মাতাল তু ষার এবং ভ্যাললন্টাইনস ডে
শুজা রশীদ

পর পর দু’বছর টরলন্টালত বলস শীত কালক বলল একরকম ভ্ু ললত বলসছছলাম। গ্রীনহাউজ ইলেক্ট
ডহাক আর এল ছনলনা ছকংবা লা নীনার ডকরামতীই ডহাক, হঠাত কলর টরলন্টা ডেলক ঠান্ডা, তু ষার,
বরে সব ডেন উধাও হবার ডজাগাড় হলেছছললা। সছতয কো বললত ছক তালত আমালদর বেস্কলদর
ছবলশষ ডকান আপছি ছছল না। ছশশুরাই হা ছপলতযষ কলর মরছছললা। তালদর ডতা আর ড্রাইভ্ ওলে
ডেলক ছতন েু ট তু ষার ডেলছ ডেলছ তু ললত হে না। তু ষালর লম্ফ ঝম্প কলর ডেলল ডটললই তালদর
মহা আনন্দ। ডতল ডবর হে তালদর অছভ্ভ্াবকলদর। তলব এটাও ঠিক তোকছেত ছে মাস শীলতর
ঋতু লত েছদ ঠান্ডা না পলড় এবং তু ষালর োরছদক অন্তত বার কলেক সেলাব না হলে োে তালত
ওন্টাছরওর সমসযা হে। বযবসা বাছনজয কলম োে। এোনকার ছস্ক ছরলসাটটগুললার বযবসালে ঘাটছত
পড়ার অেট আমালদর অেটনীছতলত তার প্রভ্াব পলড়। গত দুই বছলরর নাই-শীলতর পর এবালরর
ঠান্ডা োন্ডার প্রলকাপ ডদলে সবাই েুশী। বযবসা নাছক তু লে। ভ্াললা। সমসযা একটাই, দু’ই ডোোঁটা
তু ষার পড়ললও রাস্তাে ছবশাল োনজট ডললগ োে। ডসই দু’ই ডোোঁটা েছদ দু’ই েু লট ছগলে দাোঁড়াে
তাহলল পছরণছত ডে ছক ভ্োবহ হলব তা সহলজই অনুলমে। ক’ছদন আলগ ডসটাই হল। আড়াই ঘণ্টা
রাস্তাে কাটালত হললা অছেস ডেলক ছেরলত ছগলে। োরছদলক তু ষালর, বরলে ছবছতছকছির কান্ড। বাোঁ
ছদলক একটা োছব োলি ডতা োন ছদলক একটা ডতলরকাছছ ডমলর কাত হলে দাোঁছড়লে ডগলছ, সামলন
ডপছলন ডকান ছদলকই োে না। মানুষজলনর েছদ ডকান কান্ডজ্ঞান োলক? এই আবহাওোে ডতামালদর
ডবর হবার এমন ছক দরকার পড়ললা?
োইলহাক রাস্তাে আড়াই ঘণ্টা কাটিলে োওবা বাসাে ডেরা ডগল, ড্রাইভ্ ওলের সামলনই
কাটাে কাটাে দু’ই হাত উোঁেু তু ষার জলম োকলত ডদলেই ব্রহ্মতালু পেটন্ত জ্বলল উঠললা। বযাটা ডনা
ছিছনং ট্রাকগুললার কান্ড। রাস্তার সব ডনা ডঠছেলে এলন মানুলষর ড্রাইভ্ ওলের সামলন ডঠলল ছদলে
সটলক পলড়লছ। ডদড় ঘন্টা ডগল ডসই বরে আর তু ষালরর স্তুপ পছরষ্কার কলর ড্রাইভ্ ওলেলত গাড়ী
ড াকালত।
োক, তু ষার ঝলড়র েযাকড়া কছদন পর ডকলট ডগল। েেন ছছললা না তেন আেলসাস
কলরছছ, েেন এলসলছ তেন মলনর আশ ছমটিলে গালাগাল ছদলেছছ।

ভ্যাললন্টাইন ডে আসলছ। প্রছত বছর এক হাজার একটা প্ল্যান কছর। হাজার ডহাক বউলক
েুশী করার মলধয ভ্াললা বই মন্দ ছকছু ডনই। ডসানার কাঠি রুপার কাঠি োর হালত তালক একটু
ডতছললে রাোর মলধয হীনতার ছকছু ডনই। ছকন্তু সমসযা হল শুধু ছেন্তাে ডতা আর েই ভ্ালজ না।
কষ্ট কলর ডদাকালন ডেলত হে, েুোঁলজ ডপলত সুন্দর ছকছু ছকনলত হে ইতযাছদ ইতযাছদ। অলসতা
হাছিলত ডনই ছকন্তু ডদাকালন োবার প্রসে উঠললই মনটা ডতলতা হলে ওলঠ। েলােল বরাবরই
একইরকম। ভ্যাললন্টাইন্স ডে ডত ডশষ মুহুলতট ডদাকালন ুোঁ ডমলর দশ টাকার েু ল ছবশ টাকাে ছকলন
এলন দন্ত ছবকছশত একটা ডভ্টছক ছদলে বধুর হালত গুলজ ছদলে দাছেত্ব ডসলর ডেছল। গৃছহণী ডে তালত
ছবলশষ সন্তুষ্ট হন তা নে তলব এলকবালর ছিপ্তও হন না। সব বছর আবার ডসটাও স্মরণ োলক না
ছকনা। এবার বদ্ধপছরকর ছছলাম ঝড় বৃছষ্ট তু ষার োই ডহাক অছভ্নব ছকছু একটা করলতই হলব।
স্বভ্াব মত এটা ডসটা করলত করলত আলগর রালত ছগলে ডঠকললা, প্রস্তুছত ছকছু ই ডনো হল না। েন্দী
এলটছছলাম এবার গৃছহণীলক আমার হালতর ডমািম রান্না োইলে এলকবালর কুলপাকাত কলর ডদব।
ডেব্রুোছরর ১৪ তাছরে বৃহষ্পছতবার। কাজ োকলব। বাজার ঘাট ো করার আলগর ছদন রালতই
সারলত হলব। রাত ডসাো আট্টাে ছনক্টস্থ োইনীজ ডগ্রাসারী ডটালর সপুত্রক হানা ছদলাম। তালদর
ডদাকালন তালা লাগলব সালড় আটটাে। পলনলরা ছমছনলট বাজার ডসলর শুধুমাত্র ঘাড় ধাক্কা ডেলত বাকী
ডরলে হাছস মুলে ডদাকান ছাড়লাম। োক, এই পবট ডশষ। গৃছহছণই বাজার সরকার ডেলক শুরু কলর
আো, বুো, বাবুছেট জাতীে সকল ধরলণর দাছেত্ব পালন কলর োলকন ছকন্তু ভ্যালান্টাইন্স ডে’র
বাজার ছতছন করলবন না বলল ডেে জাছনলে ছদলেলছন। তার ইজ্জলত লালগ। ভ্যাললন্টাইন েছদ ছনলজই
তার সম্মালন ডদো ডভ্াজলনর সওদা কলর তাহলল গৃহলস্থর কাজটা ছক? তার আশংকা রন্ধন ছশলে
আমার ডে বুযতপছি তালত ডশষ পেটন্ত হেলতা এই পুলরা বযপারটা তার স্কলন্ধই োপলব।
পরছদন ছেরছত পলে আবার দু’ পশলা তু ষার পলড় ডকললংকাছর হবার ডজাগাড় হল। রাস্তা
ঘাট আবার কযাোং কলর ডপছেলে ডগল। হাটি হাটি পা পা শুরু হলে ডগল ছি ওলেলত। বাড়ী ছেরলত
ছেরলত ছেনার টাইম। গৃছহণী ডোে ডছাট ডছাট কলর ছনরীিন করললন। “আজ ছক োওো টাওো
হলব?”
আমার দ্বাদশ বষীে পুলত্রর এই জাতীে বযাপালর আগ্রলহর স্বেতা ডকাণ ছমটালরই ধরা পড়বার
ডকান সম্ভাবনা ডনই ছকন্তু সপ্ত বষীে কনযার আগ্রহ এবং উদ্দীপনার অেু রন্ত প্রবাহ ধরবার মত েন্ত্র
এেনও আছবষ্কার হে ছন। তালক ছনলেই এই দুরূহ োত্রাে নাছম। গৃছহনী ডসাোে শরীর এছললে ছদলে
ডঠাোঁলটর েগাে ডসই ডে একটা বছিম হাছস ঝু ছললে টিছভ্ ডদেলত ডললগ ডগললন তালতই ডবাঝা ডগল
রান্নাঘলর তু োন হলে ডগললও ছতছন ডসছদলকর ছাোও মাড়ালবন না।
োই ডহাক, দীঘট আড়াই ঘণ্টা অছবরাম ঘটনা দুঘটটনা, পুত্র কনযার সমলবদনা-মমট পীড়া
ইতযাছদর ডভ্তর ছদলে ডশষ

পেটন্ত োনা একটা দাোঁড় করালনা ডগল। গৃছহনী দোপরবশ হলে

একোনা সুন্দর শাড়ী পেটন্ত পলর এলস এলকবালর সািাত ভ্যাললন্টাইলনর ভ্ু ছমকাে বলস ডগললন। ছছব

টছব তু লল ডবশ মজা কলর ডভ্াজন পবট শুরু হল। রাধুছণ ছহসালব অেযাত হললও ডটছবল পেটন্ত ডে
গুললালক এলন ডতালা ডগল তারা ছনরাশ করললা না। বহু বছর পর একোনা মলনর মত কাজ করা
ডগল।
দুুঃলের সমে সুেী মানুলষর কো মলন পলড়। সুলের সমে নানা দুছবটপালক পলড় আলছ োরা
তালদর কো মলন পলড়। দু’ছদন আলগ ঘছনষ্ট বন্ধু ডনামালনর সালে আলাপ হছিললা। তার টিন এজ
ডমলেটালক ছনলে সমসযাে পলড়লছ। ডমধাবী, বুছদ্ধমছত ডমলে ছকন্তু সে ডদালষ নাছক পছরলবলশর
ডপ্ররণাে হঠাত ভ্োনক স্বাধীনতাকামী হলে পলড়লছ ডস। বাবা মালের ভ্াললাবাসার ডেলে বান্ধবীলদর
সংগ হলে পলড়লছ অছধকতর মুলযবান। েেন তেন বাসার বাইলর েলল োে, িাশ োছক ডদে, প্রশ্ন
করলল ডকান উপেুক্ত জবাব পাওো োে না, ঝগড়া ঝাোঁটি হে। বন্ধুলক ডদলে েুব তটস্থ মলন
হলেলছ। োবার ডটছবলল বলসও ডসই ছেন্তা মাোে েলল এললা। গৃছহছণর সালে এক পেটালে তা ছনলে
আলাপও হে। শুধু এই ডদলশর আর সমালজর ডদাষালরাপ করলত ছতছন আগ্রহী নন। বাংলালদলশর
অলপিাকৃ ত বৃহির সমাছজক অনুশাষলনর ডভ্তলরও নাছক পছিমীে উন্মুক্ততার ডছাো দীঘটছদন ধলরই
ডললগলছ। সমলের সালে সালে প্রেুছক্ত, সামাছজক অবকাঠালমা এবং পৃছেবী বযাছপ ডোগালোলগর
সহজলভ্যতার কারলণ অতীলতর প্রছতছিত ধারার পছরবতট ন একই সালে অগ্রসর হলেলছ সকলোলন –
পুবট, পছিম, উির, দছিন বলল ছকছু ডনই। সুতরাং এোনকার তরুণ তরুণীলদর অপরাধ ছক?
দীঘটকাল ডদলশ োওো হে না। গৃহীনীর োতাোত আলছ। তার কোই ডমলন ছনলত হে।
ছনজ পুত্র কনযালক ছনলে ভ্াছবত হলে পছড়। ঝট কলরই ডকমন কলর সবাই বড় হলে োে।
এলতা সুে দুুঃে আর ডছাট ডছাট আনন্দমে সব স্মৃছত ছবজছড়ত এই ছদনগুললার ডভ্তর ছদলে ছক
পছরছস্থছতর ছদলক এছগলে েললছছ ডক জালন। আধুছনক সামাছজক উন্নেনশীলতা আমালদরলক ছদলেলছ
প্রগছতর োছব ছকন্তু আশঙ্কা হে হেলতা একইসালে তা ছশছেল কর ছদলি সহজ সুন্দর পাছরবাছরক
শ্বাশ্বত বন্ধলনর দৃঢ়তা। ভ্াবলতও ভ্ে হে একছদন এই ছশশু দুটির কালছ আমালদর ডেলে মুলযবান
হলে উঠলব তালদর বন্ধুলদর িনস্থােী বন্ধুলত্বর দাবী।
ো হবার হলব। ভ্াললাবাসা ও তযাগ ছতছতিা ছদলে গড়া সংসালর েছদ ডসই অকৃ ছত্রম
বন্ধলনর মেটাদা না োলক তাহলল আর সংসার ধলমটর মুলয ছক?
ভ্যাললন্টাইন্স ডে এক ভ্াললাবাসার ছদন, ছপ্রেজলনর সালে বন্ধনলক নবােন করবার আলরকটি
সুলোগ। ডভ্াজন পবট ডশলষ সুস্বাদু বানানা আইসছত্রম পছরলবশন কলর সবাইলক ডমাছহত কলর ছদলে
একটি েমৎকার সমলের েবছনকাপাত টাছন।

