িমম আর আিম ২.জেনই খবু ভােলা বু__।
বলেত পােরন একজন আর একজনেক ছারা চেল না_।
হঠাত কের একিদন আিম, িমম,ক মজা করেত করেত বাম_িমম,^___I lov u…
ও বেল,,,,
সনু ইমন আিম তােক ভালবাসেত পারেবা না।
তুই সধু ু আমারর বু_।
এই কথা বেলই চেল গল আটকােত পারলাম না__।
এভােবই িদন যেত লাগল িক বািলকা ত আমােক ভালবােসনা _িক য কির___।
বলেত বলেত বািলকার ফান__<<<
—ওই, ইমন,িক করছ?
—তর কথাই ভাবতািছ,িমম,-!
—চপ
ূ থাক খাইছছ?
—না!!! < তুই খাইছশ-িমম-?
হা খাইিছ_!!
—-তুই এখিন খেয় ন৷আর মােঠ তাড়াতািড় আয়৷
—আা ৷
বেলই লাফােত লাগলাম৷বািলকার মেন হয়ত আমার জন ভালবাসা জাগেছ৷তাড়াতািড় খেয় গলাম৷িগেয়ই বললাম৷
–িকের িমম?হঠাৎ জির তলফ
—ম৷সামেন আমােদর এাম র৷খবু টনশেন আিছ
—কােনা িচা কিরস না৷ফইল করেল তের আিম িবয়া করম৷ু তারপর ইটা ীেকট খলার িটম বানাম৷ু তর এক দল,আমার
একদল৷বেলই হা হা হা কের হািস িদলাম িক হািস দওয়ার পর িক ঘটল তা আিম কন?আমার চাখও িবাস করেত পারল
না৷এমন ভােব আমার গােল চড় মারল যন গাল িদেয় ধায়া বর হে৷চড়টা মেরই িমম বলা  করল তেক বু কেরই
জীবেনর বড় ভুল করিছ৷আজ থেক আমােদর বু এখােনই শষ৷বেলই চেল গল৷আর আমার চাখ িদেয় ব ৃির মত পািন
পড়েছ৷িকছইু বঝ
ু েত পারলাম না৷খবু খারাপ লাগেছ৷শষ মষ বুটাও শষ?কমন জািন   লাগেছ৷তাও কীছইু করার
নই৷অভরা চাখ আর বক
ু ভরা ক িনেয় বাসায় আসলাম৷এেসই েয় পরলাম৷বািলশটাও িভেজ গেছ৷পরু ােনা ৃিত েলা মেন
পরেছ৷িতিদন ওেক ফান িদেয় ঘমু পারােনা৷ঘমু থেক জাগাতাম৷িদেন কমপে১০০বার ফান৷আর মেসজ ত আেছই৷ সব ৃিত

েলা মেন পরেছ৷আমােদর বু শষ হেলও আিম িঠক আেগর মেতাই ফান িদতাম৷মেসজ িদতাম৷িমম খবু িবর ফীল
করত৷তারপরও কথা বলেত চাইতাম৷হঠাৎ একিদন দখলাম িমম পােক এক ছেলর সােথ হেসেহেস কথা বলেছ৷যন কিলজাটা
িছেড় যাে৷তাই বাসায় এেস পড়লাম৷বক
ু টা বাথা করেছ৷তাই ভাবলাম িমমেক একটা ফান দই৷অেনকবার কল হওয়ার পর
িরিসভ করল
—িমম বেু ক বথা করেতেছ।বথা করা
ভােলা। এখন আমােক আর িডাব করিব না,
পর
আমার এাম।
— আা নাপা খেল বথা যােব?
—– হাঁ যােব। এখন আর ফান িদস না িজ
িকছইু
পডা় হয়িন।
— কয়টা খােবা?
— উ,,, তার যতটা খেত মন চায় খা। িজ
ইমন
আর না।
— লা, ভােলাবািসস??
—- ইমন এসব কথার কান মােনই হয় না আমরা
জা
 তর অনেু রােধ িক ২য় বার  হইিছ৷তাই যা বলছ ভাল কের বেু ঝ বিলস
— থাস িমম রািখ।
—- ওেক রাখ। আর ভিবষৎ এ যন এমন কথা আর
না িন?
— ওেক।
..
ফানটা কেট িদলাম। একসময় িমম
মেয়টা সারাণ আমার খবর িনত এখন আর নয়
না।
আর িজেস কেরনা : “কাউেক পছ কিরস
িকনা
ইমন?” আর আেগর মেতা িক করেত হেব
বেলনা। হঠাৎ বেু কর িভতের আবার িচপ িদেয়
উেঠ বক
ু টা চেপ ধের একটু িবছানায় েয়
় াম খবু ক হে। আবার িবছানা থেক উেঠ আমােক
পডল
নাপা
খেত হেব। কয়টা খাব?? িমম তা
বেলই িদেয়েছ যতটা ইে খেত পাের।

সবেলা ওসধু মেু খর িভতের পেু র ঘিু মেয়
পড়লাম
..
..
কাক ডাকা ভাের উেঠ পেড় িমম।
মাবাইল চক কের একটা দীঘাস ছােড়
“যাক আজ কান মােসজ ও নাই িমসড কল ও
নাই।”
পডা় য় মেনােযাগী হয়৷িমম মন িদেয়ই পডে় ত
থােক হঠাৎ মনটা যন কমন কমন করেছ
তবও
ু ভােলা ইমন জালাে না। ছেলটার
কান
কমন স ও নাই যখন তখন ফান
িদেয় বলেব িমম এইটা হেয়েছ এখন িক
করেবা? অইটা হেয়েছ বািরং।
কেয়ক ঘা কেট গেলও িমেমর মাবাইল
এর আেলা লেছনা। হঠাৎ মাবাইল এ
মােসজ টান বেজ উঠেলা। িমেমর কােছ
বািরং হািপ ইটাই লাগেলা। মােসজ অন
কের
হতাশ হয় রিব সীম কাািনর এস এম এস।
রিব সীমেক কেয়কেশা গালাগাল দয় স।
ঘিডর় ঘার কাটা েমই বেড় চেলেছ
িক
একিটবার এর জনও ইমেনর মাবাইল থেক
কল
আেসনা। হঠাৎ িমেমর রণ হয় গতিদেনর
কথা :“িমম বেু ক বথা।”
ওর  যগু ল কুঁচেক যায় মখু টা কােলা হেয়
যায়
বেু কর িভতরটা খা খা কের উেঠ মন থেক কত
রকম ভয় করেছ। রাত নটা িমম একদম পডে় ত
পারেছনা বারবার ইমেনর কথা মেন পডে় ছ।
ইমেনর
মােসজ তা তার বািরং লােগ িক স
কন

এখন ইমেনর মােসজ খজ
ু েছ? িকছ ু না ভেবই
ইমেনর
নাাের ফান দয়।
— হােলা ইমন
— আিম ইমেনর বড় ভাই বলিছলাম।তুিম িমম
তাই না? ইমন
তামার কথা বেলেছ এখন ও বাইের আেছ
বুেদর সােথ। পের ফান িদও
— আপিন এরকম কঁেদ কথা বলেছন কন?
আমার িক ভয় হে
—- আেরহ আমােদর বািডে় ত একজন ম
ু ি
মারা
গেছ ওনার জন মন খারাপ। আর কাল এাম
যন ভােলা হয়।
— ওেক ভাইয়া ইমন এেল আমার কথা বলেবন।
িমম
িকছইু বেু ঝনা ইমনেক িক স ভােলাবােস?
এােমর কথা মেন পডে় তই পডে় ত বেস যায়
িমম পডা় য় মন না বসেলও জার কের পডে় ছ
স। হঠাৎ ঘেু মর দেশ হািরেয় যায় স।
ঘেু মর মােঝ ক যন িচৎকার করেছ িমম
ভােলাবািসস কিট পিরিচত িক ধরেত
পারেছনা।
হঠাৎ ঘমু ভংেগ যায় আজ কাক ডাকার আেগই
উেঠ
গেছ। িমেমর চােখ মেু খ আত
মাবাইল টা হােত নয় কান মােসজ নই,
নই কান িমসড কল। িমম চায় হঠাৎ কের ই
একটা কল আসক
ু আর নামটা ভাসক
ু “Emon” িক
নামটা
আর ভােসনা। িমেমর মেন হে স
ইমনেক
ভােলাবােস।ইশ যখন বলেব ইমন ভােলাবািস
কতই না খশু ী হেব স। ভাবেতই অবাক লাগেছ।
এােমর পর সাজা ইমনেদর বািডে় ত চেল
যায়
স। ইমনেদর বািডে় ত আেগও এেসিছল তাই

খবু
একটা ক হয়িন। ইমনেদর ঘের এত মানষু
কন?
ইমেনর বুরা সবাই এখােন ইমন কই? আেগর
বার
এেসিছল তখন ত ইমন কত খিু শ হেয়িছল।
ইমেনর ভাই ই
িমমেক এিগেয় িনেয় যাে ইমনেক
দখােব
বেল। িক িমমর মেন খটকা এিদেক তা
গারান এখােন কন আনেতেছ। ইমেনর ভাই
পেকেট হাত দয় একটা ছডা় পাতা দয়
িমেমর
হােত। কাগজিট পডে় ত  কের হাঁ এটা
ইমেনর
লখা। :- “কমন আিছস িমম?আশা কির ভােলা থাকারই কথা।
ভাইয়া
চেয়িছল তােক জানােত আমার অবা
ভােলা না িক তার এােমর এমেনই
অেনক িত কের ফেলিছ তাই আর জানাই
িন।
এাম কমন হেয়েছ? ও সির আিমেতা আর
বলেলও নেত পােবা না। সবত তুই আমার
কবেরর পােস দাঁিডে় য়

