আপিন আমার কােছ আসেবন না। আিম
আত্বহত্যা করেবা
-আপিন আমার কােছ আসেবন না। আমার কােছ আসেল আিম আহতা করেবা।
বাসর রােত বউেয়র কাছ থেক এইধরেনর কথা কান ছেলরই কাম নয়। আফজােলর ও িছল না।িক সই কথা সুিখন
আফজাল এখন।
. আফজাল বলল
-আিম তামার ািম এিক বলেছা তুিম?
-ািম ধু কাগজ কলেমই। িক মন থেক নয়।
-িবেয়েত তুিম কবল
ু বেলা িন?
-বেলিছ িক চােপ পের।
-িক কন?
-আিম রািফদ নােমর একজেনর সােথ ম করতাম। এর মেধ রািফদ লারিশপ িনেয় িবেদেশ চেল গেছ। িক আমার
লারিশপ পেত এখনও ই মাস বািক। যভােবই হাক আমােক রািফেদর কােছ যেতই হেব। এখন আিম িক করেবা?
-তুিম রািফেদর কােছ যােব। আিম সই বাবা করেবা।
-মােন!!
-তুিম আমার বউ িহেসেব পড়ােলখা করেব। আর আিম টাকা িদেয় তামােক িবেদেশ পাঠােবা।
.
আফজাল েমর বাইের বালকিনেত দাঁিড়েয় আেছ। আর মেন হে কন িবেয় করলাম? িরয়া তােক ভালবােস না। িক এেক
িনেয়ই তা সারাজীবেবর স দেখিছল।
. প
ু ষ মানেু ষর এক িবেয় হেয় গেল আর িবেয় হয় না এমন কান কথা নই। তাই িরয়ােক ছাড়েল আেরকটা িবেয় করেত
পারেব। িক মেনর সাজােনা ঘের বসােত পারেব না। অেনক ধরেনর িচাই আফজােলর মাথায় ঘরু পাক খাে।
. আফজাল সকাল বলা িরয়ােক ডেক বলল -ওেঠা। মানষু জন এেসেছ। তারা যন িকছেতই
বঝ
ু েত না পাের আমােদর মােঝ
ু
সেকর ফারাক।
. আফজাল তার মত বাইের চেল গল। আফজাল িরয়ার সামেন যেত চাে না।এেত িরয়ার িত আফজােলর বলতা বেড়

যেত পাের। আর এই বলতা আফজালেক ক ছাড়া ভালবাসা দেব না। িরয়ার মত িরয়ােক থাকেত দেব আফজাল।
. িবেয়র সব ঝােমলা িমিটেয় আফজাল আর িরয়া শহের চেল এেসেছ। আফজাল আর িরয়ার ােমর বািড় পাশাপািশ। এবং তারা
ইজনই ঢাকায় থােক। িরয়া পড়ােলখার জন। আর আফজাল চাকিরর জন। তাই তারা ািম ি হেলও য যার মত থােক। .
একিদন অিফস থেক িফের িরয়ােক খিু শ খিু শ দেখ আফজাল বলল
-িক বাপার? আজ এত খিু শ কন?
-আজেক আিম অেনক খিু শ।
-িক কন?
-কারন আিম লারিশপ পেয়িছ।
-অিভনন।
-আমার এই সব কৃিত তামার।
-বু িহেসেব মেন কর কেরিছ এসব।
-অেনক ধনবাদ তামােক।
.
িরয়া খিু শেত আফজালেক জিড়েয় ধরেলা। একটু পেরই
ছেড় িদেয় বলল
-সির।
-আা িঠক আেছ।
.
িবেয়র পের এই থম িরয়া তােক জিড়েয় ধরেলা। এত
কােছ এর আেগ কখনও আেস িন।
.
িরয়া আফজালেক ছিব তুলেত িনেয় এেসেছ। কারন
ওখােন িববািহত দওয়া। আর ািমর সােথ ছিব উেঠই
িদেত হেব।
. ছিব তালা শেষ আফজাল অিফেস চেল গল। আর িরয়ােক বািড়েত পািঠেয় িদল। .
অিফস থেক বািড়েত িফের িরয়ার মন খারাপ দেখ বলল
-আমার মেনহয় িবেদেশ যাওয়া হেব না।
-কন?
-যাওয়ার খরচ িবনামেু ল হেলও অনান অেনক খরচ আেছ। যেলা আিম যাগােত পারেবা না।
-টাকার িচা কেরা না। টাকা আিম দব। তুিম তামার মত যাওয়ার বাবা কেরা।
-তুিম দেব!!
-হা। ািম িহেসেব আিম দব।
.
আজ িরয়ার াইট। বাগ গাছােনা হেয় গেছ। আফজালেক িরয়া আজ অিফেস যেত দয় িন।কারন তােক আজ িবমান বর
পয িনেয় যেত হেব। আফজালও তাই রেয় গেছ।
.
আফজাল আর িরয়া গািড়েত িবমানবের যাে। িরয়া বলল

-তামার িক মন খারাপ?
-নাহ। আজেক আমার মন ভাল। কারন একজেনর মেনর আশা পরু ন করেত পেরিছ।
-আিম বঝ
ু েত পারিছ তামার অবা। িক আিম িক করেবা বেলা?
-তামার দাষ নই।দাষ আমার ভােগর। কথা না বািড়েয় যার যার মত বেস থাকেলা।
.
িরয়ােক িবদায় জািনেয় আফজাল বাইের চেল যাে। িরয়ােক িবদায় জািনেয় আফজােলর মনটা আেরা িবষ হেয় গল। িরয়ার
কাছ থেক ািমর মযাদা না পেলও ভাল একজন সি পেয়িছল। যই সিেক আফজাল আজ হারােলা।
.
িবমানবেরর বাইের এেস একজন িভুক িভা চাওয়ায় মািনবাগ বর করেলা। মািনবাগ বর কের ফিকরেক টাকা িদেয়
মািনবােগ আেরকটা িজিনস দখেত পল। আফজােলর িবেয়র ছিব। আফজােলর পােশ িরয়া মাথা িনচু কের লাজক
ু হেয় বেস
আেছ। ছিবটা বর কের আফজাল ফেল িদল।
.
আফজােলর ছিবটা িয় হেলও ফেল িদল। কারন িয় মানষু টাই যখন নই তখন িয় ছিব িদেয় িক হেব।
-ছিবটা ফেল িদেলও মন থেক ছিবটার মানষু েক ফলেত পারেব?
.
কথািট েন আফজাল ঘেু র তাকাল। তািকেয় বলল
-িরয়া তুিম!!
-হা আিম।
-িফের এেল কন? িকছ ু ফেল রেখ িগেয়ছ িক?
-সবেচেয় েয়াজিনয় িজিনস ফেল গিছ।
-িক?
-তুিম। সবেশেষ বঝ
ু েত পারলাম তুিম আমার জির। যই জির িজিনসেক ছেড় গেল সখু টাই হািরেয় যােব। তুিম আমার
জন এতিকছ ু করেল িক সই তামােক ছেড় গেল আিম িবেবেকর কােছ সারাজীবন আসািম হেয় থাকেবা। যটা আিম
কানভােবই চাই না।
-িক সই ছেলটা।
-যিদ আমােক ভালবাসেতা তাহেল এতিদেন আমার খবর
িনত। িক তা কেরিন। িক তুিম আমার পােশ থেকছ। আর তামােক ছেড় আিম সিু খ হেলও িনেজেক মা করেত পারেবা
না।
-িক…
-িকেসর িক তামার কান আপি থাকেল চেল যেত পাির। াইেটর সময় এখনও আেছ িক।
-াইট তা হেবই তেব িবমােন না িরায়। সারা শহের তামার সােথ আিম থাকেবা। এতিদেনর জমােনা অিধকার আজ আদায়
করেবা। যটা ভালবসায় িছল। যােব আমার সােথ?
-সির আপি না হেল আমার আপি িক?
.
আফজাল আর িরয়া িরায় বেস আেছ। অেনক জায়গায় ঘরু েছ আর িজবনেক নতুন েপ সািজেয় িনে। যটা এতিদন সাজােত
পাের িন। িজবনটাই আজ নতুন সাজ ধারন কেরেছ। আর এটা সেু খর সাজ
সমা

