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১ 
মরকাে দক্ষিণ অংরে মরকাভা নদী ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাদরদরে এরস 

‘ইউ’ টানন ক্ষনরেরে। এই ‘ইউ’ টারননে লেখারন কমরসামলকাো িাইওরে দক্ষিণ 
লেরক এরস মরকাভা নদী অক্ষিক্রম করে এক্ষিরে লিরে লসরদাভাো ক্ষেং-এে ক্ষদরক, 
লসখারন মরকাভা নদীে িীরে একক্ষট দুিন সদৃে বাক্ষি। 

বাক্ষিটাে ক্ষবোল লিরট একটা সুদৃশ্য সাইনরবার্ন। ললখা, ‘লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েন’। সাইনরবারর্ন ‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’-এে পক্ষেচে ক্ষদরি ক্ষিরে বলা 
িরেরে, ‘লসাশ্যাল ক্ষেসাচন ফে ন্যােনাল ইক্ষডটরেেন’। 

সেকােী কািরজ কলরম সংস্থাক্ষট একক্ষট জািীে এনক্ষজও। এই এনক্ষজও 
সাইনরবারর্নে আিারল এটাই লেট ক্ষবোরেে লির্রকাোটনাে। 

বাক্ষিটা এক সমে লসাক্ষভরেি োজবন্দীরদে বধযভূক্ষম বরল কক্ষেি 
লকক্ষজক্ষব’ে লজলখানা ‘লুক্ষবোংকা’ে অংে ক্ষেল। কক্ষমউক্ষনজরমে পিরনে পে 
বাক্ষিটা পক্ষেিযক্ত িে। এই পক্ষেিযক্ত বাক্ষিটাই ‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’-এে নারম 
লেট ক্ষবোে ক্ষকরন ক্ষনরেরে। লেট ক্ষবোে লুক্ষবোংকাে ‘লিক্ষেরটজ’ ক্ষিকই েিা কেরে 
এরক আে একটা বধযভূক্ষমরি পক্ষেণি করে। লুক্ষবোংকা ক্ষেল কক্ষমউক্ষনজম 
প্রক্ষিষ্ঠাে বধযভূক্ষম, লেট ক্ষবোরেে িারি এরস এটা এখন িরেরে রুেীেকেরণে 
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বধযভূক্ষম। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ভূিভনস্থ দু’ক্ষট িলা লেট ক্ষবোরেে োজননক্ষিক 
প্রক্ষিপরিে বধযভূক্ষম ক্ষিরসরব বযবৃতি িরছে। 

বাক্ষিটা দুিন সদৃে, কােণ পাাঁচিলা উাঁচু ক্ষবোট এলাকা ক্ষনরে তিক্ষে ক্ষবোট 
বাক্ষিটাে উত্তে ক্ষদরকে প্রধান লিটক্ষট োিা আে লকান দেজা, জানালা, কাক্ষননে, 
বযালকক্ষন ইিযাক্ষদ ক্ষকেুই লনই। বাক্ষিে বক্ষিরদনোরলে ক্ষনচ লেরক েীর্ন পেনন্ত প্রক্ষি 
পরনে ফটু দূেরে ক্ষবক্ষডং-এে চােক্ষদক ঘুরে একসাক্ষে করে ঘুলঘুক্ষল। ঘুলঘুক্ষলে 
আেিন এক বিনফরুটে লবক্ষে িরব না। 

দুিন সদৃে বাক্ষিে দক্ষিণ অংরে পাাঁচ িলাে ক্ষবোট একক্ষট িলঘে।  
ঘরে র্জন দুই বি সাইরজে কুেন লচোে। লচোেগুরলাে সামরন 

খাক্ষনকটা ফাাঁকা জােিা। ফাাঁকা জােিাটাে পরে প্রাে পাাঁচ ফুট উাঁচু একটা মঞ্চ। 
মরঞ্চে ক্ষিক মাঝখারন সাি ফুট উাঁচু আেও একটা মঞ্চ। মঞ্চক্ষটে আেিন 

পাাঁচ বিনফরুটে মি িরব। 
িলরুরমে লমরঝ লেরক এই মঞ্চক্ষটরক সক্ষলর্ লমরঝ ক্ষবক্ষেষ্ট বরল মরন িে। 

আসরল মঞ্চক্ষট দে ফটু কংক্ষক্ররটে লদোল ক্ষবক্ষেষ্ট একটা ফাাঁকা লচাঙা।  
িলঘরেে পাঁক্ষচেক্ষট লচোরে পাঁক্ষচেজন ললাক বরস। ওরদে ক্ষদরক িাকারল 

ওরদে লপাোক, স্বাস্থয, লচিাো, িাম্ভীেন ইিযাক্ষদ বরল লদে, ওো সবাই োক্ষেোে 
এক একজন ক্ষদকপাল। 

ওরদে ক্ষস্থে এবং সম্ভ্রমপূণন দৃক্ষষ্ট মরঞ্চে উপরে মরঞ্চে েীর্নরদেটাে উপে 
ক্ষনবদ্ধ। 

িারদে লচারখে সামরন বোবরেে মিই একটা লসানালী ক্ষসংিাসন উরি 
এল মরঞ্চে েীরর্ন। লসানালী ক্ষসংিাসরন লসানালী বরমন ঢাকা একজন মানুর্। মুরখও 
লসানালী মুরখাে। 

লসানালী ক্ষসংিাসনক্ষট মঞ্চ েীরর্ন উরি আসাে সারে সারে িরলে লচোরে 
বসা সকরল উরি র্ান িাি সামরন বাক্ষিরে মাো ক্ষনচু কেল। 

মঞ্চ েীর্ন লেরক িমিরম দু’ক্ষট েব্দ লবক্ষেরে এল, ‘বস লিামো।’ 
মাো ক্ষনচু করে বসল সবাই। 
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লসই কণ্ঠ আবাে ধ্বক্ষনি িরলা। মঞ্চ েীর্ন লেরক লভরস এল কো, 
‘োক্ষেোে িক্ষবনি সন্তানিণ, আপনারদে মাধযরম সকরলে প্রক্ষি আমাে শুরভছো।’ 

বরল একটু োমল। মুিূিনকাল পরে িম িম করে উিল লসই কণ্ঠ আবাে। 
বলল, ‘লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ, আমারদে ‘অপারেেন পযাক্ষেস প্ররজক্ট’ সম্পরকন 
বলাে জরন্য লিামারক ক্ষনরদনে ক্ষদক্ষছে।’ 

‘মিামান্য আইভান দীঘনজীবী লিান।’ 
বরল সামরনে সাক্ষে লেরক উরি দাাঁিারনা মাজুেভ একটা লঢাক ক্ষিরল 

আবাে শুরু কেল, ‘ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ও ফোসী োজপক্ষেবারেে সদস্য ক্ষপ্রে 
প্লাক্ষিক্ষনরক মরকা ক্ষনরে আসরি পাোে সাফলয বারদ আমারদে পযাক্ষেস অপারেেন 
বযেন িরেরে। োজকীে র্ারেেী ও োজকীে ক্ষেং-এে সন্ধান লপরেও এবং কাে 
কারে আরে লজরনও িা উদ্ধাে কেরি আমো বযেন িরেক্ষে। লসই ললাকরক ক্ষিন 
বাে ধরেও আমো আটকারি পাক্ষেক্ষন। লসখারন পািারনা প্রাে পুরো জনেক্ষক্ত 
আমারদে ধ্বংস িরে লিরে মাত্র একজন ললাকরক লমাকাক্ষবলা কেরি ক্ষিরে। 
আমো লসখারন আক্রমরণে পেনাে লেরক আত্মেিাে অবস্থারন লনরম এরসক্ষে। 
আিমদ মুসা ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ও ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক উদ্ধাে কোে জরন্য 
ইরিামরধযই োক্ষেো োত্রা করেরে বরল আমো জানরি লপরেক্ষে।’ োমল মাজুেভ। 

মঞ্চ লেরক লসই কণ্ঠ লবরজ উিল আবাে। বলল, ‘আেও সফলিা আরে। 
লেিক্ষেংরকা, উক্ষিনভ, মযারলনকভ, মারোভক্ষকে মি অপদােনরদে লদরে ক্ষফরে 
আসরি িেক্ষন। ওরদে জরন্য আমারদে লকান বুরলট খেচ কেরি িেক্ষন।’ োমল 
কণ্ঠক্ষট। 

িরল লচোরে বসা সকরলে মুখ ম্লান িরে লিল। লেট ক্ষবোরেে আইরন 
বযেনিাে লকান জােিা লনই। মৃিযুই এে একমাত্র মূলয। লচোরে উপক্ষবষ্ট সকরলে 
ম্লান মুরখ এই েক্ষবই লভরস উরিক্ষেল। 

মঞ্চ লেরক লভরস আসা কণ্ঠ োমরিই মাজুেভ সামরনে ক্ষদরক মাো নুইরে 
বরল উিল, ‘মিামান্য আইভান দীঘনজীবী লিান’। 

লসই কণ্ঠ আবাে। বলল, ‘ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ, লিামাে পক্ষেকল্পনা জানাও।’ 
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সামরনে সাক্ষেে মাজুেরভে পাে লেরক উরি দাাঁিাল একজন। মাো নুইরে 
সামরনে ক্ষদরক লদিটা একবাে ঝুাঁক্ষকরে বলল, ‘মিামান্য আইভান, আমারদে এ 
প্ররজরক্টে নাম ‘অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট’। সংরিরপ ওএফক্ষপ (OFP)। এে 
লিয, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক ক্ষসংিাসরন বক্ষসরে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি প্রক্ষিষ্ঠাে 
সেকােী প্রোস বানচাল কো এবং নিুন আইভারনে লনিৃরে োক্ষেোে লসই 
আইভারনে লিৌেব-েুি আবাে ক্ষফক্ষেরে আনা। এজরন্য এ প্ররজরক্টে মূল কাজ 
িরলা, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক িারিে মুরিাে মরধয োখা এবং আিমদ মুসারক 
িারিে মুরিাে এরন োজকীে র্ারেেী ও োজকীে আংক্ষট উদ্ধাে কো।’ োমল 
ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

কো লের্ করেও দাাঁক্ষিরে োকল। মরঞ্চে লসই কণ্ঠ লেরক বসাে ক্ষনরদনে 
এরল িরবই লস বসল। 

‘মাজুেভ, এবাে িুক্ষম বল।’ ধ্বক্ষনি িল মঞ্চ লেরক লসই কণ্ঠ। 
মাজুেভ উরি দাাঁক্ষিরে িাে ক্ষনচু মাো সামরনে ক্ষদরক একটু ঝুাঁক্ষকরে বলল, 

‘আমো মরন কেক্ষে, আিমদ মুসা োক্ষেো োত্রা করেরে। িরব আমো জানরি 
পাক্ষেক্ষন লস লকান পরে োক্ষেো আসরে। আমারদে অনুমান, লস আকােপে নে, 
স্থলপেরকই ক্ষনোপদ মরন কেরব। েিদূে জানা লিরে, লুই ক্ষপ্ররেস মাক্ষেো 
লজারসফাইন িাে সারে েরেরেন। আিমদ মুসা ও মাক্ষেো লজারসফাইন রুে 
অযারেক্ষস লেরক ক্ষভসা ক্ষনরেরে, ক্ষকন্তু ক্ষক নারম ক্ষনরেরে, ক্ষক লবরে ক্ষনরেরে িা আমো 
জানরি পাক্ষেক্ষন। িারদে ক্ষভসাে লকান দেখাি দূিাবারসে ক্ষভসা লসকেরন লনই। 
স্বেং োষ্ট্রদিূ িারদে ক্ষভসা ইসুয করেরেন এবং সমি লেকর্ন িাে কারেই েরেরে। 
আমারদে সূত্র মরন করেন লে, এমনও িরি পারে লে, িারদে লকান লেকর্নই 
অযারেক্ষসরি োখা িেক্ষন।’ 

‘িােপে?’ মাজুেভ োমাে সারে সারেই মঞ্চ লেরক কণ্ঠক্ষট ধ্বক্ষনি িরলা। 
‘লপালযাডর্, লচরকারলাভাক্ষকো, িাংরিেী, রুমাক্ষনো সীমারন্তে লে লকান 

পরেডট ক্ষদরে িাো োক্ষেো প্ররবে কেরি পারে। সীমারন্তই োরি িারদে ফাাঁরদ 
লফলা োে, এ জরন্য আমারদে ললাকরদে এবং ক্ষমত্র রুে পুক্ষলে ও বন্ধু লদরেে 
পুক্ষলেরদে আমো সিকন করে ক্ষদরেক্ষে।’  
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‘বরল োও।’ মাজুেভ োমরিই মরঞ্চে লসই কণ্ঠ ধ্বক্ষনি িল অরনকটা 
বজ্রপারিে মরিা। 

মাজুেভ আবাে শুরু কেল, ‘সেকারেে িৎপেিাে ক্ষদরক আমো নজে 
োখক্ষে। িাো এখন ক্ষনক্ষিি, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন োক্ষেোে। িাো িারদে লিারেন্দা 
ও পুক্ষলে বাক্ষিনীরক সবনাত্মক অনুসন্ধারনে ক্ষনরদনে ক্ষদরেরে। িারদে ধােণা, 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক মরকা অেবা ললক্ষননোরর্ই োখা িরেরে। িাো আেও 
ক্ষনক্ষিি িবাে পে কক্ষেং অপারেেরনও লেরি পারে।’ 

একটু লেরম একটা লঢাক ক্ষিরল আবাে শুরু কেল মাজুেভ। বলল, ‘ক্ষমিঃ 
প্লাক্ষিক্ষনরক োক্ষেোে ক্ষনরে আসাে িীব্র প্রক্ষিক্ষক্রোে সৃক্ষষ্ট িরেরে ফ্রারেে সেকােী 
মিরল। বযাপােটা প্রকাক্ষেি িরল জনিরণে চারপ সেকাে খাোপ অবস্থাে পিরব। 
সুিোং ফোসী সেকাে হুমক্ষক ক্ষদরছে, সেে িারক মুক্ষক্ত না ক্ষদরল িাো রুে 
সেকােরক জানারনা োিাও ইডটােরপাল ও জাক্ষিসংরঘে সািােয লনরব। আমো 
িারদে লবাঝাবাে লচষ্টা করেক্ষে লে, ফোসী ক্ষপ্রেরক খুবই সম্মারনে সারে লেরখক্ষে। 
আিমদ মুসারক আমারদে মুরিাে আনাে জরন্য আে লকান উপাে ক্ষেল না বরলই 
সামক্ষেকভারব িারক আমারদে পণবন্দী কেরি িরেরে। ক্ষকন্তু িাো এসব ক্ষকেুই 
শুনরি োক্ষজ নে। িাো আমারদে পরনে ক্ষদন সমে ক্ষদরেরে। এে মরধয িারক 
ক্ষেক্ষলজ কেরি িরব। আে ইরিামরধয ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক ফোসী প্রধানমিীে সারে 
কো বলরি ক্ষদরি িরব।’ োমল মাজুেভ। 

‘এসবই লিামারদে বযেনিাে মাশুল। লিামো এক লোকো আিমদ 
মুসারক িারিে মুরিাে আনরি বযেন িরে ধরে এরনে এক ফোসী বুরিা 
ভদ্ররলাকরক।’ 

একটু োমল মঞ্চ লেরক েুরট আসা কণ্ঠক্ষট। পেিরণই আবাে িজনন করে 
উিল, ‘লিামো বুরিারক িাণ্ডা কে। পােরল িারক োক্ষজ কক্ষেরে িাে পক্ষেবারেে 
জরন্য িাে কাে লেরক লমরসজ নাও লে, ক্ষিক্ষন ভাল আরেন। সেেই লদরে 
ক্ষফেরবন। লদখ, লরিয লপৌাঁোে আরি এসব ক্ষনরে আমো লকান ঝারমলাে পিরি 
চাই না।’ 
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মরঞ্চে ক্ষসংিাসনক্ষট নরি উিল। লসই সারে জ্বরল উিল মরঞ্চ একটা নীল 
বাক্ষি। 

মুিূরিনই িরল লচোরে বসা সকরল েরিে মি উরি দাাঁিাল। সকরল 
সমস্বরে বরল উিল, ‘দীঘনজীবী লিান, মিামান্য আইভান।’ 

মঞ্চ লেরক লসই কণ্ঠ িম িম করে লবরজ উিল, ‘ দীঘনজীবী লিাক োক্ষেো। 
দীঘনজীবী লিান োক্ষেোে মিান সন্তানো। শুরন োখ সবাই, বযেনিা ও বযেন দু’ক্ষটই 
োক্ষেো ও োক্ষেোে মিান জনিরণে েত্রু।’ 

িাে কণ্ঠ োমাে সারে সারেই লসই স্বণন ক্ষসংিাসন িাক্ষেরে লিল মরঞ্চে 
বুরক। 

সবাই সাে লবাঁরধ এরক এরক লবক্ষেরে লিল িল লেরক। 
িল লেরক লবক্ষেরেই লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ অপারেেন 

ফেচুন প্ররজক্ট (OFP)-এে প্রধান ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভরক কারন কারন বলল, ‘চলুন, 
ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে কারে এখক্ষন লেরি িরব।’ 

ক্ষমিঃ ক্ষখেভ মাো লনরি সাে ক্ষদল। 
মাজুেরভে পারেই িাাঁটক্ষেল আরেকজন। লস মাজুেভরক লিয করে 

বলল, ‘ক্ষমিঃ মাজুেভ, আিমদ মুসারক ক্ষক আমো লবক্ষে গুরুে ক্ষদক্ষছে না?’  
প্রশ্ন কেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। রুে লসনাবাক্ষিনীে সদয বেখািকৃি 

প্রক্ষিভাবান এক েুবক লজনারেল। চেমপন্থী আচেরণে জরন্য িারক লসনাবাক্ষিনী 
লেরক বেখাি কো িরেরে। লসনাবাক্ষিনীরি োকাকালীন সমরেই লস লেট 
ক্ষবোরেে সক্ষক্রে কমনী ক্ষেল। এখন লস লেট ক্ষবোরেে েীর্ন অপারেেন কমাডর্াে। 

প্রশ্ন শুরন িাসল মাজুেভ। বলল, ‘আমো িারক গুরুে ক্ষদক্ষছে না। এই 
গুরুে লস আদাে করে ক্ষনরেরে।’ 

‘আক্ষমও ক্ষকেু জাক্ষন িারক। এই ধেরনে গুরুেপূণন িারক মরন কোই িাে 
লমাকাক্ষবলাে আমো দুবনল িরে পিাে কােণ।’ 

‘আপনাে এই মরনাভাবরক আক্ষম অক্ষভনক্ষন্দি কেক্ষে, ক্ষকন্তু লসই সারে 
সাবধানও কেক্ষে। কাউরক ওভােএক্ষিরমট কোে মরধয িক্ষি আরে, ক্ষকন্তু কাউরক 
আডর্ােএক্ষিরমট কোে িক্ষি অরনক লবক্ষে।’ বলল মাজুেভ। 



জারেে গুপ্তধন  8 

 

‘এই নীক্ষিকো অবশ্যই স্মেণরোিয, ক্ষকন্তু একজন এক্ষেোনরক আমো 
খুব লবক্ষে উপরে িুরলক্ষে। ওখান লেরক িারক নামারি িরব।’ 

‘ধন্যবাদ ক্ষনরকালাস। একজন অপারেেন কমাডর্ারেে কাে লেরক 
আমো এটাই চাই। ক্ষকন্তু আবাে বক্ষল, আিমদ মুসাে বযাপারে সাবধান।’ মাজুেভ 
বলল। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে দুই িজননী দুই কারন ঢুক্ষকরে বলল, ‘দুবনলিাে 
সূচক এই কোগুরলা আক্ষম শুনরি চাই না, ক্ষমিঃ মাজুেভ।’ 

মাজুেভ িাসল। বলল, ‘দুবনলিাে কো শুরন িজম কোই ক্ষকন্তু সবলিাে 
লিণ লজনারেল।’ 

‘একটা েুরদ্ধে জরন্য ো সিয, িা একজন বযক্ষক্তে লিরত্র সিয কোে 
প্ররোজন লনই ক্ষমিঃ মাজুেভ।’ 

‘ব্রারভা ক্ষমিঃ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। এই ধেরনে লর্সপারেট লোদ্ধাই 
আমারদে প্ররোজন।’ বলল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

করেক মুিূিন ক্ষিনজনই চুপচাপ। 
নীেবিা ভাঙল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। বলল মাজুেভরক লিয করে, 

‘একটা অপ্রাসক্ষিক প্রশ্ন ক্ষজরেস কেরি পাক্ষে?’ 
‘এখন আপনাে জরন্য সব প্রশ্নই সংিি ধরে োখুন।’ মাজুেভ বলল। 
‘আমো এখন লকান লরিয কাজ কেক্ষে, লদেরপ্রমিীন ক্ষবরদরেে ক্রীিনক 

সেকারেে পিন ঘটারনা, না জারেে গুপ্তধন দখল?’ প্রশ্ন কেল ক্ষনরকালাস 
বুখাক্ষেন। 

‘এখন প্রেম ও প্রধান লিয জারেে গুপ্তধন দখল। এই দখরলে মাধযরম 
আমো োক্ষেোে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি চালু করে সেকারেে লের্ েিাে প্রোসরক 
নস্যাৎ কেরি চাই। এই গুপ্তধরনে অেনেক্ষক্তই আমারদেরক সািােয কেরব 
োক্ষেোে জরন্য োক্ষেোে সেকাে কারেম কেরি এবং গুপ্তধরনে নকোে জরন্য 
চাই োজকীে আংক্ষট এবং োজকীে আংক্ষটে জরন্য আিমদ মুসারক।’ 
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‘ক্ষকন্তু আক্ষম বুঝরি পােক্ষে না, আিমদ মুসারক িারি লপরলই ক্ষক োজকীে 
আংক্ষট এবং র্ারেেী আমো লপরে োব? ওগুরলা ক্ষক ক্ষিক্ষন আমারদে লদবাে জরন্য 
পরকরট করে ক্ষনরে আসরেন?’ 

‘িা িেরিা ক্ষনরে আসরেন না। ক্ষকন্তু কান টানরল মাো আসাে মি, 
আিমদ মুসা িারি এরল ক্ষজক্ষনসও িারি এরস োরব।’ বলল মাজুেভই। 

‘িা আসরি পারে। ক্ষকন্তু লসটা িরি পারে পযাক্ষেস লেরক ক্ষনরে আসাে 
বযাপাে। আমো লকন আিমদ মুসারক োক্ষেোে লটরন ক্ষনরে আসক্ষে। পযাক্ষেরস 
িারক এবং ক্ষজক্ষনসগুরলারক একসারে পাওো সিজ ক্ষেল।’ 

‘লস লচষ্টা লিা িরেরে লজনারেল।’ 
‘লকান লচষ্টারকই লের্ লচষ্টা বলা ক্ষিক নে।’ 
‘িা ক্ষিক। ক্ষকন্তু ঘটনাে সারে লুই োজপক্ষেবাে জক্ষিরে পিাে পে ফ্রাে 

আমারদে জরন্য ক্ষনোপদ ক্ষেল না। এ ক্ষদকটা আপক্ষন ক্ষনিে স্বীকাে কেরবন।’ 
লজনারেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন লকান উত্তে ক্ষদল না। ভাবক্ষেল লস। িাে 

মুখ আরিে লচরে এখন প্রসন্ন। 
‘প্রশ্ন লের্ লিা ক্ষমিঃ ক্ষনরকালাস?’ 
বলল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ িাক্ষসমুরখ ক্ষনরকালারসে ক্ষদরক িাক্ষকরে। 
‘ক্ষজ্ব, আপািি। এখন আসরি পাক্ষে স্যাে?’ মাজুেভ ও ক্ষখেরভে ক্ষদরক 

িাক্ষকরে িাক্ষসমুরখ বলল ক্ষনরকালাস। 
‘গুর্ নাইট লজনারেল ক্ষনরকালাস।’ প্রাে একসারেই বরল উিল মাজুেভ 

এবং ক্ষখেভ। 
মাজুেভ ও ক্ষখেভ ক্ষিরে একটা ক্ষলফরট প্ররবে কেল। 
ক্ষলফট ক্ষিরে োউডর্ ললারে োমল। 
ক্ষলফট লেরক লবক্ষেরে মাজুেভ ও ক্ষখেভ ক্ষবোল এক চেরে  এরস দাাঁিাল। 

ক্ষবোলিাে জরন্য চেে বরল মরন িে, ক্ষকন্তু আসরলই এটা একটা িলরুম। লদখরি 
ক্ষর্োকৃক্ষি। িরলে চােক্ষদক ঘুরে ঘরেে সাক্ষে। ক্ষর্োকৃক্ষি এই িলরুরমে মাঝখারন 
ক্ষলফট কি। কিক্ষটে চােক্ষদরক চােটা ক্ষলফট। চােটা ক্ষলফরটে ক্ষিনক্ষটে দেজা 
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লেরক লবরুরলই লাল কারপনরট ক্ষিরে পা পরি। লাল কারপনরটে ক্ষিনক্ষট োিা লসাজা 
এক্ষিরে সাক্ষেবদ্ধ ঘরেে ক্ষিনক্ষট কক্ষেরর্ারে ক্ষিরে প্ররবে করেরে। 

ক্ষকন্তু মাজুেভ ও ক্ষখেভ লে ক্ষলফট লেরক বাইরে লবরুল, লসখারন লাল 
কারপনট লনই এবং লসই দেজা লেরক লসাজা এরিারল ঘেগুরলাে সাক্ষেরি লকান 
কক্ষেরর্ােও পাওো োে না। ক্ষকন্তু পাওো োে একটা বন্ধ দেজা। 

মাজুেভ ও ক্ষখেভ ক্ষলফট লেরক লবক্ষেরে চেরে  মুিূিনকারলে জরন্য 
দাাঁিাল। চােক্ষদরক একবাে িাকাল। িােপে ক্ষলফরটে দেজা লেরক নাক বোবে 
লসাজা এরিারলা। দাাঁিাল ক্ষিরে বন্ধ দেজাে সামরন।  

সংরি সংরিই দেজা খুরল লিল। 
দেজাে পরেই লোট্ট একটা কি। করিে মাঝখারন একটা লটক্ষবল। 

লটক্ষবরলে ক্ষিন ক্ষদরক েেটা লচোে। 
ঘরে ঢুরক মাজুেভ ও ক্ষখেভ লটক্ষবরলে দু’পারেে দু’ক্ষট লচোরে ক্ষিরে 

বসল। 
বসাে সারে সারেই করিে দেজা বন্ধ িরে লিল এবং লিাটা কিক্ষট দ্রুি 

ক্ষনরচ নামরি শুরু কেল। 
কিক্ষট এক জােিাে ক্ষিরে ক্ষস্থে িরলা। সারে সারেই মাজুেভ ও ক্ষখেভ 

লচোে লেরক উরি দাাঁিাল। সংরি সংরি খুরল লিল করিে দেজা। 
মাজুেভ ও ক্ষখেভ কি লেরক লবক্ষেরে লেখারন পা োখল, লসটা একটা 

প্রেি কক্ষেরর্াে। সাদা কারপনরট লমািা। 
কক্ষেরর্াে ধরে িাাঁটক্ষেল মাজুেভ ও ক্ষখেভ। 
কক্ষেরর্ােক্ষটে একদম লের্ প্রারন্ত আরেকটা প্রেি কক্ষেরর্াে। উত্তে-

দক্ষিরণ প্রসাক্ষেি। এ কক্ষেরর্ােক্ষটে পূবন ধাে লঘাঁরর্ পাাঁচক্ষট স্বিি কি। কি না বরল 
এগুরলারক ক্ষভআইক্ষপ সুযট বলাই ভাল। ক্ষবোল করিে প্ররিযকক্ষটরি েেনকি, 
ড্রইং ও র্াইক্ষনং কি েরেরে। েরেরে প্রেি বাে। 

পাাঁচক্ষট করিে দক্ষিণ ক্ষদক লেরক ক্ষিিীে করিে দেজাে সামরন ক্ষিরে 
দু’জন দাাঁিাল। 

দেজাে একদম মুখ বোবে উাঁচুরি একটা ক্ষর্ক্ষজটাল কী-লবার্ন। 
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মাজুেভ িজননী ক্ষদরে কী-রবারর্নে করেকটা পরেরডট নক কেল। 
খুরল লিল দেজা। 
সুসক্ষিি করিে একটা সুদৃশ্য লচোরে বরস প্লাক্ষিক্ষন। িাে সামরন 

লটক্ষবল। লটক্ষবরল লবে ক্ষকেু বই। একটা বই লখালা ক্ষেল প্লাক্ষিক্ষনে সামরন। 
‘লভিরে আসরি পাক্ষে ক্ষপ্রে প্লাক্ষিক্ষন?’ বলল মাজুেভ। 
দু’জরনে পারেে েরব্দ ওরদে ক্ষদরক ক্ষফরে িাক্ষকরেক্ষেল প্লাক্ষিক্ষন। 
ওরদে লদরখই মুখটা অপ্রসন্ন িরে উরিক্ষেল প্লাক্ষিক্ষনে। ক্ষকন্তু মুরখ িাক্ষস 

লটরনই বলল, ‘আসুন।’ 
প্লাক্ষিক্ষনরক ধন্যবাদ ক্ষদরে লটক্ষবরলে সামরন লদোল বোবে োখা লসাফাে 

বরস পিল মাজুেভ ও ক্ষখেভ। 
বরসই মাজুেভ বলল, ‘সম্মাক্ষনি ক্ষপ্রে, আমো দুিঃক্ষখি, অরন্যে পারপে 

লখসােি আপনারক ক্ষদরি িরছে।’ 
‘কাে পারপে কো বলরেন?’ 
‘লকন, আিমদ মুসাে পারপই লিা আপক্ষন বন্দী?’ মাজুেভই বলল। 
‘আপনারদে ক্ষপ্ররেরসে লদো দাক্ষেে লস পালন কেরি চারছে েি ক্ষবপদ 

মাোে ক্ষনরে। দাক্ষেে পালন, সিিা, ওোদা েিা ইিযাক্ষদ ক্ষক পাপ?’ 
‘লস অনাহুি ক্ষবরদেী। আমারদে বযাপারে িিরিপ িাে অন্যাে।’ 
‘লস অনাহুি নে। আপনারদে ক্রাউন ক্ষপ্ররেরসে িাো লস দাক্ষেেপ্রাপ্ত।’ 
‘মান্যবে, খৃিান িো পক্ষিরমে েত্রু একজন ব্লাক্ষর্ এক্ষেোরনে পরি 

আপনাে এই পিপাক্ষিে লিাকে। আমারদে সািােয কো আপনাে কিনবয।’ 
‘মজলুরমে পি লনো লিাে নে। লিৌেরবে। সম্পদ আত্মসারি সািােয 

কো ক্ষক তবধ?’ 
‘আমো দুিঃক্ষখি, আপনাে অসুক্ষবধা আপক্ষন বািারছেন ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন। 

সািােয েক্ষদ না করেন, আপনাে কন্যাও িািরল আমারদে পণবন্দী িরে এখারন 
আসরব। সুন্দেী ফোসী ক্ষপ্ররেস রুেরদে িারি পিা ক্ষক িাে সম্মারনে জরন্য 
মানানসই িরব?’ 
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চমরক উরি ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন িাকাল মাজুেরভে ক্ষদরক। ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে োন্ত 
মুরখ এবাে ক্ষকেু উরিরিে ক্ষচহ্ন ফরুট উরিরে। 

িাসল মাজুেভ। বলল, ‘ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন, আপক্ষন েিটা সম্মারনে, আিমদ 
মুসাে বািদত্তা আপনাে কন্যা আমারদে কারে িিটা সম্মারনে নে।’ 

প্লাক্ষিক্ষন ক্ষনরজরক অরনকটা সামরল ক্ষনরেরে। বলল, ‘এই ভে লদক্ষখরে 
আমাে কারে আপনাো ক্ষক চারছেন?’ 

‘আমো লেভারব বলব লসভারব একটা ক্ষচক্ষি আপক্ষন ক্ষলখরবন আপনাে 
লমরেরক উরেশ্য করে। এই ক্ষবক্ষডং-এে একজন সুইপাে আপনাে টাকাে ললারভ 
ক্ষচক্ষিক্ষট অক্ষি লিাপরন ক্ষনরে লপৌাঁোরব ফোসী দূিাবারস।’ 

‘িােপে?’ 
‘িােপে আপনাে জানাে আে ক্ষকেু লনই।’ 
‘িােপরেে কো আক্ষম বলক্ষে। আমাে ক্ষচক্ষি লপরে আমাে লদো ক্ষিকানাে 

েুরট আসরব আমাে লমরে এবং আপনাো িারক পণবন্দী কেরবন।’ 
‘বরলক্ষে লিা, এই সিরোক্ষিিা কেরল আপনাে লমরেে িারে আমো িাি 

লদব না। আপনাে লমরে আমারদে েত্রু নে, েত্রু আমারদে আিমদ মুসা।’ 
প্লাক্ষিক্ষন ক্ষচন্তা কেল। ভাবল, আিমদ মুসাে জরন্য এ ধেরনে ক্ষচক্ষিরি 

লকান িক্ষি-বৃক্ষদ্ধ আরে ক্ষকনা? এ ক্ষচক্ষিে মন্দ ক্ষদক লিা পক্ষেষ্কাে, ক্ষকন্তু লকান ভাল 
ক্ষদকও আরে ক্ষকনা। অরনক ভাবনাে পে লস বলল, ‘ক্ষচক্ষি কাল ক্ষনরে আসরবন, 
ক্ষলরখ লদব।’ 

‘ধন্যবাদ ক্ষপ্রে।’ বরল মাজুেভ ও ক্ষখেভ উরি দাাঁিাল। 
লবক্ষেরে এল িাো ঘে লেরক। 
ক্ষলফট ক্ষদরে উিরি উিরি ক্ষখেভ বলল, ‘িাে লমরেরক পণবন্দী কোে 

ভে লদখারনারি কাজ িরেরে। এখন ক্ষেকাে ফাাঁরদ পিরলই িে।’ 
‘ফাাঁরদ পিরিই িরব। ফোসী দূিাবারস ক্ষচক্ষিটা লপৌাঁোে সারে সারে 

ফযারে িা চরল োরব পযাক্ষেরস লর্ানা লজারসফাইরনে কারে। আে লর্ানা 
লজারসফাইন লপরল সংরি সংরিই িা লস জানারব আিমদ মুসারক।’ 

িাসল ক্ষখেভ। িাসল মাজুেভও। 
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লক্রমক্ষলরন প্রধানমিীে কি।  
প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে এবং লকক্ষজক্ষব প্রধান মােনাল জুকভ এক 

লটক্ষবরল মুরখামুক্ষখ বরস। 
কো বলক্ষেল মােনাল জুকভ। 
‘না, আক্ষম মরন কক্ষে, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে উদ্ধাে এবং োক্ষেোে 

ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি লঘার্ণাে কাজ আমো ক্ষেক্ষর্উল অনুসারে মারচনই কেরি 
পােরবা।’ 

‘ক্ষকন্তু ‘মরন কক্ষে’ বলরেন, ক্ষনক্ষিি নে লকন? এখারনই আমাে উরিি।’ 
বলল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 

মােনাল জুকভ িাসল। বলল, ‘ঈশ্বরেে জরন্য ক্ষকেু লেরখক্ষে। ক্ষবর্েটা 
সম্ভরবে মরধয না োকরল ‘মরন কক্ষে’ বলিাম না। লকান সরন্দি লনই, ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেনরক এখন িে মরকারি, না িে লসইডট ক্ষপটাসনবারিন োখা িরেরে। আে 
আিমদ মুসাে কারে োজকীে ক্ষেং ও র্ারেেী েরেরে, লসটাও জানা লিরে। এবং 
আিমদ মুসা কযাোক্ষেরনে সন্ধারন োক্ষেো এরসরে, লসটা আমারদে পযাক্ষেস 
দূিাবাস জাক্ষনরে ক্ষদরেরে।’ 

‘আিমদ মুসা আমারদে জরন্য সমস্যা নে। কযাোক্ষেনরক আমো িারি 
লপরল, ঐ ক্ষজক্ষনসগুরলা কযাোক্ষেরনে িারি আসরব এবং িাে মাধযরম আসরব 
আমারদে িারি। সুিোং কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে কোটাই আসল ক্ষবর্ে। লস বযাপারে 
বল।’ 

‘এজরন্য আমো লদেবযাপী জাল লপরিক্ষে। ক্ষকন্তু সিয বলরি ক্ষক, লেট 
ক্ষবোে একটা অক্ষি দি, কুেলী এবং ক্ষিংস্র সংিিন। আমারদে প্রোসন, পুক্ষলে, 
এমনক্ষক লসনাবাক্ষিনীরিও ওরদে ললাক আরে। লবে ক্ষকেুরক ক্ষচক্ষহ্নিও আমো 
করেক্ষে। িারদে অরনকরক র্াবল এরজডট ক্ষিরসরব বযবিাে কেক্ষেলাম। ক্ষকন্তু 
দুভনািয, সকরলেই অপঘারি মৃিযু িরেরে। আমো মরন কেক্ষে, লেট ক্ষবোরেে 
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কারে িাো ধো পরি োে এবং লস কােরণই িাো ক্ষনিি িে। আমো আমারদে 
ললাকরদে আেও সাবধান করেক্ষে। ক্ষকন্তু ভীর্ণ সাবধান ওো। বাে বাে ওরদে 
কাোকাক্ষে িরেও আমো ওরদে িারে িাি ক্ষদরি পােক্ষে না।’ 

‘ক্ষনিে আপনারদে পক্ষেকল্পনা পাচাে িে লকান েকরম। পযাক্ষেরস 
মারোভক্ষক আমারদে এক ইক্ষঞ্চ এরিারি লদেক্ষন। এমন মারোভক্ষক ক্ষনিে আেও 
আরে।’ 

‘আক্ষম আপনাে সারে একমি স্যাে। আমো িারদেও সন্ধান কেক্ষে। 
ক্ষকন্তু সমস্যা িরলা, লেট ক্ষবোরেে চেম জািীেিাে ললািান ক্ষবরের্ করে 
িরুণরদে খুবই আকৃষ্ট কেরে।’ 

‘জাক্ষন আক্ষম। ক্ষবকৃক্ষি লকান সমেই সুস্থিারক অক্ষিক্রম করে না। স্বীকাে 
কেরি িরব, অরোিযিাই আমারদে বি বাাঁধা। পারভরলে ক্ষেরপারটন লদখলাম, একা 
এক মানুর্ আিমদ মুসা ক্ষিনবাে ওরদে ঘাাঁক্ষটরি প্ররবে করেরে এবং গুাঁক্ষিরে 
ক্ষদরেরে লেট ক্ষবোরেে লসখানকাে েক্ষক্তরক। ক্ষচন্তা কেরি ক্ষবস্মে লারি, লেট 
ক্ষবোরেে পযাক্ষেস অপারেেরন োওো লকান লনিাই বাাঁরচক্ষন।’ 

‘আপনাে সারে আক্ষম একমি স্যাে। আিমদ মুসাে িুলনা শুধু আিমদ 
মুসাই। ক্ষকেু ক্ষদন আরি লসডরাল এক্ষেোরিও লেট ক্ষবোরেে সারে আিমদ মুসাে 
লিাই িরেরে। লস লিাইরিও আিমদ মুসা মধয এক্ষেোে লেট ক্ষবোেরক ধ্বংস 
করেক্ষেল। সবরচরে ভাল িরিা েক্ষদ িারক আমো বযবিাে কেরি পােিাম।’ 

‘আমারদে োষ্ট্রদূি পারভল লিা লস লচষ্টা করেক্ষেল, ক্ষকন্তু লস আমারদে 
কোে আরসক্ষন।’ 

‘এেপেও োক্ষেোে এরস লস ো কেরব িা আমারদে সািারেযই আসরব। 
িারক অনুসেণ কেরলও আমারদে কাজ অরনক সিজ িরে লেরি পারে। এক 
ক্ষঢরল দুই পাক্ষখ মাোে সুরোি িরি পারে। লেট ক্ষবোে ও আিমদ মুসা দু’পরিেই 
একসারে সবননাে আমারদে জরন্য লাভজনক।’ 

‘ক্ষিকই বরলরেন। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে সারে আিমদ মুসাে সািাৎ ক্ষভন্ন 
লকান পক্ষেক্ষস্থক্ষিে সৃক্ষষ্ট কেরি পারে।’ 
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‘ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে সারে আিমদ মুসাে লপ্রম আপনাে েুু্ক্ষক্তরক সমেনন 
কেরে স্যাে।’ 

‘পারভরলে ক্ষেরপাটন অনুসারে বন্দী অবস্থাে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে সারে 
আিমদ মুসাে এ পেনন্ত দু’বাে সািাৎ িরেরে। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে এ ক্ষবশ্বাস 
িওো স্বাভাক্ষবক, আিমদ মুসাই একমাত্র িারক উদ্ধারেে জরন্য আন্তক্ষেকভারব 
লচষ্টা কেরে।’ 

‘ক্ষিক স্যাে।’ 
‘সুিোং আপক্ষন ক্ষিকই বরলরেন, লেট ক্ষবোে ও আিমদ মুসারক 

একসারে আমারদে সামরন লেরক সক্ষেরে লদোে মরধযই আমারদে লাভ।’ 
‘কাজটা সিজ িরব না।’ 
‘িা লিা বরটই। িরব সুক্ষবধা িরলা, আিমদ মুসা এখারন লকান োউডর্ 

সারপাটন পারব না। মধয এক্ষেোে িুক্ষকন কক্ষমউক্ষনক্ষটে ললাক োিা িারক সািােয 
কোে লকউ লনই। এরদে সংখযা খুবই নিণয। লচাখ োখরি িরব এরদে উপে। 
আিমদ মুসাে ললারকেন ক্ষর্রটক্ট কোে জরন্যও এটা প্ররোজন।’ 

‘আপনাে পোমেন খুবই গুরুেপূণন। আমো এক্ষদরক লিয োখব।’ 
‘িরব মােনাল জুকভ, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে মুিূিন পেনন্ত 

আমারদেরক খুব সন্তপনরণ এরিারি িরব।’ 
‘আমো এ বযাপারে সিকন স্যাে।’ 
লজনারেল জুকরভে কো লের্ িরিই ইডটােকরম প্রধানমিীে ক্ষপএস-এে 

িলা লোনা লিল। বলল, ‘স্যাে, জরুেী একটা ফাইল এরসরে।’ 
‘পািাও।’ ক্ষনরদনে ক্ষদল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 
বরল লকেনকী জুক্ষনেে িাে বাম পারেে কক্ষম্পউটাে স্ক্রীরনে ক্ষদরক 

িাকাল। িােপে ক্ষপ্রডটারেে একটা লবািারম নক কেল। 
সংরি সংরিই লবক্ষেরে এল কািরজে একটা লো েীট। 
েীটক্ষটে উপে একবাে নজে বুক্ষলরে িা এক্ষিরে ক্ষদল মােনাল জুকরভে 

ক্ষদরক। 
মােনাল জুকভও কািজক্ষটে উপে নজে লবালারি লািল। 
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‘লেট ক্ষবোে পািল িরে উরিরে আিমদ মুসারক ধোে জরন্য।’ বলল 
প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 

কািজ লেরক মুখ িুরল মােনাল জুকভ বলল, ‘িাই লিা লদখক্ষে। আিমদ 
মুসাে মি লদখরি বরলই ক্ষনক্ষিি না িরে একক্ষট দম্পক্ষিরক িিযা করে লফলল?’ 

‘িিযা কোে লিয অবশ্যই ক্ষেল না। ক্ষকন্তু স্বীকারোক্ষক্ত কোরি ক্ষিরে বযেন 
িওোে োরি প্রেরম িিযা করে স্ত্রীরক। িারিও স্বীকারোক্ষক্ত না কোে ললাকক্ষটে 
উপে লে ক্ষনেনািন চরল িারিই লস মাো োে।’ 

‘লবাঝা োরছে, পরেই আিমদ মুসারক পাকিাও কোে জরন্য লেট ক্ষবোে 
সবনাত্মক জাল লফরলরে। আিমদ মুসা ওরদে িারি লিরল েোসমরে লরিয লপৌাঁো 
আমারদে জরন্য লেমন কক্ষিন িরব, লিমক্ষন জারেে ধনভাণ্ডাে উদ্ধারেে চাক্ষবকাক্ষি 
লেট ক্ষবোরেে িারি চরল োরব। োে ফরল জিরিে লেষ্ঠ ধনভাণ্ডাে ক্ষচেিরে 
আমারদে িািোিা িরে লেরি পারে।’ 

‘ফ্রাে লেরক োক্ষেোমুখী সকল পরেে উপে আমারদে প্রিো লেট 
ক্ষবোরেে লচরে অরনক লবক্ষে ক্ষনক্ষিদ্র করে িুলরি িরব। আিমদ মুসারক ওরদে 
িারি পিরি লদো োরব না। ওরক বন্দী করে েেযাল ক্ষেং এবং েেযাল র্ারেেী 
েিা কেরি িরব লেট ক্ষবোরেে িাি লেরক।’ 

প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেরেে কো লের্ িরিই িাে ইডটােকম আবাে 
কো বরল উিল। কো বলরে িাে ক্ষপএস, ‘স্যাে, আরেকটা ফাইল এরসরে। 
পাক্ষিরেরেন পযাক্ষেস লেরক োষ্ট্রদিূ পারভল।’ 

‘হ্াাঁ। ওে কাে লেরক একটা জরুেী লমরসজ আসাে কো। ও, লক।’ 
বরল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে কক্ষম্পউটারেে ক্ষদরক ঘুেল। 

কক্ষম্পউটারে ফাইল কক্ষডর্েন লদরখ ক্ষনরে ফাইরলে একটা ক্ষপ্রডট লবে করে ক্ষনল।  
দ্রুি লচাখ লবালাল কািরজে েীটটাে উপে। বলল মােনাল জুকভরক 

লিয করে, ‘আিমদ মুসাে লে েক্ষব আমারদে কারে আরে এবং ক্ষভক্ষর্ও-রি লদখা 
লিরে, লসই েক্ষবরিই লস ক্ষভসা ক্ষনরেরে।’  
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‘সাংঘাক্ষিক দুিঃসািসী ললাক লস। িাে অজানা নে লে, িাে এই েক্ষব লেট 
ক্ষবোে এবং আমারদে কারে েরেরে। নামও ক্ষক ক্ষিক লেরখরে ক্ষভসাে?’ বলল 
জুকভ। 

‘না। ‘আবদুল্লাি’ নারম ক্ষনরেরে।’ 
‘প্ররবে পে সম্পরকন ক্ষক বরলরে?’ 
‘স্থল ও ক্ষবমান দুই-ই লেরখরে।’ 
‘িাে উচ্চিা?’ 
‘পাাঁচ ক্ষফট আট ইক্ষঞ্চ।’ 
‘ওজন?’ 
‘একে পাঁক্ষচে পাউডর্।’ 
‘এসব গুরুেপূণন িেয দূিাবাস লেরক প্রকাে িরে পিরব, লসটা লিা 

অবশ্যই লস জানি।’ 
‘অবশ্যই জানাে কো।’ 
‘আিমদ মুসাে মি ললাক ক্ষক এি বি দুবনলিা ক্ষনরে োক্ষেো প্ররবে 

কেরি আসরে?’ 
‘ক্ষভসা েখন ক্ষনরেরে, িখন লিা এে ক্ষবকল্প লনই।’ 
‘িরি পারে ক্ষভসা লনোটা িাে ললাক লদখারনা।’ 
‘অেনাৎ লস ক্ষভসা বযবিাে কেরব না মরন কেরেন?’ 
‘আমাে িা-ই মরন িে। িাে েক্ষব আমারদে ও লেট ক্ষবোরেে িারি আরে 

জানাে পে লস পাসরপাটন বযবিাে কেরব বরল মরন িে না।’ 
‘েক্ষদ িাই িে, েক্ষদ লস েদ্মরবে ক্ষনরে সীমান্ত ক্রস করে, িািরল িাে 

সম্পরকন পাওো িেযগুরলা আমারদে উপকারে আসরব।’ 
বরল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে কািরজে েীটক্ষট মােনাল জুকরভে িারি 

িুরল ক্ষদরে বলল, ‘লদখুন, এরি আেও ক্ষকেু িেয আরে। এগুরলা সবনত্র আমারদে 
ললাকরদে জাক্ষনরে ক্ষদন।’ 

‘অবশ্যই স্যাে।’ বরল কািরজে েীটক্ষট িারি ক্ষনরে বলল, ‘এখন উিরি 
পাক্ষে স্যাে?’ 
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‘এস।’ 
উরি দাাঁক্ষিরে হ্াডর্রেইক করে ক্ষবদাে জানাল মােনাল জুকভরক 

প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 
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২ 
িাক্ষল্লন ক্ষবমানবন্দে। িাক্ষল্লন এরিাক্ষনোে োজধানী। 
ক্ষফন উপসািরেে িীরে দাাঁিারনা িাক্ষল্লন একগুছে সাদা লিালারপে মি 

সুন্দে ও ক্ষিগ্ধ েিে। 
লাউরেে জানালা ক্ষদরে ক্ষফন উপসািরেে ক্ষদরক এক দৃক্ষষ্টরি লচরে োকা 

লপত্রভ বলল, ‘এই িাক্ষল্লন আবাে োক্ষেোে িরব লেখভ। োক্ষেোে কু-সন্তানো 
এরদে স্বাধীনিা লদোে নারম োক্ষেোে অিরছেদ করেরে।’ 

‘েক্ষদ আমারদে আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল িমিাে আরস িািরলই।’ বলল 
লেখভ। 

‘িারিা বরটই। লকেনকীে উত্তেসূেী লকেনকী জুক্ষনেেরদে িণিি শুধু 
োক্ষেোরক ধ্বংস কোে জরন্যই। রুে সাম্রাজয লেরক পরনেক্ষট অংে আরিই 
ক্ষবক্ষছেন্ন িরেরে। লচচক্ষনোও লিল। িােপে আেও োরব। সুিোং...।’ 

কো লের্ না করেই লেরম লিল লপত্রভ। লিলক্ষসংক্ষক লেরক আসা একটা 
ক্ষবমান লযাডর্ কেক্ষেল িাক্ষল্লন ক্ষবমানবন্দরে। লস ক্ষদরকই লচাখ ক্ষিরেক্ষেল িাে।  

লপত্রভ এবং লেখভ দু’জরনই লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা অক্ষফসাে। ওো 
লমািারেন ক্ষেল িাক্ষল্লরন। মরকাে লেট ক্ষবোে লির্রকাোটনারেে ক্ষনরদনরে ওো 
দু’জরনই োরছে ক্ষমনরক। ক্ষমনক লেরক লপত্রভ োরব ব্রার্রনা এবং লেখভ োরব 
ক্ষবরেরি। দু’ক্ষটই লপালযাডর্ বর্নারে োক্ষেোে সীমান্ত েিে। েিগুরলা লেল ও 
সিক পরে আিমদ মুসা োক্ষেো প্ররবরেে ক্ষচন্তা কেরি পারে, িাে মরধয এ দু’ক্ষট 
খুবই গুরুেপূণন। মধয ইউরোপীে অঞ্চল লেরক মরকা লপৌাঁেবাে এ দু’ক্ষটই সবরচরে 
সংক্ষিপ্ত পে। লেট ক্ষবোে কিৃনপি এ দু’ক্ষট প্ররবে পরে িারদে েক্ষক্ত বৃক্ষদ্ধে 
জরন্যই িারদেরক লসখারন পািারছে।  

সমরেে ঘণ্টা দুরেক আরি িাো ক্ষবমানবন্দরে এরসরে িারদে সামক্ষেক 
বসরক অভযেননা জানারি। লেট ক্ষবোরেে েীর্ন অপারেেন চীফ ক্ষনরকালাস 
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বুখাক্ষেন আসরে লিলক্ষসংক্ষক লেরক িাক্ষল্লরন এরিাক্ষনোে লিারেন্দা চীরফে সারে 
কো বলাে জরন্য। লেট ক্ষবোে এরিাক্ষনোে লিারেন্দা ক্ষবভারিে সিরোক্ষিিা চাে 
আিমদ মুসাে উপে লচাখ োখাে জরন্য। লপত্রভ ও লেখভ বুখাক্ষেনরক স্বািি 
জানাবাে পে িাো ক্ষমনক োত্রা কেরব। 

োত্রীো ইক্ষমরেেন এক্ষেো লেরক ক্ষর্পােচাে লাউরে লবক্ষেরে আসরি শুরু 
করেরে। 

লবক্ষেরে এল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
লপত্রভ ও লেখভ এক্ষিরে ক্ষিরে স্যালুট ক্ষদল বুখাক্ষেনরক। বলল, 

‘ওরেলকাম লজনারেল।’ 
‘আপনারদে লপ্লরনে কি লদক্ষে?’ ক্ষজরেস কেল বুখাক্ষেন। 
‘অরনক সমে আরে। এখনও লদি ঘণ্টাে মি বাক্ষক।’ বলল লপত্রভ। 
‘চল, আমো একটু বক্ষস। কো আরে।’ বরল বুখাক্ষেন লাউরেে একটা 

লসাফাে ক্ষদরক এরিারলা। 
বুখাক্ষেন ও লেখভ আরিই ক্ষিরে বরসক্ষেল লসাফাে। লপত্রভও বসল 

বুখাক্ষেরনে পারে। বরস সামরনে ক্ষদরক চাইরিই একজন োত্রীরক লদরখ িাে উপে 
িাে লচাখটা আিাে মি আটরক লিল। মুিূিন করেক লচরেই ভূি লদখাে মি 
আাঁৎরক উিল লপত্রভ। লস লদখল, লোট্ট একক্ষট ক্ষব্রফরকস িারি আিমদ মুসা 
িারদে সামরন ক্ষদরে চরল োরছে ক্ষর্পােচাে লর্ারেে ক্ষদরক।  

ক্ষবস্মরে িা িরে োওো মুখ ক্ষনরে কখন লেন উরি দাাঁক্ষিরেক্ষেল লপত্রভ। 
বুখাক্ষেন ও লেখভ অবাক িরে লপত্ররভে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘ক্ষক 

বযাপাে, লপত্রভ?’ 
ধপ করে বরস পিল লপত্রভ লসাফাে। ওরদে দু’জরনে ক্ষদরক একটু ঝুাঁরক 

পরি বলল, ‘ঐ লে আিমদ মুসা োে।’ 
বরল অিুক্ষল ক্ষনরদনে কেল একজন োত্রীে প্রক্ষি। 
লেখভ ও বুখাক্ষেন দু’জনই েক খাওো মানুরর্ে মি চমরক উরি িাকাল 

ললাকক্ষটে ক্ষদরক। িাে উপে নজে পিরিই িাো দু’জন ক্ষবস্মরে ‘ে’ িরে লিল। 
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োরক ধোে জরন্য োক্ষেোে লিাটা সীমান্ত অঞ্চল িাো চরর্ লবিারছে, লসই আিমদ 
মুসা এি কারে! 

‘ক্ষিক বরলে লপত্রভ। েক্ষবে সারে ক্ষিক ক্ষমরল োরছে। সরন্দি লনই, এ 
আিমদ মুসাই।’ চাপা উরত্তক্ষজি করণ্ঠ বলল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 

‘ক্ষিক। চলুন ওরক পাকিাও কক্ষে।’ দ্রুি করণ্ঠ বলল লেখভ। 
‘না, এখারন নে। চল ওরক ফরলা কক্ষে। লাউে লেরক লবরোরনাে পে 

ওরক পাকিাও কেরি িরব। িাক্ষি লেক্ষর্ লিা?’ 
‘লেক্ষর্।’ 
ক্ষিনজরনই উিল। োত্রীরদে সারে ক্ষমরে আিমদ মুসাে ক্ষিন ক্ষদক ক্ষঘরে 

ওো চলরি লািল। 
লাউে লেরক লবক্ষেরে আিমদ মুসা সরব িাে িারিে ক্ষব্রফরকসটা মাক্ষটরি 

লেরখ লসাজা িরে দাাঁক্ষিরে লপেন ক্ষফেরি লিরে, অমক্ষন লপত্রভ ও লেখভ দু’পাে 
লেরক দু’জন িাে পাে লঘাঁরর্ দাাঁক্ষিরে ক্ষেভলভারেে নল পাাঁজরে লচরপ ধেল। 
লপত্রভ দ্রুি করণ্ঠ বলল, ‘সামরন এরিাও আিমদ মুসা, লকান চালাক্ষকে লচষ্টা করো 
না।’ 

আিমদ মুসা িারদে ক্ষদরক িাকারলাও না। বলরলা, ‘ক্ষনরজরদে আস্থা 
এি দুবনল লকন? দুই পাাঁজরে দুই ক্ষেভলভারেে পািাো ক্ষনরে লকান চালাক্ষক কো 
োে না।’ আিমদ মুসাে কণ্ঠ একদম স্বাভাক্ষবক এবং লিাাঁরট িাক্ষস।  

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন পারেই দাাঁক্ষিরেক্ষেল। লস ক্ষবক্ষস্মি িরে িাকাল 
আিমদ মুসাে মুরখে ক্ষদরক। ভাবল লস, পািল নাক্ষক ললাকটা! িাে মুখ লদরখ মরন 
িরছে, ক্ষবপদটা লেন িাে নে, আমারদে। 

কো লের্ করেই আিমদ মুসা ক্ষব্রফরকসটা িুরল ক্ষনরে িাাঁটরি শুরু 
করেরে।  

িাক্ষিরি উিল ওো। 
আরি লেরকই ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসা ক্ষেল একজন। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন উরি 

বসল সামরনে ক্ষসরট, ড্রাইক্ষভং ক্ষসরটে পারে। আে লপেরনে ক্ষসরট আিমদ মুসারক 
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মরধয বক্ষসরে দু’পারে বসল লপত্রভ ও লেখভ। িারদে দু’ক্ষট ক্ষেভলভাে আিমদ 
মুসাে ক্ষদরক িাক কো।  

িাক্ষিরি বরসই ড্রাইভারেে ক্ষদরক িাক্ষকরে ক্ষনরদনে ক্ষদল ক্ষনরকালাস 
বুখাক্ষেন, ‘লসাজা লসইডট ক্ষপটাসনবািন (রলক্ষননোর্) িরে মরকা।’ 

িাক্ষি িাটন ক্ষনল। 
‘লকমন লািরে আিমদ মুসা? িুক্ষম লে েদ্মরবে নাওক্ষন, এজরন্য 

ধন্যবাদ।’ লপেন ক্ষদরক মুখ ক্ষফক্ষেরে আিমদ মুসারক লিয করে বলল ক্ষনরকালাস 
বুখাক্ষেন। 

‘েদ্মরবে ক্ষনরল আপনারদে িারি বন্দী িওোে সুরোি ক্ষক করে 
লপিাম?’ খুব সিজ করণ্ঠ বলল আিমদ মুসা। 

ভ্রু কুক্ষঞ্চি িরলা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে। মুখ ক্ষফক্ষেরে লস আিমদ মুসাে 
ক্ষদরক একবাে চাইল। িােপে বলল, ‘িাে মারন ইছো করেই আমারদে িারি ধো 
ক্ষদরেে?’ 

‘অেন িা-ই দাাঁিাে।’ বলল আিমদ মুসা। 
‘ক্ষকন্তু লকন?’ 
‘আপনারদে লকাোে খুাঁজিাম, ক্ষক করে খুাঁরজ লপিাম?’ 
‘ক্ষিক বলক্ষন। লিামাে নাভন খুব েক্ত। কো সাজাছে িুক্ষম।’ 
‘েক্ষদ িা-ই িে, েদ্মরবে না লনোে ক্ষক কােণ োকরি পারে বলুন?’ 
‘ক্ষকন্তু আমারদে সািাৎ লপরে ধো লিা পিরল। জান লিা লেট ক্ষবোে 

েত্রুরদে ক্ষক করে, ক্ষবরের্ করে লিামাে মি েত্রুরদে?’ 
‘প্রক্ষিিন্দ্বী দুই েত্রুে দু’জনই লজরি না। লজরি লে লকান একজন। 

এবাে লিামো ক্ষজরিে।’ 
‘িােপে?’ 
‘লসটা ভক্ষবষ্যিই বলরব।’ 
‘না, আমো বলব।’ 
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বরল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে ক্ষেভলভােটা আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাক 
করে বলল, ‘এখনই এ ক্ষেভলভাে কো বলরি পারে এবং লিামাে জীবন এখারনই 
সাি িরে লেরি পারে।’ 

‘না, লিামাে ক্ষেভলভাে কো বলরি পারে না। আমারক িিযা কোে 
িমিা লিামাে লনই, লিামারদে কােও লনই এই মুিূরিন। আমারক িিযা কোে 
লচরে োজকীে আংক্ষট ও োজকীে র্ারেেী লিামারদে লবক্ষে প্ররোজনীে।’ 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মুখটা মুিূরিনই ম্লান িরে লিল। একটা জ্বলন্ত সিয 
িাে সামরন এরস দাাঁিাল। োজকীে আংক্ষট এবং োজকীে র্ারেেী িারদে কারে 
েিটা মূলযবান, িিটা মূলযবান এখন আিমদ মুসাে জীবন িারদে কারে। ও 
দু’ক্ষট ক্ষজক্ষনস পাওোে আরি আিমদ মুসারক িাো মেরি ক্ষদরি পারে না। বলল 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, ‘এটাই িািরল এখন লিামাে েক্ষক্তে উৎস?’ 

‘হ্াাঁ, বলটা আমাে লকারটন। লখলাটা আমাে এখক্ষিোরে।’ 
‘ক্ষকন্তু িুক্ষম আমারদে বন্দী। োজকীে আংক্ষট এবং োজকীে র্ারেেী এখন 

আমারদে িারিে মুরিাে। একক্ষদরক লিামাে জীবন েিা, অন্যক্ষদরক ও দু’লটা 
ক্ষজক্ষনস আমারদে িারি িুরল লদো- এ দু’ক্ষটে মরধয িুক্ষম লিামাে জীবনটারকই 
লবরে লনরব ক্ষনিে। সুিোং বলটা আমারদে লকারটনই।’ 

িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘আে আক্ষম েক্ষদ একটা নে, দু’লটারকই লবরে 
লনই?’ 

‘িাে মারন িুক্ষম লবাঁরচ োরব এবং োজকীে আংক্ষট ও র্ারেেীও লদরব না?’ 
‘হ্াাঁ, িা-ই।’ 
িাসল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। বলল, ‘ক্ষকেু সাফরলযে ঘটনা লিামারক অক্ষি 

আোবাদীই শুধু নে, অিংকােীও করে িুরলরে।’ 
‘অন্যারেে ক্ষবরুরদ্ধ লিাই-এ ক্ষবজরেে ক্ষচন্তা অিংকাে নে, খুবই 

স্বাভাক্ষবক একটা মানক্ষবক ক্ষচন্তা।’ 
‘অন্যাে িুক্ষমই করেে। আমারদে ক্ষনরজরদে বযাপারে িুক্ষম নাক 

িক্ষলরেে।’ 
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‘িাস্যকে কো বলে িুক্ষম। লিামো এবং লিাটা োক্ষেো জারন, িাক্ষিোনা 
ক্ষেরলন ক্রাউন ক্ষপ্ররেস। ক্রাউন ক্ষপ্ররেস ক্ষিরসরব ক্ষিক্ষন লে দাক্ষেে আমারক 
ক্ষদরেরেন, লসটা পালরন আমারক বাাঁধা ক্ষদরে লিামো অন্যাে কেে। এবং লসটা 
লিামো করেে লকান জািীে বা জনিরণে স্বারেন নে, জঘন্য ধেরনে ললারভে 
বেবিনী িরে।’ 

িাক্ষিক্ষট অরনকিণ এরিাক্ষনোে োজধানী িাক্ষল্লন নিেী লপক্ষেরে 
এরসরে। চলরে এখন উাঁচু-ক্ষনচু ক্ষটলাে ভো প্রান্তরেে মরধয ক্ষদরে। ক্ষটলাগুরলারি 
পক্ষেকক্ষল্পি ফরলে বািান এবং মারি সবুজ ফসল। 

আিমদ মুসাে কো লের্ িরিই জ্বরল উরিক্ষেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে 
লচাখ। উরত্তজনাে কাাঁপক্ষেল িাে লিাাঁট। আিমদ মুসাে কোে িৎিণাৎ লস জবাব 
ক্ষদল না। 

িাক্ষিে ক্ষকেুটা লপেরন একটা িনন লবরজ উিল। 
িনন শুরনই উৎকণন িরে উিল আিমদ মুসা। িাে লচারখ-মুরখ আনরন্দে 

একটা বক্ষিিঃপ্রকাে লদখা লিল। 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্রুদ্ধ করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘লিামাে অিংকাে সীমা 

োক্ষিরে োরছে আিমদ মুসা। ক্ষিকই বরলে, লিামারক িিযা কেরি পাক্ষে না, ক্ষকন্তু 
লিামারক লযাংিা, নুরলা লিা কেরি পাক্ষে।’ 

বরল ক্ষনরকালাস িাে ক্ষেভলভাে ঘুক্ষেরে ক্ষনক্ষছেল আিমদ মুসাে ক্ষদরক। 
ক্ষিক এ সমরেই ঘনিারল ক্ষিনক্ষট িনন লভরস এল লপেন লেরক। 
সারে সারেই আিমদ মুসাে দু’ক্ষট িাি েক্ত িরে উিল। 
লপেরনে লের্ িননক্ষটে েব্দ ক্ষমক্ষলরে োবাে সারে সারেই লপেন লেরক 

একটা গুক্ষলে েব্দ িরলা এবং সামরনে টাোে বািন িরে সামরন হুমক্ষি লখরে পিল 
িাক্ষিক্ষট। 

ক্ষরিাে ক্ষটরপক্ষেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। ক্ষকন্তু টাোরে গুক্ষল লখরে িাক্ষিে 
লপেনটা লাক্ষফরে উিরল গুক্ষল লিযভ্রষ্ট িরে িা ক্ষবদ্ধ করেক্ষেল লপত্রভরক।  

আে িাক্ষি উরে োওোে আরিই আিমদ মুসা হুমক্ষি লখরে পিা 
লেখরভে িারিে ক্ষেভলভাে ক্ষেক্ষনরে ক্ষনরেক্ষেল। 
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িাক্ষল্লন ক্ষবমানবন্দরে লাউরেে োত্রী সাক্ষেরি লর্ানা লজারসফাইন আিমদ 

মুসাে লপেরন ক্ষেল। মাঝখারন করেকজন োত্রী। 
এটা ক্ষেল আিমদ মুসােই পক্ষেকল্পনা। পযাক্ষেস লেরক লবে িবাে পে 

আিমদ মুসা ও লর্ানা পাোপাক্ষে চরলক্ষন, লিারটরলে এক করি োরকক্ষন। চলাে 
সমে আিমদ মুসা আরি লেরকরে। লর্ানা লজারসফাইন লবে লপেরন লপেরন 
চরলরে। লিারটরলও পাোপাক্ষে করি িাো ঘুক্ষমরেরে। এে িাো আিমদ মুসা 
দু’লটা ক্ষজক্ষনস লচরেরে। এক. লর্ানা লজারসফাইনরক সরন্দরিে বাইরে োখরি 
এবং দুই. লর্ানা লজারসফাইনরক ক্ষিিীে প্রক্ষিেিা লাইন ক্ষিরসরব বযবিাে কেরি। 

লর্ানা লজারসফাইন লপেন লেরক লচাখ লেরখক্ষেল আিমদ মুসাে উপে। 
িিাৎ ক্ষিনজন রুেরক আিমদ মুসাে লপেরন এরস অবস্থান ক্ষনরি এবং িারদে 
লচাখ-মুরখে ভাব লদরখ লর্ানাে মরন আেংকাে সৃক্ষষ্ট িরলা। িােপে েখন আিমদ 
মুসা ওরদে িাো লঘোও, িখন লর্ানাে বুঝরি বাক্ষক েইল না লে, ক্ষনিে ঐ 
ক্ষিনজন রুে লেট ক্ষবোে ক্ষকংবা রুে সেকারেে ললাক। 

আিমদ মুসারক ওো িাক্ষিরি লিালাে পে লর্ানা েুরটােুক্ষট কেল িাক্ষিে 
জরন্য। লেক্ষর্ লকান িাক্ষি িারিে কারে লপল না। ো ক্ষেল োত্রীো ক্ষনরে ক্ষনরেরে। 
এখন িে দু’এক ক্ষমক্ষনট ওরেইট কেরি িে, নেরিা পাক্ষকনং-এ ক্ষিরে িাক্ষি লজািাি 
কেরি িরব। ক্ষকন্তু লস সমে িাে িারি লনই। 

এ সমে আল্লািে েিমরিে মি একটা িাক্ষি এরস িাে সামরনই পাকন 
কেল। মক্ষিলা ড্রাইভাে। বেস পাঁক্ষচে-োক্ষিে। এরিানীে। 

‘োরব?’ ক্ষজরেস কেরলা লর্ানা। 
‘হ্াাঁ। লকাোে?’ 
‘বলক্ষে।’ বরল লর্ানা িাে বযািক্ষট িাক্ষিে লপেরনে ক্ষসরট িুরল ক্ষদরে 

সামরন উরি বসল। বলল, ‘ঐ লে সামরন ৩৮২০৯০ িাক্ষিটা োরছে, িারক 
অনুসেণ করুন। ঐ িাক্ষিরি আমাে স্বামী আরেন।’ 
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ড্রাইভাে লমরেক্ষট খুব সুন্দেী। বুক্ষদ্ধদীপ্ত মুখ। চঞ্চল লচাখ। িারে দাক্ষম 
লপাোক। লস একবাে লর্ানাে ক্ষদরক পক্ষেপূণন দৃক্ষষ্টরি লচরেই িাক্ষি িাটন ক্ষদল। 

ক্ষকেুদূে চলাে পে লমরেক্ষট বলল, ‘িাক্ষিটা লবে লজারে চলরে। ধেব ক্ষক 
িাক্ষিটারক?’ 

‘না। লপেরন োকুন এমনভারব োরি সরন্দি না করে লে, আমো লপেরন 
আক্ষে।’ 

আবাে লমরেক্ষট লর্ানাে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘আপনাে স্বামী ক্ষক ক্ষবপরদ 
পরিরেন?’ 

‘একো বলরেন লকন? লর্ানা িাে ক্ষবক্ষস্মি দৃক্ষষ্ট লমরেক্ষটে ক্ষদরক িুরল 
বলল। 

‘মযার্াম, আপনাে লচারখ-মুরখ উরিি লদখক্ষে িাই বললাম। আবাে 
আপক্ষন িাক্ষিটারক অনুসেণ কেরবন, অেচ ধেরি চাইরেন না িাক্ষিটারক। িাোিা 
িাক্ষিটারি লেরিিু আপনাে স্বামী েরেরেন, িাই িাক্ষিটা স্বাভাক্ষবক ভারবই 
আপনাে জরন্য অরপিা কেরব, ক্ষকন্তু িা কেরে না।’ 

ম্লান িাসল লর্ানা। বলল, ‘ধন্যবাদ আপনারক। অরনক ক্ষচন্তা করেরেন 
আপক্ষন।’ 

বরল একটু োমল। িােপে বলল, ‘হ্াাঁ, ক্ষিকই বরলরেন আপক্ষন। আমাে 
স্বামী ক্ষবপদেস্থ। ক্ষিক্ষন ক্ষকর্ন্যাপর্ িরেরেন।’ 

‘আপনাে স্বামী ক্ষক োক্ষেোন?’ 
‘না।’ 
‘ওরক োক্ষেোনো ক্ষকর্ন্যাপ কেল লকন?’ 
‘লকমন করে বুঝরলন, োক্ষেোনো ক্ষকর্ন্যাপ করেরে?’ 
‘োক্ষেোন োিা ঐ ধেরনে োফ ড্রাইক্ষভং লকান এরিাক্ষনোন করে না।’ 
‘সব োক্ষেোন ক্ষক এক েকম?’ 
‘িা জাক্ষন না। ক্ষকন্তু লে োক্ষেোনরদে আমো পঞ্চাে বেে ধরে ক্ষচরনক্ষে, 

িাো সব েেিারনে বাচ্চা।’ 
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একটু োমল লমরেক্ষট। পেিরণই বলল, ‘লকন ওো আপনাে স্বামীরক 
ক্ষকর্ন্যাপ করেরে? পুক্ষলরে জাক্ষনরেরেন আপক্ষন?’ 

‘না, পুক্ষলেরক জানাইক্ষন।’ 
‘পুক্ষলরে এখক্ষন বলরি পাক্ষে লটক্ষলরফারন। বলব?’ 
‘না, এখন দেকাে লনই।’ 
লমরেক্ষট আবাে মুখ ঘুক্ষেরে লর্ানাে ক্ষদরক িাকাল। িাে লচারখ-মুরখ 

ক্ষবস্মে! বলল, ‘িািরল আপনাে পক্ষেকল্পনা ক্ষক? শুধু ক্ষক অনুসেণ?’ 
িাক্ষি িাক্ষল্লন নিেীে বাইরে লবক্ষেরে এরসরে। বািান লোক্ষভি ক্ষটলা এবং 

ফসরলে প্রান্তরেে মরধয ক্ষদরে এক্ষিরে চরলরে িাক্ষি। 
‘আপািি অনুসেণ।’ বরল একটু োমল লর্ানা। বলল, ‘আমারক 

ড্রাইক্ষভং-এ বসাে অনুক্ষমি লদরবন?’ 
লমরেক্ষট ক্ষবক্ষস্মি িরে িাকাল লর্ানাে ক্ষদরক। বলল, ‘অবশ্যই, েক্ষদ 

আপনাে লকান উপকাে িে।’ 
িাক্ষি োক্ষমরে লমরেক্ষট বলল, ‘আসুন।’ 
লমরেক্ষট এরস লর্ানাে ক্ষসরট বসল। আে লর্ানা ক্ষিরে বসল ড্রাইক্ষভং 

ক্ষসরট। 
িাক্ষি িাটন ক্ষদরি ক্ষদরি লর্ানা বলল, ‘আক্ষম লর্ানা লজারসফাইন। 

আপনারক ক্ষক বলব?’ 
‘ড্রাইভাে বলাই ক্ষক েরেষ্ট নে?’ 
‘ড্রাইভাে িরল ড্রাইভারেে এ ক্ষসট আমারক ক্ষদরিন না।’ 
‘িািরল আক্ষম ক্ষক?’ 
‘িা আক্ষম জাক্ষন না। ক্ষকন্তু ক্ষনেক ভািাে খাটা টযাক্ষে চালক আপক্ষন নন।’ 
িাসল লমরেক্ষট। বলল, ‘আক্ষম ‘লকলা এলভা’।’ 
িাক্ষিে ক্ষির্ বাক্ষিরে ক্ষদল লর্ানা। অকােরণই িনন ক্ষদল। 
বযাপােটাে ক্ষদরক মরনারোি ক্ষদরে লকলা এলভা বলল, ‘আপনাে িরননে 

ধেনটা ক্ষকন্তু খুবই সুন্দে।’ 
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লর্ানা লিাাঁরট িাক্ষস লটরন লকলা এলভাে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘আক্ষম 
সামরনে িাক্ষিটারক োক্ষমরে ক্ষদরি চাই।’ 

‘ক্ষকন্তু ক্ষকভারব?’ 
লর্ানা িাে লকারটে পরকট লেরক ক্ষেভলভাে লবে কেল। 
লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে ফরুট উিল লকলা এলভাে। একটু সমে ক্ষনরে বলল, 

‘টাোরে গুক্ষল কেরবন?’ 
‘িাোিা উপাে ক্ষক?’ 
‘ক্ষকন্তু িােপে?’ 
‘বলা মেুক্ষকল। আো কক্ষে, আমোই ক্ষজিব। আপনাে লকান ভে লনই। 

ওো অযাকোরন আসাে আরি দেকাে িরল িাক্ষি ক্ষনরে সরে পিাে অরনক সমে 
োকরব।’ 

‘আক্ষম ভরেে কো বক্ষলক্ষন। জানরি চাক্ষছে আপনাে পক্ষেকল্পনা।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
বরল লর্ানা বাাঁ িাি ক্ষিোক্ষেং হুইরল লেরখ র্ান িারি ক্ষেভলভাে িাক 

কেল িাক্ষিে ক্ষদরক। 
খুব সামরনই োিাটা ‘L’ টাইপ একটা োপন বাাঁক ক্ষনরেরে। 
এমন একটা বাাঁকই সবনান্তকেরণ চাক্ষছেল লর্ানা। োরি সামরনে িাক্ষিটাে 

সামরনে টাোে িাক কো এবং সিরজ গুক্ষলও কো োে। 
গুক্ষল কেল লর্ানা। 
সেরব্দ টাোে বািন কেল দ্রুিিামী িাক্ষিটাে। আে পেিরণই িাক্ষিে 

লপেনটা েূরন্য উিল এবং উরে লিল িাক্ষিটা। িিািক্ষি লখল করেকটা। 
ইরিামরধয লর্ানাে িাক্ষি িাক্ষিটাে কাোকাক্ষে এরস পরিক্ষেল। 
িাক্ষি োমাল লর্ানা। পরকট লেরক পঞ্চাে র্লাে লবে করে লকলা 

এলভাে ক্ষদরক িাক্ষকরে বলল, ‘ধন্যবাদ লকা-অপারেেরনে জরন্য। এই টাকাটা 
োখুন। আপক্ষন এখন িাক্ষি ক্ষনরে লেরি পারেন।’ 

বরল লর্ানা ক্ষেভলভাে িারি ক্ষনরেই দ্রুি িাক্ষি লেরক নামল। 
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লকলা এলভা টাকা িারি লনেক্ষন। টাকা ক্ষসরটে উপরে পরিক্ষেল লর্ানাে 
িাি লেরক। 

দ্রুি লকলা এলভাও িাক্ষি লেরক নামল। িাে িারিও ক্ষেভলভাে। 
িাক্ষি লেরক লবক্ষেরেই ক্ষেভলভাে িাক কেল লর্ানাে ক্ষদরক। বলল, ‘লে 

িাক্ষিে টাোে ফরুটা করে োক্ষমরে ক্ষদরেরেন, লসটা আমারদে লিারেন্দা ক্ষবভারিে 
িাক্ষি। ক্ষনিে আপনাে স্বামী আমারদে লিারেন্দা ক্ষবভারিে িারি। লকন আক্ষম 
আপনারক আমারদে ক্ষবরুরদ্ধ সািােয কেব?’ 

‘এরিাক্ষনোে লিারেন্দা ক্ষবভারি ক্ষক রুেো চাকুেী করে?’ 
‘অবশ্যই না।’ 
‘ঐ িাক্ষিটা ক্ষিনজন রুে ক্ষনরে োরছে।’ 
‘আক্ষম ক্ষবশ্বাস কক্ষে না। িাক্ষিটা আমারদে।’ 
‘েক্ষদ িাক্ষিরি ক্ষিনজন রুে োরক?’ 
‘েক্ষদ োরক এবং িাো আমারদে পরিে না িে, িািরল আমাে লকান 

তবক্ষেিা োকরব না আপনাে প্রক্ষি।’ 
এই সমে উরে োওো িাক্ষি লেরক গুক্ষলে েব্দ লভরস এল।  
লর্ানা দ্রুি বলল, ‘আসুন লদখরবন।’ বরল লর্ানা দ্রুি িাক্ষিে ক্ষদরক 

েুটল। 
লর্ানাে ক্ষদরক ক্ষেভলভাে বাক্ষিরে েুটল লকলা এলভাও। 
লর্ানা িাক্ষিে কারে েুরট ক্ষিরে উবু িরে োকা িাক্ষিে উাঁচু িরে উিা 

জানালা ক্ষদরে লভিরে িাকাল। 
িাক্ষি উরে এক পাক লখরে কাি িরে দাাঁক্ষিরে আরে। এক ক্ষদরকে 

জানালা মাক্ষটরি মুখ েুবরি পরি আরে। 
লর্ানা লদখল, আিমদ মুসা একজন রুরেে কাে লেরক ক্ষেভলভাে লকরি 

ক্ষনল। ললাকক্ষটও আিি। িারদে পারেই দু’জন রুরেে েক্তাক্ত লদি পরি আরে। 
লকলা এলভাও এরস দাাঁক্ষিরেরে লর্ানাে পারে।  
িাক্ষিে ইক্ষেন ক্ষদরে লধাাঁো উিরে। 
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ক্ষেভলভাে লকরি ক্ষনরেই আিমদ মুসা লসই ক্ষেভলভাে ক্ষদরে গুক্ষল করে 
িাক্ষিে উইডর্েীড লভরঙ ক্ষদল। 

িাক্ষিে লধাাঁোে ক্ষদরক িাক্ষকরে চমরক উিল লর্ানা। 
ইক্ষেন িাক্ষিে লপেরন। লপেরন োকাে িাক্ষিে সামরনটা েিখাক্ষন 

িক্ষিেস্থ িরেরে, লপেরন িা িেক্ষন। ক্ষকন্তু পুোরনা িাক্ষি িওোে প্রচণ্ড ঝাাঁকুক্ষনরি 
লপেরনে কভাে টপক্ষট লেমন উরি লিরে, লিমক্ষন িক্ষিেস্থ করেরল আগুন ধরে 
লিরে। ফরুেল টযাংকাে লেরক লিল িক্ষিরে এরসরে। বািরে লধাাঁো। আগুন ফরুেল 
টযাংকারে লিরল লিাটা িাক্ষিই ক্ষবরফােরণ উরি োরব। 

লর্ানা ক্ষচৎকাে করে আিমদ মুসারক লিয করে বলল, ‘লবক্ষেরে এস 
িািািাক্ষি। সমে লনই।’ 

ক্ষকন্তু আিি ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন এবং আিি এরিানীে ড্রাইভাে আটকা 
পরিক্ষেল। আিমদ মুসা গুক্ষল করে উইডর্স্ক্রীন লভরঙ লফলাে পে আটরক পিা 
ড্রাইভােরক লবে কোে লচষ্টাে িৎপে িরে উরিক্ষেল। 

লর্ানাে লপেরন দাাঁক্ষিরে লকলা এলভাও লদখক্ষেল বযাপােটা। 
লর্ানা েুরট এরসক্ষেল আিমদ মুসারক সািােয কোে জরন্য। 
আিমদ মুসা ড্রাইভােরক ভাঙা উইডর্স্ক্রীরনে পরে লর্ানাে িারি লিরল 

ক্ষদরে এরিারলা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক। 
লর্ানা ড্রাইভােরক লবে কেরে লদরখ আিমদ মুসা ক্ষচৎকাে করে বলল, 

‘িািািাক্ষি করো, িাক্ষিরি আগুন ধরে োরছে।’ 
লকলা এলভা লপেন লেরক এরস লর্ানাে সারে ললরি লিল ড্রাইভােরক 

লটরন লবে কোে কারজ। লসও ক্ষচৎকাে করে বলল, ‘সমে লবক্ষে লনই, িািািাক্ষি 
করুন।’ 

িাক্ষিে ক্ষসট ও িাক্ষিে চযাপ্টা িরে োওো বক্ষর্ে মাঝখারন আটকা 
পরিক্ষেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে একটা পা। 

আিমদ মুসা উবু িরে োকা জানালা গুক্ষল করে লভরঙ লফলল। 
ভািয ভাল জানালাে লক িক্ষিেস্থ িেক্ষন। আিমদ মুসা জানালা আনলক 

করে দু’পারে লাক্ষে চালারলা দেজাে। 
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দেজা আধা পক্ষেমাণ খুরল লিল। োিা লপরে লিল বুখাক্ষেরনে পা। 
মাো লফরট ক্ষিরেক্ষেল এবং বাম িািটা লভরঙ ক্ষিরেক্ষেল বুখাক্ষেরনে। িাে 

র্ান িারি ক্ষেভলভাে ধো ক্ষেল। লসটা ক্ষদরেই ক্ষিিীে গুক্ষল কেরি োক্ষছেল আিমদ 
মুসারক। ক্ষকন্তু িাে আরিই ক্ষেভলভাে লকরি ক্ষনরেক্ষেল আিমদ মুসা। 

আিমদ মুসা েখন িারক লটরন লবে কেক্ষেল, িখন ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন 
ক্ষচৎকাে করে বলক্ষেল, ‘আক্ষম লিামাে অনুেি চাইক্ষন। লবাঁরচ োকরল লিামারক 
আক্ষম োিরবা না।’ 

আিমদ মুসা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেনরক বাইরে েুাঁরি ক্ষদরে বলল, ‘আক্ষম 
লকান মানুরর্ে করুণাে মুখারপিী নই।’ 

আিমদ মুসা বাইরে লবক্ষেরে আসাে সরি সরিই প্রচণ্ড ক্ষবরফােরণ সমে 
িাক্ষিক্ষট একটা অক্ষিক্ষপরণ্ডে রূপ ক্ষনল। 

অল্প দূরে দাাঁক্ষিরে আিমদ মুসা লসই কুণ্ডলী পাকারনা আগুরনে ক্ষদরকই 
িাক্ষকরেক্ষেল। 

লর্ানা এবং লকলা এলভা এরস আিমদ মুসাে পারে দাাঁিারলা। 
‘দু’জন মানুরর্ে জীবন েিাে জরন্য আপনারক ধন্যবাদ। ক্ষকন্তু লে দু’জন 

মানুর্ আগুরন োই িরে লিল, িারদে িিযা আপক্ষনই করেরেন।’ আিমদ মুসারক 
লিয করে লকলা এলভা বলল। 

আিমদ মুসা লকলা এলভাে ক্ষদরক িাকাল। িাসল। বলল, ‘ওরেলকাম। 
দু’জরনে একজরনে িিযা লসমসাইরর্ে বযাপাে। ক্ষিিীেজরনে গুক্ষল লেরক বাাঁচাে 
জরন্যই িারক আক্ষম গুক্ষল করেক্ষে।’ 

কো লের্ করেই আিমদ মুসা আবাে লকলা এলভারক লিয করে বলল, 
‘আিি দু’জরনে বযবস্থা কেরি িে। আপক্ষন ক্ষনিে সািােয কেরবন।’ 

‘ওো আপনারক ক্ষকর্ন্যাপ করেক্ষেল। আপনাে িািা ক্ষকরসে? না 
ক্ষকর্ন্যারপে কাক্ষিনীটা সাজারনা?’ বলল লকলা এলভা। 

‘আপক্ষন ক্ষক লকান লিারেন্দা কমনী?’ 
‘আপক্ষনও লকান লিারেন্দাে লকউ?’ 
‘লকন?’ 
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‘না িরল এটা ধেরলন ক্ষক করে?’ 
‘না, লিারেন্দা নই। ক্ষনজ স্বারেন কােও পরি আক্ষম কাজ কেক্ষে না।’ 
‘িািরল এসব িণ্ডরিারল লকন? না ক্ষনরজই লকান পি?’ 
‘না। মানুর্ ক্ষিরসরব মানুরর্ে জরন্য কাজ কেক্ষে।’ 
কো লের্ করেই আিমদ মুসা বলল, ‘আিি দু’জরনে কো আক্ষম 

বরলক্ষেলাম।’ 
‘ক্ষকন্তু েত্রুে অবস্থা ক্ষনরে আপক্ষন মাো ঘামারছেন লকন?’ 
‘েুদ্ধ লেরর্ আিি তসন্যো আে েত্রু োরক না, িাো মানুর্ িরে োে।’ 
িৃিীেবাে অবাক িরলা লকলা এলভা। প্রেম অবাক িরেক্ষেল লর্ানাে 

ক্ষকেু কোে। িাক্ষিরি আটকা পিা েত্রুরক উদ্ধারেে আকুলিা লদরখ লস ক্ষিিীেবাে 
অবাক িরেক্ষেল। 

‘লিাই লিা লের্ িেক্ষন। লদখুন ওে লচারখ আগুন জ্বলরে। ক্ষেভলভাে 
কারে োকরল এখুক্ষন গুক্ষল কেরিা। ক্ষকংবা কারে লপরল আপনারক ক্ষচক্ষবরে খারব।’ 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক ইংক্ষিি করে বলল লকলা এলভা। 

‘িবু লিা েত্রু ক্ষনেস্ত্র, অসিাে।’ 
‘এমন মানবিাবাদী লকউ খুরনাখুক্ষনে মি ঘটনাে লেরি পারে ক্ষক করে?’ 
‘মানবিারক েিাে জরন্যই মানুর্ নারমে অমানুর্রদে অরনক সমে 

সক্ষেরে লদোে প্ররোজন।’ 
‘আপক্ষন আদেনবাদীরদে মি কো বলরেন। োক, ঐ লদখুন, পুক্ষলে ও 

অযােুরলে আসরে।’ 
‘আপক্ষন জাক্ষনরেক্ষেরলন বুক্ষঝ?’ 
‘ক্ষিক ধরেরেন। িরব পুক্ষলে আপনারদে লেফিাে কেরব না।’ 
‘লকন কেরব না?’ 
‘আক্ষম একটা অযাকক্ষসরর্রডটে কো জাক্ষনরেক্ষে।’ 
অযােুরলে এল। িাে সারে পুক্ষলরেে একটা িাক্ষি। ড্রাইভােসি 

অযােুরলে কমনী ক্ষিনজন এবং পুক্ষলে ক্ষিনজন। 
পুক্ষলে ক্ষিনজন লনরম স্যালুট কেল লকলা এলভারক। 
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আিমদ মুসা বুঝল, লমরেক্ষট ক্ষনিে পুক্ষলে বা লিারেন্দা অক্ষফসাে। 
অযােুরলে কমনীো প্রেরম ড্রাইভােরক অযােুরলরে িুরল ক্ষনরকালাস 

বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক এরিারলা। 
আিমদ মুসা, লকলা এলভা এবং লর্ানা কারেই পাোপাক্ষে দাাঁক্ষিরেক্ষেল। 
অযােুরলে কমনীো বুখাক্ষেনরক অযােুরলরে লনবাে প্রস্তুক্ষি ক্ষনক্ষছেল। 

ইরিামরধয পুক্ষলে অক্ষফসাে বুখাক্ষেরনে মচরক োওো পা লদরখ িােপে মাোে 
আঘাি পেীিা কোে জরন্য িাে ক্ষদরক ঝুাঁরক পরিক্ষেল। 

িিাৎ বুখাক্ষেন পুক্ষলে অক্ষফসারেে লকামরে ঝুলন্ত খাপ লেরক ক্ষেভলভাে 
িুরল ক্ষনরেই গুক্ষল কেল আিমদ মুসারক। 

লসৌভািযই বলরি িরব আিমদ মুসাে। লস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক িাক্ষকরে 
পুক্ষলে অক্ষফসারেে কাজ লদখক্ষেল। বুখাক্ষেনরক ক্ষেভলভাে লকরি ক্ষনরি লদরখই 
ক্ষনরজরক মাক্ষটে উপে েুাঁরি ক্ষদরেক্ষেল আিমদ মুসা এবং মাক্ষটরি পরিই গুক্ষল 
করেক্ষেল বুখাক্ষেরনে িারি। 

আিমদ মুসা ক্ষনরজরক সোরি না পােরল বুখাক্ষেরনে গুক্ষল িাে উরুরদে 
ক্ষবদ্ধ কেরিা। েোসমরে সরে পিাে লিযভ্রষ্ট িরলা বুখাক্ষেরনে গুক্ষল। উরো 
বুখাক্ষেরনে ক্ষেভলভাে ধো র্ান িাি আিমদ মুসাে গুক্ষলরি ক্ষবধ্বি িরলা। 

ক্ষবধ্বি িারিে ক্ষদরক ক্ষকন্তু লকান লখোল লনই বুখাক্ষেরনে। লস সমারন 
ক্ষচৎকাে কেরি শুরু করেরে, ‘লিামো সবাই এ ক্ষক্রক্ষমন্যালরক পাকিাও করো। 
এ িরলা লসই কুখযাি আিমদ মুসা। এই মাত্র আমাে দু’জন সােীরক লস িিযা 
করেরে। এে পবনিপ্রমাণ অপোরধে সারে সারে লস আমারদে েুবোণী 
োজকুমােী িাক্ষিোনাে িিযাকােীও। এরক ধরে ক্ষদরল আমো লেট ক্ষবোরেে পি 
লেরক লি র্লাে পুেকাে লদব’, ইিযাক্ষদ। 

িাে কো শুরন পুক্ষলে অক্ষফসাে, ক্ষিনজন পুক্ষলে, দু’জন অযােুরলে কমনী 
এবং লকলা এলভা সকরলই চমরক উরিক্ষেল। মুিূরিনে জরন্য িারদে মরধয একটা 
ক্ষবমূঢ় ভাবও সৃক্ষষ্ট িরেক্ষেল। 



জারেে গুপ্তধন  34 

 

িারদে ক্ষবমূঢ় ভাব লকরট লেরিই দ্রুি পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট িাে 
ক্ষেভলভােক্ষট কুক্ষিরে ক্ষনল। িা লদরখ অন্য দু’জন পুক্ষলেও িারদে ক্ষেভলভারেে 
ক্ষদরক িাি বািাল। 

আিমদ মুসা উরি দাাঁক্ষিরেরে ক্ষেভলভাে িারি। 
চট করে লস দু’ধাপ সরে লকলা এলভাে লপেরন এরস িাে মাো বোবে 

ক্ষেভলভাে িাক কেরলা। পুক্ষলে অক্ষফসােরক লিয করে বলল, ‘ক্ষেভলভাে লফরল 
ক্ষদন এবং অন্য দু’জন পুক্ষলেরকও লফরল ক্ষদরি বলুন।’ 

ক্ষিনজন পুক্ষলে িারদে িাি লেরক ক্ষেভলভাে লফরল ক্ষদল। 
লর্ানা এক্ষিরে ক্ষিরে ক্ষেভলভােগুরলা িুরল ক্ষনল। ক্ষফরে আসক্ষেল লর্ানা। 
আিমদ মুসা বলল, ‘পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষটে কারে ওেযােরলস লসট আরে 

লর্ানা।’ 
বরলই পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষটরক উরেশ্য করে বলল, ‘লফরল ক্ষদন 

ওেযােরলস লসটক্ষট।’ 
পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট একবাে লকলা এলভাে ক্ষদরক িাকাল। িােপে 

পরকট লেরক লবে করে েুাঁরি ক্ষদল ওেযােরলস লসটক্ষট। 
লর্ানা ওেযােরলস লসটক্ষট কুক্ষিরে ক্ষফরে এল আিমদ মুসাে কারে।  
‘ধন্যবাদ।’ লর্ানারক লিয করে বলল আিমদ মুসা। িােপে বলল 

লকলা এলভারক, ‘চলুন মযার্াম আপনাে িাক্ষিরি।’ 
লকলা এলভা একবাে মুখ ঘুক্ষেরে আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাকাল। এবং 

িাাঁটরি শুরু কেল িাক্ষিে ক্ষদরক। 
লকলা এলভা এবং লর্ানারক লপেরনে ক্ষসরট বসাল। আিমদ মুসা ড্রাইক্ষভং 

ক্ষসরট উরি বসাে আরি গুক্ষল করে অযােুরলে ও পুক্ষলরেে িাক্ষিে একক্ষট করে 
টাোে নষ্ট করে ক্ষদল। 

লকলা এলভা লসক্ষদরক িাক্ষকরে বলল, ‘আিিরদে িাসপািারল লনবাে 
পে বন্ধ করে ক্ষদরলন?’ 

‘না, লদক্ষে কোলাম মাত্র। বািক্ষি টাোে লাক্ষিরে অল্পিণ পরেই োত্রা 
কেরি পােরব।’ 
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‘লকন লদক্ষে কোরলন?’ 
‘আক্ষম চাই না িাো ক্ষপেু ক্ষনক।’ 
‘বুরঝক্ষে।’ লকলা এলভাে লচারখ সপ্রেংস দৃক্ষষ্ট। 
আিমদ মুসা িাক্ষি িাটন লদবাে আরি পরকট লেরক একটা ক্ষেভলভাে 

লবে করে লপেন ক্ষদরক িাক্ষকরে েুাঁরি ক্ষদল লকলা এলভাে লকারল। বলল, ‘আপনাে 
ক্ষেভলভাে।’ 

ক্ষেভলভারেে ক্ষদরক একবাে িাক্ষকরে লকলা এলভা ক্ষনরজে পরকরট িাি 
ক্ষদল। ক্ষেভলভাে লপল না। ক্ষবস্মে ফরুট উিল িাে লচারখ-মুরখ। বলল, ‘আমাে 
পরকট লেরক ক্ষেভলভাে ক্ষকভারব আপনাে কারে লিল?’ 

‘েখন আক্ষম আপনাে লপেন লেরক ক্ষেভলভাে িাক কক্ষে আপনাে মাোে, 
িখনই আপনাে পরকট লেরক ক্ষেভলভাে িুরল লনই। আপক্ষন লখোল করেনক্ষন, 
মরনারোি অন্যক্ষদরক োকাে কােরণ।’ 

‘লনোে পে ক্ষেভলভাে আবাে লফেি ক্ষদরছেন লকন?’ 
‘অন্যরদে লনো িরেরে, িাই আপনােও লনো িরেক্ষেল। অন্যো এখারন 

লনই, িাই আপনােটা লফেি লদো িরলা।’ 
‘িাে মারন আমারক আপনারদে লকান ভে লনই! লকন?’ 
‘ভে লনই িা নে, িরব ক্ষবরদরে েখন এরসক্ষে, িখন লকাোও না লকাোও 

একটা আস্থাে স্থান আমো অবশ্যই খুাঁরজ লপরি চাইব।’ 
‘ক্ষেভলভাে উাঁক্ষচরে ক্ষক এ আস্থা লকউ অজনন কেরি পারে?’ 
‘লস জরন্যই লিা আপনাে ক্ষেভলভাে লফেি ক্ষদলাম।’ ঈর্ৎ লিরস বলল 

আিমদ মুসা। 
‘আমাে ধােণাে লচরেও আপক্ষন বুক্ষদ্ধমান। ক্ষকন্তু আমাে ললাকরদে লিনস্থা 

করে, আমারক ক্ষেভলভারেে মরুখ ধরে এরন আপক্ষন লকান সািারেযে আো কেরি 
পারেন না। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন বলরলই ক্ষক আমো আপনারক লেফিাে কেিাম 
মরন করেন?’ 

আিমদ মুসা িাসল। বলল, ‘আপনাো আমাে লকান িক্ষি কেরবন বরল 
আক্ষম ক্ষেভলভাে, ওেযােরলস লসট লকরি ক্ষনরে ও িাক্ষিে টাোে নষ্ট করে এবং 



জারেে গুপ্তধন  36 

 

আপনারক ধরে এরন আপনারদে কষ্ট ক্ষদরি চাইক্ষন। আসরল আপনারদেরক একটা 
ক্ষবপদ লেরক আক্ষম বাাঁক্ষচরেক্ষে।’ 

‘লকমন?’ লকলা এলভাে লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে। 
‘আক্ষম েক্ষদ ক্ষকেু না কেিাম, িািরল আমারদেরক লেফিাে কেরি িরিা 

আপনারদে।’ 
‘লকন?’ 
‘লেফিাে না কেরল আমারদে লেরি লদোে দারে আপনাো অক্ষভেকু্ত 

িরিন। লেট ক্ষবোে, এমনক্ষক রুে সেকারেে পি লেরক প্রবল চাপ আসরিা 
আপনারদে উপে। সুিোং, আক্ষম ো করেক্ষে, িারি আপনাোও লবাঁরচরেন, 
আমোও লবাঁরচক্ষে।’ 

‘বুঝরি পােক্ষে ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, লকন আপক্ষন অরজে। ক্ষকন্তু আপনাো 
লবাঁরচ লিরেন মরন কেরবন না। আপক্ষন পুক্ষলে অক্ষফসারেে ওোক্ষকটক্ষক ক্ষনরে 
এরসরেন। ক্ষকন্তু আসল ওেযােরলস িাে পরকরটই েরে লিরে।’ 

‘ধন্যবাদ এই মূলযবান ইনফেরমেরনে জরন্য। আপক্ষন আমারদে পারে 
োকা পেনন্ত আমারদে লকান ক্ষচন্তা লনই।’ বলল আিমদ মুসা িাক্ষিে িীর্ বাক্ষিরে 
ক্ষদরি ক্ষদরি। 

‘আক্ষম ক্ষক আপনারদেরক সািারেযে প্রক্ষিশ্রুক্ষি ক্ষদরেক্ষে?’ বলল লকলা 
এলভা অরনকটা েক্ত করণ্ঠ। 

‘প্রক্ষিশ্রুক্ষি লদনক্ষন। ক্ষকন্তু আমো আপনাে সািােয পাব।’ 
আিমদ মুসা িাে িাক্ষিে িীর্ বািারনাে সারে সারে িাক্ষিক্ষট এরকবারে 

অযাবাউট টানন করে পুব ক্ষদরক োওো শুরু কেল। 
‘ক্ষক বযাপাে, লকাোে োরছেন?’ 
‘পূবন ক্ষদরক।’ 
‘লসরিা লদখরিই পাক্ষছে। ক্ষকন্তু লকাোে োরছেন?’ 
‘আপািি িােিু, িােপে কালাক্ষন্ত।’ 
‘িােপে ললরকে পরে োক্ষেোে প্ররবে?’ বলল লকলা এলভা। 
‘ক্ষিক বরলরেন।’ 
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লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে ফুরট উরিরে লকলা এলভাে। আিমদ মুসাে িমিা 
সম্পরকন লস অবক্ষিি। ক্ষকন্তু একক্ষট ক্ষভনরদরেে মানক্ষচত্র সম্পরকন িাে এি স্বছে 
ধােণা এবং এমন দ্রুি এমন একক্ষট রুরটে ক্ষসদ্ধান্ত লস ক্ষনরি পারে! অরনক 
এরিানীে নািক্ষেকই জারন না লে, োক্ষেোে অনবধ প্ররবরেে এটাই সবরচরে 
ক্ষনোপদ পে। ললক ‘পাইপাস’ অরনকটাই ক্ষনজনন। পক্ষিম িীরেে উত্তোংরেে 
একটা অংে োিা ললক পাইপারসে লিাটা িীেই সাধােণ বযবিারেে অরোিয। 
রুে পূবন িীরে লকান নিে-নিেী লিা দূরে োক, োিাঘাটও িরি উিরি পারেক্ষন। 

‘সক্ষিযই আক্ষম চমৎকৃি। োক্ষেোে অনবধ প্ররবরেে সবরচরে উত্তম পে 
লবরে ক্ষনরেরেন। ললক ‘পাইপারস’ লজরলরদে লনৌকা ভািা করে আপক্ষন একদম 
ক্ষনক্ষবনবারদ োক্ষেোে ললক পুেকরভ প্ররবে কেরি পারেন। িােপে ললক 
পুেকরভে িীরে উরি বা পুেকভ নিেী িরে োক্ষেোে লেো ইছো লেরি পারেন।’ 

একটু োমল লকলা এলভা। িােপে বলল, ‘আমাে প্রশ্ন দু’ক্ষট, এক, এই 
লিাপন পরেে কো আপক্ষন জানরলন ক্ষক করে? দুই, আপনাে মি আদেনবাদী 
ললাক অনবধ প্ররবরেে মি দুবনল ক্ষভক্ষত্ত ক্ষনরে োক্ষেোে োরছেন লকন?’ 

আিমদ মুসা িাসল। ক্ষিোক্ষেং-এ দু’ক্ষট িাি এবং লচাখ সামরন প্রসাক্ষেি 
লেরখই ধীরে ধীরে বলল, ‘সাইরবক্ষেোে রুে বন্দী ক্ষেক্ষবে লেরক পলািক 
এরিানীে ললখক এমারি এলভাে ললখা ‘ক্ষদ লং নাইট’-এে ইংরেক্ষজ অনুবাদ 
পরিক্ষে। িারি এই পরেে ক্ষবিাক্ষেি ক্ষববেণ েরেরে। এই পরেই এমারি 
লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেন লেরক পাক্ষলরেক্ষেরলন।’ 

লকলা এলভাে লচারখ আনরন্দে ফূেণ। বলল, ‘আপক্ষন এমারি এলভাে 
বই পরিরেন! ভারলা ললরিরে আপনাে?’ 

‘সব মানুরর্েই ভারলা লািাে কো। ক্ষচেন্তন এক কাক্ষিনী।’ 
‘বইক্ষটে লকান ক্ষদক আপনাে ভারলা ললরিরে?’ 
‘এরিানীে জনসংখযাে এক-দেমাংে মানুর্ সাইরবক্ষেোে লসাক্ষভরেি 

বন্দী ক্ষেক্ষবরে ক্ষকভারব িাক্ষেরে লিল, িাে এক মমনন্তুদ ক্ষচত্র েন্থক্ষট। সবরচরে ভারলা 
ললরিরে একজন পোধীন লদেরপ্রক্ষমরকে অন্তজ্বনালাে ক্ষদকক্ষট।’ 
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‘ধন্যবাদ আপনারক। িুদ্র এক জাক্ষিে সাক্ষিিয আপক্ষন এইভারব 
পরিরেন?’ 

‘সংখযাে কােরণ লকান জাক্ষি িুদ্র িে না। ৃতদরেে কােরণ িুদ্র 
জনসংখযাে জাক্ষিও ক্ষবরশ্ব বি আসন লপরি পারে।’ 

‘সব জাক্ষিে লিরত্রই ক্ষক আপনাে এই কো প্ররোজয?’ 
‘ৃতদেবৃু্ক্ষত্ত একটা মানক্ষবক ধমন, েক্ষদ িা প্রবৃক্ষত্তে অমানক্ষবক লকান চাক্ষিদা 

িাো কলুক্ষর্ি না িে। এই মানবধমন স্রষ্টাে লদো একটা ক্ষনোমাি। এে লকান লদে-
কাল-পাত্র লনই।’ 

‘আপক্ষন লদখক্ষে পেম মানবিাবাদী, উদাে। ক্ষকন্তু শুরনক্ষে লে, চেম 
সাম্প্রদাক্ষেক আপক্ষন?’ 

‘িাো ক্ষিকই বরলরে, স্রষ্টা েিটুকু সাম্প্রদাক্ষেক, আক্ষম িিটা সাম্প্রদাক্ষেক 
অবশ্যই।’ 

িাসল লকলা এলভা। বলল, ‘কোটা মজাে, ক্ষকন্তু বুঝলাম না।’ 
‘স্রষ্টা িাে প্ররিযকক্ষট সৃক্ষষ্টরক একটা সুক্ষনক্ষদনষ্ট ক্ষনেরমে মরধয লেরখরেন। 

কােও পরি এই ক্ষনেরমে অন্যো কোে সুরোি লনই। লকান উপাে লনই 
অসাম্প্রদাক্ষেক বা ‘আনলফলু’ িবাে। সুিোং স্রষ্টা অসাম্প্রদাক্ষেক নন, আক্ষমও 
নই।’ 

‘ক্ষকন্তু ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, স্রষ্টাে লসই আইন বা প্রকৃক্ষিিি লদিিাক্ষিক ও 
বস্তুিি চক্ষেত্র ক্ষনরে সাম্প্রদাক্ষেকিাে অক্ষভরোি লকাোও লনই। অক্ষভরোি এরসরে 
মানুরর্ে স্বাধীন জীবন পক্ষেচালনাে উপে ক্ষনেিণ আরোপ ক্ষনরে।’ 

‘আছো বলুন লিা, ক্ষনেিণ প্ররোজন িে লকাোে?’ 
‘লেখারন আইন ভংরিে সম্ভাবনা োরক, িক্ষিে সম্ভাবনা োরক, লকান 

ধেরনে সংকরটে সম্ভাবনা োরক, ইিযাক্ষদ।’ 
‘িািরল মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে এসব ক্ষকেুই আরে ক্ষকনা?’ 
‘আরে, অবশ্যই। এ জরন্যই লিা োষ্ট্র, আইন, সংক্ষবধান- এসব ক্ষকেু।’ 
‘োষ্ট্র, আইন ও সংক্ষবধারনে ক্ষনেিণ স্থান, কাল ও পারত্রে পক্ষেবিনরনে 

সারে সারে পক্ষেবিননেীল। এ ক্ষনেিণ সংকীণন িণ্ডীে ও সীমাবদ্ধ বুক্ষদ্ধে বরলই এই 
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পক্ষেবিনন ঘরট। অেচ মানুরর্ে জীবন একটা অবযািি ক্ষবর্ে। এে জরন্য একটা 
কারলাত্তীণন ক্ষনেিণ বযবস্থাে প্ররোজন আরে ক্ষকনা?’ 

‘সক্ষিযই ক্ষক প্ররোজন আরে?’ 
‘জীরবে ক্ষবরের্ করে মানুরর্েও বস্তুিি ক্ষদক ক্ষনেরমে অধীন বরল, িাে 

জীবন পক্ষেচালনা একটা স্থােী ক্ষনেরমে অধীন িরব না লকন?’ 
‘মানুরর্ে লদিিি ক্ষদরকে মি িাে জীবন পক্ষেচালনারক িািরল একটা 

অলংঘনীে বা স্থােী ক্ষনেরমে অধীন করে লদো িেক্ষন লকন?’ 
‘মানুর্রক ক্ষবরবক-বুক্ষদ্ধ লদো িরেরে বরলই এবং িারক ভারলা-মন্দ 

পােনকয কোে ক্ষবচােবুক্ষদ্ধ লদো িরেরে বরলই।’ 
‘েক্ষদ িা-ই িে, িািরল মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে ক্ষনেিণ িাে ক্ষবরবক 

ও ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে উপে লেরি লদোই লিা উক্ষচি। লখাদােী ক্ষনেিরণে আবাে বযবস্থা 
লকন?’ 

‘মানুর্ অিীি ও বিনমান সম্পরকন খুব অল্পই জারন এবং ভক্ষবষ্যি 
সম্পরকন ক্ষকেুই জারন না। মানুরর্ে এই সীক্ষমি োন ক্ষনভনে ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে পরি 
ক্ষনরজরদে জীবনরক বযক্ষক্তিি ও সামক্ষষ্টকভারব কলযাণ ও মুক্ষক্তে পরে পক্ষেচালনা 
কো সম্ভব নে। সমুরদে ক্ষদক ক্ষনণনরেে জরন্য লেমন আকারেে িাো, কম্পাস ও 
বাক্ষিঘরেে প্ররোজন, স্থলপরে লেমন মযাপ ও লোর্ সাইরনে প্ররোজন িে, লিমক্ষন 
মানুরর্ে আদেন, সৃক্ষষ্ট ও লিযিি জীবন পক্ষেচালনাে জরন্য ক্ষদক-ক্ষনরদনক্ষেকাে 
প্ররোজন আরে, োে অভারব মানুর্ লিযচুযি িরে অোক্ষন্ত-অক্ষবচাে, জুলুম-
অিযাচারেে ধ্বংসকেী পাাঁরক ক্ষনমক্ষিি িরে লেরি পারে। এই ক্ষদক-ক্ষনরদনক্ষেকােই 
নাম লখাদােী জীবন ক্ষবধান।’ 

‘ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, জানিাম আপক্ষন ক্ষবপ্লবী, ক্ষকন্তু এখন লদখক্ষে আপক্ষন 
দােনক্ষনক বা ক্ষমেনােীও।’ 

একো বরল একটা দম ক্ষনরেই বলল লকলা এলভা, ‘লখাদােী জীবন 
ক্ষবধান োরক বলরেন, িারদে মরধযই ক্ষক ঝিিা কম! এে ক্ষক কেরবন?’ 

‘মানুরর্ে ক্ষবচােবুক্ষদ্ধ েক্ষদ স্বাধীনভারব কাজ করে, িািরল এ ঝিিা 
বাাঁধরি পারে না।’ 
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‘লকমন করে?’ 
‘লখাদােী জীবন-পদ্ধক্ষি িওোে দাক্ষবদাে ধমনগুরলাে মরধয ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে 

োে অনুসারে একমাত্র ইসলাম োিা অন্য লকানটাই আজরকে মানুরর্ে জীবন 
পদ্ধক্ষি িওোে উপেুক্ত নে।’ 

‘এটা লিা আপনাে কো।’ 
‘আমাে নে, ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে োরেে কো। ক্ষক বল মাক্ষেো লজারসফাইন?’ 

সমেনরনে জরন্য আিমদ মুসা চাইল লর্ানাে ক্ষদরক। 
‘স্ত্রী লিা স্বামীরক সমেনন কেরবই।’ লিরস বলল লকলা এলভা। 
‘ও শুধু স্ত্রী নে। ও একজন সরচিন ইউরোপীে।’ বলল আিমদ মুসা। 
মুখ খুলল লর্ানা। বলল, ‘আমাে ক্ষনরজে কো বলব না, আজরকে 

পািারিযে লেষ্ঠ বুক্ষদ্ধজীবীো ধমনক্ষনেরপি আদরেনে ক্ষনোপত্তা ও ক্ষবজে সম্পনরক 
বলরি ক্ষিরে উরল্লখ কেরেন, আধুক্ষনক েুি-ক্ষজোসাে জবাব লদো ও আধুক্ষনক 
মানুরর্ে প্ররোজন পূেণ কোে িমিা ইসলাম োিা অন্য লকান ধরমনে লনই।’ 

‘লেরিিু এ ক্ষবর্রেে উপে আমাে পিারোনা লনই, িাই আক্ষম ক্ষকেু বলব 
না। িরব আক্ষম একটা ক্ষবর্রে খুক্ষে, আিমদ মুসা ললক্ষনন, মাও লসিুং, লিা ক্ষচ ক্ষমন, 
লচ গুরেভাো, কযাররা প্রমুখ ক্ষবপ্লবীে লচরে সম্পূণন ক্ষভন্ন মানুর্। ক্ষেক্ষন ভরেে বদরল 
আোে উরদ্রক করেন, ক্ষেক্ষন েিস্যমে পূজয বযক্ষক্তে িবাে বদরল বন্ধু িরি 
পারেন।’ 

কো লের্ করেই লকলা এলভা সামরন একটা িাক্ষিে ক্ষদরক িাক্ষকরে 
বলল, ‘ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, মরন িে সামরন ক্ষবপদ আরে।’ 

‘লকন একো বলরেন?’ 
‘সামরন লে িাক্ষিটা আসরে, ওটা এরিানীে লিারেন্দা পুক্ষলরেে ক্ষবরের্ 

লপররাল কাে। ক্ষবরের্ ক্ষমেন োিা এ িাক্ষিগুরলারক োিাে োিা িে না।’ 
‘িািরল?’ 
লকলা এলভা উরি দাাঁক্ষিরে ক্ষিোক্ষেং হুইরলে ক্ষদরক িাি বাক্ষিরে বলল, 

‘আপক্ষন পারেে ক্ষসরট, িােপে লপেরন চরল আসুন। আক্ষম ড্রাইক্ষভং-এ বসক্ষে।’ 
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লকলা এলভা ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বরস িাসরি িাসরি বলল, ‘এভারব ড্রাইক্ষভং 
ক্ষসট লেরি লদো ক্ষক ক্ষিক িরলা ক্ষমিঃ আিমদ মুসা?’ 

‘ড্রাইক্ষভং ক্ষসট লেরি ক্ষদরেক্ষে, ক্ষকন্তু আপনাে ক্ষনেিণ লেরি লদইক্ষন।’ বলল 
আিমদ মুসাও িাসরি িাসরি। 

সামরনে িাক্ষিক্ষট এরস পরিরে। িনন লবরজ উিল সামরনে িাক্ষি লেরক। 
সংরি সংরি লকলা এলভাও িনন বাজাল একই ক্ষনেরম, ক্ষিক আরিে িরননে 

আিক্ষেক অনুসেণ। 
িনন বাক্ষজরেই োক্ষমরে ক্ষদরেক্ষেল িাক্ষি লকলা এলভা। 
সামরনে িাক্ষিটােও ড্রাইক্ষভং উইনরর্া লকলা এলভাে পাোপাক্ষে এরস 

দাাঁিাল। 
সামরন লেরক িাক্ষিে ড্রাইভাে িাি িুরল এরিানীে ভার্াে বলল, ‘আক্ষম 

সারকনল ইেরপক্টে লকক্ষভন।’ 
‘আক্ষম লসডরাল ইেরপক্টে লকলা এলভা।’ 
চমরক উিল ইেরপক্টে লকক্ষভন। বলল, ‘এই লে খবে এল, আিমদ মুসা 

আপনারক পণবন্দী করে পাক্ষলরেরে? ক্ষনরদনে এরসরে সবগুরলা োিা ললাজ 
কোে।’ 

‘পাক্ষলরেরে আিমদ মুসা। খুাঁজক্ষে আক্ষমও িারক।’ 
‘িািরল জাক্ষনরে ক্ষদন এ খবেটা।’ 
‘আমাে লিা ওেযােরলস লনই।’ 
‘বুরঝক্ষে। আক্ষম জাক্ষনরে ক্ষদক্ষছে। ওো কাো লপেরন?’ 
‘ফোসী দম্পক্ষি। আমাে বন্ধু।’ 
বরল লকলা এলভা িাক্ষিরি িাটন ক্ষদল। 
স্যালুট ক্ষদল িাি িুরল ইেরপক্টে লকক্ষভন। 
েুরট চলল লকলা এলভাে িাক্ষি। 
‘ধন্যবাদ আপনারক।’ লপেন লেরক লকলা এলভারক লিয করে বলল 

আিমদ মুসা। 
‘ধন্যবাদ দেকাে লনই। এবাে ক্ষক কেব বলুন।’ বলল লকলা এলভা। 
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‘ক্ষকন্তু িাে আরি বলুন, অবস্থা ক্ষক দাাঁিাল। আমো আপনারক লফরল 
পাক্ষলরেক্ষে এবং আপক্ষন একক্ষট ফোসী দম্পক্ষিরক পে লেরক কুক্ষিরে আমারদে 
অনুসেণ কেরেন, এই লিা?’ 

‘ক্ষজ্ব, হ্াাঁ।’ 
‘ক্ষকন্তু আপনারক লফরল আপনাে িাক্ষি ক্ষনরে আমাে পালারনাে কো। 

আপক্ষন িাক্ষি লপরলন ক্ষক করে?’ 
‘এটা একটা প্রশ্ন বরট।’ একটু ক্ষচন্তা কেল লকলা এলভা। িােপে বলল, 

‘আমাে িাক্ষি লক করে চাক্ষব েুাঁরি লফরল ক্ষদরে এই ফোসী দম্পক্ষিে অক্ষধকিে 
দ্রুিিামী নিুন িাক্ষি ক্ষনরে আপক্ষন পাক্ষলরেরেন। চাক্ষব খুাঁরজ লপরি ক্ষবলে িে। 
িােপে আপনারক আমো অনুসেণ কেক্ষে।’ 

‘ধন্যবাদ। আপনাে কাক্ষিনী সুন্দে। আে একটা কো, ফোসী দম্পক্ষিে 
িাক্ষিে ক্ষক পাক্ষটনকুলােস পুক্ষলেরক লদরবন?’ 

‘অেো এই প্রশ্ন িুলরেন। পুক্ষলরেে কারে জওোবক্ষদক্ষিে পেনারে 
অবশ্যই আক্ষম ক্ষনরজরক ক্ষনরে োরবা না।’ 

কো লের্ করেই লকলা এলভা আবাে লসই পুোরনা প্রশ্ন কেল। বলল, 
‘বলুন এখন ক্ষক কেণীে। সামরন েিরেে প্ররবেমুরখ পুক্ষলে সদলবরল আরে 
ক্ষনিে।’ 

‘আপনাে কাক্ষিনী ক্ষিিীে জােিাে বলা আে ক্ষিক মরন কেক্ষে না। 
আপনাে িাক্ষিে লনমরপ্লট উরে ক্ষদরল লকমন িে?’ 

লকলা এলভা িাসল। বলল, ‘উরো ক্ষদরক একটা ভুো নাোে আরে।’ 
‘আল্লািরক ধন্যবাদ। িাক্ষি িািরল োমান ক্ষমস...।’ 
বলরি ক্ষিরে লেরম লিল আিমদ মুসা। বলল পেিরণই, ‘মাফ কেরবন, 

আপক্ষন ক্ষমস না ক্ষমরসস?’ 
লকলা এলভাে িারস্যাজ্জ্বল মুখ িিাৎ অন্ধকাে িরে লিল। 
িাক্ষি োমাল লস। বলল, ‘ও প্রশ্ন োক। িাক্ষিে লনমরপ্লট পারে লদব?’ 

লকলা এলভাে কণ্ঠস্বে িিাৎ লেন ক্ষভরজ লিরে। 
আিমদ মুসা এবং লর্ানা কারোেই বযাপােটা দৃক্ষষ্ট এিাল না। 
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লকলা এলভা িাক্ষি লেরক লনরম পরিরে। 
আিমদ মুসাও নামল। বলল, ‘লনমরপ্লট আক্ষমই পারে ক্ষদক্ষছে, আপক্ষন 

বসুন।’ 
ভাক্ষে িরে ওিা মুরখ িাক্ষস টানাে লচষ্টা করে বলল লকলা এলভা, ‘আমাে 

িাক্ষি, কাজটা আক্ষমই দ্রুি পােব।’ বরল কারজ ললরি লিল লকলা এলভা। 
আিমদ মুসাও িাক্ষিে লপেরনে লনমরপ্লট উরে লদোে কারজ ললরি 

লিল। 
কাজ লেরর্ লকলা এলভা আিমদ মুসাে সামরন এরস বলল, ‘এবাে?’ 

লকলা এলভাে মুরখ িাক্ষস। অরনকখাক্ষন সিজ িরে উরিরে লস। 
‘আপক্ষন লপেরন লর্ানাে পারে বসুন। আক্ষম ড্রাইক্ষভং-এ বসব।’ 
‘ক্ষকন্তু...।’ 
িারক বাাঁধা ক্ষদরে আিমদ মুসা বলল, ‘এখক্ষন সব বুঝরবন। আপক্ষন 

বসুন।’ 
বরল আিমদ মুসা ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষিরে বসল। 
লকলা এলভাও লপেরনে ক্ষসরট ক্ষিরে বসল। 
‘লর্ানা, বযাি লেরক পািক্ষি ও ক্ষেরখে দাক্ষিটা দাও।’ 
লর্ানা বযাি লেরক ক্ষেরখে পািিী ও দাক্ষি লবে করে আিমদ মুসাে ক্ষদরক 

এক্ষিরে ক্ষদল। 
আিমদ মুসা এগুরলা ক্ষনরে পেরি পেরি বলল, ‘লর্ানা, ওরক লিামাে 

পািিী ও দাক্ষিটা লবে করে পক্ষেরে দাও।’ 
পািিী ও দাক্ষি পেরি ক্ষিরে লকলা এলভা িাসরি িাসরি বলল, ‘বুরঝক্ষে 

এবাে। আক্ষম ও ক্ষমরসস লর্ানা িলাম ক্ষেখ দম্পক্ষি। আে আিমদ মুসা সারিব 
িরলন ক্ষেখ ড্রাইভাে। ক্ষকন্তু আমারদে লদরে ক্ষেখ ড্রাইভাে লিা লনই বলরলই 
চরল।’ 

‘িা ক্ষিক। িরব জন দরেক লিা আরে।’ 
লচাখ কপারল িুরল লকলা এলভা বলল, ‘জারনন আপক্ষন এ িেযও?’ 
‘এটা ক্ষক খুব বি িেয? লিলক্ষসংক্ষকরিই এটা আক্ষম লপরেক্ষে।’ 
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‘ক্ষিক িাই। আপক্ষন লে আিমদ মুসা, একো আক্ষম ভুরলই ক্ষিরেক্ষেলাম।’ 
লকলা এলভাে কো এক্ষিরে আিমদ মুসা বলল, ‘এই েদ্মরবে লকান 

কাজ লদরব বরল মরন করেন?’ 
‘না লদবাে কােণ লদক্ষখ না। িরব পুক্ষলেরক প্রকৃিপরি ক্ষক ক্ষনরদনে লদো 

িরেরে আক্ষম জাক্ষন না।’ 
িাক্ষি আিমদ মুসাে েুরট চলল। 
খুব সামরনই ‘লপরদ’ নারমে একটা বি েিে। 
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৩ 
োিাে মাঝখারন দাাঁক্ষিরে একজন পুক্ষলে অক্ষফসাে লাল পিাকা নািরে। 
আিমদ মুসা খুাঁক্ষটরে খুাঁক্ষটরে লদখল সামরনে পক্ষেক্ষস্থক্ষিটা। 
বি একক্ষট পুক্ষলে ভযান দাাঁক্ষিরে আরে োিাে পারে। িাে সমান্তোরল 

োিাে উপে দাাঁক্ষিরে আরে একটা পুক্ষলে জীপ। একজন উচ্চপদস্থ অক্ষফসাে বরস 
আরে জীরপ। পুক্ষলে ভযান, জীপ ও োিাে দাাঁিারনা লমাট পুক্ষলে দে-বারো জন। 

আিমদ মুসা িাক্ষি ক্ষনরে দাাঁি কোল জীপক্ষটে সামরন োিাে ক্ষিক মাঝ 
বোবে। জীপ এবং পুক্ষলে ভযান দুরটাই িাে র্ান পারে োকল।  

আিমদ মুসাে িাক্ষি োমরিই েুরট এল জীরপ বসা পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট। 
ড্রাইক্ষভং উইনরর্া’লি এরস পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট বলল, ‘ক্ষসংজী, আপক্ষন লকারেরক 
আসরেন?’ 

‘িাক্ষল্লন।’ 
‘সারে ওো লক?’ 
‘একটা ক্ষেখ দম্পক্ষি।’ 
‘লকাোে োরবন?’ 
‘িােিু।’ 
‘একটু োনা িরে লেরি িরব ক্ষসংজী।’ 
‘লকন?’ 
‘ক্ষনরদনে িরেরে, সব ক্ষবরদেীরকই োনাে সারে কো বরল লেরি িরব। 

সাচন কো ও কো বলাে পে চরল োরবন।’ 
‘ক্ষকন্তু আক্ষম লিা এক ক্ষমক্ষনট সমেও ক্ষদরি পােরবা না।’ 
‘পােরি িরব ক্ষসংজী, এটা ক্ষনরদনে।’ 
‘এটা অন্যাে।’ 
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‘দুিঃক্ষখি ক্ষসংজী।’ বরল পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট পারে দাাঁিারনা পুক্ষলরেে ক্ষদরক 
লচরে বলল, ‘িুক্ষম ক্ষসংজীরক নাক্ষমরে িাক্ষি ক্ষনরে োনাে চল। আক্ষম ক্ষসংজীরক ক্ষনরে 
আসক্ষে।’ 

আিমদ মুসা বলল, ‘ক্ষিক আরে অক্ষফসাে, োক্ষছে োনাে। চলুন।’ বরল 
িাক্ষিে দেজা বন্ধ করে ক্ষদল। 

‘ধন্যবাদ।’ বরল পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট পারেে পুক্ষলেরক ইংক্ষিরি আিমদ 
মুসাে পারেে ক্ষসরট উিরি ক্ষনরদনে ক্ষদরে ক্ষনরজে িাক্ষিে ক্ষদরক এরিারলা। আে 
পুক্ষলেক্ষট িাক্ষিে লপেন ঘুরে আিমদ মুসাে পারে উিাে জরন্য এরিারলা। 

আিমদ মুসা িাক্ষি িাটন ক্ষদরে বাম িারি েক্ত করে ক্ষিোক্ষেং ধরে র্ান 
িাি ক্ষদরে পরকট লেরক ক্ষেভলভাে লবে করে ক্ষবদুযৎ লবরি িা উপরে িুরল পে 
পে দু’ক্ষট গুক্ষল েুাঁিল। একক্ষট গুক্ষল জীরপে সামরনে চাকা, অন্যক্ষট পুক্ষলে ভযারনে 
সামরনে চাকা গুাঁক্ষিরে ক্ষদল। 

আে গুক্ষলে সারে সারেই আিমদ মুসাে িাক্ষি ক্ষবদুযৎ লবরি েুরট চলল 
সামরনে ক্ষদরক। 

ক্ষক ঘরট লিল বুরঝ উিরি উিরি আিমদ মুসাে িাক্ষি লরিয বন্দুক 
লিালাে আরিই িাক্ষি িারদে নািারলে বাইরে চরল এল। 

েিরে প্ররবে কেল আিমদ মুসাে িাক্ষি। 
আিমদ মুসা লপেন ক্ষদরক িাক্ষকরে লকলা এলভারক লিয করে বলল, 

‘লকান আিাল পাওো োরব িাক্ষিে লনমরপ্লট পাোবাে?’ 
‘একটু সামরন বাাঁ ক্ষদরক োবাে একটা োিা পাওো োরব, লসটা একটা 

পারকনে পাে ক্ষদরে লিরে।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
পাকন পাওো লিল। পারকন িাক্ষি একটা লঝারপে আিারল দাাঁি কক্ষেরেই 

আিমদ মুসা লাফ ক্ষদরে লনরম সামরনে লনমরপ্লটটা উরে লদবাে কারজ ললরি 
লিল। আে লকলা এলভা লপেরনে লনমরপ্লটটা উক্ষেরে লাক্ষিরে ক্ষদল। 
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আিমদ মুসা ক্ষেরখে দাক্ষি ও পািিী খুরল েুাঁরি ক্ষদল লর্ানাে কারে এবং 
লকলা এলভারক লিয করে বলল, ‘আপক্ষন এবাে দাক্ষি-পািিী খুরল লকলা এলভা 
লসরজ ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষিরে বসুন।’ 

‘ধন্যবাদ। আক্ষম আে পােক্ষে না দাক্ষি আে পািিী পরে োকরি। 
চুলকারি শুরু করেরে।’ 

বরল লকলা এলভা ওগুরলা খুরল লর্ানারক ক্ষদরে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষিরে 
বসল। বলল, ‘খুবই মজাে িরব। এখন ‘লপরদ’ এবং সামরনে োিাে পুক্ষলেো 
ক্ষেখ ড্রাইভারেে ক্ষেখ দম্পক্ষিে িাক্ষি খুাঁরজ মেরব। আমো আোম করে এক্ষিরে 
োব।’ 

লকলা এলভাে িাক্ষি অন্য আরেকটা পে ক্ষদরে প্রধান সিরক উরি েুরট 
চলল পুব ক্ষদরক। 

োিাে পুক্ষলরেে িাক্ষিে েুরটােুক্ষট। করেক জােিাে লকলা এলভাে িাক্ষি 
োমাল। ক্ষকন্তু োক্ষমরেই িাো বরল উিল, ‘না, এ িাক্ষি নে। ক্ষেখ ড্রাইভারেে লস 
িাক্ষিরি আরে একজন ক্ষেখ পুরুর্ এবং একজন মক্ষিলা।’ 

িাক্ষি লবক্ষেরে এল ‘লপরদ’ েিে লেরক। 
আিমদ মুসা বলল, ‘সামরনই লিা লপাক্ষল েিে। লপাক্ষল লেরক 

‘ক্ষভক্ষলজান’ ঘুরে ক্ষক আমো ‘িােি’ুলি ঢুকব?’ 
‘দেকাে লনই। িােিু আমাে ক্ষনরজে েিে। এবাে আমাে উপে সবক্ষকেু 

লেরি ক্ষদন। পুক্ষলে এখন ক্ষবভ্রান্ত। আে ভে লনই।’ 
‘ক্ষনরজে েিে মারন? িােিু আপনাে জন্মস্থান?’ বলল লর্ানা। 
‘হ্াাঁ, আমাে জন্মস্থান।’ 
‘ক্ষকন্তু আপক্ষন োরকন লিা িাক্ষল্লরন।’ 
‘িাক্ষল্লন আমাে চাকেী লকন্দ্র। ক্ষকন্তু বাক্ষি আমাে িােিু’লি।’ 
‘আপনাে ক্ষমিাে লকাোে োরকন?’ 
মুিূরিন মুখটা ম্লান িরে লিল লকলা এলভাে। লবদনাে একটা উচ্ছ্বাস 

উপরচ উিল লস মুরখ। 
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সরি সরি লকান উত্তে ক্ষদল না লকলা এলভা। িাক্ষি ক্ষনরে িিাৎ বযি িরে 
উিল। 

একটু পে লকলা এলভা মুরখ িাক্ষস লটরন বলল, ‘ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, 
অক্ষিিীে আপনাে পক্ষেক্ষস্থক্ষি পেনারলাচনাে িমিা। িাক্ষিে নাোে আে লবে না 
পাোরল িেরিা ক্ষবপরদ পিরি িরিা। ক্ষকন্তু এ ক্ষচন্তাটা আপনাে মাোে এল ক্ষক 
করে? আক্ষম সিকমনী লিারেন্দা ইেরপক্টেরক লে কাক্ষিনী বরলক্ষে, লস কাক্ষিনী বরলই 
সামরন এরিাবাে লচষ্টা কেিাম।’ 

‘ক্ষচন্তাটা খুবই সাধােণ। আপনাে বলা কাক্ষিনীরি েরেষ্ট ফাাঁক ক্ষেল। োিা 
পাওোে পে আপনাে প্রেম দাক্ষেে ক্ষেল লির্রকাোটনারে খবে লদো বা লসখারন 
িাক্ষজে িওো, কাউরক ক্ষলফট লদো নে। সুিোং আপনাে পক্ষেচে ক্ষনরে আপক্ষন 
‘লপরদ’ ঢুকরল আপনারক অবশ্যই লসখানকাে পুক্ষলে লির্রকাোটনারে িাক্ষল্লরনে 
সারে কো বলরি িরিা। লসখানকাে পুক্ষলেোও আপনাে কারে এটাই চাইরিা।’ 
বলল আিমদ মুসা। 

‘ওোডর্ােফলু! আপনাে প্ররিযকটা কো সিয। ক্ষকন্তু এমন ক্ষচন্তা আমাে 
মাোে আরসক্ষন। সামরনে েিে লপাক্ষল’লি এ ক্ষবপদ লনই?’ 

‘লনই। এখন ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষিে ক্ষবর্েটা সামরন এরসরে। 
আপনারক লদখরল সবাই এখন বুঝরব, আপক্ষন বাক্ষিরি োরছেন।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন।’ 
কো লের্ করেই লকলা এলভা ক্ষকেু একটা বলাে জরন্য মুখ খুরলক্ষেল। 

িাে আরিই লর্ানা লকলা এলভারক লিয করে বরল উিল, ‘মাফ কেরবন, একটা 
ক্ষজোসা আক্ষম ধরে োখরি পােক্ষে না।’ 

‘আমারক?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
মুখটা লপেরন লর্ানাে ক্ষদরক একটু ঘুক্ষেরে লিরস বলল, ‘বলুন লেট 

ললক্ষর্।’ 
‘লেট ললক্ষর্! আমারক বলরেন?’ 
‘আে কারক বলব। আপনাে মি মিা লসৌভািযবিী আে ক্ষিিীে লনই।’ 
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‘আক্ষম ক্ষবদ্রূপ বরল ধরে লনব।’ 
‘ক্ষবদ্রূপ বরল ধরে লনরবন? ক্ষমিঃ আিমদ মুসারক আপক্ষন ক্ষবপ্লরবে 

ক্ষবশ্বনােক মারনন না?’ 
‘িারি ক্ষক?’ 
‘আিমদ মুসা ক্ষবশ্বনােক িরল ক্ষবশ্বনাক্ষেকাে মুকুট আপনাে মাোে ওরি 

না?’ 
‘ও এই কো!’ লিাে োঙা িরে উিল লর্ানাে মুখ। 
‘আপনারক আপক্ষন বুঝরবন না মযার্াম। বুঝরব আমাে মি লারখা 

লমরেো।’ মুরখ িাক্ষস লটরনই বলল লকলা এলভা। 
কো লের্ করেই লকলা এলভা বলল, ‘দুিঃক্ষখি অন্য প্রসরি োওোে 

জরন্য। আপনাে ক্ষজোসা বলুন।’ 
িম্ভীে িরলা লর্ানা। বলল লকলা এলভারক লিয করে, ‘ক্ষকেু মরন 

কেরবন না লিা? বযাক্ষক্তিি প্রশ্ন।’ 
মুরখ সপ্রক্ষিভ একটা িাক্ষস লটরন লকলা এলভা বলল, ‘ক্ষক বযক্ষক্তিি প্রশ্ন! 

বলুন?’ 
‘আমাে মরন িরেরে, আপক্ষন ক্ষমস না ক্ষমরসস, আপনাে ক্ষমিাে লকাোে- 

এই দুই প্ররশ্নে জবাব আপক্ষন এক্ষিরে লিরেন। শুধু িা-ই নে, প্রশ্ন দু’ক্ষটরি আপক্ষন 
কষ্ট লপরেরেন।’ 

আবাে ম্লান িরে লিল লকলা এলভাে মুখ। ধীরে ধীরে িাে লিাাঁরট কান্নাে 
মি করুণ একটা িাক্ষস ফুরট উিল। 

অরনকিণ পে বলল, ‘দুিঃক্ষখি ক্ষমরসস মাক্ষেো।’ 
বরলই একটু োমল। িােপে শুরু কেল, ‘প্ররিযরকেই জীবরন একটা 

বযক্ষক্তিি অংে োরক ো িাে একান্ত ক্ষনজস্ব। লসখানকাে িাক্ষস-কান্না ৃতদরেে 
কোে মিই সংরিাপন। িবু বলক্ষে আক্ষম।’ োমল লকলা এলভা। 

একটু পরে আবাে মুখ খুলল। 
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সকূ্ষ্ম কম্পন লদখা ক্ষদল িাে লিাাঁরট। লিাাঁরটে কম্পন িাে লবরি লিল। লিাাঁট 
লফাঁরি িাে কো লবক্ষেরে এল, ‘আমাে স্বামী লনই- একো বলরি আমাে বুক লফরট 
োরছে, আবাে আরে িাও বলরি পােক্ষে না।’ 

লকলা এলভাে লেরর্ে কোগুরলা লভরঙ পিল কান্নাে চাপা উোরম। 
দু’লচাখ লেরক িাে লনরম এল দু’ক্ষট অশ্রুে ধাো। 
লর্ানা এবং আিমদ মুসা দু’জরনই িক্ষম্ভি, ক্ষবব্রি। 
লপেন লেরক লর্ানা ধীরে ধীরে লকলা এলভাে কাাঁরধ িাি োখল। বলল, 

‘আক্ষম দুিঃক্ষখি লকলা এলভা। আক্ষম বুঝরি পাক্ষেক্ষন।’ 
লকলা এলভা র্ান িাি ক্ষিোক্ষেং-এ লেরখ বাম িাি ক্ষদরে কাাঁরধ োখা 

লর্ানাে িাি লচরপ ধেল। বলল, ‘না ক্ষমরসস লর্ানা। আপক্ষন আমাে উপকাে 
করেরেন। আমাে কাাঁদা দেকাে। না কাাঁদরল আক্ষম বাাঁচব না, বুক লফরট োরব 
আমাে।’ 

বরল লকলা এলভা কান্নাে লুক্ষটরে পিল ক্ষিোক্ষেং-এে উপে। 
িাক্ষিে লব্রক করর্রে লস। দাাঁক্ষিরে পরিরে িাক্ষি। 
লর্ানা ক্ষসট লেরক উরি লকলা এলভাে মাোে িাি োখল। সান্ত্বনা ক্ষদল।  
আিমদ মুসা ক্ষবমূঢ়। কিনবযপোেণ আনন্দ-উছেল লমরেটাে বুরক দুিঃরখে 

এিবি সমুদ্র লুক্ষকরে আরে! দুিঃখটা িাে আসরল ক্ষক? স্বামী িাে লনই বরলই মরন 
িে। পক্ষিমী সমারজ স্বামীে সারে ক্ষবরছেদ িওোরক খুব বি ঘটনা বরল লদখা িে 
না। লকলা এলভাে স্বামী না োকাে মরধয এিবি দুিঃখটা ক্ষকরসে! লভরব লকানই 
কূল লপল না আিমদ মুসা। 

অল্প পরেই ক্ষিোক্ষেং লেরক মাো িুরল রুমাল লবে করে লচাখ মুরে 
লপেরন িাক্ষকরে বলল, ‘ধন্যবাদ ক্ষমরসস আিমদ মুসা। আক্ষম দুিঃক্ষখি।’ 

বরল লসাজা িরে বরস িাক্ষি িাটন ক্ষদল। েুরট চলল আবাে িাক্ষি। 
লকলা এলভাই কো শুরু কেল। বলল, ‘স্যক্ষে, খুবই আরবিপ্রবণ িরে 

পরিক্ষেলাম।’ োমল লকলা এলভা। 
শুরু কেল আবাে, ‘জানরি লচরেরেন আক্ষম ক্ষমস না ক্ষমরসস, আমাে স্বামী 

লকাোে! ক্ষিক্ষন এরিাক্ষনো কাউডটাে ইরডটক্ষলরজে-এে অপারেেন চীফ। অিযন্ত 
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প্রক্ষিভাবান ক্ষিরসরব িরুণ বেরসই ক্ষিক্ষন এ দাক্ষেে লপরে োন। আজ ে’মাস 
আমো ক্ষবরে করেক্ষে।’ োমল লকলা এলভা। 

‘িােপে?’ বলল লর্ানা। 
‘ক্ষবরেে পে ক্ষদনই িারক একটা অপারেেরন লবে িরি িে। লস আে 

ক্ষফরে আরসক্ষন।’ লেরর্ে কোগুরলা কান্নাে জক্ষিরে লিল লকলা এলভাে।  
োমল লকলা এলভা। 
লর্ানাোও িৎিণাৎ ক্ষকেু বলল না। ক্ষকেুিণ নীেবিা। 
নীেবিা ভাঙল আিমদ মুসা। বলল, ‘সক্ষিযই এ এক মমনাক্ষন্তক ঘটনা 

মযার্াম। আমাে একটা প্রশ্ন, এই ক্ষনরখাাঁজ িওোে বযাপারে এরিানীে লিারেন্দা 
ক্ষবভাি ক্ষক িেয লজািাি করেরে?’ 

‘িারদে ক্ষেরপারটন সুক্ষনক্ষদনষ্ট লকান িেযই লনই ো ক্ষনরে সামরন এরিারনা 
োে।’ 

‘িাে ঐ অপারেেনটা লকান পি বা লকান লদরেে ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষেল?’ 
‘এ বযাপারে লকানই িেয লনই ঐ ক্ষেরপারটন।’ 
‘ক্ষেরপারটনে সুপাক্ষেরেও ক্ষকেু লনই?’ 
‘লকান লদেরকই অক্ষভেকু্ত কো িেক্ষন।’ 
‘দুিঃক্ষখি ক্ষমরসস এলভা, ঐ ক্ষেরপাটনটা ভুো।’ 
চট করে মুখ ঘুক্ষেরে লকলা এলভা আিমদ মুসাে ক্ষদরক একবাে িাকাল। 

িাে লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে। বলল, ‘অল্প লজরনই একদম প্রাক্ষন্তক মন্তবয করে 
লফরলরেন। অন্য লকউ এ কো বলরল আক্ষম িাসিাম। ক্ষকন্তু আপনাে কো আমারক 
িাসাে বদরল আিংক্ষকি করেরে। ক্ষকন্তু প্রশ্ন, লকন আপক্ষন এই ক্ষেরপাটনরক ভুো 
বলরেন?’ 

‘একটা লদরেে কাউডটাে ইরডটক্ষলরজে ক্ষর্পাটনরমডট েখন িাে সাধােণ 
েত্রুও ক্ষচক্ষহ্নি না কেরি পারে, িখন বুঝরি িরব িাে মরধয িণ্ডরিাল আরে।’ 

‘সাধােণ েত্রু ক্ষচক্ষহ্নি কো এবং একক্ষট মাোত্মক অভযন্তেীণ ঘটনাে 
জরন্য লকান লদেরক দােী কো ক্ষক এক ক্ষজক্ষনস?’ 
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‘এক ক্ষজক্ষনস নে। ক্ষকন্তু একটা লদরেে কাউডটাে ইরডটক্ষলরজরেে চীফ 
েখন লকান গুরুিে অপারেেরন লবক্ষেরে ক্ষনরখাাঁজ িরে োে, িখন অবশ্যই ক্ষবরের্ 
েত্রু লদেক্ষটে উপে ক্ষিরে নজে পিরি িরব। ক্ষেরপারটন এই বযাপারে লকান 
ক্ষনরদনেনা ক্ষদরি বযেন িওোই ক্ষেরপাটনক্ষট ভেুা িওোে প্রমাণ।’ 

লকলা এলভাে মুখক্ষট উজ্জ্বল িরে উিল। আিমদ মুসা োমরিই লস বরল 
উিল, ‘প্রিযি প্রমাণ োিাই দােী কো োে, এমন েত্রু লদে ক্ষক এরিাক্ষনোে 
আরে?’ 

‘এ প্রশ্ন লিা আক্ষমই আপনারক কেব।’ 
‘মাফ কেরবন, আক্ষম ক্ষমক্ষলরে ক্ষনরি চাক্ষছে।’ 
িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘সুইরর্ন, লর্নমাকন, লপালযাডর্, জামনানী, 

োক্ষেো- সবাই এরিাক্ষনোে েত্রুে িাক্ষলকাে পরি। ক্ষকন্তু আজ এরিাক্ষনোে 
অক্ষিরেে েত্রু একটাই। লস িরলা োক্ষেো।’ 

‘লকন?’ 
‘একমাত্র োক্ষেো োিা ঐ লদেগুরলাে কারোেই এই মুিূরিন ভূখণ্ডিি 

সম্প্রসােরণে লকান লিয লনই। োক্ষেো ক্ষবরের্ করে োক্ষেোে একক্ষট ক্ষবরের্ 
িমিাধে মিল লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেরনে আকাে ক্ষফরে লপরি মক্ষেো িরে উরিরে।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বলল লকলা এলভা। 
কো লের্ করেই বরল উিল, ‘োক্ষেোে লসই িমিাধে মিলক্ষট লক? 

সেকাে? না বাইরেে লকউ?’ 
‘আপািি সেকাে নে।’ 
‘িািরল?’ 
‘কােণ, লসখারন সেকারেে মরধয সেকাে আরে, সেকারেে বাইরেও 

োো সেকাে আরে। কাো করেরে বযাপােটা বলা মুেক্ষকল।’ 
‘োো সেকাে বলরি ক্ষক আপক্ষন ‘লেট ক্ষবোেরক’ ইংক্ষিি কেরেন?’ 
‘হ্াাঁ, িাো ললক্ষননীে পন্থাে িমিা দখল কেরি চারছে। ক্ষিক ললক্ষনন 

১৯১৭ সারল লেভারব লমনরেক্ষভখরদে কাে লেরক িমিা িাইজযাক করেক্ষেল, 
ক্ষিক লসভারবই।’ 
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‘বুরঝক্ষে। িািরল ক্ষক আপক্ষন ক্ষনক্ষিি, োক্ষেোেই কােও িারি পরিক্ষেল 
আমাে স্বামী?’ 

‘আপনাে স্বামীে অপারেেন অক্ষভোরনে পে সম্পরকন ক্ষকেু জানরি 
লপরেক্ষেরলন?’ 

‘িাে িাক্ষিক্ষট লের্বারেে মি ললারকট কো িে সামরনে ‘িােি’ু লেরক 
উত্তরে।’ 

‘আক্ষম ক্ষনক্ষিি মযার্াম। আপনাে স্বামী রুেরদে িারিই পরিক্ষেল।’ 
উত্তরে লকলা এলভা লকান কো বলল না। ক্ষিোক্ষেং-এ োখা িাে র্ান 

িািক্ষট শুধু মুক্ষষ্টবদ্ধ িরে উিল। িাে অচঞ্চল দৃক্ষষ্ট প্রসাক্ষেি সামরনে োিাে উপে। 
অরনকিণ পে বলল, ‘আপনােও লিা লিাই রুেরদে ক্ষবরুরদ্ধ?’ 

‘রুেরদে ক্ষবরুরদ্ধ নে, লসখানকাে এক রুে র্িেরিে ক্ষবরুরদ্ধ।’ 
‘একই কো। লেট ক্ষবোে এখন ললক্ষনরনে প্রক্ষিভূ, আইভান ক্ষদ 

লটক্ষেবরলে মি জােরদেও প্রক্ষিভূ। এক কোে, সমে রুে মানরসে প্রক্ষিভূ।’ 
‘ক্ষিক। িবু িাো োক্ষেোে একটা গ্রুপ মাত্র।’ 
‘আপনাে সারে িরকন োরবা না। োক্ষেোে লসই র্িেিকােী পি, আক্ষম 

লদখক্ষে, আমারদে কমন এক্ষনক্ষম। আপক্ষন আমারক সািােয কেরবন, না আক্ষম 
আপনারক সািােয কেব?’ 

‘দু’লটাই প্ররোজন।’ 
বরলই আিমদ মুসা লকলা এলভারক লিয করে বলল, ‘আপনাে 

‘লপারল’ েিে এরস লিল।’ 
‘লকান ক্ষচন্তা লনই। আমাে উপে সবক্ষকেু লেরি ক্ষদন।’ 
কো লের্ করেই নরি-চরি বসল লকলা এলভা। িাে িাক্ষিে িীর্ লবরি 

লিল। 
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মরকাভা নদী িীরেে লেট ক্ষবোরেে লসই লির্রকাোটনাে। পাঁক্ষচে লচোরেে 
লসই িলরুম। পাঁক্ষচেক্ষট লচোরে পাঁক্ষচে জন মানুর্। িারদে সামরন সাি ফটু উাঁচু 
পাাঁচ বিনফরুটে লসই মঞ্চ। 

মঞ্চ ফুাঁরি উরি এল লসই লসানালী ক্ষসংিাসন। লসানালী ক্ষসংিাসরন বসা 
লসানালী বরমন আপাদমিক ঢাকা লসই লসানালী মূক্ষিনে মুখ লেরক ক্ষনিঃসৃি িরলা 
িমিরম এক আওোজ,  ‘মিান োক্ষেোে সন্তানিণ, মাো লিাল।’ 

সামরনে মরঞ্চ লসানালী ক্ষসংিাসন উদে িবাে সংরি সংরি িরলে 
পাঁক্ষচেজন মানুর্ সবাই ‘মিামান্য আইভান’ বরল মাো ক্ষনচু করেক্ষেল। 

িাো মাো িুলল সবাই। 
ধ্বক্ষনি িরলা লসানালী োোমূক্ষিনে কণ্ঠ। বলল, ‘ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, 

প্রেমবাে এবং লের্বারেে মি লিামাে বযেনিারক মাফ করে লদো িরেরে এই 
ক্ষবরবচনাে লে, আিমদ মুসাে কারে লিামাে পোজরেে কােণ আিমদ মুসাে লচরে 
লপেরনে িাক্ষিটাে কৃক্ষিেই লবক্ষে, োে উপে লিামাে লকান িাি ক্ষেল না।’ 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মুখ ক্ষেল ফাাঁক্ষসে আসামীে মি। লসানালী োোমূক্ষিন 
‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’-এে লঘার্ণা ধ্বক্ষনি িবাে সারে সারে িাে উরেরশ্য 
আভূক্ষম নি িরে লিল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মাো। 

আবাে ধ্বক্ষনি িরলা োোমূক্ষিনে কণ্ঠ, ‘ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, পরেে বক্তবয 
িুক্ষম সবাে অবিক্ষিে জরন্য বল।’ 

‘মিামান্য আইভান, পরেে বক্তবযও বযেনিাে এক করুণ কাক্ষিনী’, 
কান্নাে মি করুণ করণ্ঠ বলরি শুরু কেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, ‘লিাটা এরিাক্ষনোে 
িাে ক্ষচহ্ন খুাঁরজ পাওো োেক্ষন। আমাে আরবদরনে পে এরিাক্ষনো সেকাে েক্ষেৎ 
লে পদরিপ ক্ষনরেরে, িা েরোপেুক্তই ক্ষেল। আিমদ মুসাে িাি লেরক লকলা 
এলভারক উদ্ধাে কোে মরধয িারদেও স্বােন ক্ষেল। ক্ষকন্তু সমি োিা বন্ধ করে 
ক্ষদরেও আিমদ মুসাে লদখা পাওো োেক্ষন। লকলা এলভারক োিাে লেরি লস 
লকাোও সটরক পরিরে। সরন্দি কো িরছে, লে ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষিে 
সারে পুক্ষলরেে সংঘাি িরেরে, িারদে একজন আিমদ মুসা িরি পারেন। এই 
ঘটনাে পে ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষিও িাওো িরে োে। এই ঘটনাে পে 
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এরিানীে পুক্ষলে লকান োিারিই সরন্দিজনক আে ক্ষকেু পােক্ষন। িরব একটা 
ক্ষজক্ষনস পক্ষেষ্কাে, আিমদ মুসা ললক ‘পাইপাস’-এে ক্ষদরক এরসরে।’ 

‘মাজুেভ, লিামাে লিারেন্দা ক্ষেরপাটন ক্ষক বরল?’ 
মাজুেভ উরি দাাঁক্ষিরে আভূক্ষম একটা বাউ করে বলল, ‘মিামান্য 

আইভান, আমো মরন কেক্ষে, লকলা এলভাে িাক্ষিরি লে দম্পক্ষি ক্ষেল, লসটা 
আিমদ মুসা দম্পক্ষি। লকলা এলভা বুরলরটে মুরখ ক্ষমেযা কো বরলরে। আবাে 
লকলা এলভা এবং আিমদ মুসা দম্পক্ষিই ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষি 
লসরজক্ষেল। লপারল ও িােিু েিরে প্ররবরেে সমে লকলা এলভা এবং আিমদ 
মুসারদে লকান েদ্মরবে ক্ষেল না। ক্ষকন্তু এরিানীে পুক্ষলে িারদে লকান সরন্দি 
করেক্ষন। আিমদ মুসা লকলা এলভারক পুিুরলে মি বযবিাে করেরে। ক্ষকন্তু িােিু 
প্ররবরেে পে িাো ক্ষনরখাাঁজ িরে লিরে। লখাাঁজ ক্ষনরে লদখা লিরে, লকলা এলভা 
িাে বাক্ষিরি োেক্ষন। সরন্দি কো িরছে, আিমদ মুসা ললক পাইপারসে পরে 
োক্ষেো প্ররবে করেরে। পুেকভ েিে লেরক উত্তরে ললক পুেকরভে পূবন িীরেে 
অল্প পাক্ষনরি দু’ক্ষট িামবুট এবং একক্ষট র্ুরব োওো লনৌকা পাওো লিরে। মরন 
কো িরছে, আিমদ মুসা দম্পক্ষি এগুরলা বযবিাে করেরে। আিমদ মুসা পুেকভ 
লেরক মরকা ক্ষকংবা লসইডট ক্ষপটাসনবারিনে ক্ষদরক লেরি পারে। আমো এ 
দু’েিেিামী সব পরেে উপে লচাখ লেরখক্ষে।’ োমল মাজুেভ। 

লস োমরিই লসানালী োোমূক্ষিনে করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘মাজুেভ, িুক্ষম লে 
মিাকাবয পাি কেরল, িাে মিানােক লদখা োরছে আিমদ মুসা। লে োক্ষেোে বীে 
সন্তান লজনারেল লবাক্ষেস ও েুবোজ ক্ষপটােসি অসংখয রুে-সন্তারনে িিযাকােী 
োক্ষেোে নাোে ওোন েত্রু। ক্ষকন্তু লদখা োরছে, লিামাে বণননাে লস অপ্রক্ষিরোধয। 
লিা কেল না লিামাে এসব কো বলরি?’ োমল োোমূক্ষিন আইভান ক্ষদ 
লটক্ষেবল। 

মাজুেভ লকান কো বলল না। অসিারেে মি বাউ কেল লসানালী মূক্ষিন 
আইভানরক। 

মাজুেভ লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা প্রধান। 
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এবাে লসানালী মূক্ষিন আইভারনে কণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভরক 
লিয করে। ক্ষখেভ লেট ক্ষবোরেে অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে প্রধান। 
অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে লিয, আিমদ মুসারক িারিে মুরিাে এরন 
োজকীে আংক্ষট ও োজকীে র্ারেেী িাি কো এবং একই সারে জােরদে 
ধনভাণ্ডাে কুক্ষিিি কো ও জােরদে েুবোেী কযাোক্ষেনরক িিযা করে রুে 
সেকারেে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিরি উত্তেরণে উরদযাি বানচাল করে লদো। 

আইভারনে করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘এবাে ক্ষখেভ, িুক্ষম বযেনিাে লকান 
মিাকাবয লোনারব?’ 

ক্ষখেভ উরি দাাঁক্ষিরে র্ান িাি বুরক লেরখ বাউ করে বলল, ‘মিামান্য 
আইভান, আমো ক্ষনক্ষিি, আিমদ মুসারক আমারদে িারিে মুরিাে আসরি িরব। 
িাে ক্ষমেন িরলা, কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে করে োজকীে আংক্ষট ও র্ারেেী িাে িারি 
বুরঝ লদো। িাে এ ক্ষমেরনে দাক্ষবই িরলা, িারক আক্রমণাত্মক িরি িরব এবং 
কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে জরন্য আমারদে খাাঁচাে িারক ঢুকরি িরব।’ 

একটু োমল ক্ষখেভ। িােপে আবাে শুরু কেল, ‘মিামান্য আইভান, 
কযাোক্ষেনরক আমো লেখারন লেরখক্ষে, লসখারন েত্রু শুধু ঢুকরিই পারে, লবরুরি 
পারে না। সুিোং অনধেনয না িরে আমারদে অরপিা কো দেকাে, আিমদ মুসা 
আমারদে বিেী কখন ক্ষিলরে। িােপরেই আমো র্াঙাে লটরন িুলব।’ 

‘ক্ষখেভ, িুক্ষম একজন লজনারেরলে মি অংক কর্রল, ো েুদ্ধরিরত্রে 
লজনারেলরদে জরন্য প্ররোজয। ক্ষকন্তু আিমদ মুসা বন্দুক ক্ষনভনে লকান লজনারেল 
নে। লস একজন মাোওোলা অক্ষিসিকন ক্ষবপ্লবী । লস েক্ষদ লজরনই লফরল 
কযাোক্ষেন লকাোে আরে, িািরল লসরিা সেকােী সািােয ক্ষনরেও অেসে িরি 
পারে। লিামাে ক্ষজন্দানখানা োষ্ট্রেক্ষক্ত লমাকাক্ষবলা কোে মি অবশ্যই নে। এ 
সম্ভাবনাে ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষক পদরিপ িুক্ষম লনরব?’ ধ্বক্ষনি িরলা লসানালী মূক্ষিন 
আইভারনে করণ্ঠ। 

‘মিামান্য আইভান, আিমদ মুসাে সারে রুে সেকারেে লোিারোি 
িওো এবং সমক্ষিি একটা অক্ষভোরনে বযবস্থা িওো খুব বি ঘটনা। আমো িা 
অবশ্যই জানরি পােব এবং কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে প্রোস িারদে বানচাল িরে 
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োরব। লসই সারে প্রমাণ িরব, একটা ললাকক্ষিিকে জািীে প্রক্ষিষ্ঠানরক সরন্দি 
করে িাো অন্যাে করেরে।’ 

‘লিামাে আত্মেিামূলক মরনাভাব সম্পরকন িুক্ষম সিকন িও ক্ষখেভ। 
আমো চাই না আমারদে েত্রু ক্ষকংবা সেকাে আমারদে লকান আক্ষঙনাে পা োখাে 
সুরোি পাক।’ িরজন উিল আইভারনে কণ্ঠ। িম িম করে লবরজ উিল সমে 
িলঘে। 

ভে েক্ষিরে পিল সবাে লচারখ-মুরখ। চুপরস লিল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেরভে 
মুখ। 

আইভারনে িলাই আবাে ঝনঝন করে উিল। বলল, ‘বুরঝে আমাে 
ক্ষনরদনে?’ 

‘বুরঝক্ষে মিামান্য আইভান। েত্রু আক্রমণাত্মক িরে ওিাে আরিই 
িারক কাবু কেরি িরব।’ বলল ক্ষখেভ। 

‘আে এে অেন ক্ষক?’ ধ্বক্ষনি িরলা আইভারনে কণ্ঠ। 
‘আমারদে এখন প্রক্ষি মুিূরিনে লচষ্টা িরব আিমদ মুসারক আমারদে 

িারিে মুরিাে আনা।’ 
‘লোন, আিমদ মুসাে লচরে িাে নববধূ কম মূলযবান নে। আিমদ 

মুসারক কো বলারনা কক্ষিন। ক্ষকন্তু িাে সুন্দেী নববধূরক েক্ষদ িারি পাও, িািরল 
আিমদ মুসা পাকা ফরলে মি এরস িারি পিরব এবং পুিুরলে মিই নাচারনা 
োরব আিমদ মুসারক।’ বলল আইভান। 

‘ধন্যবাদ, মিামান্য আইভান, আপনাে এ ক্ষনরদনে আমো বািবােন 
কেব।’ বলল ক্ষখেভ মাো নি করে। 

‘সেকাে ক্ষক কেরে মাজুেভ?’ আইভারনে লিয এবাে মাজুেরভে 
ক্ষদরক। 

মাজুেভ বলল, ‘মিামান্য আইভান, সেকাে িাে লিারেন্দারদে েক্ষিরে 
ক্ষদরেরে এবং সকল লচকরপািরক সিকন করেরে। িারদে লিয, আিমদ মুসারক 
খুাঁরজ পাওো এবং িারক সব সমে লচারখ লচারখ োখা। িাে লোিারোি ও 
অবস্থারনে প্রক্ষিক্ষট স্থানরক ক্ষচক্ষহ্নি কো। কযাোক্ষেন উদ্ধাে না িওো পেনন্ত িাো 
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আিমদ মুসারক লেফিাে কেরব না। িাো মরন করে, কযাোক্ষেন উদ্ধারে আিমদ 
মুসা সেকারেে সবরচরে উপকােী অস্ত্র।’ োমল মাজুেভ। 

‘আিমদ মুসারক খুাঁরজ পাওোে লিরত্র সেকােী এ উরদযাি লেরকও 
লিামো সািােয লপরি পাে।’ বলল আইভান। 

‘অবশ্যই, মিামান্য আইভান।’ বলল ক্ষখেভ। 
ক্ষখেরভে কো লের্ িরিই ঝন ঝন করে লবরজ উিল লিাটা িলঘে। লোনা 

লিল, আইভারনে ভাক্ষে ও উচ্চকণ্ঠ, ‘োক্ষেোে ঈশ্বে োক্ষেোে সিাে লিান। লোন 
রুে সন্তানো, লকান বযেনিা আে বেদােি কো িরব না।’ 

কোে সরি সরিই প্রাে সাি ফটু উাঁচু লবক্ষদ লেরক লসানালী মূক্ষিন 
আইভারনে অন্তধনান ঘটল। 

জ্বরল উিল িলঘরে আরলা। এিিরণ সবাে মুরখ ফরুট উিল স্বাছেন্দয 
এবং কােও কােও মুরখ িাক্ষস। 

সবাই িলঘে লেরক বাইরে লবরুবাে জরন্য পা বািাল। 
িলঘে লেরক লবরুবাে পে ক্ষফস-ফাস কো শুরু িরে লিল িারদে মরধয। 
পাোপাক্ষে িাাঁটক্ষেল মাজুেভ, ক্ষখেভ ও ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
ক্ষনরকালারসে দু’িারি বযারডর্জ। একক্ষট পা আিি। খুাঁক্ষিরে খুাঁক্ষিরে 

িাাঁটক্ষেল লস। 
মাজুেভ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক লচরে লিাাঁরট িাক্ষস লটরন বলল, 

‘আক্ষম বুঝরি পােক্ষে না বুখাক্ষেন, আিমদ মুসা বাাঁচারলা লকন লিামারক ক্ষনঘনাি 
মৃিযুে িাি লেরক?’ 

বুখাক্ষেরনে মুরখ ফুরট উিল একোে ঘৃণা। বলল, ‘আক্ষম ক্ষকন্তু সংরি 
সংরিই বরল ক্ষদরেক্ষে, িাে লকান অনুেি আক্ষম চাইক্ষন। সুরোি লপরলই িারক আক্ষম 
িিযা কেব।’ 

‘এটা লিা লিামাে কো বুখাক্ষেন। আক্ষম ক্ষজরেস কেক্ষে, লস লিামারক 
বাাঁচারি এক্ষিরে এল লকন ক্ষনরজে জীবন ক্ষবপন্ন করে?’ 

‘েত্রুরক িাি কোে একটা লকৌেল বা িাে এটা একটা ফযােন।’ 
‘লে েত্রু মরে োরছে িারক িাি কোে প্ররোজন ক্ষক?’ 
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‘ো-ই বলুন, বযাটা ধক্ষিবাজ। এসব করেই নাম ক্ষকরনরে। িাে ক্ষকন্তু 
এবাে েিা লনই।’ 

‘বুখাক্ষেন, আরবি ক্ষদরে আিমদ মুসাে মি েত্রুে লমাকাক্ষবলা কেরি 
পােরব না। িারক কাবু কেরি িরল িারক জানরি িরব। ক্ষবপদেস্থ েত্রুে উপে 
আিমদ মুসা কখনও িাি লিারলক্ষন, বেং িারক সািােয করেরে। এটা আিমদ 
মুসাে চক্ষেরত্রে একটা ক্ষদক। এটা জানা োকরল এে সুরোি িুক্ষম ক্ষনরি পাে।’ 
বলল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

‘এটা িাে বিে জাক্ষিরেে একটা অিক্ষমকা।’ বলল বুখাক্ষেন। 
‘ক্ষকন্তু এ ধেরনে বিে জাক্ষিরেে জরন্য বি মন ও বি সািস দেকাে।’ 

বলল ক্ষখেভ। 
‘এে িাো আপক্ষন ক্ষক বলরি চারছেন?’ বলল আবাে বুখাক্ষেন। 
‘বলরি চাক্ষছে, আিমদ মুসা অরনক বি েত্রু। এ পেনন্ত লস লিয অজনরন 

লকাোও বযেন িেক্ষন। সুিোং িারক লোট করে নে, বি করে লদরখই িাে ক্ষবরুরদ্ধ 
অেসে িরি িরব। আমারদে এ বারেে বযেনিা শুধু আমারদে নে, োক্ষেোে 
ভক্ষবষ্যিরকই ধ্বংস কেরব।’ 

সবাে মুখ িম্ভীে িরে উিল। িারদে সামরন লভরস উরিক্ষেল আইভারনে 
আজরকে লের্ কো, ‘লকান বযেনিাই আে বেদােি কো িরব না।’ 

ক্ষকেুিণ নীেবিা িারদে মরধয। 
নীেবিা ভাঙল ক্ষখেভ। বলল, ‘আিমদ মুসাে লিয ক্ষক লসইডট 

ক্ষপটাসনবািন না মরকা?’ 
‘আিমদ মুসা সমে নষ্ট কোে পাত্র নে। কযাোক্ষেন লেখারন বন্দী আরে 

মরন কেরব লসখারনই লস োরব।’ বলল মাজুেভ। 
‘আিমদ মুসা ক্ষক ভাবরে, লসটাই প্রশ্ন। লেট ক্ষবোরেে পুোরনা 

লির্রকাোটনাে লসইডট ক্ষপটাসনবারিন। িাোিা লসখারন লেট ক্ষবোরেে িৎপেিাও 
লবক্ষে। সুিোং আিমদ মুসা লসইডট ক্ষপটাসনবািনরক কযাোক্ষেনরক লুক্ষকরে োখাে 
স্থান ক্ষিরসরব ক্ষচক্ষহ্নি কেরি পারে। মরকারি লেট ক্ষবোরেে নিুন লির্রকাোটনারেে 
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সন্ধান িাে জানাে কো নে। এেপেও োজধানী মরকারিও লস আসরি পারে।’ 
বলল ক্ষখেভ। 

‘এরিাক্ষনো ক্ষদরে িাে প্ররবে লেরক মরন িে, লসইডট ক্ষপটাসনবািন িরে 
লস মরকা আসরব।’ বলল মাজুেভ। 

ক্ষকন্তু কো লের্ করেই মাজুেভ আবাে বলল, ‘পুেকভ ক্ষদরে লস োক্ষেোে 
প্ররবে কোে লসইডট ক্ষপটাসনবারিন িাে প্রেম োওোে বযাপােটা অন্তি অরধনক 
পক্ষেমারণ করম লিরে।’ 

‘ো-ই লিাক, সবক্ষদরকই আমারদে সমান নজে ক্ষদরি িরব। একটা খুক্ষেে 
কো এই, আিমদ মুসারক ক্ষচক্ষহ্নি কো এবাে অরনক সিজ িরব। িাে সারে 
েরেরে িাে ফোসী স্ত্রী।’ বলল ক্ষখেভ। 

‘ক্ষিক বরলরেন। এটা বি একটা প্লাস পরেডট আমারদে জরন্য।’ বলল 
মাজুেভ।  

‘স্ত্রী সারে ক্ষনরে আিমদ মুসাে অক্ষভোন এই প্রেম। এটা িাে িরব বি 
একটা দুবনল ক্ষদক।’ ক্ষখেভ বলল। 

‘মিামান্য আইভান ো বরলরেন, আিমদ মুসাে স্ত্রীরক িারিে মুরিাে 
লপরল সক্ষিয আিমদ মুসারক পুিুরলে মি নাচারনা োরব। নববধেূ স্বােন লস সব 
স্বারেনে লচরে বি করে লদখরব।’ বলল বুখাক্ষেন। 

‘লদখ বুখাক্ষেন, লিামাে লচারখ ক্ষকন্তু ললারভে ক্ষচহ্ন লদখক্ষে।’ বলল ক্ষখেভ। 
‘িাে ফোসী স্ত্রী লদখরল আপনােও ললাভ িরব।’ বুখাক্ষেন বলল। 
‘সাবধান বুখাক্ষেন। ক্ষনরজে জীবরনে কো প্রেম লভরবা।’ 
ক্ষলফরটে মুরখ এরস পরিরে ওো ক্ষিনজন। দাাঁিারলা ওো। 
উরি আসরে ক্ষলফট। 
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দক্ষিণ পুেকরভে আবাক্ষসক এলাকাে লোট ক্ষবলাসবহুল একক্ষট বাংরলা। 
বাংরলাক্ষটে দু’িলাে দক্ষিণ প্রারন্তে একক্ষট করি আিমদ মুসা ও লর্ানা পাোপাক্ষে 
একটা লসাফাে বরস। 

বাক্ষিটা লকলা এলভাে খালুে। 
লকলা এলভাে খালু বক্ষেসভ একজন রুে কািমস অক্ষফসাে। পুেকরভ 

লস দীঘনক্ষদন ধরে েরেরে। লকলা এলভাে খালাে সারে িাে ক্ষবরে িে লপ্রম করে 
িাক্ষল্লন ক্ষবশ্বক্ষবদযালরে পিাে সমে। বক্ষেসভ আসরল িাফ োক্ষেোন। িাে মা 
ক্ষেরলন এরিানীে। 

িােিু লেরক আসাে সমে লকলা এলভা আিমদ মুসা ও লর্ানারক বাে 
বাে বরল ক্ষদরেক্ষেল, িাো পুেকভ ক্ষকংবা োক্ষেোে লকাোও লেন লকান লিারটল বা 
লেিিাউরস না ওরি। উিরলই িাো ধো পরি োরব। কােণ, লেট ক্ষবোে এবং 
রুে সেকাে অবশ্যই িারদে প্ররিযকক্ষট লিারটল ও লেিিাউরস পািাো 
বক্ষসরেরে। 

লকলা এলভাে অনুরোরধই আিমদ মুসা ও লর্ানা লকলা এলভাে ক্ষচক্ষি 
ক্ষনরে িাে খালুে এ বাক্ষিরি এরস উরিরে। 

আিমদ মুসারদে সামরন ক্ষবোরনা ক্ষেল পক্ষিম োক্ষেোে একটা মানক্ষচত্র। 
আিমদ মুসা িভীেভারব পেনরবিণ কেরে মানক্ষচত্রক্ষট। ক্ষকন্তু লর্ানাে 

মরনারোি লসক্ষদরক লনই। লর্ানা িাে র্ান িাি ক্ষদরে আিমদ মুসাে িলা লপাঁক্ষচরে 
ধরে মাোটা িাে কাাঁরধ লিস ক্ষদরে বলল, ‘লদখ, লকলা এলভা আমারদে উপকাে 
করেরে, িাে স্বামীে সন্ধান ক্ষকন্তু কেরিই িরব।’ 

আিমদ মুসা মানক্ষচত্র লেরক মুখ িুলল। বলল, ‘ক্ষিক বরলে। িাে সারে 
লদখা িওোে অন্যক্ষদক ক্ষদরেও উপকৃি িরেক্ষে। লস লে ক্ষবশ্বক্ষবখযাি এরিানীে 
ললখক এমারি এলভাে নািক্ষন, এটা আমাে জরন্য একটা বি আক্ষবষ্কাে।’ 

‘লদখ লমরেটা কি ভাল। একটুও আত্মপ্রচাে লনই। িাে বাক্ষিরি ক্ষিরে 
এমারি এলভাে পাক্ষেবাক্ষেক েক্ষব না লদখরল জানাই লেি না িাে পক্ষেচে।’ 

‘সক্ষিযই লর্ানা, ওে ঋণ লোধ িবাে নে। ‘লপারল’ ও ‘িােিু’লি িাে 
বুক্ষদ্ধমত্তাে কােরণই আমো ধো পিা লেরক লবাঁরচ লিক্ষে। এমনক্ষক িাে বাক্ষিরিও 
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আমো ধো পরি লেিাম। লেট ক্ষবোে আরিই লসখারন পািাো বক্ষসরেক্ষেল। লস 
েক্ষদ লিাপন পরে িাে বাক্ষিরি লনোে বযবস্থা না কেরিা, েক্ষদ িারদে অবস্থানরক 
সবক্ষদক লেরক লিাপন না োখরিা এবং লিাপরন েক্ষদ লবে করে না আনরিা িাে 
বাক্ষি এবং িােিু লেরক, িািরল ক্ষবপিনক পক্ষেক্ষস্থক্ষিরি পিরি িরিা 
আমারদে।’ 

‘একটা ক্ষজক্ষনস আক্ষম বুঝরি পােক্ষে না। িাে বাক্ষিরি আমো ক্ষিনক্ষদন 
ক্ষেলাম। িাে সারে সকল আরলাচনাে আমাে মরন িরেক্ষেল, স্বামীে সন্ধান কোে 
জরন্য োক্ষেোে লসও আমারদে সিী িরব। ক্ষকন্তু লের্ পেনন্ত লস এ ক্ষবর্রে ক্ষকেুই 
বলল না, ক্ষকেুই কেল না।’ 

‘ধন্যবাদ লর্ানা। আক্ষমও এ েকমই লভরবক্ষে।’ 
একটু োমল আিমদ মুসা। িােপরেই আবাে বলল, ‘লস লিা সেকােী 

চাকুরে। চাইরলই ো ইছো িা কেরি পারে না।’ 
‘িা-ই িরব।’ বলল লর্ানাও। 
আিমদ মুসা র্ান িাি ক্ষদরে লর্ানাে মুখ একটু উাঁচু করে িুরল ধেল। 

ঘক্ষনষ্ঠভারব লচাখ োখল লর্ানাে মুরখ। 
লর্ানাে মুখ োঙা িরে উিল লিাে। বলল, ‘এভারব লদখে লকন?’ 
আিমদ মুসা িাসল। বলল, ‘এই লে বাক্ষি, এমন একটা োক্ষন্তে নীরি 

লিামারক মানাে লবক্ষে।’ 
‘এমন কো বলে লকন?’ 
‘সুন্দে এই বাংরলারি ক্ষিনক্ষদন আমারদে ভারলাভারব কাটল, িাই।’ 
‘ও, অক্ষভোরনে কো ভাবে। এই নেম েেীে ক্ষনরে আক্ষম লিামাে 

অক্ষভোরন েেীক িরি পােরবা না ভে কেে?’ 
‘ভে কেক্ষে না। সব বযাপারে আল্লািে উপে ভেসা কক্ষে। িবু ভাবনা লিা 

িেই। োরক ক্ষনরে েি আো, েি স্বপ্ন, িারক ক্ষনরে িি উরিি লিা িরবই।’ 
লর্ানা িাে মুখ আিমদ মুসাে কাাঁরধ লজারে লচরপ বলল, ‘আল্লািই 

আমারক এ পরে এরনরেন। ক্ষিক্ষনই ভেসা।’ ভাক্ষে িরে উরিরে লর্ানাে কণ্ঠ। 
আিমদ মুসা লর্ানাে ক্ষপরি সান্ত্বনাে িাি বুক্ষলরে বলল, ‘িুক্ষম প্রস্তুি লিা?’ 
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‘হ্াাঁ।’ 
‘দু’লটা িাক্ষি র্াকরি বরলক্ষে। ইনোআল্লাি, ক’ক্ষমক্ষনরটে মরধযই আমো 

লবরুব।’ 
‘দু’লটা িাক্ষি লকন?’ 
‘লিামাে জরন্য একটা, আমাে জরন্য একটা।’ 
‘আমো ক্ষভন্ন দুই পরে োব?’ ম্লান িরে উরিরে লর্ানাে মুখ, িাে কণ্ঠ 

শুষ্ক। 
‘না, পে আমারদে একটাই। ো লিামারক বরলক্ষে, পুেকভ লেরক লবক্ষেরে 

দক্ষিণমুখী লোর্ ধরে ‘ওেসা’। ‘ওেসা’ লেরক পূবনমুখী লোর্ ধরে লসাজা মরকা।’ 
‘লসটা জাক্ষন, ক্ষকন্তু িািরল দুই িাক্ষি লকন?’ 
‘অরনক কােরণ। এক, আিমদ মুসারক ক্ষচক্ষহ্নি কোে জরন্য েত্রুে কারে 

আজ এক সিজ অস্ত্র িরলা, আিমদ মুসা িাে ফোসী স্ত্রী ক্ষনরে পে চলরে। আলাদা 
চরল েত্রুপিরক ক্ষবভ্রান্ত কো। দুই, আমাে ক্ষবপদ িরলও লিামাে ক্ষবপদ লেন না 
আরস। অেবা দু’জন লেন একসারে ক্ষবপরদ না পক্ষি। ক্ষিন, ক্ষবপরদ োরি এরক 
অপেরক সািােয কোে সুরোি িে।’ 

‘অবশ্যই, এক্ষদকগুরলাে প্ররিযকক্ষটই গুরুেপূণন। ক্ষকন্তু ক্ষভন্ন চলরি ক্ষিরে 
আমো েক্ষদ ক্ষবক্ষছেন্ন িরে োই?’ 

আিমদ মুসা ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। এই সমে দেজাে নক িরলা। 
পে মুিূরিনই ঘরে প্ররবে কেল লকলা এলভাে খালু ক্ষমিঃ বক্ষেসভ। 
ক্ষমিঃ বক্ষেসভ পারেে লসাফাে বসরি বসরি বলল, ‘দু’লটা িাক্ষি ক্ষিক 

িরেরে, এরস লিরে। একটাে পুরুর্, অন্যটাে লমরে ড্রাইভাে।’ 
আিমদ মুসাে মুখ উজ্জ্বল িরে উিল। বলল, ‘ধন্যবাদ। মক্ষিলা আরোিীে 

জরন্য মক্ষিলা ড্রাইভাে ভালই িরব। মরকা পেনন্ত চুক্ষক্ত লিা?’ 
‘একজন দি ললাকরকই পাক্ষিরেক্ষেলাম। লে দু’লটা িাক্ষি এরনরে, িাে 

ড্রাইভাে আমাে পক্ষেক্ষচি ও ক্ষবশ্বি।’ 
‘ধন্যবাদ জনাব।’ 
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ক্ষমিঃ বক্ষেসরভে লিাাঁরট অল্প এক টুকরো িাক্ষস। লচারখ-মুরখ ক্ষক একটা ক্ষিধা 
ভাব। ক্ষিধা লিরল বলল অবরেরর্, ‘আপনাো আমাে লিি প্রক্ষিম লকলা এলভাে 
বন্ধু। ক্ষকেু না মরন কেরল একটা কো বক্ষল।’ 

আিমদ মুসা ক্ষমিঃ বক্ষেসরভে ক্ষদরক একবাে লচাখ িুরল লচরে বলল, 
‘অবশ্যই। বলুন।’ 

‘লকলা এলভা লিাপন কেরলও প্রেম ক্ষদরনই আক্ষম আপনারক ক্ষচনরি 
লপরেক্ষে। আপক্ষন আিমদ মুসা। কােণ, আপক্ষন আসাে একক্ষদন আরিই আমারদে 
অক্ষফরস আপনাে েক্ষব লপৌাঁরে োে।’ 

আিমদ মুসা সামান্যও চমকাল না। ক্ষবক্ষস্মিও িরলা না। বলল, ‘েক্ষব কাে 
িেফ লেরক লপৌাঁরে?’ 

‘লেট ক্ষবোে এবং সেকাে-উভরেে িেফ লেরকই।’ 
‘েক্ষবে সারে ক্ষক ক্ষনরদনে ক্ষেল?’ 
‘সেকােী ক্ষনরদনে, আিমদ মুসারক লদখা লপরলই লস ক্ষবর্েটা সংরি 

সংরিই োনাে জানারনা। আে লেট ক্ষবোরেে ক্ষনরদনে, আিমদ মুসা ক্ষচক্ষহ্নি িবাে 
সারে সারে একটা লটক্ষলরফান নাোরে িা জাক্ষনরে ক্ষদরি িরব।’ 

কো লের্ করে একটা লঢাক ক্ষিরল আবাে বলরি শুরু কেল, ‘আপনাে 
সামরন এরিারনা অিযন্ত কক্ষিন িরব। মরকা ও লসইডট ক্ষপটাসনবািনিামী েি পে 
আরে, িারি ক্ষনক্ষিদ্র পািাো বসারনা িরেরে। প্ররিযক লেল লিেরন প্ররিযকটা 
বক্ষি সাচন কোে বযবস্থা কো িরেরে। িরব আপক্ষন লে রুট লবরে ক্ষনরেরেন, িা 
ক্ষকেুটা ক্ষনোপদ িরব। ক্ষকন্তু প্রক্ষিক্ষট গুরুেপূণন পরেরডট আপক্ষন ক্ষজোসাবারদে মুরখ 
পিরি পারেন।’ 

লর্ানাে মুখ মক্ষলন িরে লিরে। 
আিমদ মুসা ক্ষনক্ষবনকাে। বলল, ‘ধন্যবাদ জনাব, এই ইনফেরমেরনে 

জরন্য।’ 
আিমদ মুসা োমরিই ক্ষমিঃ বক্ষেসভ বলল, ‘আপনারদে দু’জরনে আলাদা 

োওোে ক্ষসদ্ধান্ত খুবই চমৎকাে িরেরে। িরি পারে, এই একটা কােরণ আপক্ষন 
ক্ষনোপরদ মরকা লপৌাঁরে োরবন।’ 
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‘এিটা ক্ষনক্ষিিভারব বলরেন ক্ষকভারব?’ 
‘আিমদ মুসা িাে ফোসী স্ত্রীসি সফে কেরে, এই খবে সব জােিাে 

এরসরে। সব পািাোদােরদে ক্ষচন্তা অক্ষধকাংে লিরত্র এই ক্ষবর্েক্ষটে ক্ষদরকই 
ঘুেপাক খারব।’ 

‘আপনাে ক্ষচন্তা সিয লিাক।’ সিারস্য বলল আিমদ মসুা। 
‘িরব আপনারদে ক্ষকেু েদ্মরবে লনো প্ররোজন।’ 
‘ক্ষক ধেরনে?’ 
‘আপক্ষন ফোসী টুযক্ষেি অযারোরবটরদে েদ্মরবে ক্ষনরি পারেন। মরকাে 

করেকটা ক্ষেরেটারে এখন োত্রা চলরে। মরন িরব, আপক্ষন লসখারন োরছেন। 
আপনাে ক্ষিম েেীরে অযারোরবট েদ্মরবে মানারব ভারলা।’ 

িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ। ক্ষকন্তু পারবা লকাোে ঐ লপাোক?’ 
িাসল বক্ষেসভও। বলল, ‘আক্ষম লজািাি করে লেরখক্ষে।’ 
‘আক্ষম কৃিে। এিটা লিরিে লচারখ লদখরেন আপক্ষন আমারদে।’ ভাক্ষে 

কণ্ঠ আিমদ মুসাে। 
‘আমােও স্বােন আরে বৎস।’ 
‘ক্ষক লসটা?’ 
‘লকলা এলভা ক্ষলরখরে, লস েক্ষদ আপনাে সািােয পাে, লস ক্ষনক্ষিি, িাে 

স্বামীে সন্ধান লস কেরি পােরব। আক্ষমও এটা মরন কক্ষে।’ 
আিমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, ‘বলুন লিা, লকলা এলভাে স্বামীরক 

রুেো লকন আটক করে োখরব?’ 
‘আক্ষম ক্ষিক জাক্ষন না। িরব আমাে অনুমান িে, লকলা এলভাে স্বামী 

অিযন্ত প্রক্ষিভাবান লিারেন্দা অক্ষফসাে ললনাটন লাে এরিাক্ষনোে আত্মেিাে সারে 
জক্ষিি োজননক্ষিক ও সামক্ষেক বহু ক্ষকেুই জারনন। িাোিা পক্ষিমী লিারেন্দা 
লনটওোরকনে অরনক ক্ষকেুই লস জানি, োে সারে োক্ষেোে স্বােনও জক্ষিি োকরি 
পারে।’ 

‘বুরঝক্ষে।’ বলল আিমদ মুসা। 
‘ধন্যবাদ!’ বরল বক্ষেসভ লপাোক আনাে জরন্য লবক্ষেরে লিল। 
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ক্ষনখুাঁি একজন অযারোরবরটে লপাোরক আিমদ মুসা িাে িাক্ষিে ক্ষদরক 
এরিারলা। 

লর্ানা িাে পাোপাক্ষে চলরি চলরি বলল, ‘লের্ ক্ষনরদনে ক্ষক আমাে 
জরন্য?’ 

আিমদ মুসা িাসল। বলল, ‘একাই লিামারক মরকা লপৌাঁেরি িরব, 
এভারব মন তিক্ষে করে োখ। আমাে কো লভব না। লিমন ক্ষকেু েক্ষদ ঘরটই োে, 
আক্ষম লিামারক খুাঁরজ লনব। ক্ষফ আমাক্ষনল্লাি।’ 

বরল আিমদ মুসা িাে িাক্ষিরি উরি বসল। 
লর্ানাে িাক্ষি আরেকটু সামরন। 
‘ক্ষফ আমাক্ষনল্লাি’ বরল লর্ানাও করেক পা লিাঁরট ক্ষিরে িাে িাক্ষিরি 

উিল। লর্ানাে িাক্ষি আরি। আিমদ মুসাে িাক্ষি লপেরন। দুই িাক্ষি একই সারে 
িাটন ক্ষনরে োত্রা শুরু কেল। 

িাক্ষিরি উরিই আিমদ মুসা িাক্ষিে মরকা পেনন্ত ভািা বাবদ পাাঁচ িাজাে 
রুবল বুক্ষঝরে ক্ষদল ড্রাইভােরক। 

ড্রাইভাে ভািাে লচরে আিাই িাজাে রুবল লবক্ষে লপরে একটা লো 
স্যালুট কেল আিমদ মুসারক। 

‘োিাে কখন ক্ষক ঘরট বলা োে না লিা, িাই ভািাটা আরিই ক্ষদরে 
ক্ষদলাম।’ ড্রাইভােরক লিয করে বলল আিমদ মুসা। 

‘আপনাে অনুেি স্যাে।’ আবাে স্যালুট করে বলল ড্রাইভাে। 
েুরট চলরে দু’ক্ষট িাক্ষি ওেসাে উরেরশ্য। লর্ানাে িাক্ষি ও আিমদ মুসাে 

িাক্ষিে মরধয দূেে ক্ষসক্ষক মাইরলে মি। 
আিমদ মুসা ক্ষসরট লিলান ক্ষদরে ভাবক্ষেল িাে ক্ষমেরনে কো। লকাোে 

লেরখরে ওো কযাোক্ষেনরক? লকাোে লেরখরে লর্ানাে আিা ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক! 
ক্ষনিে লস জােিা এিটাই ক্ষনোপদ, লেখারন সেকারেেও লচাখ পিরব না বা 
সেকাে িা খুাঁরজ পারব না। আিমদ মুসা ক্ষকভারব িাে সন্ধান কেরব। সবরচরে 
সিজ পে ওরদে িারি পিা, িািরলই জানা োরব কযাোক্ষেন লকাোে। ক্ষকন্তু লস 
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মরকা লপৌাঁরে সবটা বুরঝ লনোে আরি এি িািািাক্ষি ওরদে িারি পিরি চাে 
না। 

নরিচরি বসল আিমদ মুসা। 
মরন পিল লর্ানাে কো। লিাাঁরট এক টুকরো িাক্ষস ফুরট উিল আিমদ 

মুসাে। লবচােী খুব মনমো িরে পরিরে। এটাই প্রেম িাে বি ধেরনে একটা 
অক্ষনিেিাে মরধয পিা। লর্ানাে ক্ষবদােকালীন শুকরনা লিাাঁট এবং নেম িরে ওিা 
দৃক্ষষ্টে কো মরন পিরিই আিমদ মুসাে মনও খাোপ িরে লিল। সংরি সংরিই 
িাে মন লেরক প্রােননাে বাণী উচ্চাক্ষেি িরলা, আল্লাি িাে সিাে লিান। িাে 
সম্মান ও মেনাদা আল্লাি েিা করুন। 

আিমদ মুসা িািঘক্ষিে ক্ষদরক লচরে ড্রাইভােরক উরেশ্য করে বলল, 
‘‘ওেসা’ খুব সামরনই না?’ 

‘ক্ষজ্ব, হ্াাঁ। আে দু’মাইল।’ 
‘লদরখা, আরিে মিই লকান লচকরপাি োকরল আমাে স্ত্রীে িাক্ষি িা 

ক্রস না কো পেনন্ত িুক্ষম লচকরপারিে মুরখামুক্ষখ িরব না।’ 
‘মরন আরে স্যাে।’ 
আিমদ মুসা আবাে িা এক্ষলরে ক্ষদল িাক্ষিে ক্ষসরট। 
 
 
 
ওেসাে উপকণ্ঠ। 
োিাে একটা লিমাো। 
পুেকভ লেরক লে োিাটা এরসরে িা লসাজা দক্ষিরণ এক্ষিরে েিরে ঢুরক 

লিরে। আে এখান লেরকই আরেকটা োিা লবক্ষেরে এক্ষিরে লিরে পক্ষিরম। 
লিমাোে উত্তে পারে পুেকভ লোরর্ে পক্ষিম পাে লঘাঁরর্ একটা 

ক্ষর্পাটনরমডটাল লিাে। লিারেে সামরন প্রাে োিাে উপে একটা জীপ এবং একটা 
লোট মাইরক্রা দাাঁক্ষিরে আরে। োিাে দু’পারে দু’জন লিনিানধােী। জীরপে 
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উপে লিলান ক্ষদরে দাাঁক্ষিরে আরে দু’জন। একজরনে িারি লো অযারডটনাে 
ওেযােরলস। 

পুেকভ িাইওরে ক্ষদরে ওেসা অক্ষভমুরখ একটা টযাক্ষে আসরি লদরখ 
দু’জন লিনিানধােী লিনিান িুরল সিকন িরে দাাঁিাল। ওেযােরলসধােীসি লে 
দু’জন জীরপ লিলান ক্ষদরে দাাঁক্ষিরেক্ষেল, িাো লসাজা িরে উিল। 

‘লদখ জুকভ, িাক্ষিটাে লেক্ষজররেন এরকবারে পুেকরভে। োমাও 
িাক্ষি। ক্ষেকাে ক্ষমলরি পারে।’ 

‘ইরেস বস।’ বরল জুকভ নারমে ললাকক্ষট িাি িুরল ক্ষিক জীরপে পারেই 
টযাক্ষেক্ষট দাাঁি কোল। 

ওেযােরলসধােী িাক্ষিে লভিরে উাঁক্ষক ক্ষদরে মুখ লিরিা করে ক্ষবি ক্ষবি 
করে বলল, ‘দুভনািয, একজন মাত্র ভদ্রমক্ষিলা। আমো লিা খুাঁজক্ষে একটা সুন্দে 
লজািারক।’ িােপে ওেযােরলস মুরখে কারে এরন কণ্ঠ উাঁচু করে বলল, ‘মরকা 
ক্ষজক্ষব এইচ ক্ষকউ স্যাে?’ 

ওপাে লেরক োক্ষিক করণ্ঠ জবাব এল, ‘হ্াাঁ।’ 
‘আক্ষম ওেসা লেরক বলক্ষে স্যাে।’ 
‘ক্ষক খবে?’ 
‘একটা টযাক্ষে। একজন ফোসী টুযক্ষেি মক্ষিলা। রুে মক্ষিলা ড্রাইভাে।’ 
‘লদবাে আে খবে লপরল না। এক ফোসী মক্ষিলা ক্ষদরে ক্ষক কেব? আমো 

চাই লজািা। লেরি দাও।’ 
‘ক্ষজ্ব, স্যাে।’ 
বরল ওেযােরলস অফ করে ক্ষদরে জুকভরক টযাক্ষেে সামরন লেরক সরে 

োবাে ইংক্ষিি করে বলল, ‘ক্ষলোে।’ 
‘ক্ষলোে’ বলাে সারে সারে টযাক্ষেরি বসা ফোসী টুযক্ষেি মক্ষিলারবেী 

লর্ানা লজারসফাইন স্বক্ষিে ক্ষনিঃশ্বাস লফলল। লসই সারে আবাে বুঝল, পৃেকভারব 
চলাে আিমদ মুসাে ক্ষসদ্ধান্ত কি সক্ষিক িরেরে। 

লচকরপাি লপক্ষেরে িাক্ষি ফলুিীরর্ উিাে পে লর্ানা ড্রাইভােরক লিয 
করে বলল, ‘ক্ষমস লোসা, লিামাে ক্ষেোেক্ষভউরি লপেরনে িাক্ষি লদখা োে?’ 
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‘ক্ষজ্ব, না।’ বলল ড্রাইভাে। 
‘িািরল ক্ষনিে িাক্ষিে িক্ষি লিা করেরে। িা না িরল েিিণ আমারদে 

সমে লিরে, এখারন িারি িাক্ষি লদখা োবাে কো।’ 
‘িা-ই িরব।’ 
লর্ানাে িাক্ষি িখন ওেসা েিরেে বুক ক্ষচরে িীব্র লবরি এরিারছে মরকা 

িাইওরেরি ওিাে জরন্য। 
এক্ষদরক লপেরনে লচকরপারি িখন ক্ষভন্ন এক দৃশ্য। 
ফোসী অযারোরবরটে েদ্মরবেধােী আিমদ মুসাে টযাক্ষে দাাঁক্ষিরে আরে 

লচকরপারি জীরপে পারে োিাে উপে। টযাক্ষেে দু’পারে দুই লিনিানধােী। 
সামরন লসই জুকভ িাি িুরল দাাঁক্ষিরে টযাক্ষেক্ষটরক োক্ষমরে লেরখরে। আে 
ওেযােরলসধােী মযারলনকভ কো বলরে ওেযােরলরস। 

‘ইরেস স্যাে। একজন আরোিী। ফোসী অযারোরবরটে লপাোরক। িরব 
িারক ফোসী মরন িে না।’ 

‘ক্ষক মরন িে?’ 
‘এক্ষেোন ধেরনে।’ 
‘ক্ষক বলরল? এক্ষেোন?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
‘এই লে একটা লমরেরক লেরি ক্ষদরল লস ফোসী ক্ষেল না?’ 
‘হ্াাঁ, ফোসী।’ 
‘হ্াাঁ, ক্ষমরল োরছে। পে পে, আরি এবং ক্ষপরে। লোরনা।’ উরত্তক্ষজি 

কণ্ঠস্বে ওেযােরলরসে ওপাে লেরক। 
লসাজা িরে দাাঁিারলা ওেযােরলসধােী মযারলনকভ। বলল, ‘ইরেস 

স্যাে।’ 
‘অযারোরবটরক পাকিাও করো। আে লদখ, লিাাঁফটা নকল ক্ষকনা। 

ক্ষমলাও আিমদ মুসাে েক্ষবে সারে।’ 
লোনাে সারে সারে হুংকাে ক্ষদরে উিল মযারলনকভ। ক্ষচৎকাে করে উিল, 

‘লবক্ষেরে এরসা অযারোরবট।’ 
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বরল ক্ষনরজই িাক্ষিে দেজা খুরল িাি ধরে লটরন নামাল আিমদ মুসারক। 
লাল ধেরনে লো লিাাঁরফ মােল এক টান। খরস লিল নকল লিাাঁফ। ক্ষচৎকাে করে 
উিল আবাে মযারলনকভ, ‘এই লিা আিমদ মুসা। ক্ষমরল োরছে েক্ষবে সারে।’ 

দু’জন লিনিানধােী েুরট এরস আিমদ মুসাে দু’পারে দাাঁিাল। আিমদ 
মুসাে দুই পাাঁজরে লিনিারনে দুই নল। আেও দু’জন লিনিানধােী লনরম 
এরসরে মাইরক্রা লেরক। 

ওেযােরলরস মুখ লাক্ষিরে মযারলনকভ িখন ক্ষচৎকাে কেরে, ‘হ্াাঁ স্যাে, 
ক্ষজ্ব স্যাে, আিমদ মুসাই। এরকবারে েক্ষবে সারে ক্ষমরল লিরে।’ 

‘লোন, ক্ষচৎকাে করো না। মাো িাণ্ডা কে। লিামাে জীপটা এখক্ষন 
পাক্ষিরে দাও লসই ফোসী মক্ষিলাে সন্ধারন। ঐ মক্ষিলাই আিমদ মুসাে স্ত্রী। িারক 
লে লকান মূরলয পাকিাও কেরিই িরব। জীরপে ড্রাইভারেে সারে োরব জুকভ 
এবং দুই লিনিানধােী। আে িুক্ষম আিমদ মুসারক মাইরক্রাবারস লিাল। িাে 
দু’পারে দু’জন লিনিানধােীরক বসাও। িুক্ষম আিমদ মুসাে লপেরন বরসা 
লিামাে ক্ষেভলভাে িাে মাোে লিক্ষকরে। লদখ, অন্যো না িে। েি দ্রুি সম্ভব 
চরল এস মরকারি। লিামারদে এক্ষিরে লনবাে জরন্য আমোও এরিাক্ষছে। পরেই 
লদখা িরে োরব। খুব সাবধান।’ বলল মরকা লেরক। 

‘ক্ষজ্ব স্যাে। অবশ্যই স্যাে।’ বরল মযারলনকভ ওেযােরলস অফ করে 
ক্ষদরে ক্ষচৎকাে করে উিল জুকরভে ক্ষদরক লচরে, ‘িুক্ষম, লমদভ ও লেখভ জীপ ক্ষনরে 
এখক্ষন লোরটা লে ফোসী মক্ষিলা লিল িারক ধোে জরন্য। লেখারন পাও, লেভারবই 
পাে, িারক ধেরিই িরব।’ 

বরলই জীরপে ড্রাইভারেে ক্ষদরক লচরে লখাঁক্ষকরে উিল, ‘িা করে ক্ষক 
লদখে। এখনও জীরপ িাটন দাওক্ষন লকন?’ 

ড্রাইভাে চমরক উরি জীরপ িাটন ক্ষদল। জুকভ লাফ ক্ষদরে ড্রাইভারেে 
পারেে ক্ষসরট উিল। আে দু’জন লিনিানধােী লমদভ ও লেখভ জীরপে লপেরন 
উরি বসল। 

জীপ লাফ ক্ষদরে িাটন ক্ষনরে েুরট চলল িীে লবরি লর্ানা লজারসফাইরনে 
টযাক্ষেে উরেরশ্য। 
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জীপ চরল লেরিই মযারলনকভ ক্ষচৎকাে করে বলল, ‘লজারসফ, ক্ষনরকা, 
লিামো লমিমারনে পরকট সাচন করো। িােপে ক্ষনরে লিাল মাইরক্রারি।’ 

দুই লিনিানধােীে নাম লজারসফ ও ক্ষনরকা। িারদে একজন পরকট সাচন 
কেল আিমদ মুসাে। লপল একটা ক্ষেভলভাে। 

মযারলনকভ লজারসরফে কাে লেরক ক্ষেভলভােক্ষট ক্ষনরি ক্ষনরি আিমদ 
মুসারক লিয করে লসাৎসারি বলল, ‘িুক্ষম আিমদ মুসা নও, লকান েুক্ষক্ত প্রমাণ 
আরে লিামাে কারে?’ 

‘আমাে ক্ষকেুই বলাে লনই।’ বলল আিমদ মুসা ক্ষনক্ষবনকাে করণ্ঠ। 
‘জান লিা, লিামারক লেরি িরছে মরকারি আমারদে সারে?’ 
‘জাক্ষন।’ 
‘ক্ষক বযাপাে, মরন িরছে লিামাে ক্ষকেুই িেক্ষন, িুক্ষম বুঝরি পােে লিা সব 

ক্ষকেু?’ 
‘হ্াাঁ, বুঝরি পােক্ষে। লিামাে আনরন্দ আমাে খুব আনন্দ লািরে।’ 
‘লকন?’ 
‘আিমদ মুসারক ধোে জরন্য বি েকম পুেষ্কাে পারব িুক্ষম।’ 
‘পুেষ্কারেে কো জাক্ষন না। লদরেে জরন্য কাজ কেক্ষে। আমারদে োজে 

এরল বি দাক্ষেে অবশ্যই পাব।’ 
‘লিামারদে োজে কি দূরে?’ 
‘লিামারক িারি পাওো মারনই লিা োজে পাওো।’ 
‘এই জরন্যই এি আনন্দ?’ 
‘অবশ্যই।’ বরল মযারলনকভ লিনিানধােী দু’জনরক ক্ষনরদনে ক্ষদল 

আিমদ মুসারক মাইরক্রারি িুলরি। 
লজারসফ ও ক্ষনরকা দু’জরন লিনিারনে বযারেল ক্ষদরে লিরল আিমদ 

মুসারক মাইরক্রারি িুলল। আিমদ মুসারক মরধযে ক্ষসরট বক্ষসরে দু’পারেে ক্ষসরট 
দু’জন বসল আিমদ মুসাে ক্ষদরক লিনিান িাক করে। আিমদ মুসাে ক্ষিক 
লপেরনে ক্ষসরট এরস বসল মযারলনকভ। িাে িারি ক্ষেভলভাে। িাক কো আিমদ 
মুসাে ক্ষদরক। 
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আিমদ মুসা মরন মরন প্রেংসাই কেল ওরদে, সিকনিাে মরধয ওরদে 
লকান ত্রুক্ষট লনই। 

ড্রাইভাে বরসই ক্ষেল িাে ক্ষসরট। মযারলনকভ এরস বসাে সারে সারে 
িাক্ষি িাটন ক্ষদল ড্রাইভাে। 

‘মরকারি আমারক লকাোে লনরব লিামো, লজলখানাে?’ আিমদ মুসা 
মাো ঘুক্ষেরে ক্ষজরেস কেল মযারলনকভরক। 

‘লজলখানাে লকন? আমো ক্ষক সেকারেে চাকে নাক্ষক? বললাম না, 
আমারদে োজরেে জরন্য আমো কাজ কেক্ষে।’ 

‘লসটা আবাে লকান োজে?’ 
‘চল, সবই জানরি পােরব।’ 
‘লকাোে লেরি িরব, লিামারদে লির্রকাোটনারে?’ 
‘িাইরিা োরব।’ 
আিমদ মুসা খুক্ষে িরলা। িাে টারিনট, লেট ক্ষবোরেে মূল লির্রকাোটনাে 

মরকারি না লসইডট ক্ষপটাসনবারিন িা জানা। সম্ভবি মূল লির্রকাোটনারেই লেট 
ক্ষবোে িারদে সবরচরে মূলযবান বন্দী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ও ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক আটক 
করে লেরখরে। 

আিমদ মুসা একটু ক্ষচন্তা করে সোসক্ষে ক্ষজরেস কেল, ‘িুক্ষম ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেনরক লচন?’ 

‘ক্ষচনব না লকন?’ বলল মযারলনকভ। 
‘িারক নাক্ষক লিামারদে সেকাে িমিাে বসারছে?’ 
‘লো...।’ বরল লিা লিা করে লিরস উিল মযারলনকভ। বলল, ‘বামন িরে 

চাাঁরদ িাি। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক পারব লকাোে?’ 
‘ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন লকাোে?’ 
‘িুক্ষম লিা সাংঘাক্ষিক ললাক লদক্ষখ। লকারটনে মি লজো শুরু করেে। আে 

লকান কো নে। চল, সবই জানরি পােরব।’ 
বরল চুপ কেল মযারলনকভ। আিমদ মুসা বুঝল, আে লকান কোই ওে 

কাে লেরক লবে কো োরব না। িরব আিমদ মুসা ক্ষনক্ষিি িরলা, লিরল লস ‘সবই 



জারেে গুপ্তধন  73 

 

জানরি পােরব’ অেন কযাোক্ষেরনে ক্ষবর্েও জানরি পােরব। িাে মারন, ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেরনে ক্ষবর্ে লসখারন আরলাচনা িরব, অেবা ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক লস 
লদখরি পারব। 

বন্দী িওোে লেটুকু উক্ষিি িরেক্ষেল আিমদ মুসা, এসব ক্ষচন্তা িারক িাে 
ক্ষমেরনে বযাপারে আোক্ষিি কেরলা। ক্ষকন্তু পেিরণই মনটা উরিরি ভরে লিল 
লর্ানা লজারসফাইরনে ক্ষচন্তাে। েেিানরদে িারি ও ধো পরি োরব না লিা! 

ওেসা েিরেে মরধয ক্ষদরে িখন মযারলনকরভে িাক্ষি িীব্র লবরি এক্ষিরে 
চরলরে মরকাে উরেরশ্য। 

 
 
 
ওক্ষদরক আিমদ মুসারক ক্ষনরে মযারলনকরভে িাক্ষি লেরি ক্ষদরিই সক্ষক্রে 

িরে উিল আিমদ মুসাে টযাক্ষেে ড্রাইভাে। 
আিমদ মুসাে ক্ষসরট আিমদ মুসাে বযাি পরিক্ষেল। বযািক্ষটে ক্ষদরক লচরে 

ড্রাইভাে ভাবল, মরকা পেনন্ত ভািা লস লিা লপরেই লিরে। লস মরকা পেনন্ত বন্দী 
আিমদ মুসাে িাক্ষি অনুসেণ কেরি পারে। বযািক্ষট েক্ষদ ক্ষফক্ষেরে লদোে সুরোি 
িে, ক্ষফক্ষেরে লদরব। না িরল বযািক্ষট ক্ষফরে এরস লপৌাঁরে লদরব বক্ষেসভরক। লকাোে 
ওো আিমদ মুসারক ক্ষনরে োরছে, লসটাও িাে জানা িরে োরব। লকান সািােয 
বক্ষেসভ িারক কেরিও পারে। 

এই ক্ষচন্তাে পে আিমদ মুসাে টযাক্ষে ড্রাইভাে িাে িাক্ষি ক্ষনরে েুরট চলল 
মযারলনকরভে িাক্ষি অনুসেণ করে। 

লদখা লিল, টযাক্ষে ড্রাইভারেে িাক্ষি চলা শুরু কোে পে ক্ষকেু দূরে োিাে 
পারে দাাঁিারনা একটা নিুন জীপও েুটরি শুরু কেল। জীরপে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট 
একজন িরুণী। 
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৪ 
সূেন র্ুরব লিরে। সন্ধযাে অন্ধকাে িখনও নারমক্ষন। 
অল্প আরি মযারলনকরভে িাক্ষি ক্ষবখযাি স্মরলনক েিে অক্ষিক্রম করে 

এরসরে। 
িাক্ষি প্ররবে কেরে ‘দনপে’ নদীে ব্রীরজ। এখারন সিক ও লেলপে 

পাোপাক্ষে। দু’লটা ব্রীজও প্রাে িারে িারে লািারনা। লেলওরে ব্রীরজ িখন একক্ষট 
লেলিাক্ষি। প্রচণ্ড েব্দ িরছে। 

মযারলনকরভে িাক্ষিে মরধয লেরকও আিমদ মুসা লেরলে েরব্দে মরধয 
লেন র্ুরব ক্ষিরেক্ষেল। 

িিাৎ িাক্ষিে ক্ষনরচ লেরকই আরেকটা প্রচণ্ড েব্দ উিল। লসই সারে িিাৎ 
লদরব লিল িাক্ষিে লপেনটা প্রচণ্ড ঝাাঁক্ষক ক্ষদরে। 

ক্ষিক পে মুিূরিনই গুক্ষলে েব্দ। ঝন ঝন করে লভরঙ পিল িাক্ষিে কাাঁরচে 
জানালা। আিনক্ষচৎকাে করে উিল লপেন লেরক মযারলনকরভে কণ্ঠ। 

প্রেম গুক্ষলে পেপেই িরজন উরিক্ষেল আরেকটা গুক্ষলে েব্দ। লসই সারেই 
লোনা লিল ড্রাইভারেে করণ্ঠ মেণপণ ক্ষচৎকাে। 

িিিরণ িাক্ষি ক্ষিরে ব্রীরজে প্ররবে মুরখ ব্রীরজে লেক্ষলং-এ ক্ষিরে ধাক্কা 
লখরেরে। 

আিমদ মুসা প্রেমটাে ক্ষকেু ক্ষবমূঢ় িরে পিরলও পেিরণই িাে কারে 
পক্ষেষ্কাে িরে ক্ষিরেক্ষেল লে, মযারলনকভরদে িাক্ষি আক্রান্ত িরেরে। 

প্রেম গুক্ষলে পরেই আিমদ মুসা িাক্ষিে প্রবল ঝাাঁকুক্ষনরি প্রেরম লপেরন, 
িােপে সামরন ঝুাঁরক পিা ক্ষবমূঢ় লজারসফ ও ক্ষনরকাে মরধয ক্ষনরকাে িাি লেরক 
ক্ষনরজে িারি লিনিান িুরল ক্ষনরে িাে পাাঁজরে গুাঁরিা চাক্ষলরে দু’িারি 
লিনিারনে দু’প্রান্ত ধরে িীব্রভারব আঘাি কেল লজারসরফে ঘারি। 

দু’জরনই কুাঁকরি পরি লিল ক্ষসরটে উপে। 
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আিমদ মুসা লিনিান ক্ষনরেই িাক্ষিে দেজা খুরল লবক্ষেরে এল। 
আিমদ মুসা লদরখক্ষেল, মযারলনকরভে িাক্ষিরি গুক্ষল বর্নণকােী িাক্ষিক্ষট 

একটা জীপ এবং দ্রুি সামরন চরল ক্ষিরেক্ষেল। 
আিমদ মুসা িাক্ষি লেরক লবক্ষেরেই সামরন িাকাল। জীরপে লকান ক্ষচহ্নই 

লদখল না। িাকাল লপেরন। লদখল, একক্ষট টযাক্ষে এরস ব্রীরজে মুরখ দাাঁিাল। 
দূেে করেক িজ মাত্র। িখনও সন্ধযাে অন্ধকাে নারমক্ষন। আিমদ মুসা টযাক্ষেে 
ক্ষদরক িাক্ষকরে ক্ষবক্ষস্মি িরলা, ওটা িােই টযাক্ষে, পুেকভ লেরক ক্ষনরে এরসক্ষেল। 

পেিরণই আিমদ মুসা লদখল, টযাক্ষে লেরক মুখ বাক্ষিরে টযাক্ষে ড্রাইভাে 
িারক র্াকরে। 

িিাৎ সরন্দরিে এক প্রবল ধাক্কা লািল আিমদ মুসাে মরন। িাে 
টযাক্ষেক্ষট মযারলনকরভে িাক্ষিে লপেরন লকন? টযাক্ষে ড্রাইভাে লেট ক্ষবোরেে ললাক 
নেরিা? 

আিমদ মুসা লিনিারনে ক্ষরিারে িজননী লচরপ দ্রুি এরিারলা টযাক্ষেে 
কারে। বলল ড্রাইভােরক লিয করে, ‘িুক্ষম এখারন লকন?’ 

‘স্যাে, িাক্ষিরি উিুন। সব বলক্ষে। এখান লেরক আরি আমো পালাই। 
পুক্ষলে ক্ষকংবা লকান ক্ষবপদ এরস পিরি পারে।’ বলল ড্রাইভাে দ্রুি করণ্ঠ। 

আিমদ মুসা চক্ষকরি িাক্ষিে লভিেটাে লচাখ লবালাল, না, িাক্ষিে ক্ষসরট 
বা ললারে লকউ লুক্ষকরে লনই। আিমদ মুসাে বযািক্ষট পরি আরে লপেরনে ক্ষসরট। 

আিমদ মুসা লিনিান ক্ষনরেই িাক্ষিে লপেরনে ক্ষসরট উরি বসল। 
সরি সরিই িাক্ষি িাটন ক্ষদল ড্রাইভাে। 
মযারলনকরভে িাক্ষিরক পাে কাক্ষটরে দ্রুি সামরন এরিারলা টযাক্ষে। 
ব্রীজ লপক্ষেরে লবে ক্ষকেুদূে এরস িাক্ষিে িক্ষি ক্ষকেুটা লিা করে প্রেরমই 

মুখ খুলল টযাক্ষে ড্রাইভাে। বলল, ‘স্যাে, আমারক ভািা ক্ষদরেরেন মরকা পেনন্ত। 
আপনারক ওো ধরে ক্ষনরে লিরল আপনাে বযাি েরে লিল আমাে িাক্ষিরি। আক্ষম 
মরন কেলাম, মরকা পেনন্ত োওো উক্ষচি আপনারক অনুসেণ করে। আপনারক না 
লপরল আপনারক লকাোে ক্ষনরে োে লদরখ অন্তি িা আক্ষম ক্ষেরপাটন কেরি পােরবা 
ক্ষমিঃ বক্ষেসভরক। বযািও িারক ক্ষদরি পােরবা।’ 
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‘ধন্যবাদ ড্রাইভাে। লিামাে বুক্ষদ্ধে প্রেংসা কেক্ষে। অেচ িিাৎ এখারন 
লদরখ আক্ষম লিামারক ওরদে ললাক বরল সরন্দি করেক্ষেলাম।’ 

‘ওো কাো স্যাে?’ 
‘লেট ক্ষবোেরক লচন?’ 
‘ক্ষচক্ষন স্যাে। ওো োক্ষেোে ক্ষর্রক্টটেেীপ কারেম কেরি চাে।’ 
‘ক্ষিক বরলে িুক্ষম। এো লসই দল।’ 
ড্রাইভাে আে লকান কো বলল না। ক্ষকেুিণ নীেবিা। 
আিমদ মুসাই আবাে বলল, ‘ক্ষজরেস কেরল না আক্ষম লক?’ 
‘স্যাে, এি কো ক্ষক ড্রাইভারেে জরন্য মানাে?’ 
‘ক্ষনেক ড্রাইভাে িরল মানাে।’ 
চক্ষকরি মুখ ঘুক্ষেরে ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল ড্রাইভাে। িাে আরিই আিমদ 

মুসা ক্ষজরেস কেল, ‘এসব কো োক। আসল কো বল ড্রাইভাে। িাক্ষিরি গুক্ষল 
কেল লক? িুক্ষম ক্ষকেু জান?’ 

‘না স্যাে। আক্ষম ক্ষিনটা গুক্ষলে েব্দ শুরনক্ষে। আক্ষম েখন ব্রীরজে মুরখ এরস 
দাাঁিালাম, িখন লিা শুধু আপনারকই লদখলাম। আমাে প্রেরম মরন িরেক্ষেল, 
লবাধ িে আপক্ষনই লভিে লেরক গুক্ষল করে লবক্ষেরে এরসরেন। ক্ষকন্তু চাকাে গুক্ষল 
লদরখ িা আবাে মরন িেক্ষন।’ 

‘একটা িাক্ষি লেরক গুক্ষল িরেরে। িাক্ষিটা দ্রুি সামরন চরল লিরে।’ 
‘স্যাে, িাক্ষিটা ক্ষক জীপ?’ 
‘হ্াাঁ, জীপ।’ 
‘স্যাে, গুক্ষলে দু’ক্ষমক্ষনট আরি একটা নিুন জীপ অিযন্ত দ্রুিিক্ষিরি 

আমারক ওভােরটক করেরে। িরি পারে ঐ জীপ। ক্ষকন্তু জীপক্ষটরি লকান আরোিী 
ক্ষেল না। মরন িরলা, একজন িরুণী জীপক্ষটরক ড্রাইভ কেক্ষেল।’ 

‘িরুণী?’ 
‘হ্াাঁ, আমাে িা-ই মরন িরেরে।’ 
ড্রাইভারেে লের্ কোটাে ক্ষচন্তাে অনে পাক্ষনরি পরি লিল আিমদ মুসা। 

এ ধেরনে উদ্ধাে অক্ষভোন িাে স্ত্রী িরুণী লর্ানা লজারসফাইরনে জরন্য মানাে। 
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ক্ষকন্তু লস নে। িাে টযাক্ষে অরনক সামরন চরল লিরে। িাোিা িারক ধোে জরন্য 
িারক ফরলা কেরে লেট ক্ষবোরেে জীপ এবং জীপক্ষট নিুন নে। সুিোং 
লকানভারব লর্ানা জীপক্ষট ক্ষেক্ষনরে এ অক্ষভোন করেরে, এটাও নে। মযারলনকরভে 
িাক্ষিে উপে িামলা চালাে িািরল লক? লেট ক্ষবোরেে িৃিীে লকান েত্রু? ক্ষকংবা 
রুে সেকারেে লকউ? সরন্দি লনই, লেট ক্ষবোরেে সারে লিাই-এ আিমদ মুসারক 
লজিারনাে মরধয সেকারেে লাভ আরে। কােণ, িারি ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন উদ্ধাে 
িরে োে এবং িাে মাধযরম সেকাে জারেে ধনভাণ্ডােও লপরে োে। িািরল এটা 
সেকারেেই কাজ। অেনাৎ সেকােী ললাক ক্ষক িািরল িারক অনুসেণ কেরে? মরন 
মরন খুক্ষে িরলা আিমদ মুসা। সেকােী ললাক অনুসেণ কেরল লর্ানা 
লজারসফাইরনে ক্ষনোপত্তাও িরে োে। আিমদ মুসাে মন উক্ষিি লেট ক্ষবোরেে 
জীপ লর্ানাে টযাক্ষেরক অনুসেণ কোে পে লেরকই। 

আিমদ মুসা বলল, ‘লেট ক্ষবোরেে একটা জীপ আমাে স্ত্রীে টযাক্ষে 
অনুসেণ করেরে, িা লদরখে লিা?’ 

‘লদরখক্ষে স্যাে, টযাক্ষেে ড্রাইভাে লোসা খুব চালাক এবং এেপাটন স্যাে। 
লস ক্ষনিে বযাপােটা বুঝরব এবং লেট ক্ষবোরেে জীপরক লঘাল খাইরে োিরব 
স্যাে।’ 

‘িুক্ষম এিটা আোবাদী লকমন করে?’ 
‘ক্ষমিঃ বক্ষেসভ লসভারবই ক্ষসরলক্ট করেরেন স্যাে। লোসারক আক্ষম ভারলা 

করে জাক্ষন।’ 
‘লিামাে কো সিয লিাক ড্রাইভাে। আক্ষম এখন আমাে স্ত্রীে সন্ধান 

কেরি চাই। িুক্ষম আমারক ক্ষকভারব সািােয কেরব? সামরন আে লকান অসুক্ষবধা 
আরে বরল মরন কে?’ 

‘মরকা পেনন্ত সামরন আে দু’লটা বি েিে আরে। ভাজমা এবং 
িযািক্ষেন।’ 

‘আমাে লিা মরন িে, লেট ক্ষবোে িাে ক্ষেকাে লপরে লিরে, এ লঘার্ণা 
িারদে সব লিরত্র লপৌাঁরে লিরে এবং এ দু’ক্ষট েিরে লমািারেন লেট ক্ষবোরেে 
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ললারকো মযারলনকরভে িাক্ষিে অরপিা কেরে। অন্য লকান ক্ষদরক িারদে নজে 
োবাে কো নে।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন স্যাে। সামরন লকান অসুক্ষবধা আে িরব না।’ 
‘আল্লাি িা-ই করুন, িা-ই লিাক ড্রাইভাে। এস ড্রাইভাে, এখন আমো 

ভাক্ষব, আমাে স্ত্রীে িাক্ষি আে লসই জীপক্ষটে কো।’ 
‘মরকা লপৌাঁরে লোসাে সন্ধান আক্ষম পাব স্যাে। উভরে মরকা লপৌাঁোে পে 

একটা জােিাে আমারদে সািাৎ িরব, এই কোই আমারদে আরে। অিএব, 
খবে আমো পাক্ষছেই।’ 

‘ড্রাইভাে, সক্ষিযই লিামারদে বুক্ষদ্ধরি আক্ষম চমৎকৃি িক্ষছে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাে।’ 
িখন িীব্র লবরি এক্ষিরে চলরে আিমদ মুসাে িাক্ষি। ভাজমা েিে 

অক্ষিক্ররমে সমে িাক্ষিে িক্ষি লিা িরলা। ক্ষকন্তু লকউ িাক্ষি আটকারি এরলা না, 
ক্ষজোসাবাদ কেল না। 

খুক্ষে িরলা আিমদ মুসা। িাে অনুমান ক্ষিক। 
ভাজমা েিে পাে িবাে পে আবাে আিমদ মুসাে িাক্ষি িীব্র িক্ষিরি 

েুটল মরকাে উরেরশ্য। 
আিমদ মুসা িাে ক্ষসরট িা এক্ষলরে ক্ষদরেরে। িাে েূন্য দৃক্ষষ্ট বাইরে 

সন্ধযাে আরলা-আাঁধােীে বুরক ক্ষনবদ্ধ। 
িাে লচারখে সামরন লভরস উিরে লর্ানা লজারসফাইরনে অিুলনীে সুন্দে 

ক্ষনষ্পাপ মুখক্ষট। এ মুখক্ষট ক্ষঘরেই আিমদ মুসাে আজ নিুন স্বপ্ন, নিুন জীবন। 
জীবরন অরনক স্বপ্নই আিমদ মুসাে লভরঙ লিরে। িাই লেন উরিরিে অপ্রক্ষিরোধয 
এক েিণা িাে ৃতদেরক আজ দুমরি-মুচরি ক্ষদরি চারছে। 

ক্ষসরট লিলান লদো আিমদ মুসাে লচাখ দু’ক্ষট আরি আরি বুরজ লিল। 
িাে মুখ লেরক সািরসে এক প্রােননা লবক্ষেরে এল, ‘িাসবুনাল্লাি, ওো লনেমাল 
ওোক্ষকল, লনেমাল মাওলা ওো লনেমান নাক্ষসে।’ 
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ড্রাইভাে লোসা উক্ষিি লচারখ বাে বাে ক্ষেোেক্ষভউ-এে ক্ষদরক িাকারছে। 
িিাৎ লস িাক্ষিে িক্ষি বাক্ষিরে ক্ষদল। িীরর্াক্ষমটারেে কাাঁটা সত্তে 

ক্ষকরলাক্ষমটাে লেরক লাক্ষফরে উিল একে’ দরে। 
‘ক্ষক বযাপাে ক্ষমস লোসা, িিাৎ িাক্ষিে িক্ষি বাক্ষিরে ক্ষদরলন লে!’ 
‘ওেসাে লে জীপটা আমারদে িক্ষিরোধ করেক্ষেল, লসই জীপটা 

আমারদে ক্ষদরক েুরট আসরে।’ 
‘লসই জীপটা? ক্ষচনরি লপরেরেন?’ 
‘আমাে সরন্দি লনই, লসই জীপটাই।’ 
‘আমারদে লরিয েুরট আসরে ক্ষক করে লবাঝা লিল?’ লর্ানা 

লজারসফাইরনে করণ্ঠ ক্ষকেুটা উরিি। 
‘এই লে আক্ষম িাক্ষিে িক্ষি বািালাম, সরি সরি জীপক্ষটে িক্ষিও লবরি 

লিরে।’ 
‘এে অেন ক্ষক ক্ষমস লোসা?’ 
‘আপক্ষন ক্ষক মরন কেরেন মযার্াম?’ 
‘আমারদে ক্ষদরক েুরট আসাে অেন আমারক সরন্দি করেরে বা আমাে 

পক্ষেচে লজরনরে। আে এে অেন, আমাে স্বামীে পক্ষেচে ওরদে কারে প্রকাে িরে 
পরিরে এবং সম্ভবি উক্ষন ওরদে িারি পরিরেন।’ বলরি ক্ষিরে িলা কাাঁপল 
লর্ানা লজারসফাইরনে। 

‘আমােও িাই মরন িরছে মযার্াম।’ 
বরল একটু লেরমই লোসা আবাে বলল, ‘বলুন, এখন ক্ষক কেণীে?’ 
আিমদ মুসাে ক্ষচন্তাে লর্ানা লজারসফাইরনে ৃতদে লকাঁরপ উরিক্ষেল। 

আিমদ মুসা ওরদে িারি পিাে কো ভাবরিই শ্বাসরুদ্ধ একটা েিণাে সৃক্ষষ্ট 
িরেক্ষেল িাে লিাটা ৃতদেজুরি। 

ক্ষকন্তু লিাাঁট কামরি ক্ষনরজরক সেেণ কেল লর্ানা লজারসফাইন। একট ু
সমে ক্ষনরে ক্ষনরজরক স্বাভাক্ষবক করে িুরল লোসাে প্ররশ্নে জবারব লর্ানা 
লজারসফাইন বলল, ‘আমাে স্বামী ওরদে িারি পিাে পে এই খবে ক্ষনিে িাো 
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সব জােিাে ক্ষদরেরে। সুিোং পািাো িুরল লনোই স্বাভাক্ষবক। আে েক্ষদ আমাে 
কো ওরদে জাক্ষনরে োরক, িািরল পািাো োকরব।’ 

বরল একটু োমল। িােপে আবাে শুরু কেল, ‘ক্ষিিীেক্ষট েক্ষদ সিয িে, 
িািরল সমস্যা লদখা লদরব। এরিরত্র আমাে পোমেন িরলা, লকান অবস্থারিই 
আমো িাক্ষি দাাঁি কোরবা না। িাক্ষি দাাঁিারনাে ভান করে, সরি সরিই আবাে 
লাফ ক্ষদরে পালারি িরব। োরি িাো আমারদে িাক্ষিরি গুক্ষল কোে মি সমে 
িারি না পাে। পােরবন না ক্ষমস লোসা? ভে কেরল অনুরোধ কেব ড্রাইক্ষভংটা 
আমারক ক্ষদরি।’ 

লোসাে মুরখ িাক্ষস ফুরট উিরলা। বলল, ‘পালারনাে লরক্ষনং ড্রাইভােরদে 
একটা লবক্ষসক লরক্ষনং। লদখুন আক্ষম কিটা পাক্ষে।’ 

‘ধন্যবাদ। আক্ষম আপনারক আরেকটু সািােয কেব। আক্ষম এরিানীে 
েুবরকে লপাোক ক্ষনক্ষছে। লদখা োরব, আমারদে লকউ সরন্দি কেরে না।’ 

‘সুন্দে আইক্ষর্ো।’ বলল লিরস লোসা। 
লর্ানা এরিানীে েুবরকে লপাোক পেল। মাোে চুল ও মুরখ ক্ষকন 

প্লাক্ষিরকে মুরখাে লািারনাে পে স্বেং লোসা ক্ষচৎকাে করে উিল, ‘মরন িে 
মযার্াম, আপনাে স্বামী লদখরলও এরিানীে েুবক লভরব আপনাে সারে 
হ্াডর্রেক কেরব।’ 

‘ধন্যবাদ ক্ষমস লোসা।’ 
লোসাে কোই ক্ষিক। ভাজমা েিরেে প্ররবেমুরখ লেট ক্ষবোরেে পািাো 

ক্ষেল। ক্ষকন্তু িাক্ষিে লভিরে একবাে িাক্ষকরেই িাক্ষি লেরি ক্ষদরেরে। িাক্ষি িােপে 
িীে লবরি েুরটরে আবাে। লপেরনে জীপটা প্রাে লকাোটনাে মাইরলে মি ক্ষপক্ষেরে 
পরিক্ষেল। পুোরনা জীপ নিুন টযাক্ষেে সারে পােক্ষেল না। ক্ষকন্তু লর্ানা 
লজারসফাইরনে িাক্ষি ভাজমা োমাে জীপটা প্রাে লদিে’ িরজে মরধয এরস 
পরিক্ষেল। লসখান লেরক অবশ্য ক্ষচৎকাে করে ক্ষকেু বরল বাাঁধা লদোে পেনারে 
জীপক্ষট ক্ষেল না 

ভাজমা পাে িরে এরস ক্ষকেু ক্ষেলযাের্ িরে লোসা বলল, ‘সামরন 
িযািক্ষেন, একটা েিে, িােপরেই মরকা। 
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‘লবাঝা লিল, িযািক্ষেরনও পািাো োকরব।’ বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
‘িযািক্ষেনরক পাে কাটাবাে মি র্ান বাম দু’ক্ষদরকই বাইপাস সিক 

আরে। েক্ষদ বরলন আমো বাইপাস রুট ক্ষনরি পাক্ষে।’ 
‘লপেরন েত্রুে িািা লেরখ সাইরর্ অপ্রেি লোরর্ লঢাকা ক্ষিক িরব না।’ 
‘ক্ষিক বরলরেন।’ 
বরল লোসা লপেরন িাক্ষকরে িাক্ষিে িীর্ আবাে বাক্ষিরে ক্ষদল।  
লপেরনে জীপ আপ্রাণ লচষ্টা কেরে লর্ানা লজারসফাইরনে জীপ ধোে 

জরন্য। ক্ষকন্তু িক্ষিে েক্ষক্তরি কুক্ষলরে উিরি পােরে না। 
সামরনে কাই লাইরন িযািক্ষেন েিরেে আরলাকমালা সক্ষিি দৃশ্য খুব 

সামরন এরস লিরে। 
িিাৎ আাঁৎরক উিল লোসা, ‘লদখুন, আসাে োিা বাদ ক্ষদরে িারদে 

োওোে োিা ধরে চােক্ষট লির্লাইট েুরট আসরে সমূ্পণন লবআইক্ষনভারব।’ 
কোটা লোসা লর্ানা লজারসফাইনরক বলরিই লর্ানা ক্ষচৎকাে করে উিল, 

‘ক্ষনিে ওগুরলা েত্রুে িাক্ষি। সামরন লেরক আমারদে ক্ষঘরে লফলাে লচষ্টা কেরে।’ 
‘িািরল বলুন মযার্াম, সামরনই লাইওভাে আরে র্াইরনে বাইপারস 

োবাে।’ ক্ষচৎকাে করে বলল লোসা। 
‘িা-ই কে লোসা।’ দ্রুি বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
লাইওভােক্ষট িখন বলা োে নারকে উপে। এেপাটন ড্রাইভাে লোসা লবাাঁ 

করে ঘুক্ষেরে িাক্ষিরক িুরল আনল লাইওভারে। 
লাইওভাে লেরক লর্ানাে িাক্ষি ক্ষিরে পিল র্াইরনে বাইপাস সিরক। 
সিকক্ষট িযািক্ষেন েিে পারে লেরখ করেকক্ষট ললাকালে িেন করে 

এক্ষিরে লিরে মরকাে ক্ষদরক। 
বাইপাস সিক ধরে িীব্র লবরি েুরট চলল লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি। 
‘ক্ষমস লোসা, লপেরন েেক্ষট লির্লাইট মারন ক্ষিনক্ষট িাক্ষি আমারদে ক্ষপেু 

ক্ষনরেরে।’ 
‘লপেরনেক্ষট জীপ। সামরনে দু’ক্ষটই মাইরক্রা। সুিোং িীরর্ে ক্ষদক 

ক্ষদরে আমো এখনও সুক্ষবধাজনক অবস্থাে আক্ষে।’ লোসা বলল। 
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‘আলিামদুক্ষলল্লাি।’ বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
‘ক্ষক বলরলন ওটা মযার্াম?’ 
‘ওটা একটা প্রােননা।’ 
‘আপনাো খুব ঈশ্বে মারনন, িাই না?’ 
‘সৃক্ষষ্ট করেরেন, িাই স্রষ্টারক লিা মানরিই িরব।’ 
‘না মানরল?’ 
‘না মানরল স্রষ্টাে লকান িক্ষি লনই, িক্ষি ক্ষনরজে।’ 
‘লকমন?’ 
‘ক্ষক ক্ষক কেরল মানুর্, সমাজ, োষ্ট্র সুস্থ োকরব, সুেৃঙ্খল োকরব, োক্ষন্তরি 

োকরব, লসগুরলাই স্রষ্টা মানুর্রক কেরি বরলরেন। এগুরলা কেরল মানুর্ এবং 
িাে পক্ষেবাে, সমাজ ও োরষ্ট্রেই লাভ। না কেরল িক্ষি আকারে আসরব অসুস্থিা, 
ক্ষবেৃঙ্খলা এবং অোক্ষন্ত।’ 

‘অবাক কো লোনারলন আপক্ষন। ঈশ্বরেে লদো কাজগুরলাে কো 
বলরলন, লসগুরলা লিা োরষ্ট্রে সংক্ষবধান এবং আইরনে কাজ। লকান ধমন এসব বরল 
নাক্ষক!’ 

‘ক্ষবরশ্ব মানুরর্ে জীবন ও চাক্ষিদা সব সমে এক েকম ক্ষেল না, িাই 
লখাদােী ধরমনে বযবিাক্ষেক ক্ষবধান সব সমে এক েকম িেক্ষন। মানুরর্ে জরন্য 
সবনরের্ ও চিূান্ত লে ধমন আল্লাি ক্ষদরেরেন, িারি মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে পূণন 
ক্ষদকক্ষনরদনেনা েরেরে।’ 

‘লস ধমন লকানক্ষট?’ 
‘ইসলাম।’ 
‘ও, মুসলমানরদে ধমন।’ 
‘না, ইসলাম মুসলমানরদে ধমন নে। ইসলাম মানুরর্ে ধমন। েখন মানুর্ 

ইসলামী জীবনবযবস্থারক েিণ করে, িখন িারক বলা িে মুসলমান। ‘মুসলমান’ 
অেন োক্ষন্তে পে েিণকােী, আল্লািে ক্ষবধারনে কারে আত্মসমপনণকােী ইিযাক্ষদ।’ 

‘মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে পূণন ক্ষদকক্ষনরদনেনা অন্য লকান ধরমন লনই? 
লেমন, আমারদে খৃিান ধমন।’ 
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‘লনই।’ 
‘কােণ ক্ষক? কােণ ক্ষক এটাই লে, ো আপক্ষন বলরলন, মানুরর্ে জীবন ও 

চাক্ষিদাে লস েকম দাক্ষব ক্ষেল না?’ 
‘হ্াাঁ, িা-ই।’ 
‘ক্ষবর্েটা আেও পক্ষেষ্কাে িওো প্ররোজন।’ 
‘লেমন, তবিাে েখন প্ররোজন পূেণ িরেরে, িখন পাল আরসক্ষন। েখন 

পারল প্ররোজন চরলরে, িখন ইক্ষেন আরসক্ষন। েখন ইক্ষেরনে লনৌকা বা ইক্ষেরনে 
িাক্ষিরি প্ররোজন লের্ িরেরে, িখন উরিাজািাজ িেক্ষন, ইিযাক্ষদ। আরেকটা 
উদািেণ লদো োে। োরষ্ট্রে সংক্ষবধান ও আইন প্ররোজরনে িাক্ষিরদই 
ক্রমপক্ষেবিনরনে মাধযরম পূণনিাে ক্ষদরক চরল। লখাদােী ধরমনে বযবিাক্ষেক ক্ষবধারনে 
লিরত্রও িা-ই িরেরে।’ 

‘ধন্যবাদ। বুঝলাম আক্ষম। এে িাো ক্ষকন্তু আরেকটা ক্ষজক্ষনস প্রমাণ িরে 
োে, আরিে লখাদােী ধমনগুরলা বাক্ষিল, সবনরের্ লখাদােী ধমনটাই শুধু 
অনুসেণরোিয। সক্ষিযই ক্ষক িাই?’ 

‘ধন্যবাদ। ক্ষিক বুরঝরেন আপক্ষন।’ 
‘এটা ক্ষকন্তু খুব বি কো। আরিে ধমনগুরলা এটা মানরব না।’ 
‘মানরে না বরলই লিা সমস্যা। িা না িরল লিাটা পৃক্ষেবীরি আজ োক্ষন্তে 

োজে কারেম িরে লেি।’ 
‘আক্ষম বযাপােটা পক্ষেষ্কাে বুরঝক্ষে। আক্ষম মরন কক্ষে, এই স্বাভাক্ষবক, 

সংিি ও লেৌক্ষক্তক ক্ষবর্েক্ষট সকরলেই মানা উক্ষচি।’ 
বরল একটু লেরম একটা লঢাক ক্ষিরলই আবাে বলল, ‘মযার্াম, আপক্ষন 

ফোসী। শুধু িা-ই নে, আেও লেটুকু শুরনক্ষে, আপক্ষন ফ্রারেে মিামান্যা 
োজকুমােী এবং অবশ্যই খৃিান ক্ষেরলন। আপক্ষন ইসলারমে ক্ষবর্ে এি 
িভীেভারব জানরলন ক্ষক করে এবং বুঝরি পােরলন ক্ষক করে?’ 

লোসাে মুরখ ক্ষনরজে পক্ষেচে শুরন চমরক উিল লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষমিঃ 
বক্ষেসভ দাক্ষেরেে কােরণ লজরনরেন। ক্ষকন্তু টযাক্ষে ড্রাইভাে লোসাে লিা জানাে 



জারেে গুপ্তধন  84 

 

কো নে। জানরলা ক্ষক করে? ক্ষমিঃ বক্ষেসভ লিা এসব কো টযাক্ষে ড্রাইভােরক বরল 
লদবাে কো নে। 

লর্ানা লজারসফাইন উত্তে ক্ষদরি একটু সমে ক্ষনল। ক্ষকন্তু িাে মরনে 
লকৌিুিলটা লচরপ ক্ষিরে লোসাে প্ররশ্নে উত্তরে বলল, ‘আক্ষম ইসলাম ক্ষেরখক্ষে 
আমাে স্বামীরক লদরখ, িাে কারে শুরন এবং পিারোনা করে।’ 

‘মযার্াম, আপক্ষন ক্ষকন্তু সুন্দে বলরি পারেন। আক্ষম ইসলাম সম্পরকন 
পক্ষিওক্ষন, লিমন ক্ষকেু শুক্ষনওক্ষন। ক্ষকন্তু আপনাে কাে লেরক এিটুকু শুরন আমাে 
মরন িরছে, আমাে সব লোনা লের্। আক্ষম ইসলাম েিণ করে লফরলক্ষে। ইসলাম 
েিণ কেরি িরল ক্ষক কেরি িে?’ 

‘আলিামদুক্ষলল্লাি!’ বরল লর্ানা লজারসফাইন ক্ষবর্েটা লোসারক বুক্ষঝরে 
ক্ষদল। 

‘বাি, চমৎকাে। খুব লসাজা। একটা লঘার্ণা মাত্র।’ 
িারদে এই আরলাচনা আেও চলল। 
লোসা আরলাচনাে েেীক োকরলও িাে লচাখ সামরনে োিা ও 

ক্ষেোেক্ষভউ লেরক মুিূরিনে জরন্যও ক্ষবক্ষছেন্ন িেক্ষন। 
মরকা আে লবক্ষে দূরে নে। 
মরকাে উজ্জ্বল কাইলাইন লচারখ লািরে। 
বাইপাস সিকক্ষট এখন আে বাইপাস সিক লনই, প্রসােিাে ক্ষদক ক্ষদরে 

িাইওরেে রূপ ক্ষনরেরে। োওোে সিকক্ষটরি চােক্ষট ললন। মাঝখারন প্রেি 
ক্ষর্ভাইর্াে। ওপারে আসাে সিরকও চােক্ষট ললইন। 

লপেন লেরক লচাখ সক্ষেরে ক্ষনরে লর্ানা লজারসফাইন লোসারক লিয করে 
বলল, ‘একটা বযাপাে ক্ষমস লোসা, লপেরনে ক্ষপেু লনো ক্ষিনক্ষট িাক্ষি ইরিাপূরবন 
সরচষ্ট ক্ষেল আমারদে ধোে জরন্য। ক্ষকন্তু এখন লস লচষ্টা িারদে লদখক্ষে না। ওো 
একই িক্ষিরি আমারদে লপেরন েুরট আসরে।’ 

‘ইরেস মযার্াম, আক্ষমও এটা লিয করেক্ষে। বুঝরি পােক্ষে না, এরদে 
এই মি পক্ষেবিনন লকন?’ 
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সরি সরি কো বলল না লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষচন্তা কেক্ষেল লস। এক 
পেনারে লর্ানা লজারসফাইরনে লচারখ-মুরখ চাঞ্চলয লদখা ক্ষদল। লস দ্রুি করণ্ঠ 
বলল, ‘লোসা, িািরল ক্ষক ওো ক্ষনক্ষিি িরেরে লে, আমারদে ধোে জরন্য ওরদে 
ওমন প্রাণপণ লোটাে প্ররোজন লনই, সামরন লেরক ওরদে সািােয আসরে? অেবা 
আমারদে এভারব িাক্ষিরে ক্ষনরে ক্ষক সামরন লকান ফাাঁরদ আটকাবাে পক্ষেকল্পনা 
করেরে?’ 

‘আপনারক অসংখয ধন্যবাদ মযার্াম। আপক্ষন ক্ষিক ক্ষচন্তা করেরেন। এ না 
িরল ওরদে মরনাভাব পক্ষেবিনরনে আে লকান েুক্ষক্ত লনই।’ 

‘িািরল লোসা? এভারব চরল ওরদে ফাাঁরদ লিা পিা োরব না।’ 
‘মযার্াম, আমো লে সিক ক্ষদরে চলক্ষে, সামরন িা লবাঁরক ক্ষিরে উরিরে 

ললক্ষনন িাইওরেরি। ঐ িাইওরেক্ষট মরকাভা নদীে পূবন পাে ক্ষদরে ক্ষিরে পরিরে 
মরকাে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্। িরি পারে ঐ িাইওরে ক্ষদরেই ওরদে লকান 
সািােয আসরে। আমো বাাঁ পারেে লকান এক্ষেট লোর্ (ক্ষভন্ন ক্ষদরক লবরুবাে পে) 
ধরে কমরসামল িাইওরেরি ক্ষিরে উিরি পাক্ষে। ঐ িাইওরেক্ষটও মরকা লিট 
ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট ও ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাে ক্ষদরে মরকাভা নদী অক্ষিক্রম করে ক্ষিরে 
পরিরে সারদাভাো ক্ষেংরোরর্। 

‘ক্ষমস লোসা, আপক্ষন ক্ষিক ক্ষচন্তা করেরেন। সবরচরে কারেে এক্ষেট লোর্ 
ক্ষদরে চলুন আমো এ লোর্ লেরক সরে পক্ষি।’ 

‘ইরেস মযার্াম।’ বরল মাো নািল লোসা। 
একটু সামরন এক্ষিরেই লোসা লে এক্ষেট লোর্ ক্ষদরে বারম এরিারলা, 

লসটা অরপিাকৃি একটু উাঁচু অক্ষধিযকাে মি এলাকাে উরি লিরে। 
অক্ষধিযকা ধরে িীব্র লবরি লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি এরিাক্ষছেল। 
উক্ষিি লর্ানা িাক্ষকরে ক্ষেল লপেরন। লপেরনে েত্রু িাক্ষিগুরলাে ক্ষদরক। 

িাক্ষকরে লেরকই ক্ষচৎকাে করে উিল লর্ানা লজারসফাইন, ‘লোসা, আমো লে 
সিকক্ষট লেরি এলাম, লসই সিক ধরে উত্তে ক্ষদক লেরক েুরট এল একটা িাক্ষি। 
লসই িাক্ষি এবং লপেরনে ক্ষিনক্ষট িাক্ষি এখন েুরট আসরে এই এক্ষেট লোর্ ধরে।’ 
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‘ঈশ্বেরক ধন্যবাদ, অরল্পে জরন্য আমো লবাঁরচ লিক্ষে। দুই ক্ষদরকে চারপ 
এিিণ আমারদে ক্ষচরি-চযাপ্টা িরি িরিা। সামরনে ঐ িাক্ষিটােই িাো অরপিা 
কেক্ষেল।’ 

‘এখন লিা চােটা িাক্ষি েুরট আসরে লপেন লেরক। আমো এভারব 
কিিণ আত্মেিা কেরি পােরবা?’ 

‘সামরন লেরক আসা নিুন িাক্ষিটা ক্ষক িাক্ষি মরন িরছে?’ 
‘সামরনে লির্ লাইরটে অবস্থান এবং লপেরনে লাইরটে সারে দূেে 

লদরখ মরন িরেরে িাক্ষিটা মাইরক্রা।’ 
‘িবু েিা, োক্ষেোন এ মাইরক্রাগুরলা িারদে িীর্ ক্ষদরে অন্তি আমাে 

টযাক্ষেরক ধেরি পােরব না। আে এই অক্ষধিযকাে িারদে আেও অসুক্ষবধা িরব।’ 
ক্ষকেু বলল না লর্ানা লজারসফাইন। িাে দৃক্ষষ্ট িখনও লপেরনে ক্ষদরক 

ক্ষনবদ্ধ। 
লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি উরি এল কমরসামল িাইওরেরি। েুরট 

চলল িােপে িীে লবরি। 
িাইওরেে লস জংেনক্ষট লচারখে আিাল িওোে আরিই লর্ানা 

লজারসফাইন লদখল, ক্ষপেু লনো েত্রুে চােক্ষট িাক্ষিই উরি এরসরে িাইওরেরি। 
েত্রুে লস িাক্ষিগুরলা লবে লপেরন োকরলও দুভনাবনা এরস ক্ষঘরে ধরেরে 

লর্ানা লজারসফাইনরক। লস েত্রুে লকৌেল বুরঝ লফরলরে। ওেযােরলরস 
লোিারোরিে মাধযরম িারদেরক সামরন ও লপেন লেরক ক্ষঘরে লফলাে লচষ্টা কো 
িরছে। িরি পারে দু’পাে লেরক েত্রু আসরি পারে। লর্ানা লজারসফাইন ক্ষনক্ষিি, 
কমরসামল িাইওরেরি িাো উরিরে, এটা েত্রুমিরল জানাজাক্ষন িরে লিরে। 
ক্ষনিে েত্রু লপেন লেরক লেমন, লিমক্ষন সামরন লেরকও এখন েুরট আসরে। উক্ষিি 
িরে উিল লর্ানা লজারসফাইন। লস লিা আিমদ মুসা নে, ক্ষকভারব েত্রুে চিুমুনখী 
এ িামলাে লমাকাক্ষবলা কেরব? 

িাক্ষি িখন ‘ললক্ষনন ক্ষিলস’ এলাকাে লপৌাঁরে লিরে। 
লর্ানা লজারসফাইন মনক্ষস্থে করে লোসাে ক্ষদরক লচরে বলল, ‘লোসা, আে 

সামরন এরিারনা োরব না। র্ারন ক্ষকংবা বারম লকানক্ষদরক িাক্ষি সক্ষেরে নাও।’ 
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‘আে এরিারনাই োরব না মযার্াম। লচরে লদখুন।’ দ্রুি করণ্ঠ বলল 
লোসা। 

লর্ানা লজারসফাইন চমরক উরি সামরন িাক্ষকরে লদখল, সামরনই একটা 
লোর্ জংেন, লেখারন লাইওভারেে মুরখ িাইওরেে একাংে জুরি একটা কাে 
এবং একটা জীপ দাাঁক্ষিরে আরে আরলা ক্ষনক্ষভরে এক্ষদরক মুখ করে। 

ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষকন্তু িাক্ষিে আকক্ষস্মক 
ঝাাঁকুক্ষনরি মুখ লেরক কো লবরুল না, কাি িরে পরি লিল লস ক্ষসরটে উপে। 

‘সংকীণন িরলও একটা এক্ষেট লপরে লিক্ষে। মরন িরছে, সরে পিাে এটাই 
লের্ সুরোি। িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনলাম।’ বলল লোসা। 

লর্ানা লজারসফাইন উরি বরস বলল, ‘ক্ষিক করেে লোসা। আক্ষমও এটাই 
বরলক্ষেলাম।’ 

বরলই দ্রুি লপেরন লসই লোর্ জংেরনে ক্ষদরক িাকাল লর্ানা 
লজারসফাইন। লদখল, চােটা লির্লাইট এ এক্ষেট লোরর্ে ক্ষদরক েুরট আসরে। 
এভারব উরো ক্ষদরক আসরি লদরখ লর্ানা ক্ষনক্ষিি িরলা, লির্ লাইট ক্ষনক্ষভরে 
দাাঁক্ষিরে োকা িাক্ষি দু’ক্ষট িািরল েত্রুেই ক্ষেল এবং িাো এখন েুরট আসরে 
লর্ানারদে িাক্ষিে লরিয। লর্ানা লজারসফাইন আল্লািে শুকক্ষেো আদাে কেল। 
অল্পখারনরকে মরধয িৃিীে সম্মুখ ক্ষবপদ লেরক বাাঁচাে আল্লাি সুরোি ক্ষদরলন। 

লর্ানা বলল আবাে লোসারক, ‘দাাঁিারনা িাক্ষি দু’ক্ষট েত্রুেই। ওো এখন 
েুরট আসরে এক্ষদরক।’ 

‘মযার্াম, এ োিা ক্ষদরে লবাধ িে লবক্ষে এরিারনা োরব না। মরন িরছে, 
এটা একটা প্রাইরভট লোর্। লকান অক্ষফস বা লকান বাক্ষিরি ক্ষিরে এটা লের্ 
িরেরে।’ 

একটা পািারিে িা লবরে োিাটা এরকাঁ লবাঁরক উপরে উরি লিরে। লেখারন 
পািারিে িা’টা সমিল, লসখারন োিাে লকান সাইর্ লেক্ষলং লনই। আবাে 
লেখারনই পািািটা খািা িরে ক্ষনরচ লিরে, লসখারনই সাইর্ লেক্ষলং বা ক্ষপলাে ক্ষদরে 
ক্ষনোপত্তাে বযবস্থা কো িরেরে। 
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লোসাই আবাে কো বলল, ‘মযার্াম, উপাে লনই, িাক্ষি আমারদে িযাি 
কেরি িরব। উপরে বাসা বা অক্ষফস ো-ই োক, লসখারন আমো ক্ষনোপদ িরবা 
না। লসখারন ওরদে ে’ক্ষট বিে ক্ষিরে িানা লদরব।’ 

‘আক্ষম লিামাে সারে একমি লোসা।’ ক্ষস্থে করণ্ঠ বলল লর্ানা 
লজারসফাইন। 

োিা দু’পাে জুরিই ঘন লঝাপ-ঝাি। 
পািারিে অরনক উপরে উরি এরসরে িখন িাক্ষি। 
পািারিে একটা বাাঁক ঘুরে লোসা বলল, ‘মযার্াম, সামরন লেখারনই 

সমিল পাব, লসখারনই িাক্ষি লিা কেরবা। আপনারক লসখারন লনরম লেরি িরব। 
তিক্ষে োকুন।’ 

‘িােপে?’ 
‘িােপে আক্ষম পেবিনী খািা এলাকাে লপৌাঁরে লেক্ষলং-এে একাংে লভরঙ 

িাক্ষি ক্ষনরচ লফরল লদব। আক্ষম সরে পিব। আে িাক্ষি ক্ষনরচ পরি আগুরন পুরি 
ধ্বংস িরে োরব। েত্রুো ভাবরব, আমো অযাক্ষেরর্ডট করে িাক্ষিসরমি ধ্বংস িরে 
লিক্ষে। পরে আমো দু’জন দু’জনরক খুাঁরজ লনব।’ 

‘ধন্যবাদ লোসা।’ 
‘ওরেলকাম মযার্াম।’ 
লর্ানা লজারসফাইন িারিে বযািটারক ক্ষপরি ঝুক্ষলরে ক্ষনল। আরি লেরকই 

পুরুরর্ে লপাোক পো ক্ষেল, খুক্ষে িরলা, এরি সুক্ষবধাই িরব। 
উপিযকাে মি একটু সমিল জােিাে এরস লোসা িাক্ষি লিা কেল এবং 

সুইচ ক্ষটরপ খুরল ক্ষদল দেজা। 
লর্ানা লখালা দেজা ক্ষদরে ক্ষনরচ লাক্ষফরে পিল।  
িাক্ষিটা প্রাে লর্র্ লিা িরে পরিক্ষেল, িবু একটা পা অসমান জােিাে 

পিাে ঘুরে পরি লিল লর্ানা পারেে লঝারপে উপে। 
আসরল লঝাপটা ক্ষেল োিাে সাইর্ লেক্ষলংরক লকন্দ্র করে িক্ষজরে উিা 

নিুন লিা-পািাে ঘন আবেণ। 
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এই লিা-পািাে আবেরণে কােরণ লোসা লেক্ষলং লদখরি পােক্ষন। 
অন্যক্ষদরক উপিযকাে মি বরল এরক সমিল ভূক্ষম বরলই মরন করেক্ষেল লোসা। 
আসরল সমিল নে। পািারিে সাংঘাক্ষিক এক ঢালু এলাকা এটা। 

লর্ানা লজারসফাইরনে লদি নিুন িজারনা িালকা লিা-পািাে উপে 
পরি লেক্ষলং-এে ফাাঁক িক্ষলরে আেরি পিল পািারিে ঢারল। ঢারলে উপে পরিই 
লর্ানা লজারসফাইরনে লদি ওলট-পালট লখরে িক্ষিরে পিরি লািল ক্ষনরচ। 

পািারিে এ ঢালটাে ক্ষেল িা ভক্ষিন ঘাস এবং লোট লোট লিাগুল্ম। লদিটা 
আটরক োবাে মি ক্ষকংবা ধরে পিন লোধ কোে মি িাে-িােিা বা লকান 
অবলেন ক্ষেল না। িাে উপে মারঝ মারঝ ক্ষেল পােরেে মি েক্ত মাক্ষটে লঢলা 
এবং িারেে পুোরনা মুো। এ সরবে আঘারি িি ক্ষবিি িরি লািরলা লর্ানা 
লজারসফাইরনে লদি। 

ক্ষক ঘটরি োরছে লর্ানা লজারসফাইন বুঝরি লপরেক্ষেল। লস লচষ্টা কেক্ষেল 
লকান অবলেন ধরে ক্ষনরজে পিন লোধ কেরি। ক্ষকন্তু পােক্ষেল না। 

লের্ পেনন্ত লর্ানা লজারসফাইন লচষ্টা করেক্ষেল ক্ষনরজে সংো ধরে োখরি, 
োরি লকান প্রক্ষিকূল অবস্থাে আত্মেিাে বযবস্থা কো োে। ক্ষকন্তু িাও পােল না 
লর্ানা। সংো িাক্ষেরে লফলল লর্ানা লজারসফাইন। 

 
 
 
আিমদ মুসাে িাক্ষি কুটুরজাভক্ষক িাইওরে ক্ষদরে মরকা েিরে প্ররবে 

কেল। এই িাইওরে ক্ষদরে ক্ষমক্ষনট কুক্ষি এরিাবাে পে িাক্ষি র্ান ক্ষদরক টানন ক্ষনল। 
আিমদ মুসা ড্রাইভারেে ক্ষদরক মুখ ঘুক্ষেরে বলল, ‘পাভলভ, লকাোে 

োছে?’ 
‘স্যাে, ফরেন ক্ষমক্ষনক্ষর লোরর্ ঢুকলাম। এখান িরে সারদাভাো ক্ষেং 

লোরর্ পিব। িােপে পূবনক্ষদরক এক্ষিরে টলিে পারকন প্ররবে কেব। লসখারন 
টলিরেে বাক্ষিে সামরন দেননােনী িযালাক্ষেরি লোসাে সারে আমাে সািাৎ িবাে 
কো।’ 
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‘ক্ষিক আরে। ক্ষকন্তু পাভলভ, আক্ষম জানিাম, টলিরেে বাক্ষিটা লিাটা 
দক্ষিণ মরকাে লিারেন্দা লির্রকাোটনাে।’ 

‘ক্ষচন্তাে ক্ষকেু লনই স্যাে। লস লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেন লনই, লস লকক্ষজক্ষবও 
লনই।’ 

আধা ঘণ্টাে মরধয আিমদ মুসাে িাক্ষি প্ররবে কেল টলিে পারকন। 
টলিে পাকন মরকাে সবরচরে বি পাকন। লেমন বি, লিমক্ষন মরনােম এ 

পাকন। ইংরেজী বণন ‘ইউ’-এে আকারে মরকাভা নদী ক্ষিন ক্ষদক ক্ষদরে ক্ষঘরে আরে 
পাকনরক। পারকনে দক্ষিণ পারে ললক্ষনন ক্ষিলস্। কমরসামল িাইওরেক্ষট ললক্ষনন 
ক্ষিলস ও টলিে পারকনে মরধয ক্ষদরে এক্ষিরে পরিরে ক্ষিরে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্। 

টলিরেে বাক্ষিরি দেনক িযালাক্ষেরি আিমদ মুসা এবং পাভলভ 
অরপিা কেল োি এিােটা পেনন্ত। ক্ষকন্তু লোসাে সািাৎ ক্ষমলল না। 

কপাল কুক্ষঞ্চি িরলা আিমদ মুসাে। লর্ানা লজারসফাইন মরকা লপৌাঁোে 
পে টযাক্ষে আটরক োখাে কো নে। 

পাভলভও ভাবনাে পিল। বলল, ‘োে বাক্ষিরি মযার্াম উিরবন, লস 
বাক্ষি লখাাঁজাে জরন্য ক্ষক খুব লবক্ষে লদক্ষে িওোে কো?’ 

‘অবশ্যই না। োে বাক্ষিরি উিাে কো, িাে সারে কো বলা িরেরে 
পুেকভ লেরক। পক্ষেষ্কাে ললারকেন পাওো লিরে। ক্ষচনরি সামান্য অসুক্ষবধা 
িওোেও কো নে।’ 

দু’জরনে লকউই আে কো বলল না। 
আিমদ মুসা লটক্ষলরফান কেল লসই বাক্ষিরি পাবক্ষলক বুে লেরক। না, 

লসখারন লর্ানা লজারসফাইন লপৌাঁরেক্ষন। িািরল ক্ষক োিারিই লকান কােরণ িারদে 
লদক্ষে িরছে? না লকান ক্ষবপরদ পরিরে িাো? 

এবাে েংকা এরস ক্ষঘরে ধেল আিমদ মুসারক। 
োি এিােটাে পে আিমদ মুসা ও পাভলভ ক্ষফরে এল টলিে পাকন 

লেরক। 
আবাে পেক্ষদন লসই অরপিাে পালা। অক্ষনক্ষিি অরপিা খুবই কষ্টকে। 
আিমদ মুসা ও পাভলভ দু’জনই উক্ষিি। 
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িখন লবলা দেটা। 
অক্ষস্থেভারব ঘুেক্ষেল পাভলভ পাক্ষকনং এক্ষেোে। কারেই আিমদ মুসা 

একটা লেক্ষলং-এ লিলান ক্ষদরে িাক্ষকরেক্ষেল টলিে িাউজ সংলি সুন্দে বািানটাে 
ক্ষদরক। 

একটা টযাক্ষে এরস োমল। পাভলভ ও আিমদ মুসা দু’জরনই েব্দ শুরন 
আেরিে সারে িাকাল লসক্ষদরক। 

ক্ষকন্তু িাক্ষিে নাোরেে ক্ষদরক িাক্ষকরে দু’জরনই িিাে িরলা। না, ওটা 
লোসাে িাক্ষি নে। 

লচাখ সক্ষেরে ক্ষনরি োক্ষছেল আিমদ মুসা। ক্ষকন্তু লদখল, টযাক্ষে লেরক লাফ 
ক্ষদরে নামল লোসা। 

লোসাে দৃক্ষষ্ট পাভলরভে ক্ষদরক। পাভলভও িারক লদখরি লপরেরে। েুরট 
লিল পাভলভ লোসাে ক্ষদরক। 

ক্ষকন্তু লোসা খুব িাণ্ডা। লস পাভলরভে একটা িাি ধেল মাত্র। ক্ষকন্তু উচ্ছ্বাস 
লনই। মুখ মক্ষলন। 

অজানা এক আেংকাে লকাঁরপ উিল আিমদ মুসাে মন। 
পাভলরভে লচারখ-মুরখ উরিিজক্ষিি ক্ষবস্মে। 
আিমদ মুসা এরিারলা লোসাে ক্ষদরক। 
আিমদ মুসাে পেরন ক্ষেখ টুযক্ষেরিে লপাোক। লোসা ক্ষচনরি পারেক্ষন 

আিমদ মুসারক। একজন ক্ষেখ টুযক্ষেিরক িাে ক্ষদরক আসরি লদরখ লোসা 
প্রশ্নরবাধক দৃক্ষষ্ট িুরলক্ষেল আিমদ মুসাে ক্ষদরক। 

িাসল পাভলভ। বলল, ‘লোসা, স্যােরক ক্ষচনরি পােক্ষন? িািরল সােনক 
স্যারেে েদ্মরবে।’ 

এিিরণ বুঝল লোসা। িাসল লসও। বলল, ‘সক্ষিয ক্ষনখুাঁি েদ্মরবে।’ 
পেিরণই িাক্ষস ক্ষমক্ষলরে লিল লোসাে মুখ লেরক। ভাক্ষে ও মক্ষলন িরে 

উিল িাে মুখ। বলল, ‘স্যাে, মযার্ামরক আক্ষম লপৌাঁোরি পাক্ষেক্ষন। িাক্ষেরে 
লফরলক্ষে িারক।’ অবরুদ্ধ এক আরবরিে উচ্ছ্বারস লেরর্ে কোগুরলা িাে লভরঙ 
পিল। 
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আিমদ মুসাে বুকটা ধিাস করে উিল উরিরিে ধাক্কাে। 
ক্ষনরজরক সামরল ক্ষনল আিমদ মুসা। ক্ষক কো বলরব লস! ৃতদে কাাঁপল 

িাে কো বলরি। লোসাে কাে লেরক পেবিনী ক্ষক কো লস শুনরব এই ভরে। 
একটু সমে ক্ষনরেই আিমদ মুসা োন্ত করণ্ঠ বলল, ‘বলুন, ক্ষক ঘরটরে?’ 
লোসা আিমদ মুসাে আেও কারে সরে এল। িােপে ধীরে ধীরে বলল 

সব ঘটনা। সামরন ও লপেন লেরক অবযািি িািা লখরে ক্ষকভারব অবরেরর্ ললক্ষনন 
ক্ষিলস-এে সংকীণন োিাে এরস পিল িাো, লস ক্ষববেণ লোসা ক্ষদল। পক্ষেরেরর্ 
বলল, ‘লপেন লেরক ে’টা িাক্ষি েুরট আসক্ষেল। এক লসরকডর্ নষ্ট কোে সমে 
ক্ষেল না। আক্ষম উপিযকা ধেরনে সমিল জােিা লদরখ িাক্ষি লিা করেক্ষেলাম। 
মযার্ামও তিক্ষে ক্ষেরলন। উক্ষন লাফ ক্ষদরে লনরম পরিক্ষেরলন িাক্ষি লেরক। পািারিে 
আেও েীরর্ন উরি িাক্ষি পািারিে ক্ষনরচ লফরল ক্ষদরে আক্ষম লুক্ষকরে পরিক্ষেলাম। 
ওরদে ে’ক্ষট িাক্ষি এরসক্ষেল, ওো লদরখক্ষেল ক্ষনরচ পরি ক্ষিরে ক্ষবধ্বি িওো 
প্রজ্জ্বক্ষলি আমারদে িাক্ষিে ক্ষদরক। ওরদে কোে বুরঝক্ষেলাম, ওো ক্ষবশ্বাস করেরে 
অযাকক্ষসরর্রডটে ক্ষেকাে িরে িাক্ষিে সারে আমোও পরি লিক্ষে। এেপে ওো 
সকরলই েুরট ক্ষিরেক্ষেল পািারিে ক্ষনরচ ক্ষবর্েটা পেখ করে ক্ষনক্ষিি িবাে জরন্য। 
ওো চরল লিরল আক্ষম েুরট ক্ষিরেক্ষেলাম মযার্ামরক লেখারন নাক্ষমরে ক্ষদরেক্ষেলাম 
লসখারন। কো ক্ষেল, আমো দু’জন দু’জনরক খুাঁরজ লনব। ক্ষকন্তু আক্ষম িারক 
লসখারন লপলাম না। লসখারন োিাে আে-পাে পেখ করে আক্ষম আাঁৎরক উিলাম। 
োরক সমিল মরন করেক্ষেলাম, লসটা সমিল নে। সংকীণন োিাে দু’পারে লিা-
পািাে আিারল লুকারনা লেক্ষলং ক্ষেল এবং িাে ক্ষনরচই অিযন্ত ঢাল ুপািারিে িা। 
লসক্ষদন োরি এবং আজ সকারল আক্ষম জােিাটা পেীিা করে বুঝলাম, লকানও 
ভারব ক্ষিক্ষন লুকারনা লেক্ষলং-এে ফাাঁক িক্ষলরে পরি লিরেন। ক্ষকন্তু আজ সকারল 
পািারিে লস ঢাল এবং ক্ষনচটা লখাাঁজাখুাঁক্ষজ করে িারক আক্ষম পাইক্ষন। লে জােিাে 
িাে িক্ষিরে পিাে কো, িাে পাে ক্ষদরেই সিক। সিকক্ষট মরকাভা নদীে একটা 
লনৌ-বন্দে লেরক লবক্ষেরে ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাদরদে ক্ষদরে চরল লিরে দক্ষিণ 
ক্ষদরক। 

োমল লোসা। 
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‘ঐ সিক ক্ষদরে ক্ষক লেখারন আপনাে িাক্ষি লভরঙ পরিরে, লসখারনও 
োওো োে?’ বলল আিমদ মুসা। 

‘হ্াাঁ, ওটাই একমাত্র পে। িরব িাক্ষি লেখারন পরিরে, লস জােিাটা 
একটা িভীে খাদ। সিক লেরক ক্ষবে-পাঁক্ষচে িজ দূরে।’ লোসা বলল। 

ম্লান িরে উরিরে আিমদ মুসাে মুখ। একটু ভাবল আিমদ মুসা। িােপে 
বলল, ‘আমো ক্ষক ঐ এলাকাে লেরি পাক্ষে?’ 

‘অবশ্যই। এখক্ষন লেরি পাক্ষে।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
বরলই আিমদ মুসা িাকাল পাভলরভে ক্ষদরক। বলল, ‘িুক্ষম ক্ষক বল?’ 
‘স্যাে, এখক্ষন লেরি পাক্ষে।’ 
কো লের্ করেই পাভলভ িাাঁটা ক্ষদল িাে টযাক্ষেে লরিয। 
ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসল পাভলভ। িাে পারে লোসা। লপেরনে ক্ষসরট আিমদ 

মুসা। 
পািারিে ঢাল লবরে লর্ানা লজারসফাইরনে লেখারন িক্ষিরে পিাে কো 

লসখারন লপৌাঁেল আিমদ মুসাো। 
িাক্ষি সিরকে পারে পাকন করে জােিাটাে ক্ষদরক এরিারলা িাো। 
পািারিে ঢাল বোবে সিরকে পাে ক্ষদরে এক ফটু, লদি ফটু উাঁচু েিা 

প্রাচীে। এেপে ঢালু িরে উপরে উরি লিরে পািারিে িা। 
লোসা একটু সামরন এক্ষিরে একটা এলাকা ক্ষচক্ষহ্নি করে বলল, ‘আক্ষম 

উপে লেরক করেকটা ভাক্ষে পােে লফরল লদরখক্ষে, লকানটাই এই এলাকাে বাইরে 
োেক্ষন। সুিোং মযার্ারমে লদি এে বাইরে লেরি পারে না।’ 

আিমদ মুসা ক্ষকেুটা ঝুাঁরক পরি িভীেভারব লচাখ লবালারি লািল 
জােিাটাে উপে। আিমদ মুসা ভাবরে, এি উাঁচু লেরক িক্ষিরে পিাে পরে আিি 
িবাে কো। ঘারস েরক্তে দাি োকরি পারে। ক্ষকন্তু আিমদ মুসা লিমন ক্ষকেুই 
লপল না। 
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এলাকাে এক জােিাে অরনকখাক্ষন জােিা জুরি ঘাস একইভারব ক্ষনরচে 
ক্ষদরক লিরল পিা। অরনকগুরলা ঘারসে র্িা লোঁিা আরে, দু’একটা ঘাস উপরি 
োওোও েরেরে। 

আিমদ মুসা ক্ষক লেন ভাবল, িােপে নাক ঘারসে কাোকাক্ষে ক্ষনরে ঘ্রাণ 
ক্ষনল। 

লচাখ-মুখ উজ্জ্বল িরে উিল আিমদ মুসাে। লর্ানাে বযবৃতি ক্ষবরের্ 
লসডট-এে িন্ধ লপল আিমদ মুসা। 

আিমদ মুসা মাো িুরল বলল, ‘সরন্দি লনই লোসা, লর্ানা 
লজারসফাইরনে লদি সবনরের্ এখারন এরসই ক্ষস্থে িরেক্ষেল।’ 

‘ক্ষক করে লবাঝা লিল?’ 
‘লদখুন এই জােিাটাে ঘারসে অবস্থা। আে এখারন আলাদা একটা িন্ধ 

আরে।’ 
লোসা ও পাভলভ দু’জরনই এক্ষিরে এরস পেখ করে বলল, ‘ক্ষিক 

বরলরেন।’ 
আিমদ মুসা োিাে লনরম এল। ওো দু’জনও। 
আিমদ মুসা আবাে চােক্ষদরক নজে লবালাল। বলল, ‘আমাে ক্ষবশ্বাস, 

আিি বা সংোিীন লর্ানা লজারসফাইনরক লকউ িুরল ক্ষনরে লিরে।’ 
লোসা ও পাভলভ দু’জরনই শুকরনা মুরখ আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাকাল। 

কো বলল না। 
আিমদ মুসাই আবাে বলল লোসারক লিয করে, ‘আপক্ষন এখারন কখন 

এরসক্ষেরলন?’ 
‘প্রাে লদি ঘণ্টা পে।’ 
‘িাে আরি লিা এখান ক্ষদরেই ঐ েেক্ষট িাক্ষি আপনারদে িাক্ষিে 

ধ্বংসাবরের্ লদখরি ক্ষিরেক্ষেল?’ 
‘এক্ষদক ক্ষদরেই লিা োওোে পে। ক্ষকন্তু িাো ক্ষিরেক্ষেল ক্ষকনা জাক্ষন না। 

আক্ষম এরস কাউরক লদখরি পাইক্ষন।’ 
‘ওো িাক্ষিে ধ্বংসাবরের্ লদখরি আসরব বরলই লিা লনরম এরসক্ষেল।’ 
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‘হ্াাঁ।’ 
‘িািরল ধরে ক্ষনরি িরছে, আপনাে আসাে আরিই ওো এক্ষদক ক্ষদরে 

লিরে।’ 
‘সম্ভবি এটাই ঘরটরে।’ বরল একটা লঢাক ক্ষিরলই লোসা আবাে বলল, 

‘িািরল ক্ষক মযার্াম ওরদে িারিই পরিরে আপক্ষন মরন করেন?’ কাাঁপা কণ্ঠ 
লোসাে। 

আিমদ মুসাে বুকটাও লকাঁরপ উিল িাে কো শুরন। লিাটা লদিটাই লেন 
িাে েিণাে আিননাদ করে উিল। িাে সমে সত্তা লেন বরল উিল, লর্ানা 
লজারসফাইরনে মি ক্ষনষ্পাপ একক্ষট ফলু ওরদে িারি পিরি পারে না, পিা উক্ষচি 
নে। 

ক্ষকন্তু ঘটনা ঘরট োকরল, লসই ঘটনা অস্বীকাে কেরব লক? 
‘ক্ষক ঘটরি পারে আক্ষম লসটাই বলক্ষে লোসা। ঘরটরে িা আক্ষম বলরি 

পাক্ষে না।’ আিমদ মুসা োমল। 
ওোও নীেব। 
অল্পিণ পরে নীেবিা লভরঙ আিমদ মুসা বলল, ‘িাক্ষি লেখারন 

পরিক্ষেল, লসটা আে কিদূে?’ 
‘লবক্ষে দূে নে।’ বলল লোসা। 
‘চলুন, োওো োক।’ 
সবাই িাক্ষিরি উরি সামরন এরিারলা। 
পািারিে ক্ষিিীে বাাঁকক্ষট পাে িবাে সমে লোসা বলল, ‘এই বাাঁরকে 

পরেই জােিাটা।’ 
বাাঁকক্ষট পাে িরেই আিমদ মুসাে িাক্ষি আরেকক্ষট িাক্ষিে প্রাে মুরখামুক্ষখ 

ক্ষিরে পিল। অরল্পে জরন্য অযাক্ষেরর্ডট লেরক লবাঁরচ লিল। দু’িাক্ষিে লকানক্ষটই 
িনন বযবিাে করেক্ষন। 

োিাে ক্ষর্ভাইর্াে ক্ষদরে আসা-োওোে ললন আলাদা কো না োকরলও 
লাল লেখা ক্ষদরে দু’ক্ষট ললন আলাদা কো েরেরে। সামরনে িাক্ষিটা েং লাইন ক্ষদরে 
আসক্ষেল। 
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সামরনে লসই িাক্ষিক্ষটরি ড্রাইভােসি চােজন আরোিী। দু’জন সামরন, 
লপেরন দু’জন। 

িাক্ষিটাে ড্রাইভাে িাে অন্যাে কারজে জন্য সামান্য ‘স্যক্ষে’ েব্দক্ষট পেনন্ত 
উচ্চােণ কেল না। িাক্ষিক্ষটরক পাে কাক্ষটরে ক্ষনরে চরল লিল। 

আিমদ মুসাে মনটা লিরিা িরে লিল িারদে আচেরণ। দুক্ষবননীি 
ললাকরদে ভারলা করে লদখাে জরন্য আিমদ মুসা িাক্ষিটাে ক্ষদরক ভারলা করে 
িাকাল। 

লর্ানারদে িাক্ষি লে িভীে খারদ লভরঙ পরিরে, লসই বোবে এরস 
আিমদ মুসাে িাক্ষি োমল। 

িাক্ষি লেরক লনরম সামরন িাকারিই আিমদ মুসাে দৃক্ষষ্ট একটা ক্ষবর্রেে 
ক্ষদরক আকৃষ্ট িরলা। 

আিমদ মুসাে িাক্ষি লেখারন দাাঁক্ষিরেরে িাে সামরনই িাক্ষিে চােক্ষট 
চাকাে আাঁকা-বাাঁকা ক্ষচহ্ন। দািগুরলা িাজা। মরন িে, একক্ষট িাক্ষি এখারন 
দাাঁক্ষিরেক্ষেল। িােপে িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনরে আবাে লপেন ক্ষদরক চরল লিরে। সামরনে 
ক্ষদরক োিাে িাক্ষিে চাকাে লকান ক্ষচহ্ন লনই। পক্ষেষ্কাে লবাঝা োরছে, োরিে পে 
সকারল এ পরে আে লকান িাক্ষি চরলক্ষন। 

িিাৎ আিমদ মুসাে মরন ঝরিে মি ক্ষচন্তাটা এল, িািরল লিা এই মাত্র 
চরল োওো িাক্ষিই লসই িাক্ষি, লে িাক্ষি এখারন দাাঁক্ষিরেক্ষেল। আে এখারন 
দাাঁিারনাে অেন, িাো লর্ানা লজারসফাইরনে ধ্বংসপ্রাপ্ত িাক্ষিক্ষটই লদখরি 
এরসক্ষেল। িাক্ষিক্ষটে আরোিীো লকউ লিা পুক্ষলে নে। িািরল ওো কাো? ক্ষনিে 
িি োরি ওোই লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি অনুসেণ করেক্ষেল এবং ওোই 
সম্ভবি লর্ানা লজারসফাইনরক িুরল ক্ষনরে লিরে সংোিীন অবস্থাে। িি োরি 
িাো ধ্বংসপ্রাপ্ত িাক্ষিটা পেীিা কেরি পারেক্ষন। আজ সকারল এরসক্ষেল লসই 
কারজ। 

আিমদ মুসা আকারেে চাাঁদ িারি পাওোে মিই খুক্ষে িরে উিল। 
েেিানরদে ফরলা কেরি িরব। ওোই এখন লর্ানা লজারসফাইনরক উদ্ধাে, 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে ও ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক উদ্ধারেে সংরোি সূত্র। 
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আিমদ মুসা িাক্ষিে ক্ষদরক ঘুরে দাাঁক্ষিরে দ্রুি করণ্ঠ বলল, ‘পাভলভ 
িাক্ষিরি উরিা, ক্ষমস লোসা িাক্ষিরি উিুন।’ 

বরল আিমদ মুসা দ্রুি িাক্ষিরি উরি বসল। ওো দু’জনও দ্রুি ক্ষফরে 
এল িাক্ষিরি। বলল পাভলভ, ‘ক্ষক িরলা স্যাে?’ 

‘পাভলভ, লে িাক্ষিটা এখক্ষন চরল লিল, লেভারবই লিাক িারক ধেরি 
িরব।’ মরনে উরত্তজনা আিমদ মুসাে করণ্ঠ ধো পিল। 

পাভলভ ও লোসা দু’জরনই লপেন ক্ষফরে আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাকাল। 
িারদে লচারখ ক্ষবস্মে। িারদে ভাবনা, লোট-খাট লকান বযাপারে আিমদ মুসাে 
মি বযক্ষক্তে এমন উরত্তক্ষজি িরে পিাে কো নে। বলল লোসা ক্ষবনীিভারব, 
‘জানরি পাক্ষে ক্ষক আমো, ক্ষক ঘরটরে?’ 

লোসাে প্ররশ্নে ধেরন আিমদ মুসা লিরস উিল। বলল, ‘অবশ্যই।’ 
বরল একটু লেরম আবাে বলরি শুরু কেল আিমদ মুসা. ‘আক্ষম মরন 

কেক্ষে, ঐ িাক্ষি বা ঐ িাক্ষিে আরোিীোই িি োরি আপনারদে িাক্ষি অনুসেণ 
করেক্ষেল এবং পরে এোই সম্ভবি লর্ানা লজারসফাইনরক সংোিীন অবস্থাে িুরল 
ক্ষনরে লিরে।’ 

অপাে ক্ষবস্মে ফুরট উিল লোসা ও পাভলরভে লচারখ। বলল পাভলভ, 
‘ক্ষকন্তু লবাঝা লিল ক্ষকভারব?’ 

আিমদ মুসা িারদেরক সিরক িাক্ষিে দারিে বযাপােটা বুক্ষঝরে বলল। 
লোসা ও পাভলরভে লচারখ নিুন ক্ষবস্মে। লোসা বলল, ‘ক্ষিক ধরেরেন। 

ক্ষকন্তু এি লোট ক্ষবর্ে এভারব আপনাে নজরে পরি?’ 
‘এসব ক্ষবর্ে লোট লকাোে? লচারখ পিাে মি েরেষ্ট বি।’ 
‘ক্ষকন্তু আমারদে লচারখ পরিক্ষন।’ বলল পাভলভ। 
‘এসব কো োক পাভলভ। িীর্ আেও বািারি পারো না?’ 
‘পািািী োিা লিা। লচষ্টা কেক্ষে স্যাে।’ িীর্ বাক্ষিরে ক্ষদরি ক্ষদরি বলল 

পাভলভ। 
ক্ষকন্তু এিসব লচষ্টাে পরেও কমরসামল িাইওরেরি উিাে আরি সামরনে 

িাক্ষিক্ষটরক নজরেই আনরি পােরলা না। পািারিে লের্ বাাঁকটা ঘুরে আিমদ মুসাে 
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িাক্ষি েখন কমরসামল লোরর্ে মুরখামুক্ষখ িরলা, িখন িাো লদখল, সামরনে 
িাক্ষিক্ষট কমরসামল িাইওরেরি ক্ষিরে উিল। 

আিমদ মুসাে িাক্ষি েখন কমরসামল িাইওরেরি উিল, সামরনে িাক্ষিক্ষট 
িখন প্রাে লদিে’ িজ সামরন। 

িাইওরেরি িখন প্রচণ্ড ক্ষভি। খুব লচষ্টা করেও আিমদ মুসাে িাক্ষি 
সামরনে লসই িাক্ষিটাে খুব লবক্ষে ক্ষনকটবিনী িরি পােল না। 

‘ক্ষিক আরে পাভলভ। এখন অনুসেণ কো োিা আে কোে ক্ষকেু লনই।’ 
কমরসামল িাইওরে ললক্ষনন ক্ষিলস এে উত্তে প্রারন্ত এরস মরকাভা নদীে 

ব্রীরজ প্ররবে করেরে। সামরনে িাক্ষিটা ব্রীরজে কাোকাক্ষে ক্ষিরে বাম ক্ষদরকে 
একটা এক্ষেট লোর্ ধরে মরকাভা নদীে িীে বোবে পক্ষিম ক্ষদরক এক্ষিরে চলল। 

এ োিাে ক্ষভি অরপিাকৃি কম। 
পাভলভ িাে িাক্ষিে িীর্ বাক্ষিরে ক্ষদল। খান ক্ষিরনক িাক্ষি ওভােরটক 

করে আিমদ মুসাে িাক্ষি েখন ঐ িাক্ষিটাে কারে লপৌাঁেল, ক্ষিক িখনই িাক্ষিটা 
বাম ক্ষদরক টানন ক্ষনরে একটা প্রাইরভট লোরর্ প্ররবে কেল। আিমদ মুসাে িাক্ষি 
একটু সামরন এক্ষিরে একটা িারেে ক্ষনরচ পাকন কেল। 

আিমদ মুসা লপেন ক্ষফরে িাক্ষিে ক্ষদরক লচাখ লেরখক্ষেল। লদখল, লে 
প্রাইরভট লোরর্ িাক্ষিক্ষট প্ররবে করেক্ষেল, িা দক্ষিণ ক্ষদরক করেক িজ এক্ষিরে 
একটা ক্ষবোল বাক্ষিে ক্ষবোট লিরট ক্ষিরে লের্ িরেরে। িাক্ষিক্ষট লসই লিট ক্ষদরে 
বাক্ষিে লভিরে ঢুরক লিল। 

বাক্ষিটাে লিট বন্ধ ক্ষেল। িাক্ষিটা বন্ধ লিরটে সামরন দাাঁিারিই লিট খুরল 
ক্ষিরেক্ষেল। 

দুিন সদৃে বাক্ষিে ক্ষবোল লিরটে ক্ষবোট সাইনরবারর্নে সব ললখাই 
পক্ষেষ্কাে পিরি পােরে আিমদ মুসা। সাইনরবার্ন অনুসারে বাক্ষিক্ষট িরলা 
‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে পক্ষেচরে বলা িরেরে, 
‘লসাশ্যাল ক্ষেসাচন লসডটাে ফে ন্যােনাল ইক্ষডটরেেন’ (জািীে সংিক্ষিে সামাক্ষজক 
িরবর্ণা লকন্দ্র)। 



জারেে গুপ্তধন  99 

 

‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’ সংস্থাক্ষট সেকােী না লবসেকােী বুঝরি পােল 
না আিমদ মুসা। আে ওোই বা এ বাক্ষিরি ঢুকল লকন, এ ক্ষবর্েটাও ক্ষবস্মে 
জািাল আিমদ মুসাে মরন। 

অবশ্য লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে পক্ষেচে লেরক আিমদ মুসাে মরন িরলা, 
এে সারে োজনীক্ষিে লোি আরে। আে এমন ফাউরডর্েরনে সারে দুিন সদৃে এই 
বাক্ষিরকও লবমানান লািরলা আিমদ মুসাে কারে। 

পল পল করে পাঁক্ষচে ক্ষমক্ষনট পাে িরে লিল। 
এ ধেরনে অরপিা খুবই কষ্টকে। 
আিমদ মুসা বাক্ষিটাে লিরটে ক্ষদরক লচাখ লেরখই পাভলভরক লিয করে 

বলল, ‘পাভলভ, লিামারদে সারে আমাে একটা আলাপ িওো প্ররোজন।’ 
‘বলুন স্যাে।’ বলল পাভলভ। 
‘লিামারদে সারে চুক্ষক্ত ক্ষেল আমারদেরক মরকা লপৌাঁরে লদো। লপৌাঁরে 

ক্ষদরেে। িােপেও আজ এই সমে পেনন্ত লিামাে িাক্ষি বযবিাে করেক্ষে। লিামারক 
আে কষ্ট লদো ক্ষিক িরব না। বাক্ষক ভািাটা ক্ষনরে িুক্ষম চরল োও। আে ক্ষমস লোসা 
সম্ভবি চুক্ষক্ত অনুসারে মরকা লপৌাঁোে টাকা পানক্ষন। িাে উপে িাে িাক্ষি নষ্ট 
িরেরে আমারদে কােরণই। আক্ষম ঐ ভািা ও িাক্ষিে দাম ক্ষদরে ক্ষদক্ষছে।’ 

পাভলভ ও ক্ষমস লোসা পেিরেে ক্ষদরক চাইল। িারদে মুখ িম্ভীে। 
একটু পে পাভলভ বলল, ‘ক্ষিক বরলরেন স্যাে। আমো ড্রাইভাে। 

ভািাে িাক্ষি খাটাই। লে চুক্ষক্তরি এরসক্ষেলাম, লস চুক্ষক্ত লের্। আমারদে চরল 
োওোই উক্ষচি। ক্ষকন্তু স্যাে, মরকারি আপনাে িাক্ষি লািরব। ভািারিই িাক্ষি 
লনরবন। িািরল আমারদে লনরবন না লকন? আপক্ষনই বলুন, অন্য ড্রাইভারেে লচরে 
আমারদে কারে ভারলা সাক্ষভনস পারবন ক্ষকনা?’ 

িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘েুক্ষক্তরি আমারক লবাঁরধ লফরলে পাভলভ। 
ক্ষকন্তু একটা বি ফাাঁক েরে লিরে।’ 

‘স্যাে লসটা ক্ষক?’ 
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‘সব সমে আক্ষম িাক্ষি বযবিাে কেরবা না। এমনও িরি পারে, দু’ক্ষিন 
ক্ষদন িাক্ষি বযবিারেে সুরোি পাব না। এই অবস্থাে আমাে লপেরন িাক্ষি খাটারনা 
লিামাে জন্য লাভজনক িরব না।’ 

‘লস ক্ষচন্তা আমাে স্যাে। অন্য জােিাে িাক্ষি খাটারি আপনাে ক্ষনিে 
লকান ক্ষনরর্ধ োকরব না।’ 

িাসল আিমদ মুসা। ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। এমন সমে লদখল, লসই লিট 
ক্ষদরে আরিে লসই িাক্ষিক্ষটই লবক্ষেরে এল। ক্ষকন্তু এবাে িাক্ষিরি চােজন নে। 
দু’জন। একজন ড্রাইভাে এবং একজন আরোিী। আিমদ মুসাে ক্ষচনরি অসুক্ষবধা 
িরলা না, এো লসই চােজরনেই দু’জন। 

আিমদ মুসা মুখ ঘুক্ষেরে পাভলভরক বলল, ‘িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষপেু নাও 
িাক্ষিটাে।’ 

সামরনে িাক্ষিটা কমরসামল লোরর্ উরি মরকাভা নদীে ব্রীজ পাে িরে 
এক্ষিরে চলল। ক্ষকন্তু টলিে পারকনে প্রারন্ত এরস কমরসামল লোর্ লেরি ক্ষদরে 
িাক্ষিটা বাাঁ ক্ষদরক টানন ক্ষনরে পক্ষিম ক্ষদরক এক্ষিরে চলল। মরকাে ক্ষবখযাি ন্যােনাল 
লিক্ষর্োম (সারবক ললক্ষনন লিক্ষর্োম) ও লুোক্ষনক্ষক লিাটনস কমরপ্লে বাাঁরে লেরখ 
লিাটনস লোর্ ধরে িাক্ষিক্ষট সামরন এরিারলা। ক্ষকন্তু েীঘ্রই আবাে র্ান ক্ষদরক টানন 
ক্ষনরে লনক্ষভক্ষর্ক্ষভচ কনরভরেে পুব পাে ক্ষদরে টলিে এরভক্ষনউ ধরে উত্তরে 
এক্ষিরে চলল। এই এরভক্ষনউক্ষট টলিে পারকনে লভিে ক্ষদরে টলিরেে বাক্ষিে 
পাে লঘাঁরর্ ক্ষিরে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্ উরিরে। 

টলিে এরভক্ষনউ মরকাে সবরচরে ক্ষনজনন োিা। আজ লসামবাে প্রেম 
কােনক্ষদবস বরল মরন িরছে আেও ক্ষনজনন। 

এই ক্ষনজনন লোরর্ সামরনে িাক্ষিটা িিাৎ িার্ন লব্রক করর্ দাাঁক্ষিরে পিল। 
আিমদ মুসা ক্ষক কেরব ক্ষচন্তা করে ক্ষসদ্ধান্ত লনবাে আরিই িারদে িাক্ষি 

সামরনে িাক্ষিে কাোকাক্ষে এরস লিল।  
সামরনে িাক্ষিক্ষট দাাঁক্ষিরেই আিাআক্ষি িরে ক্ষিরেক্ষেল। 
আিমদ মুসারদে িাক্ষিরক দাাঁিারিই িরলা এই অবস্থাে। 
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আিমদ মুসারদে িাক্ষি দাাঁক্ষিরে পিাে সরি সরিই সামরনে িাক্ষিে 
দু’পাে লেরক দু’জন লিনিান ক্ষনরে লবক্ষেরে এল। একজন ক্ষচৎকাে করে বলল 
আিমদ মুসারদে িাক্ষিরক লিয করে, ‘লিামো লবক্ষেরে এরসা িাক্ষি লেরক।’ 

লোসা ও পাভলভ দু’পাে ক্ষদরে দু’জন িাক্ষি লেরক লবরুল। 
আিমদ মুসা ক্ষেভলভাে ধো র্ান িািটা লপেরন ক্ষনরে িাক্ষি লেরক 

লবক্ষেরে উরি দাাঁিাল। 
আরিে লসই ললাকক্ষটই ক্ষচৎকাে করে বরল উিল, ‘ক্ষেখ লবটা, িুই লকন 

ক্ষিরেক্ষেক্ষল মরকা ক্ষিলস (‘ললক্ষনন ক্ষিলস’ নাম পক্ষেবিনন করে ‘মরকা ক্ষিলস’ কো 
িরেরে)-এে ঐ এলাকাে? আবাে ফরলাও কেক্ষেক্ষল আমারদে। লিাে জান লনোে 
আরি লিাে পক্ষেচে লনো দেকাে। িুই আে আমারদে িাক্ষিরি।’ 

একটু লেরমই লোসারক লিয করে আবাে বলল, ‘েুাঁক্ষি, িুইও আে, মউজ 
কোে মি সুন্দেী িুই।’ 

বরলই ললাকক্ষট লিনিান িুলল পাভলভরক লিয করে। 
পাভলভরক লিয করে লিনিান উাঁচারি লদরখই আিমদ মুসা বুরঝ 

ক্ষনরেক্ষেল ক্ষক ঘটরি োরছে। আিমদ মুসা িারক লিনিারনে ক্ষরিাে চাপাে সুরোি 
ক্ষদল না। আিমদ মুসা ক্ষবদুযৎ লবরি িাে র্ান িািক্ষট সামরন ক্ষনরে এরসই পে পে 
দু’ক্ষট গুক্ষল কেল। 

িাক্ষিে দু’পারেে দুই লিনিানধােী মাোে গুক্ষলক্ষবদ্ধ িরে ক্ষেটরক পিল 
মাক্ষটরি। 

ক্ষিক এই সমরেই লপেরন অট্টিাক্ষস শুনল। 
চমরক ঘুরে দাাঁিাল আিমদ মুসা। লদখল, িারদে িাক্ষিে করেক িজ 

লপেরন আরেকটা কাে এরস দাাঁক্ষিরেরে। আিমদ মুসা ভাবল, সামরনে পক্ষেক্ষস্থক্ষিে 
ক্ষদরক মরনারোি োকাে কােরণ লপেরনে এই িাক্ষিে আিমন িাো লটে পােক্ষন। 

সামরনে িাক্ষিে মিই লপেরনে িাক্ষিে দু’পারে দু’জন দাাঁক্ষিরে। িারদে 
দু’জরনে িারি দু’ক্ষট লমক্ষেন ক্ষেভলভাে। িারদে দু’জরনেই ক্ষেভলভারেে নল ক্ষস্থে 
ক্ষনবদ্ধ আিমদ মুসাে ক্ষদরক। 
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আিমদ মুসা ঘুরে দাাঁিারল অট্টিাক্ষস িাসা ললাকক্ষট এবাে োন্ত করণ্ঠ বলল, 
‘দারুণ িাি লদক্ষখরেে িুক্ষম। িুক্ষম শুধু ক্ষেখ ড্রাইভাে নও।’ 

বরল লচারখে দৃক্ষষ্ট আিমদ মুসাে উপে ক্ষস্থে লেরখই িাে সােীরক ক্ষনরদনে 
ক্ষদল, ‘ক্ষিরে ওে ক্ষেভলভাে ক্ষনরে নাও। আে ওরক লবাঁরধ ক্ষনরে এস।’ 

আিমদ মুসাে ক্ষেভলভাে ধো িািক্ষট িখন ক্ষনচু। উপরে লিালাে সমে 
িেক্ষন। 

ক্ষনরদনে লপরে ক্ষিিীে ললাকক্ষট এক্ষিরে আসরি শুরু করেক্ষেল আিমদ 
মুসাে ক্ষদরক। 

ক্ষপনপিন নীেবিা িখন। 
এই সমে লসই নীেবিা লভরঙ পিল গুক্ষলে েরব্দ। পে পে দু’ক্ষট গুক্ষল। 
গুক্ষলে উৎস লরিয আিমদ মুসাে লচাখ দ্রুি েুরট ক্ষিরেক্ষেল দক্ষিরণ। 
একজন কাউরক িারেে আিাল ক্ষদরে োিাে ক্ষদরক েুরট লেরি লদখল। 

িােপরেই একটা ইক্ষেন িাটন লনোে েব্দ। 
অদৃশ্য লেরক আসা গুক্ষলে দু’জরনই ক্ষেকাে িরলা। লে ললাকক্ষট আিমদ 

মুসাে ক্ষদরক আসক্ষেল, িাে লদিক্ষট পরি লিল আিমদ মুসাে লেরক করেক ফটু 
দূরে। আে লে ললাকক্ষট লমক্ষেন ক্ষেভলভাে বাক্ষিরে দাাঁক্ষিরেক্ষেল, িাে লদিক্ষট প্রেরম 
আেরি পিল িাক্ষিে উপে। িােপে িাক্ষি লেরক িক্ষিরে পিল ক্ষনরচ। 

আিমদ মুসাে কারে আসল পাভলভ। িাে লপেরন লপেরন লোসাও। 
‘স্যাে, আক্ষম লদখরি লপরেক্ষে, ওটা লসই জীপ।’ 
‘আমােও িা-ই মরন িরছে।’ 
আিমদ মুসাে লচারখ-মুরখ িভীে ক্ষচন্তাে লেখা। এটা লসই জীপ িরল, 

ক্ষনিে এ দুরটা গুক্ষল লসই লমরেক্ষটে ক্ষেভলভাে লেরকই এরসরে। লক এই মক্ষিলা? 
আিমদ মুসারক বাাঁচারছে লকন? ক্ষবপরদে চেম মুিূরিন লকারেরক, ক্ষকভারব লস 
আক্ষবভূনি িরছে! 

ভাবনাে র্ুরব ক্ষিরেক্ষেল আিমদ মুসা। 
‘স্যাে, আমারদে সরে পিা দেকাে। পুক্ষলে এরল আমো ঝারমলাে 

পিব।’ বলল পাভলভ। 
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‘হ্াাঁ, চল।’ বরল আিমদ মুসা িাক্ষিরি উিাে আরি িাক্ষিে কািজপত্র 
ক্ষনরে ক্ষনল। 

লোসা ও পাভলভও উিল। বলল পাভলভ িাক্ষি িাটন ক্ষদরি ক্ষদরি, 
‘লকাোে োব স্যাে?’ 

‘সামরন এক্ষিরে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্ ওরিা।’ 
চলরি শুরু কেল িাক্ষি। 
‘স্যাে, আপক্ষন আমারক সািাৎ মৃিযুে িাি লেরক বাাঁক্ষচরেরেন।’ বলল 

পাভলভ ক্ষবনীি করণ্ঠ। 
পাভলভ োমরিই লোসা বলল, ‘আমো ক্ষচেক্ষদন কৃিে োকব স্যাে।’ 
আিমদ মুসাে মুরখ িাক্ষস ফরুট উিল। লোসারক বলল, ‘জীবন 

পাভলরভে, আপক্ষন কৃিেিা জানারছেন লকন?’ 
লোসাে মুখ লাল িরে উিল লিাে। লস প্রশ্নটা পাে কাক্ষটরে বলল, 

‘আমারক ‘আপক্ষন’ না বরল ‘িুক্ষম’ বলাে জরন্য অনুরোধ কেক্ষে স্যাে। পাভলভরক 
‘িুক্ষম’ বরলন। আমাে খুব ভারলা লারি।’ 

‘ক্ষিক আরে। আমাে প্ররশ্নে উত্তেটা দাও।’ 
মুখ ক্ষনচু কেল লোসা। মুরখ সলাজ িাক্ষস। 
‘ও অনুেি করে ক্ষবরেে কনরসডট ক্ষদরেরে স্যাে।’ পাভলরভে লিাাঁরট 

িাক্ষস। 
কৃক্ষত্রম োি ফরুট উিল লোসাে োঙা মুরখ। পাভলরভে ক্ষদরক িাক্ষকরে 

বলল, ‘লিামাে ওটা ভার্া িরলা!’ 
পাভলভ িাসল। বলল, ‘ক্ষিক আরে, ‘অনুেি’ েব্দ লকরট ক্ষদলাম।’ 
লোসা িাসল। 
‘লিামারদে আিাম শুরভছো। আে লোন, লিামো এ খুরনাখুক্ষনে মরধয 

লেরকা না, পুেকরভ ক্ষফরে োও।’ বলল আিমদ মুসা। 
‘না স্যাে। এবােই প্রেম একটা সািরসে কাজ ক্ষনরেক্ষে বরল মরন করে 

লোসা। এ সুরোি লেরক আমারক োাঁটাই কেরবন না।’ 
সারদাভাো ক্ষেং লোরর্ উরি পরিরে িাক্ষি। 
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‘এবাে লকান ক্ষদরক স্যাে?’ বলল পাভলভ। 
‘ক্ষবক্ষডং আেকাইভস-এ চল।’ 
‘ক্ষবক্ষডং আেকাইভস-এ লকন স্যাে?’ 
‘‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’-এে ইক্ষিবতৃ্ত আক্ষম জানরি চাই।’ 
‘আপক্ষন ক্ষকেু সরন্দি করেন?’ বলল লোসা। 
‘সরন্দি কোে সংিি কােণ আরে। লে চােজনরক ললক্ষনন ক্ষিলস লেরক 

ফরলা করেক্ষেলাম, ওো লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবে করে। িারদে দু’জন 
লবক্ষেরে আরস প্রেম িাক্ষিরি করে। লপেরনে িাক্ষিরি আসা লে দু’জন মাো পিল, 
িাো ঐ চােজরনে অবক্ষেষ্ট দু’জন নে। িাে মারন, ঐ চােজরনে দু’জন লসখারন 
েরে লিরে, িাে বদরল লসখান লেরক এরসরে অন্য দু’জন। এে অেন, ‘লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েন’ এই বযাপারেে সারে জক্ষিি।’ 

‘লপেরনে িাক্ষিক্ষটও লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন লেরক এরসরে মরন করেন?’ 
লোসা বলল। 

‘অবশ্যই। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন বরসই পক্ষেকল্পনা কো িরেরে 
আমারদেরক ফাাঁরদ লফরল ধোে।’ 

‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনও ক্ষক এে সারে জক্ষিি িািরল?’ 
‘এটা বলা মুেক্ষকল। লকউ লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক বযবিাে কেরি 

পারে। এ জরন্যই লকান ক্ষসদ্ধারন্ত লপৌাঁোে আরি লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন এবং ঐ 
ক্ষবক্ষডং সম্পরকন জানরি চাই।’ 

‘বুরঝক্ষে স্যাে।’ বলল পাভলভ। 
িাক্ষি েুরট চলল আেকাইভস-এে উরেরশ্য। 
মরকাে ইনাে ক্ষেং-এে লভিরে স্বোষ্ট্র মিণালরেে সংেক্ষিি এলাকাে 

লভিরে ক্ষবক্ষডং আেকাইভস। 
সংেক্ষিি এলাকাে প্ররবেপরেই আটরক লিল আিমদ মুসাে িাক্ষি। 

প্রিেী বলল, ‘ক্ষবরের্ ক্ষবভারিে অনুমক্ষি লািরব।’ 
পাভলভ িাক্ষি ক্ষফক্ষেরে আনল পাক্ষকনং-এ। 
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‘ক্ষবরের্ ক্ষবভাি বলরি ক্ষক বুক্ষঝরেরে পাভলভ?’ ক্ষজরেস কেল আিমদ 
মুসা। 

‘লিারেন্দা ক্ষবভারিে ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষট োখা স্যাে।’ 
িাক্ষি পাকন করে পাভলভ িাক্ষি লেরক লনরম বলল, ‘স্যাে, একটু বসুন। 

আক্ষম অনুমক্ষিে বযাপােটা একটু লদরখ আক্ষস স্যাে।’ 
আিমদ মুসা িাক্ষিে জানালা ক্ষদরে মুখ বাক্ষিরে বলল, ‘িুক্ষম ক্ষক বলরব 

িারদে?’ 
পাভলভ একটু ভাবল। িাসল। িােপে বলল, ‘আপনাে লবে এবাে 

ক্ষনখাদ ইহুক্ষদে মি। আক্ষম বলব, একজন ইহুক্ষদ নিে পক্ষেকল্পনা িরবর্ক 
আেকাইভস পক্ষেদেনন কেরি চান।’ 

‘এিটুকুরি িরব?’ 
‘লদক্ষখ স্যাে।’ 
বরল চরল লিল পাভলভ। 
ক্ষফরে এল পরনে ক্ষমক্ষনট পে িাক্ষসমুরখ। 
লসক্ষদরক িাক্ষকরে লোসা বরল উিল, ‘বরলক্ষে না স্যাে, ক্ষনিে অনুমক্ষি 

িরব। অনুমক্ষি না িরল ওে মুরখ িাক্ষস োকরিা না।’ 
পাভলভ এরস িাক্ষিরি ঢুকরি ঢুকরি বলল, ‘অনুমক্ষি ক্ষদরেরে স্যাে।’ 
আপনারিই ভ্রু দু’ক্ষট লকাাঁচকাল আিমদ মুসাে। একজন ড্রাইভাে 

পাভলভ ক্ষক করে এি িািািাক্ষি ক্ষবরের্ ক্ষবভাি লেরক ক্ষবরের্ অনুমক্ষি লবে করে 
আনল! লোসা আিাম ক্ষনক্ষিি করে িা বললই বা ক্ষক করে? আিমদ মুসা ক্ষকেু 
বলাে আরিই িাক্ষি িাটন ক্ষদরি ক্ষদরি পাভলভ বলল, ‘নিদ নাোেরণে সবাই বে 
স্যাে। ক্ষবরের্ করে আমারদে োক্ষেোে।’ 

‘ক্ষকন্তু নিদ খেচ কোে অনুমক্ষি আমাে কাে লেরক নাওক্ষন।’ বলল 
আিমদ মুসা। 

‘মাফ চাই স্যাে। অবস্থা বুরঝ বযবস্থা করেক্ষে। অনুমক্ষিে সমে িেক্ষন।’ 
বলল পাভলভ ক্ষবনীি করণ্ঠ। 

আিমদ মুসাে মরনে খুাঁিখুাঁক্ষি লিল না। ক্ষকন্তু ক্ষকেু বলল না আে।  
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আেকাইভস-এ প্ররবে কেল আিমদ মুসা এবং ওো দু’জন। 
আেকাইভস-এ প্ররবরেে জরন্য বি ধেরনে প্ররবে ক্ষফ ক্ষদরি িরলা। 

আেকাইভস-এে কক্ষেরর্াে ক্ষদরে চলরি চলরি আিমদ মুসা বলল 
পাভলভরক, ‘লকান ক্ষবক্ষডং-এে কক্ষম্পউটাে ক্ষর্রকে েক্ষদ একটা ক্ষপ্রডট ক্ষনরি চাই?’ 

‘আইনি পাো োরব না। ক্ষকন্তু পেসা ক্ষদরল সব িে স্যাে।’ 
‘এি কো িুক্ষম জান ক্ষক করে?’ 
সরি সরি জবাব ক্ষদল না পাভলভ। এেপে লিরস বলল, ‘আক্ষম ক্ষক 

োক্ষেোে লেরল নই স্যাে? আে ড্রাইভােো লিা অরনক ক্ষকেুই লদরখ, জারন।’ 
আেকাইভস-এে ক্ষর্জাইন ক্ষর্ক কাউডটারে লিল প্রেরম আিমদ মুসাো। 
কাউডটারেে ভদ্ররলাকক্ষট ঋজু েেীরেে িম্ভীে এক বৃদ্ধ। 
আিমদ মুসা ক্ষনরজে নিুন পক্ষেচেটা ক্ষদরে প্ররোজরনে কো বলল। 
ভদ্ররলাক লকান কো না বরল পারেে কক্ষম্পউটােক্ষটে নব ক্ষটরপ ক্ষর্জাইন 

ক্ষর্রকে কযাটালি পদনাে ক্ষনরে এল। এরকে পে এক পদনাে এল ক্ষর্রকে 
কযাটালি। 

এক সমে পদনাে ক্ষস্থে িরলা বৃরদ্ধে লচাখ। ক্ষস্থে িবাে পেিরণই িাে লচাখ 
োনাবিা িরে উিল। অস্বক্ষিরি ভরে লিল িাে মুখ। লস আিমদ মুসাে ক্ষদরক লচরে 
বলল, ‘দুিঃক্ষখি, ক্ষর্কটা আমো লদখারি অপােি।’ 

‘ক্ষকন্তু আক্ষম লিা উপেুক্ত ক্ষফ লদব।’ 
বৃদ্ধক্ষট একটু ক্ষিধা কেল। িােপে বলল, ‘ক্ষকেু ক্ষদন আরি ক্ষর্কক্ষট চুক্ষে 

লিরে। আমো নিুন ক্ষর্ক কেরি পাক্ষেক্ষন।’ 
চুক্ষেে সংবারদ আিমদ মুসা ক্ষবক্ষস্মি এবং ক্ষকেুটা িিাে িরলা। বলল, 

‘আক্ষম একটা প্রশ্ন ক্ষজরেস কেরি পাক্ষে?’ 
‘অবশ্যই।’ বৃদ্ধ বলল। 
‘এ ধেরনে চুক্ষে ক্ষক অিীরি আে কখনও িরেরে?’ 
‘জাক্ষন না। িরব আমাে পাঁক্ষচে বেরেে আেকাইভস জীবরন এই প্রেম।’ 
‘আরেকটা কো। আমাে প্ররোজন পূেরণে ক্ষবকল্প লকান পে আরে?’ 
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‘আপক্ষন ইক্ষিিাস লসকেরন োন। লসখারন ইক্ষিিাস সেক্ষলি ক্ষর্ক আরে। 
িারি ইক্ষিিাসও পারবন, ক্ষর্জাইনও পারবন।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বরল আিমদ মুসাো লবক্ষেরে এল। 
ইক্ষিিাস লসকেরনে ললাকক্ষট প্রাণবন্ত একজন েুবক। 
আিমদ মুসা িারক প্ররোজরনে কো জানারল েুবকক্ষট ভ্রু কুক্ষঞ্চি কেল। 
লচাখ ক্ষনচু করে মুিূিন লস ভাবল। িােপে বলল, ‘দুভনািয স্যাে, ক্ষবক্ষডংক্ষট 

নিুনভারব লীরজ বোে িবাে পে ক্ষবক্ষডংক্ষটে উপে তিক্ষে সবগুরলা ক্ষর্ক চুক্ষে 
লিরে।’ 

চুক্ষে োওোে এই ক্ষিিীে সংবারদ আিমদ মুসা আে ক্ষবক্ষস্মি িরলা না। 
বেং খুক্ষেই িরলা লস। িাে সরন্দি ক্ষিক প্রমাণ িরছে। বলল, ‘একটা সািােয কেরি 
পারেন? কাো ক্ষলজ ক্ষনরেরে ক্ষবক্ষডংটা?’ 

‘স্মকৃ্ষিেক্ষক্ত অি িীক্ষ্ণ, অি েক্ষক্তোলী িরল ক্ষক এই আেকাইভস 
কাউডটারে বসিাম?’ 

‘আে লকান সািােয কেরি পারেন?’ 
েুবকক্ষট একটু ক্ষচন্তা করে বলল, ‘অনুরূপ ক্ষর্ক লিারেন্দা ক্ষবভারিে ‘লিাম 

ক্ষজওোক্ষফ’ লসকেরন পারবন।’ 
েুবকক্ষটরক ধন্যবাদ ক্ষদরে লবক্ষেরে এল আিমদ মুসাো। 
আেকাইভস লেরক লবক্ষেরে এরস পাভলভ িাে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসরি 

বসরি বলল, ‘স্যাে, আপক্ষন েক্ষদ বরলন, িািরল লিারেন্দা ক্ষবভারিে ‘লিাম 
ক্ষজওোক্ষফ’ ক্ষবভাি লেরক ক্ষর্রকে একটা কক্ষপ আনাে লচষ্টা কেরি পাক্ষে।’ 

‘ওরেলকাম পাভলভ। ক্ষর্কটা খুবই জরুেী দেকাে আমাে। ক্ষকন্তু পােরব 
িুক্ষম?’ 

‘আমাে পক্ষেক্ষচি ললাক আরে স্যাে। লচষ্টা করে লদখরি পাক্ষে।’ 
‘ক্ষিক আরে।’ 
‘ক্ষর্কটা এি জরুেী লকন স্যাে?’ ক্ষজরেস কেল লোসা। 
‘এখনও পেনন্ত ক্ষনক্ষিি লে, লিামাে মযার্াম (রর্ানা লজারসফাইন) ওরদে 

িারিই পরিরে। সুিোং িারক উদ্ধারেে প্রস্তুক্ষিরি এক মিূুিনও লদক্ষে কো োে 
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না। প্রক্ষি লসরকডর্ আমাে কারে মরন িরছে একটা েুরিে মিন।’ আিমদ মুসাে 
ম্লান কণ্ঠস্বে। 

লোসা ও পাভলভ দু’জরনেই মুখ ম্লান িরে লিল। একটু পে পাভলভ 
ধীরে ধীরে বলল, ‘স্যাে, লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক সক্ষিযই সরন্দি িরল, লসখারন 
লিা এখনই অনুসন্ধান চালারনা োে।’ 

‘আক্ষম সফল িরি চাই পাভলভ। িাই আরেকটু লজরন অেসে িরি 
চাই।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন স্যাে। িিকােী লকান পদরিরপ মযার্ারমে উদ্ধাে না িরে 
িাে আেও িক্ষি িরি পারে।’ বলল লোসা। 

লোসাে কো একটা েিণা েক্ষিরে ক্ষদল আিমদ মুসাে লিাটা লদরি। িাে 
লর্ানা লজারসফাইরনে লকান িক্ষি িরি পারে, এমন আেংকাে কো লস ভুরল 
োকরি চাে। 

‘স্যাে, আক্ষম স্বোষ্ট্র মিণালরেে লিারেন্দা দফিরে োক্ষছে। আপনাো 
িাক্ষিরি োকরবন। আক্ষম লভিরে ক্ষিরে লচষ্টা করে লদক্ষখ।’ বলল পাভলভ। 

‘ক্ষিক আরে।’ বলল আিমদ মুসা। 
আনমনা িরে পরিক্ষেল আিমদ মুসা। পাভলরভে কোে সক্ষেি ক্ষফরে 

এল িাে। ক্ষকন্তু আবােও নানা ক্ষচন্তা এরস ক্ষঘরে ধেল িারক। 
লোসা ক্ষিকই বরলরে। িারক খুব সাবধারন এরিারি িরব। শুধু লিা এখন 

ক্ষপ্রে কযাোক্ষেন, ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন উদ্ধাে নে, িাে ‘োনী’লকও উদ্ধারেে প্রশ্ন এবাে। 
এভারব ক্ষচন্তা কেরি ক্ষিরেও আিমদ মুসাে মন এক সমে প্রবলভারব 

মাো নািল। িাে লর্ানা লজারসফাইন ঐ জঘন্য েত্রুে িারি পিরব লকন, লকান 
পারপ! 

আিি মরনে এই অসিাে ক্ষজোসাে লকান জবাব ক্ষদরি পােল না 
আিমদ মুসা। িাে মুখ লেরক পেম ক্ষনভনেিাে এক লদাো লবক্ষেরে এল, 
‘িাসবুনাল্লাি...।’ 
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লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে লসই িলরুম। িরলে পাঁক্ষচেক্ষট আসরন পাঁক্ষচেজন 

বরস। প্রেম সাক্ষেে প্রেম লচোরে লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ। ক্ষিিীে 
ক্ষসরট অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে প্রধান ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। এবং িৃিীে লচোরে 
অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে কমাডর্াে লজনারেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 

িরলে সামরন পাাঁচ ফটু উাঁচু লসই েিস্যমে মরঞ্চে বুক ফুাঁরি উরি এল 
লসই লসানালী ক্ষসংিাসরন আসীন লসই লসানালী মূক্ষিন। 

লচোরে আসীন সকরলে মাো ক্ষনচু। লেন লকান ক্ষনরদনরেে অরপিাে। 
অখণ্ড নীেবিাে মরধয বজ্রপারিে মি কণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা লসানালী লচোে 

লেরক। বলা িরলা, ‘লজনারেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, লিামাে ক্ষকেু বক্তবয আরে?’ 
মাো ক্ষনচু করে উরি দাাঁিাল বুখাক্ষেন। বলল, ‘মিামান্য আইভান, আিমদ 

মুসারক আমো লেফিাে কেরি সমেন িরেক্ষে, ক্ষকন্তু ধরে োখরি পাক্ষেক্ষন। এ 
বযেনিা স্বীকাে করে ক্ষনক্ষছে। ক্ষকন্তু আমারদে এই বযেনিা িৃিীে পরিে কােরণ। 
িৃিীে লকউ িারক পালারি সািােয করেরে, অনুসন্ধারন এটা প্রমাক্ষণি িরেরে। 
মিামান্য আইভান, আমো সব েকম লচষ্টা করে এবং ে’ক্ষট িাক্ষিে বিে ক্ষদরে িািা 
করেও ক্ষমরসস আিমদ মুসারক ধেরি পাক্ষেক্ষন। আমো মরন করেক্ষেলাম, িাক্ষি 
অযাক্ষেরর্রডট ড্রাইভাে ও ক্ষমরসস আিমদ মুসাে মৃিযু ঘরটরে। পেবিনী পেীিাে 
এটা ভুল প্রমাক্ষণি িরেরে। এ বযেনিা স্বীকাে কেক্ষে লে, মক্ষিলারক িারিে মুরিাে 
মরধয লপরেও িারক আমো িাক্ষেরেক্ষে। লকবলমাত্র পািারিে একটা ঢারল ললক্ষর্স 
সাইজ একটা হ্াট এবং এক লজািা ললক্ষর্স জুিা লপরেক্ষে। জুিাক্ষট একটা ফোসী 
লকাম্পানীে। আমো মরন কেক্ষে, হ্াট ও জুিা ক্ষমরসস আিমদ মুসাে িরি পারে। 
েক্ষদ িা-ই িে, িািরল ক্ষমরসস আিমদ মুসা পািাি লেরক িক্ষিরে পরি আিি 
িরেরেন। েিদূে সম্ভব আরেপারেে সব ক্ষলক্ষনক ও িাসপািারল আমো লখাাঁজ 
ক্ষনরেক্ষে লকান ফোসী মক্ষিলা ক্ষচক্ষকৎসা ক্ষনরি লিরে ক্ষকনা। ক্ষকন্তু সন্ধান পাওো 
োেক্ষন। সবরেরর্ আমারদে ক্ষপেু লনো এবং আমারদে লির্রকাোটনারেে পাে 
পেনন্ত জননক ক্ষেখরক, োরক এখন আিমদ মুসা বরল সরন্দি কো িরছে, ফাাঁরদ 
লফরলও আমো িারক আটকারি পাক্ষেক্ষন। উপেন্তু আমারদে চােজন ললাক প্রাণ 
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ক্ষদরেরে। আমারদে একজরনে মৃিযুকালীন জবানবন্দীরি প্রমাক্ষণি িরেরে লে, 
এখারনও একক্ষট িৃিীে পি েিা করেরে আিমদ মুসারক। িবু এটা আমারদে 
বযেনিা। েিটা সিকন ও েিটা প্রস্তুি আমারদে িওো উক্ষচি ক্ষেল, িা আমো িরি 
পাক্ষেক্ষন। আমো বযেন িরেক্ষে। িরব মিামান্য আইভান, এ বযেনিাে জরন্য আমাে 
লকান গ্লাক্ষন লনই। লোিয ফাইট লদোে পে আমো বযেন িরেক্ষে।’ 

োমল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
লসই বজ্রকণ্ঠ আবাে ধ্বক্ষনি িরলা, ‘ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ, এবাে িুক্ষম বল।’ 
মাো ক্ষনচু করে উরি দাাঁিাল ক্ষখেভ। বলল, ‘ক্ষমিঃ বুখাক্ষেন লের্ দু’ক্ষট বারকয 

ক্ষিক বরলনক্ষন। আিমদ মুসা অরজে নে। আমোই িারক জে কোে লোিযিা 
লদখারি পাক্ষেক্ষন।’ োমল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

‘িােপে।’ িজনন করে উিল লসানালী লচোরেে কণ্ঠ। 
‘মিামান্য আইভান, আপনাে ক্ষনরদনে।’ মাো নুইরে বাউ করে বলল 

ক্ষখেভ। 
ক্ষখেভ োমাে সারে সারে লদখা লিল, লচোরেে িািরল োখা ক্ষনরকালাস 

বুখাক্ষেরনে দু’ক্ষট িাি িািল লেরক উরি আসা দু’ক্ষট হ্াডর্কারফ আটকা পরি লিল 
এবং লচোরেে দু’পারে লবক্ষেরে আসা দু’ক্ষট ললািাে বাহুরি লচোরেে সারে বাাঁধা 
পরি লিল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে লদি। লসই সারে লদখা লিল, লচোরেে পাো 
লমরঝে ইিারিে বাাঁধন লেরক আপক্ষনই খুরল লিরে এবং চাে পাোে চাে চাকাই 
সচল িরে উরিরে। 

লচোে িক্ষিরে িল লেরক লবরুবাে ওোক্ষকং কক্ষেরর্ারে ক্ষিরে লেরম লিল। 
লসানালী লচোে লেরক ধ্বক্ষনি িরলা লসই বজ্রকণ্ঠ। বলল, ‘ক্ষমস 

কযাোক্ষেনো ক্ষিনজন লেখারন বন্দী আরে, লসখারন আেও দু’ক্ষট কি আরে। একক্ষট 
আিমদ মুসাে জরন্য, অন্যক্ষটরি ক্ষনরে োখ বুখাক্ষেনরক। িাে ক্ষবচাে আিমদ মুসাে 
সারে একবারেই কেব। আিমদ মুসা লে অরজে নে, িা লদরখই িাে মৃিযুবেণ 
কো উক্ষচি। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মি একজন রুে সন্তানরক ভুল ধােণা ক্ষনরে 
মেরি ক্ষদরি পাক্ষে না।’ 
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একটু োমল বজ্রকণ্ঠ। িােপে আবাে শুরু কেল, ‘আিমদ মুসারক 
আমারদে িারিে মুরিাে আনাে জরন্য আমো আিমদ মুসাে লদােরিািাে লপৌাঁেব, 
এটাই প্ররোজন ক্ষেল। ক্ষকন্তু আিমদ মুসাই িাে লিয অজনরনে জরন্য 
সাফলযজনকভারব আমারদে লদােরিািাে লপৌাঁরেরে। লস প্রমাণ করেরে, লস 
আমারদে লচরে অরনক লবক্ষে দ্রুি, অরনক লবক্ষে আক্রমণাত্মক। এ কােরণই িাে 
কারে আমারদে এক ধেরনে পোজে ইরিামরধযই ঘরটরে। এেপেও অক্ষবশ্বাস্য 
দ্রুি লস সামরন এরিারছে। মাজুেভ, লিামাে কারে খবে আরে ক্ষনিে।’ 

মাজুেভ উরি দাাঁক্ষিরে মাো ক্ষনচু করে বলল, ‘হ্াাঁ, মিামান্য আইভান। 
আমো লে সব খবে সংেি করেক্ষে, িারি প্রিীেমান িরছে, আিমদ মুসা ক্ষবক্ষডং 
আেকাইভস-এ ক্ষিরেক্ষেল আমারদে এই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন-এে ইক্ষিিাস ও 
ক্ষর্জাইন সংেরিে জরন্য। আমারদে ভািয ভারলা, ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইরনে লিাটা 
কক্ষম্পউটাে ফাইল চুক্ষে োওোে এগুরলা িাে িারি পরিক্ষন। আিমদ মুসা এই 
ক্ষবক্ষডং-এে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন অনুসন্ধান কেরি োওোে এটা প্রমাণ িরেরে, 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে আসল পক্ষেচে লস পােক্ষন। লচষ্টা কেরে পাওোে।’ োমল 
মাজুেভ। 

‘লিামাে কোে সান্ত্বনা আরে মাজুেভ। সান্ত্বনা ক্ষদরে পোজরেে লবদনা 
লমাো োে, ক্ষকন্তু ক্ষবজরেে অক্ষি ফুক্ষলি জ্বালারনা োে না।’ 

মুিূরিনে জরন্য োমল বজ্রকণ্ঠ। মুিূিন পরেই আবাে শুরু কেল, ‘আিমদ 
মুসাে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন-এে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন সন্ধান ক্ষেল একটা বািক্ষি 
বযবস্থা। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক েক্ষদ সরন্দি করেই োরক, িািরল এখারন 
প্ররবরেে জরন্য লকান ইক্ষিিাস বা ক্ষর্জাইরনে দেকাে িাে িরব না। বুঝরি 
লপরেে মাজুেভ?’ 

‘বুঝরি লপরেক্ষে মিামান্য আইভান।’ 
‘ক্ষক বুরঝে?’ 
‘আিমদ মুসা লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন পােক্ষন বরল 

আমারদে আনক্ষন্দি িবাে ক্ষকেু লনই।’ 
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লসানালী লচোরেে লসই বজ্রকণ্ঠ আবাে বলল, ‘আমাে অনুমান ভুল না 
িরল লিামো িাে কারে লপৌাঁোে আরি লসই-ই লিামারদে কারে আসরে এই 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনই।’ 

‘মিামান্য আইভান, এে মরধয একটা আমারদে বযেনিা আরে, ক্ষকন্তু 
আিমদ মুসাে জরন্য আরে চেম দুভনািয।’ 

‘হ্াাঁ, োক্ষেোে ক্ষপ্রে সন্তানো, চেম দুভনািযই লেন িাে িে।’ 
কো লের্ িওোে সারে সারেই লসানালী লচোেক্ষট লচারখে পলরক মরঞ্চে 

লভিরে ঢুরক লিল। 
আইভান চরল লিরলও িরলে লচোরে বসা অবস্থা লেরক লকউ উিল না। 
শুধু উিল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। িােপে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেনরক ক্ষনরে দাাঁিারনা 

লচোে লিরল িরলে দেজাে ক্ষদরক এক্ষিরে চলল লস। 
িল লেরক লবরুবাে পে লচোেসি ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেনরক ক্ষনরে ক্ষলফরট 

উিল ক্ষখেভ। ক্ষলফট লেরক লনরম চলল ক্ষনরচ। 
ক্ষলফট উিা-নামাে লাইট ইনক্ষর্রকটেক্ষট একদম বটম লবািারম 

লপৌাঁেরিই ক্ষলফট ক্ষস্থে িরে দাাঁিাল। 
ক্ষলফরটে দেজা খুরল লিল। 
ক্ষলফরটে বাইরে লবে প্রেি চােরকাণা একটা চেে। চেেক্ষট প্রলক্ষেি 

কক্ষেরর্ারেে একক্ষট েক্ষন্থ। চেে এবং কক্ষেরর্াে সবই সাদা পুরু কারপনরট লমািা। 
লদোল ও োদও িাই। 

ক্ষলফট-এে ক্ষবপেীি ক্ষদরক চেরেে ওপারে িার্নরুম। ক্ষলফট এরস 
লপৌাঁোে সারে সারে ক্ষলফট-এে দেজা লখালাে আরিই িার্নরুম লেরক চাে 
লিনিানধােী লবক্ষেরে এরস িাক করেরে ক্ষলফট রুমরক। 

ক্ষলফট রুরমে দেজা খুরল লেরিই ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ মুরখামুক্ষখ িরলা 
িারদে। 

ক্ষখেভ দুই িাি িুরল ক্ষবক্ষভন্ন ভক্ষিরি দু’িারিে করেকক্ষট আঙুল নািল 
করেকবাে। 
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এটা আঙুরলে ভার্াে কো বলা। োরি বলা িরলা, ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল 
ক্ষজন্দাবাদ’। লে বা োোই এ ক্ষলফট ক্ষদরে নামুক, িারক আঙুল ক্ষদরে এ কো বলরি 
িে। বযেন িরল লিনিারনে ব্রােফাোে িাে জরন্য ক্ষনক্ষদনষ্ট। 

ক্ষখেরভে আঙুল ক্ষস্থে িরিই চােজরনে লিনিারনে বযারেল ক্ষনরচ লনরম 
লিল। চাে পােরেে মূক্ষিন ক্ষপেু িরট ঢুরক লিল িার্নরুরম। বন্ধ িরে লিল িার্নরুরমে 
দেজা। 

ক্ষখেভ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে লচোে লিরল লসই চােরকাণা চেরে প্ররবে 
কেল। 

চেে লেরক পুবক্ষদরকে কক্ষেরর্াে ধরে এরিারলা সামরন। 
চেে লেরক কক্ষেরর্ােক্ষট পক্ষিম ক্ষদরক লবক্ষে দূে এরিােক্ষন। মাত্র করেক 

িজ। লেখারন ক্ষিরে লের্ িরেরে, লসখারন লদোল লজািা একটা লপইক্ষডটং। 
লপইক্ষডটংক্ষট ইক্ষিিারসে ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’-এে একটা আবি ক্ষচত্র। 

বুখাক্ষেরনে লচোে লিরল ক্ষনরে চলক্ষেল ক্ষখেভ। কক্ষেরর্ারেে দু’পারে 
সাক্ষেবদ্ধ ঘে। 

এক স্থারন এরস কক্ষেরর্ােক্ষট উত্তে-দক্ষিরণ প্রেি একক্ষট কক্ষেরর্ারে এরস 
পিল। প্রেি লস কক্ষেরর্ারেে পুব পাে ক্ষদরে বি ধেরনে পৃেক পৃেক পাাঁচক্ষট ঘে। 

ক্ষখেভ প্রেি কক্ষেরর্ােক্ষটরি লনরম বুখাক্ষেরনে লচোে লিরল লসাজা পুব 
পারেে রুমক্ষটে দেজাে সামরন ক্ষিরে োমল। 

ঘেক্ষটে দক্ষিণ পারে পে পে ক্ষিনক্ষট কি। আে উত্তে পারে একক্ষট। 
ঘরে ক্ষর্ক্ষজটাল লক। 
করেকটা অংরক লটাকা ক্ষদরিই দেজা খুরল লিল। 
লচোে লিরল বুখাক্ষেনরক ক্ষনরে ঘরে প্ররবে কেল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 
এিিণ ক্ষখেভ ও বুখাক্ষেন পেিে একক্ষট কোও বরলক্ষন। 
লচোেসরমি বুখাক্ষেনরক ঘরে ঢুক্ষকরে ক্ষখেভ প্রেমবারেে মি বুখাক্ষেরনে 

লচারখ লচাখ োখল। বলল, ‘বুখাক্ষেন, আমো সবাই োক্ষেোে সন্তান, োক্ষেোে 
লসবক। োক্ষেোে স্বারেন আমারদে সবক্ষকেুই লমরন লনো উক্ষচি।’ 
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ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মুখ পােরেে মি অচঞ্চল। িারি ভরেে ললেমাত্র 
লনই। ক্ষখেরভে কো শুরন িাে লিাাঁরট িাক্ষস ফুরট উিল। ক্ষবদ্রূপ ক্ষমক্ষেি িাক্ষস। বলল, 
‘ক্ষমিঃ ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ, আক্ষম তসক্ষনক। মৃিযুরক আক্ষম ভে পাই না। লদরেে জরন্য 
জীবন ক্ষদরি আক্ষম সদা প্রস্তুি। ক্ষকন্তু লিামারদে ‘মিামান্য আইভান’ আে আমাে 
লদে োক্ষেো এক নে।’ 

‘িুক্ষম ক্ষমেযা বলে। এটা ক্ষনেক একটা প্রক্ষিক্ষক্রো োিা ক্ষকেুই নে।’ 
প্রক্ষিবাদ কেল ক্ষখেভ। 

‘আপক্ষন আমারক ক্ষমেযা বলুন আপক্ষত্ত লনই। ক্ষকন্তু শুরন োখুন, লদরেে 
ললািান ক্ষদরে লকান বযক্ষক্ত বা লকান গ্রুরপে ভািয িিা লদেরপ্রম নে। লদেরপ্রম ও 
জাক্ষিরপ্ররমে সারে িণিি ক্ষনষ্ঠাে লকান পােনকয লনই। লস্বছোচােী িরে 
লদেরপ্রক্ষমক িওো োে না। এটা আক্ষম বুরঝক্ষে, আপনাোও বুঝরবন।’ 

একটা প্রবল ভে লনরম এল ক্ষখেরভে লচারখ-মুরখ। দ্রুি বলল, ‘লিামাে 
মাো খাোপ িরে লিরে। মিামান্য আইভান সক্ষিক ক্ষসদ্ধান্ত ক্ষনরেরেন।’ 

‘আপনারক এই অক্ষফক্ষসোল কোগুরলা অবশ্যই বলরি িরব ক্ষমিঃ ক্ষখেভ। 
ক্ষকন্তু আপক্ষন জারনন, এই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষবক্ষডং লারখা মানুরর্ে বধযভূক্ষম 
লুক্ষবোংকাে অংে ক্ষেল। িণিাক্ষিক োক্ষেো এরক উদ্ধাে করে মানুরর্ে িারি িুরল 
ক্ষদরেরে। ক্ষকন্তু আপনাে মিামান্য আইভান এরক আবাে লুক্ষবোংকাে পক্ষেণি 
করেরে। ললক্ষনন-িাক্ষলরনে লস্বছোচাক্ষেিা লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেরন ক্ষটরকক্ষন, 
আইভারনে লস্বছোচাক্ষেিাও োক্ষেোে ক্ষটকরব না।’ দৃঢ় করণ্ঠ বলল বুখাক্ষেন। 

‘আপনাে এই পদস্খলরনে জরন্য দুিঃখ িে ক্ষমিঃ বুখাক্ষেন।’ 
বরল দেজা বন্ধ করে লবক্ষেরে এল ক্ষখেভ। 
িাে লচারখ-মুরখ বুখাক্ষেরনে উপে লকান লক্রাধ নে, ভরেে কারলা োোে 

আছেন্ন। 
লস দ্রুি পা বািাল ক্ষলফরটে ক্ষদরক। 
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৫ 
ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পক্ষিরম মরকাে ক্ষবখযাি মুক্ষভ িুক্ষর্ও’ে একটা 

অনুষ্ঠারন েেীক িরে বাক্ষিরি ক্ষফেরে র্িঃ নািারলাভা। 
র্িঃ নািারলাভা মরকা লিট ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে ভাইস-চযারেলে। 
র্িঃ নািারলাভা বসা ড্রাইক্ষভং ক্ষসরটে পারেে ক্ষসরট। ড্রাইভ কেরে িােই 

লমরে ওলিা। ওলিা মরকা লিট ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে সদয ক্ষনরোিপ্রাপ্ত একজন িরুণী 
অধযাক্ষপকা। 

িাো ক্ষফেরে ললক্ষনন ক্ষিলস-উপিযকাে সিক পরে। িখন োি লবে 
িরেরে। িাো িখন পািারিে একটা ঢারলে প্রান্ত ক্ষদরে চলরে। িিাৎ উপে লেরক 
ভাক্ষে ক্ষকেু িক্ষিরে পিাে েব্দ লপল। 

লসক্ষদরক িাক্ষকরে র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা দু’জরনই লদখল, োিাে 
এরকবারে পারেই একটা ক্ষকেু িক্ষিরে পরি ক্ষস্থে িরলা। 

লকান পােে নে িাো ক্ষনক্ষিি। 
ওলিা িাক্ষি োক্ষমরে লফরলরে। 
র্িঃ নািারলাভা টরচনে আরলা লফলল িক্ষিরে পিা বস্তুক্ষটে উপে। বলল, 

‘ওলিা, এরিা মানুর্!’ 
র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা দু’জরনই দ্রুি িাক্ষি লেরক নামল। দ্রুি িাো 

লপৌাঁেল িক্ষিরে পিা লদিক্ষটে পারে। 
টরচনে আরলারি লদখল আিি, েক্তাক্ত একক্ষট েুবক। র্িঃ নািারলাভা 

পেীিা করে বলল, ‘েুবকক্ষট লবাঁরচ আরে, সংো িাক্ষেরেরে মাত্র।’ 
‘িািরল আম্মা?’ বলল ওলিা। 
‘চরলা িাক্ষিরি িুরল লনই, লকান ক্ষলক্ষনরক ক্ষনরি িরব।’ র্িঃ নািারলাভা 

বলল। 
‘অবশ্যই। নাও এস।’ 
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বরল ওলিা সংোিীন েুবকক্ষটে মাোে ক্ষদরক ক্ষিরে িুরল লনবাে উরদযাি 
ক্ষনল। ওলিাে মা র্িঃ নািারলাভা লপেন ক্ষদকটা ধেল। িাক্ষিরি িুরল ক্ষনল িাো 
েুবকক্ষটরক। 

‘আম্মা, িুক্ষম লদখ ওে সংো লফোরি পাে নাক্ষক। িািািাক্ষি িারক 
ক্ষলক্ষনরক ক্ষনরি িরব।’ 

ওলিা িাে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষফরে ক্ষিরে িাক্ষি িাটন ক্ষদল। েুরট চলল িাক্ষি 
উপিযকাে পে ধরে। 

োন লফোবাে জরন্য েুবকক্ষটে লদি নািা-চািা কেরি ক্ষিরে চমরক উিল 
র্িঃ নািারলাভা, এরিা লেরল নে। িাে মাোে চুলও উরি এরসরে িারিে সারে 
এবং লবক্ষেরে পরিরে কারলা চুরলে বদরল লমরেক্ষল কারটে সুন্দে স্বণনাভ চুল। 

ক্ষচৎকাে করে উিল র্িঃ নািারলাভা, ‘ওলিা, পুরুরর্ে েদ্মরবরে এরিা 
লমরে!’ 

‘আম্মা িা-ই?’ ক্ষবস্মে ওলিাে লচারখ-মুরখও। 
র্িঃ নািারলাভা লচষ্টা কেল। ক্ষকন্তু োন লফোে লকান লিণ লনই। 
র্িঃ নািারলাভা সংোিীন লমরেক্ষটে ক্ষপি লেরক বযািক্ষট সক্ষেরে ক্ষনরেক্ষেল। 

বযাি খুরল লচক কেল র্িঃ নািারলাভা। বযারি লোট-খাট ক্ষকেু পযারকট আরে। 
লপাোক আরে। লমরেরদে লপাোক। 

পরকট সাচন কেরি ক্ষিরে আবাে িাে চমরক উিাে পালা। পরকরট লপল 
ললারর্র্ একক্ষট ক্ষেভলভাে। লকামরেে লবরেে সারে আটকারনা েক্ষলরি লপল 
পাসরপাটন, মাক্ষনবযাি ইিযাক্ষদ। 

এ সমে ওলিা বলল, ‘আম্মা, ওে পুরুর্ লবে, িক্ষিরে পরি আিি িওো 
এই সব খুব স্বাভাক্ষবক মরন িরছে। আমাে অনুমান ভুল না িরল, আমারদে এ 
োিাে উপরে পািারিে িা লবরে লে োিা ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষট বযাোরকে ক্ষদরক লিরে, লসই 
োিাে ক্ষকেু একটা ঘরটরে। এে এভারব িক্ষিরে পিা িাে লেজাে িরি পারে।’ 

র্িঃ নািারলাভা দ্রুি করণ্ঠ বলল, ‘আেও আরে ওলিা, বযারি ক্ষেভলভাে 
পাওো লিরে। পাসরপারটনে নামটা ফোসী বরল মরন িরছে।’ 

‘ক্ষেভলবাে? ক্ষক নাম?’ 
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‘মাক্ষেো লজারসফাইন লুই।’ 
‘ক্ষিক, ফোসী নাম আম্মা। ক্ষেভলভারেে বযাখযা ক্ষক কো োে আম্মা?’ 
‘এটা বি কো নে। আত্মেিাে মি প্ররোজরনও মানুরর্ে ক্ষেভলভাে 

োকরি পারে।’ 
মাইলকরেক দক্ষিরণ ললক্ষনন ক্ষিলস-এে দক্ষিণ প্রারন্ত মরকা লিট 

ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট। ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট কযাম্পারসই ক্ষভক্ষস’ে বাংরলা। এখারনই র্িঃ 
নািারলাভা এবং ওলিা োরকন। 

িাক্ষি প্ররবে কেল ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট কযাম্পারস। 
‘োন লিা এখনও ক্ষফেল না। লকাোে লনরব ওলিা এরক?’ 
‘আমারদে কযাম্পাস ক্ষলক্ষনক েরেষ্ট িরব আম্মা। মাোে ক্ষকংবা লদরি বি 

লকান আঘাি লনই। ক্ষকন্তু উাঁচু লেরক িক্ষিরে পিরি ক্ষিরে অবযািি আঘারি ওে 
সংো লুপ্ত িরেরে।’ 

িখন লবে োি। আরলা-আধাাঁেী লঘো ক্ষলক্ষনক লেন ঘুক্ষমরে পরিরে। 
িাক্ষিে ইমােরজেী লাইট জ্বাক্ষলরে এক্ষিরে আসক্ষেল ওলিাে িাক্ষি। 
ক্ষলক্ষনরকে িাক্ষি বাোন্দাে িাক্ষি এরস দাাঁিারিই েুরট এল ক্ষিনজন একটা 

রক্ষল ক্ষনরে। 
িাক্ষিরি ভাইস-চযারেলে র্িঃ নািারলাভারক লদরখ চমরক উরি লো 

স্যালুট ক্ষদল িাো। 
দ্রুি িাো মাক্ষেো লজারসফাইনরক রক্ষলরি শুইরে েুটল ইমােরজেীে 

ক্ষদরক। 
ওলিা মাক্ষেোে বযািটা িারি ক্ষনরে র্িঃ নািারলাভাে সারে এরিারলা 

ক্ষসাঁক্ষিে ক্ষদরক। 
ক্ষেরসপেরনে সামরন ক্ষদরে একটু সামরন এরিারল ইমােরজেীরি 

লঢাকাে ক্ষবরের্ লিট। 
ক্ষেরসপেরনে সামরন ক্ষদরে লসক্ষদরকই এরিাক্ষছেল ওলিাো। 
ক্ষেরসপেক্ষনি লমরেক্ষট লটক্ষলরফারন কো বলক্ষেল। লস দাাঁক্ষিরে পরিক্ষেল 

র্িঃ নািারলাভারক লদরখ। 
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িিাৎ ক্ষেরসপেক্ষনি লমরেক্ষট ওলিাে ক্ষদরক িাি িুরল বলল, ‘মাফ 
কেরবন মযার্াম, লোিীক্ষট লক?’ 

একটু লভরব ওলিা উত্তে ক্ষদল, ‘আমাে খালারিা লবান।’ 
‘ঈশ্বে িারক সািােয করুন।’ বরল বরস পিল ক্ষেরসপেক্ষনষ্ট লমরেক্ষট। 
মাক্ষেো লজারসফাইরনে োন ক্ষফেরল র্িঃ নািারলাভা বাসাে লফরে োি 

এিােটাে ক্ষদরক। ওলিা বাসাে লফরেক্ষন। 
মাক্ষেো লজারসফাইনরক ভাইস-চযারেলরেে ঘক্ষনষ্ঠ আত্মীে ক্ষিরসরব 

ক্ষভআইক্ষপ লবর্ লদো িরেক্ষেল। ওলিা মাক্ষেো লজারসফাইরনে পারেে লবরর্ 
শুরেক্ষেল। 

দু’চােটা কো বরলই ওলিা ঘক্ষনষ্ঠ িরে লিরে মাক্ষেো লজারসফাইরনে। 
অসুস্থ মাক্ষেো লজারসফাইনরক একা লফরল লস বাসাে ক্ষফেরি োক্ষজ িেক্ষন। 

ওলিারদে বাক্ষি লেরকই ওলিা ও মাক্ষেো লজারসফাইরনে জরন্য 
লব্রকফাি এরসক্ষেল সকারল। 

সকাল নেটাে ক্ষদরক ওলিারদে ক্ষভআইক্ষপ রুরমে পাে ক্ষদরে োক্ষছেল লসই 
ক্ষেরসপেক্ষনি। 

দেজা লখালা ক্ষেল। 
ক্ষেরসপেক্ষনি দাাঁিাল। ওলিারক লিয করে বলল, ‘মযার্াম, 

ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষটে একজন ক্ষকেুিণ আরি লটক্ষলরফান করেক্ষেল। ক্ষজরেস করেক্ষেল, 
লোিীে নাম ক্ষক, লকমন লদখরি, ইিযাক্ষদ।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইনও িাে লবরর্ শুরে ক্ষেরসপেক্ষনি-এে কো শুনক্ষেল। 
িাে কো কারন লেরিই বুকটা লকাঁরপ উিল মাক্ষেো লজারসফাইরনে। ওো ক্ষলক্ষনরক 
িামলা কেরব নাক্ষক? 

ওলিা বলল, ‘লকন জানরি লচরেরে? আপক্ষন ক্ষক বলরলন?’ 
‘ওো দু’বাে লটক্ষলরফান করেক্ষেল। প্রেমবাে ক্ষজরেস কেল, ‘িি োি 

বা আজ সকারল লকান অসুস্থ বা আিি মক্ষিলা ক্ষলক্ষনরক এরসরে ক্ষকনা। আক্ষম 
‘এরসরে’ বলাে সরি সরি ওপাে লেরক ‘ধন্যবাদ’ বরল লটক্ষলরফান লেরখ ক্ষদল। 
এক ক্ষমক্ষনট পরেই আবাে লটক্ষলরফান এল। ক্ষজরেস কেল, ‘মক্ষিলাক্ষট পক্ষেক্ষচি 
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ক্ষকনা? নাম ক্ষক? ক্ষবরদেী ক্ষকনা? লদখরি লকমন? ইিযাক্ষদ।’ আক্ষম িারক োক্ষমরে 
ক্ষদরে বললাম, ‘শুনুন, মক্ষিলাক্ষট আমারদে ভাইস-চযারেলে র্িঃ নািারলাভাে 
লবারনে লমরে।’ আমাে একো লোনাে পে ললাকক্ষট ক্ষবেক্ত কোে জরন্য দুিঃখ 
প্রকাে করে বলল, ‘এক ভেংকে মক্ষিলারক আমো খুাঁজক্ষে। লদরেে স্বারেন িারক 
আমারদে পাওো প্ররোজন।’ 

‘ধন্যবাদ।’ ওলিা ক্ষেরসপেক্ষনিরক লিয করে বলল। 
ক্ষেরসপেক্ষনি চরল লিল। 
ওলিা িাক্ষসমুরখ িাকাল মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক। বলল, 

‘ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষটে ললাকো আপনারকই খুাঁজরে।’ 
‘ওো ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষটে ললাক নে।’ 
‘নে? কাো ওো?’ 
‘োক্ষেোে একক্ষট লিাপন সংিিন।’ 
‘লকান সংিিন জানরি পাক্ষে?’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ওলিাে ক্ষদরক একবাে িাকাল। িােপে বলল, 

‘অবশ্যই। ‘লেট ক্ষবোে’।’ 
‘লেট ক্ষবোে?’ 
‘ক্ষনিে লচরনন সংিিনক্ষটরক?’ 
ওলিাে লচারখ-মুরখ ক্ষচন্তাে লেখা ফরুট উরিক্ষেল। বলল, ‘অবশ্যই ক্ষচক্ষন।’ 
একটু লেরমই ওলিা আবাে বলল, ‘িারদে সারে আপনাে ঝিিা লকন?’ 
‘আমাে লকান ঝিিা লনই, আমারক িারি পাওোে মরধয িারদে লকান 

স্বােন আরে।’ 
ওলিা আবাে মুখ খুলরি ক্ষিরেও চুপ কেল। ভাবল, এসব প্রশ্ন লজোে 

মি িরে োরব। 
একটু পে মাক্ষেো লজারসফাইনই বলল, ‘ক্ষমস ওলিা, আমাে িাাঁটাে মি 

েক্ষক্ত িরেরে। আক্ষম চরল লেরি চাই। আক্ষম সক্ষিযই ক্ষবপরদ আক্ষে। আমাে স্বামী 
ওরদে িারি বন্দী।’ 
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ওলিা িাকাল মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক। বলল ধীরে ধীরে, ‘বুঝরি 
পােক্ষে। ক্ষকন্তু আম্মা এ অবস্থাে ক্ষকেুরিই আপনারক লেরি ক্ষদরি োক্ষজ িরবন না। 
চলুন, আপনারক আমো বাসাে ক্ষনরে োব। ওখারন লকান ক্ষবপরদে ভে লনই। সুস্থ 
িবাে পে চরল োরবন।’ 

বরল ওলিা িারিে লমাবাইল লটক্ষলরফারন র্াোল কো শুরু কেল। 
মাক্ষেো লজারসফাইন িারক বাাঁধা ক্ষদরে বলল, ‘আমারক আপনাো লচরনন 

না। সব লজরন এইভারব আপনাো আমারক আেে লদরবন লকন? িাে উপে 
শুনরলন, আক্ষম এক ভেংকে মক্ষিলা।’ 

‘এসব কো আমাে আম্মারক বলরবন। িরব আক্ষম এটুকু বলরি পাক্ষে, 
লেট ক্ষবোরেে কোরক আমো সাক্ষটনক্ষফরকট বরল মরন কক্ষে না।’ 

বরল ওলিা িাে মা’লক লটক্ষলরফান করে বলল, ‘আম্মা, সব কো এরস 
বলব। আক্ষম ক্ষমরসস মাক্ষেো লজারসফাইনরক বাসাে ক্ষনরে আসক্ষে।’ 

ওপাে লেরক ওে মারেে কো শুরন িাক্ষসরি ভরে লিল মুখ, ‘ধন্যবাদ 
আম্মা, আমো আসক্ষে।’ 

কো লের্ করেই বাইরে ক্ষিরে অযারটনরর্ডটরক সবক্ষকেু লিাোরি বরল 
চরল লিল ক্ষলক্ষনরকে অক্ষফরস। 

ক্ষমক্ষনট পাাঁরচক পরে ক্ষফরে এরস বলল, ‘চলুন, সব কমক্ষপ্লট।’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ধীরে ধীরে িাাঁটরি শুরু কেল। 
দু’জন এরস উিল িাক্ষিরি। ওলিা িাক্ষি ড্রাইভ কেল। 
িাক্ষিরি উরি বরস আল্লািে শুকক্ষেো আদাে কেল মাক্ষেো লজারসফাইন। 

েখন লস চেম অসিাে, িখন আল্লাি িারক আেে ক্ষদরলন মরকা লিট 
ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে ভাইস-চযারেলরেে বাক্ষিরি। 

ওলিাে পারেে করিই মাক্ষেো লজারসফাইরনে োকাে বযবস্থা িরলা। 
বাসাে আসাে পে পেই মাক্ষেো লজারসফাইরনে জ্বে আরস। সরি সরিই 

র্াক্তাে আনা িে। র্াক্তাে মাক্ষেো লজারসফাইনরক কমক্ষপ্লট লবর্রেরিে জরন্য 
বরল। িাাঁটা, চলা-রফো একদম ক্ষনক্ষর্দ্ধ কো িে। 
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দু’ক্ষদন লেরক জ্বে আরসক্ষন। েেীরেে লভিরেে বযো-লবদনাও করম 
লিরে। 

র্াক্তাে আনা পাভরলাভা েেীে পেীিা-ক্ষনেীিা করে ওলিারক বলল, 
‘হ্াাঁ ওলিা, এখন লিামাে লবান ক্ষকেু িাাঁটরি পারে। এঘে-রসঘে লেরি পারে। 

এ সমে র্িঃ নািারলাভা প্ররবে কেল ঘরে। বলল, ‘র্ািঃ আনা, লকমন 
আরে আমাে লমরেক্ষট?’ 

র্ািঃ উরি দাাঁিাল। র্িঃ নািারলাভা লসাফাে বসল। 
র্াক্তাে িাে লচোরে বসরি বসরি বলল, ‘ক্ষবস্মেকে উন্নক্ষি িরেরে 

মযার্াম। মাোে এবং েেীরে লে ধেরনে আঘাি, িারি মাসখারনরকে আরি উরি 
দাাঁিাবাে কো নে। মাোে লিা অপারেেরনে দেকাে ক্ষেল। ক্ষকন্তু ক্ষবস্মেকেভারব 
মক্ষিরষ্কে ব্লার্ সাকুনরলেন স্বাভাক্ষবক িরে লিরে। লদরিে এই ধেরনে তবক্ষেষ্টয 
ক্ষবেল। ওে েক্তও অসাধােণ গ্রুরপে। আে দু’চাে ক্ষদরনে মরধয উক্ষন লঘািাে 
চিাে মি অবস্থা ক্ষফরে পারবন।’ 

র্াক্তাে িাে েিপাক্ষি গুক্ষটরে বযাি ক্ষনরে উরি দাাঁিাল। 
ওলিা র্াক্তাে আনা পাভরলাভারক িাক্ষি পেনন্ত এক্ষিরে ক্ষদরে এল। 
র্িঃ নািারলাভা কো বলক্ষেল। বলক্ষেল, ‘র্ািঃ আনা ক্ষিকই বরলরে, 

লিামাে মুরখে ক্ষদরক চাইরল সক্ষিযই লচাখ লফোরনা োে না। ক্ষক এক অসাধােণ 
আক্ষভজািয েক্ষিরে েরেরে লিামাে মুরখ। আসরল িুক্ষম লক মা?’ 

মুিূিনকাল চুপ করে লেরক মাক্ষেো লজারসফাইন বলল, ‘আমাে নাম লিা 
জারনন খালাম্মা। আক্ষম ফ্রারেে ‘লুই’ বংরেে লমরে।’ 

‘‘লুই’ মারন ‘বুেবন’ োজবংরেে লমরে?’ র্িঃ নািারলাভাে করণ্ঠ 
ক্ষবস্মরেে োপ। 

‘ক্ষজ্ব।’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
‘িাে মারন িুক্ষম ফ্রারেে োজকন্যা?’ ক্ষবস্মে-ক্ষবমুগ্ধ করণ্ঠ বলল ওলিা। 
‘ফ্রারে লকান োজবংে লনই এখন। লুই’ো এখন আে োজপক্ষেবাে 

নে।’ ম্লান লিরস মাক্ষেো লজারসফাইন বলল। 
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‘োজে লিরলও োজবংে োরক। আমারদে জােরদে োজে লনই, ক্ষকন্তু 
জােো আরেন এবং নামমাত্র িরলও িারদে আবাে ক্ষসংিাসন ক্ষফক্ষেরে লদো 
িরছে।’ 

‘সক্ষিয ক্ষসংিাসন িাো পারছে?’ 
‘অবশ্যই। আে মাত্র করেকক্ষদন। িাে পরেই িণিাক্ষিক বযবস্থাে অধীরন 

ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি চালু িরছে।’ 
‘লক বসরেন ক্ষসংিাসরন?’ 
‘ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে বসাে কো। ক্ষকন্তু গুজব লোনা োরছে, উক্ষন ক্ষনিি 

িরেরেন সুইজােলযারডর্। এখন লোনা োরছে, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ক্ষসংিাসরন 
বসরি োরছেন।’ 

‘ক্ষকন্তু ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ক্ষক ক্ষসংিাসরন বসরি পােরবন?’ 
‘লকন পােরবন না? িুক্ষম ক্ষকেু জান?’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 
‘ক্ষকেু জাক্ষন। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন এখন লেট ক্ষবোরেে িারি বন্দী।’ 
‘লকন লেট ক্ষবোে িারক বন্দী করেরে?’ বলল র্িঃ নািারলাভা ক্ষবস্মরে 

লচাখ কপারল িুরল। 
‘লেট ক্ষবোে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি চালুে প্ররচষ্টা বানচাল কেরি চাে। 

ক্ষিিীেি, জারেে লিাপন ধনভাণ্ডাে কুক্ষিিি কেরি চাে। দুই কারজে জরন্যই 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক িাো িারিে মুরিাে োখরি চাে।’ 

র্িঃ নািারলাভা এবং ওলিা দু’জরনে মুখই ম্লান িরে লিরে। িারদে 
লচারখ-মুরখ উরিরিে ক্ষচহ্ন। 

‘িুক্ষম এসব জানরল লকমন করে?’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 
‘আমাে স্বামী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে লচষ্টা কেরেন এবং লস 

জরন্যই ক্ষিক্ষন োক্ষেোে এরসরেন। এই িাে অপোধ। আমাে স্বামী লেমন ওরদে 
িারি বন্দী, লিমক্ষন আমাে ক্ষপিাও। আমারকও ওো আটক কেরি চাে।’ 

‘লিামাে ক্ষপিা লকন বন্দী? লিামারক লকন ওো ধেরি এমন মক্ষেো? 
আসল ললাক লিা ওরদে িারি েরেরেই।’ 
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‘আমাে স্বামীে কাে লেরক দু’লটা ক্ষজক্ষনস উদ্ধাে কেরি চাে, ো না লপরল 
জারেে ধনভাণ্ডাে লকানক্ষদনই উদ্ধাে কো োরব না। আমাে স্বামীে উপে চাপ 
সৃক্ষষ্টে জরন্যই আমারক ওো বন্দী কেরি চাে।’ 

‘বুঝলাম। ক্ষকন্তু বুঝরি পােক্ষে না, লিামাে স্বামী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক 
উদ্ধাে কেরি আসরবন লকন? জারেে লিাপন ধনভাণ্ডারেে সারে ক্ষিক্ষন জক্ষিরে 
পিরবন লকন?’ 

র্িঃ নািারলাভাে কো লের্ িরিই একটা পযারকট ক্ষনরে পক্ষেচাক্ষেকা ঘরে 
প্ররবে কেল। লস র্িঃ নািারলাভাে িারি পযারকটক্ষট িুরল ক্ষদরে বলল, ‘লাইরব্রেী 
লেরক ক্ষদরে লিল।’ 

বি এনরভলারপ একটা লমাটা বই। 
র্িঃ নািারলাভা লসক্ষদরক একবাে িাক্ষকরে এনরভলারপ একটা চুমু লখরে 

বইক্ষট লবে কেল। 
বইক্ষট লকােআন েেীফ। 
লকােআন েেীফ লবে করে িারি ক্ষনরে আবাে চুমু লখল র্িঃ নািারলাভা। 
লসক্ষদরক িাক্ষকরে আরে মাক্ষেো লজারসফাইন। িাে দু’লচাখ প্রাে 

োনাবিা িরে োবাে লজািাি।  
র্িঃ নািারলাভা মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক চাইল। িাে অবস্থা লদরখ 

বলল, ‘ক্ষক লদখে, এটা লকান আজব ক্ষজক্ষনস নে, একক্ষট ধমনেন্থ, লকােআন 
েেীফ।’ 

‘লকােআন েেীরফ আপক্ষন চুমু লখরলন, আপক্ষন ক্ষক মুসক্ষলম?’ বলল 
মাক্ষেো লজারসফাইন লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে ক্ষনরে। 

‘এবং আপক্ষন?’ ওলিাে ক্ষদরক লচরে দ্রুি করণ্ঠ বলল মাক্ষেো 
লজারসফাইন। 

‘আক্ষম আম্মাে লচরে ক্ষসক্ষনেে মুসলমান।’ বলল ওলিা িাক্ষসমুরখ। 
লোনাে সরি সরি মাক্ষেো লজারসফাইন ‘আল্লাহু আকবে’ বরল দু’িারি 

মুখ ঢাকল। 
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ওলিা লাফ ক্ষদরে মাক্ষেো লজারসফাইরনে কারে উরি এল। মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে মুখ লেরক িাে দুই িাি সক্ষেরে ক্ষনল। 

লদখা লিল, মাক্ষেো লজারসফাইরনে লিাাঁরট আনরন্দে িাক্ষস। লচাখ ক্ষদরে 
অশ্রু িিারছে। আনরন্দে অশ্রুরি লভরস লিরে িাে দুই িণ্ড। 

‘আপক্ষন মুসলমান?’ বলল ওলিা মাক্ষেো লজারসফাইনরক। 
‘আলিামদুক্ষলল্লাি’। বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
শুরন পািরলে মি জক্ষিরে ধেল ওলিা মাক্ষেো লজারসফাইনরক। মাক্ষেো 

লজারসফাইনও জক্ষিরে ধেল ওলিারক। 
জক্ষিরে লেরখই ওলিা বলল, ‘ফোসী োজকুমােী মুসলমান িরেরে, 

ইউরোরপে জরন্য এটা একটা বি খবে।’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ওলিাে িারিে বাাঁধন মুক্ত িরে বলল, ‘মরকা লিট 

ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে ভাইস-চযারেলে এবং িাে অধযাক্ষপকা কন্যা মুসলমান, এটা িাে 
লচরে অরনক বি খবে।’ 

বরল খাট লেরক নামল মাক্ষেো লজারসফাইন। লনরম এরিারলা র্িঃ 
নািারলাভাে ক্ষদরক। 

র্িঃ নািারলাভাও উরি দাাঁক্ষিরে এরিারলা মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক 
এবং িারক জক্ষিরে ধরে িাে কপারল বাে বাে চুমু লখল। বলল, ‘এ কােরণই 
প্রেম েখন লদখলাম, িখন লেরকই মরন িক্ষছেল একান্ত আপন লকউ।’ বরল 
পারেে লসাফাে বসাল মাক্ষেো লজারসফাইনরক। 

ওলিা ক্ষিরে মাক্ষেো লজারসফাইরনে লসাফাে বসল িাসািাক্ষস করে এবং 
িলা জক্ষিরে ধেল মাক্ষেো লজারসফাইরনে। 

‘ওলিা, মুসলমান ক্ষিরসরব খালাম্মাে লচরে ক্ষসক্ষনেে িরল লকমন করে 
বুঝরি পােলাম না।’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 

‘আম্মাে আরি আক্ষম ইসলাম েিণ করেক্ষে। আম্মা আমাে কারে ইসলাম 
েিণ করেরে।’ 

‘আে িুক্ষম কাে কারে ইসলাম েিণ করেে?’ 
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প্রশ্ন শুরনই মুখটা মক্ষলন িরে লিল ওলিাে। মাক্ষেো লজারসফাইরনে িলা 
লেরক িাে িািটা খরস পিল। 

‘ক্ষক িরলা লিামাে ওলিা?’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
‘মাক্ষেো, িুক্ষম ওলিারক এমন একজরনে কো স্মেণ কক্ষেরে ক্ষদরেে োে 

কো স্মেণ িরল লস লভরঙ পরি।’ 
‘লক লস?’ 
‘মরকা ক্ষবশ্বক্ষবদযালরেেই একক্ষট লমরে। ওলিাে সারে পিরিা। িাে 

কারেই ওলিা ইসলাম লেরখ।’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 
‘শুধু ইসলাম লেখা নে। আম্মা েখন লসাক্ষভরেি কাোিারে, আমাে 

সামরন েখন সমে জিৎ অন্ধকাে, েখন জীবন আমাে কারে োকা না োকা 
সমান, লসক্ষদন মাত্র িাে কারে আক্ষম লবাঁরচ োকাে লপ্রেণা পাই, সামরনে জমাট 
অন্ধকারে আোে আরলা জ্বরল উরি, জীবরনে নিুন অেন খুাঁরজ পাই আক্ষম।’১ 

‘ক্ষিক্ষন লকাোে? িাে কো স্মেণ িরল লভরঙ পিাে কােণ?’ 
‘লস একজন উজরবক লমরে। মধয এক্ষেো স্বাধীন িরল লস লদরে ক্ষফরে 

োে। বাক্ষিরি োকাকারলই লস োক্ষেোে এক কু-সন্তান লজনারেল বক্ষেরসে দরলে 
িারি ক্ষনমনমভারব ক্ষনিি িে।’ 

লজনারেল বক্ষেরসে নাম শুরন মাক্ষেো লজারসফাইন চমরক উিল। এই 
ললাকটা লিা ক্ষেল আিমদ মুসাে কট্টে দুেমনরদে একজন এবং িাে িারিই 
ক্ষনিি িরেরে লমইক্ষলগুক্ষল, আিমদ মুসাে প্রেম ক্ষপ্রেিমা স্ত্রী। 

‘লজনারেল বক্ষেরসে কো আক্ষম শুরনক্ষে। ক্ষকন্তু এই লজনারেল বক্ষেস 
একজন উজরবক লমরেরক মােরি োরব লকন?’ 

                                                 
১। ফাতিমা ফারহানা ও ওলগার এই কাতহনীর জন্নে ‘রক্তাক্ত পাতমর’ 
(সাইমুম-৫) গ্রন্থ দ্রষ্টব্ে।  
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‘িাে অপোধ ক্ষেল, ক্ষিক্ষন ক্ষেরলন বহু ক্ষবপ্লরবে নােক আিমদ মুসাে 
বািদত্তা। িারক িিযা করে আিমদ মুসাে উপে একটা প্রক্ষিরোধ লনে লজনারেল 
বক্ষেস।’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 

চমরক উিল মাক্ষেো লজারসফাইন। বলল দ্রুি করণ্ঠ, ‘আপক্ষন ফাক্ষিমা 
ফােিানাে কো বলরেন? আপনাো আিমদ মুসারক লচরনন?’ 

‘আমো আিমদ মুসারক ক্ষচনব না! মধয এক্ষেোে িাে ক্ষবপ্লব রুে 
জনিরণে স্বাধীনিারকও েোক্ষিি করেরে। িুক্ষম ফাক্ষিমা ফােিানাে নাম জান ক্ষক 
করে? িুক্ষমও ক্ষক আিমদ মুসারক লচন?’ বলল ওলিা। 

মাক্ষেো লজারসফাইন িৎিণাৎ জবাব ক্ষদল না। িােপে মাো ক্ষনচু করে 
ধীে করণ্ঠ বলল, ‘ক্ষিক্ষন আমাে স্বামী। িাে কারেই আক্ষম ফাক্ষিমা ফােিানাে কো 
শুরনক্ষে।’ 

‘আম্মা’ বরল ক্ষচৎকাে করে দাাঁক্ষিরে পিল ওলিা। িাে ক্ষবস্মে-ক্ষবমূঢ় দৃক্ষষ্ট 
মাক্ষেো লজারসফাইরনে মুরখে উপে ক্ষনবদ্ধ। র্িঃ নািারলাভােও ক্ষবমুগ্ধ দৃক্ষষ্ট মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে উপে।  

মাক্ষেো লজারসফাইন ক্ষবমূঢ়ভারব দাাঁিারনা ওলিারক িাি ধরে লটরন পারে 
বসারলা। ওলিা পািরলে মি আবাে জক্ষিরে ধেল মাক্ষেো লজারসফাইনরক। 
বলল, ‘আমারদে ক্ষক লসৌভািয, আল্লািে ক্ষক দো লে, আিমদ মুসাে স্ত্রীরক আমো 
এি কারে লপরেক্ষে। ক্ষনিে আিমদ মুসারক লদখাে লসৌভািযও আল্লাি লদরবন।’ 

র্িঃ নািারলাভা পারেে লসাফারি বরসক্ষেল। লস মাক্ষেো লজারসফাইরনে 
একটা িাি লটরন ক্ষনরে চুমু লখরে বলল, ‘এিিণ িুক্ষম ‘মা’ ক্ষেরল, এখন িুক্ষম 
আমারদে মাোে মক্ষণ িরে দাাঁিারল। আিমদ মুসা আমারদে পেম েদ্ধাে, পেম 
সম্মারনে, পেম আদরেে।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইন লসাফা লেরক িিাৎ র্িঃ নািারলাভাে পারেে কারে 
বরস পিল। দু’িারি র্িঃ নািারলাভাে দু’িাাঁটু পেনন্ত জক্ষিরে ধরে িাে উরুরি মুখ 
গুাঁরজ বলল, ‘না, আক্ষম আপনাে লমরে োকরি চাই। আিমদ মুসা অরনক অরনক 
বি, ক্ষকন্তু আক্ষম খুব সামান্য।’ 
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র্িঃ নািারলাভা মাক্ষেো লজারসফাইনরক বুরক লটরন ক্ষনল। বলল, ‘না, িুক্ষম 
সামান্য নও। সামান্য লকউ আিমদ মুসাে সিী িরি পারে না। ক্ষিক্ষন মকুুটিীন 
োজা। োজকন্যাই িাে প্রাপয। আলিামদুক্ষলল্লাি, একজন ক্ষনখাদ োজকন্যাই 
ক্ষিক্ষন লপরেরেন।’ 

লিাে লাল িরে ওিা মাক্ষেো লজারসফাইনরক ওলিা মারেে লকাল লেরক 
িুরল খারট ক্ষনরে বসল। বলল, ‘আে লবান নে, ভাবী। লবান িবু আমাে আরে, 
ভাবী লনই। ভাবী লপলাম এবাে।’ 

সলাজ লিরস বলল, ‘আমাে আপক্ষত্ত লনই। ক্ষকন্তু আমাে েি ননদ িরব, 
িারদে সামাল লদব ক্ষক করে!’ 

ওলিা ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। িাে মা র্িঃ নািারলাভা িারক বাাঁধা ক্ষদরে 
বলল, ‘ওলিা, ভাবী লিামাে োকরে, পরে বরলা।’ বরল র্িঃ নািারলাভা মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে ক্ষদরক িাকাল এবং উক্ষিি করণ্ঠ বলল, ‘িুক্ষম ো বরলে িারি 
আিমদ মুসা এখন লেট ক্ষবোরেে িারি বন্দী।’ 

‘আক্ষম িা-ই মরন কেক্ষে।’ 
‘মরন কো লকন, ক্ষনক্ষিি জান না?’ 
‘ক্ষনক্ষিি জাক্ষন না, কােনকােণ লেরক মরন কেক্ষে।’ 
‘ঘটনাটা খুরল বলরব মা? লিামাে ঐ দো লকন িরেক্ষেল, িাও ক্ষকন্তু 

আমো ক্ষজরেস কক্ষেক্ষন।’ 
‘ঐ ঘটনা বলরল িারিই সব এরস োরব খালাম্মা।’ বরল মাক্ষেো 

লজারসফাইন পুেকভ লেরক আিমদ মুসা ও মাক্ষেো লজারসফাইরনে োত্রা লেরক 
শুরু করে িাে ললক্ষনন ক্ষিলস-এ লপৌাঁো পেনন্ত সব কাক্ষিনী খুরল বলল। 

র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা ক্ষবস্মে ও উরিি ভো লচারখ মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে কো শুনল। িাে কো লের্ িরলও র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা 
করেক মুিূিন লেন কো বলরি পােল না। 

নীেবিা ভাঙল র্িঃ নািারলাভা। বলল, ‘আলিামদুক্ষলল্লাি, আল্লাি িাে 
খাস েিমি ক্ষদরে লিামারক েিা করেরেন। আে িুক্ষম ক্ষিকই বরলে, কােনকােণ 
লেরক আিমদ মুসা ওরদে িারি পিাই লবাঝাে।’ 
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বরল একটু োমল। িােপে বলল, ‘আল্লাি িারক সািােয করুন। িারদে 
িারি পিা লের্ কো নে। আিমদ মুসাে জরন্য এটা নিুন ঘটনাও নে। এখন 
বল, আিমদ মুসা কযাোক্ষেরনে ঘটনাে সারে জক্ষিরে পিরলন লকন? িাে কারে 
ক্ষক এমন ক্ষজক্ষনস আরে ো পাবাে জরন্য লেট ক্ষবোে মক্ষেো িরে উরিরে?’ 

‘লস অরনক কো খালাম্মা।’ বরল মাক্ষেো লজারসফাইন ক্ষপ্ররেস 
িাক্ষিোনাে সারে আিমদ মুসাে পক্ষেচরেে কো, সুইজােলযারডর্ে ঘটনা, লসখারন 
ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে মমনাক্ষন্তক মৃিযু, িাক্ষিোনা কিৃনক োজকীে আংক্ষট ও র্ারেেী 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে িারি লপৌাঁোরনাে দাক্ষেে আিমদ মুসারক লদো, িাে ফ্রারে 
আিমন ও লেট ক্ষবোরেে সারে সংঘাি শুরু িওো, প্রভকৃ্ষি সব কো র্িঃ 
নািারলাভারক খুরল বলল। 

মাক্ষেো লজারসফাইন কাক্ষিনী বলা লের্ কেরলও র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা 
অরনকিণ কো বলল না। ক্ষবস্মে-ক্ষবমুগ্ধ িারদে দৃক্ষষ্ট। ধীরে ধীরে িারদে ক্ষবস্মে-
ক্ষবমুগ্ধ লচারখ দুক্ষিন্তাে োো লনরম এল। বলল ওলিা, ‘ভাবী, আক্ষম একজন 
লদেরপ্রক্ষমক োক্ষেোন। ক্ষকন্তু িবু আক্ষম বলব, একটা দাক্ষেে পালরনে জরন্য 
পবনিপ্রমাণ ঝুাঁক্ষক লনো িাে ক্ষিক িেক্ষন। উক্ষন লকান ‘লা-ওোক্ষেে’ মাল নন লে, 
ইরছেমি লে লস িারক বযবিাে কেরব।’ 

ওলিা কো লের্ কোে আরিই মাক্ষেো লজারসফাইন িাে িজননী ওলিাে 
লিাাঁরট চাপা ক্ষদরে বলল, ‘ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনারক ‘লে’ ‘লস’ে দরল লফল না ওলিা। 
িাক্ষিোনা মধয এক্ষেোে মুসলমানরদে ক্ষবপরদ ক্ষনরজে ক্ষপিারক পেনন্ত কুেবানী 
ক্ষদরে লে সািােয করেরে, লকান ক্ষকেু ক্ষদরেই িাে মূলয আদাে িরব না।১ লস 
আিমদ মুসারক ক্ষনরজরক ক্ষনিঃরের্ করে ভারলারবরসরে, ক্ষকন্তু লকান দাক্ষব ক্ষনরে লস 
আিমদ মুসাে কারে দাাঁিােক্ষন। সবরেরর্ লে গুক্ষলটা  আমাে বুক ক্ষবদ্ধ কেরিা, লস 
গুক্ষলটা  ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনা ক্ষনরজে বুরক ক্ষনরে িাে ভার্াে ‘আিমদ মুসাে 

                                                 
১। এই কাতহনীর জন্নে সাইমুম তসতরন্জর ‘মধ্ে এতিয়ায় কাল মমঘ’ 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্ে।   
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ক্ষপ্রেিমা’লক েিা করে িাে ভারলাবাসা কি বি িাে প্রমাণ ক্ষদরেরে। লসই 
ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে লদো দাক্ষেে পালন কেরি লকান িযািরকই আমারদে বি 
করে লদখা উক্ষচি নে।’ 

‘বুঝলাম ভাবী। এ কাক্ষিনী লিামাে কারে আেও শুনরি চাই।’ 
‘আমারদে ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে জরন্য আমাে িবন িরছে। আিমদ মুসা 

িাক্ষিোনারক ক্ষক এই দৃক্ষষ্টরি লদরখ!’ 
‘অবশ্যই খালাম্মা। িাক্ষিোনাে মৃিযুে পে নীেব অশ্রুরি িারক ভাসরি 

লদরখক্ষে। বরলরেন, ‘িাক্ষিোনা শুধু ক্ষদরেই লিল, ক্ষনল না ক্ষকেু।’’ বলল মাক্ষেো 
লজারসফাইন। 

‘এখন আমারদে ক্ষক কেণীে আরে ভাবী? আিমদ মুসা ভাই েত্রুে িারি 
পরিরেন, এটা ধরে ক্ষনরেই আমারদে ক্ষকেু কো দেকাে ক্ষকনা?’ বলল ওলিা। 

‘আমো েক্ষদ ক্ষবক্ষছেন্ন িরে পক্ষি, িািরল ক্ষক কেব, এ বযাপারে আমাে প্রক্ষি 
িাে ক্ষনরদনে ক্ষেল, আক্ষম লেন ক্ষনক্ষদনষ্ট ক্ষিকানাে োক্ষক। ক্ষিক্ষনই আমারক খুাঁরজ 
লনরবন।’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 

‘ক্ষনক্ষদনষ্ট ক্ষিকানাটা ক্ষক?’ বলল ওলিা। 
‘আমারদে এক শুভাকাঙ্ক্ষীে কাে লেরক মরকাে একটা ক্ষিকানা আমো 

ক্ষনরে এরসক্ষে। লস ক্ষিকানারিই আমাে ওিাে কো।’ 
‘লটক্ষলরফান নাোে আরে?’ 
‘আরে।’ 
‘লটক্ষলরফান করে আপনাে মরকা উপক্ষস্থক্ষিে কো িারদে বরল োখা 

োে।’ 
‘দু’ক্ষদন আরি এ উরেরশ্য আক্ষম লসখারন লটক্ষলরফান করেক্ষেলাম। 

পাইক্ষন। লেকরর্নর্ ক্ষেপ্লাই লেরক জানলাম, ক্ষক এক কারজ িিাৎ মরকাে বাইরে 
লেরি িরেরে ওরদে।’ 

‘িািরল?’ 
‘দু’একক্ষদরনে মরধয মরকাে ফোসী দূিাবারস ক্ষিরে লখাাঁজ লনব। আিমদ 

মুসা ওখারনও লকান লমরসজ োখরি পারে।’ 
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ওলিা ও র্িঃ নািারলাভা দু’জরনই মাো নািল। র্িঃ নািারলাভা বলল, 
‘ক্ষিক মা, এটাই এখন প্রেম কেণীে।’ 

বরল একটু লেরম আবাে শুরু কেল, ‘ক্ষকন্তু মা, লিামাে চলারফো ক্ষনোপদ 
নে। লেট ক্ষবোরেে ললাকো পািলা কুকুরেে মি িরে আরে।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন খালাম্মা।’ 
‘আক্ষমও সারে োব মা। একটু েদ্মরবে ক্ষনরি িরব ভাবীরক। অসুক্ষবধা 

িরব না, সুপাে প্লাক্ষিরকে ক্ষকন মাক ভাবীে েরেরে।’ বলল ওলিা। 
‘ক্ষিক বরলরে ওলিা। লকান অসুক্ষবধা িরব না।’ বলল মাক্ষেো 

লজারসফাইন।  
র্িঃ নািারলাভা উরি দাাঁিাল। বলল, ‘োই, িাক্ষর্ রুরম একটু কাজ 

আরে।’ 
একটু লেরম ওলিারক লিয করে বলল, ‘িুক্ষম মাক্ষেোরক ক্ষনরে বািারনে 

ক্ষদক লেরক একটু লবক্ষিরে এস।’ 
‘িাে আরি আম্মা আক্ষম আরেো আক্ষলরেভা আপারক লটক্ষলরফান কেরি 

চাই।’ 
‘লবে।’ বরল র্িঃ নািারলাভা ঘরেে দেজাে ক্ষদরক পা বািাল। 
‘আরেো আক্ষলরেভা লক ওলিা?’ 
‘িাসান িাক্ষেরকে স্ত্রী। িাসান িাক্ষেকরক লচন?’ 
‘নাম শুরনক্ষে। ক্ষফক্ষলক্ষিন ক্ষবপ্লরব আিমদ মুসাে দক্ষিণ িি ক্ষেরলন।’ 
একটু লেরমই আবাে বলল, ‘নাম শুরন মরন িরছে, আরেো আক্ষলরেভা 

লসাক্ষভরেি লমরে। ক্ষক করে ক্ষবরে িরলা?’ 
‘আরেো আক্ষলরেভা উজরবক লমরে এবং অিযন্ত প্রক্ষিভাবান লিারেন্দা 

অক্ষফসাে ক্ষেরলন। িাসান িাক্ষেক লসাক্ষভরেিরদে িারি বন্দী িরে আরসন 
ক্ষফক্ষলক্ষিন লেরক লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেরন। আরেো আক্ষলরেভাে উপে ভাে পরি 
িাসান িাক্ষেকরক সংরোধন অেবা জে করে লনবাে। ক্ষকন্তু আরেো িাে লপ্ররম 
পরি োন এবং বযেন িন। বযেনিাে দারে বন্দীক্ষেক্ষবরে পািারনা িে আরেো 
আক্ষলরেভারক।’ োমল ওলিা। 
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‘লিামাে সারে পক্ষেচে ক্ষকভারব?’ 
‘আমাে আম্মা লে বন্দীক্ষেক্ষবরেে লে লসকেরন ক্ষেরলন, লসখারনই ক্ষনরে 

োওো িে আরেো আক্ষলরেভা ও লোকাইরেভা নারম আরেক লমরেরক। িােপে 
অরনক কো। আরেক ক্ষদন বলব। সংরিরপ ঘটনা িরলা, আরেো আক্ষলরেভা ও 
লোকাইরেভা আম্মাে পোমরেন লসখান লেরক পালান এবং আমারদে কারে ক্ষেরলন 
ফাক্ষিমা ফােিানা আপা িারদে সক্ষেরে না লনো পেনন্ত।’১ 

‘লস সমে আিমদ মুসাে সারে সািাৎ িেক্ষন?’ বলল মাক্ষেো 
লজারসফাইন। 

‘আিমদ মুসাে মূল লকন্দ্র িখন মধয এক্ষেো। োক্ষেোরিও এরসরেন। 
ক্ষকন্তু িাে সারে লদখা িওোে মি িিটা বি ক্ষকংবা লসৌভািযবান আমো ক্ষেলাম 
না।’ 

‘লিামাে এ কোগুরলা আিমদ মুসারক আক্ষম বলব। এখন চল, আরেো 
আক্ষলরেভারক লটক্ষলরফান কেরব। এ ক্ষদরকে খবেটা িাসান িাক্ষেরকে জানা 
দেকাে। মধয এক্ষেোে সাইমুম সিরোক্ষিিাে আসরি পারে।’ 

ওলিা িাে মারেে লেরখ োওো লমাবাইল লটক্ষলরফান িারি িুরল ক্ষনল। 
মরকাে ফোসী দূিাবারস মাক্ষেো লজারসফাইন িাে আইরর্ক্ষডটক্ষট কার্ন 

লদখারিই িেয অক্ষফসােক্ষট িািািাক্ষি উরি দাাঁক্ষিরে বাউ কেল িারক এবং 
িৎিণাৎ লস ইডটােকরম কো বলল োষ্ট্রদূরিে সারে। 

কো লের্ করেই বলল, ‘চলুন সম্মাক্ষনিা োজকুমােী। োষ্ট্রদিূ আপনাে 
জরন্য অরপিা কেরেন।’ 

িেয অক্ষফসােক্ষট মাক্ষেো লজারসফাইন ও ওলিারক সারে ক্ষনরে এক্ষিরে 
চলল। 

                                                 
১। আন্য়িা আতলন্য়ভা ও হাসান িাতরন্কর কাতহনীর জন্নে সাইমুম 
তসতরজ-৫ ‘রক্তাক্ত পাতমর’ দ্রষ্টব্ে।   
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োষ্ট্রদরূিে অক্ষফরস লপৌাঁোে পে লদখা লিল, োষ্ট্রদরূিে ক্ষপএস দাাঁক্ষিরে 
অরপিা কেরে িারদে জরন্য। 

োষ্ট্রদরূিে ক্ষপএস মাক্ষেো লজারসফাইনরদে স্বািি জাক্ষনরে োষ্ট্রদরূিে 
করিে দেজা খুরল ক্ষদল। 

মাক্ষেো লজারসফাইন এবং ওলিা প্ররবে কেল ঘরে। 
োষ্ট্রদিূ উরি দাাঁক্ষিরে িারদে স্বািি জানাল। 
বসাে পে কুেল ক্ষজোসা িরলা োষ্ট্রদিূ ও মাক্ষেো লজারসফাইরনে 

মরধয। 
িােপে মাক্ষেো লজারসফাইন সোসক্ষে প্রশ্ন কেল োষ্ট্রদিূরক, ‘সম্মাক্ষনি 

োষ্ট্রদিূ, আমাে জরন্য লকান লমরসজ আরে ক্ষকনা?’ 
োষ্ট্রদিূ উত্তে লদবাে আরি ক্ষজোসু দৃক্ষষ্টরি একবাে ওলিা আরেকবাে 

মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক িাকাল। 
বুঝরি লপরে মাক্ষেো লজারসফাইন বলল, ‘সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদিূ, এ ওলিা 

নািারলাভা। ও আমাে লবান, বন্ধুে মি। আমারদে লকান ক্ষকেু লিাপন লনই ওে 
কারে। আপক্ষন সব কোই বলরি পারেন।’ 

‘ধন্যবাদ, সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস লর্ানা লজারসফাইন। আপনাে আিাে কাে 
লেরক একটা লমরসজ লপরেক্ষে আমো।’ 

বরল একটা ক্ষচেকুট মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক এক্ষিরে ক্ষদরে বলল, 
‘আপক্ষন পিুন সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। িােপে কো আরে, বলব।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইরনে লচারখ-মুরখ উরিি। 
দ্রুি লস ক্ষচেকুটক্ষটে উপে লচাখ লবালাল। িারি ললখা, ‘মা লর্ানা, বাবা 

আিমদ মুসা, খুব খাোপ অবস্থাে এো োরখক্ষন। িবু এ জীবন অসিনীে। একটা 
করে মুিূিন একটা েুরিে মি। করব এে ইক্ষি িরব, ক্ষকংবা িরব না, ক্ষকেুই জাক্ষন 
না। লসাক্ষভরেিো সবরচরে লবক্ষে অরেনে কাঙাল। এেই সুরোি ক্ষনরে আমাে 
বন্দীখানাে একজন উাঁচু পেনারেে কমনচােীরক, লে বাইরে োিাোি করে, আমাে 
িীরেে আংক্ষট ক্ষদরে বে করেক্ষে। িাে মাধযরমই ক্ষচক্ষিক্ষট পািালাম। এখন লেরক 
প্রক্ষি লসামবাে লবলা এিােটাে টলিে পারকনে টলিে এরভক্ষনউ-এে মাঝামাক্ষঝ 
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২১নং কালভাটনক্ষটে লেক্ষলং-এ লাল জযারকট ও নীল ফলুপযাডট পো একজন 
ললাকরক বরস োকরি লদখরব। আে কালভারটনে দক্ষিণ লিািাে দক্ষিণমুখী িরে 
একটা লোট নীল মাইরক্রারক দাাঁক্ষিরে োকরি লদখরব। ঐ মাইরক্রারি উরি বসরল 
লাল জযারকটওোলা ললাকক্ষটও মাইরক্রারি উরি বসরব। িাে কারেই প্ররোজনীে 
সব কো শুনরব। পরে লস লিামারক বা লিামারদে লনক্ষভক্ষর্ক্ষভচ কনরভরডটে সামরন 
নাক্ষমরে ক্ষদরে চরল আসরব।’ 

ক্ষচেকুরটে ললখা লেরর্ দিখি। দিখিক্ষট ভারলা করে পেীিা করে 
লদরখও লকান ত্রুক্ষট লপল না মাক্ষেো লজারসফাইন। এটা আিােই দিখি। 

ক্ষচেকুটক্ষট পিাে পে িা ওলিাে িারি িুরল ক্ষদরে িাকাল োষ্ট্রদরূিে 
ক্ষদরক। বলল, ‘ক্ষচক্ষি পিলাম, বলুন এখন সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদিূ।’ 

‘দিখি সম্পরকন বলুন সম্মাক্ষনি ক্ষপ্ররেস।’ 
‘দিখি আমাে আিাে।’ 
‘আমো এ লমরসজ পাবাে পে ফযারে িা আপনাে পযাক্ষেরসে বাক্ষিরি 

পাক্ষিরেক্ষে। এ োিা আমো এ লমরসজ পাবাে পে দু’ক্ষট লসামবাে লপরেক্ষে। একক্ষট 
লমরসজ পাওোে পেক্ষদন, আরেকটা ক্ষেল িিকাল। দু’ক্ষদনই আমো আমারদে 
লিারেন্দা এরজডটরদে পাক্ষিরেক্ষে োিাে দু’ক্ষদক লেরক ক্ষিক এিােটাে ঐ ২১নং 
কালভাটন অক্ষিক্রম কোে জরন্য। োরি িাো লাল জযারকটওোলা ললাকক্ষট এবং 
িাে িাক্ষিরক লদখরি পাে। িারদে উপে ক্ষনরদনে ক্ষেল, েক্ষদ িাো লদখরি পাে, 
িািরল অরনক দূে লেরক িারক অনুসেণ করে ওরদে ঘাাঁক্ষটরক ক্ষচক্ষহ্নি কেরব। 
ক্ষকন্তু দু’ক্ষদরনে একক্ষদনও পাওো োেক্ষন লসই ললাক এবং লসই িাক্ষি। আমো মরন 
কেক্ষে, আিমদ মুসা এবং আপক্ষন লিরলই শুধু ঐ িারক এবং লসই িাক্ষিরক ঐ 
অবস্থাে পাওো োরব।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইন িৎিণাৎ লকান কো বলল না। ভাবল অরনকিণ। 
িােপে ধীরে ধীরে বলল, ‘আিমদ মুসা লনই এ সমে। আক্ষমই শুধু আক্ষে। বলুন 
ক্ষক কেণীে।’ 

‘আমারদে লিয সম্মাক্ষনি ক্ষপ্রে প্লাক্ষিক্ষনরক উদ্ধাে। এই উদ্ধারেে জরন্য 
প্ররোজন ওরদে ঘাাঁক্ষট ক্ষচক্ষহ্নি িওো। লিারেন্দা লাক্ষিরে আমো লসটাই 
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লচরেক্ষেলাম। িেক্ষন। এখন আমো মরন কেক্ষে, সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস েক্ষদ োন, 
িািরল ওো োরক ক্ষক না লদখা লেি। ওরদে লদখা লপরলই িারদে অনুসেণ কোে 
একটা সুরোি িরিা।’ 

‘আপনাে কো বুরঝক্ষে। ক্ষচক্ষিেও দাক্ষব এটাই। ক্ষকন্তু আক্ষম োব ক্ষকনা 
ক্ষসদ্ধান্ত লনবাে আরি একটা ক্ষবর্ে জানা দেকাে। লসটা িরলা, আপনারদে 
লিারেন্দা দল ক্ষচক্ষিে বক্তবয অনুসারে লাল জযারকটওোলা এবং িাে িাক্ষিে লদখা 
লপল না লকন?’ 

‘লসটাই লিা আমো বুঝরি পােক্ষে না। অবরেরর্ আমো মরন কেক্ষে, 
সম্মাক্ষনি ক্ষপ্ররেস লিরল ক্ষচক্ষিে বক্তবয সিয িরি পারে।’ 

‘ক্ষকন্তু লিারেন্দা দল লিরল িা সিয িরলা না লকন? এ প্ররশ্নে সমাধান না 
করে ওক্ষদরক পা বািারনা আক্ষম মরন কক্ষে ক্ষবপিনক িরব।’ 

‘লকন?’ 
‘আপনাে লিারেন্দাো লাল জযারকটওোলা ও িাে িাক্ষিরক না পাবাে 

ক্ষিনক্ষট কােণ িরি পারে। এক, লাল জযারকটওোলা ঐ দু’ক্ষদন লকান কােরণ 
আরসক্ষন। দুই, আপনাে লিারেন্দা দল ক্ষিক ক্ষেরপাটন লদেক্ষন। এবং ক্ষিন, লাল 
জযারকটওোলা এরসক্ষেল, ক্ষকন্তু আপনাে লিারেন্দা দরলে উপক্ষস্থক্ষি লটে লপরে 
সরে পরিরে। এখন লদখা দেকাে, এ ক্ষিনক্ষট কােরণে লকানক্ষট সরিযে সবরচরে 
কাোকাক্ষে িরি পারে।’ 

‘ধন্যবাদ সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। আক্ষম আপনাে সারে একমি। ক্ষকন্তু এ 
ক্ষিনক্ষট কােরণে লকানক্ষট সরিযে কাোকাক্ষে িরি পারে? প্রেমক্ষট সিয িওো 
স্বাভাক্ষবক নে। ক্ষিিীেক্ষটে সারে সরিযে লকান দূেবিনী সম্পকনও লনই। এ ক্ষদক 
লেরক িৃিীে কােণক্ষট অরপিাকৃি সরিযে কাোকাক্ষে িরি পারে। ক্ষকন্তু প্রশ্ন িরলা, 
লিারেন্দা দরলে উপক্ষস্থক্ষি লাল জযারকটওোলা লটে পারব ক্ষক করে?’ 

‘টলিে এরভক্ষনউ-এে দুই প্ররবে (অন্তি পারকন) পরে পািাো বসারনা 
োকরল লটে পাওো কক্ষিন নে।’ 

‘এটা েক্ষদ সিয িে, িািরল বলা োে ক্ষচক্ষিে মাধযরম ফাাঁদ পািা িরেরে।’ 
‘িা জাক্ষন না। ক্ষকন্তু এ েকম ধােণা কো অসংিি নে।’ 
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‘ধন্যবাদ সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। আপক্ষন ক্ষিক বরলরেন।’ 
বরল মুিূিনকাল োমল োষ্ট্রদিূ। িােপে বলল, ‘িািরল এখন ক্ষক কেণীে 

আমারদে?’ 
একটু ভাবল মাক্ষেো লজারসফাইন। বলল, ‘আিামী লসামবাে সকাল 

আটটা-ন’টাে ক্ষদরক টলিে এরভক্ষনউ-এে দু’প্রারন্ত পািাো বসারি পারেন। 
োরদে দাক্ষেে িরব লাল জযারকটওোলা ললাক েখনই িাে লোট মাইরক্রা ক্ষনরে 
টলিে এরভক্ষনউ-এে লসই কালভাটন-এে ক্ষদরক োরব, িখন দু’প্রান্ত লেরক িারক 
ললাজ করে ধরে লফলা অেবা িারক অনুসেণ কো।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইন োমরিই আনরন্দ োষ্ট্রদূি উরি দাাঁিাল এবং 
িাক্ষসমুরখ মাক্ষেো লজারসফাইনরক বাউ করে বলল, ‘আক্ষম আপনারক অক্ষভনক্ষন্দি 
কেক্ষে সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। আমারদে বুেবন োজকুমােীে জরন্য আক্ষম লিৌেবরবাধ 
কেক্ষে। এই বুক্ষদ্ধটা আমাে এবং আমারদে লিারেন্দারদে মাোে আরসক্ষন।’ 

‘ধন্যবাদ সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদিূ।’ 
বরল একটু োমল। শুরু কেল আবাে, ‘আমারদে ধরে ক্ষনরি িরব, লাল 

জযারকটওোলা েখন িাে মাইরক্রা ক্ষনরে টলিে এরভক্ষনউরি প্ররবে কেরব, 
িখন িারদে িেফ লেরকও এরভক্ষনউ-এে দুই প্রারন্ত পািাো বসারনা িরব। িারদে 
লমাকাক্ষবলােও প্রস্তুক্ষি আমারদে োকরি িরব। িরব আমাে মরি, লাল 
জযারকটওোলা টলিে এরভক্ষনউরি প্ররবরেে সারে সারেই েক্ষদ িারক দুই প্রান্ত 
লেরক ললাজ কো িে, িািরল ওরদে পািাোে লমািারেন ললাকো সািারেয আসাে 
সুরোি পারব না।’ 

‘সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস, আপনাে পোমেন আমো অিরে অিরে পালন 
কেব। আপক্ষন সবক্ষদক ক্ষচন্তা করেরেন। আমাে মন বলরে, আমো সফল িরবা। 
ঈশ্বে সািােয করুন।’ 

‘আক্ষমন। আমো এবাে উিরি পাক্ষে?’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
‘সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেরসে ক্ষিকানাটা...।’ কো সমাপ্ত না করেই লেরম লিল 

োষ্ট্রদিূ। 
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মাক্ষেো লজারসফাইন উরি দাাঁক্ষিরে িাসরি িাসরি বলল, ‘আপনাে 
লিারেন্দাো লিা অনুসেণ কেরবই।’ 

োষ্ট্রদিূও উরি দাাঁক্ষিরেরে। অপ্রক্ষিভ করণ্ঠ লস বলল, ‘মাফ কেরবন 
সম্মাক্ষনিা োজকুমােী। আমো ক্ষিক মরন না কেরলও দাক্ষেে ক্ষিরসরব অরনক কাজ 
কেরি িে।’ 

‘ধন্যবাদ। লিারেন্দা পািারনাে দেকাে লনই।’ 
বরল একটা ক্ষচেকুট োষ্ট্রদরূিে ক্ষদরক এক্ষিরে ক্ষদরে বলল, ‘এই লমাবাইল 

নাোরে লখাাঁজ কেরল আমারক পারবন। শুধু আপনাে বযবিারেে জরন্য এটা।’ 
ক্ষচেকুটক্ষট িারি ক্ষনরে োষ্ট্রদিূ বলল, ‘অরনক ধন্যবাদ সম্মাক্ষনিা 

ক্ষপ্ররেস।’ 
িােপে ওলিাে ক্ষদরক িাক্ষকরে বলল, ‘অরনক ধন্যবাদ এই ক্ষভক্ষজরটে 

জরন্য। আো কক্ষে আসরবন আবাে।’ 
‘ওরেলকাম সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদূি। অরনক ক্ষকেু ক্ষেরখক্ষে আপনারদে 

আরলাচনাে।’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ও ওলিা দু’জরনই োষ্ট্রদূরিে ঘে লেরক লবক্ষেরে 

এল। োষ্ট্রদিূ দূিাবারসে লভিরেে িাক্ষি বাোন্দা পেনন্ত এরস িারদেরক ক্ষবদাে 
জানারলা। 

িাক্ষিে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসল ওলিা। পারেে ক্ষসরট মাক্ষেো লজারসফাইন। 
িাক্ষিরি উরিই মাক্ষেো লজারসফাইন সুপাে প্লাক্ষিরকে ক্ষকন মুরখােক্ষট পরে 
ক্ষনরেরে। 

িাক্ষি লবক্ষেরে এল দূিাবারসে লিট ক্ষদরে। 
চলরি শুরু কেল ওলিাে িাক্ষি। 
‘ভাবী, আিমদ মুসা ভাইরেে পেন্দরক আক্ষম লমাবােকবাদ জানাক্ষছে। 

লিামাে কো শুরন মরন িরলা, িুক্ষম আে এক আিমদ মুসা।’ 
‘িুক্ষম সূরেনে সারে মাক্ষটে প্রদীরপে িুলনা কেে ওলিা।’ 
‘মাক্ষটে প্রদীরপে সারে সূরেনে কখনও ক্ষমলন িে না ভাবী। আল্লাি িা 

করেন না।’ 
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‘োক এসব কো, এস সমস্যা ক্ষনরে ভাক্ষব।’ 
‘লিামাে ক্ষিকানা িুক্ষম দূিাবারস োখরল না লকন? লে লমাবাইরলে নাোে 

িুক্ষম ক্ষদরল, িা একক্ষট সাংরকক্ষিক নারম লনো এবং এে লকান োউডর্ অযারড্রস 
লনই।’ 

‘লোন, দূিাবাসগুরলা অক্ষধকাংে লিরত্রই একটা করে ক্ষচক্ষিোখানা। 
সবাই এখারন আমাে বন্ধু নাও িরি পারে। এখারন রুে সেকারেে ললাক লেমন 
োকরি পারে, লিমক্ষন োকরি পারে লেট ক্ষবোরেে ললাকও। িারদে িারি আমাে 
ক্ষিকানা োওো ক্ষক ক্ষিক?’ 

‘ধন্যবাদ ভাবী। আক্ষম এ ক্ষদকটা ভাবরিই পাক্ষেক্ষন।’ 
বরল একটু লেরমই আবাে শুরু কেল, ‘আছো ভাবী, োষ্ট্রদিূ লিামারক 

‘লর্ানা লজারসফাইন’ বলল লকন?’ 
িাসল মাক্ষেো লজারসফাইন। বলল, ‘আমাে প্রকৃি নাম ‘মাক্ষেো 

লজারসফাইন লুই’ বরট, ক্ষকন্তু আমাে র্াক নাম ‘লর্ানা’। িাই সবাই আমারক 
‘লর্ানা লজারসফাইন’ ক্ষিরসরবই জারন। আে োজকীে নাম ‘মাক্ষেো লজারসফাইন 
লুই’-এে চাইরি সাধােণ নাম ‘লর্ানা লজারসফাইন’ আমাে ভারলা লারি।’ 

‘ক্ষকন্তু ‘মাক্ষেো লজারসফাইন’ নাম িাজাে গুণ লবক্ষে ভারলা লািরে আমাে 
কারে।’ 

‘আিমদ মুসাও িা-ই বরলন।’ 
‘িুক্ষম এখন ক্ষক বল?’ 
‘আমােও ভারলা লািরি শুরু করেরে।’ লিরস বলল লর্ানা। 
‘লিামাে র্াক নামও ‘মাক্ষেো’ অেবা ‘লজারসফাইন’ িওো উক্ষচি।’ 
‘কােণ?’ 
‘লর্ানা নামটা িালকা, কুল োত্রীে জরন্য মানাে।’ 
‘ক্ষিক আরে, লকান নারমই আমাে আপক্ষত্ত লনই।’ 
বরল একটু লেরমই আবাে বলল, ‘এবাে এস, সমস্যা ক্ষনরে আরলাচনা 

কক্ষে।’ 
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‘লসামবারে লিা লিারেন্দারদে োষ্ট্রদিূ সারিব পািারছেন। আমারদে ক্ষক 
ক্ষকেু কেণীে আরে?’ 

‘চল আমো টলিে এরভক্ষনউ ক্ষদরে ক্ষফক্ষে। লদরখ োই জােিাটা। ক্ষকেু 
কোে আরে ক্ষকনা লবাঝা োরব।’ 

‘ক্ষিক আরে।’ 
েুরট চলল ওলিাে িাক্ষি। 
 
 
 
পেবিনী লসামবাে। 
সকাল দেটা। 
সারদাভাো ক্ষেং লোর্-এে একক্ষট লমাটেসাইরকল ভািাে েপ লেরক 

একটা লমাটেসাইরকল টলিে পারকন প্ররবে কেল। েুরট চলল পারকনে অভযন্তরে। 
কক্ষমউক্ষনি আমরল পারকন লমাটেসাইরকল বযবিাে ক্ষনক্ষর্দ্ধ ক্ষেল। এখন 

লস আইন অরনকখাক্ষন ক্ষেক্ষেল কো িরেরে। এখন মক্ষিলারদে জরন্য ক্ষকংবা মক্ষিলা 
বা ক্ষেশু সারে পুরুর্রদে জরন্য পারকন লমাটেসাইরকল বযবিাে তবধ কো িরেরে। 

লমাটেসাইরকলক্ষট পারকনে মাঝামাক্ষঝ জােিাে টলিে এরভক্ষনউ লেরক 
একে’ িজ পক্ষেমাণ পক্ষিরম বৃত্তাকাে ফলুিাে লেরক সৃষ্ট লঝারপে পারে এরস 
োমল। 

লমাটেসাইরকল লেরক প্রেরম নামল লর্ানা। লস লপেরনে ক্ষসরট ক্ষেল। 
িােপে নামল ওলিা। লসই চালাক্ষছেল লমাটেসাইরকল। 

নামাে পে ওলিা লমাটেসাইরকল লিরল ক্ষনরে ফলুিারেে বৃরত্তে মরধয 
োখল। লক কেল িাক্ষি। 

দু’জরনে মাোে লমাটেসাইরকরলে লিলরমট। লিলরমট খুরল ওো 
লমাটেসাইরকরল লেরখ ক্ষদল। 
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লর্ানা ক্ষকংবা ওলিা কাউরকই লচনাে লকান উপাে লনই। দু’জরনে মুরখই 
ক্ষকন মুরখাে। দু’জরনই লখরলাোিী লচিাোে আধা সুন্দেী লচৌকস মক্ষিলারি 
পক্ষেণি িরেরে। 

লে লঝারপ িাো লমাটেসাইরকল োখল, লসখান লেরক আেও ক্ষকেু পুরব 
আরেকক্ষট লঝাপ লদখা োরছে। ক্ষিক ওটা লঝাপ নে। বৃত্তাকাে ঝাউিারেে সাক্ষে। 

লর্ানা ও ওলিা গুক্ষট লমরে দ্রুি ঝাউিারেে লসই লঝারপে ক্ষদরক চলল। 
উাঁচু বৃরিে লমাটা লমাটা কারণ্ডে আিাল ক্ষনরে ক্ষনরে িাো চলল। 
ঝাউ িারেে আিারল লপৌাঁরে িাো লদখল, টলিে এরভক্ষনউ-এে ২১ 

নেে কালভাটন ক্ষত্রে িরজে মি দূরে। মাঝখারন করেকটা উাঁচু বৃি। িারেে োখা-
প্রোখা অরনক উপরে। িাই করেকটা লমাটা কাণ্ড োিা দৃক্ষষ্টপেরক বাাঁধা লদবাে 
আে ক্ষকেু লনই। 

লর্ানা ও ওলিা কালভারটনে উপে লচাখ লেরখ লঝারপে আিারল অবস্থান 
ক্ষনল। 

একুে নেে কালভাটনক্ষটে মি আেও চক্ষল্লেক্ষট কালভাটন আরে পারকনে মধয 
ক্ষদরে প্রলক্ষেি টলিে এরভক্ষনউরি। লকানটােই প্রস্থ পাঁক্ষচে-ক্ষিক্ষেে ফরুটে লবক্ষে 
নে। কালভাটনগুরলা আসরল লাইওভারেে মি। পারকন লবিারনা মানুর্রদে োিা 
ক্রস কেরি না িে, লস জন্যই এগুক্ষল তিক্ষে িরেরে। কালভারটনে ক্ষনচ ক্ষদরে পারকনে 
পারে চলা পে, পােে ক্ষবোরনা। 

লর্ানা ও ওলিা েখন লসই লঝারপ ওাঁৎ লপরি বসল, িখন লবলা সারি 
দেটা। 

ক্ষিক েখন লবলা ১০টা ৪০ ক্ষমক্ষনট, িখন ক্ষবস্মরেে সারে লর্ানা ও ওলিা 
লিয কেরলা, টলিে এরভক্ষনউ ক্ষদরে চলমান একটা জীপ লেরক দু’জন ললাক 
িক্ষিরে পিল োিাে। িােপে োিা লেরক লনরম এল পারকন। 

কালভাটন লেরক সাি-আট িজ দূরেে পাোপাক্ষে প্রাে দু’ক্ষট িারেে লমাটা 
কারণ্ডে আিারল এরস িাো ঘাপক্ষট লমরে বসল। 

‘ওো ক্ষক লেট ক্ষবোরেে পি, না আমারদে পি?’ বলল ওলিা লর্ানাে 
কারন কারন। 
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‘ক্ষনক্ষিি, ওো আমারদে পি নে।’ 
‘িািরল লিা লদখা োরছে, েত্রুপি োিাে দু’প্রারন্ত পািাো বসারনা 

োিাও বািক্ষি ললাক আজ ক্ষনরোি করেরে।’ 
‘লবাঝা মুেক্ষকল, িি দু’ক্ষদনও িেরিা ওো ক্ষেল এই ভারব িারেে 

আিারল।’ 
‘িরিও পারে।’ 
আে লকান কো না বরল িারিে বযাি লেরক বন্দুরকে ক্ষকেু পাটনস লবে 

কেল এবং সংরোজন কেরি ললরি লিল। 
সংরোজন লের্ িরল লদখা লিল, খাট বযারেরলে একক্ষট স্বেংক্ষক্রে 

োইরফল। 
োইরফলক্ষট িাক কেরলা লর্ানা ২১নং ব্রীরজে ক্ষদরক। 
ক্ষিক সকাল সারি দেটাে একটা নীল মাইরক্রারক দক্ষিণ ক্ষদক লেরক 

একুে নাোে কালভারটনে ক্ষদরক আসরি লদখা লিল। িাে পঞ্চাে িজ লপেরনই 
আে একটা জীপ। 

মাইরক্রা একুে নাোে কালভারটনে লিািাে লপৌাঁেল, িখন উত্তে ক্ষদক 
লেরক আরেকটা জীপ িাে প্রাে পঞ্চাে িজ সামরন এরস দাাঁক্ষিরেরে। 

লর্ানা ক্ষফস ক্ষফস করে ওলিারক বলল, ‘আমারদে লিারেন্দারদে টাইক্ষমং 
চমৎকাে। ক্ষিক সমরে ক্ষিক জােিাে মাইরক্রারক ক্ষঘরে লফরলরে। 

‘ঐ দু’ক্ষদন ঐ নীল মাইরক্রা এল না, আজ আসাে বযাখযা ক্ষক?’ বলল 
ওলিা। 

‘মাইরক্রাক্ষটরক েক্ষদ এইভারব সংরি সংরি ফরলা না করে লসই এিােটাে 
ক্ষনধনাক্ষেি সমরে দু’ক্ষদক লেরক দুরটা িাক্ষি একুে নাোে কালভারটনে ক্ষদরক আসি, 
িািরল মাইরক্রাক্ষটরক এইভারব লপি না।’ 

‘লকাোে লেি?’ 
‘এই প্ররশ্নে জবাব আমাে কারে এখনও িষ্ট নে ওলিা।’ 
লর্ানা ও ওলিা কো বলক্ষেল ক্ষকন্তু িারদে দৃক্ষষ্ট ক্ষনবদ্ধ ক্ষেল মাইরক্রাক্ষটে 

ক্ষদরক। 
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মাইরক্রাক্ষট দাাঁক্ষিরে পরিরে একুে নাোে কালভারটনে দক্ষিণ লিািাে। 
দু’ক্ষদক লেরক দু’ক্ষট জীপ এরভক্ষনউ-এে একই ললন ধরে মাইরক্রাে ক্ষদরক 

আসক্ষেল। 
এিিরণ মাইরক্রা িাে ক্ষবপদ লটে লপরে লিরে। 
মাইরক্রাক্ষটে মাো লবাাঁ করে পক্ষিম ক্ষদরক ঘুরে লিল এবং দ্রুি এরভক্ষনউ 

লেরক কালভারটনে লিািা লঘাঁরর্ পক্ষিমপারে পারকন লনরম এল। 
পারকনে পৃষ্ঠরদে লেরক এরভক্ষনউ উাঁচু প্রাে পাাঁচ ফটু, িরব কালভারটনে 

জােিাে উচ্চিা প্রাে সাি ফুরটে মি। 
পারকনে মাক্ষটরি লনরমই মাইরক্রাক্ষট আবাে পুব ক্ষদরক ঘুরে কালভারটনে 

ক্ষনরচ প্ররবে কেরি োক্ষছেল। 
লর্ানা দ্রুি বলল, ‘ওলিা, লিামাে প্ররশ্নে উত্তে পাওো লিরে। আরিে 

দুই লসামবাে মাইরক্রাক্ষট েত্রুে িক্ষিক্ষবক্ষধে খবে লপরে এইভারব কালভারটনে 
িলাে লুক্ষকরে ক্ষেল।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন ভাবী।’ 
মাইরক্রাক্ষট পুব ক্ষদরক টানন ক্ষনরিই দক্ষিণ ক্ষদক লেরক আসা জীপ লেরক 

একটা গুক্ষল মাইরক্রাে সামরনে চাকা গুাঁক্ষিরে ক্ষদল।’ 
মাইরক্রাক্ষট আে এক ইক্ষঞ্চও সামরন না এক্ষিরে বরস পিল। 
দু’ক্ষদক লেরক দুই জীপই িখন কালভাটনক্ষটে দু’পারেে লিািাে এরস 

দাাঁক্ষিরেরে।  
টাোে ফরুটা িওো মাইরক্রাবাসক্ষট বরস পিরিই মাইরক্রাে ড্রাইক্ষভং 

ক্ষসরটে দেজা খুরল লিল। লাল জযারকটওোলা একজন ললাক ড্রাইক্ষভং ক্ষসট লেরক 
লাক্ষফরে পরিই উবু িরে লদৌাঁি ক্ষদল এবং এরস আেে ক্ষনল লসই দু’ক্ষট িারেে 
আিারল। 

ক্ষেভলভাে িারি লনরম পরিক্ষেল দুই জীপ লেরক চােজন।  
িাো িাক্ষি লেরক নামাে সারে সারে িারেে আিারল পুব লেরক লুকারনা 

ললাক দু’ক্ষট ব্রােফাোে কেল লসক্ষদক লিয করে। 
জীপ লেরক নামা ললাক চােজন সংরি সংরি জীরপ উরি লিল। 
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ক্ষিক এই সমেই টলিে এরভক্ষনউ-এে দু’ক্ষদক লেরক দু’ক্ষট মাইরক্রা েুরট 
এল। 

জীপ দু’ক্ষটে কাোকাক্ষে এরস ওো ব্রােফাোে কেল জীপ দু’ক্ষটরক লিয 
করে। 

জীপ দু’ক্ষট লেরক লকান পাো গুক্ষল িরলা না। 
লর্ানা বলল, ‘লিারেন্দা চােজন আত্মেিাে লকৌেল ক্ষনরেরে। মরন িে 

িারদে কারে ক্ষেভলভাে োিা লকান অস্ত্র লনই।’ 
মাইরক্রা দু’ক্ষট লেরক দু’জন দু’জন করে চােজন ললাক লনরম এল। ওরদে 

িারি লিনিান। 
লনরমই লিনিানধােী চােজরনে দু’জন পরকরট িাি ক্ষদরে লবে কেল 

ক্ষক্ররকট বরলে মি লিালাকৃক্ষি একটা কাল বস্তু। 
আাঁৎরক উিল লর্ানা। বলল, ‘সবননাে, ওো লেরনর্ চাজন কেরি োরছে 

জীরপ। জীপসরমি চােজন লিারেন্দাই ধ্বংস িরে োরব।’ 
সমে নষ্ট করেক্ষন লর্ানা। কো বলরি বলরিই োইরফল িাক কেল 

প্রেরম দক্ষিরণে জনরক। ‘ক্ষবসক্ষমল্লাি’ বরল প্রেম গুক্ষল েুাঁরিই দ্রুি বযারেল 
উত্তরেে ললাকক্ষটে ক্ষদরক ঘুক্ষেরে ক্ষনরে আরেকটা গুক্ষল েুাঁিল। 

লেরনর্ধােী দু’জরনে িাি লেরনর্সি মাো পেনন্ত উরিক্ষেল জীপ দু’ক্ষট 
লরিয। লস পেনন্তই। িাি দু’ক্ষট আে এরিারি পােল না। দু’জরনে মাোই গুাঁরিা 
িরে লিল দু’ক্ষট গুক্ষলরি। 

িারদে সােী দু’জন লিনিানধােী পক্ষিম ক্ষদরক একবাে িাক্ষকরেই দ্রুি 
উরি লিল িাক্ষিরি এবং িাক্ষিে কভাে ক্ষনরে লিনিান িুলল। ফাোে কেল 
লিযিীনভারব। 

এক্ষদরক লপেন লেরক গুক্ষলে েব্দ শুরনই িারেে আিারল দাাঁিারনা ক্ষিনজন 
ঘুরে দাাঁক্ষিরেক্ষেল। িারদে মরধয ক্ষেল আিংক্ষকি ও ক্ষবমূঢ় ভাব। িাো লেন গুক্ষলে 
ক্ষিক ললারকেনটা ক্ষচক্ষহ্নি কেরি পােক্ষেল না। িারদে সামরনও অরনকগুরলা িাে 
এবং িােপে ঝাউ-এে লঝাপ। 
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ক্ষিিীে গুক্ষলক্ষট করেই লর্ানা োইরফরলে বযারেল ঘুক্ষেরে ক্ষনরেক্ষেল এই 
ক্ষিনজন ললারকে ক্ষদরক। ক্ষিনজরনে মুিূিনকারলে ক্ষসদ্ধান্তিীনিাে সুরোি েিণ 
কেরলা লর্ানা। পে পে গুক্ষল কেল দু’ক্ষট দুই লিনিানধােীে লরিয। বসা 
অবস্থারিই দু’জন বুরক গুক্ষলক্ষবদ্ধ িরে ক্ষেটরক পিল িারেে পারে। 

লাল জযারকটধােী উরি লদৌাঁি ক্ষদরে পালাক্ষছেল। লর্ানা িাে পারে গুক্ষল 
কেল িারক জীবন্ত ধেরি িরব এই লরিয। 

গুক্ষল লখরে ললাকক্ষট পা লচরপ ধরে িিািক্ষি ক্ষদরি লািল। 
এ সমে ক্ষেভলভারেে দু’ক্ষট গুক্ষলে েব্দ শুনল মাইরক্রা দু’ক্ষটে ক্ষদক লেরক। 
ওক্ষদরক িাকাল লর্ানা ও ওলিা। লদখল, মাইরক্রাে লখালা দেজা ক্ষদরে 

লাক্ষফরে পিরে অবক্ষেষ্ট লিনিানধােী দু’জন। িারদে িারি লিনিান লনই। 
উত্তরেে জন লাক্ষফরে পিাে সারে সারেই হ্াডর্ লেরনরর্ে ক্ষবরফােণ 

িরলা। উরি লিল িাে লদি। 
আে দক্ষিরণে জন ক্ষনরচ লাক্ষফরে পরি বাম িাি ক্ষদরে র্ান িাি লচরপ 

ধরে লদৌাঁি ক্ষদক্ষছেল পালাবাে জরন্য। মাইরক্রাে আিাল লেরক দ্রুি লবক্ষেরে আসা 
দু’জন লিারেন্দা িারক ধরে লফলল এবং লটরন িারক জীরপ িুলল। 

ক্ষিনজন লিারেন্দা েুরট এল আিি িরে পরি োকা লাল 
জযারকটওোলাে কাে। 

লর্ানা এবং ওলিাও লবক্ষেরে এরসক্ষেল লঝারপে আিাল লেরক। করেক 
ধাপ সামরন এক্ষিরে লিারেন্দারদে লিয করে ফোসী ভার্াে বলল, ‘ধো পিা 
লেরক েিা পাওোে জরন্য ও ক্ষনিে পটাক্ষসোম সাোনাইর্ জািীে ক্ষকেু লখরেরে। 
আপনাো িািািাক্ষি োন। লদখুন ঐ বন্দীে োরি এই একই পক্ষেণক্ষি না িে।’ 

কো শুরনই দু’জন েুটল িাক্ষিে ক্ষদরক। একজন দাাঁক্ষিরে োকল। িাে 
মাো ক্ষনচু। লর্ানাে ক্ষদরক একটা বাউ করে ক্ষবনীি করণ্ঠ বলল, ‘মিামান্যা ক্ষপ্ররেস, 
আমো কৃিে। আমারদে চােজরনে জীবন আপক্ষন েিা করেরেন।’ 

‘আপক্ষন এ কো ক্ষচরন বলরেন, না না-ক্ষচরন বলরেন?’ 
‘আমারদে বুেবন ক্ষপ্ররেস পাাঁচ ক্ষফট সাি ইক্ষঞ্চ লো এবং িাে ফোসী 

উচ্চােণ সম্রােী লজারসফাইরনে মি।’ 
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‘ধন্যবাদ।’ বরল লর্ানা ওলিাে ক্ষদরক লচরে বলল, ‘চল, আমো ক্ষফক্ষে 
লমাটেসাইরকরলে স্থারন।’ 

লর্ানা িাাঁটরি শুরু করেরে। ওলিাও। 
িাাঁটরি িাাঁটরি বলল, ‘বুঝলাম না, লিারেন্দা অক্ষফসাে ‘বুেবন ক্ষপ্ররেস’ 

বলল লকন?’ 
‘আমারদে োজবংেরক ‘িাউজ বুেবন’ বলা িে।’ 
‘আে সম্রােী লজারসফাইন লনরপাক্ষলেরনে স্ত্রী, িাই না?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
টলিে পাকন পাে িরে ওলিা লমাটেসাইরকল লেরি েখন সারদাভাো 

ক্ষেং লোরর্ পাকন কো ক্ষনরজরদে িাক্ষিরি উিল, িখন ওলিা বুক ভরে একটা 
ক্ষনিঃশ্বাস ক্ষনরে বলল, ‘এিিরণ স্বক্ষি লবাধ কেক্ষে। মরন িরছে, মারেে মুখ িািরল 
লদখরি পাব।’ 

‘লকন, আে কােও মুখ লদখরি ইরছে িে না?’ 
‘ওটা ক্ষবোপন ক্ষদরে বলাে মি নে ভাবী।’ 
‘িািরল আরে নাক্ষক?’ 
‘বলব না। লিামারক আমাে সারে োকরি িরব এবং িা আক্ষবষ্কাে কেরি 

িরব।’ 
‘চযারলে েিণ কেলাম।’ 
‘ক্ষিক আরে।’ ওলিাে মুরখ দুষ্টু িাক্ষস। 
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৬ 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ভূ-িভনস্থ োউডর্ ললারে ক্ষভআইক্ষপ ক্ষলফট লেরক 

নামল এক মুরখােধােী। িাে লপেরন সামক্ষেক লপাোক পো দু’জন প্রিেী। 
িারদে িারি ললরটি মরর্রলে িুদ্রাকৃক্ষি লমক্ষেনিান। এ বহুমুখী লমক্ষেনিান এক 
ক্ষমক্ষনরট পাাঁচে গুক্ষল বর্নণ কেরি পারে। 

মুরখােধােীে পেরন োজকীে লপাোক। জােো লে লপাোক পেরিা লসই 
লপাোক। পারেও লসই োজকীে জুিা। 

ক্ষলফট লেরক লনরম লপেরন না িাক্ষকরেই মাো লসাজা লেরখ ক্ষনরদনে ক্ষদল, 
‘ক্ষলফট লক কো িরেরে?’ 

কো হুংকারেে মি লোনাল। 
লপেরনে প্রিেীরদে একজন বাউ করে বলল, ‘মিামান্য প্রভু আইভান, 

আক্ষম ক্ষনজ িারি লক করেক্ষে।’ 
‘এটাও লক করে দাও।’ 
বরল সামরন পা বািাল মুরখােধােী। িাে িাাঁটাে িাইলও োজকীে। 
িাে লপেরন লপেরন দু’জন ক্ষনোপত্তা িার্ন। হ্াডর্ লমক্ষেনিারনে ক্ষরিারে 

িারদে িাি। একজন িাাঁটরে সামরন িাক্ষকরে আে একজন লপেন ক্ষফরে। 
মুরখােধােী োরছে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনো লেক্ষদরক আরে, লসক্ষদরক। লস 

ক্ষিরে প্ররবে কেল কযাোক্ষেনরদে কক্ষেরর্ারে। দাাঁিাল ক্ষিরে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে 
দেজাে। 

দেজাে ক্ষর্ক্ষজটাল লরকে ক্ষনক্ষদনষ্ট লবািারম নক কেল মুরখােধােী। খুরল 
লিল দেজা। 

ইক্ষজ লচোরে িা এক্ষলরে বই পিক্ষেল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। দেজা খুরল 
োওো লদরখ লসাজা িরে বরসরে লস। 
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প্রেরমই িাে লচাখ ক্ষিরে পিল মুরখােধােীে উপে। মুরখে লসানালী 
মুরখাে োিা সবটা লপাোকই ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’ মারন জাে চিেুন আইভারনে 
মি। 

চমরক উিল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। এই ক্ষক িািরল লেট ক্ষবোরেে প্রধান! 
লে ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’ লসরজ বরসরে! 

মুরখােধােীে করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘কযাোক্ষেন, লবক্ষেরে এস।’ 
ক্ষবক্ষস্মি িরলা কযাোক্ষেন, কো বলাে িাইল জােরদে মি। লেন লকান 

োত্রা িারন লকউ জারেে অক্ষভনে কেরে। 
ধীরে ধীরে ক্ষবস্মরেে স্থান লক্রাধ এরস দখল কেল। িুব্ধ করণ্ঠ ক্ষপ্ররেস 

কযাোক্ষেন বলল, ‘ক্ষেষ্টিা বজাে লেরখ কো বলরল খুক্ষে িরবা।’ 
মুরখােধােীে করণ্ঠ আরিে মিই ধ্বক্ষনি িরলা, ‘কযাোক্ষেন, লবক্ষেরে 

এস।’ 
‘ভারলা ভারব কো বলুন। আক্ষম জননক কযাোক্ষেন নই, ক্রাউন ক্ষপ্ররেস 

কযাোক্ষেন।’ 
‘আক্ষম আইভান, আক্ষম ক্ষনরজ র্াকক্ষে, এটাই েরেষ্ট।’ 
‘েৃিাল ক্ষসংরিে মুরখাে পেরলই ক্ষসংি িে না। লস েৃিালই োরক।’ 
হুংকাে ক্ষদরে উিল মুরখােধােী আইভান। লেন পাওোেফলু 

লাউর্িীকারে লকউ ক্ষচৎকাে করে উিল। বলল, ‘আমাে সারেে এো লিামাে 
িারে িাি ক্ষদরি পােরল খুক্ষে িরব। লসটাই কেরবা, িুক্ষম লবক্ষেরে না আসরল।’ 

‘লকাোে লবরুরবা?’ 
‘লিামাে গুরুজন প্লাক্ষিক্ষনে ঘরে। ক্ষকেু কো বলব লিামারদে দু’জনরক।’ 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন োজকীে পদরিরপ লবক্ষেরে এল। 
ইরিামরধয আইভান ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে ঘে আনলক করেক্ষেল।  
ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন লসাফাে বরসক্ষেল। চমরক উিল মুরখােধােী োজরবরেে 

আইভানরক লদরখ। 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ক্ষিরে বসল ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে পারে। 
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আইভান ঘরে প্ররবে করে প্লাক্ষিক্ষনে পিাে লটক্ষবরলে উপে বসল 
লচোরেে উপে পা লেরখ। লেন ওটাই িাে ক্ষসংিাসন। লস কো বলল আবাে লসই 
লাউর্িীকাে মাকনা োক্ষিক সুরে। 

বলল, ‘প্লাক্ষিক্ষন, লিামাে সারে আইভারনে মিান োক্ষেোে লকান ক্ষবরোধ 
লনই। লিাই আমারদে আিমদ মুসাে সারে। লিামাে লমরে িারক ক্ষবরে করে লসও 
উছেরন্ন লিরে। আিমদ মুসা িমাে অরোিয অপোধ করেরে। পযাক্ষেরস লস 
আমারদে করেক র্জন ললাকরক িিযা করেরে। োক্ষেোরিও এ ক’ক্ষদরন 
আমারদে প্রাে র্জনখারনক ললাক িাে িারি প্রাণ ক্ষদরেরে। আমো আে এক 
মুিূিনও লিপণ কেরি চাই না।’ 

বরল আইভান একটা কািজ এক্ষিরে ক্ষদল প্লাক্ষিক্ষনে ক্ষদরক। 
কািজক্ষট িাি লপরি ক্ষনরে িারি নজে লবালারি লািল প্লাক্ষিক্ষন, পিল 

লসিঃ  
“বাবা আিমদ মুসা। আক্ষম মৃিযুে মুরখামুক্ষখ। আজ সন্ধযাে মরধয েক্ষদ 

িুক্ষম মরকাে লবসেকােী লেক্ষর্ওরি লিামাে আত্মসমপনরণে লঘার্ণা না দাও এবং 
োরিে মরধয েক্ষদ আত্মসমপনণ না কে, িািরল ওো আমারক িিযা কেরব। অরনক 
লচষ্টা করেে, আমারক মুক্ত কেরি পােক্ষন। েি র্জন িিযা করেও আমারক মুক্ত 
কেরি পােরব না। সুিোং সন্ধযাে মরধযই ক্ষসদ্ধান্ত নাও, িুক্ষম ক্ষক কেরব।” 

পিা লের্ করে মুখ িুলল প্লাক্ষিক্ষন। 
আইভারনে কণ্ঠ োক্ষিক স্বরে বলল, ‘আমাে বন্দীখানাে সব ঘরেই 

ক্ষভক্ষর্ও লেকরর্নে বযবস্থা চালু আরে। িুক্ষম কািরজে ললখাগুরলা পরি োও 
প্লাক্ষিক্ষন। লিামাে কো লেকর্ন িরে োরব এবং আধা ঘণ্টা পরে মরকাে লবসেকােী 
ক্ষটক্ষভ চযারনরল িা প্রচাক্ষেি িরব বাে বাে।’ 

‘আক্ষম এটা পিব না।’ 
‘আক্ষম ক্ষিিীে বাে আরদে কেব না।’ 
বরল গ্লাভস ঢাকা িাি ক্ষদরে পরকট লেরক লবে কেল অস্বাভাক্ষবক 

আকৃক্ষিে একটা ক্ষেভলভাে। বলল, ‘এটা লেরক গুক্ষল লবে িে না প্লাক্ষিক্ষন। লবে 
িে ভোনক েক্ষক্তোলী তবদুযক্ষিক কযাপসুল। এ কযাপসুল ললািাে বমনও লভদ 
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করে, ক্ষকন্তু েেীরেে চামিা লভদ করে না, বেং িারক কামরি ধরে োরক। েিিণ 
কামরি ধরে োকরব, েেীরে ক্ষবদুযৎ প্রবাি বইরব। মৃিযু েিণা লবাধ িরব, ক্ষকন্তু 
মৃিযু িরব না।’ 

বরল আইভান ক্ষেভলভাে িুলল প্লাক্ষিক্ষনরক লিয করে। 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন আইভানরক বাাঁধা ক্ষদরে বলল, ‘নামাও ক্ষেভলভারেে 

নল।’ 
িােপে প্লাক্ষিক্ষনে ক্ষদরক ক্ষফরে িাে িাি দু’ক্ষট লচরপ ধরে বলল, 

‘চাচাজান, আপক্ষন ক্ষববৃক্ষিক্ষট পরি লফলুন।’ 
‘না মা, আিমদ মুসারক এরদে িারি িুরল লদব না। আমাে লবাঁরচ োকাে 

লকান প্ররোজন লনই, ক্ষকন্তু মজলুম মানুরর্ে স্বারেন িারক বাাঁচরি িরব।’ 
‘চাচাজান, আপক্ষন একটা ক্ষববৃক্ষি পিরেন, আিমদ মুসারক এরদে িারি 

িুরল ক্ষদরছেন না। আক্ষম আিমদ মুসারক েিটুকু লদরখক্ষে, িারি জাক্ষন, আপনাে 
এ ক্ষববৃক্ষি িাে অযাকেনরক লজােদাে কেরব, িারক িাে পে লেরক ক্ষবচুযি কেরি 
পােরব না।’ 

প্লাক্ষিক্ষন িাকাল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে ক্ষদরক। প্লাক্ষিক্ষনে মুখ িখন সিজ 
িরে উরিরে। 

িােপে লস লচাখ লফোল আইভারনে ক্ষদরক। বলল, ‘আছো, পিক্ষে 
লিামাে ক্ষববৃক্ষি।’ 

বরল প্লাক্ষিক্ষন খুব স্বাভাক্ষবক করণ্ঠ ক্ষববৃক্ষিক্ষট পাি কেল। 
‘ধন্যবাদ প্লাক্ষিক্ষন।’ পাি লের্ িরল প্লাক্ষিক্ষনরক লিয করে বলল 

আইভান। 
কো লের্ করেই আইভান, আে একক্ষট কািজ িুরল ধেল ক্ষপ্ররেস 

কযাোক্ষেরনে সামরন। 
কািজক্ষট িারি ক্ষনল কযাোক্ষেন। 
কািরজ ললখা আরে পিল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনিঃ 
“আক্ষম ক্রাউন ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন রুে জাক্ষিে নিুন ত্রািা আইভারনে 

কারে লস্বছোে আেে ক্ষনরেক্ষে। লকেনকী জুক্ষনেরেে সেকাে োসনিাক্ষিক 
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োজিরিে নারম োজপক্ষেবােরকও ক্ষবরদেী েক্ষক্তে ললজুি কোে লে উরদযাি 
ক্ষনরেরে, িাে সারে আক্ষম লনই। লকেনকী সেকাে ক্ষবরদেী এরজডট ও ক্রাউন 
ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনারক িিযাকােী এবং অক্ষি মূলযবান োজ-সম্পদ দখলকােী 
আিমদ মুসারক ললক্ষলরে ক্ষদরেরে আমাে লপেরনও। আমারক ক্ষসংিাসরন বসারনাে 
অজুিারি জােরদে েি েি বেরেে ধনভাণ্ডাে আত্মসাৎ কেরি চাে সেকারেে 
গুক্ষটকিক ললাক। এই র্িেি বানচাল কোে জরন্য আক্ষম রুে জনিরণে প্রক্ষি 
উদাত্ত আিবান জানাক্ষছে।” 

পিা লের্ িরল মুখ িুলল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। িাে মুখমণ্ডল েক্ত এবং 
লচারখ আগুন। বলল, ‘ভণ্ড আইভান, মরন করেে জনিরণে উরেরশ্য আক্ষম এটা 
পিব, িাই না?’ 

‘অবশ্যই িুক্ষম এটা পিরব এবং এখক্ষন।’ 
‘িুক্ষম ভণ্ড আইভান লসরজে, অক্ষভনে কেে জােরদে। ক্ষকন্তু িুক্ষম 

োজপক্ষেবােরক আসরলই লচন না।’ 
‘ক্ষচক্ষন ক্ষকনা লদখাক্ষছে।’ বরল আইভান িাে ক্ষেভলভারেে নল ক্ষস্থে কেল 

ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন লরিয। 
প্লাক্ষিক্ষন লচারখে পলরক উরি ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক আিাল করে বলল, 

‘আক্ষম লবাঁরচ োকরি ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে লকান িক্ষি কেরি পােরব না।’ 
লিা লিা করে লিরস উিল আইভান। বলল, ‘আরো ভারলা িরলা। 

কযাোক্ষেরনে লচরে লিামাে িারে ক্ষবদুযৎ চালারলই কযাোক্ষেনরক দ্রুি োক্ষজ 
কোরনা োরব।’ 

বরল আইভান আবাে িাে ক্ষেভলভারেে নল িুলল প্লাক্ষিক্ষনরক লিয 
করে। আইভারনে িজননী োক্ষছেল ক্ষেভলভারেে  ক্ষরিাে িেন কেরি। 

ক্ষচৎকাে করে উিল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল কযাোক্ষেন 
ক্ষচৎকাে করে। ক্ষিক এই সমরেই লমক্ষেনিান িজনন করে উিল বাইরে। আকক্ষস্মক 
লসই েরব্দ চমরক উিল ঘরেে সবাই। আইভানও। 

লস লাফ ক্ষদরে লমরঝরি নামল। ক্ষবিারলে মি এরিারি লািল দেজাে 
ক্ষদরক। 
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ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে বন্দী করি প্রেম করেক ক্ষদন ঘুক্ষমরেই 

কাক্ষটরেরে। আইভারনে হুমক্ষক বা ভক্ষবষ্যৎ ক্ষনরে ক্ষচন্তাই করেক্ষন। বেং আিমদ 
মুসারক বন্দী কোে পে দু’জনরক একসারে োক্ষি লদরব, এই লঘার্ণাে খুক্ষে 
িরেরে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। এখন আে আিমদ মুসারক িাে েত্রু মরন িে না। 
মরন িে, আিমদ মুসাই ন্যারেে পরি েরেরে। আিমদ মুসা েক্ষদ োজকীে আংক্ষট 
এবং োজকীে র্ারেেী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে কারে লপৌাঁোরি পারে এবং 
কযাোক্ষেরনে মাধযরম েক্ষদ োক্ষেোে োসনিাক্ষিক োজিি কারেম িে, িািরল 
িারিই োক্ষেোে কলযাণ িরব। 

এই মানক্ষবক পক্ষেবিনরনে পে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন নিুন করে ভাবরি শুরু 
কেল, িারক বাাঁচরি িরব এবং িারক এখান লেরক লবরুরি িরব। ক্ষকন্তু ক্ষকভারব? 
এই পে সন্ধানই িাে এখন সবনিরণে ক্ষচন্তা িরে দাাঁিাল। 

 লসই লে দেজা বন্ধ িরেরে আে লখালা িেক্ষন। খাবাে আরস দেজাে 
িাইক্ষর্ং উইরডর্া ক্ষদরে। 

বুখাক্ষেন জারন, এই করিে সব কো, সব দৃশ্য ক্ষটক্ষভ কযারমোে মাধযরম 
লেকর্ন িরছে। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন ক্ষটক্ষভ কযারমোে লচাখ খুাঁরজ লপরেরে। ইরছে কেরল 
লস কযারমোে লচারখ এখন কািজ লাক্ষিরে ক্ষটক্ষভ কযারমোে েক্ষব ও সাউরডর্ে ক্ষেরল 
বন্ধ করে ক্ষদরি পারে। ক্ষকন্তু ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন ক্ষচন্তা করেরে, েত্রুপিরক িিাৎ 
হুাঁক্ষেোে কোে লাভ লনই। প্ররোজরন এই লকৌেল কারজ লািারনা োরব। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন জারন, বন্দীখানাে কো লেকর্ন িরে লেমন বাইরে 
োে, লিমক্ষন বাইরেে ক্ষবক্ষভন্ন রুরমে কো বন্দীখানাে আসরি পারে। মাত্র একটা 
সুইচ অন কেরি িে এবং লস সুইচক্ষট করিে লকান না লকান জােিাে েরেরে। 

ক্ষনরকালাস লস সুইচ অরনক খুাঁরজরে, ক্ষকন্তু পােক্ষন। 
আজ নািাে পে নিনু এক দফা খুাঁজরি শুরু কেল লস। 
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খুাঁজরি খুাঁজরি দেজাে ক্ষর্ক্ষজটাল কী-রবারর্নে পারে কারলা লচৌকারি 
একটা কারলা লবািারমে সন্ধান লপল। এে অবস্থান লদরখ মরন িরছে, দেজাে 
ক্ষর্ক্ষজটাল কী-রবারর্নে সারে লচৌকারিে এই কারলা লবািামক্ষটে সম্পকন লনই। 

িািরল এ লবািামক্ষট ক্ষক? 
লবািারম চাপ ক্ষদল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
চাপ লদোে সংরি সংরিই োরদে ক্ষদক লেরক কো লভরস আসরি শুরু 

কেল। 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন চমরক ঘুরে দাাঁক্ষিরে িাকাল োরদে ক্ষদরক। আশ্বি 

িরলা, লটক্ষলক্ষভেন কযারমোে সারে োখা নীেব িীকাে এখন সেব িরে উরিরে। 
আে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে চমরক উিাে কােণ, লে কণ্ঠ লোনা োরছে লস 

কণ্ঠক্ষট আইভান ক্ষদ লটক্ষেবরলে। 
আইভারনে প্রেম লে কো ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন শুনরি লপল িারি 

আইভান ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক িাে কি লেরক লবক্ষেরে আসরি বলরে। 
মুরখােধােী লসানালী লমািরকে কাল েেিান আইভান ক্ষক এখারন 

এরসরে? ক্ষপ্ররেসরক লকাোে ক্ষনরে োরছে? 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন উৎকণন িরলা িীকারেে ক্ষদরক। 
শুনরি লািল আইভান ও কযাোক্ষেরনে মরধযকাে উত্তপ্ত করোপকেন। 
কযাোক্ষেন ঘে লেরক লবক্ষেরে আসরি বাধয িওো, কযাোক্ষেনরক 

প্লাক্ষিক্ষনে ঘরে ক্ষনরে োওো, প্লাক্ষিক্ষনরক অক্ষনছোকৃি ক্ষববৃক্ষি ক্ষদরি বাধয কো- এ 
পেনন্ত শুনরিই ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে সবনাি জ্বরল উিল লক্রারধ। এই আইভানরক 
আে এক ইক্ষঞ্চও এরিারি লদো োে না। ক্ষকন্তু ঘে লেরক লবরুরব লকমন করে? 

িিাৎ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মরন পিল, লসক্ষদন বন্দীখানাে ক্ষনরে আসাে 
আরি সাচন কো িেক্ষন িারক। লকান আরিোস্ত্র ক্ষনরে লসই িরল প্ররবে তবধ নে। এ 
কােরণই িারক সাচন কোে প্ররোজন িেক্ষন। ক্ষকন্তু লসক্ষদন িাে পরকরট সদয সংেি 
কো কলমাকৃক্ষিে সুপাে মযািরনক্ষটক টচন ক্ষেল। এই টচন অন কেরল অেনাৎ সুইচ 
ক্ষটরপ কলরমে মাো লেরক প্লাক্ষিক কভাে সক্ষেরে ক্ষনরল লে মযািরনক্ষটক 
লেক্ষর্রেেন িে, িা একক্ষট ক্ষনক্ষদনষ্ট আওিাে মরধয লে লকান ইরলকরক্ষনক বযবস্থারক 
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ক্ষনক্ষিে করে লদে। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন ভাবল, সুপাে মযািরনক্ষটক টচন ক্ষর্ক্ষজটাল 
লরকে ইরলকরক্ষনক বযবস্থা ক্ষনক্ষিে করে লদোে অেন লক্ষকং ক্ষসরিম স্বাভাক্ষবক 
অবস্থাে ক্ষফরে োওো অেনাৎ আনলক িরে োওো। 

আনরন্দ মুখ উজ্জ্বল িরে উিল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে। 
ক্ষিক এ সমে আইভান ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক হুমক্ষক ক্ষদরে বলক্ষেল, 

‘অবশ্যই িুক্ষম এটা পিরব এবং এখক্ষন।’ 
ক্ষনরকালাস দ্রুি ক্ষিরে পরকট লেরক সুপাে মযািরনক্ষটক টচন লবে করে 

আনল এবং টচনক্ষট অন করে এরিারলা দেজাে ক্ষর্ক্ষজটাল লরকে ক্ষদরক। 
সুপাে মযািরনক্ষটক টচন ক্ষর্ক্ষজটাল লরকে উপে লসট কোে পে মাত্র 

করেক লসরকডর্। দেজা ক্ষকক্ষঞ্চি লকাঁরপ উরি ক্ষঢলা িরে লিল। 
অক্ষি সন্তপনরণ দেজা খুলল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। ক্ষকন্তু এেপেও েব্দ 

িরেক্ষেল লবাধ িে। 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন সামরন লচাখ পিরিই লদখল, পক্ষিম ক্ষদক লেরক লে 

কক্ষেরর্ােক্ষট িারদে সামরনে উত্তে-দক্ষিণ কক্ষেরর্ারে এরস পরিরে, িাে মুরখ 
পক্ষিমমুখী িরে ওাঁৎ লপরি োকা হ্াডর্রমক্ষেনিানধােী একজন লবাাঁ করে ঘুরে 
দাাঁিাল এবং িাে লমক্ষেনিানক্ষট ক্ষবদুযৎ লবরি উরি এল বুখাক্ষেরনে লরিয। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন জারন, লকামরে ব্লযাক লবে এবং মাোে কাল 
লিলরমট পো সামক্ষেক লপাোরকে এ ললারকো আইভারনে পারসনানাল লকাোরর্ে 
ললাক। মাো এবং মো োিা আে লকান ক্ষেিা এরদে লনই। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে সামরন সািাৎ মৃিযুরক লদখরি লপল। তসক্ষনক 
লস, মৃিযুরক ভে করে না। ক্ষকন্তু আফরসাস, ভণ্ড আইভানরক োক্ষি লদো িরলা না। 

হ্াডর্ লমক্ষেরন েব্দ িরলা সামরন লেরক। 
ক্ষনরজরক মৃিযুে িারি সাঁরপ ক্ষদরে লচাখ বন্ধ কেরলা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
 
 
 
মরকাে লভাে োি। ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাদরদে। 
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এখারন এরস মরকাভা নদী ‘ইউ’ টানন ক্ষনরেরে। 
‘ইউ’-এে দুই বাহুে ক্ষিক মধযিলাে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষিক নাম 

বোবে সামরন মরকাভা নদীে কূল লঘাঁরর্ একটা ওোটাে প্লযাডট। 
এই ওোটাে প্লযাডটক্ষট এক সমে তিক্ষে িরেক্ষেল লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন 

অেনাৎ সারবক লুক্ষবোংকা কাোিারেে এই অংেক্ষটরি পাক্ষন সেবোরিে জরন্য। 
মরকারি পাক্ষন সেবোরিে লকন্দ্রীে বযবস্থা িওোে পে এই প্লযাডট বন্ধ োখা 
িরেরে। 

জািেণ লান্ত নিেী লেন এ সমে এরকবারেই অরচিন। মরকাভা নদীে 
দক্ষিণ বোবে োিাক্ষটরি একক্ষট িাক্ষিও লচারখ পিরে না। 

মরকাভা নদীে বুরকও লকান কম্পন লনই। বেরফ সাদা িরে আরে 
মরকাভাে বুক। 

মরকাভা নদীে কমরসামল ব্রীরজে লিািাে আিমদ মুসা িাক্ষি লেরক 
নামল।  

পাভলরভে সারে হ্াডর্রেক করে পাভলভ ও লোসা দু’জনরকই লিয 
করে বলল, ‘লিামারদে আপািি লকান কাজ লনই।’ 

‘মাফ কেরবন স্যাে, আপনাে লপ্রাোম ক্ষক?’ বলল পাভলভ। 
‘লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি প্ররবে োিা আে ক্ষকেু আমাে মাোে লনই। 

লসখারন ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন আরে, ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন আরে, এটা আক্ষম জাক্ষন না। আমাে 
এই প্ররবে বলরি পাে অনুসন্ধানমলূক।’ 

‘আমারদে প্রক্ষি লকান ক্ষনরদনে স্যাে?’ 
‘লিামো ব্রীরজে উত্তে লিািাে অরপিা কেরি পাে।’ 
বরল আিমদ মুসা পাভলরভে সারে আবাে হ্াডর্রেক করে পা বািাল 

লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে োিাে ক্ষদরক। 
পাভলভ ও লোসা দু’জরনই আিমদ মুসাে ক্ষদরক একদৃক্ষষ্টরি 

িাক্ষকরেক্ষেল। আিমদ মুসা দৃক্ষষ্টে আিাল িরিই লোসা বলল, ‘সক্ষিয পাভলভ, 
এরক েিই লদখক্ষে, অিীরিে ধােণা পারে োরছে। একজন ক্ষবপ্লবী এি মানক্ষবক, 
এি ৃতদেবান িরি পারেন!’ 



জারেে গুপ্তধন  154 

 

‘পারেন লোসা, েক্ষদ ক্ষিক্ষন স্রষ্টাে িরে কাজ করেন। স্রষ্টা সকরলে বরল 
ক্ষিক্ষনও সকরলে িরে োন।’ 

‘আমারদে লসৌভািয পাভলভ।’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘এ ধেরনে ললারকে জরন্য এবং িাে ক্ষনরদনরে িাক্ষসমুরখ জীবন লদো 

োে।’ 
‘এ কােরণই লিা আিমদ মুসাে বাক্ষিনী অরজে।’ 
‘এখারন লে উক্ষন একা?’ 
‘একা লকাোে? লিাটা মধয এক্ষেো ওে। োক্ষেোরিই েি মুসলমান 

আরে, সব িাে কমনী। প্ররোজন এখনও িেক্ষন বরল কােও সািােয উক্ষন লননক্ষন।’ 
‘এখন বল আমো ক্ষক কেব? সেকােী দাক্ষেে অবশ্যই আমারদে পালন 

কেরি িরব।’ 
‘অবশ্যই।’ 
বরল পাভলভ পরকট লেরক ক্ষসিারেট লাইটারেে মি িুদ্র ওেযােরলস 

লসট লবে কেল। লসটক্ষট অন করে মুরখে কারে ক্ষনরে বলল, ‘আক্ষম পাভলভ। 
বক্ষেসভ ইউক্ষনট।’ 

একটু োমল। ওপারেে কো শুনল। িােপে বলল, ‘খবে আরে স্যাে। 
আিমদ মুসা লেট ক্ষবোরেে লির্রকাোটনাে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবে 
করেরে।’ 

একটু লেরম ওপারেে কো শুরন বলল, ‘ক্ষিক আরে।’ 
পাভলভ ওেযােরলস অফ করে ক্ষদরে বলল, ‘ক্ষক কেণীে, পরে জানারছে। 

বস বলরলন, এটা দারুণ খবে। এ খবে োরব স্বোষ্ট্রমিীে কারে, লসখান লেরক 
লপ্রক্ষসরর্ডট লকেনকী জুক্ষনেরেে কারে, িােপে ক্ষসদ্ধান্ত আসরব।’ 

চােক্ষদক ফসনা িরে লিরে। পুব ক্ষদিন্ত লাল িরে উরিরে। 
পাভলভ িাক্ষি ড্রাইভ করে কমরসামল ব্রীজক্ষটে উত্তে লিািাে ক্ষিরে পাকন 

কেরলা। 
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লোসা ক্ষসরট িা এক্ষলরে বলল, ‘খুব খাোপ লািরে পাভলভ, আমো লে 
সেকােী লিারেন্দা- এটা আিমদ মুসারক না জাক্ষনরে আমো িাে সারে প্রিােণা 
কেক্ষে।’ 

‘আমো প্রিােণা কেক্ষে না, সেকাে কেরে। আমো হুকুরমে চাকে।’ 
‘আিমদ মুসা ক্ষক ক্ষকেুই বুঝরি পারেক্ষন?’ 
‘ক্ষিক্ষন বুঝরি পারেনক্ষন, একো বলা মুেক্ষকল। ক্ষকন্তু বুরঝরেন, এমন ক্ষকে ু

প্রমাণ ক্ষিক্ষন লদনক্ষন।’ 
পাভলরভে ওেযােরলস িাি ঘক্ষিে সমে োপরনে মি দু’বাে েব্দ করে 

উিল। 
আিমদ মুসাে অযাসাইনরমরডট আসাে পে পাভলভ ও লোসা এই প্রেম 

সেকােী কল লপল। বক্ষেসভ ক্ষসদ্ধান্ত ক্ষনরেক্ষেল, পাভলভ ও লোসাই শুধু কল কেরব, 
লকান কল িারদে কারে আসরব না। 

পাভলভ ওেযােরলস িুরল ক্ষনল কারনে কারে। শুনল ওপারেে ক্ষনরদনে 
এক ক্ষমক্ষনট ধরে। িােপে ‘গুর্বাই, স্যাে’ বরল ওেযােরলস অফ করে ক্ষদল। 

লোসা উন্মুখ িরে উরিক্ষেল ওপারেে ক্ষনরদনে লোনাে জরন্য। 
পাভলভ ওেযােরলস পরকরট লেরখ বলল, ‘লপ্রক্ষসরর্ডট ক্ষনরদনে ক্ষদরেরেন, 

লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন পুক্ষলেরক লঘোও করে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে 
জরন্য।’ 

লোসাে মুখ ম্লান িরে লিল। বলল, ‘আিমদ মুসাে িক্ষি িরব না এরি?’ 
পাভলরভে মুখও ম্লান িরে লিল। বলল, ‘আক্ষম জাক্ষন না সেকােী এই 

অক্ষভোরনে টারিনট ক্ষক ক্ষক!’ 
‘আমাে খুব খাোপ লািরে পাভলভ। সেকাে আিমদ মুসারক ক্ষক দৃক্ষষ্টরি 

লদরখ, বল লিা?’ 
‘সেকাে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধারে আিমদ মুসাে সিরোক্ষিিা চাে। 

উদ্ধারেে পে িাে প্রক্ষি সেকারেে মরনাভাব ক্ষক দাাঁিারব, িা বলা মুেক্ষকল।’ 
পাভলভ োমল। 

লোসা লকান কো বলল না। 
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পাভলভ লোসাে ভাক্ষে মুরখে ক্ষদরক লচরে িাে একটা িাি িারি ক্ষনরে 
বলল, ‘লোসা, আিমদ মুসারক লোট করে লদরখা না। উক্ষন লেট ক্ষবোেরকও 
লচরনন, সেকােরকও লচরনন।’ 

লোসা মুরখ ম্লান িাক্ষস লটরন বলল, ‘িা-ই লেন িে পাভলভ। ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে কেরি এরস ক্ষিক্ষন লেন ক্ষবপরদ না পরিন।’ 

ওক্ষদরক আিমদ মুসা পাভলভ ও লোসাে কারে ক্ষবদাে ক্ষনরে মরকাভা নদী 
িীরেে োিা ধরে এরিারলা লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষদরক। 

ক্ষকেুটা এরিাবাে পে আিমদ মুসা োিা লেরি ক্ষদরে লনরম লিল নদীে 
ক্ষকনারে। 

িারিে পযারকট লেরক িামবুট লবে করে িারি দু’পা ঢুক্ষকরে ক্ষনরে নদী-
ক্ষকনারেে বেরফে উপে ক্ষদরে লিাঁরট চলল আিমদ মুসা। 

লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে সামরনে ওোটাে প্লযারডটে বোবে এরস লস এক 
মুিূিন দাাঁিাল, িােপে নদীে ক্ষকনাে ধরে আেও পক্ষিরম এক্ষিরে লিল। 

অল্প ক্ষকেু োওোে পে নদীে ক্ষকনাে লেরক ক্রক্ষলং করে িীরে উিল। 
িীরে োিাে উত্তে পাে লঘাঁরর্ একটা লোট মাইরক্রা দাাঁক্ষিরেক্ষেল। মাইরক্রাক্ষটে 
জানালাে িালকা লেরর্ে কাাঁচ। 

আিমদ মুসা িাক্ষি আনলক করে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট উরি সব ক্ষিক আরে ক্ষকনা 
পেীিা করে আবাে িাক্ষি লক করে লনরম লিল নদীে ক্ষকনারে। ক্ষফরে চলল আবাে 
ওোটাে প্লযারডটে ক্ষদরক। 

দাাঁিাল ক্ষকেুিণ ওোটাে প্লযারডটে পাইপ লঘাঁরর্। 
ওোটাে প্লযারডটে লমাটা িীরলে পাইপ এখনও আরিে মিই ওোটাে 

প্লযাডট লেরক লবক্ষেরে নদীরি র্ুরব আরে। 
ওোটাে প্লযারডটে পােরেে তিক্ষে ঘেক্ষট লবে বি। িরব এ ঘরে েিপাক্ষি 

ক্ষকেুই লনই। ঘেক্ষট বযবৃতি িরিা ওোক্ষকনং অক্ষফস ক্ষিরসরব। েিপাক্ষিে মূল 
এিাবক্ষলেরমডট েরেরে ভূিরভন। 

ক্ষকন্তু ক্ষবক্ষডং-এে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন পেীিা করে আিমদ মুসা 
লজরনরে, ওোটাে প্লযারডটে কভারে এটা িরলা লিাপন পযারসজ ো ক্ষদরে লিক্ষেরটজ 
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ফাউরডর্েরনে ভূিভনস্থ অংে ক্ষদরে ঐখারন োিাোি কো োে। লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েন েখন লুক্ষবোংকাে অংে ক্ষেল, এ লিাপন পযারসজ ক্ষদরে মাোত্মক সব 
োজবন্দীরদে কাোিারে লনো িরিা, আবাে লবে কো িরিা। 

কক্ষমউক্ষনি সেকারেে পিরনে পে এবং লসাক্ষভরেি সাম্রাজয লভরঙ 
পিাে পে লুক্ষবোংকা বন্ধ করে লদো িে এবং লুক্ষবোংকাে এ অংে লবসেকােী 
প্রক্ষিষ্ঠারনে কারে লীজ লদো িে। লস সমে ভূিভনস্থ এই পযারসজ সীল করে লদো 
িে। 

আিমদ মুসা এই পরেই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে ক্ষসদ্ধান্ত 
ক্ষনরেরে। এ পরে ক্ষিরে প্রেরমই পাওো োরব লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে বন্দীখানা 
লেখারন ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন এবং ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন বন্দী োকাে সম্ভাবনা সবরচরে 
লবক্ষে। 

ওোটাে প্লযারডটে অক্ষফস করিে এক পাে ক্ষদরে ভূিভনস্থ েিপাক্ষিে করি 
নামাে ক্ষসাঁক্ষি আরে। ক্ষকন্তু এ করিে সারে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন লঢাকাে 
আডর্ােোউডর্ পযারসরজে লকান সম্পকন লনই। 

ওোটাে প্লযারডটে লে লমাটা পাইপটা নদীরি লনরম লিরে, িাে ক্ষনচ ক্ষদরে 
ক্ষিন ফটু প্রেি পােে ক্ষবোরনা একটা লপ্লট ওোটাে প্লযারডটে পাইরপে লিািা 
লেরক পাক্ষন পেনন্ত ধারপ ধারপ লনরম লিরে। 

পাইরপে লিািাে লেখান লেরক পােে ক্ষবোরনা লপ্লট লবে িরেরে, লসখারন 
ক্ষবক্ষডং –এে ক্ষর্জাইরন আিমদ মুসা লদরখরে দুই বিনফরুটে একটা উইরডর্া। 
এটাই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে সুিরি লঢাকাে পে। 

আিমদ মুসা পাইরপে ক্ষনচ ক্ষদরে একটু উবু িরে পােে বাাঁধারনা ধাপ 
লবরে পাইরপে লিািাে ক্ষিরে বসল। লদখল, পযারসরজে লসই মুখ, দুই বিনফুরটে 
উইরডর্াক্ষট, কনক্ষক্রট ওোল ক্ষদরে বন্ধ কো। 

আিমদ মুসা পেীিা কেল এই ওোল অক্ষেক্ষজন্যাল ক্ষকনা। ক্ষকংবা 
পেবিনীকারল এই লদোল িুরল পযারসজ বন্ধ কো িরেরে ক্ষকনা। এবং এই 
পযারসজ বা সুিি পেক্ষট েখন চালু ক্ষেল, িখন এটা ক্ষক ক্ষদরে বা ক্ষকভারব বন্ধ োখা 
িরিা, এ ক্ষবর্েটাও আিমদ মুসা বুঝরি লচষ্টা কেল। 
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টরচনে আরলা লফরল িভীেভারব পেীিা করে আিমদ মুসা বুঝল, এই 
লদোল পেবিনীকারল তিক্ষে কো নে। েখন পযারসজ ও আেপারেে লদোল তিক্ষে 
িরেরে, িখনই তিক্ষে এই লদোল। 

আে লদোলক্ষটে চােপাে পেীিা করে লদখল, লদোলক্ষটে দুই পাে ও 
উপরেে প্রারন্তে সারে িাে পারেে লদোরলে িষ্ট ক্ষবরছেদ লেখা েরেরে। ক্ষকন্তু 
িলাে প্রারন্ত লসই ক্ষবরছেদ লেখা লনই। মরন িে লেন লদোলক্ষট লমরঝে অভযন্তে 
লেরক উরি এরসরে। 

আিমদ মুসাে মুরখ িাক্ষস ফুরট উিল। লস ক্ষনক্ষিি িরলা, এমন একক্ষট 
স্বেংক্ষক্রে বযবস্থা আরে, লে বযবস্থাে প্ররোজরন লদোলক্ষট লমরঝে লভিরে ঢুরক 
োে, আবাে বন্ধও কো োে। এবং এই বযবস্থা লদোরলে এপারে-ওপারে 
দু’ক্ষদরকই োকা স্বাভাক্ষবক। 

আিমদ মুসা লেরর্ে আিাল লদো এলাকাে টরচনে আরলা লফরল ক্ষিল 
ক্ষিল করে খুাঁজল আেপাে, উপে-ক্ষনরচ লিাটা লদোল। ক্ষকন্তু সরন্দি কোে মি 
লকাোও ক্ষকেু লপল না। 

িিাে িরলা আিমদ মুসা। 
লদোরলে উপরেে অংরে লচাখ লবালারি ক্ষিরে পাইরপে লিািাে লচাখ 

লিল আিমদ মুসাে। 
িীল পাইরপে লিািাে এক ফটু পক্ষেমাণ অংে কারলা েং কো। পাক্ষন 

পেনন্ত অবক্ষেষ্ট অংরেে েং সাদা। 
পাইরপে এই বযক্ষিক্রমটা প্রেম আিমদ মুসাে দৃক্ষষ্ট আকর্নণ কেল। 
এই কারলা অংরে লচাখ লবালারি ক্ষিরে আিমদ মুসা লদখল, পাইপ 

লেখান লেরক লবক্ষেরে এরসরে লসই লদোল লেরক এক ফটু পেনন্ত পাইরপে ক্ষনরচে 
অংে ফীি িরে উরিরে। লদখরল মরন িে, তিক্ষেে সমে বািক্ষি ললািাে একটা 
স্তুপ লসখারন জরম লিরে। অেবা লকান কােরণ পুরু করে ক্ষসরমডট লাক্ষিরে লদো 
িরেরে পাইরপ। 

পাইরপে ফীি অংে লবে এবরিা-রেবরিা। এে উপে আিমদ মুসা 
অরনকটা অলসভারবই লচাখ লবালাক্ষছেল। 
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আিমদ মুসাে লচারখ পিল একটা বি ধেরনে স্ক্রু। িােও েং কারলা। 
আিমদ মুসাে মরন িরলা, স্ক্রুটা পাইরপে ফীি অংেরক পাইরপে সারে আটরক 
োখাে কারজ বযবিাে কো িরেরে। স্ক্রুে মাো একটু লবক্ষেরে আরে। লেন সবটা 
লভিরে বসারনা িেক্ষন। স্ক্রুটা লুজ িরে আরে ক্ষকনা িা লদখাে জরন্যই আিমদ 
মুসা স্ক্রুে মাোে িজননী ক্ষদরে চাপ ক্ষদল। 

চাপ লদোে সংরি সংরিই স্ক্রুক্ষট ক্ষ্প্রং এে মি ক্ষনরচ বরস লিল। আে 
লসই সারেই আিমদ মুসা ক্ষবস্মে ও আনরন্দে সারে লদখল, পযারসরজে বন্ধ 
দেজাটা খুরল লিরে। 

আিমদ মুসা আল্লািে শুকক্ষেো আদাে কেল এবং িযাস মাক পরে ঢুরক 
লিল পযারসজক্ষটরি। 

পযারসরজে মুখ লোট িরলও লভিেটা লবে প্রেি। দাাঁিারনা োে। 
পযারসরজে লমরঝ এবং লদোল, োদ সবই পােরেে। লভিেটা অন্ধকাে। 
আিমদ মুসা টচন লজ্বরল পযারসরজে মুখ বন্ধ কোে সুইচ খুাঁজল। এটা 

লপরি ক্ষবলে িরলা না। 
মুরখে পারেই পযারসরজে লদোরল পােে েং-এে লোট চােরকাণা একটা 

জােিা। লদোরলে ললরভল লেরক অরপিাকৃি ক্ষনচু। 
আিমদ মুসা আঙুল ক্ষদরে িাে উপে চাপ ক্ষদরিই পােে েং-এে প্লাক্ষিক 

লপ্লটক্ষট লদোরলে লভিে সরে লিল। লবক্ষেরে পিল একটা সুইচ। সুইচটা অফ 
কেরিই পযারসরজে মুখ বন্ধ িরে লিল। 

আিমদ মুসা পরকট লেরক লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষর্জাইন লবে করে 
আে একবাে লদখল। পযারসজটা এরকবারে লসাজা এক্ষিরে লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েরনে ভূিভনস্থ বটম ললারেে উত্তে লদোরলে পক্ষিম প্রারন্ত ক্ষিরে লিরকরে। 

আিমদ মুসা লসই প্রারন্ত ক্ষিরে লপৌাঁেল। 
পযারসরজে মুরখ আরিে মিই একক্ষট লদোল। 
লদোলক্ষট অক্ষেক্ষজন্যাল, না পরে তিক্ষে, েং লদরখ িা ক্ষিক কেরি পােরলা 

না আিমদ মুসা। িরব বুঝল, পরে তিক্ষে িরল এমন মসৃণ িরিা না। অবরেরর্ 
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আরেকটা ক্ষজক্ষনস লচারখ পিাে আিমদ মুসা ক্ষনক্ষিি িরলা, লদোলক্ষট অক্ষেক্ষজন্যাল 
এবং আরিে দেজাে মিই ক্ষনেিণরোিয। 

লদোরলে েীর্ন অংরে লদোরলে ললরভল লেরক অল্প ক্ষনচু চােরকাণা 
লদোল েংরেে একটা প্লাক্ষিক লবার্ন। আরিেটাে মিই লবারর্নে ক্ষনরচ সুইচ আরে, 
আিমদ মুসা মরন কেল। 

দু’আঙুল ক্ষদরে চাপ ক্ষদরে লবার্ন সক্ষেরে লফলল আিমদ মুসা। ক্ষকন্তু 
লভিেটা লদরখ িিাে িরলা লস। সুইরচে বদরল লসখারন কক্ষেরনেন লক। ক্ষিন 
সাক্ষেরি ক্ষিনক্ষট করে নে পেনন্ত নাোে ক্ষচক্ষহ্নি নব েরেরে। প্ররিযকক্ষটে পারে 
একক্ষট করে ঘে খাক্ষল। অেনাৎ লবারর্ন লমাট আিারোক্ষট ঘে েরেরে। এই আিারোক্ষট 
ঘরেই নাোে ক্ষচক্ষহ্নি নবরক লঘাোরনা োে। 

সাংঘাক্ষিক জক্ষটল এই কক্ষেরনেন লক। একক্ষট সাক্ষেরি ক্ষিনক্ষট নাোে 
ক্ষমলরলও দেজা খুলরি পারে। আবাে দু’লাইন বা ক্ষিন লাইন লমলারনােও 
প্ররোজন িরি পারে। িাোিা কক্ষেরনেন িোইরজডটাল অেবা ভাক্ষটনকযালও িরি 
পারে। 

লিালকধাাঁধাাঁে পরি লিল আিমদ মুসা। ঘক্ষিরি লদখল, সকাল সািটা। 
আিমদ মুসাে ইছো, লভারেে ক্ষদরক বন্দীখানাে লস প্ররবে কেরব। এ 

সমে অরপিাকৃি ক্ষনোপদ িরি পারে। 
আিমদ মুসা বরস পিল পযারসরজে লমরঝরি। লচাখ বন্ধ করে ক্ষকেুিণ 

ভাবল। ক্ষকন্তু লকান কূলক্ষকনাো লপল না। 
বরস লেরকই আিমদ মুসা টচন জ্বাক্ষলরে এরলাপাোক্ষি আরলা লফলক্ষেল 

পযারসরজ এবং পযারসরজে মুরখে লদোরল। 
িিাৎ আিমদ মুসাে লচারখ পিল, পযারসজ-মুরখে লদোরল পাোপাক্ষে 

ক্ষিনক্ষট িােকা। লদোল েং-এে কােরণ লদোরলে সারে প্রাে ক্ষমরে আরে। 
ক্ষিনক্ষট িােকাে একক্ষট মজাে বযাপাে আিমদ মুসাে দৃক্ষষ্ট আকর্নণ কেল। 

ক্ষিন িােকাে প্রেমক্ষটে মাো চােক্ষট, ক্ষিিীেক্ষটে পাাঁচক্ষট এবং িৃিীেক্ষটে েেক্ষট। 
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এখারন এমনভারব ক্ষিনক্ষট িাো লকন? না িে োকল। ক্ষকন্তু ক্ষিন িােকা 
ক্ষিন েকম লকন? লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে মুরখ দাাঁিারনা এই লদোরলে 
এই ক্ষিন িাো ক্ষক পক্ষেকক্ষল্পি? লকান ক্ষকেুে ইংক্ষিি ক্ষদরছে ক্ষক এই িাো? 

লাফ ক্ষদরে আিমদ মুসা উরি দাাঁিারলা। িাে মুখ উজ্জ্বল িরে উরিরে। 
আিমদ মুসা দাাঁিারলা ক্ষিরে কক্ষেরনেন লরকে সামরন। পাোপাক্ষে 

ক্ষিনক্ষট অংরকে প্রেরম ক্ষনরে এল চাে, ক্ষিিীে অংরক ক্ষনরে এল পাাঁচ এবং িৃিীে 
অংরকে স্থারন ক্ষনরে এল েে। 

ক্ষিনক্ষট অংক পাোপাক্ষে সম্পূণন িওোে সারে সারে সুিি মুরখে লদোল 
সরে লিল। 

আিমদ মুসা মরন কেক্ষেল, কনক্ষক্ররটে প্ররলপ লদো দু’ইক্ষঞ্চ িীরলে এই 
লদোল সরে োবাে পে কনক্ষক্ররটে আরেকটা স্তুপ োকরব। ক্ষকন্তু আিমদ মুসা 
ক্ষবক্ষস্মি িরলা, িীরলে লদোল সরে োবাে পে সাদা কারপনট লমািা কক্ষেরর্াে 
পাওো লিল। িাে অেন সুিি পে লের্। লস এখন প্ররবে কেরি োরছে লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েরনে বন্দীখানাে। 

আিমদ মুসা ক্ষনরজরকই প্রশ্ন কেল, লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ইক্ষিিারস 
আরে, লুক্ষবোংকা বন্ধ করে ক্ষদরে েখন এরক লবসেকােী িারি লীজ লদো িে, 
িখন সুিি পে সীল করে লদো িে, এে অেন িািরল ক্ষক? ভাবল আিমদ মুসা 
আবাে, িািরল ক্ষক লিাপন পযারসজ বা সুিি পরে প্ররবে ও লবে িওোে 
ক্ষনরদনক্ষেকা নষ্ট করে লদো িরেরে এবং এরকই ক্ষক সীল করে লদো লবাঝারনা 
িরেরে! িরি পারে। 

আিমদ মুসা সুিি লেরক লবক্ষেরে পা োখল আরলারকাজ্জ্বল কক্ষেরর্ারে। 
আিমদ মুসা এই বন্দীখানাে ক্ষর্জাইন এিবাে লদরখরে লে, সবটা িাে 

লচারখে সামরন ভাসরে। বন্দীখানাে ক্ষভআইক্ষপ অংে এরকবারে পুরব। 
লসক্ষদরকই আিমদ মুসা এরিারলা। 
লকাোও লকান প্রিেী লদখরলা না। 
আিমদ মুসা ভাবল, অক্ষি আত্মক্ষবশ্বাসী লেট ক্ষবোে সুেক্ষিি বন্দীখানাে 

িািরল প্রিেী োখাে প্ররোজন লবাধ করেক্ষন। 
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আিমদ মুসা এরিাবাে সমে দু’পারে বন্ধ কি লদখল। বাম পারে ক্ষলফট 
রুমও লদখল। িাে ক্ষবপেীি বন্ধ ঘেক্ষটও লদখল।  

আেও পুরব এরিারলা আিমদ মুসা।  
আিমদ মুসা ক্ষলফট রুরমে চেেক্ষট পাে িরে সামরন এরিাবাে সরি সরি 

ক্ষলফট রুরমে ক্ষবপেীি ক্ষদরকে কিক্ষটে দেজা ক্ষনিঃেরব্দ খুরল লিল। ক্ষবিারলে মি 
লবক্ষেরে এল একসারে চােজন প্রিেী। িারদে প্ররিযরকে িাি লিনিারনে 
ক্ষরিারে। 

চােজরনে লচাখ-মুখ লেরক ক্ষবস্মে-ক্ষবমূঢ় ভাব কারটক্ষন। সম্ভবি িাো 
ক্ষবক্ষস্মি িরেক্ষেল ক্ষলফট ক্ষদরে না এরস অকল্পনীে এক ক্ষদক লেরক আিমদ মুসারক 
আক্ষবভূনি িরি লদরখ। 

সিকন আিমদ মুসা অবরেরর্ লপেরনে পদেব্দ লটে লপল। ঘুরে 
দাাঁক্ষিরেই লদখল, চােক্ষট লিনিারনে মুরখ দাাঁক্ষিরে লস। 

চাে লিনিানধােীে দূেে আিমদ মুসা লেরক চাে িরজে মি। 
আিমদ মুসা মুিূরিনে জরন্য ক্ষবমূঢ় িরে পিল। বন্দীখানাে প্রিেী োকরি 

পারে, এটা সক্ষিযই লস মরন আরনক্ষন। 
চাে লিনিানধােী পােরেে মি। 
আিমদ মুসা বুঝল, ক্ষনরদনে পালন োিা অন্য লকান ক্ষবরবচনা ওরদে 

কারে লনই। 
ওরদে চােজরনে িজননী লিনিারনে ক্ষরিারে। ওরদে মুখভারবে দ্রুি 

পক্ষেবিনন িরছে। দৃঢ় িরছে িারদে মুরখে মাংসরপেী এবং করিাে িরে উিরে 
িারদে লচাখ। 

আিমদ মুসাে কারে পক্ষেষ্কাে, এটা গুক্ষল কোে পূবন মুিূিন। 
এ সমে আিমদ মুসা কক্ষেরর্ারেে পক্ষিম প্রারন্ত কারলা কাপরি আবৃি 

এক োোমূক্ষিনরক এক্ষিরে আসরি লদখল। িাে িারি হ্াডর্ লমক্ষেনিান। 
আিমদ মুসা বুঝরি পােল না, কারলা মূক্ষিনক্ষট েত্রু না ক্ষমত্র! 
আিমদ মুসাে ভাবনা লের্ িবাে আরিই কারলা কাপরিে োোমূক্ষিন িাে 

র্ান িাি িুরল ইোোে আিমদ মুসারক শুরে পিরি বলল। 
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আিমদ মুসা লপেন ক্ষদরক এই ইোোে প্রক্ষি িাে দৃক্ষষ্ট ক্ষনবদ্ধ লেরখক্ষেল। 
চাে লিনিানধােী সম্ভবি এ ক্ষবর্েক্ষট লটে লপরে লপেরন লকউ এরসরে 

এই ক্ষচন্তাে িারদে চক্ষকি দৃক্ষষ্ট লপেন ক্ষদরক ক্ষফরে ক্ষিরেক্ষেল। 
আিমদ মুসা সুরোি নষ্ট করেক্ষন। 
ক্ষনরজে লদিটারক এই সুরোরি েুাঁরি ক্ষদরেক্ষেল মাক্ষটরি। 
ওক্ষদরক োোমূক্ষিন এেই অরপিা কেক্ষেল। িাে হ্াডর্ লমক্ষেনিান সরি 

সরিই অক্ষি বৃক্ষষ্ট কেল। 
চাে লিনিানধােী মুিূরিনে মরধয ঝাাঁঝো েেীে ক্ষনরে আেরি পিল 

মাক্ষটরি। 
 
 
 
রুে সেকারেে পুক্ষলে বাক্ষিনীে সরবনাচ্চ প্রধারনে লনিৃরে প্রাে ে’খারনক 

পুক্ষলে এরস লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন লঘোও করে লফলল। 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে লিট বন্ধ। 
পুক্ষলেপ্রধান ক্ষনরদনে ক্ষদল কামান লদরি লিট লভংরি লফলরি। িা-ই কো 

িরলা। 
ধ্বরস পিা লিট ক্ষদরে পুক্ষলরেে একটা দল লভিরে ঢুকরি োক্ষছেল। 
ক্ষকন্তু লমক্ষেনিারনে গুক্ষল বৃক্ষষ্ট িারদে সামরন লদোল িরে দাাঁিাল। 
গুক্ষল কেরি কেরি পুক্ষলরেে দলক্ষট ক্ষপেু িরট এল। 
এই সমে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক ক্ষঘরে দাাঁিারনা পুক্ষলরেে উপে গুক্ষল 

বর্নণ শুরু িরলা ক্ষবক্ষডং-এে এক িলা, দু’িলা ও ক্ষিন িলাে ঘুলঘুক্ষল ধেরনে 
জানালা ক্ষদরে। 

আকক্ষস্মক এ আক্রমরণ িক্ষি িরলা পুক্ষলরেে। উন্মুক্ত মেদারন দাাঁিারনা 
পুক্ষলেো লেোে লনবাে লকান জােিা লপল না। বাধয িরে লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েরনে চােধারে দাাঁিারনা পুক্ষলেরক ক্ষনোপদ দূেরে সরে লেরি িরলা। 
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অক্ষভে পুক্ষলেপ্রধান পুক্ষলরেে আক্ষটনলােী ইউক্ষনটরক ক্ষনরদনে ক্ষদল, ক্ষবক্ষডং-
এে চােক্ষদরকে লদোরল চােটা সুিি সৃক্ষষ্ট কেরি। 

ক্ষনরদনে অনুসারে কামান লদরি ক্ষবক্ষডং-এে চাে পারেে চাে লদোরল 
চােক্ষট সুিি সৃক্ষষ্ট কো িরলা। িােপে কামারনে অক্ষিবৃক্ষষ্টে আিারল পুক্ষলেো লসই 
সুিি ক্ষদরে প্ররবে কেল ক্ষবক্ষডং-এ। 

এেপে মূল লিরট লেট ক্ষবোরেে প্রক্ষিরোধ অরনকটা করম এল। 
গুক্ষলবৃক্ষষ্টে আিাল ক্ষনরে মলূ লিট ক্ষদরেও পুক্ষলে প্ররবে কেল লিক্ষেরটজ 

ফাউরডর্েরন। 
অল্পিরণে মরধযই লিাটা ক্ষবক্ষডং-এ েক্ষিরে পিল সংঘর্ন। 
ঘণ্টা দুই পে লিালাগুক্ষলে েব্দ বন্ধ িরে লিল।  
পুক্ষলে লিাটা ক্ষবক্ষডং-এে ক্ষনেিণ েিণ করেরে। 
পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে লভেনভ এরকে পে এক কি লদখরেন। 

তিক্ষে িরছে আিি-ক্ষনিরিে িাক্ষলকা। 
লিাটা ক্ষবক্ষডং পক্ষেদেনরনে পে িিাে িরলা পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে। 

ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক লিা নে, িাে লকান আলামিও লকাোও পাওো লিল না। 
আিমদ মুসােও ক্ষচহ্ন লকাোও লনই। 

আিি অবস্থাে অরনরকই ধো পরিরে। িাে মরধয েরেরে লেট ক্ষবোরেে 
লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ এবং অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে প্রধান ভ্লাক্ষদক্ষমে 
ক্ষখেভ। 

এ দু’জনরক পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্ারেে কারে আনা িরলা। 
আরলকজাডর্াে িারদে ক্ষজোসাবাদ কেরি োরবন, এমন সমে একজন 

লিারেন্দা অক্ষফসাে এরস পুক্ষলেপ্রধারনে কারন কারন বলল, ‘ভূিরভন আেও দু’ক্ষট 
ললাে আরে। লসখারনই ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন এবং ফ্রাে লেরক ধরে আনা ক্ষমিঃ 
প্লাক্ষিক্ষনরক পাওো োরব। জানা লিল, লেট ক্ষবোরেে প্রধান আইভানও লসখারন 
প্ররবে করেরেন।’ 
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শুরনই পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে প্রবল উরত্তজনাে উরি দাাঁিাল। 
মাজুেভ ও ক্ষখেরভে মুরখামুক্ষখ িরে পুক্ষলেপ্রধান মাজুেভরক ধীে, ক্ষকন্তু অিযন্ত 
করিাে করণ্ঠ ক্ষজরেস কেল, ‘ভূিরভন নামাে পে লকাোে মাজুেভ?’ 

প্রশ্ন শুরন একটু চুপ োকল মাজুেভ। 
িােপে পূণন দৃক্ষষ্টরি িাকাল পুক্ষলেপ্রধারনে ক্ষদরক। িােপে আেও একটু 

ভাবল এবং বলল, ‘ভূিরভন োওোে দু’ক্ষট ক্ষলফটই ক্ষনরচ ক্ষনরে লক করেরেন 
আমারদে লনিা মিামান্য আইভান।’ 

‘কখন লিরেন ক্ষিক্ষন?’ 
‘আমো জানরি পাক্ষেক্ষন। পরে লজরনক্ষে ক্ষিক্ষন ক্ষনরচ লনরমরেন, এইটুকু।’ 
‘ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন লকাোে?’ 
‘ভূিভনস্থ বন্দীখানাে।’ 
মাজুেরভে কো লের্ িরিই পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে বলল, ‘এরদে 

ক্ষনরে চল, ক্ষলফট রুম আমারদে লদক্ষখরে লদরবন।’ 
ক্ষলফট রুরমে সামরন লপৌাঁেল িাো। ক্ষলফট রুম বন্ধ। 
একজন পকু্ষলে নন-ফাোে ধেরনে প্রচণ্ড েক্ষক্তে িযাসীে লপ্রসাে বে চাজন 

করে ক্ষলফট করিে দেজা লভরঙ লফলল। 
উন্মুক্ত দেজা ক্ষদরে ক্ষলফট-সুিরি ক্ষবে-পাঁক্ষচে ফটু ক্ষনরচ লক করে োখা 

ক্ষলফট লদখা লিল। 
পুক্ষলেপ্রধারনে ক্ষনরদনরে ক্ষলফরটে উপে িযাসীে লপ্রসাে বে ক্ষনরিপ কো 

িরলা। ক্ষলফট মুিূরিন টুকরো টুকরো িরে ক্ষনরচ নামাে পে উন্মুক্ত করে ক্ষদল। 
সরি সরিই লিাটা পাাঁরচক ক্ষসরেে কর্ন নাক্ষমরে লদো িরলা এবং দক্ষি 

লবরে লিক্ষেলা ইউক্ষনরটে পাাঁচজন পুক্ষলে ক্ষনরচ লনরম লিল। 
িাো ক্ষনরচ লনরম পক্ষজেন লনোে পে ইংক্ষিি কেরল পুক্ষলেপ্রধান আেও 

করেকজন অক্ষফসােরক ক্ষনরে কর্ন লবরে ক্ষনরচ নামল। 
ক্ষনরচ লনরম পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে সামরন িাকারিই লদখরি লপল, 

গুক্ষলরি ঝাাঁঝো িরে োওো চােক্ষট লাে কক্ষেরর্ারে পরি আরে। 
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উরিরি ক্ষববণন িরে উিল পুক্ষলেপ্রধারনে মুখমণ্ডল। অসিনীে এই দুক্ষিন্তা 
িাে মনরক আছেন্ন করে লফলল লে, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে ক্ষকেু িেক্ষন লিা! 

 
 
 
‘কাউক্ষেল অব মুসক্ষলম, মরকা’ (ক্ষসএমএম)-এে গুরুেপূণন পোমেন সভা 

লের্ িরলা লবলা সারি ন’টাে। 
আিমদ মুসাে ক্ষবর্ে ক্ষনরে এই পোমেন সভাে আরোজন িরেক্ষেল 

ওলিাে উরদযারি। খবে লপরে এ ক্ষমক্ষটং-এ েেীক িরেক্ষেল মধয এক্ষেো সেকারেে 
ক্ষনোপত্তা ক্ষবভারিে প্রধান আিমদ মুসাে একজন েীর্ন সিকমনী েুবারেেভ। 

আিমদ মুসাে খবে লপরে সবক্ষকেু লফরল েুরট আরস লস মরকারি। 
পোমেন সভাে লস জানাল, আিমদ মুসা মুক্ত না িওো পেনন্ত লস মরকারি োকরব। 

পোমেন সভাে আিমদ মুসারক উদ্ধারেে সাক্ষবনক কােনক্ররমে দাক্ষেে লদো 
িে ক্ষসএমএম-এে িরুণ প্রধান এবং মরকাে ‘ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট অফ লটকরনালক্ষজ’-
এে অধযাপক আক্ষসফ আক্ষজরমে উপে। আে অক্ষভোন কােনক্ররমে দাক্ষেে ক্ষনরেরে 
েুবারেেভ ক্ষনরজ। 

এই পোমেন সভাে লমরেোও অংেেিণ করে। মক্ষিলা ও পুরুরর্ে বসাে 
স্থান আলাদা কো িরেক্ষেল। লচারখে প্রান্ত পেনন্ত নাক্ষমরে লদো চাদরে জিারনা 
লমরেো পোমেন সভাে খুবই গুরুেপূণন ভূক্ষমকা পালন করে। লর্ানা লজারসফাইন 
ক্ষেল এ ক্ষমক্ষটং-এে মধযমক্ষণ। লস ক্ষেল সবাে কারে আকারেে চাাঁরদে মি। 

লর্ানা লজারসফাইরনে আিমন শুধু মরকারি নে, সািা লফরলরে লিাটা 
মধয এক্ষেোে। মধয এক্ষেো ক্ষবপ্লরবে োত্রী-কমনী, লেমন সুক্ষফো সরভৎলানা, 
লখারদজারেভা,কুলসুম ক্ষত্ররফানভা, েইো নরভাকাো, িারিেভা িাক্ষিোনা এবং 
মধয এক্ষেো মুসক্ষলম প্রজািরিে লপ্রক্ষসরর্ডট কুিাইবাে স্ত্রী ক্ষেক্ষেন েবনম ও 
েুবারেেরভে স্ত্রী লোকাইরেভা সকরলই দাক্ষব িুরলরে, িে লর্ানা লজারসফাইনরক 
মধয এক্ষেো লেরি িরব, নেরিা িাো সকরলই মরকা আসরব। এো সকরলই ক্ষেল 
ফাক্ষিমা ফােিানাে সিরোদ্ধা ও বন্ধু। 
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লর্ানা লজারসফাইনও খুক্ষে িরেরে এই প্রিারব। বরলরে, ফাক্ষিমা 
ফােিানাে বন্ধু িােও বন্ধু। িারদে সারে লদখা কেরি পােরল লস খুক্ষে িরব। 

পোমেন সভা লেরক লবক্ষেরে ওলিা ও লর্ানা লজারসফাইন এরিাক্ষছেল 
িাক্ষিে ক্ষদরক। ওলিা ও লর্ানা লজারসফাইন পাোপাক্ষে। 

ওলিাে বাম পারে একটু দূরে িাাঁটরে আক্ষসফ আক্ষজম। 
‘েুবারেেভ ভাই লে কো বরলক্ষেরলন, একটা িাক্ষি লিামারদে সারে 

লিরল ভাল িরিা না?’ ওলিারক লিয করে বলল আক্ষসফ আক্ষজম। 
‘আজ একটা িাক্ষি সারে ক্ষদছে, কালও ক্ষক ক্ষদরি পােরব?’ বলল ওলিা। 
‘প্ররোজরন িাও কেরি িরব।’ 
‘ভাল ক্ষচন্তা, িরব বািব নে।’ 
‘প্ররোজন অরনক সমে অবািরবেও পে ধরে।’ 
‘আমারদে লিরত্র এমনটা না কেরলও চলরব।’ 
‘ক্ষচন্তা লিামারক ক্ষনরে নে, ভাবীরক ক্ষনরে।’ 
‘আমারক ক্ষনরে বুক্ষঝ লকান ক্ষচন্তা লনই?’ ওলিাে লিাাঁরট দুষ্টুক্ষমে িাক্ষস। 
আক্ষসফ আক্ষজরমে লচারখ-মুরখ লিা এবং লসই সারে ক্ষবব্রি ভাব ফুরট 

উিল। বলল, ‘না, মারন আক্ষম বলক্ষে বিনমান সংকরটে কো।’ 
লর্ানা লজারসফাইরনে লিাাঁরটও এক টুকরো িাক্ষস ফুরট উরিরে। 
‘ক্ষিক আরে। আক্ষম বুরঝক্ষে।’ ওলিাে লিাাঁরট লসই িাক্ষস িখনও। 
একটু লেরমই আবাে বলল ওলিা, ‘আমো আক্ষস। সুন্দে আরোজরনে 

জরন্য ধন্যবাদ।’ বরল িাক্ষিরি উিরি লিল ওলিা। 
ক্ষমক্ষটংটা আক্ষসফ আক্ষজরমে বাক্ষিরিই অনুক্ষষ্ঠি িে। েুবারেেভও িাে 

অক্ষিক্ষে িরে আরেন। 
কক্ষমউক্ষনি আমরলে লেরর্ে ক্ষদরক িযাক্ষলন এরভক্ষনউ-এে এ বাক্ষিটা 

ক্ষেল মুসক্ষলম মধয এক্ষেোে মুক্ষক্ত আরন্দালন ‘সাইমুম’-এে একটা ক্ষনোপদ 
আেে। 

আক্ষসফ আক্ষজম-এে ক্ষপিা ‘লফদে লবক্ষলকভ’ ক্ষেরলন কক্ষমউক্ষনি 
লসাক্ষভরেি সেকারেে একজন োষ্ট্রদিূ। আে আক্ষসফ আক্ষজম-এে মা ক্ষেল একজন 
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কাজাখ লমরে। কাজাখ স্ত্রীে প্রভারবই লফদে লবক্ষলকভ ইসলাম ধমন েিণ করেন 
এবং ক্ষিক্ষন এটা লিাপন লেরখ চরলন। ক্ষিক্ষন একসমে ‘সাইমুম’-এে মরকা 
অঞ্চরলে প্রধান উপরদষ্টাে পক্ষেণি িন। 

আক্ষসফ আক্ষজম ক্ষপিা-মািাে লস ঐক্ষিহ্ শুধু বজাে োখা নে, এখন 
মরকাে মুসক্ষলম কাউক্ষেরলে প্রধারনে দাক্ষেে লপরেরে। 

িাক্ষিরি উরি বরসরে লর্ানা লজারসফাইন এবং ওলিা। 
ওলিা িাক্ষি ড্রাইভ কেরে এবং পারেে ক্ষসরট লর্ানা লজারসফাইন। 
েুরট চলল িাক্ষি। 
লর্ানা লজারসফাইন িাি বাক্ষিরে ওলিাে পাাঁজরে একটা ক্ষচমক্ষট কাটল 

এবং বলল, ‘লিামাে ‘িারক’ খুাঁরজ লপরেক্ষে ওলিা।’ 
‘কারক?’ 
‘োরক খুাঁরজ লবে কেরি আমারক বরলক্ষেরল?’ 
কো বলল না ওলিা। িাে মুখ লাল িরে উরিরে। একট ু পে বলল, 

‘ভাবী, িারক ক্ষক পাওো লিরে?’ 
‘নামও ক্ষক বলব?’ 
‘ক্ষকন্তু ক্ষক প্রমাণ িুক্ষম লপরেে ভাবী?’ 
‘প্রমাণ িুক্ষম ক্ষনরজ। বল লদক্ষখ, আক্ষসফ আক্ষজম লিামাে লকউ না।’ 
কো বলল না ওলিা। 
‘লকউ নে বল।’ লিরস বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
ওলিাে লচাখ-মুরখ িখন ঝরে পিরে অনুোরিে একটা ক্ষবছেুেণ। 
ওলিা র্ান িাি ক্ষিোক্ষেং-এ লেরখ বাম িাি বাক্ষিরে লচরপ ধেল লর্ানা 

লজারসফাইরনে িাি। বলল, ‘কো বলরি বরলা না ভাবী।’ 
‘ক্ষিক আরে বলব না। খালাম্মা লিা ক্ষনিে জারনন?’ 
‘আম্মাে সারেই লিা ওে লোিারোি লবক্ষে।’ 
‘লিামাে সারে বুক্ষঝ লনই?’ 
‘জান ভাবী, ও খুব আইক্ষর্োক্ষলি।’ 
‘এটা ক্ষক লসৌভািয নে?’ 
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‘অবশ্যই।’ 
‘আক্ষম কনোচুরলট কেক্ষে ওলিা।’ 
ওলিা ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। 
লর্ানা লজারসফাইন বাাঁধা ক্ষদরে বলল, ‘ওলিা, ওক্ষদরক লোন, ক্ষকরসে 

েব্দ?’ 
উৎকণন িরলা ওলিা। 
লর্ানা লজারসফাইনই কো বলল, ‘কামারনে েব্দ ওলিা।’ 
‘ঐ লিা, িাে সারে লমক্ষেনিারনে েব্দও লোনা োরছে।’ 
লর্ানা লজারসফাইন ক্ষকেুিণ উৎকণন লেরক বলল, ‘েীক্ষিমি েুদ্ধ 

ওলিা।’ 
‘মরন িরছে, নদীে ওপারেই োিাে পারে।’ 
ওলিাে িাক্ষি চলক্ষেল িখন কমরসামল িাইওরে ধরে। পাে িক্ষছেল 

টলিে পাকন। সামরনই কমরসামল িাইওরেে উপে মরকাভা ব্রীজ। 
িাক্ষিে িক্ষি লিা করে ক্ষদরেক্ষেল ওলিা। 
‘ব্রীরজে ওপারেই িণ্ডরিালটা ওলিা। আমাে মরন িে, ব্রীরজে লিািাে 

িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনরে ন্যােনাল লিক্ষর্োরমে োিা ক্ষদরে আমো লেরি পাক্ষে।’ 
‘ক্ষিক বরলে ভাবী।’ 
ওলিা ব্রীরজে লিািাে ক্ষিরে িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনল। 
ওলিাে িাক্ষি কমরসামল িাইওরে পাে িরে লিক্ষর্োম লোরর্ পিরি 

োক্ষছেল। 
িিাৎ ব্রীরজে লিািাে কমরসামল িাইওরে এবং লিক্ষর্োম লোরর্ে 

সংরোিস্থরল একটা টযাক্ষেরি লিস লদো অবস্থাে লোসা ও পাভলভরক লদখরি 
লপল লর্ানা লজারসফাইন। 

‘িাক্ষি বাম পারে দাাঁি কোও ওলিা।’ দ্রুি করণ্ঠ বলল লর্ানা 
লজারসফাইন। প্রবল উরত্তজনা লর্ানা লজারসফাইরনে লচারখ-মুরখ। পাভলরভে 
কারে আিমদ মুসাে প্রকৃি খবে পাওো োরব, ক্ষক িরি পারে লসই খবে, এসব 
ক্ষচন্তা লর্ানা লজারসফাইনরক নিুনভারব উক্ষিি করে িুলল। 
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ওলিা লর্ানা লজারসফাইরনে ক্ষদরক একবাে িাক্ষকরে িাক্ষি োিাে পারে 
ক্ষনরি ক্ষনরি বলল, ‘ক্ষক বযাপাে ভাবী?’ 

‘লে দুই িাক্ষিরি আক্ষম ও আিমদ মুসা পুেকভ লেরক এরসক্ষেলাম, লস 
দুই িাক্ষিে ড্রাইভােরক ঐখারন দাাঁিারনা লদখক্ষে। ড্রাইভাে পাভলরভে কারে 
আিমদ মুসাে প্রকৃি খবে পাওো োরব।’ 

‘ক্ষকন্তু ভাবী, ওরদে সারে লিামাে সািাৎ ক্ষনোপদ িরব ক্ষকনা?’ 
‘না ওলিা, লোসা ক্ষবশ্বি।’ 
‘আে ড্রাইভাে পাভলভ?’ 
‘আমাে ধােণা, দু’জন ক্ষভন্ন নে।’ 
ওলিা িাে িাক্ষি লোসা ও পাভলরভে িাক্ষিে কাোকাক্ষে এরন দাাঁি 

কোল। 
‘িুক্ষম বস ওলিা, আক্ষম কো বরল আক্ষস।’ 
‘না ভাবী, লিামাে নামাে দেকাে লনই। িুক্ষম ‘লোসা’ লমরেটারক র্াক।’ 
‘পাভলভরকও লিা দেকাে।’ 
‘লোসাই পাভলভরক র্াকরব।’ 
‘ক্ষিক বরলে ওলিা, আক্ষম সক্ষিযই খুব অক্ষস্থে িরে পরিক্ষে। আমারদে 

সিকন িওোে দেকাে আরে।’ 
কো লের্ করেই লর্ানা লজারসফাইন িাক্ষিে দেজা খুরল দু’িারি দেজা 

ধরে লখালা দেজাে লিস ক্ষদরে দাাঁিাল। িােপে নাম ধরে র্াকল ‘লোসা’লক। 
লোসাো দাাঁক্ষিরে ক্ষেল মাত্র িজ পাাঁরচক দূরে। 
র্াক শুরন চমরক ক্ষফরে িাকাল লোসা লর্ানা লজারসফাইরনে ক্ষদরক। 
লর্ানা লজারসফাইনরক ক্ষচনরি পারেক্ষন লোসা। 
লর্ানা িাে মুরখে ক্ষকন মাক খুরল লফলল এবং র্াকল লোসারক আবাে। 
এবাে লোসা দ্রুি পাভলভরক ক্ষকেু বরলই েুরট এল লর্ানা 

লজারসফাইরনে কারে। 
এরসই লর্ানা লজারসফাইরনে একটা িাি ক্ষনরে চুমু লখরে বলল, 

‘মযার্াম, খবে আরে।’ 
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লোসাে কণ্ঠ দ্রুি। িাে লচারখ-মুরখ উরিি। 
এটা লিয করে লর্ানা দ্রুি বলল, ‘ক্ষক খবে? লিামাে ক্ষক িরেরে?’ 
‘স্যাে লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি ঢুরকরেন।’ 
‘লকান স্যাে? আিমদ মুসা?’ লর্ানা লজারসফাইরনে করণ্ঠও উরিি ঝরে 

পিল। 
‘ক্ষজ্ব মযার্াম।’ 
‘লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষট লকাোে?’ 
‘নদীে ওপারে। লিালা-গুক্ষলে েব্দ ওখান লেরকই আসরে।’ 
‘কামান ও লমক্ষেনিারনে েব্দ লেখান লেরক আসরে?’ উরিি-আিংরক 

রুদ্ধপ্রাে লর্ানা লজারসফাইরনে িলা। 
‘ক্ষজ্ব মযার্াম।’ 
লর্ানা লজারসফাইন কো বলরি পােরলা না। কাাঁপরে িাে লভিেটা। 

একা ঢুরকরে আিমদ মুসা! এি কামান, লমক্ষেনিারনে েব্দ লকন? ক্ষক িরছে 
লসখারন? এরকবারে লভরঙ পিাে উপক্রম িরলা লর্ানাে। 

িাক্ষি লেরক লবক্ষেরে এরসরে ওলিা। লসও এরস দাাঁক্ষিরেরে লর্ানাে 
পারে। লস বলল লোসারক লিয করে, ‘আিমদ মুসা লেট ক্ষবোরেে িারি পুেকভ 
লেরক আসাে পরে বন্দী িনক্ষন?’ 

‘িরেক্ষেরলন। ক্ষকন্তু লকান এক মক্ষিলাে সািারেয পরেই ক্ষিক্ষন মকু্ত িরে 
োন।’ 

‘লক লস মক্ষিলা?’ কক্ষম্পি িলাে লর্ানাে প্রশ্ন। 
‘মক্ষিলাে পক্ষেচে পাওো োেক্ষন। স্যােও িারক লদরখনক্ষন। টলিে 

পারকন লেট ক্ষবোরেে সারে সংঘরর্নে সমে স্যােরক আেও একক্ষদন লসই মক্ষিলা 
বাাঁক্ষচরেরেন। এক্ষদনও আিারল লেরক।’ 

লোসা োমরিই ওলিা বলল, ‘আিমদ মুসা কখন ঢুরকরেন লেট 
ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি? লিালা-গুক্ষল কখন লেরক শুরু িরেরে?’ 

‘আেও ক্ষকেু ঘটনা ঘরটরে মযার্াম। আিমদ মুসা লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন 
অেনাৎ লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি ঢুরকরেন লভাে লবলা। পুক্ষলেপ্রধারনে লনিৃরে 
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পুক্ষলে বাক্ষিনী এরস লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন লঘোও করেরে আধঘণ্টা আরি। 
কামান লদরিরে পুক্ষলে। লমক্ষেনিারনে েব্দ দুই পরিে।’ 

লর্ানা লজারসফাইন ও ওলিা দু’জরনে কােও মুখ লেরকই লকান কো 
সেরে না। উরিি-উৎকণ্ঠাে পািাি এরস িারদে ক্ষঘরে ধরেরে। আিমদ মুসা লভাে 
লবলা ঢুরকরেন, এখন লবলা দেটা। ক্ষক িরছে লসখারন? ক্ষক অবস্থাে আরে আিমদ 
মুসা? কামান-রমক্ষেনিারনে েুরদ্ধ লসরিা একা এক মানুর্! 

নীেবিা ভাঙল ওলিা। বলল, ‘আপনাো ওক্ষদরক লিরেন?’ 
‘না, স্যাে আমারদেরক এখারনই অরপিা কেরি বরলরেন।’ 
‘ক্ষিক্ষন বরলরেন?’ 
বরল লর্ানা লজারসফাইন জক্ষিরে ধেল লোসারক। লকাঁরদ লফলল লস। 

আবাে বলল, ‘ওে সারে কখন লদখা িরলা, ক্ষকভারব লদখা িরলা লিামারদে?’ 
‘আমো একসারেই আক্ষে। আমোই লভােরবলা ওরক ব্রীরজে দক্ষিণ 

লিািাে নাক্ষমরে ক্ষদরেক্ষে।’ 
‘লিামো? বল লিা আবাে, ক্ষক বরলরেন উক্ষন?’ লচাখ মুরে বলল লর্ানা 

লজারসফাইন। 
‘আমো ওরক নাক্ষমরে ক্ষদরে আমারদে প্রক্ষি িাে ক্ষনরদনে জানরি 

লচরেক্ষেলাম। ক্ষিক্ষন আমারদেরক ব্রীরজে উত্তে লিািাে অরপিা কেরি বরলরেন।’ 
লর্ানা লজারসফাইন ওলিাে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘আমো অরপিা 

কেব ওলিা।’ 
‘অবশ্যই।’ বলল ওলিা দৃঢ়করণ্ঠ। 
‘লোসা, িুক্ষম িাক্ষিে লভিরে এস।’ 
বরল িাক্ষিে সামরনে দেজা বন্ধ করে লপেরনে দেজা খুরল লভিরে ঢুকল 

লর্ানা। 
লোসা ক্ষিধা কেক্ষেল লভিরে ঢুকরি ও লর্ানাে পারে বসরি। 
লর্ানা িারক িাি ধরে টানল। 
লোসা পাভলরভে ক্ষদরক লচরে বলল, ‘িুক্ষম িাক্ষিরি ক্ষিরে বস।’ 
বরল লভিরে ঢুরক ক্ষসরটে পারে িাক্ষিে ললারেে উপে বরস পিল লোসা। 
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লর্ানা বাাঁধা ক্ষদরল িাি লজাি কেল লোসা। বলল, ‘এভারব বসরলই 
স্বাছেন্দয লবাধ কেব মযার্াম। আপক্ষন বাাঁধা লদরবন না।’ 

ওলিা ক্ষিরে বসল িাে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট। 
‘লিামো লিা এ পেনন্ত ওে সারে ক্ষেরল?’ 
‘ক্ষজ্ব মযার্াম।’ 
‘বল ওে এই কে ক্ষদরনে সব কো।’ 
লোসা শুরু কেল। শুনক্ষেল লর্ানা লজারসফাইন ও ওলিা। 
শুনক্ষেল বরট লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষকন্তু লচাখ ও মন িাে পরিক্ষেল ব্রীজ 

লপক্ষেরে আসা কমরসামল িাইওরেে উপে। কখন আসরবন ক্ষিক্ষন, িাে ক্ষপ্রেিম! 
একক্ষট করে মুিূিনরক িাে কারে মরন িরছে একটা করে েুরিে মি। 

েিণাদােক এক অরপিা এটা। ক্ষকন্তু মরন িরছে, এই অরপিাে লিাটা জীবন িাে 
লের্ িরলও লাক্ষন্ত আসরব না। 
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