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d’বছেরর বুেড়া একটা িডেমর ওপর, না-হ’#ত-হ’#তও অবেশেষ হ’#লা, মূলত এkশ িদেনর তা! তাল িমলােলা রkীয় 

আর আtীয় পিরজনেদর তালপুkের আেগ #থেকই চলেত থাকা ইnন- সমুd মnেনর। ভািগ[স, ওম #পেয় শীতঘুম 

#ভেঙ, িবmেsর sূপ #থেকও উেঠ এেলা িবps শেbরা! এkশ িদেন িডম অবr ফুটেলা না পুেরাপুির, তেব #ভতর 

#থেক ছা-টাও তখন অগত[া িনজ দািয়েt ডুকের-ঠুকের আর িকছুিদেন িঠকই িঠকের আেলায় এেলা #বিরেয়।  

 
 
 
 



 

 



িtধা 1 

০১ 

িদনটা #বশ আনেnর, তবু অnত হালকা #জােকর না িনহােদর কােছ। 
তবু কােজর মেধ[, আর কােজর sবােদই 
একটা #জাক মেন পড়েলা তার, আজই, এই এখন। 
িদনটা বরং িবেশষ grt আর অথW বহনকারী, এমনিক িসিরয়াস! 
আর, তার #চ’ও িসিরয়াস #ছেল িনহাদ িনেজ।  
#জােকর ঘটনাটা মেনর মেধ[ আেছ #সরকমই, #যরকম #থেক থােক সচরাচর। 
#শানা হেয়িছেলা, মেনও আেছ, মােন হঠাৎ মেন হেয় যাওয়ার মেতা আেছ মেন। 
িকnt কখন কার কাছ #থেক #শানা- মেন নাই। 
তবু ঘটনাটা তার মেন প’#ড় গ[ােলা। মেন পড়েলা #মাkম সমেয়ই- 
যখন মেন না পড়েলই িকনা একটু অsাভািবক #থেক #যেতা ব[াপারটা! 

#জাক: 

জnিদেনর দাওয়াত িদেয় বাসা #চনােনার সময় 

এক বাnিব িdতীয় বাnিবেক বলেছ- 

#গট-এর বাঁপােশ pথম কিলং #বলটা চািপস বাঁহােত। 

িdতীয় বাnিব িজেjস করেলা- #কন? বাঁহােত #কন?! 

জবাব এেলা- বা #র! #তার ডানহােত আমার িগ~ট থাকেব না?! 

িনহােদর #ভতরটােত এমিনেতও #ক #যন অকারেণ #হেস #হেস উঠেছ! 
#ক আবার হাসেব? িনহাদ িনেজই, িনেজর মেন, মেন মেন। 
#কন না, লীনা তােক জnিদেন #ডেকেছ। 
লীনার দরজার সামেন িগেয় #স #কাn হােত কিলংেবল চাপেব, 
#সই ভাবনায় চলুন আমরা একটু সŋ িদই িনহাদেক। কারণ 
ওর আজেক dই হােতই িগ~ট। একটাই িগ~ট, তেব এক হােত ধরেছ না। 
লীনার এমন িবেশষ ডাক এই pথম িমলেলা তার- 
তা-ও আবার #যেকােনা একটা িদেন না, 
লীনার জnিদেনর মেতা এত বড় এক িবষম িবেশষ িদেন! 
িমলেলা লীনার জn pথম িগ~ট #কনারও sেযাগ িকংবা উপযুk কারণ। 
িনমntণ জানার পর, d’িদন ধ’#র অেনক িহসাব ক’#ষ-#ফঁেস, 
#কােনামেত িমেল িমিলেয়, অবেশেষ যা িকেনেছ #স, 



িtধা 2 

#সটা আেসােলই খুব অসাধারণ হেয়েছ িকনা- 
এ িবষয়টা পের অn #কােনা পৃ�ায় জানা-#বাঝা #যেতও পাের কখনও, 
তেব আকাের তা বড়সড়ই বেট! 
িরকশা-পেথ #কােলর ওপর রাখা #সই উপহােরর বk, 
dই হােতর সাবধািন আগলও আেছ তার ওপর। 
তেব হাঁটার সময় আবার কী হেব- বলা যােL না। 
তবু, ভািগ[স প[াে�টর #ভতর শাটW ঢুিকেয় পেরিন িনহাদ! 
দরজার সামেন দাঁিড়েয় শাটW-প[াে�টর #মাহনা িনেয় #শষ কসরতটা #তা 
এেকবােরই করা #যেতা না আজ এই হাত-সমিপWত িদেন! 
পা�ািব-িজn-িsপােরর িসdাnটা 
আজেকর জn #বশ ভােলাই দাঁিড়েয়েছ বলেত হেব। 
 
#কােলর ওপর, িঝকিমক-রিঙন ফুেলল র [ািপং #পপাের 
মুড়ােনা আেছ জnিদেনর উপহার। মুড়ােনা থাkক। 
বেkর #ভতর কী আেছ- 
#সই কlনাও আেরা িকছু সময় sিগতই থাকেলা না হয়! 
তেব #সটা #কনা িনেয়ও িনহােদর পৃিথবীেত জlনা কম হয়িন িকছু। 
িগ~ট কেতা দােমর হওয়া উিচত! 
অn #কাn বnুবাnেবর কােছ #পৗঁছােত পাের এর খবর! 
লীনার িকংবা বnুেদর 
কার কী অnভূিত বা pিতিkয়া হ’#ত পাের #কানটার পিরণিতেত! 
অথWমূেল[ বা আকাের কেতা বড় হওয়া উিচত #সই উপহার! 
নািক *ধু pকাের িমি� হ’#লই চলেব! 
ফুল িকনেল চলেব িকনা, িকনেল কী ফুল, #কাn রেঙর, 
#কানটােত কী মােন িকংবা আপিt গজােনার সmাবনা- 
এই সমs টালমাটাল যেথ�ই হেয়েছ মাথায়। 
বড়ভাই-বnুsানীয় কেয়কজেনর পরামশWও িনেয়িছেলা িনহাদ। 
িকnt আলাদা _বঠেক হ’#লও একই িবষেয় এেকর #বিশ পরামেশW 
আেরা #বিশ অিনি�ত বা সিnহানই হওয়া যায় *ধু, 
জেnর আেগই #বেঘার সংহােরর িশকার হয় উপসংহার িনেজই। 
 
#বরিসক িরকশাওয়ালাটা তার একটা *ধু-*ধু সেnহ pকাশ করেলা হঠাৎ, 
#কােনা পূবWাভাস ছাড়াই। 
অথবা, এটাই হয়েতা তার একটা পূবWাভাস: 
- ডাইেন যাইেবন, নািক sজা? 
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- hm! 
িনহাদেক #দেখ, সেবWাপির তার িগ~ট #পেয়  
লীনার কীেস কীরকম অnভূিত হেব- 
#সই ভাবনার ডুবসাঁতার #থেক দম আর সিmত িফের #পেত #পেত 
একটু #যন *কেনা মািটেতই িপছল #খেয় গ[ােলা িনহাদ! 
লীনােদর বাসা পার হেয় আেরা দূের চ’#ল আেসিন #তা?! 
#স িনেজই বুঝেত পারেছ না। 
আর িরকশাওয়ালাও সŋত কারেণই িকছুই বুঝেলা না  
তার ওই ভাবশূn hm #থেক। 
তেব সেnহ এখন িনহােদর িনেজরই হেL। 
এইিদককার রাsাgেলা একটু #বিশই প[াঁচােলা! 
িশরা-উপিশরার মেতা এমন বhবািড়মুিখ #লইনgেলা 
#কােনা pথমবােরর অভ[াগেতর জn বnুভাবাপn হয়ও না সাধারণত। 
বািড়র #মােড়র শনাkকাির একটা #দাকােনর নাম বেলিছেলা লীনা- 
#কােনা একটা িডপাটWেম�টাল #sার হেব। 
িকnt নামটা একবার মেন হেL ফরহাদ, আেরকবার মেন হেL #ফারকান । 
এমন #বhঁশ #বhদা ভুল আজ #কন হেL হঠাৎ ক’#র- বুঝেত পারেছ না িনহাদ! 
এরকম িকnt হয় না ওর। 
অবr এরকম ক’#র িকছুিদন পরপরই #তা আর 
লীনার মেতা অপার-সmাবনাময় নারীবnুর বাসায়ও যায় না #স! 
অl একটু সামেন অবr একটা গিলর মুেখ বড় একটা #দাকান #দখা যােL, 
#সটার নাম আবার ফারজানা #জনােরল মাটW ! 
এভােব ফ-এর ফাঁেদ পড়েলা #কন #স, আজ, এমন একটা িবেশষ িবকাল-কােল! 
একটা সমsা বড়, #সটা হেL- 
#বিশ-#বাঝা িরকশাওয়ালাটা এতkেণ িনহােদর ভ[াবাচ[াকা বুেঝ গ[ােছ, 
আর তাই #স #থেমও গ[ােছ িনেজর পািNেত[। 
অn একটা সমsা তার #চ’ও আেরা বড়- 
লীনােক এখন #ফান ক’#র #সই #দাকােনর নাম #কন, 
পৃিথবীর যা-িকছু িনেয়ই িকছু িজেjস করা যাক; 
লmা, ভাির আর ভয়ানক একঝাঁকা ঝািড় #খেত হেব। 
এরকম একটা সমেয় ওেক িবগড়ােনার মেতা 
dঃসাহিস িকংবা িনেবWাধ #কােনাটাই না িনহাদ। 
তবু তার বাঁহাত িজেnর বাঁপেকেটর িদেক রওনা কেরেছ #দখা যায়, 
#যই পেকেট তার হাঁসফাঁস #মাবাইল #ফান। 
একটু পের কী হেব, #সটা আমােদর পেk এখনই জানা সmব না। 
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#সটা িনহাদও জােন না, লীনাও জােন না, 
এমনিক জােন না পুrষািল #গাঁয়াতুWিম িনেয় িরকশার িতন-#কানা Dাইিভং িসেট 
মাতbেরর মেতা ব’#স থাকা এই #বিশ-জানা িরকশাওয়ালাটাও। 
 
গেlর *rেত িনহাদই আমােদর নায়ক- বুঝেত #পেরেছন হয়েতা এরই মেধ[। 
এটা hট ক’#র বদেল যাওয়ারও #তমন sেযাগ, সmাবনা িকংবা কারণ #দখিছ না। 
িবেশষ িদেনর িবেশষ মুহূেতW আচানক #বচারা হ’#লও, 
নায়ক আদেত বুিdমান থােক, আমােদর িনহাদও বুিdমান। 
আর #নহাতই pথমবার লীনা তােক বাসায় #ডেকেছ, আজেকর জnিদেন। 
তারেচ’ও বড় কথা- #কােনা িনছক হািসর উপnাস পড়েছন না আপিন। 
এসব কারেণ এখন এখান #থেক #চাখ সরােনা যাক একটু। 
#কােনামেত লীনার বাসায় #পৗঁেছ যাওয়ার ব[াপারটা নায়ক িনেজই বুঝুক। 
আমরা বরং অnিদেক যাই, একটু িকছু #pkাপট #জেনবুেঝ আিস। 
আর #যেত #যেত, চলুন, 
িনহােদর িনরাপদ অবতরণ আর সmpসািরত কল[াণ কামনা কির।  
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০০ 
 
পিরেLেদর নাম িকংবা kম #য হ’#লা ০২-এর বদেল ০০, 
তার সৎ সিত[ কারণ হেL- 
*r ক’#রও আেসােল এ-পযWােয় আমরা একটু িপছেন চলিছ। 
hাঁ, গpভাঁেড়র বদভ[াসবশত, লুিbেকশেনর লুেপ প’#ড় 
এই বড় গেpর #ছাT বানরিট এখনও আপনার ঘােড় উঠেত পােরিন, 
আপাতত তার রথ অথবা পথ হেয়েছ একটা লুিbেকেটড অথWাৎ _তলাk বাঁশ। 
তবু পড়ার গড়েন িdতীয় ব’#ল 
#যেকােনা আদশW বলবৎেযাগ[ নিথর িdতীয় অধ[ােয়র মেতাই 
আমােদর এই বতWমান িdতীয় ভােগরও মূল দািয়t ব’#ল মানা গ[ােলা 
আসn আেলাচ[ িবষয়, বst আর ব[িkেদর সংjায়ন বা পিরচায়নেকই। 
 
আটাশ বছেরর এক সাদামাটা তrণ আমােদর িনহাদ। 
তার গড়পড়তা #ছাটখােটা শরীরটা 
কমWgেণ আঠােরা বছেরর #চ’ খুব একটা সmাবনারিহত বৃd না বেট, 
তেব মহানােয়ােকািচত #তমন #কােনা jলjেল উjjল #লাকও না #স। 
যিদও পেণ[র বাজার-িবপণেনরই আধুিনক #পশায় ঢুেকেছ আর ভােলাও করেছ, 
িনেজেক বা িনেজর জীবনেক পেণ[র মেতা 
বাজারজাত করেত #তমন একটা পারদিশW, দূরদিশW বা #কৗশিল #স না। 
রাজধানী ঢাকার শািnবাগ নােমর আগা-পাশ-ঢাকা এক এলাকায় 
এক-ঘের একটা বাসায় তার একলা জেনর বাস, 
অkের অkেরই বলা চেল একঘের। 
িনেজর একঘের অবsা, অবsান আর পিরচয় অবr 
এই িকছুিদেন সেচতেনই #মেন িনেয়েছ #স। 
বাসাটা #মস না। #মস-#মট হওয়ার মেতাও উপযুk সŋী আর নাই তার, 
িকংবা #স-ই হয়েতা #কােনা পুrষ মাnেষর সেŋও থাকার #যাগ[ নাই আর, 
অnিদেক #যমন িকনা নারী সহবািসnার 
মুেরাদ একরকম হ’#লও, মওকা এখনও িঠকমেতা হেয় ওেঠিন তার। 
ঢাকায় pথম ক’বছর উ¡মাধ[িমেকর #হােsল-বােসর পের এবং #জের, 
সmান-ছাtজীবেনর বলা যায় িসংহভােগই- 
নতুন-পুেরােনা িমিলেয় #বশ ক’জন বnুর সােথ তার থাকা হেয়িছেলা বেট, 
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তেব িদেন িদেন বছের বছের #স িনেজই তােত হ’#লা িবিkp অসnt�, 
যখন #দখা গ[ােলা- এেক এেক বnুতােকই বরং 
#বকsর #বমালুম বাঁশ সইেত হেL #সই অnরŋ sাথWেযৗথ বসবােসর দােয়! 
#তা, হ’#ল হ’#তও পাের #য এটা তার িনেজরই সামািজক অkমতা বা অসামথW[। 
ভাির হেয় ওঠা সŋgেলা এেক এেক #ছেড়ছুেড়, #ছাট বসবােসর জn 
#ছাট বাসা খুঁেজ #পেতও ঝােমলা কম হয়িন। 
#যেহতু *r #থেকই #কােনামেত এই এলাকােতই িছেলা, 
আর ব[ােচলর #ছেল হেয়ও #যেহতু pত[k dনWামও িকছু হয়িন তার, 
তাই কে�সৃে� হ’#লও #শেষ পাওয়া গ[ােলা অবr, 
রাnাবািট িমিলেয় #মাটামুিট #দড় ঘেরর একটা িটনেশড বাসা। 
িকnt, এ-বাসার একই চারেদয়ােলর মেধ[ই 
আেরা আেছ #কউ #কউ, অেনক অnরকম- 
যােদর সােথ ঘটনার d�ুচেk হঠাৎ বাক[ালাপ হেয় যাওয়ার #থেক 
#বেখয়ােল িরকশার hেডর #পছন-পােশর ধাতব কnই 
িনেজর কnইেয়র #পেট ঢুেক যাওয়াটাও বরং কম #বদনার! 
একলা বাসায় #কােনা ধরেনর কােজর মাnষও রােখ না িনহাদ, 
কারণ তােত sিবধার #চ’ ঝােমলাই #বিশ লােগ তার। 
বাসায় বাজার-খাওয়া-pেবশ-psান সবিকছু 
বাধ[তামূলকভােব কােজর বুয়ার সােথ সময় িমিলেয় করার #চ’, বরং 
এক-#পেটর একলা-মািলেকর িনেজর যখন ইLা হ’#লা রাnা করা 
আর যখন না হ’#লা তখন না-করাটাই অেনক sাধীন sাধীন ব[াপার। 
একা যখন থাকেতই হেব, #সটা সmূণW িনেভWজাল একা হ’#ল যিদ 
#সই sাধীনতা-sাবলিmতায় একলা জীবেনরও িকছু বাড়িত মিহমা #বর করা যায়, 
তেব kিত #তা িকছু থাকার কথা না! চলেছও #সভােবই। 
ইLা #যেহতু দািয়t না, #সই সŋত কারেণই 
ইLা-সওয়ার িনহােদর রাnা-খাওয়া সবসময় হয়ও না িঠকঠাক। 
কারণ বা তtt যা-িকছুই থাkক িপছেন, এটা অবr বুেঝ িনেয়েছ #স- 
সামেনর বা অnত বতWমান সমাধান িহসােব এমন সmূণW একলা বসবাসই 
তার কােছ বা তার জn গণতেntর মেতাই একটা #¥� ব[বsা। 
মােন, এেকবাের #বিমশাল িনখুঁত িনভুWল ভােলা না যিদও, 
এর #চ’ ভােলা #কােনা বেnাবs 
এখন পযWn এেস #পৗঁছায়িন #গাটা পৃিথবীর #কাথাওই। 
 
একই #সৗরজগেত ব’#ল ধারণা করা #গেলও, 
িনহােদর ওই পৃিথবী #থেক #যন #বশ অn একটা gেহই 



িtধা 7 

বাস কের লীনা নােম তার নkt-sানীয় বnু বা বnুিনটা। 
ঠাট-ঠমকওয়ালা #বশ দািম একটা #বসরকাির িবpিবদ[ালেয় পেড় লীনা। 
#মেয়েদর বয়স বলেত নাই জািন। 
গp-#লখক হেয়িছ ব’#লই #সই pায়-#মৗিলক নারীঅিধকার kু§ন করেবা- 
#তমন dমWিত dজWন আিম না। তাই, চাপা থাkক #স pসŋ। 
লালমািটয়ার িছমছাম #গাছােনা এলাকায় লীনােদর বাসা। 
মা ছাড়া তার রkীয় আর #কউ নাই #সখােন। 
বাসায় অn আর মাnষ বলেত, #কবল 
ঘেরর কাজবাজ ক’#র #দয়ার মেতা িকছু অনাtীয় hা�ডস । 
gাম-jািত তােদরেক িবনােদােষ, িকংবা #দােষর অভাবেদােষই 
(অেতা ভােলা ভােলা না  ব’#ল!), 
#ছেড় িদেয়িছেলা লীনার বাবা #বঁেচ থাকেতই। 
আজকাল আর বছের-d’বছেরও তােদর 
#কােনা আtীয়-sজেনর #চহারা এক-আধবার #দখেত হয় িকনা, সেnহ। 
মরhম আর #শানা-যায়-সৎ পুিলশ অিফসার বাবা 
#গাটা-িতেনক িবেদিশ িমশেনর টাকা জিমেয় 
বািড়টা কেরিছেলন যেথ� বািণিজ[ক বুিd #রেখই। 
িবলািস ডুেpk না ক’#র িতিন আজ #থেক পেনেরা বছর আেগ 
যথাথWই কেরেছন পাঁচতলার লাভজনক অ[াপাটWেম�ট িবিlং, 
যার ভাড়া-িদেয়-রাখা ছয়টা বড় ª[ােটর আেয়র সােথ 
#পনশন-g[াচুইিট-ভাঙা টুকেরাgেলাও িমিলেয়, #বশ চ’#ল যায় 
#শাক আর িনি�িnর িমশাল #ভজাল সাগের 
তার ভািসেয় যাওয়া dইমাt কnা-জায়ার বােরামাস। 
বলা চেল- বািড়র #ভতরকার আপন আেলা-হাওয়া #সবেনই 
বড় হেয়েছ এ-বািড়র একমাt #মেয়টা। 
বাnব বলেত ভািসWিটেতও #কবল হােত-#গানা d’িতনজন সহপািঠিন। 
আর, কেলজ পযWােয়র dেয়কজন pায়-বাnিবর সােথ, #মাটামুিট #সৗজnরkায় 
এখনও মােস-d’মােস dেয়কবার #ফােন কথা-টথা হয় বড়েজার। 
#ছেল সহপািঠেদর সােথ পড়ােলখার বাইের #তমন একটা #মশা হয় না তার, 
hাঁ সিত[ই, যেতাই এটা আজব #শানাক আপনার কােছ! 
পের কখনও আকাশ নােম ওর একটা #ছেলবnুর কথা এই গেp *নেবন যখন, 
তখন আবার আমােক িমথু[ক ভাবেবন না #যন! 
#সরকম #কােনা কাঁচাকােজর ফাঁকই আিম রাখলাম না তাই। 
আকাশই বরং খুব বড় #কােনা পাপ বা পুণ[ না ক’#রও, 
িনয়ntণহীন ঘটনাচেk, লীনার সােথ অn #কােনা #ছেলর ভিব«ৎেকও 
একটু জিটল আর কিঠন ক’#র #রেখ গ[ােছ। 
আজকাল আকাশ #কাথায় আেছ- 
#সটা আপনারা #কােtেক জানেবন, আিম িনেজই জািন না! 
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পাতােল যাক আকাশ, চায় #তা নরেকর মািট হেয় যাক! 
এখন আমরা আর আকােশর িদেক তাকািL না। 
ইনেডােরর িদেক একটু লীনার #খাঁজ #নয়া যাক বরং। 
 
এই #য, এবার যখন এখােন আবার নামটা উ¡ািরত হ’#লা তার, 
িঠক তখনই িবষম #খেত #খেত লীনা িনেজই #ফান িদেলা িনহাদেক। 
#কন না, আশা-মািফক িনহােদর আসার সময়টা পার হেয় গ[ােছ। 
অিধকার-বদরািগ নািয়কা 
িবেশষ-িদেন-িবষম-#বচারা নায়কেক কী ব’#ল কীভােব ঝািড় #দয়, 
#সটা না-#শানাটাই কান আর মেনর পেk sাs[কর। 
এবার আশা কির অn আেরকটা িববরণ *নেল খারাপ হয় না- 
এই লীনা আর ওই িনহােদর পিরচয়টা কীভােব হেয়িছেলা দূর পরsেরর সােথ। 
 
না, এক kােসর একই িকংবা পাশাপািশ #বে¯ না, 
লাইেbিরর বইেয়র তােকর d’িদক #থেক অেনক বইেয়র একই ফাঁেকও না, 
#রলেsশেনর অেপkাঘেরর একই আসেনও না, 
হঠাৎ এেস d’িদক #থেক একই িরকশা বা ট[ািkেত উেঠ পড়েত িগেয়ও না, 
শিপং কমেpেkর িসঁিড়েত ধাkা #খেয়ও না, 
d’জনই একই #দাকােন ফুল িকনেত িগেয় ফুলেদখার মেতা #দখায়ও না। 
hাঁ, এরকম #কােনা #বশ-ভােলা-#শানােতা নাটকীয়তা ছাড়াই 
তােদর পিরচয় এই িকছুিদন আেগই, 
#sফ ওেদর d’জেনরই অn একটা খুব-ঘিন�-না বাnিবর মাধ[েম। 
িনহােদর আেরা-অn আেরকটা বnুর িবেয়েত, 
িনছক ঘটনাkেমই, িনেজরও অেচতেন 
িনহাদ-লীনার পারsিরকতা 
*r ক’#র #দয়ার কাজ িকংবা অকাজটা ক’#র িদেয়ই 
গp #থেক আগাম ছুিট িনেয় অদৃr আেছ নােম-কী-এেস-যায় #সই বাnিব। 
তাই তার কথাও আপাতত থাkক। 
থাkক #সই পিরচয় #থেক কীভােব আজ এই বািড়র ডাক পযWn #পৗঁছােনা তা-ও। 
#সই grtপূণW গেlর জn িন�য়ই আেরা অেনক উপযুk জায়গা পাওয়া যােব। 
 
আর, নায়ক-নািয়কা ছাড়া অn চিরtেদর পিরচয়, 
দৃেr-pেবশ-মাt যখন যা পােবন তােতই চলেব। 
এখন আর #সই #গা�ীর kি�পিরচয় grtপূণW মেন করিছ না। 
(পkপাত থাকেল থাkক নায়ক-নািয়কার pিত। থাকেতই হয়।) 
 
sতরাং, কাট টু- 
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০৩ 
 
না, #সই কেবকার বhbীিহ’র #বাকােট ডাkার আফজাল #হােসেনর মেতা, 
িকংবা এই ক’বছর আেগর নাটেকও, 
gাম #থেক আসা, ব[াগ-বগেল, #তল-চুপচুেপ-চুেলর আ�ডার-কনsTাকশন নায়ক 
মাহফুজ আহেমেদর মেতা #দখা যােব িনেজেক- 
এরকম #কােনাই g[ামারাস ইLা বা ভাবনা, 
এমনিক ভয়ও িছেলা না িনহােদর! 
তবু, #তল অথবা #জেলর বদেল 
ঘােমই সামেনর চুল আর কপাল #ভজা অবsায় 
pায় #সরকমই একটা িকছু এেস দাঁড়ােলা বসতবািট ’র মূল ফটেক, pায় সn[ায়, 
গাডWেক আপনার পিরচয় িদন  আর 
আিদ যাtাপালার #কাটালমাকWা #গাঁফাল দােরায়ান #সােলমােনর িঠক মধ[খােন। 
হােত িবশাল িগে~টর বk-সেমত এই অেচনা অবWাচীন আগntকেক 
#সােলমান #সরকম #কােনা নাটুেক চিরেtর সােথ 
#মলােনার #চ�া কের িকনা- #বাঝা যায় না িঠক, 
তেব িনজs একটা #কােনা মােপ হ’#লও 
এ-বstেক িঠকই #মেপ #নয় তার #পশাদার িসd #চাখ। 
#সই মােপ প’#ড়ই িকনা #ক জােন, 
িনহােদর মুখ #থেকও #বর হয় এেকবাের মাপা ক’টা শb 
- লীনারা িক এ বাসায় থােক? ª[াট িµ-িব! 
মওকা #পেয় #গাঁফাল #সােলমােনর #কাটাল ফাঁপরবািজও এখান #থেকই *r 
- কািল িতির-িব না, এই ফুরা বািরডাই লীনা #মডামেদর! 
যিদও #সােলমােনর সmূণW রিঙন ভােবর সেŋ 
মুেখর এই বািড়র-িপছেনর-#সাঁদা-উঠান-গnা ভাষাটা একদমই যােL না, 
তবু তােত #তা আর এই kণযুেd 
িনহােদর #sাের #যাগ হওয়ার মেতাও িকছু আসেছ না। 
তাই, িহসােবর বাইেরর গরম ভাির ঝািড়টা *েন #হঁচিক উেঠ যায় িনহােদর! 
িনহােদর #হঁচিকেত কান না িদেয় #সােলমান বরং 
রাsা sগম #পেয় পা #দয় িনেজর এেkলােরটের 
- িকnt আেm? 
- আিম িনহাদ। িনহাদ নঈম। 
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অিফিশয়াল ই�টারিভউ অথবা ফরম-িফলােপর মেতা ক’#রই 
পুেরা আnিরকভােব পুেরা নাম বলেলা #স। 
িনেয়ােগর মািলক হেয় িগেয় #সােলমানও বেল 
- নােমর চাইেত কামডা #বিশ দরকার। মােন, কী দরকাের আসেছন? 
- দরকার না িঠক। আপনােদর লীনা ম[াডাম আমার বnু। 
উিন উনার #pাgােম #ডেকেছন আমােক। 
- ফgাম? কীেসর ফgাম? 
- আপনােকই সব বলেত হেব আমার? আপিন লীনা ম[াডামেক ... 
- না বাই, উিনর আেগ আমাের ত আেmর বলেত হেব। 
আমার কাজই #তা এইgলা িজগাস করা। 
আমাের ব[াতন িদয়া রাকেছ ত এই কামডার জnই। 
- জnিদেনর #pাgাম। 
- জমWিদন? কার জমWিদন? 
*ধু pকৃত p*রবািড়র না, হঠাৎ-কখনও-হ’#লও-হ’#ত-পাের p*রবািড়র 
kkরেকও _ববািহক আtীেয়র মযWাদা #দয় বুিdমান সmাব[ পাtমাtই! 
আর এ #তা অসংsৃত হ’#লও রীিতমেতা একজন #হােমা #সিপয়াn! 
*r #থেক #সই ভdতা #স রkা করিছেলা এত হয়রান হেয় এেসও। 
িকnt, এ-পযWােয় তবু একটু _ধযWচু[িত ঘেটই গ[ােলা িনহােদর 
- ভাই, আপিন উনােক বেলন #তা, আিম এেসিছ! 
যেতাটা বললাম, #সটাই বেলন। 
আগntক হ’#লও ভােলামাnষ-#চহারার এই ভdেলাকটার কাছ #থেক 
হঠাৎ এমন অসিহ¸ু sর পাওয়ায়, ডানহােত একটু *ধু #গাঁফ চুলিকেয়ই 
ডানপােয় এবাের হাডW #bক কষেত হয় #সােলমােনর 
- নামডা জািন কী বলেলন, িনয়াজ মুেশWদ? 
িজjাসার মেতা #শানােলও, এই কথা বলেত বলেত, 
#কােনা উtেরর অেপkা না ক’#রই, 
পােশ স’#র িরেসপশন ই�টারকেমর িরিসভােরর কােছ হাত #নয় #সােলমান। 
নাম-ভুেলর pিতবােদ মুেখ একটা আধেফাটা ¡্ 
আর তার সােথ একটা হাতও আলেতা উঠােত উঠােত এgিLেলা িনহাদ, 
তেব #সােলমানও হােতর ইশারােতই তােক থামার ইিŋত #দয়। 
এিদেক, #সােলমানেকই চেºক িদেয় তখন অথচ 
উেlা #বেজ ওেঠ ই�টারকম #ফােনর এ-pাn! 
হিmতিm পুেরাপুিরই sিগত ক’#র, #ফান িরিসভ ক’#র সালাম #দয় #সােলমান। 
িকnt, এপাশ #দেখই #বাঝা যায়- 
ওপােশর বড় hােলা’র দমকা হাওয়ােতই 
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কাটুWন ছিবর মেতাই #কঁেপ ওেঠ #সােলমােনর #গাঁফ, আর সালােমরও বািক অংশ! 
- িজ #মডাম, আসেছন। এই #য এই মাtই আসেছন িনয়াজ মুেশWদ সাব। 
... িজ #মডাম। িনফাদ ছ[ার। ... ছ[ির ম[াডাম। 
... িজ, উেক ম[াডাম। sামালাইkম। 
#ফান #রেখ ইতsত ব[s ভিŋেত drত িনেজও এgেত এgেত 
িলে~টর িদেক িনেদWশ ক’#র িনহাদেক এিগেয় িনেয় যায় #সােলমান। 
আর, যেতাটা অnায[ ফাঁপর #নয়া হেয় গ[ােছ এরই মেধ[, 
#সটা একটু িভিজেয় নরম করার #চ�াও কের এই slেময়ািদ #শষটায় 
- ছ[ার, আেসন। এইিদেক। 
িনেজেক পুেরাপুিরই িফের #পেয় 
িনহাদ আবার তার িদেক kমা-মহান হািসও #দয় একটা। 
আর, এই লাইফলাইন কােজ লািগেয়ই 
#সােলমান এমনিক অিতিথ অভ[থWনায় 
আেরা একটু আnিরক রিসকতাও ক’#র #নয় #ডা�ট মাই�ড  ভােব 
- ফ[ােকেডর িবেt আবার বndক না ত ছ[ার?! 
... #হেহেহ, ওsিবদা নাই। 
#মডাম িনেজ খািতর কইরা ডাইক[া বাসায় কামান উডাইেলও িটক আেছ। 
#হেহেহ, বািড় যার, পছnও তার। িটক আেছ না? 
িনহাদ *ধু মুrিb ভিŋেত মুচিক হােস আেরা একটু। 
ভাবটা sাভািবকভােবই এমন- পাগল দােরায়ান, কী সব #য বেল না-বেল! 
িনহাদ িলে~টর #ভতর ঢুেক #গেলও, #সােলমান গলা বািড়েয় আেরা ব’#ল #দয় 
- িলে~টর dই, ছ[ার। িতির-িব ল[াখা আেছ। 
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০৪ 

 
িলে~ট ঢুেকই, দৃrপট #থেক #সােলমানও স’#র #যেতই, 
িনহােদর চট ক’#র মেন হ’#লা- 
এই dই-হাত-বn অবsায়, মাt d’#টা #ªােরর জn, িলে~ট না-উেঠ বরং 
িসঁিড় ধরেলই #তা ভােলা হ’#তা! 
কিলংেবেলর আেগ িলে~টর বাটন-ই #য #দখা িদেলা dsর পারাবার হেয়! 
একবার এ-ও ভাবা হ’#লা #য আবার #বিরেয় িগেয় িসঁিড় িদেয়ই উঠেব। 
িকnt, পরkেণই #বাঝা গ[ােলা- এখন আবার এই কাজ করেত #গেল 
ওই দােরায়ান #তা তােক আেরা মামু ঠাওরােব! 
আজ িরকশাওয়ালা #থেক *r ক’#র 
পৃিথবীর সবাই #য তার ওপর #কন এত #বিশেবাঝার পরাকা�া হেয় #দখা িদেL, 
িনহাদ তার িকছুই বুঝেত পাের না, মানেতও পাের না। 
তেব, িলে~টর #ভতর িবশ-িতিরশ #সেকে�ড এই সব ভাবনা #সের পের 
অদৃ� sীকার ক’#র িনেয়, 
এই dই হাত ছাড়া তার #যেহতু আর #কােনা হাত নাই-ই এ-জনেম, 
আর িবেশষ ক’#র এ-ঘটনার ওপর #তা হাত আেরা নাই, 
বn dই হােতরই একটার বুেড়া আঙুলটা #স বাড়ােলা dই নmর বাটনটার িদেক। 
বাsব #জাক-টা যা ঘটেলা আেসােল- 
িনহাদ #দখেলা, hাঁ িনেজর জীবন বািজ #রেখই, #য- 
িলে~টর বাটন, এমনিক কিলংেবলও, এ-অবsায় চাপাটা 
একদমই #কােনা চােপর িবষয় না। 
#কন না, এgেলা সব #তা আেসােল এক আঙুেলরই ব[াপার! 
ওর মাথায় এটাও #কন আেগ আসেলা না, #ক জােন- 
পুেরা হাত #তা দূেরর কথা, হােতর পাতার, 
এমনিক একািধক আঙুেলরও #তা দরকার হয় না এেকবােরই! 
তাই, উপের উেঠ কিলংেবলটাও বাজােত #পের, উপযুWপির িdতীয়বােরর মেতা 
িকছুkণ আেগর #সই #জাক-টা আর #সটার অসারতার সােথসােথ 
িনেজরও *ধু-*ধু িচnাটার কথাই আেরা একবার িচnা ক’#র 
#বাকার িতন নmর হািসটাই িনেজ িনেজ #হেস যােL িনহাদ। 
থামেতই পারেছ না িকছুেতই। 
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টুিk-মেতান কিলং-টা *েন িনেজর ঘর #থেক ব[s হেয় এেস 
লীনা যখন দরজাটা খুলেলা, 
িঠক #সই মুহূেতW #বাকার হািস থািমেয় sাভািবক ব[িkেtর হািসর #চ�ায় 
মােঝর #কােনা একটা dÀযWােয় আটেক গ[ােলা নায়েকর মুখভিŋ! 
চলn গািড়র জানালা #থেক পেথর পােশর িsর বstর ছিব তুলেল #যমন 
হঠাৎ কখনও িচের-#চেp #বঁেক-ব’#খ যায় #সই িনরীহ িনেদWাষ #সাজা বstটাও, 
িঠক #যন #তমনই পিরচয়হীন, ব[াখ[াহীন, dিনয়ার বাইেরর এক #চহারা! 
এই হািসর, বা এই যা-িকছুর, মােনই #বােঝ না লীনা, জবাব #তা জােনই না। 
তবু, #নহাতই যেথ� নতুন বnু, 
আর আজ আেরা বািড়েত-#ডেক-আনা অিতিথ ব’#ল, 
#কােনামেত িনেজর #মজােজ লাগাম ধ’#র, 
িনহােদর ওপর উপযুWপির ঝািড়বষWণ #থেক এ-যাtায় িনরs হয় লীনা, 
এেকবােরই ঈষেদা¸ গলায় বেল 
- এেসা। িভতের এেসা। 
ঢুকেত ঢুকেত িগে~টর বkটা লীনার মুেখর সামেন ধ’#র 
তার একরকম আড়াল #থেকই িনহাদ pÂ কের 
- #কমন আেছন? 
বাড়াবািড় বহর আর বাহােরর িগ~ট প[াকটা #দেখ, 
িঠক িবরk না হ’#লও, একটু িবbত-মেতা থতমত খায় লীনা। 
#সটা িনেজর হােত িনেয় #সই আড়াল #থেক িনহাদেক উdার করেত করেত, বেল 
- hাঁ, এই #তা, ভােলা আিছ। 
- hািপ বাথWেড, লীনা! উইশ ইউ #মিন hািপ িরটানWস অব দ[ #ড! 
- #তামার #বশ ক� হেয় গ[ােলা, না? 
- না না, একদমই ক� না, #কােনা ব[াপার না। আর, আপনার জn #তা ... 
- hাঁ?! 
- আLা, আর কাউেক #দখিছ না! নািক অn #কােনা rেম বেসেছ সবাই? 
- আর কাউেক মােন? আর #ক থাকার কথা? 
- না, মােন, জnিদেনর পািটW! অথচ ... 
- ব’#সা। এ-ঘেরই ব’#সা আপাতত। 
িজjাসা #বঁেচ থাকেলও, অnত িজভ আর জবান আপাতত সামেল িনেয়, 
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একটু িভতের িভেড় একইসােথ একই #সাফায় বেস িনহাদ আর িনহােদর িবsয়! 
লীনাও িগ~ট প[াকটা #সাফার #টিবেলর ওপর #রেখ, 
িনেজও বেস #সাফার অn ইউিনেট, 
pথমার চাঁেদর মেতা তার সূk snর হািসটােক সােথ ক’#র 
- জnিদন বেলিছ আিম, এটা #তা মেন করেত পারিছ। িকnt পািটW #ক বলেলা?! 
িবsেয়র হা-টা এবার pায় বnই হেয় গ[ােলা িনহােদর। 
িবsয় #শষ হেয় না, বরং লীনার এ সূkতার জবাব তার কােছ নাই ব’#ল। 
তবু পুেরা বn হওয়ার আেগ #সেক�ড-িতিরেশক পর #শষ সmূরক pÂটা এেলাই 
- তার মােন, *ধু আমােকই #ডেকেছন আপনার জnিদেন! 
এ-িজjাসার #কােনা উtেরর আেগই অবr rেম এেলন লীনার মা। 
িনহাদ তােক লk করেত #পের দাঁিড়েয় যািLেলা #সাফার আসন #থেক, 
িকnt #সটাও #দখেত #পেয়, িনেজ লীনার পােশ বসেত বসেত মা বলেলন 
- ব’#সা বাবা, ব’#সা। 
িনহাদ বুঝেত পারেছ না- নাটেকর দৃেrর মেতা পরপর এ কী ঘটেছ এখােন! 
তবু, #সটােক এ-মুহূেতW #বিশ পাtা না িদেয় বা #হাs-পkেক বুঝেত না িদেয় 
িনেজেকই pসŋ উেlখপূবWক ব[াখ[া করেত যায় #যন #স! 
- sামালাইkম। 
- ওয়ালাইkম সালাম। ব’#সা। 
- িj, আিম িনহাদ নঈম। আিম ... 
- hাঁ, জািন আিম। লীনা বেলেছ তুিম আসেব। 
িনহােদর ভ[াবাচ[াকা বুজেব িক, আেরা #যন িdgণ হা হেয় যায়! 
তবু তার #চ�াকৃত িজjাসা 
- িj, আপনার শরীর ভােলা? 
- hাঁ, ভােলা আিছ। #তামার বাবা-মা ভােলা আেছন #তা? 
#তামরা #তা একসােথ থােকা না, তাই না? 
- িj, ভােলা আেছন। উনারা মাইেমনিসং থােকন। ওইখােনই বািড় আমােদর। 
আমারও #ছাটেবলা ওই শহেরই #কেটেছ। এসএসিস’র পর #থেক ঢাকায়। 
- আLা। তুিম নটর #ডম কেলেজ পেড়েছা, রাইট? 
- িj না, আি�ট। আমার ঢাকা কেলজ। 
মাঝখােন লীনা ঢুেক যায়, খুচরা এক িচলেত অsিs িনেয় 
- উঁh, মামিণ! ... 
মােয়রও মেন পেড় 
- ও hাঁ। আিম একটু gিলেয় #ফেলিছলাম। 
লীনােক আর চড়বার sেযাগ না িদেয় #সৗজেnর সােথ সামেল #নয় িনহাদই 
- না না, িঠক আেছ আি�ট। এটা #কােনা সমsাই না। 
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আিম ঢাকা কেলজ #থেক এইচএসিস’র পের মােকWিটং পেড়িছ জগnাথ-এ। 
ঢাকা ভািসWিটেত পড়ার খুব ইLা িছেলা, 
িকnt একবারই Tাই কেরিছলাম, ভােলা সাবেজk পাইিন। 
- আLা। 
- আর এখন একটা অ[াডভাটWাইিজং এেজিnেত, অ[াকাউ�ট p[ািনংেয় আিছ। 
dই ভুবেনর dই বয়িস dই বািসnার মধ[কার আলােপ 
লীনা আবার একটু লাগাম ধরেলা, হাসেত হাসেত 
- আর, এখন িক আেরকটা জেবর ই�টারিভউ িদেLা? 
লীনা মজার sর বজায় #রেখই বেলেছ কথাটা, তবু 
লীনার মা’র সামেন িনহাদ লjাই #পেয় গ[ােলা িনেজর জায়গাটা িচnা ক’#র। 
#স মাথা অধWনিমত ক’#র লjা-হািস লুকােত লুকােত, 
ওিদেক মা-#মেয়রও হািস চেল িনহােদর এই িমি� লjা পাওয়াটা #দেখ। 
িকছুkণ এই হািসর #রেশর পের, আর িকছুkণ চুপচাপ িতনজনই। 
এই িবরিতটার অবকােশই বুিঝ-বা #ঘাঁট পািকেয় পািকেয়, 
d�ু একটা kচিk বাতাস- 
কথার আর pসেŋর আকােলর মেধ[, পরবতWী pথম কথাটা 
হঠাৎ ধিরেয় িদেলা িনহােদর মুেখই 
- আেŋল #কমন আেছন, আি�ট? উিন বাসায় না? 
পুেরা Dিয়ং-rমটা চুপেস িদেয় 
আততািয় বাতাসটা #বিরেয় অn #কাথাও চ’#ল #যেত #যেত, 
#বশ #চ�ায় একটা pায়-হািসর ব[বsা ক’#র মা-ই বলেলন 
- লীনার বাবা #বঁেচ #নই। pায় এগােরা বছর ... 
- sির, আি�ট, আিম খুবই sির। আমার ধারণা িছেলা না একদমই। 
হািসটােক আেরা kমাsnর ক’#র, 
িনহােদর িনেদWাষ না-জানা আর িনরীহ িবনেয়রই #যাগ[ জবাব #খাঁেজন মা 
- না, িঠক আেছ বাবা। জানা থাকেল #তা আর িজেjস করেত না তুিম। 
জানার জn #তা সমেয়র দরকার হয়। আর, সমেয়রও জানার দরকার হয়। 
এবার আর সংেকােচর খাদ #থেক মাথা #তালার সময় হয় না িনহােদর। 
তবু, কী #ভেব #যন লীনা এবার আেগর বসা #থেক উেঠ এেস, 
িনহাদ #য-#সাফায় বেসেছ, #সটারই অnpােn অবিsত হয়। 
বয়স-ভাির দাশWিনকতায় কাজ সmn হেয়েছ #ভেব না অnত, 
খুব সmবত পিরিsিতটােক sাভািবক হওয়ার সময় িদেত #চেয়ই, 
মা উেঠ psােনর হাঁটা িদেলন pেবেশর #চ’ আেরা একটু ভাির পােয়, 
#যেত #যেত মুেখ বলেলন 
- ব’#সা #তামরা। 
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লীনা, চাইেল #তামার rেম িনেয় যাও ওেক। 
এখােন িরল[াk ক’#র বসেত পারেছ না #বাধ হয়। 
মােক িকছু বলার সাহস আর কের না িনহাদ। 
মা পুেরাপুির আউট-অব-িসন হ’#লই #কবল 
#কােনামেত লীনার িদেক মুখ উিঠেয় বেল 
- আিম িঠক আিছ। এখােনও #কােনা অsিবধা হেL না িকnt। 
- আLা। 
আেরা িকছুkেণর সmত নীরবতার পর 
আবারও, দায় #মটােত মুখ #খােল িনহাদই 
- sির, লীনা। আমার উিচত হয়িন না-#জেন ওরকম একটা pসŋ #তালা। 
- হ’#লা #তা, বাদ দাও। 
ঘটনাটা না-#জেন তুিম বুঝেব কী ক’#র- উিচত হ’#তা িক হ’#তা না? 
- তাই ব’#ল আপনার এমন একটা িদেন 
আপনােদর d’জেনরই এভােব মন খারাপ ক’#র িদলাম! 
- তুিম মেন না-করােল বাবার কথা আমােদর মেন হ’#তা না বা িছেলা না- 
#সরকমটাই বা ধ’#র িনেLা #কন? 
- hাঁ, #সটা অবr িঠক। 
- ওই #য, দ[ােখা! 
লীনা #যিদকটায় হাত বা আঙুল িনেদWশ করেলা, 
#সিদেক একটু দূের পযWn তািকেয় িনহাদ #দখেত #পেলা- 
#ছাT একটা কনWার #টিবেল, #Êেম-বাঁধা, 
পুিলশ ইউিনফমW-পরা বাবার ছিবর সামেন 
একটা #pেট ক’#র বাথWেড #কক-এর একটা sাইস রাখা। 
এমন সূk snর মানিবক অnভূিতর 
এরকম িসেনমা-পযWােয়র আেবিগ দৃrায়ন 
এর আেগ কখনও িনেজর এমন সামেন ঘটেত দ[ােখিন িনহাদ। 
উËাস সামলােনার #কােনা আেরািপত #চ�া না ক’#র, 
উtেরর অেপkা ছাড়াই অnমিত চায় #স 
- আিম একটু কােছ িগেয় #দিখ ওইখােন? 
বলেত বলেতই উেঠ চ’#লও যায় ছিবর কােছ। 
সŋত কারেণই মােয়র এখনকার #চেয় বয়েস #ছাট 
এক #তিজ sঠাম পুিলশ অিফসার এখােন সংরিkত, িচরতrণ িচরজ[াn। 
িনহাদ ছিবটা #দখেত #দখেত, 
খািক #পাশােকর pিতও বhকাল পের এই উপলেk[ 
হঠাৎ এক ধাkায় িবপুল সmম িফের #পেত #পেত, 
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লীনাও উেঠ #সিদকটায় #যেত #যেত ব’#ল যায় 
অবsাদৃে�-pেয়াজনীয়-হেয়-ওঠা sLতার সহজ pিতেবদন 
- আমােদর pেত[কিদেনর বাঁচাটা #যরকম, 
তােত এই বািড়র d’#টা মাt সmিকWত মাnষ মা আর আিমও #য 
খুব একটা ঘিন� সবিকছুেত, #তমন িকnt না। 
তাই এমন ক’#র d’জন িমেল আেয়াজন ক’#র 
ওই একমাt তৃতীয় মাnষটােক িনেয় #শাকও িকnt করা হেয় ওেঠ না। 
আর, অn অn এতিকছুর মেধ[ও একা চলা এগােরাটা বছর 
আেসােলই অেনক লmা সময়, kািnরও। 
তবু, আমােদর pেত[েকর িবেশষ িদনgেলােত বাবােক িঠকই িমs কির, 
িমs কির বাবার সােথর সময়gেলা, #ছাটেবলার বড় আনn আর হািসgেলা। 
- hাঁ, বুঝেত পারিছ। এটা হওয়ারই কথা। 
- এখনও িতনটা মাnষই আিছ িকnt, #sফ আেগর #থেক অn িতন অবsায়। 
আমােদর সmেকWর sেতাgেলাও এখনও #সরকমই আেছ জািন, 
#তমনই শk, #তমনই ভােলাবাসার। 
তেব িক, আেগর #থেক অেনক নীরব, pায় শb-ভাষাহীন। 
লীনার #শষ কথাটা চলেত চলেত, কথার ভাবােবেগই বুিঝ-বা, 
িনহাদ ওই ছিবটার ওপর #থেক িনবd #চাখমুখ সিরেয় 
ঘুের দাঁিড়েয়েছ লীনার মুেখামুিখ। 
কথা #খাঁেজ িনহাদ। িকছু একটা খুঁজেত থােক লীনার মেধ[ই, 
#যটা ধ’#র এিগেয় যাওয়া যােব অn #কােনা সামেন। 
সরাসির #সরকম িকছু ছাড়াই অবr সহজ হেয় যায় িবষয়টা, 
যখন পিরেবিশ শb তুেল ওই টুকেরা _নঃশb[টাই #কেট টুকেরা ক’#র #দয় 
#ছাT একটা Tিলেত ক’#র #ঠলেত #ঠলেত 
একটা #pেট আেরা কাটা #কক আর 
d’#টা gােস পািন-#কাক িনেয় আসা পুচেক একটা #ছেল। 
#সিদেক লীনার যাওয়ার সােথসােথ হােতর ইশারাও অnসরণ ক’#র 
িনহাদও এিগেয় আেস আেগর #সই #সাফার িদেকই। 
pসŋমুিk ঘেট তােদর। িকংবা pসŋাnর। 
#ছেলটা নাশতা চালান ক’#র চ’#ল #গেল লীনা িনেজ #থেকই #যাগ কের 
- একটু মুখ িভিজেয় নাও। পের রােতর খাবার #খেয় যােব। 
- ওের বাবা! আবার রােতর খাবার? 
- অsিবধা কী? আর #কউ #তা #কাথাও অেপkা করেছ না #তামার খাবার িনেয়! 
- না, তা অবr করেছ না। 
#কক মুেখ তুেল িনেত িনেত লীনােক িজেjস কের #স 
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- আপিন িনেLন না? 
লীনা *ধু বােম-ডােন মাথা নােড়, আর মুেখ #তােল আেরা অnকথা অnsর 
- আLা িনহাদ, #তামার িনেজর কােন একটুও খারাপ লাগেছ না এটা? 
#কক-এর সােথ আবারও একটু ভ[াবাচ[াকা িগেল, িনহােদর িজjাসা 
- মােন?! #কানটা? 
- আজেকও, এখনও, #সই কখন #থেক আিম #তামােক তুিম তুিম করিছ, 
আর তুিম আমােক #সই আপিন আপিনই #ডেক যােLা! 
- হেব, লীনা। ব[াপার না। 
*rেত আপিন ব’#ল #ফেলিছলাম #তা, আেরা একটু সময় লাগেব মেন হয়। 
- সময়টা আর একটু এিগেয় আনা যায় না, sার? 
আমার জn একটু যিদ #sশািল কনিসডার করেতন িবষয়টা! িpজ! 
- এখনই িঠক বলা যােL না আেসােল। ফাইলটা অn #টিবেল আেছ। 
উপযুk উৎেকাচ #পেল অবr আগ বািড়েয় #খাঁজ লাগােত পাির। 
- জnিদেনর এkkু[িসভ পািটWেত বািড়েত এেন খাওয়ািL, 
আমার ইিতহােস এরকম আর কখনও ঘেটিন, sার। 
আেরা কী উৎেকাচ চান আপিন? 
- #সটাও #তা আেরা #ভেব #দখার অবকাশ আেছ। 
#ছাট িকছু #চেয় ঠকেত চাই না। 
তেব, এটা অnত বলিছ না #য মুেখ তুেল খাইেয় দাও! 
- ইÎ! #সটা বলেল #কক-#কাকাহােরর বদেল pহার জুটেতা, জােনা #তা? 
- থাkক বাবা, এখনই আমার #পট ভ’#র গ[ােছ। 
- অ[াই, দাঁড়াও দাঁড়াও! 
তুিম িকnt আেগর কথাটার #শেষই আমােক তুিম ব’#ল #ফেলেছা, hাঁ! 
- আ #র, তাই নািক? কই, আিম #তা *িনিন! তুিম *েনেছা? 
d’জনই এবার নাটুেক হািসেত #ভেঙ #ভেঙ nেয় পেড় পরsেরর িদেক। 
িনহােদর এটাই pথম এই বািড়েত #বড়ােনা, 
আর *r #থেকই পিরিsিতটা িসিরয়াস িবষেয়র ভাের #যমন শk হেয় িছেলা- 
#সই সব বরফই একসােথ #ভেঙ গ[ােলা িনহাদ-লীনার এমন #খালা হািসেত। 
মা’র কান পযWn যিদ #পৗঁেছ থােক এ-হািসর শb, 
মা-ও িন�য়ই খুিশেত মুচিক হাসেছন এখন। 
আমার #তা #তমনটাই মেন হয়। আপনার? 
 
এভােবই, বলেত #গেল, *r হ’#লা 
িনহাদ আর লীনার তাজা বnুতা বা সmকWটারও একটা অnতর পযWায়। 
রােতর খাবাের, হালকা-ভাির হেরক িডেশর িভেড়, 
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িনহাদ আর লীনার সােথ একই #টিবেল সŋ িদেলন এমনিক মা-ও। 
একা একা থােকা, কী খাও না খাও  ধরেনর যtআিtরও 
একদমই অভাব হয়িন #সই #টিবল-আtীয়তায়। 
ঘেরায়া অnরŋতায় এমন কাছাকািছ এতটা সময় কাটােনার পের, 
রাত দশটার িদেক যখন িবদায় বাজেলা িনহােদর, 
মা বলেলন 
- এেসা মােঝমেধ[। আমরা #তা একাই থািক। 
এ-বাসায় আজকাল আর #বড়ােতও আেস-টােস না #কউ। 
দরজার সামেন #থেক যখন িনহাদেক িলে~ট ছাড়িছেলা ঘিন�-#চেয়-থাকা লীনা, 
আর মায়ামায়া নতুন sের িজেjস করিছেলা 
- আসেব #তা আবার?, 
#সই ভাব-টেলামল দৃি� #দখেল তখন #য-#কউই বুঝেতা- 
অেনকিদেনর িpয় কাউেকই #যন িবদায় িদেL অেনকখািন কােছর #কউ। 
*ধু একবার বুেকর কােছ থুতিন ঝুঁিকেয় অবাক #ঘােরর িনবWাক সmিত ছাড়া 
আর িকছুই িনহাদ তখন বলেত পােরিন লীনােক। 
এমনিক, িনেচ যখন #পটপূিতW খাওয়ার #চ’ও বরং 
ওই অেতাটা সমেয়র নতুন হাওয়াটার #ঘার-ভােরই 
অিনLা-টালমাটাল আলেতা পােয় dলিক #হঁেট, 
#সই ফাঁপরবাজ #সােলমােনর ভাব-ভারাkাn #চকেপাs 
পার হিLেলা িনহাদ, তখনও, 
ওই অেতািকছু গভীর #ঘারেটার একদমই না-বুেঝও, 
হয়েতা #sফ খুবই িবরলভােব এমন বয়েসর একটা আচানক তrণ এেস 
লীনােদর বািড়েত #সই সn[ারও আেগ #থেক ওই রাত অিb 
এতটা সময় কািটেয় #দয়ারই নতুন নিজেরর #জের, 
#সােলমানও pায় জামাই-সমাদরই িদেলা তার িবদায় সmাষেণ! 
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০৬ 
 
রাত pায় এগােরাটায় বাসায় ঢুেক, 
লীনার ব’#ল-#দয়া-মেত, এসএমএস-এ বাসায় #পৗঁছােনার খবর জানায় িনহাদ। 
পাlা এসএমএস-এ লীনা আবার বেল, #Êশ হেয় পের ওেক #ফান িদেত। 
এর আেগ এমন #কােনা বnুই কখনও িছেলা না িনহােদর, 
যােক বাসায় #পৗঁেছও #স খবর জানােত হেব িরÑড #হাম  িলেখ। 
িনহােদর ভােলা লাগেলা নতুন মাnেষর _নকেট[র এই নতুন rপ, 
আর িনেজর এই নতুন grt। 
 
#স-রােত দূের দূের হ’#লও *েয় *েয় 
এককথা d’কথায় অেনক কথাই হ’#লা ওেদর। 
- থ[াংকস, িনহাদ। তুিম #য সিত[ই আসেল, অেনক ভােলা #লেগেছ। 
- বরং #তামােকই থ[াংকস, আমােক ডাকেল ব’#ল। 
আমার জn এই ডাক অেনক সmােনর। 
- অেনক বছর পের আমার জnিদেন বাসায় অn #কউ এেলা। 
মােঝর এতকাল *ধু মামিণ একটা #কক আিনেয়, 
#ছাট মাnেষর মেতা আমােক িদেয় #সটা কািটেয়েছ, 
আর, ঘেরর মেধ[ই সবাইেক #ছাT ওইটুk িবেশষt িবিলেয় িদেয়ই 
পালন হেয়েছ এই িবেশষ িদনটা। 
আজ আেরা িবেশষ হ’#লা। মামিণরও ভােলা #লেগেছ। 
আমার িনেজর কােছও এটা ভােলা লাগেছ, #য আিম #তামােক বেলিছলাম। 
- আমারও #তামার আর আি�টর সােথ সময়টা অেনক ভােলা #লেগেছ। 
আমার জীবেনও #তা এমন snর সŋ বা িবেশষ #শাভা আর নাই বলেলই চেল। 
- তুিম অেনক snর ক’#র বেলা। 
এজnই #বাধ হয় আেরা #বিশ ভােলা লাগেছ। 
- তবু, sির লীনা, আবার বিল, না-#জেন #বিশ কথা ব’#ল 
#তামােদরেক ওইভােব িবbত ক’#র আিম অেনক লিjত। 
আি�টর সােথ আমার এই pথম #দখা। 
আর আজেকই িকনা এমন একটা #বাকা #বাকা ... 
- এটা িকছু না, িনহাদ। আিম না-বলেল তুিম জানেব কীভােব, বেলা! 
আমার সmেকW কেতাটুkই বা জােনা তুিম? 
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- hাঁ, তা িঠক। 
- মােন, #তমন সময়-sেযাগ #তা হয়িন #তামার এখনও। 
আিমই #তা এখনও বিলিন #তমন িকছু। 
- hm। 
- আমার কাছ #থেক িঠকঠাক না-#জেনই 
আমােক তার িনেজর মেতা ক’#র বুেঝ #নেব- এমন ওভারsাটW #লাকটা #ক? 
র [াদার আই িফল gড, #য #সরকম #কােনা চতুর #লাক আমার আেশপােশ নাই। 
থাকেলই বরং আমার জn যেথ� অsিsকর হ’#তা #সটা। 
- এটা ভােলা বেলেছা। 
- ওh, তাহ’#ল #তামার মেতা একআধট ুভােলা কথা আিমও বলেত পাির, না? 
- ধুর! আিমই বা #কােtেক #কাn কথািশlী এলাম, *িন! 
- এই #তা, আেরকবার! আর কী িবনয়, hাঁ? 
- হেয়েছ, এবার আমােক #ফালােনা বাদ দাও। ফুেট #যেত পাির িকnt! 
- ফুেট যাও। #তামার শািnবােগ রাতিবরােত অশািn নামুক। আমার কী kিত? 
- আLা #শােনা, আমার িকnt আেরকটা অ[ােপালিজ বািক আেছ। 
- আেরা একটা অ[ােপালিজ! না, তুিম পােরাও বাবা! 
- তুিম এত snর সহজ সাধারণভােব চেলা, আর আচার-আচরেণও এমন, #য 
আিম না আেসােল একদমই বুঝেত পািরিন- 
ওইরকম একটা #লােকশেন ওই অেতা বড় বািড়টা #তামােদর িনেজেদর! 
- কাম অন, িনহাদ! #তা, তােত হেয়েছ-টা কী? 
- না, আিম #তামােদর দােরায়ানেক এমনভােব িজেjস করিছলাম, 
#যন #তামরা ওই বাসায় ভাড়া থােকা! 
- তােত #কাn রামায়ণ অ*d হ’#লা *িন! 
ওই #সােলমান িময়া #তা আমােক আেগ #থেকই #চেন। 
ওর #তা আর এখােন কনফু[Ôড হওয়ার িকছু নাই! 
- না, তবু পের বুঝেত #পের িনেজর কােছ অেনক হাsকর #বাকা #বাকা লাগেছ। 
- আLা, আমরা িক আজ #কােনা Tুথ কিমশন খুেল বসলাম নািক, 
#য তুিম এেক এেক #তামার সব ভুল sীকার করেব, 
আর আমরা #দশবাসী #সgেলার জn #তামােক ঘৃণা, িধkার বা kমা জানােবা? 
d’জনই আবার িকছুkণ হােস একসােথ। 
#স-হািসর #রেশর সােথই লীনা একটা িজjাসাও #যাগ কের #শেষ 
- #তা, পের বুঝেল কীভােব? 
দােরায়ান #কােনা ফাঁপর িদেয়েছ নািক? 
- ওেরbাবা! ও #তা দােরায়ান কম, দােরাগা #বিশ! ফাঁপর মােন এমন ফাঁপর?! 
- আমােদর #সােলমানটাও পাের! হাড়মাংস jািলেয় #দয় এেকবাের। 
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আমারই #তা ওেক সাইেজ #ফলেত #বশ কেয়ক মাস #লেগ িগেয়িছেলা! 
- তাই নািক? তাহ’#ল #তা মামা একদম কাকা’র মেতা পাকা #খেলায়াড়! 
- hউm! #সরকমই অবsা। #তামােদর িদেকর আইেটম িকnt, বুেঝেছা #তা? 
- #সটা আবার বুঝেবা না? #যভােব  ওেক ম[াডাম-#ক  উেক #মডাম বেল! 
- hাঁ, এই #তা #খয়াল কেরেছা। #তামার কথায় িকnt ওরকম িকছু নাই। 
- #তামােদর #সােলমান দােরাগাই #তা বুঝেলা না আিম #য তার #দিশ পণ[! 
- হেয়েছ হেয়েছ। #তামােদর #দিশ ঝাঁেঝ এখন আমােক আর jািলও না। 
- উেক #মডাম! 
আবার হািসেত #ফেট পড়া, তার সােথ #মশােনা অেনক #চ�ার অs� বাক[ 
- উÕ, িনহাদ! তুিমও না এেকবাের িচজ একটা! কী আর বলেবা! 
- আLা, #তামার ভািসWিট িক আজকাল বn যােL? 
- hাঁ #তা। তা না হ’#ল এত গ[াঁজােনা হয় নািক আমার? 
- hউm, তাই #তা বিল! অ[াসাইনেম�ট-#pেজে�টশনেদর িভেড় আর 
আমার জn এতটা সময় বরাd হ’#তা কেব! 
- অ[াই, বােজ ব’#কা না। যা-ও কথা হয়, #ফান #তা আিমই কির, নািক? 
- আ #র, আিম #তা #বিশ কির না এই কারেণই, #য 
#তামােক পাওয়া যােব িক যােব না, তারই #কােনা িঠক নাই। 
তারেচ’ এই ভােলা- তুিম যখন সময় পাও, তুিমই করেব। 
আিম #তা সবসময়ই sপার-অ[ােভইেলবল! b[ােকেট বিল- সবার জn না। 
#তা, অnত #চেয়ও-না-পাওয়ার kাইিসস-টা আর থাকেলা না #তামার সােথ। 
- এই চাপাটা না থাকেল, পািত #শয়ােল #খেয় #যেতা #তামােক, জােনা #তা? 
- আ #র, #খেয় #যেতা কী! এখনও #তা খায় মােঝমেধ[! 
... ... চেলিছেলা। ... ... 
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০৭ 
 
বািক এই অংশ আবার হেয়িছেলা #ফান রাখারও পের, আেরা রােত, 
pায়-ঘুম-জড়ােনা হােতেদর কেয়কটা পাlাপািl #লখায়, hাঁ এসএমএস-এ! 
hাঁ, #যন এ-কথাgেলাও ব’#ল #ফলার জn 
সামেন আর #তমন একটা সময় #কউ িদেব না ওেদরেক! 
িকnt, এভােবই বা #কন ভাবেছন! 
২৬ জুলাইেয়র িবেশষ ভােলালাগার কথাgেলা 
অnত ২৬-এর িদবাগত রােত হ’#লও হেয় যাক না! 
আপনার বা আমার তােত #কােনা kিতবৃিdর #তা িকছু #দখিছ না। 
আর, আজ কা কাম কাল পার  ঝুিলেয় #রেখই বা কার কী লাভ! 
hাঁ, #তা, #বিশ নড়াচড়া করেবন না, ঘুম-ঘুম ভাবটা #ভেঙ #যেত পাের ওেদর। 
অn কােরা কােন কােন িগেয় #তা বলেবনই না পের, 
এখনও, একদম িনpােসর শেbও #কােনা িবpাসঘাতকতা না ক’#র, 
ওেদর কাঁেধর #পছন #পছন #থেক, িনেজর #চাখ-মাথা িনরাপদ দূরেt #রেখ, 
পড়–ন এেক এেক, ধীের ধীের, মেন মেন: 
- বাথWেড িগ~ট-টার ব[াপাের কী আর বলেবা! #হায়াট অ[া িকউট sাফ! 
আLা, আিম িক #তামার #চ’ এতই #ছাট! আমার জn আনেল একটা পুতুল! ;-) 
- আ #র, না। এরকম ভুল বুঝুক আমার শtr! 
তুিম #তা বড়-ই। আর, বাথWেড-#ত #তা আেরা এক বছেরর বড় হেয় গ[ােল! 
#তা, বড় #মেয়র জn #ছেল লাগেব না? 
তাই #তা এত খুঁেজ-#পেত আs একটা ব[াটােছেল ধ’#র বাসায় িদেয় এলাম! :-) 
- তাই #তা! ওটা #তা ব[াটা পুতুল! #চােখ আবার gাস! ইÎ, কী hা�ডসাম! ;-) 
আLা, ফাজলােমা না, আমার মেতা কােরা জn এরকম একটা িজিনেসর কথা 
কীভােব মেন হ’#লা #তামার! #ডা�ট #টইক ইট আদারওয়াইজ। জাs অ[ািsং! 
- কী বলেবা! আেসােল, অেনক #ভেবও বুঝেত পারিছলাম না। 
#শেষ ভাবলাম- যা-ই #হাক, #তামার িনেজর মেতা sইট একটা িকছু িদই! :-) 
বাট, #বিশ #বাকা #বাকা হেয় গ[ােলা ব[াপারটা, না? :-( 
- না না, ভুল বুেঝা না িpজ! এমিনেত এ-ধরেনর িজিনস আমার ভাlােগনা, 
#কমন nাকা নািয়কা লােগ! বাট, আ�যW, তুিম িদেল, আমার ভােলা #লেগেছ! :-) 
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০৮ 
 
না, িনহাদ #ছেলটার মেধ[ িকছু একটা আেছ। কী িদেয় #যন টােন িনেজর িদেক! 
কী জািন! সবাইেক টােন িকনা, জানা নাই। অnত লীনােক #তা টােন। 
লীনা #তা এমন #কােনা #ছেল দ[ােখিন আেগ। 
অবr, বািলকা িবদ[ালয়-মহািবদ[ালেয়র পের আবার 
pাইেভট িবpিবদ[ালেয় পড়া এই pাইেভট জীবেন 
#তমন #বিশ সংখ[ক #ছেল লীনার #দখা হয়িন এমিনেতও। 
উপিsত বুিdদীp িনহােদর কথা, যােক বেল উইিট, 
সামেনর-জনেকও সমান সmান িদেয় তার চুপচাপ #শানা, 
যােক বেল অ[ােটি�টভ িলেসনার, 
অমািয়ক তার আচরণ, যােক বেল #সাবার, 
অথচ মেনর একটা শািn শািn উtাপ তার হািসেত, যােক বেল ওয়ামW, 
আর, সব ছািড়েয়, #য-কারেণ ওর ওই gণgেলা পযWnও #পৗঁছােনা হ’#লা লীনার, 
#সটা িনহােদর চকচেক, গভীর, আর মুেখর-#চ’-#বিশ-কথা-বলা #চাখেজাড়া। 
তা না হ’#ল, ঘটনাচেk হওয়া pথম পিরচেয়র চিlশ িমিনেট, 
pসŋ হাতেড় ঘুেরিফের বড়েজার পেনেরাটা কথা চালাচািলর পরই 
#মাবাইল নmরও চালাচািল ক’#র #দয়ার মেতা #মেয় #তা লীনা না! 
#স-রােত িবেয়বািড় #থেক বাসায় িফরেত পেথই তবু 
খুব #স অবাক আর িবরkই হিLেলা িনেজর ওই হঠােতর আেদখেলপনায়- 
কী দরকার িছেলা অেতাসেবর! 
শ’#য় শ’#য় মাnেষর িভড়-দŋেলর মেধ[ একবােরর একটা-মাt সাkােত 
একটা #ছেলর ভােলাখারােপর বুঝেব-টা কী #স! 
অবr এটাও সেŋ সেŋ #চােখ ভাসিছেলা বারবার- 
িবেয়র #গেটর সামেন #থেক চূড়াn িবদােয়র সময়ও যখন বাই-হাই হ’#লা, 
তখনও #কমন ক’#র একথা-ওকথায় dেয়কবার ইিতউিত করিছেলা িনহাদ! 
িনঘWাত ওই #বশ-রােত একা-িফরেত-থাকা নবপিরিচতােক 
বািড় #পৗঁেছ #দয়ার #সৗজnটারও pবল ইLা হেয়িছেলা #ছেলটার, 
িকnt ওর একটা #চাখই #যন অn #চাখেক না করিছেলা এই #ভেব, #য 
pথম-#দখার #শেষই ওই গােয়-পড়া আিদেখ[তায় #মেয়টাই বা কী ভাবেব! 
এখন িমিলেয় িনেত পাের লীনা- 
pথম #স-রােতও িনহােদর হয়েতা এই ধারণাও হয়িন এেকবােরই, #য 
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কমু[িনিট #স�টােরর #গট #থেক একটু দূেরই িসেনমা-হল-টার িদেক #কাথাও, 
লীনােক বািড়র পেথ িনরাপেদ িনেয় যাওয়ার জn অেপkায় িছেলা 
লীনােদর pাইেভট কার, আর pাইেভট Dাইভােরর #পশাদাির পাহারা। 
নmর িদেয় ভুল #য কেরিন #স, 
#সটাও অবr লীনা বুঝেত পাের িকছুিদেনর মেধ[ই। 
#ফান ক’#র িবরk #তা কেরই না িনহাদ, 
বরং লীনা যেতাটুk আশা কেরিছেলা তার #ফান, 
তার #চ’ও অেনক কমই #ফান িদেয়েছ িনহাদ। 
hাঁ, তারও pেত[কবার লীনা িরিসভ-ও করেত পােরিন #ফান, 
আর #সটা যখনও-বা #পেরেছ, 
তেতাবারই #য #স ধীের-sেs িঠক ক’#র কথা বলেত #পেরেছ, #তমনও না। 
#সরকম #বিশরভাগ #kেtই লীনাই পের কখনও sিবধামেতা #ফান িদেয় 
কথার কজW চুিকেয়েছ, বা #চ�া অnত কেরেছ। 
তবু, িকছুিদন পেরর পেরর ওই িকছু িকছু কথাবাতWায়ই, 
লীনার অবজােভWশন আর ইনটু[শন িমেল 
তােক এই ঐকমেত[র িসdাnই িদেয়েছ, #য- 
িনহাদ #য লীনােক #তমন #বিশ একটা #ফান কের না, 
#সটার কারণও লীনার ওপর ওর #কােনা িবরিk িকংবা অনীহা না, 
বরং #স-ই লীনােক তার ওপর িবরk বা অনীহ ক’#র ফ[ােল িকনা- 
#সরকমই #কােনা ভয়-ভাবনা! 
আর, এ-যুেগ একটা #মেয়র #মাবাইল নmর #জেনও 
একটা #ছেল তার ব[াপাের অিত-উৎসািহ না হওয়াটা 
অnত লীনার মেতা #মেয়র জn *ধু sিsকরই না, 
বরং এটা একটা উেlা আকষWণই সৃি� কের #সই পিরিমত পুrষটার pিত। 
না, তাই ব’#ল আমােদর নািয়কাও 
এেকবাের িগেয় hাংলােমােত hমিড় #খেয় পেড়িন আপনােদর নায়েকর ওপর। 
সŋেদাষহীন নাগিরক চযWায়, ওইসব pিমিত-sিমিত-সংযম- 
সব মাপেজাখই #মাটামুিট জানা আেছ লীনারও। 
তেব, দাবা বা যুেdর চােলর মেতা #যমন #শানােL ব[াপারটা, 
#তমন #কােনা উেdr-মাপা চালবািজ সিত[ই নাই 
এই d’জেনর এ-পযWেnর একসােথর ওঠাবসায়- 
তা আিম গpটার রkসmেকWর #লখক িহসােব বুেক হাত #রেখই বলেত পাির। 
আর, সামেন যা ঘটেব এেদর মেধ[, 
তার সবিকছু #তা এেকবাের আপনােদর #চােখর সামেনই হেব। 
সেnহ থােক #তা আপিন িনেজর #চােখরও পাহারা বিসেয় #দখুন না হয়! 
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বnুতা, অথবা একটা #ছেল আর একটা #মেয়র মেধ[ সmব 
মানব-পারsিরক #যেকােনা ভােলা সmাবনাময় সmেকWর 
ss sাভািবক সূেtই চেলেছ িনহাদ আর লীনার #সৗহাদW[টাও। 
পিরচেয়র pথম িদেন এক পশলা #দখা, 
আর িতন-মােস বড়েজার আট-দশ িকিs কথার পরই িছেলা 
লীনার জnিদেন #সই িdতীয় #দখা, #যখান #থেক #দখেছন আপনারাও। 
আর #স-রােতর পেরও, আ�যW িকছু না, মােঝমেধ[ তােদর কথা চলিছেলা। 
আLা, িঠক আেছ যান, sীকার করিছ- আেগর #চ’ একটু ঘনঘনই চলিছেলা। 
#তা, এবার #শাকর কেরন, 
#সরকমই আেরক রােতর আলাপ *িনেয়ই পেরর ঘটনায় ঢুকিছ। 
 
- আ #র, hােlা লীনা! #তামার কথা ভাবিছলাম এখনই! 
- আh, আবার চাপা! 
- দ[ােখা, #কােনা কথাই িবpাস না করেত চাইেল #তা মুশিকল! 
- কথা #তা িবpাস কির। চাপাবািজ িবpাস কির না। 
আর, আপিন কী এমন পুণ[ হািসল কেরেছন জনাব, 
#য আপনার সব কথাই জািতর িবpাস করেত হেব? 
- জািতেক #থাড়াই বলিছ আিম! #তা, কী করেল িবpাস করেবন ম[াডাম? 
- কাল #তা ছুিট, dপুের বাসায় চ’#ল এেসা। 
- তাই নািক? না, কালেক #তা আমার অিফস #যেত হেব। 
- িj, আপিন #তা ভাই অিফেসর মাথা, 
আপিন ছুিটর িদেনও অিফস না করেল চলেব #কন? 
- না, আেসােলই। নতুন একটা িপÚ #pেজে�টশন আেছ #রাববাের। 
তাই ছুিটর মেধ[ও পুেরাদেম কাজ করেত হেব। 
সকােল িkেয়িটভ িডপাটWেম�টেক িনেয় ফাইnাল িমিটং। 
- #তা, সকােলর ওইটা িক সারািদন চলেব? 
- dপুেরর িদেক ছুটেত পারেত পাির, িসিরয়াসিল ধাnা করেল। 
িকnt, কাল কীেসর পািটW, বেলা! 
- #কন? পািটW না হ’#ল আসেব না? 
- না, তা না। ... উউm... মােন, #ভেব #দখিছ। 
- আিম িকnt #সবারও পািটW বিলিন িনহাদ। 
#তামােকই #ডেকিছলাম, তুিম িনেজ #থেকই ধ’#র িনেয়িছেল পািটW। 
- ইট’স ওেক, লীনা! আমার জn #সটা অেনক সmােনর িছেলা, 
আেগও #তা বেলিছ। #কােনা অsিবধা নাই। এমিন মজা করিছলাম আিম। 
- #তা, dপুের অিফস #থেক িডেরk চ’#ল আেসা। 
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- এই #তা #সিদন এত এত #খেয় এলাম #তামােদর বাসা #থেক। 
এখনও #তা #সই #ঢkর উঠেছ মােঝমেধ[। আবার ঝােমলা করেব? 
- ঝােমলা #কন! তুিম আমােদর বাসায় না এেল আমরা খাওয়াদাওয়া কির না? 
- ওh, আিম #তা #সরকমই #ভেবিছলাম! 
- কী?! 
- না, মােন, ম[া’ম, বলিছলাম িক, আমার িক আেদৗ #কােনা অপশন আেছ? 
- তুিম আসেত পারেব িকনা, বেলা আেগ। 
#তামার #তা আেরা কাজকমW আেছ dিনয়ায়। আিম #তা #জার করেত পারেবা না!   
- আ #র, ধুর! এভােব #কন বলেছা? িকnt, এমন এক িদেন, ... 
আেসােল, অেনsিল, এখনই িনি�ত ক’#র বলেত পারিছ না। 
কালেক কী অবsা থাকেব, #সটা কালেকই #বাঝা যােব। 
হ’#তই পাের- dপুর-নাগাদ ব[াপারgেলা সাইজ হেয় গ[ােলা। 
#সেkেt আমার ইনভÛভেম�ট #তমন আর লাগেব না পের। 
- দ[ােখা আর িক। 
- hাঁ। বাট, আই অ[াম অ[ােÊইড, উেlা িকছুও হ’#তই পাের। 
- আেগ #থেকই ধ’#র রাখেছা #নেগিটভ! 
থাkক, আিম আর িজেjসও করেবা না। দ[ােখা কী করেব। #তামার ইLা! 
- ইLা?! আিম একটা িসচু[েয়শন বললাম। কথা হেL আমার পারা-না-পারার! 
- hউm, িঠক। sির। 
- অতীেতর এইসব িমিটংেয়র অিভjতা #থেকই বলিছ। 
ছুিটর সকােল সবাই হয়েতা #হেলdেল আসেতই অেনক #দির ক’#র িদেলা! 
#তা, ঝুেল #যেতই পাের। একদমই এিনিথং ক[ান hােপন! 
#দখা যাক। আসেবা না #তা বিলিন। বাট, #বশ আনসােটWইন আর িক! 
িকnt, বেলা না একটু, কালেক কী? িকছু আেছ নািক? 
- জািন না। মামিণেক িজেjস ক’#রা। 
- এটা আবার কী হ’#লা? এর মােন কী? 
- আিম #তামােক ডাকিছ না। মামিণ বলিছেলা #তামােক বলেত। 
- খািল আিমই চাপা মাির, না? 
িনেজ পারেছা না ব’#ল এখন #খলার মেধ[ মামিণেক ডাকা হেL! 
#তামার মেন এই িছেলা, #হ kচিk নারী?! 
- ফাজলােমা না, সিত[ই মামিণ #ডেকেছ। সাহস থাকেল না-আেসা #দিখ! 
- আLা, আসেত যিদ পাির, আি�টেক আিম িজেjস করেবা #তা! 
- ইিÜশের! ভয় #পলাম অেনক! আLা, তুিম এত প[াঁচাও #কন িজিনসপt? 
- আিম #কাথায় প[াঁচালাম? #সাজাsিজ জানেত চাইলাম! 
জানার ইLা #তা মাnেষর সবেচ’ #মৗিলক ইLা। 
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এটা না-করেল এইটুk jানী হ’#ত পারতাম, বেলা? 
- তাই, না? আপিন jানী? আর আিম প[াঁচািন? 
- #তা? আিম চাইলাম rিট #বলেত, তুিমই #তা #সটােক িজলািপ বানােল! 
- দাঁড়াও, কালেক আেসা তুিম। #তামার হালুয়া বানােবা তখন! 
- মা’র কথা ব’#ল #লাভ #দখাও, আবার #ধালাইেয়র ভয়ও! এ #কমন ভdতা? 
- আমার আর ভdতা লাগেব না। আপিনই #তা িবিশ� ভdেলাক। 
#তা ভdেলাক, কালেক আসেল িপেঠ একটু ছালা-টালা #বঁেধ এেসন িকnt! 
 
এরকম কথাটথার পের #স-রােত #ফান #রেখ, 
িনহাদ একটু ভাবনায় #মেত িগেয়িছেলা- এই অl ক’িদেনর মেধ[ই 
লীনার মা িনেজই আবার তােক ডাকেলন কী #ভেব! 
#বাকা #বাকা িদেক চ’#ল যােL িচnা- #সটা #টর #পেয় অবr িকছুkণ পরই 
িনেজেক পাগল #ছেল  ব’#ল #স িনেজর মাথায়ই একটা চািটও #দয় মেন মেন। 
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০৯ 
 
পরিদন, অিফেস, pায়-dপুের, pলিmত িkেয়িটভ িমিটংেয়  
মগজ-ঝেড়র এক তুমুল kাইম[ােkর মেধ[, 
যখন অেনক িচnাভাবনায়ও অn সবার কােছ gহণেযাগ[  
#কােনা পেয়�ট-অব-িভউ বা আইিডয়া পােL না #কউই, 
িনহাদ তখন অতিকWেত একটা এসএমএস পায় লীনার 
- #শােনা, িসিরয়াসিলই বলিছ, 
যিদ ঝােমলা হয়, #তা আসার দরকার নাই। hউm। 
অিফেসর কাজটা অেনক ইmটW[া�ট- #সটা আিমও বুিঝ। 
#টইক #কয়ার অব দ[াট। এইিদেকর জn #কােনা #pশার িনও না। িটিস। 
এসএমএস-টা প’#ড়ই সােথসােথ িরpাই  #চেপও, 
িমিটংেয়র অn dেয়ক সেভ[র ডােক-pেÂ ওিদেক মাথা িদেত হয় িনহােদর। 
#শেষর িদেক এেস িমিটংেয়র কাযWpবাহ যেতা না #জারােলা হ’#ত লাগেলা, 
তার #চ’ও অেনকই #বিশ চড়েলা আওয়াজ- মত-িভnমত-পরামশW-dেndর। 
কথা বলার আর #শানার চাপ আেরা #বেড় যাওয়ায়, #বশ িকছুkণই 
িনহােদর আর তাকােনা হয় না হােতর িনেচই প’#ড় থাকা #ফানটার িদেক।  
িমিনট পেনেরা-িবশ পের যখন আেরকবার তার #চাখ #দয়া হেয় উঠেলা #ফােন, 
তেতাkেণ িরpাই িহসােব লীনার কােছ চ’#লও গ[ােছ একটা b[াংক এসএমএস! 
#pশার আর #স না-#নেব #কােtেক? 
বকলেমর মেতা কাঁপা আঙুেল #কােনামেত আবার িলেখ পাঠােলা 
- িsল #হাপ টু জেয়ন ইউ। #লট’স িস। িটিস। :-) 
পেরর বািক সময়টােত, িবেকেলর-#খলা-পাগল ফাঁিকবাজ ছােtর মেতা 
#বচারার #চাখ বারবারই চ’#ল যািLেলা #মাবাইেলর টাইম িডসেp’র ওপর। 
িকnt এই সময়-#গানার অবকাশটা আেরা বরং #বিশই লmা হেয় উঠেলা, 
বুিঝ-বা িনহাদ ওিদেক িঠকমেতা কান আর মন না িদেত পারার কারেণই; 
যিদও এমিনেত #স জােন- িkেয়িটভ মিsàরা ঝেড় নামেলও, #সখােন 
dেয়কজন #রফাির বা আmায়ার লােগ, লাগাম ধ’#র সাম-আপ করার জn। 
তবু, dপুর িনেজই িবকােলর পেথ রওনা #দয়ার আেগই অবr, ভােগ[, 
সফলকাম হেয়িছেলা ওেদর িডপাটWেমে�টর #স-সহ িতন-িতনজন আmায়ার। 
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১০ 
 
#বলা #পৗেন িতনটায়, িনেজর ঘের মন-#কমেনর মেধ[ 
লীনা পায় আেরকটা এসএমএস 
- আিম এই #বর হ’লাম অিফস #থেক। sুটার িনেয় আসিছ, যেতা drত সmব। 
sির, #বর হ’#ত পারিছ #ভেবও #শেষ আেরা অেনকটাই #দির হেয় গ[ােলা। 
আি�টেকও আমার  sির ব’#ল িদও। রাগ ক’#রা না। িpজ! 
আর, #দির ক’#রা না আমার জn। #তামরা #খেয় নাও, hাঁ? আসিছ আিম। 
মা’র কােছ িনহােদর অnrd sির  #পৗঁছােনা #তা দূেরর কথা, 
ও #য আসেছ- #সই খবরটাও িনেয় যায় না লীনা। 
মা এখন #কাn ঘের কী করেছন, #সটাও িঠকঠাক জানা নাই লীনার। 
ঘNা-#দেড়ক আেগ মা-ই এেস িজেjস কেরিছেলন- িনহাদ আসেছ িকনা। 
তখন লীনা জািন না  ব’#ল #য ঝামিট িদেয়েছ, মা #তা একটু িচিnত হেয়েছনই, 
এতkেণ লীনার িনেজরও #বশ খারাপ লাগেছ #সটাই। 
িনেজর মেধ[ হঠাৎ এমন #বাকা #বাকা #ছাটমাnিষ #দখেত #পেয় 
#কােনা অিবিম¥ আনn-িশহরণ পােL না #স, 
বরং িঠক এই সময়টােত #স িনেজর ওপর িবরkই #বিশ। 
পাঁচ মােসর মাt পিরচয়, আর আজ িনেয় িতনবার হেব #দখা। 
#তা, এই িনহাদ ওর এমন #ক হয়, #য- 
িনহােদর অn ব[sতা ওর ঈষWা হেয় যােব, 
আর তার জn এইটুk অেপkাই ওর হেব দীঘW িবরিk! 
িনেজেক এমন #স কখনও দ[ােখিন #তা বেটই, #দখেব ব’#ল আশাও কেরিন। 
তাই ব’#ল এখন #স কী করেব! তােক িক এরই মেধ[ িবbত #দখােL! 
#কােনা পুrেষর অিভকেষW তার িনেজর এই আকিsক পতেনর দায়টা িক #স 
িনেদWাষ #সই পুrষটার ঘােড়ই #ফলেত পাের আেদৗ! 
এখন হঠাৎ ক’#র যিদ িনহােদর সােথ অsাভািবক শk আচরণ করেত থােক #স, 
তেব #সটাও #তা উেদার পােপর শািs বুেদােক #দয়ার শািমল হেব! 
আর, এত বছর না-নড়া ইেগা’র খুঁিটটা #থেক এইটুk হাত ছুেট যাওয়ার পের 
পতেনর এই মাঝপথ #থেক িনেজেকই িক #স আেদৗ রkা করেত পারেব! 
#চ�া যিদ #কােনারকম করাও যায়, 
#তা #স-#চ�াটাই বা #কমন #দখােব এমন একটা িনেদWাষ িন�ুপ সমেয়! 
এখন এই িকছুkেণর মেধ[ই #য িনহাদ চ’#লও আসেছ ওেদর বাসায়! 
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হঠাৎ ক’#র একিদেনর ব[বধােন 
আজ #য িনহােদর সামেন পড়াটাই তার জn িবষম কিঠন মেন হেL! 
এক সময় িঠকই ওেদর ওই পুচেক িকেচন-#হl-টা, যার নাম শিফক, 
এেস খবর িদেয় গ[ােলা- মা #যেত বেলেছন Dিয়ং rেম, িনহাদ এেসেছ। 
#কােনা উtর কেরিন লীনা। 
শিফক pায় আধা িমিনট দাঁিড়েয় থাকেল, হােতর ইশারায় #যেত বেলেছ #কবল। 
শিফক গ[ােছ। িকnt িনহাদ #তা এেস বেসেছ ওেদর Dিয়ং rেম। 
কী করেব লীনা! নািক িকছুই করেব না!   
জীবেন কখনই মাথা খুব ঠাNা িছেলা না লীনার। 
তাই ব’#ল িনেজর #কােনা অবsায় আজ পযWn কখনও  
এমন #বিশ উেtিজতও তার হ’#ত হেয়েছ ব’#ল মেন পেড় না। 
নািক এটােক তার এমনিক dরবsাই ভাবা উিচত! 
এমন সব নয়ছয় ভাবনার মেধ[ই, 
সময় আেরা কেতাkণ গ[ােছ বলেত পারেব না লীনা, 
তার ঘেরর কাছাকািছ এেস মা’র গলাই #ডেক যায় এবার 
- কই, লীনা, িনহােদর কােছ যাওিন? কেতাkণ একলা ব’#স আেছ #বচারা! 
- #তামার #গs তুিমই সামলাও #গ, যাও। 
না, মুখ ফুেট না, মেন মেনই কথাটা বেলেছ লীনা। 
মা’র কােছ #যেহতু #পৗঁছায়িন, #স িনেজই *ধু *েনেছ িনেজর মেনর কথাটা। 
তাই, ঘুেরিফের কথাটা #যন িনেজেকই বলা হেয় গ[ােলা ব’#ল মেন হ’#লা তার! 
অথচ, িনহাদেক কী সামলােব, িনেজেকই #স সামলােত পােরিন এখনও! 
আLা, না। আগািম িমিনট পাঁেচক সময় #স আর এসব িকLু ভাবেব না। 
তারপর, সমেয়র হােতই িনেজেক #ছেড় 
#স িনহােদর সামেন যােব ব’#ল আশা করা যােL। 
সারাজীবন আশপােশর সবার পরীkা িনেয়েছ #যই লীনা, 
#স এখন িনেজই পরীkা িদেব সমেয়র কােছ! 
িকnt, না, লীনা #তা এমন না। এটা #ক? এই লীনা-টােক #স #চেন না। 
এমনিক, এই লীনা-টার ব[াপাের তার বুিঝ #কােনা দায়দািয়tও নাই! 
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১১ 
 
- sামালাইkম, আি�ট। ভােলা আেছন? 
- hাঁ, ওয়ালাইkম সালাম। ব’#সা বাবা। 
দ[ােখা #মেয়টার কাN! 
এতkণ #তামােক একা বিসেয় #রেখেছ, আিম #তা বুিঝইিন। 
- না আি�ট, অsিবধা নাই। লীনা িন�য়ই ব[s #কােনািকছু িনেয়। 
আিম খুবই sির, আি�ট। অিফস #থেক আসেত অেনক #দির হেয় গ[ােলা। 
- না, িঠক আেছ। তুিম #তা কােজই িছেল। 
- আপনারা লা¯ ক’#র িনেয়েছন #তা, না? 
- না, কিরিন। ওেয়ইট করিছলাম- তুিম আেসা িকনা। 
- আিম রওনা ক’#র অবr লীনােক জািনেয়িছলাম, 
বেলিছলাম আপনারা #খেয় িনেত। 
- লীনা অেনকkণ িনেজর ঘেরই আেছ। কী করেছ #স-ই জােন! 
- আপিন িক *েয় িছেলন? আিম এেকবােরই একটা অড টাইেম ... 
- আ #র, না। ছুিটর িদেন সবার সকালই #তা #দিরেত হয়, 
সব খাওয়াও #দির হ’#ত থােক এমিনেতই। 
আিম আর কী করেবা বাবা, একা মাnষ! 
ইিজ #চয়াের শরীর এিলেয় বই পড়িছলাম একটু। 
- ওh, আপনার হােত #দিখ মািণক বেn[াপাধ[ায়! আপনার পছn? 
- hাঁ, আেগর পড়াgেলাও এখন মােঝমেধ[ আবার পড়িছ। খুব ভােলা লােগ। 
- মািণক আমারও খুব িpয়। 
সমg-টা আপনার পড়া হ’#ল পের একবার িনেবা আিম? 
- ওh তাই? আLা, িনেয়া। 
িকnt এত #য #বলা হ’#লা! *ধু গেl িক আর #পট ভরেব? 
এই #মেয়টা #য কই! ঘুিমেয়-টুিমেয়ই পড়েলা নািক! 
অ[াই শিফক, #টিবেল খাবার িদেত বl, আর লীনার খবর #ন #তা আেরকবার। 
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১২ 
 
#শষেমশ, লীনা আেসােল িনহাদ আর মা’র সােথ 
#যাগ িদেলা এেকবাের খাবার #টিবেল এেসই। 
#বিসেন হাত ধুেত ধুেতই িনহাদেক হাই করেলা #কােনামেত 
- কী খবর িনহাদ? আসেত পারেল অবেশেষ? 
- hাঁ, এই #তা। 
খাওয়ার কাজটােক sাভািবকভােবই একরকম ব[াকgাউে�ড #রেখ, 
কথাও চলেত থাকেলা #সটার ওপর িদেয়। 
- sির, #তামার অেনক ঝােমলা ক’#র িদলাম আমরা! 
- না না, বরং আিমই sির, #তামােদরেক এতkণ ওেয়ইট করালাম। 
- কই? আমরা #তা #কউ #তামার জn ওেয়ইট করিছলাম না! 
মা এবার আর পারেলন না লীনােক না ধ’#র 
- হেয়েছ! এতkণ পের এেস ওর িপছেন #লেগ #থেকা না #তা! 
শািnেত #খেত দাও #ছেলটােক। 
- মামিণ, তুিম আজ কীজn #ডেকেছা, #সটা বেলেছা িনহাদেক? 
- ও মা! ডাকেবা আবার কীজn! 
এমিনই #ডেকিছ! আমার আবার কী কারণ লাগেব? 
আিম এমিন এমিন ডাকেত পাির না িনহাদেক? 
িনহাদ যথারীিত নm িবনেয় বেল 
- অবrই পােরন, আি�ট। যখন খুিশ আমােক ডাকেত পােরন। 
তবু, লীনার #ফাড়ন কাটা #থেক বাঁচেত পারেলা না ওই d’জেনর #কউই। 
- hউm। িনহােদর িক আর #কােনা কাজকমW নাই #কাথাও, 
#য তুিম এমিন এমিন ডাকেব, *ধু *ধু? 
িনহাদ বুঝেলা, এবার লীনার সামেন সরাসির দাঁড়ােত হেব তার িনেজরই। 
- লীনা, আিম #তা এমন িকছু বিলিন, নািক? 
আLা, এ িবষেয় আমরা পের কথা বিল? 
- #কন? পের আর #কন? *ধু আমােক বলেব? মামিণেক মাফ ক’#র িদেল? 
মা সিত[ই ধরেত পারেছন না ছুিটর dপুেরর হালকা সমেয় 
খাবােরর #টিবেল এরকম বাড়িত ভাির প[াঁচটা! 
- এgেলা #কমন কথা হেL, লীনা? হ’#লাটা কী #তামার? 
িনহাদ, খাও #তা িঠকঠাক। ওর সমsা ও িনেজই বুঝুক। 
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- িj আি�ট, আিম িনেয় িনেয় খািL। #কােনা অsিবধা নাই। 
- িবফ-টা নাও। ঝাল িক #বিশ হেয় গ[ােছ, দ[ােখা #তা? 
- না আি�ট, আিম অেনক ঝাল #খেত পাির। 
লীনার আড়েচােখর িদেক িনেজ #সাজা তািকেয়ই 
িনহাদ বেল আেগর কথাটা, এবং পেরর অংশও 
- এরকম ঝােল আমার #কােনা অsিবধা নাই। 
তারপর আবার িবষয়টা একটু পােl, মােক বেল 
- আি�ট, রাnা অেনক মজা হেয়েছ। অেনকিদন এমন তৃিpর লা¯ হয়িন, সিত[। 
যেথ� হেয়েছ মেন ক’#রই িকনা #ক জােন, 
লীনা আবারও #চ�া ক’#র একটু sাভািবক হ’#ত চায় 
- িবফ-টা িকnt মামিণ িনেজ কেরেছ। 
- ও আLা। hাঁ, সিত[ই খুব মজা হেয়েছ আি�ট। 
এিদেক মা-ও #সই sবােদ লীনােক অnভুWk করেত চান িঠকঠাক ক’#র 
- লীনা, সালাদটা একটু দাও #তা িনহােদর িদেক। 
খাও িনহাদ, ভাত িনেLা না #কন? 
#সটার জবােবর সােথ আেরা একটু shদ আgহও #যাগ কের িনহাদ 
- আিম দরকারমেতা িনিL #তা। আLা, এটার নামই িক  িবফ-িচিল? 
- ও বাবা! জােনা #দিখ এইসব নামটামও! 
- না, #তমন না। িনেজ #রঁেধ খাই #তা। একটু #চাখ-কান #খালা রািখ আর িক। 
- hাঁ, এই িডশ-টা আিম িনেজই রাঁিধ। 
লীনাও পছn কের #বশ। ঝাল যিদও #স অেতা #বিশ সh করেত পাের না। 
- ওh আLা। 
- লীনাও #তা আজেক #রাs-টা িনেজ করেব বেলিছেলা। িকছুিদন হয় িশেখেছ। 
িকnt আমার #চ’ ওটা ও-ই ভােলা পাের। 
#শষেমশ #তা #দখলাম আর করেলা না #কন জািন! 
িনহাদ একটু তাকায় আবার লীনার িদেক। আর লীনার বাঁকা দৃি� মা’র িদেক। 
- মামিণ, তুিম খােব? না এসব আজgিব গlই ক’#র যােব? 
িনহাদ এবার বায়ু বুেঝ, সময়মেতা একটু sেযাগ #নয় আবহাওয়া বদলােনার। 
লীনােক উেdr ক’#র হ’#লও, বেল মা’র িদেক #চেয়, আঁতােতর d�ুিম #চােখ 
- সত[েক যারা  আজgিব ব’#ল ধামাচাপা িদেত চায়, 
তারা *ধু সেত[রই িচরশtr না, pগিতর শtr, জািতরও শtr। 
লীনা আর আটকােত পারেলা না িনেজেক। অবr, দরকারও #বাধ করেলা না। 
মুষলধারা বাদলা-#শেষর ছলেক-ওঠা রঙধn হািসর সােথ কপট রাগটােকও #রেখ, 
#pেটর #রাs #থেক #স উঁিচেয় িনেলা #মারেগর আধখাওয়া উr। 
- দ[ােখা িনহাদ, মারেবা িকnt একটা! #না ফালতু #জাক! িকিস�ার #কাথাকার! 
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িনহােদর মুেখও খাবােরর তৃিpর সমান হেয়ই #দখা িদেলা সাফেল[র হািস। 
আর, মা-ও তার বয়স #থেক #নেম যাওয়া আটেক #রেখই বলেলন 
- আLা, অnত আমার সামেন এমন মারামাির ক’#রা না! 
লীনা পুেরাপুিরই #যন খুিক হেয় ওেঠ পিরেবেশর #দােষ িকংবা gেণ 
- আহা #র! আেরকজন #য #তামার সামেন রীিতমেতা রাজনীিত করেলা, 
#সটার #তা িকছু বলেল না, মামিণ! 
িনহাদ এবার উেlা ঝািড় িনেয় #যাগ কের 
- আ #র, রাজনীিত #তা আমার #মৗিলক অিধকার। 
তাই ব’#ল িবেরািধ দলেক এমন সশst ভয়ভীিত-hমিক pদশWন! 
পিরেবশ আর সŋেদাষ এতkেণ িঠকই #পেয় বেস মােকও। 
বাঁহােত পািনর gাস তুেল একটু #জােরই #টিবেল #রেখ শb ক’#র মা বেলন 
- অডWার অডWার, মাননীয় সদsগণ! খাওয়ার অিধেবশেন এত িবশৃŋলা কাম[ না। 
সবার মুেখই আবার হািস। 
দরজার কােছ এক #কানায় দাঁিড়েয় থাকা শিফকটাও 
িফk ক’#র #হেস ফ[ােল, িতন পাগেলর #মলার এই িবরল নাটুেকপনা #দেখ। 
লীনা হাসেত হাসেতই মাথা nইেয় মােক বেল 
- িj, মাননীয় িsকার! 
লীনার #pেটর িদেক লk ক’#র িনহাদ আবার বেল 
- মাননীয় সদs, আপিন এই তারকািচিhত িডশ-টা িনেবন না? 
 
হািসখুিশর মেধ[ মা’র মেন হয়- কেতাকাল এই #টিবেল এমন হািস আেসিন! 
এমন আেরা আলাপ, আেরা #বশিকছু মেন হওয়ার মেধ[ এটাও জrির ধতWব[, #য 
এর আেগ পযWn *ধু লীনারই িনিদW� ক’#র ভােলা #লেগিছেলা িনহাদেক, 
আর আজ মা’রও, #ছেল িহসােব িনহাদেক #বশ ভােলাই ভােলা #লেগ গ[ােলা। 
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১৩ 
 
ভয় পােবন না! দাঁড়ান। 
১৩ সংখ[াটা আনলািক বা dভWাগ[জনক- 
এমন #কােনা সংsাের যিদ আপনার িবpাস #থেক থােক, 
তাহ’#ল আিম #সটােক যেতাই k- বিল, 
আপিন হয়েতা তেতাই মারমুিখ হেয় উেঠ এিগেয় আসেবন k[’র উেdেr। 
িবনেয়র সােথ dই হাত তুললাম আেগই। 
আমার #লখা পড়েছন আপিন, বািকটাও #যন পেড়ন- #স দায় #তা আমার। 
তাই আপনােক চটােনার মেতা উেdrিবমুখ dমুWখ িনেবWাধ আিম না। 
#স আপিন ১৩-#ক আনলািক, লািক িকংবা রািখ-আঁিখ #য-নামই #দন; 
আিম আপনােক এটাই বলেত পাির, এবং চাই, #য 
এই অধ[ােয়ও মা-লীনা-িনহােদর মেধ[ #কােনা আনলািক টু[ইs #ঢােকিন। 
বরং লীনােদর বাসায় #মঘলা-#রােদলা #সই মধ[াh আর মধ[ােnর পর 
ছুিটর িঝরিঝর িবকালটােতও এঘর-ওঘর-ব[ালকিন িমিলেয় 
আেরা অেনকটা সময় লীনা-িনহােদর #তা একসােথ কােটই, 
এমনিক #স-সমেয়রও বড় একটা অংেশ মা-ও থােকন তােদর সেŋ। 
না, আপনার ভুr বা কপাল যিদ kঁচেক িগেয় থােক হঠাৎ, 
#তা #সটা #সাজা ক’#র হ’#লও, এ-িবষেয়ও িনি�ত থােকন, #য 
মােক ওেদর d’জেনর কােরা কােছই হািD মেন হয়িন। 
বরং, *nন, কাবাব ছাড়াও আেরা অেনক উপােদয় িজিনস হয় পৃিথবীেত। 
আর, মা সােথ িছেলন ব’#ল উেlা লীনার জn ভােলাই হ’#লা ব[াপারটা- 
dপুের িনহাদ ওেদর বাসার পেথ থাকেত ওর মেন #যসব টালমাটাল চলিছেলা, 
#সgেলা মা’র সামেনর আর সােথর আDালােপ sিবধাই করেত পােরিন আর। 
ওই িবকােল ওেদর িঠক কী কথা হ’#লা, অেতা সিবsার আর *নেত #চেয়ন না। 
কী ভাবেছন? এ-*ভলেg, িবpাস যান- #রফাির িহসােব মাঝবয়িস মা-ই যেথ�। 
#তা, যা বলিছলাম। এেবলা িতনজেনর বড় ময়দােন িজিনসটােক #দখেত #পেয়, 
সবিকছুেক sাভািবক #দেখেছ লীনা, িনেজও হেয়েছ, ওই সময় অবকােশই। 
dভWাবনাgেলা উেড় যাওয়ায়, #যন িনেজর কােছই একটা পরীkা পাশ িদেয়, 
আবার তখন ss sিখ snর ঝরঝের অnভব করেছ লীনা। 
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১৪ 
 
ওই #তা, ওভােবই চলেলা। 
এতিদন, সবিকছুর পেরও, ভােলা sেবাধ গেlর মেতা ক’#রই এিগেয় গ[ােলা 
এেকক রকেম হ’#লও একা থাকা িতনটা মাnষ- 
িনেজেদর িদেক এবং িতনজেনর িদেক। 
নতুন #খালা আেলা-জল #পেয় আমােদর গেpর নেটগাছটা 
ভােলাই বাড়েলা #বেনা হাওয়ায় চ’#ড়-িফের। 
িনহােদর এতকাল-একঘের জীবেন হঠাৎ িকছুিদেন 
#যমন লীনা আর মা হেয় উঠেলন ফুল-sরিভত একটা ঝুলবারাnা, 
#তমিন, এগােরাটা বছর ধ’#র অnেযাগহীন ব[িতkমহীন sাLেn[র মেধ[ও, 
এক ছােদর িনেচও kেমই আেরা একা, বd আর বn হ’#ত থাকা 
d-d’#টা একা-একা মাnষ লীনা আর মা’র কােছও 
িনহাদ #দখা িদেলা অভািবত এক #খালা জানালা হেয়। 
িদনেকিদন আেরা িনয়িমত হেয় উঠেলা তােদর একt একাTা ওঠাবসা। 
তােত আেরা #য একটা িবষয় ঘটেলা, 
এতটা যিদও ভাবা যায়িন একটু আেগ পযWnও- 
িতনটা মাnষ িনেজেদর িতনটা অnরŋ জেনর মেধ[ই 
একটা অেদখা #সৗnেযWর আভাস পাওয়ায়, 
িদেন িদেন তারা pেত[েকই চচWা-চযWায় কমেবিশ আেরা সেচতন সpাণ হ’#লা 
িনজ িনেজেক িনেয়, আর তােদর িতন পরsরেক িনেয়ও। 
িশকেড় আর বাইের সমান মেনােযাগ িদেয়-#পেয়, 
সmেকWর গাছটা পেtপুেÀ লিতেয় উঠেছ রীিতমেতা ঈষWণীয় rপবতী হেয়। 
এ-ও সত[, আপিন যেতা ঈষWাই কেরন না #কন, অবsা এমনই তুেŋ, #য 
এখােন *ধু আপিন না, আিমও #কবলই একটা #ফাথW পারসন িসŋুলার নাmার! 
তবু, এমন একটা ঘনঘটমান গেl ঢুেক যখন পেড়িছই, 
তা-ও আবার আপনােদরেকও সেŋ িনেয়, 
#কােনারকম একটা #শষিদশ #তা #দেখই ছাড়েত হেব এটার। 
আেসন #দিখ- আেরকটু #চ�ায় কে�সৃে�, অnত িনকট ভিব«েতও, এেদর 
এবং এেদর ঘটনাটার অgগিতর কাছাকািছ আর ওয়ািকফ থাকা যায় িকনা। 
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১৫ 
 
আLা। অn িকছু ব[াপার আেসােল বলা হয়িন একটু আেগর ভােলার উËােস! 
না, পৃিথবী অিবিম¥ snর না, সব কখনও ইিতবাচক হয় না এখােন। 
এর মেধ[ও আেরা িকছু #নিত #পিরেয় আসেত হেয়েছ ওেদর। 
বুিdমান সংেবিদ মাnষ ব’#ল, ভােলা সমাধানও ক’#র িনেত #পেরেছ ওরা, 
িনেজর িনেজর #বাধ আর অnপেkর pিত সmান-সিহ¸ুতার #জাের। 
#সgেলাও এখােন ব’#ল না #গেল, 
*ধুই িনখুঁত িনখাদ ভােলার িফিরিs আপনােদর কােছ ডাহা চাপাবািজই লাগেব, 
আর তােত আিমও িনেজর এক পয়সার ফায়দা িবনাই 
*ধু *ধু #চেপ থাকেবা অnায[ সব গালমেnর িনেচ। 
তাই, িবpাস আর সেত[র খািতের সবই pকাশ করিছ এই এখনই। 
িকnt বুেঝ িনন, এই একক অধ[ায়টা অতএব একটু #বিশই বড় হেব মেন হেL। 
#সজn, সত[bিত জনতাsলভ িজjাসা-kঁচকােনা ভুr, 
#কৗতূহল আর সৎসাহেসর সােথ সােথ, সীমাহীন _ধযWও কামনা করিছ আপনার। 
 
পিরচেয়র পেরর ps gণনামা, িনহােদরটা #তা আেগই #দেখেছন লীনার #চােখ। 
িকnt, লীনার #সরকম #কােনা _বিশ�[ িনেয় #তা এখনও বলা হয়িন। 
এেkেtও, িনহাদ #য-rপ #দেখেছ লীনার, #সটাই আেসােলই লীনার rপ। 
একটু ঘুিরেয় #দখেল, এভােবও বলা যায় অবr- 
মাnষ িহসােব, আর সােথর জন বা বnু িহসােব, 
লীনা #য #য িদেক আেসােলই #যরকম #যরকম, 
যেথ� অnদৃWি�বান িনহােদর িতনেচােখর পযWেবkেণ তার িকছুই বাদ পেড়িন। 
আবার ভাবেবন না #যন- এমুহূেতW সামেন নাই ব’#ল লীনার িমথ[া dনWাম করেবা! 
আমারই #বানা চিরt #তা। তার ওপর আবার নািয়কা ব’#ল কথা! 
তাই লীনার চিরt িনেয় আমারও #তা একটু দািয়t আর িচnা আেছ, নািক? 
#দাষ বলেত #তমন #বিশ িকছু নাই তার। সব িঠকঠাক, একটাই বলা যায় #দাষ, 
না, #দাষ ব’#ল না ডািক এই _বিশ�[টােক! 
নািয়কার pিত পkপাত বলুন আর যা-ই বলুন, 
আিম এটােক লীনার #দাষ িহসােব pিত�া িদেত চাই না। 
#শkিপয়রীয় #কােনা আtনািশ মারাtক খুঁেতর (#ফইটাল ª ) sবােদ 
নািয়কার পতন #দখােনাও আমার ধাযW বা উেdr না এেকবােরই। 
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তাই, এটােক #দাষ না-ব’#ল বরং বলা উিচত এমন একটা _বিশ�[, 
যার িkয়ার ফেল, সােথ চলার পেk সবসময় সমান আরামpদ থােক না লীনা। 
অথWাৎ, ওটা বুেঝ না চলেত পারেল, সামিয়ক হ’#লও একটু অনেথW বা িবëােট 
জিড়েয় যাওয়ার ঝুঁিকেত থােক #যেকােনা অnপk। 
িনহােদর মেতা আদেত সূk তীìíন সংেবদনশীল না-হ’#ল, #সই িবëাট #থেক 
মুk থাকেত পারা বা আবার িঠকঠাক উতরােত পারাটাও #য-কােরা কমW না। 
নািয়কার গা বাঁচােতই এত এত কথা বাড়িত খরচ করিছ #ভেব িবরk হেLন? 
হ’#তই পােরন। পাঠক িহসােব #স-অিধকার আপনার আেছ। 
#সই অিধকােরর pিত #তা বেটই, সােথ নািয়কার সৎ সিত[ ভাবােবেগর pিতও 
যথািবিহত সmান #রেখই বলিছ- 
hাঁ, লীনা অn সব িদক িদেয় অেনক আকষWণীয় আর মধুর হ’#লও, 
pায় িনিবWষ এই ভােলা #মেয়টার মধ[কার একমাt িবষটা হ’#লা- 
#স একটু একgঁেয় আর একেরাখা। সবিকছু তার মেনর মেতাই চায় #স। 
িনেজেক না টিলেয়, অn সবিকছুই ট’#ল তার িদেক তার অnkেল 
চ’#ল আসেব ব’#লই আশা ক’#র বেস #স, অবেচতেনই। 
আবার বিল- এটা #স ইLাকৃত #কােনা #জদ #থেক কের না। 
মেনর িভতেরর সাদামাটা আhােদর সােথসােথ 
মিsàগতভােবও একেপেশ িচnার শারীরবৃtীয় sভাব-_বিশে�[র জnই 
#স #কবল মােঝসােঝ, আর #কবল সামাn িকছুসংখ[ক িবষেয়ই, 
একআধট ুিবচিলত হেয় যায় আর ক’#রও ফ[ােল। 
একসােথ সবিদক িমিলেয় #দখেত না-#পের মাথা গরম ক’#র ফ[ােল একটুেতই। 
পের মাথা ঠাNা হ’#ল তার dিনয়াও আবার ঠাNা হেয় আেস, 
আর তখন িনেজর #স ভুল বা না-#বাঝাgেলা আবার #স বুঝেতও পাের সচরাচর। 
 
অিফেস িনহােদর ব[sতার কারেণ, িকংবা 
চায় িক পৃিথবীর #যেকােনা কারেণই আর ঘিড়র #যেকােনা সমেয়ই #হাক, 
িনহাদেক #ফান ক’#র যিদ না-পাওয়া যায়, মােন তার কল যিদ িনrtর থােক, 
তােতই লীনা #কমন #যন শk হেয় যায়! 
তার িকছুkণ পরই িনহাদ আবার যেতাই #ফান কrক, 
আর তখনকার #সই অnপিsিতর যেতাই সŋত কারণ দশWাক, 
লীনার #সটা #মেন িনেত, বা ভুেল #যেতও, অেনক #বিশ সময় #লেগ যায়। 
#স-সমেয়র মেধ[ লীনার অৈথ অিভমানটাই *ধু সমsা না। 
#সই মােনর #জের িনহাদেক িনিবWচাের িনিবWবােদ *েন #যেত হয় 
িনেজর মন আর মান d’#টার জnই হািনকর, 
অেনক তােলর অেনক অেনক তীìíন তীìíন িতযWক িতযWক কথা, 
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এমনিক #সgেলার #চ’ও আেরা ভাির অেনক নীরবতাও! 
এ-#মােড় ও-#মােড় কারেণ-অকারেণ লীনার মান-অিভমান-অিভেযাগ-অnেযাগ 
আর িনহােদর এটা-ওটায় 
সমােনই তার পান-#থেক-চুন-খসেলা-#কন রকম ভুল ধরা িনেয়, 
িনহাদ #সই িনয়িমত পযWােয়র *rর িদকটায় 
একটু অবাক আর িবচিলত হেয়িছেলা _বিক! 
িবপযWsভােবই তার িকছুিদন এই ভাবনায় গ[ােছ িনেজর একাn অেনক সময়, 
#য- লীনা তাহ’#ল এরকম কের #কন! 
পছn না হ’#ল বা আgহ না #পেল িনহাদেক #স ডােকই বা #কন! 
আর ডােকই যিদ, #কন তেব িঠকঠাক কােছ টােন না, িনেজও পুেরাটা আেস না, 
এমনিক অেনক সময় মুেখর কথাটােকও িঠকমেতা আসেত #দয় না ওর কােছ! 
বািড় ব’#য় #ডেক এেন আবার এত #কন কিঠন কিঠন #ঠস িদেয় িদেয় কথা! 
ঠাNা মাথার বুিdমান সিহ¸ু শািnিpয় #ছেল িনহাদ 
ওরকম িবষয়gেলােত লীনােক বুঝােতও গ[ােছ kিচৎ কখনও, 
িকnt লীনা #তমন একটা বুঝেত না-চাওয়ায় খুব একটা sিবধা হয়িন #স-পেথ, 
বরং িনহােদর িনেজরই লীনােক বুঝেত হয় #বিশ। 
িকছুকােলর অবজােভWশন আর Tায়াল-এরর-এ লীনার #মজাজ বুেঝ িনেয়, 
ওেদর মােকWিটংেয়র ভাষায় যােক বেল কাsমাইজ, িনেজেক তা-ই ক’#র, 
িনহাদ আবার #স-পnার বেল আেরা #বিশ ক’#র লীনার মিজW বুেঝই চেল। 
#সই #পৗনঃপুিনক #বাঝাবুিঝেত িনেজ নরম হেয় লীনােক ধারণ করেত করেতই 
এটাও অবr এক সময় #বাঝা হেয় গ[ােলা িনহােদর, #য 
লীনাও আেসােল িনহাদেক জানেতই চায়, তেব #সটা তার িনেজর ভাষায়, 
আর কােছও আসেত িদেত চায়, #সটাও তার িনেজর ধারামেতই। 
#তা, আেs আেs #সই ভাষা আর ধারা 
িঠকই ধ’#রও #ফলেলা আমােদর ধীমান নায়ক ¥ীমান িনহাদ। 
 
িকnt, ভাষা-ধারা ধরার পেরও আবার একিদেক #যমন লীনার pােসর বাতাস 
একটু ক’#র ঝòাহীন শািnপূণW হেয় উঠিছেলা, 
#সই সমেয় অnিদেক ওই আমােদর িনহাদ #ছেলটাই - 
hাঁ, ভdতার পরাকা�া এই অ[ােপালিজ’র রাজাটাই - 
িনেজই আবার লাগােলা কী-দরকার-িছেলা ধরেনর আেরা একটা বাড়িত প[াঁচ! 
বলিছ সিবsার। আমােকও একটু #তা দম িনেত #দন! 
_ধযWশীল বাnােক #যমন আlাh পছn কেরন, 
#লখকমােtও #বিশ পছn কেরন #বিশ সহনশীল _ধযWশীল পাঠকেকই। 
#সই _ধেযWর পুরsারও আপিনই চ’#ল আেস সময়মেতা, সমেয়রই পৃ�ায় চ’#ড়। 
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#তা, ওেদর d’জেনর ওইরকম এক snর সmাবনাময় শাn সমেয়ই, 
sপার-অেনs sপার-অ[ালািজWক মেনর #ভতরকার অনবরত খচখচািনেত, 
িনহাদ িনেজ #থেকই হঠাৎ লীনার কােছ 
আেরা একটা িবরল ঐিতহািসক sীকােরািk িদেলা। #য- 
#স আেসােল এমন না, লীনার জn #চ�া ক’#র এমন হেয় উেঠেছ আেs আেs। 
আেরা জানােলা- #স এরকম pাণপূণW ঘন #যাগােযাগ আর ওঠাবসাও 
আর কােরা সােথ আেগ কখনও কেরিন। 
তাই, লীনা তার মেধ[ িঠক যেতা যা-ই sইট-িকউট-kল ফল-ফুল #দখেছ, 
এgেলা আেসােল িনহােদর িনজ না, বরং িনহােদর একটা rপাnর, 
লীনার sবােদ িনহােদর অn একটা হেয়-ওঠা rপ। 
এমনিক, এই উৎকট িকnt যেথ�-দাশWিনক সংকটটাই 
লীনা পুেরাপুির #ভেব-িচেn-বুেঝ ওঠারও আেগই িনহাদ এ-ও #যাগ করেলা, #য 
একটা বnুর #মজাজ-মিজW বুেঝ, এমনভােব খােপ-খাপ #সই বnুর মােপ 
প’#ড় যাওয়ার মেতা এত তরলও িনহাদ আদেত কখনও িছেলা না, 
বলেত িক, এর আেগ এমন আর #কােনা ঘটনা বা নমুনা 
আর কােরা ব[াপাের িনেজর মেধ[ দ[ােখিন িনহাদ, 
#যরকমটা তার আচরণ-ইিতহােস আেগও কখনও 
থাকেলই িকনা #কবল #স িনি�ত হ’#ত পারেতা #য 
এটা তার sভােবর িভতের পেড়, বা তার িনজটা আেসােলই এরকম। 
িকnt, #যেহতু লীনার সােথই pথম তার এমনটা হওয়া, 
আর খুব ক�সাধ[ না হ’#লও #স হওয়াটা হেয়েছ তার সেচতন ইLায়-#চ�ায়, 
#স-কারেণ এটা তার sL সত[ না, বরং একটা ভান! 
তাই আবার তার মেন হ’#লা- ভান #তা ভানই, তা #স #য উেdেrই #হাক। 
আর #স-কারেণ এই িতলিতল নীরব #চ�া-িনমWােণর pেত[কটা #কােণ-খাঁেজ 
জ’#ম ওঠা মেনাযাতনার হােত প’#ড় আদেত-অnত-সৎ #ছেল িনহাদ 
এই অভূতপূবW sীকােরািk িদেয়, একইসােথ pকাশ কের 
লীনার কােছ তার লjা পাওয়া আর kমা চাওয়া। 
 
আর মাথাগরম লীনার অথচ এই পুেরা ব[াপারটার মেধ[ 
ওই একক িবষয়টার ওপরই pথম #চাখ পড়েলা, #য 
িনহাদ বলেলা- লীনার #মজাজ-মিজW বুেঝ চলেত হেয়েছ ওর, 
আর #সজn ওর বদেলও #যেত হেয়েছ আসল ওর #থেক। 
pচN মন খারাপ হয় লীনার। 
িনহাদেক এমনও ব’#ল বেস #সই আেবেগ, #য এমন চােপর মেধ[ িনহােদর 
আর তেব লীনার সােথ এই ওঠাবসা বজায় রাখার দরকার নাই। 
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কারণ, অেতা িবরল অেতা ভােলা অেতা মূল[বান sকীয়তা িবিকেয় িদেয় 
িনহাদেক এই বnুতা বা সmকWটা #য রাখেতই হেব 
এমন trিটপূণW #মজােজর অিধকাির, আhািদ এক ঢ[ােপর খইেয়র সােথ, 
#সরকম #কােনা িদিব[ #তা #কউ কাউেক #দয়িন! 
িনেজর একেরাখা একgঁেয়িমর ওপর হঠাৎ একটা নতুন বnুর 
এমন হাজার ওয়ােটর একটা ª[াশ jািলেয় #দয়ার ব[াপারটােত 
বড় ক’#র #য একক অnভূিত হ’#লা লীনার, #স এক তীb তীìíন অপার অিভমান। 
িনহাদ যেতাই #বাঝায়, #য ওটা িনহােদর বkব[ িবষয়ই িছেলা না, 
আর অিভেযাগ #তা আেরা দূেরর কথা, 
বরং িনহাদ #সটােক sাভািবক বাsবতা িহসােবই িনেয়েছ, 
আর #স আেসােল বলেত #চেয়েছ, #য #স িনেজেক বদলােনার ফেল, 
লীনার সামেনর #যই িনহাদটােক লীনার ভােলা লাগেছ, 
#স শতভাগ ওই িনহাদটা না ব’#লই তার িনেজর কােছ এটা অসততা মেন হেL; 
লীনা #সটা বুঝেলা না। #স বরং তার জায়গায়ই অনড় #থেক 
িনহাদেক dঃিখত িবদায় জািনেয় #ফান #রেখ িদেয়েছ, 
পরপরই একটা এসএমএস-এও 
এkিTমিল sির অ[া�ড অ[ােশইমড, 
ফর অল িদ ইেমাশনাল #pশার আই hাভ ইমেপাজড অন ইউ! 
িলেখ #ফানটা বnই ক’#র িদেয়েছ। 
পরিদন #ফান খুলেলও, িনেজ #তা িনহাদেক #ফান কেরইিন, 
এমনিক কেয়কিদেন িনহােদর অেনক কল #পেয়ও একবারও িরিসভ কেরিন। 
িনহাদ িনেজই আবার sির  বলেত চাইিছেলা এই ভুল বা ভুল-#বাঝাবুিঝর জn, 
তবু বারবার #ফান #দয়ার পেরও লীনার #কােনা সাড়া না #পেয়, 
লীনা এখন িন�য়ই উtেরাtর িবরkই হেL #ভেব, 
এমন একতরফাভােব #ফান ক’#র যাওয়াও ক’িদন পর বn ক’#র #দয় #স। 
তারও #বশ ক’িদন পের এক রােত, 
হতাশ িনহাদেক হঠাৎ ভীষণরকম নািড়েয় িদেয় #ফান ক’#র বসেলা লীনাই! 
*rেত #বশ িকছুkণ িঠকঠাক কথা আসিছেলা না তােদর কােরা মুেখই। 
pচুর নাটকীয় আর আেবিগ িবরিত সহকাের, 
একই কথা বারবার ঘুিরেয়-িফিরেয় ব’#ল kশল িবিনময়ই চলেলা অেনকkণ। 
তারপর আেরা নীরবতার পের, িনহাদই তার জ’#ম থাকা নতুন sির -টা 
বলেত *r করেব সময় তােক থািমেয় িদেয় লীনাই বেল 
- আিমই sির, িনহাদ। #তামার #কােনা #দাষ নাই। 
ওভারিরঅ[াk করার বদভ[াস আমার। এবারও তাই কেরিছ আেসােল। 
- না, লীনা। 
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- hাঁ, িনহাদ। আিম এখনই িঠক বলিছ। আেগ িঠক বিলিন। 
এই ক’িদেন #তামার অnপিsিতেত 
#তামােক আবার একাএকাই পড়লাম, #সই *r #থেক। 
আেসােল তুিম অেনক ভােলা #ছেল। আমার তুলনায় অেনক বাড়াবািড়ই ভােলা! 
- ধুর! কী বলেছা এসব? বাদ দাও #তা! 
- বাদ িদেল হেব না। আমার #বাঝাটা #তামারও #বাঝা দরকার। 
#তামােক আমার িচnাটা না বলেত পারেল, 
#তামার কােছ #তা কােলা হেয় থাকেবাই, িনেজর কােছও kমা পােবা না। 
- কী বলেছা এসব? তুিম #কন কােলা হেয় থাকেব? 
- তুিম #তা #সিদনই অেনক বেলেছা, িনহাদ। আজ আমােক বলেত দাও। 
- আLা বেলা, কী িচnা? 
- আমার sভাব সmেকW #কােনা অিভেযাগ না-ক’#র 
িনেজ বদেল িগেয় আমার মােপ প’#ড়ও, 
তুিম িকনা িনেজই  sির বলেল এমনই একটা মহান কােজর জn! 
- আLা! কী এমন মহান কাজ করলাম আিম? িটpিন কাটেছা না #তা? 
- না বুdু, তুিম িনেজও বুঝেত পােরািন। 
আর #সজnই #তা গিবWত বা খুিশ না হেয় উেlা sির হেয়েছা। 
আিমও আেগ বুঝেত পািরিন ব’#লই ওভােব িরঅ[াk কেরিছলাম। 
এই ক’িদেন #তামােক একটু একটু ক’#র িমs করেত করেতই 
#তামােক আেরা িচনলাম আর একটু একটু ক’#র। 
আর, িনেজর একলা একা #sস-টা আবার #পেয় #বাধ হয় 
একটা ইমপােসWানাল জায়গা #থেক ব[াপারটা #দখেত #পেয়ই বুঝেত #পলাম। 
তুিম #তা #কােনা অসৎ উেdr বা ফিn িনেয় িনেজেক বদলাওিন। 
#তা, তুিম #কন িবনােদােষ  sির বলেল! 
- এটা #তা তবু একরকেমর িমসিরেpেজে�টশন িছেলা। 
তুিম যা #দখিছেল, #যমন পািLেল আমােক, আিম পুেরাপুির #সরকম না, লীনা। 
জাs আিম এমন করেত #পেরিছলাম িনেজেক। দ[াট’স ইট! 
- অ[া�ড দ[াট’স অ[া #gইট লট! 
- সাদা #হাক, কােলা #হাক, িমথ[া #তা িমথ[াই। দরকার #তা িছেলা না #কােনা। 
- না, দরকার িছেলা। এরকমটা না হ’#ল #তামােক আমার #চনা হ’#তা না। 
আর এটােক িমথ[া ভাবেছা #কন তুিম? তুিম #কােনা িমথ[া বেলািন আমােক। 
- বিলিন, িকnt কেরিছ। 
- না, িমথ[াটা বলারই িজিনস, এটা করা যায় না, অnত এভােব করা যায় না। 
- কীভােব করা যায় না? 
- তুিম #তা #কােনা তথ[ উেl বা #কােনা িমথ[া বােক[ 
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িনেজেক আমার সামেন ভুল িকংবা িমথ[া #কােনা #মাড়েক তুেল ধেরািন, 
বরং আমােক অিবকল অিবচল #রেখ িনেজ সব #মেন আর মািনেয় িনেয়েছা। 
এটা কেতা বড় #ফইভার, আর আেরা কেতা বড় একটা অনার, 
#সটা তুিমই বুঝেত পারেছা না। এটা #তামােক অn #কউ করেল হয়েতা বুঝেত। 
- লীনা, তুিমও মেন হয় িবষয়টােক ইে�টেলকচুয়ালাইজ ক’#র কাভার করেছা। 
আেসােল এটা এমন বড় #কােনা ব[াপার না। নাউ ইউ আর িবিয়ং #gইট! 
- #gইট হওয়ার কােজ #তামার সােথ আিম কখনও পারেবা না িনহাদ। 
আিম জাs #তামার #gইটেনস-টা আিবàার করেত পারলাম ব’#ল 
#সটা লুিকেয় হজম ক’#র #ফলার মেতা িমন-ও হ’#ত পারিছ না। দ[াট’স ইট। 
- সাউ�ডস #gইটার! 
- না িনহাদ। একদমই ফান না। আিম িসিnয়ারিল, িসিরয়াসিল বলিছ। 
#বােঝা, তুিম আমােক আমার rেপই #মেন িনেয় *ধু শািnই বজায় রােখািন, 
তার ওপর এমনিক আমার মােপ প’#ড়, আমােক সmান আর grt িদেয় 
আমােক উপহার িদেয় যােLা একটা এত snর বnুt, আর এত মুখর সময়! 
- *ধু িদিL না, আিমও #পেয়িছ, পািL। 
- িকnt, ব[াপারটা িগভ-অ[া�ড-#টইক-এর এত #ছাট সহজ িহসাবটােত না, িনহাদ। 
আমােক #কন এমন লjা িদেয় যােLা এখন পযWn? 
- না #র, ভাই, আিম বাঁকা অথW ক’#র িকছু বলিছ না। 
আLা যাক, তুিম ব’#ল #শষ কেরা। 
- আিম বলেত চািL- তুিম #য আমার জn িনেজ একটুআধটু বদেল িগেয়ও 
এমনভােব আমার সােথ এিগেয়েছা, সােথ থাকেছা, 
এটা তুিম কেরেছা এজnই, #য আিম #তামার কােছ এতটা grtপূণW! 
- ইেয়স, দ[াট ইউ আর! 
- আর দ[ােখা, আর কােরা সােথ আেগ #তামার এমন #যাগােযাগ হয়িন বেলেছা, 
িকnt, হঠাৎ ক’#র আমার সােথর বnুতায় 
তুিম এমন pাণপূণW snর মাnষ হেয় #যেত পারেত না, 
যিদ না ওই *িচ-*ë sিsর-snর মধুর-মুখর pাণটা সিত[ সিত[ই 
#কােনা না #কােনা অবsায় #তামার িভতের আেগ #থেকই থাকেতা। 
- আLা। #সা? 
- #সা, আিম বুঝেত পারলাম, আর #সজnই #তামােকও বলিছ, #য 
তুিম #তামার ভাষায় আমার জn িনেজেক বদেল ভােলা হেয় ধরা িদেয় 
একদমই খারাপ িকছু কেরািন। বরং অেনক ভােলা কেরেছা। 
তুিম আেসােলই অেনক ভােলা #ছেল, িনহাদ। 
#তামার এই ভিণতাহীন সহজ #সৗnযWটাই আর কােরা মেধ[ #দিখিন আিম। 
#তামার অn #কােনা বnু #তামােক #যভােব #দখেত পায়িন, 
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#সই rপ অবেশেষ আমার কােছ #য #বর হ’#লা, তার জn আিম hািপ। 
- বাbাh! এ #তা অেনক বড় #টিsেমািনয়াল হেয় গ[ােলা! ভয়াবহ ব[াপার! 
- hউm। ভয়াবহই বেট। ভয় কেরা আমােক, বুঝেল? 
সময়মেতা sেদ-আেসােল #শাধ িনেবা িকnt। 
- ভিব«েতর ভয় #দখােত হেব না, ম[াডাম। 
অ[ালাউ িম টু #স #হয়ার অ[া�ড নাউ- 
#তামার সŋেদােষ আিম যেতাটা অnরকম হেয়িছ, 
তােত ক’#র #তামােক কী িদেত #পেরিছ, তার #চ’ও বড় কথা- 
আিম এর মেধ[ই অেনক িকছু #পেয়িছ। অেনক। 
hাঁ, এমন সŋ-সািnধ[ আমার কািŋkত িছেলা িন�য়ই, 
িকnt এতকাল #তা পাইিন এমন কাউেক, 
যার তােল তাল #মলােতও এমন ভােলা লােগ, 
যার কােছ #ছাট হ’#তও অেনক বড় লােগ! 
#স-জায়গায় এই বদলােনােতও আমার #কােনা dঃখ িছেলা না, নাই। 
আমার অsিsর জায়গাটা *ধু এটাই িছেলা- 
িনেজর sােথW ওটা িক #তামার সেŋ আমার #কােনা িমথ[া হেয় গ[ােলা িকনা! 
- না, িনহাদ। এটা িমথ[া না। এটাই সবেচ’ snর সত[। 
#তামার মেতা সহজ, সিত[, sL, snর বnু পাওয়া অবrই অেনক বড় ব[াপার- 
সারাজীবন pাউডিল hািপিল #চিরশ ক’#র যাওয়ার মেতা। 
- ইট’স অ[ান অনার র [াদার টু িম! 
- আই অ[াম অনারড টু। অ[া�ড থ[াংকফুল, িসিnয়ারিল। 
   
#স-রােত পের কথায় কথায় িনহাদ মহান pাপ[ অঘW[ তুেল #দয়ার মেতা ক’#র 
লীনােক এটাও বেলিছেলা- 
#কন, #কাn _বিশে�[র কারেণ তারও ভােলা লােগ লীনােক। 
আমার জবােন যিদ #শােনন #স পেরাk বয়ান, তেব #টিsেমািন-টা pায় এরকম- 
লীনা হ’#লা নািরেকল-নারী, মােন বাইের কিঠন হ’#লও িভতের নরম আর িমি�। 
লীনা যােক চায় তােক অেনক কােছ টানেত পাের, আর এটাও #বাঝা যায়, #য 
#স না-চাইেল কােরা সােধ[ kলােব না তার সীমানায় অnpেবশ। 
তার ওপর আবার তীìíন, ধারােলা ব’#ল চ[ােল� িহসােবও লীনা #বশ মজার। 
 
আেরকটা dেযWােগর িবষয় হেয়িছেলা তার পেরর িনয়িমত পেবW 
#দখাসাkােতর জn বরাবরই লীনার বাসায় িনহােদর আসাটাই। 
এক বৃহsিতবার রােত, কথাটা িনহাদই তুলেলা 
- আLা, সবিদন #তা #তামােদর বাসায়ই যাই, 
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চেলা না কালেকর ব[াপারটা একটু অnরকম কির! 
- তাহ’#ল? আিম আসেবা #তামার বাসায়? 
- না, তা বলিছ না। জােনাই #তা, কীভােব থািক। 
আমার বাসায় আসাটা sিবধা হেব না #কােনাভােবই। 
- জািন। আিম এমিনই ফান করিছলাম। 
- গিরেবর বসবােসর _দnদশা িনেয় আবার ফানও করেত হয়? 
- কাম অন, িনহাদ! আর ইউ িসিরয়াস?! আিম #সরকমভােব বিলিন িকnt! 
*কেনা #মজােজই িনহাদ এটা পাশ কািটেয় যায় িনrtর। 
d’জেনর বসত-বাsবতার তুমুল _বপরীেত[র জn 
আেসােলই হয়েতা তার পুেরাপুির ভােলা লােগিন লীনার এরকম একটা ফান। 
তাই, লীনার কথার সরাসির #কােনা জবাব না িদেয়ই িনেজর কথায় #জার বাড়ায় 
- কালেক চেলা #তামােক আিম একটা িTট িদই বাইের। 
সবসময় #তা আিমই *ধু #তামােদর বাসায় িগেয় িগেয় #পটচুিk #খেয় আিস। 
এবার ভুল বুঝবার পালা আেস লীনার। 
- তাই নািক? ওh hাঁ, িঠকই বেলেছা। 
আিমই আেসােল ভুল #ভেবিছলাম, #য #তামার অnত এইসব #pজুিডস নাই! 
- #pজুিডস বলেছা এটােক? 
তার মােন, আেসােল #মrদN না থাকেলই ভােলা আর িক! 
- তুিম কী বলেছা এসব? এটা #তামার কােছ #মrদেNর pÂ হ’#লা! 
একদমই িফিl ডায়লগ হ’#লা এটা! 
#তা, #ক #তামােক টাকা িদেয় িকেন িনেত চাইেছ, #য 
তুিম এেকবাের #মrদN kাইিসস-এ প’#ড় গ[ােল! 
- না, টাকা িদেয় #কনার pÂও না। িকnt, #মrদেNর কথায় শক #পেয় গ[ােল! 
আর #তামার কােছ #য এটা আমার #pজুিডস?! 
hাঁ, #ছাটরটা বড়েজার #pজুিডস হয়, আর বড়রটা হয় pাইড! 
তা-ই #তা হেব। আমার #তা আর pাইড করার মেতা িকছু নাই! 
- আর কী লােগ আবার! তুিমই #তা আেছা #তামার। আেরা লাগেব pাইড? 
- ইয়াh, ইট’স ফািন। 
- িনহাদ, হ’#লা #তা এবার! আLা যাও, আমারই ভুল হেয়েছ। 
বেলা, কাল #কাথায় #যেত চাও। 
- না, #সভােব #তা িঠক কিরিন এখনও। #দিখ। 
 
পরিদন যখন লীনােদর বািড়র িনচটায় #পৗঁছেলা িনহাদ, 
লীনা বাইের যাওয়ার জn নামেতই, 
তার সােথ-সােথই গ[ােরজ #থেক #বrেলা তােদর pাইেভট কারটাও। 
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কার-এ ওঠার সময় #থেক িনেয়, পের ধানমি�ডর #ফার িসজনস-এ #খেয় 
আেরা িকছু সময় আেশপােশ ঘুের বািড় #ফরা আর িনহােদর নামা পযWnই 
চুপেস থাকা িনহােদর পুেরাটা #খয়াল ক’#র লীনা এটাও বুঝেত পাের, #য 
কার আর Dাইভােরর এই আবিrক সŋটাও িনহােদর কােছ অsিsকর। 
িনহাদেকও শািnবােগর বাসায় #পৗঁেছ িদেয় আsক তােদর Dাইভার- 
এই psাবও িদেয় #ফেলিছেলা লীনা, িকnt িনহাদ #সটাও gহণ কেরিন একদমই। 
উ¡ািরত #কােনা অnেযাগ না-*েনও, আেরা একবার লীনার মেন হ’#লা- 
এই অবsা-অবsান-পিরিsিতটা িনেয় 
িনহােদর মেনর ওপর ভাির একটা চাপ হেয় আেছ #স। 
িঠক পেরর *kবারটােতই িবরাট একটা ঘটনা ঘিটেয় 
লীনা #সই ভারটাও একবার দৃ�াnমূলকভােব #মাচন করেলা খুব snর ক’#র। 
আেগ িকLুিট না-ব’#ল, িবকাল-িবকাল #স #ফান #দয় িনহাদেক, 
বেল- কথা বা সময় খরচ না ক’#র ঝটপট মািলবাগ #মােড় চ’#ল আসেত। 
এমন pলয়ŋির ডােকর এই আকিsকতায় িবমূঢ় #থেকই 
িনহাদ #কােনামেত পরেনর িজnটার ওপরই একটা িটশােটW মাথা গিলেয় িনেয়, 
মািলবাগ #মােড় এেস দ[ােখ- একটা িরকশা িঠক ক’#র ব’#স আেছ লীনা। 
#সই সারা িবকাল আর পুেরা সn[া 
িনহাদেক িনেয় ঘNাচুিkেত ঢাকার এিদক-ওিদক িরকশায় ঘুেরেছ লীনা। 
পুেরা সময়টােতই খুব কমই কথা বলেত #পেরেছ িনহাদ। 
*ধু *েনেছ টুকটাক লীনার কথা, আর #ঘারতর #ঘাের #থেকই #দেখেছ 
িরকশাসেন পােশ ব’#স থাকা এই অসম শিkধর #মেয়টােক। 
রােত লীনােক বাসায় #ছেড় আবার শািnবােগ িফরেত িফরেতও সারা রাsা 
শাn এক #ঘাের *ধু এটাই #ভেবেছ িনহাদ, #য লীনার dারা আেসােল সব সmব! 
 
লীনােদর বাসায় িনহােদর িনয়িমত আসা-যাওয়া 
#মাটামুিট ডালভােতর মেতাই িনত[-_নিমিtক হেয় উঠেল অবr 
এটাও #দখা গ[ােলা, #য লীনার মেতা ক’#রই মা’র সােথও 
িনহােদর ভাব #বেড়ই চলেলা ওই একই গিতেত। 
এ-িবষেয়ও অবr আেগও ইিŋত #পেয়েছন আপিন। 
িকnt, এখন আবার #য-কারেণ এই #নিতবাচকতার িবেশষ অধ[ায়টােত 
উেlখ করিছ এটা, তা আেসােল 
এই ডালটার মেধ[ও হঠাৎ অভাবনীয় িকছু কােলা #দখা #দয়ার ফেলই। 
িনেজর রেk িনহাদ কিব-সািহিত[ক হরেমান বহন কের না িঠক, 
িনেজর #লখািলিখ বলেতও #ছাটেবলার শেখর টুকটাক ডায়ির-কাব[ই সার, 
তেব অnেদর সািহত[-#লখাপt পড়ার #ঝাঁকটা তার ভােলাই আেছ। 
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মা’র সােথ িনহােদর অnতম একটা বড় আর ভাির ভােলা পারsিরক িবষয় 
সািহত[-সািহিত[কেদর িনেয় টুকটাক আলাপ-আেলাচনা। 
এপার-ওপার বাংলার এবং একােলর-ওকােলর 
নানারকম নানা িpয় #লখেকর তািলকােতও #বশ-ক’জন কমন পেড় তােদর। 
অথচ লীনার আবার িফকশন-সািহেত[ আgহ #তমন নাই-ই বলা চেল। 
#স-কারেণ ওই d’জেনর পড়ােশানার আলাপ #শানার সŋী িহসােব 
লীনােক #তমন একটা পাওয়া যােব ব’#ল আশা করাটাও অেনক #বিশ। 
ফেল, গভীরতার পেরও সমেয়র _দঘW[-ps িনেয়ও 
িহসাব যিদ #কউ #কােনা কারেণ করেত চায়, তেব তােত 
লীনা-মা d’জেনর সােথই আর লীনার একার সােথও িনহােদর #য সময়, 
#স-d’#টার পেরও, #স-d’#টার #যাগফেলর #চ’ও 
একা মা’র সােথও তার বাড়িত সময়টাও তুলনায় িনতাn কম না। 
এটা িনেয়ও তাই আমােদর মােয়ািপক (hsদৃি�) মাথার অিধকাির 
নািয়কারও হঠাৎ হঠাৎ একটা অdুত কমেpk হেয়েছ _বিক! 
এ-অnেযাগও উেঠ িগেয়েছ কখনও-সখনও, খুব উ¡sের না হ’#লও 
- তুিম িক আেসােল আমার কােছ আেসা, নািক মামিণর কােছই? 
আিম হয়েতা এ-বাসায় থািক ব’#ল #নহাতই #তামার #সৗজেn একটু #দখা পাই! 
এরকম আচানক একটা আপিt বা r-k¯ন 
িনহােদর মেতা sL-*ë-ঋজু #ছেলর কােছ সিত[ই এতটাই উdট, #য 
বnুিনর কাছ #থেক অিভেযাগ িহসােবও এটা িনেত পারার মন তার হয় না। 
নারী-মনsেttর িবেশষ #জলািস িনেয় অn িকছু অধ[য়েনরও টুিকটািক #টেন 
মেন যিদও িমিলেয় #দখার বা #বাঝার #চ�া িকছুটা #স কেরেছ কাছাকািছ সমেয়, 
তবু সাkােত লীনার এমন অnেযাগেক #স #তমন grেtর সােথ পাtাই #দয়িন, 
পােছ লীনার মাথায় এটা #কােনা সমsা িহসােবই sায়ী pিত�া #পেয় যায়! 
বর¯ এমন িকছু pসেŋর ধােরকােছর িকছু sবােদই 
pাচীন একলা বািতঘর বা বটগােছর সমতুল[ ওই একা মাnষটােক িনেয়ও 
মােঝসােঝ #বশ আলাপ হয় িনহাদ আর লীনার মেধ[। 
বাবা-মা’র সংসােরর গl, লীনার #ছাটেবলার িতনজেনর s� sৃিতgেলা, 
মা’র পড়ােশানা, পািরবািরক #পছনপট, rিচ-ভাবধারা, শখ-#শৗিখনতা, 
আgহ-অপছn, চিরেtর নরম-শk মান-অিভমােনর িদক, 
কিঠন সব nায়-_নিতকতা, লীনার এ-পযWেnর #বেড় ওঠায় মা’র ভূিমকা, 
বাবা চ’#ল যাওয়ার পেরর সময়টােত মা’র সব সংকট আর উtরণ- 
এর #কােনািকছুই বাদ যায় না #সই চিরতামৃত #থেক। 
তাই, সরাসির #যাগােযােগর পাশাপািশ লীনার উপsাপনও িমিলেয় #যমন #চনা, 
তােত মা’র pিত ¥dা-সmম-জড়ােনা অnভূিতটাও আেরা গাঢ় হয় িনহােদর। 
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#সটাও #যন পিরণিতেত আবার লীনার সােথর বnনটারই 
আেরা একটা গভীর, শk আর pশs িভত্ই হেয় দাঁড়ায় িনহােদর কােছ। 
 
ওর মেধ[ই একবার কথা চলেত চলেত, 
মােক আি�ট ’র বদেল মামিণ  #ডেক #ফেলিছেলা িনহাদ! 
মােক সরাসির সেmাধেন না, লীনার সােথ তৃতীয় পুrেষ উেlখ করেত িগেয়ই। 
হঠােতর এই িবিLn একটা িপছল-খাওয়া ভুল 
লীনা এমন sb-হেয়-যাওয়া বড় #চােখ #দখেব, আর তােত 
মুহূেতWই এত শk-কিঠন হেয় যােব- এমনটা িনহােদর কlনােতও িছেলা না! 
যাক, িনহােদর কােছ এটা #তমন #কােনা সমsা না হ’#লই বা কী! 
িবচারক যখন লীনা, তখন এটা একটা অনাকািŋkত সীমালŋন সাব[s হওয়া 
অসmব #তা না-ই, এমনিক #বিশ একটা অsাভািবকও না। 
এ-িবষেয় অবr d’জেনর মেধ[ #কােনা কারণ দশWাও  জাির হয়িন #স-বার, 
আর তাই অেনক বুেঝsেঝ অsিsকর ব[াখ[ায় বুিঝেয় 
#দাষ খালনও করেত হয়িন িনহােদর। 
চুিk-যুিk ছাড়াই, না-বলা এক সেচতনতায় 
পেরর কেয়কিদন মা িবষেয় #sফ নীরব হেয় িছেলা ওরা। 
আর এই অnেlেখর অিভমােন িনেজ িনেজই মুেছ িগেয়িছেলা #স িবিLn দাগ। 
 
আেরকবার, একথায়-ওকথায় কীভােব #যন িনহাদ-লীনার আলােপ pসŋ হেয় 
হঠাৎই #বঁেচ আেসন #নেম আেসন কিব জীবনানn দাশ! 
আেগ মা’র সােথও এ িনেয় আলাপ হেয়েছ। 
মা িনেজ অবr s� না জীবনানেnর উdার বা মূল[ায়েন। 
তেব িনহাদেক #বশ আপন মেন ক’#রই জিড়েয় মািখেয় রােখ 
জীবনবাবুর pায়-অেলৗিকক pায়-অেচতন ওইসব #বাধন-ভাবালুতা। 
লীনার কােপর চা #য এটা না, #স আর নতুন কী! 
িকnt, িনহােদর মুেখ যখন জীবনানেnর pসŋ *নেলা, 
তখন লীনা উেlা এমনই ছাঁৎ ক’#র উঠেলা, 
#যন গরম #তেলর ওপর #কউ মশলা-মাখা #ভজা #বgন ভাজেছ! 
#স-কারণ পিরàােরর আদেল, এই গেpর জn একটা ব[াপার ভােলাই হ’#লা, #য 
হঠােতর অবাnর িবষয় না হেয়, বরং sাভািবক pসŋচেkই 
আকােশর ব[াপাের িনহাদেক জানােনার sেযাগটা হেয় যায় লীনার। 
িনহাদ িনেজও #যখােন লীনােক জানার অংশ িহসােব 
এমন #কােনা pসŋ কখনও তুলেত পােরিন, লীনা ভুল বুঝেত পাের #ভেব; 
#সখােন আেগর অেনকবােরর মেতাই, িনহােদর অজােnই, 
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জীবনানেnর ঘােড় ভর ক’#র আকাশই আবার এেস পড়েলা লীনার সামেন। 
আকাশ িছেলা অনাসW #কােসWর *rর িদেকর লীনার একমাt #ছেলবnু। 
না, আkিরক অnবােদ বয়েÊ�ড না। এই #ছেলবnু *ধু বnুই, #ছেল pজািতর। 
pাইেভট ভািসWিটর আচাের-অত[াধুিনক আর দশটা #ছেলর মেতা িছেলা না #স। 
তাই, অিরেয়ে�টশেনর হাই-hােলা’র পর kােসর পড়ার সূেtই 
pথম অ[াসাইনেমে�টই একই grেপও প’#ড় িগেয় লীনা আর আকােশর 
পরsরেক নােম-মুেখ #চনার পরবতWী #বাঝার পবWটাও হেয় িগেয়িছেলা drত। 
grেপর আেরা কেয়কজেনর সােথ হ’#লও, 
#স-সমেয় dেয়কবার লীনােদর বাসায়ও আসা হেয়িছেলা আকােশর। 
লীনা একটা আশাতীত ভরসার জায়গা #পেয়িছেলা ওর মেধ[। 
ওর তখন-পযWn #চনা হােতেগানা #ছেলgেলার তুলনায় 
আকাশ অেনকটাই মসৃণ #বাধবুিdর অিধকাির িছেলা সিত[ই, 
িকnt জীবনানnpাণ কিব-কিব #ছেলটার মাথা ন�ও হেয় িগেয়িছেলা িকছুিদেনই, 
লীনার টালমাটাল #pেম প’#ড় িগেয়ই মূলত! 
এতিদন পের আজ লীনা #বােঝ- 
#স-সমেয় ওই পাগলােট #ছেলটা যিদ অেতাটা #kইিজ নাট হেয় না উঠেতা, 
তাহ’#ল, িনেজ অপার মুgতায় িদশাহীন না হ’#লও, 
sিsকর, কােজর আর ভরসার একটা সŋ িহসােব আকােশর িদেক 
খুিশ #থেক ঝুঁেক থাকারই #বিশ সmাবনা িছেলা লীনার। 
#ক জােন, #স-sবােদ #কােনা এক আবীর-সn[ায় হয়েতাবা 
#সই আকােশই পািখ িকংবা ঘুিড় হেয় উেড়ও #যেত পারেতা #স! 
অথচ, খুব অকােলই, #সরকম #কােনািকছুেক বরং আেরা sদূরপরাহত ক’#র 
আকাশ িনেজই #যেচ #সখােন #ডেক আনেলা #মেঘর pবল grgr। 
এক মােসর মেধ[ই লীনােক এেকবাের িচিঠ িলেখ #pম-আবাহন কেরিছেলা #স, 
িজেjস কেরিছেলা- লীনা তার মেধ[ লীন হেব িকনা! 
আকাশ-লীনা নাম d’#টা িমিলেয় আকাশলীনা হওয়ার িবষেয়ও #স 
ডুেব িছেলা তnয় হেয়, জীবনানেnর আেরা নানা শbবেnর ওপরও ভর ক’#র। 
grপ অ[াসাইনেমে�টর কােজর জn আকাশেক #দয়া 
লীনার িpিnপলস অব মােকWিটং  যখন আবার িফের এেলা তার হােত, 
#স-বইেয়রই িভতেরর এক পৃ�ায়, 
িবেশষ দৃrমান ইিŋত-সহ আকােশর ঢুিকেয় #দয়া #pমপtটা #পেয় 
লীনা এমন ভীষণ ধাkাই #খেয়িছেলা #সিদন, #য 
kাস-#সেভন মাকWা এই #ছেলেমার #মাড়েক আর যা-িকছুই িছেলা িভতের, 
সবই লীনােক হঠােতর এক জিটল ধাঁধায় #ফেল 
পাঁেকর মেধ[ পাক িদেয় িদেয় মারিছেলাই *ধু। 
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অিভভূেতর কাছাকািছ #কােনা অnভূিত #তা দূেরর কথা, 
িনেদন #কােনা sিsও #স পায়িন আকােশর #সই গােয়-পড়া stিতর সাগের। 
মেন হিLেলা, #যন না-বুেঝ দরজা খুেল িদেতই এক লােফ ঘােড়র ওপর উেঠ 
#ঘাঁতেঘাঁত িনpাস #ফলেছ অেবাধ #কােনা মানেবতর pািণ- 
িনরীহই, তবু গা-িঘনিঘেন ভীষণ-#পট-gিলেয়-#দয়া #কমন #যন মূিতW তার! 
আেরা বhgণ ভােলার সmাবনাময় একটা ভােলা বnুর কাছ #থেক 
এই #বাকা #বাকা অঘটনটা #কন #যন #সিদন একদমই িনেত পােরিন লীনা! 
#pম-psােব রািজ হওয়া #তা দূেরর কথা, 
পরবতWী #দখায় খুব #বিশ ঠাNা আর আেরা #বিশ দূেরর এক sের, 
উ¡বােচ[ #তা না-ই, অেনক #চ�ায় মাথাও ঠাNা #রেখ, pায় িকছুই না-ব’#ল, 
আকাশেক জািনেয়িছেলা তার খুব অেচনা অn এক rেপর লীনা, #য 
#স ওইভােব দ[ােখিন #গাটা িবষয়টােক, আর ভিব«েতও #দখেত চায় না। 
তেব, এরকম এক sেযাগ বা অব[াহিতও #স িদেয়িছেলা 
লjায় গাল-কান লাল হেয় ওঠা 
আর মাথা nইেয় রাখা #গােবচারা বnুটােক, #য 
ওেদর বnুতায় এর #কােনা কােলা ছায়া পড়–ক- #সটা চায় না লীনা, 
আর #সজn ওই অসmব ভাবনাটার #কােনা ছাপ 
আর #কাথাও না রাখার ব[াপােরও আকােশর সহেযািগতা কামনা কের #স। 
আকাশ তােক #কােনা কথা না িদেত #পেরই #কেট পেড়িছেলা হতাশা িনেয়, 
িকnt পেরর অl িকছুিদেনর মেধ[ই #দখা গ[ােলা- 
বnুতার #স-পরীkায় খুব িনদাrণভােব অকৃতকাযW হ’#লা #স! 
না, মাnষেক ভােলাবাসা #কােনা অপরাধ না, 
কােছর বnুেক িনেয়ও আেরা কােছর ক’#র অnরকম ভাবাটাও পােপর িকছু না। 
িকnt, ব[াপারটা যিদ ওইটুkেতই থাকেতা, 
তেব লীনাও #য #সটা বুঝেত #পের kমাই ক’#র িদেত পারেতা আকাশেক, 
#সই ইিŋত #তা আকাশেক বলা তার ওই #শষ কথার মেধ[ও আেছ। 
আকাশ অথচ এিগেয় িকংবা িপিছেয় পেড়িছেলা আেরা অেনকটাই! 
ক’িদেনর মেধ[ই ক[াmােসর #কানায় #কানায় িসিরজ-বিmং হ’#লা গিসেপর! 
মােন, লীনা আকাশেক কীভােব িনেলা, #সটার পেরায়া না ক’#রই 
আওয়ারা-িদওয়ানা হেয় িগেয় #সই jানহারা নােছাড় আিশক 
অnাn সহপািঠ-বnুর কােছও ছিড়েয় িদেয়িছেলা 
লীনার #pেম ম’#জ তার ওই নাকাল অবsা! 
আর, িনেজও আেরা নানাভােব লীনার িপছেন #লেগই থাকেলা পাগেলর মেতা। 
না, অ[ািসড #ছাঁেড়িন। সবিকছুর পেরও কিব #তা। 
আর #ছেলটা এমিনেত #তা খারাপ বা ন� #ছেল িছেলা না একদমই। 
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হয় #বাধ হয় এরকম কখনও কােরা। 
pত[াখ[ােনর পের বুিঝ-বা জীবেন #সই নারীর দরকারটা আেরা #বিশ হেয় যায়! 
মােঝমােঝই এসএমএস-এ, লীনার #কােনা সাড়া না #পেয়ও, 
এমনিক উেlা মহািবরk বািþতার তুমুল ঝািড় #খেয় #খেয়ও 
িনেজর #লখা কিবতার পের কিবতায়, 
কখনও bায়ান অ[াডামস-এর িpজ ফরিগভ িম, আই ক[া�ট sপ লািভং ইউ -এ, 
আর বরাবেরর #চ’ও তখন আেরা #বিশ ক’#র 
জীবনানnীয় চndgs ভােবর ভের-ভাের 
লীনার pিত-মুহূেতWর জীবনটা একদম ব[থা ক’#র িদেয়িছেলা #স। 
লীনা #যমন ক’#র #য-জায়গায় #দেখিছেলা বnু আকাশেক, 
#সই আকােশর এমন ঝòােট রং তার #মেন #নয়া সmব হয়িন #কােনাভােবই। 
আর তার ওপর আবার ক[াmােস চলিছেলাই অসh সব কানাঘুষা, 
#কােনা #কােনা অিত-উৎসািহর আবার আকােশর #বহাল অবsা #দিখেয়-*িনেয় 
লীনার আেশপােশই ক’#র যাওয়া এেকর পর এক নানারকম নাটক! 
জীবেন pথম, #pেমর কােছর এক িজিনেসর আদেতই-জঘn #তেতা sাদটা 
লীনা হজম করেত পােরিন #কােনামেতই। 
খুব #ভেঙ প’#ড়, িকছুিদন সবিকছু #থেক িনেজেক সিরেয় #রেখ, পের - 
লীনা যখন এ-িবষেয় শাnভােবই শk িসdাnটা িনেত পারেলা, #য 
বnুতার pিতদােন আকাশ লীনােক #য পিরিsিতটা উপহার িদেয়েছ, 
তা #স যেতা িনরীহ িনেদWাষ উেdেrই বা যেতাই না-বুেঝ ক’#র থাkক না #কন, 
#সটা িনঃসেnেহ kমার বা এমনিক আর #কােনা সহাnভূিতরও অেযাগ[ - 
তখন একবার kােসর ফাঁেক সব #ছেলেমেয়র সামেন, ডায়ােস উেঠ, 
অগত[া িফিl কায়দােতই লীনা এমন এক #ঘাষণা িদেত বাধ[ হয়, #য 
আকােশর সােথ বnুt িকংবা #কােনারকম #যাগই এখন আর নাই তার, 
এবং আকাশ িকংবা অn #য #কউই আর একবারও 
আকােশর সােথ ওর কিlত #কােনা #যাগসূেtর িবষেয় 
#কােনাভােব তােক হয়রািনর #চ�া করেল, 
ভািসWিট অ[াডিমেন অিভেযাগ এেন িডিসিpনাির অ[াকশন চাইেত বাধ[ হেব #স। 
লীনার _ধেযWর বাঁধ #ভেঙ যাওয়ার #সই শbটা এভােব সবাই *নেত পাওয়ায়, 
কােজ িদেয়িছেলা #সই শk কিঠন পদেkপ। 
তারপর *ধু আকাশ িনেজই আেরা ক’িদন হাঁিড়মুখ িনেয় আেশপােশ ঘুেরেছ, 
হয়েতা sির  বলার জnই, 
িকnt #সাজা সামেন দাঁড়ােত না-#পের, 
আড়েচােখই লীনার শতভাগ িনsৃহ িনিবWকার মুখ #দেখ 
িনেজর মুখ #কােনাভােবই আর #খালার সাহস #স পায়িন। 
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হয়েতাবা িনেজর ভুল তেতািদেন িঠকঠাকই বুঝেত #পেরিছেলা #স, 
িকnt ওর জn লীনার মেন সিত[ই আর #কােনা জায়গা িছেলা না। 
এক বছেরর মাথায় কাপুrষতার চূড়াn ক’#র 
লীনার সামেন #থেক স’#র #যেত ওই ভািসWিটই #ছেড় #দয় আকাশ। 
hাঁ, সব িমিলেয় #ছেলটার pিত মায়া িন�য়ই অেনেকরই হেব। 
হয়েতা আপনারও হেL। আেসােল, আমারও। িকnt, কী করা যােব! 
লীনা #তা আপনার-আমার মেতা না। 
আর #স িনেজই #য আকােশর #সই সীমাহীন kমাহীন #বাকািমর িশকার! 
#তা, #সই পািলেয় যাওয়াটা িনেয়ও আকােশর ওপর আেরা িবরkই হেয়েছ #স। 
তারপর আকােশর মুখ তার আর #দখা হয়িন। 
আর পাpWpিতিkয়ায় এিদেক যা হেয়েছ - #য-pসŋ #থেক এতদূর ঘুের এলাম - 
আকাশেক িনেয় #সই আকােলর পর #থেক এখন পযWnও, 
জীবনানেnর নাম *নেলই আকাশ আর #সই অধ[ােয়র কথা মেন প’#ড় যাওয়ায় 
লীনার গা #বশ একটু gিলেয়ই ওেঠ। 
 
#তা, এতkেণ একটাও #কােনা pÂ না ক’#র, লীনার মুেখ #চেয় #থেকই 
আকাশেক িনেয় এত বড় গেlর পুেরাটাই _ধযW ধ’#র *েন #শষ কের িনহাদ। 
তারপর, এতিকছু থাকেত হঠাৎ তার মাথায় আেস 
- আLা, আকাশ িক নটর #ডেমর sুেড�ট িছেলা? 
- hাঁ, #কন? 
- িডেটিkভ ইনফােরn টানলাম আর িক একটা। 
মােন, বুঝলাম- এজnই আি�ট আমার সােথ ওটা gিলেয়িছেলন pথমিদন। 
- নটর #ডম কেলেজর নাম *নেলও ওই অsিsটা হয় আমার। 
- ভািগ[স, আিমও #য পিড়িন ওই আকােশর কেলেজ! 
লীনা িমি� ক’#র একটু মুচিক হােস *ধু। 
এতkেণর এই ভাির িবষয়টােক একটু হালকা ক’#র #শষ করেত, িনহাদ বেল 
- যা-ই বেলা, আকাশ িকnt #তামার জn পারেফk িছেলা। 
আকাশ আর লীনা িমেল আকাশলীনা- এমন snর িমল িক এমিন এমিন হয়? 
কিবতার ঈpর #তামােদর জুিড় িঠক ক’#র #রেখিছেলন #সই সৃি�র সময়ই! 
- বাকওয়াস বn কেরা #তা! #মের একদম ওপাের পািঠেয় িদেবা িকnt। 
#চাখ িটেপ মুখ িটেপ িনহাদ তবু কিবতার প[ােরািড কের 
- sর�না, 
#তামার hদয় আজ ফাঁদ, 
আকােশর ওপাের িনহাদ, 
বাতােসই gনেছ pমাদ! 
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তখন d’জেনর হািসর #রশ িনেয়ই #শষ হেয়িছেলা #সই pসŋ। 
তেব, এর আেগ-পের িমিলেয় হঠাৎ কখনও খিNত বা িবিLnভােবও 
িনহােদর #কােনা কথা বা আচরণ আকােশর ধরেনর সােথ একটুও িমেল #গেল, 
#সটাও িকnt লীনােক িকছুkেণর জn sb আর িভতের-িবরkই কেরেছ। 
 
যাক। এতkণ এই অধ[ােয় ভােলার সমাnরােল #য কােলার িফিরিs *নেলন, 
এgেলার সবই আেসােল ওই #য আমােদর গেpর মূল sেতাটা 
এর আেগর অধ[ােয়র #শেষ িঠক #য পযWn এিগেয়িছেলা, তার আেগর ঘটনা। 
#বাঝার sিবধার জn এখন তাই ব’#ল-ক’#য়ই ইিত টানিছ এই ª[াশব[ােকর। 
সামেন আবার যখন #য ঘটনা বা অঘটনই ঘটেব, 
#সgেলা জানেত পারেবন িঠক তখন তখনই। 
hাঁ, এখন #থেক আর সামেন-িপেছ না ক’#র *ধুই সামেন, মােন একই sেতায়। 
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১৬ 
 
hাঁ, এতিকছু #পিরেয়ও নেটগাছটা আমােদর #কামর পযWn #বেড়, 
গp যখন সৎসাহস আর উৎসােহ এতই চ’#ড় িগেয়েছ, 
তখন সামেন আর উপের তাকােতই হেব, মাnেষর সেবWা¡ সmাবনার িদেক। 
 
এই #তা, িকছুিদন আেগই, এক ঈেদর ক’িদন আেগ #দখলাম- 
আমার সামেনই একটু দূের, 
কণWফুলী গােডWন িসিট-#ত হঠােতর ঘটনাচেk িনহােদর #দখা হেয় গ[ােলা 
িনহাদ-লীনা d’জেনরই #সই নােম-কী-এেস-যায় বাnিবটার সােথ। 
nাকা nাকা গলা ক’#র িনহাদেক #স িজেjস করেলা 
- কী ব[াপার? আমােদর মেতা সব সাইড-ক[ােরkারেক #দিখ ভুেলই গ[ােছা! 
আর, ওইিদেক *নলাম লীনার সােথ নািক িঠকই #সইরকম হট কােনকশন! 
িনহাদ িঠক িনেত পােরিন এতিদন পেরর হঠাৎেদখায় 
তাৎপযWহীন এই নােমমাt বাnিবর কাছ #থেক এমন এক উটেকা অিভেযাগ। 
সরাসির জবাবও িকছুই #স #দয়িন ওই কথার। 
*কেনা #হেস এককথা d’কথায়ই #কােনামেত িবদায় করেলা তােক। 
িকnt, তার পেরও আিম পােশ হাঁটেত হাঁটেত 
আেরা একটুkণ #খয়াল ক’#র বুঝেত #পেরিছ- 
হঠাৎ লীনা ’র কাছাকািছ হট  শbটাও এভােব অn একজেনর মুেখ *েন 
মেনর #কাথায় #যন িঠকই একটা িমি� িশহরণ হেয়েছ তার! 
তাই িনহােদর মন আবারও #বাকা #বাকা #হেস #হেস উঠিছেলা #সই িকছুkণ। 
 
ঈেদ বািড় যাওয়ার সময়, 
অিফেসর বরাd িতনিদেনর ছুিট ছাড়া বাড়িত একটা িদনও ছুিট #নয়িন িনহাদ। 
আmা-আbা আর #ষােলাবয়িস #ছাটেবান #নলী’র মেন একটু অতৃিp #রেখই, 
জrির ব’#ল ঈেদর পরিদন dপুের রওনা ক’#রই চ’#ল আেস ঢাকায়- 
আেসােল, নতুন-জnােনা নািড়র অবুঝ অেমাঘ টােন। 
সn[ায় বাসায় #পৗঁেছ ব[াগটা #রেখই, ফাঁকা ঢাকায় িরকশা ক’#র লালমািটয়া। 
#স-বািড়র ঈেদর খাওয়াটাও না-ধরেল #যন ঈদটা সmূণW হিLেলা না! 
hাঁ জািন, আপিন এটােক ফালতু আিদেখ[তা বলেতই পােরন। 
আপনােদরই #কউ হয়েতা এভােবও #ভেব #ফলেছন, #য 
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এভােবই #মেয়র #ঘাের-#ফের প’#ড় ভােলা #ছেলgেলাও ন� হয়! সেব #তা *r! 
আিম সাফাই গাইেবা না। তেব, #য দািয়t িনেয়িছ, তােত এ-তথ[ #তা িদেবাই- 
এই ঈদটােত লীনা মেন মেন খুবই আশা কেরিছেলা িনহাদেক। 
এ িনেয় িনহাদেক অবr মুখ ফুেট িকছুই বেলিন #স। 
িনহাদও আেগ বেলিন #য ঈেদর পেরর সn[ায়ই এভােব উেড় আসেব #স! 
তাই, এমিনেতই #বড়ােনার অনভ[ািস লীনা মনেমজাজ কােলা ক’#র 
ঈেদর d’#টা িদন বাসায় *েয়-ব’#স কাটােনার পর, 
সn[ায় িনহােদর সারpাইজ িভিজট অেনকই বড় উপহার হেয়েছ তার জn। 
এমনিক, মা-ও বছেরর পর বছর সরগরম মাnষ ছাড়াই ঈদ করেত করেত, 
এবার িহসােবর বাইের হঠাৎ এভােব 
ময়মনিসংহ-#ফরত িনহাদেক আর তার কাছ #থেক ঈেদর সালামও #পেয় িগেয় 
অভাবনীয় রকমই খুিশ হেয় গ[ােছন। 
রােত বাসায় িফের, লীনার সােথ িনয়িমত #ফানালাপটাও #সের 
ঘুেমর জn িবছানায় ঢ’#ল অবr িনহােদর মেন এক নতুন ভাবনার উদয় হয়- 
এতকােলর রেkর মাnষgেলার মেন িচড় ধিরেয় #রেখ, 
#স #য চ’#ল এেলা অn dই মা-#মেয়েক খুিশ করেত, এটা আেসােল কী? 
িনেজর #শকড়-সtা-ব[িkt িনলােম িবিকেয় নতুন ধেন ধনী হওয়ার িনচতা? 
িনঃশতW ভােলাবাসায় িনঃsাথW আপন ঘেরর-মাnষgেলার সােথও 
এটা িক একটা চশমেখার অিবচার না? 
#ভেবিচেn #কােনামেত অবr উdার #মেল সmাব[ অnােয়র রায় #থেক। 
তেttর মেতাই #বর হ’#লা- ঘেরর মাnষ #তা আেছই, এত সহেজ ন�ও হেব না; 
িকnt নতুন সmাবনার সmেকW নতুন grেtই নাড়াচাড়া বা নারচার দরকার। 
 
আর, ওিদেক লীনােদর সােথ ওঠাবসা এত ঘিন� snর আর িনয়িমত হ’#লও, 
লীনার মেধ[ এমন িনিদW� িকছু তখনও দ[ােখিন #স, যােত িকনা মেন করা #যেতা 
#য বnুতা #পিরেয় তােদর মেধ[ #pেমর ভাব-বীজও #বানা হেয়েছ। 
ঘরেপাড়া গr ব’#লই লীনা হয়েতা #মেঘও িসঁdর চড়েত #দয় না #কােনামেতই। 
যাক। #সটা না হ’#লও, যা হেয়েছ তা-ও #তা কম না। ধিn এমন বnুতাও। 
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১৭ 
 
ওরকমই #যেকােনা আেরকটা িদন। চনমেন একটা #সানািল সn[া। 
িদেন িনহােদর কােজর চাপ কম থাকায় #তমন kািnর িছেলা না সময়টা। 
অিফস #থেক একটু আেগই #বিরেয় যাওয়ার sেযাগ িনেয়, 
একটা sুটারও িনেয়, ইLা ক’#রই লীনােক না-জািনেয় হািজর হয় ওই বাসায়। 
লীনা তখনও ভািসWিট #থেক বাসায় #ফেরিন। 
িনহাদ #সখােন #পৗঁেছ মা’র সােথ আলাপ *r করেতই অবr 
কােকর তােল লীনা পরপর কেয়কবার #ফান িদেয়িছেলা ওেক- 
কী জািন, হঠাৎ সn[াটা বাইের #কাথাও একসােথ কাটােত #চেয়িছেলা হয়েতা! 
#স-বাসায় যখন #পৗঁেছই গ[ােছ, কল #দখেত #পেয়ও ধরেলা না িনহাদ। 
#য-কারেণ লীনােক আেগও বেলইিন, #স আেসােল চাইিছেলাই- 
লীনা এ-অবsায় বাসায় এেস িনহাদেক #দেখ চমেক িগেয়ই #বিশ খুিশ #হাক। 
 
মা’র সােথ অেনক গেlর মেধ[ একসময় বাবার মৃতু[pসŋও তুেল #ফলেলা #স, 
#য সাহস িকনা এত কথায় ঘুেরিফেরও লীনার সােথ এতিদেনও হয়িন তার! 
মা #য লীনার #চ’ যেথ�ই ঠাNা আর _ধযWশীল- #স #তা আমরা আেগও জািন। 
#থেম #থেম, অেনক সময় িনেয়ই িতিন একটু একটু ক’#র #বর কেরন 
জ’#ম জ’#ম এতকােল নীরব ভার হেয় থাকা #সই গl। 
িনহাদও যথাথWই সংেবিদ সহেযািগতা িদেত #পেরেছ তােক, 
তা না-হ’#ল হয়েতা এভােব সmব হ’#তা না এমন একটা pসেŋ এত দীঘW গl! 
যাক। গেl গেl িনহােদর #শানা হ’#লা, জানা হ’#লা- 
মা’র মা #বঁেচ িছেলন না তখনই, 
িসএসিপ-সূেt pাচীন pশাসিনক কমWকতWা বাবা-ই তার জn পছn কেরিছেলন 
িশ*কােলই মা-বাবা-হারা সৎ আদশWবািদ পুিলশ অিফসারেক। 
নািত-নাতিনর মুখ #দখার তাড়া িছেলা মা’র বাবার। 
িঠকই, লীনার মুখ #দখবার িকছুিদেনর মেধ[ই চ’#ল #গেলন লীনার নানাও। 
#সকােলর ইsম[ান কালাের িচিtত বাংলা িসেনমার মেতা ফুলবাগান-পিরবাের, 
জnিদন-িবেয়বািষWিকেত, মুিভ-িথেয়টাের, অংশত-রিঙন আনn-হািস-গােনই 
চলিছেলা িতনটা pােণর ওইসব সহজ sিখ িদনরািt। 
তখন পযWnও, অnত pশাসেনর িভতের সততার কমেবিশ কদর িছেলা। 
বাইেরর িমশেন বাবা িকছু বাড়িত টাকা পাওয়ায় এই বািড়টাও দাঁড়ােলা। 
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তার কেয়ক বছেরর মেধ[ই, লীনা যখন _কেশাের পা #ফলেছ, 
এসিপ িহসােব পেদাnিত িনেয় বাবােক #যেত হ’#লা যেশার সদর থানায়। 
stী-কnােক একা #রেখ #বিশ থাকেত পারেতন না #সখােন। 
pিত মােসই এক-dইবার ঢাকা চ’#ল আসেত #চ�া করেতন। 
িকnt, দািয়েt অবেহলা তার ধাঁেত িছেলা না একদমই। 
িবপদ হ’#লা #gইটার যেশার #বেl তখন একটা চরমপিn গ[াঙেয়র 
ব[াপক ধারাবািহক সntািস কমWকােNর ব[াপাের 
তার িনেজর আgেহই অেনক #বিশ জিড়েয় যাওয়াটা। 
দরকার না-হ’#লও িনেজই সশরীের #নতৃt িদেতন #সইসব dদWাn অিভযােন। 
মা’র কােছ তখন বাবা এেস টুকটাক গl করেতন তার #রামহষWক অপােরশেনর। 
মা’রও অেনক #রামা¯ লাগেতা, 
মেন হ’#তা #সই তrিণ থাকেত পড়া #কােনা টানটান িসিরজ িµলারই আবার! 
তেব িনেজর sামীই জিড়ত ব’#ল আবার ভয়ও লাগেতা অেনক। 
বাবার কােছ ভয় আর dি�nা-িমি¥ত dঃখও করেতন। 
িকnt, বাবার িবpাস আর আদশW িছেলা #ষােলাআনাই আেপাসহীন। 
বলেতন- আlাh’র ওপর আsা রােখা, আর সাহস #তা #তামারও আেছই জািন। 
আsা আর সাহেসর সােথই বুক #বঁেধ িছেলন মা, একমাt #মেয়টােকই জিড়েয়। 
পাঁচ-সাতটা সফল অিভযােন কেয়কজন sার চরমপিn ধরা প’#ড় #গেল পের, 
অপােরশেনর Êে�ট না, তার #সখানকার সরকাির বাসার সামেনই, 
#সই বািহিনর #রােষর িনমWম িশকার হ’#লন বাবা। 
#কােনা পূবWসংেকত না-থাকায় dবৃWt কাউেকই #gফতার করা যায়িন তখন, 
অথচ বাবার pাণ #টেকিন হাসপাতােল #পৗঁছােনা পযWnও। 
#সই খবের মুহূেতW অnকার #নেম এেসিছেলা মা’র দশিদেক। 
অjানও হেয় িগেয়িছেলন একই িদেন কেয়কবার। 
িকnt এই িদকহীন িবপযWেয় হাল ধরবার মেতা আর #তা #কউ িছেলাও না। 
আচমকা মহাpলেয়র pথম আঘাতটা #কােনামেত কািটেয় #বঁেচ উেঠ, 
িনেজর বাবার পিরচয়ও একটু ক’#র িদেয়, ঢাকার দpের আেবদন ক’#র 
সব অিফিশয়াল ফমWািলিট এখান #থেক করার অnমিত #নন মা। 
পিরবােরর জn সরকাির kিতপূরণ জুেটিছেলা, 
#ভাগ করা যােL pাপ[ অnাn #সাrাল িসিকউিরিট ফা�ড-ও। 
িকnt, #সই বড়-ভােলা মাnষটা, #সই sামীটা, #সই বাবাটা #তা 
আর িফরেলন না, িফের আসেবন না আর #কােনািদনও। 
#শােকর অতল সাগের pথম কেয়ক বছর একলা মা-#মেয়র 
একমাt অn সŋী িছেলা িনেজেদরও pােণর ভয়! 
ওখানকার #কাn চরমপিnর পের কী হেয়িছেলা, #সটা মা’র জানা নাই। 
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তেব, ভেয় ভেয় সময় #যেত #যেতই #দখা গ[ােলা- 
ভােগ[, রাজধানীেত অবিsত এই পিরবার পযWn আর #পৗঁছায়িন 
pিতেশােধর আgেন লাল #কােনা dবৃWেtর হাত! 
তার পেরর গlও িকেশাির একটা #মেয়েক িনেয় 
একলা একটা িহmিত মা’র উপযুWপির যুd-অিভযােনর গl। 
ঘটনার িববরণ ব’#ল ওgেলা #বাঝােনা যায় না কাউেক। বলাও হয় না। 
 
ভারটা পুেরা অেথWই ভাগ ক’#র িনেয়, 
িনেজই দািয়t িনেয় িনহাদই িনরাপেদ অn pসেŋও #পৗঁেছ িদেলা গlেক। 
বাবার পড়ােশানার অভ[াস #কমন িছেলা- #সই #সতু হেয় 
#স আবার এটােক িনেয় আেস মা’র বই পড়ার আলােপ। 
িকছুkেণর মেধ[ই আবার জ’#ম যায় িpয় #লখক-গl-চিরtেদর িনেয় 
িনহাদ আর মা’র রীিতমেতা একটা ঘেরায়া টক #শা! 
মািণক-মুজতবা-িবনয় হেয় তারাশŋেরর কিব  িনেয় যখন 
তােদর মেধ[ চলিছেলা #ডামঘেরর মেতাই #নশায় বুঁদ এক ময়নাতদn!, 
#সই সমেয়ই বাইের #থেক ঘের এেস ঢুকেলা 
িনহােদর সাড়াহীনতায় সারা সn[া খাpা হেয় থাকা লীনা। 
এেসই, মা’র সােথ িনহােদর বhkেণর জিমেয়-বসা আDার আলামত #দেখ 
ভুr d’#টা আেরা kঁচেক িগেয় তার কপাল জুেড় নােম আেরা গাঢ় অnকার। 
িনহােদর চমক-#চ�া পুেরাই মােঠ মারা িগেয় 
উেlা বরং ঘ’#ট গ[ােলা িনদাrণ এক িহেত-িবপরীত দৃr! 
- কী ব[াপার! আজকাল মেন হেL তুিম একটু #বিশই িÊ আেছা! 
কাজ-টাজ নাই #কােনা? নািক এবার সিত[ই জব #চ� করেল? 
- না, এই #তা, সn[ার পরপরই এলাম। 
আি�টর সােথ গl করেত করেত #তামার জnও ওেয়ইট করিছলাম। 
- আিম #তামােক সn[া #থেকই িরং িদেয় যািLলাম একটানা। 
- hাঁ, #দেখিছ। 
- #দেখও তুিম #ফান িরিসভ কেরািন? এর মােনটা কী, িনহাদ? 
- আিম #তা এখােনই! তাই ধিরিন। 
ভাবলাম - তুিম বাসায় এেস #দেখ চমেক যােব, অেনক মজা হেব! 
- #হায়াট অ[া ফািন আইিডয়া! কী ভীষণ মজা হ’#লা!  
আিম গত এক বছের এমন মজার #কােনা ঘটনা #দিখিন! 
বাসায় ঢুেকই মা’র সামেনই িনহাদেক এমন ক’#ষ আkমণ ক’#র বসেলা লীনা, 
#য মােয়র ভীষণ অsিs হ’#লা #গাটা ব[াপারটােত। 
হঠাৎ িনেজেকই এখােন উটেকা আর বাড়িত মেন হ’#লা তার! 
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উেঠ িগেয়, #তামরা ব’#সা আিম আসিছ  ধরেনরও একটা #কােনা কথা না-ব’#ল, 
ওিদেক লীনার খ[াপােট ঝামিট চলেত চলেত, 
িনহােদর তার িদেক হকচিকেয় তাকােনাটােকও #সাজাsিজ #মাকােবলা না ক’#র, 
মা ধীরপােয় চ’#ল গ[ােলন িনেজর ঘের। 
িনহাদ অগত[া লীনার মেনর ভুল ময়লাটা পিরàােরর কােজ গলা চড়ায় তখন 
- লীনা, সিত[, িবpাস কেরা, অিফস #থেক #বর হ’#ত #পের 
#তামােকও িকছু না-ব’#ল আিম সরাসির এখােনই চ’#ল এেসিছ, 
#সটা *ধু #তামােক সারpাইজ #দয়ার জn। 
এেসই আি�টর কােছ *নলাম তুিমই তখনও বাসায় আেসািন। 
তার একটু পেরই #ফান করেল তুিম। 
মজাটা ধ’#র রাখার জn আিম #ফানটা ধিরিন। 
কারণ, তখন আমার িমথ[া ক’#র অn িকছু একটা বলেত হ’#তা, 
তা-ও আবার আি�টর সামেন! 
- sুিপড সারpাইজ! ড[াm ইট!! 
আিম #য ওইিদেক #তামােক খুঁজিছলাম, এkেপk করিছলাম, 
#সটা #তা এেকবাের ধূেলায় িমিশেয় িদেল তুিম! 
হাউ কাম তুিম একটা িমিনমাম #Tস রােখািন #তামার! 
তা-ও আবার #যখােন িকনা আিম #তামােক িরিপেটডিল খুঁেজ যািL! 
- আিম #যেহতু #তামার বাসায়ই ব’#স আিছ, #তামার অেপkােতই, 
আিম #ভেবিছলাম, আফটার অল বাসায় চ’#ল এেস 
আনএkেপেkডিল আমােক #দেখ তুিম ফাইনািল আেরা ভােলাই িফল করেব। 
তুিম এটা এমন #নেগিটভিল #দখেব, আমােক পুেরাটা বলারও sেযাগ না িদেয় 
এত #বিশ িসিরয়াস হেয় যােব- বুঝেত পািরিন! 
- বুঝেব কীভােব! ইজন’ট ইট িসিরয়াস, িনহাদ? 
আিম একটু পরপর পাঁচ-ছয়বার #তামােক িরং িদলাম, 
আর তুিম িÊ ব’#স #থেকও #ফানটা িরিসভ করেত পারেল না, 
তুিম ব’#স আেছা #সা-কলড এক sপার-p[ান িনেয়! 
#সই p[ােনর মেধ[ আিম #কাথায়, িনহাদ? 
- তুিমই #তা p[ােনর িপক-পেয়�ট! 
বারবার বলিছ- আিমও এখােন ওেয়ইট করিছলাম #তামার জnই। 
তবুও িক এটা কাটাকািট হেয় #যেত পারেতা না, লীনা? 
- িব¥ী এkিকউজ িদেয়া না #তা! 
মা’র সােথ ব’#স #থেক যেতাসব ফালতু বকবেক 
রাজা-উিজর #মের আর সবকােলর সব কিব-সািহিত[কেক নািমেয় এেন 
িনি�েn dই ঘNা কািটেয় #দয়াটা #মােটই আমার জn অেপkা করা না। 
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- একটা িজিনস pেত[কবার িমস ক’#র যােLা, লীনা। #কন বুঝেত ... 
- আর িকLু #বাঝার দরকার নাই আমার। আিম িঠক বুেঝিছ। 
এটার #কােনা দরকার িছেলা না, িনহাদ। কাম অন, ইট’স #সা িসিল! 
- #কানটার দরকার িছেলা না? কী িসিল? 
- এই #য, আমার সােথ টামW িঠক রাখার জn 
আমার মা-#ক তুিম পিটেয় রাখেত চাইেছা বরাবরই, এটা খুব #চােখ লাগেছ! 
এবার পুেরাপুির sb হেয় যায় িনহােদর জবান আর ভাবনা d’#টাই! 
এরকম #কােনা জিটল-িকnt-িনচু িহসাব িনহােদর মাথায় #তা কখনও আেসইিন, 
লীনাও কখনও এমন িকছুেক এভােব #দখেত পাের- 
#সটাও তার কlনােতও িছেলা না! 
আর #কােনা কথা না-ব’#ল িনহাদ তখনই #বিরেয় যায় এ ঘর আর বাসা #থেক। 
লীনা িনেজই অবr আবার অেনক ব[াkল #ডেক চেল িপছেন, 
িকnt িনহাদ আর একিটবারও িফের তাকায় না। যায়, চ’#ল যায়। 
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১৮ 
 
#স-রােত অেনক #দির পযWnও *ধু এপাশ-ওপােশ কােট িনহােদর। 
িকছুেতই ঘুম আেস না। কারণ মাথার ভারgেলা একদমই নামিছেলা না। 
লীনা এমন বড় আর বােজ একটা ভুল কী ক’#র বুঝেত পারেলা ওেক, 
এই িহসাব আর #কােনাভােবই #মেল না তার! 
hাঁ, িনহাদ খুব সহেজই সব অেথWই পুেরাটা ধরা িদেয় আেছ লীনার হােত, 
আর লীনার sভাবগিত বুেঝ চ’#ল 
সবসময় সmব-সেবWা¡ সিnপিরিsিতই #স বজায় রােখ লীনার সােথ। 
তাই ব’#ল লীনা তােক এমন যা খুিশ তা-ই মেন করেব?! 
মুেখ যা-ই আসেব, একটা িকছু অমিন ব’#ল িদেব?! 
অেnর সmােন িনেজেক সহজ রাখার ফল যিদ এভােব অেnর ঘেরই যায়, 
#য আেপােসর ফলrিতেত িকনা #স িনেজই #ছাট হেয়, 
হেয় যায় #সই সmােনর ঘের ঢুকেত পােয়-দ’#ল-যাওয়ার পােপাস-মাt, 
তেব #সই সhদয় মহেttর pিত #সটা কেতা বড় এক িনদWয় অিবচার! 
এখন কােকই বা #স িদেব এমন অনাচােরর নািলশ? 
#ক আেছ করেব এমন উেlা dই রােজ[র দূর dইপেkর nায[ িবচার-সািলশ? 
মাথায় এমন ভাবনার নয়ছেয়র নীরব িনরীহ দশWক রাতজাগা #চাখেজাড়া অবr 
kািnেতই বুজেলা এক সময়, #ভােরর পােরর অেচতন এক #ঘার আঁধাের। 
িকnt সকালটাও িঠকমেতা হ’#ত না-হ’#তই #স-ঘুম #ভেঙ গ[ােলা 
একই চারেদয়ােলর মেধ[র ওইপােশর চালার বাঁজখাই নারীকেNর sামীেdােহ! 
ট[ািkচালক sামীটা নািক pায় রােতই ঘের #ফের না, 
#তা আজ নািক তােক বলেতই হেব- #কানখােন #কাn #মেয়র ঘের #থেক, 
#সই মুেখ আবার সাতসকােল বউেয়র মুখ #দখেত এেসেছ #কাn কােজ! 
এ জিটল pÂ বা ধাঁধার উtের িনহােদর িকছু আসেব-যােব না। 
তাই, ভাঁজ করা পুr কাঁথা কােনর ওপর #ফেল #রেখ 
#বশ িকছুkণ #স #চ�া চািলেয় গ[ােলা অকালমৃত ঘুমটােক 
আবার একটু হ’#লও বাঁিচেয় তুলেত। 
িদশাহারা সn[া আর ঘুমহারা রােতর kািnেত তখনও ভাবিছেলা অিফস যােব না। 
িকnt ট[ািkচালেকর বউ হঠাৎ-িবেdােহ #যমন #bক-হারা চািলকা হেয়েছ আজ, 
তােত আেরা ঘNা #দেড়েকর নাকাল নােছাড় #চ�ায়ও 
িনহােদর আর ঘুমােনার #কােনা উপায়ই থাকেলা না। 
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এতkণ দাঁত #চেপ *নেত *নেত sামীটারও যখন #ভেঙ গ[ােলা _ধেযWর বাঁধ, 
উেlা #স িনেজই ওষুধ pেয়াগ করেলা বউেয়র অনিধকার-বকবক বn করেত। 
sামীর মারিপট আর একািধক িপি¡পাি¡-সেমত বউেয়র আহাজািরেত 
যখন নরক নািজল হ’#লা িনহােদর #সই অেতা কােছ, 
তখন #স-ও িনেজ িনেজই তুমুল িখঁচেড় উেঠ অগত[া রওনা করেলা 
অnত এর #চ’ অেনক কম শািsর নরেক, যার নাম অিফস। 
#যেত-পেথ ভাবেত িনেয়িছেলা িনহাদ- মাnেষর জীবন এত জিটল #কন? 
pাপ[ আর pকৃত পাওয়ার জনম-জনেমর িহসাবটা কেব কার হােত িমলেব? 
#স-ভাবনাও #বিশ একটা sিবধার হ’#লা না, 
কারণ ট[ািkচালক আর তার বউ d’জন #যমন d’রকম িবপেদ আেছ, 
#তমন িনহাদ আর লীনার মেধ[র আচমকা আপদটাও d’িদক #থেক d’রকম। 
ঢাকার রাsায় চলেত চলেত মানসাংক কষার শখটাও তাই 
একদমই ৬ নmর বােসর িনেচ চাপা প’#ড় মরেলা, 
যখন #দখা গ[ােলা- ওখােন #কানটা rবক আর #কানটা চলক, তারই নাই িঠক! 
 
সারাটা িদেনও #সই ভচেক-থাকা #মজাজ আর িঠক হ’#লা না তার। sাভািবক। 
#কােনা কাজও িঠকমেতা হয়িন। আনমনা হেয় যািLেলা বারবারই। 
লােলর সােথ সােথ #ফালাও #দখািLেলা তার অনভ[s অঘুেমর #চাখ। 
মন-#মজােজর সােথ তাল িদেয় শরীরটাও সারািদনই রইেলা িখচেড়। 
এমনিক, সব অেথW আউট-অব-সটW তার এই অবsাটা িনেয় পড়েলা 
উপেরর-িনেচর #বশ কেয়কজন সহকিমW, #বশ কেয়কবার! 
- #হায়াট’স আপ, িনহাদ? শরীর খারাপ, নািক মন? 
- sির, ইউ লুক িডsাবWড অর সামহাউ িডজঅিরেয়ে�টড! এিন pবেলম? 
- ওই িময়া, ঢুলতােছা ক[াn? িবয়াশািদ কেরা না, কী #য কেরা সারারাইত! 
এরকম নানা বাণী জুটেতই থাকেলা নানা মুিনর মুখ #থেক! 
#চ�া ক’#র #হেস #হেস আই অ[াম ওেক, আই অ[াম ওেক  করেত করেতও 
সারািদেন আেরা পুেরাই আউট-অব-অডWার হেয় সারেলা #ছেলটা! 
 
সূেযWর সােথ িনয়মতািntক আিড় িদেয়, বাইের-মুেখা জানলা-কপাট সব বn #রেখ, 
ªুেরেস�ট লাইট আর কি�ডশনড এয়ােরই #বঁেচবেতW থাকা অিফস-gেলােত 
যখন একেযােগ সn[া নােম #কবল ঘিড়েদরই ডােক, 
#স-সময় sাফ-মাইেkা-িমিনবাস ধরার তাড়ায় 
খ[াপােট এক hেড়াhিড় লােগ অিফেসর বয়s িশ*gেলার মেধ[। 
এই ব[াপারটাও আপিন #দখেবন #সিদনই #বিশ #খয়াল করেত পারেছন, 
#যিদন অিফেস বা কােজ আপনার মন #তমন বসেব না। 
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তাই, বারবার দাঁিড়েয় পড়া মনটােক drত বাইেরটা #দখােনার বুিd 
তখন খুব সহেজই আপনারও হেব, যেতাই আপিন ওই িশ*gেলার মেতা না হন! 
hাঁ, এমনই একটা সমেয় িনহােদরও মেন হ’#লা #বর হওয়ার কথা। 
িকnt, এমন একটা বn সn[ায় #বিরেয়ও বা আর #কাn চুলায় যােব #স? 
খাওয়া-হাওয়া-হীন একলার ঘের এই সমেয় যাওয়ার কারণ #তা দূেরর কথা, 
অভ[াসও তার িছেলা না sরণকােল। 
hাঁ, #বিশ সাmpিতক sরণকােলর কথা যিদ িজেjস কেরন, বলেবা- 
ইদানীং সpােহ dই-সpােহ বড়েজার এক িক dইবারও 
যিদ সn[ায় সn[ায় অিফস #থেক ছাড়া #পেয়েছ #স, 
#স-সn[া িবনা িdধায় কািটেয়েছ লীনার সােথ বাইের িকংবা লীনােদরই বাসায়। 
ওিদেক মাt বাইশ ঘNা আেগ লীনার সােথ #য-ব[াপারটা ঘেটেছ তার, 
তােত ক’#র অতএব আজেকর সn[াটা অেনক #বিশই অn বn হেয় ধরা িদেলা! 
এমন একটা সময় আর অবsায় উপিsত হেয় এমন একটা সn[ায় 
িনেজর জn নতুন আর #কােনা জায়গা বা কাজ খুঁজেত িগেয় 
মগেজ আেরা একটা ঝড় #তালার ইLা িকংবা rিচ, #কােনাটাই তার হ’#লা না। 
অগত[া #খাকাবাবু িনেজর ঘের pত[াবতWেনর পেথই নামেলন! 
 
হাফ একটা কাি¡’র প[াক হােত, ব[িতkিমভােবই সn[ায় সn[ায়, 
মােন ওর অnাn িদেনর তুলনায় #বশ সকাল সকাল বাসায় #ফরার ফেল 
িনহােদর আজ ঢুকেত-পেথ কrণভােব সামনাসামিন হেয় গ[ােলা 
এ-বািড়র চারেদয়ােলর মেধ[র আেরক pিতেবিশ নারীর সােথ! 
িছপিছেপ গড়েনর, তবু অনাকিষW তrিণ, যেথ� জীণW তার গাt-পাt। 
ওh, #কােল আবার ঝুলেছ একটা গ[াদা িপি¡, যার গাtাবsা তার #চ’ও কrণ! 
এ-নারীর নাম িনহাদ জােন না। িবpাস কেরন, আিমও না। 
ওর সােথ আমারও একদম কথাই হয়িন #কােনািদন। 
িকnt, *ধু সামনাসামিন হ’#লও না হয় পার পাওয়া #যেতা, 
িনহাদ একহােত িনেজর দরজার তালা #খালার #চ�া করেত করেত 
#স #দিখ কথাই *r ক’#র িদেলা এেকবাের! 
- ভাইজান, একটা কথা কই। 
- hাঁ?! 
- রাইত কইর [া #য আছাড় িদয়া িদয়া কাপুর ধুওন লাগান, 
এই ধুপাবািড়ত্ আর মাnষ ক[ামেন ঘুমায়? 
- hাঁ? এত শb হয় নািক?! 
- বুঝন যায় আর িক! এইডা #তা আফেনর কাম না। 
আর, রাইেতর #বলা অমেন কাপুর বাইড়াইেল শb ওইেবা না? 
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তrিণর #মছতা-দািগ মুেখর একটু পেরই অবr খুেলেছ িনহােদর তালাও। 
আর, এমিনই #য-#মজাজ #স িনেয় বেয় চেলেছ গতরাত #থেক, 
তারপের আবার এরকম উৎকট মুেখর এরকম এক উdট ইনেTা-#ত 
pথমটােতই হঠাৎ ক’#র তার মুেখ শk জবাব চ’#ল আসিছেলা pায়, 
িকnt তবু drতই #স #ভেব সারেত পারেলা অবr, #য 
এরকম এক িবষেয় এখন শk pিতিkয়া িদেল 
িমিনেটর মেধ[ই #য ssাd ঝগড়া পাতেত পাের #সই #চৗহিdর নারীসমাজ, 
#সটা তার আজেকর যেথ� খারাপ মনেমজােজর পেk 
আেরা #বিশ অকথ[ খারাপই হেব *ধু। 
#গাবের পা #কােনাভােব প’#ড়ই #গেল, #সটােক আর না-#ছতিরেয় 
বািক #গাবরটার িদেক একবার ভােলা ক’#র #চেয় #দেখ 
আলেতা ক’#র পা-টা তুেল িনেলই হয় আেসােল। 
তাই #বশ #চ�ায় সাধ[মেতা ভােলাই থাকেলা #স, আtপk সমথWেনর ভdতায়। 
- কী করেবা বেলন? িদেন #তা বাসায়ই থাকা হয় না। 
সারা সpােহ অেনক জ’#ম যায়, তাই মােঝমেধ[ রােতই ধুেত হয়। 
- তা-ও #তা বউ আনেবন না! কই রাখেছন, #ক কইেবা? 
- hাঁ?! 
d’পািট িবটেকেল িখk #হেস কথা *ধরােনার sেযােগ আেরা মজাই #নয় #স 
- না, কইলাম- সকালেবলা আমাের িদয়া যােয়ন কাপুর, ধুয়া িদমু #ন। 
িনহাদেক আেরা ভাষাহীন িবিkp ক’#র িদেয়, 
ওই কথার #শেষও আেরা এক িকিs সmূরক িবটেকেল হািস িদেত িদেতই 
#বিরেয় িগেয় #স িনিবWকার িমেশ যায় #গেটর সামেনর রাsার জায়গাটায় দাঁিড়েয় 
বকরবকের মহlা জািগেয় রাখা নারীসমােজর #গালটার মেধ[। 
আর িনহাদ ঘের ঢুেক তার জীবেনর সবেচ’ বড় শbটাই সৃি� করেলা 
রােগর ধাkায় অেনক #জাের দরজা লািগেয়! 
#খয়াল ক’#র মেন করেত পাের িনহাদ- িনহােদর এই বাসায় *rর িদেক 
এই তrিণই এক ছুিটর dপুের রাnাঘেরর জানলা িদেয় িনহােদর রাnা করা #দেখ 
বাঁকা sের হায় হায় রব তুেলিছেলা পুেরাপুিরই অিনিদW� #¥াতার উেdেr! 
 
এক নারী গতরােত িনহাদেক এমন এক িবষম উপহার িদেয়, 
#যন িশিখেয়ও িদেয়েছ আেরা সবাইেক- কীভােব pত[েk বা পেরােk 
বারবার অশািn ক’#র #যেত হেব এই একটা #বচারা #ছাঁড়ারই! 
িনেজ িনেজই মেন মেন এই িচnা গজরােত গজরােতই সব কাজ সারেলা #স। 
#গাসল করেলা, িকnt তার #মজাজ-খারাপ গ[ােলা না। 
কাি¡ #খেলা। kুধা গ[ােলা, িকnt #মজাজ-খারাপ তবুও গ[ােলা না। 
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একটা আধপড়া বই িনেয় উপুড় *েয় থাকেলা #বশ িকছুkণ। ওইটুkই সার। 
পড়াও হ’#লা না #সভােব। #মজাজও ভােলা হ’#লা না। 
লীনার কথা ভাবেত িনেলা, #সটা অবr #তমন সেচতেন না। 
ভাবনাটাই এেস গ[ােলা আবার, রােত #ফানালােপর অভ[াসটার ব[ত[েয়র কারেণ। 
লীনা #যমন আtািভমািন #মেয়, #স আবার এবারও িনেজর ভুলটা পের বুঝেলও 
িনেজ #থেক আর িনহাদেক #ফান ক’#র বলেব িকনা, সেnহ আেছ িনহােদর। 
তেব আবার এটাও খুবই সmব, #য 
পের যখনই #যভােবই যার উেদ[ােগই কথা হেব, যিদ সিত[ই হেয় ওেঠ আর, 
তখন লীনা এই অিভেযাগও আনেব #য িনহাদ #কন এভােব চুপ ক’#র থাকেলা!, 
কী ক’#র পারেলা #স!, ও #কন লীনােক আেরা ভােলা ক’#র বুঝােলা না! 
এই সব িকংবা অnত অেনক িকছু িনেয় িচnা ক’#র ক’#র, 
লীনােক #ফান িদেব িক িদেব না- #ভেব #ভেব রাত অেনকই গভীর ক’#র, 
ঘুমােনার আেগ অবr একটা িসdােn একটু হালকা হ’#লা- না, িদেব না #ফান। 
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১৯ 
 
ওিদেক লীনাও #য sেখ ডুগডুিগ বাজােL- এমনটা ভাবারও কারণ নাই। 
িনহাদ #তা বুঝেত পােরই #সটা। আিমও পাির। আপিনও বুঝেবন। 
িকnt, লীনার ওপর জুম-ইন করেত #যেতই 
পােশর অn ঘের অn ব[াপার #চােখ পড়েলা ব’#ল, 
বstিন�ার খািতের জুম-ইন িডেরকশন একটু বদলােত হ’#লা সামিয়কভােব। 
িজjাসার সােথ আেরকটু _ধযWও বাঁিচেয় রােখন তেব। 
#দখেল-*নেল #মলােনা যােব িঠকই, 
িকnt আমরা #কউই হয়েতা ওিদকটা ওভােব িচnা কিরিন আেগ! 
অnমান করেত পােরন িকছু? hাঁ, মা’র কথা বলিছ। 
একলা জীবেন এক #মেয়টার সােথও pিতিদেনর যাপেন 
যা একটু কথা-ভাব-িবিনময় িছেলা এতকাল, 
তার পেরও মা #য ভীষণ একা মাnষই িছেলন, তােত সেnেহর অবকাশ নাই। 
তার মেধ[ এতকােলর একলা জীবেনর ঘের #য বাইেরর #ছেলটা এেস 
তার একলা #মেয়টােকও একটু জািগেয় িদেলা, এমনিক তােকও, 
আর এভােব এতকােলর নীরব #গাটা বািড়টােতই একটা ঝণWা কলকিলেয় িদেলা, 
#সই িনহাদ ক’িদন যাবৎ আসেছ না ব’#ল, 
আর #য-কারেণ আসেছ না #সই একই কারেণ মা-#মেয় d’জনই 
িনেজেদর মেধ[ও আবার হঠাৎ িন�ুপ হেয় যাওয়ায়, 
বািড়টা #বশ িকছুিদন পর আবার মrবািড় হেয় উেঠেছ। 
িনিদW� ক’#র আর িবেশষ ক’#র #যেহতু মা’র সােথও 
িনহােদর #বশ ভােলা একটা সময় #যেতা, 
তােত ক’#র িনহাদ আেসােল *ধু লীনারই না, 
মা’রও একটা বnুই হেয় উেঠেছ। 
#সটাও অবr িঠক #বাঝা যােL তখনই, যখন িকনা িনহাদ এক অেথW নাই। 
pিতিদন এ-বািড়েত আসা কখনই হ’#তা না িনহােদর। 
িকnt যখন িকনা ওর এবারকার #শষ যাওয়াটা 
লীনার ওইরকম একটা অsিsকর রাগারািগর পের, 
আর তার পের আেরা পাঁচটা িদন চ’#ল #গেলও #যেহতু এখন পযWn 
ওর আর #কােনা খবরও পাওয়া যায়িন #সভােব, 
তাই এটা অবrই িবদায় িবদায় একটা বােজ অধ[ায়। 
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মা #তা #সটা মুখ বুেজ #মেন িনেত পারার কথা না। 
#মেয় এখন অেনক বড় হেয়েছ, 
মা’র সামেনও মা’র সােথ ব’#স থাকা বnুেক রােগ ধমেক িদেত পাের, 
এ-জায়গাটায় এ-িনেয় িনিদW�ভােব #মেয়েক #মাকােবলা করাটাও #তা 
মা’র িদক #থেক হেব আেরা #বিশই অsিsকর। 
এেক #তা িনহােদর সŋ বা আলাপ রীিতমেতা িমs করেছন িতিনও, 
তার ওপর আবার এ িবষয়টা িঠক ক’#র জানা-ও নাই তার, 
#য ওইিদন লীনার #শষ কী কথা হেয়েছ িনহােদর সােথ! 
সেবWাপির, মা-#মেয়র মেধ[ এটা িনেয় #কােনা কথাও #যেহতু হেL না, 
পুেরা ব[াপারটাই একটা বd অচলায়তন হেয় আেছ। 
আেসােল, এই কয়িদেন, উেlখেযাগ[ #তা না-ই, #সভােব মেন হওয়ার মেতাও 
#কােনা কথাবাতWা হয়িন মা’র আর লীনার মেধ[ও। 
ওইিদেক লীনা িনেজও #তা ব[াপারটা িনেয় িবপযWs আেছই িনেজর মেধ[। 
িকnt #সই িবপযWেয়র আলামত #যেহতু #কউ এেস #দখেছও না, 
#স-কারেণ হ’#লও ঘেরর মেধ[ অnত #চাখ-কান-#খালা চলাচেলর ব[াপাের 
এর মেধ[ একটু হ’#লও sাভািবক হেয় এেসেছ #স, 
#যরকমটা গত d’িদন আেগও িছেলা না। 
#তা, িনেজর #চাখ #খালার পের এই সময়টার মেধ[ 
িনেজর নীরবতার সােথ িমিলেয় মা’র ব[াপারটাও অnভব করেত পারেলা #স। 
এই িকছুিদেনর িহসােব #বশ িবরল ব’#লও 
মা’রও এবারকার এই বড় নীরবতাটা খুব #চােখ পড়েলা লীনার। 
#বশ ক’বার মা’র কােছ যােব যােব ক’#রও িঠক মুেখামুিখ হ’#ত পাের না, 
িঠক কােছই #যেত পাের না আেসােল। িকnt, #দয়ালটা ভাঙা খুব দরকার। 
িনেজর ঘের চ’#ল িগেয়ও, আেরা িকছুkণ #ভেব, 
মােঝ আেরা অnিকছুও #ভেবেটেব ব[াপারটােক একটু হালকা হালকা 
#বাধ ক’#র বা কিরেয়, অেনকkণ পের আবার 
অপরাধেবােধর সেŋ আেরকটু সাহসও স¯য় ক’#র িনেয় তেব 
আেs ক’#র কপাট গ’#ল মা’র ঘের এেলা #স, কােছ আসার #চ�ায়। 
- আসেবা, মামিণ? 
- hm? ওh hাঁ, লীনা! hাঁ, আেসা। 
িনকমWা *েয় থাকা মা’র পােয়র িদকটায় িবছানার ধারটােত বসেলা লীনা। 
মা-ও আেs ক’#র উেঠ একটু বড় জায়গা িনেয় িবিছেয়ই বসেলন মুেখামুিখ। 
মা উঠেত উঠেত একটা #যন দীঘWpাস #শানা গ[ােলা- টানা, ভাির! 
িঠক িক? নািক লীনা ভুল *নেলা?! 
লীনা িকছুই বলেত পারেছ না মােক। সামেন ব’#স #থেকও উসখুস করেছ *ধু। 
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সরাসির মা’র মুখ বা #চােখর িদেক তাকােতও পারেছ না। 
সবসময়কার মেতা মা-ই এিগেয় এেলন, বা এিগেয় িনেলন ব[াপারটােক। 
- িকছু বলেব? hাঁ? কী হেয়েছ? বেলা! 
হঠাৎ ছাড়া #পেয় #যন অেনক #জােরই হড়বড় ক’#র #বrেলা কেয়কটা বাক[, 
#যন লীনা বলেছ না, অn #কউ বা অn িকছুেত বিলেয় িনেL ওর মুখ িদেয়! 
- মামিণ, আিম sির। আিম খুব sির, মামিণ! 
মােন, #সিদন সn[ায় #যটা করলাম আিম, 
#তামার সামেন ওইরকম একটা িসন িkেয়ইট করা আমার একদম উিচত হয়িন। 
মা তারপরও িকছু বেলন না িকছুkণ। #চেয় থােকন, িনঃশb। 
লীনা বুঝেত পাের না মা কী ভাবেছন, বা কীরকম কী বলেবন না-বলেবন! 
িনেজর অিsরতার #জেরই #স আেরা #যাগ কের 
- আমার আেসােল সারািদন ঝােমলায় #থেক সn[ােবলায় এেস 
#কমন মাথা খারাপ হেয় িগেয়িছেলা! #ঝাঁেকর মাথায় কী সব ব’#ল #ফেলিছ! 
আিম িকnt আেসােল #তামার সােথও ওরকম িকছু িমন করেত চাইিন। 
- আিম #তা ঘেরর মাnষ। না হয় বুঝােল আমােক! 
িকnt, ওই #ফেরশতার মেতা #ছেলটার সােথ #য অভd আচরণটা করেল, 
#সটার কী হেব? আমার িকnt মেন হয় না #স-ও এমন িকছু িডজাভW কেরিছেলা! 
- জািন, মামিণ। আিম বুঝেত #পেরিছ। sির আিম। 
- এই  sিরও িক আমার কােছই বলেছা? 
- না, মামিণ। আেসােল, #তামার কােছ এটা আমার sীকার করেতই হেব- 
#সিদন আিম বলেত বলেত ওেক এমন িকছু কথা ব’#ল #ফেলিছ, #য ... 
এখন আিম িনেজও #ভেব বুঝেত পারিছ- আিম ওটা বলেত চাইিন, চাইও না। 
ওইভােব আিম #দিখও না ব[াপারটােক। 
িকnt, আমার গরম-মাথার মুখ িদেয় #বিরেয় গ[ােছ, মামিণ! 
তুিম #তা জােনা আমার pবেলম। 
- #তা, এখন? 
- এখন, মােন, মামিণ, আিম ভাবিছ িবষয়টা িনেয়। 
িনহাদ িন�য়ই এমনই হাটW হেয়েছ, #য 
ওেক আর এখন  sির বলারও মুখ খুঁেজ পািL না আিম! 
- তাই? #শেষ আেরা কী বেলেছা তুিম? কী *েন গ[ােলা #স? 
- hm? না, মামিণ। ওটা আিম না বিল #তামােক? িpজ! 
তুিম িক রাগ করেব? 
- না, িঠক আেছ। 
- আিম ওই কথা িনেজই িবpাস কির না, মামিণ। ভুল ক’#র ব’#ল #ফেলিছ। 
#সা, #সটা আিম #তামােক না বিল। hাঁ? 
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- ও আর #ফান কেরিছেলা পের? 
- না, মামিণ। ও মেন হয় করেব না #ফান। 
- তাই? 
- ও অেনক ভােলা #ছেল, মামিণ। আিম জািন। 
- hউm। #তমনই মেন হয়। মােন, আমার কােছও #সরকমই লােগ। 
- িকnt ওেক আিম অেনকই হাটW ক’#র #ফেলিছ! না, #স এটা িডজাভW কের না। 
আিম জািন না। আমার মেন হয় না ও এটা ইগেনার করেত পারেব! 
- #তা, কী ভাবেছা? তুিমও আর #যাগােযাগ করেব না? 
- কীভােব, মামিণ? আিম কী বলেবা ওেক? 
না, এটা আেসােল #তামােক িজেjস ক’#র #pশার #দয়ার মােন হয় না। 
ভুলটা #তা আমার। 
মামিণ, আিম এখনও অেনক #ছাট, না? 
এটুk বলেত বলেতই - মা এতটা আশা কেরনিন এেকবােরই - 
#কঁেদই #ফলেলা লীনা, মা’র #কােল এেকবাের মাথা #পেত িদেয়! 
বhকাল, #সই _কেশারকােল বাবা হারােনার ঘটনার পের আর কখনও, 
এই অিতশk #মেয়টােক #কােনািকছু িনেয়ই এমন #ভেঙ #যেত দ[ােখনিন মা। 
মা’র #সই দীঘWpাসটাও এবার লীনা িনি�ত #টর #পেলা। 
এটারও #যন একটা ভাির #ফাঁটা আেছ #চােখর জেলর মেতাই! 
কাnা আেরা #বেড় যায় ওর, িঠক #যমন ক’#র িকনা বৃি� কখনও 
একটু ক’#র ঝ’#র #থেম যােব মেন হয় সময়ই আবার ঝুপ ক’#র #বেড় যায়! 
মা ওর মাথায় হাত রােখন, চুেল িবিল িবিল ক’#র বুিলেয় #দন- 
সমাধােনর ভরসা যিদ না-ও হয় #সভােব, 
অnত একাtতায় dঃখ ভাগ হেয় ছিড়েয়ও #তা িকছুটা লঘু বা সহজ হয়। 
#সই লঘু হওয়ার জn মা _ধযW ধ’#র সময় #নন, িকংবা #দন। 
থামেত বেলন না। জােনন, থামার সময় হ’#ল থামেব িন�য়ই, #সটাই ভােলা। 
কােরা মুেখ #কােনা কথা নাই। 
লীনােক িঠক এই সমেয় আর িকছু বুঝােনারও দরকার মেন কেরন না িতিন। 
আমার #চ’ও আেরা িনি�ত ক’#র জােনন হয়েতা মা-ই, #য 
এ-মুহূেতW #য-ভাষায় কথা হেL তােদর, এর #চ’ #বিশ অথWবহ ভাষা আর নাই। 
ধূেলা-ময়লা ধুেয় পের কাnা আবার বৃি�র মেতাই কমেত কমেত, 
মন হালকা হ’#ত হ’#ত, কাnা কমেত কমেত, 
যখন আবার কাnার ফুঁপাফুঁিপর শbও ছািপেয় 
s� হেয় ধরা িদেলা d’জেনর sাভািবক িনpােসর অnরŋ শbgেলাই, 
তখনই #কবল মা বলেলন নতুন ক’#র, লীনার মুেখ হাত িনেয় থুতিন তুেল ধ’#র 
- যাও, আেরা পেনেরা-িবশ িমিনট পের িনহাদেক একটা #ফান দাও। 
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- মামিণ! ... 
মুেখ #চনা #sহশীল সমঝদার হািস-টা িনেয় 
d’পােশ মাথা #নেড় মা তখনই rেখ িদেলন লীনার dবWল dি�nার কথা। 
- তুিম িক িনহাদেক বুঝেত পােরা #মাটামুিট? 
অnত #তামার মাথা যখন ঠাNা থােক, তখন পােরা? 
#সেক�ড-দেশক সময় িনেয় #ভেব িনেয় লীনা িনেজও #ভজাগnা হােস একটু 
- hাঁ মামিণ, পাির, অেনকটাই। 
- তাহ’#ল, তুিম #সভােব বলেতও পারেব, #যভােব বলেল িনহাদ বুঝেব। 
আর, ও এটা বুঝেত পারেব ব’#লই #তা ও একটা অেনক ভােলা #ছেল। 
- মামিণ, #তামার এই #স�ট-পারেস�ট হািসটাও িকnt হািরেয় িগেয়িছেলা। 
এটাও আবার উdার হেয়েছ িনহাদ আমােদর বাসায় আসার িকছুিদেনর মেধ[। 
- তাই? 
- এটা আমার কােছ ম[ািজেকর মেতা লােগ, জােনা? 
মা *ধু হােসন। িকছু বেলন না মুেখ। দরকারই মেন কেরন না িন�য়ই। 
লীনা উেঠ যায় এক ফািল িমি� িনভWার #হেস। 
দাঁিড়েয় িগেয়ও আবার nেয় মােয়র হাঁটুেজাড়ার ওপর হাত #রেখ বেল 
- মামিণ, আেরকটা কথা িজেjস করেবা? 
- আবার কী? 
- িনহাদেক #তামারও ভােলা লােগ, না? 
মােন, তুিমও ওেক খুব পছn কেরা, রাইট? 
- কী িবষেয়? মােন #কানিদক িদেয়, কী িহসােব?! 
লীনা এবার ওর sভাবিবrdভােবই একটু #যন লjাও পায়, 
মােক আেরা অবাক আর আেরা একটু খুিশ ক’#র িদেয়। 
- আ #র, মামিণ! কী িহসােব আবার? ভােলা লােগ িকনা, বেলা! 
- hাঁ। অেনক। 
মােক গলায় গলায় জিড়েয় ধের #মেয়। এ-দৃrও লীনার িশ*বয়েসর পের িবরল! 
জিড়েয় ধ’#র আেরা বেল 
- একটু থ[াংকস িদই, মামিণ? 
- থ[াংকস আবার কীজn?! 
- জািন না 
ব’#লই #স উেঠ খুিশ খুিশ মুখ আর মন িনেয় চ’#ল যায় িনেজর ঘের। 
 
অেলৗিকেক িবpাস থাকেল অেলৗিকক মােনন, আর নয়েতা #সেরনিডিপিট-ই, 
িকnt ঘ’#ট গ[ােলা আেসােলই তেতাই #বিশ, 
যার একআনাও িঠক এই সমেয় আশা বা িচnাও করেত পােরিন লীনা! 
িনেজর ঘের ঢুকেত িগেয়ই লীনা #শােন 
িবছানায় #ফেল যাওয়া তার #মাবাইলটা বাজেছ! 
এমনিক, এ কী, ম[ায় hঁ না  িরংটা বাজেছ, #যটা #সট করা আেছ িনহােদর জn! 
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এটা যিদ হঠাৎ-খুিশর hালুিসেনশন হয়, #তা িskেনর ছিবটা?! 
ওই #তা, এত বড় িমি� #ছেলটাই #তা #ছাT হেয় িগেয় হাসেছ ওখােন! 
ওটাও যিদ hালুিসেনশন হয়, #তা এই #য! ওপাশ #থেক িনহাদই #তা বলেলা! 
- hােলা! 
- hাঁ! িনহাদ! বেলা। 
- কী হেয়েছ, লীনা? 
- কী হেব? 
- তুিম হাঁপােLা! #কােনা সমsা না #তা? িঠক আেছা তুিম? 
- না #তা, কই? না, হাঁপািL না #তা! 
এই #য, িরং *েন অn rম #থেম তাড়াতািড় ক’#র এলাম #তা, তাই #বাধ হয়। 
- আLা। #কমন আেছা? 
- ভােলা আিছ। মােন, এই #তা, hাঁ আিছ। আর তুিম? 
- hাঁ, আিমও আিছ। #বশ ভােলাই #বাধ হয় তাহ’#ল। 
- hউm?! 
- লীনা, আেসােল একটা #ছাT িরেকােয়s হােত িনেয় #ফান করলাম #তামােক। 
- রাগ ক’#র আেছা এখনও? 
- রাগ-টােগর িকছু না আেসােল। 
িকছু ব[াপার পিরàার করেত চাই আমার িদক #থেক। 
- hউm। 
- #তামার অবr মেন হ’#তই পাের সবিকছুর পেরও, #য 
তুিম যা বুেঝেছা তা-ই চূড়াn সত[, আর বািক সব *ধুই আমার বুঝােত চাওয়া। 
তবু আমার িদক #থেক একটু সময় িনেয় বলেত চাই। #দন, কল ইজ ইওরস। 
অিবpাsভােব #ফানটা #পেয় যেতাটা #রামা¯ হেয়িছেলা লীনার, 
সবই এতkেণ চুপেস গ[ােছ িনহােদর ধারােলা কথার মাথা #লেগ! 
কৃতকেমWর ফল িহসােব এটুk অিন�ও #মেন িনেয়ই #স #কােনামেত বলেলা 
- িঠক আেছ। কেব? কাল সn[ায় আেসা? 
- না, #তামােদর বাসায় করেত চািL না আেসােল। 
এবার #সই চুপসােনা #বলুেনর ওপর #যন আেরা পড়েলা #বেখয়াল জুেতার ঘষা! 
বুেঝ চলেলা লীনা- এ-যাtায় *rেতই এমন চড়ামূল[ই চুিকেয় #যেত হেব। 
- ওh! hাঁ, বেলা #কাথায় আসেত হেব। 
- কাল িবকােল িঠক কির? #ফান #দেবা আিম। িঠক আেছ? রািখ। 
- িঠক আেছ। 
আেসােল িঠক নাই। িঠক হওয়া দরকার। খুব! ব[াপার আবার কিঠন মেন হেL! 
িনহােদর #দয়া পুতুলটােক িকছুkণ খুব #মের, আবার #সটাই জিড়েয় ধের #স। 
hাঁ, লীনা আবার কাঁদেছ। ধুর! িবpাস কrন, এরকমটা চাইিন আিমও। 
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২০ 
 
ভরসা তবু িকছু #রেখিছলাম হােতর তালুেত জমা ক’#র। 
বুকপেকেট একটু সাহসও ভ’#র ওেদর িপছুও িনেয়িছ কড়াই #গাশত  পযWn। 
#বিশ কােছ িভড়েত পািরিন। উিচতও হ’#তা না হয়েতা। 
তবু মেন হিLেলা- পিরিsিত #মাটামুিট িনয়ntেণ। 
_বঠক গরম হওয়ার কথাও িছেলা না। মাথাগরম #মেয়টাই #য আজ ঠাNা! 
আের hাঁ, রাগ-অিভমান-সহই পরsরেক ওেদর এতিদেনর #যটুk #চনা হ’#লা, 
এই dিদWেন #সটা d’িদেকই কােজ িদেL ব’#লই মেন হেL িকnt! 
#বিশ ভাবগmীর আn�ািনক #মজাজ িনেয় বেসিছেলা ব’#লই িকনা জািন না, 
িনেজর িনেজর ক[াথারিসস-এর পেরর এই চাkুস সাkােত ওরা d’জনই িঠক 
পড়েত পারিছেলা ওেদর #চােখর #ভাগািn আর #ঠাঁেটর অিভমানgেলা পযWn! 
িনেত আর বুঝেত পারিছেলা পরsেরর সব কথা, ব[াখ[া, _কিফয়ত আর চাওয়া। 
এ-যাবেতর সব অিভেযাগgেলা ব’#স #যাগ হেয় গ[ােলা অnরােগর খােত, 
ভুলেবাঝাgেলাও আর না থাকেলা ভুল, না রইেলা মাথার ওপর #বাঝা হেয়ও। 
আচরণ-rপ একআধট ুিভn হ’#লও, িভতের d’জনই ওরা সমান সাদা- 
এরকমই #কােনা একটা দ[াখােদিখ ওেদর হেয় গ[ােলা #বাধ কির! 
িঠক কী কী কথা হ’#লা ওেদর, তা #তা আিম *িনিন- বুঝেতই পারেছন। 
িকnt, ভাবভিŋেত িঠকই বুেঝ িনেয়িছ ওেদর পরম #যাগােযাগফল। 
#রsুের�ট #থেক #যমন কােছর হেয় #বর হ’#লা d’#টা sিsর pশাn মুখ,      
আিমও #যন ঘাম #ছেড় িনjWর আর হাঁফ #ছেড় িনভWার #বাধ করলাম। 
পিরàার একটা তথ[ িদই। তারপর আর িকছু িজেjস করেবন না িন�য়ই। 
সn[ায় লীনােদর বাসায় িকংবা বাইের লীনার সােথ সময় কাটােনা হ’#লই 
আজকাল বাসায় #পৗঁেছ িনহাদ লীনােক এসএমএস-এ খবর িদেতা 
- বাসায়। #টইক #কয়ার। 
আজও লীনােক বাসায় #পৗঁেছ িদেয় িনেজর শািnবােগও গ[ােলা #স #তমনই, 
*ধু এসএমএস-টাই আজ একটু বড় আর পাকা হেয় গ[ােলা! 
- ভােলাবাসায়। #টইক #কয়ার। 
সােথ সােথ এমনিক জবাব িদেলা লালমািটয়ায় লাল হেয় যাওয়া মািটর #মেয়টাও 
- িম টু[। টুেগদার। 
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এরপর নূ[নতম সভ[ নাগিরক #বাধ #থেকই িনহাদ-লীনােক #দাকা #ছেড়, 
িকছুকাল একটু তফােত থািক আিম, আপিন, আপনারা, আমরা সবাই। 
ওই ক’মােস িন�য়ই ওেদর নতুন বা িববিতWত সmকWটাও পিরণত হেয় থাকেব। 
বnু িহসােবই বািড়র অnর পযWn যাতায়াত #যেহতু আেগই িসd িছেলা, 
#তা এখনও িনহােদর ভােলাবাসার ভােলা ঘেরর অভাব হওয়ার কথা না। 
rম-#ডট িচnা ক’#র আপিন আবার রেস রেস #বিশ #বিশ ভাবেবন না #যন! 
িনহাদেক আিম যেতাদূর িচিন, তােত আমার এেকবােরই মেন হয় না, #য 
শািnেত একটু একাn আলাপ, আর মেনর িমি� আদর-আhাদটারই 
িনেদন একটু িনেদWাষ sশWrপ ছাড়া rেমর আর #বিশ #কােনা sিবধা #স #নয়! 
#লখেকর অিধকার খািটেয় এ-িবষেয় এটুk নাকও #কন-ই বা গলােবা আেদৗ! 
আমার কাজ বা ভূিমকা আেসােল আবার *r হ’#লা তখনই, যখন িকনা 
এই মধুর সmকWটােতও িঠকই আবার একটা #বিঠক িবধুর ব[থার সূচনা হয়! 
িবিবএ ফাইনাল পরীkা হেয় যাওয়ার িকছু পেরই 
লীনার িবেয়র ব[াপারটাও যখন pথম #সভােব িনিদW� ক’#র ভাবা হ’#লা, 
তখনই বhিদেনর একটা #বাবা #বাকা বাsবতা #যন হঠাৎ তালকানা হেয় িগেয় 
কথা ব’#ল উঠেলা, pথমটায় লীনার কােছই। 
(pাণ #য সময় বা যেতা সময় ভােলাভােবই #বঁেচ থােক, 
তখন বা তেতাkণ আর কারই বা #খয়াল থােক মৃতু[ নােমর k-চিরtটার কথা!) 
#সই িবধুর ব[াপারটার নাম মা- hাঁ, বাবাহীন একটা একলা মা! 
বাবাহারা একমাt #মেয়টার িবেয় মােনও #য 
মা’র যা-ও একটামাt নািড় #বঁেচ িছেলা এ-পযWn, #সটাও িছঁেড় ম’#র যাওয়া! 
আেসােলই বnুতা #থেক ওই #pেমর জল বা বলটা গিড়েয় যাওয়ার সময়ও 
ঠাঁয় ডুেব যাওয়ার মেতা একটা ধীর অেচতন বুঁদ অবsার মধ[ িদেয় যাওয়ায় 
িনহাদ-লীনা কােরা মাথায়ই #স ভাবনাটা কাজ কেরিন। 
মা’র মেন িক তখন িছেলা এটা? বা আেগ-পের কখনও? কী জািন! 
আজ যখন ভােলাবাসা #থেক ভােলা বাসার sাভািবক ভাবনাটােত pেবশ ঘটেলা, 
তখনই এমন একটা িনদাrণ সত[ এেস ছুপা rsম হেয় 
pাণ-সংশয় উপিsত করেলা অnেররই অn ঐpেযWর সামেন! 
লীনার এটা িক #pেমর অnতা, #বাকািম, sাথWপরতা, নািক #sফ dভWাগ[? 
আপিন কী বলেবন? #ক কােক #দাষ িদেব এখােন? 
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ব[াপারটা িনিদW�ভােব িবে&ষণ হয় িনহাদ িবেয়র কথা পাড়ার কেয়কিদন পর। 
লীনা তখনই #টর #পেলা #য এমন একটা ভীষণ উপায়হীন উপত[কায় আেছ #স! 
বাবা মারা যাওয়ার পর মা’র ওই ভয়ŋর একা একটা অkল পাথার পািড় #দয়া, 
তা-ও আবার িপেঠর ওপর অসমথW িকেশাির কnােক িনেয়, 
#স কী কিঠন একটা যুd িছেলা এমন একজন িশিkত মধ[িবt নারীর জn! 
hাঁ, অথWক� িছেলা না িঠক, িকnt একলার dই হােত সব সামলােনার পেথ 
কাঁেধ হাত রাখার জnও #তা একটা #কউ লােগ! লােগ না? 
সkম আেরকজন সŋী #তা #বেছ িনেতই পারেতন মা। 
pথম বছর-dেয়ক আশপােশর #কউ অnত এ-পরামশWটা িদেত বািক রােখিন। 
িকnt, মা িঠকই *ধু এই #মেয়টােকই ওইটুk #থেক আঁকেড় আগেল 
িটেক আেছন, িটিকেয় #রেখেছন যা #যটুk িছেলা সবই। 
কখনও মােক ছাড়া থাকেত হওয়ার ভাবনাটা লীনার মাথায়ও আেসইিন আেগ। 
এখন নতুন sেখর জn এই মােক #ছেড় অn গােছ চ’#ল যােব- কী ক’#র হয়! 
িনহাদেক এখােন তােদর সােথ রাখেব- এ িচnাও #তা িনহাদেক #ছাটই করেব! 
মা হয়েতা িঠকই #ভেবিছেলন সামেনর জীবেনর একটা অিনবাযW িবপযWয় িহসােব, 
#ক জােন, হয়েতাবা আেs আেs মন শkও করিছেলন এটা #ভেবই! 
িকnt, লীনা আেসােলই জােন না, িকছুই বুঝেত পারেছ না এর কী সমাধান! 
িনহাদ অবr ওেদর #pম হওয়ার মাধ[েম আবার যখন িফরেলা, 
তারপর মা’র #থেক আেগর #চ’ একটু হ’#লও দূরt বজায় #রেখেছ- 
hাঁ সmব, লীনার কথা #ভেবই, আবার কখন #কাn ঘটনা িপছেল কী কথা আেস! 
িনহােদরও #কােনা উtর জানা নাই লীনার সামেনর এই জিটল ধাঁধাটার। 
তেব, sাভািবকভােবই #স তার িদক #থেক #কােনা চাপও িদেL না লীনােক। 
লীনা এই #গােল প’#ড় িনেজর মেধ[ আবার যখন িবপn িবëাn হতাশ হেL, 
তখন মা িঠকই বুঝেত পােরন িকছু একটা সমsা হেL। 
িনেজ #থেকই িজেjস ক’#র, আিবàার ক’#র, বাsবতা বুিঝেয়েছনও অেনক। 
বেলেছন িতিন #তা আেছনই, এেস এেস #মেয় #তা মােক #দখেতই পারেব। 
লীনা অথচ আেরা অবুঝ হয়। এটুkও মানেত বা ভাবেত পাের না। *ধু বেল 
- কী ক’#র হয় এটা! জািন না। #তামােক ছাড়া আিম হয়েতা পারেবাই না, মামিণ!  
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ওভােবই যখন িকছুিদেনর আলাপ-আেলাচনায় অমীমাংিসতই #থেক িগেয়িছেলা  
িনহাদ-লীনার িবেয়র তথা সmেকWরই ব[াপারটা, 
আেসােল িনহােদর কােছ এক pকােরর kমাই #চেয়েছ লীনা; 
ওরকম আেরক বৃহsিতরােত, সারারাত ভােব িনহাদ- 
তার িকছু করণীয় আেছ িকনা। থাকেল #সটা কী? আর না-থাকেলই বা এখন কী? 
িসেনমার মnােজর মেতাই #চােখ #ভেস ওেঠ সব- *r #থেক এ-পযWেnর যাtা। 
মহেtt #হাক, ভােলাবাসায় #হাক আর sাভািবক মn«েtই #হাক, 
লীনােক #কােনা #দাষ িদেত পাের না #স। আর মা’রও #তা আেসােল ভkই #স। 
িনেজেকই #যন #দাষ িদেত না হয় জীবেনর #কােনা পযWােয় িগেয়, #সজn 
#সই িসdাnটাই িনেয় িনেলা িনহাদ, #যটা লীনা তােক বলারও সাহস কেরিন! 
hাঁ, মা-সহেযােগই লীনার দািয়t িনেব #স, তােদর সােথই #থেক। 
লীনােক এমিন বলেল #স হয়েতা উdট #ভেব উিড়েয়ই িদেব, 
বা *ধু psাব আকাের িনেয় িনহােদর িদক #ভেব রািজও হেব না। 
আর আbা-আmােক িনহাদ যখন খুিশ মানােত পারেব, ওটা #কােনা সমsা না। 
তাই, আলাপ-আেলাচনায় dেযWাগটােক আেরা না #ফিনেয় 
কাজটা এখনই #sফ ক’#র #ফলেত হেব, #সটাই একমাt সমাধান! 
িপিস, বই আর *ধু #মৗিলক-দরকাির িকছু িজিনস gিছেয় িনেলা #ভার #থেকই। 
আর, িবলািস আসবাব #তা িকছু িছেলাই না দীঘW-অsায়ী একলা বসবােস! 
একটা #ঠলাভ[ানও পুেরাপুির ভরেলা না িজিনসপেt। 
#বিরেয়, িনেজও ভ[ােন চড়েত চড়েত বািড়ওয়ালােক যখন #ফান িদেলা, 
পােশই উিন অn #য-বাসায় থােকন #সখােন তার কােছ চািব িদেয় 
বািক িজিনসপtও তার কােছ পিরত[k #ঘাষণা ক’#র িদেয় যােব ব’#ল; 
তখনই বাসার #গেটর কােছ হঠাৎ উপিsত অনাকিষW লতার মেতা #সই তrিণ! 
একইভােব #কােল #নয়া বা¡া, আর মুেখ #পs-#খেয়-#শষ-করা টুথbাশ। 
#ফােন কথা #শষ ক’#র, রওনা করার সময় তার িদেক তািকেয় িনহাদ বেল 
- এখন আর কাপড় #ধাওয়ার শb হেব না রােত। ভােলা ক’#র ঘুমােয়ন! 
#স #ভেবিছেলা তrিণর কাছ #থেক একটু িবদািয় ঠাTা অnত পােব জবােব, 
িকnt এ কী, অবাক িনবWাক dঃেখ #স #য মুখ অnকার ক’#র #রেখেছ, কথা নাই! 
ভ[ােনর আসন #থেকই িপছেন তািকেয় #সই অভািবত অিভব[িk #দেখ, 
#যেত #যেত িনহাদ ভাবেলা িকছুkণ- জীবন #কন এত ছড়ােনা এত জিটল! 
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কেতা আজব ধরেনর #যাগােযাগ-সাkাত-িবিনময়-dঃখ মাnেষ মাnেষ! 
#কানটা তার #কাথায় #পৗঁছায় #কাn #শেষ িগেয়! 
পথ অেনক #বিশই বড় মেন হিLেলা লালমািটয়ার পেথ! 
মেন বাজিছেলা শহীদ কাদরী’র কিবতা- দাঁড়াও, আিম আসিছ! 

 

... ... ... 

তুিমও আমার মেতা জেল, জল #থেক জেল 

জেল-জেল-জেল 

#খলাLেল এেসেছা িক তুিমও, তুিমও? 

িকnt এই ডুব-সাঁতার, িচত-সাঁতার, 

উবু-সাঁতার, মৃd-সাঁতার, মরা-সাঁতার, বাঁচা-সাঁতার 

এ-সব জানা আেছ #তা? 

... ... ... 

#তামােক চাই ভাসেত-ভাসেত 

ডুবেত-ডুবেত, 

ডুেব #যেত #যেত আমার #তামােক চাই। 

দাঁড়াও, আিম আসিছ ... 
 
লীনােদর বাসায় #পৗঁেছ িনেচ #সােলমান দােরায়ানেক #দখেলা না িনহাদ। 
একটু খটকা িনেয়ই উপের উেঠ, ঘের ঢুকেত িগেয়ই *নেলা কাnারত লীনােক! 
- এতgেলা মাnষ #তামরা সারা বািড়েত, অথচ একটা jলজ[াn বড় মাnষ 
বািড় #থেক #বিরেয় চ’#ল গ[ােলা, #তামরা #কউ িকLু #টর #পেল না?! 
তামাশা #দখার জn এখােন কাউেক লাগেব না আমার। দূর হেয় যাও সব! 
 
gিলিবেdর মেতা #দয়ােল িপঠ িদেয় শরীর #ছেড় ব’#স পড়েলা িনহাদ। িভতের #ঢাকার বা 
তাকােনারও সাহস হয় না তার। লীনার হােত #দখলাম এক তা #ছাট কাগজ! মেন হ’#লা মা’র 
#রেখ যাওয়া িচিঠ। মা #কাথাও চ’#ল গ[ােছন, #যন #মেয়র জীবনও িনেজর মেতা একা না হয়! এ 
কী সমাধান?! এরপর কী হ’#লা হেব, ওরা #ক কী করেলা কই গ[ােলা- আমােক আর িজেjস 
ক’#রন না। জানা গl হ’#লও বলেত বলেত আমার আবার মনটা খুব িবিষেয় গ[ােলা। িকছু মেন 
করেবন না। একটু একা থাকেত িদন আমােক। মাnেষর জীবন-মন dই-ই এত জিটল #কন!!! 
ভাlােগনা। 




