জুলেখার কালে মলে হয় তার বাবার ববশাে বাড়ীও বমজালের বাড়ীর তুেোয় ক্ষুদ্র বেে।
বমজালের সালে তার যখে ববলয় হলয়বেে বের খালেক আলে, তখে সস শুলেবেে
কাোডালত বমজাে আবে িকভালব স্বচ্ছে, বকছু সহায় সম্পবিও আলে, বকন্তু সবালে বে
সোকটা এলতা জায়ো জবম বেলয় আর এমে রাজ প্রাসালের মত একটা বাড়ী বেলয়
বসবাস কলর। এখােকার বাসাবাড়ীগুলো অবশ্য তার সেলশর মত ো। েীচ তোয় সব
সখাো সমো, রান্না ঘর, বেবভিংরুম, ফ্যাবমবেরুম, ডাইবেিং রুম, সটালরজ রুম আর উপলর
আধা ডজে ববরাট সাইলজর সশাবার ঘর। তালের মাত্র দু’জোর সিংসালরর জন্য অতযন্ত
ববশাে মলে হয়। একা একা তার বাসার মলে হাাঁটলে একটু অস্ববিই োলে মালে মালে।
বেরাো ভালো, বকন্তু এ সযে সবশী বেরাো।
সপেলের অঙ্গলে সেলম প্াাঁচপ্াাঁলচ ঘালসর উপর বেলয় সেঁলট বাড়ীটার এক পালশ চলে
এলো জুলেখা। বাড়ীটা পবিম মুখী। ফ্লে সামলে সরাে আলস ববকালে, আর সপেলে
সরাে আলস সকালে। অবধকািংশ ফুে োলের সরাে োলে অন্তত আধা বেে বকিংবা আরও
সবশী, জালে সস। বাড়ীর েবিে পাশটালত সবশ বড় সড় জায়ো বেলয় বাোে করা
হলয়লে। এখােটালত প্রায় সারাবেে সরাে পলড়। যত্ন কলর চারলকাো বাোে বাবেলয়
সসখালে োোে জালতর সপলরবেয়াে উবিত োোলো হলয়বেে। বসলন্তর উষ্ণতা আসার
সালে সালে হঠাৎ কলরই সযে টেববেলয় মাো উঁবচলয় আকাশমুখী ছুটলত শুরু কলরলে
েতুে েবজলয় ওঠা োেগুলো। মাত্র ক’বেে আলেই ববষন্ন হলয় োকা প্রকৃবত আচমকা সযে
বক এক েতুে বলে উজ্জীববত হলয় উলঠলে। জুলেখা মুগ্ধ হলয় সেলে এসব সেলখ। পালয়র
উপর ভর বেলয় বলস সস সযলত্ন সোট সোট চারাগুলোর শরীলর হাত সবাোয়। এই সব
োে তার পবরবচত েয়। বকন্তু বইলয় সস পলড়লে তারা শীলতর সময় চুপটি সমলর পলড়
োলক মাটির েীলচ। েরম এলেই োবফ্লয় উলঠ আলস। সকাে োলে বক ধরলের ফুে হয়
সেখবার জন্য সস খুব উেগ্রীব হলয় আলে।
বাোেটা সপবরলয় আরও ফুট বত্রলশক সেলে মাোরী আকালরর একটা সশড। সোটখাট
একটা একতো বাড়ীর মত। পলের ফুট বাই ববশ ফুলটর মত সাইজ। বভোইলের ততরী,
ঢালু োে। সভতলর রালজযর সব বজবেষপত্র রাখা – অবধকািংশই যন্ত্র পাবত, চার চাকার
গ্রাস সমায়ার, সকাোে, কুড়াে সেলক শুরু কলর কাঠ কাটার ইলেকবিক করাত... আরও
কত বক! একবার সকৌতূহেী হলয় সভতলর ঢুলকবেে জুলেখা। এলতা যন্ত্রপাবত এমে
অলোোে হলয় আলে সেলখ সস সবশ অবাকই হলয়বেে। বমজাে এমবেলত খুব সোোে।
একবেে সস সময় বেলয় ভালো কলর গুবেলয় সেলব, ভাবে জুলেখা।
সশড টালক সপেলে সফ্লে আলরকটু এবেলয় সযলত সেখে ববশাে এক পাইে োে সশকড়
উপলড় পলড় আলে। োেটা কম কলর হলেও সির-আবশ ফুট েম্বা। হয়ত সশকড় দূব িে
বেে, েড় োপটায় োাঁবড়লয় োকলত পালর বে। অলেক খাবে জায়ো বেলয় েবড়লয় পলড়
আলে োেটা। এই োে বমজালের পলি একাকী সরালো সম্ভব হলব বলে মলে হয় ো।
করাত বেলয় সকলট সোট সোট কলর সরালত হলব। বাসার সভতলরর ফ্ায়ার সেসটা কাঠ
ব্যবহার কলর। বমজালের কালেই শুলেলে, আজকাে এই ধরলের ফ্ায়ার সেস খুব কমই
আলে। তার বাড়ীটা কম কলর হলেও চবিশ বেলরর পুরালো। সস যখে বকলেবেে বের
ববলশক আলে তখে োম অলেক কম বেে। এখে বকেলত সেলে রাজার সকাষাোর ফ্াাঁ কা

হলয় যালব। এবেলক োবক সািংঘাবতক োম সবলড়লে বাড়ীর। বাড়ী ঘর, টাকা–পয়সা বেলয়
এলকবালরই মাো ঘামালত চায় ো জুলেখা, বকন্তু তারপরও মানুষটা যখে বেজ সেলক বলে
তখে ো শুলেও পালর ো। বমজাে এই এোকার অলেক ইবতহাস বলে। সস যখে এই
জায়ো বকলেবেে পাবের োলম তখে আলশ পালশ সকউ বেে ো। এখে সতা চারবেলক
মানুষ আর মানুষ। মাত্র আট েশ বমবেট ড্রাইভ করলেই দুবেয়ার যাবতীয় সোকাে পাট।
এজাক্স সোট শহর বকন্তু সকাে বকছুর অভাব সেই। তার ববশ্বাসই হয় ো শহলরর এলতা
কালে এমে গ্রামীে জায়ো োকলত পালর।
েলড় পলড় যাওয়া োেটার সপেলে বকছুিে সময় ব্যয় করে জুলেখা। বমজাে হয়ত রাে
করলব বকন্তু তারপরও সযটুকু সস করলত পালর ততটুকু সস করলব। বমজালের কাজ একটু
কমলব। এই োে বেিয় এবালরর শীলতই পলড়লে। বসন্ত এলে পবরষ্কার করলব বলে সরলখ
বেলয়লে।
ঘন্টা খালেকও হয়বে, বাসার মলে সফ্ােটা বাজার শব্দ শুেলত সপে জুলেখা। বেিয়
সোকটা আবার অবফ্স সেলক সফ্াে কলরলে। এলতা ভলয় ভলয় োলক। একটু পর পর
সফ্াে কলর জুলেখার েো ো সশাো পযন্তি তার ভয় কালট ো। একটা সসে সফ্াে
ইবতমলেই সপলয় সেলে জুলেখা, বাসায় আলরকটা ল্যান্ড সফ্াে আলে। দুলটাই পর পর
বাজে। সকাে টা ো ধরায় একটার পর একটা বাজলতই োকে। জুলেখা সসে সফ্ােটা
সালে আেলত ভুলে সেলে। সস দ্রুত পালয় বাসায় বফ্লর এলস সেখে সফ্াে ততিলে সেলম
সেলে। বমজালের সসেলফ্ালে একটা সফ্াে বেে জুলেখা। সফ্ালে তালক ো সপলে বমজাে
ভয়ােক ভয় সপলয় যায়। বমজাে তবড়ঘবড় কলর অবফ্স সেলক সববরলয় বাসার বেলক রওো
বেবচ্ছে। তার কন্ঠস্বর শুলে স্ববির বেশ্বাস সফ্েে। মলে হয় কো বেলত সচলয়বেে।
জুলেখার ইচ্ছা হে ো। সস ব্যাি আবে বলে সফ্াে সরলখ বেে। বাসায় এলেই কো যা
বোর বো যালব।
সস সফ্াে সরলখ আবার সপেলের মালঠ বফ্লর সেে। এবার েবিলে ো বেলয় উিলরর
জঙ্গলের বেলক রওো বেে। প্রায় শ’ বতলেক ফুট ঘালসর উপর বেলয় হাাঁটার পর জঙ্গে।
োো ধরলের োম ো জাো সোপ-োড়, োে পাো, বসলন্তর আেমলে েবজলয় ওঠা েতুে
পাতায় েেমে করলে। সভতলর সভতলর েবড়লয় বেটিলয় োোে জালতর বচর সবুজ পাইে।
শীলতও তালের পাতা পলড় ো। বকন্তু বসলন্তর প্রালোচ্ছেতা সযে তালেরলকও ছু াঁলয় সেলে।
একটা পালয় চো বচকে পে এঁলক সেঁলক বলের সভতলর বেলয় চলে সেলে। সঢাকার
মুখটালত সবশী প্াাঁচপ্াাঁলচ। শাড়ী এক হালত সোড়ােীর সবশ উপলর তুলে কাো সভলঙ্গই
এবেলয় সেে জুলেখা। পালয়র স্যালন্ডে কাোয় মাখামাবখ হে, পালয়ও সবশ োেে।
োগুক। ধুলয় সফ্লিই হলব। ক’বেে ধলরই আসব আসব কলরও সশষ পযন্তি আসা হয় বে।
বলের সভতর বেলয় সভজা মাটি আর আোোর ভীড় সপবরলয় একটু এবেলয় সযলত পুকুরটা
েজলর পড়ে। বমজাে তালক ইবতমলেই বলেলে পুকুরটার কো। এক শ’ ফুট হলব েম্বায়,
চওড়ায় হয়ত ফুট ষালটক। সেলখ মলে হয় ো সসখালে সকাে মাে-টাে আলে। শীলত
োবক পুলরাটাই জলম বরফ্ হলয় যায়। বসলন্ত সসখালে ব্যাঙ, কচ্ছপ জাতীয় প্রােীরা এলস

জড় হয়। পুকুরটার পাশ সেঁলষ আলরকটু এবেলয় সেলে বালয় পলড় বচকে েে িাটা, এলক
সেঁলক চলে সেলে প্রায় ফুট ববলশক ঢালু টীোর শরীর সবলয়। ঢালের পালশ োাঁবড়লয় েীচু
হলয় তাকালত কেকবেলয় ছুলট যাওয়া জলের ধারা সেখে জুলেখা। বরফ্ এবিং তুষার
েেলে, সসই পাবে বহে কলর বেলয় েভীর জঙ্গলের বেলক ছুলট সেলে অেভীর
সরাতস্বীবেটা। পাবে প্রবালহর ক্রমােত শব্দটা শুেলত ভালোই োেলে। একবার ভাবে
েীলচ সেলম পাবে সপবরলয় জঙ্গলের ঐ পাশটা বেলয় একটু সেঁলট আসলব। বকন্তু সখয়াে হে
ঢালের মাটি সভজা, কাো কাো হলয় আলে। বপেলে পলড় সেে শাড়ী টাড়ী সব েষ্ট
হলব। সফ্ােটা আবার বাজলে। ধরে জুলেখা। বমজাে। সস অবফ্স সেলক আজ একটু
আলে সববরলয় পড়লব। বকছু আেলত হলব জুলেখার জন্য? সকাোও সযলত চায় জুলেখা?
বাইলর সখলত চায়? মলে সযলত চায়? বক চায় সস? তার জন্য বমজাে আকাশ পাতাে এবিং
সারা ববশ্ব এলে বেলত প্রস্তুত।
জুলেখা সসসব বকছুই চায় ো। সস সিংলিলপ সসটা জাবেলয় বেলয় সফ্াে সরলখ বেলয় বাড়ীর
বেলক রওো বেে। রান্না করলত মে চাইলে। সোকটা বািংোেী খাবার সখলত পেন্দ কলর।
ো হয় আজলক একটু রান্না করে। বফ্রবত পলে সেখে ইয়াব্বড় একটা কালো কুচকুলচ
কাঠলবড়ােী। চারবেলক ছুটাছুটি কলর সোপোলড়র মলে বক সযে খু াঁজবেে। জুলেখালক
সেলখই এলকবালর পাের বলে সেে। হাাঁ কলর সসই সয তাবকলয় আলে, সচালখর পেকও
সফ্েলে বলে মলে হে ো। জুলেখা বফ্ক কলর সহলস সফ্েে। “বক সেখবেস সর অমে হা
কলর?”
কাঠলবড়ােীটা মলে হে তার কো বুেলত সপলরলে। সস শরীরটালক সকমে কলর সযে
একটু সোোে, সযে বেলত চাইলে ‘জাবে ো’। তারপর কো সেই বাতিা সেই এক সেৌড়
বেলয় এলকবালর জুলেখার োলয়র উপর এলস পড়ে। জুলেখা ধরবার জন্য হাত
বাবড়লয়বেে বকন্তু ধরা বেে ো সস। আলরক োফ্ বেলয় মাটিলত োাঁবপলয় পলড় সেৌড় বেলয়
পাোে। জুলেখা তার োম বেে ‘বপচ্চী’। এমে কালো কুচকুলচ কাঠলবড়ােী সেলশ োকলত
সস কখে সেলখবে। এখালে আসা অববধ হ্ািংো পাতো কলয়কটালক সেলখলে বলের মলে
সোটাছুটি কলর সবড়ালত। বপচ্চীলক প্রেম সেখে।
যতই সাবধালে চোলফ্রা করুক, শাড়ীর তেটা ঠিকই বভলজ চুপচুলপ হলয় সেে। পা এবিং
জুতা কাোয় মাখামাবখ। এভালব সারাবেে কাটালো তার পলি সম্ভব হলব ো। বাসায়
বফ্লর এলকবালর সোেে করবার বসদ্ধান্ত বেে। তার শুবচবায়ু আলে। আলে, আবার সেই।
যখে সেই তখে সস যা ইলচ্ছ তাই করলত পালর, আবার যখে আলে তখে একটা েকেলক
বজবেষও ছু াঁলত সেলে শরীর বঘে বঘে কলর। যখে সমমে সবাধ কলর।

