পরবর্ত ি দুটা র্িন যেন ফুড়ুত করর উরে যেল। র্িজান বাসারতই র্িল। তার শরীররর ব্যাথা
যবিনা র্কছু কিরলও এখনও সম্পূর্ ি সুস্থ হয় র্ন। ডাক্তার র্বশ্রাি র্নরত বরলরি। যিরলরিরয়রা
থাকায় জুরলখার সিয় কাটরি চিৎকার। তারক র্নরয় র্িজারনর র্চন্তার যকান কারর্ যনই।
যেরবর্িল িাইক এরস িারির খ ুঁটিনাটি কাজগুরলা করর র্িরয় োরব। যস এরলা না যিরখ য ান
করল র্িজান। ধরর র্ন। ব্যাটা যবাধহয় আবার িাতাল হরয় পরে আরি। যেরবরি কাজটা খব
জরুরী নয়। পরর কররলও চলরব।
শর্নবারর িারলক এবং র্জর্নয়ার অর্ স ছুটি। তারা জুরলখারক র্নরয় বাইরর যবোরত যেল।
িরল োরব, বাইরর খারব, মুর্ে যিখরব – অরনক প্ল্যান। র্জর্নয়া তার একটা র্জরের ট্রাউজার
এবং শাট ি পর্ররয়রি জুরলখারক। চিৎকার িার্নরয়রি তারক। মুগ্ধ হরয় যিরখরি র্িজান। তারা
িারলরকর োেীরত উরে হহ হচ কররত কররত চরল যেল।
রহিতরক য ান লাোল র্িজান। তার ফ্লাইট পরর্িন যোরর। তার আরে সুর্বধািত যকান
ফ্লাইট পায় র্ন। যসািবার সকারল টররটা যপ ুঁিারব। যিাল্লা আসরব যসািবার রারত।
এজারেই যকান একটা যহারটল উেরব। রহিরতর সারথ যোোরোে কররব। পুর্ন িিা আসরি।
তখনই নার্ক সবরচরয় দুব িল থারক চাুঁিনী। যসই রারতই যিাল্লা তার মুরখামুর্খ হরব।
িারলক এবং র্জর্নয়া আসার পর ো ো ঘরটরি বন্ধুরক জানাল র্িজান। জুরলখারক র্নরয় এখন
পে িন্ত অনর্েরেত র্কছু হয় র্ন। যসক্ষরে তারির র্ক আররকটু অরপক্ষা করা উর্চৎ? জুরলখা
সুখী থাকরল চাুঁিনী হয়ত িাথা চাো র্িরয় িাুঁোরত পাররব না। যিাল্লার র্ক র্কছু করবার
সর্তযই যকান েরয়াজন আরি? রহিত অর্বশ্বাস র্নরয় বরলরি, চাুঁিনী র্নরজর যথরক কখন
জুরলখারক যিরে োরব না। যস আনরে আরি যিরখ ক’টা র্িন একটু চুপচাপ আরি। আবার
হোৎ করর যিাবল যিরব।
বন্ধুর কথা যিরন র্নল র্িজান। যিাল্লারক যেরহতু পাওয়া যেরি, এই সিস্যা র্চরতরর র্িটিরয়
য লাই োরলা। দু’জরন র্িরল র্বস্তার্রত পর্রকল্পনা করল। খব সতকি থাকরত হরব। চাুঁিনী
যেন ঘুনাক্ষররও যটর না পায়। র্িজান অর্নর্িত যবাধ কররি। ওঝারির কি িকারে তার
কখনই েোঢ় র্বশ্বাস র্িল না। তারির সম্বরে অরনক িে কথা শুরনরি। যিাল্লার হারত
জুরলখারক যিরে র্িরত তার িন সায় র্িরে না। যস র্ক ধররর্র পদ্ধর্ত অবলম্বন কররব
জানরত যচরয়র্িল। রহিত বলরত পারর র্ন। চাুঁিনীরক র্বতার্েরত কররত র্েরয় জুরলখারক যস
ি
যকান শারীর্রক র্নোতরনর
শীকার হরত র্িরত পাররব না। যতিন যকান সম্ভাবনা যিখরল যস
সারথ সারথ যিাল্লারক থার্িরয় যিরব।
রারত যবশ যিরী করর র্ রল িারলকরা। িারঝ একবার য ান করর বাবার খবর র্নরয়রি
র্জর্নয়া। তখনই জার্নরয়র্িল তারা মুর্ে যিখরত োরব। র্ ররত যিরী হরব। রাত এোররাটায়
তারা েখন র্ রল না, বাধ্য হরয় য ান করল র্িজান। যকউ ধরল না। র্চন্তায় পরে যেল।
যকান র্বপরি পরে র্ন যতা ওরা? চাুঁিনী র্কছু কররর্ন যতা? পুর্লরশ খবর যিরব? র্ক বলরব?
অর্স্থর হরয় সারা বােীিয় পায়চারী কররত লােল র্িজান।
তারা র্ রল রাত একটায়। র্িজান তখনও যজরে আরি যিরখ র্জর্নয়া খব রাোরার্ে করল।
র্িজারনর ঘাি র্িরয় জ্বর িােল। জানা যেল মুর্ে যিখার পর র্জর্নয়াই ওরিররক র্নরয় যেরি
একটা ডযার্েং ক্লারব। এরতা শরের িরধ্য য ারনর র্রং যশানা যতা দুররর কথা, পারশর িানুষ

যেঁর্চরয় কথা বলরলও যশানা োয় না।
িারলক যহরস বলল, “বাবা, জুরলখার কাে যিখরল তুর্ি হাসরত হাসরত ের্েরয় পেরত। িরন
হর্েল যেন ওরক আিরা িঙ্গল গ্ররহ র্নরয় যের্ি। দুই হারত কান যচরপ ধরর সারাক্ষর্ আিার
যপিরন লুর্করয় থাকল। েয় হর্েল অজ্ঞান হরয় োয় র্কনা।”
জুরলখা লজ্জা যপরয় যি রে র্নরজর ঘরর চরল যেল। র্জর্নয়া বলল, “বাবা, ডযাে যফ্লারর র্ক
হরয়রি যশান। আিরা ওরক যজার করর যফ্লারর র্নরয় তুরলর্ি। নাচরত যতা পারর না, োইয়ার
হাত ধরর িাুঁর্েরয় আরি। এর িরধ্য এক যলাক এরস ওর সারথ নাচার যচষ্টা কররি। ইয়া
লম্বা, চওো। যররে র্েরয় জুরলখা তারক একটা ধাক্কা র্িল। ব্যাটা যবাধহয় িাতাল র্িল।
এরকবারর উরে পারে যিরঝরত হুির্ে যখরয় পেল। সবাই যলাকটারক র্নরয় এিন হার্সোট্টা
শুরু করল যে যবচারা যি রে পালাল।”
িারলক হাসরত হাসরত বলল, “জুরলখা র্কন্তু যতিন যজাররও ধাক্কা যিয় র্ন। ও যেিন যরাো,
ওর ধাক্কা যখরয় যকউ এিন র্িটরক যেরত পারর োবাই োয় না। ওর োরয় োরলাই যজার
আরি। যিরখ যবাঝা োয় না।”
র্িজান মৃদু করে বলল, “ওরক র্নরয় যতারির ক্লারব োওয়া উর্চৎ হয় র্ন। গ্রাি যথরক
এরসরি। এই সব কখন যিরখরি? ের্বষ্যরত যকাথাও োবার আরে আিারক একটু জানাস।
আর্িও র্চন্তার িরধ্য র্িলাি। রাত একটা বারজ, সিারন য ান করর্ি, যকউ ধরর্িস না।
আররকটু হরল আিার হাট ি য ল করত।”
র্জর্নয়া যখাুঁচা র্িরয় বলল, “হারটরি ের্ি এিন খারাপ অবস্থা তাহরল এিন কর্চ যিরয়রক র্বরয়
কররর্িরল যকন? এরপর যতািারক র্নরয় ডযাে ক্লারব োরব।”
ভ্রুকুটি করর র্নরজর ঘরর র্ রর যেল র্িজান। র্কছু বলল না। যিরয়টা যে এরসরি, তারতই যস
খশী। তার হুল য াটান কথাবাতিা োরয় িাখার যকান িরকার যনই। যেিন যিজাজ, যকান
কথায় রাে হরল এখনই র্জর্নষ পে গুর্িরয় রওনা যিরব।
র্জর্নয়া ক্লান্ত র্িল। র্নরজর কািরায় র্েরয় সশরে িরজা বে করর র্িল। জুরলখা যপাষাক
পালরট নীরচ র্েরয় যিখল িারলক যেক াস্ট কাউটারর চুপচাপ বরস আরি। ওরক যিরখ তার
মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল।
“ঘুিারব না?” জুরলখা মৃদু েলায় বলল।
িাথা নােল িারলক। “ঘুি আসরব না। কাল সারা রাত ঘুিারত পার্র র্ন।”
জুরলখা যোুঁট টিরপ হাসল। “যকন?”
িারলক র্ সর্ র্সরয় বলল, “িরন হয় যেরি পরের্ি।”
জুরলখা যিরঝরত যচাখ যররখ বলল, “আিারও ঘুি আরস র্ন কাল। একিি না।”
যপিরনর স্লাইর্ডং যডারর যঝালারনা পি িার াুঁক র্িরয় চাুঁরির আরলা উপরচ পেরি যেতরর।
রান্নাঘররর আরলাটা জ্বলর্িল। হাত বার্েরয় যসটা র্নর্েরয় র্িল িারলক। আঁধারর র্ঝর্লক র্িরয়
উেল রুপালী যজযাৎস্না। জুরলখা চর্করত একবার উপররর র্িরক তাকাল। যবাধহয় র্নর্িত
হরত চাইল র্িজান র্কংবা র্জর্নয়া তারিররক যিখরি র্ক না। তারপর যিাট যিাট পারয় যেঁরট
র্েরয় স্লাইর্ডং যডারটার সািরন র্েরয় িাুঁোল, পি িাটা সর্ররয় র্িল। বন্যার পার্নর িত ছুরট
এরলা িায়াবী আরলার রার্শ, মুহুরতির িরধ্য আরলার্কত হরয় উেল চারর্িক।
“র্ক সুের, তাই না?” র্বের্বর্েরয় বলল জুরলখা।

িারলক তার পারশ এরস িাুঁোল। “আজ র্ক পুর্ন িিা?”
িাথা নােল জুরলখা। “না। কাল পরশু হরব।”
“বাইরর হাুঁটরত োরব?”
“এখন? উর্ন এখনও ঘুিান র্ন। র্জর্নয়াও যজরে আরি। ওরা যিখরব না?”
যিরন র্নল িারলক। ব্যাপারটা োরলা যিখারব না। “পরর োরব? সবাই ঘুর্িরয় যেরল?”
িারলরকর যচারখ যচাখ রারখ জুরলখা। “এটা অন্যায়, তাই না?”
িারলক একটা িীঘ ি র্নিঃশ্বাস িােল। “বন্ধুরের িরধ্য যতা যকান অন্যায় যনই। আরি?”
ম্লান হাসল জুরলখা। “আিার খব কারি োরা আরস, তারা সবাই কষ্ট পায়।”
িারলক মৃদু েলায় বলল, “আর্ি যতা যিরল িানুষ নই। আিারক র্নরয় েয় যপও না।”
জুরলখা হোৎ হাত বার্েরয় আলরতা করর িারলরকর হাত ধরর। “যতািার সারথ আিার আরে
যিখা হল না যকন?”
যহরস য লল িারলক। “কারর্ তুর্ি র্িরল বাংলারিরশর যকান একটা গ্রারি, আর আর্ি র্িলাি
কানাডায়।”
জুরলখা হাত িার্েরয় র্নরয় র্িঁর্ের র্িরক যেরত যেরত চাুঁপা স্বরর বলল, “ঘটা খারনক পরর
নীরচ এস। হাুঁটরত োব।”
পা টিরপ টিরপ উপরর উরে যেল জুরলখা। তার োবার পরথর র্িরক তার্করয় র্চন্তায় হার্ররয়
োয় িারলক। এই আচিকা বন্ধুরের জন্য যস এরকবাররই েস্তুত র্িল না। র্কন্তু সিস্যা হরে,
এই বন্ধুরে উষ্ণতার সারথ সারথ ররয়রি আগুরর্র উত্তাপ। তারির ঘর্নষ্টতা যকান অনাকাংর্খত
র্িরক যিাে যনবার আরেই এই সম্পরকির ইর্ত টানরত পাররল োরলা হত, র্কন্তু তার িন তা
চায় না। এই পর্রনত বরয়রস যে অপুব ি অনুভূর্ত তার সিস্ত হৃিয়রক ের্ররয় র্িরয়রি, তারক
যস যহলায় হারারত চায় না।
িারলক র্নরজর কািরায় এরস র্বিানায় শরীরটা একটু এর্লরয় র্িরয়র্িল। আরের র্িন রারত
র্বন্দু িাে ঘুি হয় র্ন। তার পর সারাটা র্িন যঘারাঘুর্র করররি। ক্লান্ত হরয় র্িল। ঘটা
খারনক একটু র্বশ্রাি যনরব। ততক্ষরর্ বাবা এবং র্জর্নয়া ঘুর্িরয় পেরব। বাইরর এরতা সুের
যজযাৎস্না! জুরলখার হাত ধরর আজ যসই যজযাৎস্নায় যস হাুঁটরবই। তার সারা জীবরন যস যকান
যিরয়র হাত ধরর এিন ক কা চাুঁরির আরলায় হাুঁরট র্ন। একটু পর পর ঘর্ে যিখর্িল।
জুরলখা বরলর্িল এক ঘটা পরর নীরচ যেরত। শুরয় শুরয় যিরয়টারক র্নরয় তার োবরত োরলা
লােরি। কখন ঘুর্িরয় পরেরি জারনও না। হোৎ উষ্ণ একটা হারতর যিাুঁয়ায় চিরক উেল।
যকান শে করার আরেই ওর যোুঁরট আঙ্গুল ছু ুঁইরয় ওরক আওয়াজ কররত িানা করল
আগুন্তুক। যচাখ খলরত যিখল - জুরলখা! ওর পারশ বরস আরি। পি িাগুরলা সর্ররয় যররখর্িল
িারলক। চাুঁরির আরলায় অপুব ি সুের লােরি জুরলখারক। তার শরীররর খব হাল্কা একটা েে
নারক আসরি, োরলা লােরি। েীষর্ আপন আপন লােরি যিরয়টারক। মুহুরতির জন্য
র্িজানরক তার েয়ানক র্হংসা হয়। এই যিরয়টি যকন িারলরকর ের্িকা, িারলরকর স্ত্রী হরত
পারর না?
িারলক র্বিানা যিরে উরে িাুঁোল। “ওরা ঘুর্িরয়রি?”
জুরলখা র্ সর্ র্সরয় বলল, “তুর্ি অরনক ক্লান্ত। ঘুিাও। আিরা কাল হাুঁটরত োব।”

িাথা নােল িারলক। “না, চল োই। ঘুর্িরয়র্ি। এখন োরলা লােরি।”
দু’জরন র্নিঃশরে র্িঁর্ে যবরয় নীরচ যনরি এরলা। যপিরনর িরজা খরল যডক-এ যবর্ররয়
এরলা। মুহুরতির িরধ্য এক অপুব ি সুের অনুভূর্ত গ্রাস করল িারলকরক। একটি র্েয় িানুরষর
উপর্স্থর্ত, একটুখার্ন বন্ধুে সব র্কছু যকিন আচিকা পালরট র্িরত পারর – তার র্নরজর
কারিই র্বশ্বাস হয় না।
জুরলখা তার হাত ধরররি। তার িরধ্য যকান সংরকাচ যনই, র্িধা যনই, যেন এই যিরলটারক
যস কত যুে যুে ধরর যচরন, এরক যস তার সব র্কছু র্িরয় র্বশ্বাস কররত পারর। “যকান র্িরক
োরব?”
“তুর্ি যের্িরক র্নরয় োরব।” িারলক িন্ত্র মুরগ্ধর িত বলল।
“চল, ঝন িাটার পারশ র্েরয় বসব।” িারলরকর হাত ধরর টানল জুরলখা। উত্তর র্িরক র্কছুদূর
এর্েরয় সার্র যেঁরধ িাুঁর্েরয় থাকা র্কছু পাইরনর যেতর র্িরয় র্েরয় যিাটখাট একটা ঢাল যবরয়
নািরতই পার্ন বরয় োবার কুলুকুলু শেটা কারন এরলা। র্কছু যঝাপঝাে যপর্ররয়, সাবধারন
আররকটু নীরচ নািরত পার্নর পারশ চরল এরলা ওরা। একটা বেসে পাথররর র্িরক
িারলকরক টানল জুরলখা। পাশাপার্শ বসল দু’ জন। পার্নরত পা ডুর্বরয় র্িল। পার্ন এখনও
শীতল, র্কন্তু পারয় যিাুঁয়াটা োরলা লােরি। িারলরকর শরীরর যহলান যিয় জুরলখা। িারলরকর
োরলা লারে। তার খব ইো হয় এক হাত বার্েরয় ঘর্নষ্টোরব জর্েরয় ধরর এই িায়াবী
যিরয়টারক, র্কন্তু সাহস হয় না। জুরলখা যেন তার িরনর কথা পেরত পারর। যস মুখ র্ র্ররয়
তার র্িরক তাকাল। যচাখারচার্খ হল। করয়কটা নীরব মুহুতি। েলা বার্েরয় িারলরকর োরল
আলরতা করর যোুঁট যিাুঁয়ায় জুরলখা। যসই উষ্ণ স্পরশ ি সিস্ত শরীরর যেন র্বদুযত বরয় োয়
িারলরকর। দুই হারত জুরলখারক জর্েরয় ধরর চুমুরত চুমুরত তারক ের্ররয় যিবার ইোটারক
েবল িনবল খাটিরয় চাুঁপা যিয়। যেটুকু আপন ের্তরত আরস, ততটুকুই যস যনরব। যলারে
পরে সবটুকু হারারত চায় না।

