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যখন িসে ইেরর মা মারা গেলন, স অেনক ক পল।
িসে ইেরর বাবা তঁ ার মেয়র যথাসাধ য িনেতন। ধীের ধীের
তারা িসে ইেরর মােক ছাড়া খুিশ থাকা িশেখ গেলন। িত
সকােল তারা বেস আগামী িদেনর ব াপাের কথা বলেতন। িত
স ায় তারা একসােথ সা েভােজর আেয়াজন করেতন। বাসন
ধায়ার পর, িসে ইেরর বাবা তােক েলর কােজ সাহায
করেতন।
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একিদন িসে ইেরর বাবা অন িদেনর তলনায় দরীেত বািড়
িফরেলন। “আমার মামিন তিম কাথায়?” িতিন ডাক িদেলন।
িসে ইের দৗেড় তঁ ার বাবার কােছ আসল। স থেম গল যখন
স দখল তার বাবা একজন মিহলার হাত ধের আেছ। “মামিন,
আিম চাই তিম একজন িবেশষ মানুেষর সােথ পিরিচত হও। ইিন
আিনতা,” িতিন মৃদু হেস বলেলন।
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“হ ােলা, িসে ইের, তামার বাবা আমােক তামার স েক
অেনক িকছ বেলেছন,” আিনতা বলেলন। িক িতিন না হাসেলন
না মেয় র হাত ধরেলন। িসে ইেরর বাবা অেনক খুিশ এবং
উ িলত িছেলন। িতিন তােদর িতনজেনর একসােথ থাকা, আর
িকভােব এেত কের তােদর জীবন সু র হেব, এই ব াপাের কথা
বলেলন। “মামিন, আশা কির তিম আিনতােক তামার মা িহেসেব
মেন িনেব,” িতিন বলেলন।
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পেরর স ােহ, আিনতা িসে ইের, তার ফুফােতা ভাইেবান এবং
তার ফুফুেক বািড়েত খাওয়ার জন আম ণ জানােলন। িক য
দা ণ ভাজ! আিনতা িসে ইেরর ি য় সব খাবার রা া
কেরিছেলন এবং সবাই পট ভের খেলন। তারপর বড়েদর কথা
বলার সময় বা ারা খলা করল। িসে ইের অেনক খুিশ এবং
সাহসী অনুভব করিছল। স িস া িনল য শী ই, খুব শী ই,
স তার বাবা ও সৎমােয়র সােথ বসবােসর জন বািড় িফের
যােব।
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তার বাবা তােক িতিদন দখেত আসেতন। অবেশেষ িতিন
আিনতােক সােথ িনেয় আসেলন। আিনতা িসে ইেরর হাত
ধরার জন এিগেয় গেলন। “আিম অেনক অনুত মামিন, আিম
ভল িছলাম,” িতিন কঁেদ বলেলন। “তিম িক আমােক আবার
চ া কের দখার সুেযাগ দেব?” িসে ইের তার বাবা আর তার
িচি ত মুেখর িদেক তাকাল। তারপর স ঁ
ঁ পােয় এিগেয়
যেয় আিনতােক দু’হাত িদেয় জিড়েয় ধরল।
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িসে ইেরর জীবন বদেল গল। সকালেবলায় তার বাবার সােথ
বসার মত আর কানও সময় থাকল না। আিনতা তােক
গৃহ ািলর এত বিশ কাজ করেত িদত য স স ােবলায় েলর
কাজ করেত া হেয় পড়ত। স রােতর খাবােরর পর তৎ ণাত
িবছানায় চেল যত। তার একমা সা না িছল তার মার দয়া
রিঙন ক ল । িসে ইেরর বাবা তার মেয় য অসুখী তা
খয়াল করেতন বেল মেন হত না।
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কেয়ক মাস পর, িসে ইেরর বাবা তােদর বলেলন য িতিন
িকছিদেনর জন বািড়র বািহের যােবন। “আমােক আমার
কােজর জন সফের যেত হেব,” িতিন বলেলন। “িক আিম
জািন তামরা এেক অপরেক দেখ রাখেব।” িসে ইেরর মুখ
মিলন হেয় গল, িক তার বাবা তা খয়াল করেলন না। আিনতা
িকছ বলেলন না। িতিনও খুিশ িছেলন না।
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িসে ইের তঁ ার ফুফােতা ভাইেবানেদর সােথ খলিছল যখন স
তার বাবােক দূর থেক দখেত পল। স ভয় পল য তার বাবা
রেগ যােবন, তাই স লুেকােত বািড়র িভতের দৗেড় গল। িক
তার বাবা তার কােছ গেলন আর বলেলন, “িসে ইের, তিম
তামার জন একজন আদশ মা খুঁেজ পেয়ছ, য তামােক
ভালবােসন এবং বুেঝন। আিম তামােক িনেয় গিবত এবং আিম
তামােক ভালবািস।” তারা একমত হল য িসে ইের যতিদন
খুিশ ততিদন তার ফুফুর বািড় থাকেত পারেব।
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যখন িসে ইেরর বাবা বািড় িফরেলন, িতিন িসে ইেরর ঘর
শূন পেলন। “িক হেয়েছ আিনতা?” িতিন ভারা া
দেয়
িজে স করেলন। মিহলা বুঝােলন য িসে ইের পািলেয়
গেছ। “আিম চেয়িছলাম য ও আমার স ান ক ক,” িতিন
বলেলন। “িক আিম হয়ত বিশই কেঠার িছলাম।”
িসে ইেরর বাবা বািড় ছেড় চেল গেলন এবং নদীর িদেক
চলেত লাগেলন। তঁ ার বান িসে ইেরেক দেখেছন িকনা তা
খুঁেজ বর করেত িতিন তঁ ার বােনর ােম গেলন।
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িসে ইেরর জন অব া আরও শাচনীয় হেয় পড়ল। যিদ স
কাজ শষ না করত, বা কানও নািলশ করত, তেব আিনতা
তােক মারেতন। এবং সা েভােজ, িসে ইেরর জন িকছ এঁ েটা
খাবার রেখ মিহলা
ায় সব খাবার খেয় ফলেতন। িত
রােত িসে ইের তার মােয়র ক ল জিড়েয় কঁাদেত কঁাদেত
ঘুমােতা।
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এক সকােল িসে ইেরর িবছানা থেক উঠেত দরী হেয় গল।
“অলস মেয় কাথাকার!” আিনতা চঁ িচেয় উঠেলন। িতিন
িবছানা থেক িসে ইেরেক হঁ চড়া টােন বািহের ফলেলন।
িসে ইেরর াণি য় ক ল এক পেরেক আঁ টেক দু’টকেরা
হেয় গল।
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িসে ইেরর ফুফু বা া েক তঁ ার িনজ বািড়েত িনেয় গেলন।
িতিন িসে ইেরেক গরম খাবার িদেলন, এবং তােক িবছানায়
তার মার ক ল িদেয় জিড়েয় িদেলন। সই রােত িসে ইের
কঁাদেত কঁাদেত ঘুিমেয় পড়ল। িক তা িছল ি র অ । স
জানত য তার ফুফু তার য িনেব।
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মিহলা গােছর উপের তাকােলন। যখন িতিন মেয় েক এবং
রিঙন ক েলর টকেরা েলােক দখেলন, তখন িতিন কঁেদ
উঠেলন, “িসে ইের, আমার ভাইেয়র স ান!” অন মিহলারা
কাপড় ধঁায়া থািমেয় িসে ইেরেক গাছ বেয় িনেচ নামেত
সাহায করেলন। তার ফুফু ছাট মেয় েক জিড়েয় ধরেলন
এবং তােক সা না দবার চ া করেলন।
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িসে ইের খুব মমাহত হল। স বািড় থেক পািলেয় যাবার
িস া িনল। স তার মার দয়া ক েলর টকেরা েলােক িনল,
িকছ খাবার িনল, এবং বািড় ছেড় চেল গল। স তার বাবা য
রা া িনেয়িছল, সই রা া বরাবর চলেত লাগল।
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যখন স া নেম এল, তখন স এক নদীর ধােরর উচ গাছ বঁেয়
উঠল এবং এ র ডােল িনেজর জন িবছানা পাতল। স ঘুিমেয়
পড়েত পড়েত গাইেত লাগল, “মা, মা, মা, তিম আমােক ছেড়
চেল গছ। তিম আমােক ছেড় চেল গছ এবং কখেনা িফের
আসিন। বাবা আমােক আর ভালবােস না। মা, তিম কখন িফের
আসেব? তিম আমােক ছেড় চেল গছ।”
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পরিদন সকােল িসে ইের গান আবার গাইল। যখন মিহলারা
নদীেত তঁ ােদর কাপড় ধুেত আসেলন, তঁ ারা উচ গাছ থেক
ক ণ গান ভেস আসেত নেলন। তঁ ারা এ েক ধুমা
বাতােস পাতার মমর শ ভাবেলন এবং িনেজেদর কাজ করেত
থাকেলন। িক একজন মিহলা গান অেনক মেনােযাগ
সহকাের নেলন।

11

