িবেয়েত মত িছেলা না িনিশর।িবশাল লা একটা লাক,িনিত এই লােকর বিু  হাঁটেু তই।
দািদ ক যতবার িনিশ বেলেছ তার বাবা ক বঝ
ু ােত।
দািদ ততবারই ফাঁকলা দাঁত বর কের হেস হেস বেলেছ “লাইন করছ বইন”?
িনিশর িপি লেতা লাইন শ টা নেল,ম ভােলাবাসার মেতা স
ু র শটার াগঐিতহািসক নাম িছেলা লাইন করা।
িনিশ তার মা’ক িদেয় বাবা ক বিলেয়েছ িবেয়েত তার মত নই।
বাবার রাশভারী উর িছেলা “হািলমা অািম িক তামার মেয়র িসা জানেত চেয়িছ?”
িনিশর িবেয় হেয়েছ ই মাস হেলা।
কািজন বড়ােত এেসেছ িনিশর বাসায়।গা ভিত গয়না পাট ভাা শাড়ী ত িক অপপ লাগেছ ওর কািজন ক। শারিমন অাপা
এত অািভজােতর মােঝও কন য ঃখী িনিশ বেু ঝ উঠেত পােরনা।
কমন অােছা অাপা?
এই তা অািছের।
তুই কমন অািছস িনিশ?
অার বেলানা অাপা,লুর নানান বায়না। সায় বাসায় িফের কখেনা বলেব“গােয় হলেু দ ফেু লর সােজ তামােক িক য ভােলা লাগিছেলা িনিশ।তাই এই বিল ফেু লর গহনা েলা অানলাম হলদু শাড়ী টা
পরেব সােথ ফেু লর গহনা েলাও”।
অাবার কখেনা বলেব, “িনিশ যাওেতা একটু চােখ কাজল পের এেসা, সােথ নীল শািড় টা িজ”।
িনিশ অাইসিম টা তামার জন,অামড়া টা তামার জন।অামার এসব ভােলালােগ না অাপা।
শারিমন:িনিশ র তুই বড় কপাল িনেয় জেিছস।
িনিশ: অার কপাল,তামার কত সখু অাপা।কত গহনা, চাকর-বাকর,গািড়-বািড়।
শারিমন: কখেনা ামীর অবেহলা পাসিন তা তাই বিু ঝসিন,সখু িক?
সায় বািড় এেলা অারমান,িনিশ পেু র খেয়ছ?
ী,টিবেল ভাত দয়া অােছ খেয়িনন ।

িনিশ অামােক িক তামার পছ না।
কন, বলেছন এই কথা?
গত ই মােস েয়াজেনর বািহের কান কথাই বেলািন অামার সােথ।তুিম িক অন কাওেক ভােলাবাসেত?
িনিশ চপ
ু কের অােছ।
বেলা িনিশ,চপ
ু েত হয়।
ু কের থেকা না।একটা সক িটিকেয় রাখেত জন জন ক জানেত হয়,বঝ
িনিশ এবার মখু খল
ু েলা“লাইন করার টাইম িদেলন কই?”
অারমান হতভ হেয় গেলা,বউ টা এসব কান ভাষা বলেছ।
বাসায় িফের অারমান িনিশর হােত কতেলা বাগ িদেয় বলেলা অিফেসর েয়াজনীয় িজিনসপ ভােলাকের রেখা।
অাজ অারমান িনিশর জন অালাদা কের কান িকছ ু অােনিন।
একপাতা িটপ,একটা অাইসিম,এক ডজন চিু ড়, একটা অাচার িকছইু না।
অারমান সব সময় গ ৃহািল অনান বাজােরর সােথ িনিশর জন একটা না একটা িকছ ু িনেয় অাসেবই।
অাজ িকছইু অােনিন।অথচ এই ছাট-খেটা িজিনস েলা দখেল িনিশর খবু ই িবর লাগেতা।িনিশর বক
ু টা ফঁেট যাে, অাজ
লু টা বেলও িন পেু র খেয়েছ িক না।
অারমােনর কােছ িগেয় বলেলা অাপনার িক শরীর খারাপ।
-না,িচা কর না।
-চা বািনেয় িদেবা?
-িকছ ু লাগেব না।
িনিশর প ৃিথবী টা চরু মার হেয় যাে কন বঝ
ু েত পারেছ না।
তেব িক শারিমন অাপার কথাই িঠক?
ামীর অবেহলা তােক পাগল বািনেয় িদে।কন তার ামী তােক অবেহলা করেছ?কান উর খাঁেজ পাে না। রাায় পের
থাকা একটা ইট এেনও তা বলেত পারেতা “এটা তামার িনিশ”।
রাত অাট টা ায়, অারমােনর ঘমু ভােলা।

িনিশ ক কেছ ডেক এক পােকট সইফিটিপন িদেয় বলেলা সিদন শািড় টা সামলােত পারিছেলনা।
অাজ লাল একটা শািড় পর।অার শান ই কাপ চা, হালকা নাা িনেয় বারাায় এেসা।
িনিশর কােছ সইফিটিপেনর পেকটটা ক মেন হিেলা এক মূলবান সদ,তার মেনচাে বেু কর মােঝ অেনণ জিড়েয় ধের
রাখেত।
িবশাল একটা চাঁদ এক গামলা পািনর মেধ বি কেরিছ িনিশ তামার জন।
গামলার  পািনর নাচেন চাঁদ টা কমন লেছ।ছাট িট টিবেল একটা ছা কক।চারপােশ ছিড়েয় িছিটেয় অােছ বিল ফেু লর
মালা।অুদ এক মাদকতা পূণ পিরেবশ।
অাপনার মন খারাপ িছেলা কন?
ের কান উর িদেলা না অারমান।অাজ তামার জিদন িনিশ।
কউ কখেনা এভােবই এই িদনিট িনেয় ভােবিন।
অািম তামার গিরব ামী, হয়েতা
তামার কািজেনর মেতা বড়েলাক ামী হেল, বড় পািট দািম গহনা উপহার িদেতা।
একটা নাকফলু ছাড়া এই জিদেন তামার জন অার কান দািম গহনা কনার সামথ অামার িছেলা না,িনিশ।
অাপিন এত বড় একটা চাঁদ ক অামার জন বী কের ফলেলন,এরেচেয় দািম অার বিু র িক হেত পাের।অািম তা িনিত
িছলাম অাপনার বিু  হাঁটেু ত।
অারমান বশ জাের জাের হাসেত লাগেলা,বউ টা ক বেু ক জিড়েয় ধের বলেলা “পাগিল বউ টা”।
িনিশর চাখ থক জল গিড়েয় পরেছ।
িবেয়র িদন বাবাও এভােব জিড়েয় ধের বেলিছেলন, পাগিল বাবার সােথ রাগ কের থাকেত পারিব না।
“তােক অলংকার দয়ার মেতা সাথী দইিন,অহংকার করার মেতা সাথী িদলাম।”

