বাসায় ফিরে জুরেখারে কোথাও কেখে না। কেছরনে কেে-এে েেজাটা কখাো। বাইরে
উঁফে ফেরয়ও তারে কোথাও কেখা কেে না। ফনশ্চয় আবাে জঙ্গরে কেরছ। এো এো
এভারব বন-জংেরেে মরে ফেভারব হাাঁটাহাাঁটি েরে, কভরব োয় না ফমজান। কোন
স্বাভাফবে কমরয়ে েরে ফে কসটা সম্ভব হত? মরন হয় না। সফতিই ফে জুরেখাে সারথ
জ্বীন আরছ? কসই জ্বীনই ফে তারে এমন সাহসী আে শফিশােী েরেরছ? ফবশ্বাস েেরব
ফে েেরব না বুঝরত োরে না ফমজান। েহমরতে েথা মত কোন ওঝা-কটাঝারে
কেখারনাে আরে কস জুরেখারে এেজন সাইফেয়াফিরেে োরছ ফনরয় যারব। তাে েফেফিত
এেজন ভদ্ররোে আরছন। তাে সারথ কযাোরযাে েরে কেখরত হরব।
উেরে মাোে কবেরুরম এরস জামা োেড় োল্টাে ফমজান। এেবাে ইরে হে বাইরে
ফেরয় জুরেখারে খ াঁরজ কবে েরে। ফেন্তু এেটু েরেই সাহস হাফেরয় কিেে। জুরেখা না
িাাঁেনী - ঐ জঙ্গরেে মরে কে ঘুরে কবড়ারে ফে েরে জানরব কস। মােটিেে
োেরসানাফেটি সম্বরে েরয়েফেন ধরে কবশ ফেছু েড়াশুনা েরেরছ। তারত ভারোে কিরয়
খাোেই কবশী হরয়রছ। কেউ বেরছ তাো এমনটা হেেম কেরখ, আবাে কেউ বেরছ
পুরোটাই সাইফেফিেরেে োেসাজী। োরে ফবশ্বাস েেরব কস বুঝরত োরে না। তরব
জুরেখাে োন্ডোেখানা যতটুকু কেরখরছ, তারত তাে মরন হরে এে মরে ফেছু সতিতা
ফনশ্চয় আরছ। জুরেখা এমফনরত খবই নেম সেম, োজুে ধেরেে কমরয়। ফেন্তু যখন কস
িাাঁেনীরত রূোন্তফেত হরে তখন কস শফিশােী, োেী, ফনফভ িে। এই রুোন্তেটা ফেভারব
ঘটরছ কস জারন না। যফে জুরেখারে কোনভারব এেজন সাইফেয়াফিরেে োরছ কনয়া
যায়, তাহরে হয়ত অরনে তথ্য কবফেরয় আসরব। শুধু কখয়াে োখরত হরব, জুরেখা কযন
সরেহভাজন না হরয় ওরে।
সেিা হরয় আসরছ, জুরেখা এখনও কিরেফন। ফমজারনে এেটু ফিন্তাই হরে। ভাবে আেও
ফমফনট েরনে কেখরব, তােেে যারব খ াঁজরত। হয়ত কবশী দূরে িরে কেরছ, েথ খ াঁরজ
োরে না। ফেংবা অন্য কোন ফবেরেও েড়রত োরে। োন্নাঘরে ফেরয় কেখে অরনে ফেছু
োন্না েরেরছ। ভাত, মাছ, কোশত, তেোেী। খামরখয়ােী। আজ কোন োেরে োাঁধরত
ইরে হরয়রছ। ফেন্তু কেরখ মরন হে না ফনরজ ফেছু কখরয়রছ। হয়ত কভরবরছ ফমজান ফিরে
এরে দু’জন এেসারথ খারব। অফিে কবাধ েেরছ ফমজান। কশরে খ াঁজরত যাবােই ফসদ্ধান্ত
ফনে। ফেরিন কেফবরনট কথরে ফ্ল্িাশ োইটটা কবে েেে। আরো দ্রুত েরম আসরছ। বড়
কজাে আে আধা ঘন্টা, তাে েেই িােফেরে ঘন েরে অেোে কনরম আসরব। আজ িাাঁে
উেরব, ফেন্তু েখন উেরব কস সঠিে জারন না। কোট কলারজরট এেটা কবসবে ব্যাট োরখ,
যফে েখন কোন োেরে েেোে েরড়, কসটারে কবে েরে হারত ফনে। প্রস্তুত হরয়
যাওয়াই ভারো। ফেরসে সম্মুখীন হরব আরে কথরে বোে কতা কোন উোয় কনই।
কস মাত্র েেজা খরে বাইরে ো োখফছে, দূরে জুরেখারে দ্রুত োরয় বাসাে ফেরে কেঁরট
আসরত কেখে। হাাঁি কছরড় বাাঁিে। এই বরয়রস এরতা ঝুট ঝারমো ফে সহ্য হয়? তাে
হৃতফেন্ড কসই তখন কথরে কজারে কজারে ধুে-পুে েেফছে। জুরেখারে কেরখ ধীরে ধীরে
েরম এে। কস কুসংস্কােেন্ন নয়, ফেন্তু োরতে কবো বরন জঙ্গরে যাবাে মত সাহস তাে
কনই। আে ফেছু না কহাে জীব জন্তু কতা থােরত োরে। মানুরেে ভয়ওরতা আরছ।
জুরেখা বাসায় ক াোে আরেই ফ্ল্িাশোইট এবং কবসবে ব্যাট লুফেরয় কিেে ফমজান।

জুরেখা কেখরে ফে ভাবরব কে জারন।
কভতরে ঢুরেই েফিত মুরখ হাসে জুরেখা। “অরনে কেেী েরে কিেোম। হাাঁটরত
হাাঁটরত এেটু দূরে িরে ফেরয়ফছোম। েখন এরসরছন আেফন?”
ফমজান কোমে েোয় বেে, “খব কবশীেন না। অফিরস োরজে িাে অরনে। আফম
কতামারেই খ াঁজরত যাফেোম।”
মৃদু হাসে জুরেখা। “আমারে ফনরয় ভাবরবন না। আমাে ফেচ্ছু হরব না। ফনশ্চয় ফেধা
কেরেরছ। খাবাে কেব?”
“তুফম হাত মুখ ধুরয় এস। আফম ফেফে।”
“না, না। আফম ফেফে। আেফন ফেফভংরুরম ফেরয় বসুন। আফম কটফবে সাফজরয় োেফছ।”
ফমজান আেফি েেে না। কস বাে কছরেে মত ফেফভংরুরম ফেরয় বরস এেটা ম্যাোফজন
েড়রত োেে। জুরেখাে ইোয় বাাঁধ না সাধাই ভারো। িাাঁেনীরে কস কেখরত িায় না।
যতেন জুরেখা আরছ ততেেই ভারো।
খাওয়া োওয়াে েব ি এেেেম নীেরবই চুেে। জুরেখা ফনরজে কথরে সাধােেত েথা বাতিা
শুরু েরে না। ে’ফেন আরেও েথাবাতিা বো ফনরয় কোন সমস্যা ফছে না ফমজারনে। ফেন্তু
এখন কস ফে ফনরয় েথা বেরব বুঝরত োরে না। ভয়ও হয়, ফে কথরে ফে প্রসঙ্গ উরে
আরস।
ফেনারেে েে থাোবাসন ধুরত ব্যাস্ত হরয় েরড় জুরেখা। তারে কেরখ মরনই হয় না তাে
মরে কোনেেম অস্বাভাফবেতা আরছ। এেটা সবুজ কোো োটা সুফতে শাফড় আলুথালু
েরে েো, কোমে সমান চুে কখাো েরে বাাঁধা, আেন মরন গুনগুন েরে এেটা োনও
োইরছ। কপ্ররমে োন। ফমজারনে প্রফত তাে কোন মনরযাে কনই। ফেছু এেটা বেরত
ফেরয়ও ফনরজরে সামরে কনয় ফমজান। থাে, ওরে ফবেি েেবাে কোন েেোে কনই। কস
কেে-এ ফেরয় এো এো ফেছুেন হাাঁটে। আধখানা িাাঁে উরেরছ, িমৎোে রুোেী
আরোয় িােফেে প্লাফবত হরয় যারে। োছোোে উেে প্রফতিফেত হরয় কসই আরো
এেটা অদ্ভুত দৃরেে ততফে েরেরছ। ফমজান েখনই খব এেটা কোমাফন্টে ফছে না।
নায়ো ফছে। কস-ই তারে কজাে েরে েরে নানা জায়োয় ফনরয় কযত, কজিাৎস্নায় বাইরে
কবে েরে হাত ধরে হাাঁটত, োন োইরত োেত না ফেন্তু োরজিে সব কোমাফন্টে োন শুনত
– বাংো, ফহেী, উদুি, মারঝ মারঝ ইংরেজীও। েজে খব েছে েেত। জুরেখারে ফবরয়
েোে েে কথরে নায়োরে ফনরয় ফিন্তা েেরত তাে ফিধা হত, ফনরজরে অেোধী মরন
হত। আজ তাে কেন কযন নায়োরেই শুধু মরন েড়রছ। তাে মরন হরে তাে কপ্রম
হাফেরয় কেরছ কোন অজানায়। কস কভরবফছে আবাে কসই হাফেরয় যাওয়া কপ্রমরে কস
খ াঁরজ কনরব, ফেন্তু যা কভরবফছে তাে ফেছুই হয় ফন।
োত নয়টাে ফেরে ফবছানায় িরে কেে ফমজান। জুরেখা নীরিে িিাফমফেরুরম কসািায়
আরয়স েরে বরস কটফেফভশন কেখরছ। বাংোরেশী টিফভ িিারনে। নাটে কেখারে। চুফে
চুফে উেরে কবেরুরম িরে আরস ফমজান। জুরেখা এখন আে এই ঘরে এরেবারেই কশায়
না। োে েরে কয ঘরে কস েনিায়ী আবাস কেরড়ফছে, কসটাই এখন তাে িায়ী ঠিোনা
হরয় কেরছ। ফমজান এই প্রসঙ্গ এরেবারেই কতারে না। জুরেখাে কযখারন ইো থাকুে।
ফমজারনে কোন েফত না েেরেই হয়। কেনই বা েেরব? কস কতা তাে ভারো বই মে

ফেছু েরে ফন।
কিারখে োতা মাত্র কেরে আসফছে, হোৎ েেজা কেরে কভতরে এরো জুরেখা।
“শুনরছন?”
িমরে ফবছানায় উরে বরস ফমজান। নাইট োইরটে েীে আরোয় জুরেখারে েহস্যময়ী
মরন হয়। চুে কছরড় ফেরয়রছ কস। ফেেময় এরোরমরো হরয় ছফড়রয় আরছ। শাড়ীটাও
মরন হে সুেে েরে েরেরছ। মরন হে োেফিউরমে েেও নারে এরো। তাে ফপ্রয়
োেফিউম। ঘুম ছুরট কেে ফমজারনে। জুরেখাে এই রুরেে সারথ কস এরেবারেই
েফেফিত নয়। অভাবনীয়।
“ফে জুরেখা? ফেছু হরয়রছ?” ধড়িড় েরে ফবছানা কছরড় উরে োাঁড়ায় ফমজান।
“বাইরে সুেে িাাঁে উরেরছ। িরেন, কেছরনে মারে ফেরয় হাাঁটব।” জুরেখাে েথা
ফনরে িরেে মত কশানায়।
ঘফড় কেখে ফমজান। োত েশটা। খব এেটা োত নয়। ফেন্তু এই এোোয় সেিা হবাে
সারথ সারথই িােফেরে এরতা নীেব হরয় েরড় কয মরন হয় োত অরনে েভীে হরয়রছ।
ফিোেটা োরয় েফেরয় কেঞ্জীে উেে এেটা শাট ি েরে ফনে ফমজান। “িে।”
জুরেখারে অনুসেে েরে ফিঁফড় কবরয় নীরি নামে। কেে-এ যাবাে িাইফেং কোেটা খরে
বাইরে কবফেরয় কেে জুরেখা। হারতে ইশাোয় তারে আসরত বেে। েরয়ে ধাে োরেে
ফিঁফড় োফড়রয় ঘারসে উেে নামে ওো। উষ্ণ োত, কভজা ঘাস, িমৎোে বাতারসে
িোিে। আধখানা িাাঁে আোশ আরোফেত েরে কভরস আরছ, কযন ছেরে ছেরে ছফড়রয়
ফেরে তাে আনেময় েীফি। জুরেখা োরয়ে স্যারন্ডে খরে খাফে োরয় হাাঁটরত শুরু
েরেরছ। তাে সারথ োল্লা ফেরয় িেরত ফহম ফসম কখরত হরে ফমজানরে। মারেে কোথাও
কোথাও েে িমাি, জোময়, কোড়ােী েযন্তি ডুরব যারে। কসফেরে কোন কখয়াে কনই
জুরেখাে। কস কযন কোন এে কঘারেে মরে েরয়রছ। ফমজান ফে েেরব বুঝরত োেরছ
না। কোথায় যারে কমরয়টা? োেরে ফে কেরে যারব? বাড়ী কথরে প্রায় শ’ দুই েজ িরে
এরসরছ ওো। আরেেটু কেরেই জঙ্গে। বুরেে মরে ফ ে ফ ে েেরছ ফমজারনে। কোথায়
ফনরয় িরেরছ জুরেখা? এভারব তারে অনুসেে েোটা কবাধহয় ঠিে হয়ফন।
খাফনেটা োো মাটি োফড়রয় এেটা কছাট্ট ফ ফবে উেে উেে জুরেখা। তাে কেছরন থামে
ফমজান। আেরতা কহরস তাে ফেরে ফিেে জুরেখা। দুই হাত দুই ফেরে ছফড়রয় ফনরজে
িােফেরে এেোে ঘুেে। “ফে সুেে োেরছ কেরখরছন? িাাঁে োরত আমাে কয ফে ভারো
োরে? ইো হয় যতেে আোরশ িাাঁে থােরব ততেে শুধু বাইরে োাঁফড়রয় থাফে।
আেনাে কজিাৎস্না ভারো োরে?”
কজাৎস্না ফনরয় খব এেটা মাথা ঘামারে না ফমজান। কস বেং এেটু দুফশ্চন্তাে মরেই
আরছ। এই কমরয়টাে সঙ্গ কস উেরভাে েেরব নাফে আতফিত হরয় থােরব ঠিে বুঝরত
োেরছ না। িাাঁরেে ম্লান আরোয় জুরেখারে সুেে োেরেও কসই কসৌেয ি সাধােে
মানবীয় মরন হয় না তাে োরছ। ফে কযন এেটা অস্বাভাফবেতা কসখারন আরছ। তাে এই
ি এেটু ভয় ভয় েেরছ। তাে োছ কথরে উিে না কেরয় ঘাড় ঘুফেরয় তাোে
েযারয়
জুরেখা। তাে েন্ঠস্বে িড়ে। “ফে ফজরেস েেফছ শুনরত োরেন?”
বাে কছরেে মত মাথা নাড়ে ফমজান। “উিে ফেরেন না কেন?” ধমরে ওরে জুরেখা।

“আমাে সঙ্গ ভারো োেরছ না?”
“খব ভারো োেরছ,” দ্রুত বরে ফমজান। জুরেখাে েরন্ঠ উষ্মা। েেন ভারো নয়।
“োেরছ না। কেরখই বুঝরত োেফছ। ভয় েেরছ? এরতা ভয় ফেরসে? ফবরয় েোে সময়
কতা ভয় োরে ফন?” ফহস ফহফসরয় উেে জুরেখা।
ফমজান েন্ঠস্বরে যতখাফন সম্ভব আন্তফেেতা ফুটিরয় বেে, “জুরেখা, আমাে সফতিই ভারো
োেরছ। এরসা, এেটু বফস। এখানটারত শুেনা আরছ।” হাত বাফড়রয় জুরেখাে এেটা
হাত আেরতা েরে ধেে কস। েেবফতি ব্যাোেটা খব দ্রুত ঘটে, ফমজান ফেছু বুরঝ উেবাে
আরেই। হাতটা ঝটো কমরে ছুটিরয় ফনরয় িফেরত তাে ফেরে ঘুেে জুরেখা, ফবদুিত কবরে
এেটা থাপ্পড় বসাে ফমজারনে মুরখ। ফছটরে মাটিরত েরড় কেে ফমজান, তাে মাথা বন
বন েরে ঘুেরছ। েফে িত োরয় তাে ফেরে এফেরয় এরো জুরেখা। কিাাঁস েরে উেে, “হাত
ধেফে কেন? বরেফছ হাত ধেরত?”
ফমজান হামাগুফড় ফেরয় কেছরন সরে ফেরয় দু’জনাে মাঝখারন দূেত্বটা বাড়ারনাে কিষ্টা
েেে। োোয় জামাোেড় মাখামাফখ হরয় কেরছ। দূব িে োরয় উরে োাঁড়াে, জুরেখাে
উেে কিাখ। আবাে ফেছু েরে বসরব ফেনা কবাঝাে কিষ্টা েেরছ কস। জ্বেন্ত দৃফষ্টরত
তাফেরয় আরছ কমরয়টা। ফমজারনে ফেরে আরেে ো এফেরয় এরস তীক্ষ্ণ েরন্ঠ বেে,
“িাাঁেনী খাোে কমরয় না, বুরঝফছস?”
তারে এফেরয় আসরত কেরখ সাহরসে বাাঁধ কভরে কেে ফমজারনে, বাড়ী েেি েরে ছুট
ফেে। ভয় হফেে িাাঁেনী হয়ত তাে ফেছু কনরব, ধরে কিরে কবধড়ে কেটারব। ফেন্তু কতমন
ফেছু হে না। কেছন কথরে কমরয়টাে তীক্ষ্ণ, উোি হাফসে শব্দ োরতে স্বাভাফবে নীেবতায়
ঝন ঝন েরে উেে। ফমজারনে সমস্ত শেীে ছম ছম েরে উেে। কেৌরড়ে েফত বাড়ে।
বাসাে কভতরে ঢুরে েেজাটা বে েরে হােরেে মত হাোে ফেছুেন। েম ফিেরত বাইরে
তাফেরয় কেখে জুরেখা কসই ফ ফবে উেে োাঁফড়রয় মুখ উঁফিরয় িাাঁরেে ফেরে তাফেরয়
আরছ। এোধারে মরনােম এবং ভয়ংেে এেটা দৃে। োন্ডা মাথায় ভাবাে কিষ্টা েরে
ফমজান। ফে েেরব? েহমতরে কিান োোরব এেটা? কসই বা ফে েেরব? তরব ফে
পুফেরশ কিান কেরব? তাোই বা ফে েেরব?
কশে েযন্তি ফেছু না েোেই ফসদ্ধান্ত ফনে। আরেেটু অরেো েরে কেখা যাে। কস যফে
সফতিই ফমজারনে েফত েেরত িাইত, তাহরে ইফতমরেই েেত। তবুও সাবধারনে মাে
কনই। কবসবে ব্যাটটা সারথ ফনরয় ফেফভংরুরম এেটা কসািায় গুটিসুটি কমরে শুে। তাে
শেীেটা খব ভারো োেরছ না। ফবছানায় ফেরয় শুরয় েড়া কযত। ফেন্তু ঠিে েেে জুরেখা
ঘরে না কিো েযন্তি কস অরেো েেরব।
সোরে ঘুম ভােরত সময় কেরখ তাে কিাখ েোরে উরে কেে। নয়টা! িােফেরে তাফেরয়
অবাে হবাে োো। ফনরজে ফবছানারতই সাোোত ঘুফমরয়রছ কস। যাে অথ ি, জুরেখা তারে
কসািা কথরে উেরে এরন শুইরয় ফেরয়রছ। দৃেটা ভাবরতই তাে শেীরে োাঁটা ফেরয়
উেে। েফেরোরে এরস কেখে জুরেখাে ঘরেে েেজা বে। কিানটা বাজরছ। ছুরট ফেরয়
কিানটা ধেে। মাইে। জানরত িাইরছ কস েখন আসরব? বাসায় সব ঠিে আরছ ফেনা?
ফমজান তারে ঘন্টা খারনরেে মরে আসরত বরে বাথরুম সােরত কেে। প্রফতটা ফেন তাে

োছ এেটা সংগ্রারমে মত মরন হরে। এভারব েত ফেন িেরব?

