পা বছেরর ইকবাল সােহবেক পাশ কািটেয় চেল যািল চিশ বছেরর িনিত৷ িনিতর শািড়র আঁচলখানা টেন ধরেলন
িতিন৷
‘দাঁড়াও, আমার সােথ তুিম এমন ববহার কন কর?’
‘কমন ববহার কির?’
‘কথা বেলা না, কমন এিড়েয় চল৷’
‘তা আপিন আমার থেক িক আশা কেরন? ওেগা নেছা, ভােলাবাসাবািস রামা এসব করব?’
‘ামী িহেসেব তামার থেক এটা আশা করাটা কী আমার ভুল?’
‘ভুল নয় অনায়৷ আপিন আমার সােথ আর কত অনায় করেত চান? আমােক িবেয় কেরেছন৷ আা বেলন আপিন আমার যাগ?
আপিন আমার বাবার বয়সী৷ আপনার মত একটা মানেু ষর সােথ আমার িবেয় হওয়াটা িক াভািবক?’
‘াভািবক নয় িক এ িবেয়র িবষেয় আিম তা তামােক জার কিরিন িকংবা তামার মা বাবােকও নয়৷ তারা ও তুিম ায়
রািজ হেয়েছা িবধায় িবেয় কেরিছ৷ এখােন আমার দাষটা কাথায় বলেত পােরা িন?’
‘মা বাবা রািজ হেয়েছ আপনার টাকা দেখ আর আিম কখেনাই রািজ হইিন৷ আমােক তারা জার কের িবেয় িদেয়েছ৷ ইনফা
িবেয়র িদন আমার িমেকর আমােক এেস িনেয় যাওয়ার কথা িছল৷ িক স আেসিন বেলই আিম আপনােক িবেয় করেত বাধ
হেয়িছ৷’
‘স আসেল তা তুিম তার সােথই চেল যেত৷ স না আসার কারেণ আমােক তামার িবেয় করেত হেয়েছ এখােনও তা আিম
দাষী নই৷ আর তুিম কাউেক ভােলাবাস তা তা িবেয়র আেগ আমােক জানােত পারেত৷’
‘মা-বাবা আমােক জানােনার সেু যাগ দয়িন৷’
‘বা দাষ করল অনরা আর শাি পাি আিম?’
‘আপিনই বা কন বেু ড়া বয়েস আমার মত একটা মেয়েক িবেয়র াব িদেলন?’
‘আিম িবেয়র জন িবধবাই খঁজ
ু িছলাম িক আাহর ইে হয়ত িভ িছল তাই তামার সােথই আমার িবেয়টা হল৷ তা তামার
িমক তামােক কন িনেত আসল না?’
‘জািননা৷ জেনই বা এখন িক লাভ হেব? আমার তা িবেয় হেয়ই গেছ৷ আপিন তা আর আমােক ওর কােছ যেত িদেবন না৷’
রিকং চয়াের বেস িসগােরট টানেত টানেত ইকবাল সােহব বলেলন—
‘যিদ যেত দই তুিম যােব?’
িকছ ু না বেল তািকেয় রইল িনিত৷
‘কী হল? যােব?’

‘আিম তা সিদেনর পর আর ওর সােথ যাগােযাগ কিরিন৷’
‘তাহেল যাগােযাগ কর৷ আিম তামােক ম
ু কের িদলাম৷ ভােলাবাসািবহীন ধু কাগেজর সকটােক বাঁিচেয় রাখার কান
েয়াজন নই৷’
 কুচেক ইকবােলর িদেক এক দ ৃিেত তািকেয় রইল িনিত৷ কথােলা িবাসেযাগ মেন হে না৷
‘সিত বলেছন? পের আবার ঝােমলা করেবন না তা?’
‘আমার উপর শতভাগ িবাস রাখেত পার তুিম৷ যাও তামার িমেকর সােথ কথা বেল দখ৷’
িনিত চােয়র কাপ িনেয় ম থেক বিরেয় গল৷
“লাকটা কী বলেছ এসব? সিত তা? তাহেল িক নািফেজর সােথ আিম কথা বলব? িক কন বলব? ও জানত আমার িবেয়,
তারপরও আমােক িনেত এল না৷ ও যিদ আমােক ঠকােনার জন এমন কের? কান িবপদও তা হেত পাের৷ লাকটা যেহতু
সেু যাগ িদে কথা বেল দিখ৷”
ফান করল নািফজেক৷
‘হােলা৷ ক বলেছন?’
‘িন বলিছ৷ কমন আেছা তুিম?’
‘িন তুিম? আিম তামার নের কল িদেয়িছলাম িক ব পেয়িছ৷ তামােদর বাসায় িগেয় িন তুিম ামীর সােথ চেল গছ৷
কউ তামার বাসার িঠকানা িকংবা নর িকছইু দয়িন আমােক৷’
‘তামার কথােলা কন িবাস করব আিম? তুিম যিদ সিদন সিঠক সমেয় আসেত তাহেল আমার িবেয়টাই হত না৷ আজ যা
হেয়েছ সব তামার জন৷’
‘জািন আিম৷ িক সিদন এমন একটা িবপেদ পেড়িছলাম য আিম যেত পািরিন৷ িবপদ তা আর সময় বেু ঝ আেস না৷’
‘হেয়েছ আর নাটক করেত হেব না৷’
‘িবাস কেরা আিম নাটক করিছ না৷ সিদন আমার বােনর এিেড হেয়িছল৷ জীবন মরণ অবা িছল৷ এ অবায় ওেক আর
মােক রেখ আিম িকভােব িবেয় করেত যতাম? তুিম হেল পারেত?’
একটা দীঘিনাস ছেড় বলল—
‘না৷ এখন তামার বান কমন আেছ?’
‘আেছ আেগর চেয় ভােলা৷ তামার ামী তামার সােথ কান জার জবরদি কেরিন তা?’
‘িবেয়র পর তুিম এসব িজেস কেরা কান অিধকাের? িতিন আমার ামী৷ িতিন ইে করেলই…’
‘তার মােন তুিম তােক ামী িহেসেব মেন িনেয়েছা? তাহেল আমােক কন ফান করেল?’
‘না, মািনিন৷ তার সােথ আমার ামী ীর কান সক হয়িন৷ তােক আিম তামার কথা বেলিছ৷ িতিন বেলেছন আিম তামার সােথ
গেল তার কান আপি নই৷’
‘কী? এত সহেজ মেন িনল? িনয়ই কান বদ মতলব আেছ শালার৷ তুিম ওর কথায় একদম িবাস করেব না৷ আিম যা বলিছ
শান তামার গয়নাগািট যা আেছ সেলা িছেয় রখ৷ আিম একটা িঠকানা দব সখােন পর এেস পড়েব৷ আমরা িবেয় কের
সংসার করব৷ িঠক আেছ?’
‘আমার িবেয়র পরও তুিম আমায় িনেত চাও?’
‘িবেয় হেয়েছ তা িক হেয়েছ? তুিম তাড়াতািড় এেস পড়৷ আিম চাইনা তুিম ঐ লাকটার সােথ থােকা৷ একটা কথা বলব?’
‘বেলা৷’

‘লাকটা তা অেনক বড়েলাক৷ তামােক অেনক গয়না িদেয়েছ তাই না?’
‘হাঁ৷ কন?’
‘আের গয়নােলা সব িনেয় এস৷ ওেলা তা তামারই৷ আমােদর ভিবষেত ওেলা কােজ লাগেব৷’
‘দখা যাক৷ তাছাড়া ওনার িজিনস আিম নব কন? তুিম যমন কের রাখেব আিম তােতই খিু শ৷’
‘আের এত নীিতবাক বেলা না তা৷ িনেয় এস সব৷ রাখিছ এখন৷’
‘কথা বলল তামার িমক?’
‘হাঁ, আপিন এখােন কন? আমােদর কথা নিছেলন?’
‘না৷ মাই এলাম৷ তুিম কী তার কােছ যাো?’
‘হাঁ৷ পর যাব৷ আপিন যাবার সময় নাটক  করেবন না তা?’
হাসেত হাসেত ইকবাল বলল—
‘িবাস হে না তাই তা?
‘হাঁ৷’
‘তুিম তা আমার িববািহতা ী৷ কখেনা তামার উপর জার কেরিছ?’
‘তা কেরনিন৷’
‘ইে করেলই তা আিম ামীের অিধকার ফলােত পারতাম িক ফলাইিন তা? তাহেল? িবাস রােখা৷ িনিবে তুিম চেল
যও৷’
িনিত চািব এেন িদল ইকবােলর হােত৷
‘এটা রাখনু ৷ এখন থেক িনেজর িজিনস িনেজ িছেয় রাখেবন৷’
‘আা৷’
বেলই অনেম িগেয় িসগােরট ধরােলা৷ ঘর ছােত এেস িনিত দখল িসগােরট খেয়ই চেলেছ৷
হাত থেক িসগােরট িনেয় বলল—
‘এত িসগােরট খােবন না৷ বয়স হেয়েছ৷ শরীেরর িদেকও তাকােত হয়৷ িমি কম খােবন৷ সগু ার নই বেল য হেব না এমন নয়৷
িতিদন ই বার হাঁটেত বেবন৷ সােহ একবােরর বিশ গর মাংস খােবন না৷ এখন থেক তা আর িন থাকেব না য
আপনােক এেলা বেল দেব৷ িনেজই খয়াল রাখেবন৷’
অনিদেক তািকেয় ইকবাল বলল—
‘তুিম তা চেলই যােব৷ তাহেল আমােক িনেয় এত ভাবছ কন? আমার ভােলা মে তামার কী আেস যায়?’
‘আমার আবার কী আেস যােব? মানষু িহেসেব বলা দরকার তাই বললাম৷’
বেলই অন েম চেল গল৷
পরিদন িবেকেল ইকবাল বাইের বর হে দেখ িনিত বলল—
‘কাথাও যােন?’
‘হাঁ৷ এক বুর বাসায় দাওয়াত৷ রােত ওখােনই খাব৷ িফরেত রাতও হেত পাের তুিম খেয় ঘিু মেয় যও৷ আিম চািব িনেয় যাি৷’
‘আেগ তা বেলনিন য কাথাও যােবন৷’
‘বলার েয়াজনেবাধ কিরিন৷’
একটা খাম হােত িদেয় বলল—
‘এটা রাখ৷ েয়াজেন ববহার করেব৷’
‘িক আেছ এেত?’
‘তামার মাহরানার চক৷ চেয়িছলাম বাসর রােত দব৷ বাসর তা আর হেলা না৷ তাই তামার হক তামােক িদেয় িদি৷

‘এটা আমার লাগেব না৷’
‘তামােক তা িজেস কিরিন লাগেব িকনা৷ আিম কােরা কােছ ঋণী থািক না৷ তাই ঋণ পিরেশাধ করলাম৷’
বেলই বিরেয় গল ইকবাল৷
বারাায় বেস চা খাে আর ভাবেছ

“আমােক িমেকর সােথ যেত িদে৷ িনেজর িবেয় করা বউেক৷ আজ পয জার কেরিন৷ যখন যমন থাকেত চেয়িছ তমন
থাকেত িদেয়েছ৷ এমনিক মাহরানার টাকাও িদেয় িদল? এর চােখর সামেন িদেয় আিম িকভােব যাব?”
উেঠই পাশাক বদেল িনল৷ নািফজেক ফান করল িক নািফজ িরিসভ করল না৷ একটা িচিঠ িলেখ িকছইু না িনেয় বিরেয় গল
িনিত৷ যাওয়ার আেগ একবার িফের চাইল বাসার িদেক তারপর টাি কের চেল গল৷
িনেক দেখ নািফজ অবাক৷
‘তুিম? আজ এেসেছা কন? তামার তা কাল আসার কথা৷’
‘আজ উিন বাসায় িছেলন না তাই এেস পড়লাম৷’
‘ও তামার লােগজ কাথায়? িনেচ রেখ এেসেছা?’
‘িকেসর লােগজ? আিম তা কান লােগজ আিনিন৷’
‘তামােক না বললাম সবিকছ ু িছেয় িনেয় আসেত? গয়নােলাও আেনািন?
নািফজেক জিড়েয় ধের বলল—
‘আমার গয়না চাইনা৷ আিম তামার সােথই সখু ী থাকব৷’
িভতর থেক একটা মেয় এেস বলল—
‘এই মেয় তুিম নািফজেক জিড়েয় ধেরেছা কন? ছাড়৷’
‘নািফজ এ মেয়টা ক?’
নািফজ িনিতেক ছািড়েয় বলল—
‘রািবশ৷ তুিম টাকা-পয়সা, গয়না িকু আেনািন? তামােক ধেু য় ধেু য় আিম পািন খাব?’
‘মােন?’
‘এ সািমরা আিম ওেক ভােলাবািস৷ তুিম চেল যাও৷ গট ল৷ আিম কান ফিকরিনেক ভােলাবািস না৷ তাছাড়া আজ তুিম িবেয় করা
ামীেক ছেড় এেসেছা কাল য আমােক ছেড় অন কােরা কােছ যােব না তার িনয়তা কী?’
‘তুিম এসব কী বলেছা নািফজ? তুিম আমােক ভােলাবাস না৷’
‘না৷ ভালবাসেল তা সিদনই তামােক আনেত যতাম৷ ভাবলাম িবেয়র পের আেরা বিশ টাকা পয়সা িনেয় আসেব৷ তাই িবেয়র
পরও সিদন আসেত বললাম৷ আর আজ তুিম খািল হােত এেসেছা?’
‘তারমােন তুিম আমােক ভােলাই বােসািন কখনও৷ জােনা নািফজ তামার চেয় মনষু ের িবচাের ইকবাল অেনক ভােলা৷ অত
িমেথবাদী তারক নয়৷’
‘তানাপাচা কথা বাদ িদেয় যাও এখান থেক৷
িনিত দৗেড় বিরেয় গল৷
ইকবাল বশ রাত কেরই বাসায় িফরল৷ ডাইিনং টিবেলর উপর একটা কাগজ াস িদেয় চাপা দয়া দেখ হােত িনেয় পড়েত
লাগল—
ইকবাল সােহব,

আপনােক আিম যতই দেখিছ অবাক হেয়িছ৷ িনেজর ীেক একবারও আটকােনার চা করেলন না িকংবা অিধকােরর কথাও
বলেলন না৷ অন কউ হেল হয়ত এমন করত না৷ িক আিম ঃিখত এরপরও বািকটা জীবন আপনার সােথ কাটােত পারলাম না৷
আপনােক আিম ভােলাবািসনা িক একটা মায়া পেড় গেছ৷ আপনার সামেন িদেয় যেত পারতাম না তাই আপনার অেগাচেরই
চেল গলাম৷ আমােক দয়া চকটা আপনার য়াের আেছ৷ আিম িকছইু নইিন তেব আপনার িত আমার কৃততা আর ােবাধ
রেখ গলাম৷ আপনােদর ছেল মেয়রা দেশ িফরেল বলেবন আিম তােদর ছাট মা হওয়ার যাগ নয়৷ িনেজর খয়াল রাখেবন৷
আা হােফজ৷
আপনার িন
িচিঠটা পেড় িনিতর েম গেলন৷ তারা সবসময়ই আলাদা থাকেতন৷ আজ ইকবাল িনর েমই েয় পড়ল৷
রাায় হাঁটেছ আর ভাবেছ কাথায় যােব? বাবা মােয়র কােছও যেত পারেব না৷ ইকবােলর মন তা অেনক বড় িনয়ই কােজর
লাক কের হেলও বাসায় রাখেব৷ এত রােত বাইের থাকাও িনরাপদ নয় ভেব টাি কের বাসায় গল৷ অেনকণ বল বাজােনার
পর ইকবাল দরজা খল
ু েলন৷ িনিতেক দেখ চাখ কচেল িনেলন৷ ভেবিছেলন ভুল দখেছন৷ িকছণ
ু পর বলেলন—
‘িন তুিম?’
‘আমােক আপনার বাসায় কােজর লাক হেয় থাকেত দেবন?
িকছ ু বলেত িগেয় থেম গেলন ইকবাল৷ বেু ঝ িনেলন িনয়ই ছেলটা ওেক তাখান কেরেছ৷
‘বাইের দাঁিড়েয় আেছা কন িভতের এস৷’
িন চয়াের বেস কাঁদেত লাগল৷
ইকবাল চা বািনেয় আনেলন৷ িনেক িদেয় বলেলন—
‘এটা খেয় ঘিু মেয় পড়৷ আিম যাি৷’
‘িকছ ু িজেস করেবন না৷’
‘ভুল কেরেছা তার শািও পেয়েছা৷ কী দরকার তামার কটা বাড়ােনার? কােজর লাক নয় বউ িছেল বউ হেয়ই থাকেব৷’
মাথা িনচু কের িনিত বলল—
‘আিম িক আপনার ঘের ঘেু মােত পাির?’
‘তুিম িক সটা মন থেক চাও?’
‘হাঁ৷’
‘এেসা৷ বাইেরর পাশাক বদেল এেসা আিম অেপা করিছ৷’
#তাবতন

