রাতে বিশাল ব িং সাইতের বিছানায় এ া ী শুতয় বনতেত অসম্ভি অসহায় মতন হয়
বমোতনর। যবিও জুতলখার সাতে োর এখন পযন্তয শারীবর ক ান সম্প য প্রবেবিে হয়
বন, োরপরও এ ই বিছানায় শুতে োর ভাতলাই লাগবছল। এ টু দূর কেত হতলও
জুতলখার গন্ধ পাওয়া কযে, োর নড়া চড়া কশানা কযে, ঘুতমর মতে কস বশশুসুলভ
বিড়বিড় তর, শুনতে ভাতলা লাগে। মাত্র দু’ঘর ওপাতশ জুতলখা এ া ী রাবত্র যাপন
রতছ, ব্যাপারটা োর াতছ অদ্ভুে মতন হতে। মাই ত বনতয় এতো সমস্যার সৃবি হতি
কসটা কস ঘুনাক্ষতরও বচন্তা তর বন। ডাইবনিং কটবিতল জুতলখার ো কমতন বনতলই হে।
মাই ত ছাড়া োর চলতি না োটা ঠি নয়। পয়সা ঢালতল প্রচুর মানুষ পাওয়া যাতি।
ব ছু টা া িাচাতনা িড় না জুতলখা িড়? বনতের মাোর চুল বছড়তে ইতে হতে। যবিও
পতর কস পবরবিবে সামলাতনার কচিা তরতছ ব ন্তু েেক্ষতন অতন কিরী হতয় কগতছ।
জুতলখার রাগ েক্ষতন ভাঙতি ক োতন? ইবেমতে রাগ তর কস ক ান অযাবচে ব ছু না
রতলই হয়। কয টুকু কস কিতখতছ, োতে মতন হয় না কেমনটা হিার ক ান সম্ভািনা
আতছ। ব ন্তু এই কমতয়টিত োর এখন এে অপবরবচে মতন হতে কয বনবিে তর ক ান
ব ছুই ভািতে পারতছ না।
নাইট লাইটটা পবরিেযন রতে ভুতল কগতছ বমোন। আর আতছ ব না কস বনবিে নয়।
নতুন এ টা ব নতে হতি। িাইতর আে অন্ধ ার। ঘতরর মতেও অন্ধ ার। অস্ববি বনতয়
বিছানায় কলতপর কভেতর ঢুত ঘুমাতনার কচিা রল বমোন। আতলা অন্ধ ার বনতয় কস
সাধারণে রাতে মাো ঘামায় না, কযতহতু বিছানায় যাওয়া মাত্রই োর ঘুম চতল আতস।
আে ব ছুতেই এতলা না। এপাশ ওপাশ রতে রতে আতধ য রাে পার তর বিতয়
ক ান এ সময় দু’কচাতখর পাো কিাধহয় বুতে এতসবছল, হঠাৎ খস খস শতে সোগ
হতয় কগল। াে হতয় শুতয় বছল কস, নড়ল না। বনিঃসাতড় শুতয় কেত ান খাড়া তর
চারবিত র শে কশানার কচিা রল। াতঠর িাড়ীতে রাতে স্বাভাবি ভাতিই নানান
ধরতণর সিংত াচন প্রসারতনর শে হয়। অস্বাভাবি ব ছু াতন এতলা না। ধীতর ধীতর
দু’কচাতখর পাো খুলল বমোন, অন্ধ াতর তয় মুহূেয োব তয় ো তে দৃবি ব ছুটা
পবরষ্কার হল। কচাতখর ক াণ বিতয় বিছানার পাতশ ব ছু এ টা কিখল কস। ক উ ব
িাাঁবড়তয় আতছ? জুতলখা? ো াতি? জুতলখা যবি লুব তয় লুব তয় এতস োত োহতল
ো াতনাটা ব ঠি হতি? বুত র মতে হৃেবপন্ডটা ঢুকুর ঢুকুর রতছ। কলতপর নীতচ কঘতম
কগতছ কস। ব ন্তু ঘাড় ঘুবরতয় ো াতনার সাহস হল না। তয় টা নীরি মুহূেয কপবরতয়
কগল। খুি ধীতর ধীতর, ছায়ার মে োর কচাতখর ক াণ কেত অন্ধ ার অিয়িটা বনিঃশতে
িরোর বিত সতর কগল। ান খাড়া তর মনতযাগ বিতয় পিশে কশানার কচিা রল
বমোন, খুি ম্লান পাো ওল্টাতনার মে এ টা শে শুনতে কপল। তয় টা িীঘ য মুহুতেযর
পর আিার সি চুপচাপ হতয় এতলা। খুি ধীতর ধীতর িরোর বিত ঘাড় কঘারাল ও। ভয়
হবেল হয়ে ো াতেই কিখতি জুতলখা িরোর াতছ িাাঁবড়তয় োর বিত জ্বলন্ত দৃবি বনতয়
োব তয় আতছ। োর ধারনা বমতে প্রমাবণে হল। ক াোও ক উ কনই, শুধু িলা িাাঁধা
অন্ধ ার।

পরবিন কভাতর ফযতরর নামাে পড়তে উঠল বমোন। কস আশা তরবছল জুতলখার সাতে
কিখা হতি। কস কয ামরায় বগতয় আশ্রয় বনতয়তছ কসটার সাতে লাতগায়া ক ান িােরুম
কনই। যার অে য অজু রতে হতল জুতলখাত ঘর কেত কির হতেই হতি। নামাে পতড়
ব ছুক্ষন উপতরর বরতডাতর হাাঁটাহাাঁটি রল বমোন। জুতলখার ঘতরর সামতন িাাঁবড়তয়
োত ডা তে বগতয়ও কশষ পযন্তয বসদ্ধান্ত পাল্টাল। হয়ে শরীরটা ভাতলা কনই। ঘুমাতে।
আতরাও পতর ডা তল হতি। সি ঠি ঠা আতছ ব না োনাটা োর েযব্য। কস নীতচ
রান্নাঘতর বগতয় এ াপ চা কখল। োর মতনর অবিরো ক্রমাগে িাড়তছ। মাত্র দু’ বিতনর
ব্যিধাতন জুতলখাত বনতয় এতোখাবন উতেতগর সৃবি হতি এটা কস ঘুমাক্ষতরও ভাতিবন।
এ িার ভািল রহমেত কফান তর আলাপ তর। ব ন্তু রহমে ব্যাটা ঘুমাতে যায়
কভাতরর বিত , ওতঠ খন ক োতন? াে ম য না ো তল হয়ে সারাবিন বিছানাতেই
াটিতয় কিয়। িউ চতল যািার পর োর আর ক ান রুটিন-ফুটিন কনই। িাইতর কেত
কিতখ মতন হয় খুি সুতখ আতছ। ঘুরতছ, বফরতছ, খাতে-িাতে, িাসার মতে এিিং িাইতর
েঙ্গল িাবনতয় কফতলতছ। ব ন্তু বমোন োতন রহমে বনিঃসঙ্গোয় কভাতগ। ব্যিসার াতে
যেক্ষন ব্যাি োত েেক্ষন ভাতলা োত । িউ ো তে কস কযর ম রুটিন তর রাতেের
পাটি য আর অনুিাতন কযে, এখন োর এ ািংশও তর না। কযন স্ত্রী ো তে োত উেেক্ত
রিার েন্যই কস যািেীয় উতল্টা-পাল্টা ােগুতলা রে। কস চতল যািার পর োর আর
ক ান আগ্রহ কনই। এ টা িীঘ য বনিঃশ্বাস ছাতড় বমোন। রহমতের অিিা কিতখই কস
বসদ্ধান্ত বনতয়বছল আিার বিতয় রার। এখন োত কসই েন্য মাসুল বিতে হতি।
নয়টার বিত রহমে বনতেই কফান রল। “খির আতছ।”
বমোন অিা হতয়তছ। ছুটির বিতন রহমে এতো স াতল ঘুম কেত উতঠ পতড়তছ এটা
স্বাভাবি নয়। বনিয় গুরুত্বপূণ য ব ছু হতয়তছ। উপতর জুতলখা এখনও োর ামরা কেত
কির হয়বন। ান খাড়া তরও কসই ামরা কেত ক ান শে-টে আসতে শুনতছ না কস।
এতো কিরী তর খন ওতঠ না জুতলখা। বনবিে হিার েন্য উঁব বিতয় কিখল জুতলখার
ঘতরর িরো িন্ধ আতছ ব না। োরপর নীতচ বলবভিংরুতমর পাতশ োর কছাট্ট বরবডিং রুতম
ঢুত িরো বভবড়তয় বিল। রহমতের সাতে োর আলাপ জুতলখার াতন কগতল প্রবেবক্রয়া
ব হতি কিাঝা দুষ্কর, ব ন্তু খুি প্রীবে র হিার ো নয়।
এ টা কচয়াতর িতস গলা নাবমতয় িলল, “িল। জুতলখা এখনও ঘুমাতে।”
“ব্যাটা কিৌলতের খির পাওয়া কগতছ,” রহমতের তে ব বিৎ িম্ভ। “আবম াউত খু াঁতে
পাতিা না এটা খন হতে পাতর? াল রাতেই খির কপতয় কগবছলাম। তুই আিার স াল
স াল শুতয় পবড়স কিতখ বরিং কিই বন।”
“ভদ্রতলা ক াোয় এখন?”
“লন্ডন, ওন্টাবরও। ঠি ানা কপতয়বছ। কফান নাম্বাতর ল বিতয়বছলাম, ভতয়স কমইতল চতল
যাতে। িার বেতন কচিা তরবছ স াল কেত । ধতর না।”
“হয়ে ঘুমাতে এখন। মাত্র কো নয়টা িাতে।”
“কশান, কিৌলে বময়া কভার পাাঁচটায় উতঠ কযাগ ব্যায়াম তর। আবম োত খুি ভাতলা মে
বচবন। ইতে তর কফান ধরতছ না। হলফ তর িলতে পাবর কোত ।”
“কফান না ধরার ব ারণ ো তে পাতর?” বমোন বচবন্তে ভাতি িলল।

“আবম ব তর িলি? ব ন্তু হতে পাতর জুতলখা ভািী সম্বতন্ধ কস হয়ে সবেে সবেেই ব ছু
োতন। আবম কফান রবছ কিাঝা মাত্র ব ছু এ টা আন্দাে তর বনতয়তছ।”
বমোন এ টু কভতি িলল, “আবম এ িার কচিা রি?”
“লাভ হতি না। এই ব্যাটা মতন হতে বপছলা। আবম ব িবল োবনস, আে কো কোর
অবফস কনই। চল, এত িাতর লন্ডতন োর িাড়ীতে বগতয় কঠতল উঠি। মাত্র কো ঘন্টা দুইআড়াইতয়র ড্রাইভ। সুতযাগ বিতল হয়ে আর পতর ধরা যাতি না। এখন কোর বসদ্ধান্ত।
আবম বি আবছ।”
“কোর ব মতন হয় কস সাহায্য রতে পারতি?” বমোন বেধা েন্দ্ব বনতয় িলল।
“সাহায্য রতে পারু না পারু ব ছু কয োতন কসই ব্যাপাতর আমার মতন ক ান সতন্দহ
কনই,” কোর বিতয় িলল রহমে। “প্রেমে, এই এলা া কেত কভতগতছ। োরপর কফান
রবছ, ধরতছ না। আলামে ভাতলা না। খামাখা সময় নি না তর চল এখুবনই কিবরতয়
পবড়। তুই তেবর হ, আবম কোত বিশ বমবনতটর মতে তুতল বনবে।”
মাো নাড়ল বমোন। “না, না। জুতলখা ব ছু এ টা সতন্দহ তর িসতে পাতর। আবমই
কোর ওখাতন আসবছ। তুই করডী হতয় ো ।”
“ াল রাে কেত করডী হতয় আবছ। োড়াোবড় আয়। এ টু করামাি করামাি লাগতছ।”
“তুই এ টা পাগল!”
হা হা তর হাসল রহমে। “যলবি আয়।”
োরা লন্ডতন যখন কপৌাঁছাল েখন প্রায় মাঝ দুপুর। কিৌলে বময়ার মাঝারী সাইতের এ
েলা িাড়ীটা শহতরর পবিম বিত , এ টু কখালাতমলা োয়গায়। খু াঁতে কপতে খুি এ টা
সমস্যা হল না। িাবড়র সামতন গাড়ী রাখল। বলিং কিল িাোল। কভের কেত ক ান
সাড়া শে পাওয়া কগল না। ড্রাইভওতয়তে এ টা বমবনভোন পা য রা। িাসার চারবি
কিতখ মতন হতে কসখাতন মানুষেন িাস রতছ না। প্রায় বমবনট পাাঁতচ ধতর কিল কটপার
পরও যখন িরো খুলল না েখন বিরক্ত হতয় পাতশর িাসায় বগতয় কিল িাোল রহমে।
এ েন কশ্বোঙ্গ, িতয়সী মবহলা কিবরতয় এল। োত বেতেস রতে কস োনাল, কিৌলে
বময়াত কস আতগর বিন সন্ধোতেই কিতখতছ। গাড়ীটা োরই। োতির অন্য ক ান গাড়ী
আতছ িতল োর োনা কনই। কস োর স্ত্রীত বনতয় োত । োতির এ টি কছতল আতছ।
ইউবনভাবস যটি যায়। কস কিাধহয় অন্য ক াোও োত ারণ মবহলা োত কিশ ব ছুবিন
কিতখ বন।
োত ধন্যিাি োবনতয় আিার কিৌলে বময়ার িরোর সামতন বফতর এল ওরা। বলিং
কিল না িাবেতয় এিার কফান রল রহমে। ভতয়স কমইতল কগল। “কিৌলে সাতহি,
আপনার সাতে কিখা না তর আমরা এখান কেত যাবে না। আর বমবনট পাতচত র মতে
যবি িরো না কখাতলন োহতল আবম পুবলতশ খির কিি। ক োতন আপনারা হয়ে অসুি
হতয় পতড়তছন। েরুরী বচব ৎসা ির ার। োরা এতস িরো কভতঙ কভেতর ঢু তি...”
োর কমতসে রাখা কশষ হিার আতগই িরো খুতল কগল। কিৌলে বময়ার স্ত্রী হতি। মাঝ
িতয়সী মবহলা, সুেীর শাড়ী পরতন, কঘামটা বিতয় মাো ঢা া। “ও কো িাসায় নাই।
আতমবর া কগতছ অবফতসর াতে।”

রহমে ব ছু এ টা িলতে যাবেল, বমোন োত োবমতয় নরম গলায় িলল, “ভািী,
আমার নাম কমাহাম্মি বমোন। কিৌলে ভাই আমার এ টা বিরাট উপ ার তরবছতলন।
আমার স্ত্রী োন্সাতর মারা যািার পর আবম ভয়ান এ া ীতত্ব ভুগবছলাম। এ েন
সঙ্গীবনর কখাাঁে রবছলাম। কিৌলে ভাই এ টি কমতয়র কখাাঁে এতনবছতলন। আবম োত
বিতয় তর ানাডা বনতয় এতসবছ। আবম আপনাতিরত আমার গরীিখানায় এ টু আমন্ত্রণ
োনাতে চাই।”
ভদ্রমবহলা অস্ববি বনতয় োব তয় আতছ োর বিত । পবরষ্কার কিাঝা যাতে োর কশষ োটা
আতিৌ বিশ্বাস তর বন। “ও কো কনই এখাতন। আপনারা না হয় পতর কফান তরন। দুই
বেন সপ্তাহর মতে চতল আসতি।”
য এ টা অবভনি াে তর িসল। কস মাো কচতপ ধতর াের তে
রহমে এই পযাতয়
িলল, “উফ, মাোটা হঠাৎ তর ক মন দুতল উঠল। আমার ডায়াতিটিস আতছ। এ টু
িসতে হতি ভািী। এ টু োয়গা কিন...”
কস ভদ্রমবহলাত এ র ম সবরতয় বিতয় টলমল পাতয় কভেতর ঢুত বলবভিংরুতমর বিত
হাাঁটতে শুরু রল। ভদ্রমবহলা আেবিে তে চীৎ ার তর উঠল, “ক াোয় যাতেন
আপবন? এব ? কিৌলে! কিৌলে!”
প্রায় েৎক্ষণাৎ াাঁচাপা া িাবড়ধারী এ েন মাঝারী উচ্চোর কলা িাড়ীর অন্য পাশ
কেত দ্রুে পাতয় এবগতয় এতলা। োর পরতন লুঙ্গী, গাতয় পাঞ্জািী, কচাতখ চশমা। রহমে
োত কিতখই তহ তচ তর উঠল, “আতর কিৌলে সাতহি! ে বিন পর কিখা হল। ক মন
আতছন? সি ভাতলা কো?”
কিৌলে কেতম গম্ভীর মুতখ োর বিত ব ছুক্ষন োব তয় কেত বমোতনর বিত বফরল।
“আবরফা, ওনাত ঢু তে িাও। িরোটা িন্ধ তর িাও। আপনারা আসুন আমার সাতে।
বলবভিংরুতম বগতয় িবস।”

