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িকংবদnী আেছ অেন78 9হিমংওেয় ছ’িট শেbর 9ছাট গl িলেখ পাঠকkলেক কাঁিদেয়িছেলন, উেdেগ ভািবেয়িছেলন, দীঘ7Iাস 9ফিলেয়িছেলন। 
বািজ িছল দশ ডলােরর যা িতিন িজেতিছেলন। কী িছল 9সই তীb ক’িট শb যা পাঠেকর hৎিপUের িবঁেধিছল অŋuেশর মেতা? 

আথ7ার িস. kােক7র ভাষায় — “My favourite is Hemingway’s —  he’s supposed to have won a $10 bet (no small 
sum in the ’20s) from his fellow writers. They paid up without a word… Here it is. I still can’t think of it 
without crying — 

“FOR SALE. BABY SHOES. NEVER WORN.” 

9হিমংওেয় সিত[ এই গlিট িলেখিছেলন িক না, তা িনেয় িবতক7 আেছ। িকnt অnগl 9লখার pথা অnসরণ কের এবাের আমার slায়তেনর 
একিট গl 9পশ করলাম। 9কমন লাগেলা pীজ্ কেমN করেবন। 

* * * * * 

gাজুেয়শন করার সােথ সােথ িবেয়র সmn আসেত hr করেলা। সবারই 9দিখ যেতা রাগ আমার চশমােজাড়ার উপর। আর 9কােনা gণ কােরা 
9চােখই পেড় না। ধুেtার িনkিচ, বেল িদlী এলাম। মামার বািড়েত 9থেক চাকিরর 9চ8া করিছ। একিদন 9খলার ছেল শািদ ডটকম সাইেট 
উঁিক মারিছ। ইনা-িমনা-িডকােদর জn ছpর ফাড়েক িবjাপন। হঠাৎ 9চােখ পড়েলা এক ব[াটা িলেখেছ — জািত ধম7 বণ7 িনিব7েশেষ তার 
জীবেনর চড়াই উতরাই পেথর জn একিট এিফিশেয়N হাইকার-সাথী চাই। িদলুম দরখাs 9ঠেস। উtর আসেব ভািবিন। এেলা। এবং 9দখা 
করেত চাইেলা। 

িনদৃ8 িদেন হাজার 9টনশােনর হাতুিড় িনেয়ই 9সেজgেজ িনলাম। কিলংেবল দরজায় নয় 9যন বুেক 9বেজ উঠেলা। দরজা খুেল 9দিখ অs 
সূেয7[র লািলমা 9মেখ এক িসল[ুেয়ট।  

নানা কথার ফাঁেক বড় অমািয়ক এক আেবদন, “এক gাস জল 9দেবন?” 

ডাইিনং 9টিবেল রাখা 9বাতল 9থেক gােস জল ঢালেত যােবা, ব[স্, িছিপটা হাত 9থেক 9গল ফসেক। 9টিবেলর তলা, 9চয়ােরর পায়া, 9সাফার 
পvােdেশ িচrণী তlািস চািলেয় আিম 9তা হয়রান! 

“আপিন িক এটা খুঁজেছন? এটা 9তা সামেনই পেড় িছেলা!” িমsার িসল[ুেয়েটর হােত িবসলািরর ঢাকনা।” 

“ইেয়, মােন, আজ চশমাটা…” 

“কী! আপনার চশমা আেছ?” 

ওঃ  আবার 9সই ‘চশমা ব[াটাই 9চার’-এর গUনা hr হেলা ভাবিছ, তার বদেল hিন — “তাহেল 9তা আমােক এতkণ িকছুই 9দেখনিন 
আপিন? অথচ আিম 9তা আপনােক 9চােখর আেলায় hধু নয়, মেনর আেলােত 9দেখ িনলাম।” 
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মুচিক 9হেস 9কামেরর খাঁেজ 9গাঁজা চশমাটা চড়াৎ কের চািপেয় িনলাম নােক। 9দঁেতা 9হেস বললাম, “জাs ইন 9কস! কােছই িছেলা। কানা 
+বরাগী হেয় ফাইনাল করতাম না। 9চােখ 9চােখ কথা 9তা সারাই হেয় 9গেলা, এবার মেনর কথা সারেত 9নkট সাটারেড 9লাদী গােড7ন। 
রাজী?” 

দরাজ গলায় উtর এেলা, “িবিব রাজী 9তা িময়াঁ রাজী, h 9কয়ারস্ ফর কাজী?” 

নতুন 9লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল 9লখা পাওয়ার জন[ িkক্ কrন এখােন! 
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