ভ োলো মন
শুজো রশীদ

মোলতির বোসোয় ওর ভময়য়র জন্মতদয়নর পোর্টিয়ি তিয়য় একটু

যোবোচ্যোকো ভেয়য় ভিল

রোয়সল। মোলতি িোর দুুঃসম্পয়কি র ভবোন হয়। ভদয়শ থোকয়ি েুব একটো ভ োিোয় োি তিল
নো তকন্তু বির দয়শক আয়ি কোনোডো এয়স িোর সোয়থ ভদেো হবোর পর ভথয়ক েুব
ঘতনষ্ঠ ভ োিোয় োি। দুই পতরবোয়রর ভকোন অনুষ্ঠোয়ন ভকউ বোদ

োয় নো। ভময়য়র

জন্মতদন প্রতি বির ধুম ধোম কয়রই কয়র মোলতি। এবোর ভ োল-িম, সুিরোাং মহো ধুম
ধোম ভ

হয়ব আন্দোজ কয়রতিল রোয়সল। তকন্তু

োট সত্তর জয়নর ত ড় আশো কয়র তন।

িোয়ক ভদয়েই িু য়ট এয়লো মোলতি। “এয়িো ভদরী কয়র এয়ল রোয়সল
তমিো

োই? ভকমন আি

োবী? ভরোজ! তক সুন্দর লোিয়ি ভিোয়ক সোলওয়োর কোতময়জ! িোড়োিোতড় এয়সো

ভিোমরো। আয়ি ভককটো ভকয়ট ভেতল। ভক কেন চ্য়ল

োয়। আতম চ্োই নো ভকউ ভকক

পবিটো তমস করুক।”
মোলতি সোধোরণি কথোবোিি ো একোই চ্োতলয়য়

োয়, অয়নযরো িোর কথোর িু বতড়য়ি

বযোঘোি ঘটোয়নোর ভচ্ষ্টো করয়ল ভস তবরক্তই হয়। তকন্তু িোরপরও ভস সবোর তপ্রয়
পোত্রী। মোয়স মোয়স শুধু পোর্টি নয়, ভস দরকোয়র অদরকোয়র সকয়লর ভেোোঁজ েবর ভনয়,
ভকউ অসুস্থ হয়ল দশ পদ রোন্নো কয়র ঘয়র বয়য় েোবোর তদয়য় আয়স – মতহলোরো মোলতি
োবী বলয়ি অজ্ঞোন।
মোলতি িোয়দর তিন জয়নর ভিোট কযোরো োনটোয়ক ত য়ড়র ভ ির তদয়য় ভটয়ন ভহোঁ চ্য়ড়
তনয়য় ভ য়ি ভ য়ি সকয়লর সোয়থ আলোপ কতরয়য় তদয়ি লোিল। অয়নকয়কই ভচ্য়ন িোরো,
িয়ব তকিু অপতরতচ্ি পতরবোরয়কও ভদেো ভিল। তলত াং রুম ভপতরয়য় মোলতির তবশোল
তকয়চ্ন এলোকোয় আসয়ি হঠোৎ থময়ক দোোঁড়োল মোলতি। “জয়নোব
ভদয়েন ভক এয়সয়ি!”

োই! জয়নোব

োই!

জয়নোব লম্বো চ্ওড়ো, শতক্তশোলী দশিন। একপোয়শ দোোঁতড়য়য় জনো দুই

দ্রয়লোয়কর সোয়থ

আলোপ করতিল। মোলতির চ্ীৎকোর শুয়ন িোতকয়য় রোয়সলয়ক ভদয়েই ভস ময়ন হল একটু
আড়ষ্ট হয়য় ভিল। রোয়সল মুচ্তক ভহয়স হোি নোড়ল। পোয়শ িোকোয়লই ভস ভেয়োল করি
তমিো এবাং ভরোজ, িোর স্ত্রী এবাং বোয়রো বিয়রর ভময়য়, দু’জনোর মুে শুতকয়য় ভিয়ি।
জয়নোবয়ক ভদয়ে িোরো তবয়শ

প্রীি হয়য়য়ি বয়ল ময়ন হল নো। জয়নোব আসয়ি ভদরী

করয়ি ভদয়ে মোলতি আবোর ডোকল, “তক হল জয়নোব

োই, আমোর

োইটোয়ক তচ্নয়ি

পোরয়িন নো? আপনোরো নো দু’জয়ন একই ইউতন োতসির্টয়ি পড়য়িন? আতম ভিো শুয়নতি
আপনোয়দর িলোয় িলোয়

োব তিল।”

জয়নোব একটু তিধো কয়র এতিয়য় এয়লো। িম্ভীর মুয়ে বলল, “ভকমন আতিস রোয়সল?
োবী, ভকমন আয়িন? ভরোজ, স্কু ল ভকমন চ্লয়ি?”
তমিো এবাং ভরোজ অনযতদয়ক মুে ঘুতরয়য় তকিু একটো ভদেোর ভচ্ষ্টো করল। রোয়সল হোতস
মুয়ে বলল, “তক ভর, ভকমন আতিস? অয়নক তদন ভদতে ভকোন ভেোোঁজ েবর তনস নো?
োবী ভকোথোয়? ভিোর ভিয়লটো এয়সয়ি? ওয়িো ভবোধহয় এবোর ইউতন োতসির্টয়ি

োয়ে।”

জয়নোব হোি ভমলোয়নোর ভচ্ষ্টো কয়র তন। রোয়সল হোি বোতড়য়য় তদল। এবোর হোি ভমলোল
দু’জন। মোলতি বলল, “রোয়সল

োই, শুয়নি ভিো জয়নোব

োই ভ

োইস ভপ্রতসয়ডন্ট

অব ভসলস হয়য় ভিয়ি? িু তম ভিো ভিোমোর ভকোম্পোতনয়ি কি তদন ধয়র কোজ করি।
ভিোমোয়ক তডয়রক্টর বোতনয়য় বতসয়য় ভরয়েয়ি।”
রোয়সল হোতস মুয়ে বলল, “আতম জোনিোম জয়নোব ত তপ হয়ব। কাংগ্রোচ্ু য়লশনস ভদোস্ত!”
জয়নোব ম্লোন ভহয়স তমিো এবাং ভরোয়জর তদয়ক অস্বতস্ত তনয়য় িোকোল। ভরোজ হঠোৎ বলল,
“আব্বুর আজকোল অয়নক তকিু ময়ন থোয়ক নো। িোই নো আম্মু?”
তমিো তবড়তবতড়য়য় বলল, “হযোোঁ, ইদোনীাং একটু ভ োলোমন হয়য়য়ি। মোলতি, আমোর তকিু
একটো ভেয়ি হয়ব। ডোয়োয়বর্টস আয়ি ভিো।”
মোলতি েুব লজ্জো ভপয়য় বলল, “ভদে ভিো, সব
শুধু আমোর

োইটোর ভদো

ু য়ল বয়স আতি। বয়য়স হয়ে নো?

তদয়য় তক হয়ব, আতম ভিো ওর ভচ্য়য় পোোঁচ্ বিয়রর ভিোট

অথচ্ আমোরই আজকোল তকেু ময়ন থোয়ক নো। তজতন পত্র ভকোথোয় রোতে েুোঁয়জই পোই

নো। চ্ল, চ্ল, ভটতবল

তিি েোবোর। রোয়সল

োবী ভকোথোয় ভিল? আয়সন জয়নোব
সোময়নই দুই বন্ধুয়ি দোোঁতড়য়য়

োই, ভিোমরো দুই বন্ধুও এয়সো। আতবদো

োই। একটু পয়রই ভকক কোটো হয়ব। ভটতবয়লর

োন।”

জয়নোব ময়ন হয় সটয়ক পড়য়ি ভচ্য়য়তিল তকন্তু মোলতি িোয়ক ভকোন সুয় োি তদল নো।
রোয়সল ভকৌিূ হলী মুয়ে বলল, “তক ভর, িু ই এমন চ্ু পচ্োপ ভকন? িু ই ভিো হহ হচ্ করো
মোনু । ত তপ হয়য়তিস বয়ল ডোোঁট মোরতিস নো ভিো?”
জয়নোব লোজুক মুয়ে ভহয়স মোথো নোড়ল। “আয়র নো! তক বলতিস? িোল
কোজ ভবয়ড়য়ি, আর ভকোন লো

রো পদ।

হয় তন।”

মোলতিয়ক অনুসরণ কয়র একটো মোঝোরী আকোয়রর ভিোলোকোর ভটতবয়লর সোময়ন এয়স
আয়রোও ডজন েোয়নক নোরী পুরুয় র সোয়থ জড় হল ওরো। ভটতবয়ল তবশোল একর্ট
চ্কয়লট ভকক। মোলতির ভময়য়র পিয়ন্দর ভকক। জয়নোব তকিু য়িই সহজ হয়ি পোরয়ি
নো। মোত্র বির েোয়নক আয়ি রোয়সয়লর সোয়থ ভ

বযবহোর কয়রতিল িোয়ি দু’জনোর

ময়ধয আবোর কেন কথোবোিি ো হয়ব তচ্ন্তোও কয়র তন ভস। মোলতির অবশয ভসই ঘটনো
জোনোর কথো নয়,

তদ নো রোয়সলরো তকিু বয়ল থোয়ক। ঘটনো ঘয়টতিল জয়নোয়বর

বোসোয় এক পোর্টিয়ি, ভসেোয়ন মোলতির পতরতচ্ি ভকউ তিল বয়ল িোর ময়ন পয়ড় নো।
েুবই লজ্জোজনক ঘটনো। ভ োলোর মি নয়। আশ্চয় ির বযোপোর হয়ে রোয়সলয়ক ভদয়ে
ময়ন হয়ে নো িোর ভসসব তকিু ময়ন আয়ি। ভবচ্োতরর তক সতিয সতিযই স্মৃতি ভলোপ
ভপয়ি শুরু কয়রয়ি?
মোলতি ঝট কয়র কয়য়ক মুহূয়িি র জনয উধোও হয়য় তিয়য়তিল। ভস ভকোথো ভথয়ক
আতবদোয়ক ধয়র তনয়য় এয়লো। রোয়সলয়দরয়ক ভদয়েই আতবদো কোঠ হয়য় ভিল। মোলতি
হোতস মুয়ে বলল, “ভদয়েি, কোর সোয়থ কেন ভকোথোয় ভদেো হয়য়

োয় ভক বলয়ি

পোয়র?ভিোমরো কথো বল আতম ভককটো কোটোর বযবস্থো কতর।”
মোলতি হন্ত দন্ত হয়য় চ্য়ল ভিল। আতবদো তমিোর তদয়ক িোতকয়য় শুকয়নো মুয়ে বলল,
“ োয়লো আি তমিো? অয়নক তদন পর ভদেো হল।”
তমিোর ইেো হল কড়ো কয়র কয়য়কটো কথো ভশোনোয়। বির েোয়নক ভ
ভদেো হয়তন

িোয়দর সোয়থ

োয়লোই তিল। আজ মোলতির এেোয়ন এরো আসয়ব জোনয়ল ভস আসিই নো।

তদও রোয়সয়লর বযোবহোয়র ভস

য়থষ্ট অবোক হয়ে। ইদোনীাং এটো ভসটো ভস

ু য়ল

োয়

তকন্তু িোই বয়ল এয়িো বড় একটো বযোপোর ভকউ ভ োয়ল?
কথোবোিি ো তবয়শ

একটো হল নো। এক সময় েুব ঘতনষ্ঠ োয়ব তমশি েয়ল পতরতচ্ি

অয়নয়কই উ য় পয়েরই বন্ধু। ভিমন কয়য়কজনয়ক পোওয়ো ভিল। ভসই নযক্কোরজনক
ঘটনোর সময় এরো ভকউই তিল নো। বোোঁয়চ্োয়ো! রোয়সল ভবশ স্বো োতবক োয়বই আলোপ
জুয়ড় তদয়য়য়ি জয়নোয়বর সোয়থ, ভ ন দু’জনোর ময়ধয কেনই তকিু হয় তন। জয়নোব
এেনও হু হো কয়রই কোর্টয়য় তদয়ে। তমিোর বুঝয়ি অসুতবধো হয়ে নো রোয়সল ভকোন
এক অজ্ঞোি কোরয়ণ এমন একটো
তন। মোনু

য়োনক বযোপোর সম্পূণি

ু য়ল ভিয়লও জয়নোব ভ োয়ল

ু ল করয়ি পোয়র। ভসই জনয িোরো েমো প্রোথিনো কয়র। এই বদমোশটো

কেনও একটো ভেোন প িন্ত কয়র তন।
ভকক কোটো হল। সবোই একয়জোয়ট ‘হযোতপ বোথি ভড’ িোন িোইল। েোওয়ো দোওয়ো হল।
ভিয়লরো এক তদয়ক দল ভবোঁয়ধ হহ হচ্ কয়র িল্প জুয়ড় তদয়য়য়ি। তমিো লেয করল রোয়সল
এবাং জয়নোব ভবশ স্বো োতবক

োয়বই আলোপ করয়ি। ভদয়ে ময়নই হয়ে নো িোয়দর

ময়ধয ভকোন সমসযো আয়ি। আতবদো িোর সোয়থ এয়স আলোপ করবোর ভচ্ষ্টো করল,
ভবোধহয় স্বোমীয়ক সহজ হয়ি ভদয়ে িোরও তিধো ভকয়ট ভিয়ি। তমিো এতড়য়য় ভিল।
বোথরুয়ম তিয়য় বয়স থোকল তকিু েণ। মোলতি এয়স ডোকোডোতক করয়ি ভবর হল।
পোর্টি ভশ

হবোর আয়িই রোয়সলয়ক একরকম ভজোর কয়র তবদোয় তনয়ি বোধয করল

তমিো। িোর আর সহয হতেল নো। জয়নোয়বর সোয়থ েুব িলো তমতলয়য় হোসো হয়ে!
আতবদো তনশ্চয় িোয়দরয়ক তনলিজ্জ

োবয়ি। ভরোজও ময়ন হল িোর বোবোর উপর েুব

ভেয়প আয়ি।
িোড়ীয়ি উয়ঠ ভবশ তকিু েণ সবোই চ্ু প কয়র থোকল। ভশ
“বযোপোরটো তক বলি? জয়নোব

োই ভ

প িন্ত মুে েুলল তমিো।

সবোর সোময়ন ভিোমোর িোয়ল চ্ড় ভময়রতিল

ভিোমোর ময়ন ভনই? ভিোমোয়ক ভদয়ে ময়ন হল ভ ন কেন তকিু হয় তন।”
ভরোজ উত্তপ্ত কয়ে ভ োি করল, “আব্বু, িু তম তক সতিযই সব

ু য়ল

োে?”

রোয়সল অবোক হয়য় বলল, “চ্ড় ভময়রতিল? একটু ঝিড়ো ঝোর্ট হয়য়তিল ময়ন আয়ি
তকন্তু চ্ড় থোপ্পড় মোরোর ভিো প্রশ্নই ওয়ঠ নো।”

তমিো রোিী িলোয় বলল, “িু তম সতিযই

ু য়ল ভিি? আমোর সোরো জীবয়ন আতম এয়িো

অপমোতনি হই তন। প্রয়মোশন তনয়য় কথো হতেল। িু তম ময়ন হয় ঠোট্টো কয়র বয়লতিয়ল
জয়নোব

োই প্রয়মোশন পোবোর জনয বসয়দরয়ক েুব ভিলোয়ে। জয়নোব

োই ভসই কথোয়

হঠোৎ েুব ভরয়ি তিয়য় তচ্ৎকোর ভচ্োঁ চ্োয়মতচ্ শুরু করল, িু তম থোময়ি বলোয় চ্টোস কয়র
ভিোমোর িোয়ল একটো চ্ড় মোরল। িু তম একটু

যোবোচ্যোকো ভেয়য় তিয়য়তিয়ল। ভসই

সুয় োয়ি ধোক্কো তদয়য় ভিোমোয়ক ভময়ঝয়ি ভেয়ল ভদয়…”
ভরোজ তিক্ত কয়ে ভ োি করল, “জয়নোব আয়েল ভিোমোয়ক একটো লোতথও ভময়রতিল।
আমোর ময়ন আয়ি।”
তমিো িজরোয়ি িজরোয়ি বলল, “এয়িো বড় একটো ঘটনো তক কয়র

ু য়ল ভিয়ল িু তম?

ঐ বদমোয়য়শটোর সোয়থ আবোর ভহয়স ভহয়স কথো বলতিয়ল! তিুঃ তিুঃ!”
মোথো চ্ু লকোল রোয়সল। “ভিোমরো একটু বোতড়য়য় বলি। বন্ধু বোন্ধবয়দর ময়ধয এই রকম
একটু ঝিড়ো ঝোর্ট হয়য়ই থোয়ক। ওসব ময়ন ভরয়ে বয়স থোকয়ল চ্লয়ব?”
তমিো মুে শক্ত কয়র বোইয়রর তদয়ক িোতকয়য় থোকল। তকিু বলল নো। ভরোজও িোর
তদয়ক িোতকয়য় ভ্রু কোঁ চ্কোল। ভসও েুবই তবরক্ত রোয়সয়লর বযবহোয়র।
রোয়সল চ্ু তপ চ্ু তপ একটো দীঘি তনুঃশ্বোস িোয়ড়। অ থো কথো বয়ল আয়রোও তিক্তিোর সৃতষ্ট
করয়ি চ্োয় নো। পৃতথবীটো ভসোজো জোয়িো নয়। র্টয়ক থোকোর জনয মোনু য়ক কি তক
করয়ি হয়। একটু স্মতৃ ি ভ্রম হওয়ো ভিো তকিু ই নয়। জয়নোব ত তপ হয়য়য়ি,

োর অথি

িোর হোয়ি এেন প্রচ্ু র তসদ্ধোন্ত ভনবোর েমিো চ্য়ল এয়সয়ি। রোয়সয়লর ভকোম্পোতন িোয়দর
সোয়থ তমতলয়ন তমতলয়ন ডলোয়রর বযবসো কয়র। তকিু বড় সড় প্রয়জক্ট এয়ন তদয়ি
পোরয়ল রোয়সলও দ্রুি ত তপ হয়য় ভ য়ি পোয়র। মোলতিয়ক বযবহোর করয়ি হয়য়য়ি,
সুিরোাং িোয়ক সব েুয়ল বলয়ি হয়য়য়ি। তমিো এবাং ভরোজয়ক তকিু বয়ল তন। িোরো
বুঝয়ব তকনো সয়ন্দহ তিল। ভস তনুঃশয়ে িোতড় চ্োলোয়ি থোয়ক।

