سا ِز سالسل ﴿آنالین ایڈیشن﴾ | 1

سا ِز سالسل ﴿آنالین ایڈیشن﴾ | 2
()1

ساز سالسل پر تبصرہ
ِ
(اقت باس) از ج باب عت بدالرحمان ﴿ -سالہ ادبی دن یا،تئی دہلی ،مئی ﴾ 6002
ّ
مظفر عازم کا شمار ایسی شخصیتوں میں ہوتا ہے جنھوں نے کئی زتانوں کے حوالے سے اتئی ش یاخت قائم کی ہے۔۔۔۔ ان کا آتابی وطن کشمیر ہے اور انھوں
ے دنوں کی تادیں آج نھی ان کی ہمسفر ہیں۔
نے اتئی زتدگی کا بہیرین حصہ وہیں گزارا ہے اور وہاں گزارے ہو تی
بہار حو ہے خزاں میں چ یار سایہ مرا

سکوں نواز سہارا ہے زتدگابی کا

ے ہیں یہ ل فظ میروکات
یہ نوچھ کس کے لی

چ
یش ِاط سی ِر چمن ،ھی ِل ڈل کی رعیابی

اتک غزل میں اس جنت یشان وادی کے گذشتہ دنوں کی کہابی نوں ن یان کی ہے
ے
ے ہیں کہیں اک یسئی نھی ،وہاں چاتد شیاروں کے گھر نھ
کہی

ے
ن یلی چھیلوں میں امرت نھا اور امرت میں ن یلوفر نھ

ے ہر موج ہوا کی شوخی پر
ے نھ
سرو روان سر د ھیی
سب ِ

ے
سن یل کہ زلیخا کی زل فیں شمشاد کہ نوسف ن یکر نھ

اس غزل کا شعر اتک حشاس دل کو پڑتادن یا ہے اور کشک ین کر اس کی رگ و نے میں اپر چاتا ہے۔ ۔۔۔ مجموعے کے آعاز میں مجمور شعیدی کا مضمون سامل
ّ
ش
ے میں آسابی ن یدا ہو چابی ہے مگر ساغر کی تاطئی دن یا تک رسابی اور اس کی ساغرایہ شخصیت کی ح
ے اس
صیح ش یاخت کے لی
ہے حس سے مظفر عازم کی ساغری کو مجھی
کے اشعار سے پراہ راست راب طہ ضروری ہے جن میں یہ در یہ معئی و مفہوم کی اتک دن یا آتاد ہے۔ اس دن یا سے گذرنے ہونے قاری محسوس کرے گا کہ وہ
ے کی
ے مجموعے بہت ہی کم دسن یاب ہیں حو حود کو پڑھوا لیی
ساغری کی اتک اتتہابی حوبصورت اور تا معئی فضا کی سیر کررہا ہے۔ شعری مجموعوں کی نھیڑ میں ا یس
ک
ے ہوں اور جتہیں جیئی تار پڑھا چانے ساغری کی پرتیں ھلئی چاتیں گی۔ ''س ِاز سالسل'' ایشا ہی اتک مجموعہ ہے حو قاری کو ان یا گروتدہ ن یالن یا ہے۔
صالجنت ر کھی

ے کا گماں بہیں گزرتا۔ ان کے
ے اس پر پر چم
کیاب کے آخر میں ساغر کی چ ید کشمیری بظموں کے من ظوم پراچم سامل ہیں۔ پرچمہ حوتکہ ساغر نے حود کیا ہے اس لی
عالوہ قارسی کی دو غزلیں نھی سامل ہیں حو اس زتان پر ساغر کی گرفت اور قدرت کالم کا نتہ دتئی ہیں.
***
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کم یاب تازگی کی ساغری
[مصنف کے تام مجمور شعیدی کے اتک خط سے اقن یاس]

ے کو دتا نھا اور کہا نھا کہ میں اس پر اتک تاقدایہ ب ظر ڈالوں ،مگر میں نے خب اس کا م طالعہ سروع کیا نو مجھ پر
ے دیکھی
]۔۔۔[ نے آپ کے مجموعۂ کالم کا مسودہ مجھ
اتک ایشا کیف طاری ہوا حس میں میں کھو کر رہ گیا۔ ل فظ اور معئی دونوں کی س طح پر آپ کے ہاں حو تازگی ہے وہ آج کل کی ساغری میں تاتاب بہیں نو کمیاب
ش
ضرور ہے ،اور اس کا سر حشمہ آپ کے حودت طبع کے عالوہ وہ ذہئی یس من ظر نھی ہے حس کی ی کیل میں اتئی سسر زمین ،اس کی رواتات اور اس کے موحودہ
چاالت سے آپ کی چذتابی وایسیگی صاف محسوس کی چا سکئی ہے

مجمور شعیدی (تکم مارچ ) 2002
***

()3

ّ
ک
ھ
ک
ک
ن
ھ
ے ذہن کا شاعر
مظفر عازم :لی آ ھوں اور ل
 -مخمور سعبدی –

مظ
وادی کشمیر کی آواز سے تعبیر کیا چا سکیا ہے ،ان کی غزلیں ہوں تا ب ظمیں ،انھیں پڑھ کر اسی تازگی کا احشاس ہوتا ہے حو اس جنت یشان
چ یاب فر عازم کی ساغری کو ِ
وادی کی فضاؤں کا چاصہ ہے۔ ان کا لہجہ رواتئی عیاضر سے گراں تار بہیں اور اظہار و ن یان کی وہ رشمیات حو تالعموم شعر کو نوچھل ن یادتئی ہیں ،ان سب سے عازم
ً
صاخب نے عالیا شعوری طور پر اجن یاب پرتا ہے۔

ے گرد و پیش کی زتدگی سے انھانے ہیں حو انفرادی نھی ہیں اور اجتماعی نھی۔ انھوں
ے ہیں حو ابہوں نے ا تی
چ یاب مظفر عازم کے موضوعات شخن نھی تی
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ے کی کوسش کی
ے دماغ سے انھیں مجھی
ے دل اور کھل
ے ہونے معامالت و مشاتل کو کھلی آیکھوں سے دیکھا ہے اور کھل
ے ہونے سایس لیی
ے چاروں طرف نھیل
نےا تی
ہے۔ اس کوسش میں وہ نوری طرح کامیاب ب ظر آنے ہیں۔

اتئی سر زمین سے حمنت آدمی کا ف ظری چذیہ ہے۔ مظفر عازم نھی اتئی ساغری میں اس چذنے سے سرسار ب ظر آنے ہیں لیکن اس سرساری میں ہوش یاری نھی
ہے۔ وادی کشمیر کے حوش نما میاطر ،بہاڑوں کی پرف نوش حون یاں،چ یاروں اور دنوداروں کے تلید قامت درجتوں کی سرخ و سیز ف طاریں ،تدنوں کی روابی ،اور حسوں
ے سے شجی ہوبی بصوپروں کی طرح مظفر عازم کے شعری بگارچانے کی
ے آہستہ خرام نوٹ ہاؤس اور تیز رو کشن یاں — سلیق
کا حوش آہ یگ پرئم اور ڈل میں ڈو لی
ے والے کج اتدیسوں کی کارگزارنوں سے نھی وہ
ے کی کی حواہش ر کھی
ے والے ،ان کے حسن کو ماتد تلکہ ملیامنٹ کرد تی
زتنت ہیں ،لیکن ان بصوپروں کو دھیدال کرد تی
نے خیر بہیں ہیں ،اور ان پر ان کی یسویش اس مجوعے میں سامل بظموں اور غزلوں میں اتک زپریں لہر کی طرح رواں دواں صاف دیکھی چا سکئی ہے اور اس کی
سدت کو نھی محسوس کیا چا سکیا ہے۔ لیکن قاتل قدر تات یہ ہے کہ اکیر موقعوں پر ان کا رد عمل میفی بہیں ہے اور وہ چاالت میں بہیری آنے کے امکان کو
مسیرد بہیں کرنے:
رات کی تیرہ بصیئی میں درحس یدہ رہا

راکھ کے ڈھیر میں یہ شوخ سرارہ کیا ہے

ے میں حو ن یاسی شوسن ہے تیخاری زتاں لبکانے ہے
گمل

اور پرگس کی گن آیکھوں میں متہوت سا ارماں رہ یا ہے

ے اک نھوت گھر کے
ے ن ید نھ
در یچ

ے آتگن میں پر یستہ ہوا نھی
ک ھل

حواب کے سہر میں سایۂ اپر بہاراں نھا

آتکھ کھلی نو سارا من ظر نوٹ گیا

نھر وادی سے گولی کی آواز آبی

نھر میرے ساہیں کا سہیر نوٹ گیا

ے والی گولی کی آواز ان کا تعافب کر رہی ہے۔
یہ پر نوتا ساہیں آج نھی ان کا ہمسفر ہے اور وادی میں گو حیی
ّ
م
ے کی ساتد ضرورت بہیں کہ اتئی سر زمیں سے یہ دوری
ے میں قیم ہیں۔ یہ کہی
ے وطن مالوف سے دور ،دن یا کے حوشخال پرین خط
مظفر عازم پرشوں سے ا تی
انھوں نے بہیر وسات ِل معاش کی چاطر گوارا کی ہوگی ،اس م قضد میں ابہیں کامیابی نھی ملی اور زتدگی کی آسایشیں ان کا مقدر ننیں لیکن اجیئی دتاروں کی تامانوس
ے تلکہ ایشا لگیا ہے کہ آشودگی کی چگہ تا آشودگی ہانھ لگی۔ مظفر عازم کے شعری کیتواس پر یہ
فضاؤں میں ساتد وہ ذہئی آشودگی چاصل یہ ہو سکی حس کے وہ حوتا نھ
رتگ نھی چاصا نماتاں ہے:
ہواؤں کے تاؤں میں زیحیر نھی

ے
ے گرف یار نھ
صدا کے سلیق

ے تتوں نے دوش طوقاں پر
ن یل

مجھ کو میرا ن یا ن یاتا ہے

تانے مجروح و سایۂ دنوار

کجھ ہمارا ہے ،کجھ پراتا ہے

نھڑکیا پرتدہ فضاؤں میں ہے

پڑھاتا لڑکین کے گاؤں میں ہے

صیا نو پن ید اڑا کر چلی گئی ہوگی

ے
گالب ساخ س ِاخ سیم پر ہی دوبہر د یکھ
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ے ،ساغر ہمیں یہ اطالع بہیں دن یا لیکن گالب کو یہ مسورہ دے کر کہ وہ دوبہر کا
ے گی
ے کدھر سے آنے اور کدھر چل
پن ید اڑاکر چلی چانے والی صیا کے آوارہ خرام چھو تک
ب طارہ س ِاخ سیم پر ہی رہ کر کرے ،وہ گالب کو حود اتئی ذات کا استعارہ ن یا دن یا ہے۔

مظفر عازم چ ید موضوعات کے اسیر ہوں ،ایشا بہیں ہے۔ جیشا کہ میں نے سروع میں ہی کہا ہے ،ان کی ساغری میں زتدگی اتئی نمامیر چلوہ ساماتتوں کے سانھ
موحود ہے۔ ر یج و راخت ،غم و یشاط ،درد و درماں ،غرض زتدگی سے تا یہ مرگ ایشان جن مراچل سے گزرتا ہے ،مظفر عازم کی ان سنھی پر ب ظر ہے اور ان مراچل
سے گزرنے ہونے حو گوتاگوں کیف یات ایشابی وحود پر طاری ہوبی ہیں ،ان کی بظموں اور غزلوں میں ان سب کی عکاسی دیکھی چا سکئی ہے۔

ے ہیں۔ اتک غزل کے یہ چ ید شعر
ے ہم ہ یدی آمیز نھی کہہ سکی
مظفر صاخب کی زتان قدرے قارسی آمیز ہے لیکن ان کی تعض غزلیں اس زتان میں ہیں حس
ے:
دیکھی
ہرتالی اور ن یل گگن

تاچ مرے متوالے من

ن یل آکاش میں کوتلیا

لہری ،من موخی ،پرہن

نھولوں کو چھب دکھالبی

ن یلی نھلواری میں مگن

یہ “غم سے آزاد غزل“ ابہوں نے “امرتکہ کے تام ارین“ کی ہے جہاں کی کھلی فضاؤں میں وہ اب داد شخن دے رہے ہیں۔ اس کیاب کے آخر میں عازم
ے ہیں۔ کشمیری ان کی مادری زتان ہے اور اردو مادری زتان ہی کی
ے ہیں حو ان یا اتک الگ ہی ذانقہ ر کھی
صاخب نے کجھ کشمیری بظموں کے پراچم نھی سامل کی
طرح غزپز کہ انھوں نے اتئی ساغرایہ شخصیت کے اظہار کا حوالہ اس زتان کو نھی ن یاتا ہے ،لیکن ابہیں قارسی زتان سے نھی شغف ہے اور وہ گاہ یہ گاہ اس میں
نھی قکر شخن کرنے رہے ہیں۔ سب سے آخر میں دو قارسی غزلوں کی شمولنت ان کے اسی شغف کو طاہر کربی ہے۔

ے ذہن کے ساغر ہیں۔ ان کے مشاہدات خب شعری ن یکر اجن یار کرنے ہیں نو ایسی ساغری وحود میں آبی ہے حس کے م طالعہ سے
مظفر عازم کھلی آیکھوں اور کھل
ے دور و پزدتک کی دن یا کو حود سے تاتیں کرتا ہوا تانے ہیں۔
ہم ا تی
[ساز سالسل کے دن یاچہ سے اقن یاس (])2002
***
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شاز شالشل  :ج بد امت بازی پہلو
ِ
ّ
 -ج باب مظفر ایرج –

۔۔۔ یخلتق کی ش یاخت اتعام و اکرام کی مرہون بہیں ہوبی کتوتکہ ادب مخض ن فین طبع کا ذرتعہ بہیں ،زتدگی کرنے کا ہیر ین حکا ہے۔ امیداد زمایہ کے سانھ سانھ کرۂ
ح
ارض سے کرۂ شماوات تک سفر کرنے ہونے ،عیاضر و عوامل کا اچاطہ کرنے ہونے زتدگی کی ان قیقتوں کی یہ ضرف یشاتدہی کرتا ہے حو ہمارے اتدر اور ہمارے
تاہر مرحود ہیں ،تلکہ ان سے آتکھ مالنے کی نھی ہم میں لگن ن یدا کرتا ہے:
یس انے آتلۂ تا کی آپرو رکھ لے

ے
ون شوق یہ میزل یہ رہگز رد یکھ
جت ِ

ے
کیا ن یاؤں مرے پڑوسی نھ

ے گھر کو چالنے والے لوگ
ا تی

وہ تیڑ اتئی خزاں کو سالم کرتا

ے
حو پرگ زرد کی آعوش میں ث مر د یکھ

پرتاد بگانو میں ،چمن گشت کی حو میں
ن
وہ گوشہ کہاں ہانے جہاں ھیل کے پینھیں

پرتاؤ ہواؤں سے خرن قایہ رہا ہے
اس کون و مکاں میں نو گزارا یہ ہوا ہے

ل
ے
ے نو اس کے فن میں تغف ید فظی تا معتوی تا نوں کہی
خب یخلتق کار کے چ یال کی پرواز اتئی وستع ہوچابی ہے کہ اس کو کون و مکان کا نھیالؤ ن یگ ب ظر آنے لگ
ے آتا ہے۔ خب ایشا وفت
ن یان میں روابی کی کمی تلکہ نھہراؤ نآے نو اسے اتتہابی دشوار گزار راہوں سے گزرتا پڑتا ہے ،کتوتکہ نف ِس مضمون کی فرتابی کا مس یلہ سا می
ن
ے۔
ساغر پر آپڑے نو قدربی تات ہے کہ ف یل اور غیر مانوس القاظ کا استعمال کرتا پڑتا ہے حس سے سالست اور روابی تلکہ اسلوب تک میاپر ہونے ت غیر بہیں رہ سکی
ج ک
ے م ھن میں سے چاقو:
لیکن عازم اس مقام سے اس طرح گزرے ہیں یس
اک سفر کی میزل ہے اس سے دو قدم آگے

ے ہیں
حس مقام تک آکر پر کسی کے چلی

کرتدتا یہ قلم زچم دل اگر عازم

کالم زدر زتاں کا کہاں ہرہ ہوتا

نھول کا زچم چاتئی ن یلی

سیتۂ غیجہ میں شیان ہے آج

کتویں کی کوکھ میں تنھر یہ لیئی

صدا گوتگی نھی لب تا آش یا نھی

ے معلوم کہ وہ آک ہے تا اپر کرم
کس

لوگ اس تات یہ حوش ہیں کہ ادھر آنے گا

ے ہیں ابہوں
ے گی
ے ہی سے رد و قتول کا عمل چاری ہے لیکن ادھر لگ نھگ یجھلی آدھی صدی کے دوران اس میں حو عملی یجرنے کی
نوں نو ساغری میں بہل
نے ساغری کی نوری کان یات ہی تدل ڈالی ہے اور ایشا گیچ گراں مایہ ہمیں بہم بہیخاتا ہے کہ ہر یخلتق کار اتئی یشاط نھر یخلی قات کے نوسط سے اتئی سرخروبی کہ دعا
کر سکیا ہے کہ اسے ذات کا ادراک ،وحود کا غرقان تلکہ اس سے ہمکالمی کا سرا مال ہے۔عازم کی ساغری نھی ذات ،وحود اور ''میں'' سے راست گف یگو کے خزانے
ے ہونے ہے:
ے اتدر سیی
ا تی
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دھڑکیا کھلوتا تالؤں میں ہے

کالبی نے نوروں کو مس کرلیا
گ
ی ھلئی پرف کے دن ہیں چدا کرے عازم

ے
سگفت گل میں پری آہ کا اپر د یکھ

نھڑکیا پرتدہ فضاؤں میں ہے

پڑھاتا لڑکین کے گاؤں میں ہے

وہ دنپ آج نھی تاگل ہوا سے لڑتا ہے

کہ حس کی حوت یہ شورج کی روسئی ہو ن یار

ہم گدا گر ہیں ،پر بہیں اس کے

اشم حس کا کلید تاب بہیں

ے کی نھایس :قعان
صلنب :سرو خراماں ،گل

ث مہارا گھر ہے ہمارا غرنب چایہ صیا

میارے رہے ہیں ہم اس طرح اتئی غمر رواں

ے ہیں
چھکی کمر کو ہالل ش یاب لکھی
چ
ف ظرت لیلی میں سلشلہ ہے آذر کا

ے ن یاتا ہوں
عکس کا شکاری ہوں آ پیی
ساچل آبہیخا ہے شمیدر ساکن ہے

اب نو تیڑا تار ہے ،اب کھو چاتیں گے

ق
ے م طاہر اور حقانق کا اچاطہ کربی ہے حو لسفی کی تا لغ ب ظری کی زد میں بہیں آنے ،کتوتکہ ساغر حشک اور چ یک قلسف یایہ مو شگاقتوں کے ن یا یج
ساغر کی ب ظر بہت ا یس
ق
ے عالم کی خیر التا ہے جہاں تک لسفی کی رسابی ممکن بہیں۔ یہ تات اتئی چگہ
سے زتادہ م طاہر و حقانق کو مرکز چ یال شمجھ کر اتئی میزل کا تعین کرتا ہے اور اتک ا یس
ے کو نھی شعر میں کامیابی سے ن یان کیا ہے:
ے سے زتادہ دور بہیں۔ عازم نے قلسق
کہ ساغری قلسق
میرے قدموں کی چاک حوش آتار
داپرہ داپرہ ہے خیر چیات

کن شیاروں کے اتن طار میں ہے
تادل آتیں گے حو گیا درتا

کامیاب تا اچھی ساغری میں اص طالحیں ،پراکنب اور استعاروں کا استعمال اہم ہے۔ عازم کی ساغری میں چگہ چگہ ان حصوصیات کے سانھ سانھ ''قوسی پراکنب''
کا پڑی چاتکدسئی سے استعمال ہوا ہے حس سے عازم کے کالم کو اتک ن یا اقق دسن یاب ہوا ہے۔ ساتد ب ہی وچہ ہے کہ عازم کا کالم اکہرے ین تا تکرتگی تا
یکشاتنت کے الزام سے حود کو یخا لے چاتا ہے:
چھ
سہر آہن میں لسئی ہے مری حواب پری
حواب وادی کے خرتدار کو پڑتانے گی
حواب تگر کا سایۂ اپر بہاراں نھا
شوچ صدف میں موتی کیونکر ٹوٹ گیا
اور ،گل آیکھوں ،شیگ القاظ ،نمک نمک نوتدیں وغیرہ
ّ
مظفر ،اپرج سرن یگر  8مئی 2002
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