পারভিনের ভিসমাস

স্থােীয় এভিনমন্টাভর স্কু নি িাঞ্চ মভেটনরর কাজ কনর ভমভে। এগানরাটা থেনক বানরাটা – এক ঘন্টার কাজ।
িানঞ্চর সময় বাচচানের থেনে শুনে রােনে হয়। থ াট বাচ্চানের সামিানো সহজ, বড়্গুিানক একটা কো
বিনি আনরকটা কনর। মানে মানে েকক ভবেকক ও হয়। আজকািকার থ নিনমনয়নের মনযে শ্রদ্ধানবায বনি ভক ু
থেই। পনে একটু থেরী হনয়ভ ি। দ্রুে অভিনস ভরনপাটক কনর মানে চনি এনিা ভমভে। েূর থেনকই পারভিনের
গিা থ াো যাভিি। আবার কানরা সানে িাগনিা মনে হয়। বনয়স সত্তর হনিও েভির মে

রীর পারভিনের,

থোোঁটকাটা, মনের কো মনে রােবার থস পক্ষপােী েয়। থয কারনে প্রায় প্রভেভেেই েু’ চার জনের সানে োর
েুটোট থিনগ যায়। আজনক থিনগন

জুভির সানে। জুভি থেোঙ্গ, বনয়স ষাট-পয়ষভি হনব। োর সারা

োোে যরনের টািু , কানে এবং োনক একাভযক ভরং, থপাষাক আষাক এই

রীনর

ীনের মনযেও যনেষ্ট থোিানমিা।

পারভিে োনক েু’ থচানক্ষ থেেনে পানর ো। ক’ভেে পর পরই েু’জোর মনযে োনমিা হয়। আজ ভক ভেনয়
হনি থক জানে। কান
“থোমার ভেনজর

থযনে পভরষ্কার হি।

রীনর যা ইিা কর, থ াট থ াট থ নিনমনয়গুনিানক থকে থেোি?” পারভিে গিা িাটিনয়

যমকানি। “থোমার থকাে কন্ডজ্ঞাে আন ?”
জুভিও েমবার পাত্রী েয়। থসও যোসম্ভব গিা চভিনয় জবাব ভেি, “থেোনি ভক হনয়ন ? টািু ভক োরাপ?
এটা হনি একযরনের আটক।”
“আটক ো থঘািার ভিম!” পারভিে থিংচাি। “ওনের মাোয় এইসব িািেু ভজভেষ থ াকাি। থোমার িজ্জা
হওয়া উভচৎ। আভম িাইস ভপ্রভিপািনক বনি থেব। িানিা কনর কোচাে ভেনয় থেনব।”
“এহনর, িনয় আমার হাগা থবভরনয় যানি!” জুভিও পািটা িোংচায়।
ভমভে েু’জোর মােোনে ভগনয় োিাি। “থোমানের ভক মাো োরাপ হনয়ন ? সবাই ভক িাবন ? যাও। থয
যার জায়গায় চনি যাও।”
পারভিে ভবচার ভেি। “থেে ভমভে, থপানের উপর টািু ভেনয়ন , থসটা আবার েুব বিাই কনর বাচ্চানের
থেোনি।”
“িািেু কো বিনব ো,” জুিী েীব্র স্বনর আপভত্ত করি। “ভপনে, থপানে ো। ভমেুেক! ভমভে, েু ভম থেেনব?”
পারভিে যমনক উেি, “েবেক ার, যভে আবার কাপি েু নি ...”
হহ হিনগাি শুনে আরও কনয়কজে িাঞ্চ মভেটরনক উেভবগ্ন মুনে এভগনয় আসনে থেনে ভমভে বল্ল, “থেে, সারা
স্কু ি চনি আসন । থোমানের েগিা োটি োভমনয় কানজ যাও।”

োর কোয় কাজ হি। েু’জে গজরানে গজরানে ভেজ ভেজ জায়গায় চনি থগি। হাি থ নি বাচি ভমভে। থস
বনয়নস োনের থচনয় অনেক থ াট হনিও েু’জোর সানেই োর িানিা োভের।পারভিে পাভকস্তােী মুসভিম, োর
সানে ওর ঘভেষ্ট সম্পকক । জুভি একটু

ন্ন ািা যরনের ভকন্তু মেটা িানিা। োর পানয় সমসো। েুভিনয়

েুভিনয় হাোঁনট। ওজেটাও থব ী। একটু েুেব্জ হনয় থগন । স্কু নির কা াকাভ
বোো োকনি মানে মানে ভমভের কান

োনক। ভেনজর গািী থেই। পানয়

রাইি থেয়। েেেই মনের কো বনি ভমভেনক। োর জেে কষ্টই হয়

ভমভের। ব র েন ক আনগ স্বামী মারা থগন । এক থ নি েুই থমনয়। বি থ নি বউ বাচ্চা থিনি হোে কনর
ভেনজনক সমকামী বনি থঘাষো ভেনয় এক থ নির সানে থিনগ থকাোয় থগন

থকউ জানে ো। বি থমনয়

টরনন্টানেই থকাোও োনক ভকন্তু মানয়র সানে োর থকাে সম্পকক থেই। কে ব র োনক থেনে ো, োর সানে
কোবােক া হয় ো, ভহসাবও থেই জুভির। থ াট থমনয়টার ভবনয় হয়ভে। থমাটানসাটা, থেেনে সুভবযার েয়,
িাজুক – ভবনয়

ােী হয়ভে। োর কান ই োনক জুভি। সরকারী িাো আর থমনয়র থরাজগানর োনের

থমাটামুটি চনি যায়। ভমভের োর জেে মায়াই হয়।
কাজ থ ষ হনে পারভিে ভমভেনক এনস যরি। “েু ভম ঐ বেমানয় টানক থব ী িাই ভেও ো। ওর জনেেই থো
ওর পভরবানর এনো অ াভি। থকাে রুভচনবায থেই।”
ভমভে পারভিেনক োন্ডা করবার থচষ্টা করি। “েু ভম োমাো ওর উপর এনো রাগ কর । ওর মনে অনেক
কষ্ট।”
“ ং! কষ্ট! বুভির িো ানের থচানট থটকা যায় ো, আবার কষ্ট।”
ভমভে ভক ু বনি ো। পারভিে েুব কঠিে মনের মােুষ। পোঁভচ

ব র আনগ স্বামীনক হাভরনয়ন

আচমকা

কেিানর। েুই থ নি থমনয়নক একা একা বি কনরন । থমনয় িাক্তার, থ নি ইভিভেয়ার। থস ভেনজ আর কেে
থকাণ পুরুনষর সঙ্গ কামো কনরভে। ভেনজর মে োনক, কানরা থোয়াক্কা কনর ো। ভমভে োনক অনেক শ্রদ্ধা
কনর। ভকন্তু পারভিনের ভক ু থোষও আন । ভেজ সংস্কৃ ভে এবং সামাভজক রীভেেীভের বাইনর েুব একটা থব ী
ভক ু থস গ্রহণ করনে আগ্রহী েয়। এই বোপানর থস থকাে রাে

াক কনর ো।

ভিসমানসর সময়। চারভেনক থকোকাটার েুব যুম থিনগন । ভমভে থোকানে থোকানে ঘুনর ভিি থোনজ। আনরাও
েু’ ে টা থমনয়র মে এটা োরও ভপ্রয় কাজ। স্বামী সিােনের থস সানে আনে ো। ে

ভমভেট থযনে পানর

ো বাসায় ভিরবার জেে বেস্ত হনয় পনি। মনি ঘুরনে ঘুরনে হোে জুভির সানে থেো। থ াট থমনয়নক ভেনয়
এনসন

ভিসমানসর ভগিট ভকেনে। ভমভেনক থেনে থস েুব হহ হচ কনর উেি। থজার কনর সরবে োওয়াি।

কোিনি পারভিনের প্রসঙ্গ চনি এনিা। “েুব বেনমজাজী মভহিা। আভম ভকন্তু ভক ু ই কভর ভে, োমাো আমানক
োিি। কাজটা িানিা কনরভে। সবার সামনে আমানক থহনেস্থা করি।”
ভমভে বিি, “বাচ্চানেরনক থোমার টািু থেোনোর েরকারটা ভক?”
“ওরা থেেনে চাইি থো! েু ভম থেেনব?” ভমভেনক ভক ু বিবার সুনযাগ ভেি ো জুভি। উিনটা ঘুনর থগিী
েু নি ভপনের েীনচর অং

উনোম কনর থিল্ল। “থেে, থেে। থেনে ?”

একটা রভক্তম হৃেনয়র মােোনে থিো ‘ভজম’। “আমার স্বামীর োম,” জুভি বিি। থসভেে মেটা েুব োরাপ
িাগভ ি। ভিসমাস আসন । সবাই ভপ্রয় জেনের ভেনয় সময় কাটানব। আমার থো এই থমনয়টা
ভক ু থেই। ভজমনকও েুব ভমস কভর। ভত্র

ািা আর

ব র একসানে সংসার কনরভ । আর থেে, পারভিে োমাো

আমার উপর এটা ভেনয় এমে রাগ করি।”
জুভির থচাে থবনয় পাভে গভিনয় োমন । ভমভে োনক জভিনয় যনর সািো ভেি। “ওর কোয় েু ভম রাগ কর
ো। পারভিে থো বরাবরই এইরকম।”
জুভির হাে থেনক
কান

ািা থপনে ভক ু সময় িাগি। বাসায় ভিনর পারভিেনক থিাে িাগাি। “থোমার জুভির

ক্ষমা চাওয়া উভচৎ।”

পারভিে আকা

থেনক পিি। “থকে? আভম ভক কনরভ ? ঐ থো েেংটা হনয় সবাইনক আভকবুভক

থেোভিি।”
“ওর টািু টা আভম থেনেভ

আজনক। ওর স্বামীর োম। মেটা িানিা িাগভ ি ো, োই কনরন । থোমার বকা

েকা থেনয় থবচারী েুব মে োরাপ কনরন ।”
পারভিে অনেক্ষে চু প কনর োকি। “আিা, স্বামী মারা থগন
স্বামী আজ ভব

এনে মে োরাপ করবার ভক হি? আমার

ব নরর উপনর চনি থগন । আভম ভক থিউ থিউ কনর কােভ

ো

রীনর োম ভিেভ ?

মােুনষর স্মৃভে োনক মনের মনযে।” একটু চু প কনর থেনক বিি, “োহ, মেটা োরাপ হনয় থগি। এর
প্রায়ভিত্ত আমানক করনেই হনব। কাজটা িানিা কভরভে।”
“ভক করনব?” ভমভে মনে মনে প্রমাে থগানে। পারভিেনক ভবোস থেই। থস িানিা করনে ভগনয় োরাপ কনর
বসনে পানর।
“বিব ো। সারপ্রাইস। ভিসমানস এোনে োকনব?”
“োহ।” ভমভে সভেে কোই বিি। “আনমভরকায় যাভি।”
“োহনি থো ভমস করনব,” পারভিে রহসে কনর বিি। “থিসবুনক থেে।”

ভিসমানসর পর ভেে থিসবুক েুনি ভিমভি োবার থজাগাি হি ভমভের। পারভিনের বাসায় ইয়া বি এক
জ্বিজোি ভিসমাস ভি জ্বিজ্বি করন । থটভবনি ভব াি োবার োবানরর বেবস্থা। এবং গিায় গিায় জভিনয়
যনর আকেকভবস্তৃ ে হাভস ভেনি পারভিে আর জুভি। পারভিে োর বাসায় ভিসমাস পািে করন
কেে থেেনব ভচিাও কনরভে ভমভে। পারভিে আর জুভির

এই েৃ ে

ভবর েীনচ কোপ াে – েুই থবাে!

ভমভের থচানে পাভে এনস থগি। সহমমীো এবং বন্ধু নের মে সুন্দর, স্বািাভবক আর ভক ভক ু হনে পানর!

