এক
হরিণীটা অনেক্ষে ধনি ওি রিনক অপলক চেনে আনে। কানেি চেনকি উপি িাাঁরিনে শ’
খানেক ফুট দূনি রেিঃসানি িাাঁরিনে থাকা প্রাণীটানক পিম আগ্রহ ভনি চিখনে জুনলখা।
রিে িলা কানেি বািীটাি সামনে রিনে েনল চেনে রপে ঢালা িাস্তা, চসখানে সািাক্ষে োিী
েলনে। িাস্তাি শিীি চেঁনে এবং বািীটাি দুই পানশ ঘে পাইনেি জঙ্গল পুরু হনে জনে
েমৎকাি আিানলি সৃরি কনিনে। রকন্তু চপেেটানি অনেক খারে জােো জুনি শুধু চঘনো
জরম, রকছুটা শুকনো, রকছুটা চভজা - রেকটবরিি একটা জলাভূরমি অংশ, কনেক শ’ ফুট
সমিনলি পি খারেকটা উত্তাল হনে আনিক পশলা ঘে জঙ্গনল রেনে রমনশনে। ওন্টারিওি
শীনিি প্রনকাপ চপরিনে রেনে বসনেি উষ্ণিা রঘনি ধিনে মাত্র প্রকৃরিনক। তুোি এবং
বিনেি চেটুকু রেল িাও সপ্তাহ দুনেক আনেই েনল চেনে, রকন্তু এখেও োিরিনক চভজা
চভজা একটা ভাব। হোৎ কনিই োিরিনক চেে অসম্ভব জীবনেি ইরঙ্গি রেনে এনসনে েব
বসে। জুনলখাি ওন্টারিওনি প্রথম বসে।
হরিণীটা এখেও অপলক িারকনে আনে, চেে চবাঝাি চেিা কিনে িাি ভে পাবাি চকাে
কািণ আনে রকো। জুনলখা েিম েলাে রেজ মনে বলল, “ভে চপও ো। আরম চিামাি
চকাে ক্ষরি কিব ো।”
িাি খুব ইচ্ছা কিনে চিৌনি বাসাি চভিি চথনক কযানমিাটা রেনে আনস, রকন্তু ভে হনচ্ছ
হোৎ েিােিা চিখনল প্রাণীটা ঘাবনি রেনে ছুট চিনব। আিও কনেক মুহূিি িানক পিখ
কিবাি পি রেজ মনে আবাি মাটি চথনক চোট চোট োে পালা খাওোে মেনোে রিল
হরিণীটা। একটু পনি আিও দু’টা কম বেস্ক হরিণ এনস িাি সানথ চোে রিল। মুগ্ধ হনে
চেল জুনলখা। চক চভনবরেল এই সাি সােি পারি রিনে এখানে এনস, এই অদ্ভুি অনেো
জােোে, চস এমে অসম্ভব সুন্দি রকছু বন্ধু পানব? চস মা হরিণীটাি োম রিল োেি। চোট
হরিণ দুটি খুব সম্ভবি িাি বাচ্চা। িানিি োম চস রিল েঞ্চল এবং টুকটুরক। ওনিি
ভাবসাব চিনখ মনে হনচ্ছ এই এলাকা িানিি খুব পরিরেি। হেি কানেই চকাথাও িানিি
বাস। হনল খুব ভানলা হে। একটা বন্ধু পরিবাি পাওো চেল। োিরিনকি এই জংলা
পরিনবনশ ো চিখা োে চকাে মানুে, ো অন্য চকাে বসি বািী। কাোকারে মানুনেি বসি
আনে, রকন্তু োেপালাি জন্য েজি েনল ো। এনিা জােো থাকনি এমে রেজিে স্থানে এনস
চকউ বািী চকনে? জুনলখাি অবশ্য িানি চিমে চকাে সমস্যা চেই। চস গ্রানমি চমনে।
রেজিেিাে চস অভযস্ত। এই দূি চিনশ েখে পারি জরমনেরেল মনে অনেক আশংকা রেল
ো জারে চকাথাে রকভানব রেনে থাকনি হে। রকন্তু এই স্থােটা চিখাি পি িাি মনেি ভে
চকনট চেনে। এ চেে পুনিা একটা গ্রাম, শুধু িাি একাি জনন্য।
রমজাে অবশ্য খুব ভনে ভনে আনে। রমজাে িাি স্বামী। বনেনসি অনেক োিাক, রকন্তু
িানি রকইবা এনস োে। পুরুে মানুনেি একটু বনেস হনলই ভানলা। িানিি চমজাজী
ভাবটা েনল োে, িািা অনেক রস্থি হে, মেনোে রিনে কথা বািিা চশানে। িাোিা,
জুনলখাি অন্য চকাে উপাে রেল ো। িাি অথ িহীে, েরিহীে জীবনেি েন্ডী চেনি চবরিনে
আসাি এই একটাই উপাে িাি রেল। ো হনেনে, হনেনে। চস ওসব রেনে একিম ভাবনি
োে ো। রমজাে মানুেটা ভানলা। হারস খুশী, চপ্রমমে। কথা বনল েিম েলাে, কথা বলনল

চুপ কনি চশানে, জুনলখাি প্ররিটি প্রনোজে চস বলাি আনেই ধনি চেনল। মাত্র মাস খানেক
হল এখানে এনস উনেনে জুনলখা। রমজাে রেনজ রেনে রেনে এনসনে িানক চসই সুদুি
জামালপুি চথনক। চেনে সািাটা পথ শুধু শুরেনেনে এই েতুে চিনশি কথা। এই বািীি
কথা। েতুে স্বনেি কথা। বিাবিই িাি ভে রেল জুনলখা এখানে এনস এই এনিা বি
বািী আি রেজিে প্রাঙ্গে চিনখ ঘাবনি োে রকো। জুনলখা িানক ভুল প্রমাণ কনিনে। প্রথম
রিে চথনকই চস চেে সব রকছুি সানথ ঝট কনি একাত্ম হনে চেনে। রেজিেিা িাি কানে
চকাে সমস্যাই েে। রমজাে অবশ্য এনিা সহনজ আশ্বস্ত হে রে। জুনলখাি ভে ো কিনি
পানি, রকন্তু চস চিা জানে ো কি রবপি রেিক্ষণ োিরিনক উঁরক রিনে চবিানচ্ছ। চকাে
বিমাশ েরি জােনি পানি জুনলখা বাসাে একাকী থানক, িাহনল হেি পরিরস্থরিি সুনোে
চেবাি চেিা কিনি পানি। রমজাে একটা করিউটিং োনম ি কাজ কনি। বাসা চথনক চস
কানল ভনে কাজ কিনি পানি, রকন্তু অরেনস িানক প্রােই চেনি হে। ক্লানেন্টনিি সানথ
রেেরমি মুনখামুরখ আলাপ কিাটা িাি কানজি অংশীভুি। িাি সব িক্ষনেি ভে চস েখে
অরেনস থাকনব, িখে জুনলখাি চকাে ক্ষরি হনে োনব। প্ররি আধা ঘন্টাে একবাি কনি
বাসাে চোে কিনে। খবি রেনচ্ছ জুনলখাি। চকমে আনে চস? বাইনি একা একা চেে চবি
ো হে। চস িািািারি কাজ চথনক েনল আসনি চেিা কিনব।
জুনলখা িাি এই উনেে চিনখ মনে মনে হানস। অেথা ভে পাে চলাকটা। রেনজনক িক্ষা
কিবাি ক্ষমিা জুনলখাি আনে।
োেি িাি বাচ্চা দুটিনক রেনে দূনি সনি চেল। োেপালাি আিানল ঢাকা পনি চেল
একসমে। এবাি রক কিনব - ভাবনে জুনলখা। বাসাি চভিনি চুপোপ বনস থাকনি থাকনি
চস রবিক্ত হনে উেনে। িাোিা এমে সুন্দি সুর্্ে জ্বলা রিনে চকউ রক চভিনি বনস থাকনি
পানি?
চস রিঁরি চবনে েীনে চেনম এল। পাাঁে েেটা কানেি রিঁরি। ভুরম চথনক সামান্য উঁচুনি
রেরম িি চিািলা কানেি বািী। উপনি ঢালু োি, চেমেটা তুোনিি চিশগুনলানি হনে থানক।
চস চেরিে এনসরেল চসরিেও অল্প রকছু তুোি জনম থাকনি চিনখরেল োনি। িািপি হোৎ
কনিই আবহাওো েিম হনি শুরু কিল। মাত্র সপ্তাহ খানেনকি মনেই োিরিনকি সমস্ত
তুোি েনল রেনে এনকবানি পারে পারে হনে চেল সব।
গ্রানম জুনলখাি বাবাি রবিাট বি বািী রেল, চিািলা ইনটি বািী। বি ব্যবসােী রেল
বাবা। মানেি ব্যবসা। চে বেি ব্যবসা ভানলা হি চস বেি বািীনি টাকা িাখবাি জােো
হি ো। সািাক্ষে একটা উৎসব উৎসব ভাব চলনে থাকি। বাবাি হাি চখালা রেল।
সবাইনক িিাজ রিনল িাে খেিাি কিি। গ্রানমি েিীব োোিা িাি োম বলনি অজ্ঞাে
রেল। মরি আলী বলনল আনশ পানশি আট িশ গ্রানমি মানুে চোখ বন্ধ কনি রেেি।
একবাি চভানট িাাঁিানি চেনেরেল। পনি অবশ্য মি পালনট চেনল। চভানট রজিনল সািা
চিনশি মানুে িানক রেঘ িাি রেনে চেি। রেনজি বাবানক রেনে জুনলখাি খুব েব ি রেল।

