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مقدمه
حجاب امتياز علی بنيادی طور پر افسانہ نگار ﮨيﮟ اور اردو دنيا ميﮟ افسانہ نگاری ی
حيثيت سﮯ مشﮩور ومقبول ﮨيﮟ ،ليکن انﮩوں نﮯ چند ناول بھی لکھﮯ ﮨيﮟ۔ مختصر
افسانہ ﮨو ﯾا ناول دونوں کا ماحول اور فضا رومانی اور طلسماتی ﮨيﮟ۔ در اصل وه
بچپن ﮨی سﮯ خواب و خيال کی دنيا ميﮟ سانس ليتی رﮨی ﮨيﮟ۔ زندگی کﮯ نشيب
و فراز ارو دھوپ چھا ٔوں سﮯ انﮩيﮟ کبھی سابقہ نﮩيﮟ پﮍا بلکہ رنگين اور جگمگاتی
ﮨوئی کائنات ميﮟ انﮩوں نﮯ اپنی زندگی بسر کی ﮨﮯ وه خودفرماتی ﮨيﮟ:
’’ميﮟ سدا کی اﯾک خواب کار عورت ﮨوں۔ خواب کاروں کﮯ متعلق کﮩا گيا ﮨﮯ کہ وه
شخصيت فراری ﮨوتﮯ ﮨيﮟ۔ لﮩذا ميﮟ پرانی اور مشاق فراری ﮨوں۔ فرارﯾوں پر الزام ﮨﮯ
کہ وه بزدل ﮨوتﮯ ﮨيﮟ۔ لﮩذا ميﮟ بزدل ﮨوں شدﯾد حقيقت کی دﮨشت انگيزی کا مقابلہ
نﮩيﮟ کر سکتی۔ ﯾﮩی وجہ ﮨﮯ کہ خوفزده ﮨو کر ميﮟ نﮯ خوابوں کﮯ پر سکون
جزﯾروں ميﮟ پناه لی اور وﮨاں تمام عمر کﮩانياں لکھنﮯ ميﮟ بسر کردی۔‘‘
حجاب امتياز علی کا بيان حقيقت وصداقت کا ترجمان ﮨﮯ۔ ﯾہ صحيح ﮨﮯ کہ انﮩوں نﮯ
خواب زار ميﮟ ره کر رومانی کﮩانياں لکھی ﮨيﮟ۔ انکی کﮩانيوں کا موضوع محبت ﮨﮯ۔
مختصر افسانﮯ سﮯ لﮯ کر ناول تک رومانی ماحول اور طلسماتی فضاميﮟ محبت
کی داستان بيان کی گئی ﮨﮯ۔ حجاب کﮯ نول موضوع گفتگو ﮨﮯ۔ ان کﮯ اولين ناول
کا سراغ ﮨميﮟ قرة العين حيدر کﮯ درج ذﯾل بيان سﮯ ملتا ﮨﮯ:
’’حجاب کا اﯾک بﮩت اچھا ناول ’’ظالم محبت‘‘ ١٩۴١ء ميﮟ چھپا تھا۔ اس سﮯ
بھی پﮩلﮯ غالباً ١٩٣٢ء ميﮟ ’’ميری ناتمام محبت‘‘ شائع ﮨوا تھا۔جسﮯ اردو ميﮟ
لطيف تر SENSIBILITYکﮯ موڈرن ناولوں کا پيش رو سمجھنا چاﮨئﮯ ،قرة العين حيدر
نﮯ ’’ ميری ناتمام محبت‘‘ کو ناول قرار دﯾا ﮨﮯ۔ جب کہ ﯾہ اﯾک طوﯾل مختصر افسانہ
ﮨﮯ اور حجاب امتياز علی کﮯ تخليق سفر کا اولين نمونہ ﮨﮯ۔ جس کی تراش خراش
ميﮟ ان کﮯ والده عباسی بيگم نﮯ کمال فن دکھاﯾاﮨﮯ۔’’ ميری ناتمام محبت‘‘
’’داراالشاعت‘‘ پنجاب الﮨور سﮯ ١٩٣٣ء ميﮟ شائع ﮨوا تھا۔ اس ميﮟ افسانﮯ
شامل ﮨيﮟ۔ سب سﮯ پﮩالافسانہ ’’ميری نا تمام محبت‘‘ اور ﯾہ افسانہ بﮩت کامياب
اور انکی شاﮨکار تخليق ﮨﮯ۔ وقار عظيم نﮯ ’’ظالم محبت‘‘ کو حجاب امتياز علی کا
اولين ناول بتاﯾا ﮨﮯ۔ نيلم فرزانہ اپنی کتاب ’’اردو ادب کی اﮨم خواتين ناول نگار ‘‘ ميﮟ
’’ ميری نا تمام محبت‘‘ اور ’’ظالم محبت ‘‘ دونوں کو ناول تسليم کرتﮯ ﮨوئﮯ تجزﯾاتی
اور تقابلی مطالعہ پيش کيا ﮨﮯ۔
ناول’’ ميری نا تمام محبت‘‘ پﮩلی بار کتابی شکل ميﮟ منظر عام پر ١٩٣٣ء ميﮟ
آﯾا۔ ناول نگار نﮯ اسﮯ اپنی ماں عباسی بيگم کﮯ نام سﮯ معنون کيا ﮨﮯ۔ انﮩوں نﮯ
اپنﮯ دﯾباچہ ميﮟ لکھا ﮨﮯ:
’’ميری ناتمام محبت‘‘ اﯾک نا تجربہ کار لﮍکی کﮯ نابالغ ذﮨن کا تراشيده اﯾک اﯾسا بت
ﮨﮯ جس کی ساخت ميﮟ کئی جگہ خود بت تراش کی نو عمری اور جذبات کی
ولولہ انگيز ﯾا ﮨمواری جھلکتی نظر آتی ﮨﮯ۔ ﯾا ﯾوں سمجھئﮯ کہ کﮩيﮟ اس بت کی
آنکھيﮟ بﮩت زﯾاده نشيلی ﮨو گئی ﮨينتو کﮩيﮟ ابرو بﮯ حد خم دار ﮨو گئﮯ ﮨيﮟ۔ آج ميﮟ
اپنی اس کتاب کو دﯾکھ کر بﮯ ساختہ مسکرا دﯾتی ﮨوں اور پرانی ﯾادﯾﮟ نہ جانﮯ
مجھﮯ کس خيالستان ميﮟ لﮯ اڑاتی ﮨيﮟ‘‘۔
اس ناول کﮯ قصﮯ کا آغازقبرستان کی پر اسرار فضا سﮯ ﮨوتا ﮨﮯ۔ جﮩاں روحی کئی
برسوں کﮯ بعد ساحل شوراک پر آتی ﮨﮯ اور اپنی ناکام محبت کو ﯾاد کرتﮯ ﮨوئﮯ
اس کی کﮩانی سناتی ﮨﮯ۔ ﯾہ وﮨی جگہ ﮨﮯ جﮩاں وه محبت کﮯ جذبﮯ سﮯ پﮩلی
بار آشنا ﮨوئی تھی۔ وه علی الصبح قبرستان پﮩنچتی ﮨﮯ اور ۔۔۔۔۔۔ کﮯ اداس پتھروں
پر بيﭩھ کراپنی زندگی کﮯ پﮩلﮯ رومان کو سالسل تحرﯾر ميﮟ التی ﮨﮯ۔ اس
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آگﮯ بﮍھتی ﮨﮯ۔ احساسات اور جذبات کی
کشمکش کا عمده نمونہ ﮨﮯ۔ اس ناول ميﮟ واقعہ
طرازی کی اﮨميت کو نظر انداز نﮩيﮟ کيا جا سکتا
ﮨﮯ۔ اس کﮯ واقعات اور حادثات پالٹ سازی ميﮟ
رومی روشن خيال اور با وقار
مدد ومعاون ﮨيﮟ۔
ؔ
خاتون ﮨﮯ وه شﮩباز کی بيوی بن کراپنی زندگی
تباه وبرباد اور شﮩباز سﮯ نفرت کرتی ﮨﮯ اور
حقارت آميزی کﮯ ساتھ جواب دﯾتی ﮨﮯ۔
’’تمﮩارا احترام تو اﯾک طرف الﯾا تمﮩارے
لئﮯ ميرے پاس رحم تک موجود نﮩيﮟ۔‘‘
کردار تراشی کﮯ اعتبار سﮯ بھی ناول ’’ميری
ناتمام محبت‘‘ اﯾک کامياب تخليق ﮨﮯ۔ جذبات
نگاری کﮯ اعتبار سﮯ حجاب امتياز علی اﯾک
کامياب فن کار ﮨيﮟ۔ افراد قصہ کﮯ جذبات
واحساسات کو ملحوظ رکھنا اور سچی عکاسی
کرنا دشوارفن ﮨﮯ۔ليکن حجاب امتياز علی اس
مشکل مرحلﮯ سﮯ جی بخوبی گزرجاتی ﮨيﮟ اور
نﮩاﯾت پرتکلف لب ولﮩجﮯ ميﮟ کرداروں کﮯ
احساسات و جذبات کی تصوﯾرکشی کر جاتی
ﮨيﮟ۔ رومی کو معصوميت کﮯ زمانﮯ ميﮟ جذبات
کی شدت مالحظہ فرمائيﮟ:
’’ميﮟ مسکرائی کيا ميﮟ بھی حسين ﮨوں؟ شﮩباز
بھی حسين ﮨيﮟ؟ مگر مجھﮯ سب سﮯ زﯾاده تم
پيارے معلوم ﮨوتﮯ ﮨو! مجھﮯ تو صرف تم ﮨی بﮩت
پسند آتﮯ ﮨو۔‘‘
زبان وبيان کﮯ اعتبار سﮯ بھی ’’ميری
ناتمامحبت‘‘ حجاب کﮯ منفرد اظﮩار واسلوب کا
ﯾﮩاں
کﮯ
ان
ﮨﮯ۔
ضامن
سالست
اور
شگفتگی،شائستگی،سادگی
بدرجہ اتم ملتی ﮨﮯ۔اس ميﮟ اثر انگيزی ،معنی
خيزی ،دلکشی اور دل آوﯾزی اپنﮯ ساز وسامان
حجاب امتياز علی کﮯ اندر
کﮯ ساتھ جلوه گر ﮨﮯ۔
ؔ
تحرﯾر اور مکالموں سﮯ متعلق نيلم فرزانہ کا خيال
حق بہ جانب ﮨﮯ۔ اس سﮯ بھرپور اتفاق کيا جا
سکتا ﮨﮯ۔

پﮩلی محبت کی مختصر روداد ﯾہ ﮨﮯ کہ روحی
زبيده کﮯ سکرﯾﭩری کيپﭩن فکری کﮯ دام محبت
ميﮟ اسير ﮨو جاتی ﮨﮯ اور اس پر جان دﯾنﮯ لگتی
ﮨﮯ۔ جب کہ کيپﭩن فکری اس کو اﯾک بزرگ اور
نگراں کی حيثيت سﮯ دﯾکھتا اور پيار کرتا ﮨﮯ۔ وه
روحی کو معصوميت اور بچپن کﮯ زمانﮯ ﮨی سﮯ
شفقت کی نظر سﮯ دﯾکھا ﮨﮯ اور اس کی عمر
چاليس سال ﮨﮯ جب کہ روحی عنفوان شباب کی
وادی ميﮟ چودﮨوﯾﮟ بﮩار دﯾکھ رﮨی ﮨﮯ۔ دادی زبيده
جذبہ محبت سﮯ بﮯ خبر اس کو اپنﮯ
رومي ؔـ کﮯ
ٔ
رومی اﯾک
ﮨﮯ۔
دﯾتی
کر
منسوب
سﮯ
شﮩباز
پوتﮯ
ؔ
نﮩاﯾت ﮨی خوبصورت اور حسين و جميل لﮍکی ﮨﮯ۔
شﮩباز اپنی شرﯾک زندگی بنانا چاﮨتا ﮨﮯ،
جسﮯ
ؔ
ليکن چونکہ شﮩباز اﯾک عياش اور آواره نوجوان ﮨﮯ
اس لئﮯ رومی اس سﮯ نفرت کرتی ﮨﮯ۔ اور اس
کو زندگی کی راه ميﮟ ﮨم سفر بنانﮯ سﮯ انکار
کر دﯾتی ﮨﮯ۔ دادی زبيده کو رومی کا فيصلہ ناگوار
گزرتا ﮨﮯ۔ کيپﭩن فکر دادی زبيده کی اﯾما پر روحی
کو سمجھاتا ﮨﮯ ،ليکن وه شﮩباز سﮯ شادی کﮯ
لئﮯ تيار نﮩينﮩوتی ﮨﮯ۔ کيپﭩن فکری روحی سﮯ ﯾہ
جاننا چاﮨتا ﮨﮯ کہ وه آخرکس سﮯ محبت کرتی
ﮨﮯ۔ اور کس کو اپنا رفيقِ حيات بنانا چاﮨتی ﮨﮯ وه
روحی کا آئيﮉل معلوم کرنﮯ پر مضر ﮨﮯ۔ آخر کار ﯾہ
راز افشاں ﮨوتا ﮨﮯ کہ روحی کيپﭩن فکری سﮯ پيار
کرتی ﮨﮯ۔ روحی کﮯ والد اپنی بيﭩی کﮯ پسند کو
ترجيح دﯾتﮯ ﮨيﮟ اور کيپﭩن فکری سﮯ شادی
کرنﮯ کﮯ لئﮯ رضا مند ﮨو جاتﮯ ﮨيﮟ۔ کيپﭩن دادی
زبيده خاندانی اصول اور رواﯾت اور وقارو عزت کﮯ
پيش نظر اس شادی سﮯ انکار کر دﯾتی ﮨﮯ۔
جذبہ
کيپﭩن کﮯ دل ميﮟ بھی روحی کﮯ لئﮯ
ٔ
محبت موجزن ﮨﮯ۔ چنانچہ وه اپنی محبت ميﮟ
ناکام ﮨو کر اﯾک رات دادی زبيده کﮯ محل سﮯ
فرار ﮨو جاتا ﮨﮯ۔ جس کﮯ غم ميﮟ روحی بيمار ﮨو
جاتی ﮨﮯ۔ شﮩباز اور رومی کی تقرﯾب شادی کچھ
مدت کﮯ لئﮯ ملتوی ﮨو اجتی ﮨﮯ اس اثنا ميﮟ معاً
دادی زبيده دارفانی سﮯ رخصت ﮨو جاتی ﮨيﮟ۔ ان
کﮯ سانحہ ارتحال سﮯ رومی کﮯ والد کرب و
انتشار ميﮟ مبتال ﮨو جاتﮯ ﮨيﮟ۔ رومی اپنﮯ والد کو
اﯾک طوﯾل سفر شوراک جانﮯ کی تجوﯾز پيش
کرتی ﮨﮯ تاکہ سير وسياحت سﮯ دادی زبيده
کی موت کا غم ﮨلکا ﮨو اور سکون و راحت ميسر
آئﮯ۔ ان کی شوراک پﮩنچنﮯ پر اﯾک روز مولوم ﮨوتا
ﮨﮯ کہ کيپﭩن فکری نﮯ خود کشی کر لی ﮨﮯ۔
کئی برسوں کﮯ بعدرومی شوراک آکر قبرستان
سﮯ گزرتﮯ ﮨوئﮯ دادی زبيده کی قبر پر فاتحہ
پرھنﮯ لگتی ﮨﮯ۔ اچانک اس قبر کﮯ پﮩلو بہ پﮩلو
دوسری قبرپرنظر ﭨھﮩر جاتی ﮨﮯ۔جس کﮯ کنيد پر
لکھا ﮨﮯ۔ )ﯾہ اس کی آرام گاه ﮨﮯ جس کی موت
ناکامئی عشق ﮨﮯ۔)
ماجرا نگاری کﮯ اعتبار سﮯ ﯾہ ناول اکﮩرا ﮨﮯ اور
کﮩيﮟ بھی مزاحمت ﯾا الجھن محسوس نﮩيﮟ
ﮨوتی ﮨﮯ۔ نيز پوری کﮩانی بﮍی آسانی کﮯ ساتھ
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