویریہ

اسکول نہیں آئی تھی۔اس نے اصرار کیا کہ میں

چھوڑ دیتا ہوں اور میں مان گئی۔ 

اتنا کہہ کر مناہل نے ایک لمبی سانس لی۔ 

"میری زندگی کا سب سے برا دن تھا وہ، اس کے

ساتھ جا کر میں نے بہت بڑی حماقت کی تھی۔

اس نے مجھے گھر نہیں چھوڑا بلکہ کسی دوست

کے کارخانے میں لے گیا۔ "

مناہل کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے وہ

لمحہ بھر کو ُرکی اور پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔

" جب اس نے راستہ بدلہ تھا تب ہی مجھے شک

ہو گیا تھا میں چالئی بھی تھی مگر سب بے

سود۔۔۔۔۔



دو دن اس نے اور اس کے دو دوستوں نے مل کر

میرے ساتھ جنسی زیادتی کی، وہ دو دن زندگی

کے دردناك دن بن کر رہ گئے ۔ میں بہت چھوٹی

تھی اس وقت اور شاید اسی لیے بے ہوش ہوگئی

تھی اور ان کو لگا میں مر گئی۔ انہوں نے مجھے

کسی بوری میں بند کر کہ کچرے کی طرح

اسکول کے باہر پھینک دیا۔ میں سوچتی ہوں کہ

اگر اس دن میں مر جاتی تو زیادہ اچھا رہتا۔ مگر

میں زندہ رہی شاید اپنے گھر والوں کی تکلیف کا

سبب بننے کے لئے۔"

مناہل نے آنسو صاف کیے اور بات جاری رکھی۔ 

"جس وقت وہ مجھے اسکول کے باہر پھینک کر

گئے گارڈز نے دیکھ لیا تھا اس طرح میری جان

بچ گئی مگر اس کے بعد جو میرے گھر والوں پر

قیامت ٹوٹی وہ ناقابل بیان ہے۔

آپ کو پتہ ہے سارے رشتےدار مجھے ایسے

دیکھتے تھے جیسے میں نے بہت بڑا گناہ کردیا ہے

مگر میں تو مظلوم تھی، ظلم تو میرے ساتھ ہوا

تھا پھر پتہ نہیں سب مجھے ہی گناہگار کیوں

سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ پولیس والے بھی

مجھ سے بابا کے سامنے اتنے عجیب و غریب

سوال کرتے تھے، وہ۔۔۔ وہ پوچھتے تھے کہ کیسے

تمہارے کپڑے اتارے تھے ، کون کون کس کس

طرح کتنی کتنی دیر تک تمہارے ساتھ سوتا رہا

اور پھر ان سب کے باوجود ان ظالموں کے نام

وغیرہ سب معلوم ہونے کے باوجود کسی ایک کو

بھی نہیں پکڑا محض اس وجہ سے کہ وہ

جویریہ کے بابا پولیس میں ایس ایچ او تھے۔ اور

جویریہ ہاں وہ بھی آئی تھی تسلی دینے یا شاید

اپنے بھائی کی حمایت کرنے۔ اس نے بھی مجھے

ہی سمجھایا کہ بابا نے بھائی کو بہت مارا ہے، تو



میں بھی اب معاف کردوں اسے چھوڑ دوں ۔ ہاں

پھر چھوڑ دیا میں نے سب اّ� پر بے شک اس کی

الٹھی بےآواز ہوتی ہے۔"

مناہل اب کہتے کہتے ہچکیوں سے رونے لگی۔

اویس نے میز پر رکھا ہوا پانی کا گالس اس کی

طرف بڑھایا جسے تھامتے ہوۓ اس نے اپنی بات

جاری رکھی۔

" بابا نے ان سب سے تنگ آکر خودکشی کرلی

تھی۔ کبھی کبھی تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں

بھی مرجاؤں مگر اماں کے پاس بس میں ہی ہوں

اب۔

 بابا کی موت کے بعد ہم لوگ یہاں نانی کے گھر آ

گئے۔ میں ڈپریشن کی مریض بن کر رہ گئی تھی

کسی سے بات نہیں کرتی تھی اماں سے بھی

نہیں۔ مجھے نارمل ہونے میں چار سال لگ گئے ۔

میں اب بھی جہاں تک ممکن ہوتا کام میں

مصروف رہتی اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ سب

یاد نہ آئے مگر یہ سب کہاں بھالیا جاسکتا ہے۔

جیسے ہی اماں نے میرے رویے میں بہتری

محسوس کی میرے لئے رشتے ڈھونڈنے شروع

کردیے اور شادی کردی مگر ان لوگوں کو میرے

ماضی کا کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر وہی ہوا جس

بات کا ڈر تھا، میرے شوہر کو لگا میں کہیں پہلے

ہی منہ کاال کرچکی ہوں اور اس نے ایک بھی سنے

بغیر طالق دیدی۔ 

میں یہ سب آپ کو اس لیے بتانا ضروری

سمجھتی تھی کے اگر آ گے چل کر مستقبل میں

آپ کو میرے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ چلتا

ہے تو آپ بھی دوسروں کی طرح مجھے ہی غلط

نہ سمجھیں۔اب آگے آپ کی مرضی ہے میں

برسوں سے ٹھکرائی جارہی ہوں اور اب بھی



ٹھکرادی گئی تو یہ میرے لئے کوئی حیرت کی

بات نہ ہوگی۔"

مناہل نے اپنی بات ختم کر کے اویس کو دیکھا

جو کسی گہری سوچ میں مبتال نظر آرہا تھا۔ کچھ

دیر وہ اسے ایسے ہی َدم سادھے دیکھتی رہی۔

"یقینًا انکار کے بہانے تالش کر رہے ہونگے۔"

مناہل نے دل ہی دل میں سوچا۔

" ٹھیک ہے سوچ کر جواب دے دیجئے گا۔"

اس کے اگلے الفاظ نے اویس کو سوچوں کی دنیا

سے باہر نکاال۔

"مناہل بات سنئے !"

مناہل جو کھڑی ہونے ہی لگی تھی یک دم اویس

کی آواز پر اپنی جگہ واپس بیٹھ گئی۔

"میں جانتا ہوں جو ہوا اس میں آپ کی قطعًا

غلطی نہیں تھی۔ آپ نے یقینًا بہت برے دن

دیکھے ہیں جسے ہم بدل بھی نہیں سکتے مگر

ایسا کچھ تو کرسکتے ہیں کہ آگے یہ سب روک

سکیں۔"

"همم لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جائیں

گے اس ظالم کو سزا دلوائیں گے تو شاید آپ غلط

ہیں کیونکہ اس واقعے کو اتنے سال گزر چکے ہیں

کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔"

مناہل بہت بےدلی سے بولی۔

"جی آپ کی بات درست ہے مگر معاشرتی بگاڑ کے

بڑھتے ہوۓ تناسب کو روکا تو جاسکتا ہے نا۔"  

اویس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوۓ کہا۔

"کیا مطلب ؟؟"

مناہل نے حیران ہوتے ہوۓ پوچھا۔



"مطلب ہم سب بدل نہیں سکتے مگر خود کو تو

بدل سکتے ہیں نا! اپنے بچوں کو ' کبھی جھوٹ

مت بولنا ' کی بجائے ' ہمیشہ سچ بولنا ' کا سبق

یاد کروا سکتے ہیں۔ ہم ایسی نسل تیار کر سکتے

ہیں جو جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح سے کہیں

دور بہت دور صرف نیکیوں میں مصروف رہیں۔

آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں برائیاں اتنی عام

ہوچکی ہیں کہ ہر برائی کرنے والے کو لگتا ہے کہ

یہ تو سب ہی کرتے ہیں اور اسے اطمینان رہتا ہے

کہ وہ اس گناہ میں اکیال شامل نہیں ہے۔ آپ

صحیح کہتی ہیں آپ کو فلحال دنیا میں انصاف

نہیں مل سکتا مگر اطمنان رکھیں وہ خدا بہترین

انصاف کرنے واال ہے اس کی عدالت میں سب کو

انصاف ملتا ہے اور رہی بات میری اگر آپ کو لگتا

ہے کہ میں آپ کا ماضی جان لینے کے بعد شادی

سے انکار کردوں گا تو شاید آپ غلط ہیں۔ آپ ایک

بہت مضبوط خاتون ہیں اور مجھے اپنے لئے کسی

ایسی ہی خاتون کی ضرورت تھی۔"

اویس نے چہرے پر کسی قدر مسکراہٹ سجا کر

کہا تھا اس کی یہ مسکراہٹ مناہل کو بھی حیران

کر گئی تھی۔

نہ جانے وہ کونسی بستی کے مکیں تھے،

کچھ لوگ میری سوچ سے بڑھ کر بھی حسین

تھے۔

" کدھر کھو گئیں مس مناہل ؟"

اویس نے مناہل کی آنکھوں کے سامنے چٹکی

بجاتے ہوۓ پوچھا۔

"جج۔۔۔۔ جی۔۔۔۔۔ مگر "

"جی جی آپ بس شادی کی تیاری کریں۔"



اویس کہتے ہی کھڑا ہوگیا اور مناہل وہیں بیٹھی

کتنی ہی دیر اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔

••••••••••••••••••••••••••••••
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"زندگی کتنی حسین ہے نا، کتنی خوب صورت۔۔۔

بالکل اس دمکتی صبح کی مانند، مشرق سے

نکلتے ہوۓ سورج کی خوب صورت کرنوں کی

مانند، خالِق حقیقی کی حمد و ثناء میں مشغول

پرندوں کی چہچہاہٹ کے مانند اور ان سب کو

بنانے واال ان سب سے خوب صورت۔ بے شک وہ

رب جتنی تکلیفیں دیتا ہے ان سے بڑھ کر راحتیں

بھی دیتا ہے۔"

مناہل گیلری میں کھڑی، ہاتھ میں چائے کا مگ

تھامے اّ� کی دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کر رہی

تھی۔ اویس سے شادی کے بعد زندگی ایک دم

حسین لگنے لگی تھی۔ وہ اپنا ماضی بلکل بھول

کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ جہاں

صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔

" مناہل کسی کی کال آرہی ہے۔"

پیچھے سے آتی آواز کسی اور کی نہیں اویس کی

تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور اویس کے ہاتھ

سے موبائل تھام کر کان سے لگا لیا۔

"وعلیکم السالم ! جی آپ کون ؟"

یقینًا مناہل نے دوسری طرف کی آواز سن کر

جواب دیا تھا۔ اویس اس کے چہرے پر حیرانگی

واضح انداز میں دیکھ سکتا تھا۔

"جی۔۔ جی ۔۔۔ اوہ۔۔ اچھا!"



پھر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد مناہل

تاسف سے بولی ۔

" ٹھیک ہے، صبر کرو اّ� بہتر کرے گا۔"

مناہل نے کہتے ہوۓ فون بند کر کے اویس کو دیا۔

اس کے چہرے پر مایوسی صاف دکھائی دے رہی

تھی۔

" کیا ہوا ؟ کون تھا؟ "

اویس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔

"وہ جویریہ۔۔"

"جویریہ ؟؟"

"جی وہی جویریہ جو کبھی دوست ہوا کرتی

تھی۔"

مناہل ایک لمبی سانس لیتے ہوۓ بولی۔

"کیا کہہ رہی تھی ؟؟"

اویس نے پوچھا۔

"کہہ رہی تھی اس کا بھائی غلط کاموں میں

ملوث ہوگیا تھا۔ سمگلنگ، ڈرگز وغیرہ بھی لینے

لگا تھا اور اس نے نشے پورے کرنے کے لیے گھر

تک بیچ دیا تھا۔ اس کے بابا نے بھی خودکشی

کرلی۔ اور وہ لوگ بہت پریشانی کے عالم میں دن

گزار رہے ہیں۔"

"اور اس کے بھائی کا کیا ہوا ؟ "

"وہ کہیں پڑا ہوگا کسی مسجد وغیرہ کے باہر۔

اس کا علم اب اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ہے

کہ کہاں ہے ،کس حال میں ہے۔ بتا رہی تھی کہ کل



اماں سے مالقات ہوئی تو ان سے میرا نمبر لے لیا

تھا۔"

مناہل ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔

"کوئی بات نہیں مناہل! افسرده مت ہو۔" 

اویس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوۓ کہا۔

"نہیں افسردہ بلکل نہیں ہوں۔ بس آج اچانک سے

ماضی یاد آ گیا تھا۔ میں وہ سب بہت پیچھے

چھوڑ آئی ہوں۔ اّ� نے میرے تمام زخموں پر

مرہم رکھا ہے اور مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ میں

بہت زیادہ خوش ہوں اویس، بس اّ� سے دعا ہے

کہ وہ ہماری بیٹی کے نصیب بھی بہت اچھے

کرے۔"

مناہل اضطراب کی سی کیفیت میں بولے جا رہی

تھی۔ آخری جملہ اس نے بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی

کو شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوۓ کہا

جس پر اویس نے اس کی بات آ گے بڑھائی۔

" صرف ہماری بیٹی کے نہیں، اّ� ہر بہن بیٹی کے

نصیب بہت اچھے کرے۔ ( آمین )"

ختم شدہ۔۔۔۔


