হঠাৎ করে ঘুম ভেরে ভেল জিজিয়াে। জকছু একটা শব্দ শুরি থাকরে। ভকউ জক দেিা
খুলল? জকছুক্ষি কাি ভেরে চুেচাে শুরয় থাকল। হাল্কা োরয়ে শব্দ কারি এরলা। দু’
ভিাড়া। ভকউ জক দেিাে োলা ভেরে ভেেরে ঢুকল? োে বুরকে মরে হাতুজড় েড়রে
শুরু কেল। োোরক ডাকরে? িাজক পুজলরশ ভ াি কেরে? োরশে কামোরেই মারলক
আরে। োে ঘুম োেলা। ডাকরলই উরঠ েড়রে। জকন্তু োে আরে একটু জিজিে হওয়া
প্ররয়ািি। করয়ক মুহুেত েরেই ভে অোক হরয় লক্ষয কেল োরয়ে শব্দগুরলা ভেেরি
ভডরকে জদরক চরল ভেল। স্লাইজডিং ভডােটা খুলল এেিং েন্ধ হল। যাে একটাই অথ ত হরে
োরে। োোে ভেেে ভথরক ভকউ োইরে ভেল। একিি িয়, দু’িি। আরোও জমজিট
খারিক অরেক্ষা কোে েে যখি ভকাি শব্দ কারি এরলা িা, েখি চুজে চুজে জেোিা োড়ল
জিজিয়া। যেখাজি েম্ভে জিিঃশরব্দ দেিা খুরল োইরেে কজেরডারে এরে দাাঁড়াল।
মারলরকে দেিাটা ভেড়ারিা। ভকৌতুহলী হরয় হাল্কা করে ভঠলা জদল। ভেেরে ভকউ ভিই।
জেোিা াাঁকা। োথরুরম ভেরে? োথরুমটা কজেরডারেে অন্য জদরক। দেিাটা হাাঁট করে
ভখালা। ভেখারি ভকউ ভিই। আচমকা একটা উদ্ভট জচন্তা এরলা োে মাথায়। ভকি ভযি
মরি হল জুরলখাে কামোও াাঁকা। দেিাে িেটা ঘুজেরয় োমান্য ধাক্কা জদরে খুরল ভেল
ভেটা। জিজিয়া িেম েলায় ‘জুরলখা’ েরল ডাকল। ভকাি উত্তে এরলা িা। ভেেরে ঢুরক
চােজদরক িিে ভোলাল। াাঁকা। জুরলখাও োে ঘরে ভিই।
জিজিয়াে বুকটা ধ্বক করে উঠল। ভকি ভযি আি োোজদিই োে মাথায় এই আিে
জচন্তাটা ঘুেজেল। জেিিরি এক োরথ ঘুেরলও মারলক এেিং জুরলখাে মরে জকছু একটা
চলজেল। ভে ওেে জিরয় আরদৌ মাথা ঘামারে চায় জি, জকিংো হয়ে ভেমি একটা অদ্ভুে
েম্ভােিাে কথা োেরেও চায়জি। চুজে চুজে িীচেলায় চরল এরলা। স্লাইজডিং ভডারেে
েদ তাটা েজেরয় োেধারি োইরে উঁজক জদল। চাাঁরদে আোয় েমস্ত প্রাঙ্গণটা ভযি আরলায়
আরলােন্য হরয় আরে। অরিক দুরেে েস্তুও েজেষ্কাে ভদখা যারে। মারলক এেিং জুরলখারক
োইরিে েরিে ভেেে জদরয় হাে ধরে চঞ্চল োরয় ভেঁরট ভযরে ভদখল ভে। ঢাল ভেরয়
িীরচ ভিরম ভেল দু’িি। দৃজিে আড়ারল চরল ভেল। ওজদকটারে ভেরল ঝি তাে োরশ জেরয়
েোে সুন্দে িায়ো আরে। জিিয় ভেখারিই যারে। একটা চাাঁো দীঘ তজিিঃশ্বাে োড়ল
জিজিয়া। এটাই স্বাোজেক। মারলক একটা অেম্ভে োরলা ভেরল, যাে েমস্ত হৃদয় একট
চমৎকাে ভমরয়রক োরলাোোে িন্য উন্মুখ হরয় আরে। ভেই চমৎকাে ভমরয়টি যজদ
জুরলখা হয়, োহরল ভে ভয ভপ্ররম েরড় যারে োরে অোক হোে জক আরে? জুরলখাে
মরে ভকামলো, লাজুকো এেিং শান্তোে ভয অপুে ত েমন্বয় েরয়রে, ভেটা োে েহি
সুন্দে জিগ্ধ ভেৌন্দরযেত োরথ যুক্ত হরয় োরক মারলরকে কারে ভয অেম্ভে েকম কামিীয়
করে তুলরে োরে অোক হোে জকছু ভিই। জিরিে কারে স্বীকাে কেরে কি হরলও
জিজিয়ারক মািরে হয়, জুরলখাে োরথ োরদে মারয়ে ভযি জক একটা জমল আরে।
েেলো এেিং কমিীয়োে োশাোজশ একটা দৃঢ়োে স্পি ইজঙ্গে আরে।
চুজে চুজে জিরিে কামোয় জ রে এরলা জিজিয়া। এই অদ্ভুে েমস্যাে েমাধাি জকোরে
হরে োরে? জিজিয়া োরদে োোে জেোজহে স্ত্রী। েরয়রেে োেেম্য, মািজেক জেরেদ,
োরদে পৃথক ঘরে েেোে – এেে েরেও জিরিে োোে আইিেিংেে স্ত্রীে োরথ ভপ্ররমে
েম্পকত স্থাজেে হরল ভেটা কখিই গ্রহণরযাগ্য হরে িা। োো োরদেরক আেরে েরলজেল

একটু মািজেক েমথ তি োোে িন্য, আে এ জক িতুি িটিলোে সৃজি হল! জিরিে
োইরয়ে উেে ভে োে কেরে োরে িা। োো িীেি ভদখরে এই মানুষটারক। এমি
োরলা মানুষ জিেীয়টা হয় িা। জুরলখাে মে একটি ভমরয়ে ভপ্ররম েড়াে িন্য ভে োরক
ভদাষারোে কেরে োরে িা। জকন্তু জুরলখাে উেে োে ভেশ োে হয়। েরয়েী একিি
ভলাকরক ভে ভকি জেরয় কেরে োিী হরয়জেল জিজিয়া িারি িা। হরে োরে জেোরক
েরড় কেরে হরয়জেল। জকন্তু এখি ভে একিরিে জেোজহে স্ত্রী। মারলরকে োরথ এেখাজি
ঘজিি হওয়াটা জক োে ঠিক হরে? িািািাজি হরল জক লজ্জাে ব্যাোেটাই িা হরে! োোে
োমরিই ো দাাঁড়ারে ভকাি মুরখ?
ভোধহয় োে চলার োে শরব্দ জমিারিে ঘুম ছুরট জেরয় থাকরে। জেোিায় শুরয়ই েলা
উঁজচরয় ডাকল, “জিজিয়া, তুই জক হাাঁটাহাাঁটি কেজেে?”
জিজিয়া উরঠ জমিারিে ঘরে এরে ঢুকল। জিজিে হরে চাইল জমিাি ভযি আোে
ভকৌতূহলী হরয় জেোিা ভেরড় িা ওরঠ। “একটু োজি ভখরে জেরয়জেলাম, োো। তুজম
ঘুমাও। জকছু লােরে?”
জমিাি েলরলি, “িা ভে। যা, ঘুমা।”
জমিারিে ঘরেে দেিাটা েন্ধ করে জদরয় আোে জিরিে ঘরে জ রে এল জিজিয়া। োে
মাথাটা োরলা লােরে িা। এ জক েমস্যা? এরো ভমরয় থাকরে মারলক এই ভমরয়টাে
ভপ্ররমই েড়ল? ভেয়াক্কল!
জমিাি ভেরেজেল েেজদি েোই জমরল োোরেই জকছুক্ষি েময় কাটারে। ভেরল ভমরয়ো
আোে েে জুরলখারক জিরয়ই োো ব্যাস্ত, োোে োরথ মি খুরল কথা েলাে সুরযােই হয়
জি। জকন্তু েকারল িাস্তা েে ত চুকরেই মারলক ভঘাষণা জদল, আি োো জেিিি জমরল
টেরটা ঘুেরে। ভে এেিং জিজিয়াও অরিক জদি হল জেজেন্ন আকষ তণীয় স্থািগুরলারে যায়
জি। জুরলখারক ভদখারিাে অজেলায় োরদেও আরেক োে ভদখা হরয় যারে। োে ইো
CN Tower, জমউজিয়াম, িাথাি জ জলেে চত্তে এেিং একুজেয়াম ভদখা। একটা ভেঞ্চ
ভেস্টুরেরট জুরলখারক খাওয়ারে চায় ভে। খুে মিা হরে। জমিারিে অনুমজেে অরেক্ষা
করে জি জুরলখা। ভে োইরে যাোে িন্য এক োরয় দাাঁজড়রয় আরে। আরেে জদি োরক
জকছু িামা কােড় জকরি ভদরয়জেল মারলক। ভেখাি ভথরক ভেরে ভেরে একটা সুন্দে ম্যাজি
েরেরে, চুল েজেোটি করে আঁচরড় ভমরল জদরয়রে জেঠময়, মুরখ হাল্কা ভমকআেও
করেরে। জমিাি োরক ভদরখ অোক হরয় ভেল। জুরলখারক অেম্ভে সুন্দে লােরে। োে
ইরে হরে ভেও ভেরলরমরয়রদে োরথ দল ভেঁরধ ভেড়ারে যায়। জুরলখাে হাে ধরে
টেরটা শহরেে োস্তায় োস্তায় বুক ফুজলরয় হাাঁরট। োে জিরিে কারেই একটু লজ্জা লারে।
মানুরষে ভপ্ররম েড়াে ভোধহয় ভকাি েরয়ে ভিই। একটু মি খাোে করে জিরিে
স্টাজডরে জেরয় কজম্পউটারে খেে েড়রে লােল ভে। োরক োরথ ভিোে ওরদে ভকাি
আগ্রহ ভিই। ভেরধ ভযরে ভচরয় প্রেযাখ্যাে হরে চায় িা ভে। েড় অেমাি হরে। যাক,
ওোই জেরয় ঘুরে আসুক। জুরলখাে েময়টা োরলা কাটুক। কাল জক হরে ভক িারি?
জিজিয়া কাউরক বুঝরে িা জদরলও মারলক এেিং জুরলখাে প্রজেটা িড়া চড়া, চাহজি,

কথাোেতা ভে মিরযাে জদরয় লক্ষয কেরে। েোে দৃজিে আড়ারল েেস্পরেে জদরক োো
জক েেীে আরেে জিয়া োকারে, ভেটা োে িিরে এড়ায়জি। ভকাি েরন্দহ ভিই, মাত্র
করয়ক জদরিই োো দু’িি েেস্পরেে ভপ্ররম এরকোরে হাবুডুবু খারে। োে ইরে হরে দু’
িিরক দুইটা থাপ্পড় জদরয় এই ভমাহেঙ্গ করে। এরো ভপ্রম কোে েখ থাকরল জডরোে ত
কে, োেেে যা ইো কে। চােজদরক জঢ জঢ েরড় যারে! জেহ!
োইরে ভেড়ারে যাোে ব্যাোরে দু’ িিাে ভয অফুেন্ত আগ্রহ ভদখা ভেল ো ভথরকই
আন্দাি কেল জিজিয়া, োো োোে োইরে েেস্পরেে োরথ জকছুটা েময় কাটারিাে ভচিা
কেরে। জিজিয়া োরদে োরথ লটরক থাকরল োরদে কথাোেতা, চলার োয় অসুজেধা
হরে। বুঝরে ভদরে িা জকন্তু ভেেরে ভেেরে জিজিয় োেরে জিজিয়া োরথ িা থাকরলই
োরলা হে। এোরে ভকাথাও যাওয়া যায়? ভে িা যাোেই জেদ্ধান্ত জিল। ঠিক োড়ীরে
উঠোে আরে শেীেটা োরলা লােরে িা েরল ভোিা জেোিায় জেরয় শুরয় েড়ল। আি
োইরে যারে িা। জেশ্রাম ভিরে। োে অনুেজস্থজেরে োরদে আিন্দ ভয কেখাজি কম হরে
ভেই জ জেজস্ত জদরে জদরে মারলক এেিং জুরলখা একটু েরেই ভেজেরয় েড়ল। মরি মরি
মুখ েযািংচাল জিজিয়া। ঢিং কোে িায়ো োয় িা।
ওো চরল যাোে েে ভমরয়রক জিরয় ডাক্তারেে কারে যাোে িন্য ভিাোজুজে কেল জমিাি।
কারেই একটা ওয়াক ইি জিজিক আরে। ডাক্তােগুরলা খুে োরলা। োোরক িািা অজুহাে
ভদজখরয় ঠান্ডা করেরে জিজিয়া। দু’ িরি পুোরিা জদরিে এলোম ভেে করে জকছুক্ষি
ভোটরেলাে েজে ভদখল। মারয়ে কথা হল। ইরে করে জুরলখাে কথা তুলল িা। ভোঝাই
যারে এই অল্প েয়স্ক ভমরয়টিরক জিরিে জিিঃেঙ্গো দূে কেোে িন্য জেরয় করে আরোও
জিিঃেঙ্গ হরয় েরড়রে জমিাি। হারেে িাোরলে মরে ভথরকও ভে লক্ষ ভযািি দূরে।
ঠিক হল দুপুরে ভকাি ভেস্টুরেরট জেরয় খারে। তেেী হরয় ভমরয়ে িন্য অরেক্ষা কেজেল
জমিাি। জিজিয়া ভোেল োেরে ভেরে। োে ঘটা খারিক লারে ভোেল েে ত োেরে।
তধয ত ধরে অরেক্ষা কেজেল জমিাি। েহমরেে ভ াি এরলা। “ভমাল্লা ইমাম ভো এরে
ভেরে ভে,” োে করে চাাঁো উরত্তিিা।
জমিারিে হাট ত জেট ভেরড় ভেল। েজেয েজেযই জ্বীি ঝাড়ারিাে ভচিা কো হরে, এটা ভযি
এেক্ষি ভে ঠিক উেলজি করে জি। করয়ক জদি ধরে ভয জুরলখারক ভে ভদখরে, এই
জুরলখা ভো ভয কারো স্বরেে োিী হরে োরে। োে ভো ভকাি েমস্যা ভিই। ভেই ক্রুদ্ধ,
েজহিংে চাাঁদিীে ভকাি ভদখা ভিই । এই েরেে জক আে ভকাি দেকাে আরে?
েহমে োে িীেেো ভদরখ জকছু একটা েরন্দহ করে থাকরে। “জক ব্যাোে েলে? তুই
জকছু েলজেে িা ভকি?”
জমিাি জক কেরে োেরে। জিজিয়া ভয ভকাি েময় োথরুম ভথরক ভেজেরয় আেরে োরে।
োে কথা শুরি ভ লরল েমস্যা হরে। ভে োোে োইরে চরল এরলা। “মারলক এেিং
জিজিয়া আোে েে জুরলখা খুে োরলা আরে। ভকাি েমস্যাই করে জি।”
েহমে জেেক্ত করে েলল, “তুই জক োেজেে চাাঁদিী ওরক ভেরড় চরল ভেরে? ভুল কজেে
িা। শয়োিীটা চুেচাে েরে েরে ভখলা ভদখরে। েন্ধু, এখি আে জেজেরয় যাোে কথা
জচন্তাও কজেে িা। ”
জমিাি জিদ্ধাজন্বে করে েলল, “আমাে েয় কেরে ভে।”

“েরয়ে জকচ্ছু ভিই। আজম ভমাল্লাে ভহারটরল এরেজে। জেস্তাজেে আলাে কেোে িন্য।
তুই চরল আয়।”
“আমারক আেরে হরে ভকি?”
“ভমাল্লা চারে তুই আয়। জেিিি জমরল পুরো প্ল্যািটা জিজেদ্র কেরে হরে। চাাঁদিী আরে
ভথরক ভটে ভেরল েে ভেরস্ত যারে, ভমাল্লাে প্ল্যাি কাি কেরে িা। এক্ষুিী চরল আয়।”
জিজিয়া ভোেল ভেরে ভেজেরয়রে। োো, োো েরল ডাকাডাজক কেরে। জমিাি েলল,
“জকন্তু জিজিয়া োোয়। ওরক জিরয় ভখরে যাোে কথা। জক কেে?”
“ও জক িারি জকছু?” েহমে িািরে চাইল।
“িা, ওরদেরক ভো এেে জিরয় জকছুই েজলজি।”
একটু োেল েহমে। “েে িািরল জিজিয়া জক আমারদেরক োহায্য কেরে?”
“জক োহায্য লােরে?”
“তুই ওরক োরথ জিরয় চরল আয়। চােিরি েরে ভখালারমলা আলাে কো যারে। ”
জিজিয়া জিঁজড় ভেরয় িীচেলায় ভিরম আেরে। জমিাি দ্রুে েলল, “জকন্তু একটা জিজিষ
ভোে িািা দেকাে। ওো দু’ িিাই জুরলখারক খুে েেন্দ করে। এইেে আজধ-ভেৌজেক
কথাোেতা ওো আরদৌ জেশ্বাে কেরে জকিা িাজি িা।”
েহমে একটু জচন্তা করে েলল, “তুই ওরক জিরয়ই আয়। ও অরিক বুজদ্ধমেী। খুরল
েলরল জিিয় ব্যাোেটাে গুরুে বুঝরে।”
জিজিয়া োইরে ভেজেরয় এরেরে। “োো! তুজম এখারি এরে দাাঁজড়রয় আরো? আজম
ভোমারক োো োড়ীরে খু াঁিজে।”
জমিাি ম্লাি ভহরে েলল, “ভোে েহমে চাচা ভ াি করেজেল। একটা িায়োয় ভযরে
েলরে আমারদেরক।”
“ভকাথায়?” জিজিয়া অোক হল। “জক িন্য?”
“ভেরলই বুঝজে। খুে গুরুেপূণ ত ব্যাোে। চল।”
“জক ব্যাোে েল ভো?” জিজিয়াে করে ভকৌতূহল।
“চল, োড়ীরে ভযরে ভযরে ভোরক েে খুরল েলে,” জমিাি েলল।

