
 نائیک نہیں کھلنائیک ہوں میں 
 طارق نعیم شاہ 

 
 آئیں میں آپ کو ایک کہانی سناؤں

آپ نے رصف یہ کرنا ہے کہ جب تک میں کہانے سناؤں،آپ نے آنکھیں بند کیں 
۔رصف تصور کیں رکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ۔آگر آپ نے آنکھیں   رکھنے ہیں

 کھولیں تو کہانے کا لطف برباد ہوجانے گا 
۔  وع کرتے ہیں  چلیں کہانے شر

 
 پہال منظر 

۔شوگر مل ےک سامیے بنے عارضے ہوٹلوں میں   گیے یک کرشنگ زور شور ےس جاری ہے
۔کہیں موسیقے بج ریہ ہے اور کیس   ۔چانے خانے بیھ آباد ہیں خوب چہل پہل ہے

ٰ کہ   ی اور حنے ے  ، مرغ سب 
۔کڑھائیوں میں دال فرانے ہوٹل میں فلم کا شو چل رہا ہے

۔  ے بنا رکھا ہے  ماحول کو اشتہا انگبں
 چکن کڑھانے یک مہکار نے
بان اور گنا ےل کر آنے کسان ہوٹلوں ےک تھڑوں پر آڑے   ٹرالیوں ےک ڈرائیور ،ریڑیھ

ے خوب چابک دسنے ہے ساتھ   ۔ہوٹلوں ےک ببں ترچھے لمی  پڑے ہوتے ہیں
 رکھ رہے ہیں ۔کچھ ادھر 

ے
کڑھائیاں ،پانے ےک جگ اور چانے ےک پیاےل گاہکوں ےک آگ

۔  ادھر بوکھالنے بوکھالنے بھاگ دوڑ کررہے ہیں
 

و مرغ لگاؤ ڈبل مصالحہ مار ےک استاد رونی الؤ، سادہ یہ ےل آ ، د  
، مزے ہیں ، عیاشیاں  ن  فکری ہے

 
 دورسا منظر 

اہٹ محسوس   اور گھب 
ی

، شاسیمگ آج مل ےک عمےل میں عجیب یس ن  چینے
۔حاالنکہ سب کچھ معمول ےک مطابق یہ چل رہا ہے مگر پھر بیھ   ہوریہ ہے

۔  کچھ افراتفری یک کیفیت چھانے ہونے ہے
 

۔کرسیوں پر نیے کور چڑھانے سیکیو  رنی عمےل کو چوکنا اور مستعد کیا جاچکا ہے
۔افرساِن باال یک پیشانیوں پر فکر و تردد کا غبار چھایا ہوا ہے   جاچےک ہیں



ے ڈیپارٹمنٹ ےک لوگ فائلیں اور دیگر کاغذات ےل کر کمروں میں   کچھ کلرک اور کیں
وں میں شگوشیوں یک بھنب ، ۔ دفبے ۔ آ ، جا رہے ہیں ھناہٹ چھانے ہونے ہے  

۔طوفان ےس پہےل یک خامویسر   ۔موبائل بیھ مرصوف ہیں ٹییل فون لگاتار بج رہے ہیں
  بیھ بہت ڈراونے ہونے ہے 

 مکمل ہیں "
ً
 انتظامات" تقریبا

 
 تیرسا منظر 

نگ ٹیمیں   ۔ شکار نے مانیبی سنا ہے حکومت اس بار بہت سخنے ےس پیش آریہ ہے
 اور شوگر   تشکیل دی ہیں جو موقےع پر جا 

ی
کر کسانوں یک شکایات درج کریں یک
۔

ی
 ےک بارے میں کسانوں یک براہ راست راتے لیں یک

ی
 ملوں یک کارکردیک

اچانک مل ےکایک بڑے عہدے دار ےک فون پر کال موصول ہونے ہے ، "ش وہ لوگ  
"۔   آگیے ہیں

 
، پہےل ےس مستعد عملہ مزید چوکنا ہوجاتا   صاحب جلدی ےس کھڑے ہوجانے ہیں

۔سب ۔  ہے ہیں بھاگم بھاگ باہر کو امڈنے آنے  
۔ساتھ ضلیع انتظامیہ   آج ایک بہت بڑے شکاری عہدے دار مل ےک دورے پر ہیں

۔   ےک اعیٰل افرسان بیھ ہیں
 

مل ےک افرسان بہت یہ خویسر اور جوش کا اظہار کرتے ہیں اور مل ےک معامالت پر  
 کیلنں  چھونی یس بریفنگ دی جانے ہے اور اس بریفنگ میں رنگ چوکھا کر
تے

۔   کاغذات بیھ ساتھ ساتھ لہراتے جانے ہیں
 

صاحب کاغذات پر ایک ششی یس نظر ڈالیے ہیں اور عینک ےک اوپر ےس جھانک  
۔   کر پوچھنے ہیں کہ کسان کہاں ہیں

 
 بڑھ آنے ہیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر  

ے
اچانک مل ےک عمےل میں ےس کچھ لوگ آگ
احب کو اطمینان دالنے ہیں کہ اس کسان ہوتے کا دعوٰی کرتے ہیں اور بڑے ص

۔ ن میں مل ےک کسانوں ےک ساتھ تعلقات مثایل رہے ہیں ے  سبں
 



 کیس قسم یک شکایت کا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا 
 

 صاحب دوبارہ سامیے پڑے کاغذات یک طرف نگاہ کرتے ہیں 
، اتیے میں مل ےک ایک اعیٰل ترین افرس   بڑھ کر  وہ اطمینان بھری سانس لینے ہیں

ے
آگ

 پھولوں کا ایک ہار صاحب ےک گےل میں ڈال دینے ہیں 
 

 چانے ٹھنڈی ہوریہ ہے ش 
 

 آخری منظر
۔حکومنے اعیٰل عہدے دار یک بدن بویل  body افرسان یک ٹیم جا چگ ہے

language ۔ ے گیے ہیں  بتا ریہ تیھ کہ مطمیے
۔   مل ےک پورے عمےل نے سکون کا سانس لیا ہے

 
 جان بچی سو الکھوں پائ  

آج ےک امتحان میں شخ رو بڑے افرس موبائل نکال کر کیس کو "سب اچھا " یک  
۔  خب  سنانے ہیں اور کریس یک پشت ےس ٹیک لگا کر آنکھیں موند لینے ہیں

۔ دور شیک ےک پار ایک ہوٹل میں سنج  دت یک فلم " کھلنائیک "   کا شو چل رہا ہے  
 کسان بھانے بہت انہماک ےس فلم دیکھ رہے ہیں 

 گانے ےک بول گونج رہے ہیں 
 

 " نائیک نہیں ، کھلنا ئیک ہوں میں  "
 "ظلیم بڑا دکھ دا یک ہوں میں  "

 


