সুমির সাথে দেখা হল বই দিলায়

শুজা রশীে

বই মেলায় মেলল কিভালব মেন সেয় মিলে োয়। মসকলে মভলবকিল কবিাললর কিলি এিবার ঝে
িলর ঢু মেলর আসলব। নতু ন বই পত্র কিিু এললা কিনা মিখা হলব, পকরকিত িকব সাকহকতিিলির
সালে মোলািাত হলব আর উপকর পাওনা হলে বন্ধু বান্ধবরা মিউ োিলল কিেুক্ষন আড্ডা মিয়া
োলব। করকনলি মনয়া োয় না। েলের বইলয় তার আগ্রহ আলি, োলঝ োলঝ হালত মপলল মস কিিু
কিিু বই পলে কিন্তু মসলে গুলে বই মেলায় কেলয় বই মিখার বিাপালর তার ভয়ানি অনীহা। কিন্তু
তার অেথ এই নয় মে মসকলে তালি অবজ্ঞা িলর ইলে েত িলল মেলত পালর। োি বা না োি,
তালি োবার েনি িাপািাকপ িরা হল না এই অপরালে িু’ কিন িো পেথন্ত বন্ধ োিলত পালর।
করকন এিেু স্পর্থ িাতর। এিেু নয়, অলনি। কিিু কিিু বিাপালর অসম্ভব স্পর্থিাতর। কবর্ বির
সংসার িরবার পর এই োতীয় সেসিা কিভালব ঘালয়ল িরলত হয় কর্লখ মেলি মসকলে। তার এখন
করকনলি সাম্লালত মিান সেসিা হয় না।
কবিালল ড্িানল ালতথ বই মেলায় োবার আলে করকনলি সলে মনবার েনি অলনি সােি সােনা িরল।
এি পেথালয় বললই বসল মস না মেলল মসকলেও োলব না। করকন হাকস েুলখ েুখ ঝােো কিল। “োি
ঢং ির না আর। োওত।”
বে মিললো বলস বলস ম ালন িাইভস্ম মখলকিল। তালি মনবার মিষ্টা িলর স ল হল না। বলয়স
োত্র পলনর হললও তার হাব ভাব মিলখ েলন হয় মস মসকললের বলসর বস। ির্ বিলরর মেলয়ো
সারাকিন হাকব োকব আলি। তালি মনবার মিষ্টা িরলত মস সালে সালে রােী হলয় মেল তলব এির্
এি েন্ডা র্তথ কিল। মসকলে কহলসব িলর মিখল তালি সালে কনলল িে িলর হললও পঞ্চার্ ড্লার
েচ্চা োলব। মস এিো ভু য়া অেুহাত মিকখলয় সেলি পেল।
বই মেলা সাোরণত েলে ওলে সন্ধিার পর। বইলয়র সালে সালে নানা েরলনর অনুষ্ঠানোলা োলি।
অলনলি আলস মে

আড্ডা কিলত, অলনলি আলস অনুষ্ঠান মিখলত। খুব রেরো না হললও, এলিবালর

েন্দ না। পকরকিত িলয়ি েলনর সালে মিখা হলয় মেল। িা িানািু র হল। কিিু বই মঘলে ঘুলে
মিখল। আড্ডা মিবার েত িাউলি ঠিি পাওয়া মেল না। ভাবলি ক লর োলব মসই সেয় হোত
মিাখ পেল ভদ্রেকহলাা্র উপর। োঝবলয়সী এি ভদ্রললালির সালে হন্তিন্ত হলয় মভতলর ঢূ লি বিাস্ত হলয়
িারকিলি তািালেন। তার সুন্দর িকিথত েুলখ কবিলতা, এি হালত নীল কর্ ন র্ােীর আিল

সােলালত সােলালত র্রীলর বাি তু লল িান্দী মিলা সেী ভদ্রললািলি উলযির্ িলর বলললন, “আো,
মরাগ্রাে মিাোয় হলে বলত?”
ভদ্রললাি কনরীহ ভালব োো নােললন। োলনন না।
ভদ্রেকহলা কতক্ত িলে বলললন, “িু প িাপ িাাঁকেলয় মেি না। মবর ির। িাউলি কেলজ্ঞস ির।”
ভদ্রেকহলা অবর্ি স্বােীর েনি অলপক্ষা িরললন না। কনলেই িারকিলি তাকিলয় িালি কেলজ্ঞস িরলবন
মবাঝার মিষ্টা িরললন। মসকললের সালে েুহূলতথ র েনি মিাখালিাকখ হল। মসকলে মভলবকিল তালি কিনলত
পারলবন না। কিন্তু ভদ্রেকহলার িৃকষ্ট ঝে িলর আবার তার উপর ক লর এল। “মসকলে ভাই!”
মসকলে েৃিু হাসল। সুকেলি অলনি কিন পর মিখল। পকির্ বির হলব। সুকে আলের মিলয় সুন্দর
হলয়লি। এই োঝবলয়লস এলস মেন তার মসৌন্দেথ খুলল মেলি। মিাখ ম রালত িষ্ট হবার েত িৃর্ি।
সুকে মে তালি মিলখই কিনলত মপলরলি মিলখ ভাললা লােল।
মসকলে এি পা একেলয় কেলয় বলল, “সুকে! মিেন আলিা?”
সুকে দ্রুত িলয়ি পা একেলয় এললা ওর কিলি, র্রীলর মঢউ তু লল, তরুণীর েত। এিো হােথ কবে
কেস িরল মসকলে। “মসকলে ভাই, িত কিন পর আপনালি মিখকি বললন মতা? আকে শুলনকিলাে
আপকন এখালন োলিন কিন্তু এভালব মিখা হলয় োলব মি োনত? বউ মিাোয়? বাচ্চারা? িয়
বাচ্চা আপনার? কনলয় আলসনকন? এই আোর স্বােী। আলর মবািার েত ওখালন িাাঁকেলয়

িাল িাল

িলর তাকিলয় আলিা মিন? এখালন এস। মসকলে ভাই ইউকনভাকসথটীলত আোলির কসকনয়র কিললন।
িারুন কিলিে মখললতন। তার িত মেলয়

িান কিল োলনা?” কখল কখল িলর হাসল সুকে। মস

হাসলল তার মিাখ বুলে আলস, েলন হয় এই মবােহয় মিলি মিলব। এেনো আর িালরা েলেি মিলখকন
মসকলে।
মসকলে হাত মেলাল ভদ্রললালির সালে। “নাইস েু কেে ইউ।”
ভদ্রললালির িে ভরাে। “মসে মহয়ার।”
সুকে আবার িারকিলি তািালে। বিাস্ত ভেী। “আো, মসকলে ভাই, অনুষ্ঠান মিাোয় হলে বললন
মতা? আোর োন োওয়ার িো। আেো বললকিল। মপকরলয় মেলি।”
মসকলে েলঞ্চর পে মিকখলয় কিল। সুকে িাাঁোল না। র্ােীর আিল বাতালস উেলি। মরর্কে িু লল
মঢউ। ঘাে ঘুকরলয় মসকললের কিলি দ্রুত এিো িাহকন কিল। “আবার িো হলব মসকলে ভাই।
আলসন, আোর োন শুনলবন।”

সুকে ভাললা োন োয়। ইউকনভাকসথটিলত োইত। মসকলে এেন এিো ভেী িরল মে মস অবর্িই
শুনলব। সুকে িৃকষ্টর অন্তরাল হলতই বই মেলা মেলি মবকরলয় এললা। বহু বির আলে, েখন সুকে
নালের এিো রালনােল সুন্দরী কিলিেলোিী মেলয় তার

িান কিল, মস তার হাত েলর আলরি োপ

একেলয় মেলত মিলয়কিল। সুকে মহলসকিল, মেন মসকলে খুব এিো হাকসর কিিু বলললি। “কি বললিন
এসব, মসকলে ভাই? সবাই কি ভালে? আোর বাবা ো খুব িো।” মস আলরা কিিু ক্ষন মহলসকিল,
তারপর ক্লালর্র িো বলল িলল কেলয়কিল। তারপর, সুকে তালি একেলয় িলত।

রালত এিসালে খাওয়াো মরওয়াে োিললও অকেিাংর্ কিনই মসকলে এিা এিা খায়। মিাষো তারই।
করকন রাত ন’োর েলেি মখলয় মনয়, বাচ্চালিরলিও খাইলয় মিয়। মসকলে রাত এোলরাোর আলে খায়
না। বাসায় ক লর মিখল করকন বাচ্চালির কনলয় খাবার আলয়ােন িরলি। মস মঘাষনা কিল, আে মসও
তালির সালে খালব। করকন অবাি হল। “হুেুলরর মিকখ আেলি কনয়ে পাললে মেল!”
“কক্ষলে মললেলি,” মসকলে সহে িলে বলল। তার িৃকষ্টলত অনুসকন্ধৎসা। এিো েিাকি পলরলি করকন,
িাে সোন িু ল এললালেললা িলর িোন, আলে অলনি ঘন কিল, ইিাকনং মবর্ হাল্কা হলয় এলসলি,
কিন্তু তারপরও ওর কনলোল েুলখর সালে োকনলয় োয়। হাসলল িু’োলল মোল পলে। মিখলত খুব
ভাললা লালে। মরলে মেলল িু’ মিালখর োলঝ কহংে এিো ভাে পলে, মসোও মিখার েত। মসকলে
অলনিবার মভলবলি িকব তু লল করকনলি মিখালব কিন্তু মসই েরলনর পকরকিকতলত িকব মতালাো কনরাপি
নয়। করকন র্রীর সলিতন। সুন্দর িলর সােলল তালি মিলখ এখনও অলনলি পল্টী খালব।
তার িৃকষ্টলত কনশ্চয় কিিু এিো কিল, করকন লক্ষি িরল। েুিকি হাসল। “কি বিাপার, এভালব
তাকিলয় আলিা মিন?”
েুিকি মহলস োো মিালায় মসকলে। মিলললেলয়লির মিালখর আোলল ক সক কসলয় বলল, “সুন্দর লােলি।
এিো র্ােী পেলব খাবার পর? আে মোতস্না আলি।”
করকন োলল মোল ম লল হালস। “ইস মর, বাবু মে আেলি খুব মরাোকিি!”
মসকলে ো মঘাঁলষ িাাঁোয়। “পরলব? নীল র্ােীো।”
করকন িদ্ম রালে তালি িনুই কিলয় আললতা িলর এিো মখাাঁিা মিয়। “সর। বাচ্চারা মিখলব। ওরা
ঘুোি, তারপর মিখা োলব।”
করকন মেকবলল খাবার কিলে। তার সালে হাত লাোল মসকলে। করকন এো পিন্দ িলর। িু’েনার র্রীর
িুাঁ লয় োলে এখন তখন। ভাললা লােলি মসকললের। তার খুব ইো হলে মস করকনলি বলল, “োলনা

আেলি কি হলয়লি? সুকের সালে মিখা হল বইলেলায়! এি সেয় মেলয়োর েনি খুব পােল কিলাে।
হাাঃ হাাঃ হাাঃ।”

