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1    سوزین آن کمیونیکیشن
سے ، وجہ اس تھی ، اور دی پر مواصالت رات دوسری اسے نے جینکنز ڈاکٹر اور واکنہینشا جو ہوئی متاثر سے چیت بات اس میگن

۔تھی اوپر سے سب میں دماغ کے اس جو تھی چاہتی کرنا بات میں بارے اس بھی طرح ، وہ کی لوگوں تر زیادہ
میں بارے کے فون موبائل ہے؟ میں مطلب کا پر، آپ فون ٹیلی? گا؟ ابالغ کیجئے ہیں؟” “معاف سوچتے کیا میں بارے کے مواصالت مام، آپ

؟پیارے جانتا، میرے نہیں زیادہ

                    ۔چیز کی قسم اس… لینگویج باڈی کرنا، واقعی، اور بات صرف ہے مطلب ہے، میرا نہیں فون موبائل خود مطلب نہیں، میرا“
“

”؟تم ہو، کیا رہے کر نہیں شروع دوبارہ بکواس سب یہ میں بارے کے اس تم“
سب مزاج۔ یہ اور لینگویج، لہجہ باڈی ہے، جیسے شکل ایک کی چیت بات یہ نہیں، لیکن تو چاہتے نہیں مجھے آپ نہیں، اگر“

بہت کو جذبات حقیقی اپنے اور ہیں سکتے بول جھوٹ لوگ ہے، کیونکہ سکتا ہے۔ ” ہو تقریر جیسے طرح اسی ہیں، بالکل حصہ کا مواصالت

  ۔سکتے کر نہیں کنٹرول وہ جسے سکتے نہیں چھپا اسے وہ ہیں، لیکن سکتے چھپا سے آسانی
“

  ۔رکھتا نہیں یقین پر چیزوں اور بھوتوں اور روشنیوں اورا، احمقانہ میں ہے، لیکن سکتا ہو جیسا یہ“
“

اپنی تھا۔ میگن سکھایا میں صحبت کی جھوٹے کامیاب ایک اسے نے ِہنشا واکن جو پڑا کرنا عمل وہی کو میگن کہ تھا موقع پہال یہ

رہی بول نہیں جھوٹ مبنی پر بدنیتی تھا۔ وہ بھی اور کچھ تھی، لیکن رہی بول جھوٹ وہ کہ تھی سکتی دیکھ سے اورا کی ماں
حقیقت ہیں، اس موجود چیزیں ایسی کہ تھی ڈرتی سے کرنے تسلیم یہ کو آپ اپنے وہ کیونکہ تھی رہی بول جھوٹ سے آپ اپنے تھی، وہ

اسے نے ماں کی اس پہلے سال تیس یہ تھا، لیکن تجربہ پہال کا ان بھی اسے کیا، کیونکہ ایسا نے انہوں کہ تھی جانتی وہ کہ باوجود کے

                                                ۔تھا دیا کر‘ خوفزدہ‘
تفہیم کر لے سے رنگ سرمئی کے خوف جذبات کے اس کیونکہ دیکھا ہوتے تبدیل اور گھومتے کو رنگوں میں اورا کی ماں اپنی نے میگن

کو الجھن میں ماں اپنی تھا۔ میگن ہوا لکھا پر سونے کے رنگ پیلے کے محبت لئے کے بیٹی کی اس سب تھے ، یہ رہے چمک تک رنگ سبز کے

ہے ، ایسا دیا بتا سچ دوبارہ اسے نے واکینہینشا کہ تھی گئی جان پر طور فوری اور تھی سکتی بھی دیکھ ساتھ ساتھ کے کرنے محسوس
یہ تک اب کی تھا۔ اس کہا نہیں کچھ کبھی نے اس تھا ، کیونکہ نہیں شک کوئی کبھی میں بارے کے اس میں دماغ کے اس کہ ہے نہیں

                                                             ۔تھی رہی بول جھوٹ پر طور واضح بہت سے اس اب ماں کی اس تھی، جبکہ نہیں سچ بات
کہ تھا نہیں آسان جاننا یہ کیونکہ ہیں چاہتے کرنا بند کو‘ تحفے ‘اس کے نظر دوسری لوگ سے بہت کہ تھا کہا صحیح نے واکینہینشا

کا ماں اپنی لیس سے علم تسخیر ناقابل اس اسے اور تھا نہیں احساس اچھا بھی بالکل تھی۔ یہ جھوٹی بھی لئے کے بیٹی اپنی ماں کی آپ

ہر نہیں ، کیونکہ لئے کے کرنے جج کو تھا ، لوگوں ایک سے میں اسباق ابتدائی کے واکینہینشا تھا۔ تاہم ، یہ مشکل بہت کرنا نہ فیصلہ
تھے ، جیسا سکتے دیکھ ہوئے بھڑکتے کو جنگ لوگ ہے۔ حساس جانتا نہیں کچھ مبصر میں بارے کے جس ہے رہا لڑ جنگ اندرونی ایک کوئی

                                               ۔تھا کیا ساتھ کے اس یا میں بارے کے اس کہ تھے جانتے نہیں ہمیشہ وہ ہے ، لیکن سکتی کر اب میگن کہ
معاملے اس اسے سے خوشی ماں کی اس کہ ہے دہ تکلیف بھی اب کی۔ یہ نہیں مدد نے والے علم تھا، لیکن معلوم کو میں، میگن معاملے اس

خوفناک کے کوئلے اسے لیے کے جس اور ہے اہم بہت لیے کے اس وہ کہ تھی جانتی وہ میں بارے کے جس گی کرے کوشش کی دینے دھوکہ میں

                                                                        ۔تھی پڑی بھگتنی بھی سزا کی خوف گھنٹوں میں اندھیرے سیاہ کے خانے تہہ
ہالیا، اپنی دم میں اظہار کے جذبات جلے ملے اپنے اور چاٹے ہونٹ اپنے نے دی۔ گر مسکرا اور دیکھا طرف کی گرنے پر پیروں اپنے نے میگن

لیے کے بھر زندگی کی ان یہ کہ تھی جانتی ردعمل۔ وہ اپنا کا اس پر جذبات جلے ملے کے مایوسی اور محبت لیے کے ماں اپنی کے میگن دوست



سکھائی، اہمیت کی کرنے نہ فیصلہ پر دوسروں اسے نے اس تھا، لیکن واال کرنے افسردہ گا، جو رہے حصہ ایک کا انداز کے رشتے کے ان

بھری سے مایوسی اور تنہائی زندگی کی ہے، اس لیتی لے میں دل کو نتائج کے اس ہے، اور کرتی انصاف ساتھ کے کسی ہر وہ اگر کیونکہ

              ۔ہوگی
                                 ۔تھا نہیں عالمت کی تھا، کمزوری ہتھیار تھا، ایک ذریعہ ایک کا حفاظت کی خود ہونا کن فیصلہ لٰہذا، غیر
”!ہوں؟ ویکی، ویکی رہا کہہ میں جو ہیں رہے سن لفظ ایک آپ کیا! میگن، میگن“
”؟تھیں رہی کہہ کیا پھر تھا، آپ دور بہت سوری، امی، میں“                         

ہے۔ اہم بہت زبان جسمانی کہ ہے لگتا مجھے کہ تھا رہا جا کہنے یہ میں رکھتا، لیکن نہیں یقین پر اورا میں کہ تھا رہا کہہ میں“
کتنی میں بارے کے اس ہیں رہے سوچ کچھ جو ہم کہ ہے بتاتا لگی۔ یہ دلچسپ‘ ایپ نیکڈ دی ‘کتاب کی مورس ڈیسمنڈ پر موضوع اس مجھے

                                                                          ۔نہیں بھی آگاہی سے اس کہ تک یہاں ہیں دیتے دے سے لینگویج باڈی اپنی ہم معلومات
  پڑھیں اسے آپ کہ ہوں دیتا مشورہ کو آپ میں. ہوں رہا کر مشق کی دینے نہیں بھی کچھ سے، میں بعد کے پڑھنے کو کتاب اس“

. “
کی چھپانے کچھ آپ کہ ہیں رہے چھوڑ کو حقیقت اس پر، آپ طور قدرتی ہوئے، یا کرتے نہ برتاؤ‘ پر طور پر، ماں، ‘عام طور یقینی“

کہ ہیں سکتے کر فرض یہ کریں۔ مزید حاصل تعلیم کچھ پر موضوع ہے۔ اس کیا یہ نے آپ کہ ہے سکتا سوچ ہیں۔ تو، کوئی رہے کر کوشش

پر اس نے آپ کہ گا ہو اندازہ اچھا ایک یہ لیے تھے، اس رہے کر نہیں مطالعہ کا مضمون اس میں یونیورسٹی سے وجہ کی عمر اپنی آپ

تھا، جو کیا پہلے سے پڑھنے کتاب پر اس نے آپ کہ ہیں، جیسا رہے کر نہیں کوشش کی چھپانے کو جذبات حقیقی ہے۔ ‘اپنے پڑھی کتاب کوئی

                                                                                                  ۔ہے‘ ایپ نیکڈ دی ‘کی مورس ڈیسمنڈ شاید
  رہو ہوشیار سے اس ہوں کہتا میں کچھ جو اور سے ہوں، مجھ جھوٹا عملی ایک میں ‘کہ کہنا یہ جتنا ہے اچھا ہی اتنا یہ“

! 
                                                  ۔پینٹس اسمارٹی کے، مس آپ شاید گا، سوائے سوچے نہیں یہ بھی یقینًا، کوئی! ایلیک بنو مت ہوشیار“
کرتے ظاہر کو مایوسی اور غصے، شرمندگی، جھنجھالہٹ دیکھا، اپنے بدلتے اور چمکتے کو روشنیوں گرد ارد کے ماں اپنی نے میگن

                                                        ۔تھے ہوئے چھپائے سے طرح اچھی کو محبت اپنی سب ہوئے، یہ
”؟ہے کتاب کی مورس ڈیسمنڈ بھی ابھی پاس کے آپ ماں، کیا“  
  ؟گے چاہیں لینا ادھار اسے آپ گا۔ کیا پڑے پر الماری کی کتابوں میں روم بیڈ ہمارے ہاں، یہ“

” 
  ۔گا لگے دلچسپ بہت یہ مجھے کہ ہے لگتا مجھے تو مانیں نہ برا آپ کرم، اگر ہاں، براہ“

“
اندرونی والے آنے نظر ترتیب بے اسے اور دی رکھ پر میز گئی، کتاب بیٹھ پر صوفے والے ساتھ کے الئی، میگن گئی، کتاب اوپر سوزین

                 ۔دیا کھول پر صفحے
یقین کا بات اس تو ، آپ ہیں ہوتے وسیع شاگرد کے آنکھوں کی ان اور ہیں رہے کر بات سے کسی آپ اگر. دیکھو پر، یہاں طور کے مثال“

ایک پر آپ صرف یا ہیں کھیلتے سے بالوں اپنے ہوئے کرتے بات سے آپ وہ ہیں۔ اگر کرتے پسند کو آپ وہ کہ ہیں جانتے کچھ بہت لئے کے کرنے

۔ہے ہوتا ہی ایسا بھی تو ہیں کرتے اشارہ طرف کی پاؤں
بہت میں بارے اس آپ اور دیکھیں ہوئے کرتے بات اور ہوئے، کھڑے بیٹھے کو لوگوں صرف ہیں، تو میں کمرے کسی آپ لہذا، اگر“

  ؟ہوں سکتا کر شروع پڑھنا اسے جاکر میں کمرے اپنے اب میں کیا. دلچسپ، میم مم، بہت.” “ہے کرتا پسند کو کس کون کہ گے سیکھیں کچھ
”

کو خود یہ اور ہے کچھ بہت لیے کے کرنے ہے، لیکن میں تندور چاہیے۔ یہ ملنا ساتھ کے کھانے کے والد کے آپ بہرحال ہاں، بالکل، مجھے

        ”۔آجاؤ نیچے سے خاموشی پلیز    آؤ نیچے تو سنو ہوئے آتے کو پاپا اپنے تم جبگا۔          کرے نہیں تیار



ہو، کیا وعدہ کا آنے نیچے سے خاموشی نے اس ہے سکتا گئی۔ ہو چلی میں پہلو کے اس ساتھ کے گرر اور چوما کو ماں اٹھی، اپنی میگن
        ۔کیا نہیں کبھی کر بوجھ جان نے اس جو کیا، لیکن پریشان بہت کو سوزین نے جس بھاگی اوپر ہوئے کرتے ہنگامہ معمول حسب وہ لیکن

انہی کو نتائج کے مورس ڈیسمنڈ تھی، وہ چاہتی چھپانا کو جذبات اپنے وہ کہ نہیں لیے اس پڑھا، لیکن سے تابی بے کو کتاب نے میگن

تصدیق کی جذبات ہے۔ اپنے کرتی کیا اورا کہ گی سکھائے اسے یہ کیونکہ تھی چاہتی کرنا استعمال ساتھ کے مشاہدات اپنے کے اورا میں حاالت

کی رنگوں ہوئے بدلتے کے چمک کتاب یہ کیونکہ تھی پرجوش گا۔ مختصرًا، وہ پڑے کرنا تالش لیے کے کرنے فراہم وضاحت متبادل یا کرنے

اگلے لیے کے جانچنے کو چیزوں کچھ گئی پڑھی میں کتاب تھی۔ وہ رہی کر تالش سے عرصے اتنے وہ جسے ہے سکتی ہو کلید کی کرنے وضاحت

                                                                        ۔تھی سکتی کر انتظار سے مشکل لیے کے جانے اسکول دن
گرر نے چھالنگ۔ میگن ایک طرف کی خیالی ہے، روشن رہا پڑ کرنا سامنا کا باب نئے ایک کے زندگی اپنی اسے شاید کہ کیا محسوس نے اس

      ،کہا اور دیکھا طرف کی

”؟کیا یا کتاب ہے، لڑکی، اچھی خیال کیا تمہارا“                                         

                                                        ۔لی جمائی پر پیمانے بڑے پھر اور کیے پیچھے چاٹے، کان ہونٹ دیکھا، اپنے کر مڑ پیچھے نے گرر
چل طرف کی دیوار اور اٹھی گرر سوچا، پھر نے تھا، اس نہیں باب کوئی میں بارے کے بلیوں میں کتاب کہ تھی بات کی افسوس یہ

                                       ۔دی
کے اس نوک کی دم کی گریزلی جب اڑایا مذاق نے گا؟” اس پڑھوں کبھی میں جو ہے کتاب تعلیمی زیادہ سے سب یہ میں خیال کے تو، آپ“

                          ۔تھی جاتی تک منزل پہلی کی جگہ کھلی کی باہر ہوئی ہوتی سے دیوار بیرونی پیچھے کے مالک
                                                              

∞
کہ تھا لگتا نہیں ایسا تھے، کیونکہ پڑھے ترتیب بے ابواب کئی اور تعارف کا کتاب نے میگن گئی، تو اسکول کو دن، جمعہ اگلے وہ جب

تھے، لگے دلچسپ زیادہ سے سب ابواب کے محبت اور تعلقات دوستی، خاندانی ہے۔ اسے گیا پڑھا وار ترتیب تک سرورق دوسرے سے سرورق اسے

                                              ۔ہیں پڑھتے بھی پہلے انہیں لوگ تر زیادہ تھی، کیونکہ نہیں بات معمولی غیر کوئی یہ پھر لیکن
پر اسٹیج نے تھا۔ اس ہوتا منعقد ساتھ کے گردش میں ایک کسی سے میں مذاہب مختلف ہوا، جو سے اسمبلی کی صبح آغاز کا دن کے اسکول

تھے۔ اس رہے کر خدمت لیے کے مذہب پروٹسٹنٹ کھڑے میں درمیان پر پوڈیم ماسٹر ہیڈ کے جس دیکھا طرف کی اساتذہ بیٹھے میں آرک

ہوئی جمی پر حصے پچھلے کے سر کے اس آنکھیں کی اس نے اس اور تھے رہے کر اشارہ طرف کی اس ہی پاؤں کے ہینشا ٹیچر، مسز کی
                                   ۔تھا دیکھا نہیں کو رنگ گالبی بھی کبھی نے تھیں۔ میگن

اور میں سرخ اور گالبی سبز کا زیتون گہرا تھا، ایک رنگ اور ایکرنگ۔   ہوئے گھومتے سرخ گرد کے چھاتی کی پہلے، اس سے اس

تھا نہیں مسئلہ کوئی میں تھی، جس محبت سے ہیوز مسٹر ماسٹر ہیڈ کو ہینشا مسز کہ تھا گیا ہو واضح یہ اب پر میگنہوا ۔   بہتا باہر

                                         ؟تھا کیا سبز زیتون تھیں، تو بیوہ وہ کیونکہ

؟تھے شدہ شادی ہیوز مسٹر کیا، کیونکہ تعجب نے ہے، میگن سکتا ہو جرم یہ کیا

جسمانی اظہار کا جذبات ان آیا کہ گا پڑے دیکھنا میں کتاب اسے کہ سوچا نے تھی، اس آتی نظر امکان زیادہ سے سب مایوسی یا جرم

وہ آیا کہ سکے جا دیکھا یہ تاکہ کیا مطالعہ کا لینگویج باڈی کی شا مسن مسٹر ابھی نے لیے، اس کے وقت نہیں۔ اس یا ہے ہوا میں زبان

گئی بن کتاب پسندیدہ کی وقت ہر کی اس رات راتوں جو ہیں سکتی دیکھ میں بعد وہ جو ہیں سکتی دیکھ عالمتیں والی بتانے اور کوئی

                   ۔تھی
اور سگالی، امن خیر ہیں، صرف چکے ہو ختم رنگ کے محبت کہ تھی سکتی دیکھ پر طور صاف میں، میگن روم کالس بار ایک

اختالف پر اس کہ تھیں جانتی نہیں کو کسی میگن اور تھیں ٹیچر عظیم ایک اور خاتون اچھی ایک ہے۔ وہ بدلنا سے سونے پیلے کے قناعت



                                                                                                  ۔کرے
اس وقت کے بریک نے ناپسندیدہ، تصدیق۔ اس ایک اور خوشگوار ایک اور تھیں حیرتیں چند تھے، لیکن نہیں جھٹکے بڑے زیادہ دن اس

تھا، جان ہیں۔ پھر کرتے پسند اسے وہ کہ ہوا نہیں شک کبھی اسے دیکھا، لیکن ہوتے چوڑا کو شاگردوں کے لڑکوں دو ہوئے کرتے بات سے

لیے کے اس اسے باوجود کے پسلیوں تر کی، تمام نہیں کوشش کوئی کی چھپانے اسے نے اس ہے، کیونکہ کرتا پسند اسے وہ کہ تھا معلوم کو سب
                                                                                                                ۔مال

سرخ گہرے ناراض گہرے، قدرے کے ہوس اور ڈگریوں مختلف کی محبت سرخ اور گالبی پر طور واضح میں، میگن معاملے تاہم، ہر

اسے کہ تھی کرتی پسند جاننا یہ وہ جب کیونکہ تھی نعمت جلی ملی ایک بھی تھی۔ یہ سکتی دیکھ میں شدتوں مختلف بھی کو رنگ

بارے کے کرنے کیا وہ اور ہیں چاہتے دیکھنا برہنہ اسے لڑکے سے کون کہ تھی کرتی محسوس شرمندگی کر جان یہ ہے، وہ کیا پسند نے کس

                                                   ۔چاہیے ہونا نصیب خوش اتنا انہیں کبھی اگر ہیں رہے سوچ میں
سے اس میں زندگی اور ہیں صحیح وہ کہ کیا محسوس نے اس ہی سیکھا، اتنا سے اساتذہ ساتھی کے اس اور واکینشا زیادہ جتنا نے اس

                                                                          ۔ہے ملتا سے آنکھ انسانی سادہ جو ہے کچھ بہت زیادہ کہیں
اور کچھ دوران کے پھرنے گھومنے ساتھ کے دوستوں اپنے یا میں اسکول نے اس دن اس تھی، لیکن رکھتی نظر پر لوگوں ہمیشہ میگن

کچھ ابھی وہ کہ تھی جانتی وہ اور ہے سکتا لے جگہ دوسری میں شوق نئے کے اس سیکھنا روایتی کہ تھی مند فکر کیا۔ وہ نہیں

  چاہئے    ہونا ترجیح ایک پڑھنا میں پر، اسکول طور گی۔ وقتی دے ہونے نہیں ایسا تک سالوں
.

تھے۔ ڈیسمنڈ رہے دیکھ بھی اسے لوگ سے بہت سے میں ان کہ تھی یہ تھی، وہ سیکھی کر دیکھ کو لوگوں نے اس جو چیز ایک

تھی آتی اور چلتی سے اسکول میں یونیفارم اپنی وہ تھیں۔ جب جانتی سے پہلے بہت اسے وہ حاالنکہ کی تصدیق کی اس نے کتاب کی مورس

تھا وہ وقت شرمناک زیادہ سے سب لیے کے اس شاید تھے، حاالنکہ بھی مرد سارے بہت بلکہ تھے رہے دیکھ نہیں اسے ہی لڑکے صرف تو

۔نیکر ریگولیشن سبز گہرے اور سکرٹ جم تھی۔ مختصر رہی کھیل بال نیٹ یا ہاکی میں اس وہ جب
لڑکیوں تمام نے تھے۔ انہوں رہے دیکھ نہیں ہی اسے صرف وہ کہ تھی سکتی دیکھ وہ لیکن تھیں ہوئی جمی پر اس نظریں کی لڑکوں
بھی کو این کہ تھی سکتی دیکھ بھی یہ تھی۔ وہ گئی مل کم سے ساتھ، کم کے رانوں موٹی این، اپنی غریب دیکھا، حاالنکہ طرف کی

طرف کی ان نے رکھے۔ اس چہرہ بہادر ایک وہ کہ کے اس تھی، باوجود رہی کر ظاہر ناراضگی سے اس وہ اور تھا گیا ہو احساس کا اس

رنگ کے اس پر ہونے نہ کارگر حربے کے اس جھکنا، لیکن سے کمر بجائے کے گھٹنوں آزمائے، جیسے حربے گھٹیا تمام لیے کے دالنے توجہ

                                                   ۔تھا آتا نظر خوش طرح کی ہمیشہ چہرہ کا اس تھے، حاالنکہ کرتے ظاہر کو غصے اور مایوسی، حسد
طرف کی عمومًا اس وہ تو تھا گھورتا کو ٹانگوں کی ان لڑکا کوئی تھیں۔ جب ہوتی جھوٹی تر زیادہ بھی لڑکیاں خوبصورت

                                                                                 ۔تھے جھلکتے سے خوشی اور فخر رنگ کے ان تھے، لیکن جاتے جھک
جان نہیں پر طور یقینی بھی کبھی وہ ہے، لیکن چلتا پتہ کیا میں بارے کے اس سے لینگویج باڈی اور اورا کی اس کہ تھی حیران میگن

خیاالت خالص صرف یہ کہ کیا محسوس نے تھی۔ اس سکتی دیکھ نہیں سے مرضی اپنی وہ جسے ہے واحد میں کائنات یہ گی، کیونکہ سکے

                                             ۔ہے وجہ اور ایک کی سوچنے
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