রাত ায় দডট় া। ঘমু ােনার আেগ উপত
ু হেয় েয় ফইসবেু কর টাইমলাইন চইক করিছলাম। হঠাত কের নািটিফেকশন
আসেলা,  িরেকােয়ের। স
টানা টানা চাখ,
ু রী নারী। অুত স
ু রী। াফাইল িপকচােরর ছিবটা দখলাম িকছণ।
ু
চােখ কাজল টানা। চল
ু েলা একপােশ িসঁিথ করা। ঠাঁেট িলপিক বেল মেন হেলা না, িলপেজল বা িলপোস টাইেপর িকছ।ু

এক বড় ভাই বেলিছেলা- স
ু রীেদর না করেত হয় না, করেল অিভশাপ লােগ। অিভশােপর ভেয়ই িরেকােয় এে করলাম।
িক আশংকা মেন বঁদু বঁদু করিছেলা, স
ু রী এমন নারী কেনা আমােক  িরেকােয় পাঠােব! আিম তা দূেরর কথা, আমার
বংেশর কউও তাঁেক চেন না। িরেকােয় এে কের িচতল মােছর মেতা পের রইলাম।
১০ িমিনটও যায়িন, মেসাের টুং কের আওয়াজ হেলা। সই স
ু রী নারীর মেসজ- ‘ভােলা আেছন তা?’ মেসজ দেখ
িনেজেক ানচােট বিসেয় দখলাম- কােনািদন িনউমােকট িকংবা পেহলা বশােখর ভীেরও এর সােথ আমার দখা হয়িন, কথা
হওয়া তা মহাকােশর সােটলাইেটর সমান। সােথ সােথ িসন করেল আবার এেদর ভাব আকােশর ফানসু হেয় যায়, আবার না
করেলও ‘গাণায় ধরলাম না’ তে মাইনাস! তার াফাইল িপেকর িদেক বশ িকছণ
ু তাঁিকেয়, িকছণ
ু চাখ ব কের থেক
উর িদলাম- এই তা, আপিন? স বলেলা, হাঁ চলেছ। কী চলেছ তা আর  করা গেলা না।
আপনার অেনক মন খারাপ, তাই না?
আপিন কী কের বঝ
ু েলন!
আিম কথা না বািডে় য় বললাম- রােত তা পেট িকছইু দনিন, পট ঠাা থাকেল মন খারাপ একটু সহনীয় থােক।
আিম খাইিন এটা ক বলেলা আপনােক?
পেু রও তা সকােলর খাবার খেয়েছন, এেতা অিনয়ম করেল কমেন হেব!
আপিন আমােক িচেনন বা আমার বাসায় কউ এমন কউ আেছ য আপনােক এসব কথা বেলেছ?
না, কউ বেলিন, আিম বললাম। পাঁচ িদন ধের ামী তা দেশর বাইের, িঠক মেতা কথাও হে না, অথচ আপিন ফান
বাজেলই ভাবেছন, ামী কেরেছ, িক এর মেধ মা চারবার কথা হেয়েছ।

হায়াট! অাই, অাই, আপিন বেলন তা আপিন ক? িকভােব সব জােনন? বেলন বেলন, এখিু ন বেলন।
আপনার বাাটার তা গতকাল হালকা র এেসিছেলা, একটু ডাােরর কােছ িনেয় গেলই পারেতন, এখনকার র তমন
ভােলা না।
আিম আর িকছ ু জানেত চাি না, আপিন বেলন আেগ, ক আপিন? ক আপিন?  আর ইউ?
বাাটা সকােল আইসিম খেত চাইেব। খেত িদেয়ন না, ঠাা লেগ যােব। িেজ য ই ব আইসিম আেছ, সটা িডেপ
রেখ দন, যােত স খঁেু জ না পায়। অয়ন সােহব, আপিন িক আমার টট পডে় ছন? আিম বলিছ- ক আপিন?
আিম অয়ন। নামটা বড় বান রেখিছেলা, অবশ আা এ নােম ডােক না। আা ভেবিছেলন বড় হেয় আিম িবশাল বড়
একজন পদাথবীদ হেবা, হওয়া হয়িন। পদাথিবান িনেয় পডা় ই হয়িন। এসএসিস ইাের পেডি় ছলাম। হা হা হা।
আপিন হাসেছন! আপিন আমার সেক িকভােব এেতা িকছ ু জােনন? আমােক িচেনন? আমার দম ব হেয় যাে, বেলন বেলন
এুিণ বেলন।
আপনার অিফেস খােলদ নােম একজন আেছ, য আপনােক ভীষণ পছ কের, আপিনও তােক বশ পাা দন, এর থেক একটু
দূের থাকেবন, তার উেশ ভােলা না।
খােলদেক আপিন িকভােব চেনন? আপিন ক বেলন তা, ক আপিন, িকভােব সব জােনন?
নাহ! িচিন না। এখন আপনার ামীেক একটা ফান িদেত পােরন, উিন ি আেছন এখন।
আপিন িক আমার ামীেক িচেনন?
নাহ, দিখিন কখেনা, জািনও না।
তাহেল িকভােব বলেছন?
কথা শষ কের আপনার ঘিু মেয় যাওয়া উিচত। আগামীকাল সকােলর িদেকই আপনার বাসায় মহমান আসেব।
হায়াট! আপিন িক আমােক দখেত পােন, আমার এসএমএসেলা পডে় ত পারেছন?
টট কনভােসশেন দখা যায় না, আর মেসাের অেনর ফােনর এসএমএস পডা় যায় না।
আাহর দাহাই লােগ- বেলন আপিন ক? িকভােব সব জােনন? বেলন বেলন িজ।
আপনার এখন আপনার ামীেক ফান করা উিচত।
আপনােক কল িদি, ধেরন।
আিম রােত ফােন খবু কম কথা বিল। সা না কল িজ।

না না না, আমার জানেত হেব ক আপিন, িকভােব আপিন সব জােনন, আমার জানেত হেব, নইেল আিম দম ব হেয় মারা
যােবা।
আপিন উনােক ফান কেরন, এটা জির। সেক ইেগা ভােলা িকছ ু বইেয় আেন না।
না, আেগ আপনার সােথ কথা বলেত হেব। এ ইট আেজ টু িম, রাইট নাও।
আিম চািটং থেক বর হেয় এেস ফানটা বািলেশর পােশই রেখ উপের িসিলংফােনর িদেয় তাঁিকেয় রইলাম। এিদেক, ফােন
এেকর পর পর কল বেজই যাে।

