কাপেড়র বাগেলা মােয়র েম রেখ িনেজর েম িগেয় েয় পড়ল িহয়া৷ সারািদন ঘারাঘিু র কের িবেয়র কনাকাটা কেরেছ৷
খবু মাথা ধেরেছ৷ কােজর মেয়েক ডেক চা িদেত বলল৷ এরমেধই নওশােদর ফান এেলা
‘বেলা৷’
‘ভােলাভােব পৗঁেছেছা? এিগেয় িদেত পারলাম না তাই সির৷’
‘হাঁ৷ িঠক আেছ৷ সমসা নই৷ এমন তা নয় য আিম পথ িচিননা৷’
অিফেসর ফাইল খল
ু েত খল
ু েত বলল—
‘তবও
ু এটা আমার দািয়৷’
‘ম৷ মহাশয়৷ এখন িনেজর কােজ মন িদন৷ আমােদর স
ু র ভিবষেতর জন আপনােক িনেজর কাজেলা স
ু রভােব করেত হেব৷
িবেয়র পর িক কেয়কটা িদন আমােক িদেতই হেব৷ কান অজহু াত িদেল হেব না৷’
‘আা মহারািন মেন থাকেব৷ ওেক িবাম নাও৷ রাখিছ৷’
‘ম৷’
‘আফা আপেনর চা৷’
রখার িদেক তািকেয় বলল—
‘আজেকর পপারটা দখলাম না এখনও৷ দয় িন৷’
‘হ৷ আইনা িদম?ু ’
‘হাঁ িদেয় যা৷’
.
পপার িদেয় রখা চেল গল৷ পিকার হডলাইন পেড়ই মজাজ িবগেড় গল৷
‘িক সব ঘটেছ আজকাল? মানেু ষর িনরাপা কাথাও নই৷ বাবা সােনর মাথার উপেরর ছাদ, ভােলাবাসার শষ আয়৷ আর
সখােনই সান লািত৷ এরেচেয় কের িক আেছ? আা আমার ামীও িক এমন হেব? ওেক কতটুকু িবাস করব? আমার
মেয়র এত শখ িক মেয় হেল তােক সিঠক িনরাপা িদেত পারব তা? উফ এসব দখেল আর িবেয় সােনর ইে থােক না৷’
চা না খেয়ই রেখ িদল৷ জানালার পােশর আকাশটা  মেঘ ছেয় আেছ৷
“আা মানষু কন মেঘর মত  হেত পাের না?”
নওশােদর সােথ আজকাল বতার অজহু ােত কথা কিমেয় িদেয়েছ৷ নওশাদও বঝ
ু েত পারেছ িক কান কারণ খঁেু জ না পেয়
ভাবল সামেন িবেয় তাই হয়ত মন খারাপ৷
যথাসমেয় িবেয় হেয় গল নওশাদ আর িহয়ার৷ িহয়ােক আজকাল ব অেচনা মেন হয়৷ একিদন অিফস থেক িফের এেস

হািনমেু ন যাওয়ার কথা বলল৷ তােতও িনাপ িহয়া৷ িহয়ার আচরণ অসহ হেয় উঠেছ িতিট মূেত৷ হািনমেু ন িগেয়ও অেনকবার
বঝ
ু েত চা কেরেছ িহয়ােক৷ কমন যন কেপর মত িটেয় রেখেছ িনেজেক৷ রােত ডাকল নওশাদ
‘িহয়া িক হেয়েছ তামার? িকছ ু তা বেলা? আমার কান আচরেণ িক তুিম ক পেয়েছা?’
পাশ িফের েয় পড়ল িহয়া৷
‘আমার িকছ ু হয়িন৷ তামার আচরণ তা ক পাবার মত নয়৷’
‘তাহেল এমন কন করেছা?’
‘কমন করিছ?’
‘কমন যন! মেন হয় এ িহয়ােক আিম িচিননা৷ আিম তামােক পেয়ও যন পূণভােব পাইিন৷’
‘আিম তা তামারই৷’
‘জািন তা৷ িক তবও
ু …’
‘তুিম িনেজেক আর কােরা সােথ ভাগ করেছা না তা?’
‘কী?’
‘তামার জীবেন আিম ছাড়া আর কান নারী নই তা?’
‘কাম অন িহয়া৷ আিম সসব প
ু ষেদর মত নয় যারা এক নারীেত তু নয়৷ আিম তামােকই হাজার েপ ভােলাবািস৷ িতিদন
তামােক অনভ
ু ব কির৷ িনেজেক তামােত সেপ স হই৷ আা িহয়া আমােদর একটা বিব হেল কমন হয়? একটা ফটু ফেু ট
মেয়?’
.
বিবর কথা েনই চমেক উঠল িহয়া৷
‘বিব? মেয়? িক তখন তুিমই যিদ নরপ হেয় যাও? তখন আিম মেয়েক িক উর দব? এ স
ু র প ৃিথবীটা ওর কােছ দূিবষহ
হেয় যােব না তা? তারেচেয় ওেক জ না দয়াই ভােলা৷’
‘িক গা িক ভাবেছা? একটা রাজকণা ঘরময় ঘেু র বড়ােব৷ আমােদর বাবা মা বেল ডাকেব৷ ভেব দখ ও আমােদর অি৷ একটু
একটু কের তামার মেধ আমার সা বড় হেব৷ একটা নতুন মানষু আসেব আমােদর ঘের৷ ছা ছা হাত, পা, চাখ, মখু দখেত
ক ভােলা লাগেব তাই না?’
‘না৷’
‘িক না?’
‘মেয় চাই না৷’
‘কন?’
‘আমার ছেল চাই৷ আাহর কােছ বলব আমােদর যােত কানিদন মেয় না হয়৷’
‘ও আের ছেল মেয় তা আাহর দান৷ ছেল মেয় যাই হাক আিম তােতই খিু শ৷’
‘ম৷’
‘িক বাপার মেয়র কথা নেতই িহয়া আৎেক উঠল কন? সাইিয়ািট দখাব নািক?’
পিরেয় গল একবছর৷ িহয়া আর নওশােদর ছা একিট ফটু ফেু ট মেয় হেয়েছ৷ মেয় হওয়ার পর অেনক কঁেদেছ িহয়া৷ নওশাদ
অেনক খিু শ হেয়িছল মেয় হওয়ােত িক িদনিদন খিু শটা িবরিেত প িনে৷
িহয়া মেয়েক এক সেকের জনও চােখর আড়াল কের না৷ েম িসিস কােমরা রেখেছ৷ নওশাদেকও খবু একটা কােছ যেত
দয় না৷ কােল িনেলই িনেজর কােছ িনেয় নয় িহয়া৷ নওশাদ েম থাকেল বাথেম গেলও ওর মােক কােছ রেখ যায়৷ িনেজর
মেয়েক ছঁেু ত পাের না, আদর করেত পাের না, কােছ যেত পাের না নওশাদ৷
এক রােত মেয়েক িনেয় মােয়র বাসায় গল িহয়া৷ েয়াজনীয় একটা কাগজ খঁজ
ু েত িগেয় য়াের একটা ডােয়ির পল নওশাদ৷

কেয়ক প ৃা উােতই িহয়ার লখা
প ৃিথবীটা জােল পিরপূণ হেয়েছ৷ এর মােঝ মানষু েলােক িচনেত পারিছ না৷ সবাই মানষু নািক সবাই জাল৷
আবার উােলা
নওশাদ আিম িকছেতই
ু ষ জািতেক৷ সান তা িনেজর সা তােক িক কের
ু িবাস করেত পারিছ না৷ না তামােক নয়, পেু রা প
লািত কের বাবা? স িক মানেু ষর কাতাের পেড়? তােক তা প বেল গািল িদেলও পর অপমান হেব৷ আমােক মা কেরা
আিম তামােকও িবাস করেত পারিছ না৷
এেকর পর এক পেড় যাে নওশাদ
আিম চাইিন আমার মেয় হাক৷ কন হেলা? এর িনরাপা ক দেব? আমার ামী? সই যিদ িনরাপা হরণকারী হয়? তাহেল
মেয়েক আিম িক উর দব? এ যেু গ মেয়েক ভােলাভােব বড় করা খবু কিঠন কাজ৷
নওশাদেক আিম িদর কােছ আসেত দই না৷ যিদ ওর মেধ খারাপ িকছ ু কাজ কের? আিম েম িস িস কােমরা লািগেয়িছ৷
যতটুকু সময় আিম িদর থেক দূের থািক তার মেধও যােত কউ িকছ ু করেত না পাের৷ িক কতিদন িদেক আিম ওর বাবার
থেক দূের রাখব? এভােব িক সান বড় করা যায়?
নওশাদ বঝ
ু েলা কন িহয়া এসব িলেখেছ৷ বাসা থেক বিরেয় িহয়ােদর বাসায় গল৷
‘িহয়া িহয়া!!’
‘তুিম এখােন? আমার তা কাল যাওয়ার কথা৷ কান সমসা?’
’হােত িহয়ার মখু খানা ধের বলল
‘এত ভয় কন হে তামার? আিম প
ু ষ, কােমর মিশন নয়৷’
‘মােন?’
‘আিম িদর বাবা৷ আমার থেক ওর স ৃি৷ ও আমার সান৷ ওর িত আমার কােমর উেক কানিদন হেব না৷ যিদ কানিদন হয়
সিদন তুিম িনজ হােত আমােক খনু করেব৷ কারণ আিম সিদন মানষু থাকব না৷ অমানষু হব৷ য প
ু ষ তার িনজ সানেক
কামনার দ ৃিেত দেখ স তখন না প
ু ষ থােক, না মানষু থােক৷ এেদর প ৃিথবীেত বঁেচ থাকার অিধকার নই৷ মারেল প ৃিথবী
থেক অত একটা আবজনা কমেব৷ এ ধরেণর আবজনা প ৃিথবীেত অেনক কম৷ আমরা ধু আবজনােলােক ংস কের দব৷
তাই বেল হাজােরা ল িপতারা পাপী হেয় যায় না৷ এরা কািটেত একটা৷ আমােক এেদর কাতাের ফেলা না৷ দখেব আিম আর
তুিম আমােদর িদেক একটা স
ু র প ৃিথবী দব৷ যখােন ওর গােয় যােত কান নরেকর কীট ছঁেু তও না পাের৷ আিম তামােক
কথা িদি িহয়া৷’
িহয়ার ’চাখ বেয় পািন পড়েছ
‘এ স
ু র প ৃিথবীটা কান মেয়র কােছ যন নরক হেয় না যায়৷ রক যন ভক না হয়৷ তুিম ওেক স
ু র একটা প ৃিথবী দেব?
যখােন কান কলষু তা নই?’
‘হাঁ৷ আিম াণপণ চা করব আমােদর পরীটােক সু পিরেবশ দয়ার৷ তুিম িচা কেরা না িহয়া৷’
িহয়া িনেজ িদেক নওশােদর কােল িদল
‘আমার  সদেক তামার হােত িদলাম৷ এেক যথােযাগ সান িদও৷’
‘দেবা৷ ভরসা করেত পােরা৷

