িমডনাইট িমশন
)মেtয়ী kমার
0বশ িছলাম পুব-পি6ম 0খালা বাসা বািড়টায়, কপােল িঘ খাওয়া 0পাষাল না, বািড়ওয়ালা 0নািটশ ধিরেয় িদল। সাত
বছর আেগ 0য সংসােরর rপেরখা িছল পdkঁিড়র মতন kীণ, 0ষাড়শী চndকলার নMায় তাই-ই গতের 0বেড় দাঁিড়েয়েছ
হsীতুলM — “0বাঝা আেছ কত শত, বাk কত rপ, িটন 0বত চামড়ার, পুঁটুিলর sূপ।”
অতএব 0খাঁজ পাড়লাম মুভাসW কmানীর। 0বশ িকছু দরখাs পড়ল। মেন ধরেলা অেপkাকৃত 0পষাদার এক দলেক
যারা িবনা kয়kিতেত d’ িদেন আমার িবশাল বপুর সংসার কেলবরেক কbা করার আ\াস িদেলা।
িনদৃ] িদেন সকাল 0বলা আমার সদর দরজার সামেন ইয়াbড় dেটা সাদা ভMান এেস থামল। সাদা 0গ`ী আর খািক
হাফপMাN পরা pায় জনা বােরা তrণ লািফেয় নামল। িমিনট kিড়র মেধM তার sদk )সেনMর মতন আমার sিবsৃত
সংসারাŋেন িপলিপল কের 0ছেয় 0গল এবং pায় 0গিরলা যুd পdিতেত। িdpহেরর আেগই িবsািরত 0নেt 0দখলাম
বাজার করার বািতকgs আমার িগnীর অিবেবচনায় )দঘWM-pেs ছMাতড়ােনা সংসার কাঠােমািট অেনকটাই সমািহত হেয়
এেসেছ শত খােনক পMািকং বােkর গhের।
ঘর জুেড় হাঁকাহাঁিক — “0হঁই সামােলা,
ধর 0র, সর 0র” — র মাঝখােন একিট
তrণ আলাদা কের আমার নজর কােড়।
সকাল 0বলায় দেলর 0নতা সবাইেক যা যা
কাজ ভাগ কের িদেয়িছল, তােত 0ছেলিটর
ভােগ পেড়িছল আমােদর 0শাবার
ঘরখািন। ঘেরর 0দয়াল 0জাড়া দরােজ কী
আেছ আর কী 0নই! িকnt 0খয়াল
করিছলাম 0ছেলিট আপনমেন pেতMকিট
কাপড় জামা, িগnীর বMাগ, ছাতা, গয়না
মায় মশলার ডাbািট পযWMn পরম যেt
বাkবnী করেছ।
িdpাহিরক আহােরর পের 0ছেলিটেক
0ডেক দলেনতা বলল, “আয়ুব, তুিম এখন
রাnাঘেরর পMািকং করেব।” নীরেব মাথা
0নেড় 0স িগnীর রাnাঘের 0যখােন যত
থিল ঝুিল, চাল-ডাল-আটার 0কৗেটা, মশলাপািত, বিড়-আচার, থালা-বাসন িছল, 0স সবই পূেবWর নMায় যt কের মুখিট
এঁেট, ধীের ধীের বােk সাজােত লাগেলা। তার অনM সহকমWীরা সবাই 0য খুব hমহাম কের তাড়াhেড়া করিছল, তা নয়।
িকnt আয়ুবেক 0দেখ মেন হিuল ও 0যন িনেজর সংসােরর চালিচt যেt তুেল িনেu অনMt সাজাবার অেপkায়।
মাস dই লাগেলা িনেজেদর নতুন বািড়েত িথতু হেত। এক সেnM 0বলা আিপস 0থেক 0বেরািu, নাম ধের 0ক 0যন
ডাকল। 0দিখ হািসমুেখ দাঁিড়েয় আয়ুব। বলল, সরজিমেন তদেn এেসিছল আিপেসর িজিনষপt বদিল করার সংkাn
0কােনা কােজ। 0ছেলটা আমার মেন একটা িবেশষ আকষWণ 0কেড়িছল, তাই বললাম, “বািড় িফরেব 0তা? চল 0ছেড়
িদই।” িsত 0হেস গািড়েত বসেলা।
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“বািড়েত 0ক 0ক আেছ?” বলেত আয়ুব বলল, “মা, চার 0বান।”
“আর বাবা?”
0বশ খািনক নীরবতার পর আয়ুব বলল, “িসিরয়ােত pাসােদর মতন বািড় িছল আমােদর। sখ sাuেnর জনM যা লােগ
সব িছল। এক রােত 0খেত বসব, pচN 0জাের একটা শb হল 0দউিড়েত। আbু 0দখেত 0বরেলা, বুেক এেস িবঁধেলা
gিলর টুকেরা। সব 0শষ। এখন মা চার 0বানেক িনেয় 0জাডWােনর িরিফউিজ কMােm থােক। আর আিম থািক এখােন।
এই 0য, এখােনই 0ছেড় িদন।”
0দখলাম, 0হামেলস িরিফউিজেদর একটা আsানা, ‘িমডনাইট িমশন’।
“ঘর হািরেয়, ঘর খুঁেজ পাই আপনােদর ঘেরর চার 0দওয়ােল। gড নাইট, সMর!” বেল আয়ুব হািরেয় যায় হারােনা
ঘেরর sৃিতর গhের।

নতুন 0লখা িমস্ করেবন না।
ই-েমেল 0লখা পাওয়ার জনM িkক্ কrন এখােন!
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