গল্প হেলও সত্িয !

িফেরাজা সামাদ : ২৫/৩০ বছর অােগর একিট ঘটনা। তখন েমাবাইল প্রথা
চালু হয়িন। েটিলেফােনই কােছ দূের সকেলর সােথ কথা হেতা। হঠাৎ
একিদন ক্রস কােনকশেন পিরচয় হয় এক সহজ সরল ভদ্রেলােকর সােথ এক
নারীর। দুজনই িববািহত । ভদ্রেলাক ঢাকায় একা একা থােকন। প্রাকিটস
কেরন হাইেকার্েট, ব্যািরষ্টার। ওনার একিট েছেল লণ্ডেন পড়াশুনা
কের,স্ত্রীও েছেলর কােছ থােকন। ভদ্রেলাক প্রায়শ লণ্ডেন যাতায়াত
করেতন। েসগুনবািগচায় তার অিভজাত ফ্ল্যাট। ক্রস কােনকশন েথেক
নাম্বার িবনীমেয় তােদর সােথ রাত েজেগ কেথাপকথন চলেতা। মিহলা তার
নাম েজবুন্েনছা বেল জানান। তার স্বামী কানাডা প্রবাসী। কথা বলেত
বলেত রাত েশষ হেয় েযেতা, তারপেরও কথা অার ফুরায় না। একিদন রমনা
পার্েক েদখা করেলা দু’জন। েসখান েথেক ভদ্রেলােকর গািড়েতই িমরপুর
েরােড িমডনাইট সান চায়িনজ েরষ্টুেরন্েট মুেখামুিখ বেস েখেত েখেত
অেনক কথা। মিহলা বলেলন তার জীবেনর দুঃেখর কথা… তার স্বামী
প্রবােস িগেয় অার একিট িবেয় কের থাকেছন। িতিন একিট েমেয় িনেয়
িঝগাতলায় থােকন। স্বামী িকছু টাকা পািঠেয় তার দািয়ত্ব েশষ কেরন।
একসময়
দুজন
দুজনার
প্েরেম
পেড়
যায়।
ধানমন্িডর
সবগুেলা
েরষ্টুেরন্েট তােদর লাঞ্চ অার িডনার চলেত থােক। িবিভন্ন সময়
ভদ্রেলােকর হােত থােক দামীয় িগফট বক্স। অাবার মােঝ মােঝই শিপংমল
ঘুের েকনাকাটা েযেনা দুজনার অানন্েদর েখারাক হেয় িগেয়িছেলা।
িবিভন্ন সমেয় অার্িথক সহায়তা ভদ্রেলাক উপযাচক হেয়ই করেতন। িবষয়িট

এমন হেয় িগেয়িছেলা েয
প্রস্তুত কের েফলেলন।
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এরপের যা হেলা মিহলা হঠাৎ েফান করা কিমেয় িদেত িদেত একসময় বন্ধ
কের িদেলন। ভদ্রেলাক পাগেলর মেতা হেয় েগেলন । কী করেবন েভেব
পাচ্েছন না। এমন সময় হঠাৎ একিট েফান এেলা নারী কন্েঠর। িকন্তু
অেচনা কন্ঠ। ওই নারী যা বলেলন তােত ভদ্রেলােকর মাথায় অাকাশ
েভঙ্েগ পড়েলা। ওই নারী তার েফান নাম্বার িদেয় বলেলন… অািম েজবুর
( েজবুন্েনছা) বন্ধু িনহার বলিছ। ভদ্রেলাক অাগপাছ ভুেল িগেয়
বলেলন… উিন েকাথায় ? েকমন অােছ? ভােলা অােছ েতা ? ভদ্রেলােকর
হাহাকার শুেন িনহার নােমর মিহলার েকমন েযেনা মায়া হেলা। তারপেরও
েস বলেলা… েজবু মারা েগেছ িতনিদন অােগ। অাপনােদর সব কথা অািম
জানতাম। ও অসুস্থ অবস্হায় অাপনার নাম্বারিট অামায় িদেয়েছ। অামার
মেন হেলা অাপনােক জানাই। ভদ্রেলাক েকঁেদ েফলেলন বলেলন… ওনােক
েকাথায় রাখা হেয়েছ ? অািম কবরিট একবার েদখেবা অার িজয়ারত করেবা।
ওনার েমেয়িট েকাথায় ? িনহার নােমর মিহলা বলেলন…. ওর বাবার বািড়
িপেরাজপুর েসখােন লাশ িনেয় যাওয়া হেয়েছ অার েমেয় ওর বাবা গতকাল
িনেয় িগেয়েছ। অসহােয়র মেতা ভদ্রেলাক েকঁেদেকেট তার বৃদ্ধ বয়েসর
প্েরেমর সমািধ িদেলা এই ভােব… বাসায় মাওলানা ও ইয়ািতম ছাত্রেদর
এেন েকারঅান েতলাওয়াত কিরেয় েদায়া করেলন। স্মৃিতচারণ কের েকঁেদ
েকঁেদ মাথার বািলশ িভিজেয় যখন িকছুটা স্বস্িহ িফের েপেলন, িঠক
তখনই িনহার নােমর েজবুন্েনছার বান্ধবীর কাছ েথেক অাবার একিট েফান
এেলা, উিন বলেলন… অািম অাপনার সােথ েদখা করেত চাই। িনহারেক
ভদ্রেলােকর মেন হেলা খুব হৃদয়সম্পন্ন েজবুর এক অাত্িময়। রািজ হেয়
েগেলন, েদখা করেত।
অাবার েসই লালমািটয়া িমরপুর েরােডর িমডনাইট সান েরষ্টুেরন্ট,
বসেলন েসই েটিবেল েযখােন বসেতন তার ভােলাবাসার েজবুেক িনেয়।
িনহারেক েদেখ ভদ্রেলাক েকঁেদ েফলেলন বলেলন….ওর কী হেয়িছেলা
অামােক একটু খুেল বলুন। ভদ্রেলােকর কান্না েদেখ িনহার কিঠনস্বের
বলেলা….অাপিন এেতা সহজ সরল েকেনা ? তাইেতা ঠেকেছন, অাপিন েজেন
িনন েজবু’র িকছুই হয়িন। ও যা যা বেলেছ, কেরেছ সব িমথ্েয। েস তার
স্বামীর সােথ কানাডা চেল িগেয়েছ গত পরশুিদন। অামােক িদেয় েস
িমথ্েয েফান কিরেয়িছেলা। ভদ্রেলাক হা হেয় শুনিছেলন, এমনিট হেত
পাের কখেনা ? েকানটা িবশ্বাস করেব ? অােগর সব ঘটনা নািক অাজেকর
কথা? তারপের িক হেলা? ভদ্রেলাক হঠাৎ উেঠ দাড়ােলন, েকােনািদক না
তািকেয় হনহন কের েবিরেয় অােস েরষ্টুেরন্ট েথেক, গািড় স্টার্ট

িদেয় িনেজই ড্রাইভ কের চলেত থােক সামেন। িপছেন পেড় থােক
েজবুন্েনছা নােমর এক ছলনাময়ীর বান্ধবী, অর্ডার েদয়া িবিভন্ন
খাবার, ওেয়টার অােরা কেতা িক । গািড় চলেছ সামেন। কেতািদন পের অাজ
মাথাটা হালকা মেন হচ্েছ। মেন হচ্েছ সত্িয সত্িয অাজ মারা েগেছ
েজবুন্েনছা নােমর েসই রহস্যময়ী নারী……. !!
িবঃদ্রঃ কােরা জীবেনর সােথ িমেল েগেল ক্ষমা করেবন !!

