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গেররো েদৃশ ওয়াট তার চাবুক থামাে। রচৎকারও গথসম গেে ওমর
বায়ার। রচৎকার রূপান্তররত হসো গোঙারিসত।
ওমর বায়ার গদহটা ওবু কসর টাঙাসিা ঘসরর ছাসদর োসথ। ঝুসে পসেসছ
তার দু’রট হাত রিসচর রদসক। গদহ তার রক্তাক্ত। তার হাত, তার চুে গবসয় গ াটা
গ াটা রক্ত রেসয় পেসছ গমসঝসত।
ওয়াট তার চাবুসকর রক্ত স্পসে মুসছ চামোর ততরী চাবুসকর োসপর মত
েকেসক গেজটা হাসত গুরটসয় রিে। বাম হাত রদসয় এ্যােসে গথসক জ্বেন্ত
রেোসরট তুসে রিসয় এ্গুসো ওমর বায়ার রদসক। ওয়াসটর কপাসে রবন্দু রবন্দু
ঘাম। গচাসে-মুসে চরম অধৈস্যযর ভাব।
বাম হাসতর রেোসরটটা গে গচসপ ৈরে ওমর বায়ার কাাঁসৈ।
গকাঁসপ উঠে ওমর বায়ার গদহ। রচৎকার কসর গচাে েুেে ওমর বায়া।
গহা গহা কসর গহসে উঠে ওয়াট। মুে রবকৃত কসর গে বেে, এ্মি গপটাসিা হারতসক
গপটাসেও গে কথা বেত। গশয়াসের বাচ্চা গতার মুে েুেসত পারোম িা, গতার
রবোসের বংসশ জন্ম গিয়া উরচত রছে।
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এ্কটু থাকে ওয়াট। তারপর েোর স্বরটা এ্কটু িারমসয় বেে, োমান্য
দু’গটা কথা বসে রদসে এ্েব গতার রকছুই হসতা িা। বে, গতার জরম জমার কােজপত্র কার কাসছ, গকাথায় গরসেরছে? অথবা বে, কযাসমরুসির গকাটয গথসক গতার
গকেটা তুই তুসে রিরব।
েমগ্র দরিণ কযাসমরুসির এ্কমাত্র অবরশষ্ট মুেরেম েযান্ড ওমর বায়ার
জরমদারী কুরিেত করার এ্ দু’রট পথই গোো আসছ ‘রকং গডাম অব ক্রাইস্ট’
(KOC-গকাক) এ্বং ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা’ (AOCOWAওকুয়া) এ্র কাসছ। ওমর বায়ার জরম জমার কােজপত্র ্রদ গপসয় ্ায়, তাহসে
ওমর বায়া প্রমাণ করসত পারসব িা গ্ জরম জমা গুসো তার। তাছাো কােজ-পত্র
প্রসয়াজি অনুোসর পররবতযি কসর রিসজরা কাসজ োোসত পারসব। ওমর বায়ার
কােজপসত্রর গ্ করপ কযাসমরুসির েহকারী গেসরস্তায় জমা রছে তা ওকুয়া
ইরতমসৈযই োসয়ব কসর গ সেসছ। সুতরাং ওমর বায়ার কাসছর কােজপত্র
এ্কবার হাত করসত পারসেই গকল্লা সত।
ওমর বায়া ৈীসর ৈীসর ডাি হাতটা তুসে কাসৈর গ াস্কাটার উপর হাত
বুরেসয় বেে, গতামাসদর আরম রচরি িা। গতামাসদর োসথ আমার গকাি শত্রুতা
গিই, গতামরা এ্েব চাও গকি?
ওমর বায়ার ঝুেন্ত হাতটার উপর টু বসের মত এ্কটা োরথ চারেসয়
ওয়াট বেে, আবার বেরছে গেই এ্কই কথা। দুরিয়ার গকউ আমাসদর রমত্র িয়,
আমাসদর রমত্র আমাসদর স্বাথয। আমাসদর স্বাসথযই ‘ওকুয়া’ এ্েি আমাসদর রমত্র,
আর তুই আমাসদর শত্রু। এ্বার আমার প্রসের জবাব গদ।
‘জবাব আরম বহুবার রদসয়রছ’।
‘রক জবাব রদসয়রছে?’
‘গতামরা ্া চাও তার গকািটাই পাসব িা’।
গচাে দু’রট জ্বসে উঠে ওয়াসটর। রকন্তু পরিসণই শান্ত হসয় বেে, তুই রক
পােে? জংেে ভরা কযাসমরুসির কাম্পু উপতযকায় ১০ হাজার এ্কর জরম বে
হসো, িা গতার জীবি বে?
‘তুরম রােী িা?’
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‘হ্যা। গকি?’
’১০ হাজার িয়, গতামার িাসের ১০ এ্কর জরম রক তুরম বৃরটসশর হাসত
তুসে রদসত পার?’
‘বৃসটি রভন্ন রাষ্ট্র, তার হাসত আমার গদসশর মারট তুসে গদব গকি?’
‘তাহসে আরম গদব গকি?’
‘ওকুয়া’ রকংবা ‘গকাক’ গতা রভন্ন রাষ্ট্র িয়। গতামার এ্ তুেিা রঠক িয়।
‘রভন্ন রাষ্ট্র িয় গকি? েৃষ্টাি জারতস্বাথয রিসয় ওকুয়া কযাসমরুি ভুরম
দেসের গ্ অরভ্াি চাোসে, তা পুসরাপুররই রাজধিরতক উসেশ্য প্রেূত। এ্
রাজিীরতর উসেশ্য হসো কযাসমরুসি এ্কক েৃষ্টাি জারত স্বাথয প্ররতষ্ঠার জসন্য
মুেরেম জারত-স্বাসথযর েম্পূণয রবিাশ োৈি করা। সুতরাং আমার গ্ দশ হাজার
এ্কর জরম তা শুৈু জরম িয়, আমার অরস্তত্ব, আমার জারতর অরস্তত্ব। আমাসক
গতামরা ্া ইো তাই কসরা, আমার জারতর অরস্তত্ব গতামাসদর হাসত তুসে রদসত
পারর িা’।
গচাে জ্বসে উঠে ওয়াসটর। হাসতর চাবুক িারচসয় গে বেে, রদসত হসব
গতামাসক। ‘ওকুয়া’ িয়, ব্ল্যাক ক্রসের হাসত তুরম পসেছ। কথা গতামাসক বরেসয়ই
ছােব।
‘ওকুয়ার হাসত মৃতযু এ্কটা, গতামাসদর হাসত দুইটা মৃতযু আসছ িা রক?’
‘রবদ্রুপ করছ ব্ল্যাক ক্রেসক?’ গচাে গথসক আগুি ঝরে ওয়াসটর।
োর সয় উঠে তার চাবুক। রবদুযসতর েরত রিসয় গছাবে মারে ওমর বায়ার গদসহ।
এ্ই গছাবসে র িরক রদসয় রক্ত িামসছ ওমর বায়ার গদহ গথসক। আঘাসতর োসথ
োসথ ওমর বায়ার মুে গথসক গবররসয় আেসছ রচৎকার।
দু’হাসত বাট ৈসর চাবুক চাোসে ওয়াট। ওমর বায়ার রচকার ৈীসর ৈীসর
িীণ হসয় এ্ে। গথসক গেে এ্কেময়। গচাে দু’রট তার বুসজ গেে, ঝুসে পেে
হাত দু’রট রিিঃোে হসয়। জ্ঞাি হাররসয়সছ ওমর বায়া।
থামে ওয়াট।
ঘসর দ্রুত প্রসবশ করে রপসয়সর পে। ব্ল্যাক ক্রসের প্রৈাি। বেে, ‘রক
ওয়াট, গমসর গ েসে িারক?’
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‘ও কুত্তার বাচ্চা কথা বেসব িা’।
‘কথা ওসক বোসতই হসব, ওসক গমসর গকাি োভ গিই আমাসদর
মসেেসদর’।
‘গকি ও বযাটা মসর গেসেই গতা েব গশষ, ওসদর বংসশ গতা আর গকউ
গিই। সুতরাং ওর জরম পাকা সের মত এ্সে পেসব আমাসদর মসেে
‘ওকুয়া’গদর হাসত’।
‘গেটা হসে ভােই হসতা। রকন্তু গে পথ ও বযাটা বন্ধ কসর গরসেসছ। গে
আদােসত গ্মি দরেে গপশ কসর গরসেসছ গ্, গে কযাসমরুসির আদােসত হারজর
হসয় জরম হস্তান্তর িা করসে গকাি হস্তান্তর দরেে তবৈ বসে েণয হসব িা, গতমরি
গে আদােসত উইে গররজরষ্ট্র কসর গরসেসছ গ্, তার মৃতযু ঘটসে বা গে ৫ বছসরর
গবরশ রিসোাঁজ থাকসে তার েকে স্থাবর ও অস্থাবর েম্পরত্ত ‘কযাসমরুি মুেরেম
োসস্টর’ হস্থান্তর গ্ােয মারেকািায় চসে ্াসব। সুতরাং তাসক বারচসয় রােসত হসব
এ্বং আমরা ্া চাই তা আদায় করসত হসব’। ঘসর প্রসবশ করসত করসত কথাগুসো
বেে, াদার িারেে বাইক। াদার বাইক ‘রকংসডাম অব ক্রাইস্ট’ (গকাক) এ্র
প্রৈাি এ্বং ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা’ (ওকুয়া)- এ্র প্রৈাি
উপসদষ্টা।
‘ও কুত্তার রবোসের জীবি। রিরিন্ত থাকুি ও মরসব িা’। বেে ওয়াট।
রপসয়সর পে ওমর বায়ার রিশ্বাে পরীিা কসর বেে, ‘এ্সক িারমসয়
রিসত বে ওয়াট’।
বসে রপসয়সর পে াদার বাইকসক রিসয় গবররসয় এ্ে।
ওরা এ্সে প্রসবশ করে রপসয়সর পসের অর ে কসি। বেে ওরা। রচন্তা
করসছ রপসয়সর পে।
‘রক ভাবসছি রমিঃ রপসয়সর?’ বেে াদার বাইক।
‘ভাবরছ ওয়াট রঠকই বসেসছ শয়তািটা কথা বেসব িা। তবদুযরতক
আেসি বরেসয়ও তার কাছ গথসক বথা আদায় করা ্ায়রি তবদুযরতক। তবদুযরতক
শকও গ্ হজম কসর, বাসে আসে িা, তাসক আর রক শারস্ত গদয়া ্াসব?
‘শয়তািটা এ্ত শক্ত? অরবশ্বাস্য’।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে
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‘অরবশ্বাস্য হসেও েতয’।
‘রকন্তু গকমি কসর?’
‘মুেেমািসদর গতা আপরি জাসিি। শত্রুর হাসত মৃতযু ওসদর কাসছ
শাহাদাত। শাহাদাত ওসদর পরম কাময বস্তু। মৃতযু সক ্ারা এ্ইভাসব আরেংেি
কসর, তাসদর বাসে আিা করঠি’।
‘তাহসে?’
‘গেটাই ভাবরছ’।
‘শয়তািটা গ্ বযবস্থা কসর গরসেসছ তাসত তাসক রাজী করাসিা ছাো
গকাি পথ গিই’।
‘এ্ই কাজটাই অতযন্ত করঠি। আো বেুি গতা, েবই গতা আপিাসদর
দেসে এ্ই দশ হাজার এ্কর জরম িা হসে আপিাসদর হয় িা?’
‘জরম দেে আমাসদর েিয িয়, আমাসদর েিয হসো মুেেমািসদর
উসেদ করা। দরিণ কযাসমরুসির কাম্পু উপতযকার এ্ই দশ হাজার এ্কর জরম
আমরা ছােসত পারর িা দু’গটা কারসণ। এ্ক, মুেেমািরা বসে থাকার জারত িয়।
তারা ঐ দশ হাজার এ্করসক গকন্দ্র কসর গ্ শরক্ত েসে তুেসব, তার গমাকারবো
করা আমাসদর জসন্য করঠি হসত পাসর। কারণ দরিণ কযাসমরুসি অরৈকাংশ
গিসত্র মুেেমািসদর গ্ জরম আমরা দেে কসররছ, তার আইিেত গকাি রভরত্ত
গিই। সুতরাং মুেেমািরা ্রদ ঐ দশ হাজার এ্কর এ্োকাসক গকন্দ্র কসর গোজা
হসয় এ্কবার দাাঁোসত পাসর তাহসে শরক্ত িা হসেও আইসির ্ুসে তারা িামসব।
গে ্ুসে আমরা েৃষ্টািরা পারসবা িা। দুই, আমরা জািসত গপসররছ ওমর বায়ার
গপছসি এ্সে দাাঁরেসয়সছ রাসবতা ও ওয়ারমর মত মুেরেম েংস্থা। ওরা কযাম্প
ভযারেসত ওমর বায়ার ঐ দশ হাজার এ্কর জরমসক রভরত্ত কসর রিরিীয় রেিী ও
েযাবি (স্োসি গথসক মুেেমািসদর উসেদ প্রায় েম্পন্ন) এ্োকার জসন্য
শরক্তশােী এ্করট ইেোমী ঘারট েসে তুেসত চায়। গ্ গকাি মূসেয এ্র পথ আমরা
বন্ধ করসত চাই। সুতরাং ওমর বায়ার দশ হাজার এ্কর জরম আমাসদর কাসছ আজ
েমগ্র দরিণ কযাসমরুি, রিরিীয় রেিী ও েযাবি এ্োকার েমাি মূেযবাি’।
থামে াদার িারেে বাইক।
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‘বুসঝরছ, মসের োৈি রকংবা শরীর পাতি। ওমর বায়ার জরম আপিাসদর
গপসতই হসব’। বেে রপসয়সর পে, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র প্রৈাি।
‘হ্যাাঁ গপসতই হসব’।
‘এ্বং গপসত হসব ওমর বায়ার েম্মরতসত। তাসক কযাসমরুসির গকাসটয
রেসয় রিসজ োিয রদসত হসব গ্, গে জরম হস্তান্তর করসছ’।
‘রঠক বসেসছি’।
‘অথচ জীবি রদসত হসেও ওমর বায়া জরম হস্তান্তসর েম্মত হসব িা,
এ্কথা এ্ কসয়করদি পররষ্কার বুঝা গেসছ’।
‘রকন্তু পথ এ্কটা গবর করসতই হসব?’
‘গে কথাই ভাবরছ’। কথাটা বো গশষ কসরই রপসয়সর পে গোজা হসয়
বেে। আিসে উজ্জ্বে হসয় উঠে তার মুে। েুশীসত চকচসক গদোে তার গচাে
দু’গটাসক। গ্ি হঠাৎ বে রকছু গপসয় গেসছ গে।
বেে, ‘রমিঃ িারেে বাইক, গপসয় গেরছ’।
‘রক বসেি?’ েুশী হসয় বেে াদার িারেে বাইক।
‘গপসয়রছ েন্ধাি এ্ক অবযথয অসের’।
‘রক গেই অে?’
‘বেব িা, গদোব’। বসে উসঠ দাাঁোে রপসয়সর পে।
তার োসথ োসথ িারেে বাইকও।

দরজা গোোর শসে গচাে েুেে ওমর বায়া।
দরজা গোোর োসথ োসথ আসো জ্বসে উঠে ঘসর। ঘসরর আসোর
সুইচরট েম্ভবিঃত গকন্দ্রীয় কসন্োে গবাসডয। ওরাই ইেমত আসো জ্বাোয় এ্বং
রিভায়।
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ওমর বায়ার ঘররট গছাট্ট এ্কটা গেে। ছাদ রবরাট উাঁচুসত। উাঁচু ছাদরটর
োসয় েুকাসিা তবদুযরতক বাল্ব গথসক আসো আেসছ ঘসর। ঘসর এ্কটা োরটয়া এ্বং
পারির এ্কটা প্লারষ্টসকর জাে ছাো আর রকছু গিই। োরটয়াটা প্লারষ্টসকর, গমসঝর
োসথ এ্সট গদয়া।
ঘসরর োসথ এ্টাস্ট এ্কটা টয়সেট। অসটাসমরটক ফ্লাে রেসস্টসমর
টয়সেট রটসুয গপপার ছাো আর রকছুই গিই।
অথযাৎ ঘসর এ্মি রকছু রাো হয়রি ্া রদসয় আক্রমণাত্মক গকাি কাজ বা
মুরক্তর গকাি গচষ্টা ওমর বায়া করসত পাসর।
দরজা েুসে গেসে ওমর বায়া গশায়া গথসক উসঠ বেে। গে েিয করে,
আজ গশায়া গথসক উঠসত আর বযথা োেে িা োসয়। ঘাগুসো েম্পূণয শুরকসয়
গেসছ। রকন্তু গদসহর দুবযেতা ্ায়রি। এ্ দুবযেতার এ্কটা বে কারণ হসো, ওমর
বায়া অিশি কসররছে শুকসরর গোশত এ্বং শুকসরর চরবয গদয়া োবাসরর রবরুসে।
ব্ল্যাক ক্রে কতৃপ
য ি প্রথম রদসক োবাসরর গমনু পাল্টাসত রাজী হয় রি। রকন্তু ওমর
বায়া রতিরদি অিশসির পর তারা িরত স্বীকার কসরসছ। শুকসরর গোশত ও
শুকসরর চরবয্ুক্ত োবার েরবরাহ বন্ধ করা েহ হাোে োদয েরবরাহ করার পর
ওমর বায়া অিশি গভসঙসছ।
োবার রিসয় ঘসর প্রসবশ করে ডুসপ্ল। কসয়করদি পর ডুসপ্লসক গদসে
রবরিত হসো ওমর বায়া।
ডুসপ্লই শুরু গথসক ওমর বায়ার ঘসর োবার েরবরাহ কসর। রকন্তু ওমর
বায়া অিশি করার েময় গথসক গে গবশ কয়রদি রছে িা। ডুসপ্ল গবশী কথা বসে।
ওমর বায়া তাসক পছে কসর। তার তুেিায় অসন্যরা ্সের মত। ্সের মত
িীরসব োবার রদসয় ্ায় এ্বং পসর থাোবােি রিসয় ্ায়। রজজ্ঞাো িা করসে
এ্কটা কথাও বসে িা।
ডুু্সপ্ল ঘসর গ াকার পর ঘসরর দরজা বন্ধ হসয় গেে। ডুসপ্ল োবাসরর বাক্স
রিসয় এ্গুসো ওমর বায়ার রদসক।
এ্গুসত এ্গুসত বেে, তুরম রজসত গেছ রহসদি।
ডুসপ্ল ওমর বায়ার অিশসির রদসক ইংরেত করে।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে
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‘জয় গকাথায়, মৃতযু গথসক রিা। তুরম গ্ ক’রদি রছসে িা?’
ডুসপ্লর মুেটা কাসো হসয় উঠে। োবার বাক্সটা ওমর বায়ার োরটয়ার
উপর রােসত বেে, ‘আমার মাসয়র অসুস্থতার েবর শুসি বারে রেসয়রছোম’।
‘তারপর?’ উদগ্রীব কসন্ঠ বেে ওমর বায়া।
‘আমার মাসক গদেসত পাইরি ্াওয়ার আসেই....’।
কথা গশষ করসত পারসো িা ডুসপ্ল। কান্নায় জরেসয় গেে তার কথা।
ওমর বায়া োন্ত্বিার সুসর বেে, দুিঃে কসরা িা ডুসপ্ল। গতামার গচসয়ও বে
দুভযাো আরম। আরম আমাসক বাাঁচাসত রেসয় আম্মাসক বাাঁচাসত পারররি। হতযা
কসরসছ ওরা আমার আম্মাসক’।
‘কারা হতযা কসরসছ গতামার মাসক?’
‘ওকুয়া’। ্াসদর পসি গতামরা কাজ করছ’।
ডুসপ্ল এ্ক দৃরষ্টসত রকছুিণ ওমর বায়ার রদসক তারকসয় থাকে। তারপর
গবররসয় গেে।
রকছুিণ পর োবার বাক্স গ রত রিসত এ্ে।
োবার বাক্স গুরছসয় রিরেে ডুসপ্ল। তার গচাসে-মুসে রচন্তার ছাপ। গচাসে
িরম দৃরষ্ট। এ্কবার ওমর বায়ার রদসক চরকসত তারকসয় মুে রিচু কসর রিচু স্বসর
বেে, ‘তুরম ্রদ কাউসক গকাি কথা গপ াঁছাসত চাও, তাহসে রেসে গরে রঠকািা
েসমত’।
বসেই ডুসপ্ল োবার বাক্স রিসয় উসঠ দাাঁোে।
গে উসঠ দাাঁোবার োসথ োসথ তার গকাে গথসক এ্কটা দামী রেোসরসটর
পযাসকট পসে গেে। ডুসপ্ল উসঠই ঘুসর দারেসয় দরজার রদসক চেে।
‘ডুসপ্ল তুরম রেোসরট গ সে গেসে’।
রকন্তু ডুসপ্ল ওমর বায়ার কথা গ্ি শুিসতই গপে িা এ্ইভাসব গবররসয়
গেে।
ঘসরর দরজা বন্ধ হসয় গেে ওমর বায়া রেোসরসটর পযাসকট হাসত তুসে
রিে। অতযন্ত দামী রেোসরসটর পযাসকট। েুব হােকা মসি হসো। অথযাৎ রেোসরট
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গিই বা দু’এ্কটা আসছ। ওমর বায়া েুেে রেোসরসটর পযাসকট। েুসে রবরিত
হসো ওমর বায়া, রেোসরসটর এ্কটা শোও গিই, আসছ গছাট্ট এ্কটা গপরেে।
গপরেে গদোর োসথ োসথ ডুসপ্লর গশষ কথাটা মসি পেে, গকাথাও
গকাি কথা ্রদ গপ ছাসত চাই তাহসে রঠকািা েসমত গ্ি রেসে রারে।
রশউসর উঠে ওমর বায়া। ব্ল্যাক ক্রসের ডুসপ্ল তার পসি এ্ই কাজ করসব!
রকন্তু ওমর বায়া রেেসব রকসে? পরিসিই েুশী হসয় উঠে ওমর বায়া।
পযাসকসটর গভতসরর রেোসরসটর গমােক কােজরটসত ্সথষ্ট বে এ্কটা রচরঠ গে
রেেসত পাসর।
ওমর বায়া প্রশংো করে ডুসপ্লর বুরের।
েুরশ হসয় ওমর বায়া তেিই পযাসকসটর গভতর গথসক গমােক কােজরট
গবর কসর র রেরস্তি দুতাবাসের িাসম এ্কটা রচরঠ রেসে গ েে। দুতাবাসের
রঠকািাও রেেে। রেোর পর কােজরট গপরেে েসমত আবার পযাসকসট ুরকসয়
রােে। তারপর পযাসকটরটসক োরটয়া ও গদয়াসের াাঁক রদসয় রিসচ গ সে রদে।
ডুসপ্ল এ্সে ওোি গথসক তুসে গিসব।
মিটা এ্কটু হাল্কা হসো ওমর বায়ার। ওমর বায়া গকাথায় ও কার হাসত
বেী আসছ এ্টা ্রদ র রেরস্তি দুতাবাে জািসত পাসর, তাহসে তারা োহাস্যর
বযবস্থা করসত পারসব এ্বং জািাসত পারসব আহমদ মুোসকও।
গমসঝয় রকছুিণ পায়চারী করে ওমর বায়া। হাত ও পা রশকে রদসয়
বাাঁৈা। এ্ক সু টর গবশী হাত-পা াাঁক করা ্ায় িা। এ্ই অবস্থায় রকছুিণ
হাাঁটাহারট কসর ওমর বায়া এ্সে রবছািায় শুসয় পেে।
রকন্তু োরটয়ায় শুসয় তামাসক অিভযস্ত ওমর বায়া তামাসকর েসন্ধ অরতষ্ঠ
হসয় উঠে। বুঝে রঠক মাথার কাছাকারছ োরটয়ার রিসচর রেোসরসটর পযাসকট
গথসক এ্ই েন্ধ আেসছ।
ওমর বায়া োরটয়ার রিসচ হাত রদসয় রেোসরসটর পযাসকটটাসক োরটয়ার
গপছি রদসক ছুসে রদে। এ্সত েসন্ধর তীব্রতা এ্কটু কমে।
ঘুরমসয় পসেরছে ওমর বায়া।
দরজা গোোর শসে ঘুম গভসে গেে তার।
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গচাে েুসে গদেে, ঘসর প্রসবশ করসছ মরশসয় রেরে, ব্ল্যাক ক্রে প্রৈাি
রপসয়সর পসের দরিণ হস্ত। গোকরটর োসপর মত ঠান্ডা কথা এ্বং তাপমাত্রায়
ভদ্র বযবহার গদসে ওমর বায়া বুসঝসছ গোকটা ভীষণ বুরেমাি। ওয়াসটর রঠক
রবপরীত। ওয়াট চাবুক রদসয় কথা গবর করসত চায়, আর এ্ সুের কথার পরশ
বুরেসয় কাজ হারেে করসত চায়।
মরশসয় োরে দু’এ্করদি পরপরই আসে। এ্সে বার বার এ্কই কথা
বসে, ওমর বায়ার জরম হস্তান্তর েমস্যাসক এ্তদুর আিা রঠক হয়রি ওকুয়া’র।
ভাসো বযবহার করসে উপ্ুক্ত দাসম ওমর বায়া জরম অবশ্যই রদসয় রদত। েবাই
্েি কাম্পু উপতযকা গথসক চসে গেসছ, তেি গে এ্কা গথসক আর োভ রক! ্াই
গহাক, রবষয়টা রিসয় আসবেমুক্ত মি রিসয় ওমর বায়ার ভাবা দরকার। দশ হাজার
এ্কর জরমর জসন্য জীবি গদয়ার গকাি মাসি হয় িা। ব্ল্যাক ক্রে ওকুয়া’গক কথা
রদসয় রবপসদ পসেসছ। এ্ রবপদ গথসক ওমর বায়া ব্ল্যাক ক্রেসক উোর করসে
ব্ল্যাক ক্রে ওমর বায়াসক অন্যান্য োহা্য ্া গে চায় রদসত রাজী আসছ।
ইতযারদ...।
ওমর বায়া রবছািায় উসঠ বেে। ভাবে, ঘন্টা োসিক েময় এ্েি তাসক
ঐ এ্কই বকবকারি শুিসত হসব।
ঘসর ুসক ওমর বায়ার রদসক িজর গ সেই বসে উঠে মরশসয় োরে, বািঃ
গতামার স্বাস্থয গতা গবশ ইমপ্রুভ কসরসছ। রতি রদি আসে এ্সেরছোম, গেরদসির
গচসয় আজ তুরম অসিক ভাে। মিও ভাে আসছ রিিয়।
রকন্তু দরজা গথসক ওমর বায়ার রদসক কসয়ক ৈাপ এ্গুসতই মরশসয় োরের
গচােটা তীক্ষ্ণ হসয় উঠে। দু’এ্কবার িাক গটসি এ্রদক-ওরদক তারকসয় বেে,
গতামার ঘসর রভ.আই.রপ গকউ আজ এ্সেরছে?
‘িা, গকি?’
‘ইরম্পয়াে রেোসরসটর েন্ধ পারে। গকউ গেসয়সছ এ্োসি, গতামাসক
গকউ রক রদসয়সছ?’
‘আরম গতা রেোসরট োই িা’।
‘তুরম রঠক বেছ িা’।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে
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বসে মরশসয় োরে এ্রেসয় এ্সে রবছািার কম্বে, বারেশ, ইতযারদ উরঠসয়
গদেসত োেে। রকছুই গপে িা। এ্রপর গে বসে োসটর তোয় উরক রদে। গদেসত
গপে গে রেোসরসটর পযাসকট। মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে তার। বেে, ‘গভসবরছোম
তুরম োরটাঁ মুেেমাি, রিিয় রমথযা কথা বে িা। রকন্তু ৈরা পসে গেসে। রেোসরট
গেসত শুরু কসরছ। গপসে গকাথায় রেোসরট? আমাসদর রিরাপত্তা বযবস্থায় রিিয়
গকাথায় াাঁক আসছ’।
এ্েব কথা বেসত বেসত োরটয়ার তো গথসক রেোসরসটর পযাসকট গবর
কসর আিে মরশসয় োরে।
উসঠ দাাঁোে গে।
েুেে গে রেোসরসটর পযাসকট।
ওমর বায়ার মুেটা ভসয় যাকাসে হসয় রেসয়রছে।
রেোসরসটর পযাসকট েুসে গচাে ছািাবো হসয় রেসয়রছে মরশসয় োরের।
রেোসরসটর পযাসকট গথসক গে গছাট্ট গপরেেটা গবর কসর হাসত রিে।
তারপর গমােক কােজরট গবর কসর গমসে ৈরে গচাসের োমসি।
রমরিট োসিক পর গে ৈীসর ৈীসর গচাে তুেে ওমর বায়ার রদসক। তার
গেই োসপর মত ঠান্ডা গচাে।
ওমর বায়ার ভয় তেি গকসট রেসয়রছে। তার গচাসে তেি গবপসরায়া
ভাসবর এ্কটা স্ফুরেংে।
‘ওমর বায়া, রেোসরসটর এ্ই পযাসকট এ্বং এ্ই গপরেে গতামাসক গক
এ্সি রদসয়সছ?’ ঠান্ডা অথচ অতযন্ত শক্ত কসন্ঠ রজজ্ঞাো করে মরশসয় োরে।
ওমর বায়া তার গচাে রিচু করে। কথা বেে িা।
‘গতামাসক কথা বেসত হসব ওমর বায়া। গতামার রচরঠ আমাসদর কাসছ
গদাষণীয় িয়, তুরম সুস্াে গপসে এ্টা করসতই পার। রকন্তু আমরা জািসত চাই
গকাি শয়তাি গতামাসক োহা্য কসরসছ’। রচরবসয় রচরবসয় অতযন্ত কসঠার কসন্ঠ
বেে মরশসয় োরে।
গকাি উত্তর রদে িা ওমর বায়া।
গচাে দু’রট জ্বসে উঠে মরশসয় োরের। বারুসদর ঘসর গ্ি আগুি োেে।
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ওমর বায়া গশকে বাাঁৈা দু’রট পা গমসঝসত গরসে োরটয়ার উপর
বসেরছে। মরশসয় োরে ছুসট এ্সে জুতার গোোেী রদসয় ওমর বায়ার ডাি পাসয়র
আঙুসের উপর প্রচন্ডভাসব আঘাত করে। রচৎকার কসর উসঠ গমসঝর উপর বসে
পেে ওমর বায়া। পাসয়র আঙুেগুসো এ্কদম গথতসে গেসছ তার। র িরক রদসয়
রক্ত গবরুসে গথতোসিা জায়ো রদসয়।
‘দাোও গতামাসক কথা বেসত হসব’। বসে মরশসয় োরে মুে দরজার
রদসক র ররসয় হাততারে রদে। দু’জি প্রহরী প্রসবশ করে গভতসর।
‘গতামরা ওয়াটসক আেসত বে। আর বে, েত পরশু গথসক এ্ ঘসর ্ারাই
এ্সেসছ তাসদর এ্োসি হারজর করসত’। েসজয উঠে মরশসয় োরের কন্ঠ।
কসয়ক রমরিসটর মসৈয েবাই এ্সে হারজর হসো ঘসর।
েত পরশু গথসক ওমর বায়া ঘসর োদয পররসবশিকারী রতিজি, চারজি
প্রহরী, এ্কজি ডাক্তার এ্বং টয়সেসটর জসন্য এ্কজি র টার প্রসবশ কসরসছ।
েবাইসক হারজর করা হসয়সছ মরশসয় োরের োমসি।
েবার মুেই ভসয় যাকাসে। ব্ল্যাক ক্রসের োসথ গকউ রবশ্বােঘাতকতা
করসে শারস্ত এ্কটাই- মৃতযু দন্ড। েকসেরই বুক দুরু দুরু করসছ। ওমর বায়া
েতয-রমথযা ্ার িামই বেুক, তার আর রিা গিই। েবাই ভসয় ভসয় গচারা গচাসে
তাকাসে ওমর বায়ার রদসক। ডুসপ্লর অবস্থায় েবসচসয় গবশী োরপ। তার গচাসের
োমসি মৃতযু এ্সে িাচসছ। বারেসত েী ও গমসয় আসছ। তাসদর ছরব এ্সে ভােসছ
তার গচাসে। গে মরশসয় োরের গচাে এ্রেসয় ঘি ঘি তাকাসে ওমর বায়ার রদসক।
রকন্তু ওমর বায়ার গচাে কারও রদসক গিই। গে মুে রিচু কসর পাথসরর মত বসে
আসছ।
‘গশাি ওমর বায়া, েবাইসক হারজর কসররছ। এ্ই আটজসির গকউ
এ্কজি গতামাসক রেোসরসটর পযাসকট েরবরাহ কসরসছ। গদরেসয় দাও গক গেই
কুত্তা’। শান্ত রকন্তু অতযন্ত কসঠার কসে বেে মরশসয় োরে।
মুে তুেে ওমর বায়া। তার শান্ত গচাে, গঠাসট এ্ক টুকসরা হারে। বেে,
‘এ্ত আসয়াজি বৃথাই কসরসছি রমিঃ মরশসয় োরে। রেোসরসটর পযাসকট গকউ
আমাসক গদয়রি। আরম গমসঝসত কুরেসয় গপসয়রছ’।
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‘রমথযা কথা। গপরেে গকাথায় গপসে তুরম’।
‘গপরেেও ঐভাসবই গপসয়রছ’।
‘শয়তাসির বাচ্চা তুরম। কথা গতামাসক বেসত হসব। ওয়াট গতামার কাজ
শুরু কর’।
ওয়াট এ্ক োে গহসে এ্রেসয় এ্ে ওমর বায়ার রদসক। হাসত তার
রবেযাত অপাসরশি বাক্স।
‘গতামাসক ্েি বারচসয়াঁ রাো আমাসদর দারয়ত্ব, তেি গতামার ো আর
পচাব িা’। বেসত বেসত ওয়াট ওমর বায়ার হাত রবসশষ ভাসব ততরী কাসঠর
জারের মসৈয ুরকসয় হাত েসমত ওটাসক োরটয়ার োসথ গবাঁসৈ গ েে। বেে,
‘ওমর বায়া আজ বে রকছু িয়, কথা বোসিার ক, ে পেরত প্রসয়াে করব’।
বসে ক্রুব গহসে ওয়াট তার বাক্স গথসক েম্বা সুচ গবর কসর আিে। বেে,
‘বাম হাত গথসকই শুরু করা ্াক’।
বসে ক্রুর গহসে ওয়াট তার বাক্স গথসক েম্বা সুচ গবর কসর আিে। বেে,
‘বাম হাত গথসকই শুরু করা ্াক’।
ওমর বায়ার হাত গতা দূসর আঙুেগুসোও িোবার গকাি উপায় রছে িা।
ওয়াট ওমর বায়ার বাম হাসতর মৈযমারট বাম হাসত শক্ত কসর ৈসর ডাি
হাত রদসয় িসের রিচ রদসয় সুচ ুরকসয় রদে।
ওমর বায়া গচাে বন্ধ কসর দাাঁত রদসয় গঠাাঁট কামসে ৈসর চুপ থাকার গচষ্টা
কসররছে রকন্তু পারে িা। আতযিাদ কসর উঠে। ্েণায় রবকৃত হসয় গেে তার মুে।
ডুসপ্ল এ্বং গডসক আিা অন্যান্যরা ভসয় গচাে বুসজরছে। তাসদর কারও
মুসে রক্ত রছে িা।
মরশসয় োরে বেে, ‘আমরা গতামার উপর এ্ই অতযাচার করসত চাইরি
তুরম আমাসদর বাৈয কসরছ। এ্েিও িাম বে গেই শয়তারটার, গ্ গতামাসক
ওগুসো েরবরাহ কসররছে’।
ওমর বায়া ্েণায় ৈুকরছে। গকাি উত্তর রদে িা।
‘এ্ শয়তাসির শয়তাি মরশসয়’। বসে ওয়াট আসরকটা সুচ ওমর বায়ার
তজযরিসত ুরকসয় রদে।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

14

আবার গেই বুক াটা রচৎকার কসর উঠে ওমর বায়া। গদহ তার কাাঁপসছ
্েণায়। হাত ছারেসয় রিসত গচষ্টা করসছ বাাঁৈি গথসক। রকন্তু বাাঁৈি চুে পররমাণ
র োও হসে িা।
ওয়াট ওমর বায়ার ্েণা কাতর মুসে এ্কটা ঘুরষ চারেসয় বেে, ‘কথা
বে শয়তাসির বাচ্চা শয়তাি’।
িাক গ সট রক্ত গবররসয় এ্ে ওমর বায়ার। গচাে েুেে গে। বেে,
গতামরা আমাসক গমসর গ ে, রকন্তু ্া বসেরছ তার বাইসর আমার গকাি কথা গিই’।
‘ওসর গিরে কুত্তা’ বসে ওয়াট এ্বার সুচ ুরকসয় রদে বাম হাসতর বুসো
আঙুসে। আবার ওমর বায়ার গেই বুক াটা আতযিাদ। প্রচন্ড এ্ক ঝাাঁকুরি রদসয়
উঠে গে। হাতটা েুসে গিবার গচষ্টা করে। রকন্তু গকাি ে হসো িা। িাইেসির
েরু দরে বরং গকসট বেে তার হাসত। র িরক রদসয় গবররসয় এ্ে রক্ত। আঙুসের
রসক্তর োসথ গে রক্ত এ্কাকার হসয় গেে।
ডুসপ্লরা আটজি ভসয় আাঁৎসক গুরটসয় রেসয়রছে। ওমর বায়া রদসশহারা
হসয় কার িাম কসর বসে, এ্ই তাসদর বে ভয়। তাসদর প্ররত মুহুসতযই মসি হসে
এ্ই বুরঝ িাম কসর বসে। গকউ গকউ ভাবসছ, ওমর বায়ার পর রি্যাতি তাসদর
উপর শুরু হসব রক? ডুসপ্লর মসি তেি প্রবে ঝে। তার মসি এ্েি ভসয়র গচসয়
অপরাৈ গবাৈই গবশী। গে ভাবসছ, তার কারসণই গবচারা ওমর বায়ার এ্ই দুদযশা।
অ্ারচত ভাসবই গে তাসক রচরঠ গদয়ার কথা বসেসছ এ্বং গপরেে ও রেোসরসটর
পযাসকট েরবরাহ কসরসছ।
ওমর বায়া আবার হৃদয় রবদারক রচৎকার রদসয় উঠে। চমসক উসঠ গচাে
তুেে ডুসপ্ল ওমর বায়ার রদসক। আসরকটা সুচ ুকাসিা হসয়সছ ওমর বায়ার
অিারমকায়। ্েণায় রবকৃত ওমর বায়ার মুে। তার গচাে দু’রট গবাজা। মুসে গকাি
কথা গিই। মরশসয় োরে ও ওয়াসটর হুমরক-ৈমরক রি্যাতি তার মুে েুেসত পারসছ
িা। ডুসপ্লর েমগ্র অন্তর ওমর বায়ার প্ররত শ্রো-ভরক্তসত নুসয় পেে।
‘গতাসক কথা বেসতই হসব শয়তাি। ব্ল্যাক ক্রে পরাজয় মাসি িা। গতার
হাত-পাসয়র েব আঙুে গশষ করব। তারপর চামো কাটব। কথা বেসত হসব
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গতাসক’। রচৎকার কসর বেে ওয়াট। তারপর গটসি রিে ওমর বায়ার অন্য এ্কটা
আঙুে।
চেে এ্ই রি্যাতি।
ক্লান্ত গদহ গিরতসয় পসেসছ ওমর বায়ার। রচৎকার শরক্তও কসম ্াসে
তার। গমসঝর অসিকোরি জায়ো ওমর বায়ার োে রসক্ত ভােসছ।
হাত গশষ কসর ্েি ওয়াট ওমর বায়ার পাসয়র রদসক এ্গুসে, এ্ই েময়
ঘসর দ্রুত প্রসবশ করে রপসয়সর পে ব্ল্যাক ক্রসের প্রৈাি। বেে, ‘থাম ওয়াট’।
সুচ েসমত হাত েররসয় রিসয় গোজা হসয় দাাঁোে ওয়াট। মরশসয় োরে
বেে, ‘শুসিসছি েব রকছু?’
‘হ্যাাঁ শুসিরছ োরে। এ্ভাসব তাসক কথা বোসিা ্াসব িা। তাসক রিসয়
অন্য রকছু ভাবরছ’। তারপর ওয়াসটর রদসক র সর বেে, ওসক গছসে দাও ওয়াট।
ওর রচরকৎোর বযবস্থা কর। তুরম এ্ে োরে। এ্সদর গ্সত বে’।
বসে র সর দারেসয়াঁ দরজার রদসক হাাঁটা শুরু করে রপসয়সর পে। মরশসয়
োরেও গবররসয় এ্ে রপসয়সর পসের োসথ োসথ।
‘িতুি রক ভাবছ শয়তািটাসক রিসয়?’ বেে মরশসয় োরে।
‘তদরহক শারস্ত রদসয় ওর কাছ গথসক রকছুই পাওয়া ্ায় রি তুরম
ে
ু রেসয়ও গদসেছ, গকাি োভ হয় রি’।
‘তাহসে উপায় রক?’
‘উপায় আসছ। ওর মাথাটা আমাসদর দেে করসত হসব’।
‘মাথা? রকভাসব?
‘েবই জািসব, মানুষ ্রদ চাাঁদ জয় করসত পাসর, তাহসে মানুসষর মাথা
দেে করসত পারসব িা গকি?’
‘গকাি োইরকয়ারেক পেরত রক?
‘তার গচসয়ও উন্নত ও রিরাপদ। গেটা করম্পউটার পররচারেত
ইসেকসোসয়িে র সোগ্রাম ও ইসেকেরমওগ্রাম’।
‘ওসতা োংঘারতক জরটে বযাপার। মানুসষর গিসত্রও ওটা কাজ কসর?’
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‘তাই শুসিরছ। রকন্তু কসয়কজি রবজ্ঞািীই এ্টা পাসরি। তাসদর েন্ধাি
কররছ। ্াক এ্কথা। গশাি, আজসকই ওমর বায়াসক এ্োি গথসক েররসয় িাও
আমাসদর এ্ক িম্বর ঘারটসত। আর গ্ আটজিসক েসেহ করছ, তাসদর এ্ই
মুহুসতয রকছু বোর দরকার গিই। আটজসির বাইসরও এ্টা গকউ করসত পাসর।
ওমর বায়াসক ইোনুোসর কথা বোসত পারসেই েব জািা ্াসব’।
‘রকন্তু এ্টা এ্েিও গতা েম্ভাবিার বযাপার’।
‘তা বসট। রকন্তু রবজ্ঞািীসক পাওয়া ্াসব’।
কথা বেসত বেসত দু’জি রপসয়সর পে-এ্র অর সে এ্সে প্রসবশ করে।
রবশাে অর ে। িাসের প্রৈািমেীর কিও এ্ত বে িয়। তা হসব, কারণ
িাসের প্রৈািমেী শুৈুই িাসের। রকন্তু রপসয়সর পে গোটা দুরিয়া গজাো
েংেঠসির গিতা। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হাত দুরিয়ার েব জায়োয়। গ্োসিই েৃষ্টাি
এ্িরজও রকংবা রমশিারীরা বাৈার েম্মুেীি হয় এ্বং গপছি দরজা রদসয় োহাস্যর
তাসদর প্রসয়াজি হয়, গেোসিই রেসয় হারজর হয় ব্ল্যাক ক্রে। ‘ব্ল্যাক ক্রে’
িামকরণ এ্ই কারসণই গ্ এ্ েব েময় পদযার আোসে অথযাৎ অন্ধকাসর গথসকই
কাজ কসর। রবশাে এ্র গিটওয়াকয, রবরাট এ্র শরক্ত এ্বং রবপুে এ্র েম্পদ।
বেরিয়ার ্ুসে অে রিসষৈাজ্ঞা েসেও োবযীয়সদর অসের গকাি অভাব হয়রি
এ্সদর কারসণই। এ্রা কাসো বাজাসর রপস্তে গথসক টযাংক প্যন্ত গ্াোি রদসত
পাসর। েৃষ্টাি েরকারগুসোর উপর এ্সদর রবরাট প্রভাব। গকাি েরকাসরর গকাি
গবয়াো রেোন্তসক অনুসরাসৈ িা হসে হুমরক রদসয়ও বাসে আিসত পাসর এ্রা।
এ্সদর ভরোসতই বেরিয়ার োবযীয়রা েন্ডি, পযাররসে গবামা াটাসিার হুমরক
রদসত গপসররছে। এ্ হুমরকসত কাজও হসয়রছে। ইউসরাপীয় গদশগুসো গকাি
েময়ই মজেুম বেিীয় মুেেমািসদর জসন্য কা্যকর রকছু করসত পাসর রি রকছুটা
এ্সদর ভসয়ই।
রপসয়সর পে তার গচয়াসর বসেই গটরেস ািটা গটসি রিে। বেে,
রবজ্ঞািীসক পাওয়ার বযাপাসর কতদুর এ্গুসত পারে গদরে।
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দরিণ পযাররসের আবারেক এ্োকায় ১০ তোর এ্কটা ফ্লযাট। ফ্লযাটরট
ডুসপ্লর।
ডুসপ্ল শুসয় আসছ তার গবডরুসম। গচাে বুসজ শুসয় আসছ গে। বাম হাতরট
তার কপাসের উপর ন্যস্ত।
মুসের যাকাসে ভাব এ্েিও তার কাসটরি।
এ্করট তরুণী ঘসর প্রসবশ কসর ৈীসর ৈীসর ডুসপ্লর পাসশ এ্সে দাাঁোে।
বেে, আব্বু শরীর োরাপ কসরসছ?
তরুিীরট ডুসপ্লর গমসয় গরাো। ডুসপ্লর গমসয় এ্বং েী দু’জসিই রবরিত
হসয়রছে ডুসপ্লসক অেমসয় অর ে গথসক এ্সে শুসয় পেসত গদসে। এ্ েময় ডুসপ্ল
অর ে গথসক কেিই র সর িা, তার উপর এ্সে শুসয় পসেসছ।
‘িা মা শরীে োরাপ কসররি’। কপাে গথসক হাতটা িারমসয় বেে ডুসপ্ল।
‘িা, আব্বু এ্ভাসব এ্সে গতামার শুসয় পো...’ কথা গশষ করে িা গরাো।
এ্ েময় ঘসর এ্সে প্রসবশ করে গরাো’র মা ডুসপ্লর েী। বেে, ‘রক
গতামার শরীর োরাপ কসররিসতা ডুসপ্ল?’
‘িা শরীর োরাপ িয়, মিটা েুব োরাপ গেরট’। ডুসপ্লর েীর িাম
গেরটরছয়া।
‘গকি? রকছু ঘসটসছ?’
‘োংঘারতক এ্কটা ঘটিা ঘসটসছ গেরট’।
‘রক ঘসটসছ?’ উসেসে গচাে বে বে কসর বেে গেরটরছয়া।
উরেগ্ন গরাো তার আব্বার মাথার কাসছ গমসঝসত বেে।
‘এ্কটা রিসগ্রা বেীর কথা গতামাসদর বসেরছোম িা? তাসক রিসয় বে
ঘটিা ঘসটসছ’।
‘রক ঘটিা?’ রজজ্ঞাো করে ডুসপ্লর েী।
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ওমর বায়ার কােজ ও গপরেে পাওয়া, তার রচরঠ গেো, ৈরা পো তার
উপর অমানুরষক রি্যাতি, তবুও েরবরাহকারীর িাম িা বো েব ঘটিা বেে
ডুসপ্ল।
উরেগ্ন ভাসব শুিসো কথাগুসো মা ও গমসয়। ডুসপ্ল কথা গশষ করসেও
রকছুিণ কথা বেে িা ওরা দু’জি। পসর তরুণী গরাো বেে, ‘আমাসদর এ্ক
মযাডাসমর কাসছ েল্প শুসিরছ, রমথযা িা বো ও ওয়াদা রিা করা মুেেমািসদর
ৈময। গতামার এ্ রিসগ্রা বেী গতা মুেেমাি’।
‘রঠক বসেছ মা। গোকরটর েততা আমাসক অরভভূত কসরসছ। আমরা
গকউ হসে িাম বসে রদতাম। েতয িা বেসেও রমথযা-রমরথয কাসরা িাম বসে
ভয়ািক রি্যাতি গথসক বাাঁচার গচষ্টা করতাম। শত্রু রবসশষ কসর ব্ল্যাক ক্রে- এ্র
েবাই প্রকৃত পসি শত্রু। সুতরাং তাসদর কারও উপর গদাষ চারপসয় বাাঁচার পথ
েুজতাম’।
‘শুৈু ঐ রি্যাতি গদসেই রক তুরম এ্তটা মুষসে পসেছ?’ বেে ডুসপ্লর েী
গেরট।
‘ওর ঐ রি্যাতসির জসন্য আরম দায়ী গেরট’।
‘গকমি কসর?’
‘আরমই ওসক রচরঠ গেোর প্রস্তাব রদসয়রছোম, আরমই ওসক গপরেে ও
রেোসরসটর পযাসকসট কােজ রদসয়রছোম’।
‘তুরম?’ আতংসক গচাে দু’রট রবসস্ফাররত হসয় উঠে গেরটরছয়ার। তরুণী
গরাোরও মুে ভসয় োদা হসয় রেসয়রছে।
গেরটরছয়া োসটর এ্ক পাসশ বেসত বেসত বেে, ‘তুরম ব্ল্যাক ক্রেসক
গচি িা? রিসগ্রা গোকটা ্রদ মুে েুেসতা তাহসে গতা এ্তিসণ রকয়ামত হসয়
গ্ত’।
‘হঠাৎ কসরই গোকটার প্ররত মমতা এ্সে রেসয়রছে। গোকটা এ্কদম
রবিা অপরাসৈ রি্যাতি গভাে করসছ’।
‘গোকটার উপর ্রদ আবারও রি্যাতি হয়, বসে গদয় ্রদ গোকটা
গতামার িাম?’ গরাোর মুে গথসক ভসয়র ছাপ এ্েিও ্ায়রি।
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‘জারি িা রক হসব। তসব মসি হয় গোকটাসক রি্যাতি িয়, অন্য
গকািভাসব হাত করার গচষ্টা করসব’।
‘গোকটা রচরঠসত রক বেসত গচসয়রছে, তাও জাি িা?’
‘জারি িা। এ্কথা রজজ্ঞাো করছ গকি?’
গেরটরছয়া রকছু বোর আসেই গরাো বেে, ‘আব্বু গোকটা গতামার িাম
বসে রদসত পাসর বসে মসি কর?’ গরাোর কন্ঠস্বর ভারর।
ডুসপ্ল গমসয়সক কাসছ গটসি রিসয় কপাসে এ্কটা চুমু গেসয় বেে, রচন্তা
কসরা িা মা। ওমর বায়া মুেেমাি িা হসয় অন্য জারতর গোক হসে আরম ভয়
করতাম। রকন্তু মুেেমাি ওমর বায়ার কাছ গথসক এ্ ভয় গিই। জাি, মুেেমািরা
েরতযকার মুেেমাি হসে গোহার গচসয় শক্ত হয়, পাহাসের গচসয় ওজিদার হয়,
আকাসশর গচসয় উাঁচু হয় এ্বং স্বসণযর গচসয় সুের হয়। ওসদর গথসক গকাি ভয় গিই
মা’।
‘ওমর বায়া রক েরতযকার মুেেমাি?’ বেে গরাো।
‘আমার তাই মসি হয়। হাত-পা রশকে বাাঁৈা অবস্থাসতও গে িামা্ পসে।
ইেোম ৈসময শুকর োওয়া এ্বং আল্লাহর িাম রিসয় জসবহ িয় এ্মি গোশত
োওয়াও রিসষৈ। ওমর বায়া ক’রদি িা গেসয় গথসকসছ তবু এ্েব রজরিে গেসত
রাজী হয়রি’।
‘গোকটাসক আমরা গকাি োহা্য করসত পারর িা?’ র ে র ে কসন্ঠ
বেে গেরটরছয়া।
‘োহা্য করসত গতা গচষ্টা কসররছোম’।
‘এ্েি রকছু করার গিই? গদে, তাসক োহা্য করসে আমাসদর দু’গটা
োভ। এ্কটা ভাসো মানুসষর উপকার হসো এ্বং আমরা গতামার িাম প্রকাশ
হওয়ার ভয় গথসক বাাঁচোম’।
এ্কটু ভাবে ডুসপ্ল। বেে, ‘গপসয়রছ। তাসক রকডন্যাপ করার আসে গে
র রেরস্তি দুতাবাসে রছে। সুতরাং র রেরস্তি দুতাবাে অবশ্যই তাসক গচসি’।
আিসে মুেটা উজ্জ্বে হসয় উঠে ডুসপ্লর।
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‘রঠক। তুরম এ্কটা রচরঠ রেসে ওমর বায়ার কথা ওসদর জারিসয় দাও’।
বেে গেরট।
‘রেসয় েব বেসে ভাসো হয় িা’।
‘গতামার মাথা োরাপ হসয়সছ, ব্ল্যাক ক্রে রিিয় দুতাবাসের উপর গচাে
রােসছ। েবরদার ওমুসো হসব িা’।
ডুসপ্ল স্তরম্ভত ভাসব েীর মুসের রদসক তারকসয় রইে। বেে, ‘গতামার এ্ত
দুরদৃরষ্ট গেরট। এ্ েহজ কথাটা ঘুিযািসরও আমার মসি আসেরি। ৈন্যবাদ
গতামাসক’।
‘ৈন্যবাদ দরকার গিই। তুরম ব্ল্যাক ক্রে- এ্র এ্কজি। তুরম আগুসির
মসৈয দারেসয়াঁ। গতামাসক আরও োবৈাি হসত হসব’। বেে গেরট।
ডুসপ্লর েী গেরট থামসতই গমসয় গরাো বসে উঠে, ‘ব্ল্যাক ক্রে তুরম গছসে
দাও আব্বু’।
ডুসপ্লর মুেরট ম্লাি হসয় উঠে। বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রসে গ াকার পথ আসছ মা
গবর হবার গকাি পথ গিই’।
‘রকন্তু তুরম এ্ক েময় বসেরছসে এ্টা এ্কটা মহাি েংেঠি। ্ারা রিসদযাষ
মানুসষর রক্তপাত কসর, রহংোই ্াসদর মুেৈি, তারা আবার রকসের মহাি
েংেঠি?’ গিাসভ সু ে উঠে ডুসপ্লর েী।
‘েংেঠসির রক গদাষ? আমাসদর েৃষ্টাি ৈসমযর স্বাসথযই গতা এ্ েংেঠসির
েৃরষ্ট’। বেে ডুসপ্ল।
‘গদে ব্ল্যাক ক্রে িামটাই োরাপ। ক্রে ব্ল্যাক হসব গকি? ব্ল্যাক গতা
শয়তাসির প্রতীক’। বেে গেরট।
‘এ্ ব্ল্যাক গে ব্ল্যাক িয়। এ্ ব্ল্যাক অথয ‘গুপ্ত’-‘আন্ডার গ্রাউন্ড’।
‘রকন্তু এ্কটা ন্যায়রিষ্ঠ দে গকি আন্ডার গ্রাউন্ড হসব? গতামরা রক শত্রু
গদসশ িা শত্রু পররসবসশ কাজ করছ?’
‘িা তা িয়। রকন্তু জাতীয় স্বাসথযর এ্মি অসিক কাজ এ্সে পসে ্া
প্রকাসশ্য করা ্ায় িা’।

ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

21

‘থাকসত পাসর। রকন্তু ব্ল্যাক ক্রে েৃষ্টাি স্বাসথযর প্ররতপিসক রিমূযে করার
গ্ িীরত গ্রহণ কসরসছ গেটা রক জাতীয় স্বাথয? ওমর বায়াসক গতামরা গ্ রি্যাতি
করছ, পৃরথবীর গকাি আইসি তা তবৈ?’
‘গেরট, অতীসত বযাপারটা এ্মি রছে িা। িািা প্রসয়াজি ও রবসবচিা
গথসক এ্ অবস্থার েৃরষ্ট হসয়সছ’।
গদে, েুাঁজসে অজুহাত, ্ুরক্ত েব কাসজর পসিই পাওয়া ্াসব। ্াক,
এ্েব কথা। গরাো ্া বসেসছ, আমারও গেটাই কথা। েরােরর েসর আেসত
পারসব িা। ৈীসর ৈীসর রিরিয় হসয় পে। ওসদর কাসছ অপ্রসয়াজিীয় হসয় পেসে
গবররসয় আোর এ্কটা পথ হসয় ্াসব’। বেে গেরট।
গেরটরছয়ার কথা গশষ হসেও ডুসপ্ল রকছুিণ কথা বেে িা। পসর ৈীসর
ৈীসর বেে, শারীররক ও পাররবাররক রবরভন্ন কারসণ আরম এ্ক মাসের ছুরট
গচসয়রছোম। মেুরও হসয়সছ। রকন্তু অর সের এ্ েন্ডসোসের কারসণ দু’এ্করদি
অসপিা কসর তারপর ছুরটসত গ্সত চারে, ‘গতামরা ্া বেসে ছুরটর এ্ েমসয়
আরও রচন্তা করসত পারব’।
তার আব্বার ছুরটর েবসর ভীষণ েুশী হসয় উঠে গরাো। বেে, আব্বু
আমাসদরও কসেজ বন্ধ হসে। চে িা আব্বু আমাসদর গ্রাসম রেসয় রকছুরদি গথসক
আরে’।
ডুসপ্ল ও গেরট পরস্পসরর রদসক চাইে। তাসদরও মুে উজ্জ্বে হসয়
উসঠসছ।
‘ৈন্যবাদ গরাো। গতামার প্রস্তাব আমাসদর েুব পছে হসয়সছ’। বেে
গেরট।
গরাো ছুসট এ্সে তার আব্বা ও আম্মার মাঝোসি বসে দু’জিসকই
জরেসয় বেে।
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২
পযাররসে ্েি েযান্ড করে রবমািরট রাত তেিও বারক।
গছাট্ট এ্করট এ্যাটারে গকে হাসত োউসে গবররসয় এ্ে আহমদ মুো।
চাররদক তাকাে।
তার গচাে দু’রট েন্ধাি করে র রেরস্তি এ্যামসবরের কাউসক। রকন্তু
কাউসক গদেে িা। রবরিত হসো আহমদ মুো।
পযাররে ্াত্রার এ্ক ঘন্টা আসেও ওসদর োসথ গ্াোস্াে হসয়সছ।
এ্যামসবরেসতই আহমদ মুোর প্রথম ্াবার কথা। ওোি গথসকই রকডন্যাপ
হসয়সছ ওমর বায়া। োমসি এ্গুসত হসে রকছু জািসত হসব র রেরস্তি দুতাবাে
গথসক।
রবরিত আহমদ মুো গবররসয় এ্ে রবমাি বের গথসক।
্াত্রীরা প্রায় েবাই চসে গেসছ। োউসে গবশ গদরী কসররছে আহমদ
মুো।
বাইসর এ্সে টযারক্সর জসন্য গে োমসির রদসক িজর করসতই এ্কটা হণয
কাসি এ্ে আহমদ মুোর। চমসক উসঠ গেরদসক তাকাে। বুঝে ওটাই র রেরস্তি
এ্যামসবরের োরে। র রেরস্তি মুরক্ত েংস্থা োইমুসমর গকাসড হণয রদসয়সছ।
আহমদ মুোর কাসছ েবটা পররস্কার হসয় গেে। শত্রুপসির িজর
এ্োবার জসন্যই এ্যামসবরের পরররচত গকউ রবমাি বেসর আসেরি। েম্ভবিঃত গ্
োরেটা এ্সেসছ তাও এ্যামসবরের িয় এ্বং এ্যামসবরে গথসক আো িয়।
আহমদ মুোর মুসে স্বরস্তর হারে সু ট উঠে। োরের রদসক এ্গুসো
আহমদ মুো।
োরের কাছাকারছ গ্সতই আবার হণয বারজসয় োরেটা িসে উঠে।
গকাসডড এ্ হসণযর অথয হসো- স্বােতম।
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আহমদ মুো োরের কাসছ দাাঁোসতই োরের দরজা েুসে গেে। জ্বসে
উঠে োরের গভতসরর আসো।
আহমদ মুো গদেে, ড্রাইরভং রেসট এ্কজি এ্বং তার পাসশর রেসট
আসরকজি বো। দু’জসিই অপরররচত, রকন্তু দু’জসিই আরব।
আহমদ মুো োরেসত উসঠ বেে। গপছসির রেসট।
আহমদ মুো োোম রদে। উত্তর রদে ওরা দু’জসিই।
োরে োর সয় উসঠ ্াত্রা শুরু করে।
রবমাি বের এ্োকা গথসক গবররসয় এ্ে োরে।
‘আমরা রিিয় এ্যামসবরেসত ্ারে?’ প্রথসম িীরবতা ভাঙে আহমদ
মুো।
‘রজ, জিাব’। পাসশর গোকরট বসে উঠে।
‘োরেটা রিিয় এ্যামসবরে গথসক আসেরি?’
‘জিাব রঠকই বসেসছি’।
‘ওরা রক এ্যামসবরের উপর েুব িজর রােসছ?’
‘েম্ভবিঃত বযাপারটা গতমি িয়, রকন্তু োবৈািতার জসন্যই এ্টা করা’।
‘গতামরা?’
‘আমরা আপিার োইমুসমর েুব িেণয কমযী। পযাররসের দু’রট াসময
আমরা দু’জি চাকরী করর। আপিাসক এ্যামসবরেসত গপ সছ গদয়া আমাসদর উপর
রিসদযশ’।
এ্য়ারসপাটয-হাইওসয় ৈসর ছুসট চেে োইমুসমর োরে আহমদ মুোসক
রিসয়।
িীরব চাররদক। হাইওসয়সতও োরের ভীে েুব কম। এ্কশ পরচাঁশ
রকসোরমটার গবসে ঝসের েরতসত ছুসট চসেসছ োরে।
‘সুের ড্রাইরভং কর গতা গদেরছ। গতামার িাম রক?’ ড্রাইরভং রেসটর
রদসক গচসয় হারে মুসে বেে আহমদ মুো।
‘জিাব পবযত রক রটোর প্রশংো করসত পাসর? আপিার ড্রাইরভং-এ্র
কথা শুসিরছ স্যার’।
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এ্কটু গথসমই গোকরট বেে, ‘আমার িাম আবু আবদুল্লাহ আমর। আর
ওর িাম আহমদ রজয়াদ’।
‘গতামরা কতরদি আছ পযাররসে?’
‘পাাঁচ বছর’।
‘অবস্থা গকমি মসি হসে গতামাসদর কাসছ?’
‘গকািরদক রদসয় স্যার?’
‘এ্োিকার েংেযােঘু জারত গোষ্ঠী রবসশষ কসর মুেেমািসদর কথা
বেরছ’।
‘তাসদর অরৈকাসরর েীমািা ক্রমশিঃ েংকীণযতর হসয় উঠসছ’।
‘গতামার মসত এ্র কারণ রক বেত?’
‘েভীরভাসব বযাপারটাসক আরম কেিও গভসব গদেসত গচষ্টা করর রি।
তসব আমার মসি হসে, এ্রা ৈমযরিরসপি আঞ্চরেক জাতীয়তাবাদ গথসক েসর
আেসছ’।
‘েসর গকাথায় আেসছ?’ কথার োসথ আহমদ মুোর গচাে দু’রট উজ্জ্বে
হসয় উঠে।
‘ৈমযীয় জাতীয়তার রদসক’।
‘গতামার এ্ রচন্তার কারণ?’
োরেটা হঠাৎ ডাি রদসক টািয রিে এ্বং আবার ছুটসত শুরু করে।
‘হাইওসয় ছােসে গকি? গকাি পসথ ্াসব?’ বেে আহমদ মুো বাইসরর
রদসক িজর বুরেসয়।
‘আমরা ্ারে শহসরর এ্ প্রাসন্তর রডসপ্লামযারটক গজাসি। এ্ রাস্তারট
রিরররবরে ও েংরিপ্ত হসব’। বেে আবু আবদুল্লাহ আমর। েরতযই এ্ রাস্তাটা
এ্সকবাসরই জিশূন্য। এ্কটা োরেও গদো ্াসে িা।
আহমদ মুো ঘরের রদসক চাইে। েূ্য উঠার আরও গদে ঘন্টা বারক।
‘আর কতিসণ আমরা গপ াঁছব আমর?’ বেে আহমদ মুো।
‘পসির রমরিট স্যার’।
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কথা গশষ কসরই ড্রাইভার আবু আবদুল্লাহ আমর দ্রুতকসে বসে উঠে,
‘স্যার রাস্তায় এ্কজি গোক পসে আসছ’।
আহমদ মুোরও গচাসে পসে গেসছ। বেে, ‘হ্যাাঁ গোকটার হাত-পা গচাে
বাাঁৈা মসি হসে’।
বেসত বেসত োরেটা গোকটার েমান্তরাে এ্সে গপ ছে।
‘োরে থামাও’। দ্রুতকসন্ঠ বেে আহমদ মুো।
গোকটার প্রায় পাসশ এ্সে োরে থামে।
োরে গথসক িামে আহমদ মুো। তার োসথ আহমদ রজয়াদও।
পসে থাকা গোকরট উসঠ বসেসছ। েরতযই তার দুই হাত-পা ও গচাে
বাৈা। বয়ে েত্তসরর গবশী হসব। মাথায় টাক। টাসকর প্রান্ত রদসয় চুেগুসো তুসোর
মত োদা। গচাে-মুসে দৃঢ় বযরক্তসত্বর ছাপ।
আহমদ মুো ও আহমদ রজয়াদ দু’জসিই রেসয় দ্রুত তার গচাে ও হাতপাসয়র বাাঁৈি েুসে রদে।
‘ৈন্যবাদ ইয়ংমযাি গতামাসদর োহাস্যর জসন্য’। গোকরট উসঠ দারেসয়াঁ
গকাসটর কোর ও টাই রঠক করসত করসত বেে।
‘ৈন্যবাদ। আপিাসক আমরা আর রক োহা্য করসত পারর? গকাথায়
গ্সত চাি আপরি?’ বেে আহমদ মুো।
‘এ্ েময় গবাৈহয় োরে পাব িা। আমাসক বারে গপ সছ রদসে েুশী হসবা’।
‘রিিয় গপ সছ গদব। আসুি’। বসে আহমদ মুো োরের দরজা েুসে
ৈরে।
োরেসত উসঠ বেে বৃে।
আহমদ মুো োরের দরজা বন্ধ কসর ওপাশ রদসয় বৃসের পাসশ উসঠ
বেে।
‘শাসেযমযাি োসকযে। এ্োি গথসক গবশ দুর। অসুরবৈা হসব িা গতা
গতামাসদর?’ বেে বৃেরট।
‘িা, গকাি অসুরবৈা গিই। আমর তুরম গচিিা শাসেযমযাি োসকযে?’ বেে
আহমদ মুো।
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‘রচরি জিাব’। বেে ড্রাইভার।
োরে ঘুসর আবার এ্য়ারসপাটয হাইওসয়সত র সর এ্ে। তারপর আবার
ছুসট চেে শহসরর রদসক। শাসেযমযাি োসকযে শহসরর এ্সকবাসর রবপরীত প্রাসন্ত।
শহসরর এ্কটা অরভজাত এ্োকা ওটা।
‘গতামরা গতা েবাই রবসদশী গদেরছ। রকন্তু তুরম গতা এ্ই রাসত পযাররসে
েযান্ড করসে?’ আহমদ মুোর রদসক এ্কটু মুে ঘুররসয় প্রে করে বৃেরট।
‘রক কসর বুঝসেি?’ আহমদ মুোর কসে রবিসয়র সুর।
‘েুব েহজ ইয়ংমযাি, গতামার রদক গথসক এ্কটা গেন্ট আেসছ। গে
গেন্টটা পযাি ইেোরমক এ্য়ারোইসের ররসিোসরই শুৈু পাওয়া ্ায়। এ্বং এ্
গেন্ট এ্ক ঘন্টার গবশী থাসক িা। সুতরাং ...’।
আহমদ মুো রবিসয়র োসথ বৃসের রদসক তাকাে। মসি মসি ভাবে,
গোকরটসক গে ্তটা অোৈারণ মসি কসররছে, তার গচসয় অসিক গবশী
অোৈারণ।
‘রজ, রঠকই বসেসছি। আরম এ্ক ঘন্টার মত হসো েযান্ড কসররছ’।
‘গতামার েুব কষ্ট হসো। গতামরা গতা ্ারেসে রডসপ্লামযারটক গজাসি।
এ্তিণ তুরম গরসস্ট গ্সত পারসত’।
আহমদ মুোর আবার রবরিত হবার পাো। বেে, ‘গকমি কসর বুঝসেি
আমরা রডসপ্লামযারটক গজাসি ্ারেোম?’
‘েুব গোজা। পযাররসের মযাপ গতামার োমসি থাকসে তুরমও বেসত
পারসত। এ্ রাস্তায় ্ারা আসে, তারা হয় রডসপ্লামযারটক গজাসি ্ায়, িয়সতা শহর
গপররসয় ওরদসক চসে ্ায়’।
শাসেযমযাি োসকযসে প্রসবশ করে োরে। বৃে আমরসক বুরঝসয় রদে গকাি
পসথ গকাথায় গ্সত হসব।
বাোি গঘরা সুের এ্কটা বাঙসোর োমসি এ্সে োরে থামে।
গেট বক্স গথসক দু’জি পুরেশ ছুসট এ্ে।
উরক রদসয় বৃেসক গদসেই েম্বা স্যােুট রদে তাসক। তাসদর গচাসে-মুসে
রবিয় ও আিসের রবেুরণ।
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স্যােুট গশষ কসর এ্কজি ছুসট গেে গভতসর।
বৃে িামে োরে গথসক। আমেণ জািাে আহমদ মুোসদরসকও িামার
জসন্য।
‘ৈন্যবাদ জিাব, আপিাসক আর কষ্ট গদব িা’। বেে আহমদ মুো।
‘গদে, গতামার গরস্ট গিবার জায়ো এ্োসিও আসছ। গিসম এ্ে’।
িামে আহমদ মুোরাও।
বারের গভতর গথসক প্রায় ছুসট গবররসয় এ্ে পঞ্চাসশাৈয এ্কজি মরহো
এ্বং এ্ক তরুণী।
বৃেসক এ্সে জরেসয় ৈরে মরহো ও তরুণীরট।
আহমদ মুো ও তার োসথর দু’জি বসেরছে ড্রইং রুসম। রমরিট পাসচাঁক
পর বৃেরট ড্রইং রুসম র সর এ্ে। তার োসথ মরহো ও তরুিীরটও।
ওরা ড্রইং রুসম ুকসতই আহমদ মুো বেে, ‘আমাসদর জর িামাস্র
েময় হসয়সছ। আমরা রক...’।
‘ জর িামা্?’ বাৈা রদসয় প্রে করে বৃেরট।
‘মরিযং গপ্রয়ার’। বেে আহমদ মুো।
‘বুসঝরছ, রক দরকার বে’।
‘রকছু িয়। আমরা এ্কটু টয়সেট বযবহার করব। এ্ই কাসপযসট রকংবা
কররসডাসরও িামা্ হসত পাসর’।
‘রঠক আসছ। এ্ে’। বসে মরহোরট হারে মুসে রেসয় টয়সেট গদরেসয়
রদে’।
ড্রইং রুসমর এ্ক পাসশ রতিজসি ওরা িামা্ পেে।
ওরা রতিজি িীরসব বসে িামা্ গদেরছে। ওসদর েবার মুে রবিসয়
রবমুগ্ধ।
িামা্ গশষ কসর আহমদ মুোরা এ্সে বেে।
‘এ্সদর োসথ গতামাসদর পররচয় কররসয় গদয়া হয়রি ইয়ংমযাি’। তারপর
মরহোসক গদরেসয় বেে, ‘এ্ আমার েী, আর ও আমার গমসয় ক্লাউরডয়া’।
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বৃে কথা গশষ করসতই মরহোরট বেে, ‘গতামাসদর গপ্রয়ার গতা েুবই
সুের। তুরম উচ্চারণ করসে ওটা গকাি ভাষা?’ আহমদ মুোর রদসক েিয
মরহোরটর।
‘ওটা আরব ভাষা’।
‘মাতৃভাষা?’
‘মাতৃভাষা ্াই গহাক, প্রাথযিার ভাষা আরবী’।
‘োমসি গ্ দাাঁোয় রতরি বুরঝ িামা্ পররচােিা কসরি?’ বেে
ক্লাউরডয়া।
‘হ্যাাঁ’। বেে আহমদ মুো।
‘আপরি রক ৈময গিতা, গ্মি আমাসদর রবশপ, াদার?’
‘িা। মুেেমািসদর িামা্ পররচােিা গ্ গকাি মুেেমািই করসত
পাসর’।
ক্লাউরডয়া রকছু বেসত ্ারেে। তাসক বাৈা রদসয় বৃে বেে, ‘ওরা েুব
টায়াডয। রকছু দাও এ্সদর’। বৃসের দৃরষ্ট মরহোর রদসক।
‘বসে রদসয়রছ। আেসছ’। বেে মরহো।
কথা গশষ কসরই আহমদ মুোসদর রদসক গচসয় বেে, ‘আমরা গতামাসদর
কাসছ কৃতজ্ঞ বাবারা। ওসক উোর কসর কষ্ট কসর রিসয় এ্সেছ’। মরহোর কেস্বর
ভারর।
‘এ্ইটুকু কাসজর জসন্য এ্ভাসব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করসে গছসেসদর প্ররত
অন্যায় করা হয় মা’। বেে আহমদ মুো।
‘গতামরা েরতযই ভাে গছসে। গতামরা ঈশ্বসরর প্রাথযণা কর। এ্মিটা গতা
আজ দুেযভ’। বেে মরহো।
‘এ্ই গদে গতামাসদর িামটাও জািা হয়রি’। বেে বৃে।
আহমদ মুো মুহুতযকাে রেৈা করে। তারপর ওসদর দু’জসির িাম বসে
রিসজর িাম বেে, আহমদ মুো।
হঠাৎ কসরই গচােটা রকছুটা তীক্ষ্ম হসয় উঠে বৃসের।
এ্ই েময় িাস্তা এ্ে। িাস্তা বেসত রকছু স্ন্যাকে এ্বং শ্যাসম্পি।
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আহমদ মুোরা েবার োসথ স্ন্যাকে গেে। রকন্তু মদ স্পশয করে িা।
‘রক, গতামরা শ্যাসম্পি োও িা?’ রবিসয়র োসথ প্রে করে মরহোরট।
‘িা, আমরা মদ োই িা’।
‘োও িা?’ মরহোেহ েবার গচাসে এ্ক রাশ রবিয়।
রকন্তু বৃসের গচাসে রবিয় গিই। তার গচাসে আসের গেই তীক্ষ্মতা এ্বং
দুেযভ গকাি রজরিে েুসজাঁ পাওয়ার ঔজ্জ্বেয।
‘গতামরা েুবই ভাে গছসে। এ্মিটা আরম গচাসে গদরেরি’। বেে
মরহোরট।
‘মুেেমািসদর কসয়কজিসক গতা আরম মদ গেসত গদসেরছ
রবশ্বরবদযােসয়?’ বেে ক্লাউরডয়া।
আহমদ মুো হােে। বেে, ‘আইি ও িীরত গতা েবাই মাসি িা’।
কথা গশষ কসরই আহমদ মুো বসে উঠে, ‘আপিাসদর আর কষ্ট গদব
িা। আমরা এ্েি উঠসত চাই’।
বৃসের গঠাসটাঁ হারে। এ্কটু িসে-চসে বসে বেে, ‘রকন্তু গতামরা গতা
আমার কথা আমার পররচয় রকছুই রজজ্ঞাো করসে িা?’
আহমদ মুো েেজ্জ গহসে বেে, ‘আপিাসক রকডন্যাপ করা হসয়রছে।
তসব ্ারা রকডন্যাপ কসররছে তারা মসি হয় আপিাসদর শত্রু িয়’।
‘রক কসর বুঝসে এ্েব কথা?’ বৃসের মুসে হারে।
‘আপিার গপাষাক-পররেদ, কেম, ঘরে, চশমা, হ্যাটেহ গ্ ভাসব
আপিাসক গপসয়রছ তাসত এ্টাই মসি হসয়সছ’। বেে আহমদ মুো।
এ্কটু গথসমই আবার শুরু করে, ‘আপরি রারে গোসয়ো রবভাসের
উচ্চপদস্থ এ্কজি োসবক েদস্য’।
‘রক কসর বুঝসে?’
‘পুরেসশর স্যােুট গদয়া এ্বং আপিাসক গদসে’।
মরহোরট এ্বং ক্লাউরডয়া িীরসব শুিরছে। তাসদর গচাসে রবিয়।
আহমদ মুোই আবার কথা বেে, ‘আমার রকন্তু জািসত ইো করসছ,
শত্রু িয় অথচ ওরা আপিাসক রকডন্যাপ করে গকি?’
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‘বেব আরম রকন্তু তার আসে বে, গতামাসক আরম ্া ভাবরছ তুরম তাই
রকিা?’
আহমদ মুো মুে তুসে পূণযভাসব তাকাে বৃসের রদসক।
বৃসের এ্ই কথায় তার েী এ্বং কন্যা ক্লাউরডয়া রবিয় দৃরষ্ট রিসয় তাকাে
এ্কবার বৃসের রদসক আসরকবার তাকাে আহমদ মুোর রদসক।
‘আপিার ভাবিা রঠক হসতই হসব’। মুে রিচু কসর বেে আহমদ মুো।
েসে েসেই বৃে উসঠ দাাঁোে। হাত বারেসয় রদসয় আহমদ মুোর োসথ
হ্যান্ডসশক কসর বেে, ‘ওসয়েকাম। গতামাসক ‘তুরম’ বোর জসন্য আরম দুিঃরেত।
রকছু মসি কসরা িা। আরম গতামার রপতার বয়সের’।
মরহো এ্বং ক্লাউরডয়া দু’জসিরই গচাে রবসস্ফাররত হসয় উসঠসছ।
‘আব্বা, রক বেছ আমরা রকছুই বুঝসত পাররছ িা’। বেে ক্লাউরডয়া।
‘মা, গতামরা ্াসক গচাসে গদেছ, ্ার োসথ কথা বেরছ, রতরি রবিয়কর
চররত্র, রকংবদরন্তর িায়ক আহমদ মুো’।
‘রক বেসছি আব্বা!’- বসে রবিসয় দারেসয়াঁ গেসছ ক্লাউরডয়া। আর তার
মা’র গচাসে গবাবা দৃরষ্ট।
‘অরবশ্বাস্যই মা’।
‘আমাসক এ্ভাসব েজ্জা গদসবি িা। আরম আমার জারতর এ্কজি িেণয
কমযী’। রবব্রত আহমদ মুোর মুে োে হসয় উসঠসছ।
‘আরম রিসজসক ভােযবাি মসি কররছ আহমদ মুো গতামার োসথ
পরররচত হসত গপসর। অসিক গভসবরছ আরম গতামার কথা। আমার বারেটা েতযই
ৈন্য হসো। এ্টা আমার জসন্য এ্কটা ঐরতহারেক ঘটিা’।
এ্কটু গথসমই আবার বেে, ‘রকছু মসি কসরা িা। আমার গক তুহে হসে,
িাসে গতামার আেমি গকি? বে রকছু িা ঘটসে তুরম গকাথাও ্াও িা। এ্ই
রকছুরদি আসে গতা িাে গথসক গেসে’।
েসে েসেই কথা বেে িা আহমদ মুো।
বৃে, ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা েকসের উদগ্র দৃরষ্ট আহমদ মুোর রদসক।
আহমদ মুোর মুে রিচু।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

31

ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা গভসব পাসে িা, এ্মি শান্ত ও েেজ্জ মানুষ এ্ত
বে রবপ্লবী রক কসর হসত পাসর।
আহমদ মুো এ্কটু মুে তুেে। বেে, ‘বে গকাি ঘটিা ঘসটরি।
আমাসদরই এ্ক ভাইসক রকডন্যাপ করা হসয়সছ’।
‘রকন্তু এ্ই ঘটিায় গতামার আোটা......’।
কথা গশষ িা কসরই থামে বৃে।
‘গে এ্কজি বযরক্ত মাত্র িয়। তার ধ্বংে হওয়ার মসৈয রদসয় গোটা দরিণ
কযাসমরুিসক মুেরেম স্বাসথযর ধ্বংে েম্পূণয হসয় ্াসব’।
‘বুসঝরছ। তাসক কারা রকডন্যাপ করে?’
‘রঠক জারি িা। তসব পরিম আরিকার েৃষ্টাি রমশিারী এ্বং গেোিকার
গোপণ েৃষ্টাি জংে েংেঠি তাসক তাো কসর র রসছ’।
‘ঐ েংেঠি রক ‘গকাক’ (রকংসডাম অব ক্রাইস্ট) এ্বং ‘ওকুয়া’ (আরময
অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা)?’
‘রজ’।
এ্কটু রচন্তা করে বৃে। তারপর বেে, ‘গকাক’ রকংবা ‘ওকুয়া’র গকাি
িমতা গিই িাসে গকাি অপাসরশি চাোবার’।
থামে। এ্কটু ভাবে বৃে। বেে আবার, ‘গকাসেসক রকভাসব তাসক
রকডন্যাপ করা হসয়সছ?’
‘র রেরস্তি দুতাবাসের োরে গথসক। রদসির গবো। দুতাবাসের োমসির
রাস্তা গথসক রছরিসয় রিসয় ্াওয়া হয়’। বেে আবু আবদুল্লাহ আমর।
‘আহমদ মুো, আরম রিরিত এ্ কাজ ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র, তসব এ্রা গকাি
অপরাৈী েংেঠি িয়’।
‘ব্ল্যাক ক্রে?’ প্রে আহমদ মুো। তার কপাে কুরঞ্চত।
‘ইউরিভারোে গহারেক্রে- িামক এ্ি.রজ.ও’এ্র িাম রিিয় তুরম
জাি’।
‘রজ’।
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‘এ্ই ইউরিভারোে গহারেক্রে’- এ্রই আন্ডার গ্রাউন্ড িাম ‘ব্ল্যাে
ক্রে’। এ্ক েংেঠসির দুই মুে। ইউ এ্ইচ রে (UHC)-এ্র িাসম তারা দুরিয়ায়
গেবামূেক কাজ কসর এ্বং ব্ল্যাক ক্রে-এ্র িাসম তারা েৃষ্টাি স্বাসথয ্া প্রসয়াজি
তাই কসর’।
‘এ্রা রক অপরাৈী েংেঠি িয়?’
বৃে হােে। বেে, ‘হ্যাাঁ আরম বসেরছ ওরা অপরাৈী েংেঠি িয়। তার
অথয হসো, রিছক অথয-েম্পসদর জসন্য এ্রা েোে বা েুসিােুরি কসর িা। অথযেম্পদ এ্সদর েিয িয়। এ্সদর েিয গোটা রবসশ্বর েৃষ্টকরণ। েৃষ্টাি রবশ্বাসের,
অন্যকথায় েৃষ্টাি রিয়েণ প্রোসরর জসন্য গকাি রকছু করসতই তারা রপছপা হয় িা।
সুতরাং োৈারণভাসব অপরাৈী বেসত ্া আমরা বুরঝ, গে ৈরসণর অপরাৈী তারা
িয়’।
‘ব্ল্যাক ক্রসের োসথ ্াসক রকডন্যাপ করা হসয়সছ, গেই ওমর বায়ার গতা
গকাি শত্রুতা গিই। তাহসে তারা তাসক রকডন্যাপ করসো গকি?’
‘আরম মসি কররছ, ‘ওকুয়া’ ব্ল্যাক ক্রসের োহা্য গচসয়সছ। ব্ল্যাক ক্রে
এ্সত োো রদসয় তাসক োহা্য রদসে। এ্বং এ্টা েুবই স্বাভারবক। েৃষ্টাি ৈসমযর
েম্প্রোরণ উভসয়রই েিয। তাছাো রকছু অথযস্ােও থাকসত পাসর’।
‘বুসঝরছ জিাব। আমাসদর েংঘাতটা তাহসে ব্ল্যাক ক্রে- এ্র োসথ’।
‘রঠক। রকন্তু তুরম রক ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ েোইসয় িামসত চাও?
বাঘসদর রাসজয রক বাসঘর োসথ েোইসয় িামা উরচত?’
‘উরচত রক িা গে রবচার তেি করা ্ায়, ্েি রবকল্প থাসক। আমাসদর
োমসি গকাি রবকল্প গিই জিাব’।
‘রঠক বসেছ বৎে। রকন্তু আরম ভাবরছ গজসিশুসি আগুসি ঝাাঁপ গদয়া রক
রঠক? তুরম গবাৈ হয় জাি িা, রারে পুরেশ অর োরসদর উপর ‘ব্ল্যাক ক্রে’- এ্র
প্রভাব। বেসত পার, বযরক্তেত ভাসব পুরেশ ও পুরেশ অর োররা তাসদর প্ররত
অনুেত বা েহানুভূরতশীে। সুতরাং পুরেসশর েরতযই গকাি োহা্য পাসব িা। আর
ব্ল্যাক ক্রে- িাজীসদর গেষ্টাসপা বারহিীর মতই েবযবযাপী এ্বং তাসদর মতই
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রিষ্ঠুর। িাসে এ্সে তুরম ওসদর োসথ েোইসয় িাম, আমার মি এ্সত রকছুসতই
োয় রদসে িা’।
‘আপিার শুসভোর জন্য আপিাসক ৈন্যবাদ। আরম জসয়র জসন্য ওসদর
োসথ েোইসয় িামরছ িা জিাব। আমার কাজ এ্কজি মজেুম মানুষসক ওসদর
হাত গথসক উোর করা। এ্টা আত্মরিার েোই। জসয়র জসন্য গ্ েোই গেোসি
অসিক রহোব-রিকাসশর প্রসয়াজি হয়, আত্মরিার েোইসয় তার গকাি রহসেবরিসকসশর অবকাশ থাসক িা’।
আহমদ মুো কথা গশষ করসতই বৃে উসঠ দাাঁোে। দু’পা এ্রেসয় এ্সে
আহমদ মুোর রপঠ চাপসে উচ্ছ্বরেত কসন্ঠ বেে, আরবিরণীয় এ্কটা কথা বসেছ
বৎে। তুরম শুৈু রবপ্লবী িও, রবপ্লবীর গচসয় বে তুরম মানুষ। ভােবাো ছাো শুৈু
দারয়ত্বসবাৈ মানুষসক এ্তবে করসত পাসর িা’।
‘ৈন্যবাদ জিাব। মানুসষর এ্ইভাসব ভােবাো আমাসদর ৈসমযর রশিা’।
‘এ্ রশিা গতা েৃসষ্টরও’। বেে ক্লাউরডয়া। ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা
মেমুসগ্ধর মত এ্তিণ এ্ই আোপ শুিরছে।
আহমদ মুো মুে তুসে ক্লাউরডয়ার রদসক তাকাে। গঠাসটাঁ এ্ক টুকসরা
হারে সু ট উঠে তার। বেে, ‘আপরি রঠকই বসেসছি, রকন্তু েৃসষ্টর এ্ রশিার োসথ
দারয়ত্বসরাসৈর তারেদ গিই। আমাসদর ৈসময মানুষসক ভােবাোর োসথ োসথ
অন্যায়সক প্ররতসরাৈ করারও রিসদযশ গদয়া হসয়সছ। এ্ অরপযত দারয়সত্বর দাব
হসো, অেীম ভােবাো রিসয় মানুসষর দুিঃসে বসে বাসে আরম শুৈু কাাঁদব িা,
দুিঃসের ্া কারণ তার প্ররতসরাসৈও এ্রেসয় ্াব’।
‘এ্সত দারয়ত্ব পােি হসব রঠকই, রকন্তু এ্ই দারয়ত্ব পােি আবার অসিক
দুিঃে, অসিক অশ্রু এ্বং এ্মিরক অসিক জীবিহারিরও কারণ ঘটাসব’। বেে
ক্লাউরডয়া। োমসি রদসয় আোআরে রাো ডাি হাসতর উপর গঠে গদয়া বামহাসতর
তােুসত রাো ক্লাউরডয়ার মুে। তার মুগ্ধ দৃরষ্ট আহমদ মুোর উপর রিবে।
রবশ-এ্কুশ বছসরর মত বয়ে ক্লাউরডয়ার। পরসি কাে পযান্ট, োদা
শাটয। প্রথসম িাইট োউি পসরই ছুসট বাইসর এ্সেরছে। পসর গভতসর রেসয় বদসে
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গ সেসছ। ক্লাউরডয়ার গোিােী চুসের রিসচ িীে গচাে এ্বং িীে-োদায় রমশাসিা
মুে।
‘োছ রিার জসন্য আোছা রিমূযসের প্রসয়াজি হয়। এ্কজি অপরাৈীসক
শারস্ত রদসয় শত অপরাসৈর পথ বন্ধ করসত হয়। গোটা প্রকৃরত জুসেই এ্ই দৃশ্য
রমে ক্লাউরডয়া। েূস্যর আসো প্ররতরবরম্বত কসর পৃরথবীসক বাাঁচাসিার জসন্যই
চাাঁদসক মরসত হসয়সছ’।
ক্লাউরডয়ার গচাসে রবিয় রবমূঢ়তা। ক্লাউরডয়ার মা এ্বং তার আব্বা
বৃসের গচাসেও েপ্রশংে দৃরষ্ট।
আপরি রবপ্লবী িা দাশযরিক। আরম পরেরটকযাে োইসের ছাত্রী। জেসতর
পরররচত রবপ্লবীসদর আরম জারি। তাসদর মসৈয আরম গদসেরছ রবপ্লসবর জসন্য
গস্বোচাররতা। রকন্তু আপিার েিয গদেরছ েতযরিষ্ঠার জসন্য রবপ্লব। এ্ হসো
দাশযরিক বা ভাববাদীর দৃরষ্ট। ক্লাউরডয়া বেে।
‘আরম রকছুই িই রমে ক্লাউরডয়া। আরম মুেরেম। েব ভাে দৃরষ্ট, েব ভাে
গুণ রিসয়ই এ্কজি মানুষ মুেরেম হয়। এ্কজি মুেরেসমর োসথ তাই অন্য
রবপ্লবীসদর পাথযকয হসবই’। েম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুোর।
‘মুেরেম ছাোও গতা গকউ এ্ই গুণগুসো অজযি করসত পাসর’। বেে
ক্লাউরডয়াই। তারও েম্ভীর কন্ঠ।
‘তা পাসর। রকন্তু গেটা তার রিছক ইোর অৈীি। ইোর পররবতযি ঘটসে
েব রকছুর
ু্ ই পররবতযি ঘটসত পাসর। অন্যরদসক মুেেমািসদর এ্ই পারাটা ঐশী
আইসির অৈীি। ্া মুেেমািরা ভংে করসত পাসর িা। কারণ ঐশী রবৈািই
বসেসছ, প্রসতযক কাসজর জসন্য তাসক পরকাসে জওয়াবরদরহ করসত হসব।। ্ার
ে রহসেসব গে পাসব অিন্ত পুরস্কার, অথবা েম্মুেীি হসব অিন্ত শারস্তর’।
ক্লাউরডয়া আর কথা বেে িা। তার গচাসে আিে, রবিয় আর েভীর
ভাবিার ছাপ।
কথা বেে ক্লাউরডয়ার আব্বা গেই বৃে। বেে, ‘আরম রিসজসক
গে ভােযবাি মসি কররছ গতামার োসথ পরররচত হসত গপসর। গতামার েবসচসয়
বে পররচয় মসি হসে আমার কাসছ পৃরথবীর শত গকারট মানুসষর ভীসে দৃষ্টান্ত
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হওয়ার মত এ্কজি মানুষ তুরম। ৈারমযকতা, চররত্র, োহে ও েংগ্রাম েবই আসছ
্ার মসৈয। তাই আমার কষ্ট হসে গতামার োমসির অন্ধকার পসথর রদসক
তারকসয়’।
এ্কটু গথসমই বৃে আবার শুরু করে, আমার বয়ে হসয়সছ। করণীয়
রকছুই
ু্ ভাবসত পাররছ িা। গদে, আরম ক্লাউসড গবরবয়ার, দশ বছর রারে
গোসয়ো রবভাসের চী রছোম। রতিরদি আসে আমাসক রকডন্যাপ করা হয়।
্রদও এ্ই রতি রদিই আমার গচাে বাাঁৈা রছে, ্রদও োউড রস্পকাসর আমার
োসথ ওরা কথা বসেসছ, তবু আমার বুঝসত কষ্ট হয়রি ওরা ‘ব্ল্যাক ক্রে’- এ্র
গোক। কতোরি...।
আহমদ মুো বৃে রমিঃ ক্লাউসড গবরবয়াসরর কথায় বাৈা রদসয় বসে উঠে,
‘ব্ল্যাক ক্রে আপিাসক রকডন্যাপ কসররছে? গকি?’
হােে বৃে ক্লাউসড গবরবয়ার। বেে, ‘আরম িারক এ্মি ‘থট রররডং’ জারি
এ্বং এ্মি েসম্মাহি আরম জারি গ্, মানুসষর মসির কথা গবর কসর আিসত পারর
এ্বং মানুষসক বসশ এ্সি ্া ইো বোসত পারর। তারা গচসয়রছে আরম তাসদরসক
এ্ বযাপাসর োহা্য করর’।
‘রকন্তু রকডন্যাপ করে গকি? এ্মরিসতই গতা োহা্য চাইসত পারসতা’।
‘এ্ ৈরসির গকাি কাসজ োহা্য আরম তাসদর করব িা, এ্টা তারা জাসি।
তাছাো গপশায় থাকসত ্া আরম কসররছ, তা এ্েি আর আরম করর িা এ্টাও তারা
অবেত’।
‘আপরি রিিয় ওসদর োহা্য কসরিরি, তাহসে ওরা ছােে গকি
আপিাসক?’
‘অনুসরাৈেহ চাপ, হুমরক, েবই তারা শুরু কসররছে, আরও রক করসতা
জারি িা। রকন্তু রবিসয়র বযাপার হঠাৎ তাসদর মসতযর পররবতযি ঘসট। তাসদর
আচার-আচরসণ বুসঝরছ তাসত গ্ কারসণ আমাসক ওরা রিসয় রেসয়রছে, গে
প্রসয়াজি তাসদর রমসটসছ’।
‘হসত পাসর। ব্ল্যাক ক্রসের োম্রাজয গতা শুৈু িাে িয়’।
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আহমদ মুো রচন্তা কররছে। এ্কটু পসর বেে, তারা কার থট রররডং বা
কাসক তারা েসম্মাহি করসত গচসয়রছে তা রক আপরি জািসত গপসরসছি?’
‘িা বৎে। গকি?’
‘আমার অনুমাি রমথযা িা হসে তাসদর গেই টাসেযট গোকরট ওমর বায়া,
আমাসদর গোক ্াসক ওরা রকডন্যাপ কসরসছ’।
‘হসত পাসর, তাসদর টাসেযটসক ওরা রবসদশী এ্কজি গঘার শত্রু বসে
পররচয় রদসয়সছ’।
আহমদ মুোর মুেরট উজ্জ্বে হসয় উঠে। ওমর বায়া গবাঁসচ আসছ এ্
বযাপাসর গে অসিকোরি রিরিত হসো।
বৃে ক্লাউসড গবরবয়ার কথা গশষ করসতই গটরেস াি গবসজ উঠে।
রমিঃ ক্লাউসড উসঠ গেে গটরেস াি ৈরসত।
েবাই চুপচাপ।
ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা তারকসয় গটরেস াসির রদসক। তাসদর গচাসে-মুসে
প্রে। এ্ই োত েকাসে গটরেস াি এ্োসি অস্বাভারবক।
আহমদ মুোও গেরদসক তারকসয়রছে। আহমদ মুো গদেে গটরেস াি
ৈসরই রমিঃ ক্লাউসডর ভ্রু কুাঁচসক গেে। দু’এ্ক কথা বেসছ, শুিসছই গবশী। ৈীসর
ৈীসর তার মুে উসেসে ভসর গেে।
গটরেস াি গশষ কসর র সর এ্ে রমিঃ ক্লাউসড। তার রবব্রত, উরেগ্ন দৃরষ্ট
আহমদ মুোর রদসক।
ক্লাউরডয়া ও তার মা দু’জসির গচাসেই উসেে এ্বং এ্করাশ প্রে।
রমিঃ ক্লাউসড বেসত বেসত বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রসের কাসছ আমাসদর েব কথা
চসে গেসছ আহমদ মুো’। েম্ভীর মুে ক্লাউসডর।
‘েুবই স্বাভারবক’। রিরুরেগ্ন কন্ঠ আহমদ মুোর।
‘স্বাভারবক বেছ? তাহসে ওরা এ্োসি গকাথাও গকাি গোসয়ো গ াি
োেরমটার গরসে গেসছ?’
‘গরসে গেসছ িয়, পারঠসয়সছ’।
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‘বেছ, আমার গদসহ গকাথাও গোসয়ো োেরমটার রচপে আরম বহি
কররছ?’

‘আরম তাই মসি কররছ জিাব’।
এ্কটু ভাবে রমিঃ ক্লাউসড। বেে, ‘বহিকারী গে স্থাি েম্বসন্ধ তুরম েসেহ

কসরছ?’
‘আপিার চুে ৈুসয় গ েসবি, গপাষাক পাল্টাসবি, জুতাও। সুতরাং
এ্গুসো োেরমটার রচপে-এ্র জসন্য রিরাপদ িয়। আপিার গদসহ রিরাপদ
রজরিে এ্কটাই, গেটা হসো আপিার আংরট। ওোসিই আসছ ওসদর গোসয়ো
রচপেটা’।
রমিঃ ক্লাউসডর মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে। বেে, ৈন্যবাদ। তুরম অিন্য
আহমদ মুো। এ্ত দ্রুত তুরম রেোন্ত করসত পার!’
বসেই ক্লাউসড হাত গথসক আংরট েুসে রুমাসে জরেসয় বেে, ‘আরম
এ্েরি গররডও রেেন্যাে ও রবরকরণ গটসষ্টর জসন্য পারঠসয় রদরে’।
‘আপিার গপাষাক এ্বং জুতাও পাসল্ট গ ো দরকার জিাব’।
‘রঠক বসেছ’ বসে উসঠ গেে রমিঃ ক্লাউসড।
গপাষাক পাসল্ট দু’রমরিসটর মসৈযই র সর এ্ে।
কথা বেরছে তেি রবিয় রবমূঢ় ক্লাউরডয়া। ‘আপরি গতা গোসয়ো কমযী
িি। শীষয গিতারা গোসয়ো কমযী বযবহার কসরি এ্েব কাসজ রকন্তু আপরি রক
কসর এ্তবে অনুমাি করসত পারসবি?’
হােে আহমদ মুো। বেে, ‘গোসয়ো, অসোসয়ো েকসের এ্কই
গচাে, এ্কই মাথা’।
রমিঃ ক্লাউসড র সর আেসতই আহমদ মুো উসঠ দাাঁোে। বেে, ‘আমাসদর
এ্বার উঠসত হসব জিাব’।
রমিঃ ক্লাউসড গচাে কপাসে তুসে বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রে রক বেে গেটা বোই
হয়রি’।
‘রক বসেসছ জারি জিাব’।
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আহমদ মুোসক বেসত বসে রিসজ বেসত বেসত বেে রমিঃ ক্লাউসড,
‘জাি তুরম? বেত রক বেসত পাসর?’
আপিাসক ‘আহমদ মুো িামক গোকরটসক জািাসত বসেসছ, আদার
বযাপারর হসয় জাহাসজর েন্ধাি গ্ি িা করর। ওমর বায়ার বযাপাসর িাক েোসে,
িাক িয় জীবিটাই রছসোঁ গ ো হসব। ইতযারদ’।
‘রবিয় গবাৈ কররছ িা আহমদ মুো। গতামার কাসছ গবাৈ হয় অেম্ভব
রকছু গিই। তসব আসরকরট কথা ওরা বসেসছ। আমাসক ৈন্যবাদ রদসয়সছ আরম
গতামাসক েহস্ারেতা করসত চাইরি বসে। আর আমার কাসছ ওরা মা গচসয়সছ’।
এ্কটু থামে রমিঃ ক্লাউসড। তার মুে েম্ভীর হসয় উঠে। বেে, ‘গতামাসক
েহস্ারেতা করার আমার েরতযই রকছু গিই। শুৈু গতামাসক কসয়কটা তথয রদরে
এ্ক, ওসদর প্রসতযসকর েোয় ব্ল্যাক ক্রে ঝুোসিা থাসক। ওটাই ওসদর রচহ্ন। দুই,
ওরা অতযন্ত আত্মরবশ্বােী, রিসজসদর শরক্ত েম্পসকয অরত উচ্চ ৈারণা। এ্টাই ওসদর
দুবযেতা এ্বং রতি, গকাি শত্রুসক হাসত গপসে আর বারচসয়াঁ রাসে িা’।
‘ৈন্যবাদ জিাব। রতিটাই অতযন্ত মূেযবাি ইি রসমশি’।
আহমদ মুো থামসতই ক্লাউরডয়ার মা িরম কসন্ঠ বসে উঠে, ‘গতামার
গক আসছ? বাবা, মা, ভাই, গবাি, েী ...’।
আহমদ মুো মুে রিচু করে। হঠাৎ কসরই গ্ি গবদিার এ্কটা ছায়া
গিসম এ্ে তার োরা মুে জুসে। বেে, ‘আমার গকউ গিই মা। রকন্তু েবই আসছ।
পৃরথবী জুসে েব মা’ই আমার মা, েব বাবাই আমার আব্বা, েব ভাই-গবািই
আমার ভাই-গবাি’।
‘গকউ গিই? গতামার বারে গকাথায় বাবা?’
‘্ার গকউ গিই তার বারে থাকারও প্রসয়াজি হয় িা মা। ্েি গ্োসি
থারক গেটাই আমার বারে’।
‘রক বেছ তুরম, আরম রবশ্বাে করসত পাররছ িা। এ্তবে আহমদ মুো
এ্ত এ্কা, এ্ত রিিঃেবু্!’
‘মাসয়রা এ্ভাসবই ভাসব রকন্তু আরম রিিঃস্ব, এ্কা িই মা’। িরম কন্ঠ
আহমদ মুোর।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

39

‘মাসয়সদর ভাবিাসক রক গবরঠক বেসব?’
‘িা তা পারর িা মা। রকন্তু গমসি গিয়াও উরচত মসি করর িা’।
‘দারয়ত্ব রদসয় হৃদসয়র দহিসক তুরম আোে করসত পার, রকন্তু অস্বীকার
করসত পার িা বাছা’।
‘ৈন্যবাদ মা, েন্তািসক মাসয়সদর গচসয় আর গকউ ভাসো জািসত পাসর
িা’। ম্লাি হারে আহমদ মুোর গঠাসট, আর কষ্টকর এ্ক গবদিা তার মুসে।
ক্লাউরডয়া রিষ্প্প্রাণ মূরতযর মত বসে আসছ আহমদ মুোর রদসক গচসয়। তার
গঠাাঁট শুকসিা। দু’গচাসে তার েজে গবদিার এ্কটা আস্তরণ। এ্কজি অিন্য
রবপ্লবীর এ্ক অন্তহীি রিিঃস্বতার গবদিা তার হৃদয়সক মুষসে রদসয়সছ। এ্ই রিিঃস্ব
আহমদ মুোসকই তার েবসচসয় বে েব গচসয় কাসছর, েবসচসয় স্বে মসি হসে।
আহমদ মুো কথা গশষ কসরই রমিঃ ক্লাউসডর রদসক গচসয় বেে, ‘এ্বার
আমাসদর উঠসত হয়’।
‘আপরি আপিার রবপদ বুঝসত পারসছি? রাস্তায় িামসেই আপরি
আক্রান্ত হসত পাসরি। আব্বাসক ওরা প্রকাসশ্য রদবাসোসক রকডন্যাপ কসররছে’।
শুকসিা কসন্ঠ বেে ক্লাউরডয়া।
আহমদ মুো তার রদসক মুে ঘুররসয় বেে, ‘আরম গতা এ্টাই চারে। আরম
ওসদর রচরি িা। ওরা আমার কাসছ িা এ্সে, আমার পসি ওসদর কাসছ গপ ছা
মুরস্কে হসব’। ম্লাি হারে আহমদ মুোর গঠাসটাঁ।
‘আপরি গতা শুিসেি, ওরা গকাি শত্রুসকই জীরবত রাসে িা’।
‘এ্টা ওসদর গচষ্টা। ওসদর েব গচষ্টাই রক ে ে হসয়সছ, িা হসব?’
বসেই আহমদ মুো উসঠ দাাঁোে।
উসঠ দাাঁোে েবাই।
রমিঃ ক্লাউসড এ্রেসয় রেসয় দরজা েুসে ৈরে।
গবররসয় এ্ে েকসে।
কররসডার রদসয় হাাঁটরছে েবাই। েবার আসে হাাঁটরছে রমিঃ ক্লাউসড। তার
ডাি পাসশ আহমদ মুো। আহমদ মুোর ডাি পাসশ রমে ক্লাউরডয়া।
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‘আমার জীবসির েবসচসয় িরণীয় গভার আজ। আপিার জীবসি গতা
অজস্র বে ঘটিা, এ্মি রদসির কথা অবশ্যই আপিার মসি থাকসব িা’।
‘অরৈকাংশ িৃরতই কসষ্টর হয়। সুতরাং ভুসে ্াওয়ার মসৈযই গতা মেে’।
‘রকন্তু এ্ই কারসণ ্ারা ভুসে গ্সত চায়, তারা রকন্তু ভুেসত পাসর িা’।
আহমদ মুো গচাে তুসে তাকাে রমে ক্লাউরডয়ার রদসক। বেে, ‘আপরি
রকসের ছাত্রী?’
‘বসেরছ আরম রাষ্ট্র রবজ্ঞাসির ছাত্রী’।
এ্ই েময় কথা বসে উঠে রমিঃ ক্লাউসড। বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রে শুৈু রহংস্র িয়,
ওরা অতযন্ত িীপ্র। েময় িষ্ট ওরা কসর িা। সুতরাং ক্লাউরডয়ার কথা গ সে রদও
িা। রাস্তায় গতামাসক োবৈাি হসত হসব’।
োরের কাসছ ওরা গপ সছ রেসয়রছে।
‘ৈন্যবাদ জিাব মসি থাকসব’। বসে ক্লাউরডয়ার মা’র রদসক তারকসয়
বেে, ‘মা, অেমসয় আপিাসদর কষ্ট রদসয় গেোম’।
তারপর রমিঃ ক্লাউসড’র োসথ হ্যান্ডসশক কসর োরের রদসক র রে।
আমররা োরেসত উসঠ বসেরছে।
আহমদ মুো োরের রদসক ঘুরসতই রমে ক্লাউরডয়া োরের দরজা েুসে
ৈরে।
আহমদ মুো ওর রদসক মুে তুসে তারকসয় বেে, ‘ৈন্যবাদ’।
বসে োরেসত উসঠ বেে আহমদ মুো।
রমে ক্লাউরডয়া এ্কটু রিচু হসয় মুেটা োরের দরজার াসকাঁ এ্সি বেে,
‘েৃরষ্টর চোর পথ রকন্তু বৃত্তাকার। সুতরাং গদো গতা হবারই কথা’।
রমে ক্লাউরডয়ার মুসে হারে িয়, োম্ভী্য।
‘রঠক, রকন্তু মানুষ আকাসশর গকাি গ্রহ বা গজযারতস্ক িয়। তাই পৃরথবীসত
মানুসষর চোর পথ রকন্তু রঠক বৃত্তাকার িয়।
‘েতয। রকন্তু চোর পথটা বুিাসিা কাপসের মত এ্তটাই এ্সক অপরসক
স্পশয কসর আসছ গ্ জীবসির অজস্র গমাসে গদো হওয়ার অজস্র েম্ভাবিা’। বেে
ক্লাউরডয়া।
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‘চোর পথ রকন্তু বুিাসিা সুতার মত রিয়ম গমসি চসে িা’। বেে আহমদ
মুো।

‘এ্ই অরিয়ম আশংকারও গতমরি েম্ভাবিারও। েম্ভাবিার স্বপ্নই মানুষ
গবশী গদসে’।
বসেই ক্লাউরডয়া এ্কটা হাত তুসে অরভবাদি জারিসয় োরের দরজা বন্ধ
কসর রদে।
োরে িসে উসঠ চেসত শুরু করে।
েূস্যর আসোসত চাররদক তেি ঝেমে করসছ।
গ্ গকাি কারসিই গহাক ঘি কুয়াশা আজ গিই।
‘ওরা রক পসথ ওৎ গপসত থাকসত পাসর? আপরি রক ভাবসছি?’ বেে
আমর।
‘ব্ল্যাক ক্রেসক গকাি আঘাত িা করসে আমরা তাসদর টাসেযট হসবা িা।
গ্সহতু ওসদর টাসেযট ওসদর হাসত তাই এ্ই বযাপাসর গকাি ঝাসমোয় জোসত িা
হয় গেটাই তারা চাইসব’।
‘রঠক বসেসছি স্যার, তাহসে এ্টাই রক রঠক গ্ ব্ল্যাক ক্রেই ওমর
বায়াসক রকডন্যাপ কসরসছ? ‘ওকুয়া’রাও গতা রবভ্রান্ত করার জসন্য এ্টা বেসত
পাসর’।
‘গতামার কথায় ্ুরক্ত আসছ আমর। রকন্তু রমিঃ ক্লাউসড গ্টা বসেসছি,
গেটাই েতয। এ্েি রবষয়টা পররষ্কার। ্ারা ক্লাউসডসক রকডন্যাপ কসররছে,
তারাই ওমর বায়াসক রকডন্যাপ কসরসছ’।
‘বুঝসত গপসররছ জিাব’।
আহমদ মুো আর গকাি কথা বেে িা।
ওরা দু’জিও িীরব।
েবারই দৃরষ্ট োমসি।
েকাসের োরে-রবরে রাস্তা রদসয় তীব্র গবসে ছুসট চসেসছ আহমদ মুোর
োরে।
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ডুসপ্লর রচরঠ পো গশষ কসর মুে তুসেই রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো, এ্
রচরঠ গতামরা কসব গপসয়ছ?
পযাররসের র রেরস্তি দূতাবাসের রবশাে কি। এ্কটা বে গটরবে রঘসর
বসে আসছ আহমদ মুো, র রেরস্তসির রাষ্টদুত ারুক আে আশরা এ্বং
দুতাবাসের আরও দু’জি দারয়ত্বশীে।
আহমদ মুো কথা বেরছে ারুক আে-আশরাস র রদসক েিয কসর।
‘রচরঠ েতকাে গপসয়রছ জিাব’। বেে ারুক আে-আশরা ।
‘রকভাসব গপসে?’
‘আমাসদর ডাক বাসক্স গপসয়রছ’।
‘আে-হামদুরেল্লাহ। শুরুটা আমাসদর ভাে বেসত হসব আশরা ।
গতামার এ্োসি গপ ছার আসেই রমিঃ ক্লাউসড’র কাছ গথসক জািোম ব্ল্যাক ক্রে
েম্পসকয রকছু তথয এ্বং রিরিত হওয়া গেে ব্ল্যাক ক্রেই ওমর বায়াসক রকডন্যাপ
কসরসছ ‘ওকুয়া’র পসি। আবার গদে, গতামার এ্োসি গপ সছই গোদ ব্ল্যাক ক্রেএ্র এ্কজসির কাছ গথসক রচরঠ গপোম’।
‘রকন্তু গোকরট গতা তার এ্ই পররচয় গদয়রি’।
‘পররচয় িা গদয়াই প্রমাণ কসর গে ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক। তাছাো গ্
ইি রসমশি গে রদসয়সছ এ্বং গ্োসি রদসয়সছ তাও প্রমাণ কসর গে ব্ল্যাক ক্রয়এ্র গোক’।
ডুসপ্ল তার রচরঠসত ওমর বায়াসক গ্োসি রিসয় প্রথসম বেী কসর রাো
হয় গেোিকার রঠকািা রদসয়সছ এ্বং জারিসয়সছ ওমর বায়াসক পযাররসেরই
অজ্ঞাত গকাি এ্করট জায়োয় স্থািান্তররত করা হসয়সছ।
‘আপরি রঠক বসেসছি জিাব, এ্কমাত্র ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকরাই জাসি
গ্ ওমর বায়াসক র রেরস্তি দুতাবাসের আশ্রয় গথসক রকডন্যাপ করা হসয়সছ। পত্র
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গপ্ররক অন্য গকউ হসে ওমর বায়ার েবর র রেরস্তি দুতাবাসে পাঠাসতা িা’। বেে
ারুক আে আশরা ।
পযাররসের মািরচসত্রর উপর তেি িজর বুোরেে আহমদ মুো।
ডুসপ্লর রচরঠসত রেো গরাডরট পাওয়া গেে এ্কদম দরিণ পযাররসে। এ্টা
পযাররসের এ্কটা িতুি এ্োকা। রবশ বছসরর গবশী বয়ে িয়।
রাস্তারটর িাম ো মযাজাররি। রঠকািা ’৭৭, ো মযাজাররি’।
আহমদ মুো তার কাঠ গপরেসের মাথা রঠকািায় স্থাপি কসর বেে, ‘রচরঠ
েতয হসে এ্টাই হসব ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্কমাত্র ঘারটাঁ ্া আমাসদর জািার মসৈয
এ্ে। এ্টাই হসব ‘ব্ল্যাক-ক্রে’-এ্র অন্ধকার রাসজয প্রসবসশর আমাসদর দরজা’।
এ্কটু থামে আহমদ মুো।
তারপর আবার শুরু করে, ‘রকন্তু ওরা ওোি গথসক ওমর বায়াসক অন্যত্র
েররসয় রিে গকি?’ প্রেটা রছে আহমদ মুোর স্বেত ৈরসণর উরক্ত।
‘মসি হয় আরও রিরাপদ জায়োয় তাসক েররসয় রিসয়সছ’। বেে আেআশরা ।
‘রকন্তু ব্ল্যাক ক্রে ওমর বায়াসক প্রথসম কম রিরাপদ স্থাসি তুসেরছে এ্টা
্ুরক্ত বসে িা। আমার মসি হয়, গকাি কারসণ গেোসি রিরাপত্তার অভাব
ঘসটরছে। রিরাপত্তার গিসত্র এ্ হুমরকটা গকাসেসক এ্সেরছে তা বো মুরস্কে। ঐ
রচরঠ পাঠাসিা গথসক মসি হসে, রিরাপত্তার অভাব গভতসরর রদক গথসকই
ঘসটরছে’। বেে আহমদ মুো।
‘গেটা গকমি?’
‘বো করঠি। তসব অরবশ্বস্ততার ঘটিা গেোসি গভতসর গথসকই ঘসটসছ
বসে মসি হয়’।
কথা গশষ কসরই আহমদ মুো ঘরের রদসক তাকাে। গদেে রাত ১১টা।
‘আশরা তুরম এ্কটা টযারক্সর বযবস্থা কসর দাও। আরম ো-মযাজাররসি
্াব। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র দরজায় িক কসর গদরে রকছু পাই রকিা’। আে-আশরাস র
রদসক গচসয় বেে আহমদ মুো।
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‘টযারক্স গকি জিাব, এ্মসবরের েব োরে আপিার’। বেে আেআশরা ।
‘হ্যাাঁ। গতামার এ্মসবরের োরে রিসয় রেসয় পা বাোবার আসেই ওসদর
িজসর পসে ্াই’।
‘রঠক বসেসছি জিাব। আরম ভুসে রেসয়রছোম। এ্ই কারসণই গতা
আমরা এ্য়ারসপাসটয এ্মসবরের োরে পাঠাইরি’।
ঘন্টা োসিক পসর আহমদ মুো টযারক্স কসর রাস্তায় গিসম এ্ে। এ্কাই।
কাউসক োসথ রিসত রাজী হয়রি। এ্মসবরে গজদ ৈরসে আহমদ মুো বসেরছে, এ্
অরিরিত, গোপি ও অনুেন্ধািী অরভ্াসি এ্কা ্াওয়াই রিরাপদ গবশী।
এ্মসেরব আহমদ মুোর কথার উপর কথা বেসত পাসররি। এ্মসবসেডর আেআশরা োইমুসমর এ্কজি অরিয়রমত ছাত্র-কমযী রছে র রেরস্তসির রবপ্লসবর
েময়। তার কাসছ আহমদ মুো পবযত প্রমাণ উাঁচু। তার োসথ গে কথা বেসত
পারসছ-এ্ই গবশী। আহমদ মুোর কথার উপর কথা বোর তার োহে আেসব
গকাসেসক। তার উপর র রেরস্তসির স্বয়ং গপ্ররেসডন্ট গটরেস াসি তাসক বসে
রদসয়সছ, র রেরস্তি এ্মসবরের েব েম্পদ, েব মানুষ এ্বং েব শরক্ত আহমদ মুো
গ্ ভাসব চাইসবি গেভাসবই চেসব। সুতরাং আহমদ মুোর রেোসন্তর োসথ আেআশরা এ্কমত হসত িা পারসেও আহমদ মুোর কথা গে অবিত রশসর গমসি
রিসয়সছ।
োরে চেরছে।
আহমদ মুোর গচসে তন্দ্রার ভাব এ্সেরছে।
োরে থামার ঝাকুরিসত তন্দ্রা ছুসট গেে আহমদ মুোর।
‘এ্সে গেরছ জিাব। পাসশর বারেটাই ষাট িম্বার, এ্টা েীজযা। এ্র আসশপাসশই আপিার িম্বারটা গপসয় ্াসবি’।
আহমদ মুো ড্রাইভারসক বারের িম্বার বসেরি। বসেরছে, বারে গদেসেই
রচিসত পারব। িম্বারটা ষাট-বাষরট্ট ৈরসির রকছু হসব।
ভাো চুরকসয় োরে গথসক িামে আহমদ মুো।
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েুসজাঁ গবর করে ৭৭ িম্বর বারে। বারেরট প্রৈাি রাস্তা গথসক এ্কটু
গভতসর। প্রৈাি রাস্তা গথসক এ্কটা গছাট্ট রাস্তা রেসয় বারেরটর গেসট গশষ হসয়সছ।
বারেটা রতিতো এ্বং গবশ বে। গেসটর দরজা রস্টে রশসটর ততরী।
গেসটর পাসশ গেটমযাি বক্স গিই। আহমদ মুো বুঝে গেটটা
দুররিয়রেত। তাহসে রক গেসট কযাসমরাও থাকসত পাসর?
আহমদ মুো গেট গথসক দুসর এ্কটা রবরডং-এ্র ছায়ায় আসো-আাঁৈাররর
মসৈয দারেসয়াঁরছে।
আহমদ মুো ভাবরছে গেসটর এ্রদক রদসয় বারেসত ুকা ্াসে িা।
শুরুসতই হাোমা বাৈাসে তার উসেশ্য বযথয হসয় ্াসব। আহমদ মুোর প্রথম কাজ,
ওসদর েম্পসকয রবসশষ কসর ওমর বায়া েম্পসকয তথয েংগ্রহ। তারপর ওমর বায়ার
গোাঁজ পাওয়া গেসে গেোসিই দ্রুত আঘাত হািসত হসব। ্াসত শত্রুসদর োবৈাি
হওয়ার আসেই ওমর বায়াসক উোর করা েম্ভব হয়।
এ্েব রচন্তা কসর আহমদ মুো বারের গপছি রদসক ্াবার জসন্য পা
তুেসত ্ারেে। এ্ই েময় গেই গছাট রাস্তার উপর আসোর এ্কটা ফ্লাশ জ্বসে
উঠে।
আহমদ মুো থমসক দাাঁোে। তার বুঝসত বারক রইে িা এ্কটা োরে
আেসছ, েম্ভবতিঃ তার টাসেযট-বারেটাই েসিই।
আহমদ মুোর গোটা শরীসর এ্কটা উষ্ণতার আসমজ বসয় গেে। ব্ল্যাক
ক্রসের গকউ রক আেসছ? তাহসে গে রক গদকসত গপসত ্াসে ব্ল্যাক ক্রসের
কাউসক?
হঠাৎ আহমদ মুোর গদহটা তবদুযরতক শক োওয়ার মত গ্ি ঝাকুরি
গেে। এ্োসি দারেসয়াঁ থাকসে গতা গে এ্েরি ৈরা পসে ্াসব চাররদসক এ্কবার
িজর বুরেসয়ই আহমদ মুো কসয়ক েজ োমসির বজয গ ো বাসক্সর গপছসি রেসয়
বসে পেে।
কসয়ক মুহুসতযর মসৈযই বজয গ ো বাসক্সর োমসিটােহ গোটা রাস্তা
আসোর বন্যায় গভসে গেে।
দ্রুত এ্কটা োরে এ্সে দাাঁোে গেই গেসটর োমসি।
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আহমদ মুো গদেে, কযাররয়ার ৈরসির োরে। গপছসির কযাররয়াসর
এ্কটা বে বাক্স ছাো আর রকছু গিই। গোকজি গকউ গিই। বােরত গোকজি
থাকসে েম্ভবতিঃ তারা ড্রাইভাসরর োসথ োমসির রেটগুসোসত থাকসত পাসর।
চট কসর আহমদ মুোর মাথায় এ্ে, গে কযাররয়াসরর গপছিটায় েওয়ার
হসয় গভতসর প্রসবশ করসত পাসর।
গ্মি রচন্তা গতমরি কাজ।
বজয বাক্সটা গথসক কযাররয়াসরর গপছসির গশষ প্রান্তটা আট দশ েসজর
গবশী হসব িা।
আহমদ মুো দুই হাসত দু’পাসয়র বুসো আঙুে ৈসর শরীরটা বাাঁরকসয় পা
এ্বং মাথা এ্ক েমতসে এ্সি টু বসের মত েরেসয় গচাসের রিরমসষ কযাররয়াসরর
গপছসি রেসয় দাাঁোে। তারপর অসপিা করে োরে স্টাটয গিয়ার।
োরেটা গেসটর োমসি দারেসয়াঁ রিরদযষ্ট রবররতসত রতিবার হণয রদে। তার
কসয়ক গেসকন্ড পসরই েুসে গেে দরজা।
োরে স্টাটয গিয়ার শে হসো। িসে উঠে োরে।
োরে িসে উঠার েসে েসেই আহমদ মুো এ্কজি এ্যাসক্রাবযাসটর মত
গদহটাসক কুন্ডরে পারকসয় কযাররয়াসরর তোয় ঝুসে পেে এ্মিভাসব ্াসত গেসট
কযাসমরা থাকসেও তা গ্ি তার িাোে িা পায়।
োরে এ্সে দাাঁোে োরে বারাোয়। আহমদ মুো শুসয় পেে োরের
তোয় োরে বারাোর উপর।
োরে দাাঁোবার েসে েসে দু’জি োরে গথসক গিসম পেে। এ্কজি
বেে, দুসবায়া তুরম এ্ে, েরে ও কসয়কজিসক রিসয় এ্সে বাক্সটা িারমসয় রিসয়
্াসব।
আহমদ মুো গদেে, রজিে পরা জযাসকট োসয় এ্কজি প্রায় গদ সে রেসয়
গভতসর ুসক গেে। গোকরট দরজার োসয় গ্ িব তাসত হাত রদসতই দরজা েুসে
গেে।
তাহসে এ্ দরজাও রক স্বয়ংরক্রয়, এ্ দরজাসতও রক কযাসমরার পাহারা
আসছ? রিসজসক রিসজই প্রে করে আহমদ মুো।
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ইরতমসৈয োরে গথসক িামা রেতীয় গোকরটও দরজার রদসক এ্গুসো।
গেও রেসয় দরজার িসব হাত রদসেই দরজা েুসে গেে। গে দরজার পাল্লা টাি
রদসয় েুসে গরসে গভতসর গেে।
আহমদ মুো রিরিত হসো, দরজা স্বয়ংরক্রয় িয় এ্বং তাহসে কযাসমরার
পাহারাও গিই। রিিয় িসবর গকাি গোপি অংসশ গকাি সুইচ বা গবাতাম আসছ।
গোকরট েরে রিসয় আোর জসন্যই দরজা গোো গরসে গেসছ।
আহমদ মুো রেোন্ত রিসয় রিে।
েরেসয় গে গবররসয় এ্ে োরের তো গথসক। তারপর র্প্রং-এ্র মত উসঠ
দারোঁসয়ই ছুট রদে গে দরজার রদসক। ভাবে, গভতসর গ াকার এ্র গচসয় সুবণয
সুস্াে আর পাওয়া ্াসব িা।
রকন্তু দরজায় পা রদসয়ই আহমদ মুো মুসোমুরে হসয় গেে রতিজি
গোসকর। এ্কজি েরে গঠসে রিসয় আেরছে, আর দু’জি রছে দু’পাসশ।
আহমদ মুোসক দরজায় গদসে ওরা প্রথমটায় ভুত গদোর মত আাঁৎসক
উঠে। রকন্তু তার পর মুহুসতযই দু’জি গচাসের রিরমসষ বাসঘর মত ঝারপসয়াঁ পেে
আহমদ মুোর উপর।
আহমদ মুোও ওসদরসক গদসে মুহুসতযর জসন্য রকংকতযবয রবমূঢ় হসয়
পসেরছে। ওরা ঝারপসয় পেসে আহমদ মুো চরকসত ডাি রদসক এ্কটু েসর ডাি
রদসক গথসক গ্ আেরছে তাসক বাাঁ হাত রদসয় গঠরকসয় ডাি হাত রদসয় তার
গকামসরর গবল্ট ৈসর হ্যাচকা টাসি শূসন্য তুসে আছসে গ েে বাাঁ রদক গথসক আো
গোকরটর উপর।
গোকরটসক ছুসে রদসয়ই মাথা রিচু কসর আহমদ মুো ঝারপসয় পেে েরে
গঠসে আো গোকরটর উপর। গে ররভেবার তুসেরছে গুরে করার জসন্য।
গুরে গে করে। তার আসেই আহমদ মুো ঝারপসয় পসেরছে তার উপর।
রকন্তু গুরেটা েিযভ্রষ্ট হসয় রেসয় আঘাত করে আহমদ মুোর উপর ঝারপসয়াঁ পো
দু’জসির এ্কজিসক। ওরা তেি উসঠ দাাঁোরেে।
আহমদ মুো েরে েসমত গোকরটসক রিসয় পসে গেে। ররভেবার রছটসক
পসে গেে গোকরটর হাত গথসক।
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গোকরট পসে গথসকই তার হাত গথসক রছটসক পো ররভেবার কুরেসয়
গিবার গচষ্টা কররছে প্রাণপসণ। রকন্তু ররভেবাররট আহমদ মুোর িাোসের মসৈয।
গে ররভেবাররট তুসে রিে।
এ্ই েময় গদেে তার উপর ঝারপসয় পো রেতীয় গোকরট ছুসে মারসছ
এ্কটা ছুরর। ররভেবার তাক করার েময় তেি পার হসয়সছ। গকাি উপায় িা গদসে
আহমদ মুো গদহটা এ্করদসক বাাঁকাসত গচষ্টা কসর বাম হাত রদসয় ৈসর গ েে
ছুররটা। ৈসর গ েে মাসি ছুরররট এ্সে রবৈে আহমদ মুোর বাম হাসতর তােুসত।
গবদিায় রবকৃত হসয় উঠে আহমদ মুোর মুে। রকন্তু এ্র মসৈযই আহমদ
মুোর ডাি হাতরট রবদুযতেরতসত উপসর উসঠরছে এ্বং রিরিপ্ত গুেী রেসয় রবে
হসো ছুরর ছুসে মারা গোকরটর বুসক।
রঠক এ্ই েমসয়ই আহমদ মুোর রিসচ পসে থাকা গোকরটর এ্কটা
মুষ্টাঘাত এ্সে পেে আহমদ মুোর ডাি হাসত। আহমদ মুোর হাত গথসক
ররভেবার রছটসক পেে। গোকরট ররভেবার তুসে রিে েংসে েংসেই।
রকন্তু আহমদ মুো তার হাত গথসক ররভেবার রছটসক পসে ্াবার েংসে
েংসেই বাম হাসতর তােু গথসক ছুরররট েুসে রিসয় আমুে বরেসয় রদে গোকরটর
বুসক।
ছুসট এ্ে ৫জি গোক এ্ই েময় ঘসর। তাসদর েকসের হাসতই উদযত
গস্টিোি।
এ্কজি গস্টিোি তুসেরছে আহমদ মুোসক েিয কসর। এ্কজি হাত
তুসে রিসষৈ কসর বেে, গুেী েরচ িয়।
আহমদ মুো ছুরররট ছুসে গ সে রদসয় পসকট গথসক রুমাে গবর কসর বাম
হাসতর আহত তােু গচসপ ৈরে। ওোি গথসক র িরক রদসয় রক্ত গবরুরেে।
গ্ গোক গুেী করসত রিসষৈ কসররছে, গে আহমদ মুোর রদসক এ্রেসয়
এ্সে বেে, আমাসদর রতি গোকসক েুি কসররছে। গক তুই?
‘রতিজি িয় দুইজিসক’। শান্ত কসন্ঠ বেে আহমদ মুো।
‘আমাসক রশিা রদরেে। োংঘারতক গশয়ািা গতা গদেরছ’। বসেই গে
রবদুযতেরতর এ্কটা রকক োোসো আহমদ মুোর কাাঁৈ এ্বং পাাঁজসরর েরন্ধস্থসে।
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কাত হসয় পসে গেে আহমদ মুো।
‘এ্সক গবাঁসৈ গ ে আরম আেরছ’। বসে গোকরট গভতসর চসে গেে।
দু’জি এ্রেসয় এ্ে। আহমদ মুো উসঠ বেরছে। এ্কজি োরথ রদসয়
আবার গ সে রদে এ্বং বেে, ‘মরসত এ্সেরছে শয়তাি, গুেীসত মরসে গতার
ভােই হসতা। বে মসি হয় গতার জসন্য বে পররকল্পিা কসরসছি’।
আহমদ মুোসক গবাঁসৈ গ েে ওরা।
রমরিট পাসচক পসর র সর এ্ে গোকরট। গোকরট বাসিযে। ব্ল্যাক ক্রসের
এ্ই ঘারটর প্রৈাি। গে রেসয়রছে ব্ল্যাক ক্রসের প্রৈাি রপসয়সর পসের োসথ
আসোচিা করসত। শুসিই রপসয়সর পে বসেসছ, গ্ রদি ওমর বায়ার রচরঠ ৈরা
পেে গেরদিই এ্ ঘারট তযাে করা দরকার রছে। আমাসদর ভুে হসয়সছ। রিসদযশ
রদসয়সছ এ্ ঘারটাঁ এ্েিই গছসে রদসত। ব্ল্যাক ক্রসের েবসচসয় বে তবরশষ্ট
গোপিীয়তা। পুরেশ তাসদর শত্রু িা হসেও রারে পুরেশ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গকাি
ঘারট এ্বং গোকসক গচসি িা। গকাি ঘারটসত শত্রুর স্বাৈীি স্পশয পেসে গে ঘারট
তারা এ্ক মুহুতয রাসে িা। বাসিযে বেী অথযাৎ আহমদ মুোসক রক করসব জািসত
গচসয়রছে। রপসয়সর বসেরছে, তুরম িািসতজ ্াে, ওসক রিসয় ্াও। আমাসদর
বৈযভুরম হাের রাসজযর ভাে রশকার হসব গে। বাসিযে বসেরছে, তার পররচয় রক
গজসি গিয়া দরকার িয়? রপসয়সর পে বসেরছে, গদে আমরা গকাি গোসয়ো েংস্থা
িই, এ্র জসন্য রভন্ন েংস্থা আসছ। আমরা ্ুে গিসত্র আরছ। শত্রু ো কসর এ্রেসয়
্াওয়া আমাসদর কাজ। শত্রুসক ্েিই হাসত পাসব, হতযা কর। এ্সত ঝুরক কম
আসছ। গোটা দুরিয়ার ইরতহাে তুরম োমসি আিসে গদেসব, গকাি বে শত্রু ৈরা
পেসে তাসক প্রথসমই হতযা করা িা হসে পসর েুব কমই তাসদর হতযা করা গেসছ।
এ্ভাসব রকংবা গেভাসব তারা ছাো গপসয় গেসছ’। রপসয়সর পে আরও উপসদশ
রদসয় বসেসছ, ওমর বায়া মসি হয় আমাসদর গভাোসব। তাসক উোসরর রমশি
রিসয় আহমদ মুো িাসে এ্সেসছ। গে এ্কা এ্সেও তার এ্কটা গ্রুপ রিিয়
এ্োসি এ্সেসছ। আমাসদর ঘসর তাসক আমরা ভয় করর িা। রকন্তু ঘারটগুসোসক
আরও োবৈাি থাকসত হসব।
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ঘসর প্রসবশ কসরই বাসিযে বেে, শয়তািটাসক আমার োরেসত তুসে
দাও। ঘুম পারেসয় রদসয় তারপর তুেসব োরেসত। আমার োসথ ্ারা ্াে তারা
বাসদ েকসে পাসশর িতুি ঘারটসত চসে ্াও। োসেজ পসর েররসয় গিয়া হসব।
েংজ্ঞাহীি কসর আহমদ মুোসক োরেসত গতাো হসো। বাসিযে এ্বং
ড্রাইভার োমসির রেসট। আহমদ মুোর পাসশ উসঠ বেে আসরকজি।
োরে গবররসয় এ্ে বারে গথসক।
ছুসট চেে োরে িািসতজ শহর-অরভমুসে। শহররট গোসর িদীর মুসে
অবরস্থত। িদীরট পরিসম আরও রকছু এ্রেসয় আটোরন্টক মহাোেসর পসেসছ।
তেি রাত ৩টা। ঘুমন্ত পযাররে িেরী। প্রায় ঘুমন্ত তার রাজপথও।
এ্রই মাসঝ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োরে েংজ্ঞাহীি আহমদ মুোসক রিসয় এ্রেসয়
চেে রাসতর রিিঃশে বুক রচসর।
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৩
বাসিযে গটরেস াি রােসতই দরজায় দাাঁোসিা তার গমসয় গেিা বসে
উঠে, ‘গকাথা্ ্াে আব্বা?’
‘এ্ই এ্কটু ঘুসর আরে’।
‘এ্কটু ঘুসর আোর জসন্য বুরঝ গকউ জাহাজ োজায়?
‘িা মাসি শাকয গব’গত ্াব’।
‘শাকয গব’গত গকি আব্বা?’ বসে এ্কটু কাছাকারছ েসর এ্সে বেে,
‘আবার হােসরর গকাি গোরক রিসয় ্াে আব্বা?’
‘গেিা?’ বকুরির স্বর বাসিযসের কসন্ঠ। পরিসণই স্বরটা িারমসয় রিসয়
িরম কসন্ঠ বেে, ‘এ্ েব রবষয় রিসয় গকাি ভাবিা গতামার রঠক িয়। গতামার গে
বয়ে হয়রি’।
গেিা বাসিযসের বে গমসয় এ্বং কসেসজর ছাত্রী।
‘গতামার কথা রঠক আব্বা। এ্েব রচন্তাসক গকাি েময়ই আরম ওসয়েকাম
করর িা। রকন্তু আপিাসতই কাসি প্রসবশ কসর পীো গদয় আব্বা’।
‘কাি িা রদসেই গতা হসো’।
‘আমার আব্বা জরেত িা থাকসে কাি রদতাম িা’।
‘তুরম রবষয়টাসক গ্ভাসব গদেছ, রবষয়টা গতমি িয়। অপরাৈীসক শারস্ত
গদবার রবৈাি েব ্ুসেই রছে’।
‘রকন্তু তার আসে গতা অপরাৈ রিৈযারসণর প্রে আসছ’।
‘রিরপরাৈ কারও োসয় আমরা হাত গদই িা। আজ গ্ আোমীসক আমরা
রিসয় ্ারে, গে আমাসদর রতিজিসক েুি কসরসছ।
‘আরম গ্ রবষয় জারি িা, তা রিসয় আরম তকয করসবা িা আব্বা। আমার
বক্তবয শারস্ত গদয়ার িাসম হৃদয়হীিতা রিসয়। অন্ধকার তস্বরতসের ্ুসে এ্ক েময়
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রাজা-েম্রাটরা তাসদর প্ররতপিসক বন্যজন্তুর মুসে গছসে রদসয় মজা গদেসতা।
শাকয গব’গত এ্ই ঘটিাই ঘটসছ’।
বাসিযে গকাি জবাব রদে িা। তার গচাসে রবিয়। পসর েম্ভীর কসন্ঠ বেে,
‘এ্েব কথা তুরম জািসে গকাথায় মা?’
‘অসিসকই জাসি আব্বা’।
‘অেম্ভব’।
‘অেম্ভব িয় আব্বা। আরম কসেসজ এ্কারৈকজসির কাছ গথসক এ্ই কথা
শুসিরছ’।
‘রকন্তু রকভাসব?’
‘্ারা অপরাৈ কসর, তারাই অপরাসৈর কথা ছোয় আব্বা। এ্র কারণ
িািা হসত পাসর’।
‘তুরম এ্সক অপরাৈ বেছ?’ বাসিযসের কসন্ঠ রবররক্ত। অন্য গকাি গিসত্র
হসে বাসিযে এ্কথাগুসোর কণামাত্র বরদাশত করসতা িা। রকন্তু এ্ই মা মরা
গমসয়রটসক গে অতযন্ত ভােবাসে, তার এ্মি গকাি আবদার গিই ্া গে পুরণ কসর
িা। এ্ই সুস্াসে গমসয়রট তাসক শােি করসতও রশসেসছ। মাসয়র মতই গচাে রাসে
তার উপর। এ্সত বাসিযে েরবযত আিরেত। এ্ই কারসণই বাসিযে গেিার কথায়
রাে করসত পারসো িা, রকন্তু রবরক্ত গবাৈ করে ব্ল্যাক ক্রে-এ্র বযাপাসর গমসয়
এ্তদুর জরেসয় পোয়।
‘আইি হাসত তুসে গিবার প্ররতরট ঘটিাই অপরাৈ আব্বা, তুরমই প্রথম
আমাসক এ্টা রশরেসয়ছ’।
‘তুরম রঠকই বসেছ মা। রকন্তু জাতীয় বযাপাসর রকছু রকছু গিত্র আসছ
গ্োসি আইি হাসত তুসে গিয়া জারতর জসন্য অপররহা্য হসয় দাাঁোয়’।
‘মা কর আব্বা, জারতর গ্ অরৈকার অজযি করার জসন্য আইি হাসত
তুসে রিসয় বা গোপসি তা অজযি করসত হয়, গেটা জাতীয় অরৈকার িয়। রিিয়
গকাি গ্রুপ স্বাথযসক জাতীয় অরৈকার বসে চারেসয় গদয়া হয়’।
‘মা তুরম বয়সের গচসয়ও বে হসয়ছ গদেরছ। ্াক এ্েব কথা বাইসর
বোবরে করসব িা’। বসে হারে মুসে উসঠ দাাঁোে বাসিযে।
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গেিা রপতার আরও কাসছ েসর এ্ে। মাথা রিচু কসর বেে, ‘গতামার িা
গেসে হয় িা আব্বা। তুরম এ্ই কাসজ ্াও আমার কষ্ট োসে’।
বাসিযে আবার গচয়াসর বসে পেে। গমসয়সক কাসছ গটসি রিসয় আদর
করে। এ্কটা দীঘয রিিঃশ্বাে গ সে বেে, ‘দশ বছর আসে ্রদ মাসয়র কন্ঠ এ্ভাসব
বাৈা রদসত পারসতা, তাহসে জীবি হয়সতা অন্য রকম হসতা। রকন্তু এ্েি আর
গকাি উপায় গিই মা। তুরম এ্েব গভসব মি োরাপ কসরা িা। তুরম এ্সক এ্ক
ৈরসির ্ুে বসে ৈসর িাও। তাহসে োন্ত্বিার ্ুরক্ত পাসব’।
‘রকন্তু ্ুে গোপসি হয় িা আব্বা। আর ্ুেও এ্কটা আইসির অৈীি।
তার বেীসদর জসন্য আন্তজযারতক আইি আসছ’।
‘ঈম্বর গতামার মেে করুি, আরও জ্ঞাি ঈশ্বর গতামাসক রদি। আমার
মাসয়র জসন্য আমার েবয হসে’। বেসত বেসত বাসিযে উসঠ দাাঁোে।
গমসয়র কপাসে এ্কটু চুমু রদসয় গবররসয় এ্ে ঘর গথসক।
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত এ্সে গপ ছাে বাসিযে। এ্োসিই আহমদ মুোসক
বেী কসর রাো হসয়সছ। এ্োি গথসকই েবাই রেসয় উঠসব জাহাসজ।
হাত-পা বাাঁৈা আহমদ মুোসক বেীোিা গথসক গবর কসর আিা হসো।
বাসিযে গদেে, আহমদ মুোর বামহাত রক্তাক্ত। তােুর িতস্থািরটসত
রক্ত জমাট হসয় আসছ। আরও বুঝে, আহমদ মুোসক গকাি োবার গদয়া হয়রি।
হঠাৎ মসি পেে গমসয় গেিার কথা। মসি পেে তার গশষ উরক্তিঃ ‘্ুেবেীসদর
জসন্যও আন্তজযারতক আইি আসছ’। গেিা বেীর এ্ই অবস্থা গদেসে রিিয়
রচৎকার কসর উঠত।
‘বেীসক গতামরা গেসত দাওরি?’ োমসি দাাঁোসিা ঘারটর পররচােকসক
বাসিযে কতকটা আিমসিই রজজ্ঞাো করে।
‘এ্মি বেীসক গেসত গদয়ার গকাি রিয়ম গিই’। বেে ঘারটর পররচােক
গোকরট।
‘রঠক আসছ। গতামরা গেসত দাও বেীসক। আর ওর আহত হাতটা ৈুসয়
ওষুৈ োরেসয় বাসন্ডজ কসর দাও’। বাসিযসের কন্ঠ িরম।
‘ৈন্যবাদ’। বেে আহমদ মুো বাসিযেসক েিয কসর।
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‘গকাি বেীর ৈন্যবাদ আমরা গ্রহণ করর িা’। বসে বাসিযে উসঠ দারেসয়াঁ
পাসশর কসি চসে গেে।
বাসিযে চসে গেসে ঘারটর পররচােক স্বেত বেে, ‘স্যাসরর মাথা োরাপ
হসয় গেে িারক’।
তারপর পাসশ দাাঁোসিা গোকসদর রিসদযশ রদে, এ্সক রিসয় ্াও। আর
আহমদ মুোসক েিয কসর বেে, রিসদযশ হসয়সছ গেবা এ্কটু করসত হসব রকন্তু
গকাি চাোরক করার গচষ্টা কসরা িা, ে েুব োরাপ হসব।
রাত ১২টায় েকসে জাহাসজ উঠে। জাহাজ ছাোর আসে েব রঠক-ঠাক
আসছ রকিা গচক করসত রেসয় বাসিযে িািসতজ ঘারটর পররচােক ডান্টিসক
রজজ্ঞাো করে, ‘এ্কজি াদারসক রিসত বেোম, রিসয়ছ?’
‘রিসয়রছ। রকন্তু গকি এ্ই বােরত ঝাসমো বেুি গতা?’
‘হােসরর মুসে গ োর আসে গোকরটর বযাপটাইজ করা হসব। অন্ততিঃ
মৃতযু র আসেও বযাপটাইজ ্রদ হয়, তাহসে তার আত্মা শারন্ত পাসব’।
‘তার আত্মা শারন্ত িা গপসে আমাসদর রক?’
‘গদে, আমাসদর েবারই মরসত হসব। েৃসষ্টর দয়া গতা আমাসদর েবারই
দরকার’।
‘অতীসত গকাি েময়ই গতা এ্মিটা করা হয়রি’।
‘হসে ভােই হসতা’।
এ্কটু গথসমই আবার বেে বাসিযে, ‘ াদারসক রক বসে এ্সিছ? গে
আবার ঝাসমো করসব িা গতা?’
‘এ্কজি প্রস েিাে াদারসক রিসয় এ্সেরছ। গে টাকা ছাো আর রকছু
গচসি িা’।
‘ৈন্যবাদ ডান্টি’।
জাহাজ ছােে। ছুসট চেে গোসর িদীর প্রশান্ত বুক রচসর পরিম রদসক
আটোরন্টক মহাোেসরর উসেসশ্য।
জাহাসজর েিয ‘শাকয গব’ অথযাৎ হাের োের। পূবয-উত্তর আটোরন্টসকর
মসৈয েবসচসয় গবশী হােসরর েমাসবশ এ্োসি। এ্ই কারসণই এ্র িাম গদয়া
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হসয়সছ ‘শাকয গব’। স্থািরট গোসর িদীর গমাহিা গথসক পরিসম রতিশ’ মাইে এ্বং
ররসে আইেযান্ড গথসক দরিসণ দু’শ মাইে দুসর অবরস্থত।
এ্ই স্থািটাই ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ‘রবসিাদি বৈযভূরম’। শত্রু বেীসদর এ্োসি
তারা হােসরর মুসে গছসে রদসয় হােরসদর মানুষ রশকাসরর মসহাৎেব গদসে।
গক্রসি গবাঁসৈ রশকারসক িারমসয় গদয়া হয় োেসর। রশকার এ্কবাসর হােসরর মুসে
তুসে গদয়া হয় িা। হােররা এ্কটু এ্কটু কসর গকসট গিয়, রছসোঁ গিয় মানুসষর
গদহ। এ্ই দূেযভ দৃশ্য তারা গদসে মহা উৎোসহ। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র কাসছ এ্র গচসয়
বে রবসিাদি আর গিই।
গভার চারটার রদসক জাহাজ শাকয গব’গত রেসয় গপ ছে।
জাহাসজর গোসে দরজা জািাোহীি এ্কটা গকরবসি বেী রছে আহমদ
মুো। বাতাে ্াওয়া-আোর জসন্য কসয়কটা েবাি আসছ মাত্র। গকরবিটা
দরজাহীি এ্ই অসথয গ্, দরজাটা গকরবসির গদয়াসের োসথ রমসশ আসছ। দূর
রিয়রেত দরজাটার রিমযাণ এ্তই রিেুাঁত গ্ এ্কবার িা গদেসে দরজার স্থাি
রচরহ্নত করা অেম্ভব।
হাত রপছসমাো কসর বাাঁৈা, পাও বাাঁৈা। এ্মি গেসে বেী কসর গরসেও
তারা রিরিন্ত হয়রি হাত-পা গবাঁসৈ গ সে গরসেসছ আহমদ মুোসক। রমিঃ ক্লাউসডর
কথা মসি পেে আহমদ মুোর। রতরি বসেরছসেি বসেরছসেি ব্ল্যাক ক্রে’রা েুবই
আত্মরবশ্বােী। েুব আত্মরবশ্বােী ্ারা তারা গতা এ্কটু কম েতকয হয়। রকন্তু ব্ল্যাক
ক্রেসক েুবই েতকয গদো ্াসে। তাসক পযাররে গথসক আিার েময় হাত-পা
বাাঁৈার পসরও েংজ্ঞাহীি কসরসছ। তারপর প্রসতযকটা গিসত্রই গদো ্াসে তারা
োমান্য ঝুরকরও অবকাশ রােসছ িা।
মানুষ রহসেসবও ব্ল্যাক ক্রে এ্র গোসকরা জঘন্য, এ্ প্যন্ত এ্টাই মসি
হসয়সছ আহমদ মুোর। বযরতক্রম শুৈু বাসিযে িামক গোকটার আজসকর রাসতর
বযবহার। তাসক বযাসন্ডজ কসর গদয়া এ্বং গেসত গদয়ার আসদশ গদয়া গোটা
পররসবসশর োসথ রবদঘুসট মসি হসয়সছ।
্াই গহাক বাসিযসের কাসছ কৃতজ্ঞ গে। হাসতর িতস্থাসি অেহ্য ্েণা
হরেে। বযাসন্ডজ কসর গদবার পর অসিকটা ভাে োেসছ।
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অন্ধকার গেসের গমসঝয় শুসয় ভাবরছে আহমদ মুো। রিসজর গচসয় ওমর
বায়ার কথাই তার মসি পেরছে গবশী। গবচারার গকািই েন্ধাি করা এ্েিও গেে
িা। মাঝোসি গেও আটকা পসে গেে। তার রিরুসেশ হওয়ার েবর র রেরস্তি
এ্মসবরে রিিয় েব জায়োয় জারিসয় রদসয়সছ। পযাররসে গোাঁজও করসব তারা।
রকন্তু রকছুই পাসব িা। গ্ ঘারটর েন্ধাি এ্মসবরে জাসি, গে ঘারটসতা ব্ল্যাক ক্রে
েত রাসতই গছসে রদসয়সছ। আহমদ মুো ভাবে, তার মত কসর ওমর বায়াসকও
রক ওরা পযাররসের বাইসর গকাথাও রিসয় গেসছ। আহমদ মুোসক গকাথায় রিসয়
্াসে ওরা? িািসতজ গথসক তাসক ওরা রস্টমাসর তুসেসছ। রস্টমাররট রিিয়
পরিসম আটোরন্টসকর রদসক ্াসে। আটোরন্টসকর তীসর গকাি শহসর বা ঘারটসত
রিসয় ্াসে তাসক? িা গকাি েীসপ? আবার রমিঃ ক্লাউসডর কথা মসি পেে। রতরি
বসেরছসেি, গকাি শত্রুসক হাসত গপসে ব্ল্যাক ক্রে তাসক বারচসয়াঁ রাসে িা। এ্কথা
রঠক হসে ব্ল্যাক ক্রে তাসক গকাি ঘারট বা েীসপ বেী কসর রােসত রিসয় ্াসব, তা
রঠক িয়। তাহসে?
হঠাৎ আহমদ মুোর মসি পেে গডািার কথা। গে িাসে আেসছ বা
এ্সেসছ, এ্কথা গডািাসক জািাসিা হয় রি। জািসত পারসে গে রিিয় ভীষণ রাে
করসব অথবা কাাঁদসব? ভীষণ গজরদ আর দুষ্টু গমসয়। গতমরি আবার োহেীও।
কাউসক পসরায়া কসর গকাি কাজ কসর িা। মিটা রকন্তু তার রশশুর মত েরে।
গডািার গদয়া মারিবযােটা এ্েিও আহমদ মুোর পসকসট। ্রদ কেিও গদো হয়,
তাহসে তাসক চমসক গদয়া ্াসব।
রকন্তু গডািাসক চমসক গদয়ার কথা ভাবসত রেসয় আহমদ মুো রিসজই
চমসক উঠে। গকি গে এ্তরদি এ্ মারিবযােটা বহি করসছ? তােেে গথসক
আোর েময় অসিক রকছুই গে গছসে এ্সেসছ, রকন্তু টাকাহীি এ্ মারিবযােটাসক
গকি গে পসকসট তুসেসছ? গকাি উত্তর আহমদ মুোর গজাোে িা। তার বদসে
হৃদসয়র েভীর গকাণ গথসক গভসে উঠে গডািার েজে গজরদ এ্কটা মুে। তার
োসথ হৃদসয় গোটা েত্তা জুসে ছরেসয় পেে অবযক্ত এ্কটা ্েণা। এ্ ্েণার োসথ
পরররচত আহমদ মুো। আরমিার রবসেদ তাসক এ্ ্েণাই গদয়। চমসক উঠে
আহমদ মুো।
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পাসয়র শসে রচন্তায় গছদ পেে আহমদ মুোর। পাসয়র শে গকরবসির
বাইসর। এ্কারৈক গোসকর। আহমদ মুোর গেসে আসো জ্বসে উঠে। গেই োসথ
েুসে গেে দরজা।
আহমদ মুো গদেে, বাইসর দারেসয়াঁ বাসিযে, ডান্টি এ্বং আরও দু’জি।
বাসিযে ছাো েকসের হাসত গস্টিোি। বাসিযসের হাসত রপস্তে।
বাসিযে বেে, এ্কজি রেসয় ওর হাসতর বাাঁৈি েুসে দাও।
হাসতর বাাঁৈি েুসে রদসে আহমদ মুো উসঠ বেে।
‘চাোরকর গকাি গচষ্টা কসরা িা। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র রিশািা েিযভ্রষ্ট হয় িা
মসি গরে’। বেে বাসিযে।
এ্কটু গথসমই আবার শুরু করে, ‘গতামার জসন্য োরাপ েবর। োরাপ
আর রক, মৃতযু টা জসন্মর মতই স্বাভারবক। তসব পেরত এ্কটু গবসুসরা এ্ই ্া।
গশাি, এ্ই েমুসদ্র আমাসদর এ্কটা বৈযভুরম আসছ। রিসদযশ হসয়সছ এ্ই
বৈযভূরমসত গতামাসক গ সে গদয়ার। িুৈাতয হােরগুসো অসিকরদি হয় মানুসষর
স্বাদ পায়রি। গতামার এ্ই গছাট্ট গদসহ তাসদর িুৈার রকছুই হসব িা, তসব স্বাদ
গ্রহণটা হসব’।
অচঞ্চে গচাসে শুিে আহমদ মুো কথাগুসো। আহমদ মুোর কাসছ
পররষ্কার হসয় গেে তাসক োেসর রিসয় আোর রহস্য। মসি মসি রশউসর উঠে
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র পশুসুেভ রজঘাংো গদসে।
বাসিযে কথা গশষ কসর এ্কটু গথসমরছে। পসর আবার শুরু করে, ‘তুরম
বরৈর িারক, শুিসত গপসয়ছ গতামার মৃতযু দসন্ডর কথা’।
‘শুসিরছ, বেুি আপিার আর রক বোর আসছ’।
‘রক বযাপার, গতামার ভয় করসছ িা? গতামার ভাব গদসে মসি হসে
আমার গকাি কথাই তুরম বুঝরি’।
‘ভয় গকি? ভয় রক কাউসক মৃতযু গথসক বাাঁচাসত পাসর?’
বাসিযে রবিসয়র োসথ আহমদ মুোর রদসক চাইে। মৃতযু সক োমসি
গদোর পর রক গকউ এ্ভাসব রিরবযকার থাকসত পাসর! রক োংঘারতক িাভয এ্ই
গোকটার, ভাবে বাসিযে। আহমদ মুোর কথার উত্তসর বেে গে, ‘ভয় কাউসক
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মৃতযু গথসক বাাঁচায় িা, রকন্তু ভীত মানুষ মা গচসয়, কান্না-কারট কসর অসিক েময়
গবাঁসচ ্ায়’।
‘গদেুি, েব বাাঁচাই বাাঁচা িয়, েব জীবি জীবি িয়’।
‘গতামাসক মসি হসে দাশযরিক েসক্ররটে রকংবা ৈমযগুরু গপাপ। তসব
গকি মরসত এ্সেরছসে আমাসদর ঘারটসত, গকি েুি করসে আমাসদর রতিজি
মানুষ?’
‘েুি করররি, েুি হসয়সছ। েব েময় আক্রমণকারী গজসত িা, আক্রান্তও
রজতসত পাসর’।
‘মসি হসে ওরা গতামার বারেসত ডাকারত করসত রেসয়রছে?’ মুে
বারকসয়াঁ কথাগুসো বেে বাসিযে। তারপর োথীসদর রদসক র সর রিসদযশ রদে,
‘এ্সক রিসয় চে হে রুসম। আর আহমদ মুোর রদসক েি কসর বেে, ‘শুসি েুশী
হসব, আমরা গতামার বযাপটাইজ করব। গতামার আত্মার েদেরত হসব। মসি শারন্ত
পাসব’।
আহমদ মুোর গঠাসটাঁ হারে সু ট উঠে। রকছুই বেে িা।
‘এ্রপরও হােরছে, গতার মাথা োরাপ িারক?’- বসে ডান্টি আহমদ
মুোসক পা ৈসর রহে রহে কসর গটসি রিসয় চেে হে রুসমর রদসক।
হে ঘর ভরতয গোক। জাহাসজর পাচক-বয়-সবয়ারা গথসক শুরু কসর েবাই
এ্সেসছ বযাপটাইজ গদেসত। ঘসরর এ্কপ্রাসন্ত এ্কটা গবরদ। গেোসি বসেসছি
এ্কজি াদার। তার েোয় ঝুেসছ এ্কটা গোিােী ক্রে।
আহমদ মুোসক তার োমসি রিসয় রাো হসো। তার পা তেিও বাাঁৈা।
‘ওর পা েুসে রদি। মুক্ত মানুষ িা হসে বযাপটাইজ হয় িা’।
হে ঘসরর অন্য রতিরদক রঘসর দারেসয়াঁ আসছ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক।
তাসদর প্রসতযসকর হাসত ঝুেসছ গস্টিোি। তাসদর গপছসি অন্যান্য গোক।
আহমদ মুোর কাসছ গবরদর পাসশ আসরকজি দারেসয়। তার হাসতর গস্টিোি
আহমদ মুোর রদসক তাক করা।
বাসিযসের রিসদযসশ এ্কজি এ্সে আহমদ মুোর পাসয়র বাাঁৈা েুসে রদে।
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বাসিযে আর ডান্টি দারেসয়রছে ঘসরর মাঝোসি। তাসদর হাসত
ররভেবার।
বাাঁৈ েুসে গদয়ার পর আহমদ মুো দু’পাসয়র উপর ভর রদসয় গোজা হসয়
বেে।
াদারও এ্কটু িসে-চসে বসে বাইসবে হাসত রিসয় আহমদ মুোর রদসক
েিয কসর বেে, ‘এ্কটু এ্রেসয় এ্ে বৎে’।
আহমদ মুো মুে তুসে চাইে াদাসরর রদসক।
মাত্র েজ োসিক দুসর গবরদর পাসশ দাাঁোসিা গস্টিোি ৈারীর রদসকও
তার িজর পেে। তার গস্টিোসির বযাসরে ১২০ রডগ্রী এ্যাংসেসে উপসর
উঠাসিা।
আহমদ মুো উসঠ দাাঁোে াদাসরর রদসক এ্রেসয় ্াবার জসন্য। রকন্তু
দু’পা এ্রেসয়ই ঝারপসয় পেে গস্টিোিৈারীর উপর।
বাম হাত রদসয় তার গস্টিোি গকসে রিসয় ডাি হাত রদসয় এ্কই োসথ
তার কাসির রিসচ এ্কটা কারাত চাোে। তারপর গস্টিোসির রেোর গচসপ ৈসরই
ঘুসর দাোে আহমদ মুো এ্বং গচাসের রিসমসষ গস্টিোসির বযাসরে ঘুররসয় রিে
গোটা ঘসর।
বাসিযে এ্বং ডান্টি আহমদ মুোর উপর ঝারপসয় পসেরছে গে গস্টিোি
গকসে গিবার েসে েসেই। রকন্তু তারা গুেী বৃরষ্টর মুসে পসে রেসয়রছে। ঝাাঁঝরা
হসয় গেে তাসদর গদহ।
ঘসরর চাররদসক ্ারা দারেসয়াঁরছে, তারা েবাই গমসঝয় েুসটাপুরট োসে।
রসক্ত ভােসছ তারা।
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকরা েবাই োমসিই দারেসয়রছে। তারা গকউ গবসচ
গিই বসেই আহমদ মুোর মসি হসো।
াদার ভসয় গ্ি পাথর হসয় গেসছ। তার মুে কােসজর মত োদা। গে
হাত রদসয় বাইসবে তুসেরছে। বাইসবে ৈসরই বসে আসছ।
আহমদ মুো তার রদসক মুে ঘুররসয় বেে, ‘আপিার গকাি ভয় গিই।
আপরি উঠুি। মৃত ও আহতসদর আোদা করুি’।
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তারপর আহমদ মুো ঘসরর রদসক মুে র ররসয় বেে, ্ারা গবসচ আছ
তারা উসঠ দাোও। গদরী করসে আবার গুেী চাোব।
আহমদ মুো কথা গশষ করার েসে েসেই পাচজি গোক উসঠ দাোে।
এ্বং েমস্বসর বেে, আমরা জাহাসজ গছাট চাকুরী করর। আমাসদর গকাি গদাষ
গিই।
আহমদ মুো তাসদর এ্কজিসক গডসক বেে, ‘তুরম ব্ল্যাক ক্রে-এ্র
েংজ্ঞাহারা এ্ই গোকটাসক গবসৈ গ ে। আর গতামরা াদাসরর োসথ ওসদর
পরীিা কসর গদে। আহতসদর আোদা কর এ্বং েমস্ত অে এ্সি ঘসরর মাঝোসি
জসো কর’।
আহত পাওয়া গেে চারজিসক। মৃত দশজি।
‘জাহাসজ আর গকউ আসছ?’ ওসদর েবাইসক রজজ্ঞাো করে আহমদ
মুো।
‘মাষ্টার োসরং আসছি’। এ্কজি জবাব রদে।
‘ওসক ডাক’। বেে আহমদ মুো।
েসে েসেই এ্কজি রেসয় গডসক আিে।
‘মাষ্টার োসরং পঞ্চাসশাৈয বয়সের। কাাঁপসত কাাঁপসত গে এ্সে প্রসবশ
করে।
‘আপরি এ্ঘসর আসেিরি গ্?’ তাসক রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো।
‘এ্েব গদেসত আমার ভাে োসে িা’।কাাঁপা েোয় গে বেে।
‘গকাি েব গদেসত ভাে োসে িা’।
‘েুসিােুরি, হােসরর মুসে মানুষ গ ো ইতযারদ।
‘কত বছর চাকুরী কসরি এ্োসি’।
‘পাাঁচ বছর’।
‘ভাে িা োেসে এ্তরদি গকউ থাসক?’
‘ইো করসেই গকউ এ্োি গথসক চাকুরী ছােসত পাসর িা। কান্না
জোসিা সুসর বেে োসরং।
‘গতামাসদর গকউ এ্কজি রেসয় জাহাসজর ‘গমরডসকে রকট’ রিসয় এ্ে।
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গ্ গোকরট োসরংসক ডাকসত রেসয়রছে গেই ছুসট গেে।
‘গমরডসকে রকট’ রিসয় এ্সে আহমদ মুো ওসদর রিসদযশ রদে আহতসদর
বযাসন্ডজ গবাঁসৈ রদসত।
বযাসন্ডজ বাাঁৈা গশষ হসে আহমদ মুো োসরংসক বেে আহত ও
াদারেহ েবাইসক গবাঁসৈ গ েসত। বেে, ‘আরম ভয় কররছ িা, রকন্তু গকাি ঝুরকাঁ
রিসত চাই িা’।
তারপর অেগুসো োেসর গ সে রদসয় এ্বং েবাইসক হে ঘসর গরসে হে
ঘর বন্ধ কসর রদে। শুৈু এ্কটা ররভেবার এ্বং এ্কটা গস্টিোি রিসজর কাসছ
রােে। ররভেবার পসকসট গ সে গস্টিোিরট হাসত রিসয় োসরংসক বেে, ‘চেুি
জাহাজ স্টাটয গদসবি’।
জাহাজ স্টাটয রিসে আহমদ মুো োসরংসক কিসোে গচয়াসর বরেসয়
রিসজ তার গপছসি গচয়ার রিসয় বেে।
জাহাজ চেসত শুরু করে।
‘হােসরর এ্ই বৈযভূরমসত ওরা কত মানুষসক েুি কসরসছ?’ রজজ্ঞাো
করে আহমদ মুো।
‘আমার চাকুরীকাসে শ’োসিক হসব’।
‘আরম গক, আমাসক গকি ওরা েুি করসত গচসয়রছে জাসিি আপরি’।
‘গকাি েময়ই আমাসদর রকছু জািাসিা হয় িা’।
‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র চী গক, এ্সদর গহড গকায়াটযার গকাথায় জাসিি?’
‘বসেরছ জিাব, আমাসদর রকছুই জািসত গদয়া হয় িা’।
‘জািসেও আপরি বেসত পারসবি িা। রজজ্ঞাো করাই ভুে হসয়সছ’।
‘ভুে বুঝসবি িা জিাব, আমরা এ্োসি ক্রীতদাে শ্ররমসকর মত। এ্ই
জাহাসজর বাইসর আমরা রকছুই রচরি িা। ছুরট গপসে গচাে বন্ধ কসর বারে ্াই
এ্বং গচাে বন্ধ কসর বারে গথসক র সর আরে। গকাি জাহাসজ চাকুরী করর, তাও
কাউসক বেসত পারি িা’।
গবো ৮টার রদসক গোসর িদীর গমাহিায় এ্সে গপ ছাে জাহাজ।
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‘জাহাজ িািসতসজ গিব, িা গেন্ট নুজাসয়সর গিাের করব?’ রজজ্ঞাো
করে োসরং।
‘িািসতজ প্যন্ত ্াওয়ার প্রসয়াজি গিই। গেন্ট নুজাসয়সর গিাের
করুি’।
জাহাজ গিাের করার পর আহমদ মুো োসরংসক গবাঁসৈ গ েে। বেে,
আপিাসক গবাঁসৈ রাো আপিার জসন্যই প্রসয়াজি। এ্সত ওরা বুঝসব আপরি
আমাসক গকাি োহা্য কসরিরি।
গকরবি গথসক গবররসয় ্াবার জসন্য আহমদ মুো পা বাোসে োসরং
বেে, ‘আপরি গক জারি িা। রকন্তু শত্রু এ্মিও হসত পাসর, তা আপিাসক িা
গদেসে গকািরদিই জািতাম িা। আপিার জীবসির চরম তবরী আহত শত্রুর
আপরি রচরকৎো-শুশ্রুোর বযবস্থা কসরসছি। এ্মি শত্রুর কথা আমার কাসছ
অকল্পিীয়। আপরি রবসদশী। বেসবি রক, আপরি গক?’
আহমদ মুো িা র সরই বেে, ‘আরম আহমদ মুো’। বসে গকরবি গথসক
গবররসয় এ্ে গে।
গেন্ট নুজাসয়র গছাট্ট েমুদ্র শহর। গোসর িদীর গশষ প্রাসন্ত অবরস্থত।
এ্ শহর গথসক বাইসর ্াবার এ্কটাই পথ। গে পথটা গেন্ট নুজাসয়র
গথসক িািসতজ গেসছ।
আহমদ মুো িািসতজ ্াওয়াই রস্থর করে।
িািসতজ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারট গে গদসেসছ। গেোসি রেসয় োমসি
এ্গুবার গকাি পথ পাওয়া ্ায় রকিা তা গদেসত হসব।
জুতার শুকতরের রিচ গথসক ২’শ ডোসরর এ্কটা গিাট গবর কসর তা
ভারঙসয় আহমদ মুো টযারক্সসত কসর িািসতজ ্াত্রা করে।
গেন্ট নুজাসয়র গথসক িািসতজ মাত্র এ্কশ’ রকসোরমটার। িয়টার মসৈযই
আহমদ মুো গপ সছ গেে িািসতজ।
িািসতসজর ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গ্ ঘারট আহমদ মুো গচসি তা িািসতজ
বেসরর কাছাকারছ।
আহমদ মুো গোয়া ৯টার রদসক ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত গপ ছাে।
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ঘারট সুের গদাতো এ্কটা বারে। এ্কটাই মাত্র গেট। গেসট ভারর দরজা।
আহমদ মুো োরে গথসক গিসম ড্রাইভারসক বেে, ‘আরম রক আপিাসক
ভাো রমরটসয় গদব, িা আমার জসন্য অসপিা করসবি?’
‘কতিণ গদরী হসব আপিার?’
‘বেসত পারর িা। পসির-রবশ রমরিট গদরী হসত পাসর, আমার িাও
র রসত পারর’।
‘আপরি সুের কথা বসেি গতা! বুঝা ্াসে, আপরি বারেটাসত রেসয়
রবপসদ পেসত পাসরি। ্াসত এ্মিরক আপিার জীবিও গ্সত পাসর। এ্ই গতা?’
‘হসত পাসর’।
‘তাহসে আরম অসপিা করব। আপরি রবসদশী। গশষ িা গদসে আরম
গ্সত পাররছ িা’।
‘ৈন্যবাদ। এ্কটা কাজ করর, আমার কাসছ গচ েশ িাঙ্ক আসছ। আপিার
কাসছ জমা গরসে ্াই। র সর এ্সে গপসয় ্াব, িা র সর এ্সে আপরি চসে ্াসবি,
তাসত টাকাগুসো শত্রুর হাসত পেে িা’।
‘আরম ্রদ টাকা রিসয় পারেসয় ্াই?’
‘আপিার রকছু উপকার হসে তাসত আমার মি োরাপ হসব িা’।
‘আপরি আি্য মানুষ গতা?’
আহমদ মুো গকাি জবাব িা রদসয় বারেটার রদসক পা বাোে।
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটর রদসক গ্সত গ্সত আহমদ মুো ভাবে, ঘারটর
পররচােক ডান্টি গিই। রিিয় আরও দু’চারজি এ্োি গথসক গেসছ ডান্টসির
োসথ। সুতরাং ঘারটসত েুব গবশী গোক থাকার কথা িয়। আহমদ মুোর েিয
হসো, বারেটা োচয করা, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গকাি তথয, দরেে দস্তাসবজ পাওয়া ্ায়
রকিা তা গদো।
আহমদ মুো রেসয় েরােরর গেসট িক করে। শত্রুর উপর জয়ী হবার
এ্টাও এ্কটা বে গক শে। গকউ োৈারণত মসি কসর িা গ্, তার গকাি শত্রু
এ্ভাসব দরজা িক কসর আেসব। সুতরাং অসিক গিসত্রই তাসদর অপ্রস্তুত অবস্থায়
পাওয়া ্ায়।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

64

কসয়কবার িক করার পসরও গভতর গথসক গকাি জবাব এ্ে িা।
আহমদ মুো ৈীসর ৈীসর দরজার উপর চাপ রদে। েুসে গেে দরজা।
রবরিত হসো আহমদ মুো। রকন্তু গভতসর প্রসবশ কসর দরজা গভরজসয় রদসয় কসয়ক
ৈাপ োমসি এ্রেসয় ্াবার পর আহমদ মুোর বুকটা হঠাৎ ছযাৎ কসর উঠে। গকাি
াাঁদ িয় গতা?
েসে েসেই আহমদ মুো পসকট গথসক ররভেবারটা তুসে রিে হাসত।
আরও কসয়ক ৈাপ এ্রেসয় কররসডাসরর মুসে রেসয় গপ ছে গে।
গপছসি পাসয়র শে গপসয় ঘুসর দাাঁোে আহমদ মুো। ঘুসরই গদেে,
গোহার এ্কটা রবরাট রড তার মাথা েসিয গিসম আেসছ।
আহমদ মুো মাথাটা দ্রুত েররসয় রিে। রকন্তু গশষ রিা হসো িা। রডরট
কপাসের বাম পাসশর গবশ োরিকটা চামো েুসে রিসয় প্রচন্ড গবসে আহমদ মুোর
ডাি হাসত রেসয় আঘাত করে। হাত গথসক রছটসক পসে গেে ররভেবাররট।
আহমদ মুো গদসহর ভারোময রােসত পারে িা। পসে গেে। পসে
রেসয়ই গদেে, রেতীয়জসির আর এ্করট রড গিসম আেসছ আবার তার মাথা
েসিয।
আহমদ মুো দ্রুত েরেসয় রিসজসক েররসয় রিে। রডটা রেসয় আঘাত
করে পাথসরর গমসঝসত। আগুি জ্বসে উঠে প্রবে ঘষযসণ।
গোকরট তার রডরট পুিরায় হাসত তুসে গিবার আসে রসডর রিসচর
মাথাটা ৈসর গ েে আহমদ মুো এ্বং শুসয় গথসকই হ্যাচকা টাসি গকসে রিে
রডরট। গোকরট ভারোময হাররসয় পসে গেে গমসঝর উপর।
আহমদ মুো উসঠ দাোে রবদুযতেরতসত। প্রথম গোকরট আবার রড
তুসেরছে মারার জন্য। আহমদ মুো হাসতর রড রদসয় তার ছুসট আোর রসডর
আঘাত গঠরকসয় রদসয় েংসে েংসেই ডাি পাসয়র এ্কটা োরথ চাোে তার
তেসপসট। তেসপট ৈসর পসে গেে গোকরট।
তৃতীয় গোকরট ররভেবার গবর কসররছে, আর অন্যরদসক ্ার হাত গথসক
রড গে গকসে রিসয়রছে, গেও উসঠ দাোরেে।
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রকন্তু আহমদ মুো ওসদর েময় রদে িা। আহমদ মুো হাসতর রড চাোে
ররভেবার তুসে গিয়া হাসতর উপর। োপ মারার মসতা আরও কসয়কবার রড
চাোে তার উপর। ররভেবার তার আসেই হাত গথসক রছটসক পসেরছে। গেও
মারটসত েুরটসয় পেে।
রকন্তু েময় গপসয় রেসয়রছে উসঠ দাোসিা গোকরট। গে ঝারপসয় পেে
আহমদ মুোর উপর। আহমদ মুো পসে গেে এ্বং গেই োসথ গে গোকটাও।
দু’জসি েুসটাপুরট, ধ্বস্তা-ধ্বরস্ত চেে রকছুিণ। গোকরট হাসতর কাসছ
ররভেবার গপসয় গেে। রকন্তু আহমদ মুো তার ররভেবার ৈরা দু’হাত তার রদসকই
ঘুররসয় রদে। চার হাসতর চাপা-চারপসত ায়ার হসো ররভেবার গথসক। কাসির
পাশ রদসয় গুেী ুসক গেে গোকরটর মাথায়।
ররভেবার রিসয় উসঠ দাোে আহমদ মুো।
গপসট োরথ োওয়া গোকরট উসঠ দাোরেে টেসত টেসত।
আহমদ মুো ররভেবার বাম হাসত রিসয় ডাি হাসতর প্রচন্ড এ্কটা কারাত
চাোে গোকরটর ঘাসে।
গোকরট অসৈযক প্যন্ত উসঠ দারেসয়রছে। আবার েুরটসয় পেে জ্ঞাি
হাররসয়।
আহমদ মুো পসে থাকা রেতীয় ররভেবাররট পসকসট পুসর, আসরকরট
ররভেবার হাসত রিসয় এ্গুসো ঘরগুসো অনুেন্ধাি কসর গদোর জসন্য।
বারেসত েব রমরেসয় ১২টা ঘর। গকাি ঘসরই রকছু গপে িা আহমদ মুো।
এ্ক টুকসরা কােজও গকাথাও গিই। গকাি কাপে-সচাপেও গিই। তসব অন্য
েবরকছু রঠক আসছ। গটরেস ািও আসছ, রকন্তু গটরেস াি োইড গিই এ্বং
গটরেস াসির গেসট গ্ িাম্বার গকাডয থাসক তাও গিই। অথযাৎ ব্ল্যাক ক্রে
পররকরল্পত ভাসবই এ্ ঘারট পররতযাে কসরসছ। গকি? জাহাসজর েব েবর তাহসে
এ্োসি গপ সছসছ রক? পযাররসের গ্ ঘারটসত আহমদ মুো প্রসবশ কসররছে, গে
ঘারটও ব্ল্যাক ক্রে গছসে গদয়। বুঝা ্াসে, শত্রুরা তাসদর গকাি ঘারট রচসি গ েসে
গে ঘারট আর তারা রাসে িা।

ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

66

রকন্তু প্রে হসো, জাহাসজর েবর এ্ত তাোতারে এ্োসি গপ ছাে রক
কসর?
রিিয় জাহাসজর গোসকরা ছাো গপসয়সছ। তারাই এ্োসি েবর
গপ রছসয়সছ গটরেস াসি। তারপরই ঘারট গছসে গদয়া হয় এ্বং াাঁদ গপসত রাো
হয় তাসক ৈরার জসন্য। ভাবে আহমদ মুো।
রকন্তু এ্কটা রবষয় বুঝসত পারে িা গে, তাসক এ্ত বে শত্রু মসি করে
রক কসর! তাহসে রক তাসক েুব বে শত্রু বসে তারা মসি কসরসছ, গ্ শত্রু
প্ররতসশাৈ গিবার জসন্য ঘারটসতও হািা রদসত পাসর? রকন্তু গকি তা মসি করসব?
জাহাসজর ঘটিার পর রক তাসদর ৈারণা পাসল্ট গেসছ?
গটরেস াি গবসে উঠে।
গটরেস াসির রররেভার উঠাে আহমদ মুো।
‘হ্যাসো, আরম গেিা’। ও প্রান্ত গথসক এ্ক িারী কসন্ঠর এ্ই আওয়াজ
শুিসত গপে আহমদ মুো। কন্ঠসক এ্কটা রকসশারীর বসে মসি হসো আহমদ
মুোর কাসছ।
‘রক চাও, কাসক চাও তুরম?’ রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো।
েম্ভবতিঃ আহমদ মুোর কথা শুসি ও প্রাসন্তর গমসয়টা এ্কটু রেৈা করে।
কথা বেে িা কসয়ক মুহুতয। এ্কটু েময় পসর বেে, ‘আপিাসক মসি হসে
রবসদশী। আপরি রক ওোিকার গকউ িি?’
‘হ্যা রবসদশী। গকউ িই এ্োিকার’।
‘গকাথায় ওরা? ওসদর কাউসক রদি’।
‘গকউ গিই ওরা। েবাই চসে গেসছ’।
‘েবাই গতা গ্সত পাসর িা’।
‘ওরা এ্ বারে পররতযাে কসরসছ’।
‘বারে পররতযাে কসর...’ কথা গশষ করসত পারে িা গমসয়রট। কন্ঠ রুে
হসয় গেে তার।

ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

67

রবরিত হসো আহমদ মুো। হঠাৎ ভাবে, গমসয়রট রক এ্ ঘারটর কারও
গকউ হসব? রজজ্ঞাো করে, ‘তুরম গক গবাি? তুরম রক জািসত চাও। বে, আরম গতা
আরছ’।
‘আরম বাসিযসের গমসয়। আমার আব্বা র সরসছি রকিা বেসত পাসরি?
মিটা েুব অরস্থর োেসছ আব্বার জসন্য’।
আহমদ মুোর বুকটা ৈক কসর উঠে। এ্ গকাি বাসিযসের গমসয়! গ্
বাসিযেসক গে জাহাসজ হতযা কসরসছ গেই বাসিযসের গমসয়? বুক থর থর কসর
গকাঁসপ উঠে আহমদ মুোর। রিরিত হবার জসন্যই আহমদ মুো রজজ্ঞাো করে,
‘গতামার আব্বা গকাথায় গেসছি? কেি গ রার কথা গবাি?’ িরম কন্ঠ আহমদ
মুোর।
‘শাকয গব’র রদসক গেসছি। এ্তিণ গ রার কথা’।
আহমদ মুোর আর গকাি েসেহ রইে িা, গেই বাসিযসের গমসয়ই এ্ই
গেিা।
রিরিত হবার োসথ োসথই গবদিার কাসো আাঁৈাসর গছসয় গেে তার
গোটা হৃদয়টা। মুহুসতযর জসন্য বাকহারা হসয় গেে আহমদ মুো। শুিসত পাসে,
ওপার গথসক গমসয়রট হ্যাসো, হ্যাসো বসে রচৎকার কর চসেসছ।
রকন্তু রক জবাব গদসব গে রপতার প্রতীিমাি এ্ই গমসয়সক! গকমি কসর
বেসব গ্ তার রপতা রিহত। গকমি কসর বেসব গ্ তার হাসতই তার রপতা রিহত
হসয়সছ!
রকংকতযবযরবমূঢ় আহমদ মুো মুহুসতযর জসন্য েরম্বত হাররসয় গ সেরছে।
আর রশরথে হাত রররেভার েসমত গিসম এ্সেরছে।
েরম্বত র সর গপসয়ই রররেভার কাসি তুেে আহমদ মুো। শুিসত গপে
গটরেস াি এ্কটািা রপপ রপপ শে। োইি গকসট গেসছ। রচৎকার কসর কসর
অরস্থর, উরেগ্ন গমসয়রট গটরেস াি গরসে রদসয়সছ।
ওপাসরর এ্কটা দৃশ্য সু ট উঠে আহমদ মুোর গচাসে। গটরেস াি গরসে
রদসয় রিিয় রচৎকার কসর জরেসয় ৈসরসছ মাসক অথবা রবছািায় েুরটসয় পসে
কাদসছ উসেে ও অরিিয়তার তীব্র গবদিায়।
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আহমদ মুো ৈীসর ৈীসর রররেভাররট গরসে রদে। দু’গচাে গথসক দু’গ াটা
অশ্রু েরেসয় পেে তার।
গচাে মুছে আহমদ মুো।
গচাে মুছসত রেসয় আঙুসে রক্ত োেে।
এ্তিসণ তার মসি পেে কপাসের ডাি পাশটা তার গথতসে ্াবার
কথা।
মুসের পাশ রদসয় েরেসয় আো রক্ত রুমাে রদসয় মুসছ গ েে। কপাসের
িসত রুমাে গঠকাসত রেসয় গবদিায় গকসপ উঠে শরীরটা।
এ্তিসণ েিয করসো তার জযাসকসটর উপরও রক্ত েরেসয় পসেসছ।
তাছাো বাম হাসতর তােুর িত গথসকও রক্ত ঝরসছ।
আহমদ মুো গবররসয় এ্ে ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারট গথসক।
গদেে টযারক্স রঠক জায়োয় দারেসয় আসছ।
আহমদ মুো কাসছ গ্সতই োরের ড্রাইভার গবররসয় এ্ে োরে গথসক।
আহমদ মুোর েবযাসে িজর বুরেসয় বেে, ‘ইে কপােটা গথতসে গেসছ, আপরি
ভাে আসছি গতা? আমার কাসছ াস্ট এ্ইড বক্স আসছ। বযাসন্ডজ কসর গদব?’
‘ৈন্যবাদ’ বসে আহমদ মুো োরেসত উসঠ বেসত বেসত বেে, ‘ াস্ট
এ্ইড বক্সটা আমাসক দাও। আর োরে স্টাটয দাও তুরম’।
‘ াস্ট এ্ইড বক্স আহমদ মুোর হাসত তুসে রদসয় ড্রাইরডং রেসট িসেচসে বসে ড্রাইভার বেে, গকাথায় ্াব স্যার?’
প্রে শুসি আহমদ মুোর মসিও প্রে জােে, এ্েি গকাথায় ্াসব গে?
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র েন্ধাি পাবার েকে সুত্রই গে আবার হাররসয় গ সেসছ। এ্েি
গকাথায় েুজসব তাসদর, গকাথায় েুসজ পাসব ওমর বায়াসক। পযাররসেই রক আবার
র রসব গে?
মিরস্থর কসর আহমদ মুো বেে, ‘পযাররসের পথ গকািটা তুরম ভাে মসি
কর?’
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‘অসিক পথ আসছ। তসব এ্যািজার, তুরে ও অররসয়িে হসয় গ্ রাস্তা
পযাররে গেসছ, গেটাই েবসচসয় ভাে রাস্তা। অসৈযকটা পথ গোসর িদীর পাশাপারশ
্াওয়া ্াসব। পসথ পাহাে, বি, গ্রাম প্রভৃরত েব ৈরসণর দৃশ্যই গচাসে পেসব।
োরে স্টাটয গদবার আসে ড্রাইভার আহমদ মুোর গদয়া ১৪শ’ িাংক
আহমদ মুোর রদসক তুসে ৈসর বেে, ‘আপিার টাকা রিি স্যার’।
‘রঠক আসছ তুরম রাে’। েন্তসবয গপ সছ গতামার ভাো গরসে আমাসক রদসয়
গদসব’।
‘আপরি রােসেও গেটাই হসব। গপ সছ আমার ভাোটা রদসয় গদসবি’।
আহমদ মুো টাকা রােে।
োরে চেসত শুরু করে।
গবো ১২টার রদসক আহমদ মুোর োরে গোসর িদীর পরিম পাসশ তুসরি
উপতযকা পার হসয় তুরে শহসরর েরন্নকটবতযী সুর গোসর পাহােী এ্োকায় প্রসবশ
করে। ‘সুর গোসর’ পরিম িাসের এ্করট উসল্লেস্ােয প্যটি গকন্দ্র।
পররকরল্পত েবুজ বসি আোরদত পাহােগুসো। এ্ই পাহাে অঞ্চসের মসৈয
এ্সক-গবসক এ্রেসয় গেসছ হাইওসয়রট তুরে শহসরর রদসক।
আহমদ মুো ড্রাইভাসরর পাসশর রেসট বসেরছে।
আহমদ মুো ‘সুর গোসর’গত প্রসবসশর আসেই েিয কররছে এ্কটা োরে
তার োরের েমাি স্পীসড এ্রেসয় আেসছ অসিকিণ ৈসর এ্কই েরতসত।
রকন্তু ‘সুর গোসর’ এ্োকায় প্রসবসশর পর োরেটা দ্রুত কাছাকারছ চসে
এ্ে এ্বং বার কসয়ক হণয রদে। তার পরপরই আহমদ মুোর োরেও হণয রদসয়
উঠে। গপছসির হণয শুসি আহমদ মুোর মসি হসয়রছে, োরেটা ওভারসটক করার
জসন্য রাস্তার রভন্ন চযাসিসে চসে গ্সত চায়। রকন্তু োরেরটর েরতসত ওভারসটক
করার গকাি েিণই গদেসত গপে িা। তারপরও তার োরের হণয শুসি রবিসয়
হতবাক হসয় গেে। দুই োরের হণয এ্কই মাসপর এ্কই গটাসির। শুসিই আহমদ
মুোর মসি হে তার োরের হণয গপছসির োরের হসণযর জবাব রদসয়সছ। রকন্তু এ্টা
গতা স্বাভারবক িয়। োর ক রিয়ম গপছসির োরের ওভার গটসকর োসথ তার
গপছসির োরের েম্পকয, োমসির োরের িয়।
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অল্প রকছুিণ পর গপছসির োরেরট শটওসয়ভ ভংেীসত এ্ক িাোসে
কসয়করট হণয বাজাে।
আহমদ মুো তাকাে ড্রাইভাসরর রদসক। গদেে, তার মুেটা রবষন্ন হসয়
উসঠসছ এ্বং েিয করে, ড্রাইভাসরর আঙুে হণয-সুইসচ কসয়কবার উঠািামা
করে। এ্বারও হণয বাজাে গপছসির োরের মত কসরই।
এ্বার আহমদ মুোর রবিয় েসেসহ রুপান্তররত হসো। এ্ দু’রট োরের
মসৈয রক গকাি েম্পকয আসছ? রকংবা দু’রট োরে রক গকাি এ্কই গ্রুসপর? গে
গ্রুপরট রক? হঠাৎ আহমদ মুোর মসি পেে। গেরদি রাসত পযাররসে ব্ল্যাক ক্রেএ্র ঘারটর গেসট ব্ল্যাক ক্রে-এ্র কযাররয়ারসক গে এ্ই এ্কই মাপ ও গটাসি হণয
রদসত শুসিরছে।
আহমদ মুোর গোটা শরীসর এ্কটা উষ্ণ গস্রাত বসয় গেে। তাহসে রক এ্
দু’রট োরে তার েন্ধাি গপে রক কসর? এ্ই োরে রক তার েন্ধাি রদসয়সছ? রকন্তু এ্
ড্রাইভার জািসব রক কসর গ্ আরম গক? িািসতসজ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত
ুসকরছোম, তাসদর োসথ েোই হসয়সছ-এ্ গথসকই রক? রকন্তু ড্রাইভার ব্ল্যাক ক্রেএ্র গোক হসে ঐ ঘারটসত তার গকাি ভূরমকা রছে িা গকি?
আহমদ মুো রবপরীত মুেী রচন্তায় জরেসয় পেে। গকাি েমাৈাি েুসজ
গপে িা।
এ্ই েময় ড্রাইভার রবষন্ন মুসে মুহুসতযর জসন্য আহমদ মুোর রদসক মুে
র রাে এ্বং বেে, ‘স্যার আপিাসক এ্কটা কথা রজজ্ঞাো করব?’ ড্রাইভাসরর
কসন্ঠ উসেে।
‘অবশ্যই’। আহমদ মুোর গচাসে-মুসে প্রবে উৎসুকয।
‘স্যার ব্ল্যাক ক্রে রক আপিার শত্রু?’
‘এ্ প্রে রজজ্ঞাো করছ গকি?’ আহমদ মুোর গচাে-মুে শক্ত হসয়সছ।
তার কন্ঠও েুব কাটসোট্টা শুিাে।
‘ব্ল্যাক ক্রে এ্র োরে এ্ই োরেসক সো করসছ?’
‘রক কসর জািসে তুরম?’
‘ওরা রেেন্যাে রদসয়সছ’।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

71

‘রক রেেন্যাে রদসয়সছ?’
‘ওরা হাইওসয় গথসক পাসশ গকাথাও গিসম গ্সত বসেসছ’।
‘তুরম গক?’
‘আরম ব্ল্যাক ক্রে-এ্র অরিয়রমত বারহিীর এ্কজি কমযী। রকন্তু এ্ই
মুহুসতয আরম আপিার রিসয়ারজত এ্কজি ড্রাইভার’।
‘আরম িািসতাজ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত ্েি ুকোম তেি এ্বং
তারপসরও গতা তুরম রকছু বসোরি?’
‘ওটা ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারট রছে আরম জারি িা। শুৈু ওসদর আসদশ পােি
ছাো ওসদর গকাি রকছুই আমরা অরিয়রমতরা জারি িা’।
ড্রাইভার এ্কটা গ াক রেেে। তারপর আবার শুরু করে, স্যার ওরা
আপিাসক েুি করসব। ওসদর হাত গথসক গকউ বাসচ িা। স্যার আমাসক এ্কটা
আঘাত কসর অজ্ঞাি কসর, রাস্তায় গ সে রদসয় আপরি োরে রিসয় চসে ্াি। গচষ্টা
করুি বাচার’।
‘তুরম গকি আমাসক োহা্য করসব?’ আহমদ মুোর কসন্ঠ রবিয়।
‘আপরি রবসদশী। আপিাসক গকাি অপরাৈী বসে আমার মসি হয়রি।
তাছাো আমার এ্কমাত্র গছসে হােপাতাসে এ্েি মুমূষুয। ঈশ্বর তাসক রিা করুি।
আরম গকাি েুসিােুরির মসৈয গ্সত পারসবা িা’।
‘আরম গতামাসক আঘাত করসত পারসবা িা। এ্ই চেন্ত োরে গথসক গ সে
রদসে তুরম মারাত্মক আহত হসব।
‘স্যার, ঐ াস্ট এ্ইড বক্সটা আমাসক রদি’।
আহমদ মুো তাসক এ্রেসয় রদে বক্সটা।
ড্রাইভার বাক্সরট েুসে এ্র এ্কটা গোপি পসকট গথসক এ্কটা গছাট রশরশ
গবর কসর িাসক গচসপ ৈরে।
আহমদ মুো মুহুসতযই বযাপারটা বুঝসত পারে। ড্রাইভার গক্লাসরা রম
করসছ রিসজসকই। আহমদ মুো দ্রুত রদসয় গস্টয়াররং হুইেটা ৈসর গ েে। োরে
কসয়ক মুহুতয এ্কটু এ্সক-সবাঁসক আবার রঠক হসয় গেে।
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আহমদ মুো রিসজর পসকট গথসক এ্ক হাজার িাংসকর এ্কটা গিাট গবর
কসর েংজ্ঞাহীি ড্রাইভাসরর পসকসট গুসজ রদে। তারপর োরের েরত এ্কটু গলা
কসর ড্রাইভারসক েরেসয় িারমসয় রদে রাস্তায়।
গপছসির োরেরট এ্সকবাসর কাছাকারছ এ্সে রেসয়রছে।
ড্রাইভারসক েরেসয় গদবার পর আহমদ মুোর োরে পূণয েরত পাওয়ার
আসেই গপছি গথসক এ্ক ঝাক গুেী ছুসট এ্ে আহমদ মুোর োরে েসিয।
এ্কটা টায়ার েশসে গ সট গেে আহমদ মুোর োরের। আহমদ মুোর
োরে পাক গেসয় রাস্তা গথসক গিসম এ্ে। গ্োসি গিসম এ্ে গেটাও এ্কটা রাস্তা।
দুই পাহাসের মাঝ রদসয় এ্রেসয় গেসছ পাহাে গশ্রণীর আরও েভীসর।
আহমদ মুো গ সট ্াওয়া টায়ার রিসয়ই রকছুটা এ্রেসয় গেে। আর
্াওয়া েম্ভব িয়। ওরা গুেী করসত করসত গপছসি গপছসিই আেসছ।
আহমদ মুো রাস্তার এ্কটা বাসক এ্সে বাক েংেগ্ন পাহাসের ো গঘসষ
োরেটাসক রাস্তার আোআরে দাে কররসয় রদে এ্বং োরের আোসে রেসয় োরে
গথসক গিসম পেে। পসকট গথসক হ্যান্ড গগ্রসিডরট গবর কসর রিসয়রছে। োরে
গথসক গিসমই গে হ্যান্ড গগ্রসিডরট ছুসে মারে গপছসি এ্সে দাোসিা োরে েসিয।
আহমদ মুোর োরে দারেসয় পোর েংসে েংসেই গপছসির োরেটাও
আহমদ মুোর োরের গপছসি এ্সে দারেসয় পসেরছে। োরে গথসক গিসম পসেরছে
ওরাও। এ্ই েময় আহমদ মুোর হ্যান্ড গগ্রসিড রেসয় আঘাত করে োরেটাসক।
মুহুসতযই রবসস্ফারসণ টুকসরা টুকসরা হসয় গেে োরে।
রকন্তু দু’জি গবসচ রেসয়রছে রবসস্ফারণ গথসক। তারা চসে এ্সেসছ
আহমদ মুোর োরের এ্ পাসশ।
আহমদ মুো ্েি ওসদর গদেসত গপে, তেি ওরা ওসদর গস্টিোি
উরচসয় তুেসছ।
আহমদ মুো োরের োমসির প্রাসন্ত দারেসয় রছে। গে ঝারপসয় পেে
োরের ওপাসশ োরের আোে গিবার জসন্য।
এ্ক ঝাক গুেী উসে গেে োরের ওপর রদসয়। এ্কটা গুেী রেসয় রবে
করে জুতা েসমত আহমদ মুোর পা’গক।
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প্রবে ঝাকুরি রদসয় উঠে আহমদ মুোর গোটা গদহ। রকন্তু ওরদসক গকাি
ভ্রুসিপ িা কসর আহমদ মুো োরের ওপাসশ আছসে পোর পসরই শরীরটাসক
বারকসয় োরের এ্ প্রাসন্ত রিসয় এ্ে রিসজর মাথাসক। উরক রদসয় গদেে ওরা দু’জি
ছুসট আেসছ এ্রদসক। আহমদ মুো দু’হাসত ররভেবার ৈসর গুেী করে পর পর
দুসটা। গুেী গেসয় দু’জিই প্রায় এ্ক োসথই আছসে পেে।
আহমদ মুো গেরদসক এ্কবার তারকসয় উসঠ দাোবার উসদযাে রিে।
এ্মি েময় হাইওসয়র রদক গথসক হসণযর শে গভসে এ্ে। গেই আসের মতই এ্কই
মাসপ এ্বং এ্কই গটাসি।
আহমদ মুো বুঝে, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র আসরকটা োরে আেসছ।
আহমদ মুো পাহাসের উপর তাকাে। গদেে, উপসর োছপাো ক্রমশিঃই
ঘি। পাহাসের এ্রদকটা েুব োোও িয়।
আহমদ মুো আহত পা’টাসক গটসি গটসি ক্ররেং কসর পাহাসের উপসর
উঠসত োেে।
রমরিট দুসয়সকর মসৈযই বে কসয়করট োসছর আোসে এ্কটা ঘি গঝাসপ
রেসয় গপ ছাে। জায়োটা েমতে। ক্লান্ত আহমদ মুো শুসয় পেে জায়োটায়।
অরবরাম রক্ত ঝরসছ পা গথসক রঝম রঝম করসছ তার গোটা শরীর।
কসয়ক মুহুতয পর এ্কটা োসছ গহোি রদসয় পাহাসের রিসচর রদসক
তাকাে। গদেে, এ্কটা োরে এ্সে গথসমসছ আহমদ মুোর োরের োমসিই। োরে
গথসক গিসমসছ চারজি গোক ওসদর েবার হাসত গস্টিোি। ওরা ঘুসর ঘুসর
োশগুসো পরীিা করসছ। আহমদ মুো ভাবে, আহমদ মুোর োশই তারা
েুজসছ।
গোজা গশসষ ওরা এ্ক োসথ দারেসয় রকছু আসোচিা করে। তারপর ওরা
এ্ক োসথই পাহাসের উপসরর রদসক তাকাে।
আহমদ মুো রিরিত হসো, ওরা েসেহ করসছ পাহাসের ওপসর গকাথাও
গে েুরকসয় আসছ। ওরা এ্েি ওপসর উঠসব।
আহমদ মুো পাহাসে উসঠ আোর েময় ওসদর এ্কজসির গস্টিোি
রিসয় এ্সেরছে। ওটাসক হাসত তুসে রিে গে।
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ওরা পাহাসে উঠসত শুরু কসরসছ। ওসদর উঠার োইি গদসে আহমদ মুো
বুঝে ওরা রসক্তর দাে অনুেরণ কসরই এ্রেসয় আেসছ।
ওরা গুেীর রবরামহীি গদয়াে েৃরষ্ট কসর এ্রেসয় আেসছ। ওসদর
প্রসতযসকর গস্টিোসিই োইসেোর োোসিা। সুতরাং গকাি শে হসে িা, শুৈু
গদো ্াসে আগুসির ঝেক এ্বং পাওয়া ্াসে বারুসদর েন্ধ।
দু’এ্কটা কসর গুেী আহমদ মুোর আসশপাসশ এ্সে পেসত োেে।
আহমদ মুো এ্কটা গমাটা োসছর আোসে রিসজসক েুরকসয় গরসেসছ।
এ্সত ওসদর গুেীর হাত গথসক বাচা ্াসে, রকন্তু গস্টিোি রিসয় োসছর আোে
গথসক গবরুসত িা পারসে ওসদর গরাৈ করা ্াসব গকমি কসর? ওরা এ্কদম কাসছ
চসে এ্সেসছ। এ্েি গুেী বৃরষ্ট রঘসর ৈসরসছ তাসক। রক করা ্ায় ভাবসছ আহমদ
মুো। ওসদর গুেীর রবররত িা হসে ওসদর তাক করাও গতা েম্ভব িয়। প্রথম গুেী
রমে হসে পসর গুেী করার সুস্াে গে িাও গপসত পাসর।
পাসয়র কাসছই এ্কটা বে পাথর গদেসত গপে আহমদ মুো। েসে েসেই
বুরেটা মাথায় এ্ে। গে পাথররট তুসে রিসয় ছুসে মারে পাসশর গঝাপটার রদসক।
কাজ হসো। পাথররট গঝাপটাসক েশসে আসোরেত করার োসথ ওসদর
চারজসির গস্টিোিই ঘুসর গেে গেরদসক।
এ্ই সুস্াসের অসপিা কররছে আহমদ মুো। গে োসছর আোে গথসক
গবররসয় এ্সে গস্টিোসির রেোর গচসপ তার বযাসরেটা এ্কবার ঘুররসয় আিে ঐ
চারজসির উপর রদসয়।
তারপর গস্টিোি গ সে রদসয় পাহাে গথসক েরেসয় গিসম আেে রিসচ।
দাোসত পাররছে িা আহমদ মুো। অেীম ক্লারন্ত ও দুবযেতায় তার গদহ
গভংসে আেরছে। বুঝসত পারে আহমদ মুো রক্তিরণ দুবযে কসর রদসয়সছ তার
গদহ।
দাোসত রেসয় গদেে গদহ তার টেসছ, গচাে ঝাপো হসয় আেসছ তার।
গে হামাগুরে রদসয় োরের ড্রাইরভং রেসট উসঠ বেে। গকাি রকসম তাসক
হাইওসয়সত গপ ছাসত হসব, ভাবে আহমদ মুো।
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ড্রাইরভং রেসট বসে মাথা রঠক মত োো কসর রােসত পাররছে িা আহমদ
মুো।
োরে ঘুররসয় রিসয় আহমদ মুো চেসত শুরু করে। রকন্তু গে বুঝসত পারে
িা, তার োরে হাইওসয়র রদসক িা রেসয় উসল্টা রদসক চেসছ।
গ্ পাহাসে আশ্রয় রিসয়রছে আহমদ মুো, গে পাহাসের পাশ রদসয়
পরিম রদসক এ্রেসয় চেে তার োরে। ভারোময রিা করসত পাররছে িা আহমদ
মুো। এ্কটা পা অসকসজা, অেহ্য ্েণা তাসত। এ্সক-সবসক এ্রেসয় চেরছে
োরে। তাও গবশী দুর এ্গুসত পারসো িা।
োমসিই রছে আসরকটা পাহাে। গেোি গথসক রাস্তাটা বাাঁক রিসয়রছে
উত্তর রদসক।
আহমদ মুো েংজ্ঞা হাররসয় সে পেে রেসটর উপর। োরেরট পাহাসের
াসে ৈাো গেসয় এ্রদক গেরদক এ্সকাঁ-সবাঁসক অবসশসষ গথসম গেে।

দূরবীসণ গচাে গরসেই রচৎকার কসর উঠে রজিা েুইো, ‘গদে গদে আব্বা,
আম্মা, মাকয’।
রজিা েুইো ্াসদর দৃরষ্ট আকষযণ কসররছে তারাও দূরবীণ গচাসে োরেসয়
তাকাে রজিা েুইোর দৃরষ্ট অনুেরসণ।
চারজি দূরবীণ গচাে োরেসয় রিবযাকভাসব গদেরছে জীবি গদয়া-সিয়ার
এ্করট বীভৎে দৃশ্য।
‘ও েড, ছরবর গদো দৃসশ্যর গচসয়ও ভয়ংকর’। দূরবীসণ গচাে গরসেই
আতয কসন্ঠ বসে উঠে িাংক মররে, রজিা েুইোর আব্বা।
‘ওরা গ্ গোকটাসক তাো কসর এ্সিরছে, গেই ওসদর োরে উরেসয়
রদে। োরে গথসক ্ারা িামরছে তারাও বাাঁচে িা’। দূরবীসণ গচাে গরসেই বেে
রজিা েুইো।
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‘রকন্তু গদে, মরে গোকটা, দু’জি তাসক গস্টিোি তাক কসরসছ’।
দূরবীণ গচাসে গরসেই রচৎকার কসর উঠে মাকয মররে, রজিার গছাট ভাই।
‘আিঃ গোকটা গুেী গেসয় পসে েসে িারক?’ বেে রজিা েুইো।
‘িা, আসেই ো রদসয়সছ। গদে গোকটার পাসয় গুেী গেসেসছ। রক্ত
গবরুসে, কাাঁপসছ পা’। বেে রমসেে োরব্রসয়ো, রজিা ও মাসকযর মা।
‘মাকয গদে, গোকটা গবাঁসচ আসছ। এ্রদসক র সর গোকটা ওর রদসক
এ্রেসয় ্াওয়া গোক দু’জিসক তাক করসছ। হুরসর গদে, গুেী কসরসছ এ্
দু’জিসক। গদে পসে গেসছ দু’জি গোক’।
‘আহত গোকরট পাহাসের উপর রদসক উসঠ ্াসে। গোকটা রবসদশী’।
বেে িাংক মররে।
‘আব্বা, আসরকটা োরে আেসছ। ওরা গকাি পসির?’ বেে রজিা
েুইো।
‘ওরা চারজিই রারে, গদে ওরা রিিয়ই আহত গোকটাসকই েুাঁজসছ’।
বেে িাংক মররে।
‘েবযিাশ, ওরা আহত গোকটার গোসজ পাহাসের উপসর উঠসছ’। বেে
মাকয মররে।
‘রিিয় ওরা আহত গোকটার রসক্তর দাে অনুেরণ করসছ’। বেে
রমসেে োরব্রসয়ো।
‘ওরা আহত গোকটাসক হতযাই করসত চায়, গদে গস্টিোি গথসক গুেী
করসত করসতই ওরা উঠসছ’। বেে রজিা েুইো।
‘ঐ গঝাসপই গতা গোকটা েুরকসয় আসছ। রিিয় গোকটা এ্তিসণ মসর
গেসছ। ওসদর গুেী গতা এ্ক টু জায়োও বাদ রােসছ িা’। বেে মাকয মররে।
‘িা িা গদে, ওরা চারজি পসে গেে। রিিয় আহত গোকটা গুেী
কসরসছ’। বেে রজিা।
‘হ্যাাঁ, ঐ গতা আহত গোকটা গবাঁসচ আসছ। েরেসয় িামসছ পাহাে গথসক’।
বেে রমসেে োরব্রসয়ো।
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‘গোকরট গদে দুবযে হসয় পসেসছ, দাাঁোসত পারসছ িা। োরেসত উঠসছ
গকি? আহত পা। চাোসত পারসব োরে?’ বেে রজিা েুইো।
‘েবযিাশ োরে চাোসত পারসছ িা এ্করেসডন্ট করসব’। বেে িাংক
মররে।
‘চে আব্বা, ওর োরে থামাসত হসব’। গচাে গথসক দূরবীণ িারমসয় বেে
রজিা।
েবাই গচাে গথসক দূরবীণ িারমসয় গ সেসছ। তারা গদেে তারা গ্
পাহাসে দারেসয় গেই পাহাসে এ্সেই ৈাো গেে োরেটা।
‘ওরা চারজিই রিসচ গিসম এ্ে োরে গ্োসি দারেসয় পসেসছ গেোসি।
িাংক মররসের এ্ই পররবার সুর গোসর এ্সেরছে রপকরিক করসত।
্রদও রদিটা রছে বুৈবার। িাংক মররে ছুরট গভাে কররছে বসেই এ্রদি তারা
এ্সেরছে সুর গোসর’গত। সুর গোসরর গোটা এ্োকা মানুসষ েম েম কসর
োপ্তারহক ছুরটর রদিগুসোসত। োরারদি কারটসয় ্ায় মানুষ এ্োসি গোটা পররবার
রিসয়।
িাংক মররসের পররবার বাে কসর সুর গোসর গথসক ৫ মাইে দরিসণ
গোসর িদীর ওপাসর রেজি গ্রাসম। শস্য ভান্ডার এ্ক রবশাে উপতযকার মাথায়
িাসের রবেযাত এ্করট জিপদ এ্ই রেজি।
রমিঃ িাংক মররে এ্করট রমডে স্টান্ডাডয স্কুসের অৈযাপক।
তার গমসয় রজিা েুইো এ্বং গছসে মাকয মররে দু’জসিই কসেসজ পসে।
তাসদর মা রমসেে োরব্রসয়ো এ্কটা েমাজসেবা প্ররতষ্ঠাসির এ্কজি রিবযাহী
পররচােক।
োরের দরজা েুেসো িাংক মররে। গদেে, তাসদর গদো গেই আহত
গোকরটর মাথাটা রেসটর উপর, আর গদসহর বারক অংশটা েরেসয় পসেসছ রেসটর
রিসচ।
‘গোকরট গবাঁসচ আসছ আব্বা?’ উরেগ্ন কন্ঠ রজিা েুইোর।
রমিঃ িাংক মররে িােী ও রিিঃশ্বাে পরীিা কসর বেে, ‘হ্যাাঁ গবাঁসচ আসছ।
তসব তাোতারে রচরকৎো হওয়া প্রসয়াজি’।
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বসে রমিঃ িাংক আহমদ মুোসক পাাঁজাসকাসে কসর গবর কসর আিে।
শুইসয় রদে।
‘এ্সকবাসর গছসে মানুষ গতা! রশশুর মত েরে গচহারা। এ্ এ্ত েুসিােুরি
করে?’ বেে োরব্রসয়ো।
‘এ্মি গোসডি কাোর এ্রশয়ার গকাি গদসশর গোসকর হয় আব্বা?’
বেে রজিা েুইো।
‘এ্রশয়ার অসিক গদসশই আসছ। তসব এ্র মসৈয তুরকয ও মংসোেীয়
গচহারার েংরমশ্রণ গদো ্াসে।
রমিঃ িাংক মররে ইরতহাসের অৈযাপক।
কথা গশষ কসরই রমিঃ িাংক েী োরব্রসয়োসক বেে, ‘তুরম মাকযসক রিসয়
পাহাসের উপর গথসক রজরিেপত্র েহ ওপাসর োরের কাসছ ্াও। আমরা এ্সক
এ্ই োরেসত কসর আমাসদর োরের কাসছ ্ারে’।
বসে রমিঃ িাংক দ্রুত আহমদ মুোসক োরের গপছসির রেসট তুসে রিে।
তারপর ড্রাইরভং রেসট উসঠ বেে। রজিা বেে গপছসির রেসট েংজ্ঞাহীি আহমদ
মুোর মাথার কাসছ।
‘আব্বা, এ্ জ্ঞাি হাররসয়সছ রক অরৈক রক্তিরসণর জসন্য?’
‘আশু কারণ হয়সতা তাই। রকন্তু তার শরীসরর উপর রদসয় আরও ৈকে
গেসছ মসি হসে। হাসত বযাসন্ডজ বাাঁৈা। বে ৈরসণর আঘাত বসে মসি হসে। তার
কপাসের িতটাও েুবই তাজা। কাাঁচা রসক্তর দাে আসছ বযাসন্ডসজ’।
‘আব্বা, ঘটিাসক আপিার রক মসি হয়?’
‘বো েুব মুরস্কে। এ্কজি গোকসক এ্ত গোক তাো করা রবিয়কর।
্ারা তাো কসর এ্সেরছে, তাসদরসক গচহারা-ছুরসত ভাে গোক বসে মসি হয়রি
রকন্তু তার গচসয় রবিয়কর হসো, অল্প বয়েী এ্কজি ্ুবক এ্ত গোকসক
গমাকারবো কসর জয়ী হসো। োৈারণ গকউ হসে এ্টা েম্ভব হসতা িা’।
‘রবসদশী গকাি গুপ্তচর রকংবা মার য়া চসক্রর গকাি েদসস্যর মত
অোৈারণ গকউ রকিা আব্বা?’
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‘প্ররতপি ্রদ পুরেশ হসতা, তাহসে গুপ্তচর ৈরসণর রকছু ভাবা গ্ত।
অন্যরদসক মার য়া চসক্রর েদস্য েবযরিম্ন গ্ গচহারার হয়, তা এ্র মসৈয গদো
্াসে িা। মানুসষর মুসের রদসক তাকাসে তার পাপ-পূণয গদো ্ায়। রকন্তু এ্র
গচহারায় গকাি পাপ গিই মা’।
‘আব্বা, এ্াঁর পসকসট এ্কটা ররভেবার। এ্কটা গুেীও েরচ হয়রি’।
‘এ্টা তাহসে রেতীয় ররভেবার। এ্কটা ররভেবার রদসয় গতা োরের
আোসে শুসয় গুেী ছুসেরছে এ্বং তাসত দু’জি গোক মারা ্ায়’।
‘এ্কজসির কাসছ দুই ররভেবার? তাহসে এ্ও গতা োংঘারতক গকউ
আব্বা?’
‘বেোম িা, অোৈারণ গকউ। েোই গদসেই তা বুঝা গেসছ’।
‘আব্বা, পসকসট পররচয় পাওয়ার মত রকছু গিই, এ্কটা পসকসট ৪শ’
িাংক মাত্র’।
োরে রেসয় গপ ছাে পাহাসের ওপাসশ। রমিঃ িাংক মররেসদর োরের
কাসছ। রমসেে োরব্রসয়োরা তেিও এ্সে গপ ছায়রি।
রমিঃ িাংক ও রজিা েুইো োরে গথসক গিসম পেে।
রমিঃ িাংক মররেসদর োরে এ্কটা গছাট মাইসক্রাবাে। গপছসি আটটা
রেট, োমসি দু’টা।
রমসেে োরব্রসয়োরা এ্সে গপ ছাে।
আহমদ মুোসক গতাো হসো মাসঝর চারটা রেসট। গপছসি রজরিেপত্র
রিসয় বেে রমসেে োরব্রসয়ো। োমসি ড্রাইরভং রেসট রমিঃ িাংক, তার পাসশর
রেসট রজিা এ্বং মাকয।
‘ও োরেটা গদেরছ ভাোর টযারক্স?’ বেে রজিা।
‘হ্যাাঁ, োরেটা িািসতজ-এ্র এ্কজি টযারক্স চােসকর’।
‘তাহসে োরেগুসো েব িািসতজ গথসকই এ্সেসছ’ বেে মাকয।
‘হসত পাসর’। বেে িাংক।
দশ রমরিসটর মসৈয ওরা রেজি গ্রাসমর বে রক্লরিকরটসত এ্সে হারজর
হসো। রক্লরিকরটর পররচােক রমিঃ িাংসকর ভাই।
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ইমারসজরেসত প্রাথরমক পরীিার পর ডাক্তার জািাে, শুৈু রক্তিরণ
িয়, িা োওয়া, দুবযেতা, ক্লারন্ত েব রমরেসয় জ্ঞাি হাররসয়সছ। এ্সক দীঘয েময় গবাঁসৈ
রাো হসয়রছে। হাত-পাসয় প্লারষ্টক কসডযর েভীর দাে গদয়া ্াসে। গোহার রড
জাতীয় গকাি শক্ত রজরিে রদসয় মাথায় আঘাত করা হসয়রছে। আঘাতটা কপাে
ও ডাি বাহুর উপর রদসয় রপছসে গেসছ। কপাসের গথতসে ্াওয়া এ্বং ডাি বাহুর
কােরশরা বে ৈরসণর আঘাসতরই োিয রদসে। আর বাম হাসতর তােুর আঘাতটা
ৈারাে ছুরর জাতীয় রকছুর। হাসতর তােু এ্স াাঁে-ওস াাঁে হসয় হসয়রছে।
পরসির োউজার ছাো ো গথসক েব কাপে েুসে গিয়া হসয়রছে আহমদ
মুোর। জুতাও। জুতার গভতর গথসক পাাঁচশ’ ডোসরর এ্কটা গিাট পাওয়া গেে।
েবাই আহমদ মুোর গটরবে রঘসর দারেসয়রছে।
ডাক্তার আহমদ মুোর গোো শরীরটার রদসক তারকসয় েপ্রশংে দৃরষ্টসত
বেে, ‘এ্ রকম ভারোমযপূণয গপশীর শরীর আরম গদরেরি। ডাক্তারী শাসে এ্সক
রমরাকে করম্বসিশি বো হয়। এ্ শরীর অেম্ভব, অোৈযসক েম্ভব এ্বং োসৈযর
মসৈয আিসত পাসর। এ্ গদহ ইস্পাসতর মত শক্ত হসত পাসর, আবার গমাসমর মত
িরমও হসত পাসর’।
‘গতামার অপরাৈ রবজ্ঞাসির দৃরষ্টসকাণ গথসক রক গদেছ?’ বেে িাংক।
‘অপরাৈীর গকাি রচহ্ন গকাথাও গদরে িা’।
‘পাসয়র আঘাত রক গদেসেি?’ বেে রজিা েুইো।
‘ও েুব ভােযবাি গোক। পাসয়র গোোরের েবটুকু গোশত বুসেট তুসে
রিসয় গেসছ, রকন্তু হাে স্পশয কসররি’।
ডাক্তার িাসেযর রদসক তারকসয় বেে, ‘িােয ইিসজকশিটা এ্েি রদসয়
দাও। স্যাোইি গশষ হসে অপাসরশি রথসয়টাসর রিসত হসব। আরম আেরছ’। বসে
ডাক্তার পাসশর কসি চসে গেে।
রজিা েুইো মাকযসক বেে, মাকয তুরম ওাঁর জুতাটা প্লারষ্টক বযাসে িাও।
পররষ্কার কসর আিসত হসব’।
‘চে আমরা বারে গথসক ঘুসর আরে। রজরিে পত্র গরসে আো ্াসব’।
েবার রদসক গচসয় বেে রমিঃ িাংক।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

81

‘িা আব্বা, বযাপার েুব স্বাভারবক িয় গতা। গকউ এ্কজি আমাসদর থাকা
দরকার। বেে রজিা।
‘আরম থাকরছ, োঞ্চ কসরই রজিা তুরম এ্সে গ্ও, তারপর আরম ্াব’।
বেে রমসেে োরব্রসয়ো।
‘ৈন্যবাদ মা’। বেে রজিা েুইো।
েকসে গবররসয় এ্ে রক্লরিক গথসক।
রমসেে োরব্রসয়ো বেে এ্কটা গচয়ার গটসি রিসয় আহমদ মুোর
গটরবসের পাসশ।
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৪
রাত তেি িয়টা গপররসয় গেসছ। পযাররসে জুসির আরামদায়ক রাত।
গডািা বসে আসছ তার গটরবসে। পাসশর জািাো গোো। বাোি,
কররসডার গপররসয় গশাি িদীর রস্ন্গ্ধ বাতাে এ্সে প্লারবত করসছ ঘরসক।
গডািার গরশসমর মত গোিােী চুে গেই বাতাসে বার বার এ্সে আছসে
পেসছ দারিয়ুসবর মত িীে গচাে এ্বং িীোভ-শুভ্র েসন্ডর উপর।
রকন্তু গকাি রদসক ভ্রুসিপ গিই গডািার। তার কপাসে রবন্দু রবন্দু ঘাম।
গচাে গথসক গিসম আো অশ্রুর ৈারায় েন্ড গভজা। গচাে দু’রট তার োে।
অসিক গকাঁসদসছ গে। রকন্তু এ্ত কান্নার পসরও বুক ভরা রসয়সছ তার গিাসভ, আর
েমগ্র েত্তা জুসে রসয়সছ ্েণার উত্তাপ। গেই উত্তাসপই ঘামসছ গে।
বাতাসে উসে আো কসয়কটা গোিােী চুে অশ্রুসত রভসজ রেসয় েসন্ডর
োসথ গেসে গেসছ। রস্থর বসে থাকসত পারসছ িা গডািা। মাসঝ মাসঝ উসঠ
পায়চারর করসছ।
বারবারই এ্কটা কথা গডািার মসি তীসরর মত এ্সে রবে হসে। আহমদ
মুো পযাররসে এ্সেসছ, রকন্তু তাসক জািায়রি, গে জািসত পাসররি। ক্লাউরডয়া িা
বেসে গডািা জািসতই পারত িা আহমদ মুোর িাসে আোর কথা। ক্লাউরডয়ার
বাবাসক রিসয় ক্লাউরডয়ার বাোয় গ্সত গপসরসছ রকন্তু তার কাসছ আেসত পাসররি
গকি? ক্লাউরডয়ার কাছ গথসক শুিসত হসব গকি তাসক আহমদ মুোর কথা? িাসে
আেসব রকন্তু তাসক আসে জািাসব িা গকি?
এ্ই ৈরসণর শত প্রে এ্সে িত-রবিত করসছ গডািার গকামে
হৃদয়টাসক। আহত হৃদসয়র রক্তটাই গবররসয় আেসছ গচাে রদসয় অশ্রু হসয়।
আহমদ মুো েম্পসকয ক্লাউরডয়ার প্রশংোর কথাও অন্তসর তার তীর
টু াসে। ক্লাউরডয়ার মত গকাি সুেরী তরুণীর কাসছ আহমদ মুোর গকাি
প্রশংো গে শুিসত চায় িা।
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আহমদ মুো বে কাজ রিসয় িাসে এ্সেসছ, এ্কথা গে ক্লাউরডয়ার কাসছ
শুসিসছ। রকন্তু কাজ ্ত বেই গহাক, গডািার গে গোাঁজ গিসব িা, গদো করসব িা
গডািার োসথ?
আবার িুব্ধ মি বসে উঠসছ, গদো করসব গকি গডািার োসথ? গডািা তার
গক? গকউ গতা িয়।
এ্ই কথা ভাবসত রেসয় অশ্রু উথসে উঠে দুই গচাসে। রবছািায় রিসজসক
ছুসে রদসয় বারেসশ মুে গুসজ পসে রইে গডািা।
গডািা ক্লাউরডয়ার বন্ধু। দু’জি এ্েি এ্কই রবশ্বরবদযােসয় পসে।
দু’জিই তুসোে রডসবটার ও গটরিে গপ্লয়ার। এ্ই রহসেসব দু’জসির মসৈয ঘরিষ্ঠ
েম্পকয েসে উসঠসছ। এ্ই েূসত্রই ক্লাউরডয়া তার জীবসির অরেতীয় এ্কটা ঘটিা
রহসেসব আহমদ মুোর কথা েল্প কসরসছ গডািার কাসছ।
‘গডািা’ ‘গডািা’ বসে ডাকসত ডাকসত তার আব্বা রমিঃ চােযে প্লারতরি
গডািার ঘসর প্রসবশ করে।
ঘসরর মাঝোসি এ্সে দারেসয়সছ গডািার আব্বা।
গডািা তেিও বারেসশ মুে গুসজ পসেরছে। বারেসশ মুে ঘসষ গডািা মুে
তুেে। উসঠ বেে গে।
গচাে দু’রট োে। অশ্রুসত গভজা। েসন্ডও অশ্রুর দাে। গবশ রকছু গভজা
চুে েসন্ডর উপর তেিও গেসে আসছ।
‘রক হসয়সছ গডািা?’ বসে উরেগ্ন রমিঃ প্লারতরি- এ্রেসয় এ্সে গডািার পাসশ
তার োসট বেে।
‘রকছু হয়রি আব্বা’। মাথার রুমাে রদসয় গচাে ভাসো ঘসে বেে গডািা।
গডািা এ্েি মাথায় রুমাে পসর। রবশ্বরবদযােসয়ও। এ্ রিসয় আপরত্ত
উসঠরছে। রকন্তু গকাি বাৈা মাসিরি। রবশ্বরবদযােয় অবসশসষ গমসি রিসয়সছ। এ্টা
গডািার বে রবজয়। রকন্তু গডািা এ্ রবজয়সক আহমদ মুোর রবজয় বসে মসি কসর।
এ্ই রুমাে বা গহড গড্রে আহমদ মুোই তার মাথায় তুসে রদসয়সছ। গোটা
রবশ্বরবদযােসয়র রবসরারৈতা আহমদ মুোর কাসছ পরারজত হসয়সছ। রকন্তু গডািা
এ্েব কথাসক তুরে গমসে উরেসয় রদসয় বসেসছ, আমার মূে এ্বং গম রেকতা
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অবশ্যই আসছ, আমার পররবার িাসের েমাজ ও ইরতহাসের এ্কটা গম ে অংে।
তাই গম েবাদী হসত আরম রাজী।
গডািার রপসঠ হাত বুরেসয় তার আব্বা বেে, ‘আমার শক্ত মা গডািা বুরঝ
এ্মরিসতই কাসদ?’
‘আমার েুব োরাপ োেসছ আব্বা’। বসে দু’হাসত মুে াকে।
‘গকি রক হসয়সছ?’
‘ঘটিা গছাট, রকন্তু আমার োরাপ োেসছ’।
‘রক ঘটিা?’
‘ক্লাউরডয়ার কাসছ শুিোম, আহমদ মুো এ্সেসছ। রকন্তু গে আমাসক....’
কথা গশষ করসত পারসো িা গডািা। আসরা রুে হসয় কন্ঠ তার গথসম গেে।
‘জািায়রি, এ্ই গতা! পােে গমসয়। তার কথাও গতা ভাবা দরকার,
জািাসত পাসররি গকাি তাও গতামার ভাবা প্রসয়াজি’।
‘আমাসদর পযাররসের রঠকািা িা জািসত পাসরি, রকন্তু গ্রাসমর বারে
মসন্েজুর রঠকািা ও গটরেস াি উরি জাসিি। িাসে আোর আসেও রতরি জািাসত
পারসতি’।
‘তুরম তাসক হৃদয় রদসয় গদসেছ, মাথা রদসয় গচিরি মা। গে শাটে কসকযর
মত। গে গতা রস্থর হবার েময়ই পায় িা। তার উপর অরবচার কসরা িা’।
এ্কটু থামে গডািার আব্বা। তারপর বেে, ‘ওর রকছু োরাপ েবর আসছ
মা’।
‘কার োরাপ েবর? আহমদ মুোর? রক েবর, রক হসয়সছ?’ উসেে-রুে
কসন্ঠ বেে গডািা। মুহুসতয অন্ধকার হসয় গেে তার মুে।
‘আজ এ্ক অনুষ্ঠাসি র রেরস্তি রাষ্ট্রদুসতর োসথ গদো হসয়রছে। আরম
তাসক আহমদ মুোর কথা রজজ্ঞাো কসররছোম। রতরি জািাসেি গ্, আহমদ মুো
এ্সেসছি রকন্তু রিসোাঁজ হসয় গেসছি। তাসক েুব উরেগ্ন মসি হসো। রতরি বেসেি,
রমিঃ ক্লাউসডর ওোি গথসক আহমদ মুো েকাসে দুতাবাসে গপ সছি। োরারদি
রতরি রবশ্রাম গিি এ্বং ব্ল্যাক ক্রে েম্পসকয পোশুিা কসরি। গেরদি রাত ১২টায়
রতরি গবররসয় ্াি ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্কটা ঘারটর উসেসশ্য। আর....’
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বাৈা রদসয় গডািা বেে, ‘গকউ তার োসথ ্ায়রি’।
‘বেরছ, এ্ ৈরসণর অনুেন্ধািমূেক অপাসরশসি গে কাউসক োসথ গিয়
িা। গেরদিও কাউসক োসথ রিসত রাজী হয়রি’।
এ্কটু হােে রমিঃ প্লারতরি।
‘আর রতরি র সরিরি?’ অধৈ্যয ও উসেসের োসত গডািা বেে।
‘িা আর র সরিরি’।
‘ঐ ঘারটসত গকউ গোজ গিি রি?’
‘রিসয়সছ। গভার রাসত দুতাবাসের গোক গেই ঘারটসত রেসয় রতিরট োশ
গদসেসছ এ্বং গপসয়সছ পুরেশসক। রকন্তু আহমদ মুো েম্পসকয রকছুই জািসত
পাসররি’।
‘ঐ োশ কাসদর আব্বা?’
‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকসদর। গেই রাত গথসক আহমদ মুো রিসোজ’।
গডািা গঠাট কামসে তার রপতার কাসৈ মুে গুজে। তার গচাে ছে ছে
করসছ, কাাঁপসছ তার গঠাাঁট।
রমিঃ প্লারতরি গমসয়র মাথায় হাত বুরেসয় বেে, ‘রচন্তার কথা মা, ব্ল্যাক ক্রে
দুরিয়া বযাপী েৃষ্টািসদর স্বাথয রিা করসছ। এ্ই গিসত্র তারা করসত পাসর িা এ্মি
গকাি কাজ গিই। প্রকৃতপসি ব্ল্যাক ক্রে গরডক্রে-এ্র রবপরীত এ্কটা েুরি
েংেঠি’।
‘ওসদর োসথ আহমদ মুো গকি েংঘাসত জরেসয় পেে?’ ভাঙা েোয়
বেে গডািা।
গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরি ওমর বায়ার ঘটিা গডািাসক েব জারিসয়
বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হাত গথসক ওমর বায়াসক উোর করার জসন্যই আহমদ
মুো িাসে ছুসট এ্সেসছ’।
গডািা রকছুিণ িীরব গথসক ৈীসর ৈীসর বেে, ‘তুরম রক ভাবছ আব্বা,
ব্ল্যাক ক্রে রক আহমদ মুোসক আটক কসরসছ, িা...’
কথা গশষ করসত পারসো িা গডািা। কন্ঠ রুে হসয় গেে তার।
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‘রচন্তা কসরা িা মা। ঈশ্বর তাসক রিা করসবি। গে শুৈু এ্কজি মজেুম
মানুষসক িয়, এ্কটা মজেুম জারতসক রিার জসন্য ঝারপসয় পসেসছ’।
এ্কটু থামে রমিঃ প্লারতরি। তারপর বেে, ‘আহমদ মুো অসিক বে। গে
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গচসয়ও অসিক বে বে শরক্তর গমাকারবো কসরসছ’।
এ্ই েময় পাসশর রটপসয় রাো কডযসেে গটরেস াি েংসকত রদসয় উঠে।
রমিঃ প্লারতরি গটরেস াি তুসে রিে হাসত।
কথা বেে গটরেস াসি। বেে রঠক িয় শুিেই শুৈু। শুিসত রেসয় মাসঝ
মাসঝই তার ভ্রু কুচসক গেে এ্বং রচন্তা িতুি গরো গ েে তার কপাসে।
েম্ভীর মুসে গটরেস ািটা গরসে বেে রমিঃ প্লারতরি, ‘র রেরস্তি দুতাবাসের
গটরেস াি মা’।
মাথা তুসে উদগ্রীব হসয় উঠে গডািা।
‘িা মা ভাে েবর গিই। তসব েবরগুসো আমার আশাবযেক মসি হসে’।
‘রক েবর আব্বা?’ গডািার গচাসে আশার আসো।
‘দুতাবাে জািাে, পরিম িাসে কসয়কটা বে ঘটিা ঘসটসছ। গোসর
িদীসত এ্ক জাহাসজ দশরট োশ পাওয়া গেসছ। ঐ রদিই িািসতজ শহসরর এ্করট
বােীসত দুরট োশ পাওয়া গেসছ এ্বং ঐ রদি সুর গোসরর প্যটি স্পসট এ্কটা
গগ্রসিড রবধ্বস্ত োরেেহ ৬রট োশ পাওয়া গেসছ। মসি করা হসে োরে রবধ্বস্ত
হওয়ায় ্ারা মারা গেসছ তাসদর েংেযা রতি হসব’।
‘রকন্তু এ্গুসোর োসথ...’।
‘বেরছ, র রেরস্তি দুতাবাে অনুেন্ধাি কসর গজসিসছ েবগুসো োশই
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র। তারা মসি করসছ, আহমদ মুোর হাসতই এ্ ঘটিাগুসো ঘটসত
পাসর’।
গডািার মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে। বেে, ‘ওসদর ৈারণাসক ঈশ্বর েতয
করুি। রকন্তু ও গ্াোস্াে করসছ িা গকি তাহসে?’
‘গে রক অবস্থায় আসছ, গেটা গতা আমরা জারি িা মা। ঘটিাগুসো প্রমাণ
কসর, আহমদ মুো ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ করঠি েংঘাসত জরেসয় গেসছ। দূতাবাে
আরও জািাে, তাসদর রবসশষজ্ঞরা ঘটিাগুসো গদসেসছ, জাহাসজর হতযাকান্ড
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আসে ঘসটসছ, তারপর িািসতজ শহসরর এ্বং তারপর সুর গোসকর। এ্ই রবসেষণ
গথসক বো হসে, ঈশ্বর করুি আহমদ মুো ঐেব ঘটিার োসথ জরেত থাকসে
রতরি গোসর িদী গথসক সুর গোসরর রদসক এ্সেসছি বা আিা হসয়সছ’।
থামে রমিঃ প্লারতরি।
‘তারপর রক আব্বা?’
‘এ্টাই রবিসয়র। সুর গোসরর পর ঘটিা গথসম গেসছ। র রেরস্তি, মৈয
এ্রশয়া প্রজাতে, গে রদ আরব, রমোিাও দূতাবাসের গোসকরা এ্োকা ে র
কসরসছ, রকন্তু গকাি সুত্র তারা েুসজ পায়রি’।
আবার মুে অন্ধকার হসয় গেে গডািার।
ভাবরছে গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরি।
অসিকিণ পর গডািা মুে তুসে বেে, আরম সুর গোসর এ্কবার গ্সত
চাই’।
‘গকি মা?’
‘আমার মি বেসছ আরম ওোসি ওর গকাি রচহ্ন েুসজ পাব’। গডািার
গশসষর কথা গভসে গভসে গবররসয় এ্ে। তার দু’গচাে গথসক ঝর ঝর কসর গিসম
এ্ে অশ্রু।
রমিঃ প্লারতরি গমসয়সক কাসছ গটসি রিসয় রপসঠ হাত বুরেসয় োন্ত্বিা রদসয়
বেে, ‘রঠক আসছ ্াব মা। ওরদসক অসিকরদি ্াইরি। আমাসদর এ্সস্টটটাও
গদসে আো হসব। কসয়করদি গেোসি থাকসতও পারর আমরা’।
গডািা গচাে মুসছ বেে, ‘আব্বা, ও রক গকািরদি রস্থর হসব িা? এ্সকর পর
এ্ক রবপসদর মুসে গে ঝারপসয় পেসবই? এ্কজি মানুষসক উোসরর জসন্য ছুসট
আেসব চীি গথসক িাসে?’ আসবসে কন্ঠস্বর কাাঁপরছে গডািার।
‘পৃরথবীসত অসিক মানুষ আসেি ্ারা রিসজর জসন্য জন্মগ্রহণ কসরি িা
মা। ্ারা রিসজর গচাসের পারিসত গভসেও অসন্যর গচাসের পারি মুসছ গদি’।
এ্কটু থামে। এ্কটা দীঘয রিিঃশ্বাে গ েে রমিঃ প্লারতরি। তারপর বেে,
‘আহমদ মুোর আরও োরাপ েবর আসছ মা’।
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আহত হররণীর মতই চমসক উসঠ মুে তুেে গডািা। অশ্রুসত গেপসট
্াওয়া তার মুে। এ্করাশ প্রে তুসে ৈরে গে গচাসে। মুসে রকছুই বেে িা।
আবার কথা বেে গডািার আব্বাই। বেে, ‘রেংরকয়াং-এ্ আহমদ
মুোরই জয় হসয়সছ। রকন্তু তার েীসক বাাঁচাসত পাসররি, জীরবত উোর করসত
পাসররি। রিহত হসয়সছ গুেীরবে হসয়’।
‘রক বেছ আব্বা, আহমদ মুো গতা এ্ই আঘাত েইসত পারসব িা’। বসে
দু’হাসত মুে াকে গডািা।
‘আহমদ মুো শুৈু িয়, এ্ই আঘাত েকেসকই কারদসয়সছ। র রেরস্তি
রাষ্ট্রদূত এ্ই েবর রদসত অশ্রু গরাৈ করসত পাসরি রি। েবসচসয় গবদিার রক জাি,
রবসয়র পর দু’জসির আর োিাত হয়রি। রবসয়র আের গথসক আহমদ মুো চসে
এ্সেরছে কসকশাে, গেোি গথসক গস্পি। গশসষর ইরতহাে গতা আমরা জারি’।
থামে রমিঃ প্লারতরি।
গকাি কথা এ্ে িা গডািার কাছ গথসক।
দু’হাসত মুে গ সক বসেরছে গডািা। কাাঁপরছে তার শরীর। আঙুসের াাঁক
রদসয় েরেসয় পেরছে অশ্রু।
রমিঃ প্লারতরি গমসয়সক োন্ত্বিা রদসয় বেে, ‘আরম শুসিরছ, আহমদ মুো
গমইরেগুরেসক হাররসয় রশশুর মত গকসদসছ রকন্তু গভংসে পসে রি গে। কতযসবযর
ডাসক েীর োশ রিসয়ই চসে এ্সেরছে মৈয এ্রশয়ায়। তারপর ডুসব রেসয়রছে
কাসজর মসৈয’।
‘আব্বা, ওর এ্ই কাজ রিসজসক আোে করার এ্কটা গক শে’। মুে
গথসক হাত িারমসয় মাথা গোজা কসর বেে গডািা।
‘হসত পাসর। তসব এ্ই গুণ দূেযভ মা’। বসে গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরি
উসঠ দাোে। বেে, ‘মা তুরম ততরী হসয় রিও। আমরা কাে েকাসেই সুর গোসরর
রদসক ্াত্রা করসত পারর।
গবররসয় গেে গডািার আব্বা।
গডািা শুসয় মুে গুজে বারেসশ।
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তার হৃদসয় ঝে বইসছ। রবধ্বস্ত বুক আহমদ মুোর োমসি গে রেসয়
দাোসব রকভাসব। গডািাসক গদসে তার হৃদসয়র ঘাটা আরও ্েণাদায়ক হসয়
উঠসব িা? ্রদ ঘুিযািসরও গে ভাসব গ্ গডািা তার রপ্রয়তমার প্ররতেন্দ্বী রছে,
তাহসে আরম দাাঁোব গকাথায়? রক কসর বুঝাব তাসক গ্, গডািার হৃদসয়
রবন্দুমাত্রও স্বাথয রচন্তা রছে িা। গমইরেগুরে ভাবীর রবষয়টা জািার পর গডািা
এ্কবাসরর জসন্যও আহমদ মুোসক িাসে থাকসত বসেরি। েমগ্র অন্তর রদসয়ই
তাসদর সুরে গদেসত গচসয়সছ। হ্যাাঁ, গডািা গচসয়সছ আহমদ মুো িাসে আসুি।
রকন্তু গেটা রছে হৃদসয়র অপ্ররতসরাৈয আসবসের এ্কটা অথযহীি চাওয়ারই প্রকাশ।
আবার ভাসব গডািা, আহমদ মুোর মত সুের সুরবসবচক কাউসক গে
গদসেরি। ওর গচসয় িরম হৃদয়ও গডািার গচাসে পসেরি। রতরি গডািার প্ররত
অরবচার করসবি িা। বুঝসবি রতরি গডািাসক।
পাশ র রে গডািা।
গদেে ঘরেসত দশটা বাসজ।
উসঠ বেে গে।
ে সরর বযােটা রাসত গুরছসয় রাোই ভাে। েকাসে উসঠই ্াত্রা করা
্াসব।

রেজি গ্রাম।
রদেন্ত প্রোররত উপতযকার মাথায় গবশ কসয়করট েমতে পাহাে রিসয়
েসে উসঠসছ গ্রামরট।
ছরবর মত সুের েবুজ গ্রাম রেজি। বারেগুসো আরও সুের।
গ্রাসমর পাশ রদসয় পাহােগুসোর পা গঘাঁসষ বসয় গেসছ িীে পারির এ্দসর
িদী।

ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

90

গ্রাম গথসক উপতযকার মসৈয রদসয় রদেসন্তর রদসক বসয় ্াওয়া ‘এ্সদসর’
িদীসক উপতযকার েবুজ মাথায় োদা র তার মত সুের গদোয়।
গ্রাসমর এ্করট পাহাসের মাথায় এ্করট সুের েীজযা। েীজযার মাথায়
স্থারপত ক্রেরট বহুদুর গথসক গদো ্ায়।
গেরদি গরাববার। েীজযা মানুসষ প্রায় পূণয। প্রাথযিা েংেীত চেসছ। হাত
তুসে েবাই প্রাথযিায় শারমে। েবারই আিত দৃরষ্ট।
েীজযার এ্ক প্রাসন্ত পাশাপারশ আেসি বসে রজিা েুইো এ্বং িারেে
বুবাসকর।
রজিা েুইো দু’হাত তুসে গচাে বন্ধ কসর প্রাথযিায় মগ্ন।
িারেে বুবাসকর প্রথসম তার হাত উঠায়রি। রকন্তু চাররদসক েবাই হাত
উঠাসিার পর রেৈাগ্রস্থভাসব গেও দু’হাত তুসে ৈসরসছ।
প্রাথযিা েংেীত গশষ। েবাই গবররসয় আেসছ েীজযা গথসক।
রজিা েুইো এ্বং িারেে বুবাসকরও চসে আোর জসন্য গবরুে এ্ক
দরজা রদসয়।
েীজযার এ্কজি কমযী এ্সে তাসদর োমসি দাাঁোে। িারেে বুবাসকরসক
বেে, ‘গতামাসক ডাকসছি াদার’।
বসে চসে গেে েীজযার কমযীরট।
িারেে বুবাসকর তাকাে রজিা েুইোর রদসক।
রজিা েুইোর মুে শুকসিা। তার গচাসে উসেসের ছায়া।
‘ াদার গকি ডাকসেি আমাসক?’ রচরন্তত কসন্ঠ বেে িারেে বুবাসকর।
‘আমারই ভুে, াদার রিসষৈ কসররছসেি গতামাসক েীজযায় আিসত’।
শুকসিা কসন্ঠ বেে রজিা েুইো।
‘ও...’। এ্কটা গবদিার ছায়া গিসম এ্ে িারেে বুবাসকর গচাসে-মুসে।
রজিা েুইো িারেে বুবাসকসরর হাত ৈসর বেে, ‘গডসকসছি, চে।
আরমও ্াব গতামার োসথ’।
দু’জসি চেে াদাসরর কসির রদসক।
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রজিা এ্বং িারেে রেজি গ্রাসমর এ্করট মারিক গজাে। িারেে রজিার
গচসয় বছর দুসয়সকর বে। দু’জসির বারে পাশাপারশ িয় রকন্তু কাছাকারছ। দু’জি
তারা গেোর োথী, এ্েি কসেসজর োথীও।
রজিা ও িারেে রেসয় হারজর হসো াদাসরর কসি।
াদাসরর বয়ে চরল্লসশর গকাঠায়। পুসরাপুরর ্ুবকই বো ্ায়। বসে
আসছি রতরি এ্কটা রবশাে গচয়াসর।
রজিা ও িারেে তাাঁর োমসি রেসয় িতমুসে দাাঁোে।
‘রজিা, গতামাসকও আেসত বসেসছ? গতামাসক গতা ডারকরি’।
রজিার মুে োে হসয় উঠে। এ্কটা রবব্রত ভাবও সু ট উঠে তার মুসে।
বেে, ‘আরম ওাঁর োসথ এ্সেরছ। আেসত বসেরি গকউ াদার’।
াদার রজিার রদক গথসক মুে ঘুররসয় তাকাে িারেে বুবাসকসরর রদসক।
বেে েম্ভীর কসন্ঠ, ‘িারেে গতামাসক এ্কথা বোর জসন্য গডসকরছ গ্, তুরম
পরবত্র হওরি, গতামার েীজযায় আো রঠক িয়। েীজযা ঈশ্বসরর পরবত্র েন্তািসদর
জসন্য’।
থামে াদার।
এ্কটু গথসম আবার বেে, ‘দুিঃরেত িারেে, এ্কথাগুসো গতামাসক
েরােরর িা বেসত পারসেই ভাে হসতা’।
রজিা ও িারেে গবররসয় এ্ে াদাসরর কি গথসক।
িারেসের গোটা মুে োে। গঠাট কামসে ৈসরসছ গে। আর গবদিায় পাংশু
হসয় উসঠসছ রজিার মুে। শক্ত কসর ৈসরসছ িারেসের হাত রিসজর মুসঠার মসৈয।
রকন্তু রজিা তাকাসত পারসছ িা িারেসের মুসের রদসক।
েীজযার গেট গপরুবার েময় রজিা ভসয় ভসয় এ্কবার তাকাে িারেসের
মুসের রদসক। গদেে, গচাে রদসয় তার অশ্রু েোসে। গবদিায় ও অপমাসি রিধ্বস্ত
তার সুের মুে। গঠাাঁট কামসে ৈসর আসছ গে। গ্ি রিসজসক োমোবার গচষ্টা
করসছ।
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রজিা গ্ হাত রদসয় িারেসের হাত ৈসররছে গে হাত রদসয় িারেেসক
জরেসয় ৈসর বেে, ‘িারেে গকাঁদ িা, তুরম অপরবত্র হসে আরমও অপরবত্র। আরম
আর েীজযায় আেব িা’।
এ্ই েময় গপছি গথসক ডাক এ্ে, ‘রজিা-িারেে’।
রজিা মুে র ররসয় গদেে, ‘ওড াদার’-এ্র প্রাইসভট গেসক্রটারী। রজিা
র সর চাইসতই গে বেে, ‘ াদার িারেেসক ডাকসছি’।
‘ওড
াদার’ এ্ই রেজি-েীজযার পররচােক। বয়ে িব্বই-এ্র
কাছাকারছ। পরিম িাসের েবসচসয় প্রবীণ এ্বং েবসচসয় েম্মারিত ৈমযসিতা
রতরি। ভযারটকাি কাউরেসের রতরি এ্কজি েদস্য। েম্প্ররত রতরি রেজি েীজযার
তদিরেি কাজ গথসক ররটায়ার কসরসছি।
িারেেসক থারমসয় রদসয় তার মুসের রদসক গচসয় িরম কসন্ঠ অনুসরাৈ
করে রজিা, ‘ওড াদার গডসকসছি। চে। উরি েুব ভাে মানুষ। উিার েময় গদে
গকাি প্রবসেম হয়রি আমাসদর’।
বসে রজিা িারেেসক গটসি ওড াদাসরর অর সের রদসক রিসয় চেে।
ওড াদার তার অর সে ইরজ গচয়াসর শুসয় আসছি।
রজিা ও িারেে কসি ুসক দু’জসিই মাথা ঝুরকসয় াদারসক বাও কসর
তাাঁর োমসি মাথা িত কসর দাাঁোে।
রজিা ও িারেে দু’জসির গচাসেই অশ্রু।
ওড াদার গেরদসক তাকাে। তার গঠাসট সু ট উঠে ঈষৎ হারে। বেে,
‘িারেসের কান্না রজিা গতামাসকও কারদসয়সছ। এ্টা েুবই পরবত্র। ঈশ্বর এ্ই
রমেসির অশ্রুসক েুবই ভােবাসেি’।
রজিা াদারসক আবার বাও কসর বেে, ‘ াদার আমাসদর আশীবযাদ
করুি’। রজিার গচাসে অশ্রুর গবে বােে। আবার বেে, ‘ াদার, িারেে
অপরবত্র হসব গকি?’
‘এ্েব কথাসক শারেক অসথয ৈসরা িা। ভাষার পাথযকয, জাতীয়তার
পাথযকয বুঝাসত গ্মি রকছু শে বযবহার হয়, গতমরি ৈমযীয় পাথযসকযর গিসত্রও
রকছু শে বযবহার করসত হয় মাত্র’।
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বসে ওড াদার গচয়ার গদরেসয় দু’জিসক বেসত বেে।
রকন্তু রজিা ও িারেে গচয়াসর িা বসে ওড াদাসরর োমসি কাসপযসটর
উপর বসে পেে।
কথা গশষ কসরই ওড াদার গচাে বুসজরছে। ৈীসর ৈীসর গচাে েুেে
াদার। তাকাে িারেসের রদসক। বেে, ‘ইন্টারকসম আরম েব কথাই শুসিরছ
িারেে। রকন্তু তুরম কাাঁদছ গকি? অপমাসি? অপরবত্র বোর কারসণ?’
িারেে গকাি জবাব রদে িা।
ওড াদারই আবার কথা শুরু করে। বেে, ‘গবাকা গছসে। তুরম,
গতামাসক জািিা বসেই গকাঁসদছ, অপমাি গবাৈ কসরছ। ্রদ জািসত তুরম গক,
তাহসে এ্ই ‘অপরবত্র’ হওয়াটাই গতামার জসন্য গে রসবর হসতা’।
থামে াদার। এ্কটু িসে-চসে শুসয় চাদরটা োসয়র উপর ভাসো কসর
তুসে রিসয় বেে, ‘শুিোম তুরম কাাঁদছ। তাই গতামাসক গডসকরছ দু’গটা কথা বোর
জসন্য। আহত হৃদসয়র কান্না ঈশ্বর েইসত পাসরি িা’।
আবার থামে ওড াদার। গচাে দু’রট ওপসরর রদসক রিবে কসর ভাবে
কসয়ক মুহুতয। তারপর শুরু করে, ‘িারেে গতামার ৈময ইেোম, মহাি ৈময।
মহত্তম ৈময। আরম গতামাসদর ৈমযগ্রসের অসিক অংশ পসেরছ। জীবসির গশষ প্রাসন্ত
দারেসয় আজ স্বীকার করসত আিে োেসছ, আমাসদর প্রভু গ্োি গথসক বাণী
গপসয়রছসেি, গতামাসদর িবী ইেোসমর িবী গমাহাম্মদও গেোি গথসকই বাণী
গপসয়রছসেি। এ্কজি েৃষ্টাি ৈমযসিতা হসয়ও আরম স্বীকার কররছ, িারেে
গতামার েবয করা উরচত গতামাসদর ৈমযই এ্কমাত্র ্ুসের দাবী পূরণ করসছ,
েমসয়র চযাসেসের গমাকারবো করসছ এ্বং অিােত কাসের প্রসয়াজিও
গতামাসদর ৈময পূরণ করার োমথয রাসে। এ্কথাগুসো স্বীকার করসত আমার েজ্জা
গবাৈ হসে িা। কারণ আরম ঈশ্বসরর পূজক। আর আমার ঈশ্বসররই গশষ ৈময হসো
ইেোম। তুরম জািিা িারেে, পৃরথবীর ১২৫ গকারট মানুষ গতামার ৈসমযর
অনুোরী এ্বং অতযন্ত েরক্রয় অনুোরী’।
থামে াদার।
এ্ক িাোসে কথাগুসো বসে ক্লান্ত হসয় পসেরছে াদার।
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রজিা এ্বং িারেে রবসস্ফাররত গচাসে শুিরছে ওড াদাসরর কথা।
পৃরথবীসত মহাি এ্ক েভযতার জন্ম রদসয়সছ, গ্োসি জ্ঞাি-রবজ্ঞাি এ্বং রবশ্বাে
এ্সক-অপসরর পররপূরক। িারেে, গতামাসদর েভযতাই আমাসদর অন্ধকার
ইউসরাসপ জ্ঞাসির প্রদীপ প্রজ্জ্বরেত কসররছে। আজসকর ইউসরাসপর রবজ্ঞাসির গ্
অহংকার, তার জন্মদাতা গতামাসদর ৈময ইেোম। শুৈু জ্ঞাি-রবজ্ঞাি িয়,
রাজধিরতক শরক্তসতও গতামাসদর ৈময অপ্ররতসরাৈয। গম েবাদী, োম্পদারয়ক,
পিাতপেী ইতযারদ অপবাদ রদসয় এ্ই শরক্তর অগ্রেরত গরাৈ করার গচষ্টা হসে।
রকন্তু আরম বেরছ, গরাৈ করা ্াসব িা। পৃরথবীর রবসশষ কসর আমাসদর পরিসমর
মানুষ অন্তসরর িুৈায় গ্ভাসব অরস্থর হসয় উঠসছ, অধিরতকতা ও অিাচাসরর হাত
গথসক বাাঁচার জসন্য গ্ভাসব পােে হসয় উসঠসছ, তাসত ইেোসমর গম েবাদ অথযাৎ
ইেোসমর পরবত্র ও পররেন্ন তিরতক জীবিই তাসদর কাসছ এ্কমাত্র রবকল্প হসয়
দাাঁোসে’।
থামে ওড াদার আবার। হারপসয় উঠসছি রতরি।
অপার রবিয় এ্সে গ্রাে কসরসছ রজিা ও িারেেসক। তারা মেমুসগ্ধর
মত শুিসছ ওড াদাসরর কথা। তাসদর গচাসের পারি কেি গ্ি শুরকসয় গেসছ।
ইরজ গচয়াসর এ্কটু গোজা হসয় বসে শুরু করে আবার ওড াদার।
বেে, ‘আরম গ্ পাহাসে, গ্ রেজি গ্রাসম বসে কথা বেরছ, গেটা রছে, িারেে,
গতামার ৈময ইেোসমর রবশাে োম্রাসজযর উত্তর েীমান্ত দাাঁোসিা এ্কটা শক্ত
ঘারট। গোসর িদী ও এ্সদসর িদীর মৈযবতযী এ্ই রেজসি রছে ইেোমী োম্রাসজযর
প্ররতরিা গকল্লা। গ্ পাহাে শীসষযর উপর বসে আরম কথা বেরছ, গে পাহাে শীসষয
েীজযার এ্কটু উত্তসর রবরাট স্থাি জুসে ইট-সুররক আর পাথসরর ততরী গ্ গবদী
গতামরা গদে ওটা রছে মুেরেম দুেয রেজসির এ্কটা প্যসবিণ টাওয়ার। গে
েময়টা ৬শ বছর আসের। দরিণ িাে এ্বং পরিম িাসের রবশাে এ্োকা জুসে
তেি এ্কটা মুেরেম োেতািাত প্ররতরষ্ঠত হসয়রছে। ্রদও এ্ই রেজসি মুেরেম
উপরস্থরত গবশী রদি রছে িা রকন্তু মুেরেম োেতািাতরট প্ররতরষ্ঠত রছে প্রায় এ্কশ’
বছর। এ্োি গথসক ৫৫ মাইে দরিসণ গক্লি িদীর তীসর আজসকর গপাসয়টার
িেরীর জায়োয় ইউসরাসপর োসথ মুেরেম োেতািাসতর গ্ ্ুে হসয়রছে, গেই
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্ুসের পরই এ্ই এ্োকা মুেেমািসদর হাত ছাো হয়। িাসের পূবয-দরিসণ
ভূমৈযোের তীরবতযী িারসবা রছে িাসের মুেরেম োেতািাসতর রাজৈািী।
দরিণ িাসের েবসচসয় বে িদী গেরসির োসথ োে গকসট িারসবা’র েংস্াে
োৈি করা হসয়রছে এ্ক েময়। সে রমসে রেসয়রছে আটোরন্টক এ্বং
ভূমৈযোের। গেই রবেযাত োেরটই পররবরৈযত হসয় আজ িারসবা গথসক পরিম
প্রাসন্তর েংেি প্যন্ত রবস্তৃত হসয়সছ’।
থামে ওড াদার। গচাে বুসজ কথা বেরছে াদার। তার কপাসে জসম
উসঠসছ রবন্দু রবন্দু ঘাম। ো গথসক াদার তার চাদর িারমসয় রদে। হাাঁপারেে ওড
াদার। এ্ক েংসে অসিক কথা বসেসছি।
রজিা এ্বং িারেে রিসজসদর হাররসয় গ রেরছে ওড াদাসরর এ্ই
কারহিীর মসৈয। রেজি এ্বং িাসের গেই অতীতটা তাসদর গচাসের োমসি
বতযমাি হসয় উসঠরছে। তারা গ্ি গদেসত পারেে রেজসির গেই প্যসবিণ
্ুেসিত্র। রবসশষ কসর িারেে বুবাসকর গ্ি িবজন্ম োভ করে ওড াদাসরর
কথায়। িারেে জািসতা েৃষ্টাি গথসক তার ৈময আোদা। রকন্তু গদেত তার িুদ্র
ৈমযরটর গকাি িাম-ৈাম গকাথাও গিই। বরং গছাটসবো গথসকই গে শুসি আেসছ
মুেেমািরা এ্ক েুসি জারত, আচার-আচরসণ অেভয ও ববযর তারা। তার মসি
পসে এ্কবার গে উত্তর িাসের এ্ক বন্ধুর বারেসত রেসয়রছে। বন্ধুর গবাি তাসক
বসেরছে, আরম শুসিরছ, আমাসদর ইরতহাসের রশিক বসেসছি, মুেেমািরা মানুষ
গেসকা। রকন্তু গতামাসক গদসে গতা গতমি মসি হসে িা? গছাটসবো গথসক েবযত্র
েব জায়োয় এ্ েব শুসি তার ৈসমযর জসন্য এ্বং রিসজ মুেরেম হওয়ার জসন্য গে
েজ্জা গবাৈ করসতা। অপরররচত কাউসকই গে রিসজর পররচয় রদত িা। এ্মিরক
মাসয়র কাসছও ৈময েম্বসন্ধ গকাি কথা তুেসত গে োহে গপত িা। িারেে বাবাসক
হাররসয়সছ অসিক আসে। শুসিসছ তার মা েৃষ্টাি গথসক মুেরেম হসয় তার আব্বাসক
রবসয় কসর। িারেে ্ুরক্ত েুসজাঁ গপত িা গকি তার মা মুেেমাি হয়। তসব
িারেসের মসি মসি েবয হসতা, তার মা এ্েি মুেেমাি হসেও এ্ক েময় েৃষ্টাি
রছে। পরররচত বন্ধুসদর েবাইসক গে এ্কথা বেসতা। তার আব্বাসক েুবই মসি
পসে িারেসের। েুব ভাসো, েুব সুের মানুষ রছসেি রতরি। মুেেমািসক গকউ
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োরে রদসে েুব দুিঃে গপসতি তার আব্বা। গকাি এ্ক হরেসড’গত এ্ক গোশেসল্পর
আেসর এ্কজি তার গদশসপ্রম গদোবার জসন্য এ্কটা কােসজ অৈযচন্দ্র এ্সক এ্বং
আসরকটা কােসজ মুেরেম ৈমযগ্রসের িাম রেসে পা রদসয় মারেসয় রদসয়রছে।
আব্বা গে আের গথসক তাসক রিসয় িীরসব চসে এ্সেরছসেি। ৈময রিসয় গেরদিই
শুৈু তার গচােসক অশ্রু রেক্ত হসত গদসেসছ িারেে। মসি পসে তার আব্বা
বসেরছসেি, ‘আরম আমার ৈমযগ্রে গদরেরি, ইেোসমর অৈযচন্দ্র েরচত পতাকাও
গদরেরি। রকন্তু তবু গতা এ্গুসো আমাসদর’। িারেে গকাি রদিই তার রপতার এ্ই
অশ্রুর কথা ভুেসত পাসররি। রিজ ৈসমযর বযাপাসর হতাশ ও দুবযে হসয় পেসেই
রপতার এ্ই কথা তার মসি পেসতা। এ্োি গথসকই গে শরক্ত গপত রিজ ৈময ্ত
তুেই গহাক তার উপর রটসক থাকার। রকন্তু ওড াদাসরর কথা শুসি আজ েসবয
তার বুক ভসর গেে। বুঝে, তার ৈময শুৈু বে িয়, েৃষ্টাি ৈসমযর গচসয়ও এ্বং
মহত্তর। তার আরও েবযসবাৈ হসো, তার মাতৃভুরম এ্ই িাসেও তার ৈসমযর রাজত্ব
রছে। িারেে েবসচসয় েুশী হসো ওড াদাসরর এ্ই কথায় গ্, অন্ধকার
ইউসরাসপ জ্ঞাি-রবজ্ঞাসির প্রদীপ জ্বারেসয়রছে তার ৈমযই।
অসিকিণ পর গচাে গমেে ওড াদার।
রজিা ও িারেে এ্ক দৃরষ্টসত তারকসয়রছে তার রদসক।
ওড াদাসরর গঠাসট এ্ক টুকসরা হারে। তার গচাে রিবে হসো িারেে
বুবাসকর উপর। বেে, ‘আর েীজযায় ্াওয়ার গতামার প্রসয়াজি হসব বৎে? এ্ত
কথা বেোম তুরম গক তা বুঝাবার জসন্য’।
িারেে উসঠ দারেসয় ওড াদারসক মাথা ঝুরকসয় বাও কসর বেে,
‘প্রসয়াজি হসব িা াদার। আপরি আমাসক িতুি জীবি রদসয়সছি’।
াদাসরর গঠাসটর হারে আর এ্কটু প্রোররত হসো। বেে, ‘বৎে িারেে,
গতামার ৈসময এ্কমাত্র ঈশ্বর ছাো গকাি মানুসষর কাসছ মাথা িত করার রবৈাি
গিই। গতামার ৈময ইেোম েব মানুষসক েমাি কসর রদসয়সছ’।
আবার বাও করে িারেে।
রজিা উসঠ দাোে। তার মুে ভরা হারে।
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ওড াদার এ্ক টুকসরা গস্ন্সহর হারে গহসে বেে, ‘িারেসের ৈসমযর
প্রশংোয় তুরম গ্ েুশী রজিা?’
রজিার মুে েম্ভীর হসয় উঠে। বেে, ‘ াদার আপরি িারেসের অবিত
মাথাসক আজ উন্নত কসর রদসয়সছি। তার হৃদসয়র অেহিীয় এ্ক ্েণার আপরি
উপশম ঘরটসয়সছি। আমার রবশ বছর জীবসির েবসচসয় আিসের রদি আজ
াদার। াদার, ওসক েীজযায় এ্সি োন্ত্বিা গদয়ার এ্বং বে করার এ্তরদি বযথয
গচষ্টা করতাম!’ রজিার কন্ঠ ভারর হসয় উসঠরছে।
ওড াদার তার গঠাসট রস্ন্গ্ধ হারে রু টসয় বেে, ‘গ্ অসন্যর জসন্য
কাাঁদসত পাসর, হােসত পাসর, গে মানুসষর মসৈয মহত্তম মানুষ। ঈশ্বর গতামার মেে
করুি বৎে’। বসেই গচাে বন্ধ করে ওড াদার। বেে, ‘এ্ে গতামরা’।
রজিা ও িারেে দু’জসিই ওড াদারসক বাও কসর গবররসয় এ্ে কি
গথসক।
রজিা িারেসের হাত ৈসর হাাঁটরছে। হাাঁটসত হাাঁটসত হাসত চাপ রদসয়
বেে, ‘গতামার ৈসময বাও করা গিই, বাও গ্ করসে আবার?’
‘আরম গতা জারিিা রজিা, আমার ৈসময রকভাসব েম্মাি ও শ্রো গদোসত
হয়’।
‘এ্বার গতা েুশী! গতামার ৈমযসক ওড াদার মহত্তম ৈময বসেসছি!’
‘আসরকজি মানুষসকও াদার মহত্তমসদর এ্কজি বসেসছি’।
রজিার মুে োে হসয় উঠে েজ্জায়। কথা বেে িা।
িারেে রজিার হাতসক আরও শক্ত কসর ৈসর বেে, ‘আজ আমার গচসয়
সুেী আর গকউ গিই। আরম আজ দুই ‘মহত্তম’-এ্র মারেক’।
‘দুই ‘মহত্তম’?’ মুে িা তুসেই েজ্জা রাঙা মুসে বেে রজিা।
‘হ্যাাঁ দুই ‘মহত্তম’। এ্কটা আমার ৈময, অন্যটা আমার তুরম’।
রজিা তার হাত ছারেসয় রিসয় বেে, ‘আমার মারেকািা গতামাসক রদসয়
রদসয়রছ বুরঝ?’
‘এ্ই গতা এ্িুরণ ওড াদাসরর কাসছ কাসদা কাসদা ভাসব রক বেসে?’
‘্া বসেরছ, ওড াদারসক বসেরছ। গতামাসক গতা বরেরি!’
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‘েীজযা গথসক গবরুবার পর বেসে িা গ্, আরম অপরবত্র হসে, তুরমও
অপরবত্র? বেরি গ্, আরম েীজযায় গ্সত িা পারসে তুরমও ্াসব িা?’
‘ওটা গতা েমসবদিা’।
‘গেরদি কসেজ-গ রস্টভযাসে আমার োসত গজাে িা হওয়ায় তুরম
িাচরি। গকি বেব?’
‘তুরম িাচরি গকি?’
‘গতামার োসথ গজাে িা হওয়ায় িারচরি। কারণ তুরম আমার’।
রজিা গকাি উত্তর রদে িা।
‘গতামার উত্তরটা দাও’। চাপ রদে িারেে।
রজিা িারেসের হাত আবার হাসত তুসে রিসয় বেে, ‘জবাব গদব িা’।
‘জবাব দরকার গিই’।
‘গকি?’
‘হাতটা হাসত তুসে গদবার পর আবার মুসের জবাব রক দরকার’।
‘আো, এ্ই কথা’। বসে হাত েুসে রিসয় গদ ে রদে রজিা।
‘গশাি, গশাি রজিা, কথা আসছ’। ডাকে িারেে।
‘এ্েি িয়, রবসকসে গদো হসব’। রচৎকার কসর বেে রজিা।
‘জরুরী কথা। তুরম িা শুিসে আরম এ্োসিই বসে থাকব োরারদি’।
বসে রাস্তার উপসরই বসে পেে িারেে।
দারেসয় পেে রজিা। তারপর ৈীসর ৈীসর এ্রেসয় এ্ে িারেসের কাসছ।
রজিা িারেসের কাসছ হাটু গেসে বসে অরভমাি িুব্ধ কসন্ঠ বেে, ‘তুরম
জাি গতামাসক এ্ভাসব গরসে আরম গ্সত পারব িা, তাই গতামার এ্ই গজদ!’
‘মা কর রজিা। গতামাসক েরতযই আমার প্রসয়াজি। আজ মা’র োসথ
আরম ঝেো করব রতরি গকি আমাসক অন্ধকাসর গরসেরছসেি। তুরম আমার োসথ
থাকসব’।
রজিা এ্কটুিণ চুপ কসর থাকে। তারপর বেে, ‘রঠক আসছ ্াব। রকন্তু
ঝেো গকি? ওড াদার ্া জাসিি, গতামার আম্মাও তা জািসবি, এ্টা তুরম
জািসে রক কসর?’
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িারেে উসঠ দাোসত দাোসত বেে, ‘তুরম রঠক বসেছ রজিা। গতামাসক
এ্ই জসন্যই গতা প্রসয়াজি’।
রজিাও উসঠ দারেসয়রছে।
দু’জি হাটসত শুরু করে িারেসের বারের রদসক।
‘এ্কই পাো অথযাৎ এ্কই পাহাসে রজিা ও িারেসের বারে। রজিাসদর
বারে পাহাসের পূবয প্রাসন্ত, আর িারেেসদর বারে পাহাসের পরিম প্রাসন্ত।
গছাট্ট দু’তো বাংসো বারে িারেেসদর। এ্ তুেিায় রজিাসদর বারে বো
্ায় প্রাোদ।
উপতযকায় িারেেসদর কসয়কেন্ড জরম আসছ। এ্টাই তাসদর আসয়র
প্রৈাি উৎে। এ্ছাো তুরে শহসর িারেসের আব্বা এ্কটা যাক্টরী চাোত। গেটা
এ্েিও আসছ। তা গথসকও আয় আসে। েব রমরেসয় িারেেরা ৈিী িা হসেও
স্বেে পররবার।
িারেে তার রপতা-মাতার এ্কমাত্র গছসে। বারেসত তার আম্মা এ্বং
কসয়কজি কাসজর গোক ছাো গকউ গিই।
বারেসত গপ সছ িারেে তার আম্মাসক তার আম্মার ঘসর েুসজ গপে।
িারেে এ্বং রজিা ঘসর ুকসতই িারেসের মা মররয়ম মােযাসরটা বেে,
‘দু’জি গকাসেসক আো হসে? েীজযা?’
‘হ্যাাঁ, চাচী আম্মা’। জবাব রদে রজিা।
িারেে েম্ভীর।
‘িারেে েীজযার গরগুোর েদস্য হসয় গেে িারক? েিণ ভাে িয় গতা!’
গহসে বেে িারেসের মা।
‘তার ্াওয়াটা গদো ছাো আর রকছু িয় চাচী আম্মা। চুপ কসর বসে
থাসক। রকছুই কসর িা’।
িারেসের েম্ভীর মুসের রদসক তার মা’র দৃরষ্ট এ্তিসণ রিবে হসো চুপ
কসর থাকা গদসে। এ্কটু রবিসয়র দৃরষ্ট রিসয় বেে, ‘কথা বেরছে িা গ্। মুেটা
ভারর গদেরছ। কাসরা োসথ ঝেোঝারট কসররছে িারক?’
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‘িা আম্মা ঝেো করররি’। েম্ভীর কসন্ঠ কথাগুসো বসে কসয়ক ৈাপ
এ্রেসয় মাসক গচয়াসর বরেসয় রিসজ তার পাসশ বসে বেে, ‘গতামার োসথ কথা
আসছ আম্মা’।
‘এ্ত আসয়াজি কসর রক কথা বেরবসর মা’গক?’
‘গতামার োসথ ঝেো আসছ আম্মা?’ েম্ভীর কসন্ঠ বেে িারেে।
িারেসের মা মররয়ম মােযাসরটা মুে রটসপ হােে। বেে, ‘েুব বে ঝেো
বুরঝ! তাই রজিাসক এ্সিরছে বুরঝ োহাস্যর জসন্য?’
িারেসের মুসে হারে ুসট উঠে। বেে, ‘রজিাসক আরম ডাকব
োহাস্যর জসন্য! কথা বোর আসেই গতা গে গতামার পি গিসব। গদসো এ্েরি
রেসয় গে গতামার গপছসি দারেসয়সছ’।
েরতযই িারেসের মা মররয়ম মােযাসরটা গচয়াসর বেসে রজিা রেসয়
গচয়াসরর গপছসি দারেসয় গপছি গথসক েো জরেসয় ৈসর আসছ িারেসের মা’র।
িারেসের মা রজিার হাত ৈসর োমসি গটসি এ্সি গকাসে বরেসয় রচবুসক
এ্কটা চুমু গেসয় িারেসের রদসক গচাে রারঙসয় বেে, ‘চুপ, রজিার োসথ ঝেো
বাৈাব িা বেরছ’।
‘ও কথা আমাসক িা বসে ওসকই গতামার বো দরকার আম্মা। ঝেো
ওই-ই বাৈায়। বাইসর গবরুসেই মসি হয় ও বুরঝ গতামার কাছ গথসক েভিযরশীপ
রিসয়সছ’।
‘চাচীমা গদেুি, ঝেো গক বাৈায়?’ রজিা িারেসের মা’র গকাে গথসক
উসঠ আবার তার গচয়াসরর গপছসি রেসয় দাাঁোে এ্বং েো জরেসয় ৈসর িারেসের
মা’র কাসৈ মুে রােে।
িারেে রকছু বেসত ্ারেে। তার মা বাৈা রদসয় বেে, ‘থাক ঝেোটা
আমার োসথই কর’।
িারেে চুপ করে। মাথা রিচু কসর রােে এ্কটুিণ।
তারপর মাথা তুসে েম্ভীর কসন্ঠ বেে, ‘আম্মা, তুরম আমার েীজযায়
্াওয়ার কথা তুসেছ। রকন্তু েীজযায় গ্সত কেিও বাৈা দাওরি। কেিও বেরি
আমাসদর পৃথক েীজযা আসছ রকিা’।
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িারেসের মা’র মুে েম্ভীর হসয় উঠে। উত্তর রদে িা েসে েসেই।
অল্পিণ পর বেে, ‘আমাসদর গতা রকছু গিই বাছা, রকসের কথা গতামাসক বেব,
গকাথায় গতামাসক গ্সত বেব। বযথায় হাত রদসে বযথা আরও বাসে। আরম চাইরি
কেিও বযথা বাোসত’।
‘রক গিই আমাসদর? েবই গতা আসছ। আমাসদর অতীত আসছ, আমাসদর
বতযমািও আসছ’।
‘আসছ। রকন্তু আমাসদর িাসের মুেেমািসদর রক আসছ?’ থাকসে
গতাসক েীজযায় গ্সত হসতা িা, মেরজসদ গ্রতে’।
‘মেরজদ রক আম্মা?’ উৎসুকয সু ট উঠে িারেসের গচাসে।
‘মুেেমািরা গ্োসি রদসি পাাঁচবার প্রাথযিা কসর এ্বং গ্োসি প্ররত
শুক্রবার েকসের উপরস্থরতসত রবরাট প্রাথযিা েমাসবসশ প্রাথযিা এ্বং েমোমরয়ক
রবষসয়র উপর বক্তৃতা হয়’।
‘আরম গতা এ্ই মেরজদ গকাথাও গদরেরি। তুরে, িািসতজ, আজারএ্েব শহসরও মুেেমাি গদসেরছ। রকন্তু মেরজদ গতা গদরেরি?’
‘এ্টাই গতা গবদিার কারহিী িারেে। আমরা আমাসদর ভুসে গেরছ,
ভুেসত বাৈয করা হসয়সছ’।
থামে মররয়ম মােযাসরটা। গবদিার ছায়া গিসমসছ তার েমগ্র মুে জুসে।
গচয়াসর এ্কটু গহোি রদসয় কথা শুরু করে আবার, ‘গতার আব্বার কাছ গথসক
শুসিরছ। এ্ই পরিম ও দরিণ িাসে চারশ’ বছর আসেও প্রচুর মুেেমাি রছে।
তাসদর হয় হতযা করা হসয়সছ, িয়সতা গদশ গথসক তারেসয় গদয়া হসয়সছ, অথবা
তাসদর মুেরেম পররচয় রবেুপ্ত করসত বাৈয করা হসয়সছ। গতামার আব্বা বসেসছি,
গতামার পূবয পুরুষ, আমাসদর িবী গমাহাম্মদ (ে)-এ্র গদশ আরসবর অরৈবােী
রছসেি। গেিাৈযি রহসেসব গদশ জসয় এ্সে গতামার এ্ক পূবয পুরুষ আেরজররয়ায়
গথসক ্াি। গেই মুেরেম গদশ আেরজররয়ায় ্েি অষ্টাদশ শতসক রারেরা
উপরিসবশ স্থাপি কসর, তেি হাজার হাজার মুেেমাসির োসথ গতামার এ্ক পূবয
পুরুষসকও িাসে ৈসর আিা হয়। গেই হতভােয রছসেি গতামার দাদার আব্বা।
এ্সদরসক ৈসর এ্সি শুৈু বাৈযতামূেক শ্রসমই োোসিা হয় িা, এ্সদর ৈমযীয়
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পররচয়ও রবেুপ্ত করার োরবযক গচষ্টা করা হয়। সুতরাং মেরজদ েসে উঠসব রক
কসর? রক কসর গদেরব তুই আজ মেরজদ? মেরজদ গকি, তুই রক গতার ৈমযগ্রে
গচাসে গদসেরছে? গদরেেরি প্ররতরদি পাাঁচবার প্রাথযিা করা মুেেমািসদর জসন্য
বাৈযতামুেক। তুই রক প্রাথযিা করসত পাররে? জারিে রকভাসব প্রাথযিা করসত হয়?
আরম জারিিা, গতার আব্বাও জািসতি িা, তুইও জারিে িা। সুতরাং আমাসদর
রক আসছ? রকছুই গিই’।
থামে িারেসের মা। তার গচাে গথসক দু’গ াটা অশ্রু গিসম এ্সেরছে।
িারেসেরও গচাে-মুে আসবসে ভারর হসয় উসঠসছ। ছে ছে কসর উসঠসছ
তার গচােও। গে কামসে ৈসরসছ তার গঠাট। তার পূবয পুরুষ িবীর গদশ আরসবর
মানুষ এ্ই কথা হৃদয়সক তার গতােপাে কসর তুসেসছ। তার পূবয পুরুসষর দুভযােয,
তার জারতর দুভযােয, তার হৃদসয় হাতুরের ঘা রদসে। তার আম্মা থামসে িারেে
বেে, ‘আম্মা, তুরম গদেরি আমাসদর ৈমযগ্রে? রকংবা আব্বা?’
‘িা গবটা, উরি গদেসে হয়সতা আরমও গদেসত গপতাম’। গচাে মুসছ বেে
িারেসের মা।
‘আমাসদর প্রাথযিা গশোর রক গকাি উপায় গিই আম্মা? গতামরা রক
গকািই গচষ্টা কররি?’
‘গতার আব্বা গছাট এ্কটা বই গজাোে কসররছসেি। ্াসত প্রাথযিার কথা
বো আসছ, ৈসমযর রশিা েম্পসকযও েংসিসপ বো আসছ। রকন্তু প্রাথযিার রবস্তাররত
রিয়ম রকছু গিই। তাছাো প্রাথযিার মসৈয ৈমযগ্রে গথসক পাঠ অপররহা্য। সুতরাং
ৈমযগ্রসের রকছু মুেস্থ িা থাকসে গতা প্রাথযিাই হয় িা’।
তার আব্বার বইসয়র কথা শুসি িারেসের মুে উজ্জ্বে হসয় উসঠরছে।
তার আম্মা থামসতই বেে, ‘গেই বইরট গকাথায় আম্মা?’
‘গতার আব্বার বাসক্স আসছ’।
‘গদোও িা আম্মা’।
‘গদেসত চাইসে কাপে গছসে পররস্কার কাপে পসর আেসত হসব এ্বং
ওজু করসত হসব’।
‘ওজু রক?’
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‘গতার দাদীর কাসছ এ্টা শুসিরছ। ‘ওজু’ মাসি হাত, মুে, মাথা ও পা পারি
রদসয় গৈায়া। এ্র এ্কটা রিয়ম আসছ ্া আমরা জারি িা। আমরা এ্েব এ্মরি
ৈুসয় বইরট হাসত রিসয়রছ’।
‘রঠক আসছ, আরম কাপে বদসে এ্বং হাত মুে মাথা ৈুসয় আেরছ’।
িারেসের মা’ও উসঠ গেে কাপে বদোসত এ্বং ওজু করসত।
বাসক্সর গভতর আসরকরট সুের কােসে মুসে বইরট রাো। িারেসের মা
মররয়ম মােযাসরটা বইরট হাসত তুসে রিসয় গটরবসে বেে। গটরবে রঘসর আরও
গচয়াসর বেে িারেে এ্বং রজিা।
িারেসের মা কােসজর গমােক েুসে চুমু গেে বইরটসক।
‘বইরট ৈরার জসন্য পররস্কার কাপে এ্বং ওজু করা শতয গকি আম্মা?’
‘এ্ই বইরট ৈরার জসন্য এ্ েব শতয গিই। বইরট প্রাথরমক ৈরসণর, েুব
গুরুত্বপূণয বই িয়। রকন্তু এ্ই বইসত আমাসদর ৈমযগ্রসের ভাষায় ৈমযগ্রসের হরস ,
ৈমযগ্রসের রকছু উেৃরত আসছ। ৈমযগ্রে এ্বং ৈমযগ্রসের উেৃরত ্ুক্ত বই স্পশয করসত
হসে ঐ েব শতয পােি করসত হয়’।
বইরটর পাতার েংেযা ৫০-এ্র মত হসব। িাম, ‘গবরেক রবরে ে ইি
ইেোম’।
বইরটর রশসরািাম-পাতার পরই প্রথম পাতার শুরু আরবীসত
‘রবেরমল্লারহর রাহমারির রারহম’ গেোর মাৈযসম। তারপর আরবীসতই দুই োইি
আল্লাহর প্রশংো এ্বং িবী (ে)-এ্র প্ররত শারন্ত বষযণমূেক গদায়া গেো রসয়সছ
আরবীসত।
িারেসের মা গেোগুসোসক চুমু গেসয় বেে, ‘এ্গুসো ৈমযগ্রসের অংশ’।
িারেেও চুমু গেে ৈমযগ্রসের উেৃরতসত। চুমু গেসত রেসয় তার গচাে ছে
ছে কসর উঠে।
গোটা বইসত আরও ৈমযগ্রসের উেৃরত আসছ, গেগুসোও গদোে
িারেেসক।
‘উেৃরতগুসো গতা পেসত পার িা আম্মা’।
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‘িা িারেে, গতার আব্বাও পারত িা। প্রথসমই গ্ উেৃরত গদেছ, গতামার
আব্বাই বসেসছি মুেেমািসদর প্রসতযক কাসজর আসেই এ্টা পেসত হয়’।
‘কথাটা রক আম্মা?’
‘আরম জারি িা। ইংসররজসত অথয গেো আসছ’।
‘আরম গতা ইংসরজী জারি িা, তুরম গতা রকছু জাি। পসে গশািাও িা
আম্মা’।
‘গতার আব্বার কাসছ অল্প অল্প রশসেরছ’। বসে িারেসের মা গকাি
রকসম রবেরমল্লাহর অথয বসে রদে।
‘সুের কথা গতা আম্মা। ৈমযগ্রসের ভাষা জারি িা, এ্ই কথা রােী
ভাষায় বেসে হসব িা?’
‘আরম জারি িা বাছা। ৈসমযর গকাি রিয়ম কানুি বো গতা আমার োসজ
িা’।
‘আমার মসি হয় আমাসদর ওড াদার গতামাসদর ৈমযগ্রসের এ্ই উেৃরত
পেসত পারসবি’। বেে রজিা।
‘রজিা রঠক বসেসছ আম্মা। াদার আজ বসেসছি, রতরি আমাসদর
ৈমযগ্রে পসেসছি’। বেে িারেে গোৎোসহ।
‘রকন্তু বইটা গতা গতার আব্বা অন্য কারও হাসত রদসতি িা। আরমও রদসত
পারসবা িা’। বেে িারেসের মা।
িারেসের মা বইরটর পাতা উরল্টসয় ্ারেে। হঠাৎ এ্কটা সুের রঙীি
ছরব গবররসয় পেে।
‘রকসের ছরব আম্মা ওটা?’ িারেে অসিকটা হুমরে গেসয় পেে ছরবর
উপর।
‘মুেেমািসদর েীজযা অথযাৎ মুেেমািসদর কসয়কটা রবশ্বরবেযাত
মেরজসদর ছরব গদয়া আসছ বইসত। প্রথম এ্ই মেরজদটা মোর কা’বা শরী ’।
‘মোর কা’বা শরী ? গ্োসি হজ্জ করসত হয়, গ্োসি িবী (ে)-এ্র
জন্ম?’
‘হ্যাাঁ, এ্ গেই’।
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িারেে েভীর আসবসে চুমু গেে কা’বা শরী সক এ্বং বেে, ‘মরদিার
মেরজদ গিই আম্মা?’
‘হ্যাাঁ আসছ’। বসে পাতা উল্টাে িারেসের আম্মা। পসরর পৃষ্ঠাসতই
মেরজসদ িব্বী।
িারেে এ্ মেরজদসকও চুমু গেে এ্বং বেে, ‘আম্মা এ্োসিই আমাসদর
িবী (ে)-এ্র কবর’। বেসত রেসয় আসবসে ভারর হসয় উঠে িারেসের েো।
‘তুই এ্ত কথা জািরে গকাসেসক, গকমি কসর?’ বেে িারেসের মা।
‘মোর কা’বা শরী -এ্র িাম শুসিই বহু আসের এ্ কথাগুসো হঠাৎ
আমার মসি পসে গেসছ মা। চার বছর আসে তুরে-এ্র এ্কটা োইসব্ররীসত এ্কটা
বই গদসেরছোম। তার িাম রছে ‘পূবযসদশীয় ৈমযীয় স্থািেমূহ’। অসিক েময় ৈসর
গেরদি োইসব্ররীসত বসেরছোম। গেই েমসয় এ্ দু’রট স্থাসির রববরণও
পসেরছোম। রকন্তু তেি এ্তটা বুরঝরি’।
গশষ পাতায় রেসয় রােী ভাষায় হাসতর গেো কসয়কটা বাসকযর প্ররত
এ্ক োসথই রেসয় িজর পেে িারেে এ্বং তার মা’র।
গেোটা রছে এ্কটা িাম। িামটা হসো, ‘িারেে আবু বকর’।
গেোটা পসেই িারেে বেে, ‘এ্টা গতা আব্বার হাসতর গেো’। রক
রেসেসছি আম্মা?’
রেোটা গদসেই আিমিা হসয় পসেরছে িারেসের িা মররয়ম মােযাসরটা।
ৈীসর ৈীসর তার গচাে বুসজ রেসয়রছে।
িারেে এ্বং রজিা কাসরাই তা িজর এ্োসো িা।
‘রক হসো আম্মা? অসুস্থসবাৈ করছ?’ িারেে রজজ্ঞাো করে উরেগ্ন
কসন্ঠ।
গচাে েুেে িারেসের মা। তার গচাে দু’গটা ভারর। বেে, ‘িা রকছু হয়রি
গবটা। গেোটা আমাসক অসিক দুর অতীসত গটসি রিসয় রেসয়রছে’।
থামে িারেসের মা। মাথা রিচু কসর এ্কটু দম রিে গ্ি। তারপর
আবার শুরু করে, ‘তেি তুই আমার গপসট। বইটা পো গ্রদি গশষ করে গতার
আব্বা বেে, আমাসদর ্রদ গছসে েন্তাি হয়, তাহসে তার িাম রােব ‘িারেে
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আবুবকর’। বসে রতরি িামটা এ্োসি রেসে রােসেি। তুই হওয়ার পর এ্ই িামই
গতামার রাো হয়’।
‘আমার িাম তাহসে িারেে আবুবকর?’
‘হ্যাাঁ গবটা। স্কুসে ্েি গতাসক রদোম, তারা ‘আবুবকর’ বাদ রদসয় রেেে
‘বুবাসকর’। গেই গথসক তুই হসয় গেছ িারেে ‘বুবাসকর’। িামটা গরসেও আমরা
ঐ িাসম ডাকসত পারররি’।
‘গকি?’
‘আবুবকর িামটা এ্তটাই পরররচত গ্, এ্োিকার স্কুে-কসেজ এ্সক
ভাসো গচাসে গদসে িা। তাছাো এ্ই িাসম তুই পরররচত হসে, আমরা ভয় কসররছ,
গতার গকাি িরত হসত পাসর। রবপসদ পেসত পাররে মাসঝ মাসঝই’।
‘আবুবকর িামটা পরররচত গকি আম্মা?’
‘আবুবকর হসেি আমাসদর িবীর েবযসশ্রষ্ঠ োথী। িবী (ে)-এ্র মৃতযু র
পর রতরিই িবীর প্ররতরিরৈ বা ‘ৈমযসিতা’র পসদ আেীি হি এ্বং ইেোমী
জেসতর শােকও হি রতরি। তাাঁর কাসছই গরামাি েম্রাসটর বারহিী প্রথম পরাজয়
বরণ কসর এ্বং রবশাে এ্োকাও হারায় তার কাসছ’।
িারেে-এ্র গচাে দু’রট উজ্জ্বে হসয় উঠে। েসবয ভসর উঠে তার মি।
িবীর েবযসশ্রষ্ঠ োথী এ্বং এ্তবে মহাি গোসকর িাসম তার িাম।
িারেে গোজা হসয় বসে বেে, ‘এ্ই িাম রাোর জসন্য গতামাসক এ্বং
আব্বাসক ৈন্যবাদ আম্মা’।
তারপর রজিার রদসক র সর বেে, ‘িামটা পছে হয়? আমাসক রকন্তু এ্ই
িাসমই ডাকসব’।
‘বে িাম শুৈু রিসে হসব িা, বে কাজও করসত হসব’। বেে রজিা।
‘তুরম গে বে কাসজর োথী হসব’।
রজিার মুে োে হসয় উঠে েজ্জায়। উসঠ দাাঁোে গে। বেে, ‘চাচী আম্মা,
আরম আরে’। বসে ঘুসর দারেসয় হাাঁটা শুরু করে।
কথাটা বসে রকন্তু িারেে রজব গকসটরছে। তার মা’র োমসি রজিাসক
এ্ই কথা বো রঠক হয়রি। কথাটা বসে েজ্জা গপসয়রছে িারেে রিসজও।
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‘রজিাসক এ্ভাসব ্েি তেি রাোও গকি?’ বকুরির স্বসর বেে
িারেসের মা।
‘রজিা গশাি, গশাি রজিা’। বসে ডাকসত ডাকসত িারেেও গবররসয় এ্ে
ঘর গথসক।
ঘর গথসক গবররসয় রজিাসক গদেসত গপে িা িারেে। ভাবে, রিিয়
গদ সে পারেসয়সছ। বারের গেসট রেসয়ও গদেসত গপে িা তাসক। হঠাৎ তার মসি
হে রজিা রিিয় েুরকসয়সছ।
র রসত ্াসব এ্মি েময় রপসঠ এ্সে এ্কটা রকে পেে। র সর দাোসিার
আসেই গদেে ছুসট পাোসে রজিা। রচৎকার কসর বেসছ, ‘আজসকর মত মা
কসর রদোম’।
‘রকেটা তাহসে রকন্তু বােরত হসয় থাকে। রপঠটা গররড গরে’। রচৎকার
কসর বেে িারেে।
‘রঠক আসছ’।
ছুসট চসে গেে রজিা।
্তিণ তাসক গদো গেে তারকসয় রইে িারেে। তার গচাসে স্বপ্ন।
সুের, পরবত্র এ্ক স্বপ্ন।

ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

108

৫
গচাে গোোর আসেই আহমদ মুো অনুভব করে গে িরম রবছািায় শুসয়।
তার মসি পেে, গে োরে চাোরেে, োরের রিয়েণ গে রােসত পাররছে িা।
তারপর আর রকছু মসি গিই তার। োরে রক এ্যাকরেসডন্ট কসররছে?
গে এ্েি গকাথায়, ভাবে আহমদ মুো। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হাসত গে ৈরা
পসেরি তা বুঝা ্াসে এ্ই িরম শ্যা গদসে। তাহসে গে গকাথায়? োরে গথসক
েংজ্ঞাহীি অবস্থায় গকউ তাসক অবশ্যই তুসে এ্সিসছ। তারা কারা? ব্ল্যাক ক্রেএ্র গকউ িয়সতা? ঐ টযারক্সর ড্রাইভার ্রদ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক হয়, তাহসে গ্
গকউ তা হসত পাসর।
গে রক হােপাতাসে? রবছািার গ্ তবরশষ্ট গে অনুভব করসছ এ্বং িাসক
গ্ েন্ধ আেসছ, তাসত বুঝা ্াসে এ্টা গকাি হােপাতাে বা রক্লরিসকর কি।
গচাে েুসে গে কাসক গদেসত পাসব?
ৈীসর ৈীসর গচাে েুেে আহমদ মুো। গচাে েুসে আহমদ মুো গদেসত
গপে এ্কজি িােযসক। আহমদ মুোসক গচাে গমেসত গদসে এ্রেসয় এ্ে িােয।
ঘসরর অন্যপাসশ গচয়াসর বো এ্কজি তরুিীসক গদেসত গপে। তরুিীরট
আহমদ মুোসক তাকাসত গদসেই উসঠ দাোে। গমসয়রটর গচাসে-মুসে আিে,
রবিয় এ্বং রকংকতযবযরবমূঢ়তা।
আহমদ মুো গচাে ঘুররসয় রিসয় তাকাে িােয-এ্র রদসক। বেে, ‘িােয,
দয়া কসর বেসবি রক আরম গকাথায়?’
‘আপরি রেজি গ্রাসমর এ্করট রক্লরিসক’। বেে িােয।
‘এ্ই রেজি গ্রাম গকাথায়?’
‘িািসতজ-তুরে হাইওসয়র পাসশ এ্দসর িদীর তীসর এ্বং তুরাসি
উপতযকার মাথায় এ্ই গ্রাম।
‘আজ কয় তাররে এ্বং রক বার িােয?’
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িােয জবাব রদে। তারপর বেে, ‘আপরি গকমি গবাৈ করসছি?’
‘ভাসো’।
‘আপিাসক ্ারা এ্সিসছি এ্বং েবরকছু করসছি, আপরি তাসদর োসথ
কথা বেুি’ বসে িােয গচয়ার গথসক দারেসয় পো গমসয়রটসক কাসছ গডসক রিসয়
আহমদ মুোসক বেে, ‘এ্ হসো রজিা েুইো। এ্র আব্বা রমিঃ িাংক মররে।
এ্সদর পররবার রপকরিসক রেসয়রছসেি ‘সুর গোসর’-এ্র এ্ক পাহাসে। আপিাসক
আহত ও েংজ্ঞাহীি গপসয় তারা আপিাসক রিসয় এ্সেসছি তাসদর গ্রাসমর এ্ই
রক্লরিসক’।
কথা গশষ কসরই িােয আবার বেে, ‘আপিারা কথা বেুি, আরম
ডাক্তারসক েবর গদই’।
বসে িােয গবররসয় গেে গকরবি গথসক।
‘ৈন্যবাদ গবাি। আপিাসক গবাি বেসে রক আপরত্ত করসবি?’
রজিার রকংকতযবযরবমূঢ় ভাব এ্েিও ্ায়রি। এ্ই অপরররচত ও রবিয়কর
গোকরটর োসথ রকভাসব কথা বেসব, রক কথা বেসত হসব, ইতযারদ রিসয় তার ভয়,
রেৈা, েংসকাচ এ্েিও কাসটরি।
আহমদ মুো গবাি গডসক ৈন্যবাদ রদসে উজ্জ্বে হসয় উঠে রজিার গচাে।
রজিা অনুভব করে, গোকরটর কসন্ঠ কৃরত্রমতা গিই, আর গচাসে তার পরবত্র দৃরষ্ট।
রজিার মসি পেে, ওড াদাসরর গচাসে এ্ই পরবত্র দৃরষ্ট গে গদসেসছ। এ্ দৃরষ্ট
শত্রুসক রমত্র কসর, দুসরর মানুষসকও আপি কসর গিয়।
রজিা মাথা গিসে জািাে, িা তার আপরত্ত গিই। তারপর রজিা বেে,
‘আরম আব্বা-আম্মাসক েবর গদই, তারা েুশী হসবি’।
বসে রজিা ঘুসর দাোসত গেে।
‘শুনুি গবাি’। ডাকে আহমদ মুো।
রজিা থমসক দাোে।
‘িােয গ্ রপকরিসকর কথা বেসেি, গেটাসত আপরি রছসেি?’
‘রজ, গকি?’
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‘আরম গ্ োরেসত রছোম, গে োরে রক গভসে গেসছ বা তার িরত
হসয়সছ?’
‘রজ িা। ও োরে ড্রাইভ কসরই আব্বা ও আরম আপিাসক রিসয় পাহাসের
এ্পাসশ আমাসদর োরের কাসছ এ্সেরছোম। গকি বেসছি োরের কথা?’
‘আরম োরেটা এ্ক টযারক্স ড্রাইভাসরর কাছ গথসক ভাো রিসয়রছোম।
োরে গভসে গেসে গোকরটর অসিক িরত হসব’।
রবরিত হসো রজিা। গোকটা তার এ্ই রবপসদ রিসজর কথা িা গভসব
ভাবসছ দররদ্র টযারক্স ড্রাইভাসরর িরতর কথা। গ্ রবপদ গথসক রতরি গবসচসছি, গ্
অরিিয়তার মসৈয রতরি পসেসছি, তাসত টযারক্স গকি উসোজাহাসজর িরতর
কথাও এ্ই মুহুসতয তার মসি আোর কথা িয়। আি্য গোক গতা!
হঠাৎ ওড াদাসরর কথা মসি পেে, ‘্ারা অসন্যর হারেসত হাসে,
অসন্যর কান্নায় কাসদ, তারা মানুসষর মসৈয মহত্তম’।
রজিা শ্রোর োসথ তাকাে আহমদ মুোর রদসক। িব্বই বছসরর শুে
ৈমযসিতার জ্ঞাি ও দৃরষ্ট গ্ িবয ্ুবকরটর মসৈয গদো ্াসে, গে গক?- এ্ই প্রেরট
আবারও মাথা তুেে রজিার মসি।
বেে রজিা, ‘োরেটা ভাে আসছ। দুঘযটিার স্থাি গথসক োরে দুসর থাকায়
রিরাপসদই থাকসব’।
এ্ই েময় এ্ক োসথ ঘসর প্রসবশ করে, রজিার আব্বা, আম্মা এ্বং গছাট
ভাই।
রজিা বসে উঠে, ‘আরম ্ারেোম গতামাসদর েবর রদসত। রক কসর েবর
গপসে?’
‘িােয গটরেস াি কসরসছ’।
রজিা তার আব্বা, আম্মা ও গছাট ভাই এ্র পররচয় রদে আহমদ মুোসক।
আহমদ মুো উসঠ বেসত বেসত বেে, ‘আরম িােয ও রজিা গবাসির কাসছ
রকছু শুসিরছ। আরম আপিাসদর কাসছ কৃতজ্ঞ। আপিারা আমাসক বাাঁচসত োহা্য
কসরসছি’। অতযন্ত িরম কন্ঠস্বর আহমদ মুোর।
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আহমদ মুোসক উঠসত বাৈা রদসয় রজিার আব্বা িাংক মররচ বেে,
‘ঈশ্বরই েব রকছু কসরি, মানুষ রিরমত্ত মাত্র। তুরম এ্েি গকমি গবাৈ করছ?’
‘ভাে’।
‘আরম ডাক্তাসরর োসথ কথা বসে এ্োম। গকাি কমরপ্লসকরে গিই।
এ্েিই গতামাসক আমরা রিসয় গ্সত পারর’।
‘আপিাসদর কষ্ট গদয়া হসব। সুস্থ হওয়া প্যন্ত রক্লরিসকই থাকসত পারর
রকিা। রকছু মসি করসবি িা। এ্োসি রেটসরন্ট কত?’
‘রেটসরসন্টর প্রে গিই। এ্টা আমার ভাইসয়র রক্লরিক। বারেসত রিসে
তুরম ভাে থাকসব’।
আহমদ মুো রকছু িা বসে মুে রিচু করে।
রজিার আব্বা রমিঃ িাংক তার গছসে মাকয-এ্র রদসক তারকসয় বেে, গদে,
এ্যাম্বুসেে গররড রকিা। ওসদর আেসত বে’।
রজিার আম্মা এ্ েময় এ্কশ’ ডোসরর কসয়কটা গিাট আহমদ মুোর
রদসক এ্রেসয় ৈসর বেে, ‘বাছা, এ্ টাকাগুসো গতামার জুতার মসৈয পাওয়া
গেসছ’।
েজ্জার এ্কটা ছায়া িামে আহমদ মুোর গচাসে-মুসে। বেে, ‘আমার
গতা রাোর রকছু গিই, ওগুসো রক আপিার কাসছ থাকসত পাসর িা?’
রজিার মা’র মুে প্রেণ্িতায় ভসর গেে। বেে, ‘রঠক আসছ বাছা’।
রজিাসদর বারেসত এ্ে আহমদ মুো।
তাসদর যারমরে গেস্টরুসমর এ্কটা সুের সুেরজ্জত কসি তাসক থাকসত
গদয়া হসো। প্ররতরদি ডাক্তার এ্সে তাসক এ্কবার গদসে ্ায়। রজিা এ্বং মাকয
তার গদোশুিা কসর।
আহমদ মুো রঠক কসরসছ তার মুেরেম পররচয় আপাতত গোপি
রােসব। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোসকরা সুর গোসরর চারপাসশ ঘুর ঘুর করসত পাসর।
ওসদর গতা পােে হসয় ওঠার কথা। এ্করদসক গে আহত, তার উপর তার মুেরেম
পররচসয়র প্রকাশ তার পররচয় প্রকাশ কসর রদসত পাসর। ঘসর গোপসি গে িামা্
পসে।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

112

গেরদি গভার পাাঁচটার েময় রজিা ও মাকয গবররসয়সছ তুরে ্াবার জসন্য।
ছয়টায় তুরসে তাসদর এ্কটা গপ্রাগ্রাম আসছ।
আহমদ মুোর রুসমর পাশ রদসয় ্াবার েময় মৈুর সুসরো কন্ঠ শুসি
দু’জসিই থমসক দাাঁোে। কাি গপসত শুিে সুরটা আহমদ মুোর রুম গথসকই
আেসছ। দু’জসিরই তীব্র গক তুহসের েৃরষ্ট হসো।
রজিা রেসয় দরজা বন্ধ রকিা তা গদোর জসন্য ৈীসর ৈীসর চাপ রদে।
দরজা আসস্ত আসস্ত াাঁক হসয় গেে।
ঘসরর দরজা পরিম রদসক। দরজা াাঁক হসে তারা গদেে আহমদ মুো
কাসপযসটর উপর এ্কটা পররষ্কার গতায়াসে গ সে পূবয-দরিণ গকাসণ মুে কসর
দারেসয় আসছ তার হাত দু’রট বুসক বাাঁৈা। সুর কসর দুসবযাৈয ভাষায় অনুচ্চ স্বসর রক
গ্ি পেসছ। তারপর তারা আহমদ মুোসক গকামর প্যন্ত োো গরসে ভাাঁজ হসত
গদেে। গদেে, কাসপযসটর উপর কপাে গরসে মারটসত উপুে হসয় পেসত।
মাঝোসি এ্কবার রবররত রদসয় চার বার তাসক তারা এ্কই কাজ করসত গদেে।
েবসশসষ গদেে দু’হাত তুসে প্রাথযিা করসতা।
দরজা আসস্ত আসস্ত গভরজসয় রজিা ও মাকয গবররসয় এ্ে। মাকয বেে,
‘আপা, তুরম অবাক হসো! আরম আরও দু’বার তাসক এ্ই কাজ করসত গদসেরছ’।
‘গকাি েময় গদসেরছে?’
‘দু’রদিই গদসেরছ রাত দশটার পসর’।
‘এ্মি ৈরসণর শরীরচচযা গতা গকাথাও গদরেরি’।
‘শরীরচচযার পসর ঐ প্রাথযিাও গতা অবাক বযাপার?’
‘রকন্তু এ্ই শরীরচচযা এ্মি েমসয় এ্বং বন্ধ ঘসর গোপসি গকি? তাছাো
ঐ েব রক পাঠ কসরি উরি?’
‘আেসে রকন্তু েুবই মজার ঘটিা আপা’।
‘রঠক। এ্করদি রজজ্ঞাো করসত হসব’।
গেরদি রজিাসদর যারমরে ড্রইং রুসম রজিা, তার আব্বা, মা এ্বং ভাই
মাকয বসে।
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কথা বেরছে রজিার মা। বেরছে, ‘গশাি রজিার আব্বা, এ্ই মুোসয়ভ
গছসেটাসক িা গদেসে আমার রবশ্বােই হসতা িা এ্মি মানুষ দুরিয়াসত থাকসত
পাসর। এ্ত োজুক গ্ অরৈকাংশ েময়ই মুসের রদসক তারকসয় কথা বসে িা,
আমাসদর মাসি গমসয়সদর োসথ। রজিাসক গে গবাি গডসকসছ, রকন্তু রজিার মুসের
রদসক তাসক তাকাসত গদরেরছ বসে আমার মসি পসে িা’।
‘রঠক বসেছ, আম্মা। আমার মাসঝ মাসঝ রকন্তু হারে পায়’।
‘শুৈু রজিা ও আমার গিসত্রই িয়, পাোর গমসয়রাও এ্সেসছ। তাসদর
গকউ োমসি এ্সেই গে গচাে িারমসয় গিয়’।
‘আরমও এ্টা েিয কসররছ। প্রথম রদসক ভাবতাম, এ্টা তার এ্ক ৈরসির
িাভযােসিে। সুেরী ও েমবয়েী গমসয়সদর োমসি পেসে অসিসকর এ্মি হয়।
রকন্তু আহমদ মুোর গিসত্র এ্র গেশমাত্র গিই। তার কন্ঠ িরম রকন্তু অতযন্ত
গপ রুষদীপ্ত। তার কথার মসৈয গকাথাও োমান্য দুবযেতা রকংবা রেৈার গেশমাত্র
থাসক িা’। বেে রজিার আব্বা।
‘তার বে এ্কটা গুণ গে অতযন্ত স্বাবেম্বী। অসুস্থ অবস্থাসতই রিসজর কাজ
গে রিজ হাসত করসত গচসয়সছ। গেরদি আরম ওষুৈ োওয়ার েময় তার গ্লাসে পারি
ােসত রেসয়রছোম। গে বসে উঠে, ‘েন্তাি থাকসত মাসক ্রদ এ্েব কাজ করসত
হয়, তাহসে েন্তাসির অপরাৈ হয় মা’। এ্মি েসচতিতা, এ্মি দৃরষ্টভংরে, মাসক
এ্মি ম্যাদা রদসত আরম কাউসক গদরেরি’।
‘উরি েরতযই অদ্ভুত মা। গেরদি উরি টয়সেসট রছসেি, রবছািা-সটরবে
গদেোম আসোছাসো। মসি করোম, আরম গুরছসয় গদই। গোছাসিা প্রায় গশষ
কসররছোম। উরি গবররসয় এ্সেি। আমাসক গদসে উরি এ্কটু হােসেি বসট। রকন্তু
চাররদসক গচসয় তার গচাে ও গচহারায় গ্ ভাব ুসট উঠে তাসত বুঝোম, রতরি
অেন্তুষ্ট হসয়সছি। রতরি অতযন্ত ভদ্রভাসব বসেই গ েসেি, বে ভাইসয়র ্া করা
উরচত, তা গছাট গবাসির কসর গদয়া রঠক িয়’।
আরম বসেরছোম, ‘রঠক িয়, রকন্তু কসর গদয়া গতা অন্যায় িয়’।
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উত্তসর রতরি বসেরছসেি, ‘অন্যায় েম্পসকয ৈারণা েব েময় মূেযসবাসৈর
উপর রিভযরশীে। আরম ্াসক অন্যায় বেব, তাসক তুরম অন্যায় মসি িাও করসত
পার’।
‘এ্ কথাটুকুর মসৈয রতরি রবরাট কথা বসেরছসেি। হজম করসত আমার
েময় গেসেরছে। এ্কটু পসর আরম বসেরছোম, ‘বুসঝরছ, আমাসদর আোদা
মুেযসবাসৈর কথা বেসছি, আরম এ্ রবষয়টা ভাে বুরঝ িা’। বসে আরম চসে
এ্সেরছোম। আমার রকছুটা রাে হসয়রছে, অপমািও গবাৈ কসররছোম রকছুটা।
গেরদিই ্েি তাাঁর োসথ আমার আবার গদো হসো, রতরি বসেরছসেি, রজিা
গবাি, তুরম রাে কসরছ আরম বুঝসত গপসররছ। মসি গরে, এ্ই পৃরথবীসত গ্ জীবি
ও জেৎ তুরম গদেছ, গেোসি েবাইসকই রকছু গ্রহণ এ্বং রকছু বজযি কসর চেসত
হয়। এ্ই গ্রহণ বজযসির জসন্য গতামার ভযােু জাজসমন্ট (মাপকারঠ) থাকসত হসব।
এ্সক তুরম িীরতসবাৈ বা দৃরষ্টভংরেও বেসত পার। এ্টা িা থাকসে গ্রহণ-বজযসির
গুরুত্বপূিয কাসজ ভুে হসত পাসর?’
আরম বসেরছোম, বুসঝরছ। আপরি রবরাট দাশযরিক কথা বসেসছি। রকন্তু
এ্র োরা আমাসক রক বুঝাসত চাইসছি’।
‘গতামার গচাসে আরম অেন্তুরষ্ট গদসেরছোম, তাই এ্কথাগুসো আমার
বো। আরম গতামাসদর অল্প েমসয়র অরতরথ। আমার আচরণ ্রদ গতামাসদর কষ্ট
গদয়, তাহসে গেটা আমার জসন্য বে কষ্ট হসয় থাকসব’।
‘তাাঁর কেস্বর ভারর রছে। আমার েুব োরাপ গেসেরছে। বুঝোম, আমার
কথায় রতরি আহত হসয়সছি। আরম বেোম, আরম আমার কথার জসন্য মা
চারে। রকন্তু আরম জািসত চাই, আমার কাজটুকুসক আপরি অন্যায় মসি
কসররছসেি গকি?’
রকছুিণ রতরি চুপ কসর থাকসেি পসর বেসেি, ‘অসিক কথা আসছ গবাি
্া স্পষ্ট কসর বো ্ায় িা। আেে বযাপার হসো, আরম ্থা েম্ভব চাই িা আরম
এ্কা থাকা অবস্থায় আমার বে ঘসর এ্কা এ্মি গকাি গমসয় প্রসবশ করুি র্রি
আমার মা িি, েসহাদর গবাি, োো িি, রু িি। এ্টা আমার দুবযেতা িয়,
দুঘযটিার রবরুসে এ্টা আমার েতকযতা’।
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

115

রতরি থামসেও আরম অসিকিণ কথা বেসত পারররি। আরম স্তরম্ভতভাসব
তারকসয়রছোম তাাঁর রদসক। তাাঁর কথা আরম পুসরাপুররই বুঝসত গপসররছোম।
হঠাৎ কসরই আমার গ্ি মসি হসয়রছে, ্াসক আরম গদেরছ, রতরি আমার গদো
মানুসষর মত গকাি মানুষ িি।
গকাি ভাসব আরম বেসত গপসররছোম, ৈন্যবাদ ভাইয়া। আপিাসক ভাই
বসে ডাকসত পারায় আমার েবযসবাৈ হসে।
মাথা ঝুরকসয় তাসক এ্কটা বাও কসর চসে এ্সেরছোম।
েবাই অবাক রবিসয় শুিরছে রজিার কথা।
‘আেসে এ্ই গছসেটা গক? চররত্র, োহে, শরক্ত েবরদক রদসয়ই
রবিয়কর। গক এ্ই গছসেরট?’ বেে রজিার মা।
‘সুস্থ হসয় উসঠসছ, এ্েি রজজ্ঞাো করা ্ায়’। বেে রজিার আব্বা।
‘আব্বা, তাসক আরম অদ্ভুত এ্ক ৈরসণর বযায়াম করসত গদসেরছ। রজিা
আপাও গদসেসছ’। বেে মাকয মররে।
‘অদ্ভুত গকমি?’ বেে রজিার মা।
‘মাকয রঠকই বসেসছ মা। আরমও গদসেরছ’। বেে রজিা।
‘বেত শুরি’। বেে রজিার আব্বা।
মাকয তার গদো েব কারহিী েুরটসয় েুরটসয় বেে। েব শুসি ভ্রু কুচকাসো
রজিার আব্বা িাংক মররচ। বেে, ‘মাকয তুরম রিসজ কসর গদোও গদরে
বযাপারটা’।
মাকয রিেুতভাসব তা গদোে।
মাকয-এ্র গডসমাসিসেশি গশষ হবার আসেই রজিার আব্বা বসে উঠে,
আর দরকার গিই মাকয। এ্টা মুেেমািসদর প্রাথযিা’। পযাররসের মেরজসদ
এ্করদি এ্ প্রাথযিা আরম গদসেরছ’।
‘এ্টা মুেেমািসদর প্রাথযিা? তাহসে...’। প্রায় এ্ক েংসেই বসে উঠে
রজিার মা, রজিা এ্বং মাকয।
‘তাহসে মুোসয়ভ মুেেমাি’- এ্ বযাপাসর রবন্দুমাত্র েসেহ গিই’। বেে
রজিার আব্বা রমিঃ িাংক।
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‘এ্বং তাহসে প্রাথযিায় দুসবযাৈয ভাষায় তাসক গ্টা পেসত শুসিরছ, গেটা
ওসদাঁর ৈমযগ্রসের উেৃরত, তাই িা আব্বা?’ গোৎোসহ বসে উঠে রজিা।
রজিা উঠে। বেে, ‘আরম ্াই, এ্ সুেবর িারেেসক রদসত হসব’।
‘িারেেসক রদসত পার। রকন্তু গ্সহতু গে বযাপারটা গোপি গরসেসছ, তাই
এ্টা প্রচার িা হওয়াই ভাে’। বেে রমিঃ িাংক।
‘রঠক আসছ’। বসে গদ ে রদে রজিা।
িারেসের বারেসত ুসকই গপে িারেসের মাসক। বেে, ‘চাচী আম্মা,
িারেে গকাথায়?’
‘গকি বাইসর গিই?’
‘গিই’।
‘তাহসে গকাথাও গেসছ’।
‘ও রক বাইসর গকাথাও রেসয়রছে। ক’রদি গদেরছ িা গ্’।
‘িা গকাথাও ্ায়রি। গতামার উপর মসি হয় েুব গরসে আসছ। কাে
গতামাসক ডাকসত গ্সত বসেরছোম আমার করম্পউটারটা গতামাসক এ্কটু গদোব
বসে। বেে, কাসরা বারেসত আরম গ্সত পারব িা। আরম রঠক কসর গদব’।
‘গকি রাে কসরসছ চাচী আম্মা?’
‘গেরদি জন্মরদসি তুরম আেরি’।
‘ও এ্ই’।
বসে রজিা গবররসয় গেে িারেসের গোসজ।
গপে তাসক বারের রিসচই ওসদর বাোসি।
গ্সত গ্সত রজিা ভাবরছে, েরতয কয়রদি গথসক রজিারও আো হয়রি
এ্রদসক। জন্মরদসি আেসত পাসররি আহত ও েংজ্ঞাহীি গমহমাি রিসয় বযস্ত
থাকার কারসণ। ঐ রদিই রপকরিক গথসক তাসক তাসদর বারেসত রিসয় আো হয়।
িারেে বসে আসছ তাসদর েবরজ ও সু ের বাোসি। বাোিরটসত ে
ু
োসছর াসক াসক প্রচুর েবরজও োসিা হসয়সছ।
বসে বসে এ্কটা েবরজ োসছর পররচ্যা কররছে িারেে।
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রজিা িারেসের এ্কদম রপসঠর কাসছ রেসয় দাাঁোে। রকছুিণ অসপিা
করে। গেয়াে করে িা িারেে।
রজিা তজযরি রদসয় গটাকা রদে িারেসের মাথায়।
িারেে চমসক র সর তাকাে। গঠাসট তার এ্ক ঝেক হারে সু ট উসঠও
রমরেসয় গেে। মুে েম্ভীর কসর বেে, ‘এ্রদসক রক মসি কসর?’
‘চাচী আম্মা রঠকই বসেসছি। েুব গতা রাে গদেরছ!’ গঠাসট দুষ্টুমী হারে
গটসি বেে রজিা।
‘রাে রকসের? আরম রজজ্ঞাো কররছ, এ্রদসক গকি রাজপুত্তর
ু সক গছসে?’
গিাসভ মুে োে কসর গ েে িারেে।
রজিার মুে গথসক হারে রমরেসয় গেে। মুসে ুসট উঠে তার অপমাসির
রচহ্ন। তীব্র কসন্ঠ বেে, ‘িারেে তুরম রক বেছ জাি?’
‘জারি, রাজপুত্তুসরর কথা। ময়ুরপংেীসত চসে আো রাজপুত্তুসরর কথা’।
‘চুপ কর িারেে, ওর েম্পসকয এ্কটা কথাও বেসব িা’। কসঠার কন্ঠ
রজিার। রাসে, গিাসভ তার মুে োে হসয় উসঠসছ। কাাঁপসছ তার গঠাট।
িারেসের গচাে-মুে আরও কসঠার হসয় উঠে। বেে অসিকটা বযাংে
কসরই, ‘জািতাম গতামার েুব োেসব’।
‘তুরম পােে হসয় গেছ। কমিসেে হাররসয় গ সেছ িারেে’। তীব্র
গিাসভ রচৎকার কসর উঠে রজিার কন্ঠ।
‘এ্োসি রচৎকাসরর গকাি প্রসয়াজি গিই। তুরম ্াও। আরম রাজপুত্তুর
িই, গছাট্ট জারতর োমান্য মানুষ আরম’। বসে আবার বসে পেে িারেে।
‘রঠক আসছ আরম ্ারে। আমাসক তুরম এ্ত গছাট করসব, তুরম এ্ত গছাট
হসব আরম ভারবরি’। কান্নায় গভসঙ পেে রজিা। তারপর দু’হাসত মুে গ সক ঘুসর
দারেসয় পােসের মত গদ ে রদে গে।
কসয়ক েজ রেসয়ই বাোসির োইট গপাসস্টর োসথ ৈাো গেে রজিা।
এ্কটা গছাট্ট আতযিাদ তুসে পসে গেে গে।
গদেসত গপে িারেে। এ্কটু রেৈা করে। তারপর ছুসট গেে রজিার
কাসছ। গটসি তুেে রজিাসক মারট গথসক। এ্ক হাসত জরেসয় গরসে মাথা পরীিা
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কসর বেে, ‘গকসট গেসছ’। পসকট গথসক রুমাে গবর কসর আহত স্থািটা গচসপ
ৈরে এ্বং বেে, ‘চে বাোয়’।
রজিা রিসজসক ছারেসয় গিবার গচষ্টা কসর বেে, ‘গছসে দাও আমাসক।
আর মায়া গদোসত হসব িা। গ্সত দাও আমাসক গতামার রাজপুত্তুসরর কাসছ’।
‘মায়া গদোরে িা। ্াসব। তার আসে বাোয় চে’। বসে িারেে রজিাসক
গটসি রিসয় চেে বাোর রদসক।
বাোয় ুকসতই িারেসের আম্মা বেে, ‘রক হসয়সছ রজিার?’
‘ইসেকরেক গপাসের োসথ ৈাো োরেসয় মাথা গকসট গ সেসছ আম্মা’।
বেে িারেে।
‘রকভাসব ৈাো গেে? েুব গকসট গেসছ?’
‘ও রােসে রকছু গচাসে গদসে িা আম্মা’।
‘আবার আমাসকই গদাষ রদে?’ তার কসন্ঠ কান্নার সুর।
‘িারেে তুই এ্োি গথসক ্া। গতার কান্ডজ্ঞাি গকািরদি হসব িা’। বসে
িারেসের মা রজিাসক কাসছ গটসি রিে। বেে, ‘গদরে মা গকমি গকসটসছ’।
াস্ট এ্ইড বক্স রিসয় র সর এ্ে িারেে।
আঘাতটা বে গকাি কাটার প্যাসয় ্ায়রি। চামো এ্কটু রছসে রেসয়
এ্কটু রক্ত গবররসয়সছ। তসব জায়োটা ুসে উসঠসছ গবশ। রকচুিণ বর গদয়ার
পর তুো রদসয় ওষুৈ োরেসয় রদে িারেে।
‘এ্ রকছু িয়, দু’এ্ক রদসিই গেসর ্াসব। মাথায় রচরুরিটা এ্কটু
োবৈাসি গকাসরা’। বেে িারেসের আম্মা।
‘আরে চাচী আম্মা’। বসে রজিা চেসত শুরু করে।
িারেে হাত পররষ্কার কসর রুমাে রদসয় হাত মুছসত মুছসত বারের গেসট
রজিার োমসি দাাঁোে।
রজিা মুে তুসে চাইে িারেসের রদসক। মুহুতযকাে গচসয় গথসক বেে,
‘আর রক অপমাি করার গতামার বারক আসছ?’ থাকসে কসরা’।
িারেসের গচাসে এ্েি আর রাে গিই। গচাসে-মুসে রকছুটা অনুসশাচিার
ভাব। বেে, ‘েব গদাষ আমার, গতামার গকাি গদাষ গিই?’
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‘গদাষ গতা আসছই। তাই গতা ্া তা বসেছ, আরও বে’। বসে রজিা
িারেেসক পাশ কারটসয় চেসত শুরু করে।
গেট গথসক গবররসয় এ্সে রজিা র সর তাকাে। িারেে দারেসয় রছে গেসট
মুে ভার কসর।
িারেসের রদসক িা তারকসয় মুে রিচু কসর বেে, ‘আরম গতামাসক এ্মি
এ্কটা সুেবর রদসত এ্সেরছোম, ্া এ্ই গ্রাসম, এ্ই গদসশ গতামাসকই েুশী করত
েবসচসয় গবশী। রকন্তু তুরম বেসত রদসে িা। চাপাসে আমার মাথায় অপবাসদর
গবাঝা’। বসে রজিা ঘুসর দারেসয় চেসত শুরু করে।
িারেে ছুসট রেসয় রজিার োমসি দাাঁোে। বেে, ‘রঠক আসছ তুরম ্াও
রকন্তু এ্কটা কথা বে, আরম ্া গতামাসক বসেরছ, তা আরম রক রবশ্বাে করর?’ ভারর
কন্ঠ িারেসের।
‘আরম ্া উত্তর গদব, তা তুরম জাি। রকন্তু আরম রজজ্ঞাো করর এ্মি কথা
তুরম বেসত পার গকমি কসর?’
‘এ্মি অবস্থায় পেসে গতামার রাে হসতা িা?’
‘হয়সতা হসতা। রকন্তু এ্মি জঘন্য কথা গতামাসক বেসত পারতাম িা’।
আসবসে রুে হসয় গেে রজিার কন্ঠ।
অশ্রু গিসম এ্ে িারেসের গচাসে।
রজিার পথ গথসক েসর দারেসয় িারেে বেে, ‘রঠক আসছ ্াও রজিা’।
রজিা িেে িা। বেে, ‘কথাটা শুিসব িা?’ িারেসের রদসক িা তারকসয়ই
বেে রজিা।
উত্তর রদে িা িারেে। দারেসয় রইে চুপ কসর।
রজিা পসকট গথসক রুমাে গবর কসর িারেসের রদসক তুসে ৈসর বেে,
‘গচাে মুসছ এ্ে আমার োসথ’।
‘গকাথায়?’
‘গতামার রাজপুত্তুসরর কাসছ’।
‘আমাসক শারস্ত গদবার আর গকাি পথ রক গতামার গিই রজিা?’
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রজিার মুসে হারে ুসট উঠে। বেে, ‘আবার ঝেো বাৈাসব? আমাসক
গচাে বন্ধ কসর রবশ্বাে করসত পার িা?’
‘রঠক আসছ, চে রজিা’। গচাে মুসছ রিসয় বেে িারেে।
দু’জসিই হাাঁটসত শুরু করে রজিার বারের রদসক।
‘রাে কসর গহাক, গ্ভাসবই গহাক তুরম এ্কটা োংঘারতক েতয কথা
বসেসছ িারেে’। বেে রজিা।
‘রক বসেরছ?’
‘আমাসদর গমহমাি েরতযই রাজপুত্তুর। এ্মি রবিয়কর মানুষ গচাসে
গদেসত পাব তা গকািরদি ভারবরি’।
‘্তই বে রাে আর আমার আেসব িা’।
‘গতামার রাসের কথা িয়। কথাটা আরম েরতযই বেরছ। চে গেসেই
বুঝসত পারসব। জাি গে গক?’
‘গক?’
‘মুেেমাি’।
‘মুেেমাি? মুেেমাি?’ বেসত বেসত দারেসয় পেে িারেে।
‘এ্ে, দাাঁোবার দরকার গিই’ বসে গটসি রিসয় গ্সত গ্সত রজিা বেে,
‘উরি পররচয় গদিরি। বযাপারটা আমরা গোপসি গদসেরছ। গোপসি আমরা তাসক
প্রাথযিা করসত গদসেরছ, গতামাসদর ৈমযগ্রে গথসক উেৃরত পাঠ করসতও শুসিরছ’।
আিে ও রবিসয় মিটা ভসর গেে িারেসের। বেে, ‘রকন্তু পররচয়টা
গোপি কসরসছ গকি?’
‘বেোম িা গোকটা রবিয়কর। আমরা রিজ গচাসে গদেোম, আক্রান্ত
হওয়ার পর দশজি গোকসক পরারজত ও হতযা কসর রবজয় োভ করে। রকন্তু এ্
শরক্তর গচসয় রবিয়কর হসো তার চররত্র। এ্কটা গকি এ্কশ’টা রজিা তাাঁর দৃরষ্ট
আকষযণ করসত পারসব িা, তা জাসিা েদযভ’।
‘তুরম েরতযই আমার োসথ ররেকতা করছ রজিা’।
‘রঠক আসছ চে’।
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আহমদ মুোর ঘসর তাসক গপে িা রজিা। বেে, ‘চে িারেে, রিিয়
গভতসরর ড্রইং রুসম আসছি রতরি’।
ড্রইং রুসম প্রসবশ করে রজিা ও িারেে। গদেে রজিা, তার আব্বা,
আম্মা, মাকয ও আহমদ মুো বসে েল্প করসছ।
রজিা িারেেসক গদরেসয় আহমদ মুোসক বেে, ‘মুোসয়ভ ভাইয়া এ্
িারেে, আমার বন্ধু’।
আহমদ মুো হাত বাোে িারেসের রদসক। হ্যান্ডসশক করে দু’জসি।
িারেে প্রথম দৃরষ্টসতই আহমদ মুো েম্পসকয গ্ উপেরব্ধ করে তা হসো,
গোকটা এ্কদম স্বে। তার মুসের রদসক তাকাসতই তার হৃদয়টাসক গদো ্ায়।
িারেসের রেতীয় অনুভূরতটা হসো, গোকটা গ্ি তার শত বছসরর গচিা। গকাি
অপররচসয়র বযবৈাি তাসদর মসৈয গ্ি গিই। মুহুসতযই আপি হসয় গেসছ। আহমদ
মুোর োসথ ্েি হ্যান্ডসশক করে তার মসি হসো, আত্মশরক্তর এ্কটা রবদুযৎ
প্রবাহ গ্ি গেসে গেে তার গোটা েোয়।
রজিা রেসয় বেে তার আব্বার পাসশ। আর িারেে বেে মাকয-এ্র
গো ায়।
‘গ্ কথা বেসত ্ারেোম বৎে’, বসে শুরু করসো রজিার আব্বা,
‘গেরদি সুর গোসর’গত গতামাসক গ্ভাসব আমরা গমাকারবো করসত গদেোম,
তারপর েত কসয়করদি গতামাসক ্া গদেোম, তাসত, েরতয বেরছ, গতামাসক
োৈারণ গকউ বসে আমাসদর মসি হয়রি, এ্জসন্য আমাসদর রবরাট গক তুহে
গতামাসক জািার’।
এ্কটু থামে রজিার আব্বা। গথসমই আবার শুরু করে, ‘আমরা বুঝসত
পাররছ, তুরম এ্রশয়াি। গতামার গদশ গকাথায়?’
আহমদ মুো মুে রিচু করে। তারপর বেে, ‘এ্কজি অপরররচত েম্পসকয
এ্ই গক তুহে স্বাভারবক জিাব। রকন্তু বুঝসত পাররছ িা আপিার প্রসের উত্তসর রক
বেব আরম। চীসির তুরকযস্থাি (রেংরকয়াং) প্রসদসশ আরম জন্মগ্রহণ করর। রকন্তু আজ
আমার গকাি গদশ গিই’। শান্ত ও িরম কন্ঠ আহমদ মুোর।
‘গকি, গতামার বারে গিই?’
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‘িা, আমার গকাি বারে গিই’।
‘গকি বাপ, মা, ভাই, গবাি...’।
‘িা, আমার গকউ গিই জিাব’। এ্কটা ম্লাি হারে ুসট উঠে আহমদ
মুোর গঠাসট। তাসত গবদিাই ঝসর পেে গবশী। গচাে রিসচর রদসক গরসে কথা
বেরছে আহমদ মুো।
কারও মুসে গকাি কথা গিই। আহমদ মুোর উত্তরগুসো েবাইসক স্তরম্ভত
কসররছে। তাসদরসক রকছুটা গবদিাতযও কসরসছ। েবার দৃরষ্ট আহমদ মুোর ম্লাি
মুসের রদসক।
‘এ্মিটা রক কসর হয় বৎে?’ বেে রজিার আম্মা।
‘হয় আম্মা। রেংরকয়াং গথসক হাজার হাজার মুেরেম পররবারসক উসেদ
করা হসয়সছ। আমার পররবার তার এ্করট। রবতারেত হবার েময় েব হাররসয়রছ।
গকউ মারা গেসছি, গকউ রিহত হসয়সছি’।
‘তাই বসে গতামার গদশ থাকসব িা, বারে থাকসব িা?’
‘েব গদশই আমার গদশ। আর বারের প্রসয়াজি হয়রি আমার’।
‘রকন্তু গতামার পােসপাটয?’
‘ওটা গকাি েমস্যা হয় িা। মুেরেম গদশগুসোর মসৈয ্েি গ্ গদসশর
পােসপাটয চাই রদসয় গদয়’।
রবিসয় গচাে কপাসে তুেে রজিার আব্বা রমিঃ িাংক মররচ। এ্ কথা
েবাইসকই রবরিত করর। িারেে শুৈু রবরিত িয়, তার হৃদয়টা এ্কটা অপরররচত
গবদিায় ভসর রেসয়রছে। গে ভাবসত পাররছে িা, এ্মি মূেহীি অেহায় মানুষ
দুরিয়াসত থাসক! আর রজিা ভাবরছে, রক অদ্ভূত! রাজপুত্তুসরর গভতসর এ্ক চরম
‘রিিঃস্বতার গবদিা!’
‘গেরদি সুর গোসর’গত কাসদর োসথ গতামার েংঘষয হসো?’ বেে রজিার
আব্বা।
আহমদ মুো মুে তুসে এ্কবার চাররদসক চাইে। রমিঃ িাংক মররচ
আহমদ মুোর রেৈা বুঝসত পারে। বেে, ‘এ্োসি েবাই আমরা গতামার
মংেেকামী’।
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‘ৈন্যবাদ’, জারিসয় আহমদ মুো বেে, ‘ওরা ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র গোক’।
‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র গোক?’ রজিার আব্বার কসন্ঠ ভয় ও রবিয় দুসটাই সু ট
উঠে।
‘ব্ল্যাক ক্রে’ রক আব্বা? তুরম গচি?’ পাশ গথসক বসে উঠে রজিা।
‘রচরি িা। েম্প্ররত ওসদর েম্পসকয গজসিরছ। ওটা এ্কটা গোপি েৃষ্টাি
েংেঠি। রবশ্বসজাো ওসদর কাজ। ক্রুসেড চাোসে ওরা অন্য ৈময রবসশষ কসর
মুেেমািসদর রবরুসে। ওসদর সুিামও আসছ, আবার েবাই জাসি ওটা েুসি
েংেঠি, পশুর গচসয়ও িারক িৃশংে। ওসদর শত্রুর োতায় িাম উঠসে তার আর
রিা গিই’।
‘আপরি রঠক বসেসছি জিাব’। বেে আহমদ মুো।
েকসের গচাসেই ভয় এ্বং আতংক।
ড্রইং রুসমর দরজাটা বন্ধ কসর রদসয় এ্ে। গকাি কথা বাইসর িা ্াওয়াই
ভাে।
‘ওসদর োসথ গতামার এ্ই েংঘাসতর কারণ রক? তুরম শত্রু হসে গকমি
কসর ওসদর?’ বেে রজিার আব্বাই।
আহমদ মুো ম্লাি হােে। বেে, ‘আমার োসথ তাসদর গকাি শত্রুতা
গিই। কযাসমরুসির এ্কজি ্ুবকসক তারা পযাররে গথসক রকডন্যাপ কসরসছ। গে
আমার বন্ধু, তাসক আরম উোসরর গচষ্টা কররছ’। এ্রপর আহমদ মুো এ্কটু গথসম
ওমর বায়াসক গকন্দ্র কসর ্া ঘসটসছ েব কথা েুসে বেে।
েবাই মেমুসগ্ধর মত শুিে ওমর বায়ার গেই কারহিী। েবার গচাসে-মুসে
সু ট উঠে অেহিীয় এ্ক গবদিার ছাপ। আর রজিা এ্বং িারেসের গচাে রেক্ত
হসয় উসঠরছে অশ্রুসত। আহমদ মুো তাসদর েকসের কাসছ আরও মহত্তর রূপ
রিসয় আরবভূযত হসো। রিজ জারতর জসন্য এ্মি ভােবাো, এ্কজি বযরক্ত জসন্য
এ্ইভাসব রবপসদ ঝারপসয় পোর কথা তারা বইসতই পসেরছে রকন্তু তাসক আজ
তারা গচাসের োমসি মূরতযমাি গদেসত পাসে।
‘ওমর বায়ার গকাি েন্ধাি গপসয়ছ?’ বেে রজিার আব্বা।
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‘আরম মাত্র কসয়করদি আসে পযাররে এ্সেরছ। পযাররসে ওসদর এ্কটা
ঘারটাঁর গোাঁজ পাই। গ্ রাসত আরম আরে, তার পসরর রাসতই ওসদর ঘারটসত ্াই
আরম ওমর বায়ার....’।
আহমদ মুোসক কথা গশষ করসত িা রদসয়ই রজিার আব্বা রজজ্ঞাো
করে, ‘এ্কা গেসে?’
‘রজ, হ্যাাঁ’।
আহমদ মুো এ্রপর ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ তার ্া ঘসটসছ েব কথা
বেে। ‘সুর গোসর’-এ্র ঘটিা প্যন্ত।
আহমদ মুো কথা গশষ করসেও গকউ কথা বেে িা। বেসত পারে িা।
েবার মুে ভসয়, রবিসয় হা হসয় গেসছ। ্া তারা শুিে র সের কারহিীর গচসয়
চমৎকার, র সের কারহিীর গচসয়ও গ্ি ভয়ংকর।
রজিা ও মাকয-এ্র মসি হসো তাসদর োমসির গোকরট এ্কজি জীবন্ত
ররবিহুড রকংবা তার চাইসতও বে। আর িারেসের বুকটা অেীম এ্ক আসবসে
ভসর গেসছ। আহমদ মুোসক তার মানুষ বসে মসি হসে িা। মসি হসে শত্রু
রিৈসির জসন্য স্বেয গথসক পাঠাসিা গ্রীক গদবতাসদর এ্কজি রতরি।
‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ২৪জি এ্ প্যন্ত গতামার হাসত রিহত হসয়সছ?’ রবিয়রুে কসন্ঠ বেে রজিার আব্বা।
‘আত্মরিার প্রসয়াজি ছাো কাউসক আরম মারর িা। মারসত চাইসে
জাহাসজ আরও োত আটজি গোক মরত’।
েবাই চুপ চাপ।
িীরবতা ভাঙে রজিার আম্মা। বেে, ‘আমরা ্া গভসবরছ তাই, তুরম
োৈারসণর মসৈয পে িা। রকন্তু তুরম গক? তুরম গ্ মুেেমাি, গতামার প্রাথযিা করা
গথসক আমরা বুসঝরছ এ্বং আজ তুরমও বেসে। গতামার আর পররচয় রক?’
আহমদ মুো মাথা রিচু করে। তৎিণাৎ গকাি কথা বেে িা। তারপর
ৈীসর ৈীসর মাথা তুসে বেে, ‘আপিারা আমাসক মৃতযু র মুে গথসক বারচসয়সছি
এ্বং আপিাসদর কাসছ গ্ গস্ন্হ গপসয়রছ তাও গকািরদি ভুেবার িয়। আপিাসদর
কাসছ গকাি রকছু গোপি করা রঠক িয়’। বসে এ্কটু থামে আহমদ মুো। তারপর
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আবার শুরু করে, ‘আরম আপিাসদর কাসছ আমার রমথযা িাম বসেরছ। আমার
িাম আহমদ মুো।
রজিার আব্বার ভ্রু কুরঞ্চত হসো। বেে, আরম এ্ক আহমদ মুো েম্পসকয
পসেরছ। রতরি অরত বে রবপ্লবী। র রেরস্তি, রমোিাও, মৈয এ্রশয়া রবপ্লসবর
িায়ক রতরি। কসকশাে, বেকাি এ্বং মাত্র রকছুরদি আসে গস্পসিও রতরি
মুেেমািসদর পসি রবরাট পররবতযি এ্সিসছি। তাসক তুরম মাসি তুরম..’।
কথা গশষ িা কসরই গথসম গেে রজিার আব্বা রমিঃ িাংক মররচ। ্া রতরি
বেসত চাি তা গ্ি বেসত পারসছি িা। তার গচাসে মুসে রবিয় রমরশ্রত রবব্রত
ভাব।
আহমদ মুো তার িত মুেটা ঈষৎ উপসর তুসে শান্ত কসন্ঠ বেে, ‘রজ,
আরম গেই আহমদ মুো’।
কথাটা কাসি ্াওয়ার োসথ োসথই রজিার আব্বা অজ্ঞাসতই গ্ি উসঠ
দাোে। আবার বেে। রবসস্ফাররত তার দু’রট গচাে। এ্কটা অপ্রস্তুত,
রকংকতযবযরবমূঢ় ভাব তার মসৈয। রজিা, িারেে, মাকয স্বপ্ন গদেসছ গ্ি। হঠাৎ
কসরই পরররচত পৃরথবীটা উসল্ট রেসয় গ্ি তারা এ্ক রূপকথার গদসশ হারজর হসো
এ্বং রদরিজয়ী এ্ক রূপকথার রাজপুত্তুর তাসদর োমসি। গচাে ভসর গদেসছ তারা
গেই রাজপুত্তুরসক।
রজিার মা রবরিত হসয়সছ, রকন্তু তার প্রসের জবাব গপসয় গেসছ। বেে,
‘তাই বরে, অতবে মানুষ িা হসে মানুষ এ্মি হয় িা। এ্েব কাজ অন্য কার
োৈয!’
‘আরম গকাি রদক রদসয়ই গকাি বে মানুষ িই আম্মা। আরম আমার
জারতর গেবক, মজেুম মানুসষর গেবক’। শান্ত ও িরম কসন্ঠ বেে আহমদ মুো।
রজিার আব্বা রমিঃ িাংক রিসজসক োমসে রিসয়রছে। বেে, ‘রমিঃ আহমদ
মুো ‘তুরম’ বসে আপিাসক গ্ অেম্মাি কসররছ তার জসন্য আরম েরজ্জত। আপরি
গ্ কত বে তা আমরা কল্পিাও করসত পারর িা’।
আহমদ মুো েংসে েংসেই উসঠ দাাঁোে। অরভমাি িুব্ধ কসন্ঠ বেে,
‘আপরি ্রদ এ্ভাসব কথা বসেি, ‘আপরি’ বসে েসম্বাৈি কসরি, তাহসে এ্োসি
ব্ল্যাক ক্রসের কবসে

126

আরম এ্ক মুহুতযও থাকসত পারসবা িা। এ্ ৈরসির েম্মাি আমার কাসছ বন্দুসকর
গুেীর গচসয়ও কষ্টকর’। আহমদ মুোর কন্ঠ ভারর হসয় উসঠরছে।
রজিার আব্বাও উসঠ দারেসয়রছে। অবাক রবিসয় অসিকিণ গচসয়
থাকে আহমদ মুোর রদসক। তারপর ৈীসর ৈীসর এ্রেসয় এ্সে আহমদ মুোর দুই
কাসৈ হাত রদসয় বরেসয় রদে। বেে, ‘তুরম আরও বে হসব। এ্মি মানুষরাই বে
হয়’।
গো ায় র সর এ্ে রজিার আব্বা।
আহমদ মুো রজিা, মাকযসদর রদসক গচসয় বেে, ‘গতামাসদর গচাে-মুে
গদসে মসি হসে, আরম গতামাসদর পর হসয় গেোম হঠাৎ কসর। গদে, রসক্তর
েম্পসকযর আপি গকউ গিই গতা আমার, তাই পর হওয়ার গবদিাটা আরম গবশী
বুঝসত পারর’।
রজিা ও মাকয দু’জসিরই গচাসে-মুসে গিসম এ্ে েজ্জা। রজিা মুে াকে।
‘তা িয় বাছা, রবিসয়র ৈাো ওরা োমোসত পাসররি’। বেে রজিার মা।
‘রঠক বসেছ আম্মা’। বসে রজিা আহমদ মুোর রদসক গচসয় িারেেসক
গদরেসয় বেে, ভাইয়া, এ্ই িারেসের আসরকটা পররচয় আসছ, গে মুেেমাি।
িাম িারেে আবুবকর।
‘মুেেমাি?’
‘হ্যাাঁ ভাইয়া’।
আহমদ মুো উসঠ দাাঁোসো। এ্গুসো িারেসের রদসক। িারেেও উসঠ
দারেসয়রছে। আহমদ মুো জরেসয় ৈরে িারেেসক। অসিকিণ জরেসয় ৈসর
থাকে। তারপর চুমু গেে তার কপাসে এ্কটা। বেে, ‘এ্মি এ্ক স্থাসি গকাি
ভাইসক গদেব ভারবরি’।
গছসে রদে িারেেসক। আিে, রবিয় ও আসবসে গচাে অশ্রু রেক্ত হসয়
উসঠসছ িারেসের।
আহমদ মুো িারেেসক গছসে রেসয় পাসশই বসে থাকা মাকয মররসের
কপাসে চুমু গেসয় বেে, ‘মসি কসরা িা িারেসের গচসয় গতামাসক কম
ভােবারে’।
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‘ৈন্যবাদ ভাইয়া’। মাকয বেে হারেসত উজ্জ্বে হসয়।
িারেসের এ্ই গে রসব েবসচসয় েুশী হসয়রছে রজিা। আিসের
অপররেীম ঔজ্জ্বেয রঠকসর পেরছে রজিার গচাে মুে গথসক।
আহমদ মুো তার আেসি র সর এ্সে রজিা বেে, ‘ভাইয়া, িারেে শুৈু
িাসমই মুেেমাি। ও ৈমযগ্রেই গদসেরি, প্রাথযিা করসতও জাসি িা এ্বং মুেেমাি
ৈসমযর রকছুই পােি কসর িা’।
‘এ্টা ওর গদাষ িয় রজিা, এ্ গদাষ মুেরেম জারতর। জারত িারেেসদর
প্ররত তার দারয়ত্ব পােি কসররি’। বেে আহমদ মুো।
‘ভাইয়া, আপরি িারেেসক োংঘারতক উপসর তুেসেি। ও এ্েি জারতর
ঘাসে গদাষ রদসয় বেে বাজাসব’। রজিা বেে িারেসের রদসক গচসয়।
‘গে সুস্াে হসব িা। আরম ওসক েব রশরেসয় গদব। তারপর গে েব
পােি করসব’।
‘আমাসকও রশরেসয় রদসত হসব ভাইয়া। তা িা হসে ও বাহাদুরর
গদোসব’।
‘রঠক আসছ’।
‘বাাঁকা কথা বসে ঝেো বাৈাসিা ওর এ্কটা অভযাে ভাইয়া’। বেে
িারেে।
‘আবার িারেে, েব কথা রকন্তু ভাইয়াসক বসে গদব’।
এ্ই কথার েংসে েংসে িারেসের মুেটা চুপসে গেে। করুণ গচাসে
তাকাে রজিার রদসক। রকছুিণ আসে আহমদ মুোসক রিসয় রজিার োসথ ্া
ঘসটসছ তা তার মসি পসে গেসছ। েজ্জায় োে হসয় উঠে তার মুে।
‘থামাও গতামাসদর ঝেো’। বসে রজিার আম্মা আহমদ মুোর রদসক
গচসয় বেে, ‘রকছু মসি কসরা িা বাছা, ‘ঝেোই এ্ দু’জসির েংস্কৃরত। আসে
মারামারর করত, এ্েি তার বদসে কসর ঝেো’।
আহমদ মুো হােে। আহমদ মুো রকছু বেসত ্ারেে, রকন্তু তার আসেই
কথা বসে উঠে রজিার আব্বা রমিঃ িাংক। বেে, ‘এ্েি গতামার রক পররকল্পিা
আহমদ মুো’।
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আহমদ মুোর মুে েম্ভীর হসয় উঠে। বেে, ‘সুস্থ হসয় উসঠরছ। এ্বার
ওমর বায়ার েন্ধদসি গবরুব’।
‘আবার? এ্কা?’ আৎসক উঠে রজিার কন্ঠ।
‘এ্কাই গবরুসত হসব। ওমর বায়া গকাথায় জারি িা। জািসে অসন্যর
োহা্য গিয়া গ্সতা’।
‘রকন্তু ব্ল্যাক ক্রে রবরাট দে, রবপুে জিশরক্ত। আবার গতা রবপসদ পেসব
তুরম’। বেে রজিার আব্বা।
‘হয়সতা পেসবা। রকন্তু অন্য পথ গতা গিই ওমর বায়াসক উোসরর’।
‘পুরেশসক বেসে?’
‘ রারে পুরেশ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গকশও স্পশয করসব িা। পুরেসশর গকাি
োহা্য পাওয়া ্াসব িা’।
‘ব্ল্যাক ক্রে ভীষণ গিসপ আসছ গতামার উপর। এ্ই অবস্থায় ওরদসক
অগ্রের হওয়া মাসি মৃতযু র গকাসে ঝারপসয় পো’। বেে রজিার আব্বা।
‘ঝুরক গতা রিসতই হসব, আর মৃতযু আল্লাহর হাসত। আল্লাহর রিরদযষ্ট করা
েমসয়ই তা আেসব। সুতরাং এ্ রিসয় রচন্তা করার রকছু গিই’। রিরিন্ত কসন্ঠ শান্ত
ভাষায় জবাব রদে আহমদ মুো।
আহমদ মুো থামে।
গকউ গকাি কথা বেে িা।
েবার দৃরষ্ট আহমদ মুোর উপর রিবে।
দৃরষ্টসত তাসদর রবিয়। েম্পকযহীি এ্কজি মানুসষর জসন্য এ্কজি মানুষ
এ্ইভাসব জীবি রবরেসয় রদসত এ্রেসয় গ্সত পাসর।
ভাবরছে রজিার আব্বা। বেে, ‘ক’রদি আসে এ্কটা েল্প শুসিরছোম।
গেটাও রকডন্যাসপর কারহিী। গতামার কারহিী শুসি গে কথাটা আমার মসি
পেসছ। রবিয়করভাসব আমার গশািা গে কারহিীর বেীও মুেরেম’।
‘রক গেই কারহিী জিাব’। আগ্রসহর োসথ রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো।
‘কারহিীটা গবশী বে িয়। গেই মুেরেম বেীসক রকডন্যাপ কসর তার
কাছ গথসক কথা আদায় ও তাসক বসশ আিার জসন্য তার উপর অকথয রি্যাতি
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চাোয়। দয়া পরবশ হসয় এ্কজি গোপসি তার েবর তার গোকসদর কাসছ
গপ ছাবার এ্কটা সুস্াে কসর গদয়। রকন্তু ৈরা পসে ্ায় গক শেরট। ৈরা পোর
পর গক তাসক োহা্য কসরসছ এ্টা জািার জসন্য তার উপর অমানুরষক রি্যাতি
চাোসিা হয়। রকন্তু মৃতযু র মুসোমুরে হসয়ও গে তার োহা্যকারীর িাম প্রকাশ
কসররি। োহা্যকারীর প্ররত গোকরটর রবিয়কর দারয়ত্বসবাসৈর কথা বেসত
রেসয়ই এ্ই েল্পরট আমার কাসছ কসরসছ’।
‘ঘটিাটা গকাথায় ঘসটসছ?’
‘পযাররসে’।
‘গ্রুপরটর রকংবা গোকরটর রক িাম জািা গেসছ?’
‘িাম বসেরি, রজজ্ঞাোও করররি’।
‘েল্পরট গ্ বসেসছ গে গকাথায়?’
‘পযাররে চসে গেসছ’।
‘েল্প বো গোকরটর িাম রক?’
‘িাম ডুসপ্ল’।
‘ডুসপ্ল?’ আহমদ মুোর গচাে-মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে।
‘মসি হসে তুরম গোকরটসক গচি?’
‘রচরি িা। রকন্তু এ্ই িাসমর োসথ আরম পরররচত। এ্ই িাসমর এ্কজি
গোক র রেরস্তি দুতাবাসে এ্কটা রচরঠ রদসয় জািায় গ্, ব্ল্যাক ক্রে ওমর বায়াসক
রকডন্যাপ কসরসছ। ওমর বায়াসক গ্োসি প্রথসম বেী কসর গরসেরচে তার
রঠকািাও গে গদয়’।
‘গেই ডুসপ্ল এ্বং এ্ই ডুসপ্ল রক এ্ক মানুষ হসব বসে তুরম মসি কর?’
‘আমার তাই মসি হসে। কারণ ঘটিা ও িাম রমসে ্াসে’।
রকন্তু এ্ই ডুসপ্ল ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র েবর জািসব রক কসর?’
‘আরম মসি করর ডুসপ্ল স্বয়ং ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র গোক’।
‘জািসে রক কসর?’
‘তার রচরঠ পসেই আরম অনুমাি কসররছ। আপরি রক এ্ই ডুসপ্লসক কেিও
োরে োসয় গদসেসছি?’
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‘এ্কদম োরে োসয় গদরেরি। তসব গেোর েময় গেরে োসয় গদসেরছ’।
‘তার েোয় গকাি ক্রে ঝুোসিা গদসেসছি?’
‘হ্যাাঁ গদসেরছ’।
‘রং রক কাসো?’
‘হ্যাাঁ। রকন্তু তুরম জািসে রক কসর?’
‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্টা রচহ্ন। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র প্রসতযক েদস্যসক কাবযসির
ততরী কাে ক্রে পরসত হয়’।
রজিার আব্বা রমিঃ িাংক েহ েকসের মুে রবিসয় হা হসয় গেে।
অসিকিণ পর রজিার আব্বা বেে, ‘এ্কদম আমাসদর োসয়র ব্ল্যাক
ক্রে! ভয় এ্বং রবিয় তার গচাসে।
‘আমার এ্কটা অনুমাসির কথা বরে জিাব, ডুসপ্ল মসির রদক রদসয়
দারয়ত্বশীে ও দয়ােু গোক। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ তার েম্পকয োরাপ হসয় গেসছ।
ব্ল্যাক ক্রে- এ্র হাসত ডুসপ্লসক প্রাণ রদসত হসত পাসর’।
আাঁৎসক উঠে রমিঃ িাংক এ্বং েবাই।
গকউ কথা বেসত পারসো িা।
আহমদ মুোই আবার মুে েুেে। বেে, ‘ডুসপ্ল েুি হওয়ার আসেই তার
োসথ আমার গদো হওয়া প্রসয়াজি। এ্ই মুহুসতয গেই আমার অবেম্বি। গে ব্ল্যাক
ক্রে-এ্র গকাি ঘারট অথবা গহডসকায়াটযার-এ্র রঠকািা রদসয় আমাসক োহা্য
করসত পাসর’।
‘ডুসপ্ল েম্পসকয এ্তটা রিরিত তুরম গকমি কসর হসে?
‘ঘটিার েরত তাই বেসছ’।
এ্কটু থামে আহমদ মুো। তারপর বেে, ‘ডুসপ্লর পযাররসের রঠকািা
আরম গকমি কসর পাব জিাব?’
‘ওর েী ও গমসয়ও চসে গেসছ, তসব তার ভাই-ভাবীরা এ্োসি আসছ,
তাসদর োসথ গদো করসব?
‘এ্টা ওসদর জসন্যও রঠক হসব িা, আপিাসদর জসন্যও রঠক হসব িা’।
‘গকি?’
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‘ব্ল্যাক ক্রে ্রদ ওসদর উপর গচাে গরসে থাসক রকংবা ওসদর গকউ ্রদ
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হসয় থাসক?’
‘এ্ রকম রক হয়?’
‘ওমর বায়াসক তাসদর ভাষায় গ্ ‘রবশ্বােঘাতক’ োহা্য কসরসছ, তাসক
তারা েুসজ গবর করসবই। ্রদ গবর করসত িা পাসর, তাহসে ্াসদর উপর তাসদর
েসেহ হসব প্রসতযকসকই তারা গশষ কসর গদসব। এ্র আে প্যন্ত েসেহজিকসদর
উপর তারা গচাে রােসবই’।
‘মসি হসে আপরি েব জাসিি। রকভাসব ওসদর কথা আপরি বেসত
পাসরি? বেে রজিা।
‘শত্রু েম্পসকয রকছু অনুমাি করসত িা পারসে গেই শত্রুর রবরুসে েোই
করব গকমি কসর?’
‘এ্ প্যন্ত ৭রট গদশ বা অঞ্চসের রবপ্লব বা পররবতযসি আপরি গিতৃত্ব
রদসয়সছি। অতীসতর ঘটিার মসৈয এ্মি ঘটিা রক আসছ ্া আপিার েুব মসি
পসে বা আপিাসক কাাঁদায়?’ রজিা প্রে করে।
আহমদ মুো ম্লাি হােে। মুে রিচু করে। বেে, ‘এ্মি েহস্র ঘটিা আসছ
গবাি। আরম গে েব ভুসে থাকসত চাই’।
‘রকন্তু ভুসে থাকা রক ্ায়? আমাসদর তুরম ভুেসত পারসব?’ বেে রজিার
আম্মা।
‘ভুো ্ায় িা আম্মা। রকন্তু দৃরষ্ট ্রদ োমসির রদকটা রিসয় বযস্ত থাসক,
তাহসে দৃরষ্টটা অতীসত গ রার েময় েুব কম পায়’।
‘আমাসদর ভুসে ্াসবি?’ রজিা বেে।
‘জীবি এ্মি এ্কটা র ে গবাি, এ্োসি গ্ ঘটিা এ্কবার দাে গ সর
তা আর মুসছ ্ায় িা’।
‘রকন্তু র সের ঘটিা গদোর জসন্য তা ঘুরাসত হয়’।
‘জীবি িাসমর র েটা েরে গরোর মত েম্বা, জন্ম গথসক মৃতযু র রদসক
ৈারবত। এ্ র েসক ঘুরাসত হয় িা। গচাে গমেসেই গদো ্ায়’।
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‘ভাইয়া রকছু মসি করসবি িা, আপিাসক গদেসে এ্বং আপিার কথা
শুিসে আপিাসক এ্কজি বন্দুকৈারী মসি হয় িা, মসি হয় আপিার হাসত আসছ
রশল্পীর কেম, গচাসে আসছ দাশযরিসকর দৃরষ্ট এ্বং মুসে আসছ রশিসকর কথা’।
রজিা বেে।
‘আরম এ্েব রকছু িই, আরম মানুষ এ্বং মানুষ বসেই আরম েবরকছু’।
‘ভাইয়া, আপরি আপিার এ্ই কথাটা আবার বেুি। আরম রেসে গিব।
রেসে আরম টারঙসয় রােব’। বসে রজিা কেম গবর কসর কােজ গটসি রিে। রজিা
রেসে রিে কথাটা।
রজিার আব্বা বেে, ‘তুরম রঠক বসেছ, ডুসপ্লর বারেসত ্াওয়া গতামার
রঠক িয়। রকন্তু আমরা রেসয় রজজ্ঞাো করসে িরত রক?’
‘িরত রকছু গিই। রকন্তু তাসদর মসি এ্কটা স্বাভারবক প্রে জােসব গকি
আপিারা তা চাসেি। ভরবষ্যসত রক ঘটসব জারি িা। রকন্তু রকছু ্রদ ঘসট, তাহসে
এ্ই রঠকািা চাওয়াটা বে হসয় গদো রদসত পাসর’।
রজিার আব্বা রকছুিণ রিবযাক হসয় গচসয় রইে আহমদ মুোর রদসক।
তারপর বেে, ‘েরতযই তুরম রবিয়। এ্তদুর ভরবষ্যত তুরম গদেসত পাও?’
এ্কটু থামে। তারপর আবার বেে, ‘রঠকই বসেছ তুরম। রকন্তু রঠকািা
েংগ্রসহর রক করা ্ায়?’
‘আব্বা, গেরদি ‘কমুযরিরট ইিসভস্টসমন্ট গ ারাম’-এ্র রতরি েদস্য
হসেি। ওোসি গতা তাাঁর পযাররসের রঠকািা থাকসত পাসর’। বেে মাকয।
‘রঠক বসেছ মাকয। রিিয় ওোসি আসছ’। গচাে-মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে
রজিার আব্বার।
‘রঠকািা তাোতারে গপসে আরম বারৈত হসবা জিাব’। বেে আহমদ
মুো।
‘অত তাো গকি? তুরম গতা পুসরাপুরর সুস্থ হওরি’। বেে রজিার আব্বা।
‘এ্ত রবশ্রাম আরম বহুরদি গিইরি। শত্রুর হাসত এ্কজি মানুসষর দুিঃেহ
েময় কাটসছ, তেি রবশ্রাম আরও বাোসিা রঠক িয়’।
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‘তবুও ডাক্তাসরর মত গতামার গিয়া দরকার’। বেে রজিার আব্বা। বসে
উসঠ দাোে গে। গেই োসথ আহমদ মুোও। রজিার আব্বা গভতর বারের রদসক
হাাঁটা শুরু কসর বেে, ‘রিরিন্ত থাক, রঠকািা তাোতারেই গপসয় ্াব’।
রজিার আব্বার োসথ রজিার আম্মাও চসে গেে।
রজিা, মাকয ও িারেেও উসঠ দারেসয়সছ।
আহমদ মুো তার ঘসরর রদসক হাাঁটা শুরু করে।
‘ভাইয়া, আমাসদর আপরি েবরকছু রশরেসয় রদসত গচসয়সছি’। মুে ভরা
েংসকাচ রিসয় বেে িারেে।
আহমদ মুো তার রপঠ চাপসে বেে, ‘আরম গতামাসদর বাোয় ্াব।
রেসয় রশরেসয় গদব। রেসে গদব’।
‘তাহসে এ্েরি চেুি। আম্মা েুব েুশী হসবি’।
রজিা এ্বার বক্র দৃরষ্টসত িারেসের রদসক চাইে। অন্য েময় হসে ঝেো
বারৈসয় রদত। রকন্তু তা করে িা। েম্ভীর গে। মুেটা অসিকোরি ভারর হসয় উসঠসছ।
এ্ক োসথ হাাঁটসত হাাঁটসত বেে, ‘ভাইয়া, আপরি বেসেি জীবিটা েরে গরোর
মত প্রেরম্বত, ্রদ এ্টা বৃত্তাকার হসতা!’
‘গকি?’
‘তাহসে আবার গদো হসতা আপিার োসথ’।
আহমদ মুো থমসক দাাঁোে। বেে, েরে গরোর পররেসরও অসিক বৃত্ত
গরো আসছ। ্ার সে জীবি পসথ মানুসষর ঘুসর-র সর গদো হয়’।
‘গদো হসব রক তাহসে আমাসদর আবার?’
‘বৃত্তরটর অংকি গতামার, আমার, আমাসদর কাসরা হাসত গিই রজিা’।
‘গকি তাহসে গস্ন্হ-প্রীরতর েৃরষ্ট করা হসো? গকি আমরা ভাই, গবাি
ইতযারদ েম্পকয েরে তাহসে?’
‘এ্টাই আমাসদর আিে এ্বং গবদিার পৃরথবী’।
‘রকন্তু এ্ই গবদিা স্রষ্টা গকি রদসেি?’
‘মানুসষর জসন্য গ্ রচরন্তি পুরষ্কার আল্লাহ গরসেসছি তার গ্ােয গক, তা
গদোর জসন্য গতা গবদিার পরীিা প্রসয়াজি’।
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‘রকন্তু প্রভূ র্শু গতা েবার পি গথসক গবদিার গে পরীিা রদসয় গেসছি’।
‘িা রজিা, গকউ কাসরা পরীিা রদসত পাসর িা। ে ্ার পরীিাও তার’।
‘রঠক বসেসছি ভাইয়া, রকন্তু েৃষ্টাি রবশ্বাে.....’। কথা গশষ িা কসরই
গথসক গেে রজিা।
‘েৃষ্টাি রবশ্বাে েম্পসকয গকাি মন্তবয আরম করব িা, ইেোসমর রবশ্বাসের
কথা গতামাসক আরম বেোম’। বেে আহমদ মুো।
‘ৈন্যবাদ ভাইয়া’। বসে রজিা িারেসের রদসক গচসয় বেে, ‘স্বাথযপসরর
মত ভাইয়াসক গ্ি এ্কা রিসয় গ্ও িা। ভাইয়া গেোসি গ্ পাঠ গদসবি, গে
পাঠশাোয় আরম এ্বং মাকয গ্াে গদব’।
‘ওসয়েকাম গবাি’।
তারপর মুে রটসপ এ্কটু গহসে আহমদ মুো বেে, ‘িারেসের োসথ
গতামার েুব ঝেো গতা। আরমই গতামাসদর োসথ কসর রিসয় ্াব’।
‘ঝেোর েৃরষ্ট কসর রকন্তু িারেে, ভাইয়া। আজসকই রকছু আসে...’।
‘রজিা, গতামার কান্ডজ্ঞাি গোপ পাসে’। বসে রজিার কথায় বাৈা রদে
িারেে।
‘কান্ডজ্ঞাি কার গোপ পাসে, এ্ প্রমাণ আজ তুরম রদসয়ছ’। তীব্র কসন্ঠ
প্ররতবাদ করে রজিা।
আহমদ মুো দু’হাত তুসে ওসদর থারমসয় রদসয় গহসে বেে, ‘আমার েুব
ইো, গতামাসদর ঝেো গ্রদি এ্ক গমাহিায় এ্সে রমসট ্াসব গেই শুভরদসি
আরম ্রদ গতামাসদর এ্ক োসথ গদেসত গপতাম!’
িারেে মুে রিচু করে। আর ‘ভাইয়া’ বসে রচৎকার কসর উসঠ েজ্জারাঙা
মুে েুসকাসত গদ ে রদে রজিা।
আজ পারেসয় গেসেও আহমদ মুোর রবদাসয়র রদি রজিা গচাসের
পারিসত বুক ভারেসয় বসেরছে, ‘গেরদি আপিার ডাকার জসন্য আরম ও িারেে
আপিাসক গকাথায় েুসজ পাব ভাইয়া?’
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রতিতো রবরাট বাংসোর োমসির েবুজ চত্তসর গবররসয় এ্ে রমিঃ প্লারতরি
এ্বং গডািা। এ্ই রকছুিণ আসে তারা এ্সে গপ সছসছ রেজি গ্রাসম তাসদর
বাংসোসত। ক্লারন্তর সুস্পষ্ট রচহ্ন তাসদর গচাসে-মুসে।
তারা রেজসি আোর আসে সুর গোসরসত বহু েময় কারটসয়সছ। রবরভন্ন
জিসক রজজ্ঞাো কসর তারা ঘটিাস্থসে ্ায়। োরে গথসক গিসম ঘটিার স্থাি ও
পাহাে তারা গদসে। তারপর আশপাসশর িািাজিসক রজজ্ঞাো কসরও আহমদ
মুো েম্পসকয গকাি তথয গজাোে করসত তারা পাসররি। অবসশসষ তারা চসে
এ্সেসছ রেজি গ্রাসম তাসদর এ্সস্টসটর োমার বারেসত।
তাসদর আোর েবর গপসয় গ্রাসমর েণযমান্য গোক এ্বং তাসদর রায়ত
(বেযা প্রজা) এ্সেসছ তাসদর োসথ গদো করার জসন্য। তাই রবশ্রাম িা রিসয়ই
তাসদর গবররসয় আেসত হসয়সছ।
রমিঃ প্লারতরি এ্বং গডািা গবররসয় আেসতই উপরস্থত েবাই োমসি ঝুসক
মাথা িত কসর বাও করে তাসদর দু’জিসক। েকসের গচাসে-মুসেই শ্রোর ভাব।
তাসদর মৈয গথসক প্রবীণ এ্কজি বেে, ‘আরম আমার গ্রামবােীসদর পি গথসক
আমাসদর মহাি রাজার িৃরত রপ্রে রমসশে প্লারতরি রড গবরী েুই এ্বং তাাঁর কন্যা
রপ্রসেে মাররয়া গজাসে াইি েুইসক স্বােত জািারে। আমাসদর েকসের শ্রো
গ্রহণ করুি’।
উসল্লেয, গডািার পাররবাররক িাম রপ্রসেে মাররয়া গজাসে াইি েুই।
রকন্তু কােসজ-কেসম গে গডািা গজাসে াইি িাসম পরররচত আর গডািার আব্বার
পাররবাররক িাসমর োসথ রড গবরী ্ুক্ত আসছ অর রেয়াে িাসম গিই।
গডািাসদর পররবার িাসের অতযন্ত পুরাতি শােক পররবার। িাসের
প্রাচীি বুরসবা রাজবংসশর উত্তরারৈকারী তারা। রােী রবপ্লসবাত্তর কাসে ১৮১৫
োসে িাসে রাজতে পুিিঃপ্ররতরষ্ঠত হসে বুরসবা রাজবংসশর অষ্টাদশ েুই িমতায়
আসেি। রতরি রাজতসের মাৈযসম িমতায় আেসেও রাজতেীসদর রতরি পছে
কসরিরি, ্থাোৈয তাসদর আমে গদিরি। বরং রতরি োহা্য েহস্ারেতা
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কসরসছি েিতেীসদর। তার সে রাজতেীসদর প্রবে চাসপর মসৈয থাকসেও তাাঁর
শােিকাসের অরৈকাংশ েময় মানুসষর েণতারেক সুস্াে-সুরবৈা প্ররতরষ্ঠত রছে।
েম্রাট অষ্টাদশ েুইসয়র উত্তরারৈকারী ্ুবরাজ রডউক রড গবরী রছসেি রপতার
গচসয়ও েণতেী। রতরি রাজতেীসদর হাসত রিহত হি। এ্ই ্ুবরাজ রডউক রড গবরী
গডািাসদর প্রতযি উত্তরেূরী। রডউক রড গবরীর উত্তরেূরী এ্ই পররবারসক িাসের
গোসকরা ভাসোবাসে। পররবাররট পযাররসের বদসে অরৈকাংশ েময় জিেসণর
মসৈয গ্রাসম বাে কসর। দরিণ িাসের মসন্েজুসত গডািাসদর এ্কটা বারে আসছ।
রমিঃ প্লারতরি েবাইসক ৈন্যবাদ জারিসয় গডািাসক রিসয় তাসদর জসন্য
রিরদযষ্ট গচয়াসর রেসয় বেসো। তাসদর োমসি অসিকগুসো গচয়ার পাতা। রমিঃ
প্লারতরি েবাইসক বেসত বেসেি।
েবাই বেে। রকন্তু বরাবসরর মত েবাই গচয়াসর িা বসে েবুজ চত্তসরর
উপর রবছাসিা কাসপযসট রেসয় বেে।
রমিঃ প্লারতরি ও গডািা এ্সত আপরত্ত কসর তাসদরসক গচয়াসর উসঠ বোর
অনুসরাৈ করে।
তাসদর মৈয গথসক প্রবীণ গেই বৃে উসঠ দারেসয় বেে, ‘আমাসদর মা
করসবি। আমরা আমাসদর ইরতহাে ও ঐরতহ্যসক েম্মাি প্রদশযি কররছ।
আমিারা এ্কটা প্রতীকমাত্র’।
গ্রামবােী েণযমান্যসদর মসৈয রজিার আব্বা রমিঃ িাংক মররেও রছে।
কুশে রবরিময় গশসষ রকছু েল্পগুজসবর পর েবাই উঠে।
এ্সক এ্সক েবাই এ্সে বাও করে।
অল্পিসণর মসৈযই াাঁকা হসয় গেে গডািাসদর েবুজ চত্তর।
‘আব্বা, ওসদর কাউসক সুর গোসরর ঘটিার কথা রজজ্ঞাো করসে হসতা
িা’।
‘হসতা। রকন্তু কথাটা আরম তুেসবা েবার োমসি। আমরা এ্কটু রবশ্রাম
গিই। তারপর গডসক ‘গোাঁজ-েবর গিয়া ্াসব’।
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রমিঃ প্লারতরি এ্বং গডািা বাংসোর গভতসর এ্ে। উসঠ এ্ে তারা
দু’তোয়। গডািা তার আব্বাসক দু’তোয় তার কসি গরসে রিসজ উসঠ গেে রতি
তোয় তার কসি।
রতি তোর েবয দরিসণ গডািার গশায়ার ঘর। ঘররটর দরিসণ এ্কটা
বযােকরি। গডািা কাপে গচে কসর হাত-মুে ৈুসয় োজাসিা িাস্তা গেসয় রিসয়
বযােকরির ইরজ গচয়াসর ো এ্রেসয় রদে।
গডািা গচসয়রছে গচাে বন্ধ কসর এ্কটু গরস্ট গিসব। রকন্তু বাইসরর দৃসশ্যর
রদসক গচাে পোর পর গে আর গচাে র ররসয় রিসত পারে িা।
বো ্ায় তাসদর বারের ো গঘসষই বসয় ্াসে এ্সদাঁসর িদী। তারপর
রদেন্ত প্রোররত েবুজ উপতযকা। আর তাসদর বারের দু’পাশ রদসয় উাঁচু-রিচু
পাহাে, রটোর উপর ছরবর মত সুের গ্রাম। ঘি েবুজ োসছর াসক াসক
বারেগুরেসক পসট আকা ছরবর মতই সুের মসি হসে।
গডািা েসম্মারহসতর মত তারকসয় রইে এ্ই অপরূপ দৃসশ্যর রদসক।
হঠাৎ কসয়কটা শে এ্সে গডািার কাসি প্রসবশ করে। এ্কটা িারী কন্ঠ
বেসছ, ‘আবার হাত রদরব িা, এ্সত গকারআসির উেৃরত আসছ’।
তোক কসর গশায়া অবস্থা গথসক োর সয় উঠে গডািা। মুেেমািসদর
গকারআসির কথা বেসছ ওরা কারা?
গডািা এ্ক োস রেসয় গররেং গঘাঁসষ দাাঁোে। রিসচ তারকসয় গদেসত গপে,
গডািাসদর বারের ৈার গঘাঁসষ িদী তীসরর রাস্তা রদসয় রতিজি তরুণ-তরুণী এ্রেসয়
্াসে। তরুণীরটর হাসত এ্কটা বই। গডািা বুঝসত পারে বই হাসত গমসয়রটই কথা
বসে দু’জি তরুসণর কাউসক হয়সতা বারণ কসরসছ বইসয় হাত রদসত। গডািা
ভাবে, এ্সদর গকউ মুেেমাি অথবা রতিজিই মুেেমাি। এ্টা ভাবার োসথ
োসথই গডািার মসি এ্কটা কথা রঝরেক রদসয় উঠে, এ্রা মুেেমাি ্েি, তেি
আহমদ মুো আসশ পাসশ গকাথাও থাকসে এ্রা অবশ্যই জািসব। তাছাো আহমদ
মুোসক গোাঁজার বযাপাসর এ্সদর কাসজ োোসিাও ্াসব।
ভাবার েসে েসেই গডািা গররেং গথসক মুে বারেসয় ওসদর রদসক
তারকসয়, ‘হ্যাসো, আপিারা রক দয়া কসর এ্কটু উপসর আেসত পাসরি?’
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রতিজসিই এ্ক েসে উপর রদসক তাকাে এ্বং গদেসত গপে গডািাসক।
গদেসত পাওয়ার েংসে েংসে রিসচ গথসকই তারা োমসির রদসক ঝুসাঁ ক এ্ক োসথ
বাও করসো গডািাসক।
তারপর রতিজসির মসৈয গথসক গমসয়রট উপসরর রদসক তারকসয় বেে,
‘েম্মারিতা রপ্রসেে, আপরি ইো করসে আমরা অবশ্যই আেব’।
‘ওসয়েকাম। েুব েুশী হব আপিারা এ্সে’।
তারপর গডািা বযােকরি গথসক তার ঘসর র সর এ্সে ইন্টারকসম
রিচতোর োরভযে পুেসক রিসদযশ রদে ঐ রতিজি গমহমািসক তার ঘসর রিসয়
আেসত।
পাাঁচ রমরিসটর মসৈযই গডািা তার কসির বাইসর অসিকগুসো পাসয়র শে
গপে।
গডািা গবররসয় এ্ে ঘর গথসক। গদেে, গবয়ারা ড্রইং রুম েুসে রদসে।
তার গপছসি দারেসয় দু’জি তরুণ ও এ্কজি তরুণী। রতিজি প্রায় েমবয়েী।
গডািাসক গদসেই তাসদর গচাসে-মুসে এ্কটা েংসকাচ ও শ্রোর ভাব ুসট উঠে।
তারা বাও করসো গডািাসক।
‘ওসয়েকাম, গিন্ডে’। বেে গডািা।
ওসদরসক রিসয় গডািা তার ড্রইং রুসম রেসয় বেে।
‘আপিারা গতা এ্ই গ্রাসমরই?’ প্রথসমই কথা বেে গডািা।
‘রজ’। উত্তর রদে রজিা। তারপর রিসজর পররচয় রদসয় বেে, ‘আরম রজিা
েুইো’ মাকযসক গদরেসয় বেে, ‘ও মাকয মররে, আমার গছাট ভাই’ এ্বং িারেেসক
গদরেসয় বেে, ‘ও িারেে, আমার বন্ধু’।
আরম ‘গডািা গজাসে াইি’। বেে গডািা।
‘মা করসবি রপ্রসেে, আপরি আমাসদর কাসছ ‘রপ্রসেে মাররয়া
গজাসে াইি েুই’। বেে রজিা েেংসকাসচ।
‘এ্কই কথা’। বেে গডািা।
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‘েরর। এ্ক কথা িয় রপ্রসেে। আপিার পাররবাররক িাসমর মসৈয
আমাসদর জসন্য এ্কটা গে রব আসছ। এ্র োরা আমাসদর অতীত ইরতহােঐরতসহ্যর োসথ আমাসদর বতযমাসির এ্কটা েংস্াে ঘসট’। বেে রজিা।
‘আপরি েুব সুের কথা বসেি। রকন্তু গদেুি, রাজতারেক ইরতহাে িরণ
করার মসৈয কতটুকু গে রব আসছ?’ বেে গডািা।
‘রাজতসের ্ুসে রাজতে রছে, আজ েণতসের ্ুসে েণতে। দুইসয়র
ঐরতহারেক মুেয এ্কই। তাছাো মহামান্য েম্রাট অষ্টাদশ েুই েরতযকার অসথয
েণতেীই রছসেি, গেই ্ুসে ্তটুকু েম্ভব রছে। আর তাাঁর েন্তাি এ্বং আপিাসদর
প্রতযি পুরুষ মহামান্য ্ুবরাজ রডউক রড গবরীসক গতা েণতেী হওয়ার কারসণই
জীবি রদসত হসয়সছ। তাসক গোটা গদশ শ্রো কসর, িরণ কসর রপ্রসেে’।
‘ৈন্যবাদ’। বেে গডািা।
মুহুতয কসয়ক চুপ কসর থাকে গডািা। তারপর ওসদর রদসক এ্কবার িজর
বুরেসয় বেে, ‘আপিাসদর িাম শুসি কাউসক মুেেমাি বসে মসি হসো িা? রকন্তু
আপিার মুে গথসক আরম মুেেমািসদর ৈমযগ্রে ‘গকারআি’-এ্র িাম শুসিরছ’।
রজিােহ রতিজসির মুেই মুহুসতয অন্ধকার হসয় গেে। রিচু হসো তাসদর
মুে। কথা বেসো িা তারা।
‘আপিারা বা আপিাসদর মসৈয গকউ বা গ্রাসম গকাি মুেেমাি আসছ?’
‘গকারআি’-এ্র িাম আপিারা গকাসেসক জািসত পারসেি?’
রজিােহ রতিজসির মুেই শুকসিা হসয় উসঠসছ। তাসদর গচাসে-মুসে
প্রবে এ্কটা অস্বরস্ত।
‘গদেুি, আরম োরাপ দৃরষ্টসত এ্ প্রে কররছ িা। এ্ রবষয়টা জািা আমার
েুবই প্রসয়াজি। আপিারা আমাসক োহা্য করুি’। এ্বার অনুসরাৈ ঝসর পেে
গডািার কসন্ঠ।
রজিার গচহারায় রকছুটা উজ্জ্বেতা র সর এ্ে। রকন্তু িারেসের মুে
তেিও অন্ধকার।
রজিা িারেসের রদসক ইংরেত কসর বেে, ‘এ্ মুেরেম। িাম িারেে
আবুবকর। আমাসদর গ্রাসম এ্ই এ্কটা পররবারই মুেেমাি’।
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‘ওসয়েকাম’। িারেসের রদসক তারকসয় বেে গডািা। গডািার মুসে
ঈষৎ হারে। বেে, ‘রকছু মসি করসবি িা, আমার প্রসে আপিারা অস্বরস্তসবাৈ
কররছসেি গকি?’
রজিার গঠাসটাঁ েেজ্জ হারে সু ট উঠে। বেে, ‘েম্মারিতা রপ্রসেে, আপরি
েব জাসিি। মুেরেম পররচয় গদয়া আসের মত আর রিরাপদ িয়। োম্প্ররতক
রারে েরকারগুসো মুেেমািসদর এ্কটু তবররতার দৃরষ্টসত গদেসছ। অতীসত
এ্মিটা রছে িা। আপরি জাসিি, স্কুে-কসেসজ মুেরেম ছাত্র-ছাত্রীসদর প্রাথযিা
করার অরৈকার, মাথায় ওেিা গদয়ার অরৈকার ইতযারদ হরণ কথা হসয়সছ’।
‘আসরা আসছ, মুেেমািসদর ৈমযীয় অনুষ্ঠাি ও ৈমযীয় বক্তৃতার উপরও
রিয়েণ আসরাপ করা হসে, তাসদর ৈমযীয় বক্তৃতার উপরও রিয়েণ আসরাপ করা
হসে, তাসদর ৈমযীয় প্ররতষ্ঠাি ততরীসক রিরুৎোরহত করা হসে’। ঈষৎ গহসে
কথাগুসো গ্াে করে গডািা।
রজিােহ রতিজসির গচাসে-মুসেই সু ট উঠে রবিয়। গকাি কথা তারা
বেে িা।
গডািাই আবার কথা বেে, ‘এ্র প্রকৃত কারণ রক জাসিি? প্রকৃত কারণ
হসো, িাসের িীরত রিৈযারকরা মসি কসররছসেি মুেেমািসদরসক ইেোম
ভুরেসয় গদয়া ্াসব। রকন্তু শত গচষ্টার পসরও গদো ্াসে মুেেমািসদর মসৈয
ইেোম আরও শরক্তশােী হসয় উসঠসছ। তাই িাসের ষাট োে মুেেমািসক
িাসের এ্কটা মহে রহংো করসত শুরু কসরসছ। এ্ই রহংোরই ে ঐ
পদসিপগুসো’।
‘আপরি রপ্রসেে মাররয়া গজাসে াইি হসয় এ্ই কথা বেসছি?’ বেে
মাকয।
‘গকি বেব িা? আরম গতা ঐ রহংসুকসদর দসে িই?’
গেই বইরট তেিও রজিার হাসত।
গে িাোচাো কররছে বই।
গডািা কসয়কবার তারকসয়সছ বইরটর রদসক। এ্বার মাসকযর প্রসের উত্তর
রদসয় গডািা বেে, ‘বইটা এ্কটু গদেসত পারর আরম?’
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রজিা গ্ি এ্কটু অপ্রস্তুত হসো। গে এ্ক িজর িারেসের রদসক গচসয়
বইরট তুসে রদে গডািার হাসত। গডািা গতা অজু কসররি, তার হাসত বই গদসব রকিা
এ্টাই রছে রজিার রেৈা।
গডািা বইরট হাসত রিসয় পাতা উল্টাে। প্রথম কভার-পাতা উল্টাসতই
কসয়ক রশট কােজ গবররসয় পেে। রশটগুসো ভরতয গেো। হাসতর গেো।
গেোগুসোর রদসক গচাে পেসতই চমসক উঠে গডািা। পরররচত হস্তাির। আসরা
এ্কটু ভাসো কসর গদেে। মুেেমািসদর রকছু রীরত-িীরতর রবষসয় রেো।
গেোগুসো ভাসো কসর গদেসত রেসয় েমগ্র শরীসর এ্কটা তরেৎপ্রবাহ
গেসে গেে। এ্কদম আহমদ মুোর গেোর মতই গেোগুসো। বুকটা ৈক ৈক কসর
উঠে গডািার। তার কন্ঠ রচসরই গ্ি গবররসয় এ্ে, ‘এ্ই গেো কার?’ আতয
রচৎকাসরর মত গডািার কন্ঠ।
রজিা এ্বং ওরা চমসক উঠে গডািার কন্ঠস্বসর। চমসক ওঠা ভাব গকসট
গেসে গডািার গচহারায় উসত্তজিা ও অরস্থর ভাব সু ট উঠসত গদেে। ওরা েরতযই
ভয় গপসয় গেে। রকংকতযবযরবমূঢ়ভাসব ওরা তাকাে গডািার রদসক।
প্রথম প্রে গশষ কসরই গডািার আসরকটা প্রে, ‘এ্টা রক আপিাসদর
কারও গেো?’
‘িা’। শুকসিা কসন্ঠ রজিা বেে।
‘এ্ গ্রাসমর কারও’।
‘িা’।
‘তাহসে গক রেসেসছ?’
রজিা তৎিণাৎ জবাব রদে িা। তার মুেটা পাংশু হসয় উসঠসছ। আহমদ
মুোর কথা তারা কাউসক জািায়রি। এ্টা এ্র কাসছ প্রকাশ করা রক রঠক হসব।
এ্সদর গ্াোস্াে েরকাসরর োসথ আসছ, ব্ল্যাক ক্রসের োসথও থাকসত পাসর।
রজিার এ্েব রচন্তার মসৈযই গডািার আসরকটা প্রে ছুসট এ্ে ‘গক
রেসেসছ, দয়া কসর বেুি’।
‘আমাসদর এ্কজি গমহমাি রেসেরছসেি?’
‘গমহমাি? রক িাম?’
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জবাব রদে িা রজিা। রক জবাব গদসব গে?
অরস্থর গডািাই আবার প্রে করে, ‘রতরি রক মুেেমাি?’
‘রজ’। রজিা বেে।
‘রতরি রক এ্রশয়াি?’
‘রজ’। গডািার প্রসে রবিসয় রবসস্ফাররত হসয় উসঠসছ রজিার গচাে। তার
োসথ ভয়ও। তসব গে আশ্বস্ত হসে গডািার গচাে-মুে গদসে। গেোসি গক্রাৈ গিই,
রবসেষ গিই বরং আসছ আশার এ্কটা আকুেতা।
‘গে রক আহত রছে?’
রবিসয় প্রায় বাক-রুে রজিা বেে, ‘আপরি... আপরি... জািসেি রক
কসর এ্েব কথা?’
রজিার এ্ কথার রদসক গডািা ভ্রুসিপ মাত্রও করে িা। আসবসেউসত্তজিায় তার গঠাট কাাঁপসছ। করম্পত কসন্ঠ বেে, ‘তাাঁর িাম রক আহমদ মুো?’
গকাি কথা গ্াোে িা রজিার কসন্ঠ। গে, মাকয এ্বং িারেে যাে যাে
কসর গচসয় রইে গডািার রদসক। জেসতর েব রবিয় এ্সে গ্ি জমা হসয়সছ
তাসদর গচাসে। রক কসর এ্টা েম্ভব! গকাথায় রপ্রসেে মাররয়া গজাসে াইি েুই,
আর গকাথায় রবসদশী মুেরেম মুরক্ত েংগ্রামী আহমদ মুো! আহমদ মুোর িাম রক
কসর আসে তাসদর রপ্রসেসের মুে গথসক। শুৈু িাম আো িয়, তাসদর রপ্রসেসের
গচাসে গ্ আসবে এ্বং আকুেতা তারা গদেসত পাসে তা িাটসক গরারমওর জসন্য
জুরেসয়সটর এ্বং রহাসদর জসন্য রশররর আকুেতায় তারা গদসেসছ।
গডািা উসঠ দারেসয় ছুসট গেে যাে যাে কসর গচসয় থাকা রজিার
কাসছ। তারপর কাসপযসটর উপর হাাঁটু গেসে বসে রজিার দু’রট হাত গচসপ ৈসর
বেে, ‘বেুি, আরম রঠক বসেরছ’।
রজিা তাোতারে গচয়ার গথসক গিসম মাথা ঝুরকসয় গডািাসক বাও কসর
তার পাসয়র কাসছ বসে বেে, ‘আপরি রঠকই বসেসছি, রতরি আহমদ মুো’।
তারপর উসঠ দারেসয় ছুসট গেে ইন্টারকসমর কাসছ।
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মাকয এ্বং িারেে গচয়ার গথসক উসঠ দারেসয় অরভভূসতর মত তারকসয়
আসছ তাসদর রপ্রসেসের রদসক। তারা রকছুসতই গডািার োসথ আহমদ মুোর গকাি
রহসেব গমোসত পারসছ িা।
গডািা গটরেস াসি উসত্তরজত কসন্ঠ বেে, ‘আব্বু, আহমদ মুোর েন্ধাি
রমসেসছ, তুরম এ্ে’।
ইন্টারকম গথসক েসর এ্সে েবাইসক দারেসয় থাকসত গদসে বেে গডািা,
‘আপিারা বসুি’।
রকন্তু গকউ বেে িা। তারা মাসঝ মাসঝ তাকাসে দরজার রদসক। তারা
গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরির অসপিা করসছ।
গডািা বেে তার গচয়াসর।
এ্ই েময় ঘসর প্রসবশ করে রমিঃ প্লারতরি।
রজিা, মাকয, িারেে ঝুসক পসে েেম্মাসি বাও করে রপ্রে রমসশে
প্লারতরি রড গবরী েুইসক।
গডািা উসঠ দারেসয় তার আব্বাসক স্বােত জারিসয় রজিাসদর োসথ
তাসদর পররচয় কররসয় রদে এ্বং বইসয়র গভতর পাওয়া রশটগুসোর গেো গদরেসয়
বেে, ‘এ্টা আহমদ মুোর গেো’। তারপর বযাপারটা বুরঝসয় বেে তার
আব্বাসক।
গচাে ভরা রবিয় রিসয় গডািার আব্বা গচয়াসর বেে এ্বং েবাইসক বেসত
বেে।
গডািা বেে তার গচয়াসর এ্বং রজিারা বেে রেসয় কাসপযসটর উপর।
‘ও গকাথায়?’ গডািার রদসক গচসয়ই প্রে করে গডািার আব্বা।
‘ওাঁর এ্ই গোাঁজ গপসয়ই গতামাসক গডসকরছ আব্বা। আরম ওসদর রজজ্ঞাো
করররি এ্েিও’। বসে গডািা তাকাে রজিার রদসক।
রজিা উসঠ দাাঁোে। গডািা ও গডািার আব্বার রদসক মাথা ঝুরকসয় এ্কবার
বাও কসর বেে, ‘মহামান্য স্যার, আহমদ মুো ভাইয়া েতকাে েকাসে চসে
গেসছি’।
‘চসে গেসছি?’ গডািা ও গডািার আব্বা এ্ক োসথই বসে উঠে।
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গডািার আব্বার মুেটা ম্লাি হসয় গেে। আর হঠাৎ কসরই গ্ি চুপসে গেে
গডািার মুে। হতাশার এ্কটা কাসো গমঘ গ্ি এ্সে গছসয় গ েে তার গচহারাসক।
‘রজ হ্যাাঁ, স্যার’। বেে রজিা।
‘গকাথায় গেসছি?’ বেে গডািা। গচাসে-মুসে তার আকুে বযগ্রতা।
‘পযাররসে’।
‘পযাররসে গকাথায়?’ বেে গডািার আব্বা।
‘তা বসে ্ািরি। তসব রতরি এ্কটা রঠকািা রিসয় গেসছি’।
‘কার রঠকািা?’ বেে গডািা।
‘রঠকািাটা ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্কজি গোসকর, র্রি ওমর বায়া েম্পসকয
গোাঁজ রদসয় োহা্য কসররছসেি র রেরস্তি দুতাবােসক’।
‘রঠকািাটা রক পাওয়া ্াসব?’ রজজ্ঞাো করে গডািা।
‘রঠকািাটা আব্বা রদসত পাসরি’। বেে রজিা।
‘গক গতামার আব্বা?’ রজজ্ঞাো করে গডািার আব্বা।
‘রমিঃ িাংক মররে’। জবাব রদে রজিা।
‘ও আো’। বেে গডািার আব্বা।
গডািা ও গডািার আব্বা রিচু স্বসর মত রবরিময় করে। তারপর গডািার
আব্বা রজিাসক বেে, ‘গতামার বারেসত গতামার আব্বার কাসছ আমাসক রক রিসয়
্াসব?’
রজিা েেজ্জ মুসে গডািার আব্বাসক বাও কসর বেে, ‘েজ্জা গদসবি িা
মহামান্য স্যার, আমার আব্বাই আেসবি। কেি আেসত হসব স্যার?’
‘এ্েরি হসে ভাে হয়’। বেে গডািার আব্বা।
মাকয রজিাসক বেে, ‘আপা, আরম ও িারেে ্াই আব্বাসক রিসয় আরে’।
‘ৈন্যবাদ মাকয, তাহসে এ্েরি গতামরা ্াও’।
মাকয ও িারেে গডািা ও গডািার আব্বাসক বাও কসর ঘর গথসক গবররসয়
গেে।
গডািার আব্বা উসঠ দাোে। বেে, ‘গতামরা বসে েল্প কর। এ্কটা
জরুরী কাজ গেসর আেরছ’। বসে গডািার আব্বা গবররসয় গেে ঘর গথসক।
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গডািাও উঠে। রজিাসক কাসপযট গথসক তুসে তাসক রিসয় গো ায় বেে।
রজিা তার পাশাপারশ বেসত অস্বীকার কসর বেে, ‘্ার গ্ স্থাি তাসক
গে স্থাি গদয়াই েভযতা। আমরা রােীরা অেভয িই’। বসে রজিা গডািার পাশ
গঘাঁসষ কাসপযসট বসে পেে।
গডািা রজিার এ্কটা হাত হাসত রিসয় বেে, ‘গতামার কাসছ আমার
অসিক রজজ্ঞাো’।
‘বেুি’। বেে রজিা।
‘আহমদ মুো গতামাসদর ওোসিই রছে তাই িা?’
‘হ্যাাঁ, রক কসর জািসেি?’
‘তাসক গতামার ভাই বো গথসক। এ্েি বে ওর কারহিী’।
‘আমরা সুর গোসরর এ্ক পাহাসে রপকরিক কররছোম। আম্মা, আব্বা,
আরম ও মাকয। দূরবীসণ গদেরছোম চাররদকটা। হঠাৎ গদেোম এ্কটা োরেসক
আসরকটা োরে তাো কসর এ্ে। োমসির পাহাসে তারা িামে। তারপর েংঘাত
হসো দীঘয আৈ ঘন্টা ৈসর। এ্করদসক এ্কজি, অন্য রদসক আর েবাই। রজসত গেে
এ্কজসির পিটাই। ও পসি দশজি রিহত হসো। রকন্তু ঐ এ্কজি পাসয়
গুেীরবে হসয় আহত হসো। আমরা দূরবীসণ েব গদেোম। গশসষ গদেোম, ঐ
এ্কজি হামাগুরে রদসয় োরেসত উসঠ োরে চাোসত গচষ্টা করে। রকন্তু পারে িা।
োরেটা এ্সে ৈাো গেে আমাসদর পাহাসের গোোয়। আমরা েবাই ছুসট গেোম।
গদেোম গোকরট ড্রাইরভং রেসট অজ্ঞাি হসয় পসে আসছ। আমরা উোর কসর রিসয়
এ্োম তাসক। ইরিই গ্ আহমদ মুো তা আমরা জািসত পারোম রতরি চসে
্াবার দু’রদি আসে’।
‘ঔ েংজ্ঞাহীি হসয়রছসেি গকি?’ ভারী ও কাাঁপা কন্ঠস্বর গডািার।
কন্ঠস্বসর চমসক উসঠ রজিা তাকাে গডািার রদসক। গদেে, তার দু’গচাে
রদসয় রিিঃশসে অশ্রু েোসে। রজিা আসেই বুসঝরছে বযাপারটা। রকন্তু েম্পকযটা
এ্ত েভীর তা কল্পিা কসররি। তার মসি এ্কটা প্রে কাাঁটার মত রবাঁৈরছে, গেটা
আরও তীব্র হসয় উঠে। তাসদর রপ্রসেে-এ্র োসথ রবসদশী ও মুেরেম আহমদ
মুোর েম্পকয হসো রক গথাঁতোসিা....’।
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রজিা কথা গশষ করসত পারসো িা। গডািা তার মুসে হাত চাপা রদসয় বন্ধ
কসর রদে তার কথা। বেে, ‘এ্েব আর শুিসত পাররছ িা গবাি। তার গচসয় বে
রকভাসব রছসেি, রক রক কসরসছি। গতামরা তাসক গকমি গদসেছ’।
রজিা ৈীসর ৈীসর তার মসি থাকা প্ররতরদসির েব কারহিী, েব কথা বণযিা
করে। আহমদ মুোসক গকন্দ্র কসর িারেসের োসথ তার েন্ডসোসের কথা, পসর
িারেে েরজ্জত হবার কথা রকছুই গে বাদ রদে িা। তারপর বেে, ‘েবাই
এ্কমত, ওাঁর গচসয় রবিয়কর মানুষ গকউ গকাথাও গদসেরি। মানুষসক আপি কসর
গিবার অদ্ভুত িমতা তার’।
থামে রজিা।
এ্ই েময় ইন্টারকম কথা বসে উঠে। গডািার আব্বার কন্ঠিঃ ‘মা, রজিার
আব্বা রমিঃ িাংক এ্সেরছসেি। রঠকািা পাওয়া গেসছ’।
‘তাহসে এ্েিই আমরা পযাররে রওয়ািা হসবা আব্বা। তুরম ড্রাইভারসক
গররড হসত বে’।
‘রঠক আসছ মা’।
বন্ধ হসয় গেে ইন্টারকম।
‘আপিারা এ্েরি ্াসবি রপ্রসেে?’
‘গদে, তুরম আহমদ মুোর গবাি িও?’
‘হ্যাাঁ’। বেে রজিা।
‘তাহসে তুরম আমার গবাি িও?’
‘হ্যাাঁ’।
‘এ্রপর রপ্রসেে আর বেসব?’
রজিা মাথা ঝুরকসয় বাও করে গডািাসক এ্বং বেে, ‘বেব িা’।
এ্কঘন্টার মসৈয গডািা ও গডািার আব্বা ততরী হসয় গবররসয় এ্ে।
োরে প্রস্তুত।
মাকয ও িারেে দারেসয় আসছ চত্তসরর এ্ক পাসশ। গ্রাসমর কসয়কজি
েণযমান্য গোকও এ্সেসছ। রজিা গডািার পাসশ।
েবাই বাও কসর রবদায় জািাে তাসদর রপ্রে এ্বং রপ্রসেেসক।
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রজিা বাও কসর গোজা হসয় দাোে গডািা তাসক জরেসয় ৈসর কাসি কাসি
বেে, ‘আহমদ মুোসক দাওয়াত রদসয়ছ, আমাসক রদসে িা?’
‘রকসের দাওয়াত?’ বেে রজিা।
‘গতামার ও িারেসের শুভরদসির?’
মুেটা েজ্জায় োে হসয় উঠে রজিার। বেে, ভাইয়া রক ভাবীসক গছসে
আেসত পাসরি?
‘ওসর দুষ্ট’ বসে রপসঠ এ্কটা রকে রদসয় গডািা োরেসত রেসয় উঠে।
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৬
পূবয পযাররে। গশাি িদীর প্রথম ব্রীজ গথসক দু’শ েজ উত্তসর এ্কটা
অেযাত েরের মুসে দারেসয় সুদৃশ্য প্রাোদ তুেয এ্কটা বারে। দারেসয় আসছ
গশাসির রদসক মুে কসর। এ্ই বারেরই শীষয রতিরট গফ্লার রিসয় ব্ল্যাক ক্রে-এ্র
পযাররে গহডসকায়াটযার। রিসচর গফ্লারগুসোসক বারণরজযক কাসজ বযবহার করসছ
ব্ল্যাক ক্রে।
শীষয গফ্লাসরর এ্কটা রবরাট কি।
গেই কসির রবরাট গটরবসের গপছসি তদতযাকার ররভেরভং গচয়াসর গঠে
রদসয় দারেসয় ব্ল্যাক ক্রে এ্র প্রৈাি রপসয়সর পে রাসে ুেসছ। আর গটরবসের
ওপাসশ ৈরাপো গচাসরর মত পাংশু মুসে দারেসয় আসছ িাে এ্োকার ব্ল্যাক ক্রে
অপাসরশি কমান্ডার রমিঃ রজয়াি টুসেযা।
রমিঃ রপসয়সর পে গক্রাসৈ গচাে-মুে োে কসর তীব্র কসন্ঠ বেরছে, ‘গক
এ্কজি গোক পযাররসে আমাসদর রতিজিসক মারে, জাহাসজ হতযা করে
দশজিসক, িািসতসজর ঘারটসত আরও রতিজিসক এ্বং সুর গোসরসত হতযা করে
আরও িয় জিসক, আর গতামরা বসে গঘাোর ঘাে ঘাটছ!’
‘স্যার গোকটাসক ঘসরও আটকাসিা ্ায়রি’। মুে কাাঁচু-মাচু কসর বেে
রজয়াি।
‘আটকাসিা ্াসব গকি? গতামরা গতা গশয়াসের বাচ্চা, আর গে রেংসহর
বাচ্চা। েজ্জা কসর িা এ্েব কথা বেসত?’
‘স্যার, আমাসদর গোকসদর গচষ্টার গকাি ত্রুরট রছে িা। তাসদর জীবি
গদয়াই গতা তার প্রমাণ’।
‘আর বসো িা এ্েব কথা। মসর গতা েরু ছােে ৈরসির গোকরাই’।
‘গোকটা ভয়ািক ৈূতয স্যার?’
‘এ্র অথয গতামরা ভয়ািক গবাকা? তার িাসম গতামরা জািসত গপসরছ?’
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‘িা স্যার’।
‘অপদাসথযর দে। গোটা এ্কটা রাত, এ্কটা রদি গতামাসদর হাসত রছে
গোকটা, আর তার িাম জািসত পাররি!’
‘স্যার, ্ারা তার োসথ কথা বসেসছ তারা গকউ গবাঁসচ গিই স্যার।
‘েজ্জা করসছ িা এ্েব কথা বেসত। তাসক েুসজ গবর করার রক বযবস্থা
করসে?’
‘তার গচহারার েরঠক বণযিা গকউ রদসত পারসছ িা স্যার। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র
গ্ ড্রাইভার তাসক সুর গোসর রিসয় রেসয়রছে, গে বেসছ গোকরটর গচহারার রদসক
ভাসো কসর গে তাকায়রি। আর জাহাসজর ্ারা গবাঁসচ আসছ, তারা রবরভন্ন বণযিা
রদসে। তারা বেসছ তারা িারক গোকটার মুসের রদসক তেি তাকাবারই োহে
পায়রি’।
‘গতামার গোসকরা এ্মি অপদাথয হসে তুরম রক? বে অপদাথয িও? জাি
গোকটা গকাি গদশী?’
‘স্যার, গকউ বসে তুরকয, গকউ বসে চীিা, গকউ বসে আরবী, কারও কারও
মসত গে বেকাি রকংবা ইউসরাসপরও হসত পাসর’।
গটরবসে এ্কটা প্রচন্ড ঘুরষ গমসর গচাসে আগুি ঝররসয় বেে, ‘েদযভ,
এ্কজি গোসকর এ্ত গদসশর গচহারা হয় রক কসর?’
‘স্যার, রারে গোসয়ো দ তসরর োহা্য রিসে হয় িা। ওসদর হাসত
েব রক্ররমিাসের ছরব আসছ। গেগুসো গদেসে হয়সতা আইসডিরট াই করা
্াসব’।
‘ও! তুরম গদেরছ এ্কজি ুাঁচসক েুরিসক কাসেযাে বািাসত চাও!’
এ্ই েময় দরজায় িক হসো।
রমিঃ রপসয়সর গোজা হসয় দারেসয় গচয়াসর র সর এ্ে। তাকাে পাসশর
গছাট্ট রটরভ রিসির রদসক। তার মুেটা প্রষন্ন হসয় উঠে। গচয়াসরর হাতসের োসথ
গেট করা এ্কটা গবাতাম চাপ রদে রপসয়সর পে। অমরি দরজা েুসে গেে।
ঘসর প্রসবশ করে ‘ওকুয়া’ প্রৈাি মাইসকে গোম্বা।
‘্াও কাজ করসে। রজয়াি টুসটার রদসক তারকসয় বেে রপসয়সর পে।
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রজয়াি গবররসয় গেে।
রমিঃ রপসয়সর উসঠ দারেসয় স্বােত জািাে মাইসকে গোম্বাসক।
দু’জি বেে।
প্রথসমই কথা বেে গোম্বা, ‘গকমি আসছি রমিঃ পে?’
‘িা, ভাসো গিই রমিঃ গোম্বা। েত কসয়করদি আমরা আমাসদর রতি ডজি
গোক হাররসয়রছ’।
‘হ্যাাঁ, আরম শুিোম এ্ই কথা। উপদ্রবরট গকাসেসক আমদারি হসো?’
‘আমরা বুঝসত পাররছ িা। আমাসদর ঘারটসত ুসকরছে চুরর বা অন্য গকাি
উসেসশ্য। আমাসদর হাসত ৈরা পসেরছে। গশষ প্যন্ত ওর হাসত আমাসদর ৩৪ জি
গোক মারা পেে, রকন্তু তাসক আমরা রকছুই করসত পারোম িা’।
‘োংঘারতক বযাপারসতা!’
‘হ্যাাঁ, এ্ বযাপার রিসয়ই এ্তিণ ৈমকাোম আমাসদর অপাসরশি
কমান্ডারসক। ্াক, কাসজর কথায় আো ্াক’।
‘ াদার িারেে বাইকসক গ্ কথা বসেরছসেি, গে বযাপাসর িারক
অসিকদুর এ্রেসয়সছি?’
‘অসিকদুর মাসি আেে কাজ হসয় গেসছ’।
‘গেটা রক?’
‘বযাপারটা আরমও রঠক বুরঝ িা। মানুসষর উপর মসিাধদরহক রিয়েণ
প্ররতষ্ঠার মাৈযসম তাসক হাসতর মুসঠায় আিার তবজ্ঞারিক গক শে আরবস্কৃত
হসয়সছ। ওমর বায়ার উপর আমরা এ্ই গক শেই প্রসয়াে করসত চারে। এ্সত গে
গস্বোয় আমাসদর হাসত চসে আেসব এ্বং আমরা তাসক গ্ আসদশ করব তাই
গে পােি করসব’।
‘এ্টা েম্ভব?’ গচাে কপাসে তুসে বেে মাইসকে গোম্বা।
‘েম্ভব’ রকন্তু এ্ই জরটে কাসজর জসন্য উপ্ুক্ত রবসশষজ্ঞ কসয়কজি মাত্র
দুরিয়াসত আসছি। এ্সদর মসৈয গশ্রষ্ঠ হসেি রবজ্ঞািী গবিহাম। রতরি ৪০ বছর ৈসর
ইহুরদসদর এ্ই প্রসজসক্টর প্রৈাি রহসেসব কাজ করসছি’।
‘এ্র উপর ইহুরদসদর প্রসজক্ট আসছ?’
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‘হ্যাাঁ আসছ’।
‘গকি?’
হােে রপসয়সর পে। বেে, ‘আপরি রশশুর মত প্রে করসেি রমিঃ গোম্বা।
জুইে ইন্টারন্যাশিাে অেযািাইসজশি (JIO) ইহুরদবাদ রবসরাৈীসদর কুসপাকাত
করার জসন্য ‘মসিাধদরহক রিয়েণ’গকই প্রৈাি অে রহসেসব বযবহার কসর আেসছ।
আরব ও মুেরেম জেসতর শত শত গিতার উপর তারা এ্ই পেরতর প্রসয়াে
কসরসছ। এ্টা আমার বািাসিা কথা িয় রমিঃ গোম্বা। র িেযাসন্ডর ‘গহেরেংরক
রবশ্বরবদযােয়’- এ্র অৈযাপক B. Kwan Choe তার ‘The Social Reality
of Artificial Mind and Body Control’ শীষযক ১৩৪ পৃষ্ঠার এ্ক রিবসন্ধ
বসেসছি, ‘ইহুরদবাদীরা তাসদর রিসজসদর হাত রিরাপদ রাোর জসন্য
‘মসিাধদরহক রিয়েণ’ বযবস্থার মাৈযসম অন্যসক তাসদর বারিত হতযা ও অন্যান্য
অপরাৈ েংঘটসি বাৈয কসর। গকসিরড, রবাটয গকসিরড, মারটযি েুথার রকং, জজয
ওয়াসেে-এ্র হতযাকান্ড এ্ই বযবস্থারই ে। ইহুরদবাদ রবসরাৈী বহু আরব
গিতাসক তাসদর রাজধিরতক ও োমারজক ম্যাদা রবেজযি রদসত হসয়সছ, এ্মিরক
তারা জীবি রদসয়সছ এ্ই বযবস্থার াসদ পসেই। এ্েব োরা ইহুরদবাদীরা তাসদর
বে বে স্বাথয হারেে কসরসছ। সুতরাং ‘গকি’ তাসদর প্রসজক্ট, এ্ রজজ্ঞাোর গকাি
অবকাশ গিই’।
‘রকন্তু এ্ত বে অে ইহুরদরা মসিাপরে কসর গরসেসছ। আমরা এ্র েন্ধাি
পাইরি গকি?’
‘রমিঃ গোম্বা, বুঝসত পারসছি এ্েব কাজও গতা ওসদর মসিাপরে। ওরা
গ্ভাসব ওসদর জারতর জসন্য কাজ কসর, আমরা কররিা। জারতর জসন্যই তারা এ্
অসের েন্ধাি কসরসছ এ্বং প্রসয়াে করসছ’।
‘গকি, জারতর জসন্য গতা আমরাও কাজ কররছ? গোটা দুরিয়াসতই
আমাসদর েৃষ্টাি রমশি আসছ, আমাসদর এ্িরজও আসছ। রকন্তু আমরা গতা এ্
অসের রচন্তা করর রি’।
‘িা করার এ্কটা কারণ হসো, আমাসদর েৃষ্টািসদর েংেযা গবশী,
শরক্তসতও বে। সুতরাং আমরা ্া চাই তা এ্মরিসতই করসত পারর। রকন্তু
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ইহুরদসদর েংেযা েুব অল্প। ৈমযান্তসরর মাৈযসম তাসদর েংেযা বৃরেরও গকাি
উপায় গিই। কারণ বরি ইেরাইে বংসশর গোক হওয়া ছাো গকউ ইহুরদ হসত
পাসর িা। সুতরাং েুব কম েংেযক মানুষ রিসয় তারা তাসদর দুরিয়া গজাো স্বাথয
েংরিণ ও েম্প্রোরসণর গচষ্টা করসছ। এ্জসন্য বৃরেই তাসদর প্রৈাি হারতয়ার।
‘মসিাধদরহক রিয়েণ’ এ্ই বুরেবৃরত্তক হারতয়াসররই এ্করট’।
‘চমৎকার, চমৎকার বসেসছি রমিঃ রপসয়সর পে। ইহুরদসদর মত
প্রসয়াজি এ্েি আমাসদরও গদো রদসয়সছ’।
‘রঠক বসেসছি। প্রসয়াজি আমাসদরও গদো রদসয়সছ। আমাসদর েংেযা,
োমথয, অথয েবই আসছ। রকন্তু মুেেমািসদর আদশয- রবশ্বাসের গমাকারবো করার
গকাি অে আমাসদর গিই। এ্ই গিসত্রই আমরা প্রচন্ড রকম মার গেসয় ্ারে।
আমাসদর এ্ই পরাজয় এ্োবার জসন্যই ইহুরদসদর পথ আমাসদর অনুেরণ করা
দরকার। এ্ই গিসত্র ওমর বায়া হসব আমাসদর প্রথম রশকার’।
‘ৈন্যবাদ রমিঃ রপসয়সর। আমরা এ্ জসন্য আপিার কাসছ রচর কৃতজ্ঞ
থাকব। আমরা ্রদ, ওমর বায়াসক হাসতর মসৈয এ্সি তাসক রদসয়ই কাজ োরাসত
পারর, তাহসে গেটা গ্ রক আিসের হসব। আমাসদর বদিামও অসিক চসে ্াসব।
মুেেমািরা প্রপাোন্ডা কসর, আমরা িারক িািা ছসে বসে গক শসে মুেেমািসদর
ভুরম দেে কসর চসেরছ। ওমর বায়া ্রদ রিসজই রেসয় তার জরম আমাসদর রেসে
গদয়, তাহসে ঐ প্রপাোন্ডার মুসে প্রথমবাসরর মত রকছু ছাই রেসয় পেসব’।
‘রকন্তু এ্ই োসভর জসন্য রবরাট মূেযও রদসত হসব রমিঃ গোম্বা’।
‘রক মুো?’
‘আমাসদর োসথ আপিাসদর গ্ টাকার চুরক্ত, রবজ্ঞািী গবিহাসমর েম্মািী
তার বাইসর হসব’।
‘আমরা রারজ। কত টাকা?’
‘আনুেরেক েব েরচ েসমত মাত্র দুই োে ডোর’।
‘রাজী, রমিঃ রপসয়সর’।
‘চেুি, উঠা ্াক’।
‘গকাথায়?’
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‘রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাসমর োসথ গদো করসত’।
‘ডিঃ গবিহাম? গকাথায় উরি?’
‘উরি গতা এ্সেসছি। আিা হসয়সছ তাসক। রতরি গহাসটসে আমাসদর
অসপিা করসছি’।
‘রহপ রহপ হুরসর। চেুি তাহসে’। বসে রশশুর মত রচৎকার কসর উসঠ
দাাঁোে রমিঃ গোম্বা।
উঠে রমিঃ রপসয়সর পেও। গহাসটসে গপ ছাে তারা। িক করে রেসয় ডিঃ
গবিহাসমর কসি।
গভতর গথসক গকাি োো িা গপসয় রমিঃ রপসয়সর চাপ রদে দরজায়।
দরজা গোোই রছে। েুসে গেে।
ঘসর প্রসবশ করে রমিঃ রপসয়সর পে এ্বং রমিঃ মাইসকে গোম্বা।
রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাম তার গটরবসে বসে বই পেরছে।
ডিঃ গবিহাম দীঘযকায়। হাল্কা-পাতো েেি। গেসমরটক গচহারা। অথযাৎ
ডিঃ গবিহাম এ্কজি ইহুরদ।
বইসয়র মসৈয ডুসবরছে ডিঃ গবিহাম।
রমিঃ রপসয়সর তার রদসক এ্রেসয় বেে, ‘গুড মরিযং ডিঃ গবিহাম’।
ডিঃ গবিহাম মাথা তুসে বেে, ‘গুড মরিযং’। রকন্তু আেি গথসক উঠসেি
িা ডিঃ গবিহাম। ইংরেসত বেসত বেে োমসির গো ায়। ডিঃ গবিহাসমর প্রে
গবাৈক দৃরষ্ট রেসয় পেে মাইসকে গোম্বার উপর।
রমিঃ রপসয়সর বেে, ‘ইরি রমিঃ মাইসকে গোম্বা। গ্ কাসজর জসন্য
আপিাসক কষ্ট রদরে, গে কাজটা এ্সদরই’।
ডিঃ গবিহাম ঘরের রদসক গচসয় বেে, ‘কাসজর কথায় আো ্াক রমিঃ
রপসয়সর’।
‘রজ, আমরা প্রস্তুত’।
‘আরম রকছু শুসিরছ, তবু এ্েি বেুি আপিারা রক চাসেি?’
‘ওমর বায়া এ্কজি মুেরেম ্ুবক। তার বারে কযাসমরুি। গোম্বাসদর
এ্সস্টসটর মাঝোসি ওমর বায়ার দশ হাজার এ্কর জরম আসছ। এ্ই জরমটা ওমর
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বায়া গস্বোয় রেসয় ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা’র কাসছ হস্তান্তর
করসব। এ্ই বযবস্থা আপরি করসবি’।
‘জরম হস্তান্তসর গকি রাজী িয় ওমর বায়া?’
‘প্রথম কারণ জরম রবরক্রর গকাি প্রসয়াজি গিই। রকন্তু আেে কারণ হসো,
তারা বেসছ েৃষ্টািরা এ্ই ভাসব ভুরম রকসি বা দেে কসর গোটা দরিণ কযাসমরুি
শুন্য কসর গ সেসছ। এ্েি ওমর বায়ার জরমটুকু রবরক্র হসয় গেসেই গোটা দরিণ
কযাসমরুসি মুেেমািসদর অরস্তত্ব গশষ হসয় ্ায়। এ্ই কারসণই ওমর বায়া জরম
রবরক্রসত রাজী িয়। অন্যরদসক এ্ই জরম িা হসে েৃষ্টািসদর পররকল্পিা পূণয হয়
িা, শুৈু তাই িয়, ভরবষ্যসত অরস্তত্বও হুমরকর েম্মুরেি হসত পাসর’।
‘বুসঝরছ। এ্েি বেুি ওমর বায়া গেো পো রক জাসি?’
প্রেরটর উত্তর রমিঃ রপসয়সর পসের জািা গিই। গে তাকাে রমিঃ গোম্বার
রদসক।
গোম্বার মুসেও রবব্রত ভাব সু ট উঠে। বেে, ‘এ্ বযাপাসর েরঠক গকাি
তথয আমার জািা গিই’।
‘গে রক রববারহত’।
‘রজ িা’। বেে গোম্বা।
‘এ্সিসত্র তার গকাি চসয়ে আসছ? অথযাৎ কাউসক গে ভােবাসে রকিা?’
‘এ্টাও আমাসদর জািা গিই’।
‘গে রিয়রমত প্রাথযিা ও ৈমযগ্রে পাঠ কসর রকিা?’
‘এ্টাও জািা গিই’ বেে গোম্বাই।
‘এ্ছাো অন্য গকাি ৈরসণর গেো ও োরহতয গে পছে কসর?’
‘জািা গিই জিাব’।
‘আিসের েময় কাসক গে োথী রহসেসব গিয়? আবার দুিঃে ও রবপসদর
েময় কার উপর গে রিভযর কসর?’
‘আমরা জারি িা’।
‘এ্ই গ্ জরম গে রদসে িা, এ্টা তার রিজস্ব রেোন্ত, িা কারও বুরেসত
গে এ্টা করসছ?’
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‘এ্ই গিসত্র গে তার রপতাসক অনুেরণ করসছ। তার রপতাও এ্ বযাপাসর
আসপাশহীি রছে’।
‘গে অন্তিঃমুেী ৈরসণর গোক, িা বরহিঃমুেী?’
‘গে েুব চাপা ৈরসণর গছসে। কম কথা বো অভযাে’।
‘জীবি ্াপসির বযাপাসর ইেোম ৈসমযর বহু রবরৈ-রবৈাি ও আসদশরিসষৈ আসছ। গে রক এ্েব পুসরাপুরর গমসি চসে?’
‘বেী অবস্থায় িামা্ তাসক পেসত গদো ্াসে। তসব রিয়রমত পসে
রকিা জারি িা। ৈসমযর েব িীরত ও রবৈাি গমসি চসে রকিা বেসত পারব িা। তসব
এ্কথা রঠক গ্, ইেোম ৈসমযর প্রকৃত ও পূণয রশিা অজযসির সুস্াে কযাসমরুসি
গিই’।
‘গে রক হজ্জ কসরসছ?’
‘আমরা জারি িা’।
‘কতকগুসো মানুসষর প্রকৃরত এ্মি আসছ ্ারা শরক্তসকও প্ররতসরাৈ
করসত পাসর, আবার আদর এ্বং প্রশংোসকও প্ররতসরাৈ করসত পাসর। আবার
গকউ আসছ শরক্তসক গে প্ররতসরাৈ করসত পাসর, রকন্তু আদর বা প্রশংোর কাসছ
গভসঙ পসে। ওমর বায়া গকাি ৈরসণর গোক?’
‘শরক্ত প্রসয়ােসক ওমর বায়া পরাভূত কসরসছ রকন্তু আদসরর বযাপারটা
পরীিা করা হয় রি’।
‘ওমর বায়া গ্ স্কুে বা কসেসজ পেসতি, গেোসি রতরি রিয়রমত রছসেি
রকিা?’
‘আমরা এ্টা পরীিা করররি’।
‘গপাষাক-পররসেদ, চো-র রা ও োজাি-গোছাসিাসত গে রক রটপ-টপ?’
‘এ্ তথযও আমাসদর কাসছ গিই’।
‘গে গকাি রংসয়র গপাষাক পসর রকংবা গকাি রং পছে কসর তা রক
আপিারা জাসিি?’
‘গোাঁজ িা রিসয় বো ্াসব িা’।
‘গকাি ৈরসণর োবার গে পছে কসর?’
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‘এ্টাও আমাসদর জািা গিই’।
‘আো আপিারা গতা তার উপর অসিক তদরহক রি্যাতি চারেসয়সছি।
গে রক মুে বুসজ েব েহ্য করার িমতা রাসে, িা মাসঝ মাসঝ রচৎকার কসর?’
‘মাসঝ মাসঝ রচৎকার কসরসছ’।
‘তার হাসতর গেো গদসেসছি? তার হাসতর গেো রক পররেন্ন, স্পষ্ট ও
েমমারত্রক, িা রবশৃঙ্খে? এ্কই েমসয় বা রবরভন্ন েমসয় রবরভন্ন ৈরসণর গেো হয়
রকিা, বািাি ভুে করা তার অসভযে রকিা?’
‘দুিঃরেত এ্ তথয আমাসদর জািা গিই’।
‘তার হাটযরবট, রক্তচাপ, হরসমাি, গচাসের তারার মাপেহ দৃরষ্টশরক্ত
ইতযারদ আপিারা গরকডয কসরসছি রক?’
‘িা, এ্গুসো আমরা প্রসয়াজি মসি করররি’।
রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাম আর গকাি প্রে করে িা। এ্কটুিণ চুপ কসর
থাকে। তারপর বেে, ‘মুেেমািসদর রবরুসে আপিাসদর েোইসয় আরম
আপিাসদর োহা্য করসত রাজী হসয়রছ এ্বং োহা্য করব। রকন্তু আমার এ্
োহাস্যর পথটা েুবই জরটে। এ্জসন্য আপিাসদরসকও রকছু কাজ করসত হসব’।
এ্কটু থামে ডিঃ গবিহাম। তারপর আবার শুরু করে, ‘মসিাধদরহক
রিয়েণ আসরাসপর বযাপারটা এ্কটা জরটে প্ররক্রয়া। ্াসক রিয়েণ করসত চাই,
গব্রিওসয়ভ োেরমশি এ্বং অপসটা-ইসেক্ট্ররিকযাে কিসোে গক শসের মাৈযসম
গভতর গথসক তার মসিাধদরহক পররবতযি আিসত হসব। এ্জসন্য তার স্বভাবপ্রকৃরত, গমজাজ-মরজয, রবশ্বাে-কময ইতযারদ েম্পসকয জািা প্রসয়াজি। তাহসে
রিয়েণ প্ররতষ্ঠার কাজটা েহজ হসয় ্ায়। সুতরাং গ্ প্রেগুসো আরম করোম তার
জবাব েংগ্রসহর গচষ্টা করুি। ওমর বায়াসক আপিারা গকাথায় গরসেসছি?’
‘আমাসদর এ্ক ঘারটসত বেী আসছ’।
‘বেী ্েি হসয় গেসছ, তেি গছসে রদসে তার উপর কাজ করার সুস্াে
হসব িা। সুতরাং বেী তাসক রােসত হসব রকন্তু তাসক বেী পররসবসশ বাাঁৈা ্াসব
িা। অথযাৎ ঐ পররসবসশ থাকসে গে অহরহ বেীসত্বর চাপ অনুভব করসব এ্বং
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এ্কটা প্ররতসরাৈ স্পৃহা তার মসৈয জােরুক থাকসব, গে পররসবসশ তাসক রাো
্াসব িা’।
‘গেটা রকভাসব েম্ভব?’ বেে রপসয়সর পে।
‘বেরছ। তাসক এ্মি জায়োয় রােসত হসব গ্োি গথসক তার পাোবার
সুস্াে থাকসব িা। রকন্তু গভতসর গে তার বারের মতই স্বাৈীি পররসবসশ থাকসব।
এ্ ঘর গথসক গে ঘসর ্াওয়া, টয়সেট ড্রইং রুসম ্াওয়া, বযায়াম পায়চারী করা,
ইো ও পছেমত োওয়া, বই পো, োি-বাজিা করা, েল্প ও হারে-ঠাট্টা করা,
র ে গদো, ইতযারদর তার সুস্াে থাকসত হসব। ্াসত কসর তার মসির উপর
গকাি চাপ িা থাসক। আর তাসক এ্কজি উপ্ুক্ত েংেী রদসত হসব। গে সুেরী,
বুরেমরত ও বাকপটু হসব। তাসক রিসয়াে করা হসব ওমর বায়ার পররচাররকা
রহসেসব। রকন্তু ওমর বায়াসক তদরহক ভাসব জয় করাই হসব তার কাজ। ওমর বায়ার
চররত্র ্রদ িষ্ট করা ্ায়, তাহসে তার আদরশযক প্ররতসরাৈ ধ্বসে পেসব। গেই
পররসবসশ তার উপর মসিাধদরহক রিয়েণ প্ররতষ্ঠার কাজ েহজ হসব। আমার দীঘয
অরভজ্ঞতায় আরম গদসেরছ, আদশযবাদী মুেেমাি, এ্মিরক আৈা আদশযবাদী
মুেেমািসকও ইোমত মসিাধদরহক রিয়েসণ আিা ্ায় িা। তাসদর মািরেক
প্ররতসরাৈটা এ্তটা েবে ও েরক্রয় থাসক গ্ রবপরীতমুেী গব্রিওসয়ভ োেরমশি
এ্বং অপসটা-ইসেক্ট্ররিকযাে কিসোে প্রসচষ্টা বার বার তার কাসছ ধ্বসে পসে। এ্
জসন্য েব গিসত্রই প্রথম প্রসদযাে গিয়া হসয়সছ মুেেমািসদর চররত্র িষ্ট করার।
মদ, টাকা, সুেরী িারী- এ্ই রতিরটসকই বযবহার করা হসয়সছ তাসদর িষ্ট করার
জসন্য। েরতযকার আদশযবাি মুেেমাি ্ারা, তাসদর গিসত্র এ্ অেও গকাি কাজ
গদয়রি। তসব আৈা আদশযরিষ্ঠরা আদশযহীিসদর মতই রকছুটা সুস্াে েন্ধািী হয়।
তাসদর গিসত্র এ্ই রতিরট অে বযবহার কসর ে পাওয়া গেসছ। তাসদর চররত্র িষ্ট
করার পর তাসদরসক েুব েহসজই মসিাধদরহক রিয়েসণর মসৈয এ্সি ্া ইসে তাই
করাসিা হসয়সছ। ওমর বায়ার গিসত্র অথয ও মদ গকাি কাজ গদসব িা। সুেরী ও
বুরেমরত িারী রদসয় তাসক েহসজই জয় করা ্াসব, কারণ গে অরববারহত।
আপিাসদর এ্ই গচষ্টাই করসত হসব’।
‘আপিার কাজ কেি শুরু হসব?’ বেে রমিঃ রপসয়সর পে।
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‘ওমর বায়াসক িতুি পররসবসশ স্থািান্তর করার পর আমার কাজ শুরু
হসব। গ্ গমসয়সক ওমর বায়ার েংেী রিবযাচি করসবি, তার কাছ গথসক আরম ্রদ
েহস্ারেতা পাই, তাহসে দ্রুত ে পাওয়া ্াসব। সুতরাং গমসয়রটর রেসেকশি
ভাে হওয়া চাই’।
‘রচন্তা করসবি িা, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র মরহো গস্কায়াড েবরদক রদসয়ই গ্ােয।
তাছাো তাসদর গ্াোস্াসের মসৈয বহু ভাসো গমসয় রসয়সছ। টাকা হসে বাসঘর
গচাে রমসে রমিঃ গবিহাম’। বেে রপসয়সর পে।
‘আর রকছু?’ বেে ডিঃ গবিহাম।
‘আর রকছু গিই ৈন্যবাদ’। বসে রমিঃ রপসয়সর পে উসঠ দাাঁোে। উঠে রমিঃ
গোম্বাও।
রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাম আবার মসিাস্াে রদে তার বইসত।

ওমর বায়া েিয কররছে, তার োসথ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকসদর োরাপ
বযবহার কসম গেসছ। এ্কটু ভাসো োবার-দাবারও পাওয়া ্াসে। রকন্তু হঠাৎ
ব্ল্যাক ক্রসের গোকরা তার োসথ েুবই ভাসো বযবহার করসত োেসো। োবাসরর
মািও হঠাৎ উন্নত হসয় গেে। গে রবরিত হসয় ব্ল্যাক ক্রসের এ্কজি গোকসক, গ্
তাসক গেরদি োবার রদসত এ্সেরছে, রজজ্ঞাো করে। গোকরট বেে, ‘আমরা রকছু
জারি িা স্যার। মানুসষর মমতা েব েময় এ্ক রকম থাসক িা। শত্রু রমত্র হসয় ্ায়,
রমত্রও শত্রু হসয় ্ায়’।
ওমর বায়া গভসব গপে িা, তার েম্পসকয ব্ল্যাক ক্রসের মত পররবতযি
রকভাসব েম্ভব। ওমর বায়া রকভাসব ব্ল্যাক ক্রে-এ্র রমত্র হসত পাসর? েব ভাবিার
পর ভাবে, আল্লাহর োহা্যও গতা গকািভাসব আেসত পাসর!
গেরদি রাত ১২টা। ওমর বায়া শুসয় পসেসছ রকন্তু ঘুমায়রি। রপসয়সর পে
প্রসবশ করে তার ঘসর। দাাঁোে এ্সে ঘসরর মাঝোসি।
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ওমর বায়া শুসয় গথসকই তার রদসক পাশ র রে।
ওমর বায়া পাশ র রসতই রপসয়সর পে বেে, ‘আরম দুিঃরেত ওমর বায়া।
গতামাসক কষ্ট করসত হসব। আমরা এ্ জায়ো বদসে গ েসত চাই। আজ রাসতই।
এ্কটু পসর গতামাসক রিসয় ্াসব’।
ওমর বায়া গকাি কথা বেে িা। তসব রপসয়সর পসের কথায় অবাকই
হসো। রপসয়সর পে গকাি বযাপাসর ওমর বায়ার কাসছ দুিঃে প্রকাশ এ্ই প্রথম
করে।
রপসয়সর পে কথা গশষ কসর ্াবার জসন্য ঘুসর দারেসয়ই আবার থমসক
গেে। ওমর বায়ার রদসক আবার ঘুসর দাাঁোে গে। বেে, ‘ওমর বায়া, গতামার বে
ৈরসির গকাি অসুরবৈা হসে িা গতা?’
‘আটক বযরক্তর এ্েব রিসয় ভাবার অবকাশ গকাথায়?’
‘গদে, গতামার প্ররত অরবচার হসয়সছ। আমরা এ্েি মত পাসল্টরছ। গকাি
রকছুসত গতামাসক বাৈয করা আমাসদর দারয়ত্ব িয়। ‘ওকুয়া’র োসথ আমাসদর
চুরক্ত রছে, আমরা গতামাসক আটসক রাোর দারয়ত্ব পােি করব, গতামাসক রদসয়
্রদ রকছু করাসত হয় তারা তা করাসব। আমরা িই। শুরুসত অসথযর প্রসোভসি
আমাসদর গোকসদর তারা রমেোইড কসরসছ। আমরা আর গেটা হসত রদরে িা।
তাসদর কাজ তারা করসব, আমাসদর কাজ আমরা করব। গতামার োসথ আমাসদর
গকাি বযরক্তেত শত্রুতা গিই। সুতরাং গতামাসক আটসক রাো ছাো গতামার প্ররত
আমাসদর পি গথসক আর গকাি অরবচার হসব িা’।
কথা গশষ কসরই ঘুসর দারেসয় চসে গেে রপসয়সর পে। ওমর বায়ার গকাি
কথা শুিার অসপিাও করে িা।
ওমর বায়া েরতযই অবাক হসো রপসয়সর পসের কথায়। এ্কটু েুশীও
হসো। ্াক, রপসয়সর পসের কথা ্রদ েরতয হয়, তাহসে ব্ল্যাক ক্রসের োরাপ
আচরণ গথসক অন্তত বাাঁচসব গে। রকন্তু রপসয়সর পে রক েতয কথা বসেসছ? রমথযা
বেসব গকি? ওমর বায়াসতা তাসদর কাছ গথসক রকছু চায়রি। তাছাো রপসয়সর
পসের কথা গ্ েতয, তার প্রমাণও গতা ইরতমসৈযই পাওয়া গেসছ। ব্ল্যাক ক্রে
এ্েি গথসক তাসক ভাে োবার রদসে এ্বং ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোসকরা তার োসথ
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বো ্ায় ভােই বযবহার করসছ। অবসশসষ গে ভাবে রপসয়সর পসের কথা েরতয
গহাক রমথযা গহাক তার হারাবার রকছু গিই। গ্ োরাপ অবস্থায় গে গপ সছসছ, মৃতযু
ছাো এ্র গচসয় বে আর রকছু আসছ!
রিসজর অবস্থার কথা ভাবসত রেসয় তার মসি পেে তার মাসয়র কথা,
তার আব্বার কথা, গছাটসবোর িৃরত রবজরেত তাসদর গেই েবুজ উপতযকার কথা
এ্বং েহজ-েরে তার জারতর গোকসদর কথা। এ্েি গে েব রকছুই গিই। তার
আব্বার মৃতযু র পরই েৃষ্টাি রমশিারী ও েৃষ্টাি এ্িরজওসদর গদ রাত্ম গবসে ্ায়।
তার রপতার স্থাি গে পূরণ করসত পাসর রি। সে েৃষ্টাি রমশিারী ও েৃষ্টাি
এ্িরজওসদর গোপি েোেবাদী েংেঠি ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট
আরিকা’ (ওকুয়া)-এ্র হাসত পরারজত হসত োেে মুেেমািরা। জরম ও ঘর-বারে
হাররসয় মুেেমািরা রবতারেত হসো দরিণ কযাসমরুি গথসক। ওমরা বায়াসকও
পাোসত হসো। তার মা রিষ্ঠুরভাসব রিহত হসো ‘ওকুয়া’র হাসত। আজ গে রিসজও
‘ওকুয়া’র হাসত বেী। এ্কটা দীঘয রিিঃশ্বাে গ েে ওমর বায়া। ‘ওকুয়া’গদর
গপছসি, েৃষ্টাি রমশিারী ও েৃষ্টাি এ্িরজওসদর গপছসি রসয়সছ পািাসতযর
গদশগুসো। অেহায় মুেেমািসদর গকাি োহা্যকারী গিই। ইেোসমর িাসম,
মুেেমািসদর িাসম গকাি োহা্য করাসক ‘গম েবাদ’ বো হসে, বো হসে এ্সক
োম্প্রদারয়কতা। এ্টা বো হসে এ্ই কারসণ ্াসত ইেোম ও মুেরেম িাসমর
েংেঠিগুসো কাজ করার সুস্াে িা পায়। মুেরেম রবসশ্বর অসিক েরকার তাসদর
াসদ পসে ‘গম েবাদ’ ও ‘োম্প্রদারয়কতা’ রবসরারৈতার িাসম ইেোম ও
মুেেমািসদর অগ্রেরত রুে করসছ।
পাশ র রে ওমর বায়া। ভাবিা তার অন্যরদসক গমাে রিে, গেরক গকাি
রদি মুরক্ত পাসব এ্সদর কবে গথসক। ব্ল্যাক ক্রে কয়রদি তার োসথ এ্ই ভাে
বযবহার করসব। এ্ক েময় রিিয় তাসক তুসে গদসব ‘ওকুয়া’র হাসত। ‘ওকুয়া’
তাসক রক করসব গে ভাসো কসরই জাসি। মসি পেে আহমদ মুোর কথা। রতরি
রক জািসত গপসরসছি ওমর বায়ার কথা? জািসত পারসে রক হসব, রতরি কতরদক
োমোসবি। র রেরস্তি দূতাবাসের গোকসদর কাছ গথসক গে আহমদ মুোর েল্প
শুসিসছ। কত বে বে কাজ রতরি কসরসছি এ্বং করসছি। এ্ক ওমর বায়ার কথা
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ভাববার রক তার েময় আসছ! এ্মি আশা করাও স্বাথযপরতা। এ্কজি বযরক্তর
গচসয় জারত অসিক বে। গেই জারতর কাসজ রতরি বযস্ত। িা, তার আোর দরকার
গিই।
ভাবিা আর এ্গুসত পারে িা ওমর বায়ার। পাসয়র শসে গে র সর
তাকাে। গদেে ঘসরর গভতসর চারজি গোক। ওমর বায়া তাসদর রদসক তাকাসতই
বেে, ‘আপরি উঠুি। আমরা এ্েরি ্াত্রা করব’।
উঠে ওমর বায়া।
ওমর বায়া রবরিত হসো, তাসক এ্বার ওরা বাৈে িা। এ্ প্যন্ত গে
রতিবার স্থাি পররবতযি কসরসছ। প্রসতযক বারই তার হাত-পা গবসৈ পশুর মত
োরেসত ছুসে গ সে তাসক রিসয় ্াওয়া হসয়সছ।
চারজি তাসক চাররদক গথসক রঘসর রিসয় চেে। তাসদর প্রসতযকরই
পসকসট হাত। অথযাৎ তাসদর প্রসতযসকরই হাসত ররভেবার। বারের গভতসরর
চত্তসর দারেসয়রছে োরে। মাইসক্রাবাে। জািাোগুসোসত রঙীি কাাঁচ োোসিা।
বাইসর আসরা দু’জি দারেসয়রছে। তাসদর হাসত গস্টিোি।
ওমর বায়াসক োরের মাঝোসি বরেসয় চাররদসক রঘসর থাকে ওরা
পাাঁচজি। গস্টিোি ৈারী এ্কজি ড্রাইভাসরর পাসশ বসেরছে।
োরে চেসত শুরু করে। োত ঘন্টা ৈসর চেে োরে।
গকাথায় তাসক রিসয় ্াওয়া হসে? িাসের বাইসর গকাথাও? ওমর বায়া
রজজ্ঞাো কসরও এ্র জবাব পায়রি। ভদ্র কসন্ঠর উত্তর গপসয়সছ, ‘আমাসদর রকছু
বোর হুকুম গিই। আপরি কতযাসক রজজ্ঞাো করসেই ভাে করসতি’।
অবসশসষ োরে থামে।
োরের দরজা েুসে গেে।
ওমর বায়া োরে গথসক গিসম গদেে এ্কটা বারের চত্তসর গে িামে।
চত্তররটর চাররদক রদসয়ই বারের গদয়াে। এ্কটা কররসডার রদসয় োরে প্রসবশ
কসরসছ এ্ চত্তসর। কররসডাররটর মুসেও দরজা।
‘চেুি’। বসে এ্কজি গস্টিোিৈারী ওমর বায়াসক োমসির এ্কটা
দরজার রদসক ্াবার ইংরেত করে।
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ওমর বায়া চেে গেরদসক।
দু গস্টিোিৈারীর এ্কজি ওমর বায়ার আসে, অন্যজি তার গপছসি।
গঠো রদসতই দরজা েুসে গেে।
তারা এ্কটা কররসডার ৈসর এ্রেসয় চেে। কররসডাররট গশষ হসো আর
এ্কটা গেসট। গেসট তারা দাোে। গস্টিোিৈারীসদর এ্কজি ওমর বায়াসক
বেে, এ্ই বারেসত আপরি থাকসবি। েম্মাসির োসথ রাো হসব। রকন্তু আপরি ্রদ
পাোবার গকাি প্রকার গচষ্টা কসরি, তাহসে আপরি ভয়ািক রবপদ গডসক
আিসবি। আপিাসক অেম্মাি করার হুকুম গিই রকন্তু পাোসত গচষ্টা করসে হতযা
করার হুকুম আসছ। গচসয় গদেুি, বারেটার চাররদক গস্টিোিৈারী োবযি রণক
প্রহরী দারেসয় আসছ। বারের গভতসর রসয়সছ বাবুচযী ও ায় রমাে োটার
গোকজি। তারা েকসেই ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক। আর আপিাসক গদো শুিার জন্য
রসয়সছ এ্কজি পররচাররকা। আপরি েন্ডসোে িা করসে েুব ভােই থাকসবি’।
কথা গশষ কসর দরজায় িক করে গোকরট।
দরজা েুসে গেে।
তদসঘযয-প্রসস্থ েমাি এ্কজি ভীমাকৃরতর গোক গোো দরজায় দারেসয়।
তার গদহটা ্ত বে তার মাথাটা তত গছাট। গছাট মাথারট কারমসয় গবে করা।
অথবা মাথায় গকাি রদি চুেই ওসঠরি। মুেরট তার মােভূরমর মত এ্বসোগথবসো। োসপর মত কুতকুসত গছাট দুরট গচাে।
গোকরটসক গদসে ওমর বায়ার রকছু ভয়ও হসো, তার োসথ েৃরষ্ট হসো
প্রবে এ্ক রবতৃষ্ণার। এ্ই রক্ররমিােটার োসথই তাসক থাকসত হসব।
গস্টিোিৈারী গেই গোকরট দরজায় দাোসিা মানুষ িামক রপন্ডটাসক
েিয কসর বেে, ‘মরশসয় রেটে, ইরিই আমাসদর গমহমাি। এ্সক রমে এ্রেো
গগ্রে-এ্র কাসছ রিসয় ্াও’। বসে ওমর বায়াসক ইংরেত করে গভতসর ্াওয়ার।
ওমর বায়া ুসক গেে গভতসর।
গভতসর ুসক গদেসত গপে, াাঁকা চত্বসরর উপর ছরবর মত সুের এ্কটা
বাংসো। চাররদক রদসয় প্রাচীর গঘরা। উপসর সুের িীে আকাশ। বাতাসে েমুসদ্রর
গোিা েন্ধ। গেরক তাহসে েমুসদ্রর তীসর গকাথাও?
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চত্তরটাসক ভূরম েমতে গথসক অসিক উচু বসে মসি হসে ওমর বায়ার
কাসছ। তাহসে চত্তসরর রিসচও রক বারে-ঘর আসছ। িা পাহাসের গকাি রটোয়
বারেটা?
েুব ভাসো োেে বারেটা ওমর বায়ার।
ওমর বায়া হাটরছে মরশসয় রেটে িামক মানুষ রপন্ডটার গপছসি গপছসি।
এ্ক জায়োয় এ্সে গোকরট ওমর বায়ার োমসি গথসক এ্ক পাসশ েসর
হাাঁটসত োেে আবার গেই গেসটর রদসক।
মরশসয় রেটে- এ্র গদয়াে োমসি গথসক েসর গ্সতই ওমর বায়ার গচাে
রেসয় পেে োমসির এ্কটা ঘসরর দরজায় দাাঁোসিা এ্কটা তরুণীর উপর।
প্রথম দৃরষ্টসতই ওমর বায়ার মসি হসো গে পসট আকা এ্কটা রিেুাঁত ছরব
গদেসছ। রকন্তু ছরবরটর ্েি গঠাাঁট িসে উঠে ভুে ভাঙে ওমর বায়ার। কষ্ট কসর
গচাে গে িারমসয় রিে তার রদক গথসক।
‘আসুি। আমার িাম এ্রেো গগ্রে। গভতসর আসুি। আপিার কসি
আপিাসক গপ সছ রদসয় আরে’। রমরষ্ট কসন্ঠ স্বােত জািাে গমসয়রট।
মরশসয় রেটে িামক গোকরটসক গদসে ওমর বায়ার মিটা ্তোরি
োরাপ হসয় উসঠরছে, গেটা এ্েি আর গিই।
গমসয়রট দরজার এ্ক পাসশ েসর দারেসয়রছে।
ওমর বায়া প্রসবশ করে কিরটসত।

পরবতযী বই
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