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খুব িpয় di মাnষ – িতিথ o তােরক।

pারিmক

আমার ঘর- ছাড়া িকছু িpয় গl আেছ। েসi গlgেলা েকেনা জািন বাের বাের বাদ পেড় যায়। আকােরর েদােষ; গভীরতা
না থাকার aজুহােত; িকংবা eকদমi কাঠেখাTা েকােনা কারেণ। কেব েকাথায় েকান পিtকা, bেগ pকািশত হেয়িছেলা –
েসভােবi েথেক যায়। মােঝ মােঝ আিম িনেজi খুঁেজ- েপেত পিড়। আদেরর েচাখ বুলাi। “েফেল আসা গl যেতা” eমনi
িকছু গেlর সংকলন।
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গেlর নােমর uপর িkক কের সরাসির গেl যান।
গl েলখার সময়কােল িkক কের আবার ei েপেজ িফের আsন।

পড়n েবলার জৈনক জুয়ািড়
িদেয়। করlা সবিজিট,

আমার িগnীর যেতাi িpয় েহাক,

আমার আবার িঠক েরােচ না!
আিম িকnt ধির। jী,

পােকর্ বেস ফয়জুেরর জn aেপkা করিছ। আমরা eকi সরকারী

িনেজর সােথi। eটা আমার eকটা েখলা বলেত পােরন। িকংবা সময়

aিফেস কাজ করতাম। িরটায়ারo pায় eকi

কাটাবার aবলmন। বু ঝেত পারেলন না েতা? ei ধrন পােকর্ বেস কােরা

েবলায় di বুেড়ােত িমেল পাড়ার পােকর্ বেস টুকটাক গp কির। ফয়জুেরর

জn aেপkা করেছন। আপিন হয়েতা eকািকt কাটাবার জn ফস কের

ডায়ােবিটেসর pভাব আেছ বেল ডাkার pিতিদন eকটু কের হাঁটেত

eকটা িসগােরট ধিরেয় েফলেবন; বয্াগ েথেক েবর করেবন aেধর্ক পড়া

বেলেছ। oর সােথ আমােরা হাঁটা হেয় যায়। পাকর্টার রkণােবkণ েবশ

েকােনা গেlর বi; িকংবা পেকট েথেক হাল মেডেলর েমাবাiল েফান।

ভােলা,

আমার আবার egেলা িনেষধ আেছ। বয়স হেয়েছ েতা – শরীের নানান

লােগ।

asখ বাসা েবঁেধেছ। ডাkােরর িনেদর্েশ িসগােরট ছাড়েত হেলা। েচােখর
aবsাo ভােলা নয়। আর eসব যntপািতর বয্াপার,

বুঝেলন না,

আমার

মাথায় আবার িঠক েঢােক না! তাi সময় কাটাবার জn িনেজর সােথi
বািজ ধির।

দােরায়ান আেছ,

শাn িনরবি n পিরেবশ। আমােদর তাi েবশ

আজ eকটু আেগ সেব েবে

eেস বেসিছ – পােকর্র বাঁধােনা সr রাsা

িদেয় হাঁটেত হাঁটেত “থুক” কের eকদলা কফ েফেল েগেলন জৈনক
ভdেলাক। িনেজ েনহায়তi ভd বেল “ভdেলাক” বলিছ। তা না হেল েযi
কাজ uিন করেলন, আর যাi েহাক ভdেলাক uনােক বলা যায় না! আমার

খুব uেtজক িকছু েয হেত হেব তা নয়। ei েযমন ধrন সামেন

েমজাজ েয গরম হয়িন তা বলেবা না। আের বয্াটা কফ- থুতু েফলিব ভােলা

ৈবdয্িতক তাের eকটা শািলক বেস আেছ। আিম বািজ ধরেবা eক েথেক

কথা,

দশ েগানার মেধয্ শািলকটা uেড় যােব। যিদ uেড় যায় তেব আমার িজত

কােছi েকেনা েফলেত হেব?

হেলা,

সােথ কেরিছ। িবেকল

না েগেল হার। বািজর শতর্ থাকেত হেব eমন েকােনা কথা েনi,

চারপােশ et েখালা জায়গা আেছ,

েসখােন েফল! িঠক েবে র

ফয়জুর থাকেল eতkেণ ei িনেয়

তুলকালাম কের েফলত। ফয়জুর েদখেত েযমন গাঁTা- েগাTা েতমিন oর

তেব থাকেল uেtজনা eকটু বােড় ৈবিক! আমার শতর্gেলাo েনহায়তi

মাথাo,

সাধারণ ধরেণর। uদাহরণ িদেলi বুঝেবন। ei ধrন শতর্ িদলাম – আজ

চাপা মাnষ, ঝােমলা eিড়েয় চিল। তাi বয্াপারটা েদেখo না েদখার ভান

যিদ েবিশরভাগ বািজেত হাির তেব রােত ভাত খােবা

কের চুপচাপ বেস থাকলাম।

ধু করlা ভািজ

বু ঝেলন না,

eকটু গরম। eকটুেতi িচlা- পাlা কের। আিম
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সােথ িনেজ বািজ ধেরন কখেনা?

পৃ া -

িনেজর

বুঝেলন,

িজিনসটা েদখেত খুব েশাভন নয়। েকমন েযেনা গা gিলেয় আেস!
থকথেক,

eকটু হলুদাভ। আঠার মেতা তয্াকতয্ােক। েদখেত না চাiেলo

নজর oi িদেক চেল যাে

েদেখ ভাবলাম আজ না হয় e িনেয়i বািজ

ধরা যাক। পাকর্ েছেড় যাবার আেগ িপন্ডটা েকu মািড়েয় েগেল আমার
িজত হেব, না েগেল হার!

থাকেত পােরন,

বা া- কা া থাকেত পাের – েসিদেক েতা eকটু

েখয়াল রাখেত হেব না কী? েসo েদিখ সাiেকল িপেন্ডর খু ব কাছ িদেয়
চািলেয় িনেয় যায়। কেফ চাকা েফেল না। সাiেকেল চেড় কফ মািড়েয়
েগেলo েতা েসটােক আমার িবজয় িহেসেবi ধের েনয়া েযেতা, না?
eরপের আেসন বা াসহ eক মিহলা। মিহলার েদহ,

bাপের বাপ,

বািজর শতর্o িঠক কের েফিল। আজ পাকাবাজাের আমােদর লু িচ-

হািতo লjা পােব! িনি ত িছলাম বািজ eবাের িজেতi যাি । হিsশাবক

বুিnয়া েখেত যাবার কথা। ডায়ােবিটস হবার পর েথেকi েখয়াল কেরিছ

েযভােব রাsা জুেড় লাফালািফ করেছ িশকার oরi হবার কথা িছেলা। আর

ফয়জুেরর িম ােnর বয্াপাের বয্াপক আgহ জেnেছ। েকান বাজােরর

েস বাদ েগেলo oর হিsনী মা’ র pকান্ড পা েথেক িন i িপন্ডটা েরহাi

কােলাজাম ভােলা,

পােব না। িকnt আমােক হতাশ কের িদেয় oরা d’ জেনi িনঝর্ ােট রাsা

িকংবা েকান বাজােরর রসমালাi – তার

সব

মহাশেয়র মু খs থােক। আজ লুিচ- বুিnয়ার পিরকlনাটাo তার। যিদ
আমার হার হয় তেব আজেকর পুেরা িবল না হয় আিমi ভরেবা। িঠক
আেছ েতা?

েপিরেয় েগেলা।
eরপর আেসন পাiপ মুেখ sেবশী eক ভdেলাক। pায় আমার বয়সী।
সােথ আবার িবেদশী kkর!

েয েকােনা বািজ ধরার পেরi আমার েকমন েযেনা uেtজনা হয়। রেk
েবশ চনমেন ভাব চেল আেস। বয়স eকধােপ িবশ বছর কেম যায়।
বািজ ধরেত না ধরেতi কমবয়সী eক েমেয় থুতুিপেন্ডর িঠক পাশ িদেয়

ভাব,

বুঝেলন না?

egেলা ভাব!

েচারাকারবার কের টাকা কািমেয় kkর িনেয় পােকর্ মকেশা করেত আেসন।
jী না,

আিম িকভােব িচনেবা? তেব e েবাঝার জn িক আর িচন-

পিরচয় লােগ বেলন? েদখেলi েবাঝা যায়। ktাoয়ালাo েবহায়ার মেতা

হেলi আর

sট কের সাiড িদেয় েবিরেয় েগেলন। িপেন্ড পা িদেলন না।

েদখেত হেতা না! আজকালকার েমেয়েদর কাপড়- েচাপেড়র হাল েদখেল

আমার েবশ aৈধযর্ লােগ। eরপের রাsা eকদম ফাঁকা,

েহঁেট চেল যায়! আর মাt di iি , বুঝেলন, মাt d’ iি
িনেজরi শরম লােগ! বয়স কম হেল কী হেব,

বু ঝেলন,

আবার েবশ unত। তার uপর আবার েছাT টাiট েগি

েমেয়িটর বk
পেড়েছ। নািভ-

টািভ সবi েদখা যায়! jী? না আিম আবার কী করলাম! eভােব খুেল
েচাখ েতা eকটু যােবi,

বুঝেলন না? আ া বাদ েদন

eiসব কথা!
েযেনা oটা সাiেকল নয়,

r কের েদেব।

পােকর্র িনরাপtার uপের eখন eকটু রাগi লােগ আমার। eত কড়া
পাহারা না থাকেল anতয্ শসাoয়ালা- মুিড়oয়ালােদর িভড় থাকেতা।
িরটায়ার করার পর টাকা িনেয় eকটু টানা- টািনেতi থািক। িহেসব কের

eরপের যায় সাiেকল চেড় eক েছেল। েবয়াdপটা eমন ভােব সাiেকল
চালাে

আসেব। আর eেসi বাজাের যাবার জn hেড়া- hিড়

eেরােpন! রাsায় বয়s মাnষজন

চলেত হয়। েছেল- েমেয়র কােছ চাiেতo েকমন েযেনা লjা লjা লােগ।
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মােন,

েকu েনi। eিদেক সময় চেল যাে । েয েকােনা সময় ফয়জুর চেল

eর মােঝ dম কের বািজেত েহের লু িচ- বুিnয়ার ভার েনয়াটা েকােনা

পৃ া -

রাখেল,

কােছ- িপেঠ

কােজর কথা নয়! তেব eটা eড়ােনার eকটা di- নmরী বুিd আেছ,

েহ

েহ! যা করেত হেব তা হেলা – আেরকটা বািজ ধরেত হেব। েসi বািজেত
িজেত েগেল আজেকর িবল আর আিম েদেবা না। আর যিদ েহের যাi,
আlা না কrক, আগামী িদেনর িবলo আিম ভরেবা।
িসেমেন্টর হাতেলর oপের

েক েযেনা eকটা pানেকালার েমাচড়ােনা িটেনর েবাতল েরেখ েগেছ।
েবাতলটা পুেরা খািল নয় িন i। খািল হেল েয পিরমান বাতাস িদে
eতkেণ িঠক পেড় েযেতা। সামাn পানীয় েভতের আেছ বেলi েকােনা
মেত িটেক আেছ। বাতাস eেলi pবল ভােব েদাল খাে

আর িসেমেন্টর

সােথ েটাকা েখেয় েকমন টক্- টক্ আoয়াজ করেছ। বািজ ধরা যাক,
পাকর্ ছাড়ার আেগi েবাতলটা পেড় যােব।
েবশ ভােলা বাতাস িদে । েবাতলটা হাতেলর eকদম িকনাের েসঁেট
আেরকটু েজাের বাতাস িদেলi িনঘর্াত পেড় যােব। আর টাiিমং

েদেখন। বািজ িঠক হেত না হেতi েদিখ ফয়জুর দূর েথেক হাত iশারা
িদে ! আিম েদেখo না েদখার ভান কের বেস থািক। ফয়জুেরর পােয়র
তেল কফিপন্ড পড়েলo আিম িজেত যাি । oi না হয় আsক eিদেক।
বুিd কােজ েদয়। েদিখ বড় বড় পা েফেল আসেছ ফয়জুর। eিদেক
বাতােসর েজারo বাড়েছ। েস eক uেtজনাময় মুহত
ূ র্ের ভাi। আিম টানটান বেস থািক। বেলন েদিখ,

িপেঠ দড়াম eক িকল েমের বেল,

“আর্ - ের! লুিচ... হা হা হা... বুিnয়া!

মেন নাi? ”
েদখেত সাদামাটা হেল কী হেব,
আিম েনহায়তi

ফয়জুেরর শিk আেছ! ei িদেক

কেনা- পাতলা eকহারা মাnষ। িপেঠ oর বlাহারা

চাপড় েখেয় টলমল dেল যাi। তাল সামলােত আঁকা- বাঁকা নড়বেড় পােয়
েহঁেট যাi di কদম। িনেচ না তািকেয়i বু ঝেত পাির আমার ডান পা িগেয়
পেড়েছ েসi থয্াকথয্ােক িপি ল িজিনসিটর uপের। sােন্ডল েভদ কেরo
িঘনিঘেন িজিনসটার aবsান েবশ ভােলাi বুঝেত পাির। আেরা বুঝেত

বািজ ধের েবশ আরাম লােগ। eটােত িজেত যাবার সmাবনাi েবিশ।
আেছ,

সামেন দাঁিড়েয় খয্াক কের বিল, “িকেসর pয্ান? ”
বাঁধভাঙা আনেn পান খাoয়া লাল দাঁতgেলা েবর কের েদয় ফয়জুর।

েকমন েযেনা eকটা শb আেস কােন। শb সnােন পােশ তাকােতi
েপেয় যাi নতুন বািজর িবষয়। পােশর েবে

পরািজেতর মেতা uেঠ দাঁড়াi আিম। eক কদম সামেন েবেড় oর

ei uেtজনা আপিন আপনার গেlর

পাির হড়েক যাি

আিম। মেন হয়,

pথম বািজেত িজেত েগলাম। iে

কের যখন পা েফিলিন িজত েতা আমারi হেলা, নািক?
ভাবেত ভাবেতi আমার ডান পা কেফ িপছেল েযেনা যাdবেল বাতােস
uেড় যায়। েছাT বেলর মেতা পােশর েবে

িছটেক পিড় আিম। িসেমেন্টর

শk গাঁথিু নেত খট্ মাথা কের মাথা ঠুেক যায়। আর ঠুেক যাoয়া মাথায়
পাকা ফেলর মেতা টুক কের খেস পেড় আধ খাoয়া pানেকালার
েমাচাড়ােনা েবাতল।
েহহ! আর আিম িকনা ভাবিছলাম আজ িদনটা kফা!

েকানা িদেয় িঠক- িঠক েবিরেয় আেস। মন হতাশায় ভের যায়,

d’ েটা

বািজেতi েহেরিছ! কােছ eেস eকগাল হােস ফয়জুর। মহা আনn িনেয়
বেল, “আজেকর pয্ান মেন আেছ েতা? ”

আগs ২০০৮

পৃ া -

তেব িদনটা েয kফা তা েবশ েবাঝা যায়। ফয়জুর বয্াটা থুতুিপেন্ডর িঠক
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বiেয় পােবন? পােবন েমাবাiল েফােন? imিসবল!

pভাবক
িসগােরেট দমকা টান িদেয় িচnা লাiেন আনার েচ া কের নান্টু। eত

ধের oেঠ। মেন হয় ফুসফুেস েমােটi aিkেজন যাে

না। eDানািলেনর

aিতিরk kরেণ eমনi হয় oর। হঠাৎ েচােখ anকার েদেখ। মাথার
েভতের িচnাgেলা েকমন eেলােমেলা হেয় যায়। িসগােরেটর িনেকািটন
আর কিফর কয্ােফiনi ei সমেয়র eকমাt মেহৗষধ।
বােসর সামেন েথেক সের িগেয় anেদর নামার জায়গা কের েদয় নান্ট।ু
পেকট হাতেড় কাঁপা- কাঁপা হােত িসগােরট েবর কের। eখন দরকার eক
কাপ কড়া কিফ। আেশপােশ তািকেয় d’ েটা হটডগ েভন্ডর ছাড়া আর
িকছু েচােখ পেড় না। eক লােফ রাsার জেম থাকা বরফ- গলা পািন
েপিরেয় ডানডাস িsTেটর িদেক হাঁটা

r কের নান্টু। ডানডােস েপৗঁেছ

িভেkািরয়া িsTেট uঠেলi রায়াসর্ন িব িবদয্ালয়। েসখােন িটম হটর্নস
থাকার কথা। utর আেমিরকা িকভােব মাnষেক bান্ডিনভর্র কের েতােল
হাঁটেত হাঁটেত তাi ভােব নান্টু। বাসsেপর েব িsTট েথেক িটম হটর্নেসর
িভেkািরয়া িsTট pায় পেনেরা- িবশ িমিনেটর হাঁটা পথ। eর মােঝ েবশ
কেয়কটা েছাট- বড় কিফ হাuস আেছ। aথচ েস ei দীঘর্ পথ পািড় িদেয়
েসi িটম হটর্নেসi যােব বেল িঠক কের েফেলেছ!

আেগi চাকরীর েখাঁজ করা eখােন েরয়াজ। নান্টo
ু তাi কেরিছেলা। ভাগয্
ভােলা বলেত হেব। আেবদেনর সােথ সােথi েফান আেস eকটা বড়
বhজািতক েকাmািন েথেক। েটিলেফােন সাkাতকার চমৎকার হেলা।
কmািন জািনেয় িদেলা,

“চাকরী েতামার eক রকম হেয়i েগেছ। eখন

বািক েকবল আn ািনকতা। আগামী েসামবাের কাগজপt িনেয় চেল
eেসা। মুেখামু িখ সাkাতকার হেব। আমরা আমােদর আn ািনকতা েশষ
করেবা। তুিমo েতামার চুিk সাkর করার আেগ eকবার েচাখ বুিলেয়
েনেব!”
ei ধরেণর সাkােত di- িতনজনেক সব সময় আলাদা কের রাখা হয়।
aেনক সময় aেনেক নানা কারেণ সmুখ সাkােত আসেত পােরন না।
আবার aেনক সময় েদখা যায় আেবদনকারী আেবদনপেt যা দািব
কেরিছেলন তা কাগজপেt েদখােত পারেছন না। েসসব েkেt জমা েথেক
টান পেড়।
আজ েসi সmুখ সাkােতর েসামবার। aিফেস কাগজপt িনেয় েদখা
করার কথা। বাস েথেক েনেম oর মেন পেড়েছ কাগজপেtর লাল ফাiলটা
সােথ কের আনা হয়িন!
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eকটা ভুল হেয় েগেছ! ভুেলর মাtা eত েবিশ েয নান্টুর মাথা দp কের

ei কয়িদন আেগ পিরেবশিবদয্ায় sাতক িডgী েপেয়েছ। সমাবতর্েনর

পৃ া -

েgহাuেন্ডর আnঃনগর বাস েথেক েনেমi নান্টুর মেন হেলা িবশাল

বড় ভুল িকভােব হেলা আর eখন কী করণীয় তা িহেসব করা যাক।

বছের েশষ কেরেছন। আর তাi তার আনno anেদর তু লনায় েবিশ।
গতকাল রােত িতিন বাঙািল বnু েদর জn পািটর্ েরেখিছেলন। েসখােন

ফেল িমেথয্টা কােজ লাগেলo লাগেত পাের!
িসdাn িনেয় েফলল নান্টু – তাi করেব। আর হত াড়া চাকির না
েপেলi বা কী? eকবার iন্টারিভu িদেয় যখন ডাক েপেয়েছ তখন an

aফুরn েভােজয্র সােথ পানীেয়রo বয্বsা িছেলা। নান্টু aেনক িমনিত

জায়গা

কেরo তার পােনর anেরাধ েফরােত পােরিন। নজমুল ভাi যখন গািড়েত

েকরামিতেত আtিব াস িফের আসেছ বু ঝেত েপের িসগােরেট আেরকটা

কের বাসায় নািমেয় িদেলন তখন pায় েভার চারটা বােজ। বাসায় eেস

দমকা টান েদয় নান্টু।

oর সব সময় আগামীিদেনর জn বয্াগ gিছেয় রাখা aভয্াস। িকnt
গতকাল kািn আর েনশার েঘাের মেন হয় না েসটা করা হেয়িছেলা। আজ
সকােল aভয্াসবেশ o বয্াগ কাঁেধ িনেয়i েবিরেয় পেড়েছ। েবrবার আেগ
eকবার বয্াগ খু েল েদখারo pেয়াজন েবাধ কেরিন।
িটম হটর্নেস ঢুেক eকটা বড় কােলা কিফ িনেয় বাiেরর িসেমেন্টর
চtের eেস বেস নান্টু। eখন বােজ সকাল eগােরা। আর আধা ঘন্টা বােদ
েদখা করার কথা। o থােক িপটারেbা। টরেন্টা েথেক বােস pায় েদড়
ঘন্টা লােগ। eর মােঝ িফের িগেয় কাগজ িনেয় আসার p i আেস না।
বােসর কথা মেন হেতi মন িবিষেয় oেঠ oর। চাকির েতা হাতছাড়া
হেলাi মাঝখান িদেয় বাস ভাড়ার িtশ ডলােরা গ া। ei িtশ ডলাের
চমৎকার d’ েবলা নাsা করা েযেতা! আ া,

eখন o যিদ aিফেস িগেয়

বেল eমন ঘটনা ঘেট েগেছ তাহেল কী হেব? সmবত oরা ভাবেব ei
aপগন্ডেক চাকির না েদয়াi utম!
আেরকটা কাজ aব

করা যায়। যিদo েসটা িকছুটা aৈনিতক হেয়

যােব। েফান কের বলা যায়,

“Dাiভ কের টরেন্টা যাবার পেথ oর গািড়

িপছেল পােশর নালায় পেড় েগেছ!” বরফ গলার ei সমেয় eটা eকটা
ৈদনিnন ঘটনা। oর েয গািড় েনi েসটা েতা আর oেদর জানা েনi।

েথেকo

িন i

পােব!

কয্ােফiন

আর

িনেকািটেনর

িম

“খুচরা পয়সা হেব িকছু? ভাংিত পয়সা? ” ভাঙা ে মা জড়ােনা গলায়
েঘার ভােঙ নান্টুর। oর পােশ কখন েযেনা eকটা ভবঘুের eেস বেসেছ
েখয়ালi কেরিন o। বুেড়া। মুেখ না কাটা ময়লা দািড়- েগাঁেফর জ ল।
গােয় েতল িচটিচেট লmা oভারেকাট। পােয় িবিচt লাল রেঙর জুেতা। নান্টু
তাকােতi হােত ধের রাখা কাগেজর কাপ ঝাঁকায় েলাকটা। ঝুনঝুন শেb
েবাঝা যায় েবশ কেয়কটা পয়সা iিতমেধয্i তার uপাজর্ন হেয়েছ।
কrণা িনেয় ভবঘুেরেক যাচাi কের নান্টু। eকদম হতভাগয্ মাnষ ছাড়া
eখােন কপদর্কশূn হoয়া pায় aসmব। aেনেক aব

iে

কেরi সব

েছেড়- ছুেড় রাsায় েনেম আেস। oরা বেল eটা তােদর ঘূণ ধরা- িনয়েম
বাঁধা সমােজর িবrেd িনরব pিতবাদ!
পেকট হাতেড় কেয়কটা েকায়াটর্ার েবর কের েলাকটার কােপ েফেল
িদেয় িনেজর িচnায় েফের নান্ট।ু আ া eমনo েতা হেত পাের েয কাল
রােত েনশার েঘাের লাল ফাiলটা েস িঠকi বয্ােগ ঢুিকেয়িছেলা। পের আর
মেন েনi। হেত পাের না? িন i পাের! eখন বয্াগ খুেল েদখেলi তা
পিরsার হেয় যােব।
“েনi!”
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akাn পির ম েশেষ িতিন aবেশেষ ei বার তার চার বছেরর িডgী সাত

eখােন মাnষ আবহাoয়া সংkাn সমsা সব সময় িবেশষ িবেবচনা কের।

পৃ া -

েদাষ যিদ কাuেক িদেত হয় তেব েসটা নাজমুল ভাiেক িদেত হেব।

চমেক পােশ তাকায় নান্টু। বুেড়া eকদৃি েত তািকেয় আেছ oর িদেক। “িক

নান্টু বুঝেত পাের েকােনা eক িবিচt কারেণ বুেড়ার কথাgেলা oর মাথায়

বলেলন? ”

পাকা ঢুেক যাে । “েসটা িকভােব বু ঝেবা? ”

দািড়- েগাঁেফর ফাঁেক লাল দাঁত েবর হােস বুেড়া। বেল,

“যা খুঁজেছা তা

“হা হা…”,

p েয়র হািস হােস বু েড়া,

“সবi iশারায় হয় বুঝেল

পােব না!”

েছাকরা। েসi iশারার মােন বুঝেত হয়।”

েবাকা বেন যায় নান্টু। বেল, “কী খুঁজিছ? ”

hট কের uেঠ দাঁড়ায় ভবঘুের। নান্টুর হােত eক টুকেরা েমাড়ােনা কাগজ

utর না িদেয় েচাখ েটেপ বুেড়া। “aদৃ বেল eকটা িজিনস আেছ জােনা
েতা? আমােদর িনেয় েখলা করােতi েসi হতভাগার আেমাদ! তার হাত
েথেক ছাড়া পাoয়ার েকােনা uপায় েনi। জn েথেকi তার িথকিথেক

িদেয় বেল,

“ বাসায় িগেয় খুলেব। েদখেব iশারা েবাঝা কেতা সহজ হেয়

েগেছ েতামার জn!” দাঁেতর ফাঁক িদেয় িপিচক কের থুতু েফেল িভেড়
িমিলেয় যায়।

জােল আমরা আটেক েগিছ। ei েয eখন তুিম আর আিম িমেল eখােন

বাসায় eেসi কাগেজর টুকেরা েখােল নান্টু। কেয়কটা িহিজিবিজ সংখয্া

গl করিছ। eটা িক হবার কথা িছেলা বেলা? েকাথায় থাকার কথা িছেলা

সাজােনা। সংখয্াgেলা সmূণর্ ভােবi aিবns মেন হে । egেলা িকভােব

eখন েতামার? ” eমন ভােব রহsমাখা গলায় কথাgেলা বেল বুেড়া েযেনা

aদৃে র iশারা বুঝেত সাহাযয্ করেব িকছুেতi বুে ঝ পায় না নান্টু।

েস সব আেগ েথেক েজেন বেস আেছ।

কাগজটা দলা কের ছুঁেড় েফেল aজােn বয্াগ খু েলi িশরদাঁড়া িদেয়
ঠান্ডা েsাত বেয় যায় নান্টুর।

“আিম আেগ িক করতাম জােনা? ”
utর না িদেয় ফাঁকা েচােখ তািকেয় থােক নান্টু। utেরর aব
কের না বুেড়া। বেল চেল,

আশাo

“oi েয oi aিফস। oখােন pিতিদন sয্ট

েসখােন টুিকটািক aেনক িজিনেসর ফাঁেক

েয় আেছ oর িনিরহ দশর্ণ

লাল ফাiলটা।

পের হািজরা িদতাম! িব াস হয়? ”
হাত তুেল েযিদক েদখায় বু েড়া েসিদেক pায় কেয়কেশা aিফস আেছ।
“…িকnt েশষেমষ লাভ কী হেলা

িন? aদৃ আমােক েটেন ei রাsায় েতা

মাচর্ ২০০৭

িঠকi নািমেয়েছ… নািক? ”

িজেjস কেরা েকান পেথ িনে

েতামােক েতামার aদৃ । যিদ বুেঝ

েফলেত পােরা তেব েসi মেতা পথ চলােতi সাফলয্। eছাড়া সবi
লবড া!”

পৃ া -

“aেnর মেতা েদৗড়ােনা বn কেরা েহ। বাসায় যাo। িগেয় িনেজেক
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ঘয্াশ ঘয্াশ কের েনাংরা দািড় চুলেক নান্টুর কাঁেধ হাত রােখ বুেড়া,

গয্াপ
আ া সবুজ iজু oরা সবাi িচিঠ েপেয়েছ েতা? আসেব েতা সবাi?

গতকাল েথেকi খুব uেtজনায় আেছন জামান সােহব। মন

eসব িচnােতi h- h সময় চেল যায়।
বসােত

ঘিড় েদেখ কী মেন কের েযেনা লাল শাটর্টা েবর কেরন জামান সােহব।

পারেছন না েকােনা কােজ। aথচ বছেরর ei সমেয় aিফেস কােজর চাপ

তার েছাট শালা গত জnিদেন uপহার িদেয়িছেলা। eমন রঙ- চঙা শাটর্

খুব েবেড় যায়। েসানালী সময়। তবু মন বসেছ না। sৃিতকাতরতায়

পরার েয আর বয়স েনi েসটা আর েখয়াল কেরিন কান্ডjানহীণ েছেলটা।

ভুগেছন িতিন। কেলজ জীবেনর কথা মেন পড়েছ।
ঝন্টু তানিজন iজু তানভীর সবুজ eরা সবাi েক েকাথায় আেছ েক
ধুi আফেসাস কের eেসেছন।

eখন সময় eেসেছ েসi আফেসাস েমটােনার। eতgেলা িদন পের, িবশ
কেলেজ।

“আgন jালায়া িদছস

েদিখ? শাটর্টা িক নতুন নামাiিল? ” মেন মেন িক েসi চান না িতিন?
হািস হেব ঠাTা হেব। সারািদন েকেট যােব aেহতুক আDােত।
গািড়েত uেঠ aিফেসর নাmার েটেপন জামান সােহব। “hাঁ িমিল।

গতকালi ছাপােনা আমntণপt েপেয়েছন । পাঠােনা হেয়েছ aেনক

েশােনা আিম eকটা বয্িkগত কােজ আটকা পেড়িছ। িমিটংেয় আিম

আেগi। তেব ডাকিবভােগর বেদৗলেত হােত eেসেছ মাt গতকাল। িচিঠ

থাকেত পারেবা না। …না। তুিম rsমেক বেলা আমার জায়গায় েযেত। িঠক

েপেয় রk ঠান্ডা হেয় িগেয়িছেলা জামান সােহেবর। আর যিদ চিbশ ঘন্টা

আেছ? আমার হেয় rsমেক kমা েচেয় িনেত বেলা।”

পের আসেতা? তেব? পুরােনা বnুেদর স

হারােতন িতিন!

গািড় েথেক েনেম eকটু থমেক দাঁড়ান জামান সােহব। কেলজ aেনক

সকাল আটটার সময় েযেত বেলেছ। pথম d’ ঘন্টা আেলাচনা। eরপের

বদেল েগেছ। আেগ েদা’ তলা িছেলা। eখন চারতলা হেয়েছ। রঙ

মূল an ান o dপুেরর খাবার। eরপের বnুেদর আDা। ১৯৭৮ বয্ােচর

বদেলেছ। আেশ- পােশ নতুন aেনক গাছ লাগােনা হেয়েছ। েবশ snর

আDা হেব ২০১ নmর কামরায়। কামরার নmর লkয্ কের বুক ছয্াঁত কের

লাগেছ েদখেত।

oেঠ জামান সােহেবর। ২০১ নmর কামরা! ei কামরােতi েতা েকেটেছ

আেলাচনা েশেষ drত পা চালান িতিন। ২০১ নmর কামরার সামেন eেস

তার d’ েটা বছর। ei কামরা িঘেরi েতা বসেতা জেmস আDা।

েকমন থমেক যান। ভুল কামরায় চেল eেলন না েতা? eত িন ু প েকেনা

েরsেরা েকারােস জমাট গান হেতা। েপন ফাiট িকংবা িবতকর্!

সব! হiচi আর আDার েসi গমগেম আoয়াজ কi?

না িক েকu
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বছর পের পুনিমর্ লন হে

িনঘর্াত খু ব হাসাহািস হেব আজ। তানভীর বলেব,

পৃ া -

জােন! েযাগােযাগ েনi বেল eতিদন

শাটর্ পরেত পরেত আপন মেনi হােসন জামান সােহব। ei িনেয়

আেসিন eখেনা? েভতের ঢুেক আরo চমেক যান জামান সােহব। সবাi-

িঠক আেছ। সবi িঠক আেছ। েকবল মাঝখান েথেক চেল েগেছ িবশটা
বছর!

i েতা eেসেছ!
তােক েদেখi হািসমুেখ eকজন ভdেলাক eিগেয় আেসন।

বেলন,

“আপিন িন i জামান? ”
“আপিন”! “আপিন” কের বলেছ তানিজন! েকমন েযেনা aসহায় লােগ

জাnয়াির ২০০০

জামান সােহেবর।
“jী! আর আপিন িন i তানিজন? ” বেলi চমেক যান! aজােn িনেজo
আপিন কের বেল েফেলেছন তানিজনেক।
সবার সােথi আবার নতুন কের পিরিচত হেত হয়।
খুব বড় দাগা েখেয় যান জামান সােহব।
েকাথায় েসi িচৎকার ঠাTা হািস আর আDামু খর পিরেবশ? oi েয
oi ভdেলাক kমাগত বয্বসার কথা বলেছন। িতিন িক iজু ? েয কথা
বলেতা কম? আর oi েয চুপচাপ eক পােশ দাঁিড়েয় আেছন? ঝন্টু?
যার মুখ িদেয় গািল ছাড়া কথাi েবrেতা না? েমাবাiেল বয্s টাকমাথা
ভdেলাকটা িক সবুজ ?

েকৗতুেকর ভান্ডার তানিজন আর রাজনীিত

কপচােনা ei ভdেলাক িক েসi eকi েলাক? আর aকােল বুেড়া হেয়
যাoয়া oi েলাকিটi িক সদাহাsময় তানভীর?
রােগ- dঃেখ িচৎকার করেত iে

হয় জামান সােহেবর,

“িকের শালা,

েতােদর সব কী হেলা? ” সংেকােচ পােরন না। বরং kাn হােত েমাবাiল

uপায় েনi। িতিন বুেঝ েগেছন আDা আর জমেব না।

পৃ া -

লাল টকটেক শাটর্টা িমিটংেয় তােক asিsেত েফেল েদেব িঠক। তেব

13

েবর কেরন। aিফেস জানােত হেব িমিটংেয় িতিন যাে ন।

খাদয্
েজাের

নীলাভ হেয় uেঠেছ। al- িবsর কাঁপেছ সবাi।
ত sকর্ ? pানীgেলা সmেকর্ তুিম an যা বেলেছা তা

পাকর্েক িনরব েদেখ বেল যায় sকর্ ,

“…eরা সাধারণত দূবর্ল pানীেক

িঠক আেছ। িকnt ei কথাটা েমােটi িব াসেযাগয্ নয়।” aিব াস ভরা

হতয্া কের তােদর মৃতেদহ আgেন ঝলিসেয় মুেখর েভতের থাকা ধাঁরােলা

গলায় বেলন pাকর্।

হাড় িদেয় িপেষ...”

i িনি ত মহামাn pাকর্! ” uেtজনায় নীলাভ হেয় eেসেছ sেকর্র

েটেন বেলন,

সবুজাভ েদহ।
“আমােদর েযৗথ মানিসক তরে র মাধয্েম মহাকাশযানটার মূল কিmuটার
আিম ধরেত েপেরিছ। েসখােন তােদর সmেকর্ িবsািরত তথয্

তর

সংরkণ করা আেছ। ei pানীgেলা শিk সংgেহ দূবর্ল pানীেদহ ভkণ
কের।”
pাকর্ বুঝেত পারেলন তার েদহ aিধক িবsেয় িতরিতিরেয় কাঁপেছ,
“e কী কের সmব sকর্ ? েতামার িন i েকােনা ভুল হেয়েছ। েকােনা
pানী কখেনাi শিk সংgেহ an pানীেদহ ভkণ করেত পাের না। eটা
“আমার েকােনা ভুল হয়িন মহামাn পাকর্। আিম আমার তথয্ িতনবার

“eকটাi uপায় আেছ eখন। েদির হেয় যাবার আেগi

আেগi আমরা সবাi িমেল eেদর মহাকাশযােনর কােছ িগেয় আমােদর
সিmিলত মানিসক তর

pেয়ােগ যােনর

মূল কিmuটােরর িনেদর্শ

pিতkম করেত পাির – েযেনা মহাকাশযানটা িনেজ েথেকi আমােদর
gহ েথেক চেল যায়। আর েসi সােথ oেদর তথয্ভান্ডার েথেক e gহ
সmিকর্ ত সব তথয্ মুেছ েফলেত হেব – েযেনা oরা gহটােক আর খুঁেজ
না পায়।”
“েসটা আমরা কখন করেবা মহামাn pাকর্ ? ”
ekুিন েযেত হেব।”
***

ধু an pানী নয় eরা sজাতীেকo হতয্া কের। েস

কােজর sিবধােথর্ eরা pচুর যnt udাবন কেরেছ। eেদর pানীজগৎ সmূণর্
an ভােব গেড় uেঠেছ। eরা েমােটi আমােদর মেতা নয় মহামাn –
জnগত ভােবi eরা

াস

“ekুিন! iিতমেধয্i aেনক েদির হেয় েগেছ। আর নয়। আমােদরেক

সmব নয়।”
িমিলেয় েদেখিছ।

“চুপ কেরা sকর্! দয়া কের চুপ কেরা!” েচঁিচেয় oেঠন pাকর্। েজাের

ংসাtক! ”

“জজর্,

রাডাের িনিরহ pােনর েয aিst ধরা পেড়িছেলা তা কােছ

আসেছ! িskেনর েফাঁটাgেলা েদেখেছা? eকটা েফাঁটা মােন eকটা pান।
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“তুিম িক িনি

াস েটেন uপিsত সবার িদেক তাকান pা। aিধকাংেশর েদহ

সংখয্ায় খু ব েবিশ নয়। মাt ছাpােনাটার মেতা।” রাডারেবােডর্ ঝুঁেক বেল

“িpয় kু সকল!” গলা চড়ায় জজর্,

মঈন।

রাধুনী েরাবটgেলােক ৈতির েহােত বেলা। aেনকিদন িসনেথিটক খাবার

“পুেরা gেহ মাt ছাপােnাটা জিটল pান?

eেতা চরম ফালতু আর

“ের গানgেলা েবর কেরা। আর

েখেয়িছ, আর নয়! আজ েভাজ হেব। েমারগ- েপালাo! ”

রসকষহীন gহ! েদিখ oেদরেক েফাকাস কের িskেন িনেয় আেসা েতা।

কয্ােpেনর েঘাষণা

েচহারা েকমন েদিখ।” কিফর মেগ চুমুক িদেয় িনিলর্p ভােব বেল জজর্।

মাnষgেলা।

েন আনn হi- হi কের oেঠ কেন্Tাrম ভিতর্

কয্ােpেনর কথা মেতা eকটা েবাতাম েঘারায় মঈন।
“খাiেছ! e েয েদখেত eকদম মুরিগর মেতা। রঙ েকবল সবুজাভ।”
িবsেয় হা হেয় যায় snরী েসানালী চুেলর েনিভেগটর sজানা।

আগs ১৯৯৯

কিফ কাপ েটিবেল েরেখ uেtজনায় িskেনর িদেক ঝুঁ েক পেড় জজর্,
“মঈন লাiফকম কাজ করার মেতা দূরেt eেসেছ oরা? ”
কয্ােpেনর uেtজনা মঈেনর মােঝo সংkািমত হয়,
গলায় বেল,

কাঁপা কাঁপা

“iেয়স কয্ােpন! লাiফকম iিতমেধয্i চালু কেরিছ…”,

বেল চেল মঈন,

“কিmuটার বলেছ oেদর বুিdমtা pায় শূn। ৈদিহক

গঠন মুর িগর কাছাকািছ। ৈজিবক pিkয়া an রকম। সবুজাভ েদহ
লkয্

কেরেছা?

সেnহ

করেছ

oটা েদেহ থাকা েkােরািফেলর জn!
eরা

িমuেটট

হoয়া

মুরিগরi

েকােনা

কিmuটার
pজািত।

আলTািমuেটশন!”
“মাi গড!” িশuের oেঠ জজর্,

“েদেখা েতা eেদর মাংস খাoয়া যােব

নািক? ”
ভােলা… pানীজ- uিdজ di ধরেণর pিটনi আেছ! ”
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“যােব!” বেল মঈন,

শা িড় সংkাn সংঘাতtয়...
“আেs টান বয্াটা। েপপিসর sT নািক eটা েয দমকা টান িদি স? আেs
েযখােন বােঘর ভয় েসখােনi সnয্া হয়। তৃতীয় টান িদেয় মুখ তু েলিছ।

শীত লােগ। eিদেক আমার aবsা কািহল। hদয় পাকাপািক ভােব

েদিখ পািপয়ার আmা আমার মুেখামু িখ দাঁিড়েয়। েচাখমুখ লাল কের আমার

পািপয়ার বয্ােগ আ য় িনেয়েছ। aবসর সময় কােট আিচর্স গয্ালাির আর

িদেকi তািকেয় আেছন। আমার হাটর্িবট িমস হেলা eকটা। মুেখ েধাঁয়া

হলমাকর্েস।

িনেয় সালাম েদয়া িঠক হেব িকনা তাi ভাবিছ eমন সময় মু খ েথেক েধাঁয়া

আেছ। িকnt েদবার sেযাগ েনi। আmা। oর আmাi েমiন pবেলম!
ei িবপেদ আমার স ী রাজু। বয্াটা পেদ পেদ uপেদশ মতামত আর
বুিd িদেয় আমার aবsা আেরা েশাচনীয় কের তুেলেছ।
pাiেভট kাস েশেষ রাsার েমােড় দাঁিড়েয় আিছ। পািপয়া eখেনা েবর
হয়িন। oর আmা আেসনিন eখেনা।
“kল ডাuন,

kল ডাuন ময্ান! ” সবgেলা দাঁত েবর কের হােস রাজু।

হােত বাংলা ফাiভ ধের েরেখেছ।
“িসগােরট খােবা না।” গmীর ভােব বললাম।

েবিরেয় েগেলা।
িকভােব েবrেলা েকেনা েবrেলা egেলা আমােক িজেjস করা বৃথা।
ধু েদখলাম েধাঁয়া তীেরর মেতা ছুেট েগেলা ভdমিহলার মুেখর িদেক।
আিম িসগােরট হােত িনেয়i oi sান েথেক কাট মারলাম।
িdতীয় ঘটনা িনuমােকর্েটর সামেন। চার- পাঁচজন েদাs িমেল আDা
মারিছ। eকসােথ aেনকজন থাকেল যা হয়। সবাi িমেল লাtালািtgঁেতাgঁিত চলেছ। eমন সময় রাজু ঠাস কের আমার গােল চড় বিসেয়
িদেলা। আমার েদাষ আিম d’ িমিনট আেগ আিম oেক লািথ েমেরিছলাম।
বয্াস। িদলাম গািলর িছিপ খুেল।
oর eবং oর িবিভn আtীয়ার সে

আমার কী ধরেণর সmকর্ তা

“খা বয্াটা। িনেকািটন েতার মাথা ঠান্ডা করেব। ei েয ছাগেলর বা ার

গািলর মাধয্েম pকাশ কের pায় kািসক পযর্ােয় িনেয় eেসিছ eমন সময়

মেতা ছটফট করিছস eটা কমেব।”

সামেন পািপয়ার আmা uপিsত হেলন। েসi eকi ভি । eকi দৃি ।

িনলাম িসগােরট। নতুন ধেরিছ। d’ েটা টান িদেতi কািশর দমেক
েচােখ পািন চেল আসেলা।

আিম গািল বষর্ণ থািমেয় d’ েটা েঢাক িগললাম। আমার িদেক aিgদৃি
েহেন sান তয্াগ করেলন িতিন।
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পািপয়ােক িনেত oর আmা আেসন। মহারাগী মিহলা। েদখেলi শীত

আেs টান েদ। খালাmােক েদখেল েফেল িদিব।”

তৃতীয় ঘটনা ঘটেলা পািপয়ার কেলেজর সামেন। রাজুর বুিd anযায়ী
পািপয়ােদর িটিফন টাiেম েহভী মা া েমের িগেয়িছ। যিদ পািপয়ােক eক
নজর েদখা যায়।
eমন সময় আবার খালাmা।
eবার আর ভু ল নয়। আর মুেখামুিখ পড়িছ না! েপছন িফের িদলাম ছুট
– রাsা বরাবর। ফলাফল িরkার সােথ সংঘষর্ eবং anকার।
েচাখ েমেল েদিখ েভজা rমাল িদেয় আমার কপাল িভিজেয় িদে ন
খালাmা। সে

সে

েচাখ বুজলাম আবার।

কী মুিসবেত পড়লাম! ফািজল রাজুেক সামেন েপেল হয়!

পৃ া -
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সমাnপািতক
কথা

েঘারায়

বয্াপারী,

“মনা

পাগলার

কারবারডা

েদiখলা?

oi

ঘূিণর্ েত ঝাঁপ মাiরেলা? িপন্টুের বাঁচাiেত েতা পারেলাi না িনেজo
ডুi েবয্ মiরেলা। পাগলার নাi জােনর ডর…”
েঠাঁেটর েকােন হািস েদেখ থমেক যায় বয্াপারী।

রিমজ িময়ার। িপন্টুর মা আছেড়- িপছেড় কাঁদেছ। চারপােশ িঘের বসা

রিমেজর কােলা

gােমর মুrিb মিহলারা সবাi। বাদ আছর জানাজা হেব।

কথায় কথায় কী বেল েফেলেছ ধরেত েপের রk ঠান্ডা হেয় আেস।

ডুমর
ু গােছ েহলান িদেয় di হাঁটু ধের বেস আেছ রিমজ িময়া।
দৃি

েসাজা সাদা কাপেড় েমাড়ােনা েদহটার িদেক। িনেজর েছেলর

লােশর িদেক তািকেয় dঃেখর বদেল রােগ গা jালা কের oেঠ
রিমেজর।

হাজার বার

মানা

করা

হেয়েছ

নদীর পােশর বটগােছ

uঠেত।

রিমজ িময়ার হািস বুেক কাঁপ ধিরেয় েদয় বয্াপারীর।
“েদিহ oiিদেক কী খবর…, ” পা চািলেয় পািলেয় বাঁেচ বয্াপারী।
পাগলার নাi জােনর ডর! হািসর কথা।
eকিদেনর কথা মেন পেড় যায় রিমেজর। হাট েথেক িফরিছেলা।
েদেখ

নদীর

ধাের

জটলা।

কােছ

িগেয়

রহs

েবাঝা

েগেলা।

গােছর েশকড় pমtা পdােক বাঁধা েদবার dঃসাহস েদিখেয় নদীেত

েচারাপাঁেক দশ টাকার eকটা েনাট পেড় আেছ। জানা েগেলা মনা

ঘূিণর্ ৈতির কেরেছ। গােছর ডালgেলা ঝুঁেক িগেয় পেড়েছ িঠক েসi

পাগলার টাকা। িকভােব েপেয়েছ েক জােন। েসi টাকা uেড় িগেয়

ঘূিণর্র oপের। আর েসখােনi সব েখলা েছেলর। ei ঘূিণর্েত পড়েল

পেড়েছ েচারাপাঁেকর িঠক মাঝখােন। েসটাi হাsরেসর কারণ।

মাnষ বাঁেচ?
“েমৗলিবসাব

িপক েফেল হােস মnাজ আিল,
আছেরর

আেগ

আiসেত

পাiরেব

না।

oiিদেক

পাগলাডােরo মািট েদoন লাiগেব।” বয্াপারী পােশ দাঁিড়েয় বেল। r
kঁচেক েরেখেছ। েছেলেক েচােখর সামেন মরেত েদেখেছ রিমজ িময়া।
েদেখেছ বয্াপারীo। িকnt বােপর মমতার কােছ েকাথায় কী? েছেলেক
মরেত েদখার পের eকবােরা কাঁেদিন রিমজ িময়া। eটাi বয্াপারীর
r েকাঁচকােনার কারণ। কাnা পুেষ রাখা মােন বড় ঝেড়র আলামত।

“যাo মনা। তুi লা আেনা টাকাডা।

টাকা হiেলা আlার িরিজক। oiডা ন

করা ভােলা না।”

দশ টাকা মনার জn িবশাল বয্াপার সেnহ েনi। িকnt েকােনা
আgহ েদখায় না মনা পাগলা। gম হেয় বেস থােক পাঁেকর পােশ।
সবার সােথ রিমজo pান খু েল েহেসিছেলা েসi িদন। eটুk েবাঝার
kমতা আেছ পাগলার। oখােন নামা মােন oপাের চেল যাoয়া।
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েছেলটােক িঘের কাnার মাতম খুব েবিশ কের কােন বােজ

পৃ া -

েছাট

“পাগলার নাi জােনর ডর।” হা হা হা। হািসটা আেs আেs শিkধর

মনা পাগলা গাছতেল দাঁিড়েয় হাত তুেল ডাকেছ িপন্টুেক। eমন সময়

হেত থােক। মিহলারা িবsয় েচেপ িফস িফস কের,

“dঃেখ বােপ

রব uঠেলা, “েগেলা েগেলা। ডুi েবয্ েগেলা! ”

পাগল

যায়

িবিড় েফেল তীের ছুেট যায় রিমজ িময়া। কাঁছা বাঁধেত িগেয়o থমেক

হiেলা

বুিঝ।”

কথা

কােন

েযেত

থমেক

রিমজ।

িবড়িবিড়েয় বেল, “পাগল যাiেব, পাগল আiসেব।”

যায়। মৃতয্ু ! সামেন সটান দাঁিড়েয় আেছ মৃতয্ু !

েছেলেবলা েথেকi পাগল মনা। েসi তখন েথেকi বা ারা েখিপেয়
eেসেছ

মনােক।

রাsায়

েদখেলi

sর

কের

ছড়া

কাটেতা।

িঢল

ছুঁড়েতা। মনা িকnt eকদমi গােয় মাখেতা না eসব। বnু t করেত
চাiেতা oেদর সােথi। বয়স বাড়েলo oi eকi েচ া মনার –
েছাটেদর সােথ

বnুt।

বাবুi

eর

বাসা

িকংবা

িপপেড়র

িডম,

েকােনাটা সংgেহi আপিt েনi মনার। তাi েসi েচ া সব সময়
িবফেলo যায়িন।

ঝপাস!
শেb

েঘার

ভােঙ

রিমজ

িময়ার।

পািনেত

ঝাঁিপেয়

পেড়েছ

মনা

পাগলা। রিমেজর মেতা সামেন মৃতয্ু েক েদেখিন পাগেল।
সবিকছু

েছেড়ছুেড়

পৃিথবীর

মাধয্াকষর্ণ

eকটা

েদেহর

oপর

েকndীভূত হয়। ঝুঁেক পড়া কাঁধ িনেয় ডুকের oেঠ রিমজ িময়া।
মনা পাগল মেরেছ িঠক। েসi সােথ েমের িদেয় েগেছ তােকo!

িপন্টুেক মনার সােথi ঘুরেত েদেখেছ রিমজ। eকসােথ ছুেটেছ।
সাঁতার েকেটেছ। েখেলেছ। রিমজ বেকেছ শাসন কেরেছ। িকnt লাভ
হয়িন েকােনা।

জুন ২০০০

“পাগলাডাের েপালাপাiন চাnা তুi েল মািট িদেতেছ hiনলাম? ”
p

আেস মnাজ

আিলর কাছ

েথেক। রk

লাল েচােখ তাকায়

রিমজ। বয্াপারীর মেতাi চমেক oেঠ মnাজ। কথা বাড়ায় না। সের
যায় গাছতলা েথেক।
ঘটনা s

েচােখ ভােস রিমজ িময়ার। িবিড় টানেত টানেত গl

করেছ েস বয্াপারীর সােথ,

আমজােদর েদাকােন। গােছর ডােল uেঠ

রসােলা আলােপর কমিত েনi।

পৃ া -

েগেছ রিমজ। সামেনর হােট sার যাtার পয্ােন্ডল বসেব। েসi িনেয়
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বেসেছ িপন্টু। d’ বার িচৎকার কের নামেত বেল আবার গেl ডুেব

যখন বৃি

নােম
জাdকর,

ােmেনর gাস। চাপা গলার হািস।
বাের বাের েকেনা “gয্ান্ড” বসাি েলা তা

রহমান িবlাহর hট কের kুধা পায়। িডনােরর েবল বােজিন – eখন

রহমান িবlাহ an ােন eেস বু ঝেত পােরন। েমেয়র iেভন্ট ময্ােনজেমন্ট

চাiেলo খাoয়া যােব না। িতিন আেs আেs খাবােরর েটিবেলর িদেক সের

ফামর্ তুলকালাম কান্ড কেরেছ! eত চটকদার an ােন আসার sেযাগ

আেসন। eখন টুক কের eকটা ি pংেরাল তুেল িনেল েকu িক লkয্

রহমান িবlাহর আেগ কখেনা হয়িন।

করেব? রহমান িবlাহর িনেজেক েকমন aসহায় মেন হয়। বাংলােদেশর

সmিt িছেলা। পাuেন্ডর দাম পেড় যাবার পর রাজপিরবার aেনক pাসাদ
িবিk কের িদেয়েছ,

িকংবা ভাড়া িদেয়েছ। ei pাসাদটা েতমনi eকটা।

েষাড়শ শতাbীেত ৈতরী। aসাধারণ sাপতয্। মােবর্েলর েমেঝ,

েপতেলর

কাrকাজ, কােঠর ৈনপুn , সাদা িখলান আর pকান্ড থাম। মাথার oপের
আর পােশর েদয়ােল নাম জানা না জানা িশlীেদর আঁকা েপৗরািণক
িচtকl। ছাঁেদর েকানা েথেক uঁিক েমের থাকা গারগেয়ল। sিবশাল
জানালা জুেড় ভারী মখমেলর পদর্া।
eত snর দালােনর আলাদা সjার pেয়াজন পেড় না। বুিdমতী িসিন্ড
েস েচ াo কেরিন। pাসােদর aলংকরণ েযমন িছেলা িঠক েতমিন েরেখেছ।
েকবল আেলাকসjা আর িশফন িদেয় পু েরা বলrমেক আরo মায়াময়
কের তুেলেছ। হঠাৎ ঢুেক ধাkা েখেত হয়। মেন হয় an েকােনা
কlরােজয্ ঢুেক পড়লাম বুিঝ। আঁধারীেত িছিটেয় থাকা সাদা- কােলা
টিkেডা লাল েবা- টাi আর ঝলমেল নারী- েপাষাক। নােচর জায়গা িঘের
খাবােরর stেপ pকান্ড টানা- টানা কােঠর েটিবল। তার চার পাশজুেড়

কথা মেন পেড়। েসi েছাটেবলার কথা। তখন েpkাপট an িছেলা। sl
আেয় তার বাবা diেবলা পােত খাবার তু েল িদেত পারেতন না। dপুের মা
েবrেতন কলমী শােকর সnােন। আজ িনেজেক, eত খাবােরর সামেন,
েকমন a ত
ু মেন হয়। মেন হয় ei ঘের তার uপিsিত eকটা িনছক
dঘর্টনা মাt। িকংবা খুব a ীল িকছু। রহমান িবlাহ আড়েচােখ চারিদেক
তািকেয় eকটা েটিবল েথেক eকটা ডাmিলং তুেল মুেখ পুের েদন।
েভতের কী েদয়া? পকর্ না েতা?
সবাi েছাট েছাট দেল ভাগ হেয় গl করেছ। টুক কের েকােনা দেল
ঢুেক েগেল েকমন হয়? বড় মাnষেদর বড় আেলাচনা। গলফ িকংবা নতুন
েকনা েকােনা কািন্Tহাuেসর আলাপ। েতেলর দর িকংবা পাuেন্ডর পতন।
রহমান িবlাহ পাকা বাঙািলর মেতা চারপােশ বাদামী চামড়ার মাnেষর
েখাঁজ কেরন। জাজ ফাgর্সেনর নতুন েসেkটাির মায়া বােদ আর কাuেকi
নজের পেড় না। মায়া জােজর সােথ eকদম েসঁেট আেছ। জাজ ফাgর্সেনর
পkাঘাতgs বuেয়র নাম েযেনা কী? নাটািল? নািক নাটািলয়া? আ া
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শহেরর an pােn uপশহেরর সীমানা জুেড় pকান্ড দালান। রানীর

পৃ া -

িসিন্ড “গালা”- র সামেন

িজপসী গণক আর slবসনা পিরেবশীকার দল। টুং- টাং শেb

মায়া েমেয়িটর গl কী? েকান েদেশর? ভারত? নািক বাঙািল? কখেনা

uৎসব…” বলrেম হািসর েরাল oেঠ। রহমান সােহেবর পােশ েক েযেনা

জানা হয়িন।

দাঁড়ায়। মায়া! বেল, “dদর্াn পািটর্!”
কের। eখন যিদ িতিন

রহমান িবlাহ কী বলেবন তা বুে ঝ oঠার আেগi বলrেম তািলর ঝড়

“eক কাপ চা খাoয়ােত পারেব মায়া? ”

oেঠ। eত মাnেষর তািলেত েকমন েযেনা িব ম জেn। মেন হয় e েযেনা

তাহেল েকমন হয়? িঠক েদেশর মেতা কড়া িলকার, ঘন- dধ আর েবিশ

িটেনর চােল হঠাৎ নামা ঝুম বৃ ি র আoয়াজ। মায়ার বুক েথেক uেঠ আসা

িচিন েদয়া চা। িঠক েযমনটা েকােনা িবেশষ িদেন কােলা গাiেয়র dধ িনেয়

ঘর্ানেক মেন হয় মািটর িমি

মা বানােতন।

হেয় আেস। িতিন েমাহািবে র মেতা হাঁটেত

রহমান িবlাহর হঠাৎ খুব বাঙলা বলেত iে
েহঁেট িগেয় মায়ােক বেলন,

েসাঁদা ভাঁপ। েসi ভাঁেপ তার েচাখ ঝাপসা
r কেরন।

িবlাহ আেরকটা ডাmিলং তু েল মুেখ িদেত িদেত ধরা পেড় যান।

েsেজর িসিড়র ধাপ ভাঙেত ভাঙেত সব েকমন েযেনা পিরsার হেয়

ডােচস ি ডা িঠক তার িদেকi তািকেয় আেছন। রহমান সােহেবর লjায়

যায়। বৃ ি র ছাঁট হেয় যায় িছিটেয় েদয়া েগালােপর পাঁপ িড়। বৃি র আoয়াজ

মের েযেত iে

ধনী মাnেষর u াস। আর ঠুনেকা আtgানী হেয় oেঠ আtিব াসী

হয়। ডােচস তার পােশ দাঁড়ােনা eমিপ রায়াসর্নেক কী
রহমান

pগ ভতা। nেয় থাকা বাদামী মাnষিটর গােল আলেতা চুমু েদয় েদেশর

িবlাহর জমা কের রাখা সব আtিব াস েপজা তুষােরর মেতা ঝের ঝের

সবেচেয় snরী েমেয়িট। আর টানটান হেয় মাiেkােফান তুেল েনন

পেড়।

রহমান িবlাহ। খাঁিট িbিটশ u ারেণ সবাiেক হািসেয় বেলন,

েযেনা বেলন। বাদামী মাnেষর হাভােত আচরণ িনেয়i কী?

ei চটেকর েমলা েতা তার জn নয়। েকেনা েজার কের মািনেয় েনবার
েচ া?

িকেসর ei দায়বdতা?

“আজ

িডনােরর সােথ আমার ছিব সহ েফাবর্স eর নয়া সংখয্া ি !”

eকটা েছাট িটেনর ঘর। বাম পােশর

পুkর ছুঁেয় আসা েভজা বাতাস। সামেন ধােনর েkেত বেয় যাoয়া সবুজ
েsাত। েদয়ােল েচনা িটকিটিকর িটক- িটক। সামেনর uেঠােন

কােত েদয়া

িডেসmর ২০০৮

ধান। আর eক পােশ তািকয়া েপেত মু েঠা ভের মু িড়- gড়। হয়েতাবা
eকgাস গরম dধ। িকংবা হয়েতা ঠান্ডা েখজুেরর রস।
রহমান িবlাহর কlনায় আঁধার েনেম আেস। সব আেলা িবলীন হেয়

েরডoয়াiন নািচেয় মজা মজা sের বেল,

“নাহ। েরকডর্ মুনাফার পািটর্

eটা নয়। eটা পৃিথবীর ষ তম ধনীর ছিব েফাবর্েস আসার আনn-

পৃ া -

হােত েsেজ uেঠ আেস িবেলেতর সবেচেয় snরী েমেয়। হােতর
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ঝলমল কের oেঠ বলrেমর মাথায় গড়া িছমছাম পাটাতন। মাiেkােফান

আহাের!
গামছা েযভােব ঝােড় িঠক েসভােব েতােদর েমাচড়ােবা। পটপট শেb হাড়
েয়ােরর মেধয্ িক েকােনা পাথর্কয্ আেছ? আমরা

েয়ার

কের কয্ােফর সব ছাt- ছাtীেক

েয়ােরর িশরদাঁড়ার

মেতা িচিবেয় েখেয় েফলেত।
েকািরয়ান সmবত। eত হািস িকেসর

েয়ােরর বা াgেলার?

কের pেতয্েকর মাথা ধড় েথেক িছেড় েনi। চুেলর মুিঠ ধের eকটা

hাঁচকা টান। গলা িছঁেড় যােব। েফায়ারার মেতা রk িছটােব সারা কয্ােফ
জুেড়। আর oi িদেক oi কােলাgেলা?

pকান্ড েদহ জুেড় বেস

গদর্ভgেলা। হািতর মেতা িননাদ করেছ আর েচয়ার ধাপাে । কয্ােনা
িন?

েচয়ারgেলা িক েতার বােপর?

pিতটা িজিনস sুেলর পাoয়া

টুয্iশন েথেক েকনা। pিতটা েচয়াের িহেমেলরo সমান ভাগ। oi
হারামজাদারা eভােব ধাপাে

েকেনা oর েচয়ারgেলা? pেতয্কটার মাথা

েমেঝেত েফেল মািড়েয় িপেষ েদয়া যায় না? টুকেরা টুকেরা কের েদয়া
যায় না খু িল?

r করেবা পা িদেয়। al al কের মাথার িদেক যােবা। েদখ

শালারা বয্াথা কােক বেল! আর oiিদেক oi শালারা িক বাংলােদশী

েসi খুিলর সাদা সাদা টুকেরার সােথ িমেশ যােব

েয়ারgেলার হলুদ িঘলু। েলেp েদেব েমেঝর সােথ। আর oi সাদা
েছেল- েমেয়gেলা সাদা sােবর মেতা বেস আেছ। আের মাতারীর বা ারা,
েতােদরেকo ছাড়েবা না। েতােদর পাট িছবেড় পাট- পাট করেবা। েভজা

কের হাসিছস েসi দাঁতgেলা eকটা eকটা কের তুেল েনেবা pায়াসর্ িদেয়।
eরপর pিতটা েনাখ েচাখ কান। eরপর আ ল
ু , eরপর হাত, eরপর...
নািক আgন ধিরেয় েদেবা ei কয্ােফেত? ei sুেল? ei শহের?
ei েদেশ?

সারা পৃিথবীেত?

ktার বা ারা।

েতােদর আনেnর েশষ আিম েদখেবা।

েয়ােরর বা ারা। হারামজাদার দল। জয্াn েপাড়ােবা

েতােদরেক। চামড়া খেস পড়েব। চিবর্ গেল গেল পড়েব। পটপট কের
পপকেনর্র মেতা ফাটেব েতােদর sখী মাংস। eক লািথেত েভেঙ েফলেবা
পুেরা দালান। সব দালান। মুচেড় েফলেবা সব গািড়। সব sাপতয্।
***
নাহ! েতারা সবাi ভােলা ের। খারাপ ei আিম। আিমi খাবাপ। আর
ন । আিম িনেজেকi

ংস করেবা। িনেজেকi jালােবা। িনেজেকi

kিচkিচ করেবা েকেট। eরপর...
“জনাব তাহেল eiখােন? লাiেbিরেত েদখা করার কথা িছেলা না? ”
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iে

িদেয়।

নািক? নািক iিন্ডয়ান? পািক? েতােদরo েরহাi নাiের। েযi দাঁত েবর

oi েয সামেন িখলিখল কের হাসেছ িকছু eিশয়ান েছেলেমেয়। েকান
েদশী?

লয্ািটন আেমিরকান

হারামীgেলােক বানােবা কাবাব। ktাgেলােক kিচkিচ কাটেবা করাত

খাi, মাnষ খাi না। আর িকছু?
িহেমেলর iে

গামলা গামলা রk পড়েব চুঁi েয় চুঁi েয়। আরব,

পৃ া -

মাnষ আর

ভাঙেব। ভাঙা হাড় েবিরেয় আসেব eখােন েসখােন চামড়া েভদ কের।

মরার মেতা গয্ািবর িদেক তাকায় িহেমল। েসানালী চুল,

আর সবুজ

েচাখ। তাi না? ei সব চুরমার হেব। আিমi সব চুরমার করেবা। েতার
চুল িছঁেড় েনেবা। েচাখ uপেড় েফলেবা। েতার...
িহেমলেক েদেখ েকমন ভয় েপেয় যায় গয্ািব। oর গা েঘঁেষ বেস েকমন
আkলকা িনেয় িজেjস কের, “কী হেয়েছ িহেমল? ”
িহেমল হয়েতা ei মমতার aেপkােতi িছেলা। িকংবা ei মমতাi oর
aেপkায় িছেলা। পাজল েবােডর্র িবি n টুকেরার মেতা িহেমেলর চারপােশ
খেস পড়েত থােক oর eতkেণর পৃিথবী। সব িহংসা বদেল েকমন ঝাপসা
হেয় যায়। িহেমল ফুঁিপেয় uেঠ বেল,
গয্ািব সে

সে

“আজ আমার মা মারা েগেছ।”

িহেমলেক জিড়েয় ধের।
***

কয্ােফেত oiিদন েমাট সাতাশজন ছাt- ছাtী িছেলা। েসিদেনর পর
েথেক oেদর pেতয্েকর মেন

ামলা eকটা েছেলর িচৎকার কের কাnার

ছিব সারা জীবেনর জn বাঁধা পেড় যায়!

পৃ া -
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আগs ২০০৮

যিদ
সািজেয়েছ েস। েবানটা িবেয় কের েসi পাবর্তয্ চTgাম। েযাগােযাগ বলেত

ঘুম েথেক uেঠi eকটা িসগােরট ধরায় কামাল।
আজকাল িসগােরট েখেল বুেক বয্াথা কের। দম েনয়ার সােথ সােথ
বুঝেত পাের গলায় েকাথাo েধাঁয়া আটেক যাে । p ােসর সােথ জেম
anভব করা যায়। সsা িসগােরেট টােনর

সােথ সােথ মেন হয় – যিদ েকu থাকেতা কােছ eখন! aিভমান িনেয়
“আর না,

aেনক হেয়েছ! আর eকটা িসগােরটo

eখন িঠক

মেনo পেড় না। আহাের কী কে র জীবন। েভার েথেক রাত দশটা পযর্n
হাড় ভাঙা খাটুিন। eকটু ক

কের eকটা িডেpামা কের েফলেল ভােলা

eকটা চাকির পাoয়া েযেতা না? েকন যােব না? িকnt কার জn? যিদ
েকu থাকত, যিদ েকu বলেতা েঠাঁট ফুিলেয়,

“েতামার eত ক

আমার

ভাlােগ না। কাnা পায়। ভােলা eকটা চাকরী খুঁেজ নাo লিkিট!”
সময় বাঁধা বাস বাসsেপ সময় ধেরi চেল আেস।

ধরােত পারেব না!”
েদেখ কামাল – েভার সােড় চারটা। সােড় পাঁচটার সময়

কােজ কথা কমi বেল o। লির েথেক মাল নামেত- oঠােত কথা বলার

িবsুেটর কারখানায় কামলা খাটেত েযেত হয়। মা’ েক eকটা gামীেনর

sেযাগo েনi। আর eতিদন িবেদেশ েথেকo oর iংেরজীটা রp হেলা

েফান িকেন িদেয়েছ বড় খালুর মাধয্েম। েসi েমাবাiেলর নাmার েটেপ

না। কাজ েশেষ পা

ঘিড়

িনেজর kেয় আসা িকপয্াড েথেক। মা বুেড়া হেয় েগেছন। eখন বাবার
কােছ েপৗঁছেু নার aেপkা।

কের েবিরেয় আেস o।

িনভর্রেযাগয্ বাস ঘিড় ধেরi oেক তুেল েনয়।
আসার পেথ িভেkািরয়া পােকর্ নােম। িকছু বাজার দরকার।

“মা আিম ভােলা আিছ। বu ভােলা আেছ। নািতর মুখ েদখেব মা।
আমার pেমাশনটা েহাক। হেব মা। ei বছেরর েশেষi হেব। টাকা
পাঠােত হেব মামােক? েবানেক? পাঠােবা!”
েফান েরেখ দীঘর্ াস েফেল কামাল। িবেয় কেরিছেলা পাসেপাটর্ পারার
আশায়। মা েসটা জােনন না;

েমিশেন িনেজর কাডর্ পা

েভেব বেসেছন eখােন sেখর সংসার

বাজার েশেষ

বাঙািল

েরেsারায় ঢুেক িখচুির- মাংেস হাত মাখায়

কামাল। ভােলা িকছু রাnা করা হয় না বাসায়; iে

হয় না। eকা

িনেজর জn রাnা করার েকােনা মােন েনi। sেp eকটা েমেয়েক েদেখ
o। oর আসার সময় দাঁিড়েয় থােক েগেটর সামেন। সারাটা িদন oর
পছেnর পদ রাnা কের লkী েমেয়।
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েকu যিদ বলেতা,

বাংলােদেশর eকটা িডgী িছেলা oর। নািক িছেলা না?
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থাকা ে মার খড়- খড়ািন s

েগেল েকবল টাকা পাঠােনার ফমর্।

আহা! যিদ েসi মমতার িছেটমাt থাকত ei েরেsারার িখচুিড়েত।
পােশর েটিবেল আDায় েকu চড়া গলায় বেল,
আেস iিমেgশেনর ধাnায়,

আবাল! পড়েত আসিছস,

“মাnষ eখােন
আেগ পড়া েশষ

কর। তার আেগi কারখানায় কাজ!”
কথাটা েক বলেছ মু খ িফিরেয় েদেখ কামাল। েছেলটােক েচেন o –
aিমত আহেমদ। আেগ েকাথাo পিরচয় হেয়িছেলা। কে র হািস হােস
কামাল। হায়ের,

সারা জীবন pাচুেযর্ েথেক তুi কী বুঝিব মাnেষর

বাধয্কতা?
কােছi বাসা। eক হােত বাজােরর বয্াগ ধের পা েটেন েটেন েসিদেকi
হাঁেট কামাল। বাঙািল eলাকার বাঙািল কথা। ধািমর্ক মাnষ রাsার পােশর
udামতা

েদেখ

সnােনর

হাত

আরo

শk

কের

ধের

বেলন,

“আসতাগিফrlাহ!” হায়ের eকটা হাত ধরার kমতাo েতা েতামার েখাদা
আমােক েদয়িন… যিদ িদেতা!
চািব ঘুিরেয় িনেজর anকার েবসেমেন্ট ঢুেক পেড় কামাল। মুেখ পািন
িদেয় িবছানায় uেঠ পেড়। রাত pায় eকটা েবেজ েগেছ। কাল আবার
সকােল কাজ। বািলেশ মাথা রাখেতi ঘুে ম জিড়েয় আেস েচাখ। মােগা,
েছাT েবান আমার… েচাখ েভেঙ আেস kািn;

আেস িনঃস তা;

আর

sp; যিদ…
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েম ২০০৭

ফয্ান্টািস
তেব ভােলাবাসা িদবেস েশষ চমকটা িদেলা আিদলi। িমlেনর কাছ
আমােদর জান kরবান কের িদলাম! আিদল

আমােদর বnু – তার মুেখ হািস েফাটােনা আমােদর পিবt দািয়t। তাi
যেতা pকাের সmব আিদেলর সােথ েসামার েযাগােযাগ ঘিটেয় েদবার

েবর করলাম শালােক। হারামজাদা েদিখ eকা eকা কয্ািন্টেন বেস চােয়
িভিজেয় িবsুট খাে ।
সামেন দাঁিড়েয় না বেসi দড়াম কের েটিবেল ঘু িষ মারলাম আিম (েসi
সােথ আিদেলর চােয় েডাবােনা িবsুটটা েভেঙ পেড় েগেলা কােপর তলায়)।

িডপাটর্েমেন্টর েসরা ছাt rেবল। oর কােছ েসামা যখন েনাট চাiেলা
“iেয়! েনাট েতা আিদেলর কােছ। oর কাছ

চমেক আমার িদেক তাকােলা আিদল। আবার ঘুিষ মারলাম েটিবেল (eবার
েবিশi হেয় িগেয়িছেলা – চা সহ uলেট পেড় েগেলা কাপ)।
নলাম তা সিতয্ নয়!”

েথেক িনেয় িনo? ” eবং oi িদনi rেবল তার েনাট আিদলেক িদেয়

দািব করলাম আিম, “বল, ঘটনা যা

িদেলা।

“oহ্…” হাঁফ েছঁেড় বাঁেচ েযেনা শালা। বেল,

আমার আবার eকটু , মােন কিবতা েলখার aেভয্স আেছ। তাi আমার
কােছ েসামা যখন তার বাnবীর িলটলময্ােগর জn কিবতা চাiেলা, আিম
বললাম,

“আিম?

কিবতা? aব

i েদেবা! তেব আিদল খুব চমৎকার

“ei তাহেল বয্াপার? hাঁ

সিতয্! ”
“সিতয্? তার মােন তুi বলেত চাস েয েমেয়র মন জেয়র জn আিম
আমার ে

কিবতাটা েতােক দান কের িদেয়িছ… েসi েমেয় যখন েতােক

eকটা কিবতা িলেখেছ েদখলাম। েদেখা oটা হাতােত পােরা িকনা… eমন

ভােলাবাসা িদবেস েpম িনেবদন কেরেছ তখন তুi তােক িফিরেয়

কিবতা েয েতামােদর পিtকায় আেগ আর আেসিন েস িবষেয় আিম ডয্াম

িদেয়িছস; ei কথা সিতয্? ”

িশoর!” আিম েসিদন িবেকেলi আিদলেক আমার েলখা ে

কিবতাটা

দান কের িদলাম।
e ধরেণর েছাট- খাট kরবািন (আমার কথা আলাদা,

anেদর কথা

বলিছ) িমেল বয্াপার aেনক বড় হেয় দাঁড়ােলা। eক সময় আমরা িনি ত
হলাম – কাজ হেয়েছ। aসmব সmব হেয়েছ। েসামা aবেশেষ গেলেছ।

“eকেশা ভাগ।” মধুর হােস আিদল।
“িকnt েকেনা? ” ষােড়র মেতা েচঁিচেয় আবার দড়াম ঘুিষ মারলাম েটিবেল
(ঘুিষটা পড়েলা

গিড়েয় পড়া চােয়র oপর;

ফেল চা িছটেক েগেলা

আিদেলর িদেক; সের িগেয় শাটর্ বাঁচােলা হারামজাদা)।
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aদময্ েচ া চলেত থাকেলা।
rেবল মাথা চুলেক বলেলা,

েন মাথায় রk চেড় েগেলা আমার। ফুঁসেত ফুঁসেত খুঁেজ
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আিদেলর জn আমরা

েথেক ঘটনা

“তুi েলখােলিখ
বুিঝস? ” হঠাৎ

কিরস।

ফয্ান্টািস আর িফকশেনর মেধয্ পাথর্কয্

ধায় আিদল।

“েসামার িকছুi হেব না। েস রানী। আর রানীেদর আর যাi েহাক রাজার
aভাব কখেনাi হয় না। তেব সমsা হেব আমার। eখন নতুন কের কােক

“েকেনা? eখােন েস কথা আসেছ িকভােব? ” কথাটা হয়েতা েবিশ েজােরi

কlনার েদবী বানাi বল েতা? ”

বেল েফেলিছলাম। ফেল মুখ েথেক থুতু েছটােলা আমার।

“আের sুিপড,

“িফকশন হেলা বাsব কlনা – যা সmব। আর ফয্ান্টািস হেলা aবাsব

িনেয় বললাম আিম, “আমার ে

কlনা – aসmব।” আমার pে র সরাসির জবাব না িদেয় rমাল েবর

েতােদর কী হেব তা জানেত চাiিছ না! ” pচন্ড িবরিk
কিবতাটা েয পিtকায় েতার নােম ছাপা

হেয় েগেছ েসটার কী হেব জানেত চাiিছ!”

কের মু খ মুছেলা আিদল। আসেল সবটাi ভান। eতটা থুতু িছটাiিন আিম
েয rমাল েবর করেত হেব।

েফbrয়াির ২০০০

“েশান সািbর। েসামা ধনী – আিম ছােপাষা মধয্িবেtর সnান। েসামা
েমধাবী – আিম েটেনটুেন েকােনা রকম পাস কের যাি । েসামা snরী
– আমােক েতা েদখেতi পাি স। আর সবেচেয় বড় কথা হেলা েসামা
ভয়ানক aহ ারী। eমন েমেয় আমােক পছn করেব eমন কখেনা
েভেবিছিল? বলেতা বুেক হাত িদেয়? ”
“iেয়, মােন oভােব েতা… না!” aবেশেষ বলেত বাধয্ হলাম।
“তাহেলi েদখ! aেনেক জনিpয় িচtনািয়কােক েpিমকা কlনা কের,
aেনেক েকােনা মেডলেক,

eটা তােদর ফয্ান্টািস। ভােলা মেতাi জােন

oেদর ei কlনা সিতয্ হেব না কখেনাi। েতমিন েসামা িছেলা আমার
ফয্ান্টািস। oেক িনেয় েভেবিছ। কlনা কেরিছ। তেব ভােলাবাসা বলেত যা
েবাঝায় তা কখেনাi বািসিন আিম। তাi িফিরেয় িদেত হেলা। sির েদাs!

“তাহেল কী হেব eখন? ” eকটা েচয়ার েটেন িনেয় ধপাস কের বেস
পড়লাম আিম। আিদেলর কথায় যুিk আেছ। তাi গলার েতজ কেম
যায়, রােগর জায়গায় ভর কের হতাশা।

পৃ া -

আমার জni বৃথা েগেলা।”
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আিম জািন েতারা কেতাটা কেরিছস আমার জn। েতােদর সব খাটুিন

িব াট
“চলনসi, তেব েমিkকান ভােলা লােগ তার েচেয়o েবিশ।”

“রােতর জn িবেশষ েকােনা পিরকlনা আেছ? ”

“েমিkকান আসেল আমার িঠক েরােচ না। চাiিনেজ েকােনা আপিt
gােসর তেল জেম

আেছ? ”

থাকা hiিsটুk eকটােন েশষ কের িজেjস কেরন ভdেলাক।

“েমােটi না। আজ রােত চাiিনজ- i েহাক, ” রািজ হেয় যাi।

“jী না।”

রাiস, siট aয্ান্ড সাoয়ার িচেকন বল আর চাoিমেনর কlনায় েলাল

“তাহেল আর eখােন বেস কী করেবন? চেলন আমার rেম। সব ভােলায়

জেম মুেখ।

ভােলায় েশষ হেয়েছ। eখন তার েসিলেbশন করা যাক।”

“তা সােথ কনডম আেছ েতা? ”

িdমত করার কারণ েদিখনা। েহােটল বাের েবশ ভােলাi েগলা হেয় েগেছ।

মুখ হা হেয় যায় আমার, “কনডম! েকেনা? কনডম েকেনা? ”

কাল dপুের

“eসব চাiিনজ পিততােদর সােথ কনডম ছাড়া স েম যােবন?

াiট। eখন eমিনেতo িনেজর rেম িগেয় িটিভ েদখতাম।

ভdেলাক েবশ আমু েদ মেন হে । তার সােথi না হয় আDা জমােনা
যাক।

পাগল

নািক? আলবাৎ না!”
আিম ফয্ালফয্াল তািকেয় থািক।

“তা িকছু aডর্ার করেল েকমন হয় বেলন েতা? ” েচাখ িটেপ

ধান

ভdেলাক।
সিতয্ কথা বলেত কী আিমo িঠক তাi ভাবিছলাম। d' েফাটা িগলেলi
kুধায় েপট িকড়িমড় কের আমার। তাi বিল,

মাচর্ ২০০৮

“aিত utম psাব! তেব

“আপনার েকােনা সােজশন? ”
“iটািলয়ান? ”
“মn হয় না… তেব কয্ািরিবয়ান আপনার েকমন লােগ? ”
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না।”
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