:
িবজ্ঞােনর ছাত্রী স্বপ্না িমত্র প্রবাসী বাঙািল। েরিডও
িফিজক্স ও েটিলকিমউিনেকশনস তাঁর িবষয় হেলও গদ্যচর্চা
তাঁর অব্যাহত। িবিভন্ন পত্রপত্িরকায় েলখািলিখ কেরন, এ
যাবৎ প্রকািশত বইেয়র সংখ্যা িতনিট। আজ স্বপ্নার গল্প।
সিত, একা এত পারা যায়! মেয়র ুল, পরীায় ড, বাজারঘাট, সংসােরর যাবতীয় হাপা এই একা সিু তার কাঁেধ। তার
মেধ আবার রাজারহােটর ােটর ইিিরয়র ডকেরশেনর কাজ  করেত হল। লক-রােড তােদর এই ােটর িলজ -মাস
পরই শষ হেয় যাে। রাজারহাট থেক যাতায়াত একটা সমসা, তবু অিমত আর সিু তা িঠক কেরেছ িলজ শষ হেল তারা
রাজারহােটর ােটই িশফট কের যােব। লক-রােডর এই াটটা জমজমাট জায়গায় বেট, তেব এিরয়া মােট বােরােশাায়ার-িফট, তুলনায় রাজারহােট তােদর িনেজেদর াটটা -হাজার-ায়ার িফেটর, পূব-পিম -িদেকই লা টানা বারাা,
িলিভং কমফট অেনক বিশ।
িক ঝাপ বেু ঝ কাপ, িঠক এই সময়ই অিমত হাওয়া, পেু রা এক মাস হল ইটািলেত িগেয় বেস আেছ, অিফস টুের। তেব মেয়
িরয়ােক িনেয় সিু তা একা আেছ, তাই আউট অফ িগি িফিলংস রাজ ছিব পাঠায় অিমত। িকছইু না, সকােল শিভং করেত
করেত সাবােনর ফনা মাখা মেু খর সলিফ তুেল পািঠেয় িদল হয়েতা, নীেচ কাপশন িমিসং িরয়া, সে সাড ফস ইেমািজ।
ছিব দেখ সিু তা িলখেলা, অহ, ওনিল িরয়া?
তত েণ শাওয়ার িনেয় অিফেসর পাশাক পের কফাের জন দৗড়ে অিমত, িকছ ু লখার মত হােত সময় নই, টাচিন
সায়াইপ কের ধু িঠকঠাক ইেমািজ পছের অবসর আেছ, বস একটা চমু ু বা রড হাট পািঠেয় দয় স। অিমেতর চমু টু া িরিসভ
করার মেধই টুং কের আরও একটা মেসজ ঢুেক পেড় আইেফােন, সিু তা বােঝ এ হল রাজারহােটর ােটর ইিিরয়র
ডকেরশেনর সপ
ু ারভাইজােরর কাজ। সিু তা মেন মেন গজরায়, আবার কী বলেছ র বাবা, এত ভােলা কের বিু ঝেয় দওয়া হল,
তবু সকাল িবেকল লাকটার মেসজ করা চাই-ই।
সিু তার নািলশ েন অিমত হােস, আহা সেু রশেক হামেদামেু খা লাকটা বলছ কন, তুিম হেল স-ু িতা, ধু হািস নয়, এত
স
ু র মখু ক-জেনর হয়?
অিমেতর শংসায় সিু তা গেল গেলও সেু রেশর িত তার িবরি যায় না, বরং স আরও বিশ এিড়েয় চেল।

এই য সামেনর সােহ িরয়ার জিদন, অিমত ইটািলেত, সবই সিু তােক সই একা সামলােত হেব। গ িল তির করা,
ইনভাইেটশন, খাবােরর অডার দওয়া, িরটান িগফট কনা, বািড় সাজােনা, কােজর কী আর শষ আেছ। অবশ অিমত কথা
িদেয়েছ, িড-ড’র আেগর িদনই স পৗঁেছ যােব। আর অিমত এেস গেল সিু তা িনি, েয়াজেন একা অিমত একেশা
সিু তার সমান সািভস িদেত সম।
িক সিু তার কাজও বািড়েয় িদেয়েছ অিমত, নাহেল ছয় বছেরর িরয়া অত জানেতা নািক!
আিদেখতা কের মেয়েক ফােন িজাসা কেরেছ অিমত, হােলা িেস, তামার বাথ-ড পািটর কী িথম রাখেছা?
গাপূজা পােেল িথেমর কথা েনেছ িরয়া, িক জিদেনও িথম রাখা হয় তা তার জানা িছল না। তেব িথেমর সে িরয়া
খিু শই হয়, স কলকল কের বেল, নাহ ডািড, তুিম নই, মাা ওসব জােন না।
অিমেতর গলা থেক আদর ঝের পেড়, আা, আিম মাােক বেল দব, িক কী িথম রাখা যায় িেস?
ছা িরয়া পরামশ দওয়ার চা কের, ীন-হাউস িথম কমন ডািড?
অিমত বেল, ধরু , ওসব নয়, নতুন িকছ ু চাই, সামিথং ভির ি।
তারপরই অিমত চঁিচেয় উেঠেছ, আইিডয়া আইিডয়া, াইিল িথম রােখা।
সিু তা আকাশ থেক পেড়েছ, াইিল িথম?
অিমেতর গলায় খিু শ, ইটস ভির ইিজ স,ু াইিল কক হেব, িরটান িগফেটর জন াইিল িডজাইন বােগর অডার িদেয় দাও,
আজই, নাহেল জিদেনর আেগ িদেত পারেব না।
এত েণ িরয়ার চাখমখু থেকও খিু শ উপেচ পড়েছ, ডািড, বাথ-ড াউেনও াইিল চাই।

অিমতেক সিু তা িনেজ পছ কের িবেয় কেরিছল, তবু আইেফান, আইেফােন পরপর সাজােনা ইেমািজ দখেলই সিু তার মেন
পেড় ওয়ান-ইনফাইনাইট-লপ
ু , কািলেফািনয়া, অােপেলর অিফস আর সাহমদােক। য ইেমািজ িনেয় সিু তা অিমত পেু রা
প ৃিথবী সারািদন নাড়াচাড়া করেছ, তা তিরর িপছেন িকছটাু হেলও সাহমদার অবদান আেছ বিক।
সাহম সিু তােদর পাড়ার ছেল, লখাপড়ায় িিলয়া, এখন িসিলকন-ভািলেত থােক, অােপেল কাজ কের।
সািসওলিজর মেয় সিু তা বেলিছল, যাই বল সাহমদা, এই হেয়েছ এক, মানেু ষর ইেমাশন যত কমেছ, ইেমািজর সংখা তত
বাড়েছ। আেগ িছল গােয় গতের ক কের লােকর বািড় যাওয়াআসা। তারপর ঘের ঘের টিলেফান এেলা, ধমু া সক বজায়
রাখার জন যাতায়াত অেনকটা কমেলা, পারিরক খাঁজখবর নওয়া বা িনয়মমািফক লাকেলৗিককতা টিলেফােনই সারা হত।
এেলা মাবাইল ফান,  হল মেসজ িবিনময়। ফােন কথা হেল, েয়াজেনর সে অেয়াজেনর সও এেস পেড়, এই
সময় িনেয় টানাটািনর বাজাের অত খজেু র কথায় কাজ কী বাপ,ু তার থেক ি মেসজই বটার, িঠক যতটুকু েয়াজন। আর
এখন হেয়েছ ইেমািজ, ভােলাবাসা মবাসা জানােনার জন -লাইন লখারও সময় নই, িলখেত গেল তা ভাবেত হয়, অত

ভােব ক, তার থেক সফ এ িসিকওর, জা িসেল এ স।
সিু তার লকচার েন সাহম িমিটিমিট হেসেছ, ইেমািজ আসেল একটা জাপািনজ শ, ‘ই’ অথ ছিব আর ‘মািজ’ অথ িচ,
ইংিরিজ শ ইেমাশন বা ইেমািটকেনর সে উারণ বা বানােনর িদক থেক িমল পেু রাপিু রই কাকতালীয়। উিনশেশা িনরানই
সােল থম জাপােন ইেমািজ তির হয়, মাবাইল ফােন ববহার হত। ধীের ধীের ইেমািজ এত পপল
ু ািরিট পল য আজ গল,
অােপল, মাইোসফট, ফসবক
ু , টুইটার সবাই ইেমািজ ববহার করেছ এবং িনেজর মত তা রদবদলও কের িনেয়েছ। পিরবতন
তা আসেবই সিু তা, এবং সটা পিজিটভ সে হণ করাই ভােলা। িত বছর কত নতুন নতুন ইেমািজ বাজাের আসেছ।
মজার বপার, একই ইেমািজর অথ ান কাল পা ভেদ িভ হেয় যায়। আিম বলেত চাইিছ, একই ইেমািজ দেখ একজন বয়
মানষু যা িচা করেবন, ছেলেছাকড়ারা হয়েতা অনরকম মােন করেব।
সাহমেক থািমেয় দয় সিু তা, তার মােন ইেমািজ কান ইেভাক অনভ
ু িূ ত এবং আেবেগর এক বণালীেক?
ির দ ৃিেত সিু তার িদেক তািকেয় সাহম বেলিছল, হাঁ।
সিু তা যখন াস নাইেন, সাহম তখন হায়ার-সেকাির দেব। সাহমদার জন পাড়ার সব মেয়ই কমেবিশ িফদা িছল। িক
সব মেয়র মেধ সাহমদা একটু অনরকম চােখ দখত সিু তােক, অনরকম চােখ মােন সিু তার ওপর খবু মাতির
ফলাত।
যিদও সরকম অেথ সিু তােক কানিদনই সাহম ম িনেবদন কেরিন, তবু সাহেমর জন অেনকিদন অেপা কেরিছল
সিু তা। সাহম অােমিরকা চেল যাওয়ার পর অিমেতর সে িনেজেক জিড়েয় নয় সিু তা। তেব ফসবক
ু , হায়াটসঅােপ
সাহেমর সে তার যাগােযাগ আেছ।
হাঁ, এই হায়াটসঅােপই সাহম হাত খেু ল িবাস ইেমািজ পাঠায় সিু তােক, সিু তাই সহজ হেত পাের না, রলাল দেয়র
ছিব সাহমদােক পাঠােত আজও তার বাঁেধা বাঁেধা ঠেক। সাহম যখন এক ফলু পাঠায়, তার মেধ একটা লাল গালােপর
কুঁিড় অবশই সিু তার চােখ পেড়। য লাল গালাপ ষােলা বছেরর সিু তার চেু ল দেখ সাহম বেলিছল, তােক একদম
নািয়কা নািয়কা লাগেছ।
সাহমেক িনেয় ভাবনার মােঝ রাজারহাট থেক সেু রেশর ফান আেস, মাডাম পদার রেডর সােল এেনিছ, আজ একবার
আসনু ।
রাজারহাট থেক ফরার পেথ অিমেতর পরামশ অনযু ায়ী বাথ-ড িরটান িগফেটর অডার িদেয় দয় সিু তা।
কেকর ববাও সহেজই হেয় গল, সিু তার এক বাবী হাম-মড কেকর িবজেনস কের, সই কক বানােব।
িনউমােকট থেক বিরেয় পাক-ীেট ছেলিটেক দখেত পল সিু তা, একটা কােলা রাগা-পাতলা দশ-বােরা বছেরর ছেল,
তার হােত একেগাছা বলনু , রিঙন বলেু নর গােয় রংেবরেঙর িমি হািসর াইিল।
ছেলটােক দেখই সিু তা গািড়েত ক কেষ, ইেয়স আইিডয়া।
িমি হািস, দাঁত বার করা হািস, আরও পাঁচ রকেমর হািস আঁকা বলেু নর অডার দয় স। বাা ছেলটা বশ চালাকচতুর, িনেজ
থেকই বেলেছ, িঠকানাটা দান মাডাম, আিম আপনার বািড়েত বলনু পৗঁেছ দব।

সিু তা মেসজ কের অিমতেক, নম শষ, খাবােরর অডারও কমিট, রিঙন কাগজেলা ধু পেড় আেছ, তুিম এেস িরয়ােক
সে িনেয় বািং বানারেলা কেরা, িরয়ারও হােতকলেম শখা হেব, আিম একা দশিদক আর সামলােত পারিছ না।
াইিল িথেমর জিদন িনেয় িরয়া খবু উেিজত।
অিমত মজা কেরেছ, বুেদর সে হািস াকিটস করছ, টাটকা এবং বািস? বুেদর বেলছ য জিদেনর িথম াইিল?
ওপেরর পািটর সামেনর েটা দাঁত সদ পেড়েছ িরয়ার, স ফাকলা হািস হেস বেল, ইেয়স ডাড।
সিু তা িজাসা কের, একা াই করছ, না আরও কউ তামার সে িফরেছ?

শষ অবিধ একা দাকা কউই াই কেরিন, িবেশষ কােজ অিমতেক িটিকট কােল করেত হেয়েছ। রােগ ঃেখ গজগজ করেত
করেত একা সিু তাই রিঙন কাগজ কেট বািং বানার তির কেরেছ।
জিদন সকােল অিমত াইপ কেরিছল, িরয়া মখু দখায়িন। দা িদদা এেসেছ বািড়েত, িদদার তির পােয়সও িরয়া বাজার
মেু খ খল।
বলনু ওয়ালা ছেলিট যথাসমেয় াইিল বলনু ডিলভাির কের গেছ। অেনকেলা টাকা একসে হােত পেয় ছেলটা খবু খিু শ
হেয়েছ আজ। অিমেতর ওপর িবরি এেলই সাহমদার কথা খবু মেন পেড় সিু তার। সাহমদা এত বড় চাকির কের,
সাহমদার তা আটটা পাঁচটা অিফস, অিমেতর মত এত টুর তা করেত হয় না সাহমদােক!
অােমিরকােত থেকও সিু তার মেয়র জিদন ভােলিন সাহমদা, িরয়ার জিদেন েভা জািনেয় িঠক মেসজ কেরেছ।
নাহ, আজ সাহমদার মেসেজর উেরর সে একটা রড-হাট অবশই পাঠােব স।
জিদেনর ছিব তুলিছেলন সিু তার বাবা। াইিল কক িঘের দাঁিড়েয় এক ঝাঁক রিঙন জাপিত, তােদর মাথায় াইিল কাপ,
চারপােশ াইিল বািং, াইিল বলনু । বুর জিদেন এেস বাােদর মেু খও ঝলমল করেছ হািস, ধু িরয়ার মেু খর হািসটা
িঠক টাটকা নয়, কউ তােক বােরবাের িেস বেল ডাকেছ না, ডািডর অনপ
ু িিতেত তা বািস দখাে।
িরয়ার মেু খর িদেক তািকেয় সিু তার বক
ু িচের দীঘাস বিরেয় আেস, সািসওলিজর মেয় সিু তা মেন মেন ভােব, ইেমািজ
কান ইেভাক অনভ
ু িূ ত এবং আেবেগর এক বণালীেক, এই মহু েত
ূ বলেু নর গােয় িমি হািস নয়, অথ িদেয় কনা সেু খর িত
বের হািস দখাে যন।
জিদেনর পািট থেক সের আেস সিু তা, এখন সাহমদাই তার একমা আয়।
সাহমদার মেসজটা আবার পড়িছল সিু তা, টুং কের একটা আওয়াজ, ওহ সই সপ
ু ারভাইজােরর মেসজ, মাডাম আপনার
পছ করা পদার রড ঘেরর রেঙর সে দাণ মািনেয়েছ, একবার এেস দেখ যােবন।
অনমন সিু তার আঙলু আইেফােনর টাচিেন রলাল দয় খঁজ
ু িছল। িশট, সপ
ু ারভাইজােরর মেসজ খালা িছল, রলাল
দয় চেল গেছ তার কােছ।

অনমন সিু তা সজাগ হেয় ওেঠ, স লক-রােড বেসও রাজারহােট সেু রেশর দঁেতা হািস দখেত পায়।
দয় দওয়ার বপাের সিু তার কন য এত ভুল হয়!
সাহমদােক আর রড-হাট পাঠােনা হয় না সিু তার, িনেজর ভুল শাধরােনার জন সেু রশেক মেসজ করেত স ব হেয়
পেড়।

