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Abstract: 

"Zabt ki Deewar is a novelet by Dr. Saleem Akhtar in which he has uccessfully tried to bring 

forth the motherly feelings of a prostitute. The mental, nervous & physical state of the 

characters in the novelet are displayed through experties in Psychology in such a way that it 

has made the novelet in relation to its topic a unique & unmatchabl creation. In Urdu literature 

the topic on prostitute is a much discussed subject but Dr. Saleem Akhtar by bringing out the 

motherly aspect has given it a new direction. 

An analytical study of Zabt ki Deewar is presented in this article." 

شن یڈیسرا ایء،ت6771ء،دوسرا6791شنیڈیکا پہال ا م اختر کے ناولٹ ضبط کی دیواریڈاکٹر سل

ں ترجمہ ہوا جو یاس کا ہندی زبان م نؤ سےں لکھیءم6790ات کے ساتھ شائع ہوا۔یں افسانوی کلیءم4002

ں جامعہ یءم4060شن شائع ہوا۔یڈیں اس کا ہندوستانی ایءم6791سے شائع ہوا جب کہ نؤنصرت پریس لکھ

ں یفین عمر و حسانین نے اس کا جدادالصبر کے نام سے عربی زبان مک طالبہ نییازہر ،قاہرہ )مصر(کی ا

 (۱)ا ۔ یترجمہ ک

ک طوائف کے گرد گھومتی ہے ۔طوائف یدھی سادی کہانی ہے جو ایک سیضبط کی دیواربظاہر ا

و ں سے ہوتا ہوا، مرزا یات اور قّصے کہانیاُردوادب کا مستقل موضوع ہے جس کا سلسلہ داستانوں،حکا

اکٹر ڈ میں ،سعادت حسن منٹو ،،ممتاز مفتی اور عصمت چغتائی سے آملتا ہے ۔ ضبط کی دیوارہادی رسوا 

م اختر نے طوائف کا کردار منفرد اور اچھوتے انداز میں بیان ہے ۔اس موضوع کو انھوں نے مختلف یسل

 ےت پر اضافہ کے عمل سیش کش کو روایا ہے کہ بالشبہ اس پیش کیابی سے پیجہتوں سے اتنی کام

ا جا سکتا ہے ۔بحیثیت تخلیق کار، جب انھوں نے افسانہ نگاری شروع کی تو ان کی خواہش تھی یر کیتعب

یوں ضبط کی دیوارکی تخلیق کی صورت  (۲)کہ وہ طوائف میں مامتا کے موضوع پرافسانہ قلم بند کریں۔

ں کرداروں ینے انھ ات سے دل چسپییم اختر کی نفسیمیں انھوں نے اس خواہش کی تکمیل کردی ۔ڈاکٹر سل

نے کا ُگر یات کو سمجھنے ،پرکھنے اور بے باک انداز سے بیان کر دیفیکے ذہنی ،عصبانی اور نفسی ک

ا ہے ۔اس ناولٹ کا محور طوائف کے دل میں چھپی مامتا کے گردگھومتا ہے کہ کیا ایک طوائف یسکھا

مامتا کے لطیف احساس کا حق  ماں کہلوانے کی آرزو کاحق رکھتی ہے ؟اورکیا معاشرہ اسے ماں اور

 دینے کا روادار ہے ؟

ے ل مختصر افسانہ کیش کش کے اعتبارسے ضبط کی دیوارناولٹ کی بجائے طویہیئت اور پ

ور ت ہے۔یہ موضوع،بُنت ایادی خصوصیں تا ثر کی وحدت ہے جو افسانہ کی بنیکہ اس م وںیب ہے کیقر

ہ متوسط طبقے کی کہانی ہے ،جہاں ارشد )ناولٹ کا یاظہار کے حوالے سے منفرد انداز کا ترجمان ہے ۔

ں ہوئی۔نماز روزہ کی پابندی ینی ماحول میت معاشرتی رجحان کے مطابق دیمرکزی کردار(کی ذہنی ترب

لو مزاج کا حصہ تھی۔ارشد کا والد، حاجی محمد ین کی خدمت ان کے گھریبلند اخالقی اور د ک طینتی ،ی،ن

واری سے باہر جھانکا یالدہ پانچ وقت کی نمازی ، جس نے گھر کی چار دقی ،مسجد کے امام، ویاشرف صد

 ت پاتا رہا ۔آہستہ آہستہ ماحول بدالیں تربیٹا )ارشد(بھی گھر،مسجد اور سکول کے مثلث میتک نہ ہو ۔ ب

، ں ۔حاجی محمد اشرفیاں آنا شروع ہو گئیلیں تبدیت می،دوست بدلے اور الشعوری طور پر اس کی شخص

ا علم تھا کہ جس مہم یاخالقی بے راہ روی سے پاک کرنے کی مہم میں مصروف تھا۔ اسے کمحلے کو 

                              
 کالج برا ئے خواتین ،اٹک اسسٹنٹ پروفیسر )اردو(گورنمنٹ1



 ںیٹا خود اُسی غالظت میائی کی غالظت سے پاک کرنا چاہتا ہے،اُس کا بیکے تحت وہ محلہ کو بے ح

 ن مفتی کی رائے فائق ہے جواس اخالقی پراگندگی میں ملوث محلہ کی اخالقییپھنس جائے گا ۔یہاں شاہ

اور نفسیاتی کیفیتوں کی طرف اشارہ کناں ہے کہ جن گھر انوں کے ناپاک وجود کو حاجی صاحب محلے 

سے باہر نکلنے کی سعی میں مصروف ہیں اور راہ چلتوں سے صحیح کلمہ پڑھانے کی مہم پر مامور 

 (۳)ائے گا۔ہیں، وہاں ان کا اپنا بیٹا اخالقی بے راہ روی کا شکا ر ہو کر طوائف کے چکر میں پھنس ج

ں اس پر سہِل یکن شعری اصطالح میضبط کی دیوار بظاہر معاشرے کی عام سی کہانی ہے ل  

اتی یسں گہرے نفیرائیہ اظہار کے بطون میس پیا جاسکتا ہے۔ یہ سادہ الفاظ اور سلیممتنع کو منطبق ک

ہ سادہ اور عام یکن یں آگے بڑھتی ہے لیدھے انداز میرموز پنہاں رکھے ہوئے ہے ۔کہانی عام اور س

ر متوازن یاتی رموز و عالئم لیے ہوئے ہے۔غیت ،پہلو داری اور گہرے نفسیجملے اپنے اندر تہ در تہ معنو

کش  انیشعور اور ال شعور کے درم ،گھٹن ،ذہنی و جذباتی خلفشار،ؤے،اعصابی تنایر معتدل رویاور غ

ت متضاد یار، ارشد کی شخصمکش کہانی میں شروع سے آخر تک تواتر سے موجود ہے ۔مرکزی کرد

ا اور ان مسلسل الجھتا رہیر و شر کے درمیات کی عکاس ہے ۔ارشد،خیفیدہ ذہنی و نفسی کیچیوں اور پیرو

 :ںات کے غمازہییفیہ جملے ارشد کی نفسی کیں یصلہ نہ کر پا رہا تھا ۔ ضبط کی دیوارمیکوئی ف
نظر آرہا تھااور وہ دھبہ تھا ارشد کا اپنا ک بہت بڑا دھبہ ید اور پاک بستر پرارشد کو ایآج اس سف’’

نارہ سے سمندرکا دوسراکیند سے ُدور تھا ،اتنا ہی ُدور جیشہ کی مانند آج وہ نیے ہمید اسی لیوجود ! شا

اُسے وہ بستراوربھی گندا اور ناپاک  ںیاُجلے اور پاک بسترکے مقابلے م !اِس صاف ستھرے ،

ں محض صفائی اور گندگی ہی کا یستر !اِن دونوں بستروں مہ بستر اور وہ بیدکھائی دے رہا تھا ۔ 

ں کو مالنے والے راستے کو طے ؤایکا فرق تھا!اور آج وہ ا ن دونوں دن ںؤایفرق نہ تھا بل کہ دو دن

 (۴)‘‘ے کانٹوں بھرا ثابت ہوا تھا ۔یکر چکا تھا،مگر ےہ راستہ اس کے ل

اس حاجی اشرف کا بیٹا تھا جس کا ایمان اسے بار بار یہ ندامت بھرے خیال آرہے تھے کہ وہ  

داری کا سارا محلہ گواہ تھا، جس نے محلے سے بدکار حکم رانوں کا اخراج کر دیا تھا، جس کے ماتھے 

ں اور یچے کھلتے جاتے ہیج ارشد کے ذہن کے دریاور ٹخنوں پر سجدوں کے اَن مٹ نشان کندہ ہیں ۔ بتدر

ادی کردار، ارشد ،طوائف ،حاجی یڑھتا جاتا ہے ۔کہانی کے بنں تجّسس اور دل چسپی کا عنصربیکہانی م

ا ہے یداوار قرار دید امجد نے ان کرداروں کو معاشرتی جبر کی پیں۔ ڈاکٹر رشیمحمد اشرف اور سرفراز ہ

ے ں پاتے بل کہ گھٹیں نشوونما نہیوں کے تحت کردار فطری انداز می۔جہاں معاشرتی قدغنوں اور پابند

ے ا ل ہیں ۔اُن کا خینا پر نفسی الجھنوں اور اخالقی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہہوئے ماحول کی بِ 

 : کہ
ے کردار اپن ں ،جہاںیں چہرے اور کردار بگڑ جاتے ہیہ جبر طبقاتی سماج کا و ہ تشددہے جس می’’

 ک طے شدہ تناظریا جاتا ہے کہ وہ ایں مجبور کیں چڑھتے بل کہ انھیں پروان نہیفطری تناظر م

 (۵)‘‘ں۔یں اپنی افزائش کریک مقرر کردہ شکل میں ایم

ات،مخصوص معاشرتی پس منظر کی عکاس ہے۔ارشد، گھر اور باہر کے یہر کردار کی نفس 

ا شکار اتی الجھنوں کیاور نفس ؤد اعصابی تنایے شدیں کر سکتا اس لیدا نہیان مطابقت پیماحول کے درم

ت کا شکار ہے اور ملعون ومطعون ہونے کے باوجود ہو جاتا ہے ۔طوائف ،معاشرتی نفرت اور حقار

ں اور اُسے دھتکارا بھی جاتا ہے ید ضرورت بھی ہے؛اُس پر رقوم بھی نچھاور ہوتی ہیمعاشرے کی شد

ے ینے واال موڑ ہے ؛جہاں وہ ارشد کو دوبارہ اس لیک چونکا دی۔پھر طوائف کی اندر مامتا کا وجود ،ا

۔ناولٹ کا یہ تی ہےیٹا)اکبر( پا لیں وہ اپنا بچھڑا ہوا بیارشد کے روپ مو ں کہ یے بالتی ہے کیملنے کے ل

 : منظر مالحظہ کیجیے
کھ رہا تھا کہ وہ اس پر جھکی ۔اُس نے منہ سے نکلتی سانس یر ت زدہ منہ اُٹھائے اسے دیوہ ح’’

ََ یا ۔اُس نے ُکرسی سے پیکی نمی اور بُو کو چہرے پر محسوس ک  چھے ہٹنے کی کوشش کی کہ معاَ

ا ہی تھا سیوہ تم ا“ا ۔اب وہ بے قابوہو کر بول رہی تھی ۔ینے اُسے اٹھنے نہ د ؤدونوں ہاتھوں کے دبا

ئی ل ہویں تبدیان سکڑی آنکھوں کی گد الہٹ پانی م” رے بچے!یم رے چاند ،یسا ہی تھا ۔می،تم ا



ی ی کوشش بھپر گرے ۔وہ گھبرا چکا تھا اور خود کو چھڑانے ک اورآنسو ڈھلک کرارشد کے گالوں

رے چاند!وہ اسے یٹے !میرے بیں تھا ۔میمگر اب وہ اس کی بانہوں کے شکنجے م،کر رہا تھا 

و وہ اگر مجھ سے بھاگا نہ ہوتا ت را اکبر !یسا ہوتا ،میوہ بھی تم ج“وانوں کی طرح لپٹا رہی تھی ۔۔۔ید

 (۶)‘‘سے بابو بناتی۔میَں ں پڑھاتی یبھی اُسے کالج مج میَں آ

ں آجانے کا منظر ہے جب کہ ارشد یں دبی ہوئی خواہش کے شعور میف کے الشعور مہاں طوائی 

ت یثیں رکھ سکتا تھا نہ ہی ماں کی حیکے ساتھ مقابل نہ ں اپنی ماںیاُس طوائف کو کسی بھی صورت م

بہ فرت کا جذد نیا تقابل ؟لٰہذا ارشد پر شدیک طینت،پارسا ماں کے ساتھ کیاُس کی ن سے قبول کر سکتا تھا۔

ا یگ ایہ اتنا اچانک اور فوری تھا کہ ارشد کواس ُرخ پر سوچنے کا موقع ہی نہ دیغالب آجاتا ہے ۔دراصل 

 د انسانی ہم دردی کے تحت ارشد کویا ہوتا تو شایار کیے اگر کوئی ماحول تی۔افسانہ نگار نے اس کے ل

 :ل قمر ندیمک طینت نوجوان تھا ۔ بقویک نیوں کہ وہ ایا جا سکتا تھا کیڈھب پر ال
ضبط کی دیوار عنفواِن شباب کے اندرونی اضطراب اور بے چینی کی نقشہ کشی ہے۔ ارشد عمر ’’

سراٹھاتے ہار مونز اور ان سے پیدا ہوانے والے جذبوں  کی ایسی ہی منزل میں ہے اور جسم میں

 ھےنچے ہے مجیاور سخت گیر اخالقی، مذہبی تربیت کے درمیان ایماں مجھے روکے ہے تو کھ

کفرکےشش وپنج میں مبتال ہے ۔ہم اس کے ایمان کو متزلزل دیکھتے ہیں۔منہ زور جذبے اور ہم 

جماعت شریری لڑکوں کی قوال پارٹی اسے اپنے والدبزرگوار سے کھینچ کھینچ کر ُدور کر دیتی 

ت اسے واپس وہیں لے جاتی ہے۔۔۔مگر اچانک کم عمری کی مہم جوئی ارشدکو یہے مگر اس کی ترب

نرے گوشت پوست کے ڈھیرتک کھینچ کر لے جاتی ہے جو اس معاشرے میں منہ زور جذبوں  ایک

کی آگ سرد کرنے کی ایک سبیل سے زیادہ نہیں۔یہیں یہ نر ا نفسیاتی مطالعہ ایک افسانہ بن جاتاہے 

،جب اس گوشت کے ڈھیر میں سے مامتا جیسے نیک جذبے کی انسانی چیخ بلند ہوتی اور ہم ابتدائی 

 (۷)‘‘ت کے اسیر ارشد کو کانوں میں انگلیاں ڈالے انسانی چیخ سے ُدور بھاگتے دیکھتے ہیں۔یترب

باتی ے وہ طوائف کو کسی قسم کاجذیتاہم افسانہ نگار کا مقصد ہی اس تصادم کو اجاگر کرنا تھا اس ل 

روگرام الحی پسی ذہنی سطح پر تھا جہاں وہ زندگی کو کسی اصیار نہ ہوا ۔ارشد ایے تینے کے لیسہارا د

 ہ فطری تھا اور اس کے کردارو عملیہ رویرکھتا ۔ارشد کا  ںیت بھی نہیکے تحت قبول کرنے کی صالح

الے سے اتی رمز شناسی کے حویم اختر کے اِس نفسیب،ڈاکٹر سلیت کا تقاضابھی ۔مرزا ادیلو تربیاور گھر

 : ںیرقم طراز ہ
بیان کرنے کی کوشش کروں توکہہ سکتا ہوں  اگر میں سلیم اخترکے اس ناولٹ کو ایک سطر میں’’

داد ہے دو کرداروں کی جن میں سے ایک نے کچھ پانے کی تگ و دو کی مگر اس وکہ یہ نفسی رُ 

کی یہ تگ و دو تجرباتی سطح پر ناکام رہ گئی اور دوسرے کردار نے جو کچھ پایا اسے فوراً کھو 

 (۸)‘‘دیا ۔

ک اور کردار، حاجی محمد یاد رجحانات کے حامل اوں اور متضیں منافقانہ رویضبط کی دیوارم

ن یاشرف )ارشد کا باپ (کا ہے جب وہ اکبر کونماز نہ پڑھنے پر سخت سر زنش کر رہا ہوتا ہے اور ع

ے یر سزا دیکس کا رجسٹر دابے چال آرہا ہوتا ہے تو ارشد کو بغیاُسی لمحے جب اُس کا منشی انکم ٹ

ک طینتی کا بھانڈا پھوٹتا ہے ۔حکومت کی یف کی پارسائی اور نہاں حاجی محمد اشریتا ہے ۔ یچھوڑ د

ں یبیں ممکنہ کمی کی ترکیکس میری کروا کر ٹیرا پھیں منشی سے ہیکس میطرف سے لگائے گئے ٹ

بعد  ۔ا ہےا جاتیے چندہ اکھٹاکیوں اور پنکھوں کے لیے مسجد کی دریں ۔نمود ونمائش کے لیسوچی جاتی ہ

ل مسجد سے باہر سنگِ مر مر کی تختی پر کندہ کرائی یاور چندوں کی تفصات یے گئے عطیں اپنے دیم

 ہ کردار کے دوغلے پن کا اظہار ہے ۔یجاتی ہے ۔

ں یتا ہے ۔جہاں کہیز کا کام دیں مہمیارشد کے دوست سرفراز کا کردار کہانی کو آگے بڑھانے م 

وں یہے۔ تایل کر آگے کر دیدھکسرفراز اُسے ،ارشد اپنے پچھلے ماحول کی طرف مراجعت کرنے لگتاہے 

شہ ہوتا یہ اندیکہ اُسے  وںیے آگے بڑھتا چال جاتاہے کیارشد اپنی انا کو مجروح ہونے سے بچانے کے ل

وں ی ں گے اوریں گے،اُسے بزدلی کا طعنہ دیکارڈ لگائیچھے مڑنے پر اُس کے دوست اُس کا ریہے کہ پ



ں سرفراز سب سے بے باک اور یتمام کرداروں م ں موجودیس پہنچے گی ۔ناولٹ میاُ س کی انا کو ٹھ

ڈرسامنے آتا ہے ۔ارشد اور سرفراز کے یک لیاعتماِد ذات کا حامل ہے جوکہانی کے ہر موڑ پر بطور ا

 :مابین یہ مکالمہ مالحظہ کیجیے
پھر اُس نے وہ بات کہہ دی جو ”ار ہوں ۔یاروں کا یتو  یَںم“۔سرفراز نے کہا ۔‘‘تم بے وقوف ہو ’’

 “ا ہوا اعتماد صرف وہی دے سکتی ہے ۔یک بات ہے ،تمہارا کھویا“چاہتا تھا ۔ کہنا

  “سرفراز’’

 “ہ تو ۔۔۔یں ۔یبرا ماننے کی بات نہ’’

 ں بدل کر ہی گزاری ۔یوہ رات بھی کروٹ“شٹ اپ ’’

ن ہو چکا تھا ،اس کے باوجود اگلی یقیسرفراز کی بات تلخ سہی ،مگر غلط نہ تھی ،اب کا اب اسے 

 (۹)‘‘ا ۔یں جواب دیس نے سرفراز کوانکار م صبح اُ 

  :مزیددیکھیے
 “اُسے تمہارے نہ جانے کا بہت دکھ ہو ا۔”

 ر نہ رہ سکا۔یےبغیارشد مسرت محسوس ک

 ا۔یسرفراز نے اُسے بتا“ب حالت تھی اُس کی ۔یکل تو عج’’

 “ک دم رونے لگی ۔یپھر ا،پہلے تو وہ ادھر ادھر کی ہانکتی رہی’’

 “رونے لگی ؟’’

 “ہاں ہاں رونے لگی ۔۔۔”

  ک باتیا اور باآلخر اینے بھی اُس کے رونے پر کافی غور کمیَں ”ا ۔یسرفراز نے اعتراف ک

 “ا؟یک”ں آئی یسمجھ م

 (۱۱) “ا ہےیاُسے تم سے عشق ہو گ”

 (۱۱)“۔۔۔ ارشد بے وقو ف نہ بنو ۔زندگی تجربات کا نام ہے ۔”

 کیو بچار کے بعد ارشد اس کے پاس صرف اآخر سرفراز سے دو دن کی بحث اور مسلسل سوچ ”

 (۱۲)“ا ۔یمرتبہ اور وہ بھی دن کے وقت جانے کو مان گ

ری ں۔میلے عالقے سےمتعلق ہیں پھیضبط کی دیوارکے تمام مناظر راولپنڈی اور گردو نواح م 

تی یآپ ب م اختر نے اپنییروڈ ،مال روڈ، راجہ بازار ،منڈی اور پل پار کا وہ عالقہ جس کا ذکر ڈاکٹر سل

۔پھر ںیں بھی موجود ہیات کے ساتھ ناولٹ میا ہے،وہی مناظر اپنی تمام تر جزیں کیم نشاِن جگر سوختہ

ں سال اّول کے طالب علم تھے۔ یم اختر کا تھا جب وہ کالج میارشد کا سِن و سال بھی وہی ہے جو ڈاکٹر سل

  :اینے راقمہ کو بتام اختر یمناظر اور واقعات کی اِس مطابقت کے حوالے سے ڈاکٹر سل
 یَںں منظر کشی کے حوالے سے راول پنڈی اور گردو نواح کا عالقہ وہی ہے جب میناولٹ م ’’

 شیں متذکرہ مشاہدات اور بیں بطور طالب علم رہا ۔ ضبط کی دیوارمیوہاں کے اصغر مال کالج م

ھوما گ میَںں یں مویں۔وہاں کی سڑکوں ،بازاروں ،منڈیقی زندگی سے متعلق ہیری حقیتر واقعات م

رے یش کرنا میں پیوار میاور وہاں کی طرز ِ بودوباش اور معاشرتی زندگی کوضبط کی د پھرا ہوں

 (۱۳)‘‘شعوری عمل کا حّصہ ہے ۔

ں راول پنڈی کے راجہ بازار سے آگے منڈی اور پھر پُل پار کے عالقے کا تذکرہ اس یناولٹ م 

 : ان ہوا ہےیطرح سے ب
ٹھتا یا تو ارشد نے اپنا ِدل بیوں کے اڈے کے بعد جب پُل شروع ہو گیاور الرس چوکی یمنڈی ،پول’’

سی بُو اُٹھ رہی تھی ۔پُل سے نظر آنے یف پانی سے بد رو جیاہ کثیچے سیپُل کے ن ا ۔یمحسوس ک

اُسے  ا ۔ساتھ ہییوالے بجلی کے بلبوں ،گرد اور مدھم شور نے اگلے ہی لمحے اِن سب کا استقبال ک

 (۱۴)‘‘ز بُو تھی ۔یب متلی خیو کا احساس ہوا ،عجنامانوس بُ 

تی نشاِن جگر سوختہ یم اختر آپ بیاس طرح کے مناظر،واقعات اور مشاہدات کا تذکرہ ڈاکٹر سل 

تعلق قی زندگی سے میم اختر کی حقیہ واقعات اور مناظر ڈاکٹر سلیں اِسی پس منظر کے تحت ملتا ہے ۔یم

بخشی  ل سے الفاظ کی صورتینی،ژرف نگاہی اور تفصیک بیانھوں نے بار ں لٰہذا اُن پر قلم اُٹھاتے وقتیہ



ے سے اکھٹیے پیں جانے کے لیں ارشد اور اس کو دوستوں کا قصائی گلی میوارمیہے ۔ ضبط کی د

ل کرنا،نروس ہونا جیسے واقعات نشاِن یک دوسرے سے دھکم پیں ایکرنا،اُس گلی کے اندر جانا ،آپس م

ائی ں قصیم اختر نے ناولٹ میں ۔ڈاکٹر سلیم و اضافے کے ساتھ موجود ہیترم ں معمولییم جگر سوختہ

نی ں انسایں اور معاشرتی تناظر میے ہیان کیں بیاور پُل پار کے عالقے کے واقعات افسانوی رنگ م

ان یں بیقی اوربے باک انداز میں وہی واقعات حقیتی میاب عکاسی کی ہے جب کہ آپ بیات کی کامینفس

وار کے واقعات اور مکانی پس منظر حوالے سے اعتراف کرتے یم اختر ضبط کی دیاکٹر سلں ۔ڈیہکیے

 : ںیہ
ں اپنے کالج کا ماحول ،دوستوں اور پُل پار کی طوائف کے یضبط کی دیوار م نے ناولٹمیَں ’’

انوی ا ہے کہ افسیں اس کا اظہار بھی کر دیش لفظ میبل کہ پ ںیہی نہی کردار استعمال کیے تھے۔

 قت پر مبنییات اور کوائف حقیگ بھرنے اورکہانی ساخت کرنے سے قطع نظر باقی سب جزرن

 (۱۵)‘‘تھے ۔

ڈاکٹر سلیم اختر، حقیقت نگار بل کہ واقعیت نگار ہیں ۔ انھوں نے حقیقی زندگی کی تلخ تجربات  

ناظر اور م تخلیقی چابک دستی اور کمال ہنر مندی سے ،بے کم وکاست بیان کر دیے کہ وہ تمام واقعات

آنکھوں کے سامنے پھرجاتے ہیں۔ معروف ادیب، ا ے حمیدضبط کی دیوار کی پہلی اشاعت کے فلیپ پر 

 :اسی جانب اشارہ کناں ہیں
سلیم اختر کا ناولٹ ضبط کی دیوار پڑھتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ان تجربات ’’

وع کے ساتھ سچے حسِن سلوک کی دلیل کا اعادہ کر رہاہوں۔ یہ ان کے بیان کی پختگی اور موض

ہے ۔سلیم اختر نے کہانی کے ہر کردار کے ساتھ عدل کیا ہے۔ نفسیات شناس ہونے کی حیثیت سے 

میں کہیں بھی تحلیِل نفسی کے ُدوراذکار روڑے نہیں اٹھکاے بل کہ پالٹ  ؤانھوں نے کہانی کے بہا

دیااور ان کی تعمیر ایک خاص فضا میں او ر کرداروں کو خود ان کی نیچرل نفسیات کے حوالے کر

اپنے آپ تکمیل کے مراحل طے کرتی چلی گئی ہے۔ایک انتہائی خطر ناک موضوع پر لکھتے ہوئے 

وہ کسی جگہ بھی ابہام یا اشتعال کا شکار نہیں ہوئے ۔بڑی ماہرانہ چابک دستی اور پوری گرفت 

ناہ تسبیح، اذان کی آواز، پل پار کا گکے ساتھ وہ کٹھن سے کٹھن مقام سے آسانی سے گزر گئے ہیں۔

آلود ماحول اور ارشد کے شعور کا تحت الشعور سے قدم قدم پر تصادم __یہ بڑے بڑے ہمالیہ تھے 

 (۱۶)‘‘جنھیں مصنف یکے بعد دیگر سر کرتا چال گیا ہے۔

، ہءکے پاکستان کی معاشرتی ابتری اور اخالقی بے راہ روی کا جو نقش6716م اختر نے یڈاکٹر سل 

نچا تھا ،موجودہ دور کا افسانہ نگار اُس طرح کی بے باکانہ اور بے یں کھیں ضبط کی دیوار میءم6799

ان کر دیے یخوف اظہار سے پہلے کئی بار سوچے گا۔انھوں تمام مشاہدات و واقعات بے کم و کاست ب

د ں موجویس مر ایت کے تضادکی واضح تصویرون شخصی۔لوگوں کا منافقانہ طرِز عمل ،اندروں اور ب

 ہے ۔

عات اور واق ؤہ توازن پالٹ ،مکالموں ،الفاظ کے چنایک بڑی خوبی اس کا توازن ہے ۔یناولٹ کی ا  

ں نظر آتا ہے ۔ناولٹ میں موجود کہانی ہموار طریقے سے آگے بڑھتی ہے ۔اس کے کردار یم ؤکے بہا

وازن اس شکار نہیں ہوتے ۔یہی تمختلف النوع نفسی،جذبی پیچیدگیوں سے گزرتے ہیں لیکن عدم توازن کا 

 : ںید امجد،اِس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیکے اظہار میں بھی ہے۔ ڈاکٹر رش
ے سی جملہ بازی کرتیسی ایں اور ایں بڑے بڑے خود رفتہ ہو جاتے ہیجنسی معامالت کے بیان م’’

 بھی آسانی سےسے مشکل مر حلوں سے یم اختر ایک طرف رہ جاتی ہے ،سلیں کہ اصل کہانی یہ

 (۱۷)‘‘ں بچا لے گئی ہے ۔یہ توازن ہی کی خوبی ہے جو انھیں اور یگزر جاتے ہ

ناولٹ کا مرکزی کردار طوائف ہے۔اس کی نفسیاتی پیچیدگیوں اور ہیجانی کیفیات پر ناولٹ کا تانا  

 :بانا بُنا گیاہے۔ اصغر ندیم سید کی رائے اس کے برعکس ہے، ان کا موقف ہے
ر جنسی نفسیات کے قصوں میں طوائف کا سہارا ضرورلیا جاتا ہے ۔اگر طوائف کو یک تو اکثا’’

اس میں شامل نہ کیا جاتا اور اگرشامل کیا بھی جاتا تو اس کا طوائف سے مامتا تک کا سفر نہ دکھایا 



جاتا تب بھی ارشد کی پرابلم خوبی کے ساتھ بیان کی جاسکتی تھی ۔طوائف کے کردار کا یک دم 

 (۱۸)‘‘انا کہانی کے مجموعی ٹیمپو کو تھورا سا جھٹکا لگاتاہے۔فلیش کرج

میری رائے اصغر ندیم سید کی رائے سے مختلف ہے ۔میرا خیال ہے کہ سلیم اختر نے طوائف  

کو ناولٹ میں مرکزیت دی ہے اور ارشد کے کردار کو طوائف کے اندر چھپے انسان اور بالخصوص 

لیے استعمال کیا ہے لٰہذا یہاں مرکزیت طوائف کے کردار کی ہے مامتا کے فطری جذبے کے اُبھار کے 

 :ارشد کے کردار کی نہیں ۔اس ضمن میں ڈاکٹر سلیم اختر کی رائے فائق ہے ،جو بتاتے ہیں
ت کی راستی نے اسے پراگندہ صفت عورت یارشد کٹڑ مذہبی ماحول میں پیدا ہوا تھا،اس کی ترب’’

ت نہیں دی ۔بھال وہ ایک طوائف کو ماں جیسی مقدس ہستی کو ماں کے روپ میں دیکھنے کی اجاز

جیسی بھی ناتھی بل کہ ایک پیشہ ور تھی جو دو ‘جان ادا ؤپھر یہ طوائف امرا کا درجہ کیسے دیتا ؟

پیسوں کے عوض بِکنے والی تھی۔جس گندگی بھرے ماحول میں وہ رہائش پذیر تھی وہاں ارشد کا 

ہ تھا۔یہ ناولٹ بنیادی طور پر طوائف کا المیہ ہے جسے معاشرے اسے بطور ماں قبول کر لینا ممکن ن

میں انسان نہیں سمجھا جاتا ،نہ ہی اُن معاشرتی عوامل کی طرف دھیان دیا جاتا ہے جو اسے عورت 

 (۱۹)‘‘سے طوائف کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔

مختلف مواقع پر  ںیک عالمت ہے جو ناولٹ میضبط کی دیوار بذات ِ خود بھی ا ناولٹ کا عنوان 

ا جا سکتا ہے ۔ضبط کی ایک دیوار، مرکزی کردار ارشد کے داخل میں ہے؛جس نے اس کے یاستعمال ک

خارجی ماحول اور تربیت کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے ۔ایک دیوار وہ ہے جو طوائف کے 

اس ضبط کی ہے جب من میں مچلتی مامتا اور ارشد کے درمیان کھڑی ہوجاتی ہے ؛جب کہ ایک دیوار، 

ارشد، طوائف کے سامنے کھڑی کر کے اپنے ماحول میں لوٹ جاتا ہے۔ ضبط کی یہ دیواریں ہمارے 

 معاشرے میں جابہ جا موجود ہیں جو معاشرے کے منضبط طرِز زیست میں ممدومعاون بنی ہوئی ہیں۔

ا یڑ دلہ قاری پر چھوصیم اختر نے اس کا فیں ہوا ،ڈاکٹر سلیضبط کی دیوارکا اختتام جس انداز م  

سے ااُ یے تھا ؟طوائف کی مامتا کو دھتکارنا ارشد کادرست اقدام تھا یسا ہی کرنا چاہیا ارشد کو ایہے ۔آ

ے تھا یطوائف کے اندر چھپی مامتا کا احترام کرتے ہوئے اُس کی جذباتی آسودگی کا سامان بہم پہچانا چاہ

 :؟ ڈاکٹر طاہر تونسوی اس ضمن میں رقم طراز ہیں
اس  ں۔یں بل کہ ہیں حق بجانب تھا ۔اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیصلے میارشد اپنے اس ف’’

لو ماحول پر نظر دوڑانی ہو گی۔ کٹر مذہبی گھرانے کی یں سب سے پہلے ارشد کے گھریسلسلے م

 ںیں اپنی مرضی سے نہیم”قوال پارٹی“ارشد ں۔یسے کاموں کی اجازت ہی نہیوجہ سے ارشد کو ا

ٹ ڈجسیہی وجہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تک اپنے آپ کو ای دثاتی طورپر شامل ہوا تھا ۔بل کہ حا

ی حرکات سیں رکھتا کہ ایالن کی وجہ سے اپنے اندر اتنی ہمت بھی نہیم یں کر سکا ۔پھر وہ طبعینہ

 (۲۱)‘‘ا اس کے خاندان کی بد نامی ہو۔یکرے جن سے اس کی 

ت یوار نہاید یہے ہوئے ہے ۔یں لیاکو حصار مسی عالمت ہے جو ممتیک ایضبط کی دیوار ا

د تک ہی ک حیکن ،انسان بہر حال انسان ہے کہ وہ اینٹوں سے بنائی گئی لیمضبوط اور پختہ جذبوں کی ا

وں کو برقرار رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے جذبوں کے سامنے بے بس ہوجاتا ہے یضبط اور برداشت کے رو

ھڑام ں دیوار جس انداز میہاں اس کہانی کے اختتام پر ہ دی ی ہے۔وار ٹوٹ جاتیاور آخر کار وہ ضبط کی د

 ہ فطرت ِانسانی کی بھر پور عکاس ہے۔یسے گرتی ہے ،

ا ہے اُس کے حوالے سے ارشد یا گیش کیں ارشد کا کردار پیجس مذہبی اور سماجی پس منظر م 

ول ت کا تقاضا تھا ۔وہ جس ماحیبلو ماحول اور تریہی اس کے گھریوں کہ یہ رِد عمل فطری لگتا ہے ۔ کیکا 

ندگی ں کرسکتا تھا ۔گیں پال بڑھا تھا اُس کے تحت وہ کبھی بھی اُس طوائف کا مقابلہ اپنی ماں سےنہیم

نت یک طیک فرشتہ صفت ،پاک دامن،نیں گلی سڑی طوائف کا ایاورغالظت ،بد بودار اورمتعفّن ماحول م

ن مطابق بھی تھا ۔طوائف ی؟ارشد کا طرِزعمل فطرت کے عاور اُجلی اُجلی ماں سے تقابل کہاں ممکن تھا 

ٹا تصور کر رہی تھی ،وہ بھی یں آنے کا عمل ،جس کے تحت ارشد کو اپنابیکے شعور اور ال شعور م

ی ں پِس کر طوائف کہالئیں حاالت کی چکی میک ماں تھی ،بعد میک فطری امر تھا۔ کیوں کہ پہلے وہ ایا



“ کھی تو یہ دیہٹے کی شبیا مرے ہو ئے بیاپنے بچھڑے ہوئے ں ی،جب اُس نے ارشد کے روپ م

ہ رِد عمل اس کی مامتا بھری فطرت کاتقاضاتھا اور وہ یکہہ کر اُس سے لپٹ گئی۔ طوائف کا ” اکبر،اکبر

یوار ضبط کی د ں حق بجانب تھا ۔یں حق بجانب تھی ۔ جب کہ ارشد طوائف کو دھتکارنے میسا کرنے میا

ں یکے عنوان سے اپنے مضمون م”میواِرسلید“ ن تارڑ کو اعتراض ہے ۔وہیحس کے انجام پر مستنصر

 : ںیلکھتے ہ
تا ہوں جھس میَںمجھے کتاب کے اختتام پر اپنے متعصب نکتہ ِ نظر کے حوالے سے اختالف ہے ۔’’

نس ش تر لکھنے والے جیا ہے ۔ہمارے بیہاں پر کمپرومائز کیر لکھاری نےیسے دلیم اختر ایکہ سل

کرتے ہوئے Sum Up ں مگر اختتام پر کہانی کویں لکھتے جارہے ہیں ُکھلے لفظوں میے مکے بار

تے یسے رشتے کی گرہ لگا دیقدرے خوف زدہ ہو کر نفسی جنس کے اُصول پر کارفرما ہوکرکسی ا

کرتے ہو جاتا ہے Justify وں کے تحتیں جس سے پورا فسانہ ہماری سوسائٹی کے بوگس رویہ

ے یک نوجوان لڑکے کے لیا ہے ۔ایم اختر نے بھی ظلم کیماں کا روپ دےکرسلں ی۔طوائف کو آخر م

 (۲۱)‘‘ادہ فطری بات نہ ہوتی ؟یہ زیا یک طوائف کے جنسی خواہش تک محدود رہتے۔کیاگر ا

ری سی ر فطیک غیکھنا بظاہرایں دیٹے کے روپ میک طوائف کا اپنے گاہک کو اپنے بیدراصل ا 

ی ں ۔لیکن افسانہ نگار کین تارڑ معترض ہیفطری انجام پر مستنصرحس ریبات نظر آتی ہے اور اِسی غ

سوچ کی ندرت اور تخلیقی انفرادیت سے انکار نہیں کہا انہوں نے طوائف کے من میں چھپی مامتا کو 

  جذباتی زاویہ دے کر عام فہم افسانوی موضوع کو خاص بنا دیا ۔

ھی کوئی ں بیان کہیا ہے ۔واقعات کے درمیا گیدب یں ترتیت مربوط انداز میناولٹ کے پالٹ کو نہا 

ا یتی کر دں بھریا حصہ ،واقعاتی تسلسل میہ کہا جا سکے کہ کوئی واقعہ یں جس کی بنا پر یخال موجود نہ

تا ہے یڑھی کا کام دیے سیال تک لے جانے کے لیادی خیہی وجہ ہے کہ ہر واقعہ ،قصہ کے بنیا ہو ۔یگ

ں آخری منزل تھی اور ارشد کے رد عمل سے یجو ناول نگار کے ذہن م اور آخر کار وہ منزل آجاتی ہے

ا جاتا ہے ۔تاہم اس اختتام کے فطری ہونے کے باوصف قاری کچھ عجب یک فطری اختتام دےدیکہانی کو ا

جوان ک نویں کہ ایں کوئی تامل نہیہ تو باور کرنے مینان کا شکار ہو جاتا ہے ،اُسے یطرح کے عدم اطم

ل صورِت حال یڈیک آئیک فطری رد عمل سے گزر رہا ہے مگر وہ ایں ،ایپس منظر م اپنے ماضی کے

ات کی ں اِس بیکہ کہانی م وںیں کیل بھی نہیڈیہ صورت ِحال اتنی آئیل کی آرزو کرتا ہے اور یکی تشک

ے یلی کے عمل کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیں رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی کردار تبدیگنجائش نہ

کی اور  ںیے راہ ہموار کرنے کی کوشش نہیم اختر نے طوائف کے لیکن ڈاکٹر سلیراہ ہموار کی جائے ل

 ا ۔وہ اسیک حملہ تھا جس نے ارشد کو بد حواس کر دیہ توایں طوائف ارشد سے چمٹ گئی ،یجس انداز م

ََ تیردعمل کے ل را دہ ممتا کو ٹھکہی وجہ ہے کہ اُس نے طوائف کے من میں پوشییں تھا ،یار نہیے قطعاَ

ک منصوبہ جاتی کہانی کا تاثر قاری قبول کرتا ہے ۔ناول نگار اپنے اس منصوبہ یہاں واضح طور پر ایا ۔ید

 سی پر گامزن ہےیان عدم مفاہمت کی پالیں روک سکا کہ کرداروں کے درمیکو بے نقاب ہونے سے نہ

ھی اور ناول نگار نے اپنی مرضی کا قہ کار کے مطابق آگے بڑیا طے شدہ طری۔اس اعتبار سے کہانی گو

 ں سے کی ۔یل بھی اسی انداز میے پس منظر کی تشکیانجام النے کے ل

ں بھی ان کا تجربہ ،اپنا اظہار کرتا ہے ۔کالج کے طلبا کا یواقعات اور کرداروں کے انتخاب م 

کات کے مکالمات، حر ں ،اُنیمی ماحول کی عکاسی، طلبا کی شرارتیقہ کار اور تعلیم کا طریانتخاب ، تعل

ادی طور پر کہانی کار کی ذہنی ساخت اور یکش ، بن شیو سکنات ،موضوع کا انتخاب اور اس کی پ

ت جس سماجی،معاشرتی یے اور رد عمل کا اظہار ہے ۔شخصیں اس کے کردار،رویمعاشرتی روابط م

ی پر فرد کا کوئسی مثال ہے جس یک ایت کی ایل کے مراحل طے کرتی ہے وہ جبریں تکمیپس منظر م

ہ ہے، یاتی رویک عام نفسینا ،ایت کا عکس قرار دیں ، چناں چہ کسی بھی موضوع کو شخصیار نہیاخت

 و ں اعلیٰ یم ؤا جا سکتا کہ وہ موضوعات کے چنایں دیاس حوالے سے کسی بھی کہانی کار کو الزام نہ

پھر کہانی  اجائے تویاد قرار دیکی بنق یں رکھتا ؟ الشعوری عمل کو اگر تخلیق روا نہیان تفریادنی کے درم



ا ک الشعوری عمل ہے اور فن کیکہ فن ا وںیں کینا ممکن نہیکسر مسترد کر دیکو  ؤے اس دبایکار کے ل

الش ں تیقی عمل کو شعور اور الشعور میق کار کے تخلیر انتخابی عمل سے گزرتا ہے ، چناں چہ تخل

کیا جائے تو ڈاکٹر سلیم اختر کے الشعور میں پوشیدہ  ے ۔اس اصول کا اطالقضبط کی دیوارپریکرنا چاہ

اس نقطے نے ضبط کی دیوار کی صورت میں تشکیل پایا ہے اور طوائف کے اندر کی عورت کے مادرانہ 

 جذبات ابھار کر، ناولٹ کو عام سے خاص کے درجے پر الکھڑا کردیا ہے۔
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