জােনা পেু র ঘমু ােল িক হয়?
-িক হয়?
-তমন িকছ ু না।ওজনটা ষাট থেক পচাের িগেয় দাঁডা় য়।
আমার কথায় সিু  িকছ ু বলেলা না।তেব এটুকু বঝ
ু েত পারলাম য,ও িনেজেক কমন যন আড় চােখ দখার চা করেছ।হয়েতা
ভাবেছ ঘমু ােনার কারেন ওর িনেজর কান পিরবতন হেলা িকনা।
.
আিম িকছ ু বলার আেগই সিু  মখু গামডা় কের বলেলা,
-তারমােন আপিন বলেত চােন আিম মাটা হেয় যাি?
আিম মেয়টার কথায় মচু িক হেস বললাম,
-আিম কখন সটা বললাম।তেব এভােব চলেত থাকেল ওরকম হেত খবু বিশ সময় লাগেব না।
আমার কথায় সিু র রাগটা মেন হয় একটু বেডই় গেলা।মেয়টা আমার িদেক তািকেয় বলেলা,
-আপনার কমন মেয় পছ?
সিু র কথায় আিম হািস আটেক রেখ আে কের বললাম,
-আর যাই হাক,ওরকম ঘমু কাতুের আর ওজনটা ষাট থেক পচাের িগেয় দাঁডা় েনা মেয় পছ না।
কথািট বেল আিম দাঁডা় লাম না।ছাদ থেক নেম এলাম।তেব এসময় মেয়টার মেু খর অবাটা কমন িছল এটা হয়েতা জািন
না।িক সটা য মােটই াভািবক িছল না এটা বশ ভালভােবই বঝ
ু েত পেরিছ।
.
শিফউল সােহেবর সােথ যিদন থম দখা হয় সিদন বশ শীত িছল।সার পর যখন আিম ওনার বাসার িয়ংেম বেস
িরিতমত কাঁপিছ তখন উিন মাই গাসল কের বর হেলন।
আিম ওনার িদেক বশ িকছন
ু অবাক চােখই তািকেয় িছলাম।এই বয়েস লাকটা গাসল শেষ িদি হািসখিু শ মখু িনেয়ই
আমার সামেন এেস বসেলন।দেখ মেনই হে না য উিন মাই গাসল কের আসেলন।ওনার এ অবা দেখ আমার কাঁপিু নটা
িনিমেশই দূর হেয় গেলা।
আিম িকছ ু বলার আেগই শিফউল সােহব হািসমাখা মেু খ বলেলন,
-তা ইয়াং মান কমন আেছা?
-ী ভাল।আপিন?
-আমােক দেখই বঝ
ু েত পারেছা আিম কমন আিছ।

লাকটার কথায় আিম মচু িক হেস আিম মাথা নাডা় লাম।আিম একটু চপ
ু থেক বললাম,
-আসেল আিম এেসিছলাম….
শিফউল সােহব আমােক পেু রা কথা বলেত না িদেয় উিন বলেলন,
-হা জািন কন এেসেছা।তামার যিদ মলা পছ হয় তাহেল তুিম কালই এেস উঠেত পােরা।
-আিমও সটাই চািলাম।আা তাহেল আজ আিম উিঠ।
-িক বেলা,অত চা খেয় যােব তা।
শিফউল সােহেবর কথায় আিম মচু িক হেস বললাম,
-আজ না।এখন থেক তা িতিদনই দখা হেব।অন কান িদন আসেবা।
-আের বাবা শাল চা,তুিম খেয়ই দেখা।আমার মেয় বশ ভাল চা বানায়।
় াম।আসেল এখান থেক
লাকটার কথায় আিম আর না করেত পারলাম না।ইে না থাকা সেও আিম সাফায় বেস পডল
অিফসটা বশ কােছই হয়,তাই বাসাটা নওয়া।
.
আিম চােয় চমু ক
ু িদেয় সামেন দাঁিডে় য় থাকা মেয়টার িদেক তাকালাম।কতন তািকেয় িছলাম খয়াল নই।তেব এরকম িমি
মেয়র হােতর চা য খারাপ হেব এটা ভাবাও বাকািম ছাডা় িকছ ু না।খারাপ হেতই পাের না।কান ভােবই না।িক আমার মত
মেয়টা য আমােকও আড় চােখ দখেছ এইটা আমার চাখ এডা় েলা না।
আিম আর বসলাম না।এিদেক সা গিডে় য় রাত হেয় গেছ।আর এতন েমর ভতের আিম য শীতটা অনভ
ু ব কেরিছ সটা
এখন বশ কট আকার ধারন কেরেছ।আিম িলফেট না চেড় িসিড় বেয় নামেত  করলাম।এেত হয়েতা শীতটা একটু কমেত
পাের।তেব মেন হে না এেত খবু একটা কাজ হেব।আিম গইট িদেয় বর হওয়ার আেগ শষ বােরর মত আরও একবার
িবিংটার উপেরর িদেক তাকালাম।বাইের থেক দখেত যতটা স
ু র ভতরটা এর থেক একটু বিশই স
ু র।
আমােক যখন কও একজন পছন থেক ডাক িদল তখন আিম গইট িদেয় বর হেয় বাইের এেস দািডে় য়িছ।আিম ঘেু র
় য়ালার সই িমি মেয়টা।আিম িকছ ু বলার আেগই মেয়টা আমার িদেক একটা চাদর এিগেয় িদেয়
দাডা় েতই দিখ বািডও
বলেলা,
-বাবার সামেন আপনার শীেত কাপিু নটা লক
ু ােত পারেলও আিম িক িঠকই বেু ঝিছ।ধন এটা িনন।
আিম মেয়টার কথায় চাদরটা হাত বািডে় য় িনেয় বললাম,
-ধনবাদ।িক এটা ফরত দেবা িকভােব?
আমার কথায় মেয়টা এবার একটু জােরই হেস উঠেলা।আিম িক িকছ ু ভুল বললাম নািক!তেব মেয়টা সােথ সােথ হািসটাও
বশ িমি।মেয়টা হািস থািমেয় বলেলা,
-আপিন িনই বাসাটা অনকারও জেন ননিন।সা আপিন না চাইেলও আপনােক এখােন আসেতই হেব।তখন না হয় িদেয়
দেবন।
কথািট বেল মেয়টা আর দাঁডা় েলা না,ভতের চেল গেলা।আর আিম দাঁিডে় য় রইলাম বকুেবর মত।আসেল  িদন পর থেক য
আমােক এখােনই থাকেত হেব এইটা একদমই মাথায় িছল।আিম আর িকছ ু ভাবেত পারলাম না।শীেত একদম কন
অবা।আিম চাদরটা গােয় জিডে় য় এই িপচ ঢালা রাায় সািডয়ােমর আেলােত কেয়ক কদম এিগেয় িগেয় আবার িবিংটার
িদেক তাকালাম।িতন তলার বলকুিনেত আিম একটা মানেু ষর অবয়ব দখেত পলাম। আেলা না থাকায় মখু টা দখা না গেলও
আমার বঝ
ু েত বািক রইেলা না ক ইিন।আিম আর দাঁডা় লাম না।তেব মেন হে আজ ধু বাসা ভাডা় নইিন,সােথ অনিকছওু
িনেয় যাি।অন িকছ।ু
.
় য়ালার সই িমি মেয়টার নাম য সিু  এইটা আিম জেনিছলাম মেয়টােক চাদরটা িফিরেয় দওয়ার সময়।তেব সিদন
বািডও

ওর নামটা ছাডা় িকছইু জানেত পািরিন।আসেল িকছ ু বলেতও পািরিন।
তেব িকছিদন
ু লাম য সিু র সােথ সিু র বাবাও আমােক বশ পছ কের।মােঝ মােঝ শিফউল সােহব িনেজই
ু যেতই এটুকু বঝ
আমার েম চেল আেসন।খবু আািয় মানষু ।ওনােক স িদেত আমারও খারাপ লােগ না।বশ িমক,সােথ মজার একটা
মানষু ।
সিু র মা মারা যাওয়ার পর শিফউল সােহব ই মেয়েক আগেল রেখেছন।উিন আমার সােথ এমন িকছ ু শয়ার কেরন য মােঝ
মােঝ মেন হয় আিম ওনার খবু কােছর কও।খবু কােছর।
.
আজ ায় সাহ খােনক হেব সিু র সােথ দখা হয় না।একবার ভাবলাম ওেদর বাসায় িগেয় দেখ আিস িক কন যন যেত
পারলাম না।অবশ ওেদর বাসায় য আিম যাইিন তমন না।িক এই িবষয়টা একটু িভ রকম।ওেক ছাডা় য এতটা খারাপ
লাগেব ভাবেতও পািরিন।
এসব ভাবেত ভাবেত আিম িসিড় িদেয় নামেতই শিফউল সােহেবর সােথ দখা।আমােক দেখই উিন দাঁিডে় য় গেলন।তেব আজ
ওনার মখু টায় কমন যন মিলন ভাব আিম ল করলাম।আিম িকছ ু বলার আেগই শিফউল সােহব আমার িদেক মিলন মেু খই
তািকেয় বলেলা,
-কমন আেছা বাবা?
-ী চাচা ভাল।িক আপিন মেন হয় ভাল নই।
আমার কথায় লাকটা দীঘাস ফেল বলেলা,
-মেয়টা কেয়কিদন হেলা িক হেয়েছ িকছইু বঝ
ু েতিছনা।
সিু র আবার িক হেলা।ও িক িঠক আেছ।হঠাৎ ই আমার বেু কর ভতর কমন যন মাচড় িদেয় উঠেলা।আিম িকছ ু বলার আেগই
উিন আবার ও বলেলন,
-িকছিদন
ু হেলা িঠকভােব খাে না,ঘমু াে না।িকছ ু িজেস করেল িকছ ু বলেছও না।বাবা তুিম িক একটু মেয়টার সােথ কথা
কথা বেল দখেব।আমার মেন হয় তামােক ও সব বলেব।
শিফউল সােহেবর কথায় আমার আর বঝ
ু েত বািক রইেলা না য মেয়টা কন এমন করেছ।সিু  য আমার কথাটা এতটা
িসিরয়াস ভােব নেব ভাবেতও পািরিন।আিম শিফউল সােহেবর িদেক তািকেয় বললাম,
-আপিন িচা করেবন না।আিম দখিছ,সব িঠক হেয় যােব।
কথািট বেল আিম শিফউল সােহেবর সােথ ওনার বাসায় আসেতই উিন সিু র মটা ইশারায় দিখেয় িদেলন।আিম ওনােক অভয়
িদেয় সিু র েমর িদেক আগালাম।
আিম যখন সিু র েম তখন মেয়টা বলকুিনেত দাঁিডে় য় আকাশপােন চেয় আেছ।হয়েতা আমােক ল কেরিন।আিম সিু র
পােশ িগেয় দাঁিডে় য় বললাম,
-কও একজন নািক িঠকভােব খাে না,ঘমু াে না।
আমার কথায় মেয়টা ঘেু র তািকেয় আমােক দেখ একটু চমেকই উঠেলা।িকছটাু চপ
ু থেক বলেলা,
-সটা আপনার না জানেলও চলেব।
-চলেব না বেলই তা জানেত আসলাম।
-আপনােক ক বলেলা?
-তামার বাবা।
-এই বাবাটা না,যাই হাক আপনােক বলেবই।
আিম সিু র কথায় ওেক ধের আমার িদেক ঘিু রেয় বললাম,
-আমার লমু ল
ু ু মেয়ই পছ।একদম তামার মত।

আমার কথায় সিু  এবার অিভমােনর সেু র বলেলা,
-তাহেল ওই িদন ওই কথা বলেলন কন?
-এমিনেতই।িক তুিম য আমার কথাটা এভােব মানেব আিম ভাবেতও পািরিন।
-আিম আপনার জেন সব করেত পাির।
সিু র কথায় আিম মচু িক হেস বললাম,
-আমার কথায় সব করেত পােরা।তাহেল চেলা খােব।
কথািট বেল আিম ঘরু েতই সিু  পছন থেক বলেলা,
-তুিম খািয়েয় দেব?
সিু র মেু খ তুিম েন কমন যন খারাপ লাগেলা না।মেন হে ওর মেু খ এই তুিম ডাকটাই বশ ভাল মানায়।আিম সিু র িদেক
তািকেয় বললাম,
-তুিম িক আমার িবেয় করা বউ,য খািয়েয় দেবা।
আমার কথায় সিু  আমার িদেক এিগেয় এেস বলেলা,
-িবেয় করেব আমায়?
-িক শিফউল সােহব?
-বাবা সব জােন।আিম অেনক আেগই বেলিছ।
সিু র কথায় আিম িক বলেবা ভেব পলাম না।তেব এটুকু বঝ
ু েত পারিছ এখন যিদ মেয়টােক জিডে় য় না ধির তাহেল ওর িত
আমার অিবচার করা হেব।িক সই সাহসটাও তা পাি না।আমার মেনর কথাটা সিু  িকভােব বঝ
ু েলা আমার জানা
নই।মেয়টা আমােক িকছ ু না বেল শ কেরই জিডে় য় ধরেলা।বশ শ কেরই।
় ার পােশ দাঁিডে় য় আেছন আর
আিম সিু েক খািয়েয় িদি আর মেয়টা তািকেয় আেছ আমার িদেক।ওিদেক শিফউল সােহব দডজ
িমিটিমিট হাসেছন। আর আিম ভাবিছ অন কথা।এরকম র মশাইেক হাতছাডা় করা যােব না।কান ভােবই না,কান মেতই
না।

