কনে দেখা - ২
শুজা রশীে

(কনে দেখা ১ যারা পনেনেে, এই গল্প তার আনগর। )
১৯৯৬। আনেররকার ম্যাসাচুনসটস দেনটর একটি দোট শহর োর্ লন ানরানত অ রিত
রিনেরর্টি ইেনেেনেনে কাজ করি। ওয়াকক রিসা। কপালেি রেখন কালক বলে। আলেরিকাি েটি
ইন্ডারিি ককন্দ্র মিমিগানের ডেট্রনেনের মেকেস্থ ওকেযান্ড ইউরনিারসকটিলে োস্টাসক কেষ কলি
কসখালন ককাথাও কাজ না রনলয় চলে যাই প্রথলে রনউ হ্যাম্পোয়ালিি নসু য়ালে। পলি োেকলবালে
ফাইনানরসয়াে কম্পানী রফলেরেটিলে কযাগ কেই। কন্ট্রাক্ট কাজ। শুরু রতে োস রেনে। প্ররত রতে
োনস রররেউ হে। দহাক। দকাে সেস্যা দেই। হাত পা োো, একা োনুষ। একটা কাজ দগনর্
আনরকটা হন , দযখানে দযনত হে যাওো যান , আেরা দকউ এস রেনে োথা ঘাোই ো।
আেরা র্নত দুরেোর োরতীে দপার্াপাইে। দযখানে যাই স খানেই তানের
জেজোট উপরিরত। ওকল্যান্ড ইউরেোরস লটিনত থাকনত আোর যা তীে ন্ধু রের্
োরতীেরাই, এ ং রকছু হানত দগাো পারকিােী। তানের সানথ আরে খু ই স্বাচ্ছন্দ্য দ াধ
করর।
োর্ লন ানরানত আোর রুে দেট দুই জে। ধীনরে এ ং শচীে। ধীনরে পাঞ্জা ী,
রচকো কাঠি, দোটা গর্া, তানক দেখনর্ েনে হে এই বুরি াতানসর িাপটাে হুেেী দখনে
ল োো রেনেরে
পনে। শচীে দোটখাট, েরিনের, গাট্টানগাট্টা। দুই দ েরুনের এপাটনেে
োর্ লন ানরানত। আরে একটা কােরা েখর্ কনররে, তারা দুই োরতীে দেশী োই আনরক
কােরাে োগাোরগ কনর থানক। নেনস আরে তানের দচনে রকছু ে, রিনশাধ,ল তারা হেত
েধ্য র শ। রকন্তু তানত আোনের োন র দকাে সেস্যা হে ো। সুনখর সংসার, শুধু রেণীে
দকাের্তার অো ।
দসই দোটন র্া দথনক ফুট নর্র েক্ত। কানজ একটি রারশোে এ ং আনরকটি
রিটিশ ংশদ্ভুত দেনর্ দপনে দগর্াে, দু’ জোই আোর দচনে পাাঁচ সাত েনরর দোট হন রকন্তু
ফুট নর্ েো হ আগ্রহ। সপ্তানহ দুই রেে আেরা কানজর পর চনর্ যাই দ ােনে, MIT ি
োলে িালে ফ্লাে োইট জ্বারেলয় খু ব সিগিে কলি ফু টবে কখো হ্য়। োইে বাইলেক ড্রাইি কলি
রেনজলন েে কবেঁলে যাই, কখো চলে িাে েেটা – এগালিাটা পযকন্ত, োিপি কালেই কিস্টুলিলে
রগলয় িালেি খাওয়া এবং আড্ডা চলে বালিাটা - একটা পযকন্ত। বাসায় রফিলে রফিলে প্রায়ই দুইটা

কবলজ যায়। পিরেন সকালে উলেই আবাি কালজ কোলটা। রকন্তু োলে সেসযা হ্য় না। জীবন কবে
িালোই কাটলে।
কেে কথলক একরেন বাবাি কফান এলো। কফালনি বযবস্থা েখন এখনকাি েে এলো
িালো নয়। যলথষ্ট খিচ। রেশ্চে দকাে একটা কারণ আনে। জরুরী রকছু। া া দ শী রাখ ঢাক
করনর্ে ো। আরে তানের ে দেনর্ । আোর একটা গরত ো করনর্ খু শীঘ্রই দপাতা পুরি
দেখার দকাে উপাে তানের দেই। জানা কগে কবাস্টলন একটি কেলয় আলে, কস পড়ালোনা
কিলে, োি বড় িাইলয়ি সালথ থালক। বড় িাই আোি েেই এখালন কাজ কিলে। োলেি সালথ
একটু কেখা সাক্ষাৎ কিলে এেন রক েন্দ হ্লব? েথাস্তু। রপো োোি অবােয কখন হ্ইরন। কযন
কেেন ককান সেসযায় না পড়লে হ্য় কসই বযাপালি এখালন আসা অবরে সেকক কথলকরে। কেলয়টিি
বড় িাইলয়ি কফান নাম্বাি কপোে। বাবা বেলেন কফান কলি রনলজই বযবস্থা কিলে। এটাই আোি
ঘটা কলি প্রথে কনযা কেখাি অরিজ্ঞো হ্লব। িাবলেই িীরেেে কঘলে উলেরে। বিাবিই োজু কো
কঘেঁ লষই রেোে। বড়ই রবপলে পড়া কগে। রকন্তু েলনি গিীলি সঙ্গীরনি আকাংখযাও আলে। যা আলে
কপালে, একরেন কফান ঘু রিলয় রেোে। একটি পু রুষ কন্ঠ কফান েিে। গো শুলন েলন হ্ে আোি
বলয়সীই হ্লব। িাই। আরে কফান কিলে পারি কস জানে। আোপ ক্ষনস্থায়ী হ্ে। পলিি েরনবাি িালে
MIT ি কযাম্পালসি একটা কিস্টুলিলে আোলেি রেনজলনি কেখা কিাি প্ররেশ্রুরে রেলয় কথা
কেষ হ্ে।
খবি কপলয় রুেলেট কথলক শুরু কলি বন্ধূ বান্ধবিা সবাই খু ব উলেরজে হ্লয় উেে। পু লিা
গ্রুপই অকেকা। কালিা একটা গােকলেন্ড কনই। যালেি আলে োিা আবাি িলয় কেলে না। এক
কগায়ালেি গরু আলিক কগায়ালেি গরুি সালথ রক রেে খায়। অকেকাি েে সবাই আোি সালথ যালব
বলে কঘাষনা রেে। কলন কেলখ োলেি একটা েোেে রেলে হ্লব না। বু ঝোে বোই িুে হ্লয়লে।
এই পঙ্গপাে রনলয় কগলে দূি কথলক কেলখই কপেলনি েিজা রেলয় সটলক পড়লব। বােয হ্লয়
োলেিলক িুেিাে একটা রেন-োরিখ রেলয় রনিস্ত কিোে। ঠিক কিোে ককান একটা অজু হ্াে
েুলে েরনবাি সকালেই ফু লট যাব, পঙ্গপাে জানলেও পািলব না।
েরনবাি আসলে রনরুপদ্রলবই সলকলেি দৃরষ্টি অগলচালি সটলক পড়া কগে। কেখা কিাি
কথা রবকালে। দ ােে আর দকেরিনজ রগনে অকািলন MIT আি Harvard এ কঘািাঘু রি
কিোে। রবকালে রগলয় হ্ারজি হ্োে রনেকারিে স্থালন। এই েিলেি সাক্ষালেি সেয় ঠিক রক কিা
প্রলয়াজন কস বযাপালি সম্পূ নক অনরিজ্ঞ, েবু ই বু রি কলি এক কোড়া ফু ে রনোে। এলকবালি খারে
হ্ালে যাওয়াটা রনশ্চয় িালো কেখালব না। বযাট শুরু কিাি আলগই আউট হ্লে হ্লব।

কিলবরেোে হ্য়ে আোলকই রগলয় অলপক্ষা কিলে হ্লব। রকন্তু কসৌিাগযই বেলে হ্লব,
কিস্টুলিলে ঢু লক োত্র এরেক ওরেক োকারি, এেন সেয় োঝািী উচ্চোি েযােো বলেকি একজন
পু রুষ আোি রেলক এরগলয় এলো। োি বলয়স আোি েেই হ্লব। োি সলঙ্গ কাউলক না কেলখ আরে
এরড়লয় যারিোে, কস আোি সােলন এলস পথ কিাে কলি োেঁড়াে। “আপরন শুজা?”
থেকাোে। “রজ্ব। আপরন?”
“রেজান।” হ্াে কেোোে। আড় কচালখ এরেক কসরেক োকারি। কলনলক ককাথাও কেখা
যাি না। কিস্টুলিলেি কিেলি কলয়কজন েরুেীলক কেখা কগে, োলেি েলেয ককউ হ্লে পালি।
রেজান বেে, “চেু ন বরস। চা করফ কো রনশ্চয় খালবন।”
“রনশ্চয়। রকন্তু আোি treat।”
আরে রেজানলক অনু সিে কলি একটা কটরবলে োি উলটা রেলক বসোে। নাহ্, উপরস্থে
কেলয়লেি ককউ োি সঙ্গীরন নয়। যাি অথক, কলন হ্য়ে এখনও এলস কপৌেঁোয় রন। একটু অবাকই
হ্োে। োিো রেে িাই কবান একই সালথ থালক। পৃ থকিালব আসবাি ককান কািে হ্য়ে আলে।
হ্ালেি ফু ে রনলয় একটু রবব্রে কবাে কিরে। কটরবলে আোি পালে িাখোে। কলন এলে োি হ্ালেই
েুলে রেলে হ্লব। প্রশ্নলবােক দৃরষ্টলে রেজালনি রেলক কলয়কবাি োরকলয়ও রবলেষ োি হ্ে না। কস
আোলক সম্পূ েক অবজ্ঞা কলি ওলয়লেলসি দৃরষ্ট আকষকন কলি অেকাি রেলে বযস্ত হ্লয় পলড়লে।
ওলয়লেস অেকাি রনলয় চলে কযলে কলয়কটা েু হুেক কগে নীিলব। “আপরন ককাথায় কাজ
কলিন?” আরেই নীিবো িারি। রবিরিকি হ্লয় উেরেে।
রেজান একটা ফােকারসউটিকাে কম্পানীলে I.T. কেই কাজ কলি। েলব োি গ্রীন কােক
হ্লয় কগলে। আোি েখনও কসই পবক শুরুই হ্য় রন। কাজ শুরুই কলিরে বেি খালনক। রেজালনি
প্রলশ্নি উেলি কসই সব েথয ফােঁস কিলে হ্ে। গ্রীে কালেকি আলবেন কিলে হ্য় কম্পানীি োেযলে।
আরে কয িািেীয় কন্সারটং কম্পানীি হ্লয় রফলেরেটিলে কাজ করি োিা আোি জনয আলবেন
কিবাি প্রস্তুরে রনলি। খিচ পারে আলে, কিাি আলগ োিা বু ঝলে চায় প্রলসরসং হ্লয় কগলেই ফু লট
যালবা রকনা। হ্লে হ্লে বেি দুই রেন কেলগ যায়।
চা এবং করফ এলো। রেজান রকেু নাস্তাি অেকাি রেলয়লে। রকন্তু ক্ষুো খু ব একটা কনই। এই
পযকালয় একটু বযস্ত হ্লয় পলড়রে। কেলয় কেখলে এলস শুেু িাইলক কেখলে রক চেলব? গাোটা রক
কবানলক কিলখই চলে এলো! রেজান েলন হ্ে এই প্রসলঙ্গ প্রলবে কিলেই িাজী নয়। কস িাজনীরে

রনলয় আোপ শুরু কিে। “এই কেলে থাকাটাও কো সেসযা। োনু ষ জন এখনও অলনক
বনকববষেযবােী।”
েজ্জাি োথা কখলয় আি কবালনি আোপ েুেলে পািোে না। আপােে আোপ চারেলয়
যাবািই রসিান্ত রনোে। েলি রনলয়রে ককান কািলন কেলয়টাি আসলে হ্য়ে কেিী হ্লব। আোলক এক
বালকয কসটা একটু জারনলয় রেলে দুরশ্চন্তা দূি হ্ে রকন্তু কসই কথা এই কবওকুফ িাইলক কক
কবাঝালব। যাক কস কথা। বেক ববষেয রনলয় যখন আোপ েুলেই কফলেলে কসই সম্বলন্ধ আোি একটা
েূ েযবান েোেে না রেলে ককেন কেখায়। আলেরিকা পড়লে এলস অবরে এলকবালি কয ককান
রবব্রেকি অবস্থায় পরড়রন ো নয়। রকন্তু অরেকাংে োনু ষ জনলকই িালো েলন হ্লয়লে। ইউরনিারসকটি
কথলক প্রচুি সাহ্াযয সহ্লযাগীো কপলয়রে। আোি বযারিগেিালব কেেন ককান অরিলযাগ কখনই
রেে না। বিং একটা োিো রেে অলনক োনু ষ রবলেলেি োটিলে এলস এেন িাব কলি কযন এই
কেলে এলস োিা এলকবালি পারনলে পলড় কগলে। আোি কেেন ককান অরিলযাগ কনই। েলনি কথাই
বেোে। “বেক ববষেযবাে কয এলকবালি কনই ো হ্য়ে নয়, রকন্তু বলেকি কচলয় সংখযা গরিষ্ঠোই কবেী
গুরুত্বপূ নক। যািা সংখযায় কবরে, স্বািারবকিালবই োিা সোলজি সকে স্তলি কবেী প্ররেরষ্ঠে। ফলে
োলেি সােরগ্রক ক্ষেো কবেী। সংখযা েঘু লেি কচষ্টা কিলে হ্লব ক্ষেোি সকে স্তলি কপৌেঁলে কযলে
– পরেটিক্স, পু রেে, আরেক, কলপকালিট টপ কেলিে – সব খালন থাকলে হ্লব প্ররেরনরেত্ব। োহ্লেই
একোত্র সকলেি শ্রিা অজকন কিা যালব। শুেু অরিলযাগ কলি রকেু ই পাওয়া যায় না।”
রেজানলক খু ব একটা সন্তুষ্ট েলন হ্ে না। কস বেে, “আপরন যাই বলেন, আোি এই
কেলে খু ব কবেী রেন থাকাি ইিা নয়। রনলজি কেে আি পিলেে রক এক হ্ে। গ্রীে কােক হ্লয়লে
োিপিও আেিা থাকব রকনা োি ককান রনশ্চয়ো কনই।”
এই কসলিলে। িাইলয়ি যরে এই েে োহ্লে কবালনি কেেনটি হ্বাি সম্ভাবনাই কবেী।
একবাি যরে কেখা কপোে োহ্লে না হ্য় দু’ একটা কথা বলে কবাঝাি কচষ্টা কিা কযে। েজ্জাি োথা
কখলয় বলেই কফেোে, “আপনাি কবান রক পলি আসলবন?”
েলন হ্ে এেক্ষলন োি কখয়াে হ্লয়লে। েরজ্জে কলন্ঠ বেে, “বেলে িুলেই কগরে। হ্যােঁ,
ওলক একটু ইউরনিারসকটিলে কযলে হ্লয়লে একটা কালজ। চলে আসলব। হ্য়ে আি েে পলনি
রেরনট। ো আপনাি িরবষযৎ প্ল্যান রক?”
এখালন অলনক কষ্ট -ফস্ট কলি, রবস্তি কাজকেক কলি পড়াশুনা কেষ কলিরে। কাজ
পাবাি পি হ্ালে রকেু টাকা পয়সা এলসলে। এখন কয়টা রেন একটু কঘািালফিা কিলে চাই, েিীি
এরেলয় থাকলে চাই। রকন্তু কলনি িাইলয়ি কালে এই কথা বোি অথক রনলজলক উলেেযহ্ীন অবকাচীন

রহ্সালব প্ররেরষ্ঠে কিা। চাকিীি ইনটািরিউ কেবাি েে খু ব বড় বড় বােরচে রেোে – কহ্ন কলিঙ্গা,
কেন কলিঙ্গা – অলনক বড় বড় প্ল্যান। রনলজি বযবসা শুরু কিব। চাকিী কলি রক আি বড়লোক
হ্ওয়া যায়?
রেজান েলন হ্ে না খু ব একটা পেন্দ কিে। “বযাবসা আোলেি পেন্দ নয়। আোি এক
চাচা বযাবসা কিলে রগলয় এলকবালি ফরকি হ্লয় কগলে। এখন কস অলনযি কালে টাকা চায় আি কেো
িাং কলি।”
রক সবকনাে! কহ্লস বেোে, “বযবসাি েলেয আরেও কনই। আোি বাপ োো কচৌে গুরষ্টি
েলেয ককান বযবসায়ী কনই। আরে কেব কন্সারটং কম্পানী। এটা ঠিক বযবসা নয়। এটা হ্লি একেে
একে িাগ োিজনক। কোকসান হ্বাি ককান উপায় কনই।”
রেজান গম্ভীি েু লখ বেে, “আোি বন্ধুলেি কলয়কজন কচষ্টা কলিরেে। েিা কখলয় কগলে।
এই িকে িালো বাজালি যরে না চলে োহ্লে োলকক ট যখন খািাপ হ্লব েখন আপনাি রক অবস্থা
হ্লব িাবু ন।”
ফযাকালস হ্লয় কগোে। “রচন্তাি ককান কািনই নাই। চাকিীই কিব। চাকিীি উপি রকেু
আলে নারক?”
“সািা জীবন চাকিীই কিলবন? শুেু চাকিী কলি রক আি বড় হ্ওয়া যায়?” রেজালনি
দৃরষ্টলে আেংকা।
রক রবপে! বযবসা কিলেও সেসযা, না কিলেও সেসযা। ঘরড় কেখোে। পলনি রেরনট কো
পাি হ্লয় কগলে। আবাি কবালনি কথা রজলজ্ঞস কিা ঠিক হ্লব? কবচািা রক িাবলব? আরে বাি বাি
ঘরড়ি রেলক োকালে োগোে। িাবরে রনলজই েিলে পািলব। ফে হ্ে উেটা। এবাি রেজান রনলজই
ঘরড় কেখলে শুরু কিে। িাবোে হ্য়ে কবালনি কেিী কেলখ কসও রবব্রে কবাে কিলে। োলক সহ্জ
কিবাি জনয বেোে, “হ্য়ে উরন ককাথাও আটলক কগলেন। কফান রনশ্চয় আলে। একটা কফান কলি
কেখু ন না।”
রেজান ম্লান কহ্লস বেে, “নাহ্, এখনও কযলহ্েু আলস রন, োহ্লে আজ আি আসলে
পািলব না। আোিও কেিী হ্লয় যালি।”

আরে রবপলে পড়োে। িাইজান রক কবানলক না কেরখলয়ই ককলট পড়লে চাইলে? এলো
িািী অনযায়। কেষ কচষ্টা কিোে। “এে দূি যখন এলসরে, আলিকটু অলপক্ষা কিলে আোি ককান
সেসযা কনই।”
রেজান েরজ্জে েু লখ বেে, “নাহ্, আজ আি হ্লব না। আরে আপনালক আলিক রেন কফান
কেব। রচন্তাি ককান কািে কনই। আেিা কো কাোকারেই থারক।”
কিস্টুলিলেি বাইলি এলস রবোয় কনবাি সেয় হ্াে কেোলনা হ্ে। আোি অনয হ্ালে
ফু লেি কোড়াটা এখনও েিা। কফিে রনলয় যাব? বেোে, “িাই, এটা ওনাি জনয এলনরেোে। োলক
যরে েয়া কলি রেলয় রেলেন...”
রেজান রিো কলি রনে। রকেু বেে না। হ্ন হ্ন কলি কহ্েঁলট চলে যালি। োি হ্াব-িাব
কেলখই বু ঝোে এই ফু ে বাসা পযকন্ত যালব না। কেলেরি! কলন ডেখকে এলস কলনি িাইলক কেলখই
ক্ষান্ত থাকলে হ্লব এই িকেটা কক আো কলি?
িালে বাবালক কফালন বেলে বাবা হ্া হ্া কলি হ্াসলেন। “িাই িনে হ্য় কোলক আলগ
কেলখ কগে। পেন্দ হ্লে োিপি কেলয়ি সাক্ষাৎ পারব।”
রকেু রেন অলপক্ষা কলি রেোে। কসই োক আি আলস রন। চুলোয় যাক।

