মাইক তার রদ্দি মাককা দ্দিক আি ট্রাক চাদ্দিয়ে যখন তার ড্রাইভয়েয়ত এয়ে থামি, তখন
প্রাে েকাি দশটা। চা টা মাত্র শশষ কয়রয়ে দ্দমজান। দূয়র জঙ্গয়ির শভতর শথয়ক
জুয়িখায়ক শের হয়ত শদয়খ স্বদ্দি শিি। আর দ্দকছুক্ষয়নর ময়ে না দ্দিরয়ি শে হেত
দ্দনয়জই চয়ি শযত তায়ক খ ুঁজয়ত।
মাইকয়ক শদয়খই বুঝি আয়ের দ্দদন রায়ত শে শিট পুয়র দ্দেোর শখয়েয়ে। দামী মদ খাোর
িেো তার শনই। শে োধারণত েিা দ্দেোর খাে। শখয়ে ডাব্বা হয়ে থায়ক। এক বেঠয়ক
িাুঁচটা-েেটা োোড় করা তার জন্য শতমন শকান অোে ব্যািার নে। দ্দমজানয়ক শদয়খ
দ্দেশাি একটা হাই িাইভ দ্দদি। “শকমন আয়ো েে? কাজ কম ক শকমন চিয়ে?”
তার জড়ায়না কন্ঠস্বর শুয়নই একটু প্রমাদ গুনি দ্দমজান। শে মাইকয়ক অয়নক দ্দদন ধয়র
শদখয়ে। জায়ন, মাতাি থাকুক, না থাকুক, মাইক কখন শকান িািতু কাজ কয়র না। শে
দ্দনয়জর মত কাজ কয়র চয়ি যায়ে। োোে দ্দেয়ে আোর কাদ্দড় কাদ্দড় দ্দেোর খায়ে। তার
কায়জ শেই জন্য শকান েমস্যা হে না। অেশ্য তায়ক দ্দদয়ে গুরুত্বপূণ ক কাজ করায়ি দ্দমজান
েতকক থায়ক। একোর ইট িাথয়রর কাজ কদ্দরয়েদ্দেি। তখন কায়জ ছুটি দ্দনয়েদ্দেি।
দ্দমজান মাইয়কর দ্দিয়ঠ একটা আিয়তা চািড় শময়র েিি, “আদ্দম শতা ঠিকই আদ্দে।
ক চয়ি শযত, শতামার ড্রাইদ্দভিং
শতামার শয অেস্থা, পুদ্দিশ ধরয়ি শতা ঐ মুদ্দড়র টিন োয়েয়জ
করাও েন্ধ হয়ে শযত।”
খ্যাক খ্যাক কয়র উঁচু েিাে হােি মাইক। “আয়র, পুদ্দিশ শকন আমায়ক ধরয়ে? আদ্দম
যখন মাতাি থাদ্দক, তখন খে োেধায়ন োড়ী চািাই।”
শহয়ে মাথা ঝাুঁকাি দ্দমজান। “েে মাতািরাই তাই ময়ন কয়র। এদ্দিয়ডন্ট দ্দক এমদ্দন এমদ্দন
হে ময়ন কয়রে? চি, কাজ শুরু করা যাক। েমে িােয়ে।”
“তুদ্দম এগুয়ত থাক। আদ্দম যন্ত্রিাদ্দত দ্দনয়ে আেদ্দে।” শশয়ডর দ্দদয়ক হাুঁটয়ত হাুঁটয়ত দ্দিছু
দ্দিয়র তাদ্দকয়ে দূয়র জুয়িখায়ক নজয়র িড়ি তার। “শতামার েউ না?ওদ্দদয়ক শকাথাে
দ্দেয়েদ্দেি? জঙ্গয়ির ময়ে কত ধরয়ণর প্রানী আয়ে। অয়নয়ক েয়ি এদ্দদয়ক নাদ্দক কয়োটি
আয়ে। োেধান কয়র দ্দদও। এয়তা কম েেস্ক শময়ে দ্দেয়ে কয়রে তুদ্দম! ইিংয়রজীওয়তা
শোধহে দ্দকছু জায়ন না। তার োয়থ কথাোতকা দ্দকছুই েিা যায়ে না।”
দ্দমজান নীচু েিাে েিি, “ওর োয়থ শতামার কথা েিার দরকার শনই। যা িায়ে আমায়ক
েি। ও ইিংয়রজী িড়য়ত, দ্দিখয়ত িায়র, েিয়ত অসুদ্দেধা।”
মাইক দ্দেড়দ্দেদ্দড়য়ে েিি, “আমার কথা েিয়ত েয়েই শেয়ে। আদ্দম কাজ করয়ত আদ্দে।
কাজ শশষ হয়ি চয়ি যায়ো।”
দ্দমজান জুয়িখা োোে না শি ুঁেয়না িযন্তক অয়িক্ষা করি। তায়ক শদয়খ ময়ন হি শে খে
চমৎকার শমজায়জ আয়ে। দ্দমজানয়ক শদয়খ দ্দমদ্দি কয়র হােি। “জঙ্গয়ির শভতরটা এয়তা
সুন্দর। িায়ে চিা িথটা দ্দদয়ে অয়নক দূর যাওো যাে। িথটা শক োদ্দনয়েয়ে?”
শ্রাে করি দ্দমজান। “আদ্দম যখন দ্দকয়নদ্দেিাম তখন শথয়কই আয়ে। হেত আয়ে মানুষ
জন চিায়িরা করত। কত দূর দ্দেয়েদ্দেয়ি আজয়ক?”
“আধা মাইি হয়ে। িথটা শভজা। শেশী শজায়র হাুঁটা যাে না। চা শখয়েেন?”
“হ্াুঁ। শতামায়ক এক কাি োদ্দনয়ে শদে?”
মাথা নাড়ি জুয়িখা। “আদ্দম োদ্দনয়ে শনে। আিদ্দন যান। শিাকটা যন্ত্রিাদ্দত দ্দনয়ে শশড

শথয়ক শেদ্দরয়ে দদ্দক্ষন দ্দদয়ক শেি। টয়ি টয়ি হাুঁটয়ে। এই মাতািটায়ক োড়া দ্দক অন্য
মানুষ িাওো যাে না?”
“ও মানুষটা ভায়িা। একটু টায়ন এই আরদ্দক!” দ্দমজান মাইয়কর হয়ে অজুহাত শের করার
শচিা করি। জুয়িখা মদ্য িান িেন্দ কয়র না। তায়দর িদ্দরোয়র শকউ নাদ্দক কখন ওেে
কয়র দ্দন। দ্দমজানয়ক শে প্রথয়মই এই একটা ব্যািায়র েরােদ্দর দ্দনয়ষধ কয়রয়ে।
জুয়িখা শুষ্ক েিাে েিি, “মদ মানুয়ষর স্বত্তায়ক নি কয়র শদে। এই োদা শিাকটায়ক
আমার এয়কোয়রই দ্দেশ্বাে হে না। ও িেোর জন্য েে করয়ত িায়র।”
এই কথা েিার কারণটা িদ্দরষ্কার হি না দ্দমজায়নর কায়ে। মাইক েৎ মানুষ। জুয়িখার
এমন একটা খারাি ধারনা হোর শকান কারণ শনই। জুয়িখা োোর ময়ে চয়ি শেি।
দ্দমজান মাইয়কর দ্দিছু দ্দনি। শে এক হায়ত শচইন ে এেিং অন্য হায়ত একটা কুড়াি দ্দনয়ে
খে শহয়ি দুয়ি হাুঁটয়ত হাুঁটয়ত যায়ে। মাইয়কর শকান দ্দকছুয়তই শকান তাড়া শনই। শয
কাজ এক ঘন্টাে হে শেই কাজ শে দুই ঘন্টাে কয়র। দ্দমজায়নর তায়তও শকান েমস্যা
শনই। মাইক িেো ডােি হাুঁয়ক না। তার দুই ঘন্টা িাগুক আর দ্দতন ঘন্টা িাগুক, িেো
শেই এক ঘন্টারই। এটাই দ্দমজায়নর িেন্দ। শে কায়রা মাথাে কাঠাি ভাঙার শচিা কয়র
না।
শচইন ে দ্দনয়ে কাজ করার েেয়চয়ে েড় েমস্যা হি, অদ্দতদ্দরক্ত শব্দ কয়র। দ্দমজায়নর
এয়তা শব্দ িেন্দ হে না। মাইক আোর ওেে দ্দনয়ে শতাোক্কা কয়র না। শে কায়ন হেত
একটু অল্প শশায়ন। একেমে নাদ্দক খে েন্দুক দ্দিেতি দ্দনয়ে ঘাটাঘাটি করত। কায়নর
উির খে অতযচার যাে, তার ভাষ্য অনুযােী। প্রাে ঘন্টা দুয়েক একটানা কাজ করি
মাইক। দ্দমজান তার োয়থ এদ্দদক শেদ্দদক একটু হাত িাোি। প্রথয়ম োেটায়ক দ্দতন-চার
ফুয়টর শোট শোট অিংয়শ কাটয়ে মাইক। েদ্দরয়ে েদ্দরয়ে শেগুয়িায়ক এক জােোে স্তুি
করয়ে শে। িয়র কুড়াি দ্দদয়ে এই প্রয়তযকটা অিংশয়ক আোর জ্বািানী কায়ঠর োইজ কয়র
কাটয়ে।
কাজ করয়ত করয়ত শহয়ড় েিাে োন ধয়র মাইক। ইিংয়রজী শকান একটা োন। শেই
োয়নর মাথামুন্ডু দ্দকছুই শোয়ঝ না দ্দমজান। শুধু এই টুকু শোয়ঝ, এটা কাদ্দি দ্দমউদ্দজক। শে
দ্দকছু দ্দকছু শুয়নয়ে, দ্দকন্তু মাইয়কর োওো োন গুয়িা শে কখন শশায়ন দ্দন। হেত অয়নক
পুরায়না োন। মাইকয়ক দ্দজয়েে কয়র শকান িাভ শনই। শে শুধু শজায়র শজায়র হায়ে,
ব্যাখ্যা কয়র কখন দ্দকছু েিার প্রয়োজন ময়ন কয়র না।
ঘন্টা দুই িয়র একটু দ্দেরদ্দত শনোর িািা এয়িা। দ্দমজান এক জে িাদ্দন এয়ন দ্দদি।
শেচারী এয়কোয়র শঘয়ম শেয়ে। শম মায়ে তািমাত্রা এখয়না শতমন েরম নে। দ্দকন্তু
দ্দকছুক্ষন কাজ করয়িই ঘাম ছুয়ট যাে। শরায়দ দাুঁদ্দড়য়েই দ্দমজান শায়টরক নীয়চ ঘাময়ে।
একটা গুুঁদ্দড়র উির আরাম কয়র েয়ে জে শথয়ক ঢক ঢক কয়র িাদ্দন শখি মাইক। তার
ব্যেহার চাুঁচায়োিা নে। শে শ্রদ্দমক শশ্রনীর মানুষ, শেই রকমই তার আচার আচরণ।
দ্দমজান অভযি হয়ে শেয়ে। মাইক হঠাৎ জঙ্গয়ির দ্দদয়ক তাদ্দকয়ে উয়ত্তদ্দজত হয়ে
েিি,“হদ্দরণ! শদয়খে? এই দ্দতনয়টয়ক আদ্দম আয়েও শদয়খদ্দে। শতামার এদ্দদয়কই শোধহে
শকাথাও থায়ক। ওহ, শময়র শখয়ত যা মজা িােয়ে না! আয়ে শযতাম হদ্দরণ শীকায়র।
কয়েক েের আর যাই না। আজকাি শীকায়র শযয়তও আিস্য িায়ে। আমার োো দ্দেি

খে েড় শীকারী। ভল্লুক িযন্তক শময়রয়ে। আয়রকটু হয়ি তায়কও িরিায়র িার কয়র
দ্দদয়েদ্দেি এক ভল্লুক। হঠাৎ কয়র শিেন শথয়ক এয়ে আক্রমণ কয়র। দ্দকন্তু োোর কিাি
ভায়িা দ্দেি। এক মুহূতক আয়ে শটর শিয়ে যাে। েমে মত েয়র দ্দেয়ে একটা গুিী জন্তুটার
হাট ক েরাের চাদ্দিয়ে শদে। যাই শহাক, োোর োয়থ আদ্দম শোটয়েিাে হদ্দরণ শীকায়র
শযতাম খে। প্রয়তযক েের দুইটা দ্দতনটা দ্দেশাি দ্দেশাি হদ্দরণ মারতাম। েোইয়ক দ্দদয়ে
থুয়েও যা থাকত তায়ত আমায়দর েের চয়ি শযত। মজাই িায়ে হদ্দরয়ণর শোশত।”
হদ্দরণ দ্দতনটায়ক দ্দমজানও আয়ে শদয়খয়ে। মা এেিং দুই োচ্চা। হদ্দরণীটা শীয়তর আয়ে
আয়ে োচ্চা প্রেে কয়রদ্দেি। প্রদ্দত শীয়তই শে োচ্চা দ্দনয়ে হদ্দরণীয়দরয়ক চিায়িরা করয়ত
শদয়খ। শদয়শ থাকয়ত সুন্দরেয়ন দ্দেয়ে হদ্দরয়ণর মািংশ দু’ একোর শখয়েয়ে, দ্দকন্তু তায়ত
তার দ্দনয়জর খে একটা আগ্রহ শনই। শদখয়তই তার ভায়িা িায়ে। মা হদ্দরণীটা েড় েড়
শচাখ শময়ি তায়দর দ্দদয়ক তাদ্দকয়ে আয়ে। োচ্চা দু’টা এদ্দদক ওদ্দদক ছুটা ছুটি করয়ে।
তায়দর চিায়িরার শকান ঠিক শনই; কখন েন্ধযাে আয়ে, কখন আোর ভর দুপুর শেিা।
তায়দরয়ক শযয়হতু শকউ শকান দ্দেরক্ত কয়র না, মানুষ শদয়খ তারা আয়দ ভে িাে না।
মাইয়কর শোধহে একটু শখিা করয়ত ইয়ে হি। শে হঠাৎ উয়ঠ দাুঁদ্দড়য়ে েিি, “শদখ,
এই খান শথয়ক আদ্দম দ্দকভায়ে ঐ হদ্দরণীটায়ক আঘাত কদ্দর। শ’ খায়নক ফুট শতা হয়েই,
না? এক েমে আদ্দম বুয়মরািং চািায়নাে খে দক্ষ দ্দেিাম। এখায়ন শতা আর বুয়মরািং শনই।
একটা ডাি শকয়ট োইজ কয়র দ্দনয়ি বুয়মরািং দ্দহোয়ে চািায়না যায়ে।”
শে শচইন ে ব্যেহার কয়র দ্রুত হায়ত একটা বুয়মরািং োইয়জর ডাি কাটি। শেটায়ক
হায়ত দ্দনয়ে হদ্দরণীটায়ক দ্দনশানা করয়ত করয়ত েিি, “এটা অেশ্য দ্দিয়র আেয়ে না, দ্দকন্তু
ওর োয়ে আদ্দম ঠিকই িাোে।”
দ্দমজান তটস্থ কয়ন্ঠ েিি, “ময়র-টয়র যায়ে নায়তা? তুদ্দম শতা জান এটা শেআঈনী।”
হা হা কয়র হােি মাইক। “আয়র, তুদ্দম শুধু শুধু ভে িাে, েে। দ্দকচ্ছু হয়ে না ওর।
একটা ধাক্কা মত খায়ে, তার ির শদয়ে শদ ড়। শদখ এোর। এক, দুই, দ্দত…ন…”
মাইক কাঠটায়ক ছুড়োর আয়েই একটা কাুঁয়চর শেট বুয়িয়টর মত ছুয়ট এয়ে তার
তিয়িয়ট আঘাত করি। কদ্দকয়ে মাটিয়ত আেয়ড় িয়ড় শেি মাইক, শিট শচয়ি ধয়র
শোঙায়ত িােি। ভে শিয়ে তার িায়শ ছুয়ট দ্দেয়ে দাুঁড়াি দ্দমজান। পুয়রা ব্যািারটা এয়তা
দ্রুত ঘয়টয়ে শয শে ঠিক ঠাহর করয়ত িায়র দ্দন দ্দক ঘটি। কাুঁয়চর শেটটা মাটিয়ত িয়ড়
আয়ে, অোক হয়ে শেটা হায়ত তুয়ি দ্দনি দ্দমজান। তার শিেয়ন শকউ দ্রুত িায়ে ছুয়ট
আেয়ে। শিেন দ্দিয়র শদখি, জুয়িখা! তার আলু থালু শাড়ী, খাদ্দি িা, দ্দিঠমে েড়ায়না
চুি এেিং জ্বিন্ত দৃদ্দি শদয়খ দ্দক ঘয়টয়ে বুঝয়ত োকী থাকি না দ্দমজায়নর। জুয়িখা দ্দনশ্চে
উির শথয়ক শদয়খয়ে মাইক দ্দক করয়ত যাদ্দেি। শে শেট ছুয়ড় শময়র ধরাশােী কয়রয়ে
মাইকয়ক। যদ্দদ শডয়কর উির শথয়ক ছুয়ড় থায়ক, তাহয়ি কম কয়র হয়িও একশ’ ফুট দূর
শথয়ক ছুয়ড়য়ে। তার মাথা ঝম ঝম করয়ে। অদ্দেশ্বাষ্য ব্যািার। এয়তা দূর শথয়ক এয়তা
দ্দনখ ুঁতভায়ে এেিং এয়তা শজায়র দ্দক কয়র মারি জুয়িখা? মাইক শিট শচয়ি ধয়র এখনও
মাটিয়ত শুয়ে আয়ে। তায়ক শকান করুণা শদখাি না জুয়িখা। দ্দমজায়নর িাশ কাটিয়ে
মাইয়কর িায়শ দ্দেয়ে দাুঁড়াি। নীচু হয়ে এক হাত োদ্দড়য়ে টি শায়টরক কিার শচয়ি ধয়র
প্রাে শুয়ন্য তুয়ি শিিি তায়ক। দ্দহেদ্দহদ্দেয়ে েিি, “শনা! শনভার। খন কয়র শিিে।

শডদ্দভি!”
মাইক ব্যাথার ময়েও অোক হয়ে তাদ্দকয়ে দ্দেি। তায়ক শেয়ড় দ্দদয়ত ধিাে কয়র আোর
মাটিয়ত িড়ি। শকাুঁকায়ত শকাুঁকায়ত কয়েক িা দ্দিদ্দেয়ে শেি শে। “দ্দমজান, দ্দক হয়ে
এেে?”
দ্দমজান দ্দক করয়ে বুঝয়ত িারয়ে না। শে দ্রুত েিি, “মাইক, চয়ি যাও। আদ্দম শতামায়ক
িয়র শিান শদে।”
মাইক অোক শচায়খ জুয়িখায়ক শদখয়ত শদখয়ত শেশ খাদ্দনকটা দূরত্ব শরয়খ তার োড়ীর
দ্দদয়ক চয়ি শেি। কয়েক মুহূতক িয়রই তার োড়ীর চয়ি যাোর শব্দ িাওো শেি।
হদ্দরণগুয়িায়ক হাত শনয়ড় চয়ি শযত েিি জুয়িখা। তারা শযন তার ইদ্দঙ্গত বুয়ঝ ধীয়র
ধীয়র েভীর েয়নর দ্দদয়ক চয়ি শেি। এোর আগুন ঝরা দৃদ্দিয়ত দ্দমজায়নর দ্দদয়ক তাকাি
জুয়িখা। “শকউ যদ্দদ ওয়দর শকান ক্ষদ্দত কয়র, তার েিা শটয়ন দ্দেয়ড় শিিে আদ্দম।”
দ্দমজান দ্দমনদ্দমদ্দনয়ে েিি, “ও ওয়দরয়ক মারয়ত চাে দ্দন, জুয়িখা। একটু শখিা করদ্দেি।”
দ্দমজায়নর দ্দদয়ক কঠিন শচাখ শময়ি তাদ্দকয়ে থাকি জুয়িখা। যখন কথা েিি তখন তার
কন্ঠস্বর শেশ েম্ভীর এেিং কককশ শশানাি, শেখায়ন রাে এেিং শক্ষায়ভর িদ্দরষ্কার দ্দচহ্ন। “শক
জুয়িখা? আদ্দম জুয়িখা না। আদ্দম চাুঁদনী। আমার োয়থ শেতানী করয়ি জীেন দ্দনয়ে
শনে। েয়ি দ্দদদ্দে ওয়ক।”
ঘুয়র দাুঁড়াি জুয়িখা। দৃপ্ত িায়ে শেঁয়ট োোর শভতয়র ঢুয়ক শেি। দ্দমজান হতোক হয়ে
শেশ দ্দকছুক্ষন দ্দনিঃশয়ব্দ দাুঁদ্দড়য়ে থাকি শেখায়ন। চাুঁদনী শক? শকন জুয়িখা দ্দনয়জয়ক চাুঁদনী
েয়ি িদ্দরদ্দচে দ্দদয়ে? তার মাথাে দ্দকছুই ঢুকয়ে না। জুয়িখা তায়ক আিদ্দন কয়র েয়বাধন
কয়র দ্দন। েয়িয়ে ‘তুই’! এটাও তার কায়ে দ্দেশ্বােয়যাগ্য ময়ন হয়ে না। োোর শভতয়র
শযয়ত তার এখন েদ্দতয েদ্দতযই ভে হয়ে। জুয়িখার দ্দক তাহয়ি মাদ্দিিি িায়ে কানাদ্দিটি
আয়ে? এইেে শে মুদ্দভয়ত শদয়খয়ে, েয়ল্প িয়ড়য়ে, দ্দকন্তু এটা শয োিয়ে হয়ত িায়র শেটা
শে কখনই ঠিক দ্দেশ্বাে কয়র দ্দন। এদ্দক দ্দেিয়দ িড়ি শে? আড় শচায়খ োোর দ্দদয়ক
তাদ্দকয়ে দ্দনদ্দশ্চত হি জুয়িখা ওয়ক শদখয়ে না। তারির শশয়ডর শিেয়ন দ্দেয়ে তার ঘদ্দনি
েন্ধু রহমতয়ক শিান করি। ব্যেোর কায়জ আয়মদ্দরকাে দ্দেয়েদ্দেি কয়েক েপ্তাহর জন্য।
দ্দনশ্চে দ্দিয়র এয়েয়ে। শিায়ন তায়ক িাওো শেি না। শময়েজ রাখি একটা। শে শযন
শময়েজ শিয়িই তায়ক শিান কয়র। খে জরুরী। জীেন মরন ব্যািার। যদ্দদ দ্দমজান শকান
কারয়ণ শিান না ধয়র, তাহয়ি রহমত শযন শময়েজ রায়খ। দ্দমজান সুদ্দেধা মত তায়ক কি
ব্যাক করয়ে।

