اردو ترجمعہ کیساتھ ٹی وی پروگرام

پروگرام – بنا دیوار کی دنیا 6

قسط نمبر 9
چھوٹی موٹی چیزیں

خالصہ:
ہوئی چیونگ ٹورائٹی سنڈروم میں مبتال تھے ،جو ایک غیر معمولی موروثی بیماری ہے۔
اس بیماری کی وجہ سے ،انہوں نے غیر ارادی طور پر عجیب و غریب آوازیں اور
حرکتیں کیں ،جس کی وجہ سے انہیں الگ تھلگ کردیا گیا تھا حتی کہ ثانوی اسکول میں
دوسروں سے انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑتی اور تنگ کیا جاتا۔ خوش قسمتی سے ،انہیں
منتقلی کے ایک طالب علم ،کن وائی سے مدد ملی ،اور دونوں ایک دوسرے کے قریبی
دوست بھی بن گئے ۔
ایک بار اسکول میں جادو ٹریننگ کالس کے دوران ،ہوئی چیونگ مختلف چال
چالنے کی تدبیریں سیکھتے ہیں جیسے چمڑے کی چھوٹی چھوٹی گیندوں کو کس
طرح اچھالنا ہے۔ یہ غیر متوقع ہے کہ جب وہ مرتکز ہوتے ہیں تو وہ غیر
ضروری حرکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ان کی کارکردگی کے بعد ،دوسروں کی طرف
سے بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تب سے ،ہوائی چیونگ کو جگلنگ میں شوق
بڑھا۔ وہ گیندوں کو اچالنے کی پریکٹس کرتے ہیں اور فرصت میں خود ہی ڈیابولو
کھیلنا سیکھتے ہیں اور اپنے انداز میں تفریح کرتے ہیں۔
عوامی امتحانات کے نتائج کے اجراء کے بعد ِ ،کن وائی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے
ہیں اور یونیورسٹی جاتے ہیں جبکہ ہوئی چیونگ افرادی قوت میں شامل ہوتا ہے۔ ان
دونوں کی اپنی مشغولیت اپنا کام ہے۔ آخر کار ہوئی چیونگ کو ایک کمیونٹی سنٹر میں
ایونٹ اسسٹنٹ کی حیثیت سے نوکری مل گئی۔ کام پر اپنی طاقت کو بروئے کار النے
کے قابل ہونے کے سبب  ،ہوئی چیونگ جادوگردگی کا مظاہرہ کرکے دوسرے لوگوں
میں خوشی النے کے لئے پرعزم ہے۔ وہ پیشہ ور جگلر بننے کا بھی خواب دیکھتا ہے۔

تاہم  ،جب ان کوان کی زندگی اور خواب سےملے جذباتی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا
 ،تو ہوئی چیونگ اپنے اکلوتے اچھے دوست کن وائی کے ساتھ اپنے جذبات کا
اظہار نہں کر سکے۔ چونکہ وہ زیادہ تر وقت کن وائی کواپنے ساتھ نہیں پاتا تھا  ،لہذا
ہوئی چیونگ اس امکان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو
سکتا ہے کہ وین وائی الگ الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بعد میں  ،وہ غلط فہمیوں
اوربد زبانی کے نتیجے میں ایک دوسرے سے الگ ہوجاتے ہیں۔
بہرحال  ،کیا گریجویشن کے ِٰ ِبعد دوستی کا خاتمہ ہوجاتا ہے؟ کیا تندرست افراد اور معذور
افراد کے مابین دوستی برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہےعام لوگوں کے مقابلے میں؟
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