
পািখ

- মাআিম একজন�ক ভা�লাবািস, ত� িম িব�য়র জন� �ম�য় �দখা ব� ক�রা।

রাকার একথা ��ন িরনা �ছ�লর ম�ুখর িদ�ক তাকা�লন।

- আ�গই �তা বল�ত পারিতস রাকা। কতবার িজ�াসা ক�রিছ...

- হ�াঁ... বল�ত পারতাম... িক� পািরিন।

ম�ুখ একট� �কৗত�ক িন�য় িরনা িজ�াসা কর�লন,

- �কন �র? �ম�য় তািমল নািক? বাবা! দ'ুবছর �চ�াই�ত কািট�য় একদম তািমলআনিব।

- না মা। বাঙািল।

- ওহ! তাই বল। তা িক নাম �বৗমার? বািড়�তআন একিদন। ও�দর বািড়�ত িগ�য় �তা কথাও বল�ত হ�ব। একা
মানষু কত িকছ� করব, তাও যিদ �তার বাবা থাকত...

- অিন�মষ...

- হ�াঁ! িক বলিল? অিন�মষ �চ�ন? হ�াঁ, �চনাই �াভািবক।

- না, মা! আিম অিন�মষ�ক ভা�লাবািস...

চম�ক উঠ�লন িরনা.. এটা িক বল�ছ রাকা? িতিন িক িঠক �ন�লন?

- এটা কী বলিছস ত�ই রাকা... মাথার িঠকআ�ছ �তা?

খবু ঠা�া গলায় রাকা বলল...

- হ�াঁ মা িঠকআ�ছ।আজএকদম মাথা িঠক, পির�ার হ�য় �গ�ছ। তাই বল�ত পারলাম।আিম অিন�মষ�ক
ভা�লাবািস। সমা�জর �চা�খআিম অপরাধী হ�ত পাির। ত�বআর িন�জর কা�ছ হ�ত পারিছ না।আিম �জার
গলায় বল�ত চাই, মাআিম '�গ', সমকামী...

এক িনঃ�া�স কথা��লা ব�ল িরনা�ক িকছ� বলার স�ুযাগ না িদ�য় রাকা �বির�য় �গল।

িরনা চ�প ক�র ব�সই রই�লন। রাকার কথা�িল িরনার কা�ন বাজ�ছ। এিক ব�ল �গল রাকা.. তার �ছ�ল '�গ',
একটা �ছ�ল�ক ভা�লাবা�স... আ�ীয়�জন কী বল�ব? কী ভাব�ব? কী কর�ব িরনা এবার... উফফফ! মাথায়
�যনআকাশটা �ভ�ঙ পড়�ব।অিন�মষ, �য রাকার �ম�মট, তা�ক রাকা ভা�লাবা�স? ওরা �তা একঘ�রই থা�ক..
ত�ব কী??? নাহ! আর ভাব�ত পার�ছ না িরনা।

রা�ত �খ�ত �দওয়ার সময় িরনা �দখল রাকার �চাখ �থ�ক জল পড়�ছ। িরনাও রা�ত িকছ� �খ�ত পারল না।



রাত তখন �ায়আড়াই�ট.. িরনা তািক�য়আ�ছ তার �ামী অ��ণর ছিবর িদ�ক... রাকা যখন পাঁচ বছ�রর তখন
অ�ণ চ�ল িগ�য়�ছ।আজঅ�ণ থাক�ল কী বলত, তাই ভাবার �চ�া কর�ছ িরনা।

অ�ণ িছল স�ণূ� আলাদা সবার �থ�ক.. তাই �তা িরনা ভা�লা�ব�স িছল অ�ণ�ক। ওরকম ভা�লা �লার, �স
িকনা বািড়র অম�তআিম� জ�য়ন করল। কারণ অ�ণ কখনও ধরাবাঁধা ছ�কর ম�ধ� থাক�ত চাইিন। সিত� �তা
আজ �মজর অ�ণ রায় থাক�ল কী বলত, �সটাই ভাবার �চ�া কর�ছ িরনা।

ভাব�ত ভাব�ত ঘিুম�য় প�ড়িছল িরনা... হঠাৎ একটা �� �দ�খ ঘমুটা �ভ�ঙ �গল িরনার। ��টা �ায় ৩৫ বছর
আ�গর... তখনও িব�য় হয়িন অ�ণ ও িরনার। তারা িব�িবদ�াল�য় প�ড় তখন। একিদন ময়দা�ন অ�ণআর
িরনা ব�স.. হঠাৎ িরনা িজ�াসা করল অ�ণ�ক,

- আ�া �তামার বািক ব�ু�দর �য �দিখ তা�দর বা�বী�দর কতভা�ব নজ�র রা�খ, কার স�� কথা বল�ছ, কী
কর�ছ সব �দ�খ রা�খ। ত� িম �তা ক�রা না..

��ন �ধু �হ�সিছল অ�ন।

তা�ক হাস�ত �দ�খ গ�ীর হ�য় িরনা ব�লিছল,

- ব�ুঝিছ.. ব�ুঝিছ। কত �য ভা�লাবা�সা...

তখন অ�ণ শা� গলায় ব�লিছল...

- পািখ�ক যিদ হা�তর ম�ুঠায় ধ�র রাখার �চ�া ক�রা, তাহ�ল িকছ� িদন রাখ�ত পার�ব। ত�ব যিদ একট� অন�মন�
হও, তাহ�ল পািখ �সই �য উ�ড় যা�ব, আর িফ�রআস�ব না।

��ন চ�প ক�র িগ�য়িছল িরনা...

ঘমুটা �ভ�ঙ যাওয়ার পর িরনা ভাব�ছ.. রাকা �য কথা��লা বলিছল তখন িঠক অ��ণরই ম�তা লাগিছল।

আ�া! �যআ�ীয়�দর কথা ভাব�ছ িরনা, তারা �কাথায় িছল যখন অ�ণ চ�ল �গল, যখন অ��ণর �পনশন
দ'ুবছরআট�ক িছল, তখন �কাথায় িছল তারা...

�সিদন অ�ণ িরনা�ক স�ণূ� িব�াস ক�রিছল।আজঅ��ণর �সই িব�াস িফির�য় �দওয়ার পালা। িরনা থাক�ব
রাকার হাত ধ�র...উড়�ত �দ�ব তা�ক তার আকা�শ। �যমন �সিদন নীর�ব অ�ণ িরনা�ক উড়�ত িদ�য়িছল,
িদ�য়িছল �াধীনতা।


