ফিরফি পথে রহমথির সাথে খুব একটা কোবািতা হল না ফমজাথনর। দু’জনাই যে োর
ফিন্তায় মগ্ন হথয় োকল। এই সমস্যাটার অফিনবত্ব িাথের দু’জনথকই যবশ খাফনকটা
নাজুক অবস্থায় যিথল ফেথয়থে। ঠিক ফকিাথব এগুথনা উফিৎ যবাঝা োথে না। রহমথির
বাসায় যপ ৌঁথে দু’কাপ িা ফনথয় ফলফিিংরুথম বসল ওরা।
“ফক করফব এখন?” রহমি প্রশ্নটা করথলও যস ফনথজও জাথন এই প্রথশ্নর উত্তর ফমজাথনর
জানা যনই।
শ্রাগ করল ফমজান। “ফক করব? োথের কাথে ফগথয়ফেলাম সাহায্য পাথবা আশা কথর,
িারাই যিা িথয় অফস্থর! যে লি ফময়াই ফেল আমাথের একমাত্র যোগসূত্র। জুথলখার নানী
যিা মারা যগথেন। আর কার সাথে আলাপ করব?”
“নানী মারা োবার পর, তুই না োওয়া অবফি, জুথলখা িাবী কার সাথে ফেল?”
“যকন?”
“যবাঝার যিষ্টা করফে ওখাথন ওর অন্য যকান আত্মীয়স্বজন আথে ফকনা। ঐ গ্রাথম ওথের
এথিা ফেথনর বাস, ফনশ্চয় ওর িািা-মামা-খালা-ফুপু যকউ না যকউ যিা োথকই।”
মাো নাড়ল ফমজান। “োকথল িারা যিা ফবথয়র সময় আসি? যকউ ফেল না। নানী মারা
োবার পর জুথলখা ঐ বাফড়থিই একজন কাথজর মফহলাথক ফনথয় োকি। জুথলখাথক ফনথয়
িথল আসার সময় িার হাথিই বাড়ীটা যেথড় ফেথয় এথসফে। মাটির যোিালা ঘর। ফকন্তু
ওর বাবার ফবশাল বাড়ী ফেল, যসটা আবার বহুফেন িথরই পফরিযাক্ত। আফম যিিথর োই
ফন, বাইথর যেথক যেথখফে। ফকছু ঠিক ঠাক করাথি হথব আবাসথোগ্য করবার জন্য, ফকন্তু
এমন যকান খারাপ অবস্থা নয়। যকন যকউ োথক না, আমার মাোয় য াথক ফন।”
“িার বাবা-মা কথব মারা যগথেন? আমার মথন আথে ফবথয়র আথগ যে লি ফময়া ফকছু
একটা বথলফেল।” রহমি মথন করবার যিষ্টা করল, মথন এথলা না।
ফমজাথনর মথন আথে। “ওর বাবা-মা আত্মহিযা কথরফেথলন। ফবষ যখথয়। িাথের একমাত্র
সন্তান ফেল জুথলখা। িারা মারা োবার পর জুথলখা িার নানীর কাথে িথল োয়। িাথের
বাড়ীটা খাফলই পথড় োথক। আথে আথে যসখাথন সবাই োওয়া বন্ধ কথর যেয়। এখন
ওিাথবই পথড় আথে।”
রহমি হিাশ হথয় বলল, “এমন আর যকউ যনই োর সাথে আমরা আলাপ করথি
পাফর?”
ফমজান শ্রাগ করল। “গ্রাথম যগথল ফনশ্চয় কাউথক না কাউথক পাওয়া োথব। ফকন্তু কো
হথে, িাথি ফক লাি? ও আমার স্ত্রী। ওথক আফম পফরিযাগ করথি পারব না।”
রহমি ফবরক্ত কথে বলল, “আথর পফরিযাগ করবার কো যক বলথে যর? আফম িাবফে
আথরাও যকান নতুন িথ্য পাওয়া োয় ফকনা। িাহথল যবাঝা যেি, আমরা ফকিাথব
এগুথবা।”
ফমজানথক খুব একটা উৎসাহী মথন হল না। মাো নাড়ল যস। “এখন কাজ কম ত যিথল
যকাোও োওয়াটা সম্ভব হথব না। িাোড়া আফম হঠাৎ কথর গ্রাথম যেথি িাইথল জুথলখা
সথেহ করথব না? ওথক এখাথন একা যরথখও যিা আফম যেথি পারব না। আমার এমন
যকান আত্মীয় স্বজনও যনই যে িাথের কাথে ওথক যরথখ কথয়কফেথনর জন্য োব। আফম
ফনরুপায়।”

রহমি িিতসনা কথর বলল, “ফক বলফেস তুই? যিার যেথলথমথয়রা আথে না? যিার
িাবসাব যেথখ মথন হয় তুই যেন ফনিঃসন্তান!”
“ফনিঃসন্তান হবার মিই যিা। আফম ফবথয় করব শুথন ফক করল যেফখস ফন? যেথলটা যিা
চুপিাপ, মুথখ ফকছু বথল ফন। ফকন্তু যমথয়টা? পারথল আমাথক মাথর! আশ্চে ত! বুথড়া বাবার
যকান খবর রাথখ না আবার সব ব্যাপাথর নাক গলাথি আথস।”
“যশান, যেথলথমথয়রা হথে যিার রথক্তর সম্পকত। যসই সম্পকত কখনও নষ্ট হয় না। যিার
এই েরকাথরর সময় িাথের সাথে যিার যোগাথোগ করা উফিৎ। িাথের সাথে জুথলখা
িাবীর অন্তি পফরিয় কফরথয় যে। িারা বথয়থস িাবীর কাোকাফে - ফজফনয়া বের দুই
ফিথনর যোট হথব, মাথলক কথয়ক বেথরর বড়। িাথের মথে ফমল মহব্বি হথয় যেথি
পাথর। পাথর না?”
যজাথর যজাথর মাো নাড়ল ফমজান। “মাথলকথক ফনথয় আফম িয় পাই না। ফকন্তু যস িথল
যোট যবাথনর ইশারায়। আর ফজফনয়াথক যিা ফিফনস, কাউথক োথড় না। ওর মা মারা
োবার পর এমফনথিই খুব যিথে পথড়ফেল। িারপর আফম ফবথয় করফে শুথন এথকবাথর
পাগথলর মি হথয় যগল। আমাথক গুলী কথর মারার হুমকী পে তন্ত ফেথয়থে!”
হা হা কথর হাসল রহমি। “যিার যমথয়টা যে একটু পাগলী পাগলী যসথিা আমরা সবাই
জাফন। আমাথক যিা যসই যোটথবলা যেথক সমাথন ফপটাথে। যেন আফম ওর বাফলর বো!
ফকন্তু ওর মনটা হথে যসানায় গড়া। যেফখস না, মানুথষর প্রথয়াজথন ফকিাথব সব তস্ব ফেথয়
ফেথি পাথর। রাথজযর নন-প্রফিট অগ তানাইথজশথনর সাথে জফড়ি। ওফেথক আবার
পড়াশুনা করথে, কাজ করথে। েরকাথরর সময় যেফখস, ঐ যিার পাথশ এথস োৌঁড়াথব।”
“ওথক আমার িয় কথর। অফিফরক্ত মারকুথট। আফম আর নায়লা দু’জনাই ঠান্ডা মানুষ,
যমথয়টা এমন ডানফপথট হল ফক কথর যক জাথন। োই যহাক, আপািি ওথক ডাকার যকান
প্রশ্নই ওথঠ না। আফম িাবফে যকান সাইফকয়াফিথের কাথে ফনথয় োব ফকনা। শুধু ডাক্তার
বলথলই হথব। জুথলখা ফক কথর বুঝথব ফকথসর ডাক্তার।”
রহমি ফিফন্তি মুথখ বলল, “বন্ধু, আমার যিা মথন হয় না সাইফকফিে ফেথয় যকান কাজ
হথব। জ্বীন-ভুথির ব্যাপার, অন্য িরথের ডাক্তার লাগথব।”
ফমজান অবাক হথয় বলল, “ফক বলফেস তুই? যখালাসা কথর বল।”
“যশান, জ্বীন-পরী িরথল সািারে ডাক্তারী ফিফকৎসায় যকান কাজ হয় না। এই জন্য
ফবথশষ িরথের েক্ষিা লাথগ। ওথেরথক বথল জ্বীথনর ওঝা। গ্রাথম োকথি যেফখস ফন?
শুথনফে একমাত্র ওথের ফিফকৎসাথিই নাফক কাজ হয়।”
ফমজান ফবরক্ত হথয় উথঠ পড়ল। “এই সব আথবাল িাথবাল কো বফলস নাথিা। ওঝাথের
অথনক ভুতুথড় কান্ডকারখানার কো শুথনফে। ফপটিথয় যবিারী যরাগীথক যমথর পে তন্ত
যিথলথে। ওসথবর মথে আফম োফে না।”
যস উথঠ োৌঁফড়থয় ফবোয় যনবার জন্য প্রস্তুি হল। রহমি বলল, “আথর, সব ওঝা ফক এক
নাফক? সব ফকছুথি যেমন যিজাল আথে, ওথের মথেও যিজাল আথে। আমরা খাৌঁটি
একজনথক খু ৌঁথজ যবর করব। তুই িাফবস না। এই োফয়ত্ব আমার। শুধু এক কাজ কর।
মাথলক আর ফজফনয়াথক যিান কর। বলফব যিার নতুন বউথয়র মন খারাপ। খুব
একাফকথত্ব ভুগথে। ওথের সাথে পফরফিি হথয় িায়। তুই িাস ওরা এথস যিার এখাথন

ক’ফেন োকুক। জ্বীথনর কো বফলস না। এরা আধুফনক যেথলথমথয়। ওসথব হয়ি ফবশ্বাস
যনই। যিাথকই পাগল মথন করথব। ফকন্তু আমার িারনা - আসথব। ওরা যিার এখাথন
এথস কথয়কটা ফেন োক। সপ্তাহ দুই ফিন সময় যপথলই আফম এই জ্বীন িাড়াথনার ব্যবস্থা
কথর যিলব।”
ফনরুত্তথর যসখান যেথক যবফরথয় গাড়ীথি উঠল ফমজান। রহমথির বুফিটা খারাপ না।
যেথলথমথয় দুইটা কাথে োকথল যস মথন যজার পাথব। ফকন্তু সিয কো হল, ফনথজর
যমথয়টাথক যস জুথলখার যিথয়ও যবশী িয় পায়। এক ঘন্টা দুরথত্বর মথে যেথকও বের
খাথনথকর উপর যেথলথমথয়থের সাথে িার যকান যোগাথোগ যনই। ফিন্তা করা োয়? এথিা
িাথলাবাসা ফেথয় বড় কথরথে!
ফিরফি পথে মাইথকর বাসায় একটু োমল ফমজান। যবিারা যপথট যেিাথব আঘাি
যপথয়থে, যকান খারাপ ফকছু হল ফকনা যক জাথন? মাইথকর বাসা বলথি একটা পুরাথনা
বাফড়র যবসথমথন্টর একটা যোট্ট কামরা, যকান জানালা পে তন্ত যনই। এটার জন্যই যস
মাথস ফিন শ ডলার কথর যগাথন। যমথঝথি একটা যিল িটিথট গেী। আসবাবপত্র
বলথি আর ফকছুই যনই। যবশ ফকছু খাফল সো মথের যবািল িারফেথক গড়াগফড় করথে।
অথনক যিষ্টা কথরথে ফমজান ফকন্তু িার মে খাওয়া োড়াথি পাথর ফন। িার নাফক এটা
োড়া জীবথন আর ফকছু যনই।
ফমজানথক যেথখ এক গাল হাসল মাইক। “যকন যেন মন বলফেল তুফম আমাথক যেখথি
আসথব।”
ফমজান আসার সময় িার জন্য ম্যাকথডানাল্ডস যেথক খাবার ফনথয় এথসফেল, যসটা যেথখ
িার োৌঁি সবগুথলা যবফরথয় যগল। “খুব ফক্ষিা যলথগফেল। থ্যািংক ইয়ু ম্যান!”
যস গপাগপ বাগ তার এবিং ফ্রাইস সাৌঁটথি শুরু করল। “যিামার যপথটর ফক অবস্থা?”
জানথি িাইল ফমজান।
“ব্যাো আথে। যিামার এই যব টার গাথয় অথনক যজার। যেটটা েখন আমার যপথট এথস
লাগল, মথন হল যেন একটা কামাথনর যগালা এথস লাগল। িথব এখন িাথলা আফে।
টাইলানল যখথয়ফে। দু’ একফেথনর মথে ব্যাো িথল োথব।”
“কথব আসে আবার?” ফমজান সিকত কথে জানথি িাইল। মাইক আথে আর আসথব
ফকনা যসটা ফনথয় িার সথেহ আথে। “আমার োথে ফকছু কাজ আথে। আবহাওয়াটা
এখন যিা িাথলা হথে...”
মাইক মাো যোলাল। কারেটা ঠিক যবাঝা যগল না। শব্দ কথর গ্লাস যেথক যকাক যখল।
“আসবখথন দু’ ফিন ফেথনর মথে। যিামার বউথক বল আফম মানুষ খারাপ না। একটা
ভুল করথি োফেলাম। িাথলা হথয়থে যস আমাথক োফমথয়থে। ঐ হফরেগুথলা যিা আমার
ফকছু কথর ফন। খামাখা আফম ওথেরথক যকন ব্যাো ফেথি োফেলাম? আফমও ওর কাথে
মাি যিথয় যনব। আফম োফক জন্তর মি, ফকন্তু আমার মথে এখনও মনুষত্বয আথে।”
“ওর হথয় আফম যিামার কাথে ক্ষমা িাইফে। আফম ফনথজও ওথক ঠিক মি বুফঝ না। তুফম
আসার আথগ আমাথক যিান ফেও। আফম বাসায় োকব।”
মাইথকর কাে যেথক ফবোয় ফনথয় েখন বাসায় ফিরল ফমজান, িখন যশষ ফবথকল।

ড্রাইিওথয়থি গাড়ী যরথখ িারফেথক দ্রুি যিাখ যবালাল ফমজান। জুথলখাথক যকাোও যেখা
যগল না। িাফব ফেথয় সের েরজা খুথল যিিথর ঢুকল। যিিথর যকান আথলা জ্বলথে না।
সুথেরত যশষ আথলাথি যিিথর আথলা আিারীর যখলা। যপেন ফিথর েরজা লাগাফেল
ফমজান, ফনিঃশথব্দ িার যপেথন এথস োৌঁড়াল জুথলখা। এথিা দ্রুি যস যকাো যেথক এথস
হাফজর হল ঠাহর করথি পাথর না ফমজান। িার শরীর েমেম কথর ওথঠ। জুথলখার মুখ
গম্ভীর, যিাথখ ঔৎসুকয। “মাইকথক যেখথি ফগথয়ফেথলন?” শীিল গলায় জানথি িায়
জুথলখা।
েিমি যখথয় োয় ফমজান। ফক বলথব বুঝথি পাথর না। সিয বলাটা ফক ঠিক হথব?
“ফমথথ্য বলথবন না,” জুথলখা নরম গলায় বথল।
মাো যোলায় ফমজান। “খারাপ ফকছু হথয় যগথল পুফলশী যকস হথি পাথর। এখাথন পুফলশ
খুব িৎপর।”
“িাথলা কথরথেন। ওথক মুথখ মানা করথলই হি। আমার ভুল হথয়থে। িাথলা আথে
যলাকটা?” জুথলখার কথে অকৃফত্রম েরে।
মথন মথন অবাক হথলও ফমজান যসটা প্রকাশ কথর না। “ঠিক হথয় োথব। িথয়র ফকছু
যনই।”
“োথের কাজ করথি আসথব?”
আবার মাো যোলাল ফমজান। হ্াৌঁ। ঘুথর রান্নাঘথরর ফেথক িথল যগল জুথলখা। “কাপড়
বেথল আথসন। আফম িা বানাফে।”
মথন মথন একটা স্বফের ফনশ্বাস োড়ল ফমজান। এথিা সহথজ োড়া পাথব যস িাথব ফন।
উপথর ওঠার ফিঁফড়র মাঝামাফঝ যপ ৌঁোথি রান্নাঘর যেথক জুথলখার কে যিথস এথলা।
“আপনার যেথলথমথয়থেরথক আসথি বলথবন। অথনক েফব যেখফে ওথের, যেখথি ইথে
করথে ”
“আো!” মৃদু কথে বথল উপথর উথঠ এল ফমজান। বুঝল নায়লার সাফজথয় রাখা
এলবামগুথলা যেথখথে জুথলখা। যেথলথমথয়থেরথক এখাথন ডাকথল পফরফস্থফি যে যকান
ফেথক গড়াথব যক জাথন।
কথয়কটা ফেন যবশ চুপিাপ, ঘটানাফবহীন কাটল। জুথলখা রাথি পৃেক যবডরুথম যশায়,
ফকন্তু ফমজাথনর সাথে িার সম্পকত স্বািাফবকই আথে। অন্তিপথক্ষ বাইথর যেথক যেথখ
সবাই িাই িাবথব। ফমজান কাথজ কথম ত ব্যাে োকার যিষ্টা কথর। আথগ অফিস যেথক
কখন যবর হথব িাই ফনথয় ব্যাফিব্যাে োকি, এখন েি যেরীথি বাসায় ফিরথি পাথর
িিই িাল। জুথলখার যে িাথি খুব একটা সমস্যা হথে িা নয়। যস ফনথজর ইথে মি
বাসা সাজাথে, েখন ইো জঙ্গথল হাৌঁটথি িথল োয়, বাগাথন প্রচুর সময় কাটায়। বাসার
যিিথর এবিং বাইথর যেথখ ফমজাথনর ইোফনিং মথন হয় যেন নায়লা আবার ফিথর এথসথে।
িার লুফকথয় রাখা আসবাবপত্র সব যবফরথয় এথসথে, যপেথনর বাগাথন িার ফপ্রয় ফুলগুথলা
সব ফুটথি শুরু কথরথে। বুঝথি অসুফবিা হয় না, জুথলখা ইথে কথরই ফমজাথনর মথন
নায়লার স্মৃফি জাগ্রি রাখথি িায়। কারেটা বুঝথি সমস্যা হয় না। ফমজাথনর সাথে যকান

হৃেথয়র সম্পকত যস স্থাপন করথি িায় না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝথি পাথর না যস। িাথক
যকনইবা ফবথয় করথি যগল জুথলখা, আর যকনইবা ইথে কথর এমন দূরত্ব রাখথে?
ফজফনয়া এবিং মাথলথকর সাথে যস যোগাথোগ করার যিষ্টা করল। যমথয়টা যবশী িযাৌঁেড়।
ইথে কথর যিান িথরফন। যস একটা লম্বা যমথসজ যরথখথে। মাথলকথক যিান করথি যস
যিান িথরফেল ফকন্তু কো যবশী দূর গড়ায় ফন। যস বরাবরই মুখথিারা। িার হথয়
অফিকািংশ কোবািতা িযাৌঁেড় যমথয়টাই বলি। মাথলকথক আসথি বলায় যস ফবড়ফবফড়থয়
বলল, ফজফনয়া েফে আথস িাহথল যসও আসথব। পুত্রথক খুব িাথলািাথবই যিথন ফমজান।
িার সাথে কো বথল সময় নষ্ট না কথর যমথয়থক িরার যিষ্টা কথরফেল। ফিন ফেন যপফরথয়
যগল, যকান খবর যনই। অফিস যেথক আবার যিান কথরফেল যস। এবারও িথরফন।
আবারও লম্বা একটা যমথসজ যরথখথে। যমথয়টার মায়া অথনক। রাগ একটু পড়থল ফনশ্চয়
যিান যেথব। ফকন্তু যবশী যেরী না করথলই হয়। এই ফবপথের সমথয়ই িাথক ফমজাথনর
প্রথয়াজন।
মাইথকর আসবার কো ফেল, যসও আথস ফন। যবািহয় সাহস সঞ্চয় কথর উঠথি পাথর
ফন। ফমজান িাথকও একটা যিান ফেল। পাওয়া যগল না। যমথসজ রাখল। োেটা একবার
যিক করা উফিৎ। কিখাফন কাজ করাথি হথব যবাঝা েরকার। নীি যেথক যেথখ সঠিক
িারো করা োয় না। মাইকথক উইকএথন্ড আসথি বলল। যস বাসায় োকথব। গােটাও
পুথরাপুফর কাটা হয় ফন। যসটাও যশষ করথি হথব।
শুক্রুবার এথল ক’ফেন আথগও মনটা িাথলা হথয় যেি ফমজাথনর। দু’ফেন অফিথস যেথি
হথব না। জুথলখার সাথে অথনক খাফন সময় কাটাথনা োথব। ফকন্তু গি শফনবাথরর পর
যেথক পফরফস্থফি যবশ পালথট যগথে। অফিস যেথক ফিরথি ফিরথি একটু ফিন্তাথিই পথড়
োয় ফমজান। পরফেন আবার মাইক আসথে। ব্যাটা েি োই বলুক, যপথট মালপাফন
পড়থল িার মফেথের যকান ঠিক োথক না। ফক বলথি ফক বলথব, আর ফক করথি ফক
করথব – আথগ যেথক বলার যকান উপায় যনই। যিাথন পই পই কথর বথলথে ফমজান,
মাইক যেন মে টে যখথয় না আথস। জুথলখা আবার যকান কারথে যক্ষথপ যগথল খুব
সমস্যা হথয় োথব।

