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ইদান ীং একটা সমস্যা দদখা দদয়েয়ে। আয়ের মত তাসাড়ুরা পার্ট িয়ত দেয়ে
দলছুট হয়ে দে দখলয়ত দলয়ে োয়ে তা নার সমায়ের কারয়ে আর হয়ে
উঠয়ে না। দকান না দকান একটা ছুতা তুয়ল তারা দেষ্টা কয়র তাস দখলাে
োেড়া োাঁধায়ত। দেয়েস করয়ল এয়কক েন এয়কক অজুহাত দদে। রদনর
ধারো পুরুষয়দর সায়ে দকামর দেঁয়ধ একটু ঝেড়া না করয়ত পারয়ল
মদহলায়দর আনন্দ হে না।
এই শদনোর আোর সাইয়দর োসাে তায়সর আড্ডা েয়সয়ে। পার্ট ি ফার্ট ি দকছু
নে। শুধু দেয়লয়দর তাস দখলা হোর কো দেল। দকন্তু এক দু’ েন কয়র
স্ত্র রাও এয়স পয়ড়য়ে। দেয়লয়ময়েরা একটু েড় হওোে তায়দরয়ক আর দটয়ন
দেঁেয়ড় আনার েন্ত্রো দনই।
আে তায়সর আড্ডাে আলাপ শুরু হয়েদেল োদিন ট্রুয় ায়ক দনয়ে। আো
খায়নর প্রাইয়েট দহদলকপ্টায়র েয়ড় তার প্রাইয়েট দ্ব য়প দেয়ে দস দফ ায়রল
কনদিক্ট অে ইন্টায়রি রুল দেয়েয়ে। কানা ার প্রাইম দমদনিারয়দর ময়ে
এটাই প্রেম।
কে র ট্রূয় ার খুেই েক্ত। দস মাো চুলকায়ত চুলকায়ত েলল, “আয়র োই,
আপনারা সে দকছুয়ত শুধু ভুল ধরয়ত ওস্তাদ। আো খান হয়ে তার োোর
দেয়শষ েন্ধু দেল। তারা দতা পাদরোদরক েন্ধু। েন্ধুর দ্ব য়প একটু দেড়ায়ত
দেয়ল এয়তা দক সমস্যা?”
রদন োাঁকা েলাে েলল, “আো খায়নর প্রদতষ্ঠায়ন কানা ার সরকার অয়নক
টাকা পেসা অনুদান দহসায়ে দদে। কয়েক দদন আয়েও ১৫ দমদলেন লার
দেয়ে। আর ভুল দতা আমরা ধরদে না, ধয়রয়ে কানা ার দফ ায়রল এদেক্স
কদমশনার। োদিয়নর হয়ে েড় েড় োতদেৎ, কায়মর দেলাে অষ্টরম্ভা।”

লাল োই হাসয়ত হাসয়ত েলল, “আপদন দতা েলয়েনই। আপদন হয়লন
কঞ্জারয়ের্টেয়দর দয়ল। ট্রুয় া মানুষ োয়লা। দুই একটা ভুল দতা দে দকউ
করয়ত পায়রই।”
রদন েলল, “লাল োই, কঞ্জারয়ের্টে েলয়েন না, েলয়েন প্রয়েদসে
কঞ্জারয়ের্টে।”
লাল োই দকছু একটা েলয়ত োদেল দকন্তু তার মুয়খর কো মুয়খই দেয়ক
দেল। দেলা সাঙ্গ পাঙ্গ দনয়ে ছুয়ট এয়লা। “দাাঁড়াও, দাাঁড়াও। দতামায়দর
কঞ্জারয়ের্টে দনতার কান্ড দদয়খে? কদে কদে দময়েয়দর দপেয়ন ছুয়ট দেড়াে!
দেিঃ দেিঃ।”
েলাই োহুল্য দস দপদস পার্ট ির দেেত দনতা প্যাদট্রক ব্রাউয়নর কো েলয়ে।
তার দেরুয়ে দেৌন হেরান র অদেয়োে তুয়লয়ে দুই েন মদহলা।
রদন শ্রাে করল। “এয়কোয়র দেইজ্জত কয়র দদয়ে দেল। তয়ে পার্ট ির
েনদপ্রেতার দকান ক্ষদত হয়েয়ে েয়ল ময়ন হয়ে না।”
দেলা েলল, “দতামরা পুরুয়ষরা এয়তা খারাপ দকন? দময়ে দদখয়লই দেে
ঝুয়ল পয়ড়? দে দেিঃ! একটার পর একটা দকয়লীংকার দেদরয়ে আসয়ে, মুদে
ইন্ডাদি, পদলর্টক্স, কয়প িায়রট অদফয়স, আদালয়ত – দময়েয়দর দকাোও দেয়ে
শাদি দনই পুরুষয়দর েন্য।”
রুমা তার সায়ে দোে দদল। “এয়েোয়র ঠিক েয়লে। আশ্চে!ি একটার পর
একটা। প্রেম প্রেম আদম দতা দময়েগুয়লায়কই দদাষ দদদেলাম। োেদেলাম
দনশ্চে দকান একটা উয়েশ্য দনয়ে দেয়ে, কাে হাদসল হয়ে দেয়ে এখন খুে
নাদলশ হয়ে। দকন্তু ব্যাপারটা দতা তা নে। ঐ অসেয পুরুষগুয়লা সোই দময়ল
দময়েয়দর দূে িলতার সুয়োে দনদেল।”

সাইদ েলল, “সমস্যা হয়েয়ে অন্য োেোে। দকছু দকছু দক্ষয়ে দময়েরা
দনয়েরাই হেত না বুয়ঝই আস্কারা দদয়েয়ে। আোর অয়নক দক্ষয়ে সমেমত
আপদি কয়র দন, হে েয়ে চুপ কয়র দেয়কয়ে, দকীংো দেয়েয়ে আপদি করয়ল
োয়লার দেয়ে মন্দই দেশ হয়ে। োর ফয়ল, োরা সুয়োেসন্ধান তারা
সুয়োয়ের সদব্যােহার কয়র তায়দরয়ক সমায়ন হেরাে কয়র দেয়ে। এই
প্যাদট্রক ব্রাউয়নর দক্ষয়ে দে দু’র্ট দময়ে এদেয়ে এয়সয়ে তায়দর কোই ধর।
একেন েখন প্যাদট্রক ব্রাউয়নর অদফয়স সামার স্টুয় ন্টস দহসায়ে কাে
করদেল তখন এই দেৌন হেরান র ঘটনাটা ঘয়ট। দকন্তু দসটা দনয়ে দময়েটা
প্রেয়ম কাউয়ক দতা দকছু েয়লই দন েরীং পয়রর েের আোর দফয়র এয়সয়ে
তার অদফয়স কাে করয়ত। দময়েটা তাহয়ল দক দময়সে দদল? প্যাদট্রক ব্রাউন
দনশ্চে দতমন খারাপ দকছু কয়র দন। েদদ করত, তাহয়ল দময়েটা দনশ্চে দফয়র
আসত না। এটা দতা এক ধরয়নর উৎসাহ দদো। এেীং এখায়নই হয়ে
দময়েয়দর ভুল।”
দেত েলল, “এই কারয়েই দতা দেেন দোয়মদশয়ক দকায়ট ি দনয়ে দেয়েও দকান
লাে হল না। দে সে দময়েয়দর সায়ে দস অোদেত ব্যােহার কয়রয়ে তারা
দনয়েরাই দেঁয়ে পয়ড় ওর সায়ে েন্ধুত্ব েোে দরয়খদেল। োর ফয়ল এটা
প্রমাদেত হে দন দে দোয়মদশর ব্যােহার োস্তদেকই দেপদেনক দেল।”
লতা েলল, “দদয়খন দেত দা, দময়েরা হয়ে মায়ের োদত। তায়দর মন টন
একটু নরম হে। মানুষয়ক তাড়াতাদড় ক্ষমা কয়র দদে। তাই েয়ল এইরকম
সুয়োে দনয়ে?”
রদন েলল, “েতদদন না দময়েরা ‘না’ েলা দশখয়ে - দোয়র এেীং পদরষ্কার
েলাে - ততদদন এসে েলয়তই োকয়ে। দকউ েদদ োয়ে আমার কযাদরোয়রর

েন্য আদম সে দকছু সহ্য করয়ত রাে আদে, তাহয়ল এসে দকানদদন েন্ধ
হয়ে না।”
দেলা েলল, “দকন্তু এই পুরুষ শাদষত সমায়ে েদদ পয়দ পয়দ দময়েয়দরয়ক
এোয়ে োাঁধার সম্মুখ ন হয়ত হে তাহয়ল তায়দর উপােই ো দক?”
োলাল এতক্ষন চুপোপ শুনদেল। তার হায়ত খুেই োয়লা কা ি এয়সয়ে। এই
ি মুখ
সে আলাপ দরয়খ দস দখলার েন্যই দেশ আেহ । দকন্তু এই পোয়ে
খুলয়তই হল। “সময়ের সায়ে সায়ে সেই হে। একসমে দময়েরা দোট
দদয়ত পারয়তা না, দোয়ট দাাঁড়ায়ত পারত না, এখন দতা আর দসই সমে
দনই। ধধে ি ধারন করয়ত হয়ে। এই দদয়খন আমায়দর দফ ায়রল েেন িয়ময়ন্টর
ি
কযাদেয়নয়ট দেয়ল দময়েয়দর সীংখ্যা এখন অয়ধকি অয়ধক।”
রদন োাঁকা েলাে েলল, “ট্রুয় ার আয়রক ঢীং। দময়েয়দর দোট পাোর
ধান্দা।”
সাইদ দহয়স দফলল, “তুদম শুধু ওর ভুল ধর। এয়ত খারাপটা দক হয়েয়ে?”
রদন েলল, “ব্যাপারটা আমার কায়ে একটু এফারয়মর্টে একশয়নর মত ময়ন
হয়েয়ে। দোর কয়র সমান সমান করাটা দক ঠিক? এর ফয়ল পুরুষয়দর ময়ে
োরা হেত দেশ দোগ্য দেল তারা অয়নয়ক োদ পয়ড় দেয়ে োকয়ত পায়র।
আদম ময়ন কদর দোগ্যতা খুে গুরুত্বপূে ি। শুধু নার দকীংো পুরুষ েয়ল দোগ্যতা
কম োকা সয়ত্বও কায়রা দকান পদ পাওো উদেৎ নে।”
ি দস েলল,
প্রম লা সাধারেত কো োতিা দেদশ েয়ল না। দকন্তু এই পোয়ে
“দকন্তু দসটাই দতা হয়ে সে োেোে। দময়েরা োয়লা পদ পাে না, দেয়লয়দর

সমান দেতন পাে না। এফারয়মর্টে একশন দতা আমরাও োই না। দকন্তু
ি দদো উদেৎ নে?”
দময়েয়দর দোগ্যতার সঠিক মোদা
দেত হা হা কয়র হাসল। “আয়র, দেলা োে য়ক দদয়খ দতামারও দদদখ এখন
মুয়খ কো ফুয়টয়ে।”
দেলা দোর েলাে েলল, “ফুটয়েই দতা। আর কতকাল মুখ বুয়ে োকয়ে?
দময়েরা কম িয়ক্ষয়ে দেয়ে একই কাে করয়ে অেে টাকা-পেসা পায়ে কম।
এটা দেিা করা োে?”
কে র েলল, “োে , আমরা আপনায়দর শ্ত্রু নই। আমরা হলাম েন্ধু।
আমায়দর উপর খামাখা দরয়ে দেয়ে দক লাে?”
রুমা েলল, “দক েন্ধু আর দক শ্ত্রু দসটা আয়ে দেয়ক েলার দকান উপাে
দনই। আদেে আনসার য়ক দদয়খ দতা ময়ন হে োো মােটা উলয়ট দখয়ত
োয়ননা। অেে ওর কান্ডটা দদখ।”
লাল োই েলল,”আদেে আনসাদরটা দক?”
সাইদ েলল, “আয়মদরকান এক্টর। োত য়ত োরত ে। দনটদিয়ক্সর একটা
নতুন দসটকয়মর প্রধান েদরয়ে অদেনে কয়র খুে নাম কয়রয়ে। দুইটা এদম
এওো ি এেীং দোয়েন দলায়ের দেি এক্টর দহসায়ে পুরষ্কার দপয়েয়ে
দটদলদেশন দসদরে দমউদেকযাল অেো কয়মদ য়ত ‘মািার অে নান’ এর
েন্য। দকন্তু ঐ পুরষ্কার পাওোই হয়েয়ে কাল।”
োলাল হাসয়ত হাসয়ত েলল, “শুধু পুরষ্কার দপয়লও হেত দকছু হত না।
দকন্তু দময়েয়দর দেৌন হেরাদনর দেরুয়ে সমে িন োদনয়ে দকায়ট ‘Time’s
up’ এর দপন লাদেয়ে ধরা দখয়ে দেয়ে। দময়েটার দোয়খ দস একটা

দহয়পাদিট দহসায়ে দেদিত হয়ে দেয়ে। না হয়ল হেত দময়েটা এদেয়েও
আসত না। োই দহাক, আনসার দেোর এয়কোয়রই ধরাশাে হয়ে দেয়ে।"
ইলা এতক্ষন চুপোপ সোর কো শূনদেল। দস এোর স্বাম র কোর প্রদতোদ
কয়র েলল, “দেোর হয়ে দকন? একটা দময়ে দ য়ট এয়সয়ে েয়লই দে
এয়কোয়র দেোনাে েয়ল োয়ে এই রকম দে োেয়ত পায়র দস দেোর হে দক
কয়র? েদমাশ!”
দেলা একটু দকয়শ েলা পদরষ্কার কয়র েলল, “এই দক্ষয়ে আদম পুয়রা দদাষ
আদেে আনসার য়ক দদে না। ঐ দময়ে দনয়ে আে োদড়য়ে তার সায়ে
পদরদেত হয়েয়ে। দ ট করয়ত তার োসাে েয়ল দেয়ে। েখন পদরদিদত
শার দরক দদয়ক েদড়য়েয়ে তখনও দেদাে দনয়ে েয়ল দেয়ত পারত দকীংো
সরাসদর না েলয়ত পারয়তা, দকছুই কয়র দন। পয়র েখন েয়ল দেয়ত দেয়েয়ে
তখন দতা তায়ক আনসার োড় দ য়ক োসাে পাঠিয়ে দদয়েয়ে। তাহয়ল
এখন এটা দনয়ে ধহ ধে করা দকন? সম্মান দপয়ত হয়ল দনয়েয়দরও দতা দকছু
করয়ত হয়ে। দ র্টীং করয়ত দেয়ে দকছু একটা মনমত হল না, দসটা দনয়ে
পয়র মন খারাপ হল েয়ল এয়কোয়র ঢাক দঢাল দপর্টয়ে েলয়ত হয়ে? এই
ধরয়নর ঘটনা আর একটা দময়ের ধষীত হওোর ঘটনা, দুটা দক একই হে?”
রদন েলল, “এইোর আদম দতামার সায়ে একমত। এই ধরয়ের ব্যাপার দনয়ে
দেশ মাতামাদত করয়ল দদখা োয়ে েড় েড় ব্যাপারগুয়লা ধামাোাঁপা পয়ড়
োয়ে। হায়ে ি উইন্সটাইয়নর মত দসদরোল দরদপি এর সায়ে আদেে
আনসার র তুলনা েয়ল?”
কে র েলল, “অয়নয়কই দকন্তু আদেে আনসার র উপর খুে দক্ষয়প দেয়ে।
স্ক্র ন একটরস দেে এওোয় ি একই কযায়টেদরয়ত নদময়নশন দপয়েদেল।
দকন্তু ওর নাম েখন েলা হল নমদনতয়দর একেন দহসায়ে তখন দকউ তাদল
দদে দন। অেে দোয়েন দলায়ে তাদলর দশষ দেল না।”

সাইদ েলল, “আয়র, দসয়নমা-র্টদের েেয়ত দকউ কাউয়ক দক্ষপায়ত োে না।
এই মুহূয়তি সোর দকাপ পয়ড়য়ে আনসাদরর উপর। দক োে তাদল দদয়ে সোর
নেয়র পড়য়ত। দনটদিক্স পুয়রা ‘হাউে অে কা িস’ দসদরে েন্ধ কয়র দদল
দকদেন দেদসর দেৌন হেরাদনর অদেয়োে দেদরয়ে আসার পর। দেিা করয়ত
পায়রা? ওয়দর নাদক ৩৯ দমদলেন লার ক্ষদত হয়েয়ে।”
রুমা েলল, “করাই দতা উদেৎ। অয়নক হয়েয়ে এইসে। এইোর এই
েদমায়েশগুয়লায়ক ধয়র ধয়র এেসা মার দদো দরকার না, দে পাদন পায়ে
না।”
সোই একয়োয়ে দহয়স উঠল।
দেত েলল,”আো, এই প্রসয়ঙ্গ কয়েকটা দোক ময়ন আসয়ে। শুনয়ত োইয়ল
েদল।”
দোক শূনয়ত কায়রা আপদি দনই।
দেত েলল, “ব্লন্ড দময়েয়দর দোকাম দনয়ে অয়নক দোক আয়ে। এটা হয়ে
ব্লন্ড ম্যান দোক। এক দময়ে তার ব্লন্ড প্রদতয়েশ দলাকয়ক দফান কয়র েলল
‘দদখ, তুদম আর দতামার েউ এরপর েখন দেোনাে োয়ে, দো কয়র পদ িাটা
দটয়ন দদও। েতকাল রাস্তা দেয়ক দতামায়দরয়ক দদয়খ সোই হাসাহাদস
করদেল’। এই কো শুয়ন দলাকটা দহয়স েলল, ‘আয়র, দোকার দল েত ইো
হাসুক। আদম দতা েতকাল োসায়তই দেলাম না’।”

বুঝয়ত দুয়েক মুহূতি দেল। তারপর দেশ দকছু োাঁপা হাদস দশানা দেল।
প্রম লা েলল, “দেিঃ দেিঃ, এই রকম একটা োয়ে দোক েলয়ত পারয়ল
তুদম?”
দেত েল, “আো, তাহয়ল আয়রক টা োয়লা দোক েদল। একটা দেয়ল আর
ি েলল, ‘দময়েরা দেয়লয়দর দেয়ে
দময়ে আলাপ করয়ে। দময়েটা এক পোয়ে
সে দদয়ক োয়লা।’ দসই কো শুয়ন দেয়লটা েলল, ‘তাই েদদ হত তাহয়ল
স্রষ্টা দেয়লয়দরয়ক আয়ে োনাত না।’ দময়েটা দহয়স েলল, ‘আয়র, ফাইনাল
কদপ োনায়নার আয়ে একটা খসড়া করয়ত হে না? ভুল্োল দকছু হয়ল ঠিক
করার েন্য’।”
োলাল হাসয়ত হাসয়ত েলল, “আদম একটা দোক শুয়নদে েতকাল। নার
পুরুয়ষর ইকুোদলর্টর উপর। এক ইনয়েিয়ের্টে োন িাদলি আফোদনিায়ন
দেয়ে দসখানকার সমাে ব্যােিার উপর োনােিন করয়ত। দেয়ে দদখল সে
দময়েরা দেয়লয়দর দশ কদম দপেয়ন হাাঁটয়ে। দদয়খ দস খুে অোক হয়ে
েলল, ‘দক ব্যাপার? ওরা দপেয়ন দপেয়ন হাাঁটয়ে দকন?’ তার োই েলল,
‘এটাই এখানকার র দত’। েের খায়নক পর োন িাদলি আোর দফয়র এয়লা।
এোর দদখল দময়েরা আয়ে আয়ে হাাঁটয়ে, দেয়লরা দপেয়ন। দস খুে অোক
হয়ে েলল, ‘আয়র, পদরদিদত এয়তা পাল্টায়লা দক কয়র মাে এক েেয়র?’
োই েলল, ‘েতেেয়রর যুয়ের সমে অয়নক ল্যান্ড মাইন দপাতা হয়েদেল
এখায়ন’।”

