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উসে-পাসে কাগজটা আহমদ মুসা বার বার পড়ল। না পখরষ্কার ললিা।
ললিায় খবন্দুমাত্র দ্ব্যর্থসবাধকতা লনই। ‘১৩১-এর খস, রূসয় আনাতসল লেলা ফগথ’স্পষ্টাক্ষসর ললিা। খকন্তু এই নাম্বাসর লকান বাখড় লনই।
গতকাল দু’বার এসস লস তন্ন তন্ন কসর িুুঁসজ লগসে। লিাুঁজায় লকান ফাুঁক
রাসিখন। খকন্তু বাখড়টা পাওয়া যায়খন। একশ’ একখত্রশ-এর এ,খব,খস, খকেুই লনই।
খকন্তু মন তার মানসে না। পরাজয় স্বীকার কসর খনসত রাখজ হসে না তার
মন।
গতকাল দু’বারই খদসনর লবলা িুুঁসজসে। আর রাসত িুুঁজসব মসন কসর
রুসয় আনাতসল লরাসের লসই খনখদথষ্ট স্থাসন এসস নামল আহমদ মুসা টযাখি লর্সক।
রাত তিন ৯টা।
খিকানার সন্ধাসন খকেুক্ষণ ঘুরাঘুখরর পর আহমদ মুসা খিক করল
ললাকসদর আজসক লস খজসেস করসব। ১৩১নং বাখড়সত খগসয় নক করল আহমদ
মুসা। মুহূতথ কসয়ক পসর দরজা লিালার শব্দ হসলা। দরজা অল্প ফাুঁক কসর একটা
মুি বলল, ‘খক সহসযাখগতা করসত পাখর আপনাসক। কাসক চাই আপনার?’
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‘আখম একজন খবসদশী। ‘১৩১-এর খস’ বাসাটা আখম িুুঁজখে। দয়া কসর
সাহাযয করসত পাসরন?’ খবনীতভাসব বলল আহমদ মুসা।
দরজাটা এবার িুসল লগল।
একজন তরুণী লিালা দরজায় এসস দাুঁড়াল। বলল, ‘নাম্বারটা আপখন
লকার্ায় লপসলন?’
‘নাম্বারখটর মাখলক খযখন তারই ললিা খিকানা লর্সক তুসল খনসয়খে’।
‘যাই লহাক, আপনার ভুল হসয়সে। এ ধরসণর লকান নাম্বার এ রাস্তায়
লনই। এ রাস্তায় লকান নাম্বাসরর সাসর্ই এ,খব,খস ইতযাখদ ধরসণর লকান খকেুর
সংসযাজন লনই।’
আহমদ মুসা ভাবখেল। লমসয়খটর কর্ার জবাসব খকেু বলল না।
‘আপনার অসুখবধার জসে দুুঃখিত। ওসক’। বসল দরজা বন্ধ করসত
যাখেল লমসয়খট। আহমদ মুসা বলল, ‘দয়া কসর খক বলসবন, আপনার আব্বার
নাম খক?’
লমসয়খটর মুি মুহুসতথর জসে মখলন লদিা লগল। তারপরই লহসস উসি
বলল, ‘বুঝসত লপসরখে আপখন জানসত চাসেন এ বাখড়টাই আপনার বাখিত বাখড়
খকনা। না তা নয়। আখম ও আমার আম্মা োড়া এ বাখড়সত আর লকউ র্াসকন না’।
‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা সসর এল তাসদর বাখড়র লগট লর্সক।
খপতার নাম খজসেস করায় লমসয়খটর মুি মখলন হওয়া লর্সক আহমদ মুসা বুঝল,
তার আব্বা লনই। ওরা ‘খসংগল’ পযাসরন্ট ফযাসমখল। এমন খবসয় বখহভূথত মা ও
সন্তাসনর খসংগল ফযাখমখল এিন পাশ্চাসতয হাজার হাজার। খকন্তু খবরাট এক দুখভথক্ষ
তাসদর মসন। লমসয়খটর ম্লান মুসি লদিা লগসে তারই একটা প্রখতেখব।
রাস্তায় লনসম এল আহমদ মুসা। খকন্তু লকার্ায় যাসব লস!
আহমদ মুসা খশখর্ল পাসয় আনমসন সামসনর খদসক হাুঁটসত লাগল।
েুসের খিকানা খনসয়ই লস ভাবসে। তার মন খকেুসতই লমসন খনসত পারসে না লয,
খম. ফ্াংক তাসক ভুল খিকানা খদসয়সে খকংবা েুসে ভুল খিকানা খলসিসে। খকন্তু লস
খনসজর লচাসিই লদিসত পাসে ১৩১-এর সাসর্ লকান এ,খব,খস লনই এবং লমসয়খটও
তাই বলল। তাহসল?
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খিকানা ললিা কাগজখটর ওপর আবার নজর বুলাল আহমদ মুসা। লদিল,
১৩১-এর ‘খস’ খলসি তার পাসশ আবার ‘+’ খচহ্ন লদয়া আসে। চমসক উিল
আহমদ মুসা। এিাসন ‘+’ খচহ্ন লকন? এর অর্থ খক এই লয, ১৩১ লর্সক ‘োস’
অর্থাৎ সামসনর খদসক ‘খস’ অর্থাৎ খতন নাম্বার বাখড়টাই েুসের হসব? সংসকসত খক
এটাই বুঝাসত লচসয়সে?
আহমদ মুসা মুি তুসল লদিল। লস লয বাখড়র সামসন এসস দাখড়সয়সে,
লসই বাখড়খটই ১৩১-এর পর খতন নাম্বার বাখড়। তাহসল এিাসনই খক েুসে র্াসকন?
খকন্তু আবার ভাবল, েুসে খিকানা এভাসব খলিসব লকন? না, এিাসন
খিকানা ললিার এরকম একটা প্রচলন আসে, যা অসনসকই ইো হসল খলসি র্াসক।
হিাৎ একাখধক নারী কসন্ির চাপা খচৎকাসর আহমদ মুসা চমসক উিল।
আহমদ মুসা যাসক েুসের বাখড় বসল ভাবসে, লসিান লর্সকই এই খচৎকার
আসসে। ধ্বস্তাধ্বখস্তর একটা শব্দও কাসন আসসে আহমদ মুসার।
রাস্তা লর্সক েুটল আহমদ মুসা বাখড়টার খদসক।
বাখড়র সামসন দু’লটা গাখড় দাখড়সয় আসে। একটা সাধারণ মাইসক্রাবাস,
আসরকটা অতযন্ত দামী গাখড়।
আহমদ মুসা গাখড় বারান্দা পার হসয় লাফ খদসয় বারান্দায় খগসয় উিল।
সামসনই একটা দরজা। সম্ভবত বাখড়র ড্রইং রুম। ধ্বস্তাধ্বখস্ত লর্সম লগসে। ভয়াতথ
নারী কন্ি এবার খচৎকাসরর বদসল লকুঁসদ লকুঁসদ জীবন খভক্ষার জসে অননয়খবনয় করসে।
আহমদ মুসা দরজায় মৃদু চাপ খদল। দরজা নসড় উিল। িুখশ হসলা
আহমদ মুসা, দরজা লিালা আসে লদসি। দরজা লিসল লকৌতুহলী আগন্তুসকর মত
ঘসর প্রসবশ করল আহমদ মুসা। যিন আহমদ মুসা ঘসরর লভতর পা রািল, তিন
একখট কন্ি খচৎকার কসর বলসে, ‘লশারসগাল না র্ামাসল লতামাসদরও লবুঁসধ খনসয়
যাব আমরা। তাসত আমাসদর মজাই হসব। আহমদ মুসা লদিসত লপল, একজসনর
পাসয়র ওপর লুখটসয় পসড় একজন মখহলা কাুঁদসে। পাসশই আসরকখট তরুণী
গড়াগখড় খদসয় কাুঁদসে। এসদরসক লক্ষয কসরই ঐ কন্িখট খচৎকার কসর উসিখেল।
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আর আহমদ মুসা, তার সামসনই লদিসত লপল হাত-পা বাুঁধা একজন ললাকসক
দু’জন ললাক খনসয় আসসে। একজন ধসরসে দুই পা, আসরকজন হাত।
আহমদ মুসাসক ঢুকসত লদসিই ললাক দু’খট বাুঁধা ললাকখটসক লেসড় খদসয়
লসাজা হসয় দাুঁড়াল। অে খদসক পাসয়র ওপর লুখটসয় পড়া মখহলাসক শাসাখেল
লয ললাকখট লসও খফসর দাুঁড়াল।
লমাট ওরা খতনজন।
‘লক তুই? খক চাস এিাসন?’ সামসন দাড়াসনা দু’জসনর একজন খচৎকার
কসর বলল।
তার খচৎকাসর লমসঝয় গড়াগখড় লদয়া লমসয় দু’খট এখদসক খফসর
তাখকসয়সে।
‘রাস্তা খদসয় যাখেলাম, কান্নাকাখট লদসি এলাম’। অতযন্ত শান্ত কসন্ি
লগাসবচারা ভংগীসত বলল আহমদ মুসা।
‘খিক আসে প্রাসণর ভয় র্াকসল লযখদক খদসয় এসসখেস লসখদক খদসয়
লকসট পড়’। বলল ওসদর একজন।
‘খকন্তু বুঝসত পারখে না আখম, এিাসন খক হসে?’
‘আবার কর্া’ বসল একজন লতসড় এল আহমদ মুসার খদসক। কাোকাখে
এসস বলল, ‘তুই খক কাসন শুনসত পাস না? আমরা খক বসলখে?’
‘শুনসত লপসয়খে। খকন্তু ললাকখটর খক অপরাধ? তাসক এইভাসব লবুঁসধ
খনসয় যাসেন লকন?’
‘েুসুঁ চাটা লদিখে বড় পাখজ, বসল কাোকাখে এসস দাুঁড়াসনা ললাকখট
আহমদ মুসার নাক লসক্ষয প্রচন্ে এক ঘুখি চালাল।
আহমদ মুসা মার্া একটু খনচু কসর তার ঘুখি চালাসনা হাতটাসক বাুঁহাত
খদসয় কনই বরাবর ধসর লফসল োন হাত খদসয় তার লকামসরর লবেটা ধসর তাসক
একটাসন শূসে উখিসয় খনল এবং েুসড় মারল তার সামসনর খদ্ব্তীয় ললাকখটর
ওপর। ওরা দু’জসনই আেসড় পড়ল মাখটসত।
তৃতীয় জন লয মখহলাসক শাসাখেল লস হাসত খরভলবার তুসল খনসয়সে।
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খকন্তু আহমদ মুসা ললাকখটসক েুসুঁ ড় লফসলই ঝাুঁখপসয় পড়ল ঐ ললাকখটর
ওপর। লস খরভলবার তাক করার আসগই আহমদ মুসা তার ওপর খগসয় পড়ল।
আহমদ মুসা পসড় খগসয়ই তার হাত লর্সক খরভলবার লকসড় খনল।
সাইসলন্সার লাগাসনা খরভলবার।
ততক্ষসণ ঐ দু’জন ললাক উসি দাুঁখড়সয়সে। তারা েুসট আসসে আহমদ
মুসার খদসক।
আহমদ মুসা খরভলবার হাসত খনসয়ই তা ঘুখরসয় ধরল ঐ দু’জসনর খদসক।
পর পর দু’বার ফায়ার হসলা। খনুঃশসব্দ দু’লটা গুলী খগসয় খবদ্ধ করল ওসদর
দু’জনসক। বুক লচসপ ধসর ওরা খগসয় আেসড় পড়ল হাত-পা বাুঁধা লমসঝয় পসড়
র্াকা ললাকখটর ওপর।
সময় লপসয়খেল আহমদ মুসা যার ওপর ঝাুঁখপসয় পসড়খেল লসই ললাকখট।
লস চাকু লবর কসর খনসয়খেল। চাকু উিাখেল লস আহমদ মুসার পাুঁজর লক্ষয কসর।
এই সময় একটা নারী কণ্ঠ খচৎকার কসর উিল, ‘আহমদ মুসা, লপেসন
চাকু’।
শব্দখট এল কসক্ষর বাইসর বাখড়র লভতসরর খদক লর্সক।
খচৎকারখট কান স্পশথ করার সাসর্ সাসর্ই আহমদ মুসা খ্প্রং-এর মত
খেটসক উিল উপসরর খদসক। চাকুর আঘাতটাসক সম্পূণথ এড়াসত পারল না আহমদ
মুসা। মারাত্বক চাকুটা পাুঁজসরর বদসল আঘাত করল আহমদ মুসার োন হাুঁটুর
খনসচর মাসলটাসক।
লকুঁসপ উসিখেল আহমদ মুসার লদহটা। অবসচতনভাসবই আহমদ মুসার
লদহ সামসন একটু লবুঁসক খগসয়খেল। খকন্তু খরভলবারটা হাসত খস্থর খেল।
চাকু লমসরই ললাকটা এক ঝটকায় উসি দাুঁখড়সয়খেল। পসকট লর্সক লবর
কসর খনসয়খেল আর একটা চাকু। ঝাুঁখপসয় পড়খেল আহমদ মুসার ওপর।
আহমদ মুসার খরভলবার খস্থর করাই খেল ললাকখটর খদসক। শুধু আঙুসলর
চাপ পড়ল খিগাসরর ওপর। সরাসখর বুসক গুলী লিসয় দু’হাসত বুক লচসপ ধসর
উসে পসড় লগল ললাকখট।
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েুসট ঘসর এসস প্রসবশ করল একখট লমসয়। বসল আহমদ মুসার পাসয়র
কাসে। লপশীর মসধয লগুঁসর্ যাওয়া েুখরটা টান লমসর লবর কসর খনসয় েুসুঁ ড় লফসল
খদল। লচসপ ধরল দু’হাসত আহমদ মুসার আহত জায়গাটা।
‘লোনা তুখম ঐ ললাকখটর বাুঁধন আসগ লকসট দাও লতা ঐ েুখর খদসয়’।
বলল আহমদ মুসা।
লমসঝয় গড়াগখড় যাওয়া ক্রন্দনরত মখহলা ও তরুণীখট ঘসরর লকাসণ
দাুঁখড়সয় এসক অেসক জখড়সয় ধসর কাুঁপখেল। এিনও কাুঁপসে তারা। কসন্ি
তাসদর লকান কর্া লনই। লযন লবাবা হসয় লগসে তারা।
বাুঁধা অবস্থায় লমসঝয় পসড় র্াকা ললাকখট এতক্ষণ আতংখকত লচাসি
খনবথাকভাসব সবখকেু লদিখেল। দু’জন ললাক গুলী লিসয় তার ওপর পসড় লগসলও
লস একটুও সরার লচষ্টা কসরখন। লযন ওসদর সাসর্ লসও মসর লগসে।
এবার লস লাসশর খনচ লর্সক সসর এল এবং বলল, ‘ললখটখেয়া লতামরা
ওসদর সাহাযয কর, আমার বাুঁধনটা িুসল দাও’।
কাুঁপসত কাুঁপসত ঘসরর লকাসণ দাুঁড়াসনা বড় লমসয়খট এসগাসলা বাুঁধা
অবস্থায় পসড় র্াকা ললাকখটর খদসক েুখর বা চাকু োড়াই।
তার সাসর্র তরুণীখট েুসট এসস চাকু কুখড়সয় খনসয় তুসল খদল মখহলাখটর
হাসত।
দরজায় এসস দাখড়সয়খেল লসৌময দশথন একজন বৃদ্ধ। ঝড়-খবধ্বস্ত লচহারা
তার।
লসই বৃসদ্ধর খদসক লচসয় দু’হাত খদসয় আহমদ মুসার আহত স্থান ধসর রািা
লোনা বলল, ‘আব্বা, লদি এসদর ফাস্ট এইে বি লকার্ায়, প্রচুর তুলা দরকার।
প্রচুর রক্ত আসসে’।
বৃদ্ধখট খকেু করার আসগই মখহলাখটর সাসর্র তরুণীখট বলল, ‘মাফ করুন
খপ্রসন্সস, আখম খনসয় আসখে।’ বসল লমসয়খট েুসট লগল বাখড়র লভতসর।
লোনা ওপর খদসক মুি তুসল আহমদ মুসার খদসক তাখকসয় বলল, আমার
মার্ার রুমালটা আমাসক দাও’।
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‘বযস্ত হসয়া না লোনা। ওরা তুলা খনসয় আসসে’। লিাুঁসট হাখস লটসন বলল
আহমদ মুসা।
লোনা আর খকেু না বসল এক হাসত ক্ষতস্থানটা লচসপ ধসর অে হাসত
রুমাল লটসন খনল মার্া লর্সক।
এই সময় ফাস্টথ এইে বি খনসয় তরুণীখট েুসট এল।
লমসঝয় পসড় র্াকা ললাকখট বাুঁধনমুক্ত হসয়খেল।
লস েুসট এল লোনার কাসে এবং ঝুখকসয় লোনাসক একটা বাউ কসর
বলল, ‘মাননীয়া খপ্রসন্সস আমাসদর আর অপরাধী করসবন না। আমাসক খদন।
আপাতত চলার মত বযাসন্েজ আখম বাুঁধসত পারব’।
লোনা কর্া বলল না। মার্াও তুলল না। আহমদ মুসার পযান্ট হাটু পযথন্ত
ওপসর তুসল অতযন্ত দ্রুত ও দক্ষ হাসত বাইসরর রক্ত মুসে লফসল এখন্ট লসপখটক
খক্রম মািাসনা এক মুসিা তুলা আহত স্থাসন লাখগসয় রুমাল খদসয় শক্ত কসর লবুঁসধ
খদল। তুলায় খক্রম মাখিসয় খদসয়খেল এবং লোনাসক সাহাযয করখেল তরুণীখট।
উসি দাুঁড়াসলা লোনা।
‘লোনা ওসক বখসসয় দাও লসাফায়’। বলল বৃদ্ধখট, লোনার আব্বা খম.
োখতখন।
‘ধেবাদ। আখম ভাসলা আখে জনাব। লাশগুসলার বযবস্থা হওয়া দরকার।
পুখলসশ িবর লদয়া দরকার খকনা?’ বসল আহমদ মুসা তাকাল সদয বাুঁধনমুক্ত
ললাকখটর খদসক।
‘পুখলসশ িবর লদয়া যাসব না। আমাসদর এই বাখড় লর্সক সসর পড়সত
হসব এিখন। আর এক ঘন্টার মসধয এ বাসায় আক্রমণ হসব বসল আখম আশংকা
করখে’। বলল ললাকখট।
আহমদ মুসা মুহুতথ কসয়ক ললাকখটর খদসক তাখকসয় লর্সক বলল, ‘আপখন
খক েুসে, ব্ল্যাক ক্রসসর ললাক?’
প্রশ্ন শুসনই ললাকখটর মুি মখলন হসয় লগল। বলল, ‘খজ হ্াুঁ, আখম একজন
হতভাগয। আপখন আমাসক বাুঁখচসয়সেন, আমার পখরবারসক বাুঁখচসয়সেন। লক
আপখন? খচনসলন খক কসর আমাসক?’
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আহমদ মুসা তার কর্ার লকান জবাব না খদসয় খবস্ময়ভরা দৃখষ্ট খনসয়
তাকাল লোনার খদসক, তারপর লোনার আব্বার খদসক।
লোনার আব্বার লিাুঁসট এক টুকসরা হাখস ফুসট উিল। বলল, ‘সবই
জানসব। এতটুকু শুসন রাি, আমরা খদ্ব্জন লর্সক আসখে। তুখম েুসের খিকানা
লযিান লর্সক খনসয়ে, আমরাও লসিান লর্সক খনসয়খে। লতামার লিাুঁজ পাবার
জসেই আমরা এিাসন এসসখেলাম। তার পরপরই এই খবপদ’।
‘আপনারা খদ্ব্জসন লকন?’ আহমদ মুসার কসন্ি তিনও খবস্ময়।
‘লতামার সন্ধাসন’। বসল লোনার আব্বা তাকাল লোনার খদসক। আহমদ
মুসাও তাকাল লোনার খদসক।
লোনা মুি খনচু করল। বলল, ‘এিন লকাসনা কর্া নয়। চলুন, োক্তারসক
লদিাসত হসব’।
‘খিকই বসলসে লোনা। লতামার খচখকৎসা প্রসয়াজন। চল আমরা যাই’।
এই সময় েুসে েুসট লোনার আব্বার সামসন এসস বাউ কসর বলল,
‘সম্মাখনত খপ্রন্স, আমাসক একটু সময় খদন’। বসল ঝপ কসর আহমদ মুসার পাসয়র
কাসে বসস পড়ল। তারপর আহমদ মুসার পাসয় কপাল েুুঁইসয় উসি দাুঁখড়সয় বলল,
‘আমার পরম লসৌভাগয আহমদ মুসাসক আখম লদিলাম এবং আরও লসৌভাগয লয
খতখন আমাসক বাুঁখচসয়সেন’।
‘লকউ কাউসক বাুঁচাসত পাসর না। এ ক্ষমতার মাখলক শুধু আল্লাহ। আর
শুনন, লকান মানসির মার্া লকান মানসির কাসে নত হওয়া খিক নয়, পা পযথন্ত লতা
চলসতই পাসর না’। বলল আহমদ মুসা েুসেসক লক্ষয কসর।
বযাগ-বযাসগজ খনসয় ললখটখেয়া এবং লসই তরুনী লবখরসয় এল ড্রইং রুসম।
‘চলুন, আমরাও চসল যাব’। বলল েুসে।
‘লকার্ায় যাসবন আপনারা? আপনার সাসর্ আমার জরুখর কর্া আসে’।
বলল আহমদ মুসা েুসেসক লক্ষয কসর।
‘আখম একটা ফ্ল্যাট খিক কসর লরসিখে। দু’একখদসনর মসধযই লসিাসন
চসল লযতাম। লসিাসনই এিন যাব। আপখন খক আমাসদর ওিান হসয় যাসবন
খকংবা খিকানা রািসবন?’
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‘খিকানা খদন। পসর লযাগাসযাগ করা যাসব’। বলল লোনা, আহমদ মুসা
খকেু বলার আসগই।
‘না লোনা, খবিয়টা অে একটা খদসনর জসে লফসল রািার মত নয়’।
বলল আহমদ মুসা লোনার খদসক লচসয়।
একটু র্ামল। লর্সমই আবার লোনার আব্বার খদসক লচসয় বলল,
‘আপনারা না হয় চসল যান, আখম ওর বাখড় হসয় যাব’।
‘না তা হসব না। আমরাও যাব আপনার সাসর্। চলুন’। গলা উপচাসনা
একটা লক্ষাভ ফুসট উিল লোনার কসন্ি। লচাি-মুিটা ভারী হসয় লগসল তার।
সবাই লবখরসয় এল বাখড় লর্সক।
‘আপনার লবাধ হয় গাখড় লনই’। েুসের খদসক তাখকসয় খজসেস করর
আহমদ মুসা।
‘লনই। খকন্তু এসদর মাইসক্রাবাসটাই খনসয় যাব’। বলল েুসে।
‘ব্ল্যাক ক্রসসর এই মাইসক্রাবাসটা লতা?’
‘খজ হ্াুঁ’।
‘না এ গাখড় আপনার নতুন বাখড়সত লনয়া চলসব না। এসত আপনার নতুন
বাখড়টা এসদর নজসর পড়সত পাসর। তাোড়া রাস্তায়ও এ মাইসক্রাবাস এসদর
নজসর পড়সত পাসর’।
েুসে খবস্মসয় খবসফাখরত লচাসি আহমদ মুসার খদসক তাখকসয় বলল,
‘খিক বসলসেন আপখন। আখম সবথনাশ করসত যাখেলাম’।
একটু লঢাক খগলল েুসে। একটু লর্সক লস বলল, ‘এ জসেই আপখন
আহমদ মুসা। খকেুই আপনার নজর এড়ায় না’।
‘তাহসল খম. েুসে আমার গাখড়সতই চলুন। অসুখবধা হসব না’। বলল
লোনার আব্বা।
‘ধেবাদ। আপনার অনগ্রহ’।
আহমদ মুসা ড্রাইখভং খসসট উিসত যাখেল লোনা বাধা খদসয় বলল,
‘আপখন অসুস্থ। খবশ্রাম খনন। আখম ড্রাইভ করব’।
‘আমার অনসরাধ লোনা। আখমই বখস। পাসশর খসসট তুখম বস’।
ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি

10

লকান কর্া না বসল লোনা মার্া খনচু কসর মুি ভার কসর গাখড় ঘুসর পাসশর
খসসটর খদসক চসল লগল।
আহমদ মুসা গাখড় স্টাটথ খদসয়ও তা আবার বন্ধ কসর খদসয় লনসম লগল
গাখড় লর্সক। লনসম পসকট হাতখড়সয় খকেু িুুঁজল। লপল না। গাখড় ঘুসর লোনার
জানালায় এসস বলল, ‘লতামার রুমাল আসে?’
‘আসে’ বসল লোনা রুমাল লবর কসর আহমদ মুসার হাসত তুসল খদল।
আহমদ মুসা রুমাল খনসয় গাখড়র লপেসন চসল লগল। গাখড়র নাম্বার
লেটখট লস লঢসক খদল রুমাল খদসয়।
খফসর এল লস তার খসসট। খসসট বসস তাকাল পাসশর মাইসক্রাবাসখটর
খদসক। তারপর পসকট লর্সক সাইসলন্সার লাগাসনা লসই খরভলবার লবর করল।
গুলী করল মাইসক্রাবাসসর সামসনর একটা টায়ার লসক্ষয। শব্দ কসর লফসট লগল
টায়ার।
ভ্রু কুখিত করল লোনা। খকন্তু খকেু বলল না। একটু পসর খজসেস করল,
‘রুমালটা খক করসলন?’
‘গাখড়র নাম্বার লেটটা লঢসক খদসয়খে ওটা খদসয়’।
আবার লসইভাসব ভ্রু কুখিত হসলা লোনার। খকন্তু লকান প্রশ্ন করল না।
লোনার আব্বা ও েুসেসহ সকসলর মসনই লোনার মত প্রশ্ন উখক খদসয়সে। খকন্তু
সবাই নীরব র্াকল।
আহমদ মুসার গাখড় যিন েুসের বাখড়র লগট খদসয় লবরুসে, লসই সময়
আহমদ মুসা লদিল, রাস্তা লর্সক একটা গাখড় এখদসক লনসম আসার জসে মুি
ঘুখরসয় খনসে। তার সাসর্ গাখড়টার হনথ লবসজ উিল কসয়কবার। বুকটা েযাুঁৎ কসর
উিল আহমদ মুসার। ব্ল্যাক ক্রসসর লকাসে হনথ খদসয়সে গাখড়খট।
আহমদ মুসার লচাি-মুি শক্ত হসয় উিল। ও গাখড়টা খনশ্চয় লদসিসে
আমরা েুসের বাখড় লর্সক লবরুখে। সুতরাং....।
আহমদ মুসা মুি না খফখরসয়ই দ্রুত বলল, ‘লোনা এবং আপনারা সবাই
মার্া খনচু করুন’। বসল আহমদ মুসা খরভলবারটা তার োন হাসত তুসল খনল
আবার।
ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি

11

লোনা সামসনর গাখড়টা লদিসত লপসয়খেল এবং আহমদ মুসার মসধযকার
পখরবতথনটাও লক্ষয কসরখেল। এবার আহমদ মুসার কর্া শুসন উখদ্ব্গ্ন হসয় উিল।
তার বুসকর হাটথ খবট লবসড় লগল। লস উসদ্ব্সগর সাসর্ আহমদ মুসার আহত পাসয়র
খদসক তাকাল।
রাস্তা লর্সক গাখড়টা লনসম আসখেল নব্বই খেখগ্র এযাংসগসল েুসের বাখড়র
লগসটর খদসক।
আহমদ মুসা লগট লর্সক লবখরসয় গাখড় পুঁয়তাখল্লশ খেখগ্র এযাংসগসল খনসয়
রাস্তায় উিার জসে েুটল। আহমদ মুসার বাম হাত খেল লস্টয়াখরং হুইসল এবং
োন হাসত খেল খরভলবার।
আহমদ মুসার গাখড়র গখত লদসি ঐ গাখড়টাও তার গখত লচঞ্জ করল।
আহমদ মুসা বুঝল ওরা গাখড়র সামসন এসস পর্টা ব্ল্ক করসত চায়।
আহমদ মুসা গাখড়টাসক লস সুসযাগ খদসত চাইল না। প্রর্ম গুলীখট েুড়
ুঁ ল
লস ঐ গাখড়টার সামসনর বাম চাকা লক্ষয কসর। সাইসলন্সার লাগাসনা খরভলবাসরর
অবখশষ্ট দু’খট গুলীর একখট এখট। মূলযবান গুলীখট বযর্থ হসলা না। টায়ারখট ভীিণ
শসব্দ লফসট লগল। গাখড়খট একখদসক কাত হসয় লগল। গখত ললা হসয় লগল
গাখড়খটর।
এই সুসযাসগ আহমদ মুসা তার গাখড় লবর কসর খনসয় এল ঐ গাখড়খটর
সামসন খদসয়।
আহমদ মুসার গাখড় ঐ গাখড়খট পার হবার সাসর্ সাসর্ই লর্সম লগল ঐ
গাখড়খট। োন খদসকর দরজা খদসয় লাফ খদসয় নামল দু’জন লস্টনগানধারী। লনসমই
ব্রাশ ফায়ার করল আহমদ মুসার গাখড় লসক্ষয।
খকন্তু এতক্ষসণ আহমদ মুসার গাখড় রাস্তায় উসি দ্রুত চলসত শুরু কসরসে।
মাত্র দু’খতনটা গুলী এসস আঘাত করল আহমদ মুসার গাখড়র লপেনটাসত। যা
গাখড়র গাসয় কসয়কটা ফুসটার সৃখষ্ট করল, খকন্তু টায়ার অক্ষত র্াকল।
আহমদ মুসা লমাড় ঘুরাবার আসগ মুি বাখড়সয় লপেসনর খদসক চাইল।
লদিল, এরা সবাই গাখড় লর্সক লবখরসয় েুসের বাখড়র লগসটর খদসক েুটসে।
আহমদ মুসা বুঝল ওসদর টাসগথট েুসের গাখড় বারান্দায় ব্ল্যাক ক্রসসর লসই
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মাইসক্রাবাস। হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘লোনা ওরা মাইসক্রাবাসটার জসে
েুটসে। ওসদর আশা, ঐ মাইসক্রাবাসটা খনসয় আমাসদর ফসলা করসব’।
স্তখম্ভত লোনা তাকাল আহমদ মুসার খদসক। এতক্ষসণ লোনা বুঝল লকন
আহমদ মুসা মাইসক্রাবাসখটর টায়ার ফাখটসয় খদসয়খেল। ভখক্ত, শ্রদ্ধা ও আনসন্দ
হৃদয় ভসর লগল লোনার।
আরও খকেুটা এখগসয় জনখবরল একটা জায়গায় রাস্তার পাসশ গাখড় দাুঁড়
করাল আহমদ মুসা। তারপর লনসম খগসয় রুমালটা িুসল খনসয় এল গাখড়র নাম্বার
লেট লর্সক।
রুমাল খনসয় খফসর লোনার কাসের দরজায় এসস বলল, ‘লোনা এবার
তুখম ড্রাইখভং খসসট যাও’।
লোনা মুি তুসল আহমদ মুসার খদসক একবার লচসয় লিাসট এক টুকসরা
হাখস খনসয় চসল লগল ড্রাইখভং খসসট।
আহমদ মুসা তার খসসট উসি বসস লপেন খদসক চাইল। লদিল, েুসে, তার
স্ত্রী এবং তাসদর লমসয় লোনার আব্বার পাসশ গাখড়র খসসট বসস লনই। খসসটর খনসচ
বসস আসে তারা। খবখস্মত হসলা আহমদ মুসা।
একটু সামসল খনসয় বলল, ‘খমুঃ েুসে এবার লোনাসক আপনার বাখড়র
ললাসকশন বলুন’।
েুসের বাখড়র সামসন আহমদ মুসাসদর গাখড় এসস দাুঁড়াল, তিন রাত
সাসজ দশটা।
গাখড় লর্সক নামল সবাই।
েুসের নতুন বাসা বহুতল ভরসনর একটা ফ্ল্যাট।
প্রসবশ করল তারা ফ্ল্যাসট।
ড্রইং রুম এসলাসমসলা।
‘লোনার আব্বা, লোনা ও আহমদ মুসাসক স্বাগত জাখনসয় েুসে বলল,
আসুন, লকান খকেুই খিক অবস্থায় লনই। আপনারা দয়া কসর বসুন’।
বসল ওরা খতনজন লসাফায়।
েুসে, েুসের স্ত্রী ও লমসয় বসল লসাফার সামসন কাসপথসটর ওপর।
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বসসই বলল েুসে, ‘জনাব আহমদ মুসার সাসর্ এুঁসদর পখরচয় কখরসয়
লদই’। বসল তার স্ত্রী ও লমসয়র না পখরচয় খদল আহমদ মুসার কাসে।
‘জনাব আমৃতযু আপনার কাসে কৃতে র্াকব আমরা। আপখন শুধু
েুসেসক নয়, একটা পখরবারসক ধ্বংস লর্সক বাখচসয়সেন’। েুসের স্ত্রী ললখটখেয়া
আহমদ মুসাসক লক্ষয কসর বলল।
‘কল্পনা করসত পাখর না এতক্ষণ আমাসদর খক হসতা, লকার্ায় র্াকতাম
আমরা। লবুঁসচ র্াকসলও লস জীবনটা হসতা মৃতযু র লচসয়ও যন্ত্রণাদায়ক’। বসল
েুসের লমসয় লরাসা ঝর ঝর কসর লকুঁসদ লফলল।
‘আল্লাহর শুকখরয়া আদায় কর লরাসা। লয আল্লাহ লতামার মসধয মায়ার
সৃখষ্ট কসরসেন, লসই আল্লাহই ওসক রক্ষা কসরসেন’। বলল আহমদ মুসা।
‘আপখন খেসলন লসই ঈশ্বসরর দুত’। বলল লরাসা।
‘না লরাসা, লতামাসদর খযশু আমাসদর লমাহাম্মদ স. এবং এ ধরসণর নবীরসূল যাুঁরা এসসখেসলন, তাুঁরা ঈশ্বসরর দূত। আখম আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র’।
কর্া লশি কসরই আহমদ মুসা েুসের খদসক লচসয় বলল, ‘খম. েুসে আখম
আপনার কাসে এসসখে ব্ল্যাক ক্রসসর লহে লকায়াটথার লকার্ায় তা জানার জে।
আপখন সাহাযয করসল বাখধত হসবা’।
েুসের মুি মখলন হসয় উিল। বলল, ‘আমার িুব কষ্ট লাগসে। আপখন
হয়সতা ভাবসবন আখম খমর্যা বলখে। এই আমার লমসয়র মার্া েুসুঁ য় বলখে, বসল
েুসে লমসয় লরাসার মার্ায় হাত খদসয় বলল, ‘লহে লকায়াটথার লকার্ায় আখম জাখন
না। শুধু এইটুকু জাখন ‘একটা ঐখতহাখসক গীজথা’লক লকন্দ্র কসর ওসদর লহে
লকায়াটথার গসড় উসিসে। গীজথাখট ইংখলশ চযাসনসলর মুসি আটলাখন্টসকর তীসর
লকান একখট শহসর’।
‘ধেবাদ খম. েুসে। আপনাসক খবশ্বাস না করসল আপনার কাসে
আসতাম না’।
‘মাফ করসবন, আমার একটা প্রশ্ন, আপখন খক কসর জানসলন আখম
আপনাসক সাহাযয করসত পাখর?’ লকৌতুহল েুসের লচাসি।
‘খফখলখস্তন দূতাবাসস লয খচখি পাখিসয়খেসলন লস খচখি পসড়’।
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‘আসরকখট প্রশ্ন’ বলল েুসে, ‘আখম এিনও বুঝসত পাখরখন, লকন আপখন
ব্ল্যাক ক্রসসর মাইসক্রাবাসসর টায়ার নষ্ট করসলন এবং লকন গাখড়র নাম্বার লেসটর
ওপর রুমাল লাখগসয়খেসলন?’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বযাপারটা িুবই সাধারণ। আখম িুব
িারাপটাই খচন্তা কসরখেলাম, আমরা লবর হবার সময়ই ওরা আসসব এবং ওসদর
সাসর্ সংঘাত বাুঁধসব আমাসদর। তারই সতকথতামূলক বযবস্থা খনসয়খেলাম ও দুখট
কাজ কসর। ওসদর গাখড় নষ্ট হসল যাসত মাইসক্রাবাসখট খনসয় ওরা আমাসদর
অনসরণ না করসত পাসর লসজেই টায়ার নষ্ট কসরখেলাম। আমাসদর অনসরণ
করসত না পারসল লচষ্টা করসব আমাসদর গাখড়র নাম্বার খনসয় ওয়যারসলসস তাসদর
দসলর ললাকসদর জাখনসয় খদসত, যাসত ওরা আমাসদর খপেু খনসত পাসর। এই পর্
বসন্ধর জেই নাম্বার লেট লঢসক খদসয়খেলাম’।
লোনার আব্বা, লোনা, েুসে, তার স্ত্রী ও লমসয় লরাসা অখভভূসতর মত
তাখকসয়খেল আহমদ মুসার খদসক।
‘আজ বুঝলাম দুখনয়ায় এত বড় বড় কাজ আপখন খকভাসব কসরসেন।
বুঝলাম, ব্ল্যাক ক্রসসর প্রায় খতন েজন ললাক আপনার হাসত মরল খক কসর’।
নীরবতা লভসঙ বলল েুসে।
‘ঈশ্বর ওসক খদসয় করান। তা না হসল িাখল হাসত এভাসব সশস্ত্র
খতনজনসক কুসপাকাত করা অখবশ্বাস্য’। বলল লরাসা।
‘খিক বসলে তুখম লরাসা’। লহসস বলল আহমদ মুসা। তারপর লোনার
আব্বার খদসক লচসয় বলল, ‘জনাব আমার কাজ লশি। আমরা এবার উিসত পাখর’।
‘চল উখি’। বসল লোনার আব্বা উসি দাুঁড়াল।
তার সাসর্ সবাই উসি দাুঁড়াল।
উসি দাুঁখড়সয় আহমদ মুসা বাইসর লবরুবার জসে দরজার খদসক পা
বাড়াসত বাড়াসত বলল, ‘খম. েুসে আপনার পখরকল্পনা খক? ব্ল্যাক ক্রসসর সাসর্
এবার আপনার প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হসলা’।
মুি ম্লান হসয় লগল েুসেসহ তার স্ত্রী ও লমসয় সকসলর।
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‘খিক কসরখে, আজ লভাসরর মসধযই বৃসটন চসল যাব। লসিান লর্সক
আসমখরকা। আসমখরকায় ব্ল্যাক ক্রসসর কাজ কম। ওিাসন ক্লু-ক্লযাি-ক্লযান
শখক্তশালী’। শুকসনা কসন্ি বলল েুসে।
‘আমরা লতামার কাসে কৃতে েুসে। আমরা লতামার শুভ কামনা করখে’।
বলল লোনার আব্বা।
লোনার আব্বা ও লোনা দরজায় লপৌসে খগসয়খেল বাইসর লবরুবার জসে।
েুসেরা খতনজন মার্া খনচু কসর শরীর সামসন বাুঁখকসয় বাউ করল লোনার আব্বা
ও লোনাসক। তাসদর লচাসি সম্মান ও শ্রদ্ধা খিকসর পড়খেল। আহমদ মুসা আসগর
মতই খবখস্মত হসলা সম্মান প্রদশথসনর এই বাদশাহী কায়দা লদসি। আবার আহমদ
মুসা যিন চসল আসখেল, তিন সাধারণভাসবই তাসক খবদায় খদল ‘গুে ইখভখনং’
বসল। এই পার্থকয আহমদ মুসাসক িুবই খবখস্মত করল।
সামসন হাুঁটখেল লোনা ও ওর আব্বা। ওরা খলফসটর কাোকাখে লপৌসে
খগসয়খেল। আহমদ মুসার হাুঁটসত কষ্ট হখেল। স্বাভাখবকভাসব হাুঁটার লচষ্টা কসরও
লিাুঁড়াসত হসে তাসক।
হিাৎ লোনা লপেসন তাখকসয় লদিসত লপল আহমদ মুসাসক। েুসট এল
লস। একটা হাত ধসর বলল, ‘িুব কষ্ট হসে আপনার? ধখর আপনাসক একটু?’
নরম লবদনাভরা কন্ি লোনার।
‘আমাসক খনভথরশীল কসরা না লোনা। লতামাসক লতা সব জায়গায় পাব
না’। লিাুঁসট হাখস লটসন বলল আহমদ মুসা।
‘আমার লস লযাগযতা লনই। খকন্তু যতটুকু পাখর করসত লদসবন না?’ ভারী
কসন্ি বলল লোনা।
‘অতটা অচল হইখন। লস রকম হসল লতা তুখম আমাসক খজসেস না কসরই
ধসর লফলসত’।
লোনার আব্বাও দাুঁখড়সয়খেল।
আহমদ মুসারা লসিাসন এসল বলল, ‘িুব কষ্ট হসে আহমদ মুসা?’
‘খজ না। লসই অসর্থ লকান কষ্টই হসে না জনাব’।
খলফসট লনসম এল ওরা খনসচ।
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খলফট লর্সক লনসম লোনা আহমদ মুসার হাত ধরসত যাখেল।
আহমদ মুসা হাতটা লটসন খনসয় মার্া চুলকাসলা। লযন মার্া চুলকাবার
জসেই লস তাড়াতাখড় হাতটা লটসন খনসয়সে।
খকন্তু লোনার কাসে বযাপারটা লবাধ হয় ধরা পসড় লগসে। লস একবার
চখকসত আহমদ মুসার খদসক মুি তুসল চাইল। আহমদ মুসা লদিল লোনার মুসি
লক্ষাসভর খচহ্ন।
‘লোনা গাখড়সত লটখলসফান আসে?’ মার্া চুলকাসত চুলকাসত বলল
আহমদ মুসা।
‘আসে, লকন?’
‘খফখলখস্তন এমসবখসসক গাখড়র জসে বলসত হসব। লতামাসদর গাখড় খনসয়
এমসবখসসত যাওয়া খিক হসব না’।
‘এমসবখসসত লযসত হসব লকন?’ লক্ষাভ এবং গম্ভীর কণ্ঠ লোনার। গাখড়র
কাসে সবাই এসস লপৌেল।
‘লক এমসবখসসত যাসব?’ খজসেস করল লোনার আব্বা লোনাসক।
লোনা লকান উত্তর খদল না।
মার্া খনচু কসর লস খগসয় ড্রাইখভং খসসট বসল। আিাসের লমসঘর মত তার
মুি র্মর্সম।
‘আখম বলখেলাম এমসবখসসত লফরার কর্া’। আহমদ মুসা বলল।
‘লকন? এমসবখসসত লকন?’
‘খেলাম লতা ওিাসন। আর আপনাসদর কষ্ট লদয়া হসব’।
হাসল লোনার আব্বা খম. খমসশল োখতখন। বলল, ‘লকানটা আমাসদর
জসে কসষ্টর হসব? লতামার আমাসদর সাসর্ যাওয়া বা না যাওয়া? বল লতা তুখম?’
আহমদ মুসা লকান কর্া বলল না। উসি বসল লোনার ড্রাইখভং খসসটর
পাসশর খসসট।
লোনার আব্বা লপেসনর খসসট উসি বসসসে।
লোনা দু’হাসত খস্টয়াখরং হুইল ধসর চুপ কসর বসস আসে।
‘কই চল মা?’ বলল লোনার আব্বা লপেসনর খসট লর্সক।
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‘লকার্ায় আব্বা?’
‘লকন বাখড়সত?’
‘উখন লতা খকেু বসলনখন’। মুি খনচু লরসিই গম্ভীর কসন্ি বলল লোনা।
‘পাগল লমসয়। সব কর্া ধরসত হয়। এমসবখসসত খেল, ওিাসন লফরার
কর্া লতা বলসবই। আখম এিখন লটখলসফাসন বসল খদখে, আহমদ মুসা আমার
ওিাসন র্াকসে’। লোনার আব্বার মুসি লেহপূণথ হাখস।
আহমদ মুসা লোনার আিাসে মুসির খদসক চাইল। খকেু বলল না। চাপা
গজথন কসর উসি স্টাটথ খনল ইখঞ্জন। চলসত শুরু করল বাখড়। খকেু দূর এসগাসনার
পর লোনা বলল, ‘আব্বা োক্তারসক বসল দাও আমরা বাখড়সত লপৌসেই লযন তাুঁসক
পাই’।
‘খিক বসলে মা’। বসল লটখলসফানটা পাশ লর্সক আবার তুসল খনল।
এক মসন গাখড় চালাসে লোনা। একবারও লস খফসর তাকায়খন আহমদ
মুসার খদসক। অবস্থা অন্ধকাসরই লদিা যাসে তার লস আিাসে মুসির লকান
পখরবতথন হয়খন।
আহমদ মুসার লিাুঁসট একটা খমখষ্ট হাখস ফুসট উিল। ভাবল, লোনার লকান
পখরবতথন হয়খন। লসই প্রচন্ে অখভমানী আর লজদী এিনও লস। তসব রক্ষা লয, এই
রাজকীয় অখভমান ও লজসদর পাসশ রাজকীয় ধরসনর বড় একটা মন তার আসে
বসলই তার লজদ ও অখভমানটাও সুন্দর হসয় উসিসে।
একটা খবশাল লগসটর সামসন এসস গাখড়র গখত ললা হসয় পড়ল।
‘আমরা এসস লগখে’। আহমদ মুসার খদসক লচসয় বলল লোনা।
‘ধেবাদ’। বলল আহমদ মুসা।
খবশাল লগট লপখরসয় খবরাট চত্বসরর সুন্দর বাগাসনর মসধয খদসয় খবরাট
একটা রাজকীয় ভবসনর গাখড় বারান্দায় খগসয় বাখড় র্ামল।
আহমদ মুসা খবখস্মত হসলা খবরাট গাখড় এবং তার খবশাল এখরয়া লদসি।
এমন বাখড় লতা দূসর র্াক, পযাখরসস লোনাসদর লকান বাখড় আসে বসলও আহমদ
মুসা জানসতা না।
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গাখড় দাুঁড় কখরসয়ই লোনা লনসম পড়ল। তারপর গাখড় ঘুসর আহমদ
মুসার দরজার সামসন এল। আহমদ মুসা ততক্ষসণ গাখড়র দরজা িুসল লফসলখেল।
বাম পাটা নাখমসয় খদসয়খেল। োন পাটা নাড়সতই বযর্া কসর উিল।
লোনা এসস আহমদ মুসার একটা হাত ধসর নাখমসয় খনল তাসক গাখড়
লর্সক।
‘ধেবাদ লোনা। পা’টা সখতযই কাজ করসে না’।
‘গাখল খদন, ধেবাদ লদসবন না। লজার কসর খনসয় এসসখে’। খফস খফস
কসর বলল লোনা। একটু র্ামল। তারপর কণ্ঠ একটু চখড়সয় বলল, ‘আঘাতটা
খেপ খেল, তাই লবদনা একটু লবখশ হসবই’।
আহমদ মুসাসক খনসয় লোনা ও তার আব্বা খলফসটর খদসক এখগসয় চলল।
দু’পাসশ দাুঁড়াসনা কসয়কজন কমথকতথা-কমথচারী মার্া নত কসর শরীর
বাুঁখকসয় বাউ করল তাসদর। লযন রাজারা ঢুকসেন রাজ দরবাসর।
এই দৃশ্য আসগর মতই খবখস্মত করল আহমদ মুসাসক।
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২
আহমদ মুসার ঘসরর বন্ধ দরজায় নক করল লোনা। খতনবার নক করার
পর দরজাটা ঈিৎ ফাুঁক কসর লোনা বলল, ‘আসসত পাখর?’
‘এস’। লভতর লর্সক লভসস এল আহমদ মুসার কন্ি।
ঘসর প্রসবশ করল লোনা।
লপেন লর্সক দরজা বন্ধ হসয় লগল।
দরজা বন্ধ হওয়ার শসব্দ লোনা র্মসক দাুঁখড়সয় বসল উিল, ‘ও লহা দরজা
লতা বন্ধ হওয়া চলসব না’। বসল খফসর এসস লোনা দরজা িুলল এবং িুসল রািল।
দরজা লর্সক খফসর আসসত আসসত লোনা বলল, ‘সখতযই খক এর
প্রসয়াজন আসে? আমরা খক এসক অপরসক খবশ্বাস করসত পাখর না? দরজা লিালা
লরসি ললাকভসয়র পাহারা দাুঁড় করাবার সখতযই লকান প্রসয়াজন আসে খকনা?’
‘শুধু আমাসদর খবশ্বাসসর প্রশ্ন নয় লোনা, অসের খবশ্বাসসর কর্াও
আমাসদর ভাবা উখচত। ললাকভসয়র পাহারার কর্া বলে লকন, দরজা লিালা
রািার অর্থ অসের সসন্দহ ও অখবশ্বাসসর দরজা বন্ধ রািা। লতামাসক আসরকটা
কর্া ভাবসত হসব, দুখনয়ার সবাই আখম এবং তুখম এক অবশ্যই নই। তাোড়া বন্ধ
ঘসর আখম তুখম একা র্াখক না। আসরকজনও র্াসক। লস হসলা শয়তান। বন্ধ দরজা
তাসক সাহাযয করসত পাসর আমাসদর পরাখজত করার জসে’।
আহমদ মুসার কর্ায় উজ্জ্বল হসয় উসিখেল লোনার মুি। আহমদ মুসা
কর্া লশি করসলও লোনার খবখস্মত-খবমুগ্ধ দৃখষ্ট আটসক র্াকল আহমদ মুসার
লচাসির ওপর। খকেুক্ষণ পর বলল, ‘সব বুঝার খবরাট অহখমকা আমার আজ
আপখন লভসঙ খদসলন। এই মুহুসতথ আমার মসন হসে, আমাসকই আখম িুব লবখশ
খচখন না। আখম বুঝসত পারখে, আপখন লয শয়তাসনর কর্া বলসলন, তা লতা আমার
আপনার সকসলর মসধযই আসে। সুসযাগ লপসলই লজসগ ওসি বীভৎস রূপ খনসয়।
এই নতুন লবাধ জাখগসয় লদয়ার জসে আপনাসক ধেবাদ’।
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বসল লোনা হাসত কসর খনসয় আসা একটা বই আহমদ মুসার খদসক তুসল
ধসর বলল, ‘এটাই খমখনং অব খদ কুরআন। এর সবগুসলা ভখলয়ম পসড় আখম লশি
কসরখে’।
আহমদ মুসা বইটা হাসত খনসয় বলল লতামার চসয়সটা সুন্দর হসয়সে
লোনা। কুরআসনর যতগুসলা ইংসরখজ তাফসীর আসে, তার মসধয এটাই সব খদক
খদসয় লশ্রষ্ঠ।
‘কুরআসনর তাফসীর পড়সত খগসয় একটা লোট খবিয় আমার কাসে
আজসকর দুখনয়ার জসে অতযন্ত গুরুত্বপূণথ মসন হসয়সে। লসটা হসলা পখরবার
বযবস্থা। আজ আমাসদর মত লদসশর সমাজগুসলাসত পখরবার বযবস্থা প্রায় ধ্বংসই
হসয় লগসে। খকন্তু কুরআন সন্তাসনর প্রখত খপতামাতার কতথবয ও দাখয়ত্ব এবং
খপতামাতার প্রখত সন্তাসনর কতথবয ও দাখয়ত্ব সুস্পষ্ট কসর খদসয় এবং এসক মৃতযু
পরবতথী জীবসনর পুরস্কার ও শাখন্তর সাসর্ অখবসেদয কসর খদসয় মানসির পখরবার
বযবস্থাসক অক্ষয় কসর খদসয়সে’।
‘এসক তুখম লোট খবিয় বলে লকন লোনা? মানসির ইহজীবসনর সবসচসয়
গুরুত্বপূণথ প্রখতষ্ঠান এই পখরবার। এ জসেই পৃখর্বীর শয়তানী শখক্ত এর প্রখত
আঘাত করার মাধযসমই মানি ও মানব সমাজসক খবকৃত করসত লচসয়সে এবং
এিনও লস লচষ্টাই করসে’।
র্ামল আহমদ মুসা। লর্সমই আবার প্রশ্ন করল লোনাসক, ‘একটা লোট
প্রশ্ন কখর লতামাসক লোনা?’
‘করুন’।
‘সমাজ ও পখরবাসর নারীসদর লয স্থান খচখহ্নত কসরসে কুরআন, লস
বযাপাসর লতামার মত খক?’
লহসস উিল লোনা। বলল, এটা লোট প্রশ্ন বুখঝ। এটা খনসয়ই লতা
লতালপাড় হসে লগাটা দুখনয়া’।
হ্াুঁ, প্রশ্নটাসক বড়ও বলসত পার, আবার লোটও বলসত পার’।
‘খিক বসলসেন। প্রশ্নটা খনসয় আখম অসনক খচন্তা কসরখে। সুরা খনসা ও
সুরা নরসহ সংখিষ্ট খবখভন্ন অংশ বার বার পসড়খে এবং বতথমান অবস্থার আসলাসক
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বুঝসত লচষ্টা কসরখে। এই লচষ্টা করসত খগসয় আখম লদসিখে, আমাসদর ইউসরাপ
যিন নারীসক মানি মসন করসতা না এবং যিন নারীসক শয়তাসনর বাহন মসন
করসতা, লসই সময় কুরআন ‘মাসয়র পাসয়র তলায় সন্তাসনর লবসহশত’ বসল
নারীসক পুরুসির লচসয় উুঁচুসত স্থান খদসয়সে। আবার ‘স্বামী-স্ত্রী এসক অপসরর
অখভভাবক’ বসল তাসদর সমমযথাদার আসসন সমাসীন কসরসে। খকন্তু আবার
খবখভন্ন খদসকর খবসবচনায় আমার মসন হসয়সে নারী বিনার খশকার এবং খদ্ব্তীয়
লশ্রণীর মানি। পাখরবাখরক ও সামাখজক খবখভন্ন লক্ষসত্র পুরুিসক নারীর লচসয়
অগ্রাখধকার লদয়াই আমার এই মসন করার কারণ। আখম অসনক খচন্তা কসরও এই
ববিসমযর লযৌখক্তকতা পাইখন। অবসশসি এই লযৌখক্তকতা আখম িুুঁসজ লপসয়খে
চারপাসশর প্রকৃখত লর্সক এবং তা লপসয়খে একটা ঘটনার মাধযসম। একখদন আখম
খভখেওসত ‘সাগর বসক্ষর জীব’ এ ধরসণর প্রকৃখত খবিয়ক একটা খফসে লদিলাম,
একটা পুরুি অসটাপাশ নারী অসটাপাশসক তাড়া করসে এবং নারী অসটাপাশ ক্লান্ত
হবার পর পুরুি অসটাপাশ তাসক বসশ খনসয় এল। ঐ খফসের জানলাম, এটাই
অসটাপাশসদর জীবন-প্রকৃখত। এই ঘটনায় হিাৎ একটা নতুন দৃখষ্ট আখম লাভ
করলাম। লদিলাম প্রাণী জগসত সবথত্র এই একই দৃশ্য। এসক খক আখম ববিময
বলব? মানসির লক্ষসত্র ববিময সৃখষ্ট না হয় ধরা যাক কুরআন খকংবা অে লকান ধমথ
করল, খকন্তু প্রাণী জগসতর লক্ষসত্র এই ববিময সৃখষ্ট লক করল? উত্তর লপলাম এ
ববিময প্রকৃখত লর্সকই। এ ববিময লকউ কসরখন। এটাই প্রকৃখত। মানিও এক
ধরসণর প্রাণী। সুতরাং মানসির নারী-পুরুসির মধযকার এই পার্থকযটাও
প্রাকৃখতক। এই উপসংহার লর্সকই আখম পাখরবাখরক ও সামাখজক লকান লকান
লক্ষসত্র কুরআসন উসল্লখিত পুরুসির অগ্রাখধকাসরর যুখক্ত িুুঁসজ লপসয়খে’। র্ামল
লোনা।
তার খদসক খবস্ময় ভরা দৃখষ্ট খনসয় তাখকসয়খেল আহমদ মুসা। বলল,
‘ধেবাদ লোনা। চমৎকার যুখক্ত তুখম এসনে। এ খদকখটর খদসক সম্ভবত িুব অল্প
মানিই দৃখষ্ট খদসয়সে। খকন্তু খকেু খকেু লক্ষত্র আসে লযমন লবাসনর লচসয় ভাই খপতার
সম্পখত্তর খদ্ব্গুণ অংশ পায়, আল কুরআসনর এই খবধানটাসক তুখম লকান দৃখষ্টসত
লদি?’
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‘আমার পরীক্ষা লনয়া হসে বুখঝ?’ মুি খটসপ লহসস বলল লোনা।
তারপর আহমদ মুসার সামসন বসা লোনা লসাফায় একটু নসড়চসড় বসস
গম্ভীর কসন্ি বলল, ‘প্রর্সম বযাপারটা আমার কাসে িুবই আপখত্তকর লিসকখেল।
একখদন আখম আমার কসলসজর সমাজতত্ত্ব খবভাসগর প্রবীণ খশক্ষক মযাোমসক
খজসেস কসরখেলাম এ খবিসয়। খতখন বলসলন, ‘এই ধরসণর ভাসগর কর্া শুনসত
িারাপই লাসগ। খকন্তু এর বুখনয়াদ লতা মানব মসনর স্বাভাখবক প্রবণতা লর্সকই
সৃখষ্ট হসয়সে। মানব সমাজ-তসত্ত্বর লগাটা ইখতহাস ঘাটসল তুখম লদিসব
অনসল্লিসযাগয ও অস্বাভাখবক খকেু বযখতক্রম োড়া লমসয়রা খবসয়র পর খপতার
পখরবার লেসড় স্বামীর পখরবাসরর একজন হসয় লগসে, আর লেসলরা গ্রহণ কসরসে
খপতামাতার দাখয়ত্ব। খপতামাতাও তাসদর লেসলর সংসারসকই খনসজর সংসার
মসন কসর, লমসয়র সংসারসক নয়। আজ আমাসদর পাশ্চাতয সমাজ লেসল সন্তান ও
লমসয় সন্তাসনর পার্থকয মুসে লফলার শত লচষ্টার পসরও খপতামাতারা তাসদর
জামাই বাখড়সক খনসজর বাখড় মসন কসর না। আমার কর্াই ধর, লতামার মতই
আখম আমার খপতামাতার একমাত্র সন্তান। খবসয়র পর স্বামীর সাসত স্বতন্ত্র বাখড়সত
উসি এলাম। আমার স্বামীর আব্বা-আম্মা অে এক শহসর র্াকসতন তাসদর
আসরকজন লেসলর সাসর্। আখম আমার বৃদ্ধ আব্বাসক আমাসদর সাসর্ র্াকসত
বসলখেলাম। খতখন রাখজ হনখন। খতখন প্রস্তাব খদসয়খেসলন আমাসদরসক তার সাসর্
খগসয় র্াকসত। খকন্তু আমার স্বামী এটা লমসন খনসত পাসরখন। এ খনসয় মসনামাখলে
হওয়ায় আখম একাই আবার আব্বার কাসে চসল যাই। আখম আমার স্বামীসক
তালাক লদয়ার খসদ্ধান্ত খনই। খকন্তু আব্বা বাধা খদসয় বসলখেসলন, আখম লতামাসক
খবসয় বখহভূথত জীবন যাপসনর খসদ্ধান্ত খনসত লদব না। যখদ তাই হয়, যখদ আবার
খবসয় কর তুখম, তাহসল নতুন জামাই এিাসন এসস র্াকসব, এই গযারাখন্ট তুখম
খদসত পার না। সুতরাং এই ইসুযসত স্বামীসক তালাক লদয়া লতামার খিক হসব না।
তুখম লতামার স্বামীর কাসে খফসর যাও। আমার কর্া লভব না। আখম খিক কসরখে,
ভাখতজা ‘জন’ আমার এিাসন লর্সক কসলসজ পড়সব। বাস্তবতা লমসন খনসয় আখম
আমার স্বামীর ঘসর খফসর এসসখেলাম। সুতরাং লদি, আখম আখর্থকভাসব স্বামীর
ওপর খনভথরশীল না হওয়ার পসরও খপতার সংসারসক আখম আপন সংসার বানাসত
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পাখরখন এবং খপতা আমার সংসারসক তার সংসার বানাসত পাসরখন। লোনা, এই
বাস্তবতার কারসণই লমাহাসমোনসদর পখরকখল্পত সমাসজ লেসল সন্তানসক
খপতামাতার সম্পসদর লবখশ অংশ লদয়া হসয়সে লমসয় সন্তাসনর লচসয়’। র্ামল
লোনা। হাসল লস।
লহসস বলল, ‘মযাোম লয কর্া বসলসেন, লসটা আমারও কর্া’।
আহমদ মুসার মুগ্ধ দৃখষ্ট লোনার ওপর খনবদ্ধ। ফুলহাতা শুভ্র গাউন
পসরসে লোনা। মার্ায় শুভ্র রুমাল। রুমাসলর খনসচর প্রান্তদ্ব্য় গলায় লপুঁচাসনা।
লোনার লচাসি-মুসিও একটা শুভ্র পখবত্রতা।
আহমদ মুসা তার দৃখষ্ট নাখমসয় খনল। বলল, ‘লোনা, আমার মসন হসে
খক জান, লতামরা ইউসরাপীয়রা যখদ ইসলামসক বুঝসত লচষ্টা কর, তাহসল
আমাসদর লচসয় ভাসলা বুঝসত পারসব। আর যখদ লতামরা ইসলাম গ্রহণ কর,
তাহসল ইসলাসমর আহ্বানসক লতামরা আমাসদর লচসয় অসনক লবখশ লযাগযতার
সাসর্ দুখনয়াবাসীর সামসন লপশ করসত পারসব’।
‘ধেবাদ। খকন্তু সূযথ বুখঝ চাুঁসদর এভাসব প্রশংসা করসত পাসর?’ একটা
খবেুখরত আসবগ খিকসর পড়সে লোনার লচাি-মুি লর্সক।
‘লতামরা চাুঁদ, লক বলল লোনা? প্রখতখট মানি আল্লাহর প্রখতখনখধ এবং
স্বয়ংসম্পূণথ মানখবকতার অখধকারী। প্রসতযসকই এসককখট সূযথ’।
একটু র্ামল আহমদ মুসা। তারপর লসাফায় লসাজা হসয় বসল। বলল
গম্ভীর কসন্ি, ‘সখতয বলখে লোনা, লতামরা পাশ্চাসতযর ললাসকরা লয বুখদ্ধবৃখত্তক
মাসন লপৌসেে তার সাসর্ ইসলাসমর খশক্ষা যখদ যুক্ত হয় তাহসল আজ হসত পার
লতামরা দুখনয়ার খশক্ষক’।
‘ধেবাদ আপনাসক। বড় যারা তারা লোটসদর এভাসব বড় কসরই
ভাসব’। লিাুঁসট হাখস লটসন বলল লোনা।
‘না লোনা, বড়রা বড়সদরই খচখহ্নত কসর’।
‘খকন্তু ইসলাসমর খশক্ষা গ্রহণ করার মত বুখদ্ধ খক পাশ্চাসতযর আসে?’
‘লোনা লতা পাশ্চাসতযরই একজন’।
‘আহমদ মুসা খক পাশ্চাসতযর পর্ভ্রষ্ট সব লোনার কাসে লযসত পারসবন?’
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হাসল আহমদ মুসা।
খকন্তু গাম্ভীযথ লনসম এল তার মুসি সব মুহূসতথই। বলল, ‘খিক বসলে
লোনা। ইসলাসমর সবসচসয় বড় অসুখবধা এটাই। পাশ্চাসতযর কাসে তার আহ্বান
লপৌুঁোবার উপযুক্ত এবং প্রসয়াজনীয় উপায়-উপকরসণর বড় অভাব’।
‘তাহসল খক দাুঁড়াল, অভাব খক আহ্বাসনর প্রখত সাড়া লদয়ার মত উপযুক্ত
মসনর, না অভাব আহ্বান লপৌোবার মত উপযুক্ত মানি ও মসনর?’
‘খদ্ব্তীয়টাই খিক লোনা। আহ্বান উপযুক্ত হসল আজসকর ইউসরাসপ
আদখশথক শূণযতায় আহ্বান গ্রহসণর উপযুক্ত মন সহসজই সৃখষ্ট হসত পাসর’।
‘ধেবাদ’। বলল লোনা।
বসল লোনা উসি দাুঁড়াল। বলল, এিন খক করসবন?
‘লকন বলে?’
‘চলুন ঘুসর আখস। আমাসদর লবজসমসন্টসতা যানখন। মজার খকেু খজখনস
আসে’।
‘মাখটর তলায় কতগুসলা রুম আসে লতামাসদর? খবখডং-এর সবটা জুসড়ই
খক?’
‘বলা যায়’।
‘চল লযসত পাখর’। বসল উসি দাুঁড়াল আহমদ মুসা।
লোনা ও আহমদ মুসা পাশাপাখশ হাুঁটখেল।
‘লবজসমসন্ট লতা অবশ্যই লকউ র্াসক না?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ভয় লনই, ওিাসন এিন আব্বা আসেন’। লিাুঁসট একটা দুষ্টুখমর হাখস
লটসন বলল লোনা।
‘খনশ্চয় উখন কাসজ আসেন, আমরা তাসক খবরক্ত করসবা না লতা?’
‘কাজ খক! প্রখতখদন একটা সময় খতখন লবজসমসন্ট কাটান’।
বাখড়র অভযন্তসরর একটা স্বতন্ত্র খলফসট তারা মাখটর তলায় একটা
হলঘসর খগসয় নামল।
হলঘসরই মাঝ বরাবর একটা লটখবসল বসস খকেু কাগজপত্র নাড়াচাড়া
করখেল লোনার আব্বা খম. োখতখন।
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তারা খলফট লর্সক নামসতই লোনার আব্বা লচয়ার লর্সক উসি দাুঁখড়সয়
কসয়ক ধাপ সামসন এখগসয় স্বাগত জানাল আহমদ মুসাসক। বলল, ‘আজসকই
মসন কসরখেলাম লতামাসক আমাসদর ফযাসমখল জাদুঘসর খনসয় আসব। এসস ভাসলা
কসরে’।
‘না আব্বা, উখন আসসনখন। আখম খনসয় এসসখে’।
লোনার আব্বা হাসল। বলল, ‘লতামাসক ধেবাদ ওসক খনসয় আসার
জসে’।
বসল আহমদ মুসার খদসক লচসয় বলল, ‘আমার এই মা’র খকেুর অভাব
লনই, খভিারী শুধু লেসহর এবং প্রাপয লেহ লস আদায় কসর োসড়’।
‘খভিারী বলসল আব্বা? আখম লতা ঋণ গ্রহণ কখর না, প্রাপয লনই’।
‘লেসহর মসত খবিয়গুসলা খক খবখনময় লযাগয পণয? তা না হসল প্রাপয হয়
খক কসর?’
‘হয়। একতরফা কাসজ আখম খবশ্বাস কখর না। এিাসনই প্রাপযতার প্রশ্ন
আসস। তসব আপনার ‘পণয’ শব্দ বযবহাসরর সাসর্ আখম একমত নই’।
‘লকন?’
‘লেসহর মত অরূপ খজখনসগুসলা পখরমাপ লযাগয নয়, টাকার অংসক
খবখনময় লযাগয নয়। সুতরাং পণয শসব্দর বযবহার এসক্ষসত্র অমযথাদাকর’।
লোনার আব্বা হাসল। বলল, ‘লতামাসক বযাখরষ্টার না বাখনসয় ভুলই
কসরখে। যাক, মা তুখম আহমদ মুসাসক জাদুঘসরর খজখনসগুসলা লদিাও’।
খলফট লর্সক আহমদ মুসারা লয হসল লনসমসে, লসটা খবরাট একটা
হলঘর। হসলর চারখদসকর লদয়াল জুসড় লশাসকস। হসলর মধযিাসন খেম্বাকৃখত
আসরকটা লশাসকস।
লোনা আহমদ মুসাসক খনসয় লশাসকসসর খদসক এসগাসলা।
লশাসকসগুসলাসত পখরসধয় বস্ত্রাখদ, জুতা লর্সক শুরু কসর খশরস্ত্রাণ পযথন্ত
নানা উপকরণ, অলংকারাখদ এবং হাসত বযবহৃত অস্ত্রাখদ সুন্দর কসর সাখজসয় রািা
হসয়সে।
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কসয়কখট লশাসকসস আহমদ মুসা লদিল ফ্াসন্সর সম্রাট িষ্ঠ লহনরী ও
ত্রসয়াদশ লুইসয়র লপাশাক-পখরেদ ও অোে উপকরণাখদ। তার সাসর্ তাুঁর
একটা বতলখচত্র।
এভাসব লস পরবতথী লশাসকসগুসলাসত লদিল সম্রাট চতুদথশ লুই, পিদশ
লুই, লিােশ লুইসয়র লপাশাক-পখরেদ, বতলখচত্র, বযবহাযথ উপকরণাখদর সংগ্রহ।
আহমদ মুসা মসন মসন খহসসব করল ফরাখস খবেসবাত্তর ২০ বেসরর ইখতহাস
বাসদ ২৩৫ বেসরর ইখতহাস সংরক্ষণ করা হসয়সে এিাসন। এই সমসয় ফ্াসন্স
বুরসবা রাজবংসশ রাজত্ব কসরসে। লুই সম্রাসটরা এই বংসশরই শাসক খেসলন।
আহমদ মুসা প্রশ্নসবাধক দৃখষ্টসত তাকাল লোনার খদসক। বলল, ‘এসতা
লদিখে বুরসবা সম্রাটসদর স্মৃখতর সংরক্ষণ’।
‘আপখন বুরসবাসদর ইখতহাস জাসনন?’ বলল লোনা।
‘ইখতহাস যিন, খকেু লতা জানসতই হসব’।
‘লকমন লাসগ লস ইখতহাস?’
‘সম্রাট অষ্টাদশ লুইসক আখম শ্রদ্ধা কখর। খতখন খেসলন গণতাখন্ত্রক
রাজতন্ত্রী। গণতসন্ত্রর পসক্ষ তাুঁর উসদ্ব্গ ও কাজসক ইখতহাস লকানখদনই ভুলসব
না’।
‘ইউসরাপীয় ইখতহাসসর এত খবস্তাখরত িবর রাসিন আপখন?’
আহমদ মুসা লোনার প্রসশ্নর খদসক না খগসয় খজসেস করল, ‘বুরসবা
সম্রাটসদর সবার স্মৃখত এিাসন ধসর রািা হসয়সে, খকন্তু লশি সম্রাট দশম চালথসসর
লকান খকেু এিাসন লনই লকন?’
‘দশম চালথসসক আমরা বুরসবা বসল মসন কখর না। তাুঁসক আমরা ভুলসত
চাই’।
‘লকন?’
‘সম্রাট অষ্টাদশ লুইসয়র উত্তরাখধকারী ফরাসী গণতসন্ত্রর মানসপুত্র
যুবরাজ খেউক খে লবরী লুইসকই লস শুধু হতযা কসরখন, হতযা কসরখেল ফরাসী
গণতন্ত্রসক’। বলল লোনা।
লোনার আব্বাও এ সময় তাসদর সাসর্ এসস লযাগ খদল।
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আসরকটু সামসন এসগাসলা তারা।
শুরু হসলা অশাসক বুরসবাসদর খচত্র কাখহনী।
প্রর্সমই দুখট লশাসকসস খনহত যুবরাজ খেউক খে লবরীর বযবহৃত
লপাশাক-পখরেদ, বতলখচত্র ইতযাখদ।
আহমদ মুসা খবখস্মত হসলা, শুধু বুরসবা রাজবংশ োড়া ফ্াসন্সর আর লকান
রাজবংসশর স্মৃখত সংরক্ষণ এিাসন করা হয়খন। আহমদ মুসা লোনার খদসক লচসয়
খজসেস করল, ‘বুরসবা রাজ বংসশর আসগ আরও লতা রাজবংশ খেল, তাসদর
লকান খচহ্ন ও স্মৃখত লতা এিাসন লদিখে না?’
‘কারণ এটা আমাসদর ফযাখমখল জাদুকর’। বলল লোনা।
‘ফযাখমখল জাদুঘসর খক শুধু এক রাজবংসশর কর্াই র্াকসত হসব?’
‘তুখম লয অসর্থ ভাবে, লস অসর্থ লস রকম লকান ফযাখমখল জাদুঘর এটা
নয়। এিাসন আমরা আমাসদর পখরবাসরর অতীতসকই শুধু ধসর রািার লচষ্টা
কসরখে’। বলল লোনার আব্বা।
আহমদ মুসার লচাসি-মুসি লনসম এল এক রাশ খবস্ময়। বলল, ‘অর্থাৎ
আপনারা বুরসবা রাজবংসশর মাসন বুরসবা রাজাসদর আপনারা উত্তর পুরুি?’
লোনার আব্বা খমসশল োখতখনর লিাুঁসট একটা ম্লান হাখস ফুসট উিল।
বলল, ‘এটাই ইখতহাস’।
বসল খম. োখতখন আহমদ মুসাসক আসরকটু সামসন এখগসয় খনসয় একটা
বড় লশাসকসসর সামসন দাুঁড় করাসলা।
লশাসকসখটসত ফ্াসন্সর বুরসবা রাজবংসশর খবস্তৃত বংশ তাখলকা। ১৫৮৯
সাসল সম্রাট িষ্ঠ লহনরী লর্সক এই রাজবংসশর শুরু। বংশ তাখলকায় প্রর্ম নাম
সম্রাট িষ্ঠ লহনরীর। বংশ তাখলকায় প্রসতযক নাসমর সাসর্ েখব রসয়সে।
লগাটা বংশ তাখলকার ওপর নজর বুলাসলা আহমদ মুসা। সবথসশি নাম
লস লদিল ‘খপ্রসন্সস মাখরয়া লজাসসফাইন লুই’। তার আসগর নাম খপ্রন্স খমসশল
োখতখন লুই। আহমদ মুসা বুঝল খপ্রন্স খমসশল োখতখন লুই লোনার আব্বা। খকন্তু
লশি নাসমর সাসর্ লয ফসটা লস লদসিসে, লসটা লোনার, খকন্তু নাম লমসল না।
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আহমদ মুসা লোনার আব্বার খদসক লচসয় প্রশ্ন করল, ‘খপ্রসন্সস মাখরয়া
লজাসসফাইন লুই লক?’
‘ওটাই লোনার পাখরবাখরক নাম’। লহসস বলল লোনার আব্বা।
উত্তরটা খদসয়ই লোনার আব্বা লোনার খদসক লচসয় বলল, ‘আখম ওপসর
যাখে, ওিুধ লিসত হসব। খলফসটর পাসশর ঘসর দু’জন কনখেশনার কাজ করসে।
ওসদর লচখকং-এর কাজ হসয় লগসে। ক’খমখনট পসর ওরা চসল যাসব। ওসদর খবদায়
খদসয় পসর লতামরা এস’।
বসল লোনার আব্বা খলফসটর খদসক হাুঁটসত শুরু করল।
চসল লগল লোনার আব্বা।
লোনার লচাসি-মুসি খকেুটা লজ্জা ও খবব্রতকর অবস্থার োপ।
লোনার আব্বা চসল লযসতই আহমদ মুসা মার্া খনচু কসর শরীরটা সামসন
ঝুখুঁ কসয় ‘বাউ’ করল লোনাসক এবং বলল, ‘তাই লতা বখল, েুসেরা লতামাসদরসক
অত ‘বাউ’ করখেল লকন, লকন েুসেরা লতামার আব্বার পাসশ গাখড়র খসসট বসসখন
এবং লকন েুসেরা ড্রইং রুসম লসাফায় না বসস কাসপথসট বসসখেল। প্রশ্ন তিখন মসন
লজসগখেল আমার। জবাব পাইখন’।
লোনার মুিটা আরও লাল হসয় উসিসে। বলল, ‘আব্বা, আখম-আমরা
লকউ চাই না, আমাসদর সাসর্ ওরা এই আচরণ করুন। আমরা তাসদর পাসশ
বসাসত চাই। প্রজার স্টাইসল বাউ করসত আমরা খনসিধ কখর সব সময়। খকন্তু লকউ
শুসন না। আমরা খক এর জসে দায়ী?’ লোনার কসন্ি প্রখতবাসদর সুর।
‘খনসিধ করসব লকন? ওরা লতা অোয় খকেু করসে না। একটা
বাস্তবতাসকই তারা স্বীকৃখত খদসে মাত্র’।
‘আপখনও খবদ্রুপ করসেন? লয যা নয় তাসক তা বলা তার জসে
অপমানকর’।
‘তুখম খক বুরসবা বংসশর রাজকুমারী নও?’
‘কুমারী, খকন্তু রাজকুমারী নই। ওসদর সাসর্ রসক্তর সম্পকথ োড়া আর
লকান সাদৃশ্য লনই’।
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‘এটা লতামার কর্া। মানসির কর্া নয়। মানসির কাসে তুখম বুরসবা
বংসশর রাজকুমারী। মানসির কাসে মযথাদা লতামাসদর এ কারসণই’।
‘এ মযথাদা আমরা কারও কাসে কিনও চাইখন’। ক্ষুব্ধ ক কসন্ি বলল লোনা।
‘চাওখন বসলই খনসিধও করসত পার না’।
‘সুতরাং মুি বুসজ আপনার ‘বাউ’ গ্রহণ কসর আমাসক খপ্রসন্সস লসসজ
বসস র্াকসত হসব বুখঝ’। লোনার কসন্ি প্রচন্ে লক্ষাভ।
‘একটা বাস্তবতাসক তুখম অস্বীকার করসত চাইে লকন লোনা?’
‘আখম ‘লোনা’ আখম ‘মাখরয়া’ হসত চাই না’। লোনার কসন্ি লক্ষাসভর
উত্তাসপর লচসয় এবার অশ্রুর খসক্ততা লবখশ।
‘মাখরয়া ও লোনার মসধয সংঘাত লকার্ায় লোনা?’
‘মাখরয়া রাজকুমারী, বুরসবাসদর এক ধ্বংসাখবসশি। আর লোনা আপনার
অসনক পখরখচত এক খনসদথাি বাখলকা’। আসবসগ কাুঁপল লোনার কন্ি।
‘খকন্তু লোনা, মাখরয়ার মসধয লতা আখম লকান লদাি লদখি না। রাজকুমারী
হওয়া তার লকান অপরাধ নয়’।
‘লকন, বুরসবাসদর রক্তাক্ত রাজদন্ে খক রাজকুমারী মাখরয়াসকও স্পশথ
কসর না?’
‘যার ধমথ শুধু তার ওপর বতথায় লোনা, রসক্তর ওপর বতথায় না। তাোড়া
বুরসবাসদর রক্তাক্ত রাজদন্েসক লতামাসদর সাক্ষাৎ পূবথপুরুি বুরসবা যুবরাজ
খেউক খে লবরী খনসজর রক্ত খদসয় মুসে খদসয় লগসেন। বুরসবাসদর সবথসশসির এই
লগৌরব রাজকুমারী মাখরয়াসকও উজ্জ্বল কসরসে’।
‘আপখন ভাসলা, তাই ভাসলাটাই আপখন লদিসত পান। খকন্তু সতযই খক
বুরসবাসদর খপ্রসন্সস মাখরয়া লজাসসফাইন লুই লোনা লজাসসফাইনসক অপখরচসয়র
অন্ধকাসর লিসল লদয় না?’ লভজা কন্ি লোনার। তার দু’লচাি লর্সক দু’লফাটা অশ্রু
লনসম এল তার দু’গন্ে লবসয়।
‘এই নতুন পখরচয় লোনাসক আমার কাসে আরও সুন্দরতর কসরসে’।
লোনা দুহাসত মুি ঢাকল। কসয়ক মুহুতথ চুপ র্াকল। তারপর বলল,
‘বাুঁচাসল তুখম আমাসক’।
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আহমদ মুসা লশাসকসগুসলার খদসক মসনাসযাগ খদল। লোনা ধীসর ধীসর
সামসন এসস দাুঁড়াসল আহমদ মুসা বলল, ‘বাুঁচসল খক কসর লোনা?’
এতক্ষসণ হাসল লোনা। বলল, ‘সবখকেু আপনাসক জানসত হসব না’।
‘সব খকেু জানব না খকন্তু খকেু লতা জানসত পাখর?’
‘খক?’
‘তুখম’ খকংবা ‘আপখন’ লয লকান একটা বলা দরকার। দুসটাই লতা বলে
তুখম’।
‘কিনও না, আপনার সাসর্ এ লবয়াদবী করসত পাখর না’।
আহমদ মুসা ঘুসর দাুঁড়াল। মুসিামুখি হসলা লোনার। বলল, ‘এই লতা
এিখন বলসল’।
লোনা মুি খনচু করল।
মুিটা তার গম্ভীর হসয় উিল। বলল, ‘মাফ করসবন। হয়সতা হসয় লগসে।
আখম খনসজসক হাখরসয় লফসলখেলাম’।
‘মাফ চাইে লকন? অপরাধ মসন করে?’
‘তা নয়, খকন্তু....’।
কর্া লশি কসরই হসলর ও প্রাসন্তর খদসক লচসয় বলল, ‘ঐ লয কখন্েশনাররা
চসল লগল। চলুন আমরা যাই’।
বসল হাুঁটা শুরু করল লোনা।
আহমদ মুসাও চলল।
উপসর উসি লগল তারা খলফসট।
ফযাখমখল জাদুঘসরর খলফট রুমটা খম. োখতখন ও লোনার লবেরুসমর
মাঝিাসনর কখরসোর।
লোনার লবেরুসমর সামসন এসস আহমদ মুসা বলল, ‘আখস লোনা’।
‘চলুন, আপনাসক লপৌসে খদসয় আখস’।
চলসত শুরু করল দু’জসন।
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দু’জসনই নীরসব মার্া খনচু কসর হাুঁটখেল। এক সময় লোনা তার লচাি
খনচু লরসিই বলল, ‘আপনার প্রসশ্নর জবাব পুসরা করসত পাখরখন খকেু মসন
কসরসেন?’
‘লকন পারখন?’
‘অসনক সময় অসনক খকেু পাওয়া যায় না’।
আহমদ মুসারা হাুঁটখেল লোনাসদর ফযাখমখল ড্রইং রুসমর সামসন খদসয়।
লোনার আব্বা ড্রইং রুসম বসস কাগসজ নজর বুলাখেল। আহমদ
মুসাসদর লযসত লদসি বলল, ‘আহমদ মুসা একটু এস’।
আহমদ মুসা ও লোনা দু’জসনই প্রসবশ করল ড্রইং রুসম।
আহমদ মুসা বসসল লোনার আব্বা িবসরর কাগসজর লাল লপখন্সসল মাকথ
করা একটা অংশ তাসক লদখিসয় বলল, ‘লোট্ট খবোপনটা পড়’।
আহমদ মুসা পড়ল। বলল, ‘খজ, একটা ফামথ লোট িাট ভাঙা ও ফুসটা
হওয়া গাখড় ক্রয় মুলয লর্সক দশ পারসসন্ট খেসকাউসন্ট খকনসে’।
‘হ্াুঁ, এটাই। িুব ললাভনীয় সুসযাগ। এ ধরসণর গাখড় শতকরা ৩০ ভাগ
খেসকাউন্ট োড়া লকউ লনয় না। এই সুসযাসগ আমাসদর লসখদসনর ফুসটা হসয়
যাওয়া গাখড়টাসক খবখক্র কসর খদসত পাখর। আমরা গাখড়টা এিন বযবহার করখে
না’।
‘অসের লচসয় ২০ পারসসন্ট কম খেসকাউসন্ট খনসে। এটা স্বাভাখবক
নয়’।
‘অস্বাভাখবক হসল তার কারণ খক হসত পাসর?’ বলল লোনার আব্বা।
আহমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, ‘আপখন আপনার এই গাখড় ভুয়া
নাম্বার ও ভুয়া খিকানা খদসয় সাখভথস লসন্টাসর পাখিসয় খদন। তারপর এই পখত্রকায়
এই কলাসম একটা খবোপন খদন। তাসত বলুন , গাখড় আপখন খবখক্র করসবন।
লপেসনর বখেসত কসয়কটা ফুসটা হওয়া োড়া খনিুুঁত গাখড়। উপযুক্ত কখমশসন
খবখক্র হসব’।
‘খিক আসে। খবোপন খদলাম। গাখড় পািালাম। খকন্তু ভুয়া নাম্বার ভুয়া
খিকানা লকন?’
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‘এই বাখড় এবং আপনাসদরসক দৃশ্যপসট না আনার জসে’।
‘খিক আসে। দু’খট কাজই আজ করাখে’।
‘ধেবাদ’। বসল আহমদ মুসা উিল।
লোনাও উিল।

আহমদ মুসা তার ড্রইং ১৯ রুসমর লসাফায় বসস পখত্রকার খবোপনটার
কর্াই ভাবখেল। লস খনখশ্চত লয, খবোপনটা ব্ল্যাক ক্রসই খদসয়সে। এর অর্থ ব্ল্যাক
ক্রস মখরয়া হসয় উসিসে তাসদর বুসলসট খবদ্ধ গাখড়টা িুুঁসজ পাবার জসে। গাখড়টা
তারা িুুঁসজ লপসত চায় েুসেসক ধরার জসে, না েুসের সাহাযযকারীসদর ধরার
জসে? েুসে যখদ ইখতমসধয ধরা না পসড় র্াসক, তাহসল েুসেই তাসদর প্রধান
টাসগথট। আহমদ মুসা খনখশ্চত, েুসে ধরা পসড়খন। তাসদর প্রধান টাসগথট ধরা পড়সল
তারা গাখড় লিাুঁজার এত গরজ করসতা না। আহমদ মুসা লয েুসেসক উদ্ধার করার
ঘটনার সাসর্ জখড়ত আসে, এ কর্া ব্ল্যাক ক্রস জাসন না। এোড়া শাকথসব’র
জাহাজ, নানসতজ এবং সুরলুসরর ঘটনা আহমদ মুসার কাজ, একর্াও ব্ল্যাক ক্রস
খনশ্চয় জাসন না। মুসি হাখস ফুসট উিল আহমদ মুসার। খম. ক্লাউসে খিকই
বসলসেন, ব্ল্যাক ক্রস অতযন্ত আত্মখবশ্বাসী। অেসক পসরায়া িুব কম কসর, তাই
শত্রু সম্পসকথ অনসন্ধাসনও তারা যায় না। আহমদ মুসার লক্ষসত্রও তারা তাই
কসরসে।
আহমদ মুসা একটা বই নাড়াচাড়া করখেল আর ভাবখেল এই সব কর্া।
দরজায় নক হসলা।
আহমদ মুসা মার্া তুসল একবার দরজার খদসক চাইল। তারপর উসি
খগসয় দরজা িুলল।
দরজায় দাুঁখড়সয় লোনার আব্বা ও লোনা।
‘আসুন’ বসল আহমদ মুসা দরজাটা লিসল দরজার পাসশ খকেুটা সসর
এল।
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সবাই এসস বসল লসাফায়।
লোনার আব্বা খম. োখতখনর লচাসি-মুসি খকেুটা উসত্তজনার োপ।
বসসই বসল উিল, ‘গাখড় খনসয় ঘটনা সাংঘাখতক পযথাসয় যাসে’।
‘এমনটাই ঘটার কর্া। দয়া কসর বলূন খক ঘসটসে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘তুখম খক ঘটার কর্া বলে?’
‘আমাসদর গাখড়র লিাুঁজ পাবার জসে ব্ল্যাক ক্রস একদম হসে হসয়
উিসব’।
‘ব্ল্যাক ক্রস?’
‘খজ। ঘটনা খক ঘসটসে আসগ আপখন বলুন, আখম বলখে ঐ বযাপার!’
‘লতামার কর্া মত লক্রতার েদ্মসবসশ একজনসক পাখিসয়খেলাম লসই
সাখভথস লসন্টাসর। লস ললাক খগসয় গযাসরজ কতৃপ
থ ক্ষসক গাখড়র কর্া বলসতই তারা
লতসল-সবগুসন জ্বসল উসিসেন। বসলসেন, মশাই গাখড় লকনার কর্া আর বলসবন
না। আমরা মহাখবপসদ। একটা পাখটথ এসসখেল গাখড় খকনসত। ওরা খগসয়খেল
গাখড়র মাখলসকর বাখড়সত। ঐ নাসমর গাখড়ওয়ালা লসিাসন লকউ র্াসক না। ক্রুব্ধ ক
লক্রতারা এিন আমাসদর ঘাসড় এসস লচসপসে। গাখড়র মাখলকসক আমাসদর লিাুঁজ
কসর খদসত হসব। এসব শুসন এসসসে আমাসদর ললাক। এিন আমাসদর খক
করণীয়?’
এক খনুঃশ্বাসস কর্াগুসলা বলল লোনার আব্বা।
‘ঐ লক্রতারা ব্ল্যাক ক্রসসর ললাক। গাখড়র মাখলসকর সন্ধাসন ওরা হসে
হসয় উসিসে’।
‘বুঝসল খক কসর তুখম?’
‘লসখদন খবোপন লদসিই বুসঝখেলাম। আজ আপখন তর্য খদসলন, তাসত
আরও খনখশ্চন্ত হলাম’।
‘যখদ তাই হয়, তাহসল গাখড়টা ঐভাসব ওিাসন খদসয় আমরা খক ঝাসমলায়
জখড়সয় পড়লাম না?’
‘অোতসাসর লয খবপসদ আমরা জখড়সয় পড়তাম, পখরকখল্পতভাসব
আমরা লস খবপসদর মুসিামুখি হসয়খে’।
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‘অর্থাৎ’।
‘ব্ল্যাক ক্রসসর হাত ফসসক েুসে লবখরসয় যাওয়া, তার ওপর েুসের
বাখড়সত লসখদন ব্ল্যাক ক্রসসর খতনজন ললাক খনহত হওয়া তাসদর শখক্ত ও
মযথাদাসকই শুধু আহত কসরখন, তাসদর লগাপনীয়তার লয ববখশষ্টয তাসকও হুমখকর
সম্মুিীন কসরসে। সুতরাং েুসেসক তারা সন্ধান করসবই। আর েুসেসক িুুঁসজ
পাওয়ার একটা সহজ পর্ হসলা আমাসদর গাখড়টা িুুঁসজ লবর করা। মানি লুকাসনা
যায়, গাখড় লুকাসনা যায় না। বুসলসট ফুসটা হওয়া গাখড় হয় আমরা খবখক্র কসর লদব,
নয়সতা সাখভথস লসন্টাসর লদব লমরামসতর জসে। আমার ধারণা পযাখরসসর শুধু নয়,
লদসশর সবগুসলা সাখভথস লসন্টাসর তারা লচাি রািসে এবং বাড়খত বযবস্থা খহসসসব
পখত্রকায় খদসয়সে ঐ খবোপন। যাসত খবখক্র করসত চাইসল, তারও সুসযাগ যাসত
তারা খনসত পাসর’।
আহমদ মুসার ওপর খনবদ্ধ লচাি দু’খট উজ্জ্বল হসয় উসিসে লোনার
আব্বার। বলল, ‘তুখম লতা খিকই বসলে আহমদ মুসা। আমাসদর গাখড় যিন
সাখভথস লসন্টাসরর ললাকরা লদসি, তিন বলল, ‘গাখড় আপনারা খবখক্র করসত
চাইসল তাড়াতাখড় খবখক্র হসব। আমাসদর লসন্টাসর একটা পক্ষ এসস বসল লগসে
লপেসন ফুসটা হওয়া এবং এ ধরসণর ত্রুখটওয়ালা গাখড়র িবর খকংবা গাখড়র
খিকানা লযন আমরা তাসদর লদই। তারা এ ধরসণর গাখড় খকনসত আগ্রহী’।
মধযস্থতার কখমশন খহসসসব তারা আগাম একটা ফান্েও খদসয় লগসে। সুতরাং
লতামার কর্া খিক লয, আমরা সোসন এই পদসক্ষপ না খনসল অোতসাসর এবং
অপ্রস্তুতভাসব ওসদর হাসত খগসয় পড়তাম। লতামাসক ধেবাদ আহমদ মুসা’।
লোনার মুগ্ধ দৃখষ্ট আহমদ মুসার ওপর খনবদ্ধ। বলল, ‘আপখন ভখবষ্যৎসক
এতটা খনিুুঁতভাসব লদিসত পান লকমন কসর? আপখন ভখবষ্যত গণনা জাসনন?’
‘আল্লাহ োড়া ভখবষ্যৎ লকউ জাসন না। ভখবষ্যৎ গণনার মত
প্রতারণামূলক কাজ ইসলাসম খনখিদ্ধ। আখম লযটা কখর লসটা খনেক অনমান। এই
অনমান সবসক্ষসত্র করা যায় না, সব সময় খিকও হয় না। লযমন লদি, গাখড়সক
লকন্দ্র কসর এিন খক ঘটসত যাসে আখম বলসত পারসবা না’।
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‘এিন বল গাখড় খনসয় খক করব। গাখড় খক খনসয় আসব?’ বলল লোনার
আব্বা।

‘ব্ল্যাক ক্রস এটাই চাসে। মাখলসকর লকউ গাখড় খনসত লগসল তার খপেু
খনসয় লস মাখলসকর সন্ধান লাসভর লচষ্টা করসব’।
‘সবথনাশ! এসব ঝাসমলার লচসয় গাখড় লেসড় লদওয়াই ভাসলা’।
‘তার দরকার হসব না। আখম যাব’।
শুসনই লোনার মুি মখলন হসয় লগল।
ভ্রু কুচকাসলা লোনার আব্বা। বলল, ‘তুখম যাসব? লকন? খক দরকার?’
‘জনাব, ওমর বায়াসক উদ্ধাসরর জসে আমাসক ব্ল্যাক ক্রসসর কাসে
লপৌোসত হসব। এ পযথন্ত ব্ল্যাক ক্রসসক যতবার লপসয়খে, হাখরসয় লফসলখে।
তাসদরসক খজোসাবাসদর সুসযাগ পাইখন। আখম ওসদর কাসে লপৌোসত চাই’।
‘এ কাসজ আরও ললাসকর সাহাযয লনয়া যায় না?’ গম্ভীর কসন্ি বলল
লোনা।
‘অখভযাসনর মত কাজ হসল সাহাযয লনয়া যায়। অনসন্ধানমুলক কাসজ
এমন সাহাযয িুব কাসজ আসসব না।
‘লকন?’ প্রশ্ন করল লোনা।
‘ধর, বতথমান লক্ষসত্র আখম যখদ কারও সাহাযয খনসত চাই, তাহসল লসই
ললাকসক গাখড়র কাসে পািাসত হসব খকন্তু আমার মসন হসে ব্ল্যাক ক্রস আজ লয
পখরমাণ হসে হসয় উসিসে, তাসত লস ললাক যতটুকু অগ্রসর হসত পারসব, তার
লচসয় অসনক লবখশ খবপদগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রসয়সে’।
‘এ কর্া খক আপনার লক্ষসত্রও সতয নয়?’ লোনার কসন্ি লক্ষাভ ও লবদনার
একটা উচ্ছ্বাস ফুসট উিল। তৎক্ষণাৎ উত্তর খদল না আহমদ মুসা। একটু পসর ধীসর
ধীসর বলল, ‘কর্াটা আমার লক্ষসত্রও সতয। খকন্তু মূল দাখয়ত্ব খযখন গ্রহণ কসরন,
তাসকই মূল কাজ করসত হয়। তা না হসল লাসভর লচসয় ক্ষখত বাসড়’।
লোনা উত্তসর খকেু বলল না। খনচু করল তার ম্লান মুিখট।
‘লতামার তাহসল পখরকল্পনা খক?’ বলল লোনার আব্বা।
‘আখম সাখভথস লসন্টাসর যাব। সন্ধান করব ব্ল্যাক ক্রসসর ললাকসদর’।
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‘আমাসদর খকেু করার লনই?’
‘আপনারা আমার জসে অসনক কসরসেন। গাখড়খট ব্ল্যাক ক্রসসর কাসে
লপৌোর আমার একখট লসতুবন্ধ’।
মুি তুলল লোনা। তার লচাসি-মুসি লবদনা ও লক্ষাসভর একটা খবসফারণ।
বলল, ‘আমাসদর প্রাপয লবাধ হয় আমাসদর খদসয় খদসলন?’
সংসগ সংসগ উত্তর এল না আহমদ মুসার কাে লর্সক। গম্ভীর হসয় উিল
তার মুি।
মুি তুসলখেল আহমদ মুসা খকেু বলার জসে। খকন্তু আহমদ মুসা খকেু
বলার আসগই লোনার আব্বা বলল, ‘বাবা, এসব বযাপাসর লতামার কর্ার উপসর
আমাসদর লকান কর্া চসল না। লতামার ওপর পূণথ আস্থা আমাসদর আসে। খকন্তু
বাবা, ব্ল্যাক ক্রস লতামার ওপর ভীিণ লক্ষসপ আসে, এটাই আমাসদর খচন্তার
খবিয়’।
‘আমার যতটুকু সাধয, আমার বযাপাসর আখম সতকথ, বাখকটুকু আল্লাহর
হাসত। তাুঁর লচসয় বড় লনগাহবান আর লকউ লনই’।
লোনার আব্বা উসি দাুঁড়াসত দাুঁড়াসত বলল, ‘ঈশ্বর লতামার সহায় লহান।
তুখম কিন লবরুে?’
আহমদ মুসাও উসি দাুঁড়াল। বলল, ‘এিখন জনাব’।
লোনার আব্বা খম. োখতখন লবর হসয় লগল ঘর লর্সক। তার সাসর্ লোনাও
লবখরসয় লগল মার্া খনচু কসর।
ওরা চসল লগসল আহমদ মুসা শুসয় পড়ল। লচাি বন্ধ কসর খনসজসক সুঁসপ
খদল গভীর খবশ্রাসমর লকাসল।
প্রস্তুত হসয় লবখরসয় এল আহমদ মুসা।
লবরুবার সময় লোনাসক না লদসি তার লিাুঁসট এক টুকসরা হাখস ফুসট
উিল। তার ঐ কর্ায় রাগ কসরসে লোনা। লোনার কর্া ভাবসত খগসয় আহমদ
মুসার মসন হসলা বুসকর লকার্ায় লযন লোট্ট একটা অস্বখস্ত লবাধ করসে লস। মসন
হসে লোনা সামসন এসস দাুঁড়াসল এ অস্বখস্ত আনসন্দ রূপান্তখরত হসতা।
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আহমদ মুসা মসনর এ ভাবনাসক মন লর্সক লঝসড় লফসল সামসনর
পদসক্ষপ দ্রুত করল।
খলফট লর্সক লনসমই আহমদ মুসা লদিসত লপল লোনা লদয়াসল লিস খদসয়
দাুঁখড়সয় আসে।
পরসন তার সাদা গাউন। মার্া ও গাসয় সাদা ওড়না লপুঁচাসনা।
আহমদ মুসার পাসয়র শসব্দ তার খদসক খফসর তাকাল লোনা। লবদনা মািা
মুি, সজল লচাি।
‘তুখম এিাসন?’ ম্লান লহসস বলল আহমদ মুসা।
লিস লদয়া অবস্থা লর্সক লসাজা হসয় দাুঁড়াল লোনা। দাুঁড়াল মুি খনচু কসর।
লকান কর্া বলল না।
‘রাগ করার মত িুব বড় কর্া বসলখে বুখঝ আখম?’
মুি তুলল লোনা। তার সজল লচাি লর্সক গখড়সয় লনসম এল অশ্রু। বলল,
‘আমরা অসনক কসরখে আপনার জসে, আর লতা খকেু করার লনই’।
‘আখম খক সতযই একর্া বলসত লচসয়খে?’
লোনা আহমদ মুসার কর্ায় লকান উত্তর না খদসয় সামসনর খদসক পা
বাখড়সয় বলল, ‘চলূন’।
‘লকার্ায়?’
‘অসনক কসরখে লতা, আরও খকেু কসর আখস’।
বসল হাুঁটসত শুরু করল লোনা। তার োন হাসত গাখড়র চাখব।
আহমদ মুসা লোনার পাশাপাখশ হাুঁটসত হাুঁটসত বলল, ‘লতামরা যা
কসরে, লতামাসদর যা প্রাপয তাখক এর ধেবাদ খদসয় লশাধ করলাম! না লশাধ করা
যায়?’
‘তা জাখন না। খকন্তু ঐ ধরসণর ধেবাদ অসনক লক্ষসত্র অসহনীয় লবদনার
হসত পাসর’। লচাি মুসে লোনা বলল।
‘আখম লতামাসক বযর্া খদসত চাইখন লোনা’।
কর্া বলসত বলসত তারা গাখড় বারান্দায় এসস লপৌেল।
গাখড় বারান্দায় দাুঁখড়সয় আসে লোনার গাখড়।
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লোনা গাখড়র খদসক এখগসয় গাখড়র দরজা িুসল ধসর বলল, ‘আসুন’।
কপাল কুখিত হসয় উসিসে আহমদ মুসার। আহমদ মুসা লোনার মতলব
বুঝসত লপসরসে। বলল, ‘লোনা, তুখম লতা জান আখম লকার্ায় যাখে’।
‘অবশ্যই জাখন’। গম্ভীর কন্ি লোনার।
‘এবং এও জান লয, লতামার খকংবা লতামাসদর পখরবাসরর সাসর্
সম্পখকথত লকান গাখড়সত আখম লসিাসন যাব না’।
‘জাখন’।
‘জানার পসরও বলে আমাসক গাখড়সত উিসত?’
‘এ গাখড় এিন আমার পখরবাসরর গাখড় নয়’।
‘অর্থাৎ’। খবস্ময়, আহমদ মুসার কসন্ি।
‘আখম গাখড়র নাম্বার পাসে খদসয়খে। নতুন ব্ল্ূ বুকও আসে’।
আহমদ মুসার মুসি হাখস ফুসট উিল। বলল, ‘লগাসয়ন্দা কমথ তাহসল শুরু
কসর খদসয়ে লোনা?’
‘খশিখে’। মুি ভার তিনও কাসটখন লোনার।
আহমদ মুসা গাখড়র দরজা িুসল দাুঁখড়সয় র্াকা লোনার পাসশ খগসয়
দাুঁড়াল। গম্ভীর হসয় উসিসে আহমদ মুসার মুি। োকল, ‘লোনা’।
ধীর শান্ত কন্ি আহমদ মুসার। এ োসকর মসধয একটা আসবগও খেল।
লোনা মুি তুলল। লচাি রািল আহমদ মুসার লচাসি। লোনার লচাসি-মুসি
লজ্জার একটা লাল প্রবাসহর লঢউ লিসল লগল। তার লিাুঁসট ফুসট উিল হাখসর একটা
লোট্ট কম্পন। বলল, ‘বুসঝখে আপখন খক বলসবন’।
‘খক বলব?’
‘বলসবন লয, লোনা ওিাসন যাওয়া খক লতামার জসে খিক?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সখতয লোনা লগাসয়ন্দা কসমথ তুখম অসনক দূর
এখগসয়সে’।
‘অযর্া প্রশংসা করা হসে। এটা লতা কমনসসসন্সর বযাপার’। মুসি হাখস
ফুখটসয় বলল লোনা।
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‘কমনসসসন্সর বযাপার নয়, স্ট্রং কমনসসসন্সর বযাপার। আর স্ট্রং
কমনসসন্সই লগাসয়ন্দা কসমথর পুখুঁ জ’।
‘ধেবাদ। উিুন গাখড়সত’।
‘লোনা, পাগলাখম কসরা না। ওিাসন লতামার যাওয়া হসব না’।
‘লকন?’ গম্ভীর কন্ি লোনার।
‘এক অখনখশ্চত পখরখস্থখতর মসধয আখম লতামাসক খনসয় লযসত পাখর না।
‘খনসত হসব না, আমার দাখয়সত্ব আখম যাব’।
‘দাখয়ত্ব খনসজর কাুঁসধ তুসল খনসলই খক তুখম লযসত পার?’
‘লকন পাখর না? লমসয় বসলই খক?’
অখভমান ক্ষুব্ধ ক একটা আসবগ এল লোনার কন্ি লর্সক।
‘ইসলাসম লমসয়রা যুদ্ধ করসত পাসর, যুদ্ধ কসরসে। খকন্তু আখম লকান যুসদ্ধ
যাখে না। তাোড়া তুখম শুধু লমসয় নও, তুখম খপ্রসন্সস মাখরয়া লজাসসফাইন লুই।
আখম চাই না লতামাসদর পখরবারটা লকান সংকসট পড়ুক’।
‘আখম খপ্রসন্সস মাখরয়া হসত চাই না। আখম সাধারণ লমসয় লোনা’।
‘তার পসরও তুখম খপ্রসন্সস মাখরয়া। নাম বদলাসল তুখম বদসল যাসব না’।
‘আখম লতা লড়াইসয় নামখে না। আখম আপনাসক লপৌসে লদব মাত্র’।
‘তারপর খক করসব?’
মাখরয়া মুি খনচু করল, খকেু বলল না।
আহমদ মুসার লিৌুঁসট লোট্ট হাখস ফুসট উিল। বলল, ‘তারপর তুখম গাখড়
খনসয় অসপক্ষা করসব এই লতা?’
‘লকন, লড়াইসয় লযাগ খদসত পারব না, অসপক্ষা করসতও খক পারসবা না?’
কান্নায় রুদ্ধ হসয় যাখেল লোনার কন্ি।
একটা লঢাক খগলল, লর্সম খগসয়খেল তার কর্া। আবার শুরু করল।
বলল, ‘আপনার ওপর আস্থা আসে আমার। খকন্তু তারপরও সব কাজ একা করা,
সব কাসজ একা যাওয়া খিক নয়’। গলাটা স্বাভাখবক কসর লতালার লচষ্টা কসর বলল
লোনা।
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কর্া লশি কসরই লোনা গাখড়র এ দরজাটা লিালা লরসিই গাখড় ঘুসর
ড্রাইখভং খসসট এসস বসল লস। দুই হাত খষ্টয়াখরং হুইসলর ওপর লরসি তার ওপর
কপাল োস্ত করল।
লসখদসক লচসয় হাখস ফুসট উিল আহমদ মুসার লিৌুঁসট। ভাবল লস, বুরসবা
রাজবংসশর লমসয়সদর রাজকীয় ববখশষ্টয খিকই আসে। যা ভাসলা মসন কসর তা
কসরই োড়সব।
আহমদ মুসা খসসট বসস গাখড়র দরজা বন্ধ কসর খদসয় বলল, ‘আখম একা
সব কাজ কখর না। তসব একজসনর কাসজ দু’জনসক শাখমল করাও খিক মসন কখর
না লোনা। প্রকাশ্য শখক্তর লড়াইসয় ললাক লবখশ হসল সুখবধা। খকন্তু বুখদ্ধর
লড়াইসয়, খবসশি কসর যা লুসকাচুখরর মসধয খদসয় চসল, ললাক লবখশ হসল
উপকাসরর লচসয় ক্ষখতই লবখশ হয়’।
মুি তুলল লোনা। তিনও তার মুি গম্ভীর। লচািটা অশ্রুসত ললপটাসনা।
বলল, ‘আপখন অেসক যতটা ভালবাসসন খনসজসক ততটা ভাসলাবাসসন না’।
গম্ভীর হসয় উিল আহমদ মুসার মুি। বলল, ‘না লোনা, খনসজসক িুব
লবখশ ভাসলাবাখস বসলই লতা আখম এই পসর্ আসসত লপসরখে’।
‘এত জখটল কর্া আখম বুঝসত পাখর না’।
‘আখম মানসির ভাসলা চাই, আখম আমার জাখতর ভাসলা চাই, মুখক্ত চাই
এই জসে লয, এই দাখয়ত্ব পালসনর জসে আল্লাহ আমার ওপর সন্তুষ্ট হসবন যার
ফসল আখম লাভ করব অসীম পুরষ্কার এবং অনন্ত শাখস্ত’।
‘ওসতা পরকাসলর পুরস্কার ও কলযাণ, শাখন্ত ও সুস্থতা ইহকাসলর জসেও
চাই’।
‘লসটাও আল্লাহ আমাসক অসনসকর লচসয় অসনক লবখশ খদসয়সেন। লদি
খদ্ব্জসন কসয়কখদন খক আরাসম র্াকলাম। আবার লদি এিাসন খক রাজার হাসল
আখে’।
‘শাখন্ত বুখঝ এটুকুরই নাম?’
‘শুধু এটুকু নয়, উদাহরণ খদসয়খে মাত্র’। মুি খটসপ লহসস আহমদ মুসা
বলল।
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‘ধেবাদ, জবাব আজ লদব না’। র্ামল লোনা।
ইখঞ্জন গজথন কসর উিল তার গাখড়র। গাখড় নসড় উিল। চলসত শুরু করল
গাখড়।
‘লকার্ায় লযসত হসব জান?’
‘আস্থা রািুন’।
‘ধেবাদ’। বসল লচাি বন্ধ কসর আহমদ মুসা গা এখলসয় খদল গাখড়র
খসসট। লোনার লশি কর্াটা তিনও তার কাসন ভাসসে। সখতযই খনখশ্চন্ত খনভথরতার
মসধয রসয়সে অপার আনন্দ। ভাসলা লাগসে লোনার ওপর খনভথর করসত। অন্তত
খকেু সময় লতা খনখশ্চন্ত র্াকা যাসে।
গাখড় লর্সম যাবার ঝাুঁকুখনসত তন্দ্রাবস্থা লভসঙ লগল আহমদ মুসার।
লচাি িুসল লসাজা হসয় বসল আহমদ মুসা। চারখদসক একবার লচাি
বুলাল। লদিল, তার লক্ষয সাখভথস লসন্টারখটর খবপরীত খদসক লয সুপার মাসকথট
তার কার পাখকথং-এ এসস দাুঁখড়সয়সে গাখড়। চমৎকার জায়গা। এিান লর্সক
সাখভথস লসন্টাসরর লগট খদসয় লসন্টাসরর লভতসরর অসনকিাখন লদিা যায়। সাখভথস
লস্টার এবং সুপার মাসকথসটর মাঝিাসন ক্রস-সলন সাখভথস লসন্টাসরর লগসটর
সামসনর লরাে খদসয় লয লকান খদসক চসল লযসত পাসর।
লচাি খফখরসয় তাকাল লোনার খদসক। লোনা দুই হাত খষ্টয়াখরং হুইসল
লরসি সামসনর খদসক তাখকসয় বসস আসে।
‘ধেবাদ লোনা, লতামার চমৎকার খসসলকশন’। সপ্রশংস দৃখষ্টসত বলল
আহমদ মুসা।
লোনা খস্টয়াখরং হুইসল মার্া লরসি মুি কাত কসর তাকাল আহমদ মুসার
খদসক। মুি গম্ভীর। লকান কর্া বলল না।
‘এিন লতামার খক পখরকল্পনা লোনা?’
‘জাখন না’।
আহমদ মুসা মার্া নত করল। বলল, ‘লোনা, এক ঘন্টার মসধযও যখদ না
খফখর, তাহসল চসল যাসব’।
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অন্ধকাসরর একটা লঢউ আেসড় পড়ল লোনার লচাসি-মুসি। বলল,
‘এভাসব বসলা না। বসলা, এক ঘন্টার মসধয খফসর আসসব’। কাুঁপখেল লোনার
কন্ি।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘লদায়া কসরা লোনা’।
‘খফ আমাখনল্লাহ’। বলল লোনা খষ্টয়াখরং লর্সক মার্া তুসল।
‘আলহামদুখলল্লাহ’।
বসল আহমদ মুসা গাখড়র দরজা িুসল লবখরসয় লগল।
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৩
আইসফল সাখভথস লসন্টার।
মযাসনজাসরর কক্ষ। মযাসনজার বসস আসে তার লচয়াসর।
তার সামসন বসস চারজন। চারজসনর লচহারাই এমন লয, লদসি মসন হসব
এই মাত্র ওরা কাউসক িুন কসর এসসসে। ওসদর সামসন বসা মযাসনজারসক
লচাসরর মত অপরাধী মসন হখেল।
কর্া বলখেল ওসদর চারজসনর মসধয লর্সক সদথার লগাসের ললাকটা।
বলখেল, আপখন একটা কর্াও সতয বলসেন না। প্রতারণা করসেন আপখন
আমাসদর সাসর্।
‘খবশ্বাস করুন, এই গাখড়র বযাপাসর পখত্রকায় খবোপন খদসয়সে, গাখড়টা
খবখক্র করসব, এসব আখম খকেুই জাখন না। খনেক সাখভথখসং এর জসেই গাখড়টা
লরসি লগসে। এই প্রতারণায় আমার খক লাভ?’
‘লস খহসসব আমাসদর নয়। এিন লর্সক চখব্বশ ঘন্টার মসধয আমরা এ
গাখড়র মাখলকসক চাই। আপখন হয় তাসক লেসক আনসবন, নয়সতা তার সখিক
খিকানা আমাসদর লদসবন। চখব্বশ ঘন্টার মসধয খকেু যখদ না কসরন, তাহসল আমরা
খক করব তা আমরাই জাখন’।
মযাসনজাসরর মুি ফাুঁখসর আসামীর মত চুপসস লগল।
এই সময় মযাসনজাসরর কসক্ষর দরজায় এসস দাুঁড়াল আহমদ মুসা।
বলল, ‘আসসত পাখর?’
ভীত মযাসনজাসরর মুি এবার খবরখক্তসত ভসর লগল। সামসন বসা
চারজসনর খদসক একবার লস তাকাল। তারপর বলল, ‘আসুন?’
আহমদ মুসা ঘসর প্রসবশ করসল মযাসনজার ললাকখট তাসক বসসত বসল
প্রশ্নসবাধক দৃখষ্টসত তার খদসক তাকাল।
আহমদ মুসা বসস বলল, ‘মাফ করসবন আপখন খনশ্চয় মযাসনজার?’
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‘খজ’। বলল মযাসনজার।
‘আখম খবসদশী। আপনার সাখভথস লসন্টাসরর এই গাখড়খট আখম খকসন
খনসয়খে’। বসল আহমদ মুসা সাখভথস লসন্টাসরর লদয়া লোনাসদর লসই গাখড়টার
সাখভথস খরখসট মযাসনজারসক লদিাল।
আহমদ মুসা পখরকল্পনা কসরই এসসসে। লস গাখড়র লক্রতার পখরচয়
লদসব। তার কাসে গাখড় খবখক্র হওয়ার দখলল পত্রও খনসয় এসসসে। লস খনখশ্চত
জাসন, লক্রতা খহসসসব গাখড়র লেখলভাখর চাইসলই খবপদগ্রস্থ মযাসনজার ব্ল্যাক
ক্রসসর ললাকসদর িবর লদসব অর্বা গাখড় লস খনসয় লযসত লাগসলই ওুঁত লপসত
র্াকা ব্ল্যাক ক্রসসর ললাকসদর মুসিামুখি হওয়ার লস সুসযাগ পাসব এবং ব্ল্যাক
ক্রসসর ললাকসদর মুসিামুখি হওয়ার লস সুসযাগ পাসব এবং ব্ল্যাক ক্রসসর খিকানা
জানা অর্বা পারসল তাসদর কাে লর্সক ওমর বায়ার অবস্থান সম্পসকথ কর্া লবর
করার একটা পর্া লস পাসব।
গাখড়র সাখভথস-খরখসসটর খদসক তাকাসতই লচাি দু’খট োনাবড়া হসয় উিল
মযাসনজাসরর। সামসনর চারজসনর খদসক একবার তাখকসয় লস বলল, ‘গাখড়র
মাখলকসক লকার্ায় লপসলন?’
‘লকন তার বাখড়সত?’
‘খকন্তু সাখভথস লসন্টাসর লদয়া এবং পখত্রকায় োপাসনা খিকানায় লতা তার
পাত্তা পাওয়া যায়খন’।
বসল মযাসনজার সামসন বসা চারজসনর খদসক লচাি খফখরসয় উৎসাসহর
সাসর্ বলল, ‘আপনারা লয গাখড়র মাখলসকর লিাুঁজ করসেন, লসই গাখড় ইখন
মাখলসকর কাে লর্সক খকসনসেন বলসেন।’
চারজন ললাকই এক সংসগ তাকাল আহমদ মুসার খদসক। তাসদর লচাসির
দৃখষ্ট এমন লযন আহমদ মুসাসক তারা খগসল িাসব। লসই সদথার লগাসের ললাকখট
বলল, ‘আমরা গাখড়টা লকনার জসে ক’খদন লর্সক ঘুরখে। খিকানা লকার্ায়
লপসলন তার?’
‘লকন কাগসজর খবোপসন!’ খবখস্মত হওয়ার ভান কসর বলল আহমদ
মুসা।
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আহমদ মুসা বুঝল এরা ব্ল্যাক ক্রসসর লসই ললাক যারা ক’খদন ধসর
গাখড়র মাখলসকর সন্ধাসন রসয়সে।
‘খবোপসনর খিকানায় খগসয় কাউসক পাওয়া যায়খন।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘পসরর খদসনর কাগসজ একই জায়গায়
খবোপসনর সংসশাধনী খেল। লস সংসশাধনীটা আখম না পড়সল আমারও ভুল
হসতা।’
‘লদিুন আমরা িুব ভুসগখে এবং খনসজসদর প্রতাখরত মসন করখে।
আপনার কাসে পসরর খদসনর লসই সংসশাখধত খবোপনখট খক আসে?’
‘না, লস খবোপনখট লনই। তসব খিকানা চাইসল খদসত পারব। গাখড়
খবখক্রর দখলসল তাুঁর খিকানা আসে। খকন্তু খিকানা খদসয় খক করসবন? আখম লতা
গাখড় খকসন লফসলখে।’
‘আমরা লতা গাখড়র লকনা-সবচা কখর। এ রকম গাখড় যারা রাসিন, তারা
গাখড়-খবলাসস লভাসগন। তাসদর সাসর্ পখরচয় র্াকসল ভখবষ্যসত সুসযাগ আমরা
লপসত পাখর।’
আহমদ মুসা মসন মসন ললাকখটর বুখদ্ধর প্রশংসা করল। উপখস্থত বুখদ্ধ
খদসয় িাসা একটা যুখক্ত লবর কসরসে।
আহমদ মুসা পসকট লর্সক বড় সাইসজর একটা ভাুঁজ করা কাগজ লবর
কসর কাগসজর ভাুঁজ িুসল ললিার খদসক একবার নজর বুখলসয় একটা খলপ লপপার
লটসন তাসত একটা খিকানা খলসি ব্ল্যাক ক্রসসর লসই ললাকখটর হাসত তুসল খদল।
আহমদ মুসা লয খিকানা খলসি খদল, লসটাও আসগর খিকানার মতই ভুয়া।
এই ভুয়া খিকানা লদয়াও আহমদ মুসার পখরকল্পনার একটা অংশ। আহমদ মুসার
লক্ষয হসলা, খিকানা লপসয় তারা েুটসব ঐ খিকানার উসেসশ্য। আহমদ মুসা তাসদর
অনসরণ করসব। ব্ল্যাক ক্রসসর ললাসকরা ভুয়া খিকানায় খগসয় বযর্থতার দুুঃি খনসয়
সব খকেু খরসপাটথ করার জসে অবশ্যই তাসদর লকান ঘাুঁখটসত খফরসব। ওসদর
অনসরণ কসর আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রসসর একটা ঘাুঁখটসত লপৌুঁেসত পারসব।
আহমদ মুসার ললিা খিকানা হাসত খনসয় ব্ল্যাক ক্রসসর লসই ললাকখট
বলল, ‘ধেবাদ, আপনার খক আর একটু সাহাযয লপসত পাখর?’
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‘খক সাহাযয?’
‘আপখন আমাসদর সাসর্ চলুন, তাহসল সহসজই আমরা খিকানাটা িুুঁসজ
পাব।’
মসন মসন চমসক উিল আহমদ মুসা। তাহসল খক আহমদ মুসাসক ওরা
সসন্দহ করসে। মসন করসে খক লয, তাসদরসক খিক খিকানা লদয়া হয়খন? যাই লহাক,
ওরা িুব খসখরয়াস। বযর্থতার লকান অবকাশ তারা রািসত চাসে না। খকন্তু তার লয
পখরকল্পনা লস খদক লর্সক এ ধরসনর সহসযাখগতা লস করসত পাসর না। তাোড়া
খিকানাখট িুুঁসজ পাওয়ার লকান প্রশ্নই উসি না। খিকানা িুুঁসজ না লপসল লয সংঘাত
বাধসব তাসদর সাসর্, লসটা আসগ বাধাই ভাসলা।
‘এই খিকানা লবর করার জসে লকান সহসযাখগতার প্রসয়াজন লনই।’
বলল আহমদ মুসা।
‘আমরা খিকানা লতা চাই না, চাই খিকানার মানিসক। লস মানিসক খচসনন
আপখন। সুতরাং আপখন আমাসদর সাসর্ র্াকসল সুখবধা হসব।’
আহমদ মুসা তাসদর যুখক্তর বহর লদসি মসন মসন হাসল। বলল, ‘আখম
লতা প্রর্সম তাসক খচনতাম না, না খচসনও লতা তাুঁসক িুুঁসজ লপসয়খে।’
‘লদিুন, ওসব যুখক্ত-টুখক্ত আমরা বুখঝ না। আমসদর সাসর্ আপনাসক
লযসত হসব।’
ওসদর মুসি এ ধমসকর সুর শুসন আহমদ মুসা বুঝল, ওসদর ত্বর সইসে
না। যত তাড়াতাখড় সম্ভব ওরা খিকানায় লপৌুঁেসত চায়। আহমদ মুসাসক কাযথত
ওরা পণবন্দী করসত চাসে। খিকানা িুুঁসজ না লপসল খকংবা খিকানায় সংখিষ্ট
কাউসক না লপসল আহমদ মুসাসক ধরা হসব ওসদর িুুঁসজ লবর করার জসে।
আহমদ মুসা খনখশ্চত লয, ওসদর হুমখকমূলক কর্ার উপযুক্ত জবাব খদসল এিখন
মারামাখর শুরু হসয় যাসব খকন্তু আহমদ মুসা ওসদর সাসর্ এিখন মারামাখর বাধাসত
চায় না। ওসদর লযমন টাসগথট গাখড়র মাখলক অর্থাৎ লোনাসদর খিকানা লবর করা,
লতমখন আহমদ মুসার টাসগথট হসলা ব্ল্যাক ক্রসসর লকান খিকানা িুুঁসজ পাওয়া।
আহমদ মুসা বলল, ‘তাহসল সময় নষ্ট কসর লাভ লনই চলুন।’
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বসল আহমদ মুসা মযাসনজারসক গাখড় সাখভথসসর পয়সা পখরসশাধ কসর
গাখড়র লেখলভাখর খলপ খনসয় খনল।
মযাসনয়াজার দারুণ িুখশ। বলল, ‘যা সংকসট পসড়খেলাম। আপখন
আসায় ওসদর কাজ হসলা এবং আখমও বাুঁচলাম।’
‘খফসর এসসও গাখড় লেখলভাখর খনসত পারসতন। আমসদর গাখড়সত
সকসলর জায়গা হসতা।’ বলল লসই চারজসনর সদথার লগাসের ললাকটা।
‘খক দরকার এিাসন লফরার।’
বসল আহমদ মুসা উসি দাুঁড়াল। ওরা চারজন আসগই উসি দাুঁখড়সয়খেল।
ওরা লবখরসয় এল কক্ষ লর্সক।
আহমদ মুসা তার অর্থাৎ লোনাসদর গাখড়সত উিসত যাখেল।
ওসদর চারজসনর লসই সদথার লগাসের ললাকটা বলল, ‘মাফ করসবন।
আপখন আমসদর গাখড়সত উিুন। গাখড়র মাখলকসক না পাওয়া পযথন্ত এ গাখড়
আপনার নয়।’
লক্রাসধ আহমদ মুসার অন্তরটা জ্বসল উিল। খকন্তু এত তাড়াতাখড় ঝগড়া
বাধাসত চাইল না লস।
আহমদ মুসা লকান কর্া না বসল ওসদর গাখড়সত খগসয় উিল। লপেসনর
খসসটর এক প্রাসন্ত এসস বসল লস। তার লপেসন বসল দু’জন। আর দু’জসনর
একজন ড্রাইখভং খসসট, আসরকজন তার পাসশর খসসট।
ওসদর মুি প্রসন্ন। লযন খবশ্বজয় কসর লফসলসে ওরা।
সদথার লগাসের লসই ললাকখট তার আসসন বসসত বসসত বলল আহমদ
মুসাসক লক্ষয কসর, ‘আপনার গাখড়র মাখলক আমাসদর িুব ভুখগসয়সে। তাই লকান
অখনশ্চয়তার ঝুখুঁ ক আমরা খনসত চাই না।’
আহমদ মুসা ভাবখেল তিন অে খবিয়। যা ঘটসত যাসে, তা ঘটসত
লদয়া যায় না। ভুয়া খিকানা পযথন্ত লপৌুঁেসত খদসল বযাপারটা জখটল হসয় দাুঁড়াসব।
ওসদর লকান ঘাুঁখটর খিকানা সংগ্রহ তার লয লক্ষয লসটা অখনখশ্চত হসয় পড়সত
পাসর। সুতরাং আসগই খকেু একটা করসত হসব।
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ললাকখটর কর্ায় আহমদ মুসার খচন্তায় লেদ পড়ল। মুি তুলল আহমদ
মুসা। গাখড়র ইনসাইে লাইট তিনও জ্বসল আসে।
লচাি তুলসত খগসয় সামসনর দুই খসসটর মাঝিাসনর জায়গায় কাগসজর
লমাড়সকর ওপর হিাৎ আহমদ মুসার লচাি আটসক লগল।
কাগসজর বড় ইনসভলাপ। লবশ লপট লফালা। তার মসধয কাপড় খকংবা
বই জাতীয় খকেু আসে। খকন্তু লসখদকটা আহমদ মুসার আগ্রসহর খবিয় নয়। তার
দু’খট লচাি খনবদ্ধ ইনসভলাপখটর ওপসরর ললিার ওপর। ফরাসী ভািায় হস্তাক্ষসর
ললিা। পড়ল আহমদ মুসা, ‘রলফ এইচ খফ্সক, ২১১, ‘লরা আনাতল লেলা ফগথ’,
পযাখরস ১৯।’
পসড় চমসক উিল আহমদ মুসা। এটা ব্ল্যাক ক্রসসর লকান খিকানা?
কাগসজর এই কভাসর কসর লসিাসন লকান খকেু এসসখেল? অর্বা ব্ল্যাক ক্রসসর
ঘাুঁখট লর্সক লকউ এই কভাসর কসর লকান খকেু ঐ খিকানায় পািাসে? লকানখট খিক?
এই প্রসশ্নর সমাধাসনর একটা উপায় খচন্তা করল আহমদ মুসা।
ললাকখটর কর্ার জবাব খদসত লস বলল, ‘ধেবাদ। ঘটনা যাই লহাক।
একজন ভদ্রসলাসকর সাসর্ ভাসলা আচরণ করসত পারসতন আপনারা।’
‘আমরা িুব িারাপ খকেু কসরখে?’ বলল লসই সদথার লগাসের লসই
ললাকখট।
‘গাখড় সম্পসকথ আপনারা অসশাভন আচরণ কসরসেন। আখম ওখদক খদসয়
‘লরা আনাতল লেলা ফসগথ’ লযসত পারতাম। উসো আমাসক এিাসন আবার খফসর
আসসত হসব।’
কর্াটা বসল মসন মসন িুব িুখশ হসলা আহমদ মুসা। ওসদরসক তাসদর
খিকানা সম্পসকথ কর্া বলসতই হসব এবার।
কর্া বললও তারা।
আহমদ মুসা কর্াটা বলার সাসর্ সাসর্ চমসক উসি লসই সদথার লগাসের
ললাকটা আহমদ মুসার খদসক খফসর বলল, ‘আপখন লরা আনাতল লেলা ফসগথ
র্াসকন?’
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গাখড় তিন সাখভথস লসন্টার লর্সক লবখরসয় অসনক দূর এখগসয় এসসখেল।
দ্রুত চলখেল গাখড়।
‘হ্াুঁ। লচসনন ওখদকটা?’
‘খচনব না লকন? আমরা লতা ঐ লরাসেই র্াখক।’
‘আপনারা সবাই?’ লযন িুখশ হসয়-আহমদ মুসা খবস্তাখরত জানার লসক্ষয
প্রশ্ন করল।
‘সবাই বলসত পাসরন।’
‘ওিাসন আপনাসদর অখফস, না বাসা?’
‘অখফস। বাসাও আসে।’
আহমদ মুসা আল্লাহর শুকখরয়া আদায় করল। খনখশ্চত হসলা লস, ২১১
লরা আনাতল ওসদর একটা ঘাুঁখটর খিকানা।
দ্রুত খচন্তা করখেল আহমদ মুসা। ভুয়া খিকানাটা খনমথানাধীন একটা
সরকাখর ভবসনর। ওিাসন লপৌুঁেসল তাসকই অসুখবধায় পড়সত হসব। সুতরাং
অখবলসম্ব এসদর আটকাসত হসব এবং তাসক ওসদর লরা আনাতল-এর ঘাুঁখটসত
লপৌুঁেসত হসব।
গাখড় তিন ‘খলটল ইল লেলা সাইট’ নামক খবিযাত পাসকথর পাশ খদসয়
যাখেল।
লসখদসক একবার তাখকসয় আহমদ মুসা বলল, ‘পাসকথ একটু গাখড় দাুঁড়
করান, আমাসক একটু টয়সলট করসত হসব।’
সদথার লগাসের ললাকখট আহমদ মুসাসক খক লযন বলসত শুরু কসরও লর্সম
খগসয় ড্রাইভ লয করখেল তার খদসক খফসর বলল, ‘খিক আসে দাুঁড় করাও।’
গাখড় পাসকথ প্রসবশ করল।
খবশাল পাকথ। খদসনর অখফস চলাকালীন এ সমসয় পাসকথ ললাক র্াসক না
বলসলই চসল।
পাসকথ খকেু পাবখলক টয়সলট আসে। টয়সলটগুসলা একটা কসর লযন সবুজ
দ্ব্ীপ। টয়সলট খঘসর সবুজ লঝাপ সৃখষ্ট করা হসয়সে। মাঝিাসন টয়সলট খবখডং।
টয়সলটগুসলা আসসল খবশ্রাম লকন্দ্রও।
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একটা টয়সলসটর মাসঝ খগসয় গাখড় দাুঁড় করাসনা হসলা।
আহমদ মুসা গাখড় লর্সক লনসম টয়সলসট প্রসবশ করল।
আহমদ মুসা লনসম লযসতই সদথার লগাসের লসই ললাকখট অেসদর বলল,
‘লতামরা লভতসর যাও। সাবধাসনর মার লনই।’
ড্রাইখভং খসসট বসা ললাকখটসহ ওরা খতনজন গাখড় লর্সক লনসম আহমদ
মুসার খপেু খপেু টয়সলসট ঢুসক লগল।
আহমদ মুসা টয়সলসট ঢুসক দাুঁখড়সয়খেল। টয়সলসটর বারান্দায় ওসদর
খতনজনসক উসি আসসত লদসি আহমদ মুসা দরজার আড়াসল দাুঁড়াল।
ওসদর চারজনসকই আহমদ মুসা টয়সলসট আশা করখেল। তার খহসসব
লমসলখন। সদথারটাই আসসখন। এর অর্থ তার ওপর সদথার ললাকখটর সসন্দহটা িুব
পাকাসপাক্ত নয়।
ওরা খতনজন হুড়মুড় কসর টয়সলসট প্রসবশ করল।
সংসগ সংসগই আহমদ মুসা লপেন লর্সক দরজা বন্ধ কসর খরভলবার লবর
কসর হাসত খনল।
দরজা বন্ধ হওয়ার শসব্দ ওরা খতনজনই ঘুসর দাুঁড়াল।
উদ্ধত খরভলবার হাসত আহমদ মুসাসক দরজায় দাুঁখড়সয় র্াকসত লদসি
ওরা ভূত লদিার মত আুঁৎসক উিল।
আহমদ মুসা বলল, ‘খতনটা গুলী েুড়
ুঁ সত এক লসসকসন্ের লবখশ সময়
লাগসব না। খরভলবাসর সাইসলন্সার আসে। আপনারা িুন হসল লকউ জানসত
পারসব না।’
বসল আহমদ মুসা বাম হাত খদসয় পসকট লর্সক লপখস্টং লটসপর একটা
লরাল সামসনর ললাকটার হাসত েুুঁসড় খদসয় বলল, ‘তুখম ঐ দু’জনসক খপেসমাড়া
কসর হাত-পা লবুঁসধ লফল।’
ইতস্তত করখেল ললাকটা।
আহমদ মুসা খিগার খটপল খরভলবাসরর। খনুঃশসব্দ একটা গুলী ললাকটার
মার্ার হ্াট উখড়সয় খনসয় লগল। বলল আহমদ মুসা, ‘খদ্ব্তীয় গুলী লতামার কপাল
ফুসটা কসর লদসব।’
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সংসগ সংসগই ললাকটা কাসজ ললসগ লগল। লবুঁসধ লফলল দু’জনসক।
পসর আহমদ মুসা অবখশষ্ট ললাকটাসক লবুঁসধ দরজা লক কসর লবখরসয়
এল।
আহমদ মুসা টয়সলট বুশ লর্সক লবরুসত লবরুসত লদিল লসই সদথার
ললাকটা গাখড় লর্সক লবখরসয় বুসশর খদসক এখগসয় আসসে।
আহমদ মুসার খদসক এক পলক তাখকসয়ই খজসেস করল, ‘ওরা
লকার্ায়?’
‘লকন টয়সলসট?’
‘খতনজন টয়সলসট খক করসে?’ তার লচাসি-মুসি সসন্দহ।
‘লয জসে ওরা লগসে টয়...।’
আহমদ মুসা কর্া লশি করার আসগই সদথার লসই ললাকটা তার পসকসট
রািা হাতটা লবর কসর আনল। হাসত খরভলবার। আহমদ মুসা কর্া লশি না কসরই
ললাকটার পসকট লর্সক লবখরসয় আসা খরভলবার ধরা হাতখটর ওপর এক লাখর্
েুসুঁ ড় মারল।
ললাকটা প্রস্তুত খেল না এর জসে। আচমকা লাখর্ লিসয় হাত লর্সক
খরভলবার খেটসক পসড় লগল।
মুহূসতথর জসে অপ্রস্তুত হসয় পসড়খেল ললাকটা। খকন্তু পরক্ষসণই সামসল
খনসয় বাসঘর মত ঝাুঁখপসয় পড়ল আহমদ মুসার ওপর।
প্রায় সাসড় েয়ফুট লম্বা খবশাল বপু ললাকটা আেসড় পড়ল মাখটসত
আহমদ মুসাসক খনসয়। ললাকটা দু’হাসত গলা লচসপ ধসরখেল আহমদ মুসার।
দু’পা গুখটসয় খচৎ হসয় পসড় খগসয়খেল আহমদ মুসা। পসড় যাবার পর
লজাড়া দু’খট পা ললাকখটর লকামসর লগুঁসর্ েুসুঁ ড় খদল তার লদসহর লপেসনর অংশসক।
ললাকটার লদহ উসে খগসয় খেটসক পড়ল আহমদ মুসার মার্ার ওপাসশ।
তার হাতটা লনসম লগল আহমদ মুসার গলা লর্সক।
ললাকটার লদহ েুুঁসড় লদবার পর আহমদ মুসা খনসজর লদহসক উসো মুসি
েুসুঁ ড় খদল একজন অখত দক্ষ এযাসক্রাবযাসটর মত।
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আহমদ মুসা খগসয় পড়ল ললাকটার ওপর। ললাকটা তিন মার্া তুলখেল।
আহমদ মুসা খগসয় তার ওপর পড়ায় তার মার্াটা আবার খনসচ লনসম খগসয়খেল।
খকন্তু সখক্রয় হসয় উসিখেল তার হাতটা। তার োন হাসতর প্রচণ্ড একটা ঘুখি েুসট
লগল আহমদ মুসার লচায়াল লসক্ষয।
আহমদ মুসা মার্া সখরসয় এবং বাম হাত খদসয় ঘুখিটা লিখকসয় োন হাত
খদসয় পাো ঘুখি চালাল ললাকটার কাসনর পাসশর নরম জায়গাটায়।
পাো আক্রমণ এল না ললাকটার খদক লর্সক। লদিল ললাকটা সংো
হাখরসয় লফসলসে।
আহমদ মুসা উসি দাুঁখড়সয় ললাকটাসক লটসন বুশ টয়সলসটর লভতর খনসয়
একটা টয়সলসট ঢুখকসয় লক কসর লবখরসয় এল।
এসস উিল গাখড়সত।
েুটসত শুরু করল গাখড় ‘লরা আনাতল লেলা ফসগথ’র ব্ল্যাক ক্রসসর
আস্তানার খদসক।
এলাকাটা অসনক দূর।
লবশ সময় লাগল লপৌুঁেসত।
২০৯ নাম্বার বাখড়র সামসন একটা কার পাখকথং-এ গাখড় দাুঁড় কখরসয়
আহমদ মুসা লহুঁসট এখগসয় চলল ২১১ নাম্বার বাখড়র খদসক। গাখড় ২১১ নাম্বাসর না
খনসয় যাবার কারণ ব্ল্যাক ক্রসসর গাখড় লর্সক লস নামসল শুরুসতই ওরা তাসক
সসন্দহ কসর বসসব।
২১১ নাম্বার একটা খতনতলা বাখড়। এলাকাটা পুরাসনা পযাখরসসর একটা
অংশ। লদয়াল লঘরা বাখড়। লগট লপরুসলই লোট্ট সবুজ চত্বর। তারপর উুঁচু
বারান্দা। বারান্দার পসরই একটা দরজা। দরজা খদসয় লয ঘসর প্রসবশ করা যায়,
লসটা একটা বড় হলঘর বসল মসন হয়। দরজার দু’পাসশ দুখট জানালা। জানালা
দুখট লিালা। দরজা বন্ধ।
বন্ধ দরজার সামসন খগসয় দাুঁড়াল আহমদ মুসা। ধীসর ধীসর চাপ খদল
দরজায়। দরজা বন্ধ।
দরজায় নক করল আহমদ মুসা। হাসত তুসল খনল খরভলবার।
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আহমদ মুসা খসদ্ধান্ত খনসয়সে। সময় লবখশ লনয়া যাসব না। যারা ঘাুঁখটসত
আসে তাসদর কাবু কসরই যা জানার লজসন খনসত হসব এবং ঘাুঁখটটা একবার িুুঁসজ
লদিসত হসব।
দরজাটা নসড় উিল। লকউ দরজা িুলসে। উৎকণথ খেল আহমদ মুসা।
খকন্তু লভতসর কারও পাসয়র শব্দ লপল না লস। তাহসল খক আসগ লর্সকই ললাক
খেল।
দরজা িুসল লগল।
শক্ত-সমর্থ দীঘথকায় একটা ললাক দরজার সামসন দাুঁখড়সয়।
আহমদ মুসা তার বুক বরাবর খপস্তল তুসল ধরল এবং বাম হাত খদসয়
দরজাটা লভখজসয় খদল।
ললাকটা খনখবথকারভাসব খপেু হটসত লাগল। অবাক হসলা আহমদ মুসা লয,
ললাকটার লচাসি-মুসি ভসয়র খচহ্ন পযথন্ত লনই।
ললাকটাসক লক্ষয কসর আহমদ মুসা চাপা কসণ্ঠ বলল, ‘উপুড় হসয় লমসঝয়
শুসয় পড়। এক আসদশ আখম দু’বার কখর না।’
ললাকটা সংসগ সংসগই শুসয় পড়ল।
আহমদ মুসা বাম হাত খদসয় পসকট লর্সক লপখস্টং লটসপর লরালখট লবর
কসর এসগাসলা শুসয় পড়া ললাকখটর খদসক।
এই সময় ঘসরর দু’প্রান্ত লর্সক দু’খট কণ্ঠ লহা লহা কসর লহসস উিল। বসল
উিল দু’খট কণ্ঠই, ‘খরভলবার লফসল দাও সম্মাখনত অখতখর্। আমরা এক আসদশ
দু’বার কখর না।’
খরভলবার হাসত লরসিই আহমদ মুসা মুি খফখরসয় লদিল, লস্টনগানধারী
দু’জন ঘসরর দু’প্রাসন্ত দাুঁখড়সয়। তাসদর লস্টনগান আহমদ মুসার খদসক উদযত।
বুঝল আহমদ মুসা, তাসক ফাুঁসদ লফলা হসয়সে। এরা আসগই বতখর খেল।
ললাকখটর মুসি ভয় ও উসদ্ব্গ লদখিখন এই কারসণই। খকন্তু এরা জানসত পারল
লকমন কসর?
আহমদ মুসা খরভলবার েুসুঁ ড় লফসল খদল হাত লর্সক।
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দুই লস্টনগানধারী এখগসয় এল আহমদ মুসার খদসক। লমসঝয় শুসয় পড়া
ললাকখট উসি দাুঁড়াল। একজন লস্টনগানধারী লস্টনগাসনর নল খদসয় আহমদ
মুসার ঘাসড় আঘাত কসর হাত লর্সক লপখস্টং লটসপর লরাল লকুঁসড় খনসয় লমসঝ
লর্সক উসি দাুঁড়াসনা ললাকখটর খদসক তুসল ধসর বলল, ‘লবুঁসধ লফল শয়তানসক।’
বহুত ঘসড়ল এক ললাক। ওরা আসুক তারপর খবখহত করা যাসব।
এই সময় জানালার খদক লর্সক দুপ কসর মৃদু একটা শব্দ হল।
আহমদ মুসার বাম পাসশর লস্টনগানধারী উসে খগসয় আেসড় পড়ল
লমসঝসত।
আহমদ মুসা মুি খফরাল জানালার খদসক। লসই সময়ই তার কাসন এসস
বাুঁজল লস ‘দুপ’ শব্দ আবার। দুসবথাধয এক লগাঙ্গাখন তুসল আহমদ মুসার োন
পাসশর ললাকখট লুখটসয় পড়ল লমসঝর উপর।
আহমদ মুসা লদিল, দু’হাসত খপস্তল ধসর জানালায় দাুঁখড়সয় লোনা।
আহমদ মুসা ঘটনার আকখস্মকতার ধাক্কা কাখটসয় ওিার আসগই লদিল
লোনার খপস্তল ধরা হাত শক্ত হসয় উসিসে। লসই সাসর্ খচৎকার কসর উিল লোনার
কণ্ঠ, ‘বসস পড় তুখম।’
সসঙ্গ সসঙ্গই আহমদ মুসা খনসজর লদহটাসক েুসুঁ ড় খদল লমসঝর উপর।
লদিল, লয ললাকখট তাসক বাুঁধসত আসখেল, লস ললাকখট লমসঝ লর্সক খরভলবার
খনসয় উসি দাুঁড়াসে। খকন্তু লসই ‘দুপ’ শব্দ আবার তার কাসন এসস বাজল। লোনা
গুলী কসরসে আবার।
ললাকখট আর খরভলবার তুসল উসি দাুঁড়াসত পারল না। গুলী তার মার্া
গুুঁসড়া কসর খদসয়সে। লযমনভাসব লস উসি দাুঁড়াখেল, লতমনভাসবই লস হুমখড়
লিসয় পড়ল মাখটর ওপর।
দরজা লিসল লোনা প্রসবশ করল ঘসর। এিনও লস দু’হাসত খপস্তল ধসর
আসে। তার দৃখষ্টসত খবহ্বল ভাব। খশখর্ল পাসয় লস এখগসয় আসসে। টলসে লস।
আহমদ মুসা উসি দাুঁখড়সয়সে।
দ্রুত এখগসয় লস ধরল লোনাসক।
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লোনার হাত লর্সক খপস্তল পসড় লগল। লস জখড়সয় ধরল আহমদ মুসার
বাহু শক্ত কসর। মার্া রািল লস আহমদ মুসার কাুঁসধ।
আহমদ মুসা লোনার খপসি হাত বুখলসয় সান্তনা খদল। বলল, ‘এই সময়
সাহস হারাসত লনই। তুখম লতা খজসত লগে লোনা।’
অল্পক্ষণ পসর আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আমরা এিাসন লবখশ সময়
পাব না লোনা। ওরা এসস পড়সব।’
লোনা কাুঁধ লর্সক মার্া তুলল। সসর দাুঁড়াল। তার লচাি-মুসির খদসশহারা
ভাব এিনও কাসটখন। বলল, ‘আর খক কাজ আসে এিাসন?’
‘ঘাুঁখটটা সাচথ করব। লকান কাগজপত্র, দলল-দস্তাসবজ পাই খকনা। কর্া
আদায় করার লকান ললাক লতা অবখশষ্ট র্াকল না।’
বসল আহমদ মুসা লমসঝ লর্সক লোনার খপস্তলখট তুসল খনসয় চুমু লিল
খপস্তলটায়। তারপর লোনার হাসত তুসল খদল খপস্তলটা।
লোনার লচাি উজ্জ্বল হসয় উিল।
রখক্তম লিাুঁটটা নসড় উিল খকেু বলার জসে। খকন্তু কর্া ফুটল না।
আহমদ মুসা তিন চলসত শুরু কসরসে লভতর বাখড়র খদসক। বলল, ‘এস
লোনা।’
দশ খমখনট পসর আহমদ মুসা এবং লোনা লবখরসয় এল বাইসরর লসই হল
ঘরটায়।
আহমদ মুসার লচাসি-মুসি খবস্ময়। বাখড়সত সব আসবাবপত্রই আসে।
খকন্তু এক টুকরা কাগজও লনই। লটখলসফান আসে। খকন্তু লটখলসফান লসসট নাম্বার
খলপ লনই, লটখলসফান গাইেও লনই। নানসতসজর ঘাুঁখটসতও আহমদ মুসা এটাই
লদসিসে, মসন পড়ল আহমদ মুসার। অর্থাৎ ব্ল্যাক ক্রস তাসদর ঘাুঁখটসত এমন
খকেুই রাসি না বা র্াসক না যা লদসি এসদর লকান হখদস পাওয়া লযসত পাসর।
এসদর লকান বযখক্তও তা অে সহসযাগী খকংবা অে লকান ঘাুঁখট সম্পসকথ খকেু জাসন
না, জানসত লদয়া হয়না। অদ্ভুত খসখকউখরখট বযবস্থা এসদর। মসন মসন প্রশংসা না
কসর পারল না আহমদ মুসা।
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হলঘর লর্সক লবখরসয় বারান্দা লর্সক চত্বসর নামসত নামসত আহমদ মুসা
বলল, ‘অদ্ভুত সংগিন এই ব্ল্যাক ক্রস। ঢুকসতই পারখে না ওসদর লভতসর, লয পর্
ধরখে, লস পর্ই বন্ধ হসয় যাসে।’
লোনা তাকাল আহমদ মুসার খদসক।
নরম সহানভূখত তার লচাসি-মুসি। খকন্তু মুসি খকেু বলল না।
লগসটর বাইসরই দাুঁড় করাসনা খেল লোনার গাখড়।
গাখড়সত উসি বসল দু’জন। লোনা আসগই ড্রাইখভং খসসটর পাসশর খসসট
খগসয় বসল। আহমদ মুসা বসল ড্রাইখভং খসসট।
চলসত শুরু করল গাখড়।
‘লদিসবন, পাসকথর বুশ টয়সলসট ওসদর পাওয়া যায় খকনা?’ বলল লোনা।
আহমদ মুসা লোনার ‘তুখম’ পযথায় লর্সক ‘আপখন’ পযথাসয় উসি আসা
লক্ষয করল। ঈিৎ লহসস তাকাল লোনার খদসক।
অল্প পসর বলল, ‘লাভ হসব না। ওরাই ঘাুঁখটসত িবর পাখিসয় এসদর
সাবধান কসরখেল। সুতরাং ওরা এতক্ষসণ মুক্ত হসয়সে বা মুক্ত করা হসয়সে।’
র্ামল আহমদ মুসা। একটু পসর আবার শুরু করল, ‘তুখম আমাসক লবাকা
বাখনসয়ে লোনা। তুখম আমাসক ফসলা করসব তা আখম কল্পনাও করসত পাখরখন।’
‘রাগ কসরে তুখম? আখম চুপ কসর র্াকসত পাখরখন।’ অপাখর্থব এক
আসবসগ উপসচ পড়সে লোনার লচাি-মুি লর্সক।
লোনার এ প্রশ্ন এখড়সয় খগসয় আহমদ মুসা বলল, ‘তুখম এত সুন্দর খপস্তল
চালাসত পার, ভাবসতও আমার অবাক লাগসে?’
‘খিক নয়, আখম ভাসলা খপস্তল চালাসত পাখর না। আজ খক ঘসটসে বলসত
পারসবা না। মসন হয় সোসন আখম খকেু কখরখন।’
‘তাহসল খপ্রসন্সস মাখরয়া লজাসসফাইন লজসগ উসিখেল। হাজার হসলও
বুরসবা রাজকুমারী। তার খনশানা অবযর্থ না হসয় পাসর না।’ আহমদ মুসার লিাুঁসট
হাখস।
‘বুরসবা রাজকুমারী হসল অমন লভসঙ পড়সতা না। আপনাসক অবলম্বন
না লপসল আখম সংো রািসত পারতাম না।’
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লোনার ‘আপখন’ ও ‘তুখম’ আবার লক্ষয কসর হাসল আহমদ মুসা। খকন্তু
এ প্রসসঙ্গ না খগসয় বলল, ‘অবলম্বন খেল বসলই লভসঙ পসড়খেসল। না র্াকসল
প্রখতসরাধ শখক্ত আরও বৃখদ্ধ লপত।’
‘হসব হয়সতা। আখম বুখঝ না।’
বসল লোনা একটু হাসল। তারপর গাখড়র খসসট গা এখলসয় খদসয় দু’লচাি
বন্ধ কসর বলল, ‘আপখন মাখরয়া লজাসসফাইনসক লবখশ কৃখতত্ব খদসত চান। মাখরয়া
লজাসসফাইসনর প্রখত আপনার পক্ষপাখতত্ব আসে।’
‘আর তুখম মাখরয়া লজাসসফাইনসক আড়াসল রািসত চাও।’
‘কারণ আপনার পখরচয় লোনা লজাসসফাইসনর সাসর্।’
‘আমার পখরচসয়র লোনা লজাসসফাইন আজ আখবভূথত হসয়সে মাখরয়া
লজাসসফাইন রূসপ।’
‘এিাসনই আপখত্ত।’
‘লতামার কাসে যা অপখত্তর, আমার কাসে তা অলংকার।’
‘অলংকার?’ লচাি িুলল লোনা।
‘হ্াুঁ। বুরসবা রাজ-ঐখতহ্ লোনা লজাসসফাইনসক মসনাহর লসৌকযথ ও
সম্মাসনর আসলাসক উদ্ভাখসত কসরসে।’
লোনা ধীসর ধীসর বলল, ‘আপখন এমন কর্া আসগও বসলসেন। খকন্তু
আমার ভয় কসর। বুরসবাসদর কাল পাপ না আবার লোনাসক লঢসক লদয়।
ইসলামসক যতদূর বুসঝখে তাসত খশরসকর পসরই ইসলাম সবসচসয় ঘৃণা কসর
অখবচারসক।’
‘ভয় লতামার অমূলক লোনা। বুরসবাসদর নীল-রসক্তর তুখম
উত্তরাখধকারী, তাসদর কাল-কসমথর উত্তরাখধকার লতামার লনই। লদি জাগসতর
লশি নবী আমাসদর রসূল মুহাম্মদ স। লপৌত্তখলক লকারাইশ বংসশ জন্মগ্রহণ
কসরখেসলন। লপৌত্তখলকতাসক খতখন উসেদ কসরন, খকন্তু লকারাইশ বংশধারাসক
খতখন সম্মান করসতন, এজে গবথও করসতন।’
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র্ামল আহমদ মুসা। লোনা জবাব খদল না। অসনক্ষণ কর্া বলল না।
অবসশসি মুি িুলল। বলল, ‘ধেবাদ। লোনা আর মাখরয়া হসত আপখত্ত করসব
না।’ লোনার কণ্ঠ আসবসগ কাুঁপল।
বসলই লোনা পসকট লর্সক একটা লাল লগালাপ লবর কসর দু’হাসত
আহমদ মুসার খদসক তুসল ধসর বলল, ‘মাখরয়ার এই অখভসিক মুহূসতথ তার পক্ষ
লর্সক লতামাসক লদবার মসতা এোড়া আর খকেুই লনই।’
ফুলখট হাত লপসত খনল আহমদ মুসা। একদম তাজা লগালাপ। একবার
গন্ধ খনসয় আহমদ মুসা বলল, ‘মসন হসে সদয লতালা। লকার্ায় লপসল এই তাজা
লগালাপ?’
‘পাসকথ তুখম যিন বুশ টয়সলট লর্সক লবখরসয় লশি ললাকখটসকও
কুসপাকাৎ করসল, তিনই এ লগালাপ আখম তুসলখেলাম। আখম তিন বসসখেলাম
একটা লগালাপ ঝাসড়র আড়াসল।’
এ প্রসংসগ আহমদ মুসা আর খকেু বলল না। মুহূতথ কসয়ক চুপ র্াকার
পর বলল, ‘একটা কর্া বখল লোনা?’
‘আপখন’ এবং ‘তুখম’-এর দ্ব্ন্দ্ব লতামার কসব কাটসব?’ মুসি হাখস আহমদ
মুসার।
লোনা মার্া খনচু করল। উত্তর খদল না।
অল্পক্ষণ পসর বলল, ‘পারখে না।’
‘লকন?’
‘হৃদসয়র চাওয়া এবং খবসবসকর দণ্ড লতা পাশাপাখশ র্াসক।’
‘হৃদসয়র চাওয়া যখদ খবসবসকর রায়সম্মত হয়, তাহসল খবসবক দণ্ড উচায়
না।’
‘খকন্তু এই চাওয়া এবং এই রাসয়র মাসঝ সংঘাত আসে। হৃদসয়র চাওয়া
লকান শতথ খবচার কসর না, খকন্তু খবসবক লতা বাস্তবতা, সম্ভাবযতা ও োযযতা সবই
পরি কসর লদসি। হৃদয় আকাসশর চাুঁদ চাইসত পাসর, খকন্তু খবসবসকর কাসে এটা
হাস্যকর।’
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মুি খনচু লরসিই কর্া বলখেল লোনা। তার কন্ি ভারী। লযন অশ্রুর লকান
সসরাবর লর্সক তা উসি আসসে।
খকেু বলার জসে মুি িুসলখেল আহমদ মুসা। খকন্তু বলা হল না। সামসন
রাস্তায় পুখলশ লদসি ওখদসক দৃখষ্ট আকৃষ্ট হল।
সামসনই রাস্তার োন পাসশ পযাখরসসর খবিযাত লুসিমবাগথ প্রাসাদ। লস
প্রাসাসদর সামসনই পুখলসশর খবরাট সমাসরাহ। খবখস্মত দৃখষ্ট লসখদসক ঘুখরসয়
সামসন রাস্তার পাসশ চাইসত আহমদ মুসা লদিল রাস্তার ফুটপাত কার পাখকথং জুসড়
অসনক লমসয় দাুঁখড়সয় আসে। হাসত তাসদর েযাকােথ। সব লমসয়র মার্ায় ওড়না।
লদসিই আহমদ মুসা বুঝল এরা মুসখলম লমসয়। ভাল কসর দৃখষ্ট খদল ওসদর
েযাকাসেথর খদসক। প্রর্সমই দৃখষ্ট খদল লয েযাকাসেথর খদসক তাসত ললিাুঃ ‘ধমথীয়
ঐখতখহ্ক অখধকার জাতসঙ্ঘ সনদও খনখশ্চত কসরসে।’ অে একখটসত ললিাুঃ
‘মুসলমানসদর ধমথীয় অখধকার ফরাসী সরকার পদদখলত কসরসে।’ অপর
একখটসত আহমদ মুসা পড়ল, ‘মুসখলম লমসয়সদর ওড়না লকসড় লনয়া মাসন তাসদর
খনশ্বাসসক হতযা করা।’
লোনা দ্রুত উচ্চকসণ্ঠ বলল, ‘ওসহা, লুসিমবাগথ প্রাসাসদ আজ ইউসরাপীয়
ইউখনয়সনর মানবাখধকার কখমশসনর ববিক বসসসে। মুসখলম লমসয়রা এসসসে
ফরাসী সরকার কতৃক
থ তাসদর অখধকার দমসনর খবরুসদ্ধ প্রখতবাদ জানাসত।’
‘ইউসরাপীয় খহউমযান রাইটস কখমশন খক ফ্াসন্স বসস ফ্াসন্সর খবরুসদ্ধ
টু’শব্দ করসব?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ফ্াসন্স বসস লকন, অে লকান জায়গায় বসসও করসব না। আসসল এসক
ওরা মানবাখধকার লঙ্ঘন মসনই করসে না।’ বলল লোনা।
‘অখধকারটা মুসলমানসদর বসলই খক?’
‘ওটা একটা কারণ। সবসচসয় বড় কারণ হল ধমথীয় মূলযসবাধ, শালীনতা,
এমনখক সাধারন বনখতকতা সম্পসকথও ওরা লকান োন রাসি না। ওসদর বড় বড়
খেখগ্র, সুন্দর সুন্দর লপাশাক খনসয় আর পাখলশ করা পখরসবসশর মসধয মানি রূপী
যাসদর ঘুসর লবড়াসত লদিসেন তারা বলসত পাসরন পশু। ফরাসী খবেসবর পর
এেমন্ে বাকথ খক বসলখেসলন আপনার মসন আসে?’
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‘খক বসলখেসলন?’
‘তর্াকখর্ত উদার বনখতকতাবাদীরা যুখক্ত ও বাস্তববাসদর লদাহাই খদসয়
সমাজ ও রাষ্ট্র লর্সক যিন ধমথসক লেুঁসট লফলল, তিন বাকথ বসলখেসলন, ‘যুখক্ত
মানসির সবসচসয় বড় সম্পদ। তসব যুখক্তবাসদর শখক্ত যত লবখশই লহাক না লকন,
এটা সীমাহীন নয়।মানসির জানা দরকার, এ অনন্ত খবসশ্ব শান্ত প্রানী খহসসসব তার
সবটা লস কিনও জানসত পারসব না। সব লজসন লফলার দাবী যুখক্তবাদী মানসির
ক্ষমতার খবপজ্জনক অখতরঞ্জন। যুখক্তবাদ হল কাখহনীর অধথাংশ মাত্র। মানসষ্ক তার
খনসজর ওপর লেসড় খদসল অদৃশ্য প্রবৃখত্তর বসল জীবন তার দুুঃিময় হসয় উিসব
এবং অসৎ উসেশ্য প্রসণাখদত হসয় লস খনসজসক ও অেসদরসক ধ্বংস করসব।
মানিসক তার খনসজর প্রবৃখত্তর উপর লেসড় খদসল লস পশুরও অধম হসয় পড়সব।’
র্ামল লোনা।
‘বাসকথর লস বক্তসবযর প্রসয়াজনীয় অংসশর কসয়কটা কর্া বাদ রািসল।’
বলল আহমদ মুসা।
‘খক লসটা?’
বাকথ আরও বসলখেসলন, ‘সভযতা খনরবখেন্ন সামাখজক প্রখক্রয়ারই ফল।
সামাখজক ঐখতহ্ হল বযখক্ত প্রকৃখতসক খনজস্ব সংকীণথতা লর্সক মুক্ত করার শখক্ত।
এটা সভযতার অগ্রগখতর খভখত্ত।’
‘ধেবাদ, লদিুন, বাকথ কখর্ত লসই যুখক্তবাদীরাই ক্ষমতার খবপজ্জনক
অখতরঞ্জন। আজ তাসদরসক এবং সমাজসক পশুর স্তসর নাখমসয় খদসয়সে। যা
সভযতার অগ্রগখত রূদ্ধ কসর এসক দ্রুত অধুঃগখতর খদসক খনসয় যাসে।’
‘লতামাসদর বাসকথর বক্তবয লকার্াও লকার্াও আমাসদর ধমথগ্রন্থ আল
কুরআসনর খশক্ষার প্রখতধ্বখন, আবার লকার্াও খতখন ভুল কসরখেসলন।’
‘লযমন?’
‘সপ্তম শতসকর প্রর্ম শতসক নাখযল হওয়া আল কুরআসনর ৯৫ নম্বর
সূরা আত-ত্বীসন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বসলসেন লয, ‘মানি মহত্তম সৃখষ্ট। খকন্তু
লস যিন খবশ্বাসসর পর্ পখরতযাগ কসর তার সুস্থ লযাগযতা ও প্রকৃখতর খবকৃখত
ঘটায়, তিন তাুঁসক খনকৃষ্টতম পযথাসয় নাখমসয় লদয়া হয়।’ আল-কুরআসনর এই
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কর্ার খকেুটা প্রখতধ্বখন লমসল সপ্তদশ শতসকর লশসি বলা বাসকথর ‘পশুতত্ত্ব’-এর
মসধয। খকন্তু বাকথ ভুল কসরসেন যিন খতখন যুখক্ত ও ধমথসক পৃর্ক লভসবসেন এবং
এ দুসয়র মসধয সমন্বয় বা সহাবস্থান লচসয়সেন। ইসলাম বসল, যুখক্তই হল ধমথ।
ধমথহীনতা হল যুখক্ত ও খবসবসকর খবরুসদ্ধ খবসদ্রাহ।’
‘আপনার লশি কর্াটা িুব ভারী।’
‘আসসল ভারী নয়। কুরআসনর তফসীর পসড়ে লতা সব পখরষ্কার হসয়
যাসব লতামার কাসে।’
‘তসব একটা কর্া, যুখক্তই ধমথ একর্া লবাধ হয় সব ধসমথর লক্ষসত্র িাসট
না। লযমন িৃস্টান ধমথ। যুখক্তর খবরুসদ্ধই িৃস্টান ধসমথর লড়াই। দশম শতাব্দী লর্সক
সপ্তদশ শতাব্দী পযথন্ত ৩৫ হাজার খবোনীসক িৃস্টান চাচথ পুখড়সয় লমসরসে।’
‘অর্চ লদি ইসলাম খবোনসক েখড়সয় খদসয়সে। লয ধমথ যুখক্ত, খবসবক
এবং সখতযকার খবোন খচন্তাসক ভয় কসর লস ধমথ ধমথ নয় অর্বা লস ধমথ তার সখিক
অবস্থাসন লনই।’
গাখড় এসস খগসয়খেল লমসয়সদর কাোকাখে।
লমসয়সদর খবসক্ষাভ অবস্থাসনর পাসশই কার পাখকথং-এ গাখড় দাুঁড় করাসত
অনসরাধ কসর লোনা বলল, ‘আমার দাুঁড়াসত ইো করসে। একটু লদখি।’
আহমদ মুসা গাখড় দাুঁড় কখরসয় বলল, ‘ওসদর সাসর্ লযাগ লদসব নাখক?’
‘লকন আমার মার্ায় ওড়না আসে, এ দাখব খনসয় আসন্দালন আখমও
আমার খবশ্বখবদযালসয় কসরখে, তাহসল লযাগ খদসত পারসবা না লকন?’
কর্া লশি কসরই লোনা তাসদর গাখড়র পাশ খদসয় চসল যাওয়া দু’খট
গাখড়র খদসক তাখকসয়ই দ্রুত কসণ্ঠ বসল উিল, ‘খকেু একটা অঘটন ঘটসব।’
‘লকন বলে?’ দ্রুত কসণ্ঠ খজসেস করল আহমদ মুসা।
‘দু’খট গাখড়সত কসর খস্কন লহসেেসদর লযসত লদিলাম। ওসদর উপখস্থখত
খবনা কারসণ ঘসট না। লযিাসন ওরা যায়, লসিাসন একটা খকেু ঘসট।’
‘ওরা কারা?’
‘খকেু খকেু লদসশ ওসদর পখরচয় ওরা আল্ট্িা োশনাখলস্ট।’
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‘ওসদর সাম্প্রখতক আসরকটা পখরচয়, ওরা ব্ল্যাক ক্রসসর সহসযাগী।
আব্বা এটা বসলসেন। ওরা অযাখন্ট লসসমখটক ব্ল্যাক ক্রসসর প্রভাসব এিন অযাখন্ট
ইসলামও হসয় দাুঁখড়সয়সে।’
কর্া লশি কসরই লোনা ভয় ও খবস্মসয়র সাসর্ বসল উিল, ‘লদিসলন ওরা
আকথাইভসস ঢুকল।’
‘আকথাইভসস ঢুকল লকন?’
লমসয়সদর লপেসনই আকথাইভস খবখডং। খবশাল আকথাইভস খবখডং।
লমসয়রা আকথাইভস খবখডং-এর লগাড়া বরাবর দাুঁখড়সয় আসে।
আহমদ মুসা লোনার উত্তসর খকেু বলল না। খচন্তা করখেল লস।
লোনা গাখড় লর্সক লবখরসয় খগসয়খেল। একটু এখগসয় একটা লমসয়র সাসর্
কর্া বলসত শুরু কসরখেল। লপাশাসক-আশাসক এবং বয়সসও লস লমসয়সদর সাসর্
খমসশ খগসয়খেল।
খিক এই সমসয়ই লমসয়সদর অবস্থাসনর লম্বা সাখরর মাঝিাসন খচৎকার,
বহ বচ ও হুসটাপুখট শুরু হসয় লগল। খকেু লমসয় েুসট ওখদসক চসল লগল, খকচু এল
এখদসক, মাঝিান ফাুঁকা হসয় লগল। খকেু লমসয় েুটসত খগসয় পসড় খগসয়খেল। আর
কাতরাখেল।
প্রার্খমক আতঙ্ক ও খবভ্রাখন্তর পর কসয়কজন লমসয় ঘটনাস্থসলর খদসক েুসট
লগল।
লোনা েুসট এসসখেল আহমদ মুসার কাসে।
আহমদ মুসা তাসক তুসল খনসয় আহত লমসয়সদর কাসে গাখড় দাুঁড় করাল।
নামল গাখড় লর্সক আহমদ মুসা ও লোনা দু’জসনই।
লবশ কসয়কজন লমসয় পুসড় লগল পুসড় লগল বসল যন্ত্রণায় খচৎকার করসে।
খকন্তু লপাড়ার লকান খচহ্ন লনই। পুড়সবই বা খকসস। খকেুই লতা ঘসট খন। হাুঁটু লর্সক
খনসচর খদসকই যন্ত্রণা লবখশ।
আহমদ মুসা ঝুসুঁ ক পসড় কসয়কজনসক পরীক্ষা করল। তারপর েুসট লগল
ঘটনার জায়গায়। খকন্তু লসিাসন খকেুই লনই।
খফসর এল আহমদ মুসা।
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‘খকেু বুঝসলন?’
‘খকেু।’
বসল আহমদ মুসা েুটােুখটরত লনত্রী লগাসের একখট লমসয়সক লেসক
ব্বলল, ‘আমার মসন হসে এরা খহট কযাপসুসলর আঘাসত আহত হসয়সে। এসদর
তাড়াতাখড় খক্লখনসক লনয়া দরকার।’
আহমদ মুসাসদর োড়াও আসরকটা গাখড় এসস দাুঁখড়সয়খেল।
‘খহট কযাপসুল খক?’ লস লমসয়খট বলল।
‘বলখে, এসদর আসগ বযবস্থা করুন।’
‘আমার গাখড় আসে, আর ওই গাখড়টা হসলই হসয় যায়।’ বলল লোনা।
‘ওটা আমাসদর গাখড়। অে গাখড়গুসলা আধ ঘন্টা পসর আসার কর্া।’
লসই লমসয়খট বলল।
কর্া লশি কসরই লস খনসদথশ খদল আহত লমসয়সদর গাখড়সত লতালার জে
এবং বলল,’আখম এসদর সাসর্ খক্লখনসক যাখে লতামরা খমখেল খনসয় চসল এস।’
দুই গাখড়সত সাতজন লমসয়সক লতালা হসলা।
আহমদ মুসা ড্রাইখভং-এ বসল। পাসশর খসসট লোনার পাসশ বসল লসই
লনত্রী লগাসের লমসয়খট। লপেসনর েয়খট খসসট ৪ জন আহত লমসয়সহ আসরকজন
লমসয় উসিসে।
লোনার গাখড় ৬ দরজার খবশাল এক খবলাশবহুল কার।
ইসতামসধয পুখলশ এসস খগসয়খেল। তারা জানসত চাইল লকান খক্লখনসক
খনসয় যাওয়া হসে আহতসদর। আরও বলল, আহতসদর জবানবন্দী খনসত হসব।
লসই লনত্রী লগাসের লমসয়খট খক্লখনসকর নাম জাখনসয় বলল,’খকসসর
জবানবন্দী খনসত হসব তাসদর?’
‘পুখলশসক খনখশ্চত হসত হসব তারা অস্ত্র বহন করখেল না।’
‘ধেবাদ ইন্সসপটর। দুবথল মারও িাসব আসামীও হসত হসব তাসদর।’
বসল গাখড়র দরজা বন্ধ কসর খদল লমসয়খট।
চলসত শুরু করল গাখড়।
লোনাই প্রর্ম কর্া বলল।
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লমসয়খটসক খজসেস করল,’আপনার নাম খক?’
‘ফাতমা।’
‘লকার্ায় পসড়ন?’
‘লুই োশনাল ইউখনভাখসথখটসত।’
একটু লর্সমই লমসয়খট প্রশ্ন করল,’আপনার নাম?’
‘মাখরয়া লজাসসফাইন।’
‘আপখন মুসলমান নন? আপনাসক আখম মুসলমান মসন কসরখেলাম।’
‘লকন মাখরয়া লজাসসফাইন মুসলমান হসত পাসর না?’
‘পাসর, খকন্তু সাধারণত ফ্াসন্সর মুসলমানরা তাসদর নাসমর সাসর্ অন্তত
একটা আরবী নাম যুক্ত কসর। তাই বলখেলাম। তাোড়া...।’
‘তাোড়া খক?’
লমসয়খট মাসন ফাতমা লোনার খদসক ভাসলা কসর লচসয় বলল,’আপনাসক
লকার্াও লদসিখে, নামটাও আমার পখরখচত।’
‘আমাসক লদসিসেন? লকার্ায়?’
ফাতমা লচাি বন্ধ কসর খচন্তা করখেল। হিাৎ উচ্ছ্বখসত হসয় উসি
বলল,’লপসয়খে। আমাসদর খবশ্বখবদযালসয়র জাদুঘসর লদসিখে। আমাসদর
খবশ্বখবদযালসয়র প্রখতষ্ঠাতা স¤্রাট অষ্টাদশ লুই। খবশ্বখবদযালসয়র জাদুঘসর
রুইসদর সখচত্র বংশ তাখলকা আসে। এ বংশ ধারার ললসটস্ট ইনফরসমশনও এর
সাসর্ যুক্ত র্াসক। আখম ইখতহাসসর োত্রী লতা, তাই এসব ঘাটাঘাখট কখর। দু’খদন
আসগও আখম লদসিখে, এ বংসশর লশি নামখট ললিা খপ্রসন্সস মাখরয়া লজাসসফাইন
লুই। তার ফসটা যুক্ত আসে। যার সাসর্ আপনার হুবহু খমল।’
‘লচহারার খমল লতা র্াসক।’
‘নাম ও লচহারার খমল এক সাসর্ এভাসব হয় না। সখতয বলুন আপখন লক?
তাোড়া এ ধরসনর গাখড়ও ফ্াসন্স খবসশি খভআইখপ’রা োড়া বযবহার কসর না।’
লোনা উত্তর খদল না। লস খকেুটা খবব্রত।
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আহমদ মুসার লিাুঁসট হাখস। বলল,’আপনার সসন্দহ খিক। উখন মাখরয়া
লজাসসফাইন লুই। খকন্তু খনসজর রাজকীয় পখরচয় উখন চান না। তাই ওর োক নাম
হসয়সে লোনা লজাসসফাইন।’
আহমদ মুসার কর্া লশানার সসঙ্গ সসঙ্গই ফাতমার লচাি-মুসি একটা
খবস্ময় ও খবব্রতকর ভাব ফুসট উিল। লস লোনার কাে লর্সক একটু সসর বসসত
লচষ্টা কসর লোট্ট একটা বাউ করল এবং লোনাসক বলল,’মাফ করসবন। খচনসত না
লপসর আপনার সাসর্ অে রকম বযবহার কসরখে।’
লোনা দু’হাসত ফাতমাসক জখড়সয় ধসর বলল,’লুই বংসশ জন্মগ্রহণ করা
খক আমার অপরাধ লয আমার কাে লর্সক সসর বসসত হসব, আমাসক দূসর রািসত
হসব।’
ফাতমার মুসির খবস্ময়-খবমূেতা তিন কাসটখন। বলল,’মাফ করসবন।
আখম বুঝসত পারখে না আপনার মার্ায় ওড়না লকন? ফ্ান্স লকন ইউসরাসপর লকান
অমুসলমান লমসয় এই স্টাইসল ওড়না বযবহার কসর না।’
‘হসত পাসর তারা এবং আখম এক নই।’ ফাতমাসক লেসড় খদসয় লসাজা
হসয় বসসত বসসত লোনা বলল।
এই সময় আহমদ মুসা লপেসন আহত লমসয়সদর খদসক তাখকসয়
বলল,’খক্লখনক কতদূর?’
‘আরও দশ খমখনট লাগসব।’
‘খক্লখনকটা আপনাসদর পখরখচত লবাধ হয়?’
‘আমার আব্বা একজন পাটথনার। ভাইয়াও লসিাসন োক্তার।’
কর্া লশস কসর পরক্ষসণই লমসয়খট আবার বলল,’আপখন খহট কযাপসুল
সম্পসকথ বলসত লচসয়খেসলন।’
‘খহট কযাপসুল নতুন আখবষ্কার। কযাপসুলগুসলা বাতাসসর সংস্পসশথ
আসার সাসর্ সাসর্ কযাপসুসলর লমাড়ক গসল যায়। লভতর লর্সক লবখরসয় আসস
প্রচন্ে খহটওসয়ভ। লস খহটওসয়ভ আগুন সৃখষ্ট কসর না, খকন্তু মানসির চামড়া ও
লগাশসতর ওপর অসম্ভব খক্রয়াশীল। চামড়ায় লফাস্কা পসড় না, খকন্তু চামড়ার
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লভতসরর লসলগুসলাসক পুখড়সয় লশস কসর লদয়। যর্াসম্ভব ভাসলা খচখকৎসা না
হসল মানি পঙ্গু খকংবা জীবন পযথন্ত খবপন্ন হসত পাসর।’
ভয় ফুসট উিল ফাতমার লচাসক-মুসি। বলল,’বুঝসত পারখে না এটা ঘটল
খক কসর?’
কযাপসুলগুসলা খনখিপ্ত হসয়সে আরকাইভস খবখডং-এর খনচতলার এক
কক্ষ লর্সক। এক প্রকার খবসশস বন্দুসক কযাপসুলগুসলা ভসর খিগার খটসপ তা েুসুঁ ড়
লদয়া যায়। জল রংসয়র কযাপসুল মাখটর কাোকাখে খদসয় বাতাসস লভসস আসস।
খমখেল ও খবসক্ষাভকারীসদর শাসয়স্তা করার জসেই খবসশিভাসব এ অস্ত্র বযবহার
করা হসে। এসত তাসদর শাসয়স্তাও করা হয়, আবার তাসদর পাকড়াও করা যায়
এই অখভসযাসগ লয তারা লকান অস্ত্র বহন করখেল যার খবসফারণ ঘসট ঐ দুঘথটনার
সৃখষ্ট হসয়সে।’
‘সাংঘাখতক অস্ত্র লতা।’
খকন্তু ফাতমার লচাসি খবখস্মত দৃখষ্ট। আহমদ মুসার খদসক লচসয় লস
বলল,’আপখন আমথস এিপাটথ না োক্তার?’
‘দুসটার লকানটাই নই।’ লিাুঁসট হাখস লটসন উত্তর খদল আহমদ মুসা।
নারী কসণ্ঠর একটা ‘বাুঁচাও বাুঁচাও’ খচৎকার লভসস এল এ সময় রাস্তার
বাম পাম লর্সক।
আহমদ মুসা ওখদসক লচাক খফখরসয় লদিল, একজন লমসয়সক দু’জন
ললাক লজার কসর গাখড়সত লতালার লচষ্টা করসে।
আহমদ মুসা গাখড়র মার্া ঘুখরসয লসই গাখড়টার পাসশ খনসয় দাুঁড় করাল।
লাফ খদসয় নামল গাখড় লর্সক।
আহমদ মুসা ওসদর কাসে লযসতই একজন লমসয়খটসক লেসড় খদসয়
আহমদ মুসাসক লক্ষয কসর বলল,’এখশয়ান ভূত ভাগ, না হসল মার্া গুুঁসড়া কসর
লদব।’
‘লেসড় দাও লমসয়টাসক। খক ঘসটসে শুনসতদাও আমাসদর।’
আহমদ মুসার কর্া লশি না হসতই ললাকটা এক ধাপ এখগসয় এসস ঘুখি
চালাল আহমদ মুসার লচায়াল লসক্ষয।
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আহমদ মুসা একটু খনচু হসয় তার ঘুখি পাশ কাখটসয় তার লকামসরর লবে
ধসর এক হ্াুঁচকা টাসন তাসক মার্ায় তুসল খনসয় আেসড় লফলল মাখটসত।
ইসতামসধয খদ্ব্তীয় ললাকখট তার সার্ীর এই অবস্থা লদসি লমসয়খটসক
লেসড় খদসয় খপস্তল লবর কসরখেল। আহমদ মুসার খদসক খপস্তল বাখগসয় লস
বলল,’খবসদশী শয়তান এই মুহূসতথ ভাগ। না হসল মার্া ফু...।’
তার কর্া লশি হসলা না।
মুহূসতথ আহমদ মুসার মার্া খনসচ চসল লগল। তাুঁর োন পা েুসট লগল
ললাকটার খপস্তল ধরা হাত লসক্ষয। তার হাত লর্সক খপস্তল খেটসক পসড় লগল।
খবমূে ললাকটা খকেু বুসঝ ওিার আসগই আহমদ মুসা উসি দাুঁড়াল।
ললাকটাও েুসট এল ঝাুঁখপসয় পড়ার জসে আহমদ মুসার ওপর।
আহমদ মুসা বাম হাতটা লাখির মত লসাজা কসর তাসক লিখকসয় খদসয়
োন হাত খদসয় তার লবে ধসর লটসন খনসয় শূসে তুসল েুুঁসড় মারল প্রতম ললাকটার
ওপর। লস তিন উসি দাুঁখড়সয় েুসট আসখেল আহমদ মুসার খদসক। দু’জসনই
আেসড় পড়ল মাখটসত।
আহমদ মুসা ওসদর লক্ষয কসর বলল,’উিসত লচষ্টা কসরা না। কুকুসরর
মত গুলী লিসয় মরসব।’
আক্রান্ত লমসয়খট আহমদ মুসার পাসশ দাুঁখড়সয় কাুঁপখেল।
‘আপখন ওসদর লচসনন লবান?’ খজসেস করল আহমদ মুসা লমসয়খটসক।
‘না।’ বলর লমসয়খট।
‘লকন আপনাসক ওরা খকেোপ কসরখেল?’
‘কাসফসত চা লিসত লিসত ওসদর সাসর্ লদিা। ওরা আজ রাসত আমাসক
খেনার অফার কসরখেল। আখম রাখজ হইখন। তারপর ওরা আমাসক তাসদর সাসর্
লযসত বসলখেল। আখম লযসত চাইখন। তাই আমাসক লজার কসর ধসর খনসয়
যাখেল।’
একটু র্ামল লমসয়খট।
তারপর লমসয়খট বলল,’আপখন আমাসক রক্ষা কসরসেন। ঈশ্বর আপনার
মঙ্গল করুন।’
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পুখলশ এল এ সময়।
আহমদ মুসা সব ঘটনা পুখলশসক জাখনসয় বলল, ‘আপনারা লদিুন
বযাপারটা।’
বসল আহমদ মুসা চসল আসখেল।
পুখলশ হাতকড়া পরাখেল দু’জন দুবৃথত্তসক।
‘লদিুন আখম শাখন্তসত র্াকসত চাই, লকান মামলায় জড়াসত চাই না।
আমার খনরাপত্তাহীনতা তাসত আরও বাড়সব।’ ভয়াতথ কসন্ি বলল লমসয়খট।
আহমদ মুসা দাুঁড়াল।
একজন পুখলশ লমসয়খটর কাসে এসস বলল, ‘আপনার খিকানা আমাসদর
খদসয় চসল যান। আপনাসক লবখশ খকেুসত না জড়াসত আমরা লচষ্টা করব।’
আহমদ মুসা চসল এল।
লোনা, ফাতমা ও লপেসনর লমসয়খট সবাই গাখড় লর্সক লবখরসয়
দাুঁখড়সয়খেল। ফাতমা ও অে লমসয়খটর লচাসি খবস্ময়-খবমুগ্ধ দৃখষ্ট।
‘দুুঃখিত, কসয়ক খমখনট লদখর হসলা।’ ফাতমার খদসক লচসয় কর্া কয়খট
বসল তাড়াতাখড় এসস বসল ড্রাইখভং খসসট আহমদ মুসা।
লোনা, ফাতমারাও উিল গাখড়সত।
গাখড়সত উসি বসসই ফাতমা বলল, ‘আমার মসন হসয় লদখরসত হয়সতা
খকেু ক্ষখত হসয়সে, খকন্তু লাভ হসয়সে অসনক বড়।’
একটু লর্সমই ফাতমা আহমদ মুসাসক লক্ষয কসর আবার বলা শুরু করল,
‘আপখন আমাসদর অবাক কসরসেন, যা লদিলাম এিনও খবশ্বাস হসে না। মসন
হসে খসসনমার একটা দৃশ্য লদিলাম। খরভলবারওয়ালা দু’জন গুন্োসক আপখন
একদম পুতুসল পখরণত করসলন, আশ্চযথ!’
ফাতমার লচাি লর্সক খবস্মসয়র লঘার কাটসে না। মন তার লতালপাড়
করসে শান্ত-খশষ্ট, ভদ্র ও লকামল লচহারার এই ললাকখট
৭৭
অমন ইস্পাসতর মত কখিন আর আগুসনর মত অমন জ্বসল উিসত পারল
লকমন কসর?
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লোনার লিাুঁসট হাখস। খকেু বলল না লস।
লসখদসক লচসয় ফাতমা বলল, ‘বাসর, আপখন হাসসেন, লযন খকেুই
হয়খন।’
‘ও খকেু না। আসুন আমরা িারাপ অতীতসক ভুসল যাই।’ বসল আহমদ
মুসা লপেসনর খদসক তাখকসয় বলল, ‘লবাসনরা লকমন আসেন?’
‘যন্ত্রণা আসগর লচসয় বাসড়খন।’ বলল লপেসনর লমসয়খট।
‘আলহামদুখলল্লাহ, লবদনা না বাড়াটা িুবই ভাসলা লক্ষণ। লপাড়া আরও
গভীর না হওয়ারই লক্ষণ এটা।’
ফাতমা বুঝল, তার খজোসাসক মাখরয়া এবং আহমদ মুসা দু’জসনই
এখড়সয় লগল। সুতরাং ফাতমা এ খবিসয় আর লকান কর্া বলল না। খকন্তু মসনর
আকুখল-খবকুখল কমল না। বরং যিন জানল আহমদ মুসা মুসলমান, তিন হৃদসয়
লযমন একটা গসবথর ভাব সৃখষ্ট হসলা, লতমখন মসন খজোসাও লবসড় লগল। খকন্তু
খকেুই বলল না। তার দৃখষ্ট রইল সামসন খনবদ্ধ।
লোনা ফাতমার অস্বখস্তটা বুঝসত পারসে। খকন্তু লস ভাবসে খজোসাটা
আরও বাড়ুক। এক সময় বলা যাসব সব কর্া। লোনারও দৃখষ্ট সামসন।
আহমদ মুসার দুই হাত খস্টয়াখরং হুইসল। দৃখষ্ট তার রাস্তার ওপর খনবদ্ধ।
তারও মসন খচন্তার লতালপাড়।
ফ্াসন্সর মুসখলম লমসয়রা রাস্তায় লনসমসে তাসদর খবশ্বাস ও সাংস্কৃখতক
অখধকার আদাসয়র জসে।
তাসদর এই শাখন্তপূণথ চাওয়ার জবাব তারা লপল ‘খহট কযাপসূল’ এর
আঘাসতর মাধযসম। ফ্াসন্সর মানবাখধকার লযমন তাসদর ওপর এই অতযাচাসর
লকান অপরাধসবাধ করসে না। লতমখন ইউসরাপীয়
৭৮
মানবাখধকার কখমশন এ খবিয় খনসয় টু শব্দও করসব না। বরং উসদার
খপখন্ে বুসধার ঘাসড় চাপাসনার মত কসর খহট কযাপসূসলর লয আক্রমণ তার দায়
মুসলমানসদর ঘাসড়ই চাপাসনার লচষ্টা করসব। এই অসহনীয় অবস্থা লর্সক
মুসলমানসদর মুখক্ত কসব আসসব?
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কাসরা মুসি লকান কর্া লনই। এখগসয় চলসে গাখড়।

পযাখরস খক্রসসন্ট খক্লখনসকর এমারসজখন্স ওয়ােথ।
অসনকগুসলা লেসল ও লমসয় ো.ক্তার বযস্ত হসয় উসিসে আহত মুসখলম
োত্রীসদর খনসয়। এসদর মসধয ফাতমার ভাই যুবাসয়রও রসয়সে।
ইমারসজখন্স ওয়াসেথর একপাসশ দাুঁখড়সয় খেল ফাতমা।
ইমারসজখন্স ওয়াসেথর চীফ সাজথন ো. ওমর লফ্ল্খমং এবং ো. যুবাসয়র
এখগসয় এল ফাতমার খদসক।
ওমর লফ্ল্খমং বৃখটশ মুসখলম। বয়স পিাসশর মত। তার লচাসি-মুসি
খবস্ময়।
‘তুখম নাখক ো. যুবাসয়রসক বসলে ‘খহট কযাপসূল’ লর্সক আঘাত
লপসয়সে লমসয়রা?’ ফাতমাসক লক্ষয কসর বলল ো. ওমর লফ্ল্খমং।
‘খজ, বসলখে।’
ওমর লফ্ল্খমং-এর কপাল কুখিত হসলা। বলল, ‘অসম্ভব, তুখম জানসল খক
কসর? খক্লখনকযাল লটসস্টর পর গত সপ্তাসহ এই লগাপন অস্ত্র বাজাসর োড়া হসয়সে।
আখম এ কর্াটা শুসনখে লরখেসয়শন খচখকৎসা খবসশিে প্রসফসর খগলস লে লবারএর কাসে গতকাল। ো. যুবাসয়র না বলসল আখম জানসত পারতাম না এগুসলা
‘খহট কযাপসুল’- এর আঘাত।’
‘আখম খকেুই জাখন না। খযখন গাখড়সত আহতসদরসহ আমাসদর খনসয়
এসসসেন খতখন আমাসদর একর্া বসলসেন।’
‘লক লতামাসদর খনসয় এসসসে?’
‘একজন যুবক। তাুঁর সাসর্ আসেন বুরসবা রাজকুমারী খপ্রসন্সস মাখরয়া
লজাসসফাইন লুই। ঐ যুবকখট মুসলমান।’
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‘খক বলে তুখম? বুরসবা রাজকুমারী এিাসন এসসসেন? ঐ যুবকখটর সাসর্
এসসসেন? এবং ঐ যুবকখট মুসলমান? অখবশ্বাস্য কর্া। তুখম সতযই জান লমসয়খট
বুরসবা রাজকুমারী এবং যুবকখট মুসলমান?’
‘লকান সসন্দহ লনই। রাস্তায় ঘটনা আরও মজার ঘসটসে। একটা লমসয়সক
খকেোপ করখেল দু’জন খপস্তলধারী সন্ত্রাসী। যুবকখট গাখড় র্াখমসয় লনসম খগসয়
খপস্তলধারী দু’জনসক িাখল হাসত নাস্তানাবুদ কসর লমসয়খটসক উদ্ধার কসরসে।
খবশালসদহী সন্ত্রাসী দু’জনসক যুবকখটর কাসে লিলার পুতুল বসল মসন হসয়সে।’
লচাি োনাবড়া হসয় উিল ো. লফ্ল্খমং ও ো. যুবাসয়সরর।
লকান কর্া বলল না তারা।
ফাতমাই কর্া বলল আবার। বলল, ‘খহট কযাপসূল’-এর শুধু নাম বলাই
নয়, এটা খক খদসয় খকভাসব েুড়
ুঁ সত হয়, খকভাসব যায়, খকভাসব খক্রয়া কসর,
প্রখতখক্রয়া খক খক হয় ইতযাখদ সব কর্াই খতখন বসলসেন।’
‘ওরা লকার্ায়?’
‘ওসয়খটং রুসম বসস আসেন।’
‘আসেন এতক্ষণ?’
‘আখম অনসরাধ কসরখে।’
ো. ওমর লফ্ল্খমং ো. যুবাসয়সরর খদসক লচসয় বলল, ‘এরা কাজ করসে।
চল আমরা একটু কর্া বসল আখস।’
ওসয়খটং রুসম নয়, আহমদ মুসা ও লোনা বসসখেল ো. ওমর লফ্ল্খমং এর
অখফস কসক্ষই।
ফাতমা ো. লফ্ল্খমং ও ো. যুবাসয়রসক খনসয় কসক্ষ প্রসবশ করল।
৮০
উসি দাুঁড়াল আহমদ মুসা ও লোনা।
ফাতমা ো. লফ্ল্খমং এবং ো. যুবাসয়রসক পখরচয় কখরসয় খদল তাসদর
সাসর্।
ো. লফ্ল্খমং এবং ো. যুবাসয়র দু’জসন খিক বাউ করসলা না, খকন্তু সামসনর
খদসক একটু মার্া ঝুক
ুঁ াল। ো. লফ্ল্খমং সসম্মাসন লোনাসক উসেশ্য কসর বলল,
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‘আমাসদর লসৌভাগয লয, এক উপলসক্ষ আপনাসক লদিার লসৌভাগয আমার হসলা।
আমরা িুখশ হসয়খে। আপনার সম্মাখনত খপতার জসে আমাসদর শ্রদ্ধা।’
‘আখম আপনার লমসয়র বয়সসর। আমাসক ঐভাসব সসম্বাধন করসল আখম
এিাসন বসসত পারসবা না।’
‘ধেবাদ লতামাসক।’ বসল বসসত বসসত ো. লফ্ল্খমং আহমদ মুসাসক
লক্ষয কসর বলল, ‘ইখতমসধযই ফাতমা আপনার সম্পসকথ যা বসলসে তাসত আমরা
চমৎকৃত হসয়খে। পখরখচত হসত এসসখে আপনার সাসর্। ভীিণ িুখশ হসয়খে লজসন
লয আপখন মুসলমান।’
র্ামল ো. লফ্ল্খমং। আহমদ মুসা ও লোনার খদসক একবার লচসয় বলল,
‘একটা পাসসথানাল প্রশ্ন করসল খক রাগ করসবন আপনারা?’
‘লমাসটই না, করুন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘খকেু মসন করসবন না, আপনাসদর পখরচয় লযসহতু দুই প্রাসন্তর, তাই
আমার জানসত ইো করসে আপনাসদর দু’জসনর মসধয খক সম্পকথ?’
প্রশ্নটা খবদঘুসট এবং এসকবার নগ্ন।
লোনা তাকাল আহমদ মুসার খদসক। তার মুি লাল হসয় উসিসে লজ্জায়।
আহমদ মুসার লিাুঁসট ফুসট উসিসে লোট্ট এক টুকসরা হাখস।
আহমদ মুসার খদসক তাকাসনার পর মুিটা একটু নত কসরখেল লোনা।
পরক্ষসণই মুি তুসল সলজ্জ লহসস বলল, ‘খক উত্তর লদব আখম বুঝসত পারখে না।’
বসল আবার মুি নাখমসয় খনল লোনা।
ফাতমাসহ সবারই লচাি উজ্জ্বল হসয় উসিসে। লোনা উত্তর খদসত না
পারসলও লোনার লাজরাঙ্গা মুি খজোসার জবাব খদসয় খদসয়সে।
‘খিক আসে। লবশ। তাসত খক।’ মুসি লেসহর হাখস লটসন বলল ো.
লফ্ল্খমং।
ো. লফ্ল্খমং-এর কসক্ষর দরজায় পদথার আড়াসল এসস দাুঁখড়সয়খেল বয়স্ক
একজন ভদ্রসলাক এবং একজন ভদ্রমখহলা। তারা শুনখেল কর্াগুসলা। কসক্ষ
ঢুকসব খক ঢুকসব না খচন্তা করখেল। তারা ওয়াসেথ একজন লমসয়র কাে লর্সক
দু’জন অখতখর্র কর্া শুসনসে পসর্র সব কাখহনীসহ। লজসনসে অখতখর্সদর
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একজন মুসখলম যুবক, আসরকজন খপ্রসন্সস মাখরয়া। সাগ্রসহ তাসদর সাসর্ লদিার
করার জসেই এসসসে। পদথার দু’ভাসগর মাঝিান খদসয় তারা দু’জনসকই লদিসত
পাসে।
ো. লফ্ল্খমং র্ামসতই আহমদ মুসা ঈিৎ লহসস জড়তাহীন অতযন্ত সরল
কসন্ি বলল, ‘একটা দুঘথটনাসক লকন্দ্র কসর ওর সাসর্ আমার পখরচয়। তারপর
লস্পন ও ফ্াসন্স লবশ খকেু ঘটনা-দুঘথটনা আমাসদর বার বার লদিা কখরসয়সে।
সামসন আরও খকেু ঘটসব খকনা আমরা দু’জন লকউ তা জাখন না।’
পদথার এপাসর দাুঁড়াসনা ভদ্রসলাসকর লচাসি-মুসি আনন্দ উপসচ উিল।
‘চমৎকার, চমৎকার জবাব। এটা পৃখর্বীর লয লকান উন্নত সাখহসতযর
একটা অংশ হসত পাসর!’ কর্াগুসলা বলসত বলসত ভদ্রসলাক ও ভদ্রমখহলা দু’জন
পদথা লিসল ঘসর ঢুকল।
ভদ্রসলাকখট আবু আসমর আব্দুল্লাহ। বয়স সত্তসরর কাোকাখে। ফাতমার
আব্বা এবং ভদ্রমখহলার নাম িাখদজা। ফাতমার আম্মা। খবসক্ষাভ খমখেসল
গন্েসগাসল্লর িবর শুসন তারা েুসট এসসসে খক্লখনসক।
তারা প্রসবশ করার সসঙ্গ সসঙ্গ ো. লফ্ল্খমং ও যুবাসয়র উসি দাুঁড়াল।
তাসদর সাসর্ অসে সকসলই। প্রসবশ কসরই বলল, ‘সকসলর কাসে মাফ চাখে,
এই অসসৌজেমূলক প্রসবসশর জসে। আরও মাফ চাখে, পদথার আড়াসল দাুঁখড়সয়
কর্া লশানার জসে।’
ফাতমা এসস তার আব্বা-আম্মার মাঝিাসন দাুঁড়াল। আহমদ মুসা ও
লোনাসক লক্ষয কসর বলল, ‘আমার আব্বা, ইখতহাসসর অধযাপক খেসলন। ফরাসী
ভািায় কখবতা ও গল্পও ললসিন। কসয়ক বের আসগ খরটায়ার কসরসেন অধযাপনা
লর্সক। আমার আম্মা ও আমরা চার লজনাসরশন ধসর ফ্াসন্স আখে।’
ফাতমা আহমদ মুসাসদর সম্পসকথ বলসত যাখেল। বাধা খদসয় তার আব্বা
বলল, ‘বলসত হসব না, নাখবলা োখন্সর কাসে সব শুসনখে ইখতমসধযই।’
নাখবলা োখন্সও আহত লমসয়সদর সাসর্ আহমদ মুসার গাখড়সত
এসসখেল।
বসল সবাই।
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ো. লফ্ল্খমং বলল, ‘এই যুবকই আহতসদর লদসি বসলসে ‘খহট কযাপসূসল’
লমসয়রা আহত হসয়সে। উখন না বলসল এতক্ষণও আমরা বুঝসত পারতাম না লয,
খকসস এমনটা ঘটল। তার ফসল যর্াসমসয় উপযুক্ত খচখকৎসা আমরা শুরু করসত
পারতাম না। তাই আখম কৃতেতা জানাসত এসসখেলাম লসই সাসর্ আমার জানার
আগ্রহ হসয়খেল, সপ্তাহ িাসনক আসগ বাজাসর চালু হওয়া এই মারণাস্ত্র সম্পসকথ
এতটা খবস্তাখরত খকভাসব জানসত পারসলন?’
‘সপ্তাহ িাসনক আসগ বাজাসর এসসসে খিক, খকন্তু ‘স্ট্রাসটখজক জানথাল’
এবং ‘ওয়াডথ সাইন্স’ এক বের আসগ এই আখবষ্কার সম্পসকথ ললসি।’
‘জানথাল দুখটর নাম শুসনখে। লকানখদন লদখিখন। এ দু’খট দুলথভ জানথাল
তাহসল আপখন খনয়খমত পসড়ন?’
‘খজ।’
‘আমার মত এটু-আধটু পড়ুয়া এবং োন-গসবিণায় বযস্ত যারা, তারা লতা
কুংফু, কারাত বা মারামাখর লর্সক দশ লযাজন দূসর র্াসক।খকন্তু বাো শুনলাম তুখম
খপস্তলধারী দুই গুন্োসক িাখল হাসতই সাবাড় কসরে। দুইসত লতা খমলসে না বৎস!’
আহমদ মুসা একটু হাসল এবং বলল, ‘মানি বলসত পখরপূণথ মানি
বুঝায়। মানিসক পূণথ হসত হসল লতা তাসক সব লযাগযতাই অজথন করসত হসব।
মুসলমানসদর লক্ষসত্র এটা আরও লবখশ সতয। মুসলমানসদর আল্লাহ উত্থান
ঘখটসয়সেন পৃখর্বীর মানিসক ভাসলা কাসজর খনসদথশ লদয়া এবং মন্দ কাজ লর্সক
খবরত রািার জসে। অে কর্ায় পৃখর্বীর লনতৃত্ব লদয়ার জসে। লনতৃত্ব খদসত হসল
লতা সব লযাগযতাই তাসদর অজথন করসত হসব। অন্তত প্রখতখট মুসলমানসক একই
সাসর্ গৃহী, পুখলশ ও বসখনসকর ভূখমকা পালসনর মত লযাগযতা অজথন করসতই
হসব। ইখতহাস বসল এই লযাগযতা যিন আমরা হাখরসয় লফলসত শুরু কসরখে,
মুসলমানসদর পতন শুরু হসয়সে তিন লর্সকই। আর......।’
‘র্াম র্াম বৎস! বসল ফাতমার আব্বা আহমদ মুসাসক র্াখমসয় খদল।
বলল, ‘একটু দাুঁড়াও একর্াগুসলা আখম খলসি খনই। আমার জীবসন এমন কর্া
শুখনখন।’ বসল কাগজ-কলম লবর করল ফাতমার আব্বা।
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এরপর ফাতমার আব্বাই প্রর্ম কর্া বলল, ‘লকাসটশসনর সাসর্ যার
লকাসটশন তার নাম র্াকসত হয়। নামটা লতামার বল বৎস!’ বসল লচাি তুসল
তাকাল আহমদ মুসার খদসক।
আহমদ মুসা একটু খদ্ব্ধা করল। তাকাল লোনার খদসক। তারপর ফাতমার
আব্বার খদসক তাখকসয় বলল, ‘খলিুন, আহমদ মুসা।’
ফাতমার আব্বা মার্া খনচু করল ললিার জসে। খকন্তু খলিসত শুরু কসরই
হিাৎ মার্া তুসল খজসেস করল, ‘লকান আহমদ মুসা?’ তার কসন্ি খবস্ময় ও
খজোসার উচ্ছ্বাস।
আহমদ মুসা ও লোনা োড়া সবার লচাসি-মুসিই এই একই খবস্ময় এবং
খজোসা।
আহমদ মুসা লকান জবাব খদল না।
লোনার দৃখষ্ট আহমদ মুসার খদসক খনবদ্ধ। লিাুঁসট তার লগৌরসবর হাখস।
‘বাখড় লতামার লকান লদসশ?’ ফাতমার আব্বাই প্রশ্ন করল।
‘লকান লদসশই আমার বাখড় লনই।’
‘লনই? লতামার লদশ?’
‘আমার লকান লদশ লনই।’
‘লদশও লনই? তুখম লকান লদসশর নাগখরক?’
‘প্রায় সকল মুসখলম লদসশর নাগখরকত্ব আমার আসে।’
শুধু ফাতমার আব্বার নয় অসে সকসলর দৃখষ্টও খবস্মসয় খবফাখরত।
খপনপতন নীরবতা।
‘লকান লদশ লর্সক তুখম ফ্াসন্স এসসখেসল?’
‘মধযএখশয়া লর্সক।’
‘মধযএখশয়ার লকান লদশ লর্সক?’
‘খসংখকয়াং লর্সক।’
‘খসংখকয়াং-এ লকান লদশ লর্সক?
‘লস্পন অর্বা বলা যায় ফ্ান্স লর্সক।’
‘লস্পসন এসসখেসল লকাসত্থসক?’
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‘বলকান বা যুসগািাখভয়া লর্সক।’
‘লসিাসন?’
‘কসকশাস লর্সক।’
‘কসকশাসস?’
‘মধযএখশয়া লর্সক।’
‘লসিাসন?’
‘খমন্দানাও।’
‘আর খমন্দানাওসয়?’
‘খফখলখস্তন।’
‘ফ্ান্স লর্সক লকার্ায় যাসব?’
‘জাখন না, ঘটনা লযিাসন খনসয় যায়।’
ঝট কসর উসি দাুঁড়াল ফাতমার আব্বা।
ফাতমা, ো. যুবাসয়র, ো. লফ্ল্খমং সবাই খবস্ময় খবমূে।
ফাতমার আব্বা উসি এসস সবাইসক অবাক কসর খদসয় হাুঁটু লগসড় বসল
আহমদ মুসার লচয়াসরর পাসশ। আহমদ মুসার একখট হাত খনসয় চুমু লিল এবং হু
হু কসর লকুঁসদ উিল। বলল, ‘তুখম আমাসদর স্বসের আহমদ মুসা! আল্লাহ খনসয়
এসসসেন আমাসদর মাসঝ। তাুঁর অপার করুণা।’ বসল বৃদ্ধ দু’হাত ওপসর তুলল
লমানাজাসতর জসে।
সবার লচাি খসক্ত হসয় উসিসে। লোনারও। ফাতমারও। বৃসদ্ধর বাুঁধ ভাঙ্গা
আসবগ সকসলর হৃদয়সকই স্পশথ কসরসে।
‘মাফ করসবন, আখম িুবই খবব্রত লবাধ করখে। লয ভালবাসা আখম
আপনাসদর কাসে লপসয়খে, খবখনমসয় আখম খকেুই করসত পাখরখন।’ ভারী কন্ি
আহমদ মুসার।
‘খবনয় লতামার মহত্ব। তুখম লতা এিনই বলসল, লতামার বাখড় লনই, লদশ
লনই। লকন লনই? জাখতর জসেই লতা। জাখতসক তুখম লতামার সবটুকুই খদসয়
খদসয়সো।’ বলল ফাতমার আব্বা।
সবাই নীরব।
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ফাতমা, যুবাসয়র, ওমর লফ্ল্খমং কারও মুসি লকান কর্া লনই, সবাই লযন
লবাবা হসয় লগসে। সবার অখনসমি দৃখষ্ট আহমদ মুসার প্রখত খনবদ্ধ।
বৃদ্ধই আবার কর্া বলল, ‘খক লয আনন্দ লাগসে! জীবসনর সবথসশ্রষ্ঠ ঈদ
আমার আজ। লতামার কাখহনী শুসনখে আর কত লয লভসবখে, আমার বয়স র্াকসল
লতামার সার্ী হতাম লতামার ফায়ফরমাস িাটার জসে।’
‘আখম দুুঃখিত, এ ধরসনর কর্া বসল আমাসক কষ্ট লদসবন না।’
বসল আহমদ মুসা একটু লর্সমই আবার বলল, ‘আপনাসদর সাসর্
পখরখচত হসয় আমার িুব আনন্দ লাগসে। এর আসগও ফ্াসন্স এসসখে, খকন্তু
এিানকার মুসখলম কখমউখনখটর সাসর্ লমশার সুসযাগ পাইখন। এবার লস সুসযাগ
হসল আপনাসদর সাসর্ এবং অেসদর সাসর্ লদিা অবশ্যই করব। আখম এিন
উিসত চাই।’
‘অসম্ভব এভাসব আমরা লতামাসক োড়সত পাখর না।’ বলল বৃদ্ধ। সসঙ্গ
সসঙ্গই ফাতমা বলল, ‘খকেুক্ষসণর মসধযই খসখট হসল আমাসদর একটা প্রখতবাদ
সভা হসে। লসিাসন আপনাসক না খনসয় োড়সবা না আমরা।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘লবান আখম িুখশ হতাম ওিাসন লযসত
পারসল। খকন্তু যাওয়া হসব না। আখম এসসখে লস কর্া ফরাসী সরকার ও পুখলশসক
আখম এিসনা জানসত লদইখন। েদ্মনাসম আখম এয়ার লপাসটথ লনসমখে। এর পরও
ওিাসন লগসল লয আমার পখরচয় প্রকাশ হসব, লসটা আখম ভাবখে না। ওিাসন লগসল
লতামাসদর ক্ষখত হসব, এ জসেই আখম লসিাসন যাব না।’
‘খিক আসে ওিাসন নয়, আমার গখরবালসয় লযসত হসব। আমার
গখরবালসয়র কপাসল ইখতহাসসর এক খতলক পরাসত চাই। আমার এ আকাঙ্ক্ষাসক
পদদখলত করসত পারসব না।’ ফাতমার আব্বার কসন্ি অননসয়র সুর ফুসট উিল।
‘আমাসক অপরাধী করসবন না। একটু অবসর হসলই আখম আসব। এিন
আমার সমস্ত খচন্তা মসনাসযাগ অে একটা খবিসয়র প্রখত খনবদ্ধ। এিন লর্সক
কসয়ক ঘন্টার মসধযই আখম পযাখরস লর্সক লবখরসয় যাব।’
কর্াটা শুসনই লোনা তাকাল আহমদ মুসার খদসক। তার মুিটা ম্লান হসয়
লগল।
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‘একটা প্রশ্ন করসত পাখর?’ বলল ো. যুবাসয়র, ফাতমার ভাই।
‘অবশ্যই।’ লহসস বলল আহমদ মুসা।
‘দু’খট প্রশ্ন। এক, আখম পসড়খে এবং শুসনখে, বড় ও গুরুতর খকেু ঘটসলই
আপখন লসিাসন যান। লস্পসন লয খবরাট কাজ কসরসেন, লস উপলসক্ষই গতবার
আপখন ফ্াসন্স এসসখেলসন। আপখন যিন খফসর এসসসেন, খনশ্চয় গুরুতর খকেু
ঘসটসে। আপনার কর্া লর্সকও লসটা বুঝলাম। খবিয়টা খক?’
দুই, আপনার পযান্ট ও জুতায় রসক্তর খেটা লদসিখে, এটা লকান ঘটনার
ইংখগত লদয়। আমার লকৌতূহল লসটা খক?’
‘খদ্ব্তীয় প্রসশ্নর জবাবটাই প্রর্ম লদই।’ বসল শুরু করল আহমদ মুসা,
‘শত্রুর খিকানা লযাগাড় করসত খগসয় লসই শত্রুর ফাুঁসদ পসড়খেলাম। তারা আমাসক
একটা গাখড়সত খনসয় যাখেল। ওরা খেল চারজন। পসর্ একটা পাসকথর বুশ
টয়সলসট ওসদর আটসক লরসি আখম ওসদর ঘাুঁখটসত যাই। খকন্তু......।’
আহমদ মুসাসক বাধা খদসয় ফাতমা বলল, ‘ওরাই লতা আপনাসক ধসর
খনসয় যাখেল, আপখন ওসদর আটকাসলন খকভাসব?’ ফাতমা এবং অেসদর লচাসি
আগ্রহ ও খজোসা খিকসর পড়সে।
আহমদ মুসা কাখহনীটা বসল আবার শুরু করল, ‘খকন্তু আখম যাসদর
আটসক লরসি খগসয়খেলাম তারা ওয়যারসলসস আখম তাসদর ঘাুঁখটসত লপৌুঁোর
আসগই আমার কর্া জাখনসয় খদসয়খেল। সুতরাং ঘাুঁখটর ললাকরা আমার জসে ফাুঁদ
লপসত বসস খেল। আখম তাসদর ফাুঁসদ পসড় যাই। তারা খতনজন যিন আমাসক
বাুঁধসত যাখেল, তিন লোনা মাসন আপনাসদর খপ্রসন্সস মাখরয়া লজাসসফাইন
খপস্তসলর গুলীসত ঐ খতনজন ললাকসক হতযা কসর আমাসক উদ্ধার কসর। তাসদরই
রসক্তর খেটা আমার পযাসন্ট ও জুতায়।’
‘খপ্রসন্সস লতা আপনার সাসর্ খেল না, তাহসল খকভাসব......?’
খজোসা অসমাপ্ত লরসিই চুপ করল ো. লফ্ল্খমং।
‘আখম খবপসদ পড়ব- এই আশংকায় সম্ভবত লোনা আমার অলসক্ষয
আমাসক ফসলা করখেল।’ বসল আহমদ মুসা সাখভথস লসন্টাসর আসার সমসয়র
কাখহনী জানাল।
ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি

79

লোনার মুি লাল হসয় উসিখেল লজ্জায়। লস মুি খনচু কসর বসসখেল।
‘আপখন বুশ টয়সলসট বন্দী লরসি ওসদর ওয়যারসলস করা সুসযাগ খদসলন
লকন?’ খজসেস করল ো. যুবাসয়র।
‘ওসদর খবপজ্জনক মসন না করা এবং তাসদর সাচথ না করা আমার ভুল
হসয়খেল। আর বন্দী না লরসি হতযা করসত পারতাম, তাহসল সব বালাই চুসক
লযত। খকন্তু আখম খনসজর জীবন বাুঁচাসনার প্রসয়াজন োড়া হতযাকান্ে ঘটাই না।’
‘লকন কর্া আসে না, শত্রুর লশি রািসত লনই!’ বলল ফাতমার আব্বা
বৃদ্ধখট।
‘ওটা ইসলাসমর নীখত নয়।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বুখঝসয় বলুন।’ বলল ফাতমা।
‘ইসলাম চায় মানসির ইহকালীন শাখন্ত ও পরকালীন মুখক্তর জসে
দুখনয়ার সবাইসক আল্লাহর বান্দায় পখরণত করসত। শত্রুও এর মসধয
শাখমল।সুতরাং শুধু শত্রুর খবনাশ নয়, তাসক যতটা সম্ভব আল্লাহর বান্দা হবার
সুসযাগও খদসত চায় ইসলাম।’
‘ফ্াসন্সর যাসদর সাসর্ আপনার এই সংঘাত, লসই শত্রু কারা?’
‘ব্ল্যাক ক্রস।’
‘ব্ল্যাক ক্রস?’ এক সাসর্ ফাতমার আব্বা, ো. লফ্ল্খমং এবং ো. যুবাসয়সরর
কন্ি আুঁৎসক উসি উচ্চারণ করল।
আুঁৎসক ওিা কন্ি খমখলসয় না লযসতই ো. যুবাসয়র বসল উিল, ব্ল্যাক ক্রস
সাংঘাখতক বড় প্রভাবশালী এবং সাংঘাখতক শখক্তশালী িুনী সংগিন। প্রর্ম খদসক
এসক খনসদথাি এনখজও মসন করতাম। খকন্তু প্রমাণ হসয়সে, িৃস্টানসদর োয়অোয় লয লকান স্বাসর্থ রক্ষা এবং মুসলমানসদর ক্ষখত বা খবোশ করার বযাপাসর
তাসদর জুখড় ইউসরাসপ লনই। মুসখলম োত্রীসদর ওপর আজ যা ঘটল, আখম মসন
কখর এটাও ব্ল্যাক ক্রসসর পখরকল্পনা।’
‘খিকই বসলসেন।’ বলল আহমদ মুসা।
‘খকন্তু খকভাসব এসদর সাসর্ আপনার লযাগাসযাগ ও সংঘাত বাুঁধল?’
বলল যুবাসয়র।
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‘প্রর্ম প্রসশ্নর জবাসবই এটা লপসয় যাসবন।’ বসল আহমদ মুসা ওমর
বায়ার সাসর্ তার লদিা হওয়া লর্সক শুরু কসর ওমর বায়ার সমস্ত কাখহনী, তার
সবথসশি খকেোপ হওয়া, তাসক উদ্ধাসরর জসে তার ফ্াসন্স আসা, ব্ল্যাক ক্রসসর
সাসর্ তার সংঘাসতর সব কাখহনী বণথনা কসর একটা দীঘথশ্বাস লফসল বলল, ‘এ
পযথন্ত ব্ল্যাক ক্রসসর প্রায় জনা চখল্লসশক খনহত হসয়সে, খকন্তু ওমর বায়ার সন্ধান
এিনও পাইখন, তাসক উদ্ধাসরর কাজ এিনও শুরুই করসত পাখরখন।’
ফাতমার আব্বা আবু আসমর আবদুল্লাহ, ো. ওমর লফ্ল্খমং, ো. যুবাসয়র,
ফাতমা সকসলই বলা যায় রুদ্ধশ্বাসস শুনখেল আহমদ মুসার কাখহনী।
আহমদ মুসা র্ামার পর ধীসর ধীসর মুি িুলল ফাতমার আব্বা আবু
আসমর আব্দুল্লাহ। বলল, ‘লতামার জসে আল্লাহর কাসে লদায়া কখর, আল্লাহ
লতামাসক আরও বড় খদল খদন, আরও লযাগযতা খদন এবং আরও বড় সাফলয খদন।
তুখম মাত্র একজন মানি, একজন ভাইসক উদ্ধাসরর জসে ফ্াসন্স এসসসে এবং
এত বড় খবপসদ জখড়সয় পসড়সে!’
‘জনাব, ওমর বায়া এিন একজন বযখক্ত মাত্র নয়। লস সমগ্র কযাসমরুসনর
মুসখলম স্বাসর্থর প্রতীক। তার খবজয় লসিাসন নতুন খবজসয়র যাত্রা সূখচত করসব।
আর পরাজয় লসিানকার মুসখলম ভখবষ্যতসক গাে অন্ধকাসর লঢসক লদসব। এই
অখস্তসত্বর সংগ্রাসম আমরা খবনাযুসদ্ধ পরাজয় লমসন খনসত পাখর না।’
‘আল্লাহ আপনাসক সফল করুন। আমাসদর খকেু করণীয় লনই?’ বলল
ো. যুবাসয়র।
‘আপাতত লনই। ওমর বায়ার সন্ধান পাবার পর এমন খকেুর প্রসয়াজন
লদিা খদসতও পাসর। তসব আখম চাই না এিনকার কমুযখনখটসক এর সাসর্ সংখিষ্ট
কসর ব্ল্যাক ক্রসসক তাসদর খবরুসদ্ধ আরও লবখশ লিখপসয় তুলসত।’
‘আপখন পযাখরসসর বাইসর লকার্াও যাসবন বলসলন?’ বলল ফাতমা।
‘ব্ল্যাক ক্রসসর লহে লকায়াটথাসরর সন্ধাসন।’
‘লকার্ায়?’ ফাতমাই বলল।
‘লকার্ায় যখদ জানসত পারতাম!’
‘তাহসল লকার্ায় যাসব?’ বলল ফাতমার আব্বা।
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‘ইংখলশ চযাসনসলর মুসি লকান এক শহর, লসই শহসরর এক ঐখতহাখসক
গীজথায় ব্ল্যাক ক্রসসর লহে লকায়াটথার। আখম লসই শহর এবং লসই গীজথা িুুঁসজ লবর
করব।’
‘খক বলসল ইংখলশ চযাসনসলর মুসি শহর এবং লসিানকার ঐখতহাখসক
গীজথা?’
স্বগসতাখক্তর মত কর্াগুসলা বসল লচাি বন্ধ করল বৃদ্ধ আবু আসমর
আবদুল্লাহ।
অল্পক্ষণ পসর লচাি িুসল বলল, ‘তুখম খকভাসব এসগাসব খিক কসরে?’
‘গীজথার োইসরটখর লর্সক লদিব ইংখলশ চযাসনল মুসির কয়খট শহসর
ঐখতহাখসক গীজথা আসে। তারপর গীজথা খভখত্তক অনসন্ধান চালাব।’
‘এজসেই তুখম আহমদ মুসা। ভুল পসর্ তুখম চল না।’
একটু র্ামল বৃদ্ধ। তারপর একটু নসড়চসড় বসস বলল, ‘ঐ এলাকায়
বযাপক ঘুসরখে। লর্সকখেও অসনক সময়। লতামাসক লবাধ হসয় খকেু সাহাযয করসত
পাখর। শহরখট যখদ ইংখলশ চযাসনসলর মুসি হয়, তাহসল এ শহর সন্ধান করসত
হসব উত্তসর লসন্ট মাসলা উপসাগর লর্সক দখক্ষসণ ফ্াসন্সর পখশ্চম উপকূসলর শীিথ
পযথন্ত। আর লযসহতু বলা হসয়সে শহরখট সাগর উপকূসলর মুসি, তাই এ শহরখটসক
অবশ্যই সাগর তীসর হসত হসব। এই ববখশষ্টয দু’খটসক সামসন লরসি ঐ অিসলর
চারখট শহর আমাসদর খবসবচনায় আসস। সবথ উত্তসর পামপুল,তাুঁর পসরর
শহরগুসলা হসলা, লপসরজ খগসরক,লসন্ট লপাল লে খলউন এবং লেসগসমা। এিন
লদিসত হসব এ শহরগুসলার লকানখটসত খক খক ঐখতহাখসক গীজথা রসয়সে।
ইখতহাসসর োত্র খহসাসব ফ্াসন্সর পুরাকীখতথ আমার একখট পািয খবিয় খেল। লসই
োন লর্সক আখন বলসত পাখর, এ চারখট শহসর লকার্াও লকান ঐখতহাখসক গীজথা
লনই। র্াকসত পাসর না। কারন শহর চারখট বলা যায় সাম্প্রখতক কাসলর।
লকানটারই বয়স ‘একশ’ বেসরর লবখশ নয়। লেসগসমা শহসরর পূবথ খদসক খবিযাত
শহর খব্রসস্ট খতনখট ঐখতহাখসক গীজথা রসয়সে। খকন্তু শহরখটসক ইংখলশ চযাসনসলর
মুসি বলা যায় না।
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র্ামল বৃদ্ধ। শুরু করল আবার। বলল, ‘তসব ঐ চারখট শহসর ঐখতহাখসক
গীজথা না র্াকসলও ঐখতহাখসক নাসমর গীজথা আসে, যাসদর বয়স িুব কম নয়’।
‘কয়খট গীজথা এমন আসে? বলল আহমদ মুসা। তাুঁর লচাি দুখট উজ্জ্বল
হসয় উসিসে।
‘এরকম গীজথা দু’খট আসে। একখট লপসরজ খগসরসক। নাম লসন্ট
অগাস্টাস। অেখট লসন্ট লপাল লে খলউন-এ। নাম চাচথ শাসলথমযান’।
লচাসির ওজ্জ্বলয লগাটা মুসি েখড়সয় পড়ল আহমদ মুসার। বলল,
‘আলহামদুখলল্লাহ্। ধেবাদ আপনাসক। অমুলয সাহাযয আপখন আমাসক
করসলন। পর্ আখম লপসয় লগখে। আখম মসন কখর লচাি বন্ধ কসর আখম এিন
অগ্রসর হসত পারসবা’।
‘লকানটার বযাপাসর আপখন খক খনখশ্চত হসত লপসরসেন?’ বলল োুঃ
জুবাসয়র।
‘আমার ফাস্টথ প্রাইওখরখট ‘চাচথ শাসলথমযান’ এবং লসসকন্ে প্রাইওখরখট
‘লসন্ট অগাস্টাস’।
‘চাচথ শাসলথমযান ফাস্টথ প্রাইওখরখট লকন?’ বলল ফাতমার আব্বা আবু
আসমর আবদুল্লাহ।
‘কারন শাসলথমযান-এর আদশথ ও লসক্ষযর সাসর্ ব্ল্যাক ক্রসসর আদশথ ও
লক্ষয খমসল যায়’।
কর্া লশি কসরই আহমদ মুসা সবার খদসক একবার লচাি ঘুখরসয় খনসয়
বলল, ‘অনমখত খদন আমাসদর এবার উিসত হসব’।
‘আমার একটা কর্া আসে’। বলল ফাতমা।
‘বল’। বলল আহমদ মুসা।
‘লভখনসস আপখন লমসয়সদর সসম্মলসন খগসয়খেসলন এবং লসিাসন জুমার
জামাসতও আপখন বক্তৃতা খদসয়খেসলন, তাহসল আমাসদর সসম্মলসন লযসত
আপনার অসুখবধা খক?’
‘একর্া তুখম জানসল লকমন কসর?’
‘আসয়শা আপা আমাসক বসলসেন। মসন আসে আপনার তাুঁর কর্া?’
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‘অবশ্যই। খকন্তু তাুঁর সাসর্ লতামার পখরচয় ও লদিা খকভাসব?’
‘উখন আখম সকসলই লতা ‘ইয়ুর্ লসাসাইখট অব ইউসরাখপয়ান লরসনসাুঁ
(YSOUR)-এর সদস্য। োুঃ জুবাসয়র ভাইয়াও সদস্য’।
‘লিাশ আমসদদ লতামাসদর’-বসল আহমদ মুসা উসি দাখড়সয় হ্ান্েসশক
করল োুঃ জুবাসয়সরর সাসর্। আনসন্দর বোয় উজ্জ্বল আহমদ মুসার লচাি-মুি।
বসসত বসসত লস বলল, ‘এই ইয়ুর্ লসাসাইখটর ভখবষ্যৎ সম্পসকথ আখম িুব
আশাবাদী। ইউসরাসপ এ এক নতুন লরসনসাুঁ খনসয় আসসব ইনশাআল্লাহ্’।
োুঃ লফ্ল্খমং, জুবাসয়র, ফাতমা এবং ফাতমার আব্বা আম্মা এক সাসর্
আমীন বসল উিল।
আহমদ মুসা বলল, ‘আখম লভখনসস লমসয়সদর সসম্মলসন খগসয়খেলাম,
জুমআর জামাসতও বক্তৃতা খদসয়খেলাম, কারন তিন আমার কমথসক্ষত্র লস্পসন।
ফ্াসন্সর সরকার খকংবা ফ্াসন্সর কাসরা সাসর্ আমার তিন সংঘাত খেলনা। সুতরাং
আমার উপখস্থখত তিন ক্ষখতকর খেল না, লযমনটা এিন হসত পাসর’।
‘তাহসল আমাসদর সসম্মলসন আপখন খলখিত একটা বানী খদন’। বসল
ফাতমা এক খশট কাগজ ও একটা কলম তুসল ধরল আহমদ মুসার সামসন।
কাগজ হাসত খনসয় বানী খলিল তাসত আহমদ মুসা। ললিা লশি কসর
কাগজ তুসল খদল ফাতমার হাসত।
ফাতমা দাখড়সয় ললিা লদিখেল।
‘ধেবাদ’ বসল ফাতমা কাগজ হাসত খনল।
‘পড়সতা মা। মযাসসজখট আমরাও শুখন’। বলল ফাতমার আব্বা আবু
আসমর আবদুল্লাহ।
ফাতমা তাুঁর সীসট খফসর খগসয় দাখড়সয় লর্সকই পড়া শুরু করলুঃ
‘এক ভাইসয়র পক্ষ লর্সক ফ্াসন্সর ভাইসবানসদর প্রখত।
অমুসখলম সমাসজ মুসলমানসদর উপখস্থখত বা আগমন, মরুভূখমর
অখতমুলযবান দুলথভ বৃখষ্টর মসতা। খকন্তু মরুভূখমর আগুসন আগ্রাসী বাতাস লযমন
শুসি লনয় মরুভূখমর বৃখষ্টর ধারাসক, অমুসখলম সমাসজর শান ও পখরসবশও লতমখন
চায় মুসখলম নামক শাখন্তর খনঝথরণীসক খনরখস্তত্ব করসত। োসয়র সাসর্ অোসয়র,
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সসতযর সাসর্ খমর্যার এ এক খনরন্তন সংঘাত। এই সংঘাত মুসখলম জীবসনর শুধু
অলংকার বা অহংকার নয়, জান্নাসতর লসানালী সড়কও।
মার্ায় ওড়না পড়া খনসয় ফ্াসন্সর মুসখলম লমসয়রা লয খবপসদ পসড়সে,
তাুঁসক আখম খবপদ মসন কখর না, লকান সংকট মসন কখর না। যাসক আখম খবপদ
ভাবখে, সংকট মসন করখে, তা আমাসদর আসনাপলখব্ধ কসক শাখণত করসতই সাহাযয
করসব এবং সৃখষ্ট করসব এমন এক সখক্রয়তা যা লসই শাখণত উপলখব্ধ কসক দান
করসব অপরুপ রুপময়তা। অেখদসক এই খবপদ অমুসখলম সমাসজর এক খবরাট
অংসশর মসধয খনসয় আসসব আগ্রহ, অনসখন্ধৎসা ও সহানভূখত। এই দুখট খদসকর
পখরপুরকতা এখগসয় খদসব লদসব মুসখলম সমাজসকই। সুতরাং এই ধরসনর খবপদ
মুসখলম সমাসজর জসে অগ্রগখতর রজত খসুঁখড়। এই অগ্রগখতর পসর্
মুসলমানসদর সবসচসয় বড় শত্রু অধধযথ ও হিকাখরতা। আইন ভাঙ্গা নয়, আইসনর
পখরবতথসনর জসেই সংগ্রাম করসত হসব মুসলমানসদর। এই সংগ্রাসম খনযথাতন
যত বাড়সব মুসলমানরা তসতা লাভবান হসব এবং ক্ষখত হসব খনযথাতনকারী
সংিযাগখরষ্ঠসদর এবং এভাসবই খবজয় আসসব ফ্াসন্সর মুসলমানসদর এবং
একখদন তারা সংিযালখঘষ্ঠতা লর্সক উপনীত হসব সংিযাগখরষ্ঠতায়।
এই লক্ষয অজথসনর জসে সবসচসয় লবখশ প্রসয়াজন আল্লাহ্র রহমত এবং
তাুঁর সাহাসযযর। আল্লাহ্র সাহাযয লাসভর জসে লযাগযতা অজথসনর প্রশ্নখট সবসচসয়
গুরুত্বপূণথ। োসন-মাসন, ঈমাসন-আমসল, দূরদখশথতা ও দক্ষতা সব খদক খদসয়ই
লযাগযতা অজথন করসত হসব মুসলমানসদর। এই লযাগযতা অজথসনর খদসকই আখম
আপনাসদর দৃখষ্ট আকিথণ করখে। ইসলামই আজ একমাত্র োন ও যুখক্তর ধমথ।
োন ও যুখক্ত খদসয়ই আমাসদর খবশ্ব জয় করসত হসব। ইসলাসমর এই খবশ্ব জসয়র
সংগ্রাসম আপনাসদর, ইউসরাপীয় মুসলমানসদর, অগ্রণী ভুখমকা আখম প্রতযাশা
কখর। আল্লাহ আপনাসদর সহায় লহান। আমীন’।
পড়া লশি করল ফাতমা। তাুঁর আমীন উচ্চারসনর সাসর্ সকসল ‘আমীন’
বসল উিল। লোনাও।
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‘আখম িুব িুখশ। ধেবাদ জানাখে আমাসদর মহান ভাইসক। তাুঁর এই
বানীর প্রখতখট শব্দ খস্থর,প্রদীপ্ত ধ্রুবতারার মত আমাসদর খদক খনসদথশনা খদসব’।
বলল ফাতমা।
‘ওসয়লকাম লবান’। বলল আহমদ মুসা।
কর্া বলল ফাতমার আব্বা আবু আসমর আবদুল্লাহ। বলল, ‘আহমদ মুসা
লতামার বানী লতামার মতই। এসত এক সাগর কর্াসক তুখম আটসক লফসলে।
সময় র্াকসল আমার অসনক খজোসা খেল’।
‘লদায়া করুন, সময় লযন আল্লাহ্ লদন’। বসল আহমদ মুসা ফাতমার
খদসক লচসয় বলল, ‘লতামরা লোনাসক মাসন মাখরয়া লজাসসফাইনসক লতামাসদর
লসাসাইখটর সদস্য বাখনসয় খনও’।
আহমদ মুসা কর্া লশি করসতই লোনা বলল, ‘খনও’ নয় ‘নাও’ বলুন
এবং আজ লর্সকই’।
ফাতমা আনসন্দ হাততাখল খদসয় উিল। বলল, ‘আমরা শুধু িুখশ হসবা না,
আমরা আকাসশর চাুঁদ হাসত পাব। এই ঘটনা আমাসদর জসে ‘ এ লগ্রট খলপ
ফরওয়ােথ(একখট বৃহৎ উল্লফন)’ এবার তাহসল উখি’। বসল উসি দাুঁড়াল আহমদ
মুসা। লোনাও।
‘আর একখট কর্া’। বসল উিল ফাতমা।
‘খক?’ বলল আহমদ মুসা।
লোনার খদসক লচসয় ফাতমা বলল, ‘লয খপস্তল খদসয় খতনজন ললাক লমসর
মহান ভাই আহমদ মুসাসক আপখন উদ্ধার কসরসেন, লসই খপস্তলটা আখম একটু
লদিসত চাই’।
‘অবশ্যই লদিাব’। বসল লোনা খপস্তল লবর করল।
ফাতমা হাত বাড়াল খপস্তসলর খদসক।
লোনা খপস্তল খদল তাুঁর হাসত।
ফাতমা খপস্তলখট হাসত খনসয় ধীসর ধীসর চুমু লিল খপস্তলটায়। বলল,
‘আখম গখবথত লয, একখট ফরাসী লমসয় এবং একখট বুরসবা রাজকুমারী এই খপস্তল
বযবহার কসরসেন ইসলাসমর পসক্ষ’।
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বসল ফাতমা খপস্তলখট খফখরসয় খদল লোনার হাসত।
খপস্তল হাসত খনসয় লোনা লসটা আবার ফাতমার খদসক তুসল ধসর বলল,
‘খপস্তলটা লতামার জসে উপহার আমার পক্ষ লর্সক’।
‘আমাসক?’ খবস্ময়-আনন্দ খমখশ্রত কণ্ঠ ফাতমার।
‘হ্াুঁ লতামাসক’।
ফাতমা খপস্তলটা হাসত খনসয় আবার তাসত একটা চুমু খদসয় জখড়সয় ধরল
লোনাসক। বলল, ‘আপখন আমাসদর সন্মাখনত রাজকুমারী। আপখন আমাসদর এক
মহান ভাইসয়র একান্ত আপন। আপনার এই ঐখতহাখসক উপহার আমাসক ধে
কসরসে’। ভারী কণ্ঠ ফাতমার, লচাসির পাতা খভসজ উসিসে তাুঁর।
ফাতমা লোনাসক লেসড় খদসয় লচাি মুসে লহসস বলল, ‘খকন্তু খপস্তল লতা
আপনারই লবখশ প্রসয়াজন খেল’।
হাসল লোনা। বলল, ‘এসকবাসর খনুঃস্ব হসয় লতামাসক দান কখরখন’। বসল
খনচু হসয় লমাজার লভতর লর্সক কাসলা রংসয়র লোট্ট একটা খপস্তল লবর করল।
‘আপনার লতা সাংঘাখতক বুখদ্ধ!’ লমাজার লভতসর খপস্তল, কল্পনারও
অতীত’। বলল ফাতমা।
লোনাসক লমাজার লভতর লর্সক খপস্তল লবর করসত লদসি খবখস্মত হসয়সে
আহমদ মুসাও। খকন্তু তাুঁর খবস্ময় দৃখষ্টর মসধয গভীর লবদনারও একটা প্রসলপ
আসে।
ফাতমার উত্তসর লোনা আহমদ মুসার খদসক এক পলক তাখকসয় বলল,
‘বুখদ্ধ আমার নয়। ওর বুখদ্ধর সামাে একটা অনসরন মাত্র’।
‘চাুঁদ সূযথ লর্সক আসলা পায়। খকন্তু আমাসদর কাসে আসলাটা চাুঁসদরই’।
বলল বৃদ্ধ আবু আসমর আবদুল্লাহ।
‘ধেবাদ জনাব’। সলজ্জ হাসল লোনা।
আহমদ মুসা সবার কাে লর্সক খবদায় খনসয় লবখরসয় এল। সবাই এখগসয়
খদল তাুঁসদর গাখড় পযথন্ত।
আহমদ মুসা বসল ড্রাইখভং সীসট। লোনা তাুঁর পাসশ।
চলসত শুরু করল গাখড়।
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সবাই হাত নাড়খেল।
আহমদ মুসা গাখড়র জানালা খদসয় মুি বাখড়সয় লহসস বলল, ‘আখম খবদায়
খনখে না’।
গাখড় অসনকিাখন এখগসয়সে। আহমদ মুসা শুনসত লপল; ওুঁরা খচৎকার
কসর বলসে, ‘আমরাও খবদায় খদখে না’।
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৪
এখলসা লগ্রস ওমর বায়ার দরজার সামসন এসস দাুঁড়াল। বরাবসরর মতই
দরজা বন্ধ। আজ আর লিলা খদসয় লদিল না, দরজা বন্ধ খকনা। ভাবল দরজা
অবশ্যই বন্ধ আসে।
এখলসা লগ্রস প্রর্ম খদন লর্সকই লদিসে খমুঃ বায়া সব সময় তার দরজা
বন্ধ রাসি, যতক্ষণ ঘসর র্াসক। অর্চ বাইসর লবরুসল দরজা বন্ধ কসর না। এখলসা
লগ্রস এ বযাপারটার অর্থ বুসঝ না। অর্চ তাুঁসদর তদারককারী খমুঃ লবনহাম চান
ওমর বায়ার দরজা লিালা র্াকুক। যাসত বুঝা যায়, তাুঁর মসধয লকান ভয় বা উসদ্ব্গ
লনই বা লকান প্রকার সসন্দহ লস কাউসক কসর না।
খমুঃ লবনহাম অর্থাৎ খবোনী লবনহাম ওমর বায়ার ফ্ল্যাসটর পাসশর আর
একটা ফ্ল্যাসট র্াসকন। এখলসা লগ্রসসর কাসে তাুঁর পখরচয় লস ব্ল্যাক ক্রসসরই
একজন লনতা।
খবোনী লবনহাসমর র্াকার ঘরখট ওমর বায়ার ঘসরর লসাজা দখক্ষসন
প্রাচীসরর মসধযই। একটু দুসর, তা না হসল ওমর বায়ার ঘসরর জানালা খদসয় খমুঃ
লবনহাসমর ঘসরর ললাকজনসক লদিা লযত। খবোনী লবনহাম তাুঁর খভশসনর অংশ
খহসাসবই পখরকখল্পতভাসব ঐ ফ্ল্যাসটর ঐ ঘর লবসে খনসয়সে।
এখলসা লগ্রস ভাবখেল, খমুঃ লবনহাম চান ওমর বায়া দরজা িুসল রািুক।
খকন্তু খতখন এও চান লয, এই কর্া ওমর বায়াসক না বলা লহাক। খনসদথশ হসয়সে,
এখলসাসক পসরাক্ষ লচষ্টা করসত হসব যাসত লস দরজা লিালা রাসি। সরাসখর তাুঁসক
দরজা লিালা রািসত বলসল ওমর বায়া আরও সখন্দগ্ধ হসয় পড়সত পাসর।
এখলসা ওমর বায়ার দরজায় নক করল। বরাবসরর মতই খতনবার নক
করল লস।
দরজা িুসল লগল। দরজা িুসল খদল ওমর বায়া। তাুঁর গাসয় চাদর
জড়াসনা।
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িাখল গাসয় খকংবা শুধু লগখঞ্জ গাসয় এখলসা লকান সময়ই ওমর বায়াসক
লদসিখন। এখলসার মসন হসয়সে ওমর বায়া িুব লাজুক।
এখলসা লগ্রসসর হাসত খেল দুসধর গ্লাস।
দুসধর গ্লাস খনসয় এখলসা লগ্রস ঘসর প্রসবশ করল। দরজা িুসল খদসয়ই
ওমর বায়া খগসয় লচয়াসর বসসসে।
এখলসা লগ্রস দুসধর গ্লাস লটখবসল রািল। প্রর্ম খদসক দুসধর গ্লাস ওমর
বায়ার হাসত লদয়ার লচষ্টা করত। খকন্তু ওমর বায়া লকান খজখনসই হাত লপসত লনয়
না। এখলসা এিন আর লচষ্টা কসর না হাসত লদয়ার।
‘একটা কর্া বলসত পাখর?’ চসল যাবার জসে হাুঁটসত শুরু কসরও আবার
ঘুসর দাখড়সয় বলল এখলসা।
‘বলুন’। বলল ওমর বায়া।
‘সব সময় ঘসরর দরজা লক কসর রাসিন লকন?’
‘ও খকেু না। অভযাস বলসত পাসরন’।
‘না আমাসক ভয় কসরন?’
‘আপনাসক?’
‘তাোড়া আর লক? আখম োড়া এিাসন আর যারা আসে চাকর বা
পখরচাখরকারা তাুঁসদর লতা ভয় করার লকান প্রশ্নই উসি না’।
‘না আপনাসক ভয় পাই না’।
‘তাহসল?’
‘ওই লতা বললাম, অভযাস’।
‘না, অভযাস নয়, অভযাস হসল লবখরসয় যাবার সময় ঘর বন্ধ কসরন না
লকন?’
সংসগ সংসগ উত্তর খদল না ওমর বায়া। একটু পসর ধীসর ধীসর বলল,
‘ভসয়র কারন আখম খনসজই। অর্থাৎ আখম আমাসকই ভয় পাই’।
‘লকন?’
‘অসনক কারন র্াকসত পাসর। একটা কারন হসলা, আখম খনসজ দুবথল’।
‘লকান খদক খদসয়?’
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‘মসনর খদক খদসয়’।
‘মসনর খদক খদসয় আপখন দুবথল নন আখম জাখন। তসব হ্াুঁ , আপখন
আমাসক ভয় কসরন। এটা মসনর ভয়’।
‘আপনাসক ভয় কখর তার প্রমাণ?’
‘চাকর-পখরচাখরকাসদর কাে লর্সক হাত লপসত খজখনস লনন খকন্তু আমার
কাে লর্সক লনন না। গাসয় চাদর চাপাসনা বা জামা পড়া োড়াই চাকরপখরচাখরকাসদর সাসর্ আপখন লদিা কসরন, খকন্তু আমার সাসর্ কসরন না’।
এখলসা লগ্রস কর্া লশি করসল ওমর বায়া নীরব র্াকল। ওমর বায়া মুি
খনচু করল। লবশ সময় খনসয় বলল, ‘খকন্তু আপনাসক লকন ভয় করব আখম?’
‘লস প্রশ্নতাই লতা আখম কসরখে’।
‘এর উত্তর আখম জাখন না’। মুি খনচু লরসিই ধীসর ধীসর বলল ওমর বায়া।
‘কারন আপখন সম্ভবত আপনাসকও জাসনন না’। বসল এখলসা লগ্রস
লবখরসয় এল ঘর লর্সক।
যাবার সময় এখলসা খনসজই নব খটসপ দরজা নক কসর লগল।
এখলসার লশি কর্াটা মসনর লকার্ায় লযন কাুঁটার মসতা খবধসত লাগল
ওমর বায়ার। ওমর বায়া খক সখতয খনসজসক জাসন না! না জানসল এসতা খনযথাতন
এবং এই বন্দী জীবন যাপন করসে লস লকন? ওসদর কর্ায় লস রাখজ হসত পারসে
না লকন? একখটই কারন, ওমর বায়া খনসজসক, খনসজসদর ইখতহাস, ঐখতহ্ এবং
লবাধ, খবশ্বাসসক জাসন বসলই। তসব হ্াুঁ এখলসা লগ্রস সম্পসকথ লস খনসজর মসনর
গভীর লর্সক ভয় পায়। প্রর্ম দৃখষ্টসতই এখলসা লগ্রসসক লস শুধু অপরূপা নয়,
আরও লবখশ খকেু লযন মসন কসরসে। অবশ্য লস সংসগ সংসগই বুসঝসে এখলসা
শত্রুর অখত ধারাল এক তরবাখর। এই দ্ব্সন্দর পখরণখতর খদসক তাকাসল ওমর বায়া
ভয় পায়। এই ভয়ই ওমর বায়ার কাসে এখলসা লগ্রসসক অে সব লর্সক আলাদা
কসরসে। যার কারসন এখলসা লগ্রসসর সাসর্ তাুঁর আচরণও আলাদা হসয়সে।
ঘর লর্সক লবখরসয় এখলসার আজ লবশ ভাসলা লাগসে, কতকগুসলা কর্া
বলা লগসে তাুঁসক। কর্াগুসলা ভালই বলসত লপসরসে এখলসা। তাুঁর ওপর খনসদথশ
পসরাক্ষ লচষ্টার মাধযসম ওমর বায়ার সাসর্ সম্পকথ স্বাভাখবক কসর তুলসত হসব।
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এসব কর্া ভাবসত খগসয় এখলসা লগ্রসসর অবাক লাগসে। সখতযই ওমর
বায়া তাুঁর কাসে এক অদ্ভুত যুবক। মাসঝ মাসঝ তাুঁর সসন্দহ হয়, ওর মসধয লকান
আসবগ, লকান সজীব মন আসে খকনা। লকান যুবক লয এমন স্বাখত্তক বা এমন
চখরসত্রর হসত পাসর, তা কল্পনারও বাইসর খেল তার। খকন্তু আজসকর আসলাচনায়
এখলসার মসন হসয়সে ওমর বায়ার বাইসরর কখিন আবরসণর খনসচ সুন্দর সবুজ
একটা মন আসে। বাইসরর এ কখিন আবরন ভাঙ্গাই আমার এযাসাইনসমন্ট,
আমার দাখয়ত্ব।
এ সময় খমসশল খলটল নামক লসই মাংশ খপণ্ডখট হাুঁপাসত হাুঁপাসত এসস
বলল, তাল পাতার লসপাই খক লযন নাম, হ্াুঁ, লবনহাম আপনাসক োকসে।
খমুঃ খলটল লমাসটই লদিসত পাসর না খবোনী লবনহামসক। লস লবনহামসক
পার্সরর মানি মসন কসর। খলটসলর মন্তবয, লবনহাসমর লচাি লদিসল মসন হয়
সবাইসক লস ঘৃণা কসর, লযমনটা লদিা যায় ইহুদীসদর লচাসি। ব্ল্যাক ক্রসসর লকান
লনতাই তাুঁর মত নয়।
ব্ল্যাক ক্রস চখরত্রগতভাসব ইহুদী খবসদ্ব্িী। খক্লনসহে জাতীয়তাবাদীরা
ব্ল্যাক ক্রসসর সাসর্ খমখলত হবার পর ব্ল্যাক ক্রসসর এই প্রবণতা আরও লবসড়সে।
মখশসয় খলটল এই মসনাভাসবরই প্রখতধ্বখন কসর।
মখশসয় খলটল-এর এই মসনাভাব এখলসা লগ্রসসকও স্পশথ কসরসে। লসও
লবনহামসক িুব একটা পেন্দ কসর না। তাসক লদিসলই এখলসার মসন হয় খক এক
িড়যন্ত্র তার লচাসি-মুসি। লস যা বসল, তার লপেসন লযন আরও কর্া র্াসক। ব্ল্যাক
ক্রসসর ললাকরা খনষ্ঠুর িুনী। খকন্তু এই কাসজ তারা রাি-ঢাক কসর না। তাসদরসক
বুঝা যায়, খকন্তু লবনহাম দূসবথাধয। ব্ল্যাক ক্রসসর হসয়ও লস এমন লকন।
লবনহাসমর পখরচয় এখলসা এবং অে লকউ জাসন না। ব্ল্যাক ক্রসসর
একজন খহসাসব ওমর বায়ার তদারখকর জসে পৃর্ক একটা খভলায় তাসক রািা
হসয়সে।
এখলসা লগ্রস খগসয় খবোনী লবনহাসমর দরজায় নক করল।
লভতর লর্সক ভারী কসণ্ঠর আওয়াজ এল, ‘এস।’
দরজায় চাপ খদল এখলসা লগ্রস। িুসল লগল দরজা।
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খবোনী লবনহাম খেল পড়ার লটখবসল। একটা লমাটা বইসয়র উপর ঝুসুঁ ক
পসড়খেল লস।
এখলসা লগ্রস ঘসর ঢুসক একটু দাুঁড়াল। খবোনী লবনহাসমর লচাি বইসয়র
উপর খনবদ্ধ।
এখলসা লগ্রস বসসব খক বসসব না খচন্তা করখেল।
এই সময় খবোনী লবনহাম মার্া না তুসলই বলল, ‘লতামাসক ধেবাদ
এখলসা লগ্রস।’
‘আখম খকেু বুঝসত পারখে না স্যার।’ বলল এখলসা লগ্রস।
‘তুখম ওমর বায়াসক অসনক কাসে এসনে।’
‘কিন, খকভাসব স্যার?’
‘না, তুখম আজ চমৎকার কর্া বসলে ওমর বায়ার সাসর্।’
‘আজসকর কর্া?’
‘হ্াুঁ।’
‘আপখন খক কসর জানসলন স্যার?’ এখলসা লগ্রসসর লচাসি-মুসি খবস্ময়।
‘শুসনখে। লস কর্া যাক। তুখম লকমন বুঝে ওমর বায়াসক?’
‘িুব শক্ত স্যার।’
‘লযমন?’
‘লস সব সময় দরজা বন্ধ কসর রাসি, এমনখক আমার হাসত লর্সক লকান
খজখনস পযথন্ত লনয় না। লচাসির খদসক তাখকসয় কর্া বসল না।’
‘খকন্তু আজসকর তার সব কর্ার মসধয খদসয় তাসক অতটা শক্ত মসন
হয়খন।’
‘সব কর্া আপখন শুসনসেন স্যার?’ আবারও খবস্ময় ফুসট উিল এখলসার
কর্ায়।
খকন্তু খবখস্মত এখলসা লগ্রস একটু মার্া িাটাসলই বুঝসত পারসতা, এই
জানার মসধয লকান বাহাদুখর লনই। ওমর বায়ার লটখবসলর তলায় অতযন্ত
পাওয়ারফুল খকন্তু অতযন্ত ক্ষুদ্র একটা িান্সখমটার বসাসনা হসয়সে।
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‘তুখম খকভাসব এসগাসব মসন করে?’ এখলসার প্রসশ্নর খদসক কান না
খদসয়ই বলল খম. লবনহাম।
‘লচষ্টা করখে। আসগর লচসয় অসনকিাখন ওসপন হসয়সে লস। খকন্তু ঘর বন্ধ
কসর একা র্াকসতই ভাসলাবাসস। তার এ একাকীত্ব দূর করসত না পারসল তার
মনসক সম্পুণথ খফ্ করা যাসব না।’
‘তাুঁর এ একাকীত্ব দূর করার জসে লতা তুখম।’
‘খকন্তু খকভাসব? ঐভাসব যখদ লস দরজা বন্ধ কসর র্াসক। লকান চাপ
খদসতও লতা আপখন খনসিধ কসরসেন।’
‘অবশ্যই চাপ লদয়া চলসব না। স্বাভাখবক লচষ্টার মাধযসমই লতামাসক ওর
ঘখনষ্ঠ হসত হসব। ওসক হাখস-িুখশসত ভসর খদসয় মসনর খদক খদসয় সম্পুণথ খফ্ কসর
তুলসত হসব।’

‘সবথক্ষণ লমশার সুসযাগ না লপসল এটা সম্ভব খকভাসব?’
‘সবথক্ষণ লমশার সুসযাগ লতামাসকই সৃখষ্ট করসত হসব।’
‘জাখন। আজ লতা ওসক দরজা িুসল রািার কর্া বসলখে।’
‘লতামার উপস্থাপনা িুব সুন্দর হসয়সে। ওর কাসে এই কর্া তুসল ধরার
দরকার খেল। লদিসব আগামী দু’খদসনর মসধয ওর দরজা আপনাসতই িুসল যাব।’
‘দু’খদসনর মসধয?’
‘হ্াুঁ, দু’খদসনর মসধয।’
‘আর খক ঘটসব?’
‘পরবতথী দু’খদসনর মসধয লতামার হাত লর্সক সরাসখর খজখনসপত্রও
লনসব। তসব শতথ একটা। আজ লর্সক দু’খদন পর রাসত যিন দুধ খদসত যাসব, তিন
তার হাসত দুধ খদসত লচষ্টা করসব। যিন দুধ লনসব না, তিন লতামাসক তাসক খকেু
বলসত হসব।’
‘এটাও দু’খদসনর মসধয? আপখন খক মসনাখবোনী স্যার?’ এখলসার
লচাসি খবস্ময় খমখশ্রত অনসন্ধান।
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‘তারপর তুখম খক করসব?’ এবারও লবনহাম এখলসার প্রশ্ন পাশ কাখটসয়
লগল।

‘সবথক্ষণ লমশার সুসযাগ লপসল তাসক মসনর খদক খদসয় প্রফুল্ল ও খফ্ কসর
লতালা যাসব।’
‘আমাসদর চাওয়া খকন্তু আরও অসনক লবখশ।’
‘খক লসটা?’
‘চারখদন পসর বলব। তসব এটুকু লজসন লরি, তুখম যা বলসব লস তাই
করসব, এ পযথাসয় তাসক খনসয় আসসত হসব।’
কর্া লশি কসর খবোনী লবনহাম বইটা লটসন খনসয় তাসত আবার
মসনাখনসবশ করল।
এখলসা লগ্রস খকেুক্ষণ দাুঁখড়সয় র্াকল। তারপর বুঝল, কর্া লশি।
ঘর লর্সক লবখরসয় এল এখলসা লগ্রস।
ঘর লর্সক লবখরসয় খনসজসদর ফ্ল্যাসট খফসর আসসত আসসত ভাবল এখলসা
লগ্রস, লসৌজেবখজথত ললাকটা খনশ্চয় লবখশ কর্া বসল না।
খকন্তু দু’খদন পর রাত দশটায় এখলসা লগ্রস হাসত দুসধর গ্লাস খনসয় যিন
ওমর বায়ার দরজায় খগসয় চাপ খদল দরজা িুসল লগল, তিন এখলসা লগ্রস সখতযই
খবখস্মত হসলা। খম. লবনহাসমর কর্া অক্ষসর অক্ষসর ফসল লগসে অন্তত এই লক্ষসত্র।
ঈিৎ ফাুঁক হওয়া দরজায় দাুঁখড়সয় এখলসা লগ্রস বলল, আসসত পাখর?’
‘আসুন।’ বলল ওমর বায়া।
লভতসর প্রসবশ করল এখলসা লগ্রস। এসগাসলা ওমর বায়ার খদসক।
আজ দুসধর গ্লাসটা লটখবসল না লরসি ওমর বায়ার খদসক বাখড়সয় খদল।
ওমর বায়া তার হাত না বাখড়সয় বলল, ‘লটখবসল রািুন।’ এখলসা লগ্রসসর
খদসক না তাখকসয় কর্াগুসলা বলল ওমর বায়া।
এখলসা লগ্রস দুসধর গ্লাস রািল লটখবসল। তারপর বলল, ‘আপখন আমার
হাত লর্সক খকেু লনন না, আমাসক অর্বা আপখন খনসজসকই ভয় কসরন বসল। এ
ভয় খক যাসব না?’
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‘লসখদনও আপখন এ কর্াই বসলসেন। আসসল ভয় আখম কাউসক কখর
না। এটা আমার খবশ্বাস ও সংস্কৃখতর প্রশ্ন। যা আপখন বুঝসবন না।’
‘ধেবাদ। লকান সংস্কৃখতই খকন্তু মানিসক লোট করসত বসল না।’
‘এটা লোট করা নয়, আরও মযথাদা লদয়া।’
‘প্রতযািযানসক খক মযথাদা বুঝায়?’
‘অোয়সক প্রতযািযাসনর অর্থ অবশ্যই োয়সক মযথাদা দান।’
‘বা! আপখন সুন্দর কর্া বসলন। আজ আর কর্া বাড়াব না। চখল।
শুভরাখত্র।’ বসল এখলসা লগ্রস লবখরসয় এল ঘর লর্সক।

দু’খদন পর রাত দশটায় দুসধর গ্লাস হাসত এখলসা লগ্রস ঘসর প্রসবশ
করল। দু’খদন আসগর লসই সময় লর্সক ওমর বায়ার দরজা আর লক হয় না।
খবোনী লবনহাম কখর্ত খদ্ব্তীয় পযথাসয়র খদ্ব্তীয় খদন। তার বক্তবয
অনসাসর আজ ওমর বায়ার এখলসার হাত লর্সক খজখনস অর্থাৎ এিন দুসধর গ্লাস
লনবার কর্া।
লদাদুলযমান মন খনসয় এখলসা লগ্রস দুসধর গ্লাস খনসয় এসগাসলা ওমর
বায়ার খদসক। বলা যায় কম্পমান হাসতই লস দুসধর গ্লাস বাখড়সয় খদল ওমর বায়ার
খদসক।
দুসধর গ্লাস সামসন লযসতই ওমর বায়া চখকসত একবার তাকাল এখলসা
লগ্রসসর খদসক। তারপর োন হাত বাখড়সয় ওমর বায়া এখলসাসক অবাক কসর খদসয়
তার হাত লর্সক দুসধর গ্লাস খনসয় খনল।
এখলসা লগ্রসসর লচাি খবস্মসয় োনাবড়া হসয় উিল। ওমর বায়ার দৃখষ্ট খনচু
না র্াকসল লসও এখলসার খবস্ময় খবমূে লচহারা লদিসত লপত।
এখলসার মুসি লকান কর্া লযাগাখেল না। লস ভাবখেল, খম. লবনহাসমর
দু’খট কর্াই এসকবাসর অক্ষসর অক্ষসর ফসল লগল। এটা খক কসর সম্ভব। অনমান
কসর বা কাযথকারণ লদসি অর্বা মানস-প্রবণতা লক্ষয কসর লকউ ভখবষ্যৎ বাণী
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করসত পাসর খকন্তু এভাসব খদনক্ষণ বলা সম্ভব নয়। খকন্তু এই অসম্ভব কাজ খম.
লবনহাম সম্ভব করসলন খকভাসব?
প্রার্খমক খবস্মসয়র ধাক্কা কাখটসয় এখলসা লগ্রস বলল, ‘ধেবাদ।’
‘লকন?’
‘আখম িুখশ হসয়খে।’
‘লকন?’
‘আপনার হাসত খকেু তুসল লদবার লসৌভাগয হসলা।’
‘এসত অস্বাভাখবকতার খক আসে?’
ওমর বায়ার কর্ায় খবখস্মত হসলা এখলসা লগ্রস। ওমর বায়ার লসখদসনর
এবং আজসকর কর্ার মসধয কত পার্থকয! লসখদন যাসক ওমর
বায়া তার খবশ্বাস ও সংস্কৃখতর অংগ বলল, আজ লস ওমর বায়াই তার
খবশ্বাস ও সংস্কৃখত ভংগ হওয়ার মসধয লকান অস্বাভাখবকতা লদিসে না। মাত্র
দু’খদসন খক পখরবতথন! লকান যাদুমন্ত্র লযন লভাজবাজী ঘখটসয়সে।
‘ধেবাদ। অস্বাভাখবকতা লনই বরং এটা স্বাভাখবক।’ বলল এখলসা
লগ্রস।
ওমর বায়া দুধ লিসয় গ্লাস লফরত খদল এখলসা লগ্রসসর হাসত। এই প্রর্ম
ওমর বায়া এখলসা লগ্রসসর হাসত সরাসখর খকেু খদল।
খবখস্মত এখলসা লগ্রস ওমর বায়ার খদসক লচাি তুসল বলল, ‘ধেবাদ।’
গ্লাস হাসত খনসয় ঘসরর চারখদসক একবার দৃখষ্ট বুখলসয় বলল, ‘লকান
অসুখবধা হসে না লতা আপনার?’
‘অসুখবধা লনই, কষ্ট আসে।’
‘খক কষ্ট?’ উখদ্ব্গ্ন কসন্ি খজসেস করল এখলসা লগ্রস।
‘ব্ল্যাক ক্রস আমাসক খবনা কারসণ বন্দী কসর লরসিসে। অর্চ ওসদর লকান
স্বার্থ লনই।’
ওমর বায়ার কর্া শুসন এখলসা লগ্রসসর উসদ্ব্গ লকসট লগল। লহসস উিল।
হাসল প্রাণ িুসল।
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‘হাসখে আপনার অমূলক কসষ্টর কর্া শুসন। আপখন বরং বাইসর র্াকার
লচসয় এিাসন ভাসলা আসেন। ব্ল্যাক ক্রস আপনাসক খনরাপসদ লরসিসে। বাইসর
র্াকসল ওকুয়া’র ভসয় হয় পাখলসয় লবড়াসত হসতা, নয়সতা ওসদর হাসত বন্দী হসত
হসতা।’
‘এিসনা লতা আখম বন্দী আখে।’
‘সখতযই খক এিন আপনার বন্দী র্াকার মত মসন হয়?’
‘তা হয় না। এজসে ধেবাদ ব্ল্যাক ক্রসসক। খকন্তু তবুও লতা আখম
বন্দী।’
‘ব্ল্যাক ক্রস আপনার সমস্যা সমাধাসনর লচষ্টা করসে। আপখন শীঘ্রই
োড়া লপসয় যাসবন। ব্ল্যাক ক্রসসক বন্ধু ভাবুন।’

‘হ্াুঁ, আখমও এিন এ রকম ভাবখে।’
‘তাহসল বলুন আপখন বন্দী এ খচন্তা মসন রািসবন না। আপখন কষ্ট লপসল
আমার কষ্ট লাসগ।’
ওমর বায়া লচাি তুসল তাকাল এখলসা লগ্রসসর খদসক। তার মসন হসলা,
এত সুন্দর কর্া কাসরা কাে লর্সক লস লশাসনখন। এমন সুন্দরও কাউসক লস
লদসিখন।
লচাি নাখমসয় খনল ওমর বায়া। লকান কর্া বলল না।
‘আখস আজসকর মত। রাত আপনার জে আরামদায়ক লহাক। শুভ
রাখত্র।’
বসল এখলসা লগ্রস লবখরসয় এল ঘর লর্সক।
আসসত আসসত ভাবল এখলসা লগ্রস এমন সুন্দর, সংযমী মানিও
দুখনয়াসত আসে। ওর বাইসরর রূপ যত কাসলা, লভতরটা ততই সুন্দর। তার
লভতসরর পখবত্র লসৌন্দসযথর কাসে এখলসার আগুসনর মত জ্বালাময়ী লসৌন্দযথ িুবই
খন্প্রভ।
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এখলসা তার ঘসর এসস বসসতই লটখলসফান লবসজ উিল।
এখলসা লগ্রস ধরল লটখলসফান।
‘হ্াসলা।’
‘ধেবাদ এখলসা।’ ওপার লর্সক খবোনী লবনহাসমর কণ্ঠ।
‘ওসয়লকাম স্যার। লকান আসদশ?’
‘না এখলসা লকান আসদশ নয়। কাল সকাসল এস, খনসদথশ তিন লদব।
এিন লটখলসফান কসরখে লতামাসক ধেবাদ লদয়ার জসে। আমরা লতামার কাসে
যা আশা কসরখে, তুখম তার লচসয়ও ভাসলা করে। লতামার খফখনখশং আজ চমৎকার
হসয়সে। লতামাসক পাখরশ্রখমক আমরা খদ্ব্গুণ কসর লদব।’
‘ধেবাদ স্যার।’
‘লবশ রাখি। কাল এস।’
লটখলসফান লরসি খদল লবনহাম।
আবার মসন লিাুঁচা লিল এখলসা লগ্রস। ললাকটার লকান লসৌজে লবাধ
লনই। এরা অধস্তনসদর সামাে ‘শুভ রাখত্র’ বলসতও জাসন না।
লটখলসফান রািল এখলসা লগ্রস।
আবার মসন এসস লসই খবস্ময়ই বাসা বাুঁধল। ললাকটা সবথদ্রষ্টা নাখক! যা
বসল তাই ঘসট, আবার ওিাসন যা কর্া হয় সবই শুনসতও পায়।
পরখদন লভার।
লসখদন একটু লভাসরই উসিখেল এখলসা লগ্রস। জখগং কসর খফরখেল লস।
লম্বা কখরসোরটায় পা খদসয়ই লদিল, ওমর বায়া বাইসর লর্সক তার ঘসর
ঢুসক লগল।
ওমর বায়ার ঘসরর সামসন খদসয়ই লযসত হসব এখলসা লগ্রসসর ঘসর।
ওমর বায়ার দরজার সামসন এসস দাুঁড়াল এখলসা লগ্রস। এসগাসলা
দরজার খদসক। লকৌতুহলবশতই দরজার নব ঘুরাল। িুসল লগল দরজা।
একটা সুসরলা কন্ি লভসস এল লভতর লর্সক। ওমর বায়া খকেু পড়সে বা
বলসে।
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িুব আসস্ত দরজা আসরকটু ফাুঁক কসর লভতসর উুঁখক খদল এখলসা লগ্রস।
লদিসত লপল, ওমর বায়া কাসপথসটর ওপর তার বড় লতায়াসলটা লফসল দখক্ষণপূবথমুিী হসয় দাুঁখড়সয় আসে। তার হাত দু’খট আড়াআখড় কসর বুসকর ওপর রািা।
অনচ্চ কসন্ি সুর কসর খক লযন পড়সে লস। লবশ খমখষ্ট সুর। ভাসলা লাগসে শুনসত।
খকেুক্ষণ দাুঁখড়সয় র্াকার পর হাুঁটুসত দু’হাত লরসি লকামর পযথন্ত বাুঁখকসয়
খকেুক্ষণ অসপক্ষা করল ওমর বায়া। তারপর উসি দাুঁড়াল। পরক্ষসণই খনচু হসয়
মাখটসত মার্া রািল। একটু পসরই উিল। পরক্ষসণই আবার মার্া রািল মাখটসত।
পসর উসি দাুঁড়াল আবার।
এখলসা লগ্রস বুঝল, ওমর বায়া প্রার্থনা করসে। খকন্তু খক ধরসণর প্রার্থনা
এটা?
হিাৎ এখলসা লগ্রসসর মসন পড়ল লবশ অসনকখদন আসগ লদিা খটখভ’র
একটা দৃসশ্যর কর্া। লস দৃসশ্য এভাসবই ললাকসদরসক প্রার্থনা করসত লদসিখেল।
তার মসন পসড়সে, এটা মুসলমানসদর প্রার্থনার দৃশ্য।
মসন এক প্রচণ্ড ধাক্কা লিল এখলসা লগ্রস। ওমর বায়া তাহসল খক
মুসলমান? তার মাতৃধসমথর ললাক?’
এখলসা লগ্রস আসস্ত আসস্ত নব ঘুখরসয় দরজা বন্ধ কসর খদসয় সসর এল
দরজা লর্সক।
মসন একটা লতালপাড় তিন এখলসা লগ্রসসর।
এখলসা লগ্রস একজন খমশ্র রসক্তর লমসয়।
এখলসার নানী আসরফা নূর তার বাখলকা বয়সস আখলখজখরয়ায় ফরাসী
শাসন প্রখতষ্ঠার শুরুর খদসক একজন ফরাসী যুবক কতৃক
থ অপহৃত হসয় আসস
লরাসম। লসিান লর্সক ফ্াসন্স। এখলসা লগ্রসীর মা আখনসা লগ্রস খেল লসই আসরফা
নূসরর একমাত্র লমসয়।
এখলসা লগ্রসসর মসন পড়ল তার মাসয়র কর্া। তার মা আখনসা লগ্রস মারা
লগসে অসনক খদন আসগ। নানী আখরফা নূরসক এখলসা লদসিখন। খকন্তু তার সম্পসকথ
সব সময় অসনক গল্প শুসনসে এখলসা। তার মাসয়র কাে লর্সকই শুসনসে তার
নানীর ধমথ খেল ইসলাম। তার মাও তার নানীর ধমথসক খনসজর ধমথ বসল মসন
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করসতন। তার মা লকান খদনই গীজথায় যায়খন। সুতরাং তার মাতৃধমথ ইসলাম বা
মুসলমান ধমথ। ওমর বায়া লসই ধসমথরই অনসারী।
এলীশা লগ্রস ধীসর ধীসর খশখর্ল পাসয় তার ঘসর খফসর এল। খনসজসক
লসাফায় েুসুঁ ড় খদসয় গা এখলসয় খদল লসাফার বুসক।
লচাি বুসজ এল তার।
মনটা েুসট লগল তার অসনক দুসরর অতীসত। যিন খব্রষ্ট নগরীর একটা
লোট্ট ফ্ল্াসট তার আব্বা, আম্মা এবং বড় এক ভাই খনসয় খেল তার পৃখর্বী। মাসয়র
এযালবাসম খেল তার নানীর একটা ফসটা। অবসর লপসলই তার মা লবর করসতন
তার নানীর লসই ফসটা। মাসয়র কাসে কত গল্প শুসনসে তার নানীর। ওমর বায়া
লযমন বন্দী হসয়সে, লতমখন তার নানী ফুসলর মত এক বাখলকা অপহৃত হসয়খেল
আলখজখরয়া দিলকারী ফরাসী বসেসদর একজসনর হাসত। লসই বসখনক খেসলন
তার নানা।
তার নানী সবই লপসয়খেসলন, খকন্তু লচাসির পাখন তার লকানখদন
শুকায়খন। তার নানা তার নানীসক সব স্বাধীনতায় খদসয়খেল। নানী তার খনসজর
ধমথ যর্াসাধয পালন করসতন, নানা তাসত বাধা লদনখন। খকন্তু নানী তার জন্মভূখম
এবং তার আপনজনসদর লদিার সুসযাগ লকান খদন পানখন। এই লবদনাই অশ্রু
হসয় ঝসরসে তার লচাসি আমৃতুয।
এখলসা লগ্রস তার মাসয়র কাসে তার নানীর বলা অসনক কাখহনী শুসনসে।
শীসতর দীঘথ রাসত মাসয়র বুসক মুি লরসি এখলসা লগ্রস শুনসতা লস কাখহনীগুসলা।
তার নানী আসরফা নূর আলখজয়াসসথর একখট খবিযাত ও প্রভাবশালী পখরবাসরর
সন্তান। খকন্তু ফরাসীরা আলখজখরয়া দিসলর পর এই পখরবার ফরাসীসদর খবরুসদ্ধ
লড়াই কসরসে এই অখভসযাসগ নানাভাসব ক্ষখতগ্রস্থ হয়। এ সসত্ত্বও আলখজয়াসথ
শহরতলীর এক বাখড়সত সব হারাসনার পসরও তাসদর পখরবার লেহ লঘরা এক
সুন্দর পখরসবসশ স্বগথীয় সুসি বাস করসতা। আব্বা-আম্মা োড়াও তাুঁর নানীর খেল
দু’লবান এবং চার ভাই। এই সময়ই একখদন দূভথাগয লনসম এল তার নানীর
জীবসন।
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লসখদন তার চার ভাইসয়র লকউই বাখড়সত খেল না। হিাৎ তার মা অসুস্থ
হসয় পসড়। তার আব্বার বাইসর যাওয়া খনরাপদ খেল না। তার বড় দু’লবানসকও
লুখকসয় রািা হসয়সে। সুতরাং বাইসর যাবার লকউ খেল না। তিন তার বয়স খেল
পসনর। মুমূিুথ মাসক রক্ষার জসে মাসয়র অশ্রুরুদ্ধ খনসিধ সসত্ত্বও পাগসলর মত
লবখরসয় আসস বাখড় লর্সক ওিুধ সংগ্রসহর জসে।
লসই লয লস লবখরসয় আসস আর খফরসত পাসরখন। শহসরর সব ওিুধ
লদাকান বন্ধ কসর হসয়খেল, যাসত ববরী ও খবসদ্রাহীরা লকান ওিুধ না পায়। ওিুধ
পাওয়া লযত শুধু ফরাসী বসসের লচৌখকগুসলাসত।
লস ফরাসী বসসের লচৌখক লকার্ায় খচনসতা না। অসনক লিাুঁজা-িুুঁখজর পর
লস রাস্তায় পাহারারত একজন বসেসক খজসেস কসর ওিুধ লকার্ায় পাওয়া যাসব।
শুসনই বসখনকখট বসল লয, লস ওিুসধর সরবরাহ লকন্দ্র লদখিসয় খদসত পাসর
এবং তাুঁসক গাখড়সত উিসত বসল। লস অস্বীকার কসর গাখড়সত উিসত এবং বসল
লয, লকন্দ্রখট লকার্ায় তা বলসলই চলসব।
খকন্তু বসখনকখট লজার কসর তাসক গাখড়সত তুসল লনয়। লস খচৎকার কসর
সাহাযয চায়। খকন্তু লকউ সাহাযয করসত আসসখন। গাখড় চলসত শুরু করসল একজন
বৃদ্ধ েুসট এসসখেল এবং গাখড়র সামসন দাুঁখড়সয় গাখড়র গখতসরাসধর লচষ্টা
কসরখেল। বৃসদ্ধর ওপর খদসয়ই গাখড় চাখলসয় লদয় বসখনকখট। গাখড়র চাকা খপষ্ট
কসর বৃসদ্ধর লদহ।
এরপর শুরু হয় অসহায় লসই বাখলকার জীবন-পখরক্রমার এক দীঘথ
কাখহনী।
এসব কাখহনী বলসত বলসত এখলসার মা লকুঁসদ লফলত। নানীর লস
কাখহনী কাুঁদাত এখলসা লগ্রসসকও। তার সামসন লভসস উিসতা তার অসদিা নানীর
অশ্রু সজল েখব, লভসস উিসতা তার সামসন লরাম এবং আলখজয়াসসথর কখল্পত
দৃশ্য। লস প্রশ্ন কসর একখদন তার মাসক, আলখজয়াসসথ নানীর লকউ লনই?
তাসদরসক লপৌসে লদয়া যায় না নানীর কর্া লয, নানী মৃতযু পযথন্ত লভাসলখন তাসদর
কর্া এবং আমরাও তাসদর স্মরণ কখর।
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এখলসা লগ্রসসর মা কাুঁদসত কাুঁদসতই জবাব খদসয়খেল, লস লচষ্টা কসরখে
খকন্তু লিাুঁজ পাওয়া যায়খন। ফরাসী শাসসন লসিাসন খনরন্তর লয ঘূখণথঝড় বসয়সে,
তাসত আলখজখরয়ার সবখকেুই লণ্ডভণ্ড হসয় যায়। লস ঝসড় ওরা লকার্ায় হাখরসয়
লগসে লক জাসন!
নানীর কাখহনী লশানা লসই বয়স বহু খদন আসগ চসল লগসে এখলসার।
কাখহনী বলা লসই মাও গত হসয়সে অসনক খদন। জীবন যুসদ্ধর খভসড় এই
অতীতসক এখলসা লগ্রস িুব কমই স্মরণ করসত পাসর। আজ ওমর বায়ার ঘটনা
সমসয়র লদয়াল লভসঙ খদসয়সে। অতীত বতথমাসনর রূপ খনসয় এসস খভড় জখমসয়সে
তার লচাসির সামসন। মাসয়র বুসকর লসই উষ্ণ পরশ লযন লস অনভব করসে,
মাসয়র লসই কন্ি লযন শুনসত পাসে। লদিসত পাসে লযন মাসয়র নীরব অশ্রুও।
লচাি খদসয় অশ্রু গড়াখেল এখলসা লগ্রসসর।
লটখলসফান লবসজ উিল।
এখলসা লগ্রস উসি লচাসির পাখন মুসে খগসয় লটখলসফান ধরল।
লটখলসফান খবোনী লবনহাসমর। লবনহাম তাুঁসক খনসদথশ খদল তার কাসে
আসার জসে।
‘আসখে স্যার!” বসল লটখলসফান রািল এখলসা লগ্রস।
লটখলসফান লরসিই এখলসার মসন পড়ল ওমর বায়ার কর্া। খনশ্চয় ওমর
বায়া সম্পসকথই নতুন খনসদথশ শুনসত হসব খম. লবনহাসমর কাে লর্সক।
এই বযাপাসর এখলসা লগ্রস আসগ যসতাটা উৎসাহ লবাধ কসরসে, এই
মুহূসতথ তা লযন পাসে না। তার মসন হসে তার হতভাখগনী নানীরই লযন এক
প্রখতেখব ওমর বায়া।
এখলসা লগ্রস প্রস্তুত হসলা খম. লবনহাসমর কাসে যাবার জসে। কান্না ও
মখলনতার োয়া লচাি-মুি লর্সক মুসে লফলার জসে হালকা লমকআপ খনল।
তারপর লজার কসরই হাসল খকেুক্ষণ সজীব হসয় উিার জসে। ব্ল্যাক ক্রসসর
ললাকসদর সাসর্ তার প্রায়ই লদিা হয়। এখলসা খব্রসষ্টর সবসচসয় অখভজাত
খেপাটথসমন্টাল লষ্টাসরর লসলস গালথ। লষ্টাসরর মাখলক ব্ল্যাক ক্রসসর একজন অর্থ
লযাগানদাতা। লসই সূসত্রই ব্ল্যাক ক্রস লনতাসদর লসিাসন যাতায়াত। লষ্টার
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মাখলসকর অনসরাসধই এখলসা লগ্রস ব্ল্যাক ক্রসসর খকেু খকেু কাজ কসর লদয়। লস
অসনক ব্ল্যাক ক্রস লনতাসক লদসিসে খকন্তু লবনহাসমর মত বাজ চক্ষু আর অভদ্র
কাউসক লদসিখন।
এখলসা লগ্রস লবখরসয় লগল কক্ষ লর্সক।
নক করল খম. লবনহাসমর দরজায়।
‘এস।’ সংখক্ষপ্ত এক কাি-সিাট্টা কণ্ঠ লভসস এল লভতর লর্সক।
লবনহাসমর কন্ি।
ঘসর প্রসবশ করল এখলসা লগ্রস।
আসগর মতই ঘসরর মাঝািাসন খগসয় দাুঁড়াল। বসার খচন্তা আজ আর
করল না লস। লসৌজে লবাধহীন অভদ্র ললাকটা বসসত বলসব না।
খমখনট িাসনক পসর বই লর্সক মার্া তুসল বলল, ‘লকমন, লস এিন দরজা
িুসল রাসি, লতামার হাত লর্সক খজখনসও লনয় তাই না?’
‘খজ, স্যার।’
‘হ্াুঁ, আমরা যা চাই, সবই তাসক করসত হসব।’
‘লসগুসলা খক স্যার?’ প্রর্ম বাসরর মত আজ এখলসা লগ্রসসর মসন
লকৌতূহল লদিা খদল জানসত লয, ওমর বায়াসক খনসয় তারা খক করসত চায়।
‘সবই জানসত পারসব, সব লতা লতামাসকই করসত হসব। এিন লতামার
প্রসয়াজন তাসক জয় করা।’
‘লস লতা এিন কর্া শুনসেই স্যার।’
‘না আমরা শুধু এতটুকু চাই না। তুখম যা বলসব তা লস অন্ধভাসব করসব,
এ পযথাসয় তাসক খনসয় আসসত হসব।’
‘লসটা খক সম্ভব স্যার? তাসক আখম একদম অে ধরসণর মানি লদিখে।’
‘তুখম খক ভাবসত লপসরখেসল লয লস আপনাসতই দরজা িুসল রািসব,
লতামার হাত লর্সক ঐভাসব এত সহসজই খজখনস খনসত রাখজ হসব?’
‘না স্যার, তা ভাখবখন। এিনও আখম বুঝসত পারখে না খকভাসব এমনটা
ঘটল।’
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‘লযমন ভাসব ঘসটসে, লতমন ভাসবই সব ঘটসব। শুধু চাই, তুখম তাসক
হাখস-িুখশ রািসব, তার মনসক খফ্ রািসব, যাসত লকান প্রকার লনখতবাচক খকেু
তার মসন বাসা বাুঁধসত না পাসর।’
‘লচষ্টা করব স্যার।’
‘লচষ্টার জসে আমরা লবখশ সময় খদসত পারব না। আমরা চাই তাড়াতাখড়
লরজাে।’
‘খকন্তু খকভাসব?’
‘লসটাও খক বসল খদসত হসব? লতামার মত সুন্দরীসক লকন আনা হসয়সে
তুখম জান।’
মার্া খনচু করল এখলসা লগ্রস। এক ঝলক রক্ত এসস জমা হসলা তার
লচাসি মুসি। লজ্জা এবং অপমান দু’লয়রই প্রকাশ এসত আসে।
মার্া খনচু লরসিই বলল এখলসা, ‘জাখন স্যার।’ কণ্ঠটা স্বাভাখবক রািসলও
এই কর্া বলার সময় তার অন্তরটা লকুঁসপ উসিখেল। কারও শযযাসঙ্গী হওয়া তার
জসে নতুন নয়। খকন্তু তার মাতৃধসমথর এবং তার হতভাখগনী নানীর প্রখতেখব
ওমর বায়া ইখতমসধযই তার অন্তসরর অসনক উুঁচু আসসন অখধখষ্ঠত হসয়সে। এমন
ললাসকর সাসর্ প্রতারণা করা যায় না।
‘লবশ।’ বলল খম. লবনহাম। তারপর একটু লর্সমই আবার শুরু করল,
লতামার সাফলয লাসভর অর্থ তার মানখসক প্রখতসরাধ ধসস পড়া। লস শুধু লতামাসক
ভাসলাবাসসব না, বন্ধু ভাবসব ব্ল্যাক ক্রসসক। এর পসরর কাজটা আমাসদর।
তারপর তুখম যা বলসব লস তা করসব, এই আমরা চাই।’
কর্া লশি কসরই খম. লবনহাম বই লটসন খনসয় তার ওপর ঝুসুঁ ক পড়ল।
এখলসা লগ্রস বুঝল এটাই কর্া লশি হওয়ার সংসকত এবং চসল যাবার
খনসদথশও এটা।
এখলসা লবখরসয় আসার জসে পা বাখড়সয়খেল। লপেসন লটখলসফান লবসজ
উিল। মার্া ঘুখরসয় লদিল খম. লবনহাম লটখলসফাসনর খরখসভার তুসল খনসে।
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চসল আসার জসে আবার পা চালাল এখলসা লগ্রস। লবখরসয় আসসত
আসসত শুনল খম. লবনহাসমর কণ্ঠুঃ ‘হ্াসলা, খম. খপসয়সর পল, আপনাসক িুুঁসজ
পাখে না, সুিবর আসে।’
সুিবর লশানার জসে হিাৎ কসরই লকৌতুহল জাগসলা এখলসার মসন।
দরজা বন্ধ হসয় লগসল দরজার সামসন দাুঁড়াল এখলসা। লবশ পুরসনা
দরজা। খঢলা ও আলগা হসয় যাওয়ায় লভতসরর কর্া লবশ লশানা যাসে।
শুনসত লপল লবনহাসমর কণ্ঠুঃ ‘আমাসদর ‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম’ এবং
‘ইসলক্ট্র খমসয়াগ্রাম’ কাজ শুরু কসরসে। ইখতমসধযই ওমর বায়ার লব্রন আমাসদর
‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম’ ও ‘ইসলক্ট্র খমসয়াগ্রাম’-এর দু’লটা খেসটকশন গ্রহণ
কসরসে এবং কাসজ পখরণত কসরসে। লস দরজা বন্ধ কসর রািসতা এিন রাসি না,
আসগ এখলসাসক এখড়সয় চলসত চাইত, তার হাত লর্সক খকেু খনত না, এিন খনসত
শুরু কসরসে। ... হ্াুঁ হ্াুঁ, শুভ খবখগখনং। আমরা যতটা কখিন মসন কসরখেলাম,
কাজটা ততটা কখিন হসব না। আজ এখলসাসক লয খনসদথশ খদসয়খে তা হসয় লগসল
ওমর বায়ার মন ও মার্াসক সম্পূণথ খফ্ পাব। লস মার্া ও মন খদসয় আমাসদর
‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম’ এবং ‘ইসলক্ট্র খমসয়াগ্রাম’ আমরা যা চাখে তা সহসজই
কসর লফলসব। তসব এখলসা লগ্রসসক ওমর বায়ার সাসর্ কযাসমরুন পযথন্ত খনসত
হসব।’
এখলসা লগ্রস আর দাুঁড়াসত পারল না। মার্া ঘুরসে তার। ওসদর টাসগথট
খক, খক করসত চায় ওরা ওমর বায়াসক খনসয়! ‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম’ এবং
‘ইসলক্ট্র খমসয়াগ্রাম’ খক? ওরা খক লকান অজানা অস্ত্র প্রসয়াগ করসে ওমর বায়ার
ওপর? এখলসা লগ্রস খক লস অসস্ত্রর বাহন?
এখলসা লগ্রস তার ফ্ল্যাসট খফসর েুসট লগল তার খনসজর কসক্ষ। বুক লসলফ
লর্সক লবর করল ‘ইনসাইসক্লাসপখেয়া অব সাইন্স’। বইখট খনসয় বসল খগসয়
লসাফায়।
লবর করসলা ‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম’ এবং ‘ইসলক্ট্র খমসয়াগ্রাম’ শব্দ
দু’খট ইনসাইসক্লাসপখেয়া লর্সক।
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লগাগ্রাসস পড়ল। পড়ার সসঙ্গ সসঙ্গ উসদ্ব্সগর কাসলাোয়া নামল এখলসা
লগ্রসসর লচাসি-মুসি। ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম এমন একটা লকৌশল যা কখম্পউটার
খনয়খন্ত্রত খসখলকন খচপ বযবহার কসর অসনক দূর লর্সক একজন মানসির মখস্তসষ্কর
খবদুযৎ-তরসঙ্গর প্রকৃখত পখরবতথন কসর তার মার্ায় ইোমত ধারণা ও খচন্তা প্রখবষ্ট
করা যায়। ইসলক্ট্র খমসয়াগ্রামও অনরূপ একখট অস্ত্র যা বযবহার কসর মানসির লচাসি
দশথন-ধমথ খনয়ন্ত্রণ করার মাধযসম লকান খবসশি খচন্তা বা কাসজর জসে তার মন ও
মখস্তষ্কসক প্রস্তুত করা যায়।
এখলসা লগ্রস বইখট েুুঁসড় লফসল খদল লসাফার ওপর। বুকটা কাুঁপসে তার।
তার কাসে পখরষ্কার হসয় লগল লয, ব্ল্যাক ক্রস এক জখটল ববোখনক উপাসয় ওমর
বায়ার মন ও মখস্তষ্কসক পখরবতথন করসে। ইখতমসধযই খকেুটা কসর লফসলসে তারা।
এিন লস বুঝসত পারসে, লবনহাম লকমন কসর খদনক্ষণসহ অমন ভখবষ্যত বাণী
করসত লপসরখেল। আসসল ওটা খেল ‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম’ ও ‘ইসলক্ট্র
খমসয়াগ্রাম’-এর কাজ।
খশউসর উিল এখলসা লগ্রস। ব্ল্যাক ক্রসসর িড়যন্ত্র বাস্তবাখয়ত হসল লদসহর
খদক লর্সক ওমর বায়া খিকই র্াকসব, খকন্তু মন-মানখসকতার খদক খদসয় লস হসয়
যাসব খভন্ন মানি। আর এই জঘে কাসজ এখলসা লগ্রস মূলযবান বাহন খহসসসব
কাজ করসে। এিন লস পখরষ্কার বুঝসত পারসে, ওমর বায়ার মনসক প্রফুলয ও খফ্
রািার প্রসয়াজন পসড়সে এজসে লয যাসত তার মন ও মখস্তষ্ক ইসলক্ট্রখনক
িান্সখমশসনর মাধযসম আসা অনপ্রসবশকারী খচন্তা ও ধারণার খবরুসদ্ধ লকান
প্রখতসরাধ দাুঁড় করাসত পারসব না।
দু’হাসত মার্া লচসপ ধসর লসাফায় গা এখলসয় খদল এখলসা লগ্রস। মন তার
খবসদ্রাহ কসর উিল, না লস ওমর বায়ার এত বড় সবথনাশ হসত খদসত পাসর না।
হৃদসয়র লকার্ায় লযন ওমর বায়ার জসে তীব্র এক লবদনা অনভব করল লস।
খকন্তু খক করসব লস? খক কসর রক্ষা করসব তাসক? ব্ল্যাক ক্রস যা চায় তাই
কসর। তার হাত লর্সক লকউ রক্ষা লপসয়সে বসল লস জাসন না। ব্ল্যাক ক্রসসর খবরুসদ্ধ
টু-শব্দ করার সাহসও কারও লনই। এখলসা লতা দুবথল লমসয় মানি। তার ওপর লস
এিাসন দাখয়ত্ব খনসয় এসসসে ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়ার বযাপাসর যা করসত বসল তাই
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করার। এক পা এখদক-সসখদক করসল তার খনসজর জীবনই খবপন্ন হসব। ব্ল্যাক
ক্রসসর কাসে খবশ্বাসঘাতকতার শাখস্ত মৃতযু োড়া আর খকেু লনই। ভাবসত খগসয়
হৃদয়টা লকুঁসপ উিল এখলসার।
ঘসর ঢুকল একজন পখরচাখরকা। বলল, ‘মযাোম, সাসহসবর নাস্তা লরখে।’
‘যাও আসখে।’ বলল এখলসা লগ্রস।
চসল লগল পখরচাখরকা।
এখলসা লগ্রস লসাজা হসয় বসল লসাফায়। তার মসন হসলা, লয নাস্তা লস
খনসয় যাসব তা লতা নাস্তা নয়। ভাসলা িাবার, সুন্দর পখরসবশ এবং সুন্দর নারীর
লভাগ খদসয় ওমর বায়ার ওরা সবথনাশ করসে।
তবু নাস্তা তাসক খনসয় লযসত হসব। খকন্তু অখভনসয়র প্রবৃখত্ত আর লয তার
হসে না। মন বলসে সতয কর্াটা ওমর বায়াসক বলা উখচত। খকন্তু খকভাসব বলসব?
ও ঘসর এ বযাপাসর টু শব্দও করা যাসব না। খনশ্চয় শব্দ িান্সখমটার বসাসনা আসে।
ওিানকার প্রখতখট কর্া চসল যায় লবনহাসমর কাসে। ওিাসন এখলসাসক অখভনসয়র
কর্াই বলসক হসব। ওমর বায়াসক ঘসরর বাইসর অে লকার্াও সব কর্া বলসত
হসব। একর্া খচন্তা করসত খগসয়ও আবার ভয় হসলা এখলসা লগ্রসসর। আসল ঘটনা
জানার পর যখদ ওমর বায়ার কর্ায় বা কাসজ লকান প্রখতখক্রয়া প্রকাশ পায়, তাহসল
তার এবং ওমর বায়ার দু’জসনরই খবপদ হসব।
তাহসল খক করসব লস?
হিাৎ এখলসার মার্ায় বুখদ্ধ এল, ওমর বায়াসক সব কর্া না বসল এখলসা
সম্পসকথই ওমর বায়াসক সসন্দহপ্রবণ কসর তুলসত হসব, তাহসলই তার মসধয ভয়
ও সসন্দহ দানা বাুঁধসব এবং সৃখষ্ট হসব তার মসধয একটা সতকথ মসনাভাব যা তার
জসে একটা প্রখতসরাধ শখক্ত খহসসসব কাজ করসব। খকন্তু পরক্ষসণই এখলসা আবার
ভাবল, ওমর বায়া তাসক ভুল বুঝসল লস সহ্ করসব লকমন কসর। সমগ্র অন্তর
খদসয় এবং খনসজর জীবন খদসয় যার লস ভাসলা চায়, তাুঁর ঘৃণা খনসয় লস বাুঁচসব
লকমন কসর? লপ্রম এখলসা অসনসকর সাসর্ই কসরসে, লভসঙসেও। খকন্তু এখলসা
কাউসক তার হৃদয় লদয়খন, সুতরাং হৃদয় ভাঙার লবদনাও তার লনই। আজ অখভনয়
করসত এসস, তার এই মূহুসতথ মসন হসে, লসই হৃদয়টাই লস হাখরসয় লফসলসে তার
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মাতৃধসমথর কাসলা যুবক ওমর বায়ার মসধয। এই হৃদয়টাসক লস আজ ভাঙসব
লকমন কসর? তাোড়া ওমর বায়া তাসক সসন্দহ করসল লবনহাসমর খনসদথশ লস
পালন করসব লকমন কসর? সসন্দহ খনসয় ওমর বায়া তার শযযাসঙ্গী হসত চাইসব
না!
খকন্তু এখলসা লগ্রস আর লকান খবকল্প লপল না। পসরাক্ষভাসব এখলসা
সম্পসকথ সসন্দহ সৃখষ্ট করাই ওমর বায়াসক রক্ষার সবসচসয় খনরাপদ পর্। উিল
এখলসা লগ্রস।
লবরুল ঘর লর্সক ওমর বায়ার কাসে নাস্তা খনসয় যাওয়ার জসে। খিক
করল নাস্তা লদয়ার সময় অখভনসয়র সমসয়ই লস ওমর বায়াসক আমন্ত্রণ করসব
ঘসরর বাইসর এক সাসর্ লবড়াসনার। এ প্রস্তাব ওমর বায়া খনশ্চয় গ্রহণ করসব।
অেখদসক লবনহামও এসত িুখশ হসব লয, আখম ওমর বায়াসক আরও কাসে আনার
লচষ্টা করখে।
লসখদনই সন্ধযার পর। এখলসা ও ওমর বায়া পাশাপাখশ হাুঁটখেল আবো
আবো আসলা-আুঁধারীর মসধয, সুইখমং পুসলর পাশ খদসয়। হাুঁটসত হাুঁটসত এখলসা
লগ্রস ওমর বায়াসক লক্ষয কসর বলল, ‘একটা কর্া বখল?’
‘কর্া লতা বলসেনই। আবার খক কর্া? বলুন।’
‘আপখন িুব সরল।’
‘লকমন?’
‘খচন্তা-ভাবনা না কসরই সবাইসক আপখন খবশ্বাস কসরন।’
‘এ কর্ার অর্থ?’
‘আখম যা বখল তা খক আপখন খবশ্বাস কসরন?’
‘হ্াুঁ, আপখন বলসল কখর।’
‘খকন্তু আমার কর্া আমার নয়, একর্া আপনার জানা উখচত। আখম লতা
অসের পুতুল।’
‘আপনাসক ধেবাদ।’ বসল চুপ করল ওমর বায়া।
এখলসা লগ্রসও নীরব। লস খক বলসব খিক করসত পারসে না। লস বুঝসত
পারল, ওমর বায়া তার কর্া বুঝসত লপসরসে এবং গ্রহণও কসরসে। অর্থাৎ এিন
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ওমর বায়ার কাসে এখলসা লগ্রসসর কানাকখড়ও মূলয লনই। মনটা এখলসার হু হু
কসর লকুঁসদ উিসত চাইল।
খকেুক্ষণ পর কর্া বলল ওমর বায়াই, ‘ওরা পুতুল নাখচসয় খক করসত
চায়?’
ওমর বায়ার ‘পুতুল’ শব্দ উচ্চারণ ভীিণ লিাুঁচা খদল এখলসা লগ্রসসর
হৃদসয়। লিাুঁট কামসড় খনসজসক সামসল খনসয় বলল, ‘পুতুল লতা নাচার জসে। যারা
নাচায় তাসদর কর্া লস বলসব লকমন কসর?’ কর্াগুসলা এখলসার গলায় আটসক
যাখেল। খকন্তু এই খমর্যাগুসলা না বসল তার লতা উপায় লনই।
‘খিক বসলসেন।’
খফরখেল তারা ঘসরর খদসক।
ঘসরর োয়ায় অন্ধকারটা একটু গাে। এখলসা হিাৎ র্মসক দাুঁখড়সয় ওমর
বায়ার একটা হাত লচসপ ধসর বলল, ‘আপখন আমার কর্াগুসলা হালকাভাসব
লননখন লতা? খবশ্বাস কসরসেন লতা?’ একটা অবরুদ্ধ আসবগ লভসঙ্গ পড়সত চাইল
এখলসার কসন্ি।
‘বসলখে লতা আপনার কর্া আখম খবশ্বাস কখর।’
‘খকন্তু আমার সব কর্া লতা আমার কর্া নয়।’
‘লসটা আখম বুঝসত লপসরখে। খকন্তু আপনার প্রখত খবশ্বাস আমার
লবসড়সে।’
‘লকন?’
‘কারণ, লকান পুতুল যিন লস্বোয় প্রকাশ কসর লস কাসরা পুতুল, তিন
লস আর পুতুল র্াসক না। আপখন আমার কাসে পুতুল নন।’
‘এমনভাসব বলসবন না। সইসত পারব না আখম। আখম সখতযই অসহায়
এক পুতুল।’
বসল ওমর বায়ার হাত লেসড় খদসয় দু’হাসত মুি লঢসক লদৌড় খদল
কখরসোসরর খদসক।
কখরসোর লপখরসয় লস এসস প্রসবশ করল খনসজর ঘসর। খনসজসক েুসুঁ ড়
খদল লস খবোনায়। বাখলসশ মুি গুজল লস। হৃদয় োখপসয় কান্না আসসে তার। লস
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যা লচসয়খেল তা হসলা না। ওমর বায়া তাসক ঘৃণা কসর, সসন্দহ কসর দূসর সখরসয়
খদল না। লকন খদল না? এখলসা লগ্রস পাসপ ভরা একটা লিালস। ওমর বায়ার মত
মাতৃধসমথর মহান ললাকসদর তার লদবার খকেু লনই। লস ঘৃণা করসল, সসন্দহ করসল
দাখয়সত্বর ভার লর্সক খকেুটা বাুঁচত লস। এিন লস খক করসব? খক করার ক্ষমতা
আসে তার?
লটখলসফান লবসজ উিল।
উসি, লচাি মুসে ধরল লটখলসফান এখলসা লগ্রস।
‘হ্াসলা, এখলসা। কনগ্রাচুসলশন।’
‘বুঝসত পারখে না স্যার।’
‘তুখম ওমর বায়াসক খনসয় লবড়াসত খগসয়খেসল শুনলাম।’
‘খজ্ব স্যার।’
‘ওসয়লকাম এখলসা। তুখম খবজসয়র দ্ব্ারপ্রাসন্ত।’
‘লচষ্টা করখে স্যার।’ িুব কষ্ট কসরই উচ্চারণ করল শব্দ দু’খট এখলসা।
‘তুখম সফল হসব। লতামার মত লমসয় সফল হবার জসেই।’ লবনহাসমর
কর্া লশি হবার সাসর্ সাসর্ই ওপার লর্সক কট কসর শব্দ হসলা। লটখলসফান লরসি
খদসয়সে লবনহাম।
এখলসা লগ্রস লটখলসফান রািল।
লটখলসফান লরসিই দু’হাসত মার্া লচসপ ধরল। অফুট কসন্ি বলল,
‘সফলতা, ওটা সফলতা! ওটা সফলতা হসল আমার মৃতযু লকানটা হসব!’
বলসত বলসত ির্ পা দু’খট লটসন খনসয় ধপ কসর বসস পড়ল লসাফায়।
তার মসন হসলা চারখদক অন্ধকার।
আসলা লনই, পর্ লনই লকার্াও।
মসন পড়ল লোটসবলার কর্া।
মা বলসতন, তাুঁসদর আল্লাহ এক এবং সবথশখক্তমান।
মাতৃধসমথর লসই আল্লাহ খক আসসবন এখলসাসক সাহাযয করসত, তার
জসে না হসলও অন্তত ওমর বায়ার স্বাসর্থ!
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৫
লোনার আব্বার কাসে খবদায় খনসয় খনসজর ঘসর ঢুকল আহমদ মুসা।
লদিল তার লোট বযাগটা লকাসল খনসয় তাসত মুি গুুঁসজ বসস আসে লোনা।
লসখদসক তাখকসয় আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘বযাগটাসক পণবন্দী
কসরে বুখঝ?’
লোনা লকান কর্া বলল না। মার্াও তুলল না।
আহমদ মুসা খগসয় বসল।
‘বযাগ লবশ লমাটা লাগসে। এত খক ভসরে বযাসগ?’ বলল আহমদ মুসা।
ধীসর ধীসর মুি তুলল লোনা। বলল, ‘আমার বযাগ ভরার পর যা বাখক
লর্সকসে এিাসন তুসলখে।’ গম্ভীর কসন্ি বলল লোনা।
‘এর অর্থ?’
‘অর্থ পখরষ্কার। আখম যাখে লপসরজ খগসরক অর্বা লসন্ট লপাল লে খলউন
এ।’
‘তারপর?’
‘তারপর, আমার সাসর্ যাসে লকয়ারসটকার খহসসসব পখরচাখরকা লনকা
টুসগানা।’
‘খবিয়টা খনসয় তুখম খক গভীরভাসব খচন্তা কসরে?’
‘গত ক’ঘন্টা ধসর কসরখে।’
‘না করখন, লতামার খবসবচনার প্রখত আমার আস্থা আসে।’
‘অনাস্থা সৃখষ্ট হওয়ার মত খকেু কসরখে?’
‘করখন, খকন্তু বলে।’
‘যাওয়ার মসধয খক লদাি লদিে তুখম?’
‘ওটা যুদ্ধ লক্ষত্র। আখম লতামাসক লসিাসন লনব না।’
‘যুদ্ধ লক্ষত্র খক লমসয়সদর জসে খনখিদ্ধ?’
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‘খনখিদ্ধ নয়, খকন্তু লতামার জসে খনখিদ্ধ।’
‘এ দুভথাগয আমার হল খক কসর? আখম এটা লমসন লনব লকন?’
‘দুভথাগয লতামার নয়, আমার।’ একটা দীঘথ খন:শ্বাস লবখরসয় এল আহমদ
মুসার বুক লর্সক।
লোনা তাকাল আহমদ মুসার খদসক। আহমদ মুসার মুসির খদসক তাখকসয়
লোনার মুি-সচাি লর্সক লজসদর ভাবটা উসি খগসয় লসিাসন মমতার োপ ফুসট
উিল।
লোনা নীরসব খকেুক্ষণ আহমদ মুসার মুসির খদসক লচসয় রইল। বলল
এক সময়, ‘একটা কর্া খজসেস করব লতামাসক?’
‘কর।’
‘লসখদন লতামাসক ফসলা কসর ব্ল্যাক ক্রসসর আড্ডায় খগসয়খেলাম লতামার
খবনা অনমখতসত। তুখম ওটা পেন্দ করখন খিক আসে। খকন্তু ফাতমাসদর ওিাসন
যিন খদ্ব্তীয় খপস্তলখট লবর কসরখেলাম লমাজার লভতর লর্সক, তিন লতামার
লচাসি-মুসি আখম কষ্ট লক্ষয কসরখে। লকন এমন কষ্ট লপসয়খেসল তুখম?’
আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ জবাব খদল না। তার মুিখট গম্ভীর হসয় উিল।
তাসত একটা লবদনার োয়াও পড়ল। মুি খনচু কসরখেল আহমদ মুসা।
লোনা এক দৃখষ্টসত তাখকসয়খেল আহমদ মুসার খদসক।
‘আখম লতামার হাসত খপস্তল লদিসত চাই না লোনা।’ লবশ সময় খনসয়
বলল আহমদ মুসা।
লোনার লচাসি-মুসি খবস্ময় ফুসট উিল। বলল, ‘লকন, লয খপস্তলসক তুখম
জীবসনর সার্ী বাখনসয়ে, তা আমার হাসত র্াকসব না লকন?’
‘খপস্তলসক আখম সার্ী বানাইখন। খপস্তল আমার আত্মরক্ষার একটা
উপকরণ মাত্র।’
‘কর্া একই হল না?’
‘না। খপস্তল আমার সার্ী বা লক্ষয নয়, খপস্তল আমার লক্ষয অজথসনর
দুুঃিজনক উপকরণ, যার দ্ব্ারা মানি আহত হয়, খনহত হয়। রক্তপায়ী এ উপকরণ
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আখম েুসুঁ ড় লফসল খদসত চাই, খকন্তু পারখে না, পখরসবশ পখরখস্থখত তা পারসত খদসে
না।’
‘আমার হাসতর খপস্তলসকও তুখম ঐভাসব লদিসত পার।’
‘না, আখম তা লদিসত চাই না।’
‘খকন্তু লকন?’
আহমদ মুসা মুি খনচু কসর কর্া বলখেল। মুি তুসল লস তাকাল লোনার
খদসক। তার শুে দৃখষ্টসত গভীর লবদনার োপ।
লোনাও তাখকসয়খেল আহমদ মুসার খদসক।
চার লচাসির খমলন হসলা।
আহমদ মুসা লচাি নাখমসয় খনল। ধীর কসণ্ঠ বলল, ‘কারণ আখমনার যা
ঘসটসে, লতামার লক্ষসত্র তা ঘটসত খদসত চাই না।’ আহমদ মুসার ভারী কণ্ঠ লকুঁসপ
উিল বলার সময়।
সসঙ্গ সসঙ্গই লজ্জাবতী লতার মতই লচাি দু’খট লোনার খনসচ লনসম লগল,
মার্া নসয় পড়ল তার। সুিময় এক প্রবল যন্ত্রণা েখড়সয় পড়ল লোনার হৃদসয়, তার
লদসহর প্রখতখট লকাসি, তার লদসহর প্রখতখট অণু্ু-পরমাণুসত। এমন একখট কর্া
লশানার জসে কত লয মাস, খদন, প্রহর লস গুসণসে! লস ভাসব খন, আশাও কসর খন
লয, আখমনার পাশাপাখশ দাুঁড়াবার লসৌভাগয তার হসব। কৃতেতায় মন তার ভসর
লগল। লচাি দু’খট তার খসক্ত হসয় উিল আনসন্দর অশ্রুসত।
অসনক্ষণ কর্া বলসত পারল না লোনা। মার্া তুলসত পারখেল না লস।
মার্া না তুসলই লোনা বলল, ‘আখমনা আপা খপস্তল হাসত তুসল
খনসয়খেসলন?’ খসক্ত কণ্ঠস্বর লোনার।
‘লতামার মত কসর নয়। দু’খতনবার খপস্তল বযবহার কসরসে খনেক
আত্মরক্ষার জসে।’
‘খকন্তু তার পসরও লতা মমথাখন্তক ঘটনা এড়াসনা যায় খন।’
‘যায়খন। কারণ লস পখরখচত হসয় পসড়খেল। আমার শত্রুর টাসগথট হসয়
পসড়খেল লস। আমার কাসে পরাজসয়র প্রখতসশাধ খনসয়খেল তার ওপর।’
‘এমন ঘটনা খক ভখবষ্যসত এড়াসনার উপায় আসে?’
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‘জাখন না। খকন্তু শত্রুর সামসন লকান সুসযাগ সৃখষ্ট করসত চাই না। তুখম
ইখতমসধযই আমার ঘটনার সাসর্ খনসজসক অসনকিাখন জখড়সয়ে। আর নয়।’
‘লতামার ঘটনা খক আমার ঘটনা নয়?’
‘লতামার ঘটনা অবশ্যই। খকন্তু লস ঘটনার সাসর্ লতামার জড়াসনার
প্রসয়াজন লনই।’
‘এটা বাস্তব নয়।’
‘এসকবাসর অবাস্তবও নয়। তসব ইসলাসমর লসানালী যুসগর িখলফাগণ
এবং লসনানীসদর স্ত্রীরা সব সময় তাুঁসদর সহযাত্রী খেসলন না।’
‘লকান সময়ই খেসলন না তা নয়। স্বামীর খবপদ লদসি, স্বামীর সাহাসযযর
প্রসয়াজন অনভব কসরও তাুঁসদর স্ত্রীরা বাখড়সত চুপ কসর বসসখেসলন, এমন নজীর
আসে কী?’
‘ঐ ধরসণর খবপদ লমাকাখবলা এবং প্রসয়াজন পূরসণর বযবস্থা সব সময়
র্াকসতা, সুতরাং স্ত্রীসদর এ খনসয় মার্া বযর্ার প্রসয়াজন হয়খন।’
‘খকন্তু আমার লসনাপখতর লতা লস বযবস্থা লনই।’
আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘আখম ফ্াসন্সর মুসখলম দূতাবাসগুসলার
সাসর্ কর্া বসলখে। তারা ঘটনাবলীর খদসক নজর রািসব। তাোড়া সাইমুসমর
ইউখনট আসশ-পাসশই র্াকসব। োকসলই পাব তাসদর।’
‘লতামার এ কর্াগুসলা সান্ত্বনার জসে ভাসলা, খকন্তু কাসজর কর্া নয়।
অখভযাসনর সঙ্গী হওয়া এক কর্া, আর োকসলই পাওয়া যাসব সম্পূণথ খভন্ন কর্া।’
‘তুখম বুঝে না লোনা। অখভযাসন লগসল দলবল খনসয় লযসত হয়। খকন্তু
আখম অখভযাসন যাখে না। আবার জসয়র শতথ যখদ শখক্ত হয়, তাহসলও দল ভারী
কসর লযসত হয়। খকন্তু আখম লযিাসন যাখে, লসিাসন বুখদ্ধর যুসদ্ধ খজতসত হসব।
ফ্াসন্স ব্ল্যাক ক্রসসর রাজধানীসত শখক্ত খনসয় অগ্রসর হসল ওসদর সাসর্ পারা যাসব
না। সুতরাং বুখদ্ধর যুসদ্ধই ওসদর পরাখজত করসত হসব। এজসেই আখম একা
যাখে। শখক্তর প্রসয়াজন যখদ পসড়ই, তাহসল যর্াসমসয় যাসত তাসদর পাই লস
বযবস্থাও র্াকসব।’
র্ামল আহমদ মুসা।
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লোনা খকেু বলল না। মুি খনচু কসর রইল।
একটু পর মুি না তুসলই বলল, ‘খিক আসে, অখভযাসনর শরীক হলাম
না। লতামার সাসর্ও লগলাম না। লপসরজ খগসরক এবং লসন্ট লপাল লে খলউন-এ
লবড়াসতও লতা লযসত পাখর!’
হাখস ফুসট উিল আহমদ মুসার লিাুঁসট। বলল, ‘আজ আমাসক ফসলা
কসরখেসল লস লতা খকেুটা লকৌতুহল, খকেুটা লবড়াবার েসলই। খকন্তু ঘটনা খক
হসয়খেল? যুসদ্ধ জখড়সয় পসড়খেসল তুখম।’
‘আখম মসন কখর, আল্লাহই আমাসক খনসয় খগসয়খেসলন এবং এর প্রসয়াজন
খেল তা প্রমাখণত হসয়সে।’
আহমদ মুসা একটু ঘুসর মুসিামুখি হল লোনার। গম্ভীর হসয় উসিসে তার
মুি। ধীর এবং নরম করণ্ঠ বলল, ‘তুখম বুরসবা রাজকুমারী মাখরয়া লজাসসফাইন
লুই। ফ্ান্স শাসনকারী রাজরক্ত লতামার শরীসর। লতামার শখক্ত, সাহস, বুখদ্ধ সবই
আসে। লতামার সাহাযয আমার জসে মূলযবান হসব। খকন্তু আখম লয খভন্নভাসব
লপসত চাই লতামাসক। আখমনা আমাসক খবরাট খশক্ষা খদসয় লগসে। তার খবদাসয়র
দৃশ্য আখম ভুলসত পাখর না। আখম খকেুসতই লতামাসক তার পখরণখতর খদসক লযসত
লদব না। লমসন খনসত পারসব না এটা? আহমদ মুসার নরম কণ্ঠ অশ্রুখসক্ত মসন
হসলা।
লোনার মার্া নসয় পসড়সে।
বলল, ‘পারব। খকন্তু বাইসর যিন তুখম জীবন-মৃতযু র লড়াইসয় বযস্ত
র্াকসব, তিন ঘসর আমার প্রখতখট মুহুতথ হসব যন্ত্রণার।’ কান্নায় জখড়সয় পড়ল
লোনার কর্া। আহমদ মুসা হাত তুলল লোনার মার্ায় হাত বুখলসয় তাসক সান্ত্বনা
লদয়ার জসে। খকন্তু লকুঁসপ উিল তার হাত। এই ভাসব লোনাসক স্পশথ করার
অখধকার তার আসস খন। হাত সখরসয় খনল লস। বলল, ‘আখম জাখন লোনা। আখম
আমার অন্তর লচাসি লতামার এই রূপ লদিসত পাব এবং এটা হসব আমার জসে
শখক্ত, সাহস ও লপ্ররণার একখট উৎস।’
‘ধেবাদ’ বসল লোনা মুি তুলল। রুমাল খদসয় লচাসির পাখন মুসে বলল,
‘খকন্তু একটা অখধকার আখম চাই।’
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‘খক লসটা?’
‘যখদ খতন খদন তুখম প্রতযক্ষ খকংবা পসরাক্ষভাসব আমার সাসর্ লযাগাসযাগ
না কর লকান পূবথ ইনফরসমশন োড়া, তাহসল আখম স্বাধীনভাসব খসদ্ধান্ত খনসত
পারব।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এ অখধকার লতামাসক খদলাম। িুখশ?’
হাসল লোনা। বলল, ‘িুখশ। লতামাসক আখমও একটা িুখশর িবর খদসত
পাখর।’
‘খক?’
‘আখম ইসলাম গ্রহণ কসরখে।’
‘কসব? কিন?’ আনসন্দ উচ্ছ্বখসত হসয় উিল আহমদ মুসা।
‘আজ তুখম যিন ঘুখমসয় খেসল। আব্বার সাসর্ পযাখরস মসখজসদ
খগসয়খেলাম। আসগই লযাগাসযাগ কসর লরসিখেসলন আব্বা।’
‘বা’লর! আমাসক বলখন?’
‘হ্াুঁ, লতামাসক সাসর্ কসর খনসয় যাই, আর ললাসক বলুক লয, লতামাসক
খবসয় করার জসেই আখম ইসলাম গ্রহণ কসরখে। লতামাসক ভালসবসস নয়,
ইসলামসক ভালসবসসই আখম ইসলাম গ্রহণ করলাম। এটুকু বলসত পার লয,
লতামাসক ভালসবসস আখম ইসলামসক ভালবাসার সুসযাগ লপসয়খে।’
‘আলহামদুখলল্লাহ। আখম লতামার কাসে এটাই লচসয়খেলাম লোনা।’
‘আর খকেু চাওখন?’
‘খিক চাওয়া নয়, লভসবখেলাম। প্রায় ৬শ’ বের আসগ সাখবথয়ার রাজা
খস্টসফসনর লবান ললখে লেসখপনা ইসলাম গ্রহণ কসর লগাটা বলকান অিসল
ইসলাসমর আসলা েখড়সয় খদসয়খেসলন। লতমখন ফ্াসন্সর বুরসবা রাজকুমারীও
পারসবন ফ্ান্স এবং এই পখশ্চম ইউসরাসপ ইসলাসমর আসলা েখড়সয় খদসত।’
একটা আসবসগর ফুরণ ঘটল লোনার লচাসি-মুসি। তার লকাসল রািা
আহমদ মুসার বযাগটার ওপর মার্া লরসি বলল, ‘ভাবনাটা খক িুব লবখশ দূর গড়াল
না? ললখে লেসখপনার খেল রাজদণ্ড, খকন্তু লতামার কখর্ত বুরসবা রাজকুমারী
ফ্াসন্সর সব হারাসনা এক নাগখরক মাত্র।’
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‘বুরসবা রাজকুমারীর রাজয লনই, রাজদণ্ড লনই সতয, খকন্তু আখম লদসিখে
ফরাসীসদর হৃদয় জুসড় তার একখট সাম্রাজয আসে। লস সাম্রাজয সম্মান এবং
ভাসলাবাসার। রাজদসণ্ডর লচসয় সম্মান এবং ভাসলাবাসার শখক্তই লবখশ কাযথকর।’
একটা ভাবাসবগ এবং লজ্জার োবন লোনার মুি ভারী কসর তুসলসে।
বযাসগর ওপর রািা মুি তুসল একবার আহমদ মুসার খদসক তাখকসয় আবার মুি
নাখমসয় খনল। বলল, ‘তুখম এমনভাসব কর্া বল, তাসত মসন হয় আখম আমাসক
নতুন কসর লদিখে। লসই আখম লযন আমার কাসেও অপখরখচত। আসসল তুখম
অসনক বড়, হৃদয়টা লতামার আকাসশর মত খবশাল। তাই এমন বড় কসর লদিসত
পার।’
‘না। লয ‘তুখম’-সক লতামার অপখরখচত মসন হয়, লসটাই আসল ‘তুখম’।
লসই আসল ‘তুখম’ই পারসব এক দুই খতন কসর ফ্ান্সসক ইসলাসমর আসলায়
উদ্ভাখসত করসত।’
লোনা লকাসলর বযাগটা লসাফায় লরসি ঝুপ কসর খগসয় কাসপথসটর ওপর
আহমদ মুসার পাসয়র কাসে বসল। বলল, ‘সখতয বলে আখম পারব? পারব ললখে
লেসখপনার মত খকেু করসত?’
‘অবশ্যই পারসব। খকন্তু খপস্তল লেসড় খদসয় হাসত তুসল খনসত হসব কলম
ও বই এবং মুসি তুসল খনসত হসব মসনাহরা বক্তৃতা। ফ্াসন্সর মানি লতামর হাসত
খপস্তল নয় এসব লদিসলই িুখশ হসব।’
‘লতামার কর্া মানলাম। ইসলাসমরও পর্ এটাই। খকন্তু আমার খপস্তসলর
প্রখত লতামার এই খবসদ্ব্ি খক ভাসলা, খবসশি কসর লতামার জসে তুখম খপস্তলসক
যিন এতই ভালবাস?’
খপস্তলসক আখম ভাসলাবাখস না। খকন্তু ভাসলাবাখস আমার আত্মরক্ষার
খপস্তলসক। লতামার আত্মরক্ষার খপস্তলও আমার খপ্রয়।’
হাসল লোনা। বলল, ‘লতামার আত্মরক্ষার খপস্তল খনসয় তুখম লপসরজ
খগসরক অর্বা লসন্ট লপাল লে খলউন-এ লযসত পার, খকন্তু আখম আমার আত্মরক্ষার
খপস্তল খনসয় লযসত পারখে না। তাহসল এই দুই খপস্তসলর মসধয পার্থকয খক?’
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‘পার্থকয কমথসক্ষত্র ও কমথ প্রকৃখতর। আখম করখে জাসলসমর খবরুসদ্ধ
আত্মরক্ষার প্রতযক্ষ সংগ্রাম। আর লতামার সংগ্রাসমর পর্ ইখতবাচক, লয পসর্
চলসে ‘ইয়ুর্ লসাসাইখট অব ইউসরাখপয়ান লরসনসাুঁ।’ এসক্ষসত্রও বযখক্ত পযথাসয়
আত্মরক্ষার খপস্তসলর প্রসয়াজন হসত পাসর।’
‘অর্থাৎ আমার খমশনারীর পর্।’ মুি খটসপ লহসস বলল লোনা।
‘লতামার লবাধ হয় পেন্দ নয়?’ আহমদ মুসাও হাসল মুি খটসপ।
‘পেন্দ হসব না লকন? ইসলাম লতা খমশনারী ধমথ। পৃখর্বীবযাপী
ইসলাসমর খবস্তার লতা খমশনারীসদর দ্ব্ারাই।’
‘ধেবাদ। তুখম লতা সবই জান।’
লর্সমই আহমদ মুসা ঘখড়র খদসক তাকাল। বলল, ‘লোনা এিন উখি।’
বসল উসি দাুঁড়াল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার বযাগ হাসত খনসয় উসি দাুঁড়াল লোনাও। তার মুি ভারী
হসয় উসিসে।
লনসম এল তারা গাখড় বারান্দায়।
আহমদ মুসা লোনার হাত লর্সক বযাগ খনসত চাইল। লোনা খদল না। লস
খনসজ খগসয় গাখড়র দরজা িুসল ড্রাইখভং খসসটর পাসশর খসসট বযাগখট রািল।
তারপর গাখড়র দরজা বন্ধ কসর খদসয় এস দাুঁড়াল আহমদ মুসার পাসশ।
‘লতামার খজখনসপত্র লবর কসর খনসয়ে লতা বযাগ লর্সক?’ হাসসত লচষ্টা
কসর বলল আহমদ মুসা।
লোনা কর্া বলল না। মার্া লনসড় জানাল খনসয়সে।
‘কর্া বলে না লয?’ গাখড়র দরজা িুলসত িুলসত বলল আহমদ মুসা।
লোনা লচাি তুসল চাইল আহমদ মুসার খদসক। বলল, ‘মসন র্াসক লযন
খতন খদন তুখম নীরব র্াকসল চতুর্থ খদন আখম হাখজর হসবা।’
‘ইনশাআল্লাহ তার দরকার হসব না লোনা।’
‘আবার বলখে তুখম খনসজর বযাপাসর যসর্ষ্ট সাবধান নও। তাই লতা
বলখেলাম.......।’
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আহমদ মুসা হাসতর লকাটটা লস্টয়াখরং হুইসলর উপর লরসি খফসর দাুঁড়াল
লোনার খদসক। বলল, ‘লতামার এ কর্ায় আখমনার একটা কর্া মসন পড়ল। আখম
খসংখকয়াং-এ লযখদন একটা অখভযাসন লবরুখেলাম। এমখন আশঙ্কা কসর আমার
বযখক্তগত খনরাপত্তা লদিার জসে মা-চু নাসম একজনসক সাসর্ খদসয়খেল।’
‘আপা লপসরখেসলন, খকন্তু আখম পারলাম না।’
‘লতামার আপা লপসরখেসলন, কারণ লস অখভযাসন আমার সাসর্ আরও
অসনসক খেল। তাসদর সাসর্ মা-চু’ও শাখমল হসয়খেল। আর লদি, আখমনার মা-চু
লযমন আমার সাসর্ খেল, আজ লতমখন লতামার গাখড় আমার সাসর্ র্াকসে। বসল
হাসল আহমদ মুসা। তারপর সালাম খদসয় গাখড়সত ঢুসক লগল।
আহমদ মুসার কর্ার ভংখগসত লোনাও হাখস লবাধ করসত পাসরখন। লস
লহসস গাখড়র জানালায় মুি এসন বলল, ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। খফ
আমাখনল্লাহ।’
গাখড় স্টাটথ খনল আহমদ মুসার।
লবখরসয় লগল লোনাসদর খবশাল লগট খদসয়।
লসখদসক তাখকসয় মূখতথর মত দাুঁখড়সয় খেল লোনা। তার মসন হসে, তার
সব শখক্ত, সব হাখস-আনন্দ লযন ঐ গাখড় খেখনসয় খনসয় লগল।
লপেন লর্সক ধীসর ধীসর এস লোনার আব্বা হাত রািল লোনার কাুঁসধ।
লোনা মুি খফখরসয় তার আব্বাসক লদসি তার কাুঁসধ মুি গুজল।
লোনার আব্বা লোনার খপসি হাত বুখলসয় বলল, ‘বুরসবা লমসয়রা তাসদর
আপনজনসদর যুসদ্ধ খবদায় খদসত কিসনা কাুঁসদ না মা।’
‘খকন্তু ও অতযন্ত লবপসরায়া আব্বা।’ লচাসির পাখন মুেসত মুেসত বলল
লোনা।
‘মুসলমানরা যিন যুসদ্ধ নাসম, তিন তাসদর সামসন দু’খট লক্ষয র্াসক;
গাজী হওয়া অর্বা শহীদ হওয়া। সুতরাং লবপসরায়া তারা হসতই পাসর। এটা
তাসদর লদাি নয়, গুণ।’
বসল লোনার আব্বা যাবার জসে ঘুসর দাুঁড়াল।
লোনাও খফরল তার আব্বার সাসর্।
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ওখদসক পযাখরস লপখরসয় আহমদ মুসার গাখড় হাইওসয় ধসর এখগসয়
চলখেল।
পযাখরস লর্সক লবখরসয় লয হাইওসয়খট লা-মযান, লরসন ও লমারসলন্স হসয়
লসন্ট লপাল লে খলউন-এ লপৌুঁসেসে লসই হাইওসয় লবসে খনসয়সে আহমদ মুসা লসন্ট
লপাল লে খলউন-এ যাবার জসে।
আহমদ মুসা প্রর্সম লসন্ট লপাল লে খলউন-এ যাওয়াই খিক কসরসে। তার
খবশ্বাস লপসরজ খগসরক-এর লসন্ট অসাস্টাস নয়, লে খলউন এর শাসলথমযান গীজথায়
ব্ল্যাক ক্রসসর লহে লকায়াটথার হওয়া সব খদক লর্সক যুখক্তযুক্ত। শাসলথমযান
ইউসরাসপ একক একখট িৃস্টান রাষ্ট্র প্রখতষ্ঠার প্রতীক। ব্ল্যাক ক্রসও এই লসক্ষরই
একখট অস্ত্র। তসব এিন লক্ষযটা শুধু ইউসরাপ নয়, লগাটা খবশ্ব।
তৃষ্ণা লপল আহমদ মুসার।
রাস্তার পাসশ একটা পাখকথং লদসি গাখড় দাুঁড় করাল আহমদ মুসা। পাসশর
খসট লর্সক বযাগ লটসন খনল ওর লভতর লর্সক ফসলর জুস লবর করার জসে।
বযাগ িুলসতই আহমদ মুসার লচাসি পড়ল লরশখম কাপসড়র একটা র্সল।
এ র্সল আহমদ মুসার নয়। হাসত তুসল খনল লস। একটা লসন্ট লপল র্সলর লভতর
লর্সক। এ লসন্ট লোনা বযবহার কসর র্াসক। আহমদ মুসা খন:সসন্দহ হসলা র্সলটা
লোনার। লশি মূহুসতথ ওর খজখনসপত্র লবর কসর লনয়ার সময় এটা খনসত ভুসল লগসে
খনশ্চয়।
র্সলর মুিটা লচন খদসয় আটকাসনা।
র্সলটা লরসি খদসত যাখেল আহমদ মুসা। খকন্তু লভতসর কাগজ আসে
লদসি আহমদ মুসা র্সলর লচন িুসল লফলল। লভতসর লদিসত লপল দু’লটা
লফাডার, একটা মাখনবযাগ এবং লভলসভসটর ক্ষুদ্র একটা বাি।
লফাডার দু’খট হাসত খনসয় আহমদ মুসা লদিল, লসন্ট লপাল লে খলউন
এবং লপসরজ খগসরক শহসরর পযথটন গাইে। এসত রাস্তা, লহাসটল এবং পুরাতন ও
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নতুন দশথনীয় স্থাসনর ললাসকশন, পখরচয় ইতযাখদ লদয়া আসে। িুখশ হসলা আহমদ
মুসা দরকাখর এ খজখনস লপসয়। লস মসন কসরখেল, শহসর খগসয় লস এ গাইে
লযাগাড় কসর লনসব। আহমদ মুসা ভাবল, লোনা তার খনসজর জসে এটা লযাগাড়
কসরখেল।
মাখনবযাগটাও হাসত তুসল খনল আহমদ মুসা। মসন মসন একটু হাসল।
লদিা যাক কত টাকা লোনা সাসর্ খনখেল।
খকন্তু মাখনবযাগটার ভাুঁজ িুসলই আহমদ মুসা লদিসত লপল মাখনবযাসগর
লনম-সহাডাসরর কােথখটসত আহমদ মুসার নাম ললিা। লোনার হস্তাক্ষর, লদসিই
খচনসত পারল আহমদ মুসা।
মাখনবযাসগর পসকসট নজর বুখলসয় লদিল, এক হাজার ফ্াংসকর লনাসট
মাখনবযাসগর পসকট িাসা।
এবার আহমদ মুসা বুঝল লরশমী কাপসড়র এ র্সলটা লোনা তার জসেই
লরসি লগসে এই বযাসগ। খকন্তু ঐ লভলসভসটর বািটা লকন? দামী ঐ বািটা বুঝা
যাসে দামী লকান অলঙ্কাসরর জসেই। লোনার খনশ্চয়ই।
খক আসে ওসত লোনার? িুলল আহমদ মুসা বািটা। োই রংসয়র একটা
আংখট বাসি। লদসিই আহমদ মুসা বুঝল আংখটটা োখটনাসমর। িুবই সাধারণ
আংখটটা। লবখশ দামী বা কম দামী লকান পার্র বসাসনা লনই।
‘এমন একটা আংখট লোনা লকন এসনখেল সাসর্?’ মসন মসন একর্া
বলসত বলসত আহমদ মুসা আংখটটা হাসত তুসল খনল। আংখটর সাসর্ একটা খলপ
বাুঁধা। তাসতও আহমদ মুসার নাম ললিা।
খলপ পড়ার পর আহমদ মুসা সসচতন হসলা। লোনার মত সতকথ ও
দূরদশথী লকউ খবনা কারসণ এ ধরসণর আংখট এভাসব রাসিসত পাসর না।
উসে-পাসে লদিসত লাগল লস আংখটটাসক। হিাৎ আহমদ মুসা আংখটর
টসপ সূসচর অগ্রভাসগর মত সূক্ষ্ম নীল মুসিা একটা খবন্দু লদিসত লপল। লদিসত
লপসয়ই মনটা লনসচ উিল আহমদ মুসার। ভয়ঙ্কর ললসার খরং এটা। খরং টসপর
নীল খবন্দুখটর ওপর খনখদথষ্ট পখরমণ চাপ খনখদথষ্ট সময় ধসর প্রসয়াগ করসল ভয়ঙ্কর
ললসার লর লবখরসয় আসস। লস লর খদসয় লয লকান খজখনস কাটা যায়, লয লকান
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লমটাল গখলসয় লফলা যায়। আর মানসির লদসহ এই ললসার লর বুসলসটর মতই
কাজ কসর।
বহুমূলয দুলথভ এই ললসার খরং। লোনা তার জসে লযাগাড় কসরসে।
হৃদয়টা ভসর লগল আহমদ মুসার অখনবথচনীয় এক প্রশাখন্তসত। লোনার বুখদ্ধদীপ্ত
লজখদ মুিটা লভসস উিল আহমদ মুসার লচাসির সামসন। হাখস ফুসট উিল আহমদ
মুসার লিাুঁসট। লোনা তাসক সারপ্রাইজ খদসত লচসয়সে খরংখট এভাসব লরসি।
আংখটখট োন হাসতর মধযমায় পরাল আহমদ মুসা। একদম খিকমত
লাগল আংখটখট মধযমায়। খবখস্মত হসলা আহমদ মুসা। কিন লোনা মাপ খনল তার
মধযমার! এই আংখট একমাত্র মধযমাসতই পরসত হয়, একর্া জানল খক কসর লস!
র্সলখটর মুসি লচন এুঁসট বযাসগ রািসত রািসত আহমদ মুসা ভাবল, লোনা
সখতযই প্রখতভাবান। একজন সংগ্রামীর সব ববখশষ্টযই তার মসধয আসে।
আল্লাহর প্রখত কৃতেতায় ভসর লগল আহমদ মুসার মন। আল্লাহ লোনাসক
ললখে লেসখপনার লসৌভাগয খদন!
পাখন লিসয় গাখড় রাস্তায় তুসল খনল আহমদ মুসা।
েুটল তার গাখড় আবার।

সকাল হসত সন্ধযা পযথন্ত আহমদ মুসা শাসলথমযান গীজথার সামসন ঘুর ঘুর
করসে এবং লচাি রািসে গীজথার লগসটর খদসক।
গীজথার পাশাপাখশ দু’খট লগট। একটা সরাসখর গীজথায় লঢাকার। অেখট
মূল গীজথা ভবসনর দখক্ষণ লদয়াসলর পাশ খদসয় চসল লগসে লভতর খদসক।
খদ্ব্তীয় দরজাখটসক দরজা না বসল খবশাল লগট বলাই ভাসলা। বড় গাখড়ও
এ লগট খদসয় চলাচল করসত পাসর।
দু’দরজা খদসয়ই সারাখদন ললাক যাওয়া আসা করসে। তসব গীজথার লগট
খদসয় লবখশ, পাসশর লগট খদসয় অসনক কম। গীজথার লগট খদসয় যারা প্রসবশ করসে
তারা ভক্ত লশ্রণীর ললাক, লদসিই বুঝা যায়। আর পাসশর লগট খদসয় যারা প্রসবশ
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করসে, তাসদর প্রকৃখত সম্পূণথ খভন্ন। এসদর কাউসক বযবসায়ী, কাউসক অখফস
কমথচারী, কাউসক আবার বসখনসকর মত লবপসরায়া প্রকৃখতর মসন হয়।
আহমদ মুসা গীজথায় প্রসবশ কসরসে গত দু’খদসন কসয়কবার। খকন্তু
একদমই খকেু না লজসন হুট কসর ঢুসক পড়াসক যুখক্তযুক্ত মসন কসরখন। গীজথায়
ব্ল্যাক ক্রসসর অখফস মাসন গীজথার লভতসর অবশ্যই নয়, গীজথার কভার খনসয় গীজথা
কমসেিসক তারা অখফস খহসসসব বযবহার করসত পাসর। লস লক্ষসত্র গীজথার পুসরা
খনয়ন্ত্রণও তাসদর হাসত র্াকার কর্া।
শাসলথমযান গীজথার এই কমসেি কত বড়, লসিাসন খক আসে, কারা র্াসক,
ইতযাখদ িবর লপসলই লস বুঝসত পারসব ব্ল্যাক ক্রস এিাসন আসে খকনা।
চারখদক ঘুসর যতটুকু লদসিসে, তাসত চমৎকার ললসগসে লসন্ট লপাল লে
খলউন শহরটাসক। আটলাখন্টসকর ওপর এ শহরটা েখবর মতই সুন্দর। খবসশি
কসর শাসলথমযান গীজথার এখদকটা লযন সাগসরর ওপর ভাসসে, অখবরাম নাচসে,
লযন সাগর-সঢউসয়র তাসল তাসল।
সবটা আহমদ মুসা লদসিখন। লদিসল আরও চমৎকৃত হসতা। গীজথার
পখশ্চম প্রান্তটা লযন সাগসরর বুক লর্সক উসি এসসসে। সাগসরর খবশাল খবশাল লঢউ
আেসড় পড়সে গীজথার লদয়াসল। এবং পখশ্চম প্রাসন্ত গীজথার খনজস্ব একখট লজখটও
রসয়সে। চার-পাুঁচটা জাহাজ লসিাসন লনাঙ্গর করসত পাসর। শুধু তাই নয় লস খবশাল
লজখটসত লোট লেন ও লহখলকপ্টার নামার বযবস্থাও রসয়সে। লজখটসত খনজস্ব
খসগোল বখেও রসয়সে। গীজথার সাসর্ এই আসয়াজন খকেুসতই লমসল না।
আহমদ মুসা এসব লদিসল সসঙ্গ সসঙ্গই লপসয়খে বসল লাখফসয় উিসতা। খকন্তু
গীজথার এ পখশ্চম অংশ লদিার তার লকান সুসযাগ লনই। সাগর পসর্ না এসল
এখদকটা খকেুসতই লদিা যাসব না।
গীজথা কমসেসির গা লঘুঁসিই একটা লরস্টুসরন্ট দখক্ষণ খদসক। আহমদ
মুসা গত দু’খদন এই লরস্টুসরসন্টই লবখশ সময় কাটাসে। লরস্টুসরসন্টর পূবথ প্রাসন্ত
জানালার ধাসরর লটখবলটায় বসসল গীজথার দু’লটা লগট খদসয় সকসলর যাওয়াআসাই প্রতযক্ষ করা যায়। গত দু’খদসনর বড় একটা সময় আহমদ মুসা এিাসন
বসসই কাখটসয়সে।
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লরস্টুসরসন্টর ওসয়সস্ট্রসসদর খবসশি কসর তার লটখবসলর ওসয়সিস
লমসয়খটর দৃখষ্ট লস ভাসলা কসরই আকৃষ্ট করসত লপসরসে। আহমদ মুসা মদ িায় না
এবং লগাশত ও চখবথ জাতীয় খকেুই িায় না। এরকম িসের ওসয়সিস লমসয়খট এই
লরস্টুসরসন্ট লদসিখন। এসত ওসয়সিস লমসয়খট লবজার নয়, িুখশই। িুখশর কারণ,
লগাশসতর বদসল লয মাে ও সবজী আহমদ মুসা িায়, তার দাম লগাশসতর লচসয়
লবখশ। আবার মসদর বদসল লয খমনাসরল ওয়াটার লস িায়, তারও দাম মসদর লচসয়
কম নয়। তসব আহমদ মুসার বযবহারই ওসয়সিস লমসয়খটর দৃখষ্ট আকিথণ কসরসে
লবখশ। অে িসেরসদর লচাি এবং আহমদ মুসার লচাি সম্পূণথ আলাদা। অে
িসেরসদর লচাসি লযিাসন র্াসক লালসা অর্বা তাখেলযপূণথ ভাব, লসিাসন আহমদ
মুসার লচাসি লস লদসি সম্মান ও মযথাদার দৃখষ্ট। যিন লস কর্া বসল তিন মসন হয়
লস লযন লবান বা লকান সম্মাখনত বযখক্তর সাসর্ কর্া বলসে। এ খবস্ময়কর ললাকখট
লরস্টুসরসন্ট এসল িুখশই হয় ওসয়সিস লমসয়খট। আরও িুখশ এই কারসণ লয, লস
একই লটখবসল এবং তার সাখভথস লটখবসলই সবসময় বসসে।
লসখদন লবলা ১১টা। খবরাট লরস্টুসরসন্ট ললাকজন লনই বলসলই চসল।
আহমদ মুসা কখফ িাসে এবং তাখকসয় আসে গীজথার লসই লগসটর খদসক।
আহমদ মুসার লটখবসলর ওসয়সিসখট এখগসয় এল। এসস দাুঁড়াল আহমদ
মুসার লটখবসলর সামসন।
খনসরট ফরাসী তরুণী। তসব চুল কাসলা এবং লচাি কটা নয়। বয়স খবশ
একুশ হসব। লচহারায় চটপসট ও সপ্রখতভ ভাব।
ওসয়সিস লমসয়খট এসস আহমদ মুসার খদসক তাকাল।
লমসয়টা একটু খদ্ব্ধা করল। তারপর বলল, ‘বসসত পাখর?’
‘বসুন।’ আহমদ মুসার লচাসি খকেুটা খবস্ময় ভাব।
‘আপখন বুখঝ মুসলমান?’ বসসই লমসয়খট অনচ্চ কসন্ি বলল।
‘হ্াুঁ। খকন্তু আপখন জানসলন খক কসর?’
‘আপনার িাদয তাখলকা লদসি এবং বযবহার লদসি।’
‘আপখন খক মুসলমানসদর িাদয তাখলকা লচসনন? খমসশসেন কিনও
মুসলমানসদর সাসর্?’
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‘মুসলমানসদর িাদয তাখলকা খচখন না এবং লকান মুসলমাসনর সাসর্ও
খমখশখন। তসব আমার এক বান্ধবীর মা মুসলমান খেসলন। বান্ধবীখটর কাসেই সব
শুসনখে।’
‘মুসলমানসদর বুখঝ িারাপ লাসগ?’ লিাুঁসট হাখস লটসন বলল আহমদ
মুসা।
‘না, নাম শুসনই আমার ভাসলা লাসগ। আপখন খক কাউসক িুুঁজসেন?’
‘খক কসর বুঝসলন?’
‘কসয়ক খদসন আখম বুসঝখে আপখন কাউসক িুুঁজসেন। আপনার লচাি
দু’খটসক সবসময় খকেু অনসন্ধান করসত লদিখে। আপখন বুখঝ নতুন এ শহসর?’
‘হ্াুঁ, ক’খদন আসগ এসসখে।’
একটু র্ামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল, ‘আমার এক
বন্ধুসক িুুঁজখে। লস আমাসক এই গীজথার খিকানা খদসয়খেল। তার নাম-পখরচয় ভুসল
লগখে। শুধু গীজথার খিকানার কর্াই মসন আসে। গীজথায় ক’খদন ধসর ঘুরখে। খকন্তু
তাসক িুুঁসজ পাখে না।’
একটু হাসল লমসয়খট। বলল, ‘এভাসব বুখঝ লকান মানিসক িুুঁসজ পাওয়া
যায়?’
বসলই লমসয়খট একটু গম্ভীর হসলা। বলল, ‘আপনার বন্ধু খনশ্চয় মুসলমান
নয়?
‘লকন একর্া বলসেন?’
‘বলখে এ কারসণ লয, লকান মুসলমান এ গীজথার খিকানা খদসত পাসর না।
এ গীজথার আশ-পাসশও লকান মুসলমান র্াকসত পাসর না।’
লমসয়খটর কর্ায় আহমদ মুসা রহসস্যর গন্ধ লপল। বলল, ‘লকন পাসর
না?’ কৃখত্রম একটা খবস্ময় ফুখটসয় তুলল আহমদ মুসা তার লচাসি।
‘বাইসরর লকউ জাসন না, শাসলথমযান এিন নামমাত্র একটা গীজথা।
আসসল লগাটাটাই ব্ল্যাক ক্রসসর লহে লকায়াটথার। এ লরস্টুসরন্টও তাসদর খনয়ন্ত্রসণ।
খচসনন আপখন ব্ল্যাক ক্রসসক?’ গলা নাখমসয় খফসখফস কসর বলল লমসয়খট।
‘বলুন লক এরা?’না জানার ভান কসর র্াকল আহমদ মুসা।
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‘ক্লু ক্লযাি ক্লযান লক জাসনন? লস রকমই একটা জঙ্গী সংগিন। ক্লু ক্লযাি
ক্লযান লদসি লশ্বতাংগসদর স্বার্থ, আর ব্ল্যাক ক্রস লদসি িৃস্টানসদর স্বার্থÑ ববধঅধবধ যাই লহাক। এই কারসণ ব্ল্যাক ক্রস প্রচণ্ডভাসব মুসখলম খবসদ্ব্িী।’
কর্া লশি কসর একটা দম খনসয়ই আবার বলল, ‘ঐ লয ওসদর একজন
আসসে। সাংঘাখতক ললাক। উখি।’
বসল দ্রুত উসি লগল লমসয়খট।
আহমদ মুসা তাকাল লরস্টুসরসন্টর দরজার খদসক। লদিল একজন ললাক
লরস্টুসরসন্ট প্রসবশ করসে। প্রায় েয় ফুট লম্বা। তাগড়া লচহারা। রুখচসম্মত
লপাশাসক তার লদহটা ঢাকা র্াকসলও তার লচহারা লর্সক অপরাধীর োপ মুসে
যায়খন।
আল্লাহর শুকখরয়া আদায় করল আহমদ মুসা, আর মসন মসন ধেবাদ
খদল লমসয়খটসক। অযাখচতভাসব লমসয়খট লয মূলযবান তর্য খদসয় লগল, যার জসে
গত দু’খদন ধসর লস হাখপসতযস করসে, তা আল্লাহরই এক খবসশি দয়া। আর ব্ল্যাক
ক্রসসর এ ললাকখটসক খচখনসয় লদয়ায় তার অসশি উপকার হসয়সে। লস
সবথান্তকরসণ প্রার্থনা করখেল এমন একখট সুসযাসগর।
ললাকখট লবখশক্ষণ বসল না। এক লপগ মদ লিসয়ই যাবার জসে উসি
দাুঁড়াল।
উসি দাুঁখড়সয় লয লমসয়খট তাসক সাভথ করখেল তাসক োকল।
লমসয়খট সামসন এসস দাুঁড়াসল তাসক খক লযন বলল। লমসয়খট হাসল।
তারপর ললাকখট লমসয়খটর গাসল একখট লটাকা খদসয় লবখরসয় যাবার জসে পা
বাড়াল।
আহমদ মুসাও উসি দাুঁখড়সয়খেল।
কখফর খবল আসগই লশাধ কসর খদসয়খেল লস।
ললাকখট লবখরসয় এসল আহমদ মুসাও লবখরসয় এল।
ললাকখট লরস্টুসরন্ট লর্সক লবখরসয় একখট কাসর উিল। চলসত শুরু করল
তার গাখড়।
আহমদ মুসার গাখড়ও দাুঁখড়সয়খেল একটু দূসর।
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আহমদ মুসা ললাকখটসক অনসরণ করল।
ব্ল্যাক ক্রসসর একজন ললাকসক আহমদ মুসার এিন িুব দরকার। ব্ল্যাক
ক্রসসর লহে লকায়াটথাসরর সন্ধান লস লপসয়সে। এিন তার জানা দরকার ওমর বায়া
এিাসন আসে খকনা। খনেক লড়াইসয় লনসম তার লকান লাভ লনই। ওমর বায়া আসে
খনখশ্চত হসল তাসক উদ্ধাসরর পখরকল্পনা তাসক খনসত হসব।
আসগর গাখড়টা লয কার পাসকথ খগসয় দাুঁড়াল, লসটা আহমদ মুসার লচনা।
এর সামসনর বাখড়র একটা ফ্ল্যাট লস ভাড়া খনসয়সে।
আহমদ মুসা খবস্মসয়র সাসর্ লক্ষয করল তার ফ্ল্যাট ভাড়া লনয়া বাখড়সতই
ললাকখট প্রসবশ করল।
লপেসন লপেসন আহমদ মুসাও প্রসবশ করল বাখড়সত।
আহমদ মুসার লচাি োনাবড়া হসয় লগল যিন লস লদিল খতন তলায় তার
ফ্ল্যাসটর খবপরীত খদসকর ফ্ল্যাসটই ললাকখট প্রসবশ করসে।
ফ্ল্যাটখট লক করা খেল। চাখব খদসয় িুসল ললাকখট প্রসবশ করসে ফ্ল্যাসট।
আহমদ মুসা বুঝল, খনশ্চয় এই মুহুসতথ আর লকউ লনই ফ্ল্যাসট।
আহমদ মুসা খসদ্ধান্ত খনসয় খনল। লদখর করসল ঝাসমলা বাড়সত পাসর।
পসকসট হাত খদসয় খরভলবাসরর স্পশথ অনভব করল। তারপর খগসয় নক
করল দরজায়।
একটু পসরই দরজা িুসল লগল।
দরজায় লদিা লগল লসই ললাকখটসক। ললাকখট বাম হাসত লিালা দরজা
ধসর আসে, োন হাসত তার উদ্ধত খরভলবার।
আহমদ মুসার জসে দৃশ্যটা অভাখবত। এমনখট লস আশাই কসরখন। নক
করা লদসিই সম্ভবত বুসঝখেল তার লকান খমত্র আসসখন। সুতরাং লস প্রস্তুত হসয়ই
দরজা িুসলসে।
দরজা িুসলই ললাকখট বলল, ‘লক তুখম, খক চাও?’
আহমদ মুসা ততক্ষসণ খনসজসক সামসল খনসয়সে। একধাপ এখগসয় বাম
হাতটা দরজার লচৌকাসি লরসি হাখস মুসি বলল, ‘আমাসক খচনসবন না। এিাসন
নতুন ভাড়ায় এসসখে। কসয়কটা কর্া বলসত চাই আপনাসক।’
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সসন্দহ ও খবরখক্তসত লাল হসয় ওিা ললাকখটর মুি আরও লাল হসয় উিল।
বলল, ‘লফসরববাজীর লকান জায়গা লপসলন না। যান, এিান লর্সক। না হসল...।’
ললাকখট বুসঝ ওিার আসগই তার হাত লর্সক খরভলবার খেটসক পসড়
লগল। খকন্তু ললাকখট খরভলবার হারাসলও অ™ভুত খক্ষপ্রতার সাসর্ আহমদ মুসার
ওপর ঝাুঁখপসয় পড়ল। আহমদ মুসাসক খনসয় পসড় লগল ললাকখট।
ললাকখট দু’হাসত আহমদ মুসার গলা লচসপ ধসরখেল। পসড় খগসয়ও লস
গলা োসড়খন।
আহমদ মুসা খনসচ পসড় লগসলও তার লদসহর লকামর লর্সক লপেন খদকটা
বাইসর খেল। লস এই লপেন খদকটা প্রচণ্ড লবসগ ওপর খদসক েুুঁসড় ধনসকর মত োন
পাসশ খনসয় এল। গখতর প্রচণ্ড ধাক্কায় ললাকখটর লদহ উসে খনসচ পসড় লগল এবং
আহমদ মুসার লদহ ওপসর উসি এল। ললাকখটর হাত িুসল লগল আহমদ মুসার
গলা লর্সক।
আহমদ মুসা ওপসর উসিই কারাত চালাল ললাকখটর কাসনর পাসশ নরম
জায়গাটায়। পর পর দু’বার।
কসয়ক মুহুসতথর মসধয ললাকখটর লদহ খনসস্তজ হসয় এল।
আহমদ মুসা সময় নষ্ট না কসর দ্রুত তাসক কাুঁসধ তুসল খনসয় ললাকখটর
ফ্ল্যাসটর দরজা বন্ধ কসর খনসজর ফ্ল্যাসটর দরজায় এসস দাুঁড়াল।
এসসই দরজা িুসল লরসিখেল।
আহমদ মুসা দরজার নব ঘুখরসয় দরজা িুসল ফ্ল্যাসট প্রসবশ করল।
তারপর দরজা লক কসর ললাকখটসক রািল খনসয় ঘসরর লমসঝর কাসপথসটর ওপর।
ললাকখটর দু’হাত খপে লমাড়া কসর বাুঁধল। দু’পাও বাুঁধল তার।
অল্পক্ষণ পসরই োন খফসর এল ললাকটার। োন খফসর লপসতই উসি
বসল। বলল, ‘তুখম লক জাখন না, খকন্তু মসন লরি লকউ লতামাসক বাুঁচাসত পারসব
না।’
‘লসটা আখমও জাখন। খযখন আমাসক বাুঁখচসয় লরসিসেন এবং ভখবষ্যসতও
বাুঁচাসবন খতখন আল্লাহ, দুখনয়ার লকান মানি নন খতখন।’ লহসস আহমদ মুসা বলল।
‘ব্ল্যাক ক্রসসক খবদ্রুপ করে। জান না তুখম ব্ল্যাক ক্রসসক।’
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আহমদ মুসা সাইসলন্সার লাগাসনা খরভলবার লবর করল। বলল, ‘লদি
লতামার ব্ল্যাক ক্রসসক আমার জানা দরকার। আখম যা জানসত চাই তা খিক খিক
বলসব। আখম দু’বার খজসেস কখর না, লকান খজোসার জবাব না লপসল খদ্ব্তীয়
বার গুখল করব, কর্া নয়।’
বসল আহমদ মুসা খরভলবার তুলল। গুখল করল। গুখলটা ললাকটার বাম
কাসনর লখত েুসুঁ য় চসল লগল। লখতর ক্ষুদ্র আহত স্থান লর্সক খফনখক খদসয় রক্ত
লবরুল।
ললাকটা ভীিণ চমসক উসি কাসনর লখত লচসপ ধরল। ভসয় মুি তার
ফযাকাসস হসয় লগসে।
আহমদ মুসা বুঝল, ললাকটা লদসহ বড়, খবন্তু মসন িুব লোট। এ ধরসনর
ললাকসদর মানখসক প্রখতসরাধ খকেুমাত্র র্াসক না।
আহমদ মুসা তার খরভলবার কপাল বরাবর তুসল কসিার কসণ্ঠ বলল,
‘বল, ওমর বায়া লকার্ায়?’
ললাকটা ফযাকাসস দৃখষ্ট তুসল আহমদ মুসার খদসক একবার লচসয় বলল,
‘লহে লকায়াটথাসরর এক বাংসলাসত আসে।’
‘বাংসলা লকন? ওটা লতামাসদর বন্দীিানা?’
‘না তাসক আমরা বন্দী রাখিখন। মুক্ত মানসির মত খতখন আসেন।’
‘মুক্ত মানসির মত?’
ললাকটা অসনকিাখন সহজ হসয়সে। তার ভয় একটু লকসট লগসে। বলল,
‘ওমর বায়ার আপখন লকউ? উখন লতা এিন আমাসদর মানি।’
‘তার অর্থ?’
‘ওমর বায়ার মন ও মার্া লধালাই হসে। এিন তাসক যা কমান্ে করা
হসে তাই করসে।’
চমসক উিল আহমদ মুসা। হিাৎ কসরই তার মসন পড়ল কখম্পউটার
পখরচাখলত ‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফযাসলাগ্রাম’ এবং ‘ইসলক্ট্র খমসয়াগ্রাম’-এর কর্া। তাহসল
খক ওমর বায়ার ওপর এই খনউসরালখজকযাল অস্ত্র প্রসয়াগ করা হসে? মনটা লকুঁসপ
উিল আহমদ মুসার। ইখতমসধযই আহমদ মুসার কতটা ক্ষখত হসয়সে লক জাসন!
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বলল আহমদ মুসা, ‘লসই বাংসলাটা লহে লকায়াটথাসরর লকার্ায়?’
‘শুসন লাভ লনই, একটা বসে বাখহনী োড়া ব্ল্যাক ক্রসসর লহে লকায়াটথাসর
লঢাকা কারও পসক্ষ সম্ভব নয়।’
আহমদ মুসা খরভলবার তুলল। গুলী করল। এ গুলীটা ললাকটার োন
কাসনর লখতর অগ্রভাগ সামাে আহত কসর চসল লগল। খফনখক খদসয় রক্ত লবরুল
কাসনর লখত লর্সক।
ললাকটা আসগর মতই ভীিণ চমসক উসি কাসনর লখত লচসপ ধরল।
তাড়াতাখড় বলল, ‘বাংসলাখট লহে লকায়াটথাসরর এক তলাসতই। সাগর বসক্ষর
ওপর ভাসমান খতনখট বাংসলার একখটসত রািা হসয়সে ওমর বায়াসক। খকন্তু লহে
লকায়াটথার খতন তলায়।’
‘বসে বাখহনী োড়া লতামাসদর লহে লকায়াটথাসর লঢাকা যাসব না, একর্া
বলসল লকন?’
‘কারণ কখম্পউটার খনয়খন্ত্রত খতন ইখি খস্টল খশসটর প্রধান লগট কামান
দাগা োড়া ভাঙ্গা বা লিালা যাসব না।’
‘লভতসর কত জন প্রহরী আসে?’
‘লগসটর ‘খসখকউখরখট পুল’-এ সব প্রহরী র্াসক। ইন্টারকম ও
ওয়াখকটখকর মাধযসম তাসদর প্রসয়াজন মত োকা হয়। তসব ওমর বায়ার বাংসলার
চার ধাসর প্রহরী আসে।’
‘লকার্ায় প্রহরী প্রসয়াজন জানা যায় খক কসর?’ লগাটা লহে লকায়াটথাসর খক
খটখভ কযাসমরা লসট করা আসে?’
‘প্রধান লগট োড়া আর লকার্াও লনই। লহে লকায়াটথাসর প্রসতযক
দাখয়ত্বশীসলর কাসে ওয়াখকটখক আসে। ইন্টারকম লতা রসয়সেই।’
‘লতামাসদর চীফ লকার্ায় র্াসকন?’
‘লহে লকায়াটথাসর। আজ লনই খতখন।’
‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা উসি দাুঁড়াল। বলল, ‘সন্ধযা পযথন্ত লতামাসক
ঘুখমসয় র্াকসত হসব। তারপর লদিা যাসব।’
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আহমদ মুসা বযাগ লর্সক একটা খবসশি লক্লাসরাফরম লভজা তুলা এসন
ললাকটার নাসক লচসপ ধরল। কসয়ক লসসকসন্ের মসধযই ললাকখট সংো হাখরসয়
ঢসল পড়ল।
আহমদ মুসা বযাগ কাুঁসধ ঝুখলসয় লহাসটল লর্সক লবখরসয় এল।
েুটল তার গাখড়।
গাখড় এসন দাুঁড় করাল লরস্টুসরসন্টর লসই কার পাখকথং-এ।
বযাগ গাখড়সত লরসি গাখড় লক কসর এসস প্রসবশ করল লরস্টুসরসন্ট
আবার। আহমদ মুসার টাসগথট লসই ওসয়সিস। তার কাে লর্সক আরও খকেু তার
জানা দরকার।
আহমদ মুসার লসই লটখবলখট তিন িাখল। িুখশ হসলা আহমদ মুসা। বসল
খগসয় লটখবসল।
খকন্তু লসই ওসয়সিসসক লদিল না লকার্াও।
আহমদ মুসা লভখজসটবল সুযপ খনসয় ধীসর ধীসর লিল এবং অসপক্ষা করল
অসনকক্ষণ। খকন্তু লস এল না।
দুপুসরর িাওয়াটাও লিসয় খনল আহমদ মুসা।
িাবার পসরও কখফ খনসয় অসপক্ষা করল অসনকক্ষণ। খকন্তু লসই ওসয়সিস
এল না। আহমদ মুসা খজসেসও করল না কাউসক।
আহমদ মুসা উিসব উিসব ভাবসে, এ সময় লরস্টুসরসন্ট ঢুসকই লমসয়খট
লসাজা চসল লগল তাসদর খেউখট কাউন্টাসরর খদসক।
লবশ খকেুক্ষণ পর লবর হসলা।
তারপর লসাজা চসল এল আহমদ মুসার কাসে। হাসল। বলল, ‘লিসয়
খনসয়সেন খনশ্চয়? আমার লসই বান্ধবীর কাসে খগসয়খেলাম। অসনক িবর আসে।
রাসত এসল বলব।’
বসল লস কখফর িাখল কাপ খনসয় চসল লগল।
খিক এই সমসয়ই জনা পাুঁসচক ভীমাকৃখত ললাক প্রসবশ করল
লরস্টুসরসন্ট। প্রসবশ কসরই তারা পসকট লর্সক খরভলবার লবর করল। তাক করল
আহমদ মুসাসক।
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দ্রুত এখগসয় এল আহমদ মুসার খদসক।
উসি দাুঁখড়সয়খেল আহমদ মুসা।
সবার লচসয় লম্বা কুখস্তগীর মাকথা ললাকটা আহমদ মুসার সামসন আকাশ
ফাটাসনা শসব্দ লহসস উিল। বলল, ‘লসানার চাুঁদ, এবার লতামাসক হাসত লপসয়খে।
তুখম আমাসদর চখল্লশ জনসক িুন কসরে।’
তার আকাশ ফাটাসনা হাখস এবং খচৎকাসর লগাটা লরস্টুসরসন্টর কাজ
লর্সম লগসে। সকসলর লচাসি-মুসি আতংসকর োপ। লয ওসয়সিস আহমদ মুসার
কাে লর্সক কখফর কাপ খনসয় চসল যাখেল, লসও দাুঁখড়সয় পসড়সে কাপ হাসত
মূখতথর মত খনশ্চলভাসব।
একটু লর্সমখেল ললাকখট।
খকন্তু পরক্ষসণই আবার শুরু করল, ‘তুখম আমাসদর একজন ললাকসক
খকেোপ কসরখেসল। খকন্তু ভাবখন এই খকেোপই লতামার জসে কাল হসয়
দাুঁড়াসব। জান লকমন কসর কাল হসলা?’
‘তিন বুখঝখন এিন বুসঝখে।’ অতযন্ত স্বাভাখবক কসণ্ঠ বলল আহমদ
মুসা।
‘খক বুসঝে?’
‘লতামাসদর ফ্ল্যাসটর লগসট মুখভ কযাসমরা খফট করা খেল। েখব লদসিই
লতামরা তাসক উদ্ধার কসরসে এবং আমাসক খচনসত লপসরে।’
‘আমরা জাখন তুখম সাংঘাখতক বুখদ্ধমান। বলত, লতামাসক না হয় খচনলাম
েখব লদসি, খকন্তু লতামাসক এিাসন িুুঁসজ লপলাম খক কসর?’
‘আমার অনমান সতয হসল, লতামাসদর সার্ীর লয খরভলবার আখম
পসকসট লরসিখে, তাসত ‘িান্সখমটার খচপ’ আসে যা লতামাসদর পর্ লদখিসয়সে।’
ললাকটার মুি হা হসয় লগল। অখবশ্বাস্য এক খবস্ময় তার লচাি-মুসি।
খকন্তু অল্পক্ষণ পসরই লস খবস্মসয়র স্থাসন জ্বসল উিল িুসনর আগুন। বলল,
‘লতার এই বুখদ্ধ আমাসদর খবনাশ কসরসে।’
বসল তার হাসতর খরভলবাসরর বাট খদসয় আঘাত করল আহমদ মুসার
মার্ায়।
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মার্া লস খকেুটা সখরসয় লনয়ার সময় লপসয়খেল। তার ফসল আঘাতটা
মার্ার বাম পাশ খদসয় খপেসল লগল। খপেসল লগসলও মার্ার এক িণ্ড চামড়া ও
চুল তুসল খনসয় লগল। খফনখক খদসয় লবরুল লসিান লর্সক রক্ত।
‘হা হা কসর লসই আসগর মতই আকাশ ফাটাসনা হাখস লহসস উিল
ললাকখট।
হাখস র্ামসল বলল, ‘চল শালা। ব্ল্যাক ক্রস খক এবার লদিখব।’
আহমদ মুসাসক ওরা চারখদক খদসয় খঘসর লরস্টুসরন্ট লর্সক লবর কসর
খনসয় চলল।
‘খপনপতন’ নীরবতা লরস্টুসরসন্ট।
সবাই মূখতথর মত দাুঁখড়সয়।
ব্ল্যাক ক্রসসক ওরা যসমর লচসয়ও লবখশ ভয় কসর। জাসন ওরা এসব
বযাপাসর ওসদর সামাে লদাি লপসল কুকুসরর মত গুলী কসর মারসব।
খকন্তু আহমদ মুসার লসই ওসয়সট্টসসর এিন আর লকান ভয় লনই, তার
জায়গায় ফুসট উসিসে গভীর লবদনার োপ। তার মন শত মুসি বলসে, ললাকখট
খনশ্চয় ভাসলা লকউ, না হসল ব্ল্যাক ক্রসসর শত্রু হসব লকন? তার বান্ধবী এখলসা
লগ্রসসর কাসে লশানা ওমর বায়ার মত এ ললাকও খবপদগ্রস্ত লকউ খকনা! লযই লহাক
এই ললাক, ব্ল্যাক ক্রসসর সাসর্ লটক্কা লদবার সামর্থয রাসি। সাংঘাখতক খবপসদও
তার মুসি ভসয়র লকান োয়া পসড়খন। মার্ায় অত বড় আঘাসতও তার ভ্রু পযথন্ত
কুখিত হয়খন।
লকার্ায় খনসয় লগল ললাকটাসক? খনসজর মসনই প্রশ্ন করল ওসয়সট্টস। ইো
হসলা বাইসর খগসয় লদসি আসস খকন্তু পা লতালার সাধয তার হসলা না।
ওসয়সট্টসসর িুব দুুঃি হসলা, ললাকটাসক ওমর বায়ার কর্া বলা হসলা না।
তার এই খবপদ না হসল খনশ্চয় তার কাে লর্সক ওমর বায়াসক উদ্ধাসরর কাসজ
মূলযবান সাহাযয পাওয়া লযসতা আজ।
ওসয়সিস খবমিথভাসব খফসর লগল তার কাউন্টাসর।
ব্ল্যাক ক্রসসর ললাকরা আহমদ মুসাসক খনসয় গীজথার পাসশর দরজা খদসয়
ব্ল্যাক ক্রসসর লহে লকায়াটথাসর প্রসবশ করল।
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প্রর্ম দরজাটা ললাক লদিাসনা। এর পসরর দরজাটাই আসল। খস্টল
শীসটর খবশাল দরজা।
দরজার কাোকাখে হসতই দরজা িুসল লগল।
তারা প্রসবশ করসতই দরজা আবার বন্ধ হসয় লগল।
আহমদ মুসা দরজা লদসিই বুঝল এটা দুর খনয়খন্ত্রত। খটখভ খিসন
সবাইসক লদসি খচসনই দরজা িুসল লদয়া হয়।
লগট লপখরসয় আহমদ মুসা খসখকউখরখট পুল লদিার জসে আসশ পাসশ
তাকাসত লগল। সসঙ্গ সসঙ্গ খরভলবাসরর বাসটর একটা গুুঁতা খগসয় পড়ল আহমদ
মুসার মার্ায়। লপেন লর্সক একজন বলল, ‘এখদক ওখদক তাকাসল মার্া গুসড়া
কসর লদব।’
অসনক ওিা-নামা ও অসনক পর্ ঘুখরসয় একটা ঘসরর সামসন এসস
দাুঁড়াল তারা আহমদ মুসাসক খনসয়।
একজন এসস আহমদ মুসার হাসত হাত কড়া ও পাসয় লবখড় পখরসয় েুসড়
খদল দরজা খদসয় একটা ঘসর।
দরজা বন্ধ করসত করসত একজন খচৎকার কসর বলল, ‘ঘুমাও যাদু
ভাসলা কসর। কতথা এসল কাল মজার লিলা হসব লতাসক খনসয়।’
কর্া লশি কসরই আকাশ ফাটাসনা শসব্দ লহসস উিল। হাখস না বসল এসক
খশকাসরর ওপর ঝাুঁখপসয় পড়া ক্ষুধাতথ বাসঘর হুংকার বলাই ভাসলা।
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৬
আহমদ মুসা ঘুম লর্সক জাগল। মসন হল দীঘথক্ষণ লস ঘুখমসয়সে। ঘখড়র
লরখেয়াম োয়াসলর খদসক তাকাল আহমদ মুসা। রাত ২টা। দুুঃসির মসধযও িুখশ
হসলা আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রসসর ললাকসদর ওপর। ওরা তাসক সাচথ কসর খরভলবার
ও েুখর খনসয় লগসে খকন্তু ঘখড় খনসয় যায়খন। খরভলবাসরর লচসয়ও যা এিন তার
কাসে লবখশ গুরুত্বপূণথ।
আরও িুখশ হসলা এই জে লয তাসক ওরা খপেসমাড়া কসর বাুঁসধখন।
সম্ভবত ওরা হসত ললাহার হাতকড়া পখরসয়ই খনখশ্চত হসয়খেল। এ ধরসনর
হাতকড়া ভাঙা এবং লিালা দুই-ই অসম্ভব। খপেসমাড়া কসর না বাুঁধায় ঘখড় লদিসত
পাবার ফসল লয আনন্দ হসয়খেল, শীঘ্রই তা উসব লগল। ললাহার এ হাতকড়া লস
ভাঙসব খক কসর! আজসকর এ রাতটা তার জসে মহামূলযবান। সকাসল ব্ল্যাক
ক্রসসর প্রধান আসসব, তার আসগই খকেু একটা করার সুবণথ সুসযাগ।
খকন্তু হাতকড়া লিালার লকান পর্ লপল না। হাতকড়া হাসতর সাসর্
এমনভাসব লাগাসনা, যার ফসল হাতকড়ায় আঘাত করসল লস আঘাত খগসয় লাসগ
হাসত।
ইখতমসধয রাত বাজল আড়াইটা। ঘখড় লদসি অখস্থর হসয় উিল।
খকন্তু উপায় খক?
হিাৎ তার মসন পড়ল লোনার লদয়া আংখটর কর্া। সাসর্ সাসর্ লগাটা
লদহ একটা আনসন্দর লরাত বসয় লগল।
সংসগ সংসগ োন হাসতর মধযমা লর্সক আংখট িুসল লফলল। অন্ধকাসরর
মসধযও আংখটর লসই ভয়ংকর খবন্দুখট লদিা যাসে। খনশ্চয় খবন্দুখটসক পখরকল্পনা
কসরই লরখেয়াম করা।
আহমদ মুসা আংখটসক পাসয়র দুই বুসড়া আঙুসলর ফাুঁসক ধসর তারপর
লজাসর লজাসর আংখটর খবন্দুটার উপর লচসপ ধরল হাতকড়ার লকখটসক।
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মাত্র কসয়ক লসসকন্ে। লক উসড় লগল লবাধ হয় হাওয়ায়। আলগা হসয়
লগল হাতকড়া। িুসল পসড় লগল হাত লর্সক।
পাসয়র লবখড়ও িুসল লফলল লস। আংখট আবার পসর খনল হাসত।
অন্ধকাসরর মসধয লদয়াল ধসর এখগসয় খগসয় লপসয় লগল দরজা। হাত খদসয়
বুঝল দরজা খস্টল খশসটর।
িুুঁসজ িুুঁসজ আহমদ মুসা দরজার লক লবর করল। পরীক্ষা কসর বুঝল
দরজা দু’খদক লর্সকই লক করা যায়।
আহমদ মুসা তার মধযমা লচসপ ধরল দরজার লসকর ওপর। চার-পাুঁচ
লসসকসন্ের মসধযই দরজা নসড় উিল। দরজা িুসল লগসে বুঝল আহমদ মুসা।
ধীসর ধীসর টানল দরজা।
একটু ফাুঁক হসতই এক ঝলক আসলা এসস ঢুকল লভতসর। খিক এই
সময়ই পাসয়র শব্দ লপল দরজার বাইসর। একজসনর পাসয়র শব্দ। লর্সম লগসে
পাসয়র শব্দখট।
সংসগ সংসগই বুঝল আহমদ মুসা, দরজা িুসল যাওয়া খনশ্চয় প্রহরীর
নজসর পসড় লগসে। বুঝার সাসর্ সাসর্ই আহমদ মুসা খসদ্ধান্ত খনসয় লফসলসে, ওসক
প্রস্তুখতর এক মুহূতও
থ সময় লদয়া যাসব না। এিন আক্রমণই সবসচসয় বড়
আত্মরক্ষা।
আহমদ মুসা এক ঝটকায় দরজা িুসল লফলল। লদিল, খবস্ময়- খবমুে
ললাকটা তার লস্টনগান তুলসে।
আহমদ মুসা দরজা িুসলই ললাকখটর ওপর ঝাুঁখপসয় পড়ল।
বাম হাসত তার গলা লপুঁখচসয় ধসর োন হাত খদসয় তার লস্টনগান লকসড়
খনসয় তাসক দ্রুত লটসন খনসয় এল ঘসর।
ললাকখট ততক্ষসণ খনসজসক সামসল খনসয়সে। তাসক ঘসর লতালার সময়
আহমদ মুসার বাম হাতটা অসনকিাখন খঢলা হসয় পসড়খেল।
ললাকখট দু’হাসত আহমদ মুসার বাম হাত ধসর এক লমাচড় খদসয় খনসজসক
িুসল খনল এবং আহমদ মুসার বাম হাতসক মুচসড় তাসক লফসল লদয়ার লচষ্টা করল।
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খকন্তু তার আসগই আহমদ মুসা লস্টনগানখট োন হাত লর্সক লফসল খদসয়
খেগবাজী লিসয় এক পাক ঘুসর বাম হাসতর লমাচড়টা আলগা কসর খনসয় উসি
দাুঁখড়সয়ই োন হাসতর একটা প্রচণ্ড কারাত চালাল ললাকটার খিক কাসনর ওপর।
মুহূসতথই ললাকটা আহমদ মুসার বাম হাত লেসড় খদসয় পাক লিসয় পসড়
লগল।
আহমদ মুসা দ্রুত তার ইউখনফরম িুসল খনসয় পসর খনল এবং ললাকখটর
জামা িুসল তা খদসয় তাসক খপেসমাড়া কসর বাধল। লস্টনগাসনর খফতা িুসল খনসয়
বাুঁধল তার পা এবং তার মুসি রুমাল ঢুখকসয় খদসয় দরজা বন্ধ কসর লবখরসয় এল।
প্রহরীর ইউখনফরম ও তার হ্াট পরার পর আহমদ মুসাসক দূর লর্সক লচনার আর
লকান উপায় রইল না। লকান খদসক যাসব লস?
তার মসন আসে, প্রধান লগট লর্সক অল্প খকেু আসার পর একটা খসুঁখড়র
খনসচ একটা খস্টল লযাব সখরসয় একটা খসুঁখড় পসর্ তাসক আন্োর গ্রাউসন্ে নাখমসয়
এসনখেল।
উপসর উিার জসে এই একটা পর্ই তার জানা। তাসক ওপসর উিসত
হসব, খতন তলার বাংসলাসত আসে ওমর বায়া।
ভূগভথ লর্সক উিার খসুঁখড়র লিাুঁসজ চলল আহমদ মুসা।
লয পসর্ তাসক খনসয় আসা হসয়খেল লসই পসর্ই লস এখগসয় চলল।
চলার পসর্ কাউসক লপল না আহমদ মুসা। ভাবল, তাসক পাহারা লদয়ার
জসে তাহসল ওিাসন একজনসকই রািা হসয়খেল। আহমদ মুসার মসন পড়ল
যাসক লস খকেোপ কসরখেল তার কর্া। লস বসলখেল, ওমর বায়ার ওিাসন োড়া
আর লকান প্রহরী লনই। প্রধান লগসটর সামসন খসখকউখরখট পুসল সব প্রহরী র্াসক।
ইন্টারকম বা ওয়াখকটখক’লত তাসদর প্রসয়াজন মত খনসদথশ লদয়া হয়।
িুখশ হসলা আহমদ মুসা। খসখকউখরখট পুলসক যখদ খনখিয় কসর লদয়া যায়,
তাহসল তার পর্ অসনকটাই পখরষ্কার হসয় যাসব।
খসুঁখড় অবসশসি িুুঁসজ লপল আহমদ মুসা।
খসুঁখড় খদসয় ওপসর উিল লস।
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খসুঁখড়র মুি খস্টল লযাব খদসয় বন্ধ করা। এ লযাব সখরসয়ই তাসক ভূগসভথ
নামাসনা হসয়খেল।
আহমদ মুসা খস্টল লযাসব লকান ‘খক লহাল’ িুুঁসজ লপল না। খস্টল লযাবটা
প্রধান লগসটর মতই খক দূর খনয়খন্ত্রত?
ভাল কসর মসন করসত লচষ্টা করল আহমদ মুসা। একটা খসুঁখড়র খনসচ
অবখস্থত লযাবখটর কাোকাখে তারা লপৌুঁোর সংসগ সংসগই লযাবখট িুসল যায়খন তার
পখরষ্কার মসন পড়সে, একজন ললাক একটু অগ্রবতথী হসয় লযবখটর এক প্রাসন্ত দু’পা
লজাড় কসর দাুঁখড়সয়খেল লকন? দূর-খনয়ন্ত্রকসদর জসে এটা লকান খসগোল, না
দু’পা লজাড় কসর দু’পা বা দু’বুসড়া আঙুল খদসয় কারও ওপর খনখদথষ্ট পখরমাণ চাপ
খদসয়খেল লস?
দূর-খনয়খন্ত্রত হসল এ রকমটা হসতা না, সুতরাং লশসিাক্ত সম্ভাবনাসকই
আহমদ মুসা খিক মসন করল।
পা খদসয় চাপ লদয় লসই প্রান্ত লকানটা খেল, মসন করসত লচষ্টা করল
আহমদ মুসা। লযাবখট পূবথ-পখশ্চম লম্বা। পূবথ প্রান্ত খেল খসুঁখড়র লগাুঁড়ার খদসক। এর
খবপরীত প্রাসন্ত দাুঁখড়সয় ললাকখট চাপ খদসয়খেল পখরষ্কার মসন পড়ল আহমদ
মুসার।
উপসরর দৃশ্যটা আহমদ মুসা খনসচ এসস লসট করল এবং এ খসদ্ধাসন্ত
লপৌুঁেল লয, খসুঁখড়র মুি ও লযাব লযিাসন একখত্রত হসয়সে লসটাই পূবথ খদক। তাহসল
চাপ লদয়ার জায়গাটা দাুঁড়াসে আহমদ মুসার মার্ার ওপর লকার্াও।
আহমদ মুসা এক ধাপ খনসচ লনসম মার্ার ওপসরর জায়গাটা পরীক্ষা
করল। লদিসত লপল, খস্টল লযাবখট খনিুুঁতভাসব খসুঁখড়র কংখক্রট োসদ ঢুসক যাওয়া
োড়া আর লকান খচহ্ন লকার্াও লনই।
আহমদ মুসা স্পষ্ট মসন পড়সে, চপ লদয় হসয়খেল লযাসবর ওপর নয়,
লযাব-প্রাসন্তর লফ্সমর ওপর। লফ্ম এবং খস্টল লযাসবর রং খেল একই রকসমর।
খকন্তু এিাসন লতা লযাসবর লকান লফ্ম লনই।
আহমদ মুসা লস্টনগাসনর মার্া খদসয় লটাকা খদসত লাগল লযাব এবং
কংখক্রসটর োসদর ওপর। িুখশ হসলা আহমদ মুসা। খস্টল লযাব লযিাসন কংখক্রসটর
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োসদ ঢুসক লগসে, লসিাসন কংখক্রসটর প্রাসন্ত লটাকা খদসল ধাবত শব্দ লপল। বুঝল
আহমদ মুসা রংটা কংখক্রসটর মত হসলও ওটাই আসসল লযাব মুসির খস্টল লফ্ম।
আহমদ মুসার অনমান অনসাসর এই লফ্সম চাপ খদসলই খসুঁখড় মুসির লযাব সসর
যাওয়ার কর্া।
আহমদ মুসা লস্টনগানটা বাম হাসত খনসয় োন হাত ওপসর তুসল চাপ
খদল লফ্মখটসত। খকন্তু বার বার চাপ খদসয়ও খসুঁখড় মুসির লযাসবর লকান নড়াচড়া
লক্ষয করা লগল না।
মসন পড়ল আহমদ মুসার। ললাকখট দু’পা লাখগসয়খেল, তাসকও তাহসল
দু’পা লাগাসত হসব।
খকন্তু না দু’পাসয় চাপ খদসয়ও লকান ফল হসলা না।
আহমদ মুসা খসুঁখড়র ওপর বসস লচাি বন্ধ কসর ভাবল, তার খকেু খক ভুল
হসে? না তার অনমান লগাটাটাই ভুল?
হিাৎ আহমদ মুসার মসন প্রশ্ন জাগল, ললাকটা দু’পা লজাড় কসর
দাুঁখড়সয়খেল খকন্তু লকার্ায় দাুঁখড়সয়খেল?
ললাকটার েখব লভসস উিল আহমদ মুসার লচাসির সামসন। লস দু’পা
লজাড় কসর লফ্সমর ওপর লরসিখেল এবং জায়গাটা খেল লফ্সমর খিক মাঝিাসন।
লচাি দু’খট উজ্জ্বল হসয় উিল আহমদ মুসার। উসি দাুঁড়াল বসা লর্সক।
োদ রঙা লফ্মটা অনমাসন লমসপ খনসয় আহমদ মুসা খিক মাঝিাসন
দু’হাত লাখগসয় চাপ খদল। সংসগ সংসগই লযাবটা আহমদ মুসার লচাসির সামসন
লর্সক সসর োসদর লভতসর ঢুসক লগল।
এক ঝলক তাজা বাতাস এসস আহমদ মুসার মুি লচাি জুখড়সয় খদসয়
লগল।
এই সাসর্ আহমদ মুসা মানসির কর্া শুনসত লপল। খিক মার্ার ওপসরই।
আহমদ মুসা তাড়াতাখড় উসি খসুঁখড়র খনসচ খগসয় দাুঁড়াল।
বুঝল আহমদ মুসা, লকউ দু’জন কর্া বলসত বলসত খসুঁখড় খদসয় উপসর
উিসে।
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একজন বলসে, ‘কতথা এই রাসতই আসসেন লয! আগামী কাল না আসার
কর্া?’

অেজন বলসে, ‘লকান বড় পখরকল্পনা আসে খনশ্চয়ই। তাোড়া লয শত্রু
ধরা পসড়সে, লস অতযন্ত ভয়াবহ। এই-ই নাখক আহমদ মুসা, তার েখবর সাসর্
নাখক এ খমসল লগসে। এটা জানসত লপসরই কতথা রওয়ানা খদসয়সেন।’
চমসক উিল আহমদ মুসা। তার পখরচয় তাহসল এতখদসন ব্ল্যাক ক্রসসর
কাসে ধরা পসড় লগল! ওরা লতা এিন পাগল হসয় যাসব!
আহমদ মুসা ভাবল, খপসয়সর পল তাহসল আসসে! রওয়ানা খদসয়
খদসয়সে। কয়টায় লক জাসন? লয লকান সময়ই এসস লপৌেসত পাসর লস। লস আসা
মাসন একটা বড় দলবল খনসয়ই লস আসসব, খবসশি কসর যিন আহমদ মুসার িবর
লপসয়সে।
আহমদ মুসা আরও ভাবল, তার আসা অর্থাৎ বাড়খত শখক্ত এিাসন এসস
লপৌুঁোর আসগর এই সময়টাই ওমর বায়াসক উদ্ধাসরর সুবণথ মুহূত।থ
আহমদ মুসা খনখশ্চত, এই এক তলারই লকান এক স্থাসন বন্দী আসে ওমর
বায়া। ব্ল্যাক ক্রসসর লয ললাকসক লস খকেোপ কসরখেল, তার কর্া মসন পড়ল
আহমদ মুসার। ওমর বায়া বন্দী আসে এক তলার ভাসমান একটা বাংসলাসত।
অতএব আহমদ মুসা খসদ্ধাসন্ত লপৌুঁেল, সাগর লযসহতু গীজথার পখশ্চম খদসক, তাই
লস লয চত্বসর দাুঁখড়সয় আসে, এিান লর্সক পখশ্চম খদসক লগসলই ভাসমান বাংসলা
এলাকা লস লপসয় লযসত পাসর।
খসুঁখড়র খনসচ দাুঁখড়সয় আহমদ মুসা লোট্ট চত্বরটার চারখদসক নজর বুলাল।
চত্বর লর্সক খতনটা কখরসোর খতনখদসক লগসে। পূবথ খদসকর কখরসোরটা লগট পযথন্ত
লগসে বুঝল আহমদ মুসা। আর উত্তসররটা বাখড়র উত্তর অংসশ লগসে। তাহসল
পখশ্চসমর কখরসোরটাই লগসে সাগসরর খদসক। এ পসর্ই তাসক লযসত হসব।
খতনখট কখরসোসরর মুসিই দরজা আসে। খকন্তু খতনখট দরজাই লিালা।
আহমদ মুসা পখশ্চম দরজার খদসক এসগাসলা।
যাওয়ার সময় তার মসন জাগল, খসখকউখরখট পুল খনখিয় না কসর তার
এসগাসনা খিক হসে খকনা। খকন্তু আবার পরক্ষসণই ভাবল, সময় িুব কম।
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খসখকউখরখট পুসলর ওিাসন খগসয় হাঙ্গামায় পড়সল ওমর বায়ার কাসে লপৌুঁোসনা
কখিন হসয় লযসত পাসর। আসগ ওমর বায়াসক উদ্ধার, পসর লবর হবার পর্ আল্লাহ
একটা লবর কসর লদসবন।
দরজা লপখরসয় কখরসোর খদসয় এখগসয় চলল আহমদ মুসা।
কসয়কটা বাুঁক ঘুসর একটা কখরসোসরর মুসি এসস দাুঁড়াল। এ মুসিও
একটা দরজা আসে, তাও লিালা।
কখরসোসরর মুিই খতন তলা খবখডংএর লশি প্রান্ত। তারপসরই উন্মুক্ত
আকাসশর খনসচ ফাুঁকা চত্বর। চত্বরখট উুঁচু প্রাচীর লঘরা। আহমদ মুসার লসাজা
সামসন প্রাচীসরর বড় একখট দরজা।
প্রাচীসরর লভতসর বাংসলার চালাগুসলা লদিসত লপল আহমদ মুসা। িুখশ
হসলা তার মন। ঐ বাংসলার লকান একখটসত ওমর বায়া বন্দী আসে।
প্রাচীসরর বাইসরর পাশ বরাবর চত্বরখট ফাুঁকা। আহমদ মুসা লদিল
প্রাচীসরর এ পাশ বরাবর প্রহরী খনযুক্ত রসয়সে। চারজনসক লস লদিসত পাসে।
দু’জন লগসট। আর দু’জন লগসটর োন ও বাুঁ পাসশ লবশ খকেু দূসর দাুঁখড়সয়।
দরজায় দাুঁড়াসনা প্রহরী দু’জন লস্টনগান হাসত ঝুখলসয় দরজার দু’পাসশ
দাুঁখড়সয় গল্প করসে।
এই সময় আহমদ মুসা শুনসত লপল তার লপেন লর্সক অসনকগুসলা
পাসয়র শব্দ লভসস আসসে। অসনকটা চমসক উসিই লপেসন খফসর তাকাল আহমদ
মুসা। কাউসক লদিল না, খকন্তু পাসয়র শব্দ তার কাসে আরও স্পষ্টতর হসলা।
ওসদর কর্া বাতথাও শুনা যাসে। আহমদ মুসা বুঝল ওরা িুব কাসে চসল এসসসে।
বাুঁসকর আড়াল না র্াকসল এতক্ষণ লস তাসদর লচাসি পসড় লযত।
আহমদ মুসা চারখদসক তাখকসয় দ্রুত দরজার আড়াসল খগসয় লুকাসলা।
দরজার আড়াল লর্সক আহমদ মুসা লদিল, জনা দসশক প্রহরী এখগসয়
আসসে কখরসোর খদসয় গল্প করসত করসত।
একজন ললাক বলসে, একজন বন্দী ললাক খনসয় কতথাসদর এত ভয় লকন,
বুঝলাম না?
গদথভ, আহমদ মুসা একজন নয়, লস একাই একশ। বলল অে একজন।
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খিক আসে। লস লতা বন্দী। আমাসদর খক কাজ এিাসন? প্রহরী লতা
আসেই। বলল আসগর ললাকখট।
আমাসদর খকেু কাজ লনই। শুধু দাুঁখড়সয় দাুঁখড়সয় ওমর বায়ার ঘর পাহারা
লদয়া। কতথা এসস ওমর বায়াসক খনসয় যাসব, তারপসরই আমাসদর দাখয়ত্ব লশি।
বলল খদ্ব্তীয় ললাকখট।
দরজা বরাবর চসল এসসসে ওরা।
আহমদ মুসা দ্রুত খসদ্ধান্ত খনল।
ওসদর লশি ললাকখট যিন দরজা বরবর তিন আহমদ মুসা দরজার
আড়াল লর্সক লবখরসয় তাসদর লপেসন লপেসন চলসত লাগল। মার্ার হ্াটটাসক
কপাল পযথন্ত নাখমসয় ওসদর লপেসন একটু আলগা হসয় চলসত লাগল আহমদ
মুসা।
দলখট দরজার কাসে লপৌেসতই দরজা িুসল লগল। লগসটর প্রহরী দু’জন
দরজার দু’পাসশ দাুঁখড়সয় র্াকল। আর ওরা ঢুসক লগল লভতসর।
আহমদ মুসা ইো কসরই একটু লপেসন পসড়খেল।
লগসটর প্রহরীসদর একজন বলল, তাড়াতাখড় কর দরজা বন্ধ কসর লদব।
বসলই ললাকখট তার সঙ্গী প্রহরীর লাইটাসর খসগাসরট ধরাসত লগল। তার
সঙ্গী তিন খসগাসরট ধরাখেল।
তাসদর তাড়া লিসয় লাফ খদসয়ই লযন দরজায় খগসয় লপৌেল আহমদ
মুসা।
সুসযাগ লস নষ্ট করল না।
আকস্মাৎ লস প্রহরী দু’জসনর কাোকাখে খগসয় তাসদর দু’জসনর মার্া
ধসর ভীিন লজাসর িুসক খদল। পরপর দু’বার।
ওরা সংসগ সংসগই সংো হাখরসয় লুখটসয় পড়ল।
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আহমদ মুসা দ্রুত ওসদর লবে লর্সক দু’খট খরভলবার খনসয় দু’পসকসট
পুসর লস্টনগানটা হাসত খনসয় দরজা লপখরসয় ঢুকল লভতসর।

লিালা চত্বরখটসত খতনখট বাংসলা। একখট দখক্ষণ প্রাসন্ত, আসরকখট উত্তর
প্রাসন্ত এবং মাঝিাসন একখট। মাঝিাসনরখট ওই দু’খট বাংসলার সাসর্ এক লাইসন
না হসয় খকেুটা পখশ্চসম এখগসয়।
মাঝিাসনর বাংসলাসতই র্াসক ওমর বায়া। আহমদ মুসাও এটা বুঝসত
পারল মাঝিাসনর বাংসলার সামসন লসই দশ প্রহরীর জটলা লদসি।
আহমদ মুসা ধীসর ধীসর এগুসলা লসখদসক। তার লস্টনগাসনর বযাসরল
নামাসনা খকন্তু তার আঙুলখট লস্টনগাসনর খিগার স্পশথ কসর আসে।
ওসদর কাোকাখে লপৌসেসে এই সময় লপেসন লফসল আসা লগসটর খদক
লর্সক কর্ার শব্দ লপল। চখকসত লপেসন খফসরই লদিল লগট খদসয় কসয়কজন
প্রসবশ করসে। তৎক্ষণাৎ লচাি ঘুখরসয় সামসন তাকাল আহমদ মুসা। লদিল,
সামসনর দৃশ্যপটও পাসে যাসে। একজন ওয়াখক-টাখকসত কর্া বলসে, অেরা
এযাসটশসনর ভংখগসত দাুঁড়াসে।
আহমদ মুসার বুঝসত বাখক রইল না লয, লস ধরা পসড় লগসে। সংসগ
সংসগই খসদ্ধান্ত খনসয় লফলল লস।
লচাসির পলসক শরীরটা সামসনর খদসক একটু বাুঁখকসয় লস্টনগাসনর মার্া
উুঁচু কসর খিগাসর আঙুল লচসপ সামসনর ওসদর ওপর খদসয় ঘুখরসয় খনল।
লস্টনগাসনর বযাসরল ওসদর ওপর খদসয় ঘুসর আসার পর কাউসকই
দাুঁড়াসনা লদিা লগল না।
গুলী কসরই আহমদ মুসা শুসয় পসড়সে।
গখড়সয় চলল ওমর বায়ার বাংসলার খদসক। সামসনর মাখটসত লুসটাপুখট
লিসয় পসড় র্াকা ঝাুঁঝরা লাশগুসলার কাসে না লপৌোসতই লগসটর খদক লর্সক গুলী
বৃখষ্ট শুরু হসলা।
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খকন্তু লগসটর লস স্থান লর্সক আহমদ মুসার দুরত্ব লস্টনগাসনর পাল্লার
জসে িুব অনকূল নয়।
এ সুসযাসগ আহমদ মুসা চরখকর মত গখড়সয় ওমর বায়ার বাংসলার
বারান্দায় খগসয় উিল। যাবার সময় আহমদ মুসা ওসদর একটা লস্টনগান ও এল
এম খজ লটসন খনসয় লগল।
বারান্দায় উসি একটা র্াসমর আড়াল খনল লস।
ওরা গুলী করসত করসত এখগসয় আসসে। আহমদ মুসা জবাব খদল না
ওসদর গুলীর।
আহমদ মুসা ওসদর খবভ্রান্ত করসত চায়, সাহসীও কসর তুলসত চায়।
ওসদর এই ধারনা খদসত চায় লয আহমদ মুসা ওসদর লিকাসনার চাইসত এিন ওমর
বায়াসক উদ্ধার করসত বযস্ত।
এটা খেল আহমদ মুসার লকৌশল।
ওসদর একজন বলল, খনশ্চয় শয়তানটা লভতসর ঢুসক লগসে, এিন ওমর
বায়াসক খনসয় পালাসনার লচষ্টা করসব। লদৌড় দাও।
ওরা খতনজন মার্া খনচু কসর লদৌড় খদল ওমর বায়ার বাংসলার খদসক।
ওসদরসক আসসত খদল আহমদ মুসা।
কাোকাখে এসল খপলাসরর আড়াল লর্সক মার্া লবর কসর আবার এক
পশলা গুলী বৃখষ্ট করল লস্টনগান লর্সক।
মাখটর ওপর ঝসর পসড় লগল ও খতনজন ও।
খকন্তু এ খতনজসনর কাখহনী সাঙ্গ হসত না হসতই প্রাচীসরর লসই লগসট এসস
দাুঁড়াল আরও লবশ কসয়কজন।
খিক এই সময় আহমদ মুসা লপেসন পাসয়র শব্দ লপসয় লপেসন খফরল।
লদিল উদযত খরভলবার হাসত একখট লমসয়। তার খপস্তসলর নল আহমদ মুসার
কপাল েুই েুই করসে। বলল লমসয়খট লক আপখন? লকান পসক্ষর?
লমসয়খট এখলসা লগ্রস।
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ব্ল্যাক ক্রসসর ললাকসদর সাসর্ লড়াই করসত লদসিও তাসদর মারসত
লদসিও যিন আপখন এই প্রশ্ন কসরসেন, তিন আখম খনশ্চয় আপনার পসক্ষর।
আখম ওমর বায়াসক মুক্ত করসত এসসখে।
আহমদ মুসার কপাল লর্সক লমসয়খটর খরভলবার লনসম লগল। বলল,
আপখন খক আহমদ মুসা?
হ্াুঁ, এ নাম জানসলন খক কসর?
ওমর বায়ার কাসে শুসনখে। শুসনখে, তাসক উদ্ধার করসত আপখনই
আসসত পাসরন।
ওমর বায়া লকার্ায়?
এই লতা উখন আসসেন।
ওমর বায়া লবখরসয় এল ঘর লর্সক।
আহমদ মুসা ও ওমর বায়া সালাম খবখনময় কসর এসক ওপরসক জখড়সয়
ধরল। লকুঁসদ উিল ওমর বায়া।
আহমদ মুসা ওমর বায়ার খপি চাপসড় খদসয় বলল, এই সংগ্রাসমর নামই
লতা জীবন।
এই সময় লগসটর খদক লর্সক অবযাহত গুলীর শব্দ লভসস এল। ওরা
এসগাসে।
আহমদ মুসা লস্টনগান তুসল ওসদর খদসক এক পশলা গুলী বৃখষ্ট করল।
ভাই জান আখম পালাসনার একটা বযবস্থা কসরখে। ওসদর সংিযার কাসে
আমরা দাুঁড়াসত পারব না। চলুন আমরা যাই।
লকান পসর্ লস্টনগান লর্সক গুলী করসত করসতই খজসেস করল আহমদ
মুসা?
লগট লর্সক যারা অগ্রসর হখেল তারা শুসয় পসড়সে। ওসদর সামসন
অগ্রসর হওয়া বন্ধ হসয়সে।
এই চত্বর লর্সক সাগসর নামার একটা লগাপন পর্ আসে। লসিাসন আসে
একটা লগাপন লজখট। খম. খলটল পর্ লচসন। আখম একটা লবাসটর বযবস্থা কসরখে।
ধেবাদ লবান। খম. খলটল লক?
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লস এই বাংসলার একজন পখরচালক। এিনকার একজন পুরাসনা ললাক।
লগাপন লজখটসত নামার পর্ লকার্ায়?
সামসন সুইখমং পুসলর ঐ লয টাওয়ার। টাওয়াসরর লগাড়ায় খনসচ নামার
একটা খসুঁখড় আসে। খসুঁখড় খদসয় নামসল খকেু টয়সলট ও খভখেও লগম স্টল।
এিানকার একটা লগাপন কক্ষ লর্সক একটা খসুঁখড় লনসম লগসে লজখটসত। খলটল
লচসন। লস এিন টাওয়াসরর খনসচ অসপক্ষা করসে।
গােথ লনই?
গােথ লনই। তসব লজখটসত লঢাকার লয দরজা লসটার লক দূর খনয়খন্ত্রত।
লকান চাখব খদসয় ওটা লিালা যাসব না। ভাঙসত হসব। ওটাই এিন প্রধান সমস্যা।
আপনারা প্রস্তুত?
খজ, হ্াুঁ। বলল, এখলসা লগ্রস।
সংসগ সংসগই আহমদ মুসা লস্টনগান তুসল গুলী করল চত্বসরর লাইট
লপাসস্টর বাল্ব লসক্ষয। তারপর লভসঙ খদল সুইখমং টাওয়াসরর বাল্বগুসলাও।
ওমর বায়ার বাংসলার আসলা আসগ লর্সকই লনভাসনা খেল।
লগাটা এ খদকটা অন্ধকাসর লঢসক লগল।
আহমদ মুসা লদিল, লগসটর খদক লর্সক এখগসয় আসাসয় ওরা দু’ভাগ
হসয় এক ভাসগ দখক্ষসণর বাংসলা এবং অে ভাগ উত্তসরর বাংসলার খদসক এসগাবার
উসদযাগ খনসে। খিক এই সময় আরও কসয়কজন এসস লসই লগসট দাুঁড়াল।
আহমদ মুসা বুঝল, ওরা পাসশর দু’বাংসলার কভার খনসয় দু’পাশ ও সামসন এই
খদক লর্সকই আহমদ মুসাসদর খঘসর লফলসত চায়।
ওসদর এই উসদযাসগ বাুঁধা লদয়ার জসে আহমদ মুসা লাইট লমখশনগান
লপসত খদসয় ওমর বায়া ও এখলসা লগ্রস লক বলল, লতামরা গখড়সয় খগসয় টাওয়াসরর
খনসচ লনসম যাও। আখম ওসদর লদিখে।
আপখন? বলল, এখলসা।
আখম ওসদর খকেুটা খপেু হখটসয় খদসয় আসখে।
বসলই আহমদ মুসা তার লাইট লমখশনগান লর্সক গুলী বৃখষ্ট শুরু করল।
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আহমদ মুসা আড়াল খনসয় গুলী করসে। ওসদর আড়াল লনয়ার খকেু লনই।
আর ওসদর অবস্থান তিন পুসরাপুখর লাইট লমখশনগাসনর আওতায়।
আহমদ মুসার লাইট লমখশনগান বযবহার িুবই কাযথকরী হসলা।
ওরা দ্রুত খপেু হটল। যারা দু’পাসশর বাংসলার খদসক যাখেল, তারাও
লদৌড় খদল লগসটর খদসক।
আহমদ মুসা গুলী বন্ধ কসর দ্রুত ক্রখলং কসর এসগাসলা টাওয়াসরর খদসক।
টাওয়াসরর খসুঁখড় মুসিই দাুঁখড়সয় খেল ওমর বায়া। আহমদ মুসা তাসক
খনসয় দ্রুত খনসচ লগল। যাওয়ার সময় খসুঁখড় মুসির দরজা লক কসর লগল।
তারা নামসতই এখলসা লগ্রস োকল।
লস দাুঁখড়সয় খেল পখশ্চম প্রাসন্তর একটা লিালা দরজার সামসন।
আহমদ মুসা ও ওমর বায়া লদৌড় খদসয় লসিাসন লপৌেল।
এখলসা লগ্রস ঘসরর খদসক ইংখগত খদসয় তার খবপরীত খদসকর একটা
দরজা লদখিসয় বলল, ওটা িুলসলই লজখটর খসুঁখড়। খলটলসক পাখিসয়খে লজখট
মুসির তালা ভাঙার জসে।
এই সময় ওপসরর চত্বসর অবযাহত গুলী বৃখষ্টর শব্দ শুনসত লপল তারা।
চল তাড়াতাখড়। ওরা সম্ভবত বুঝসত লপসরসে। অল্পক্ষসনর মসধযই এসস
পড়সব। লজখটসত লবাট কিন আসসব? বলল, আহমদ মুসা।
এখলসা লগ্রস দ্রুত ঘখড়র খদসক লচসয় বলল, এতক্ষসণ এসস লগসে। লজখট
লর্সক একটু দূসর অসপক্ষা করসব, খসগোল খদসলই এসস খভড়সব।
প্রায় মার্ার ওপসরই এ সময় গুলীর শব্দ হসলা। ওরা তাহসল টাওয়াসরর
লগাড়ায় এসস লগসে
ওমর বায়া ও এখলসা লগ্রসসর মুসি ভসয়র খচহ্ন ফুসট উিল।
লতামরা লনসম যাও। আখম এ দরজায় আখে। ওসদর লক্ষয কসর বলল
আহমদ মুসা।
ওমর বায়া ও এখলসা দ্রুত খনসচ লনসম লগল।
টাওয়াসরর লগাড়ায় তিন অবযাহত গুলীর শব্দ হসে। গুলীর শব্দ খনসচ
লনসম আসসে। আহমদ মুসা খনখশ্চত হসলা, ওরা দরজা লভসঙ খসুঁখড় খদসয় নামসে।
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আহমদ মুসা লস্টনগান বাখগসয় লজখটসত নামার খসুঁখড় মুসির দরজায়
বসল। তার মার্া োড়া লপেন খদকটা খসুঁখড়সত। অন্ধকাসরর কারসণ সামসনর
কখরসোর লর্সক তার মুিও লদিা যাসব না।
মূহুতথ কসয়ক পসরই গুলী করসত করসত লনসম এল ওরা একদল। সাত
আটজন।
লনসমই ওরা এসগাসলা আহমদ মুসা লযিাসন বসস অসপক্ষা করসে লসই
ঘসরর খদসক। সমাসন তারা গুলী করসে।
এবার খিগার খটপল আহমদ মুসা। কসয়ক লসসকন্ে ধসর গুলী বৃখষ্ট করল
তার লস্টনগান। যারা কখরসোসর লনসমখেল তারা লকউ বাুঁচল না।
আহমদ মুসা এবার দ্রুত নামল খসুঁখড় খদসয় এবং েুটল খসুঁখড়র লজখটর
লগসটর উসেযসশ।
খবশাল লগট।
আহমদ মুসা লসিাসন লপৌসে লদিল সবার মুি ভসয় ফযাুঁকাসস হসয় লগসে।
এখলসা লগ্রস বসস পসড়সে লমসঝসত অসহায়ভাসব। তীক্ষ্ণ মুি খবখশষ্ট শাবল খদসয়
লগসটর তালা ভাঙার লচষ্টা করসে হখস্ত লদহ খলটল।
আহমদ মুসা লপৌেসতই এখলসা লগ্রস উসি দাুঁখড়সয় বলল, সবথনাশ দূর
খনয়খন্ত্রত এ লক লিালা যাসব না।
আবার ওপসর লশানা লগল লস্টনগাসনর অবযাহত গুলীর শব্দ। মসন হসলা
ওরা টাওয়াসরর খনসচর কখরসোর খদসয় লজখটসত নামার খসুঁখড়র খদসক এসগাসে।
এবার ভসয় খলটসলরও হাতুখড় লর্সম লগসে। কাুঁপসত কাুঁপসত এখলসা
লগ্রস বসস পড়ল আবার লমসঝসত।
আহমদ মুসার মুসি হাখস ফুসট উিল। বলল, লতামরা ভয় করে লকন?
ব্ল্যাক ক্রসসর কসয়কটা লস্টনগাসনর লচসয় খক আল্লাহর শখক্ত বড় নয়?
বসল আহমদ মুসা এসগাসলা লসই লসকর খদসক।
লকটা পরীক্ষা কসর বুঝল এটা লকান জখটল লক নয়। লকান প্রকাসর
লসকর হুকটা সখরসয় খদসত পারসলই দরজা িুসল যাসব।
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আহমদ মুসা তার োন হাসতর মধযমা ধীসর ধীসর লগাটা লসকর ওপর
খদসয় ঘুখরসয় খনল। কসয়ক লসসকসন্ের মসধয খনখশ্চহ্ন হসয় লগল লগাটা লক। আর
সংসগ সংসগই দরজা খশখর্ল হসয় লগল।
হাত খদসয় দরজা লটসন ফাুঁক করল আহমদ মুসা।
লাখফসয় উিল এখলসা লগ্রস। তার এবং খলটসলর লচাসি ভূত লদিার মত
খবস্ময়।
গুলীর শব্দ কাসে চসল এসসসে। লজখটসত নামার খসুঁখড় লপখরসয় এসসসে
ওরা।

আহমদ মুসা দ্রুত ওসদর লজখটসত চসল যাবার খনসদথশ খদসয় এখলসা
লগ্রসসক বলল, আপনার লবাটসক লদিুন। আমাসদর হাসত সময় লনই।
সবাই চসল লগল লজখটসত।
আহমদ মুসা কাুঁধ লর্সক লস্টনগান নাখমসয় হাসত খনল। দরজা লটসন খদসয়
সামাে লিালা লরসি তার সামসন একটা লক্রন টাওয়াসরর কভার খনসয় বসল লস।
অল্পক্ষসনর মসধযই দরজার ওপাশটা গুলীসত ভসর লগল। অখবরাম গুলীর
আঘাসত খস্টসলর দরজা অদ্ভূত এক বাদযযসন্ত্রর রূপ খনল।
আহমদ মুসা লকান গুলী করল না।
খকেুক্ষণ গুলী করার পর ওসদর কসয়কজনসক এক সাসর্ েুসট আসসত
লদিা লগল।
আহমদ মুসা ধীসর সুসস্থ ওসদর তাক করল। খিগাসর চাপ খদল আঙুল
খদসয়। েুসট লগল এক পশলা গুলী ওসদর খদসক।
দরজার কসয়ক হাত দূসর ওরা আেসড় পড়ল খস্টসলর লমসঝর ওপর।
কয়কজন েুসট আসখেল। ওরা শুসয় পসড় গখড়সয় গখড়সয় খপেু হসট লগল।
গুলী বন্ধ করল আহমদ মুসা। খকন্তু ওসদর তরফ লর্সক গুলী আসসে
অখবরাম।
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আহমদ মুসা ভাই, আসুন। সব লরখে। চাপা খচৎকার কসর বলল ওমর
বায়া।
আহমদ মুসা লপেন খদসক একবার চাইল। আবার সামসন তাখকসয় আরও
এক পশলা গুলী বিথণ করল। তারপর খপেন খফসর েুটল লবাসটর খদসক।
সবাই উসিসে লবাসট। লবশ বড় লবাট।
আহমদ মুসা যিন লবাসট উিখেল তিন ওসদর গুলীর আওয়াজ অসনকটা
খনকটবতথী মসন হসলা। আহমদ মুসা ভাবল ওরা গুলী করসত করসত লজখটর লগট
পার হসয় েুসট আসসে।
আহমদ মুসা লবাসট উিার সংসগ সংসগ লবাট লেসড় খদসয়সে। লবাসটর
আসলা লনভাসনা।
আহমদ মুসা লবাসটর লচয়াসর গা এখলসয় লচাি বন্ধ কসর লরষ্ট খনল
খকেুক্ষণ।
তারপর লচাি িুলল।
লবাট চালাখেল খবশ বাইশ বেসরর এক তরুন। আহমদ মুসার অসচনা।
এোড়া লবাসট আরও চারজনসক লদিল। একজন ওমর বায়া, অেজন
এখলসা লগ্রস। তৃতীয় জন একখট তরুনী। এখলসা লগ্রসসর গা লঘুঁসি বসস আসে।
মার্া খনচু কসর বসা। খচনসত পারল না আহমদ মুসা। চতুর্থ জন খবশাল বপু খলটল।
লপেসন লফসল আসা ব্ল্যাক ক্রসসর লজখট এবং চারখদসক একবার লচসয়
আহমদ মুসা এখলসা লগ্রসসক লক্ষয কসর বলল, ধেবাদ আপনাসক, সুন্দর বযবস্থা
আপখন কসরসেন। এমন পখরকল্পনার জসে আপনাসক আবার ধেবাদ।
ধেবাদ পাওয়া উখচত খলটসলর। লসই আমাসক এ বুখদ্ধ খদসয় সাহাযয
কসরসে। সাহসও খদসয়সে। আর এই খপসয়রা লপখরন এবং সাহাযয না করসল খকেুই
করসত পারতাম না।
ওসদরসকও ধেবাদ। বসল একটু লর্সম আবার খজসেস করল এখলসা
লগ্রসসক, লকার্ায় যাখে আমরা?
খপসয়রা লপখরন নামক তরুনী মুি তুলল। আহমদ মুসার সাসর্
লচািাসচাখি হসলা।
ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি

151

আপখন? বলল আহমদ মুসা। তার কসন্ি খবস্ময়!
খজ আখম। লোট্ট কসর বলল লমসয়খট।
আপনারা পরস্পরসক লচসনন? লকমন কসর? বলল এখলসা লগ্রস।
আখম লতা ওসদর লরস্টুসরসন্টই কসয়কখদন িানা লিসয়খে। ব্ল্যাক ক্রস লতা
আমাসক ওিান লর্সকই ধসর খনসয় আসস।
লসটা শুসনখে। তাহসল লসই আপখন? এখলসা লগ্রস বলল।
খমস খপসয়রাও আমাসক তার মুসখলম বংসশাদ্ভূত একজন বান্ধবীর কর্া
বসলখেসলন, তাহসল লসই আপখন? এখলসা লগ্রসসক লক্ষয কসর বলল আহমদ মুসা।
খপসয়রা জবাব খদল খজ হ্াুঁ।
তাহসল খমস এখলসা লগ্রস আপনার মা মুসখলম খেসলন?
এখলসা লগ্রস মার্া লনসড় তার মা ও তার নানীর কর্া বলল। তারপর
জানাল, খপসয়রা আমার কর্া বসলসে খকন্তু তার কর্া বসল খন। তার দাদাও একজন
একজন আলসজরীয় মুসখলম খপতার সন্তান।
খিক। খকন্তু লসই খশকসড়র সাসর্ আমার লকান সম্পকথ লনই। আখম সব
ভুসল লগখে। বলল খপসয়রা।
খশকড় লর্সক লকউ খবখেন্ন হসত পাসর না, খবসশি কসর মুসখলমরা। আখম
পাখরখন। তুখমও লতা পারসল না। যখদ পারসত তাহসল জীবন খবপন্ন কসর লকন
এসসে ওমর বায়াসক সাহাযয করসত?
হয়সতা হসব। আখম আমাসকই জাখন না। এটা খিক লয, এসক যিন
লরস্টুসরসন্ট মুসখলম বসল জানলাম এবং যিন খম. ওমর বায়া মুসখলম হওয়ার কর্া
লতামার কাসে শুনলাম, তিন আমার লয আনন্দ হসয়খেল তার সাসর্ অে লকান
আনসন্দর তুলনা চসল না।
আপনারা দু’জসন আমার হৃদসয়র একান্ত শুসভো গ্রহন করুন। খনসজর
লবানসক অসনকখদন পসর কাসে লপসল লয আনন্দ হয়। আপনাসদর লদসি লস
আনন্দই আমার হসে। বলল, আহমদ মুসা এখলসা লগ্রস ও খপসয়রাসক লক্ষয
কসর।
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এখলসা লগ্রস ড্রাইখভং খসসট বসা তরুসনর খদসক লচসয় বলল, ও লুই
লোমাস। িাস ফরাখস। ও খপসয়রার বন্ধু।
বসলই খপসয়রার খদসক লচসয় বলল, নাখক আরও খকেু খপসয়রা?

লতামার মুসি খকেু বাসধ না। এটা খক সময় এসব বলার? আখম বলব
লতামার কর্া? যাক ওমর বায়াসক আখম লজ্জায় লফলসত চাই না।
এখলসা লগ্রসসর মুি লাল হসয় লগসে। ওমর বায়া তার মুি ঘুখরসয়
খনসয়সে।
আহমদ মুসার লিাুঁসট হাখস ফুসট উিল। লস এখলসা লগ্রস ও ওমর বায়ার
খদসক এক পলক লচসয় ড্রাইখভং খসসট বসা তরুসনর খদসক লচসয় বলল, ওসয়লকাম
ব্রাদার লুই লোমাস। আখম িুব িুখশ হসয়খে লতামাসক লদসি।
ধেবাদ স্যার। আপনার পখরচয় এখলসার কাসে শুনলাম। গবথসবাধ
করখে আপনার পাসশ বসসত লপসর। আমার জীবসন এটা সবসচসয় স্মরণীয় খদন
হসব।
লতামার জীবন সুন্দর লহাক লোমাস। বসল আহমদ মুসা খপসয়রার খদসক
লচসয় বলল লকার্ায় যাখে আমরা লবান।
খপসয়রা সামসনর খদসক লচসয় বলল, আর মাইল িাখনক পসর আমরা
একটা প্রাসভট লজখটসত নামব। লসিাসন আমাসদর গাখড় দাুঁখড়সয় আসে। লসই
গাখড়সত কসর আমরা আমার বাখড়সত উিব। লোট ফ্ল্যাট, কষ্ট হসব আপনাসদর।
খকন্তু আখম িুখশ হব।
আমাসদর জসে ও এটা িুখশর িবর। খকন্তু এই খবপসদ জড়াসনা খক
লতামার খিক হসব। এখলসা লগ্রসসক লতা বাধয হসয় জখড়সয় পড়সত হসয়সে।
এখলসার জখড়সয় পড়া আর আমার জখড়সয় পড়া একই কর্া। তাোড়া
আমাসদর পাড়াটা খনরাপদ। এখলসারও বাখড় লসিাসন। এই পাড়ায় আলসজখরয়া
বংসশাদ্ভূত অসনকগুসলা পখরবার আসে।
ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি

153

তাহসল খপসয়রা ঐ পাড়ায় খবপদ লেসক আনা খিক হসব না। খবনা কারসন,
খবনা অপরাসধ অসনক পখরবার খবপসদ জখড়সয় পড়সত পাসর।
ব্ল্যাক ক্রস মসন করসত পাসর আমার প্রখত, ওমর বায়ার প্রখত সকসলর
সহসযাখগতা আসে।
তাহসল?
বসল খপসয়রা একবার এখলসা লগ্রস এবং একবার লুই লোমাসসর খদসক
তাকাল।
লকান িাখল বাখড় বা লকান লরস্টহাউজ লনই, লযিাসন খগসয় আপাতত উিা
যায়?
একটা লরস্টহাউজ আসে চার পাুঁচটা ঘর। নাম লা আটলাখন্টক। একটা
লোট খটলার ওপসর সাগসরর তীসর। একদম খনজথন। পযথটকসদর িুব খপ্রয়
জায়গাটা। খকন্তু ভাড়াটা অতযন্ত লবশী।
িাখল আসে? িুখশ হসয় বলল, আহমদ মুসা।
িাখল র্াকার কর্া। সন্ধযা রাসতও িাখল খেল।
ধেবাদ লুই লোমাস। আপাতত ঐিাসনই আমরা উিব।
লুই লোমাস মার্া ঝুখকসয় সায় খদসয় সামসনর খদসক নজর খদল।
ঘখড়র খদসক একবার তাকাল।
লবাসটর স্পীে বাখড়সয় খদল লস।
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৭
শুসয় পড়সলও আহমদ মুসার ঘুম এসলা না লচাসি।
লকমন একটা অস্বখস্ত মসন।
উসি বসল। বসসও ভাল লাগল না। উসি বযালকখনসত এল লস। দু’তলার
বযালকখন। পখশ্চম খদসক খদগন্ত খবস্তৃত আটলাখন্টক। সখতযই সুন্দর এই লরস্ট
হাউসটা।
উপসর চারটা লবে রুম, খনসচর তলায় চারটা।
লগাটা ওপর তলাটাই দিল কসরসে আহমদ মুসারা।
এক রুসম মখশসয় খলটল। অে রুসম ওমর বায়া এবং লুই লোমাস।
তৃতীয় রুমখটসত এখলসা লগ্রস এবং খপসয়রা লপখরন এবং অেখটসত আহমদ মুসা।
সবাই ঘুখমসয় পসড়সে। রাত তিনও অসনকটা বাখক।
আহমদ মুসার ঝুলন্ত বযালকখন লর্সক পখশ্চম, দখক্ষণ উত্তর খতন খদগই
লদিা যায়।
আটলাখন্টসকর অন্ধকার লসৌন্দসযথ লচাি আটসক খগসয়খেল আহমদ মুসার।
চাুঁদ খবহীন রাসতর তারকা িখচত অন্ধকার আকাশ লযমন আহমদ মুসার ভাসলা
লাসগ, লতমখন ভাসলা লাসগ রাসতর অন্ধকার সমুদ্র। এ অন্ধকার সমুসদ্র আকাসশর
গভীরতা লতা আসেই, তার সাসর্ আসে সমুসদ্রর সরব কর্া বলা। অন্ধকার লর্সক
উসি আসা এ কর্াসক অনসন্তর একটা কন্ি বসল আহমদ মুসার মসন হয়। এর লয
কত অর্থ করা যায়, কত লয মহাকাবয রচনা করা যায়।
হিাৎ উত্তর লর্সক লভসস আসা গাখড়র হসনথ চমসক উসি আহমদ মুসা
উত্তর খদসক তাকাল।
খকেুই লদিসত লপলনা।
খকেুক্ষণ খনরবতা।
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তারপর লসই হনথ আবার লবসজ উিল। পরপর দু’বার। লসই সাসর্ খটলার
খনসচর সমভূখমসত একখট গাখড়র লহেলাইট লদিসত লপল আহমদ মুসা। গাড়ীর
গখত খটলার খদসকই।
গাখড়খটর হনথ এই খদ্ব্তীয় বার লশানার সাসর্ সাসর্ই আহমদ মুসার লগাটা
লদহ প্রবল এক উষ্ণ লরাত বসয় লগল।
ব্ল্যাক ক্রসসর গাখড়? আসসে এই লরস্ট হাউসসর খদসক?
সংসগ সংসগই আহমদ মুসার মসন হসলা লযমন কসর তার সন্ধান
লপসয়খেল ওরা, লসভাসবই খক এিানকার সন্ধান ওরা লপল? তাহসল ওমর বায়া
খকংবা এখলসার লপাশাক পখরেদ বা অে লকান খকেুসত িান্সখমটার চীপ লসট করা
আসে?
আর ভাবসত পারল না আহমদ মুসা।
ব্ল্যাক ক্রসসর গাড়ী দ্রুত ঢাল লবসয় উসি আসসে খটলার শীসিথ অবখস্থত
লরস্ট হাউসসর খদসক।
আহমদ মুসা েুটল তার ঘসরর খদসক। ঘুমাবার লপাশাক পাোবার সময়
লনই। তাড়াতাখড় লস লস্টনগান ও খরভলবারটা তুসল খনসয় েুটল খনসচ। ব্ল্যাক
ক্রসসক খকেুসতই লরস্ট হাউসস ঢুকসত লদয়া যাসব না। এিাসন এসস একবার ওরা
লভতসর ঢুকসত পড়সত পারসল ওসদর লিকাসনা কখিন হসব সুতরাং আসগই
লিকাসত হসব ওসদর।
লনসম লগল আহমদ মুসা খনসচ।
লকউ লজসগ লনই।
আহমদ মুসা গাড়ী বারান্দায় এসস দাুঁড়াল।
লরস্ট হাউসসর একখট মাত্র লগট লসটা উত্তর খদসক। খনসচ উপতযকা লর্সক
এুঁসক লবুঁসক উসি আসা রাস্তা লগসট এসস লিসকসে। লগটটা বড় এবং মজবুত।
একজন সাবথক্ষখণক দাসরায়ান লর্সক লগসট।
সব সময় সকল লমহমাসনর জসেই লগট লিালা। সুতরাং লকউ চাইসল
সংসগ সংসগই লগট িুসল লদয়া হয়।
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আহমদ মুসা একবার মসন করল লগটমযান খনসিধ করসব িুলসত। খকন্তু
তার আর সময় হসলা না। ওরা এসস লগসে।
আহমদ মুসা চারখদসক তাখকসয় গাখড় বারান্দার দখক্ষণ খদসক পখশ্চম প্রান্ত
লঘুঁসি পার্সরর উুঁচু োটফসমথর ওপর একটা ভাস্কযথ লদিসত লপল।
আহমদ মুসা েুসট খগসয় ভাস্কসযথর লবখদর আড়াসল বসল।
িুখশ হসলা আহমদ মুসা। লসিাসন বসস লগট লর্সক গাখড় বারান্দা পযথন্ত
লগাটা রাস্তা এবং গাখড় বারান্দা লর্সক লরস্ট হাউসসর খরখসপশন পযথন্ত সবটুকু
জায়গা পখরষ্কার নজসর পড়সে।
লরস্ট হাউসসর বাইসরর লসই লগটটা িুসল লযসত লদিল আহমদ মুসা।
লগট খদসয় এক এক কসর লভতসর প্রসবশ করল ওরা সাত জন ললাক।
গাখড় লভতসর না লনয়া লর্সক আহমদ মুসা বুঝল, ওরা দ্রুত কাজ লসসর
খফরসত চায়।
সাত জসনর হাসতই লস্টনগান।
আহমদ মুসাসদর গাখড় লগসটর লভতসর গাখড় পাখকথং এ দাুঁখড়সয় খেল।
এই সময় একজন বাইসর লগল। পরক্ষসনই পাজাসকালা কসর কাউসক
এসন লফসল খদল লগসটর লভতসর। ললাকখট দাসরায়ান। তার হাত পা লবুঁসধ লফলা
হসয়সে।
লয ললাকখট তাসক বাইসর লর্সক খনসয় এল লসই তাসক আহমদ মুসাসদর
গাখড়র খদসক ইংখগত কসর খক লযন খজসেস করল।
তারপসরই লসই ললাকখট পসকট লর্সক সাইসলন্সার লাগাসনা খপস্তল লবর
কসর গাখড়র খদসক এখগসয় লগল। গাখড়র সামসনর দু’খট চাকায় গুলী কসর ফুসটা
কসর খদল।
আহমদ মুসা ভাবল, এই ললাকখটই সম্ভবত দসলর সদথার।
গাখড়র চাকা ফুসটা কসর লদয়ার পরই তারা একসাসর্ দ্রুত খবড়াসলর
খনুঃশসব্দ েুসট এল গাখড় বারান্দার খদসক।
আহমদ মুসা মসন মসন িুবই কষ্ট লপল ওসদর অসহায়ত্ব লদসি।
একটা ব্রাস ফায়াসর ওরা সবাই লশি হসয় যাসব।
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আহমদ মুসার লস্টনগানটা উিসত চাইল না। এই ভাসব মানি হতযায় তার
মন খবসদ্রাহী হসয় উসি। যখদও জাসন এসদর না মারসল ওরাই মারসব তবুও।
ওরা সবাই গাখড় বারান্দায় এসস লপৌুঁসেসে।
আহমদ মুসা ভাস্কসযথর লপেসন উসি দাুঁড়াল। তারপর ওসদর উসেশ্য
কসর বলল, লতামরা ধরা পসড় লগসে। লঘরাও হসয়ে লতামরা। লস্টনগান ও
খরভলবার মাখটসত লফসল ..................।
আহমদ মুসার কর্ার শব্দ লপসতই ওরা সাুঁ কসর ঘুসর দাুঁখড়সয়খেল আহমদ
মুসার খদসক। সংসগ সংসগই লস্টনগাসনর বযাসরল উুঁচু হসয়সে তাসদর। গুলীর বৃখষ্ট
েুসট এল আহমদ মুসার খদসক।
আহমদ মুসা লস গুলীর লরাসতর মসধয কর্া লশি না কসর বসস পড়ল।
ভাস্কসযথর আড়াসল না র্াকসল আহমদ মুসার লদহ ঝাুঁঝরা হসয় লযত। ভাস্কসযথর
গাসয় ললসগ খেটসক পড়া বুসলসটর স্তূপ গসড় উিল ভাস্কসযথর লগাড়ায়।
আহমদ মুসা বসস পসড়ই লস্টনগান চালাল ওসদর লক্ষয কসর। ওপসক্ষর
গুলীসত খকেুটা লেদ পড়ল।
সংসগ সংসগ আহমদ মুসা চখকসত ওখদসক একবার তাখকসয় লস্টনগাসনর
বযাসরল খকেুটা ঘুখরসয় খনল। গাড়ী বারান্দায় লকান আড়াল লনই। গাড়ী বারান্দা
লর্সক খরসসপশসন ঢুকার আসগ আড়াল পাওয়ার লকান উপায় নাই।
আহমদ মুসার গুখলর মুসি ওরা লসই লচষ্টাই কসরখেল। খকন্তু গুলী তাসদর
লরহাই লদয় খন। গাড়ী বারান্দা ও খরসসপশসনর দরজা পযথন্ত ৬খট লাশসক আহমদ
মুসা পসড় র্াকসত লদিল।
আসরকজন লকার্ায়? চমসক উিল আহমদ মুসা।
সংসগ সংসগ লস চারখদসক সতকথ দৃখষ্ট খনসক্ষপ করল।
লদিল, একজন সাসপর মত এখগসয় আসসে ভাস্কসযথর খদসক। লস এসস
লপৌসে লগসে ভাস্কসযথর লগাড়ায় পার্সরর েযাট ফরসমর কাসে।
আহমদ মুসা খনুঃশসব্দ পার্সরর েযাট ফরমখটর ওপর উসি ঝাুঁখপসয় পড়ল
খনসচ ব্ল্যাক ক্রসসর ললাকখটর ওপর।
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ঝাুঁখপসয় পসড়ই আহমদ মুসা তার হাসতর খপস্তল লকসড় খনসয় েুসড় লফসল
খদল।
ললাকখট প্রার্খমক ধাক্কা কাখটসয় আহমদ মুসাসক গাসয়র ওপর লর্সক েুসড়
লফসল খদসয় প্রবল লবসগ উসি দাুঁড়াল।
আহমদ মুসা খেটসক পসড় লগল।
ললাকটা ব্ল্যাক ক্রসসর এই অখভযাসনর লনতাই হসব। এই ললাকটাই
আহমদ মুসাসদর গাখড়র টাওয়ার ফুসটা কসর খদসয়খেল এবং ব্ল্যাক ক্রসসর
ললাকসদর সামসন এসগাবার সময় এই ললাকখটই লনতৃত্ব খদসয়খেল।
ললাকটা উসি দাুঁখড়সয় ঝাুঁখপসয় পড়ল আহমদ মুসার ওপর।
আহমদ মুসা গখড়সয় সসর লগল।
ললাকটার খবশাল বপু আেসড় পড়ল মাখটসত।
আহমদ মুসা গখড়সয় সসর খগসয়ই উসি দাুঁড়াল।
ললাকটা শুসয় লর্সকই একটু গখড়সয় এসস লচাসির পলসক দু’খট পা েুসড়
মারল আহমদ মুসার দুই পা লসক্ষয।
আকখস্মক এই আঘাসত লগাড়া কািা গাসের মত পসড় লগল আহমদ মুসা।
উসি দাুঁখড়সয় খেল ললাকটা। লস আবার ঝাুঁখপসয় পড়ল আহমদ মুসার
ওপর।
ললাকটা এসস পড়ার আসগই আহমদ মুসা তার দু’খট পা বুসকর কাসে
গুখটসয় খনসয়খেল। ললাকটা গাসয়র ওপর এসস পড়ার সংসগ সংসগই আহমদ মুসা
পা দু’খট খদসয় তাসক েুসড় লফলল।
উসে খগসয় আহমদ মুসার লপেসন পসড় লগল ললাকটা।
উসি দাুঁখড়সয়খেল আহমদ মুসা।
ললাকটা পসড় খগসয়ই এবার খরভলবার লবর করল। খকন্তু খরভলবার তাক
করার আসগই আহমদ মুসা লাখর্ েুড়ল তার খরভলবার ধরা হাত লসক্ষয।
খেটসক পসড় লগল ললাকটার হাত লর্সক খরভলবার।
আহমদ মুসা েুসট খগসয় তুসল খনল তার খরভলবার।
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খকন্তু খরভলবার খনসয় উসি দাুঁড়াসতই লদিল আহমদ মুসা, ললাকটার হাত
উদযত হসয়সে একটা েুখর েুসড় মারার জসে।
আহমদ মুসা তাসক লস সুসযাগ আর খদল না। খিগার খটপল খরভলবাসরর।
একটা বুসলট খগসয় তার কপাল ফুসটা কসর ঢুসক লগল।
অফুট একটা আতথনাদ কসর লুখটসয় পসড় লগল ললাকটা।
আহমদ মুসা লস লাসশর খদসক একবার তাখকসয় খফসর দাুঁড়াল এবং চলল
লরস্ট হাউসসর খদসক।
লরস্ট হাউসসর লযান্ে ললখে মখহলাসহ ওমর বায়ারা পাুঁচজন এসস
দাুঁখড়সয়সে খরসসপশন কসক্ষর দরজার বাইসর।
ভসয়, খবস্মসয় তাসদর লচাি োনাবড়া। ফযাকাসস হসয় তাসদর সবার মুি।
আহমদ মুসা খনকটবতথী হসতই লযান্ে ললখে বৃদ্ধা মখহলাখট লচাি কপাসল তুসল
বলল, এসব খক? এরা কারা?
হয়সতা োকাত হসব।
দাসরায়ান লকার্ায়?
লগসটর কাসে দাসরায়ানসক লবুঁসধ লফসল লরসিসে।
তুখম বৎস িুব সাহসী। এতগুসলা োকাতসক সামাল খদসয়ে। র্ামল
একটু। তারপর আবার বলা শুরু করল, তুখম লদিখে নাইট লড্রস পসরই লবখরসয়ে।
লটর লপসল খক ভাসব।
ইশ্বর সাহাযয কসরসেন।
‘খকভাসব?’ খবস্ময় লযান্ে ললখের লচাসি-মুসি।
আহমদ মুসা বলল সব কাখহনী। লশসি বলল, ‘আমাসদর এিখন চসল
লযসত হসব।’
‘লকন? লকন?’
‘আখম লতা োকাতসদর লমসরখে। ওসদর সার্ীরা আমাসদর ওপর চড়াও
হসত পাসর।’
‘তুখম ফরাসী পুখলসশর ওপর আস্থা রাি না? তাোড়া পুখলশসক এসদর
কর্া বলসব লক, তুখম োড়া?’
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‘দাসরায়ান আমার লচসয় লবখশ জাসন। আপখন খবল লরখে করুন মযাোম।’
বসল আহমদ মুসা ওমর বায়াসদর বলল, ‘লতামরা বতখর হও। এিখন
লবরুসত হসব।’
আহমদ মুসারা সবাই ওপসর উিসত লাগল।
আহমদ মুসা ভাই আমার জসে আপনার এত কষ্ট। সহ্ হসে না
আমার।’ উিসত উিসত বলল ওমর বায়া।
আহমদ মুসা র্মসক দাুঁড়াল। সবাই দাুঁড়াল তার সাসর্।
আহমদ মুসা তাকাল ওমর বায়ার খদসক। বলল, ‘একজন মুসলমাসনর
মত কর্া বল ওমর বায়া। জীবনটাই একটা সংগ্রাম। এ সংগ্রাসম হাখস আসে
কান্নাও আসে।’
‘স্যখর।’ বলল ওমর বায়া।
‘ওরা কারা জনাব? সখতযই োকাত?’ বলল এখলসা লগ্রস।
‘না, ব্ল্যাক ক্রস।’
‘ওরা খক আবার হামলা করসত আসসব এিাসন?’
‘না। কারণ আমরা চসল যাখে।’
পাুঁচ খমখনসটর মসধয বতখর হসয় লবখরসয় এল সবাই।
খরসসপশসন দাুঁখড়সয়খেল লযান্ে ললখে।
আহমদ মুসা লযসতই একটা খলপ তুসল খদল আহমদ মুসার হাসত।
আহমদ মুসা নজর বুখলসয় লদিল, এক হাজার ফ্াংক।
আহমদ মুসা লযান্ে ললখের হাসত পাুঁচশ’ ফ্াংসকর খতনখট লনাট তুসল
খদল।
খতনখট লনাসটর খদসক তাখকসয়ই বৃদ্ধা লযান্ে ললখে আকণথ হাসল। বলল,
‘তুখম িুব ভাসলা লেসল। লতামার লযমন সাহস, লতমখন মন। তুখম ঈশ্বরসক
ভালবাস, তাই না বাো?’
‘খনশ্চয়।’
‘লবশ লবশ। িুব ভাসলা। আখমও গীজথায় যাই। অসনসকই যাই না। বসল,
সমস্যা বাখড়সয় লাভ খক?’
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‘অসন্ধরা তা বলসবই। ধমথসক যারা বাদ খদসয়সে, তাসদর সমস্যা শত
সহর গুণ লবসড়সে।’ বসল আহমদ মুসা লযান্ে ললখেসক শুসভো জাখনসয় পা
বাড়াল বাইসর লবরুবার জসে।
সবাই লবখরসয় এল আহমদ মুসার সাসর্।
‘আমাসদর গাখড়র টায়ার লতা ওরা নষ্ট কসর লগসে। এিিা টায়ার লতা
লনই গাখড়সত।’ বলল এখলসা লগ্রস।
‘ওসদর গাখড় লগসটর বাইসর দাুঁখড়সয় আসে। ও গাখড়সতই আমরা যাব।’
সকসলর মুি উজ্জ্বল হসয় উিল।
গাখড়সত উসি এল সবাই।
গাখড় তন্ন তন্ন কসর িুুঁজল আহমদ মুসা। এক টুকসরা কাগজও লকার্াও
লপল না। এমনখক গাখড়র ব্ল্ু বুক এবং ড্রাইখভং লাইসসন্সও না।
ড্রাইখভং সীসট উসি বসসখেল আহমদ মুসা।
পাসশই বসসখেল লুই লোমাস। বলল, ‘এিন আমরা খপসয়রা খকংবা
আমার বাসায় লযসত পাখর।’
‘এিন খসদ্ধান্ত লনয়ার একটা সময়!’ প্রর্সম লুই লোমাসসর খদসক, পসর
লপেসন তাখকসয় বলসত শুরু করল আহমদ মুসা, ‘লুই লোমাস লয প্রস্তাব খদসয়সে,
লস জসে তাসক ধেবাদ। খকন্তু আমরা, মাসন আখম, ওমর বায়া এবং এখলসা লগ্রস
লযিাসনই যাসবা, লসটাই ব্ল্যাক ক্রসসর টাসগথট হসয় উিসব ওরা জানসত পারসলই।
অর্চ খবপদ যত কমাসনা যায়, ততই ভাসলা। সুতরাং লুই লোমাস খকংবা খপসয়রা
যাসত ব্ল্যাক ক্রসসর সসন্দসহর বাইসর র্াসক, এজসে এিন তাসদর বাখড়সত খফসর
যাওয়া দরকার।’
কর্াটা শুসন খপসয়রার মুিটা লোট্ট হসয় লগল। বলল, ‘যুখক্ত খহসসসব
আহমদ মুসা ভাইজাসনর সাসর্ আখম একমত। খকন্তু যুখক্তই সবখকেু নয়। আখম ও
লুই লোমাস খকেুসতই আপনাসদরসক এই অবস্থায় লেসড় খদসত পাখর না। আহমদ
মুসা ভাই হসলও পারসতন না।’
‘আপনার পখরকল্পনা খক জনাব?’ বলল লুই লোমাস।
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‘আখম এিন পযাখরসস লযসত চাই। লসিাসন খগসয় পরবতথী কাযথক্রম খিক
করব।’

‘তাহসল আমরাও পযাখরস যাব।’ বলল খপসয়রা।
‘এিন লকার্াই যাখে?’ বলল লুই লোমাস।
‘লসটা তুখমই বলসব। আপাতত শহসরর আসশপাসশ বা পযাখরসসর পসর্র
ওপর লকান লরস্ট হাউসস উিসত চাই। খবশ্রাম হসব। লসই সাসর্ এ গাখড় বাদ খদসয়
অে লকান গাখড় লজাগাড় করসত হসব। আমার গাখড়টা পসড় আসে খপসয়রার
লরস্টুসরসন্টর সামসন। ওটা আনসল নতুন লকান গাখড় আর লাগসব না। খকন্তু তার
আসগ এখলসা লগ্রস ও ওমর বায়ার লপাশাক পাোসত হসব। আমারও। এগুসলাসত
‘ওয়যারসলস িান্সখমটার খচপ’ আসে বসল আখম খনখশ্চত। এই িান্সখমটার খচপই
লরস্ট হাউসস ব্ল্যাক ক্রসসক লেসক এসনখেল।’
‘আমার বাসায় এ ধরসনর লপাশাক পাওয়া যাসব। যাবার পসর্ খনসয়
যাব।’ বসল খপসয়রা একটু লর্সম আবার শুরু করল, ‘আপনার লস গাখড় ওিাসন
লনই। আমার বান্ধবীসক অে লকার্াও সখরসয় রািসত বসলখে।’
‘ধেবাদ খপসয়রা। কিন কসরে এটা?’
‘আপনার গাখড় আখম খচনতাম। আপনাসক ধসর খনসয় যাবার পর আমার
এক বান্ধবীসক খদসয় এটা কসরখে আখম।’
‘তুখম িুব বুখদ্ধমতী। লতামাসক আবার ধেবাদ।’
‘ওসয়লকাম ভাইজান।’
‘আমাসদর এ শহর লর্সক দশ মাইল দূসর ইসলর নদীর তীসর পযাখরস
গামী লরাসের ওপরই কসয়কটা লরস্ট হাউস আসে। ওগুসলারই লকান একখটসত
উিসত পাখর আমরা।’ বলল লুই লোমাস।
‘ধেবাদ লুই লোমাস। সুন্দর খসসলকশন লতামার।’

ইসলর লোট একটা নদী।
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পূসবথ অল্প দূসরর পাহাড় লর্সক লবখরসয় আটলাখন্টসক খগসয় পসড়সে।
সুন্দর নদী।
নদীর দু’তীসরই টুযখরস্ট লরস্ট হাউস। অসনকগুসলা।
দুভথাগয আহমদ মুসাসদর। লরস্ট হাউসগুসলা একদম ফুল। উইকএন্ে
হওয়ার কারসণই এই দশা।
অবসশসি খতন লরস্ট হাউসস তাসদর েয়জসনর জায়গা হসলা। একখটসত
দুই, আসরকখটসত খতন এবং অেখটসত একজন।
খতনখট লরস্ট হাউসই পাশাপাখশ।
দু’খট রুম লযিাসন পাওয়া লগল, লসিাসন র্াকল এখলসা লগ্রস এবং
খপসয়রা। খতন কক্ষ লযিাসন পাওয়া লগল লসিাসন র্াকল ওমর বায়া, লুই লোমাস
ও খলটল এবং তৃতীয়খটসত র্াকল আহমদ মুসা স্বয়ং।

ব্ল্যাক ক্রস প্রধান খপসয়সর পল লক্রাসধ উন্মত্ত প্রায়। তার লহে লকায়াটথাসরর
লগাটা জনশখক্তই প্রায় ধ্বংস হসয় লগসে ওমর বায়াসক আটকাসত খগসয় আহমদ
মুসার হাসত। খপসয়সর পল খবশাল সভাকসক্ষর খবশাল লটখবসলর সামসন বসস
খনসজর চুল খনসজই খেুঁড়সে লযন।
তার সামসন দাুঁখড়সয় আসে তার বযখক্তগত খনরাপত্তা অখফসার োন্তন।
তার মার্া খনচু।
‘বল খক কসর এত বড় ঘটনা ঘটল?’
‘স্যার এর উত্তর লদবার জসে লকান দাখয়ত্বশীল অখফসার লহে
লকায়াটথাসর অবখশষ্ট লনই।’ মার্া খনচু লরসিই বলল োন্টন।
‘আখম বুঝসত পারখে না োন্টন, ব্ল্যাক ক্রসসর অপরাসজয় অপাসরশন
কমান্োর আসব দুরুয়া-এর মত ললাক তার বাোই করা আড়াই েজন গােথসহ
খনহত হসলা লহে লকায়াটথাসর। তবু একজন আহমদ মুসাসক ওরা প্রখতসরাধ করসত
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পারল না, ওমর বায়াসক উদ্ধার কসর খনসয় লগলই। এমন অখবশ্বাস্য ঘটনা খকভাসব
ঘটল?’
‘স্যার, আমাসদর ললাসকরা এবং আসব দুরুয়া লচষ্টার ত্রুখট কসরখন। না
হসল তাসদর সবাইসক এভাসব জীবন খদসত হসতা না।’
‘গদথভ োন্টন, এটাই লতা জ্বালার কারণ। একজন আহমদ মুসা বন্দী
হসয়ও এত বড় ঘটনা ঘখটসয় চসল লগল।’
‘স্যার সবাই বসল, ওর সাসর্ মুসলমানসদর আল্লাহ স্বয়ং নাখক কাজ
কসরন।’
‘গদথভ, আমসদর সাসর্ ঈশ্বর পুত্র খযশু লনই?’
‘স্যার, ঈশ্বর পুত্র মানি মাত্র। আর ওসদর সাসর্ লিাদ ঈশ্বর আসেন।
তার ওপর আমরা গীজথায় যাই না।’
‘আবার লগ্রট গদথভ। আখম তুখম গীজথায় যাই না, খকন্তু অসনসকই লতা যায়।
তাোড়া আমরা লতা খবশ্ববযাপী খযশুর সাম্রাজয কাসয়সমরই লচষ্টা করখে।’
এই সময় খপসয়সর পসলর ইন্টারকম কর্া বসল উিল। কর্া বলসে
ইনফরসমশন চীফ। তার কণ্ঠ: ‘স্যার এই মাত্র জানা লগল, লরস্ট হাউস লা
আটলাখন্টক-এ আমাসদর সাতজন ললাকসক খনহত পাওয়া লগসে। তাসদর মসধয
আমাসদর সহকারী কমান্োর ভলসতয়ারও রসয়সে।’
র্ামল কণ্ঠ।
মুহূসতথ খপসয়সর পসলর লচাি-মুি আগুসনর মত লাল হসয় উিল। গসজথ
উিল তার কণ্ঠ, ‘িবর এটুকুই? আসরা বসলখন লয, মুসলমানসদর আল্লাহ স্বয়ং
লনসম এসস ওসদর হতযা কসর লগসে! যত্ত সব গদথভ।’
খপসয়সর পসলর হাসত খসগাসরসটর একটা পাইপ খেল। লসটা েুসুঁ ড় লফসল
খদসয় উসি দাুঁড়াল। পায়চাখর করসত লাগল। তার লচাি দু’খট লাল এবং চুল উস্কুিুস্কু। উন্মসত্তর মত লদিাসে তাসক।
এক সময় পাইচাখর র্াখমসয় োন্টসনর খদসক লচসয় বলল, ‘োন্টন, বুঝসত
পারে, ব্ল্যাক ক্রস সখতযই আজ দারুণ সংকসট। বলসত লগসল ব্ল্যাক ক্রসসর হাত-
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পা সব লভসঙ লগসে। ওমর বায়া শখনর মতই আমাসদর হাসত এসসখেল। শখনটাসক
আবার যখদ হাসত লপতাম, তাহসল লগাটাই খচখবসয় লিতাম।’
বসল খপসয়সর পল এসস ধপ কসর লচয়াসর বসস পড়ল।
‘ওমর বায়া শুধু নয় স্যার, ওকুয়াই লতা আমাসদর এ খবপসদ লফসলসে।’
ধীসর ধীসর বলল োন্টন।
‘চুপ গদথভ, ওকুয়া লতা তার স্বাসর্থ খকেু করসে না। যা করসে তা ঈশ্বর
পুত্র খযশুর সাম্রাজয প্রখতষ্ঠার জসেই।’
খপসয়সর পসলর লটখলকম আবার কর্া বসল উিল। কণ্ঠ ইনফরসমশন
চীসফর। তার কসণ্ঠ উসত্তজনা। বলল, ‘স্যার, আমাসদর ওয়যারসলস িাখফক
কনসিাল জানাল, ‘আমাসদর সহকারী অপাসরশন কমান্োর ভলসতয়ার লয গাখড়
খনসয় ‘লা আটলাখন্টক’ লরস্ট হাউসস খগসয়খেল, লসই গাখড়টা লমারসলি গামী লরাে
ধসর এখগসয় এিন ইসলর নদীর তীসর খগসয় দাুঁখড়সয় আসে। প্রায় ৩০ খমখনট ধসর
ওয়যারসলসসর ভূ-প্রাখন্তক খবখমং খস্থর রসয়সে।’
‘লস জায়গা লকানটা খচখহ্নত কসরা।’ লটখবসল এক দারুন মুষ্ঠাঘাত কসর
বলল খপসয়সর পল।
‘খচখহ্নত করা হসয়সে স্যার। গাখড়খট দাুঁখড়সয় আসে ইসলর নদীর তীসর
‘লা উসলর’ লরস্ট হাউসস।’ বলল ইনফরসমশন চীফ।
লাফ খদসয় উসি দাুঁড়াল খপসয়সর পল। বলল, ‘োন্টন, তুখম খগসয় গাখড়
লরখে কর। আখম আসখে।’
‘আপখন খনসজই যাসবন স্যার?’
‘আর লক আসে গদথভ?’
দু’খতন খমখনসটর মসধযই খপসয়সর পসলর গাখড় যাত্রা করল ইসলর নদীর
‘লা ইসলর’ লরস্ট হাউসসর উসেসশ্য।
খপসয়সর পসলর গাখড় যিন ‘লা ইসলর’ লরস্ট হাউসসর সামসন লপৌুঁেল,
তিন রাত লবশ বাখক।
গাখড় লর্সক লাফ খদসয় নামল খপসয়সর পল।
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খিক ‘লা আটলাখন্টসক’ লয গাখড়টা তাসদর খগসয়সেল, লসটা দাুঁখড়সয়
আসে।

খপসয়সর পল তার ‘মাস্টার খক’ খদসয় গাখড়টা িুসল লভতসর একবার নজর
বুখলসয় গাখড়র দসরাজা বন্ধ কসর েুটল লরস্ট হাউসসর খরসসপশসনর খদসক।
খরসসপশসন বসসখেল একখট লমসয়।
খপসয়সল পল লমসয়খটর সামসন খনসজর কােথ লমসল ধসর বলল, ‘গত এক
ঘণ্টায় লরস্ট হাউসস লক লক এসসসে জানসত চাই।’
লমসয়খট উসি দাুঁখড়সয় একটা স্যালুট কসর বলল, ‘এক খমখনট স্যার
বলখে।’
লমসয়খট লরখজস্টাসরর ওপর নজর বুখলসয় বলল, ‘এক ঘণ্টার মসধয
এসসসে একজন খনসগ্রা। নাম ওমর। হখস্ত আকৃখতর একজন এসসসে, নাম খলটল।’
নামটা উচ্চারণ করসত খগসয় লমসয়খট হাসল।
খকন্তু খপসয়সর পসলর লচাি দু’খট জ্বসল উিল আগুসনর মত। আর খনসগ্রার
নাম ওমর শুসন লচাি দু’খট তার উজ্জ্বল হসয় উসিখেল খবজসয়র আনসন্দ।
‘গত এক ঘণ্টার মসধয আসরকজন তরুণ এসসসে। নাম লুই লোমাস।’
বলল খরসসপশখনস্ট লমসয়খট।
‘লগাল্লায় যাক লতামার লুই লোমাস। তুখম বল, ‘খনসগ্রা’ ওমর এবং
‘খলটল’ নাসমর ললাকখট লকার্ায় আসে।’ অধধযথ কসণ্ঠ বলল খপসয়সর পল।
‘ওরা পাশাপাখশ দুই কসক্ষ রসয়সেন। সাত তলায়। নাম্বার ৭১৫ এবং
৭১৬।’
লমসয়খটসক ধেবাদটুকুও না জাখনসয় খপসয়সর পল তার লপেসনর
ললাকসদর বলল, ‘লতামরা এস আমার সাসর্।’
বসল খপসয়সর পল েুটল খলফসটর খদসক।
খপসয়সর পসলর হাসত খরভলবার। অে সকসলর হাসত লস্টনগান।
ওরা খলফসট উসি লগসল খরসসপশখনস্ট লমসয়খটর সহকারী কাুঁপসত
কাুঁপসত এসস খরসসপশখনস্ট লমসয়খটসক বলল, ‘পুখলসশ লটখলসফান কর
তাড়াতাখড়।’
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খরসসপশখনস্ট লমসয়খটর মুি ভসয় ফযাকাসস হসয় লগসে। বলল, ‘পুখলসশর
বাপ ওরা। পুখলশসক বলসল লকান ফল হসব না।’
‘লক ওরা?’
‘কর্া বাখড়ও না। কাসজ যাও। ঝাসমলা করসল আমাসদর জানটাও
যাসব।’
খরসসপশখনসস্টর কর্া লশি না হসতই ব্রাস ফায়াসরর শসব্দ লগাটা লরস্ট
হাউসটাই লযন লকুঁসপ উিল।
খরসসপশখনস্ট তার ফযাকাসস মুি এবং লচাি ভরা আতংক খনসয় ধপ কসর
লচয়াসর বসস পড়ল।
ব্রাস ফায়াসরর আবারও শব্দ হসলা এবং তার পসরই খলফসটর দরজা িুসল
লগল। লনসম এল খপসয়সর পল।
তার লপেসন কসয়কজন লস্টনগানধারী ওমর বায়াসক চযাংসদালা কসর
খনসয় লবখরসয় এল খলফট লর্সক।
তারা দ্রুত খরসসপশন লর্সক লবখরসয় গাখড়র খদসক েুটল।
খরসসপশন লর্সক লবখরসয় যাবার সময় খপসয়সর পল খরসসপশখনস্টসক
লক্ষয কসর বলল, ‘খরসসপশখনস্ট, কষ্ট কসর লতামরা ‘খলটল’-এর লাশটা সখরসয়
লফসলা। পুখলশসক বলসত পার লয, ‘ব্ল্যাক ক্রস একজন খবশ্বাসঘাতকসক মৃতযু দণ্ড
খদসয়সে।’
খপসয়সর পল ওমর বায়াসক খনসয় তার গাখড়সত উিল। বলল, ‘লতামরা
সবাই এ গাখড়সত ওি। শুধু একজন আমাসদর ঐ গাখড়টা ড্রাইভ কসর লপেসন
লপেসন এস।’
খপসয়সর পসলর গাখড় চলসত শুরু করল।

লস্টনগাসনর শব্দ লর্সম লযসতই লুই লোমাস দরজা িুলল। প্রর্সম লস
বুঝসত পাসরখন লকান রুসম খক ঘটসে। ঘুম ভাঙার পর মসন হসয়খেল লগাটা লরস্ট
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হাউসই লযন বুসলসট ঝাঝরা হসে। খকন্তু পাসশই যিন কসক্ষর দরজায় লস্টনগাসনর
গুলী বৃখষ্ট হসলা, তিন বযাপারটা বুঝসত পারল লস। এরপর লস রুদ্ধশ্বাসস অসপক্ষা
কসরসে লয, পরবতথী আক্রমণ তার ঘসরই আসসে। খকন্তু আসসখন। লস্টনগাসনর
গুলী লর্সম যাবার পর লস ধীসর ধীসর দরজা িুসল লবখরসয় এসসসে। বুখদ্ধমান লুই
লোমাস লদিল, ওমর বায়ার ঝাুঁঝরা হসয় যাওয়া ঘসরর দরজা লিালা। ঘর িাখল।
েযাত কসর উিল লুই লোমাসসর মন। ব্ল্যাক ক্রস আবার ধসর খনসয় লগল ওমর
বায়াসক!
লুই লোমাস ‘খলটসল’র ঘসরর সামসন এসস লদিল, খলটসলর ঝাঝরা হসয়
যাওয়া লদহ লমসঝসত পসড় আসে। তার ঘসরর দরজাও বুসলসট ঝাঝরা হসয়
যাওয়া।
হিাৎ আহমদ মুসার কর্া মসন হসলা লুই লোমাসসর। খতখন এিাসন
র্াকসল খনশ্চয় এই ঘটনা ঘটত না। খক বলসবন খতখন এসস লদিসল। খবসশি কসর
লুই লোমাসসক অক্ষত লদসি! সখতয লুই লোমাস খকেুই করসত পাসরখন।
খবরাট একটা আসবগ লুই লোমাসসর বুক ফুুঁসড় আসসত চাইল। লসই
আসবসগ তার লচাি লফসট এল অশ্রু।
এই সময় পাসশর দু’খট ঘসরর দরজা িুসল লবখরসয় এল লসৌময দশথন
একজন ভদ্রসলাক এবং একজন তরুণী।
লুই লোমাসসক ভাঙা দরজার সামসন দাুঁখড়সয় র্াকসত লদসি ভদ্রসলাক
খজসেস করল, ‘খক ঘসটসে? ঘটনা খক?’
ভদ্রসলাসকর প্রসশ্ন লুই লোমাসসর আসবগ আরও লযন উর্সল উিল। লস
কর্া বলসত পারল না। লচাসি অশ্রু লবসড় লগল।
ভদ্রসলাক একটু এখগসয় এসস ঘর দু’খটর খদসক নজর বুখলসয় লুই
লোমাসসক হাত ধসর লটসন তার ঘসর প্রসবশ করল।
তরুণীখটও তার ঘসরর দরজা লটসন এ ঘসর এসস ঢুকল।
তারা সন্ধযায় পযাখরস লর্সক লসন্ট লপাল লে খলউন যাবার পসর্ এিাসন
এসস উসিসে। গত চারখদন আহমদ মুসার লকান িবর লোনা পায়খন। উখদ্ব্গ্ন লোনা
আহমদ মুসার সন্ধাসন খপতাসক খনসয় এসসসে।
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ঘসর প্রসবশ কসর খমসশল োখতখন লচয়াসর বসল।
লোনা খগসয় তার আব্বার খবোনায় বসল।
খম. োখতখন লুই লোমাসসক অবখশষ্ট লচয়ারখটসত বসসত বলল।
খকন্তু লুই লোমাস খমসশল োখতখনর লসৌময দশথন অখভজাত লচহারার খদসক
তাখকসয় লচয়াসর বসসত লগল না। দাুঁখড়সয়ই র্াকল।
খক ঘসটসে বল?’ বলল খমসশল োখতখন।
‘আপখন লদিসলন, একজনসক ওরা হতযা কসর লগসে।
আসরকজনসক ধসর খনসয় লগসে।’
‘ওরা কারা?’
লুই লোমাস খমসশল োখতখনর খদসক তাকাল। তার লচাসি-মুসি শংকা।
উত্তর খদল না প্রসশ্নর।
‘ভয় কসরা না, লরস্ট হাউস কতৃপ
থ ক্ষ এবং পুখলশসক আখম লটখলসফান
কসরখে। ওরা এসস যাসব।’ খমসশল োখতখন অভয় খদসয় বলল।
‘ওরা ব্ল্যাক ক্রস।’
‘ব্ল্যাক ক্রস?’ খমসশল োখতখন এবং লোনা এক সাসর্ই উচ্চারণ করল।
তাসদর লচাি-মুসিও ফুসট উিল শংকার োপ।
‘ব্ল্যাক ক্রসসর সাসর্ লতামাসদর খক খবসরাধ? লতামরা কারা?’
‘অসনক কর্া স্যার।’
‘বল। পুখলশসকও লতা জানাসত হসব!’ বলল খমসশল োখতখন।
‘আমরা ঘণ্টা িাসনক আসগ এ লরস্ট হাউসস এসস উসিখে। আমরা
পাুঁচজন। খতন জন এিাসন খেলাম। দু’জন লমসয় আসে পখশ্চম পাসশর লরস্ট
হাউসস এবং আসরকজন পূবথ পাসশর লরস্ট হাউসস।’
‘ওসদর িবর খদসয়ে?’
‘না স্যার। মার্া আমার গুখলসয় লগসে। আপনার লটখলসফান বযবহার
করসত পাখর।’
‘অবশ্যই।’
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লুই লোমাস লটখলসফান করল আহমদ মুসার লরস্ট হাউসস। লরস্ট
হাউসসর এিসচঞ্জ ধরসল ১১ নং কসক্ষ খদসত বলল।
খকেুক্ষণ পর এিসচঞ্জ জানাল, ‘লটখলসফান ধরসে না।’
লুই লোমাস অনসরাধ করল, ‘িুবই জরুখর, দয়া কসর লেসক খদন।
এিাসন দুঘথটনা ঘসটসে।’
‘দুঘথটনার কর্া আমরা শুসনখে। ধরুন, লেসক খদখে।’
অল্পক্ষণ পসরই ওপার লর্সক জানাল, ‘ঘসর লকউ লনই। লগালাগুলীর
শসব্দর পরপরই উখন লবখরসয় লগসেন।’
লটখলসফান লরসি ধপ কসর বসস পড়ল লমসঝর ওপর লুই লোমাস। উসদ্ব্গ
ও হতাশায় লভসঙ পসড়সে লস।
‘খক হসলা, আসরা খকেু দুুঃসংবাদ?’
‘সবথনাশ হসয়সে স্যার, ঐ লরস্টুসরসন্ট খযখন খেসলন খতখনও লনই।
লগালাগুলীর শব্দ পাবার পর পরই খতখন লবখরসয় লগসেন।’
‘এসত সবথনাসশর খক আসে? উখন আসেন। আসসবন। লকার্াও হয়সতা
পাখলসয় আসেন।’
‘না স্যার। দুখনয়ার সব ললাক পালাসলও উখন পালাসত পাসরন না। আর
যিন খতখন লবখরসয়সেন, তিন এিাসন অবশ্যই আসসতন। তাুঁর খকেু ঘটল খকনা
আমার ভয় হসে।’
একটু র্ামল লুই লোমাস। তারপর বলল, ‘স্যার আখম উখি। পাসশর
লরস্ট হাউসস আমাসদর সার্ী দু’খট লমসয় আসে। ওসদর খকেু হসলা খকনা লদখি।
ওসদর একজন িুবই খবপদগ্রস্ত। লদিা মাত্র ব্ল্যাক ক্রসসর ললাসকরা ওসক সামসনর
ঘসরর এই ললাসকর মতই হয় িুন করসব, না হয় ধসর খনসয় যাসব।’
বসল উসি দাুঁড়াল লুই লোমাস।
লোনার মুসি গভীর খচন্তার োপ। অখনখশ্চসতর অন্ধকাসর খক লযন হাতসড়
লবড়াসে লস। বার বার আহমদ মুসার মুি তার হৃদসয় এসস উুঁখক খদসে। লুই
লোমাস উসি দাুঁড়াসল লোনা দ্রুত বলল, ‘আপখন লয খবপদগ্রস্ত লমসয়খটর কর্া
বলসলন তার নাম খক, রুম নাম্বার কত?’
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‘নাম এখলসা লগ্রস। নাম্বার ৩৩৩। পখশ্চম পাসশর লরস্ট হাউসখটই।’
লুই লোমাস লবখরসয় লগল ঘর লর্সক।
লুই লোমাস লবখরসয় লযসতই লোনা বলল, ‘আব্বা আমার মন িারাপ
লাগসে িুব। আখম লকান প্রমাণ খদসত পারসবা না। খকন্তু এসব ঘটনার মসধয আখম
লকন জাখন আহমদ মুসাসক লদিসত পাখে।’
‘তুখম এমখনসতই উখদ্ব্গ্ন। তাই এমন মসন হসে। ব্ল্যাক ক্রস কত ঘটনার
সাসর্ জখড়ত। লস ধরসনরই একটা খকেু এটা।’
‘ঐ অসহায় লমসয়টার কাসে লযসত ইসে করসে আব্বা। মসন হসে ওমর
বায়ার মতই লস ব্ল্যাক ক্রসসর একজন অসহায় খশকার।’
‘তুখম লতা জান, ব্ল্যাক ক্রসসর লকান বযাপাসর তুখম, আমরা জড়াই,
আহমদ মুসা তা পেন্দ কসর না।’
‘এটা ওর অখত সাবধানতা। খকন্তু খনসজর লবলায় উখন লমাসটই সাবধান
নন।’
‘মা তবুও তার অনপখস্থখতসত ঐ ধরসনর লকান খকেুসত জড়াসনা খিক হসব
না।’
‘জড়াব না আব্বা, আখম শুধু কর্া বলব ওর সাসর্। লদিুন, যতই অসুখবধা
লহাক আহমদ মুসা অসহাসয়র সাসর্ র্াসকন, খবপদ-আপসদর লতায়াক্কা না কসরই
েুসট যান তার সাহাসযয।’
‘ও লতা সাধারণ নয় মা। ও একাই একটা আসন্দালন। খিক আসে মা,
সকাল লহাক ওিাসন যাওয়া যাসব।’
খচন্তা ও উসদ্ব্গ-পীখড়ত মন খনসয় লোনা খফসর লগল তার কসক্ষ। ঘখড়র
খদসক তাখকসয় লদিল, ফজর নামাসজর সময় হসয় লগসে।
লোনা ওজু করার জসে টয়সলসট চসল লগল।
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সকাসল খনসচ লনসম খমসশল োখতখন লদিল, লরস্ট হাউসসর পাখকথং-এ
তাসদর গাখড় খেল, লস গাখড় এিন লনই। খবখস্মত হসয় লস লোনার খদসক তাকাল।
লোনারও লচাসি-মুসি খবস্ময়। বলল, ‘গাখড় লক খনসয় যাসব আব্বা? লক করাও
খেল।’
লোনা ও লোনার আব্বা খসখকউখরখট বসি খগসয় খজসেস করল গাখড়র
কর্া।
খসখকউখরখটর ললাক বলল, ‘বযাপারটা আমরা লরস্ট হাউস কতৃপ
থ ক্ষসক
জাখনসয়খে। আমাসদর খকেু করার খেল না স্যার।’
‘খক করার খেল না? খক ঘসটসে?’ বলল খমসশল োখতখন।
‘স্যার, যারা আমাসদর লরস্ট হাউসস হামলা কসরখেল, তারা চসল যাবার
সময় পূবথ পাসশর লরস্ট হাউসসর খদক লর্সক একজন েুসট আসস। লস আপনাসদর
গাখড়খট িুলসত লচষ্টা কসর। িুলসত না লপসর জানালার কাুঁচ লভসঙ লফসল লভতসর
ঢুসক গাখড়টা খনসয় যায়। তার হাসত খরভলবার খেল। আমরা খকেুই করসত পাখরখন
ভসয়।’
খমসশল োখতখন ও লোনা অবাক-খবস্মসয় পরস্পসরর খদসক তাকাল।
চসল এল তারা।
পখশ্চম পাসশর লরস্ট হাউসসর খদসক চলখেল লোনা এবং তার আব্বা।
দু’জসনর কারও মুসিই লকান কর্া লনই।
এক সময় লোনা বলল বযাপারটা খনসয় ভাবে আব্বা? এ ঘটনার অর্থ খক
দাুঁড়ায়?
‘খকেু খকেু বুঝসত পারখে। পূবথ পাসশর লরস্ট হাউসসর লয ললাকখট ঘর
লর্সক লবখরসয় লগসে বসল শুসনখেলাম আমরা, লসই সম্ভবত আমাসদর গাখড় খনসয়
লগসে।’
‘খিক বসলে আব্বা। আমারও তাই মসন হসে। খকন্তু আব্বা একটা অঙ্ক
খমলসে না।’
‘খক অঙ্ক?’
‘র্াক আব্বা।চল তাড়াতাখড় এখলসাসদর ওিাসন।’
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খতন তলায় ৩০ নাম্বার কক্ষ এখলসা লগ্রসসর। এ কসক্ষর পাসশরখটই
সম্ভবত খদ্ব্তীয় লমসয়খটর।
লোন নক করল ৩৩ নাম্বার কসক্ষর দরজায়।
দরজার লোর খভউ রসয়সে।
নক করার প্রায় সংসগ সংসগই দরজা িুসল লগল কসক্ষর।
দরজা িুসল খদসয় ‘গুে মখনথং’ বসল পাসশ সসর দাুঁড়াল লুই লোমাস।
‘গুে মখনথং’ বসল ঘসর প্রসবশ করল লোনা। তার আব্বা খম. োখতখন
লোনার পসর প্রসবশ করল ঘসর।
এখলসা লগ্রস কাুঁদখেল।
লচাি মুসে লসাজা হসয় বসল লস। তার পাসশই বসস আসে খপসয়রা।
লুই লোমাস দু’খট লচয়ার লটসন বসসত খদল খম. োখতখন এবং লোনাসক।
খম. োখতখন বসল।
লোনা বসার আসগ এখলসা লগ্রসসর খদসক লচসয় বলল, ‘আপখন খনশ্চয়
এখলসা লগ্রস। আপনার কর্া শুসনখে। কর্া বলসত এলাম। আমাসদরসক খবশ্বাস
করসত পাসরন।’
বসল একটু লর্সম লোনা আবার বলা শুরু করল, ‘উখন আমার আব্বা
খমসশল োখতখন লুই এবং আখম মাখরয়া লজাসসফাইন লুই।’
নাম শুসনই এখলসা লগ্রস, খপসয়রা লপখরন এবং লুই লোমাসসর লচাসিমুসি উৎসুকয ফুসট উিল। তাকাল তারা পরস্পসরর খদসক।
বলল খপসয়রা, ‘মাফ করসবন। নাম দু’খট আমাসদর পখরখচত। আমাসদর
বুরসবা রাজবংসশর নামগুসলার মত। আমাসদর এ ধারণা খক সতয?’
‘হ্াুঁ সতয। এ প্রসংগ র্াক। এিন বলুন, পূবথ খদসকর লরস্ট হাউস লর্সক
আপনাসদর লয ললাক লবর হসয় খগসয়খেল, খতখন খফসরসেন খক?’
লোনা যিন একর্াগুসলা বলখেল, তিন ওরা খতনজন উসি দাুঁখড়সয় মার্া
খনচু কসর বাউ করল োখতখন এবং লোনাসক।
বাউ কসর ওরা দাুঁখড়সয় র্াকল। লোনার প্রসশ্নর জবাব খদল লুই লোমাস।
বলল, ‘না, লফসরনখন।’
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‘ওর নাম খক?’
ওরা সবাই একটু খদ্ব্ধা করল। তারপর এখলসা লগ্রস বলল, ‘নাম আহমদ
মুসা।’
‘খযখন খকেোপ হসয়সেন খতখন খক ওমর বায়া?’ দ্রুত কাুঁপা কসণ্ঠ বলল
লোনা।
‘হ্াুঁ।’ বলল এখলসা লগ্রস। বসলই দু’হাসত মুি লঢসক লকুঁসদ উিল এখলসা
লগ্রস।
ওখদসক লোনা দ্রুত উসি তার আব্বার লকাসল মুি গুজল। অল্পক্ষণ পর
মুি তুসল বলল, ‘শুসনই বুসঝখেলাম, আহমদ মুসা না হসল মানসির জসে খবপসদর
লপেসন এমন কসর লকউ েুটসত পাসর না আব্বা।’ লোনার মুি অশ্রু লধায়া। বলসত
খগসয় তার কন্ি কান্নায় লভসঙ পড়ল।
লোনার এই কান্না লদসি লর্সম খগসয়খেল এখলসা লগ্রসসর কান্না।
এখলসা লগ্রস, খপসয়রা ও লুই লোমাস সকসলর লচাসিই অপার খবস্ময়।
তারা বুঝসত পারসে না, তাসদর রাজকুমারী ওমর বায়ার নাম জানল খক
কসর, আহমদ মুসার কর্া বসল কাুঁদসেই বা লকন?

পরবতথী বই

ক্রস এবং খক্রসসন্ট
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