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১
রাব্বানিক্যাল ইউনিভানসিনট নিউইয়ক্ি-এর অভযর্িিা ক্ক্ষ। ক্লান্ত দদহটা
দসাফায় এনলয়য় বয়স আয়ে আহমদ মুসা। ড. হাইম হাইয়ক্ল এই ইউনিভানসিনটর
‘দফইর্ স্টানডজ’ নবভায়ের প্রধাি রানব্ব। ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ দদখা ক্রয়ে
চায় আহমদ মুসা। এই খবর দস পানিয়য়য়ে নমনিট পাাঁয়চক্ আয়ে। ড. হাইম
হাইয়ক্ল আসয়বি, অর্বা দভেয়র োর ডাক্ আসয়ব, এরই অয়পক্ষা ক্রয়ে
আহমদ মুসা।
শান্ত, নিস্পৃহভায়ব বয়স র্াক্য়লও বুক্টা আহমদ মুসার আশা-নিরাশার
দ্বয়ে অয়িক্টাই অনির।
আহমদ মুসার এই িেুি আয়মনরক্াি নমশয়ি রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্লই
োর প্রাইম টায়েিট, প্রধাি অবলম্বি। নিউইয়য়য়ক্ির নলবানটি টাওয়ার ও
দডয়মায়রানস টাওয়ার ধ্বংয়সর রহস্য উদঘাটয়ি অনুসন্ধাি চালায়ে নেয়য় ক্ামাল
সুলাইমািয়দর স্পুটনিক্ দে সয়েযর সন্ধাি পায় োর প্রধাি সাক্ষী এই ধমিয়িো
ইহুদী জেয়ের নবনশষ্ট রানব্ব ড.হাইম হাইয়ক্ল।
আজ দর্য়ক্ নবশ বের আয়ে নিউইয়য়য়ক্ির টুইিটাওয়ার, নলবানটি টাওয়ার
ও দডয়মারানস টাওয়ার, ধ্বংস হয় নবস্ময়ক্র অভূেপূবি এক্ আরময়ে। এর জয়ে
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দায়ী ক্রা হয় এক্নট মুসনলম গ্রুপয়ক্। সয়েয়হর ক্ািেড়ায় দাাঁড় ক্রায়িা হয় সব
মুসলমািয়ক্ই। োরপর মুসনলম নবয়ের এ প্রান্ত দর্য়ক্ দস প্রান্ত পেিন্ত ধ্বংসনবপেিয়য়র ঝড় বয়য় োয়। মুসলমািয়দর অয়িয়ক্ই এয়ক্ োয়দর অপনরোমদশিী
নক্েু সদয়স্যর অপরাধ দর্য়ক্ সৃষ্ট ভযেযয়লখা নহসায়ব দময়ি দিয়। আবার
অয়িয়ক্ই এয়ক্ দোপি ষড়েয়ের পাো ফাাঁয়দ জনড়য়য় পড়া ভুল নসদ্ধান্ত বয়ল ময়ি
ক্য়র। দীঘি নবশ বের পর এই দশয়ষাক্ত ধারো দর্য়ক্ অনুপ্রানেে হয়য়ই ক্ামাল
সুলাইমািয়দর দোয়াো সংিা ‘স্পুটনিক্’ এই বযাপায়র সেয উদঘাটয়ির জয়ে
অনুসন্ধাি শুরু ক্য়র। সন্ধাি পায় োরা এক্ দোপি ষড়েয়ের। অয়িক্ দনললদস্তায়বজ োরা দোোড় ক্য়র এর সমর্িয়ি। োর ময়ধয এক্নট গুরুত্বপূেি দনলল নেল
ইহুদী নসিােয়ের ক্িয়ফশি দটনবয়ল ‘সবিশনক্তমাি ও দশষ নদয়ির নবচারক্’
‘নজয়হাবা’র সাময়ি দপশ ক্রা ‘ক্িয়ফশি’-এর এক্নট অনডও দটপ। এই
ক্িয়ফশয়ি নেনি নিউইয়য়ক্ির টাওয়ার ধ্বংয়স োর অপরাধ অংয়শর ক্র্া স্বীক্ার
ক্য়রনেয়লি। এই ক্িয়ফশি ঘটিারয়মই দরক্ডি হয়য় নেয়য়নেল এবং ঘটিারয়মই
দস দটয়পর এক্নট ক্নপ ক্ামাল সুলাইমািরা দপয়য় োয়। নক্ন্তু টাওয়ার ধ্বংয়স
োয়দর সাময়ি ইহুদীয়দর ভয়াবহ ষড়েয়ের নবষয়নট প্রমায়ের জে এই
ক্য়িয়ফশি েয়র্ষ্ট িয়। এজে দে ের্য-প্রমাে প্রয়য়াজি ো দোোয়ড় রানব্ব ড.
হাইম হাইয়ক্য়লর পয়ক্ষই সাহােয ক্রা সম্ভব। এই ষড়েয়ের জেয়ে প্রয়বয়শর
পয়র্ দসই এক্মাত্র প্রেযক্ষ দসাসি। এ ক্ারয়েই আহমদ মুসা েুয়ট এয়সয়ে োর
ক্ায়ে।
রানব্ব ড.হাইম হাইয়ক্ল দলাক্নট দক্মি দস আহমদ মুসায়ক্ নক্ভায়ব
গ্রহে ক্রয়ব, ক্িয়ফশয়ির দটয়পর ক্র্া স্বীক্ার ক্রয়ে রানজ হয়ব নক্িা, ইেযানদ
ভাবিাপীনড়ে দুরু দুরু মি নিয়য় অয়পক্ষা ক্রয়ে আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার পরয়ে ক্ায়লা হ্যাট, ক্ায়লা লম্বা দক্াট। এটাই হানসনডক্
ইহুদীয়দর দপাশাক্। রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্লও হানসনডক্ পন্থী ইহুদী। অবশ্যই
ড. হাইম হাইয়ক্ল পপেৃক্ সূয়ত্রই নেয়লি ‘হাসক্লা’ পন্থী ইহুদী। হাসক্লারা
বাইয়রর জীবয়ি ধয়মির ভূনমক্ায়ক্ দেমি এক্টা আমল দদয় িা। জ্ঞাি ও নবজ্ঞায়ির
মাধযয়ম জীবিয়ক্ ও জানেয়ক্ সমৃদ্ধ ক্রায়ক্ই এরা প্রধাি ক্েিবয ময়ি ক্য়র।
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অেনদয়ক্ হানসনডক্রা দলখাপড়া চচিার চাইয়ে ‘দয়া’ ও ‘সািে উপাসিায়ক্’
দবনশ গুরুত্ব নদয়য় র্ায়ক্। ড. হাইম হাইয়ক্ল টাওয়ার ধ্বংয়সর নক্েুক্াল পর এই
হানসনডক্ মে গ্রহে ক্য়রি।
আহমদ মুসা এক্টু অেমিস্ক হয়য় পয়ড়নেল।
হিাৎ োর িাম ধয়র সয়ম্বাধয়ির শয়ে দস সনম্বে নফয়র দপল। মুখ েুয়ল
দদখল, োর সাময়ি এক্জি দলাক্ দাাঁনড়য়য়। পঞ্চায়শাধি। পরয়ে রানব্বর দপাশাক্।
বুনদ্ধদীপ্ত দচহারা। বলনেল দস, ‘আপনি নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল?’
আহমদ মুসা ‘আইজযাক্ দানিয়য়ল’ িাম নিয়য়ই এয়সয়ে এই ইহুদী
নবেনবদযালয়য় ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দখাাঁজ ক্রার জয়ে। দস নফনলনস্তি দর্য়ক্ এই
িায়ম পাসয়পাটি ক্য়র দরয়খনেল। এবার এই পাসয়পাটি নিয়য়ই আহমদ মুসা মানক্িি
েুক্তরায়ে এয়সয়ে।
আহমদ মুসা দলাক্নটর নদয়ক্ োনক্য়য়ই উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘গুড মনিিং
স্যার। হ্যাাঁ, আনম আইজযাক্ দানিয়য়ল।’
‘ওয়য়লক্াম।’ বয়ল হাে বানড়য়য় দলাক্নট বলল, ‘আনম জযাক্ব,
হাইয়ক্য়লর সহক্মিী।’
আহমদ মুসা োর সায়র্ হ্যান্ডয়শক্ ক্য়র বলল, ‘পনরনচে হয়য় খুনশ
হলাম স্যার।’
‘আনমও।’ বলল রানব্ব জযাক্ব।
আহমদ মুসা নক্েু বলয়ে োনিল। জযাক্ব বাধা নদয়য় বলল, ‘স্যনর,
আসুি আমার সায়র্।’
জযাক্ব চলয়ে শুরু ক্রল।
আহমদ মুসাও োর সায়র্ সায়র্ চলল।
পায়শর এক্নট ক্য়ক্ষ নেয়য় দুজয়ি বসল।
বয়সই রানব্ব জযাক্ব বলল, ‘দয়া ক্য়র বলয়বি নক্ রানব্ব ড. হাইয়ক্য়লর
সায়র্ আপিার নক্ সম্পক্ি? দক্ি দদখা ক্রয়ে চাি োর সায়র্?’
‘নেনি আমার শুভাক্াঙ্ক্ষী ও বন্ধু। বানক্ প্রয়ের জবাব নেনিই দো
চাইয়বি।’ বলল আহমদ মুসা। োর দশয়ষর বাক্যটা এক্টু শক্ত হয়য়নেল।
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রানব্ব জযাক্য়বর দচহারায় পনরবেিি দদখা দেল িা। শান্ত ক্য়ন্ি দস বলল,
‘রানব্ব ড. হাইয়ক্ল দিই। োর দদখা আপনি পায়বি িা।’
‘দক্ার্ায় নেনি?’ বলল, আহমদ মুসা।
‘দসটাও আপনি জািয়বি িা। ক্ারে আনমও জানি িা।’ রানব্ব জযাক্ব
বলল।
ভ্রু কাঁচয়ক্ দেল আহমদ মুসার। বলল দ্রুেক্য়ন্ি, ‘আপনি জািয়বি িা
দক্ি? অনফস দো নিশ্চয় জায়ি।’
‘অনফসও জায়ি িা।’ রানব্ব জযাক্ব বলল।
‘এটা অসম্ভব। আনম অনফসয়ক্ নজজ্ঞাসা ক্রয়ে চাই।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘সাক্ষাৎ প্রার্ী হওয়ার নিপ দো অনফয়সই পানিয়য়নেয়লি। অনফস
আমায়ক্ পানিয়য়য়ে। নভন্নভায়ব অনফস আর ক্র্া বলয়ব িা।’ রানব্ব জযাক্ব বলল।
স্তনম্ভে হয়লা আহমদ মুসা। ড. হাইয়ক্ল এখায়ি এক্ উচ্চপয়দ চাকরী
ক্য়রি। নেনি দক্ার্ায় আয়েি বা দক্ার্ায় দেয়েি দক্উ জািয়ব িা, এটা নক্ ক্য়র
হয়ে পায়র! বলল আহমদ মুসা, ‘নেনি নক্ এখায়ি চাকরী ক্য়রি িা? চাকরী দেয়ড়
নদয়য় চয়ল দেয়েি? এক্মাস আয়ে প্রক্ানশে নিউইয়য়ক্ির এডুয়ক্শি োইড
বইয়েও দদয়খনে, নেনি এখািক্ার ‘দফইর্ স্টানডজ’ নবভায়ের প্রধাি।’ আহমদ
মুসার ক্য়ন্ি নবস্ময়।
‘এডুয়ক্শি োইয়ডর ের্য নিক্। নেনি আমায়দর দফইর্ স্টানডজ
নবভায়ের প্রধাি। নক্ন্তু নেনি দিই। নদি পয়ির আয়ে নেনি হিাৎ উধাও হয়য়
দেয়েি। ক্াউয়ক্ই নক্েু বয়ল োিনি।’ বলল রানব্ব জযাক্ব।
‘বানড়র দলায়ক্রা নক্ বয়ল?’ আহমদ মুসা বলল।
‘োরাও আমায়দর মে অন্ধক্ায়র। োর বানড়য়ে মা োড়া দেমি দক্উ
দিই। এক্মাত্র দেয়ল বাইয়র দলখা-পড়া ক্রয়ে।’ বলল রানব্ব জযাক্ব।
‘পুনলশ নক্ এ নবষয়য় নক্েু জায়ি?’ আহমদ মুসা বলল।
‘পুনলশ দচষ্টা ক্রয়ে, নক্ন্তু দক্াি সন্ধাি পায়নি বয়ল জানি।’
‘স্যার, োর উধাও হওয়া সম্পয়ক্ি আপনি নক্ ময়ি ক্য়রি?’
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নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
আহমদ মুসার নজজ্ঞাসার সয়ে সয়ে উত্তর নদল িা রানব্ব জযাক্ব। োর
দচায়খ-মুয়খ ফুয়ট উিল ভয়য়র নচহ্ন। ক্য়য়ক্ মুহূেি পর এনদক্ ওনদক্ োনক্য়য় ধীর
ক্য়ন্ি বলল,‘আনম নক্েুই বুঝয়ে পারনে িা। সবাই নবষয়টায়ক্ এনড়য়য় চলয়ে
চায়ি। আমায়দর অনধক্াংশ নশক্ষক্ বলয়েি, নেনি হয়য়ো নিয়জই দক্ার্াও চয়ল
দেয়েি? আমরা ক্য়য়ক্জি নশক্ষক্ নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট রানব্ব ড.আইয়াজ
ইয়াহুয়দর ক্ায়ে নেয়য়নেলাম ড. হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ির বযাপায়র আরও েৎপর
হবার জে। নবষয়ানট পত্র-পনত্রক্ায় আিার জয়ে অনুয়রাধ ক্য়রনেলাম আমরা।
নেনি আমায়দরয়ক্ আয়বেপ্রবে িা হবার জয়ে উপয়দশ নদয়য় বয়লনেয়লি,
‘পুনলশয়ক্ বলা হয়য়য়ে। প্রয়য়াজিীয় পদয়ক্ষপ দিয়ার দানয়ত্ব োয়দর। বহুনদি
দর্য়ক্ ড. হাইয়ক্ল ফ্রায়েশয়ি ভুেনেয়লি। এক্ সময় নেনি এই নবেনবদযালয়য়র
দপ্রনসয়ডন্ট নেয়লি। দসখাি দর্য়ক্ নিয়জই দিয়ম নেয়য় ‘দফইর্ স্টানডজ’ নবভায়ের
ময়ধযই নিয়জয়ক্ সীমাবদ্ধ রাখয়লি। সাম্প্রনেক্ক্ায়ল নেনি নচন্তারও ভারসাময
হানরয়য় দফয়লনেয়লি। োর বযাপায়র সব নচন্তা আপিারা মি দর্য়ক্ দঝয়ড় দফয়ল
নদি।’
আহমদ মুসা স্তনম্ভে হয়লা ড. হাইয়ক্য়লর মািনসক্ ভারসাময হানরয়য়
দফলার ক্র্া শুয়ি। আহমদ মুসা বলল, ‘ড. হাইয়ক্ল মািনসক্ ভারসাময হানরয়য়
দফলার ক্র্া নক্ সেয?’
‘ড. হাইয়ক্ল আমার ঘনিষ্ঠ সহক্মিী। আনম ক্খিও এমি নক্েু লক্ষয
ক্নরনি।’
‘োহয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদ এটা বলয়লি দক্ি? মায়ি োর ক্র্া মি
দর্য়ক্ দঝয়ড় দফলার ক্র্া বলয়লি দক্ি? নেনি নক্ োহয়ল আপিায়দর দচয়য় দবনশ
জায়িি ড. হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি?’ প্রে েুলল আহমদ মুসা।
‘আমারও োই ময়ি হয়। আমরা সবাই উনদ্বগ্ন, নক্ন্তু োর ময়ধয দক্াি
উয়দ্বে দদনখনি।’ বলল রানব্ব জযাক্ব।
‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ োহয়ল নক্েু সহয়োনেো ক্রয়ে পায়রি।’ বলল
আহমদ মুসা।
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‘নক্ন্তু আপনি োর সাক্ষযে পায়বি িা। আর ড. হাইয়ক্য়লর বযাপায়র
আপিার সায়র্ দক্াি আয়লাচিায় নেনি রানজ হয়বি িা।’ রানব্ব ড. জযাক্ব বলল
।
‘দক্ি বলয়েি এক্র্া?’ বলল আহমদ মুসা।
‘নেনি প্রশাসি নবভােয়ক্ এক্টা নিয়দিশ নদয়য়য়েি দে, ড. হাইয়ক্ল
সম্পয়ক্ি দক্াি ক্র্া আর োর বলার দিই। ো জািার ো দেি মানুষ পুনলয়শর ক্াে
দর্য়ক্ দজয়ি দিয়। এ নবষয়য় দক্াি সাক্ষােক্ার ক্াউয়ক্ নেনি দদয়বি িা।’ রানব্ব
জযাক্ব বলল।
‘দদখুি রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল আমার অক্ৃনেম শুভাক্াঙ্ক্ষী ও বন্ধু।
এয়সনেলাম োর সায়র্ দসৌজে সাক্ষােক্ায়রর উয়েশ্য। দেমি দক্াি ক্াজ নেল
িা। নক্ন্তু এখি দদখনে, োয়ক্ খুাঁয়জ পাওয়ার দচষ্টা আমায়ক্ ক্রয়ে হয়ব। আমার
এমি নক্েু হয়ল নেনি অবশ্যই এটা ক্রয়েি।’
রানব্ব ড. জযাক্ব সয়ে সয়ে দক্াি ক্র্া বলল িা। ভাবনেল দস। নক্েুক্ষে
পর ধীয়র ধীয়র বলল, ‘োয়ে দক্াি লাভ হয়ব িা। আপনিই নবপয়দই পড়য়বি।
দদখুি আমরা নবিা ক্ারয়ে চুপ ক্য়র বয়স দিই। ড. হাইয়ক্য়লর বযাপায়র আমায়দর
মুখ খুলয়ে নিয়ষধ ক্রা হয়য়য়ে। এরপর আমরা নেয়য়নেলাম নবেনবদযালয়য়র
দপ্রনসয়ডয়ন্টর ক্ায়ে। নেনিও আমায়দর হোশ ক্য়রয়েি।’
‘দক্ নিয়ষধ ক্য়রয়ে? আর নিয়ষধ আপিারা মািয়বি দক্ি?’ আহমদ মুসা
বলল।
‘দক্ নিয়ষধ ক্য়রয়ে জানি িা। হুমনক্ এয়সয়ে দটনলয়ফায়ি। িা দময়ি
আমরা নক্ ক্রব? নবেনবদযালয়য়র স্বয়ং প্রধাি েখি নবষয়টায়ক্ গুরুত্ব নদয়িি িা,
পুনলশও দেখায়ি েোনুেনেক্, দসখায়ি আমরা ক্ার উপর নিভির ক্রব?’ বলল
রানব্ব জযাক্ব।
‘নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বাসায় োাঁর আর দক্
দক্ আয়েি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘োর এক্ দময়য় ও স্ত্রী। এই দুজিসহ নেিজি নিয়য় োর সংসার।’ বলল
রানব্ব জযাক্ব।
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‘নবেনবদযালয়য়র োর অনফয়সর এক্টা এক্সয়টিশি দো োাঁর বাসায়
আয়ে, োই িা?’ বলল আহমদ মুসা।
হ্যাাঁ। অনফয়সর নিনরনবনল ক্াজগুয়লা নেনি বাসায় বয়স ক্রাই পেে
ক্য়রি।’ রানব্ব জযাক্ব বলল।
‘োর অর্ি অনফয়সর ক্নম্পউটার দিটওয়ায়ক্ির সায়র্ োাঁর দরনসয়ডনিয়াল
অনফয়সর ক্নম্পউটারগুয়লা েুক্ত নক্ বয়লি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘দসটাই স্বাভানবক্।’ রানব্ব জযাক্ব বলল। বয়ল দস োর হাে ঘনড়র নদয়ক্
োক্াল।
‘নিজ স্যার, আর এক্নট ক্র্া। রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বাসা এখায়ি
দক্ার্ায় নেল?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘নফফর্ এয়ভনিউয়েই সবনক্েু। আমায়দর নবেনবদযালয় ও জুইস
নমউনজয়ায়মর মায়ঝর জায়োটুকও নবেনবদযালয়য়র। এখায়ি নবোবদযালয়য়র
অয়িক্ ক্য়নট দরনসয়ডনিয়াল ব্লক্ আয়ে। এখায়ি নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ও
োর পায়সিািাল স্টাফয়দর বাসা। আর পনশ্চয়মর সবিয়শষ লাইয়ি ‘নফফর্’
এনভনিউ-এর লায়োয়া দে ব্লক্ দসনটই ‘আই’ ব্লক্। এ ব্লয়ক্র দুেলায় সবি উত্তয়রর
ফ্লায়ট র্াক্য়েি রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল।’
‘নেনি নিয়খাাঁজ হবার পর োর বানড়য়ে আপিারা দেয়েি?’ আহমদ মুসা
বলল।
‘দেনে। দক্ি এ ক্র্া বলয়েি।’ রানব্ব জযাক্ব বলল।
‘এখি দক্ আয়েি োাঁর বানড়য়ে?’ আহমদ মুসা বলল।
‘পুনলশ োর বানড় সীল ক্য়র দরয়খয়ে। েদন্ত দশষ িা হওয়া পেিন্ত এ রক্ম
র্াক্য়ব। নেনি বাসায় এক্াই র্াক্য়েি।’ রানব্ব জযাক্ব বলল।
’ধেবাদ স্যার।’
‘ধেবাদ’ বয়ল উিয়ে উিয়ে রানব্ব জযাক্ব বলল, ‘আমার দচাখ দদখয়ে
েনদ ভুল িা ক্য়র র্ায়ক্, োহয়ল আপনি আমায়দর মে চুপ ক্য়র র্াক্ার মে দলাক্
িি বয়লই ময়ি হয়ি। েবু আনম বলব, পােলামী ক্রয়বি িা। ওয়দর োয়য় হাে
নদয়েও পারয়বি িা।’
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আহমদ মুসাও উয়ি দাঁড়াল। বলল, ‘ওয়দর দো আপনি জায়িি িা,
োহয়ল এক্র্া বলয়েি দক্ি?’ নজয়জ্ঞস ক্রল আহমদ মুসা। োর দচায়খ নবস্ময়।
‘আনম ওয়দর জানি িা। নক্ন্তু ড. হাইয়ক্ল ময়ি হয় ওয়দর জািয়েি।
ক্র্ািয়ল এক্নদি নেনি আমায়ক্ বয়ল............’
রানব্ব ড. জযাক্য়বর ক্র্া দশষ হয়লা িা, অস্পষ্ট এক্টা শে লয়ক্ষয দরজার
নদয়ক্ আহমদ মুসা চাইয়েই দদখল এক্টা নরভলবায়রর িল উয়ি এয়সয়ে রানব্ব
জযাক্বয়ক্ লক্ষয ক্য়র। নরভলবায়র সাইয়লিার লাোয়িা। সয়ে সয়েই আহমদ
মুসা এক্ হ্যাচক্া টায়ি সনরয়য় নিল রানব্ব জযাক্বয়ক্। োরপয়রই অযায়রাবযানটক্
ঢংয়য় ঝাাঁনপয়য় পড়ল দলাক্নটর উপর। শীষ দদওয়ার মে শে ক্য়র এক্টা গুলী
োর আয়ে দবনরয়য় এয়সয়ে। োর সায়র্ এক্টা আেিিাদও উয়িয়ে জযাক্য়বর মুখ
দর্য়ক্।
আহমদ মুসার দদহ চরনক্র পুয়রা এক্ রাউন্ড ঘুয়র নদ্বেীয় রাউয়ন্ডর
প্রর্য়মই োর দজাড়া পা নেয়য় আঘাে ক্রল দলাক্টার েলয়পয়ট।
দলাক্টা দপেি নদয়ক্ নেটয়ক্ দরজার বাইয়র পয়ড় দেল। হাে দর্য়ক্
নরভলবারটাও পয়ড় দেয়ে।
দজাড়া পায়য় আঘাে ক্রার পর আহমদ মুসা নচৎ হয়য় পয়ড় নেয়য়নেল
মানটয়ে। মুহূেি পয়রই আহমদ মুসা উিল। েুটল দলাক্নটর নদয়ক্ এবং নচৎক্ার
ক্য়র উিল, ‘খুনি, সোসী পালায়ি। ধরুি োয়ক্।’
দলাক্নট আয়েই উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল এবং েুয়ট পালানিল।
রানব্ব ড. জযাক্য়বর আেিিাদও সবাই শুিয়ে দপয়য়নেল।
দলাক্নট অভযর্িিা ক্য়ক্ষর ময়ধয নদয়য়ই দদৌড় নদয়য়নেল।
অভযর্িিা ক্ক্ষ ও আশ পায়শর সবাই দলাক্নটর নদয়ক্ েুটনেল। নক্ন্তু
দলাক্নট দুনট দবামা ফানটয়য় পালায়িার নিরাপদ পর্ ক্য়র নিল। আহমদ মুসা
দলাক্নটয়ক্ পালায়ে দদয়খই দ্রুে আবার নফয়র এয়সনেল রানব্ব ড. জযাক্য়বর
ক্য়ক্ষ।
রানব্ব জযাক্ব োর ডাি হাে নদয়য় বাম বাহু দচয়প ধয়র বয়সনেল। গুলী
দলয়েয়ে োর বাম বাহুর উপয়রর অংয়শ।
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আহমদ মুসা োর পায়শ বয়স ক্ষেিািটা এক্টু পরীক্ষা ক্য়র বলল, ‘ঈের
আপিায়ক্ বাাঁনচয়য়য়েি। বাহুর আঘােও খুব মারাত্মক্ িয়।’
রানব্ব জযাক্ব মুখ েুয়ল োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। । বলল, ‘হ্যাাঁ,
ঈের আজ আপিার রূপ ধয়র এয়সনেল। আপনি দচায়খর পলয়ক্ ওভায়ব দটয়ি িা
নিয়ল গুলীটা আমার বুক্ নবদ্ধ ক্রয়ো।’
সবাই এয়স দাাঁনড়য়য়নেল োয়দর চারপায়শ। নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট
েুয়ট এয়সনেল। এয়সই বলল, ‘োড়াোনড় হাসপাোয়ল নিয়ে হয়ব। এযাম্বুয়লি
দরনড।’
ক্র্া ক্য়নট বয়লই নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ ইয়াহুদ রানব্ব
জযাক্বয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘নক্ ক্য়র, দক্ি এসব ঘটল ।’ োরপর অপনরনচনে
আহমদ মুসার নদয়ক্ োনক্য়য় বলল, ‘ইনি দক্? এ সময়য় দক্ি এখায়ি?
রানব্ব জযাক্ব বলল, ‘স্যার ইনিই আজ আমায়ক্ বাাঁনচয়য়য়েি। ইনি দদখা
ক্রয়ে এয়সনেয়লি। আনম োর সায়র্ এখায়ি বয়স ক্র্া বলনেলাম। এক্পেিায়য়
দরজায় এয়স ঐ সোসী আমায়ক্ গুলী ক্য়র। ইনি অদ্ভুে নক্ষপ্রোয় আমায়ক্ সনরয়য়
িা নিয়ল বাহুয়ে দে গুলী দলয়েয়ে ো বুয়ক্ লােে। োরপর ইনি আমায়ক্ সনরয়য়
নদয়য়ই আরমেক্ারীর উপর ঝাাঁনপয়য় িা পড়য়ল সোসী নদ্বেীয় গুলী ক্রার সুয়য়াে
দপয়য় দেয়ো।’
রানব্ব জযাক্ব র্াময়েই নবোবদযালয়য়র দপ্রনসয়ন্ডট আয়াজ ইয়াহুদ
আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘ধেবাদ ইয়ংমযাি। বুনদ্ধ, শনক্ত ও সাহয়স
েুবক্রা এ রক্মই হওয়া উনচে।’
এযাম্বুয়লপ্স দর্য়ক্ দেচার এয়স দপৌাঁেল। রানব্ব ড. জযাক্বয়ক্ আহমদ
মুসাই দেচায়র শুইয়য় নদল।
দেচার নিয়য় চলা শুরু হয়ল রানব্ব জযাক্ব আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র
বলল,’আপনি হাসপাোয়ল আসয়েি দো।
‘আবশ্যই আপিার সায়র্ দদখা ক্রয়বা।’ বয়ল আহমদ মুসা োক্াল ড.
আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, ‘স্যার অিনধক্ার চচিা হয়লও আনম বলয়ে চাই.
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ড. জযাক্য়বর উপর শত্রু োর উয়েশ্য হানসয়ল বযর্ি হয়য়য়ে। সুোরাং সফল হবার
জে আবারও োরা দচষ্টা ক্রয়ে পায়র।’
ভ্রুকনঞ্চে হয়লা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর। বলল, ‘ইয়ংমযাি, েুনম দো
সাংঘানেক্ বুনদ্ধমাি। নিক্ বয়লে েুনম। আনম এখনি পুনলশয়ক্ বলনে। আর
পুনলশয়ক্ দোমার দো এক্টা জবািবেী নদয়ে হয়ব। েুনম নলয়খ দাও োয়েই
চলয়ব। ড. জযাক্ব দো সবনক্েুরই সাক্ষী। সবাই দবনরয়য় এল ঘর দর্য়ক্।

আহমদ মুসা ধীয়র ধীয়র নিক্টবেিী হল রানব্বনিক্যাল ইউনিভানসিনট অব
নিউাইয়ক্ি-এর দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বাসার।
এইমাত্র আহমদ মুসা দবনরয়য় এয়সয়ে রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বাসা
দর্য়ক্।
ড. হাইয়ক্য়লর বাসা সীল ক্রা। আহমদ মুসা প্রয়বশ ক্য়র দপেয়ির
এমারয়জিী এনক্সট নদয়য়। আহমদ মুসা লযাসার বীম নদয়য় এনক্সটনটর দরজা
খুলয়ে নেয়য় দদয়খ জরুনর দয়রাজারটার োলা দখালা। বুয়ঝ দিয় আহমদ মুসা োর
আয়ে আয়রাও এক্ পক্ষ এ পর্ নদয়য় দভেয়র প্রয়বশ ক্য়রনেল। দস পক্ষ দে আজর
ওোইজমযাি বা দজিায়রল শ্যারিয়দরই দক্উ হয়ব দস বযাপায়রও োর দক্াি
সয়েহ দিই। আহমদ মুসা আরও বুয়ঝ দিয়, দে েয়র্যর সন্ধায়ি আহমদ মুসা ড.
হাইম হাইয়ক্য়লর বানড়য়ে প্রয়বশ ক্য়রয়ে ো পাবার দক্াি সম্ভাবিা দিই।
সনেয োই। আহমদ মুসা দভেয়র ঢুয়ক্ দদয়খ সবগুয়লা ঘর লন্ড ভন্ড।
দক্াি ক্ােজপয়ত্রর নচহ্ন দক্াি ঘয়র দিই। ক্নম্পউটায়রর দময়মানরয়ে নক্েুই দিই।
নডস্ক দর্য়ক্ সবনক্েুই মুয়ে দেয়ে। ধ্বংসক্ারী দক্াি ওয়য়ভ পুনড়য়য় দেয়ে, মুয়ে
নদয়য় দেয়ে সব। স্পুটনিয়ক্র লযাবও এই অেযাধুনিক্ পদ্ধনেয়ে ধ্বংস ক্রা
হয়য়নেল।
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েয়ব নস্টয়লর ফাইল ক্যানবয়িয়টর বটম ক্যানবয়িয়টর েলায় বুক্
সাইয়জর ইনঞ্চ খায়িক্ পুরু নস্টয়লর এয়ারটাইট এক্টা দক্স দপয়য়য়ে। সুইচ-লক্
খুয়ল দস দদয়খয়ে দভেয়র এক্টা ইিয়ভলায়প নফল্ম জােীয় নক্েু আয়ে। গুরুত্বপূেি
এক্টা ফযানমনল ডকয়মন্ট হয়ে পায়র এবং উৎক্ৃষ্ট এক্টা সুয়ভিীর ময়ি ক্য়র
আহমদ মুসা দসটা বযায়ে েুয়ল দিয়।
সাময়িই ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বানড়।
ড. আয়ায়জর ক্র্াই ভাবনেল আহমদ মুসা। দলাক্নটর সায়র্ প্রর্ম
সাক্ষাৎ খারাপ হয়নি। োর সায়র্ প্রর্ম দদখা এখিক্ার আয়লাচিায় ক্াজ দদয়ব।
দক্াি সয়েহ দিই দে, নবেনবদযালয়য়র দভেয়র এবং হয়য়ো বাইয়রও আজর
ওয়াইজমযািয়দর দলাক্ দমাোয়য়ি আয়ে। আহমদ মুসা দে ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্
খুাঁজয়ে এয়সয়ে, এটা ওরা জািয়ে পায়র এবং এয়স োয়দর আয়লাচিায় আনড়ও
পােয়ে পায়র। এটা ড. জযাক্য়বর ঘটিায় প্রমাে হয়য়য়ে। দস দদয়খয়ে েখি রানব্ব
ড. জযাক্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি এক্টা গুরুত্বপূেি ের্য প্রক্াশ ক্রয়ে
োয়ি, েখিই োয়ক্ হেযার জয়ে গুলী ক্রা হয়য়য়ে। লক্ষয নেল ড. জযাক্য়বর
মুখ বন্ধ ক্রা। দে ক্র্া েখি োরা বলয়ে দদয়নি, দস ক্র্া পয়র আহমদ মুসা ড.
জযাক্য়বর ক্াে দর্য়ক্ শুয়িয়ে। ড. জযাক্য়বর বলা দস ক্র্ানট হয়লা, ড. হাইয়ক্ল
োয়ক্ এক্নদি বয়লনেল, ‘ধয়মির িায়ম অধিয়মর নহংস্রো আর বরদাশে হয় িা।
সয়েযর উপর অসয়েযর বলৎক্ার সনেযই অসহিীয়। আনমও পাপ ক্য়রনে,
অমাজিিীয় পাপ। প্রায়নশ্চেয ক্রার পয়র্ও দুলিংঘ দদয়াল।’ ড. হাইয়ক্য়লর
এইক্র্া শুয়ি ড. জযাক্ব নবনস্মেক্য়ন্ি সয়ে সয়ে বলনেল, ‘ধয়মির িায়ম অধয়মির
নহংস্রো দক্ ক্রয়ে? নক্ পাপ ক্য়রয়েি আপনি? প্রায়নশ্চে ক্রার পয়র্ দক্
আপিায়ক্ বাধা নদয়ি?’ ড. জযাক্য়বর এই প্রয়ে ভীে হয়য় পয়ড়নেল ড. হাইম
হাইয়ক্ল। সয়ে সয়ে দস নিয়জয়ক্ সংকনচে ক্য়র দিয়। চারনদয়ক্ সেিক্ দৃনষ্টয়ে
োনক্য়য় বয়লনেল, ‘র্াক্ নম.জযাক্ব ক্র্াগুয়লা আপিার মায়ঝই দরয়খ দদয়বি।
আয়রা লায়খা আয়মনরক্ায়ির মে আনমও স্বাধীি মানুষ িই। দািয়বর অয়টাপায়শ
বেী । োরপর চুপ হয়য় নেয়য়নেল ড. হাইয়ক্ল। দক্াি ক্র্াই োর ক্াে দর্য়ক্
আর দবর ক্রা োয়নি।
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আহমদ মুসার নচন্তা আবার নফয়র এল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। ড.
আয়াজ নক্ আজর ওয়াইজমযািয়দর ষড়েয়ের সায়র্ জনড়ে? দসনদি ড.
হাইয়ক্য়লর উপর আরময়ের সায়র্ জনড়েয়দর নক্ নেনি জায়িি? ড. আয়াজ
ইয়াহুয়দর দসনদয়ির আচরে ও ক্র্া-বােিায় আহমদ মুসার এটা ময়ি হয়নি।
আবার হয়ে পায়র ড. আয়াজ েভীর পানির মাে।
ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বানড়র ময়খামুনখ এয়স দাাঁনড়য়য়য়ে আহমদ মুসা।
দেয়টর ক্নলং দবয়লর সুইচ হায়ের িাোয়লর ময়ধয। নক্ন্তু ক্নলং দবয়ল চাপ দদবার
আয়েই দেটমযািয়ক্ োর নদয়ক্ আসয়ে দদখল।
আহমদ মুসাও োর নদয়ক্ এগুয়লা।
‘স্যার ক্ায়ক্ চাই?’ দেটমযাি বলল নবিীেভায়ব।
‘এইমাত্র আয়াজ ইয়াহুদ স্যায়রর সায়র্ দটনলয়ফায়ি ক্র্া হয়য়য়ে। নেনি
আমায়ক্ োড়াোনড় আসয়ে বয়লয়েি। দরজা খুলুি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নিক্ আয়ে স্যার আনম নসনক্উনরনটর দলাক্য়দর এক্টু নজজ্ঞাসা ক্য়র
আনস।’
‘িা, দরক্ার দিই। দদনর হয়য় োয়ব।’ বয়ল দরজায় দিলা নদল।
দেটমযাি এক্টু নচন্তা ক্রল, োরপর আহমদ মুসার নদয়ক্ এক্বার
োক্াল। োরপর দরজা খুয়ল এক্পায়শ সয়র দেল।
আহমদ মুসা প্রয়বশ ক্রল দভেয়র।
‘স্যার দসাজা চয়ল োি। সাময়ির দরজা দখালা। ওটা অভযর্িিা ক্ক্ষ।
অভযর্িিা ক্য়ক্ষর পয়রই অনফনসয়াল ড্রইংরুম। আনম আসব সায়র্?’ বলল
দেটমযাি।
‘িা সায়র্ আসার প্রয়য়াজি দিই। োর দচয়য় দেট রক্ষা ক্রুি।’ বলল
আহমদ মুসা।
ক্র্াগুয়লা বলয়ে বলয়েই আহমদ মুসা হাাঁটা নদয়য়নেল দরজানটর লয়ক্ষয।
দরজানট বানড়য়ে দঢাক্ার এক্মাত্র প্রয়বশ পর্। দরজার পনশ্চম পায়শ
এক্টা নসাঁনড়ঘর। এ নসাঁনড়ঘয়রর প্রয়বশ পর্ পনশ্চম নদয়ক্। এ প্রয়বশ পয়র্ আসার
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পর্ও নভন্ন। এর ফয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ডুয়িক্স ফ্লায়টর পর্ সম্পূেি আলাদা
হয়য় দেয়ে।
এই দরনসয়ডনপ্সয়াল নবনডং-এর এক্েলা ও গ্রাউন্ড দফ্লার নিয়য় এই
ডুয়িক্স। এখায়িই নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. ইয়াহুদ র্ায়ক্। নেি েলা দর্য়ক্
উপয়র র্ায়ক্ োাঁর অোে স্টাফরা।
আহমদ মুসা দরজার সাময়ি নেয়য় মুহূয়েির জয়ে দাাঁনড়য়য়ই দটাক্া নদল
দরজায়। োরপর দরজা দখালার অয়পক্ষা িা ক্য়রই ঘয়র ঢুয়ক্ দেল। দচাখ
ধাাঁধায়িা সুের ঘরনটর এক্দম পুব প্রায়ন্ত সুের এক্টা দটনবলয়ক্ সাময়ি নিয়য়
বয়স আয়ে নরয়সপশনিস্ট এক্ েরুেী।
আহমদ মুসা ঘয়র ঢুক্য়েই দস উয়ি দাাঁড়াল। োর দচায়খ-মুয়খ চাঞ্চলয।
আহমদ মুসা অনুমনের অয়পক্ষা িা ক্য়র ঘয়র প্রয়বশ ক্রার জয়েই হয়য়ো এই
চাঞ্চলয। বলল নরয়সপশিনিস্ট েরুেীনট, ‘স্যার হিাৎ এভায়ব........নক্ চাই
আপিার?’
বলয়ে বলয়েই েরুেীনট োর দচয়ার দর্য়ক্ সয়র আহমদ মুসার নদয়ক্
নক্েুটা এনেয়য় এল।
‘আনম স্যায়রর সায়র্ দদখা ক্রয়ে এয়সনে, জরুনর। নিয়য় চল।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘স্যার আপনি বসুি। আনম োাঁয়ক্ বয়ল আনস’। নরয়সপশনিস্ট েরুেীনট
বলল।
‘িা, অেটা সময় আনম নদয়ে পারয়বা িা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘োহয়ল স্যার, দটনলয়ফায়ি োাঁয়ক্ বনল?’ েরুেীনট বলল।
আহমদ মুসা ভাবল, োও হয়ে দদয়া োয়ব িা। ক্াউয়ক্ দক্াি খবর
দদয়ার নক্ংবা নিজস্ব প্রস্তুনের দক্াি সুয়োে দদয়া োয়ব িা। এ নচন্তা দর্য়ক্ই আহমদ
মুসা বয়ল উিল, ‘প্রয়য়াজি দিই। ভয় দিই। নেনি আমার পনরনচনে। নিয়য় চল
আমায়ক্।’
দময়য়নটর এরপরও নদ্বধা ক্রনেল। নক্ন্তু আহমদ মুসার ক্য়িার হয়য় ওিা
মুয়খর নদয়ক্ দচয়য় েরুেীনট আর নক্েু বলয়ে সাহস দপল িা। ‘আসুি স্যার’ বয়ল
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হাাঁটয়ে শুরু ক্রল েরুেীনট ড্রইংরুয়মর দরজার নদয়ক্। নক্ন্তু ক্য়য়ক্ ধাপ এনেয়য়ই
েরুেীনট োর দটনবয়ল নফয়র এল। দটনবয়লর ড্রয়ার খুয়ল দোট এক্টা ভযানিনট দক্স
হায়ে েুয়ল নিল। ভযানিনট দক্সটাও খুলল ডাি হায়ের েজিনি নদয়য় নক্ এক্টা
পরখ ক্য়র দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য় আবার হাাঁটা নদল।
আহমদ মুসাও দাাঁনড়য়য় পয়ড়নেল। দসও হাাঁটা শুরু ক্রল। নিয়চর ড্রইং
লাউঞ্জ দর্য়ক্ই দুোলায় উিার নসাঁনড়। েরুেীনট আহমদ মুসার নদয়ক্ নফরল।
বলল,‘স্যার উপয়র আয়েি। আপনি বসুি। আনম বয়ল আনস।’
‘প্রয়য়াজি দিই। চলুি উপয়র।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত, নক্ন্তু ক্য়িার
নিয়দিয়শর সুয়র।
ভীে েরুেীনট অসহায় ক্য়ন্ি বলল, ‘স্যার আপনি দেয়ে পায়রি। আনম
এভায়ব দেয়ে পানর িা।’
‘দোমার দক্াি ভয় দিই। দোমার দক্াি ক্ষনে হয়ব িা। দোমায়ক্ আনম
সায়র্ নিনি পর্ দচিার জয়ে িয়, েুনম োয়ে এখিক্ার ঘটিা বাইয়র দক্ার্াও
জািায়ে িা পার এজেই সায়র্ দিয়া। অেএব দোমায়ক্ দেয়েই হয়ব।’ বলল
আহমদ মুসা।
েরুেীনটর দচায়খ-মুয়খ দদখা নদল আেংক্। নবিা বাক্যবযায়য় দস নসাঁনড়
নদয়য় দ্রুে উিয়ে শুরু ক্রল। আহমদ মুসা োর নপেু নিল।
দুেলার নসাঁনড়র মুখ দর্য়ক্ই দর্াক্ায় দর্াক্ায় দসাফা সনিে
োরক্াক্ৃনের নবরাট লাউঞ্জ। এটা ফযানমনল েযাদানরং-এর জায়ো।
নসাঁনড়মুয়খ দপৌাঁয়েই েরুেীনট পার্য়রর মে দাাঁনড়য়য় পয়ড়নেল।
আহমদ মুসা োর পায়শ নেয়য় দাাঁড়াল। দদখল, মাঝখায়ি দুনট দসাফায়
নেিজি বয়স আয়ে। দদয়খই আহমদ মুসা বুঝয়ে দপয়রনেল এক্জি
নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ। োর পায়শ বসা েরুেীনট নিশ্চয়
োর দময়য়। োয়দর সাময়িই বয়স মধযবয়সী এক্ ভদ্রমনহলা। মনহলা নময়সস
আয়াজ ইয়াহুদ হয়ব োয়ে দক্াি সয়েহ িাই।
আহমদ মুসারা নসাঁনড় মুয়খ এয়স দাাঁড়ায়েই দদখয়ে দপল দসাফায় দসাজা
হয়য় বয়স আয়ে ড. আয়াজ ইয়াহুদ। োর দচায়খ-মুয়খ নক্েুটা নবস্ময় ও প্রে ফুয়ট
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উয়িনেল। পরক্ষয়েই দস প্রে ক্রল েরুেীনটয়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘নলসা নক্ বযাপার?’
বয়লই দস োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘ইয়ংমযাি, েুনম দো দসই, োয়ক্
দসনদি ড. জযাক্য়বর উপর আরময়ের সময় দদয়খনেলাম? নক্ন্তু েুনম এখায়ি?
এভায়ব?’
‘হ্যাাঁ স্যার, আনম দসই । আপিার ক্ায়ে নক্েু জািার আয়ে। এজয়ে
এয়সনে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এ জািার ক্াজটা অনফয়সও ক্রা দেে। নক্ংবা সময় নিয়য় আসা দেে।’
েীব্র দক্ষাভ ও নবরনক্ত ঝয়র পড়ল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্র্ায়।
‘স্যার আনম ো বলয়ে চাই, জািয়ে চাই োর জে এমি এক্টা পনরয়বশ
চাই। আপনি নবরক্ত হয়য়য়েি, নক্ন্তু আমার ক্র্া আমায়ক্ বলয়ে হয়ব।’ িান্ডা নক্ন্তু
শক্ত ক্ণ্ঠ আহমদ মুসার।
ড. আয়াজ ইয়াহুদ োক্াল োর স্ত্রী ও দময়য়র নদয়ক্। ইংনেে ক্রল উয়ি
োবার জয়ে। নক্ন্তু সয়ে সয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যার ওাঁরা এখায়িই
র্াক্য়বি।’
ড. আয়াজ ইয়াহুদ নবনস্মে দৃনষ্টয়ে োক্াল োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্।
োরপর ইংনেে ক্রল োর নরয়সপশনিস্ট নলসায়ক্ চয়ল োবার জয়ে। নক্ন্তু
এবারও আহমদ মুসা বাধ সাধল। বলল, ‘ওয়ক্ নিয়চ দরয়খ আসয়ে চাইনি বয়লই
সায়র্ নিয়য় এয়সনে। দসও এখায়ি র্াক্য়ব স্যার।’
ড. আয়াজ ইয়াহুদ দচাখ দফরাল আহমদ মুসার নদয়ক্। োর দচায়খ-মুয়খ
নক্েুটা নদয়শহারা ভাব, দসই সায়র্ এক্রাশ নজজ্ঞাসা। বলল, ‘আনম নক্েু বুঝয়ে
পারনে িা নম. ......................।’
‘আইজযাক্ দানিয়য়ল।’ বলল আহমদ মুসা।
‘হ্যাাঁ, আইজযাক্ দানিয়য়ল, দোমার ক্র্া আমার সায়র্, এয়দর নক্
প্রয়য়াজি?’ ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল।
‘পয়র বুঝয়বি স্যার।’ বলল আহমদ মুসা।
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আবারও নবস্ময়য়র দৃনষ্ট নিয়য় োক্াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসার
নদয়ক্। এক্টু ভাবল। োরপর আহমদ মুসায়ক্ বামপায়শর খানল দসাফাটা দদনখয়য়
বলল, ‘বস।’
‘মাফ ক্রয়বি স্যার, আনম দাাঁনড়য়য় দর্য়ক্ ক্র্া বলব। োয়ে আনম
চানরনদয়ক্র উপর িজর রাখয়ে পানর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘দক্ি, েুনম নক্ দক্াি প্রক্ার ভয় ক্রে? আমার এখায়ি দো ভয়য়র নক্েু
দিই।’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
‘স্যার, এটা আমার সাবধিো।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ক্র্া বলার আয়ে দোমার পনরচয় আমার জািা দরক্ার।’ বলল ড.
আয়াজ ইয়াহুদ।
‘আনম রানব্ব ড. হাইয়ক্য়লর শুভাক্াক্ষী ও বন্ধু।’ আহমদ মুসা বলল।
ভ্রুকনঞ্চে হয়লা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর। বলল, ‘ভাল। নক্ন্তু আমার সায়র্
দোমার নক্ ক্র্া?’
‘স্যার, রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ার্ায়? োাঁর নক্ হয়য়য়ে জািয়ে চাই।’
বলল আহমদ মুসা খুব শান্ত ক্য়ন্ি।
‘এটা জািার জয়ে দোমার এে বড় আয়য়াজি? নবেনবদযালয়য়র দে
ক্ায়রাও ক্ায়ে নজজ্ঞাসা ক্রয়ল এটা জািয়ে পারয়ে?’ ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল।
‘আপিার ক্ায়ে জািয়ে চাই। আপনি ো জায়িি, অয়েরা ো জায়ি িা।’
নক্েুটা নবব্রেভাব ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর দচায়খ-মুয়খ। বলল, ‘নেনি
নবেনবদযালয়য় আয়সি িা। বানড়য়েও নেনি দিই। োর আত্নীয়-স্বজয়ির বাসায়েও
োাঁয়ক্ পাওয়া োয়নি। হিাৎ নেনি নিরুয়েশ হয়য়য়েি। পুনলয়শ এটা জািায়িা
হয়য়য়ে। এইয়ো আনম জানি।’
‘আপনি আরও জায়িি দে, এক্নট শনক্তশালী মহল োয়ক্ নক্ডোপ
ক্য়রয়ে এবং োরাই দসনদি ড. জযাক্বয়ক্ খুি ক্রার দচষ্টা ক্য়রনেল।’
আহমদ মুসা এক্র্া বলার সায়র্ সায়র্ এক্টা চময়ক্ উিা ভাব ফুয়ট উিল
ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর দচায়খ মুয়খ। নক্ন্তু নিয়জয়ক্ সাময়ল রুদ্ধ ক্য়ন্ি বয়ল উিল,
‘েুনম অিনধক্ার চচিার দশষ প্রায়ন্ত দপৌাঁয়ে দেে ইয়ংমযাি।’
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‘স্যার আপনি অপরাধী চরয়ক্ আড়াল ক্রয়েি। পুনলশ োাঁর
অনুসন্ধায়ির বযাপায়র আন্তনরক্ িয়, এটাও আপনি জায়িি।’ িান্ডা, নক্ন্তু শক্ত
ক্য়ন্ি বলল আহমদ মুসা।
রুদ্ধভায়ব উয়ি দাাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। বলল েীব্র ক্য়ন্ি, ‘এসব
বায়িায়াট ক্র্া বন্ধ ক্র। দবনরয়য় োও েুনম।’
আহমদ মুসা এক্টু হাসল। বলল, ‘আরও আয়ে স্যার, আপিারা ড.
হাইম হাইয়ক্ল নচন্তার ভারসামযহীিোয় ভুেয়ে, এক্র্া প্রচার ক্য়র োর নিরুয়েশ
হওয়াটায়ক্ স্বাভানবক্ দদখায়ে চায়িি।’
এই সময় ড. আয়াজ এর দময়য় নুমা ইয়াহুদ দটনবয়লর উপর দর্য়ক্
‘নরয়মাট ক্লার’ দটয়ি অদ্ভুে নক্ষপ্রোর সায়র্ দবাোম নটয়প নদল।
দটর দপয়য় নেয়য়নেল আহমদ মুসা। প্রর্মটায় দচাখ দুনট জ্বয়ল উয়িনেল
আহমদ মুসার। পরক্ষয়েই নিয়জয়ক্ সাময়ল নিল আহমদ মুসা। বলল আহমদ মুসা
নুমা ইয়াহুদয়ক্ লয়ক্ষয ক্য়র, ‘ধেবাদ মযাডাম, প্রশংসিীয় নক্ষপ্রোর জয়ে।
নপোর উপেুক্ত সন্তায়ির ক্াজ ক্য়রয়েি।’
আহমদ মুসা োর ক্র্া দশষ ক্রার আয়েই নিচেলায় দ্রুে পদশে
শুিয়ে দপল।
আহমদ মুসা নসাঁনড় মুয়খর সাময়ি দর্য়ক্ এক্টু সয়র দরনলং-এ দিস নদয়য়
নিয়চ োনক্য়য় বলল, ‘নসনক্উনরনট উপয়র এস। স্যার ডাক্য়েি। কইক্।’
দুজি নসনক্উনরনটর দলাক্ এক্ দদৌয়ড় নসাঁনড় নদয়য় উপয়র উয়ি আসয়ে
লােল। দুজয়ির হায়েই দস্টিোি। নবেনবদযালয়য়র নসনক্উনরনট নব্রয়েয়ডর দলাক্
এরা। পরয়ে ক্ায়লা দপাশাক্, মার্াে ক্ায়লা দহলয়মট।
ওরা নসাঁনড় নদয়য় উয়ি এয়স নসাঁনড়র মুয়খ দাাঁড়াল। োক্াল ড. আয়াজ
ইোহুয়দর নদয়ক্ নিয়দিশ লায়ভর জয়ে।
ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসায়ক্ দদনখয়য় বলল, ‘ওয়ক্ ধয়র বাইয়র
নিয়য় োও এবং পুনলয়শ দাও। অববধ প্রয়বশ োড়াও ড. হাইয়ক্য়লর নিরুয়েয়শর
ঘটিার সায়র্ এই দলাক্ সংনিষ্ট হয়ে পায়র, এটাই োর নবরুয়দ্ধ অনভয়োে।’
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‘আব্বা পুনলয়শ দদয়া দক্ি? উনি দো নক্েু জািয়ে এয়সনেল।’ নুমা
ইয়াহুদ োর নপোয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল।
‘চুপ ক্র নুমা। দসনদয়ির ঘটিা, আজয়ক্ এভায়ব প্রয়বশ এবং প্রেগুয়লার
ধরে প্রমাে ক্য়র ড. হাইয়ক্য়লর ঘটিার সায়র্ দস শুধু জনড়েই িয়, দক্াি উয়েয়শ্য
আমায়দরয়ক্ ব্লযাক্ দমইল ক্রয়ে চায়ি।’ বয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদ নসনক্উনরনটয়ক্
বলল, ‘নিয়য় োও এয়ক্।’
নসনক্উনরনটর দলাক্ দুজি আহমদ মুসার নদয়ক্ এগুয়লা। আহমদ মুসার
ক্াোক্ানে হয়য় োরা দস্টিোি এক্ হায়ে নিয়য় আর এক্ হাে খানল ক্রল।
দস্টিোয়ির বযায়রল োরা আহমদ মুসার সমান্তরায়ল েুয়ল রাখল।
আহমদ মুসা নিনলিপ্তভাব নিয়য় দাাঁনড়য়য় নেল। নসনক্উনরনটর দলায়ক্রা
অগ্রসর হয়ল দহলাি দদয়া অবিা দর্য়ক্ শুধু দস দসাজা হয়য় দাাঁড়াল। নক্ন্তু আহমদ
মুসার ময়ধয প্রনেবাদ বা প্রনেনরয়ার দক্াি লক্ষে দদখা দেল িা। সুেরাং
নসনক্উনরনটর দলায়ক্রা নিনশ্চন্তভায়ব আহমদ মুসায়ক্ ধয়র দিবার জে অগ্রসর
হনিল।
নসনক্উনরনটর দুজি দলাক্ আহমদ মুসার িাোয়লর ময়ধয দপৌাঁেয়েই
আহমদ মুসার দুহায়ের ক্ারাে দচায়খর পলয়ক্ বজ্রপায়ের মে নেয়য় আঘাে
ক্রল োয়দর দহলয়ময়টর নিক্ ধার দঘাঁয়ষ ক্ায়ির নিয়চর িরম জায়োটায়।
দুজয়ির দদহই টয়ল উয়ি পাক্ দখয়য় আেয়ড় পড়ল দময়ঝর উপর।
ঘটিার আক্নস্মক্োয় নবস্ফানরে হয়য় হয়য় উয়িনেল ড. আয়াজ
ইয়াহুদয়দর দচাখ। োরা দেি অজায়ন্তই উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল।
আহমদ মুসা নসনক্উনরনট দুজয়ির দস্টিোি কনড়য়য় নিয়য় নিয়চ েুয়াঁ ড়
নদয়য় বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদয়দর লয়ক্ষয ক্য়র, ‘আপিারা বসুি। আমার ক্র্া
দশষ হয়নি।’
আহমদ মুসার ক্র্ার দরশ নমনলয়য় োবার আয়েই ওরা পুেুয়লর মে বয়স
পড়ল।
আহমদ মুসা ক্র্া দশষ ক্য়র মুহূয়েির জয়ে এক্টু দর্য়মনেল। োরপর
বলল, ‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ আপনি আমায়ক্ ড. হাইয়ক্য়লর নিরুয়েশ হবার ঘটিার
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সায়র্ জনড়ে ক্রয়ে চানিয়লি। হেভােয ড. হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি দে-ই অনুসন্ধাি
এনেয়য় আসয়ব, োয়ক্ সনরয়য় দদবারই এটা এক্টা দক্ৌশল। এর অর্ি ড.
হাইয়ক্লয়ক্ নিরুয়েশ বা হেযা ক্রার সায়র্ আপনি জনড়ে আয়েি।’
ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নবনস্মে-নবব্রে দচহারায় ভয়য়র নচহ্ন ফুয়ট উিল।
ক্াঁনক্য়য় উয়ি বলল, ‘িা এটা নমর্যা ক্র্া, আনম ড. হাইয়ক্ল নিরুয়েশ বা হেযার
সায়র্ জনড়ে দিই। আনম....................।’ ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা ড. আয়াজ
ইয়াহুদ। োর ক্ন্ি রুদ্ধ হয়য় দেল।
ড. আয়াজ ইয়াহুদ দর্য়ম দেয়েই োর দময়য় নুমা ইয়াহুদ বয়ল উিল,
‘আনম এই নবোবদযালয়য়র োত্রী এবং দফইর্ স্টানডজ নবভায়েরই। আনম খুব
ভায়লা ক্য়র জানি, ড. হাইয়ক্ল আংক্য়লর সায়র্ আব্বার সম্পক্ি বরাবরই খুব
ভায়লা। ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্ল েখি নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর পদ োড়য়লি,
েখি নেনি দচষ্টা ক্য়রনেয়লি আব্বা োয়ে নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট হি। আর
আব্বা দপ্রনসয়ডন্ট হয়লও ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ নসনিয়ার নহসায়ব সব সময় শ্রদ্ধা
ক্য়রি। ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ নিরুয়েশ ক্রা বা হেযা ক্রার দক্াি মনটভ
আব্বার েরফ দর্য়ক্ র্াক্া বাস্তব িয়।’
‘ধেবাদ মযাডাম নুমা। আপনি ভাল ের্য নদয়য়য়েি। নক্ন্তু ‘মনটভ’
অয়িক্ সময় বযানক্তেে িাও হয়ে পায়র, সামনষ্টক্ বা সম্প্রদায়েেও হয়ে পায়র।’
আহমদ মুসা শান্ত ক্য়ন্ি বলল।
অন্ধক্ার িামল নুমা ইয়াহুয়দর মুয়খ। আহমদ মুসা দে ক্র্া বয়লয়ে ো
এক্ নেলও নমর্যা িয়।
ইহুদী েরুেী নুমা দেমি সুেরী, দেমনি বুনদ্ধদীপ্ত োর দচহারা। দস
রাব্বানিক্যাল ইউনিভানসিনটর দফইর্ স্টানডজ নবভায়ের দশষ বয়ষির োত্রী।
আহমদ মুসার ক্র্া নিয়য় দস এক্টু ভাবল। োরপর বলল, ‘আব্বার
দক্ষয়ত্র দস ধরয়ির দক্াি সামনষ্টক্ ও সাম্প্রদানয়ক্ মনটভ আয়ে নক্?
আহমদ মুসা এক্টু দপেি সয়র দরনলং-এ দহলাি নদল। োরপর বলল,
‘ড. হাইম হাইয়ক্ল এমি এক্টা ভয়াবহ নবষয় সম্পয়ক্ি জািয়েি দে নবষয়নট
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প্রক্াশ হয়য় পড়য়ল োয়দর সাম্প্রদানয়ক্ স্বায়র্ি নবপেিয় িাময়ে পায়র। দসজে
এক্টা গ্রুপ োয়ক্ হেযা বা দলাক্ চক্ষুর আড়ায়ল নিয়ে দচয়য়য়ে।’
নবস্ময়য় নবস্ফানরে হয়লা নুমা ইয়াহুয়দর দচাখ। ড. আয়াজ ইয়াহুদও
চময়ক্ উয়ি দচাখ েুয়লয়ে আহমদ মুসার নদয়ক্। নময়সস আয়াজ ইয়াহুয়দর দচায়খমুয়খ দিয়ম এয়সয়ে ভয়য়র োয়া।
নবস্ময়য়র ধাক্কা ক্ানটয়য় নুমা ইয়াহুদ নজজ্ঞাসা ক্রল আহমদ মুসায়ক্,
‘আপনি নিশ্চয় ইহুদী সাম্প্রদানয়ক্ স্বায়র্ির নদয়ক্ই ইংনেে ক্য়রয়েি। ইহুদীক্মুযনিনটর স্বার্ি দো মানক্িি েুক্তরায়ে নবপেিয়য়র মুয়খই। নবয়দশ দর্য়ক্ই আসা
দজিায়রল শ্যারয়ির বাড়াবানড়, নবজ্ঞািী জযাক্য়বর মে ইহুদী দিেৃিািীয়
দলাক্য়দর অগ্রহেয়োেয ও চরম অপরাধমূলক্ অন্তঘিাে, আর নবস্ময়ক্র আহমদ
মুসার সায়র্ মানক্িি সরক্ায়রর আাঁোে নবপেিস্ত ক্য়রয়ে ইহুদী ক্মুযনিনটয়ক্। এর
বাইয়র আরও এমি নক্ ভয়ংক্র ের্য আয়ে, ো প্রক্াশ ক্রয়ল ইহুদী-ক্মুযনিনটর
স্বার্ি আরও নবপেিস্ত হয়ব? র্াক্য়লও ড. হাইয়ক্য়লর মে এক্জি নিষ্ঠাবাি ইহুদী
ো প্রক্াশ ক্রয়ে োয়বি দক্ি, ‘োর ক্ারয়ে োয়ক্ দলাক্চক্ষুর আড়ায়ল দিয়ল
দদবার দরক্ার হয়ব?’
‘নমস নুমা এ প্রে আপনি আপিার নপোয়ক্ ক্রুি।’ শান্ত ক্য়ন্ি বলল
আহমদ মুসা।
নুমা ইয়াহুয়দর দচায়খ-মুয়খ আয়রক্ দফা অন্ধক্ার িামল। দস োক্াল
োর নপোর নদয়ক্।
ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর দচহারা নবপেিস্ত। িেুি এক্ ভয়য়র দৃশ্য োর
দচায়খ-মুয়খ। ‘িা নুমা এমি দক্াি ের্য আনম জানি িা। আনম............।’
আবারও ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
‘ক্র্া দশষ ক্রুি ড. আয়াজ ইয়াহুদ।’ শক্ত ক্য়ন্ি বলল আহমদ মুসা।
ড. আয়াজ ইয়াহুদ দচাখ েুয়ল োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। ভয়য় আড়ষ্ট
হয়য় উয়িয়ে োর দচাখ-মুখ। নক্েু বলয়ে পারল িা দস।
‘আব্বা আপিায়ক্ ভীে দদখনে দক্ি? দক্ি এই ভয়? ইনি দো আমায়দর
ভয় দদখািনি, বরং আমরাই নসনক্উনরনট দডয়ক্নেলাম। সেয নক্েু র্াক্য়ল ো বলা
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প্রয়য়াজি আব্বা। দদখা োয়ি উনি অয়িক্ নক্েুই জায়িি।’ বলল িরম ক্য়ন্ি নুমা
ইয়াহুদ।
মার্া নিচু ক্রল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
‘নিক্ নমস নুমা। আনম ভয় দদখাইনি। আনম নক্েু জািয়েই এয়সনে। আনম
ড. হাইয়ক্লয়ক্ সাহােয ক্রয়ে চাই। ড. আয়াজ ো জায়িি ো নদয়য় েনদ আময়ক্
সাহােয িা ক্য়রি, োহয়ল জািার জে আনম দে দক্াি উপায় অবলম্বি ক্রব। ড.
হাইয়ক্লয়ক্ সাহােয ক্রার বযাপায়র দক্াি বাধা আনম মািয়বা িা।’ বয়ল আহমদ
মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ নরভলবার দবর ক্য়র হায়ে নিল।
নুমা ইয়াহুদসহ সক্য়লই োর নদয়ক্ দচাখ েুলল। ড. আয়াজ ইয়াহুদ ও
নময়সস আয়াজ ইয়ায়দর দচায়খ-মুয়খ অপনরনচে ভয়। নক্ন্তু নুমা ইয়াহুয়দর দচায়খমুয়খ এবার ভয় িয়, নবমুগ্ধো। োর ময়ি এখি আর দক্াি সয়েহ দিই, আহমদ
মুসা ো ক্রয়ে ো ড. হাইয়ক্লয়ক্ সাহায়েযর জয়েই ক্রয়ে। আহমদ মুসা এক্জি
নবপদগ্রয়স্তর পক্ষ দিয়া এবং োর ক্র্ায় ঋজুো ও সাহস এবং সয়বিাপনর নবপদ ও
চরম উয়ত্তজিাক্র অবিার ময়ধযও অদ্ভুে স্বাভানবক্ ও সরল আচরে োয়ক্ নবস্ময়নবমুগ্ধ ক্য়রয়ে। অনবোস্য এক্ নফল্মী চনরত্র জীবন্ত রূপ নিয়য় দেি োর সাময়ি।
ক্ারও মুয়খ দক্াি ক্র্া দিই।
আহমদ মুসাই নিরবো ভাঙল। বলল, ‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ আমার সময়
খুবই ক্ম। আনম আর সময় নদয়ে পারনে িা।’ আহমদ মুসার ক্ন্ি শান্ত, নক্ন্তু
বুয়লয়টর মেই নবদ্ধক্ারী।
‘বলুি আব্বা। উনি দো ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ই সাহােয ক্রয়ে চাি।’
নুমা ইয়াহুদ বলল।
মুখ েুলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্
পনরপূেিভায়ব। বলল, ‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল। আপনি অবশ্যই জায়িি িা
আপনি এক্ ভয়ংক্র পয়র্ পা বানড়য়য়য়েি। আনম ভয় ক্নর, আপনি এগুয়ে
পারয়বি িা। মাঝখায়ি আমায়দর সক্য়লর ড. হাইয়ক্য়লর পনরেনে হয়ব।’
ভয়জনড়ে িরম ক্ন্ি োর।

ধ্বংস টাওয়ার

22

নুমা ইয়াহুদ ও নময়সস আয়াজ ইয়াহুদ শুিনেল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর
ক্র্া। ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর এ স্বীক্ৃনেয়ে অপার নবস্ময় ফুয়ট উয়িয়ে োর দচায়খমুয়খ। োহয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদও জায়িি দে, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নক্ পনরনেনে
হয়য়য়ে। অর্চ োরা এেনদি ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্াে দর্য়ক্ও দজয়িয়ে নচন্তার
দক্াি প্রক্ার ভারসামযহীিো দর্য়ক্ই ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ার্াও চয়ল দেয়েি!
ড. আয়াজ ইয়াহুদ র্াময়েই আহমদ মুসা বয়ল উিল, ‘ড. আয়াজ
ইয়াহুদ, এ পয়র্ পা দদবার আয়েই আনম জানি এটা ভয়ংক্র পর্। এখি বলুি
আপনি নক্ জায়িি?’
‘আনম আপিায়ক্ দবনশ সাহােয ক্রয়ে পারয়বা িা। আনম এেটুক জানি
দে, ড. হাইয়ক্লয়ক্ নক্ডোপ ক্রা হয়য়য়ে এবং োরা নক্ডোপ ক্য়রয়ে োয়দর
দলাক্জি আমায়দর চারপায়শ আয়ে পাহারা দদবার জে, োয়ে আমরা দক্াি নক্েু
ক্রয়ে িা পানর। দসনদি ওয়দর এক্জি খুি ক্রার দচষ্টা ক্য়রনেল ড. জযাক্বয়ক্।’
‘আপনি নক্ ক্য়র জািয়লি, নেনি নক্ডোপ হয়য়য়েি।
নক্ডোপক্ারীয়দর আপনি দচয়িি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
ওয়দর দলাক্ আমার সায়র্ দদখা ক্য়রয়ে এবং বয়লয়ে, আনম দেি
পুনলশয়ক্ এবং অে সবাইয়ক্ এক্র্া বনল দে অয়িক্ নদি দর্য়ক্ নেনি নক্েুটা
নচন্তার ভারসামযহীিোয় ভুেনেয়লি। সম্প্রনে হিাৎ ো দবয়ড় োয়।’ োরা আমায়ক্
এক্জি মািনসক্ ডাক্তায়রর িাম নদয়য়য়ে এবং বয়লয়ে, আনম দেি বনল,এই
ডাক্তায়রর ক্ায়ে দেয়েি ড. হাইম হাইয়ক্ল।’ এক্টু দর্য়মই আবার বলা শুরু
ক্রল, আনম ওয়দর ক্াউয়ক্ নচনি িা। ওরা রায়ে আসয়ো এবং মুয়খাশ পয়র ক্র্া
বলয়ো।’
‘আপনি পুনলশয়ক্ নক্েু বয়লয়েি?’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওয়দর নক্েু বয়লনি।’
‘দে ডাক্তায়রর ক্র্া ওরা বয়লয়ে, দস ডাক্তারয়ক্ আপনি দচয়িি? নিক্ািা
জায়িি?’
‘নিক্ািা জানি।’
‘বলুি নিক্ািাটা।’
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ড. আয়াজ ইয়াহুদ নিক্ািা বলয়ল নলয়খ নিল আহমদ মুসা।
‘ড. হাইয়ক্লয়ক্ দক্ার্ায় দরয়খয়ে? নেনি নক্ দবাঁয়চ আয়েি? নক্েু
জায়িি?’
‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল ওরা শুধু দশািার জয়ে আয়স, নক্েু বলার জে
িয়।’
সয়ে সয়ে ক্র্া বলল িা আহমদ মুসা। এক্টু ভাবল। বলল, ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর বানড়র নিক্ািা বলুি। দক্াি সাহােয েনদ দসখাি দর্য়ক্ পাই।’
ড. আয়াজ ইয়াহুদ নিক্ািাটা নদয়য় বলল, ‘আমার ময়ি হয় োাঁর বানড়
আমায়দর দচয়য় আরও দবনশ অন্ধক্ায়র আয়ে।’
‘োয়ে এক্টু সুনবধা পাওয়া োয়ব। োাঁর বানড় োর নিরুয়েশ হওয়া নিয়য়
পুনলশ ও আরও উপর মহয়ল পহবচ ক্রয়ে পারয়ব, ো আপিারা পায়রিনি ওয়দর
ভয়য়। নক্ডোপক্ারীয়দর চায়প দফলার জে এই পহবচ-এর প্রয়য়াজি আয়ে।’
বলল আহমদ মুসা।
‘দসই ভয়াবহ েয়র্যর ক্র্া নক্ বলয়বি, দে ের্য ড. হাইম হাইয়ক্ল
আংয়ক্য়লর ক্ায়ে রয়য়য়ে, োর ক্ারয়ে নেনি নক্ডোপ হয়য়য়েি?’ নুমা ইয়াহুদ
বলল।
আহমদ মুসা োক্াল নরয়সশনিস্ট নলসার নদয়ক্। োরপর নুমা ইয়াহুয়দর
নদয়ক্ নফয়র বলল, এইভায়ব বলা োয়ব িা নমস নুমা।’
নুমা ইয়াহুদ বযাপারটা বুঝল। দসও োক্াল এক্বার নলসার নদয়ক্।
আহমদ মুসাও োক্াল আবার নলসার নদয়ক্। বলল, ‘নমস নলসা, দোমার ভযানিনট
বযােটা নক্ আনম দদখয়ে পানর?’
সয়ে সয়েই নলসার মুখ ভয়য় এেটুকি হয়য় দেল। ফযাক্ায়স হয়য় দেল
োর মুয়খর রং। পার্য়রর মে দস নির হয়য় দেয়ে। ভযানিনট দক্স ধরা োর হাে
ক্াাঁপনেল। ভযানিনট দক্স েুয়ল ধরার শনক্ত দেি োর দিই।
‘মাফ ক্রয়বি নলসা’ বয়ল আহমদ মুসাই োর হাে দর্য়ক্ ভযানিনট
দক্সনট নিয়য় নিল।
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আহমদ মুসা ভযানিনট দক্সনট দখালা দদখয়ে দপয়য়নেল, এখিও দখালাই
আয়ে।
আহমদ মুসা ভযানিনট দক্য়স দদখল নদয়াশলাই সাইয়জর এক্নট দরক্ডিার
চালু রয়য়য়ে।
আহমদ মুসার মুয়খ এক্টুয়রা হানস ফুয়ট উিল। বলল নলসায়ক্ লক্ষয
ক্য়র, ‘দোমার ক্য়ক্ষই েুনম এটা অি ক্য়রনেয়ল, োরপর দো এটা অি ক্রাই
নেল। োহয়ল দো সব ক্র্াই দরক্ডি হয়য়য়ে, োই িা?’
দক্াি উত্তয়রর অয়পক্ষা িা ক্য়র দরক্ডিার অফ ক্য়র নদয়য় অি ক্রল
দরক্ডি দিয়ায়রর সুইচ।
নফরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্ ।
চলয়ে দরক্ডি দিয়ার।
োয়দর এেক্ষয়ের সব ক্র্াই আবার বয়ল োয়ি দরক্ডিার।
স্তনম্ভে ড. আয়াজ ইয়াহুদরা সক্য়লই।
এক্ সময় ড. আয়াজ ইয়াহুদ েীব্র ক্য়ন্ি বয়ল উিল, ‘এয়ো সাংঘানেক্
দোয়য়োনেরী? নলসা, এটা নক্ েুনম সরক্ায়রর নিয়দিয়শ ক্রে।’
ভীে, নবপেিস্ত নলসা বলার আয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘িা দস সরক্ায়রর
পয়ক্ষ িয়, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নক্ডোপক্ারীয়দর পয়ক্ষ ক্াজ ক্রয়ে।’
‘বুঝয়লি নক্ ক্য়র?’ নজজ্ঞাসা নুমা ইয়াহুয়দর।
‘োর ভয়য়র ধরি দদয়খ বুয়ঝনে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ও েড!’ বয়ল আেিিাদ ক্য়র উিল ড.আয়াজ ইয়াহুদ।
‘আনম নক্ নিক্ বয়লনে নলসা?’ আহমদ মুসা নজয়জ্ঞস ক্রল নলসায়ক্।
ভয় ও আেংয়ক্ পান্ডুর মুখনট িে ক্রল নলসা।
‘েুনম ক্ে টাক্ার নবনিময়য় এই ক্াজ ক্রে নলসা?’
ফুনপয়য় দক্াঁয়দ উিল নলসা। ক্ান্নার ময়ধয দস বলল, ‘এক্ পয়সা আনম
দিইনি। পয়সা নিয়য় স্যায়রর নবরুয়দ্ধ এমি ক্াজ আনম ক্রয়ে পানর িা। আনম
এক্াজ িা ক্রয়ল ওরা আমায়ক্ ও আমার আব্বা-আম্মায়ক্ দময়র দফলয়ব। রাজী
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িা হওয়ায় আমার আব্বায়ক্ ওরা নক্ডোপ ক্য়রনেল। বাধয হয়য় আনম রাজী
হয়য়নে।’ ক্ান্নায় রুদ্ধ হয়য় দেল োর দশষ ক্র্াগুয়লা।
দুহায়ে মুখ দঢয়ক্ ক্ান্নায় দভয়ে পড়ল নলসা।
আহমদ মুসা দুপা এনেয়য় েরুেীর মার্ায় আলয়োভায়ব হাে বুনলয়য়
বলল, ‘দোমায়ক্ ওরা নক্ ধরয়ির দানয়ত্ব নদয়য়নেল?’
দময়য়নট মুখ েুলল। বলল, ‘স্যায়রর সাক্ষাে ক্রয়ে আসা দলাক্য়দর
সায়র্ নক্ আলাপ হয় এবং দটনলয়ফায়ি নক্ ক্র্া উনি বয়লি, এসব দরক্ডি ক্রা
নেল আমার দানয়ত্ব। স্যায়রর অনফয়সর ক্র্া-বােিা ও দটনলয়ফায়ির ক্র্া-বােিাও
দরক্ডি ক্রা হয়য়য়ে।’
‘অনফয়স দক্ ক্রয়ে এই ক্াজ?’ দ্রুে ক্য়ন্ি নজজ্ঞাসা ক্রল ড. আয়াজ
ইয়াহুদ।
‘আপিার পায়সিািাল এযানসয়স্টন্ট ‘জি’।’
আমার নবশ বেয়রর পুরায়িা ক্মিচারী জি!’ নবস্ময় ও উয়দ্বে ঝয়র পড়ল
ড. আয়ায়জর ক্য়ন্ি।
ক্র্া দশষ ক্য়রই ড. আয়াজ ইয়াহুদ আবার বয়ল উিল, ‘নবেনবদযালয়য়র
আর দক্উ জনড়ে আয়ে নক্ িা েুনম জাি?’
‘শুধু এটুক জানি প্রয়ফসর ও প্রসাশয়ির ময়ধয আরও দুনেিজি জনড়ে
আয়ে। নক্ন্তু োয়দর িাম জানি িা স্যার।’ বলল নলসা।
‘েুনম দে ের্য দোোড় ক্র, দসগুয়লা নক্ োরা এয়স নিয়য় োয়?’ নজয়জ্ঞস
ক্রল আহমদ মুসা।
‘িা ওরা দক্উ আয়স িা। ওয়দর নিয়দিশ মে ক্যায়সট নবনভন্ন সময় নবনভন্ন
জায়োয় রাখয়ে হয়। ওরা এয়স দসখাি দর্য়ক্ নিয়য় োয়।’ নলসা বলল।
‘েুনম ওয়দর ক্াউয়ক্ দচি িা?’ আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা।
‘ওয়দর এক্জিই দুবার আমায়দর সায়র্ দদখা ক্য়রয়ে। আর ক্ায়রা সায়র্
দদখা হয়নি। ঐ এক্জি দলাক্ োড়া আনম ক্াউয়ক্ নচনি িা।’ বলল নলসা।
‘ওরা এসব দক্ি ক্রয়ে, দক্ি ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নক্ডোপ ক্য়রয়ে,
এ বযাপায়র নক্েুই জাি িা েুনম?’
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‘হ্যাাঁ, আমায়ক্ রানজ ক্রার েুনক্ত নহসায়ব ওরা বয়লয়ে, ‘িবী মুসা দেভায়ব
বনি ইসরাইলয়ক্ দফরাউয়ির হাে দর্য়ক্ রক্ষা ক্য়রনেল, দসভায়ব আমরাও ইহুদী
জানেয়ক্ নবয়শষ ক্য়র মানক্িি ইহুদী সম্প্রদায়য়ক্ রক্ষার জে ক্াজ ক্রনে। সব
ইহুদীরই উনচে আমায়দর সহয়োনেো ক্রা।’ নলসা বলল।
আহমদ মুসা ঘুয়র দাাঁড়াল। োক্াল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল,
‘স্যার আপিায়ক্ অসংখয ধেবাদ। ক্য়য়ক্টা গুরুত্বপূেি ের্য আপিার ক্াে দর্য়ক্
দপয়য়নে। প্রয়য়াজয়ি আপিায়দরয়ক্ দে ক্ষ্ট নদয়য়নে দসজে আপিায়দর সক্য়লর
ক্ায়ে ক্ষমাপ্রার্িী।
আহমদ মুসা ক্র্া দশষ ক্রয়েই নলসা ক্ান্নাজানড়ে স্বয়র বলল, ‘স্যার
আমার নক্ হয়ব? আনম েনদ ওয়দর ের্য সরবরাহ ক্রয়ে িা পানর, োহয়ল ওরা
আমায়দর সবাইয়ক্ দময়র দফলয়ব।’
‘দক্ি, েুনম এই ক্যায়সটটা নিয়য় োয়ব। োয়দর দদয়ব, েয়ব এক্টা শয়েি।
শেিটা হয়লা, ক্যায়সটটা ওরা দেখায়ি রাখয়ে বলয়ব, দস িায়ির ক্র্া আমায়ক্ সয়ে
সয়েই জািায়ে হয়ব। েুনম নবপয়দ পড় এমি নক্েু ক্রব িা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘সবিিাশ এ ক্যায়সট ওরা দপয়ল দো আমরা নবপয়দ পড়ব।’ বয়ল উিল
আয়াজ ইয়াহুদ।
‘স্যার নিনশ্চে র্াকি, ওরা ক্যায়সট দশািার সুয়োে পায়ব িা।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘এেটা নিশ্চয়ো আপনি নক্ভায়ব নদয়ে পায়রি। ঝুনাঁ ক্ দর্য়ক্ই োয়ব’।
বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘ঝুনাঁ ক্ আবশ্যই র্াক্য়ব এবং এ ধরয়ির ঝুনাঁ ক্ নিয়ে হয়ব।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘ক্যায়সয়ট ো আয়ে োয়ে আমায়দর পনরবার মহানবপয়দ পড়য়ব। নলসা
দো ক্যায়সট িা নদয়লও পায়র, ওরা দো এ ঘটিার ক্র্া জািয়ে িা।’ বলল নুমা
ইয়াহুদ ।
‘এয়েও ঝুনাঁ ক্ আয়ে। ক্ারে এ বানড়য়ে বাইয়রর দক্ ক্খি আসয়ে এটা
জািবার জে ওয়দর দলাক্ আয়রা র্াক্য়ে পায়র। বলল আহমদ মুসা।
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নুমা এবং ড. আয়াজয়দর সক্য়লর মুখ ম্লাি হয়য় দেল।
‘স্যার আনম আপিায়দর নবপয়দ দফলার জে আনসনি, অন্তে এ বযাপায়র
নিশ্চে র্াকি।’ সান্ত্বিার সুয়র আহমদ মুসা বলল।
বয়লই আহমদ মুসা োর দমাবাইল িাম্বার ও ক্যায়সট সয়মে ভযানিনট
বযাে েুয়ল নদল নলসার হায়ে আর বলল, প্রনেশ্রুনের ক্র্া ময়ি দরয়খা নলসা।’
‘নফরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, এক্সনক্উজ নম
স্যার, এক্সনক্উজ নম মযাডাম, আনম আনস।’
‘িা, জিাব, আপিার ক্র্া দশষ হয়য়য়ে, নক্ন্তু আমায়দর ক্র্া দশষ
হয়নি।’ অয়িক্টা প্রনেবায়দর সুয়র সয়ে সয়েই বয়ল উিল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ
মুসা দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য়নেল। আবার দরনলং-এ দহলাি নদয়য় দাাঁড়াল।
‘আংয়ক্ল ড. হাইম হাইয়ক্ল এমি নক্ ভয়ংক্র ের্য জািয়েি োর জে
োর এই পনরেনে এবং ো চাপা দদয়ার জে এয়ো নক্েু ঘটয়ে?’ বলল নুমা
ইয়াহুদ।
‘ইহুদীবাদীয়দর এক্ ভয়ংক্র পাপ নেনি জায়িি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নক্ দস পাপ ক্ানহিী?’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘স্যনর, বলার আয়ে আমায়ক্ ভাবয়ে হয়ব। আনম চনল। নসনক্উনরনট
দুজয়ির সংজ্ঞা এখনি নফয়র আসয়ব।’ বয়ল আহমদ মুসা ঘুয়র দাাঁড়ায়ে দেল।
‘শুনুি আমার প্রে দশষ হয়নি।’ আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল নুমা
ইয়াহুদ।
দ্রুে আবার ঘুয়র দাাঁড়াল আহমদ মুসা। মুখ দফরাল নুমা ইয়াহুয়দর
নদয়ক্।
নুমা ইয়াহুদই আবার ক্র্া বলল, ‘এেক্ষয়ের ঘটিায় আমার ময়ধয দে
প্রেনট সবয়চয়য় বড় হয়য় উয়িয়ে দসটা হয়লা, আপনি দক্? আনম েেটা শুয়িনে
োয়ে এক্জয়ির সায়র্ আপিার নমল আয়ে। নেনি আহমদ মুসা। বলুি আপনি
দক্? আপনি আয়মনরক্াি িি, অর্চ এে ক্র্া জায়িি এবং ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্
বন্ধু বলয়েি। ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ািনদি নবয়দয়শ োিনি। োর মে ঘরকয়িা
মানুয়ষর নবয়দশী বন্ধু র্াক্ার ক্র্া িয়।’
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‘স্যানর নিরাপত্তাজনিে ক্ারয়েই আমার পনরচয় এখি আনম বলব িা।
েয়ব আমার সায়র্ আহমদ মুসার নমল দদখার বযাপারটা মজার হয়য়য়ে। আহমদ
মুসার সায়র্ েুলিা ক্রার মে অে ের্য আপনি ক্ার ক্াে দর্য়ক্ দপয়য়য়েি?’ বলল
আহমদ মুসা।
‘আনম দজয়িনে আমার এক্ বন্ধু সারাহ দজফারসয়ির ক্াে দর্য়ক্। আজ
সক্ায়লও োর সায়র্ ক্র্া বয়লনে।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘উনি এে ক্র্া জায়িি নক্ ক্য়র?’ আহমদ মুসা বলল।
‘শুধু জায়িি ো িয়, আমার ময়ি হয় নেনি.......
ক্র্া বলার মাঝখায়ি হিাৎ দর্য়ম দেল নুমা ইয়াহুদ। বয়ল উিল, িা
র্াক্। অনুমায়ি দক্াি ক্র্া বলা নিক্ িয়।’
দর্য়ম পরমুহূয়েিই আবার বয়ল উিল, ‘দভয়ব বলয়বি বয়লয়েি। নক্ভায়ব
বলয়বি? আবার নক্ দদখা হয়ব?’
‘পৃনর্বী দোল। দদখা হওয়াই স্বাভানবক্।’ বয়লই আহমদ মুসা ‘সক্লয়ক্
ধেবাদ, বাই’ ক্র্ানট উচ্চারে ক্য়র দ্রুে িামল নসাঁনড় দবয়য়।
আহমদ মুসা দচায়খর আড়াল হয়েই নময়সস ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুয়দর মা,
নিয়জর দদহয়ক্ সশয়ে দসাফায় এনলয়য় নদয়য় বুয়ক্ রস এাঁয়ক্ বলল, ‘নক্ দদখলাম,
নক্ ঘটল! নসয়িমার দচয়য়ও ভয়ংক্র। ঈের রক্ষা ক্য়রয়েি।’
হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘েুনম এে ভয় দপয়য় দেে আম্মা!’
‘ভয় পাব িা! দোর আব্বার ক্র্া, দোর ক্র্া েনদ নবোস িা ক্রয়ো,
আয়রা ক্র্া েনদ আদায় ক্রয়ে চাইয়ো, োহয়ল নক্ ঘটয়ো ভাবয়েও..............।
দদখনল দো, োর হায়ের এক্ ঘায়য় নসনক্উনরনটর দলাক্ কয়পাক্াে। দদখয়ে
দিহায়য়ে ভদ্রয়লাক্, নক্ন্তু ক্ায়জ এয়ক্বায়র আগুি।’ বলল নময়সস ইয়াহুদ।
‘েুনম নিক্ বয়লে আম্মা। েয়ব নম.আইজযাক্ দানিয়য়ল নরনমিাল িি।’
নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘নরনমিাল এভায়ব এে নক্েু ঝুনাঁ ক্ এক্জি ভায়লা দলাক্য়ক্ সাহােয
ক্রয়ে আয়স িা।’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। এক্টু র্ামল। োরপর দসাজা হয়য়
বয়স বলল, ‘আনম ভাবনে দলাক্নটর নমশি নিয়য়। আমরা ড. হাইম হাইয়ক্য়লর
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আশা দেয়ড় নদয়য়নে ভয় ও চায়প পয়ড়ই। নক্ন্তু এই দলাক্নট এই লস্ট দক্স নিয়য়ই
েুয়টই এয়সয়ে এবং ময়ি হয়ি দস েুটয়বই। এটা খুব বড় এক্টা ঘটিা এবং
দলাক্টাও এক্জি বড় দক্উ হয়ব।’
‘আব্বা উনি দে ভয়ংক্র েয়র্যর ক্র্া বলয়লি, ো ড. হাইম হাইয়ক্ল
আংয়ক্ল জািয়েি বয়লই োাঁর এই দুয়ভিাে, দস সম্বয়ন্ধ েুনম নক্েুই জাি িা
আব্বা?’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘আনম সনেয জানি িা। েয়ব দসটাও দক্াি বড় ঘটিা হয়ব। হাইয়ক্ল
পনরবার এই নবেনবদযালয়য়র প্রনেষ্ঠাো। োরাই এই নবেনবদযালয় পনরচালিা
ক্য়র আসয়েি। ড. হাইম হাইয়ক্ল নবশ বের নবেনবদযালয় পনরচালিার পর নক্
হল নেনি নবোবদযালয় পনরচালিা দর্য়ক্ই সয়র দাাঁড়ায়লি! সয়র দাাঁড়ায়লি আয়ের
নবোস দর্য়ক্! সয়র দাাঁড়ায়লি সামানজক্োর সক্ল দক্ষত্র দর্য়ক্ও! আমার ময়ি
হয়ো, নক্ এক্ অসহ্য েেো নেনি দচয়প রাখয়ে সদাবযস্ত। দলাক্নটর ক্নর্ক্
‘ভয়ংক্র ের্য’-এর সায়র্ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর এই দোটা মািনসক্ অবিার নক্
দক্াি দোে আয়ে! েনদ র্ায়ক্ োহয়ল ো হয়ব ভয়ংক্র বড় এক্ ের্য।’ ড. আয়াজ
ইয়াহুদ র্ামল। শান্ত েম্ভীর ক্ন্ি োর।
‘আব্বা, নম আইজযাক্ দানিয়য়য়লর ক্র্া েনদ সেয হয়, োহয়ল ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর দস ভয়ংক্র ের্যনট সামনষ্টক্ ও সম্প্রদায়েে। েনদ োই হয়, োহয়ল
ভয়ংক্র েয়র্যর ভয়ংক্রো আরও ভয়ংক্র হয়ে বাধয।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘আনমও োই ময়ি ক্নর।’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
‘োহয়ল পুনলশয়ক্ বযাপারটা বলা উনচে িয় নক্?’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘নক্ন্তু ের্যটা আমরা জানি িা। বলব নক্?’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
‘োহয়ল আব্বা নম. আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ আমায়দর প্রয়য়াজি। নেনি
সাহােয চাইয়ে এয়সনেয়লি। এখি দদখনে, আমায়দরই সাহােয চাওয়া উনচে োাঁর
ক্ায়ে।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
ক্র্া দশষ ক্য়রই নুমা ইোহুদ উয়ি দাাঁড়াল। দরনলং-এর উপর ঝুয়াঁ ক্ পয়ড়
নিয়চর নদয়ক্ োনক্য়য় ডাক্ল নরয়সপশনিষ্ট নলসায়ক্।
নলসা আহমদ মুসার পরপরই নিয়চ দিয়ম নেয়য়নেল।
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দদৌয়ড় উপয়র উয়ি এল নলসা।
নুমা ইয়াহুদ নলসার ক্াে দর্য়ক্ আহমদ মুসার দমাবাইল িাম্বারটা নিয়য়
নিল। োরপর নফয়র এয়স নিয়জর জায়োয় বসয়ে বসয়ে বলল, ‘এখি আমার
ময়ি হয়ি, আইজযাক্ দানিয়য়ল ঈের দপ্রনরে। োয়ক্ আমায়দর সাহােয ক্রা
প্রয়য়াজি।’
‘দক্াি আয়বেয়ক্ প্রশ্রয় নদও িা। ড. হাইম হাইয়ক্ল হানরয়য় দেয়েি। ড.
জযাক্ব খুি হয়ে দবাঁয়চ দেয়েি। শুধু নিয়জর জে িয়, প্রনেষ্টায়ির স্বার্িও আমায়দর
ক্ায়ে বড়। এই স্বার্ি নিনশ্চে ক্য়র নক্েু ক্রা দেয়ল দসটা দদখা োয়ব।’ বয়ল উয়ি
দাাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
োর সায়র্ সায়র্ নময়সস ইয়াহুদও।
এক্টা বড় োস দেয়ড় মার্াটায়ক্ এক্টু হাল্কা ক্রার দচষ্টা ক্য়র দসাফায়
ো এনলয়য় নদল নুমা ইয়াহুদ। হায়ের দমাবাইল িাম্বারটার নদয়ক্ অলসভায়বই
এক্বার দচাখ বুলাল।

নিউইয়ক্ি নফফর্ এনভনিউ-এর ফুটপাে ধয়র এগুনিল এক্জি েুবক্ ও
এক্নট বালক্। েুবক্নট আয়ে, বালক্নট দপেয়ি।
নফফর্ এয়ভনিউ-এর দেখায়ি ইহুদী নমউনজয়াম ও রাব্বানিক্যাল
ইউনিভানসিনটর সীমা এক্সায়র্ নময়শয়ে, দসখায়ি দপৌাঁয়ে েুবক্নট দাাঁড়াল। নফয়র
োক্াল বালক্নটর নদয়ক্। পরক্ষয়েই ঘুয়র দাাঁনড়য়য় আবার হাাঁটয়ে শুরু ক্রল
েুবক্নট। আর বালক্নট দপেি নফয়র উয়টা নদয়ক্ হাাঁটয়ে শুরু ক্রল।
েুবক্নটয়ক্ দাাঁড়ায়ে দদয়খ আহমদ মুসা দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য়নেল। ক্ারে
দুই সীমািার ঐ সংয়োেিয়লই নলসা োর ক্যায়সটনট দরয়খয়ে বয়ল োয়ক্
জানিয়য়য়ে। আহমদ মুসা নবেনবদযালয়য়র আবানসক্ এলাক্ার সবয়চয়য় ক্ায়ের
দেয়ট দাাঁনড়য়য় অয়পক্ষা ক্রয়ে। আহমদ মুসা নিনশ্চে, ক্যায়সটনট রাখার পর ো
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নিয়ে ওরা খুব দদনর ক্রয়ব িা। োই আহমদ মুসা খবরনট নলসার ক্াে দর্য়ক্
পাওয়ার পরই এখায়ি এয়স দাাঁনড়য়য় আয়ে।
েুবক্নটয়ক্ চয়ল দেয়ে দদয়খ এবং বালক্য়ক্ উয়টা োত্রা শুরু ক্রয়ে
দদয়খ হোশ হয়লা আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, দক্াি ক্র্া হিাৎ ময়ি
হওয়ায় েুবক্নট বালক্য়ক্ দক্াি ক্ায়জ দক্ার্াও দফরে পানিয়য়য়ে। ওরা োর
টায়েিট িয়।
দুনেি নমনিটও োয়নি। হিাৎ আহমদ মুসা দদখল বালক্নট োর সাময়ি
নদয়য় আবার নফয়র আসয়ে। নবনস্মে হয়লা আহমদ মুসা। দে সময় দেয়ে োয়ে
বালক্নট নবেনবদযালয়য়র এলাক্াও পার হয়ে পায়রনি। নক্ ক্ায়জ নেয়য়নেল? এরই
ময়ধয নক্ ক্াজ দশষ হয়লা?
আহমদ মুসার দচাখ বালক্নটয়ক্ অনুসরে ক্রয়লা।
বালক্নট নেয়য় র্ময়ক্ দাাঁড়াল দস সংয়োে িয়ল।
অজায়ন্তই আহমদ মুসা দসাজা হয়য় উিল। দসই এক্ই জায়োয় বালক্নট
আবার দাাঁড়াল।
নক্ বযাপার? প্রেনট ময়ি দজয়ে ওিার সায়র্ সায়র্ আহমদ মুসার সব
স্নায়ুেেী খাড়া হয়য় উিল।
বালক্নট দাাঁনড়য়য় পয়ড়ই দুপা এনেয়য় সীমান্ত দরনলং-এর পায়শ দপৌাঁয়েই
নিয়চর নদয়ক্ ঝুয়াঁ ক্ পড়ল এবং দরনলং-এর ফাাঁক্ নদয়য় ডাি হাে দভেয়র ঢুনক্য়য়
সয়ে সয়েই আবার দবর ক্য়র নিল। োরপর দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য়ই হাাঁটা শুরু ক্রল
সাময়ি দেনদয়ক্ েুবক্নট দেয়ে দসনদয়ক্।
আহমদ মুসার ক্ায়ে সব নবষয়ই পনরস্কার হয়য় দেল। বালক্নটয়ক্
ক্যায়সট দদনখয়য়ই দফরে পািায়িা হয়য়নেল পয়র এক্া এয়স নিয়য় োয়ব এ জে।
খুব সাবধািী ওরা, ঝুনাঁ ক্টা বালয়ক্র উপর নদয়য় োয়ি। বালক্ ভাড়া ক্রাও হয়ে
পায়র।
আহমদ মুসা নপেু নিল বালক্নটর।
বালক্নট এক্ই েনেয়ে হাাঁটয়ে। এক্বারও দপেয়ি নফয়র োক্ায়নি।
ইহুদী নমউনজয়াম পার হবার পর বালক্নট এক্টা েনলয়ে ঢুয়ক্ দেল।
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আহমদ মুসা োয়ক্ অনুসরে ক্রল। আহমদ মুসার লক্ষয হয়লা, োয়ক্
অনুসরে ক্য়র ওয়দর দক্াি নিক্ািার সন্ধাি লাভ ক্রা এবং দসই সায়র্ ক্যায়সটনট
োয়দর হাে দর্য়ক্ উদ্ধার ক্রা।
বালক্ দনক্ষেমুখী দস েনল দর্য়ক্ পুবিমুখী আয়রক্ েনলয়ে প্রয়বশ ক্রল।
পুয়বর েনলয়ে দবশ নক্েুটা এগুবার পর আহমদ মুসার হিাৎ ময়ি হয়লা
বালনটয়ক্ োর এ ফয়লা ক্রা ওরা ধয়র দফয়লয়ে। দজয়ি দফয়লয়ে বালক্ও। োরা
সময় দক্ষপে ক্রয়ে আহমদ মুসায়ক্ ফাাঁয়দ আটক্াবার জয়ে।
এই নচন্তা ময়ি আসার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসা ময়ি ক্রল, ওয়দর ফাাঁদ
পাো সম্পূেি হবার আয়েই বালক্য়ক্ ধরা প্রয়য়াজি এবং ক্যায়সটটায়ক্ হাে ক্রা
দরক্ার। বালয়ক্র ক্াে দর্য়ক্ও ওয়দর দক্াি ের্য পাওয়া দেয়ে পায়র।
নিিঃশয়ে আহমদ মুসা দদৌড় নদল বালক্নটয়ক্ লক্ষয ক্য়র। ক্য়য়ক্ লায়ফ
আহমদ মুসা দপৌাঁয়ে দেল বালক্নটর ক্ায়ে।
দশষ মুহূয়েি বালক্নট দটর দপয়য় নেয়য়নেল। দসও দদৌড় নদয়য়নেল। নক্েুটা
এগুয়লাও। নক্ন্তু ধরা পয়ড় দেল আহমদ মুসার হায়ে।
আহমদ মুসা োর এক্ হাে দচয়প ধয়র বলল, ‘আনম দোমার শত্রু িই।
আনম ক্যায়সটটা খুজাঁনেলাম। েুনম দপয়য় দেে। আমায়ক্ নদয়য় দাও।’
আহমদ মুসার হানস এবং োর শান্ত ক্র্া শুয়ি বালক্নট োক্াল আহমদ
মুসার নদয়ক্। োর দচায়খ আিা িাপয়ির এক্টা নজজ্ঞাসা।
পায়শই োনড়র শে শুিয়ে দপল আহমদ মুসা। দশািার সয়ে সয়েই
আহমদ মুসা বালক্নটর হাে দেয়ড় নদয়য় এক্ ধাপ নপনেয়য় দসাজা হয়য় দাাঁড়াল।
েীব্র েনেয়ে এক্টা োনড় রাস্তার ওপাশ নদয়য় সাময়ির নদয়ক্ েুয়ট
আসনেল। োনড়নট দোট মাইয়রা। দরজা দখালা। দস্টিোয়ির এক্টা িগ্ন বযায়রল
নঝনলক্ নদয়য় উিল আহমদ মুসার দচায়খ।
দস্টিোয়ির বযায়রল নঝনলক্ দদয়ার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসার ক্ায়ে
নবষয়টা পনরষ্কার হয়য় দেয়ে।
আহমদ মুসা হাে বানড়য়য় বালক্নটর জামার ক্লার দিয়ি ধয়র দপেয়ি
নদয়ক্ নেটয়ক্ পড়ল। োর আয়েই দস্টিোি েজিি ক্য়র উয়িয়ে।
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আেিিাদ ক্য়র উয়িয়ে বালক্নট। আহমদ মুসার বাম হাে প্রচন্ড শনক্তর
এক্টা দোবয়ল দক্য়পাঁ উিয়ে।
নেটয়ক্ পয়ড়ই োড়াোনড় উয়ি বসল আহমদ মুসা। োক্াল দস বালক্নটর
নদয়ক্। ক্ােরায়ি দস। দদখল বালয়ক্র বামপাশটা রয়ক্ত দভয়স োয়ি। নিয়জর
হায়ের েেোও দস অনুভব ক্রয়ে পারয়ে। ময়ি হয়ি োর ক্নুয়য়র এক্টু উপয়র
নক্েুটা জায়োয় দেি ধারায়লা নক্েু নদয়য় দক্উ দক্য়ট েুয়ল নিয়য় দেয়ে।
দৃনষ্ট দফরাল আহমদ মুসা গুনল বষিেক্ারী োনড়র নদয়ক্। মুহূয়েির জে দস
দদখয়ে দপল োনড়টায়ক্। উত্তর নদয়ক্ বাাঁক্ নিয়য় েনড়টা দচায়খর আড়ায়ল চয়ল
দেল।
বুঝল আহমদ মুসা বালক্ এবং দস দুজিই ওয়দর টায়েিট নেল। েয়ব
বালক্নট নেল প্রধাি টায়েিট। োরা চায়নি বালক্নট আহমদ মুসার হায়ে পড়ুক্।
বালক্নট জ্ঞাি হারায়নি। আহমদ মুসা োয়ক্ পাাঁজক্ায়লা ক্য়র েুয়ল নিয়য়
সাত্বিা নদয়য় বলল, ‘আনম দোমায়ক্ হাসপাোয়ল নিয়য় োনি। েুনম নিক্ হয়য়
োয়ব। ভয় দিই দোমার।’
বালক্নট আহমদ মুসার নদয়ক্ োক্াল। েেোক্াের ক্য়ন্ি বলল, ‘আপনি
নক্ পুনলয়শর দলাক্?’
‘িা, আনম পুনলশ িই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ওরা আমায়ক্ মারল দক্ি? ক্ান্নায় সুয়র বলল বালক্নট।
‘ওরা ক্ারা েুনম জাি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। োর দচায়খ এক্টা
আশার আয়লা।
‘ঐ োনড় আনম নচনি। ওয়দর োনড় ওটা।’ বালক্নট বলল।
‘ওরা ক্ারা?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘পনরচয় জানি িা। ওয়দর এক্জিয়ক্ আনম নচনি। বাসায় দেনে।’ ক্র্া
বলয়ে বলয়েই এগুনিল আহমদ মুসা। দপয়য় দেল এক্টা টযানক্স।
বালক্য়ক্ নিয়য় টযানক্সয়ে উয়ি বলল, ‘ড্রাইভার নিজ দক্াি হাসপাোয়ল
নিয়য় চলুি।’
েুটয়ে লােল টযানক্স।
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‘আমার দো ইিনসওয়রি ক্াডি দিই। হাসপাোয়ল দদখাবার টাক্াও
দিই।’ বালক্নট দুবিল ক্য়ন্ি ক্রুে সুয়র বলল।
আহমদ মুসা নমনষ্ট হাসল। বলল, ‘বয়লনে িা দোমার ভয় দিই, নচন্তা
দিই। টাক্া আমার ক্ায়ে আয়ে।’
বালক্নট নক্েু বলল িা।
পয়র বালক্নট োর ডাি হাে নদয়য় োর জযায়ক্য়টর বুক্ পয়ক্ট দর্য়ক্
এক্টা নমনি ক্যায়সট দবর ক্য়র আহমদ মুসার হায়ে নদল। বলল, ‘এয়ে নক্ আয়ে?
এখায়ি পয়ড়নেল দক্ি?’
‘এসব েুনম পয়র শুয়িা। দবনশ ক্র্া বলা দোমার নিক্ িয়।’ আহমদ মুসা
বলল।
বালক্নট চুপ ক্রল। নক্ন্তু এক্টু পর আবার বয়ল উিল,‘খাবার সময়ও
বানড় িা দেয়ল মা খুব ভাবয়ব। আমার মায়ক্ আপনি খবর নদয়ে পারয়বি? মা োড়া
আমার দক্উ দিই।’
‘বানড়র নিক্ািা আমায়ক্ নদও। আনম আবশ্যই দোমার মায়ক্ খবর
জািাব। নক্ ক্য়রি দোমার মা?’ আহমদ মুসা বলল।
‘আমার মা পেু। হুইল দচয়ায়র চলায়ফরা ক্য়রি।’ বলল বালক্নট।
এক্টা দবদিার োয়া িামল আহমদ মুসার দচায়খ-মুয়খ। বলল,
দোমায়দর চয়ল নক্ভায়ব?’
‘মা এক্টা ভাো পাি। নক্ন্তু দসটাও ক্য়ম দেয়ে। সব খরচ োয়ে চয়ল
িা। আমায়ক্ও নক্েু আয় ক্রয়ে হয়।’বালক্নট বলল।
‘নক্ আয় ক্র েুনম? নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
বালক্নট আহমদ মুসার প্রয়ের দক্াি জবাব নদল িা। দচাখ িানময়য় চুপ
ক্য়র র্াক্ল।
আহমদ মুসা বুঝল এই বয়য়স োয়ক্ এমি ক্ায়লা পয়র্ িাময়ে হয়য়য়ে,
ো দস বলয়ে পারয়ব িা।
হিাৎ আহমদ মুসার ময়ি এক্টা ক্র্া নঝনলক্ নদয়য় উিল। ঐ ক্যায়সটটা
ওখায়ি র্াক্ার খবর আহমদ মুসার জািার অর্ি নক্ ওরা এটাই ধরয়ব িা দে,
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নলসাই োয়ক্ এ ের্যটা জানিয়য়নেল নক্ংবা নলসাই দপয়েনেল এই ফাাঁদটা! েনদ
এই অর্ি োরা ধয়র োহয়ল নলসা নক্ ওয়দর িেুি দরায়ধর নশক্ার................।
আহমদ মুসা নচন্তা দশষ ক্রয়ে পারল িা। ড্রাইভার বয়ল উিল, স্যার
হাসপপাোয়ল এয়স দেনে।’
োর ক্র্ার সায়র্ সায়র্ই টযানক্সনট দাাঁনড়য়য় পড়ল।
আহমদ মুসা দ্রুে ভাড়া চুনক্য়য় বালক্নটয়ক্ পাাঁজয়ক্ালা ক্য়র নিয়য় দিয়ম
পড়ল।

আহমদ মুসা হুইল দচয়ার দিয়ল বালক্নটর মা নময়সস পযাক্ারয়ক্
ড্রইংরুয়ম েুয়ল নদয়য় বলল, ‘নময়সস পযাক্ার আনম এখি নবদায় নিয়ে চাই।’
নময়সস পযাক্ার আহমদ মুসার নদয়ক্ পনরপূেি দৃনষ্ট েুয়ল োক্াল। বলল,
‘আপনি দক্ জানি িা। আপিার িামও এখিও আমায়ক্ বয়লিনি। োই দহাক্
আপনি এক্জি সৎ মানুষ। আনম আপিার ক্ায়ে ক্ৃেজ্ঞ।’
আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ নক্েু ডলার েুয়ল নিয়য় নময়সস পযাক্ায়রর
হায়ে গুয়জ নদয়য় বলল, ‘আপিার এক্ ভাইয়য়র পক্ষ দর্য়ক্ এই টাক্া আপনি
রাখুি। আপিার দেয়ল পযাক্ার জুনিয়য়রর সুি হয়ে ক্য়য়ক্ সপ্তাহ দলয়ে দেয়ে
পায়র। আর ডাক্তায়রর সায়র্ আনম ক্র্া বয়লনে। আজই আপিার দেয়লয়ক্
বানড়য়ে নিয়য় আসুি। এলাক্ার ক্মুযনিনট স্বািয দক্য়ের ডাক্তার ও িাসিয়ক্
বলয়লই োরা প্রনেনদি দদয়খ োয়ব। নক্েু পয়সা োর জে লােয়ব। হাসপাোয়ল
োয়ক্ রাখা নিরাপদ িয়।
নময়সস পযাক্ায়রর দচাখ অশ্রুয়ে ভয়র দেল। বলল, ‘আনম আমার দেয়লর
ক্াে দর্য়ক্ই সব শুয়িনে। আজ দুবার োয়ক্ আপনি মৃেযু র অবিা দর্য়ক্ই
বাাঁনচয়য়য়েি। হাসপাোয়লর নবল চুনক্য়য় নদয়য়য়েি। আবার নিয়জয়ক্ ভাই বলয়েি
এক্ অসহায় মনহলার। দক্াি আয়মনরক্ািই এভায়ব ক্ায়রা ভাই হয়ে আয়স িা।
বলয়বি নক্ আপনি...............।’
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নময়সস পযাক্ারয়ক্ ক্র্া দশষ ক্রয়ে িা নদয়য়ই বয়ল উিল, ‘সুয়োে
দপয়ল বলব এক্নদি সব। আমায়ক্ এখনি দেয়ে হয়ব। োড়া আয়ে।’
আহমদ মুসা ক্র্া দশষ ক্রয়েই োর দমাবাইল দবয়জ উিল।
দমাবাইল হায়ে নিয়য় োক্াল দমাবাইল নিয়ি দভয়স উিা দটনলয়ফাি
িাম্বায়রর নদয়ক্। অপনরনচে িাম্বার দদয়খ ভ্রু-কাঁচয়ক্ উিল োর।
দটনলয়ফাি নরনসভ ক্রল আহমদ মুসা। ‘হ্যায়লা’ বয়ল সাড়া নদয়েই
ওপ্রান্ত দর্য়ক্ এক্টা দময়য় ক্ন্ি বয়ল উিল, ‘আনম নুমা। নলসায়ক্ ওরা গুলী ক্য়র
দময়র দফয়লয়ে।’ ক্ান্নায় োর ক্ন্ি রুদ্ধ হয়য় দেল।
নুমা মায়ি নুমা ইয়াহুয়দর দটনলয়ফাি।
ক্র্াটা দশািার সায়র্ সায়র্ আক্নস্মক্ শক্ খাওয়ার প্রচন্ড এক্ েেো
আহমদ মুসার দোটা দদয়হ েনড়য়য় পড়ল। মুহূয়েির জে বাক্রুদ্ধ হয়য় দেল দেি
োর।
নিয়জয়ক্ সাময়ল নিয়য় আহমদ মুসা বলল, ‘স্যনর। এমি আশংক্ার ক্র্া
আনম দভয়বনেলাম। নক্ন্তু োয়ক্ সাবধাি ক্রার সময় দপলাম িা। দমাবাইয়ল োয়ক্
পাইনি। ওাঁর ক্ায়েই োনিলাম আনম। স্যনর।’
‘ক্যায়সয়টর খবর নক্? ওয়দর হায়ে পয়ড়নি দো?’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
ক্াাঁপা ক্য়ন্ি ঝয়র পড়য়ে সীমাহীি উয়দ্বে।
‘ভয় দিই। ক্যায়সটনট এখি আমার ক্ায়ে। এয়েই ওরা দক্ষয়পয়ে। ওরা
ময়ি ক্য়রয়ে, নলসাই সব জানিয়য় নদয়য়য়ে ওয়দর শত্রু পক্ষয়ক্।’ বয়ল মুহূয়েির
জে দর্য়মই আবার বলা শুরু ক্রল, ‘আনম নলসায়দর ওখায়ি োনি নুমা। দবচারার
পনরবার খুব সংক্য়ট পড়ল।’
সয়ে সয়েই দ্রুে ক্য়ন্ি বয়ল উিল নুমা, ‘আনম নলসায়দর ওখাি দর্য়ক্ই
ক্র্া বলনে। আমরা সবাই এখি নলসায়দর বানড়য়ে।’
‘নুমা আনম আসনে। বাই।’ বয়ল আহমদ মুসা দটনলয়ফাি দশষ ক্রয়েই
নময়সস পযাক্ার বলল, ‘নক্েু ঘয়টয়ে? দক্াি দুিঃসংবাদ?’ উনদ্বগ্ন ক্ন্ি নময়সস
পযাক্ায়রর।
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এক্ই প্রয়ের মুয়খামুনখ হয়য় নদ্বধায় পয়ড় দেল আহমদ মুসা। শুিয়ল
নময়সস পযাক্ার ভয় দপয়য় োয়ব। োর দেয়লর বযাপায়র আরও উনদ্বগ্ন হয়ব। নক্ন্তু
পয়র ভাবল, োয়দর ভয় পাওয়ার দরক্ার। োয়েই বাস্তবোর বযাপায়র োরা
সাবধাি হয়ে পারয়ব। এই নচন্তা ক্য়র আহমদ মুসা বলল, োরা আপিার দেয়লয়ক্
ক্ায়জ লানেয়য়য়ে, োরা আবার োয়ক্ খুি ক্রার দচষ্টা ক্য়রয়ে, োরা রাব্বানিক্যাল
নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর নপ.এ নমস নলসায়ক্ খুি ক্য়রয়ে।’
‘দক্ি?’ উনদ্বে প্রে নময়সস পযাক্ায়রর।
‘নলসায়ক্ ওরা দজার ক্য়র ক্ায়জ লানেয়য়নেল। নলসা োয়দর ের্য ফাাঁস
ক্য়র নদয়য়য়ে বয়ল ওয়দর ধারো।’ আহমদ মুসা বলল।
প্রবল এক্ ভয়য়র অন্ধক্ার িেুি ক্য়র দিয়ম এল নময়সস পযাক্ায়রর
মুয়খ। বলল, ‘আসয়ল ঘটিা নক্ নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল?’ ওরা নক্ চায়ি, নক্
ক্রয়ে?’
‘রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র ড. হাইয়ক্ল নিরুয়েশ হয়য়য়েি। োয়ক্
নক্ডোপ ক্রা হয়য়য়ে। োর বযাপায়র োয়ে দক্উ নক্েু জািয়েই িা পায়র এজেই
অজ্ঞাে পনরচয় ঐ দলায়ক্রা এসব ক্রয়ে।’ বলল আহমদ মুসা।
নবস্ময় ফুয়ট উিল নময়সস পযাক্ায়রর দচায়খ-মুয়খ। মুহূেি ক্য়য়ক্ নচন্তা
ক্রল। োরপর বলল, ‘ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নিরুয়েশ বলা হয়ি দক্ি? আনম
েেদূর জানি, নেনি এক্জি মািনসক্ দরােী নহসায়ব দক্াি এক্ মািনসক্
হাসপাোয়ল আয়েি।’
নবস্ময় ফুয়ট উিল আহমদ মুসার দচায়খও। বলল, ‘আপনি জায়িি নক্েু?
নক্ ক্য়র জায়িি?
‘আমার স্নায়ু সংরান্ত অসুয়খর জয়ে আনম নক্েুনদি সাইনরয়ানটস্ট ড.
নিউমযাি-এর পযায়সন্ট নেলাম। আনম দুনদি োয়ক্ দটনলয়ফায়ি ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর নবষয় আয়লাচিা ক্রয়ে শুয়িনে। দুনদিই আনম োর ক্ায়েই বসা
অবিায় নেনি দটনলয়ফাি ধয়রি। ঘয়রর এক্প্রায়ন্ত সয়র ক্র্া বলয়লও োর সব
ক্র্াই আমার ক্ায়ি এয়সনেল। প্রর্ম নদি নেনি ো বয়লনেয়লি োর সার ক্র্া
হয়লা, ‘আনম দভয়ব দদয়খনে, ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ মািনসক্ হাসপাোয়ল রাখাই
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নিরাপদ। আজীবিও রাখা োয়ব। আনম এক্টা সানটিনফয়ক্ট দদব, েয়ব ঐভায়ব।’
নদ্বেীয় নদি নেনি ো বয়লনেয়লি োহয়লা, হ্যাাঁ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার
সবয়চয়য় বড় সমস্যা। েয়ব অে সবনদক্ নিক্ র্াক্য়ল, হাইম হাইয়ক্য়লর
পনরবারও এক্ সময় নবষয়টায়ক্ স্বাভানবক্ নহসায়ব দময়ি দিয়ব। দে দক্াি মূয়লয
োর পনরবারয়ক্ শান্ত রাখয়ে হয়ব।’
র্ামল এক্টু নময়সস পযাক্ার। দর্য়মই আবার বয়ল উিল, ক্র্াগুয়লা
দর্য়ক্ েখি আনম দে অর্ি ধয়রনেলাম, োহয়লা ‘ড. হাইম হাইয়ক্ল অসুি। োয়ক্
মািনসক্ হাসপাোয়লই রাখা হয়ি। নেনি ড. নিউমযায়ির পযয়সন্ট। ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর এই অবিায় োর পনরবার নিয়য় োরা সমস্যায় পয়ড়য়েি।’
‘ধেবাদ নময়সস পযাক্ার। আপনি গুরুত্বপূেি ের্য নদয়য়য়েি। দয়া ক্য়র
নক্ ডা. নিউমযায়ির নিক্ািা নদয়ে পায়রি?’ আহমদ মুসা বলল।
ডা. নিউমযায়ির নিক্ািাটা আহমদ মুসায়ক্ নদয়ে নদয়ে বলল, ‘আপিায়ক্
অসংখয ধেবাদ। আনম বুঝয়ে পারনে আমার দেয়লর সম্পয়ক্ি আমায়ক্ আরও
সাবধাি হয়ে হয়ব।’
‘ধেবাদ মযাডাম, আপিায়ক্ অসংখয ধেবাদ। আবার দদখা হয়ব।
বাই।’ বয়ল আহমদ মুসা ঘুয়র দাাঁনড়য়য় দ্রুে দরজার নদয়ক্ পা বাড়াল।

আহমদ মুসার টযানক্স েুটয়ে ডা. নিউমযায়ির বানড়র নদয়ক্। ডা.
নিউমযায়ির সন্ধাি দপয়য় আহমদ মুসা দারুি খুনশ। প্রর্য়ম দস ডা. নিউমযায়ির
ক্র্া শুয়িনেল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ায়ে। নক্ন্তু ডা. নিউমযায়ির নিক্ািাসহ
গুরুত্বপূেি ের্য নদয়য়য়ে নময়সস পযাক্ার।
নলসার ওখায়ি নেয়য় আহমদ মুসা খুব দবনশ দদনর ক্য়রনি। ওখায়ি োর
োওয়া নেল নলসার বাবা-মায়ক্ সমায়বদিা জািায়িা, োয়দর আনর্িক্ অবিা
সম্পিয়ক্ জািা এবং নলসার দমাবাইল পরীক্ষা ক্রা। নক্ন্তু নেয়য় দশায়ি দে, খুনিরা
নলসায়ক্ খুি ক্য়র োর দমাবাইল নিয়য় দেয়ে। আহমদ মুসা দদখল, নলসার আব্বাআম্মা সহজ সরল খুবই ভায়লা মানুষ। নক্ন্তু োয়দর দচায়খ-মুয়খ মহানবপেিয়য়র
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োপ। আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদয়ক্ নজজ্ঞাসা ক্য়রনেল, নলসার পনরবার দো
োর উপর নিভিরশীল নেল। এখি চলয়ব নক্ ক্য়র ওয়দর।
আহমদ মুসার প্রে শুয়ি নপোর পায়শ দাাঁড়ায়িা নবনস্মে নুমা ইয়াহুদ প্রে
ক্য়রনেল আহমদ মুসায়ক্, ‘এ প্রে আপিার মার্ায় এল নক্ ক্য়র? আপনি দো
দক্ািভায়বই নলসার পনরবায়রর সায়র্ সংনিষ্ট িি?’ আহমদ মুসা বয়লনেল, নলসা
নিহে হয়য়য়ে আমায়ক্ সাহায়েয ক্রয়ে নেয়য়ই। আনম আপরাধয়বাধ ক্রনে এই
অসহায় পনরবায়রর ক্ায়ে।’
‘এখি নক্ ক্রয়ে চাি?’ নজজ্ঞাসা ক্রল নুমা ইয়াহুদ। োর দিাাঁয়ট মুখ
দটপা হানস।
‘েেটা সম্ভব আনম পনরবারনটর ক্ষনেপূরে ক্রয়ে চাই।’ বয়ল আহমদ
মুসা।
‘সনেয আপনি প্রয়য়াজয়ির দচয়য়ও ভায়লা মানুষ। নলসা দো আপিায়ক্
সাহােয ক্রয়ে দেয়য় খুি হয়নি। খুি হয়য়য়ে আমায়দরয়ক্ সাহােয ক্রয়ে নেয়য়।’
বয়লনেল নুমা ইয়াহুদ।
‘দক্মি ক্য়র?’ আহমদ মুসা বয়লনেল।
‘প্রক্ৃেপয়ক্ষ নলসা সাহােয ক্য়রনেল ড. হাইম হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্,
আপিায়ক্ িয়। সুেরাং নলসার দানয়ত্বটা আমায়দর।’ বয়লনেল নুমা ইয়াহুদ।
নুমার ক্র্া দশষ হয়েই ড. আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উয়িনেল, ‘হ্যাাঁ নম.
আইজযাক্ দানিয়য়ল, আমরাই ইনেময়ধয নসদ্ধান্ত নিয়য়নে, নবেনবদযালয়য়র
ওয়য়লয়ফয়ার ফান্ড দর্য়ক্ নলসার িায়ম এক্টা দপিশি োর পনরবারয়ক্ দদব।’
ধেবাদ জানিয়য়নেল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদয়ক্। োরপর
আহমদ মুসা ক্যায়সটয়ক্ দক্ে ক্য়র বালক্ জুনিয়র পযাক্ায়রর দুঘিটিার ক্র্া
োয়দর জানিয়য়নেল। ক্ানহিীটা শুয়ি নুমা ইয়াহুদ বয়লনেল, ‘আপনিও নিশ্চয়
আহে। আপিার বাম বাহুটায়ক্ আজ শুরু দর্য়ক্ই এক্টু বাাঁক্া অবিায় দদখনে
দক্ায়টর হাোর আড়াল সয়েও।’
‘ও নক্েু িা, সামাে।’ বয়লনেল আহমদ মুসা।
‘গুলীর আঘাে?’ উনদ্বে ক্য়ন্ি প্রে ক্য়রনেল নময়সস ইয়াহুদ।
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‘নজ, হ্যাাঁ।’ বয়লনেল আহমদ মুসা। োরপরই দস োর ডাি হাে বানড়য়য়
নদয়য়নেল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্ হ্যান্ডয়শয়ক্র জে। বয়লনেল, ‘স্যার নবদায়
নদি, জরুনর এক্টা ক্াজ আয়ে।’
‘নক্ ক্াজ?’ হ্যান্ডয়শক্ ক্রয়ে ক্রয়ে নজয়জ্ঞস ক্য়র ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
‘স্যার আপিার ক্ায়ে ডা. নিউমযাি এর িাম শুয়িনেলাম। আর নিক্ািা
দপয়য়নে নময়সস পযাক্ায়রর ক্ায়ে। োর দদয়া ের্য অনুসায়র ডা. নিউমযাি জায়িি
ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ার্ায় আয়েি। আনম এখি োর সন্ধায়ি োব।’ বয়লনেল
আহমদ মুসা।
‘এই আহে অবিায়?’ নবনস্মে ক্য়ন্ি প্রে ক্য়রনেল নুমা ইয়াহুদ।
নুমার ক্র্া দশষ হয়েই ড. আয়াজ ইয়াহুদও বয়লনেল, ‘েুনম জাি ওরা
ক্ে দবপয়রায়া, ভয়াবহ। নলসা, জুনিয়র পযাক্ার এবং োর আয়ে ড. জযাক্য়বর
দৃষ্টান্ত দোমার সাময়িই আয়ে। আহে অবিা নিয়য় দোমার ঐ ধরয়ির ক্ায়জ
োওয়া নিক্ িয়।’
‘আপিায়দর এই শুয়ভিার জে ধেবাদ স্যার। নক্ন্তু ওরা েেটা
দবপয়রায়া, োর দচয়য় দবনশ দবপয়রায়া হয়ে িা পারয়ল ওয়দর সায়র্ পারা োয়বিা।
ওয়দর দক্াি সময় দদয়া োয়ব িা। ক্যায়সট উদ্ধায়রর সয়ে সয়েই েনদ আনম নলসার
সায়র্ দোোয়োে ক্রয়ে পারোম, োহয়ল এই দুঘিটিা দরাধ ক্রা দেয়েও
পারয়ো।’ বয়লনেল আহমদ মুসা।
‘নক্ন্তু েুনম এক্া ওয়দর সায়র্ লড়াই ক্রয়ব নক্ ক্য়র? পুনলয়শর উপয়রর
অবিা নক্ আনম জানি িা। নক্ন্তু পুনলয়শর নিয়চর দলায়ক্রা ওয়দর দক্িা।’ বয়লনেল
আয়াজ ইয়াহুদ।
‘এই অবিার ময়ধযই ক্াউয়ক্ িা ক্াউয়ক্ এগুয়ে হয়ব স্যার, পর্ দো দবর
ক্রয়ে হয়ব।’
ক্র্া দশষ ক্য়রই ‘বাই টু অল’ বয়ল ঘুয়র দাাঁড়ায়ে োনিল আহমদ মুসা।
দচাখ ভরা এক্রাশ নবস্ময় নিয়য় ভাবনেল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ মুসা ঘুয়র
দাাঁড়ায়ে দেয়ল দস বয়ল উিল, ‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল, আপনি নক্ শুধুই এক্জি
আইজযাক্ দানিয়য়ল? শুধুই নক্ এক্জি শুভক্াঙ্ক্ষী ড. হাইম হাইয়ক্ল
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আংয়ক্য়লর? আমরাও দো োর শুভাক্াঙ্ক্ষী। নক্ন্তু আমরা দক্উইয়ো এই দানয়ত্ব
নিনি িা। আসয়ল দক্ আপনি? দক্েীয় দক্াি দোয়য়ো সংিার দলাক্ আপনি িি,
ক্ারে আপনি নবয়দশী। োহয়ল দক্ আপনি?’
ঘুয়র দাাঁনড়য়য়নেল আহমদ মুসা। নক্ন্তু সয়ে সয়েই নক্েু বলল িা দস।
েম্ভীর হয়য় উয়িনেল োর মুখ। এক্টু দভয়ব বলল, ‘নুমা েুনম ো বয়লে োর সবই
সেয। আনম আইজযাক্ দানিয়য়ল িই। দুিঃনখে আনম, এ মুহূয়েি আনম দক্ ো বলব
িা। আনম ভয় ক্নর, পনরচয় ক্ায়জর পয়র্ বাধা হয়ে পায়র।’
নুমার নবনস্মে দচায়খ দজয়ে উয়ি হাজারও প্রে।
নবস্ময়-নবমুগ্ধ দচাখ ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর। এক্ ধাপ এনেয়য় এয়ক্বায়র
মুয়খামুনখ দাাঁড়াল আহমদ মুসার। বলল, ‘আমরা আর দোমার পনরচয় নজজ্ঞাসা
ক্রব িা। আনম এরানবয়াি ক্লানসক্যাল দস্টানরয়ে হায়েম োই-এর ক্ানহিী
পয়ড়নে। েুনম আয়রক্ হায়েম-োই। েুনম ড. হাইম হাইয়ক্য়লর শুভক্াঙ্ক্ষী বয়লে,
দসটা নিক্ িয়। েুনম োয়ক্ নচিই িা। নিক্ নক্িা?’
‘নজ, হ্যাাঁ।’ বয়লনেল আহমদ মুসা।
‘োহয়ল েুনম ক্ার জে ক্াজ ক্রে? ড. হাইম হাইয়ক্য়লর জে দো
অবশ্যই িয়। হায়েম োই এক্জি দপ্রনমক্ শাহজাদার স্বায়র্ি এক্জি
পনরজাদীয়ক্ শাপমুক্ত ক্রার জে ক্াজ ক্য়রনেল। দোমার লক্ষয নক্?’ বয়লনেল
ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
দহয়সনেল আহমদ মুসা। বয়লনেল, ‘আনম দক্াি পনরজাদীয়ক্ িয়, এক্
পরম সেযয়ক্ চরম নমর্যার অবগুণ্ঠি দর্য়ক্ মুক্ত ক্রয়ে চাই।’
‘দসই সেযটা বা নমর্যাটা নক্ েুনম অবশ্যই বলয়ব িা, নক্ন্তু দসই সেয বা
নমর্যার সায়র্ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সম্পিক্ নক্?’ অপার নবস্ময় নিয়য় নজজ্ঞাসা
ক্য়রনেল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।
‘দসই সয়েযর জেয়ে প্রয়বয়শর নেনিই আমার ক্ায়ে এখি এক্মাত্র
নসংহদ্বার। বয়লনেল আহমদ মুসা।
ভ্রুকাঁচক্াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। অবাক্ নবস্ময়য় নির হয়য় দেয়ে নুমা
ইয়াহুয়দর দুয়চাখ।
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ক্র্া দেি হানরয়য় দেয়ে ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর মুখ দর্য়ক্। দস বুঝয়ে
পারয়ে ড. হাইম হাইয়ক্ল োহয়ল এমি ের্য জায়ি ো নমর্যার অবগুণ্ঠি উয়মাচি
ক্য়র দদয়ব। েুবক্নট এই েয়র্যর জয়েই োহয়ল ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ খুাঁজয়ে।
নক্ন্তু নক্ এমি ের্য ওটা। হিাৎ োর ময়ি হল ড. হাইম হাইয়ক্য়লর জীবয়ির দে
পনরবেিি োর সায়র্ এই সেয বা নমর্যার নক্ দোে আয়ে? অবয়শয়ষ এই প্রেই
ক্রল আহমদ মুসায়ক্, ‘বৎস, েুনম আমার োয়ত্রর ময়ো, দেয়লর ময়ো। বলে,
ড. হাইম হাইয়ক্য়লর জীবয়ির অস্বাভানবক্ পনরবেিয়ির সায়র্ দোমার ক্নর্ে ঐ
সেয বা নমর্যার দক্াি সম্পিক্ আয়ে নক্?’
‘এই প্রয়ের উত্তর দদয়ায় দক্াি অসুনবধা দিই। নক্ন্তু দুিঃনখে, আনম
নবষয়টা সেযই জানি িা।’
আহমদ মুসা র্াময়েই নুমা ইয়াহুদ বয়ল উিল, ‘দসই সেযটা আপনি িা
বলুি, নক্ন্তু দসই সয়েযর সায়র্ আপিার সম্পিক্ নক্? িা হায়েম োই-এর মে
নিেক্ই জিয়সবা এটা?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নুমা জিয়সবা আসয়ল আত্নয়সবাই। ক্ারে
জয়ির উপক্ার নিয়জরও উপক্ার আয়স। উপক্ায়রর রূপ এক্ িয়, বহু।’
ক্র্া দশষ ক্য়রই আহমদ মুসা ‘বাই’ বয়ল ঘুয়র দাাঁনড়য়য়নেয়লি।
চলয়ে শুরু ক্রল।
দপেি দর্য়ক্ নুমা বয়লনেল,‘নম. .................. দসই জয়ির ময়ধয নক্ন্তু
‘নুমা’ও এক্জি, োর নপো আয়েি এবং মাোও। সুেরাং .............।’
‘সুেরা আমার ক্াজ আপিায়দরই ক্াজ।’ মুখ িা ঘুনরয়য় চলয়ে চলয়েই
বয়লনেল আহমদ মুসা। নুমার মুয়খর ক্র্া দক্য়ড় নিয়য়।
‘ধেবাদ।’ বয়ল নুমা অয়িক্টা স্বেয়োনক্তর মে।
আহমদ মুসার ক্ায়ি ক্র্াটা দপৌাঁোয় িা।
হাাঁটা দ্রুে ক্য়রনেল আহমদ মুসা। দপেি নফয়র আর োক্ায়নি দস। ডা.
নিউমযায়ির নচন্তা েখি আহমদ মুসার মার্া জুয়ড়।
ডা. নিউমযায়ির বাসা ‘ইস্ট নরভায়র’র পনশ্চম েীয়র নবখযাে রুজয়ভট
ড্রাইভ-এর এক্টু পনশ্চয়ম নিউইয়ক্ি হসনপটাল ও ক্য়িিল দমনডয়ক্ল দসন্টায়রর
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মাঝখায়ি। আহমদ মুসা ক্ালি সুজ পায়ক্ির মুয়খ রুজয়ভট ড্রাইয়ভ উয়ি দনক্ষয়ে
েুয়ট চলল।
দুহাে আহমদ মুসার নস্টয়ানরং হুইয়ল। দৃনষ্ট েীয়রর মে দসাজা রাস্তার
উপর প্রসানরে। ভাবয়ে আহমদ মুসা। নিউইয়ক্ি এয়স এ পেিন্ত ো দপয়য়য়ে ো
ক্ম িয়। নক্ন্তু ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধাি এখয়িা পায়নি। নক্ন্তু নেনি দক্ার্ায়
র্াক্য়ে পায়রি ো জািা দেয়ে। প্রনেপয়ক্ষর মুয়খামুনখ হবারও সুয়োে হয়য়য়ে। ড.
হাইম হাইয়ক্য়লর বানড়র নিক্ািা পাওয়া দেয়ে। এখি ড. নিউমযায়ির
সহয়োনেোয় আরও নক্েুটা এগুয়িা োয়ব।
আহমদ মুসার োনড় নিউইয়ক্ি হাসপাোল বরাবর এয়স পনশ্চম নদয়ক্
দমাড় নিয়য় নিউইয়ক্ি হাসপাোল ও ক্য়িিল দমনডয়ক্ল দসন্টায়রর মায়ঝর নেট
ধয়র এনেয়য় চলল।
ডা. নিউমযায়ির বানড় খুাঁয়জ দপয়ে দবনশ দবে দপয়ে হয়লা িা আহমদ
মুসার। নেট দর্য়ক্ এক্টা দোট বাইয়লয়ির মার্া জুয়ড় বানড়টা।
োনড় বারাোয় োনড় পাক্ি ক্য়রই োনড় দর্য়ক্ িামল আহমদ মুসা।
োনড় বারাো দর্য়ক্ নেি ধায়পর এক্টা নসাঁনড় দপয়রায়লই এক্টা বড়
বারাো। বারাোয় উিয়লই নসাঁনড়র দসাজা সাময়ি বড় দরজার এক্টা দেট।
দরজার এক্ পায়শ ক্নলং বক্স। সুইচ নটপল ক্নলং বয়ক্সর।
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২
‘ধেবাদ নম.জি ফ্রাংক্, নলসায়ক্ নিক্ শানস্ত নদয়য়য়েি। নক্ন্তু বালক্নটর
নক্ খবর?’ বলল দানিয়য়ল দডনভড।
দানিয়য়ল দডনভড আজর ওয়াইজমযায়ির অেেম দনক্ষে হস্ত। আজর
ওয়াইজমযাি ওয়ানশংটি োবার পর নিউইয়য়ক্ি ‘ওয়াডি নফ্রডম আনমি’র দানয়ত্ব দস
পালি ক্রয়ে।
আর জি ফ্রাংক্ মানক্িি হাজয়ে বেী দজিায়রল শ্যারয়ির দলাক্। আন্ডার
গ্রাউয়ন্ড দর্য়ক্ দসই এখি দোটা পূবি আয়মনরক্ার ইহুদী দোয়য়ো ক্ােিক্ম
পনরচালিা ক্রয়ে।
আজর ওয়াইজমযায়ির ওয়াডি নফ্রডম আনমি এবং দজিায়রল শ্যারয়ির
‘দোয়য়ো আমিী’ এক্ লয়ক্ষয এক্ হয়য় দেয়ে। লক্ষয হয়লা আয়মনরক্ায় ের্া
দুনিয়ায় ইহুদীবাদীয়দর নদ্বেীয় এবং চুড়ান্ত নবপেিয় দিক্ায়িা। োরা এক্ হয়য়য়ে,
নিউইয়য়ক্ির নলবানটি টাওয়ার ও দডয়মায়রনস টাওয়ার ধ্বংয়সর প্রক্ৃে রহস্য েনদ
দুনিয়াবাসী জািয়ে পায়র, োহয়ল শ্যারি ও আজর ওয়াইজমযািয়দর পা রাখার
জায়ো র্াক্য়ব িা দুনিয়ার দক্ার্াও।
‘দুিঃনখে, আনম নিনশ্চে নেলাম বালক্ জুনিয়ার পযাক্ার ময়র দেয়ে। নক্ন্তু
খবর দপলাম, দসই শয়োয়ির বাচ্চা আহে অবিায় োয়ক্ দক্াি হাসপাোয়ল নিয়য়
দেয়ে।’ বলল জি ফ্রাংক্।
‘এই শয়োয়ির বাচ্চাটা দক্ায়েয়ক্ উদয় হয়লা? ড. জযাক্বয়ক্ দসই
বাাঁনচয়য়য়ে। নলসায়ক্ সন্ধাি ক্য়র হাে ক্য়রনেল আমায়দরয়ক্ খুাঁয়জ দবর ক্রার
জে। আজ বালক্য়ক্ও দসই বাাঁচাল। নিনশ্চে দে, দস বালয়ক্র মাধযয়ম আমায়দর
সন্ধাি লায়ভর দচষ্টা ক্রয়ব।’ দানিয়য়ল দডনভড বলল।
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‘দস আশার গুয়ড় বানল। বালক্নট আমায়দর নক্েুই জায়ি িা। এক্টা দহাম
সানভিয়স দস ক্াজ ক্রে। দসখাি দর্য়ক্ই োয়ক্ নররুট ক্য়রনে। োর ক্ায়জর ফাাঁয়ক্
আমায়দর ক্াজ ক্য়র নদে।’ বলল জি ফ্রাংক্।
‘োর বানড় দক্ার্ায়? োয়ক্ পাওয়া প্রয়য়াজি।’ দানিয়য়ল দডনভড বলল।
‘দরক্ার হয়নি োর নিক্ািার আর োই দসটা আমরা দজাোড়ও ক্নরনি।’
বলল জি ফ্রাংক্।
‘আজ নক্ন্তু ভীষে দরক্ার হয়য় পয়ড়য়ে। আপােে দসই হাসপাোল
দখাাঁজার নিয়দিশ নদি। োরপর ক্াি টািয়ল মার্া এয়স োয়ব। আমায়দর নক্েু
ক্ায়জর দস সাক্ষী। নলসার মেই োয়ক্ মরয়ে হয়ব।’ দানিয়য়ল দডনভড বলল।
‘আমায়দর দলায়ক্রা ইনেমধয দস ক্ায়জ দলয়ে দেয়ে।’ বলল জি ফ্রাংক্।
এক্টু দর্য়মই আবার বয়ল উিল, ‘আনম ময়ি ক্নর ঐ বালক্ এখি নবষয়
িয়। আমায়দরয়ক্ ঐ দলাক্নটয়ক্ খুাঁয়জ পায়ব, এ ভয়ও আমায়দর এখিক্ার নবষয়
িয়। এখি োয়ক্ আমায়দর দখাাঁজা দরক্ার। দক্ায়েয়ক্ দক্ি দস ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর দখাাঁয়জ এয়সয়ে। স্পুটনিয়ক্র দলায়ক্রা মুক্ত হবার পর এই প্রে আরও
গুরুত্বপূেি হয়য় উয়িয়ে। সবয়চয়য় উয়দ্বয়ের বযাপার হয়লা এ নবষয়নটর সায়র্
আহমদ মুসা জনড়ে হয়য় পয়ড়য়ে।’
িয়ড়-চয়ড় দসাজা হয়য় বসল দানিয়য়ল দডনভড। বলল, ‘নিক্ বয়লয়েি নম.
ফ্রাংক্। টুইিটাওয়ার সংরান্ত দনলল স্পুটনিয়ক্র হােোড়া হয়য় োওয়ার পর োরা
ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি সবয়চয়য় দবনশ হে হয়য় উিয়ব, দসটাই স্বাভানবক্।
িেুি দনলয়লর জে ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ োয়দর চাই-ই। আপনি নিক্ই বয়লয়েি
এই দলাক্নটয়ক্ অবশ্যই আমায়দর খুাঁয়জ দপয়ে হয়ব। শুধু ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্
আড়ায়ল রাখয়ল চলয়ব িা, োয়দরয়ক্ ড. হাইম হাইয়ক্ল পেিন্ত দপৌাঁোর সব পর্ই
বন্ধ ক্রয়ে হয়ব, দসনদয়ক্ োবার সব উয়দযােয়ক্ই বািচাল ক্য়র নদয়ে হয়ব।’
‘নক্ন্তু োয়ক্ পাওয়া োয়ব দক্ার্ায়। নিশ্চয় দক্াি দহায়টয়লই উয়িয়ে দস।’
বলল, জি ফ্রাংক্।
ক্র্া দশষ ক্য়রই হিাৎ পরম নক্েু দপয়য় োবার মে আিয়ে ‘ইউয়রক্া,
ইউয়রক্া’ বয়ল নচৎক্ার ক্য়র উিল, ‘নলসার দমাবাইয়ল নিশ্চয় দলাক্টার
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দটনলয়ফাি িাম্বার পাওয়া োয়ব। নলসা অবশ্যই োর সায়র্ দমাবাইয়ল দোোয়োে
ক্রে।’
োর ক্র্া দশষ হবার আয়েই দস পয়ক্ট দর্য়ক্ নলসার দমাবাইলটা দবর
আিল। দমাবাইল দর্য়ক্ নলসার ক্ল সন্ধায়ি বযস্ত হয়য় পড়ল দস। নক্ন্তু খুব
োড়াোনড়ই োর দচায়খ-মুয়খ হোশার অন্ধক্ার দিয়ম এল। দমাবাইয়লর ক্ল
লয়ের ‘ডায়ালড’ ও নরনসভড’ দসক্শয়ি দক্াি িাম্বারই এনন্ি দিই। োর মায়ি
ক্ল আসা বা ক্ল ক্রার পরপরই ইয়রজ ক্য়র দফলা হয়ো। আর দমাবাইয়লর
দফাি বুয়ক্ নবেনবদযালয়য়র দশ বায়রাজয়ির িাম্বার োড়া আর দক্াি িাম্বার দিই।
‘দময়য়নট সাংঘানেক্ ধনড়বাজ নেল।’ নবরনক্তর সায়র্ বলল জি ফ্রাংক্।
‘র্াক্ মরা মানুয়ষর নপনন্ডপাে ক্য়র দক্াি লাভ হয়ব িা। এখি বলুি,
আমরা এগুয়বা দক্াি পয়র্। দলাক্নটয়ক্ দপয়েই হয়ব।’
দমাবাইল দবয়জ উিল দানিয়য়ল দডনভয়ডর।
দমাবাইল হায়ে নিয়য় িীয়ি ক্ল িাম্বায়রর নদয়ক্ দচাখ পড়য়েই োর
দচায়খ-মুয়খ এক্টা আড়ষ্ঠো ও সমীয়হর ভাব ফুয়ট ঊিল। ত্বনরে দস জি ফ্রাংয়ক্র
নদয়ক্ োনক্য়য় বলল, ‘এক্সয়লনি আজর ওয়াইজমযায়ির দটনলয়ফাি।’
ক্র্া দশষ ক্য়রই ক্ল ওয়পি ক্য়র বয়ল উিল, ‘ইয়য়স এনক্সয়লনি।’
‘দশাি, নিউইয়য়ক্ির দোটা নবষয় দভয়ব দদখলাম। ো ঘয়টয়ে খুব বড়
ঘটিা। ময়ি হয়ি ঘটিা আরও বড় নক্েুর নদয়ক্ এগুয়ি। ডবল এইচ (হাইম
হাইয়ক্ল) আমায়দর জয়ে দদাজয়খর এক্ দরজার মে হয়য় উয়িয়ে। োয়ক্ দক্উ
দখাাঁজ ক্রা মায়ি আমায়দর ভায়েয আগুি লাোবার দচষ্টা। সুোরাং এই দচষ্টায়ক্ দে
দক্াি মূয়লয বািচাল ক্রয়ে হয়ব।’ ওপার দর্য়ক্ বলল আজর ওয়াজমযাি।
‘এনক্সয়লনি আমরাও এখি এ নবষয়টা নিয়য়ই আয়লাচিা ক্রনেলাম।
দলাক্টায়ক্ খুাঁয়জ পাওয়ার নবষয়য় আমরা এখি সবয়চয়য় গুরুত্ব নদনি।’ দানিয়য়ল
দডনভড বলল।
‘ধেবাদ। নক্ন্তু দলাক্টায়ক্ দোমরা দক্উ দদয়খে? ওপ্রান্ত দর্য়ক্ বলল
আজর ওয়াইজমযাি।
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‘আনম আজ এক্ ঝলক্ দদয়খনে োনড় দর্য়ক্। আয়মনরক্াি িয়।’ বলল
দানিয়য়ল দডনভড।
‘এই খবরটাই দো ভয়য়র। বড় শয়োিটা মায়ি আহমদ মুসা সাও
দোরাহ দর্য়ক্ এে োড়াোনড় নিউইয়য়ক্ি চয়ল আসয়ব ো স্বাভানবক্ িয়। নক্ন্তু
এক্ বা এক্ানধক্ দলাক্ এয়সয়ে োয়ো দদখাই োয়ি এবং এ পেিন্ত দস
ক্ােিক্রভায়বই সাময়িই এনেয়য়য়ে। এখনিই োয়দর েনেয়রাধ ক্রয়েই হয়ব।
‘এনক্সয়লনি দস আমায়দর জায়লর বাইয়র নক্েুই ক্রয়ে পায়রনি। দস
প্রনেপয়দই বাধা দপয়য়য়ে। ডবল এইচ সম্পয়ক্ি দক্াি ের্যই দস ক্ায়রা ক্াে দর্য়ক্
পায়নি। দে ভয়য়র পনরয়বশ সৃনষ্ট ক্রা হয়য়য়ে োর ফয়লই ক্ারও ক্াে দর্য়ক্ দস
সহয়োনেো পায়ি িা।’ বলল দানিয়য়ল দডনভড।
‘আয়রক্টা ক্র্া আনম ভাবনে, এই দলাক্টা ডবল এইচ সম্পয়ক্ি োর
প্রয়য়াজিীয় খবরানদ িা দপয়ল োর বানড় পেিন্ত েুটয়ে পায়র। দলাক্টা ডবল
এইয়চর বানড় োওয়া আমায়দর জে নবপিিক্ হয়ব। আমরা পুনলশ ও
নবেনবদযালয়য়র মাধযয়ম োর নিরুয়েশ হওয়া, পুনলশ োর সন্ধায়ির দচষ্টা ক্রয়ে,
ইেযানদ বয়ল োয়দর র্ানময়য় দরয়খনে। োরাও এখায়ি-দসখায়ি নক্েু দদৌড়া-দদৌনড়
ক্য়র এখি চুপ হয়য় দেয়ে। ডবল এইচ-এর দেয়ল দলখাপড়ার জে বাইয়র র্াক্ায়
নক্েুটা সুনবধা হয়য়য়ে। এই অবিায় দলাক্টা েনদ ডবল এইয়চর বানড় োয়, োহয়ল
বযাপারটা নভন্ন নদয়ক্ দমাড় নিয়ে পায়র। এজে দলাক্টা নক্ংবা বাইয়রর দক্উই
োয়ে ডবল এইয়চর বানড় দেয়ে িা পায়র, দসটা নিনশ্চে ক্রয়ে হয়ব।’
র্ামল আজর ওয়াইজমযাি।
দস র্াময়েই দানিয়য়ল দডনভড বয়ল উিল, ‘এনক্সয়লনি। আপনি জায়িি,
আমরা নফলায়ডলানফয়ার আমায়দর দস্টশয়ি এ বযাপায়র আয়েই বয়লনে। ডবল
এইয়চর বানড়য়ে সাবিক্ষনেক্ পাহারার বযবিা ক্রা হয়য়য়ে। নবয়শষ বযবিা নহসায়ব
ডবল এইয়চর ফযানমনলর সায়র্ ঘনিষ্ট এক্নট দময়য়, দে আমায়দর দলাক্, বানড়র
দভেয়রর সবনক্েু উপর দচাখ রাখয়ে। সুেরাং আমায়দর দচাখ এনড়য়য় বাইয়রর
দক্উ দসখায়ি নেয়য় নক্েু ক্রয়ে পারয়ব িা।’
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‘ধেবাদ। এ সম্পয়ক্ি নদ্বেীয় নবষয় হয়লা, আমরা বাইয়রর দলাক্য়ক্
আটক্ায়ে সফল িাও হয়ে পানর। দসয়ক্ষয়ত্র পনরবারনট োয়ে আমায়দর মুয়িার
বাইয়র িা োয় দসজে ডবল এইয়চর সায়র্ োর পনরবায়রর দক্ৌশলেে এক্টা
সাক্ষােক্ায়রর বযবিা ক্রয়ে হয়ব। এ বযপায়র নক্ ক্রয়ে হয়ব, পনরবারয়ক্ নক্
বলয়ে হয়ব, এ বযপায়র নডয়টল দিাট আনম ‘ই-দমইল-এ’ পািানি।’
‘ধেবাদ এনক্সয়লনি। আমরা আপিার ‘ই-দমইল’-এর অয়পক্ষা ক্রনে।’
ক্র্া দশয়ষ দমাবাইল অফ ক্য়র নদয়য় দানিয়য়ল দডনভড োক্াল জি
ফ্রাংয়ক্র নদয়ক্। বলল, ‘নম. ফ্রাংক্ ময়ি হয়ি আমায়দর ক্াউয়ক্ নফলায়ডলনফয়ায়
দেয়ে হয়ে পায়র। আমরা নশঘ্রই এনক্সয়লনির ক্াে দর্য়ক্ই ই-দমইল পাব, োরপর
এ বযপায়র নবস্তানরে জািয়ে পারব। আর এ নদয়ক্ দলাক্টায়ক্ পাক্ড়ও ক্রার
ক্াজয়ক্ িাম্বার ওয়াি গুরুত্ব নদয়ে হয়ব।’
ক্র্া বলয়ে োনিল দানিয়য়ল দডনভড।
দবয়জ উিল ক্নলং দবল।
দর্য়ম দেল দানিয়য়ল দডনভড।
জি ফ্রাংক্ এগুয়লা নরনসনভং বয়ক্সর নদয়ক্। বাইয়রর ক্নলং দবল ‘নটনভ
ক্যায়মরা সনিে ইন্টারক্ম নসয়স্টম। এর মাধযয়ম দভের দর্য়ক্ ক্লায়রর েনবও
দদখা োয়, জবাবও দদয়া োয়।
নরনসভায়রর সুইচ অি ক্রয়েই িীয়ি এক্টা েনব দভয়স উিল।
অপনরনচে। আয়মনরক্ািও িয়। ভ্রুকাঁচক্ায়লা দস। হিাৎ োর ময়ি হয়লা, ক্’ঘন্টা
আয়ে বালক্ জুনিয়ার পযাক্ায়রর সায়র্ এই দলাক্নটয়ক্ই দস দদয়খনেল নক্! এক্
ঝলক্ দদখা দচহারা োর ময়ি দিই। নক্ন্তু এই িীল দব্লজার ও ক্ায়লা পযান্টই দস
দদয়খনেল। এটা এক্টা ‘নরয়ার ক্নম্বয়িশি’ বয়ল োর ময়ি আয়ে এই রংয়য়র
ক্র্া। পনরচয়য়র বযাপায়র নক্েুটা নিনশ্চে হয়েই নবস্ময় ও আিে দুই-ই োয়ক্
নঘয়র ধরল। আিে এই ক্ারয়ে দে, আক্ানঙ্ক্ষে দলাক্টা এক্দম িায়ক্র ডোর
সাময়ি। আর নবস্ময়য়র ক্ারে হয়লা, দলাক্টা এখায়ি দক্ি? োয়দর উপনিনের
ক্র্া দজয়ি নক্ এয়সয়ে! নক্ন্তু নক্ ক্য়র হয়, এটা দো এক্টা নবখযাে ডাক্তায়রর
বানড়। মাত্র আজই দে এই ডাক্তারয়ক্ এখাি দর্য়ক্ অে জায়োয় সনরয়য় নিয়য়
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োরা এ বানড়য়ে এয়সয়ে, এক্র্া অে ক্ায়রা জািার ক্র্া িয়। োহয়ল নক্ দস
ডাক্তায়রর ক্ায়ে এয়সয়ে? এটা স্বাভানবক্।
এসব ভাবয়ে ভাবয়েই জি ফ্রাংক্ সয়র এল দানিয়য়ল দডনভয়ডর ক্ায়ে।
দানিয়য়ল দডনভড নবনস্মে দচায়খ োনক্য়য় নেল জি ফ্রাংয়ক্র নদয়ক্। জি
ফ্রাংয়ক্র ভাবিা ও নবস্ময় জনড়ে দচহারা দানিয়য়য়লর িজর এড়ায়নি।
জি ফ্রাংক্ নফয়র এয়স সব ক্র্া খুয়ল বলল দানিয়য়লয়ক্। দানিয়য়য়লর
মুখও নবস্ময় ও আিয়ে দেয়য় দেল। দস আিে-উৎসায়হ বয়ল উিল, ঈের
আমায়দর সহায় হয়য়য়েি। নশক্ারয়ক্ দদার দোড়ায় এয়ি নদয়য়য়েি।
বয়লই দস েুটল ক্ল-নরনসভায়রর নদয়ক্। এক্ ঝলক্ দদয়খই দস এয়স
জনড়য়য় ধরল জি ফ্রাংক্য়ক্। বলল, আমার দচাখ েনদ ভুল িা দদয়খ োহয়ল বলনে,
ইনিই আহমদ মুসা।’
ক্র্া দশষ ক্য়র এক্টা দম নিয়য় জি ফ্রাংয়ক্র ক্র্া বলার দচষ্টায়ক্
র্ানময়য় নদয়য় বয়ল উিল, ‘এয়ক্ এখায়ি আটক্ায়ে হয়ব।’
বয়ল দস ত্বনরে গুনেয়য় দিয়া এক্টা িাি সম্পয়ক্ি জি ফ্রাংয়ক্ ক্ায়ি ক্ায়ি
বলল।
িযাি শুয়ি জি ফ্রাংয়ক্র মুয়খ হানস ফুয়ট উিল। বলল,‘ধেবাদ
আপিায়ক্। এয়ক্বায়র ধন্বন্তরী িাি। নক্ন্তু ো শুয়িনে, োয়ে আহমদ মুসার মে
দলাক্য়ক্ নক্ এভায়ব আটক্ায়িা োয়ব?’
ক্র্া দশষ ক্য়রই জিফ্রাংক্ েুটল ক্ল নরনসভায়রর নদয়ক্। এ সময় ক্নলং
দবল আবার দবয়জ উিল।
নরনসভার অি ক্রাই নেল। জিফ্রাংক্ বয়ল উিল, ‘স্যনর আনম টয়য়লয়ট
নেলাম। ডাক্তার সায়হবও ওনদয়ক্র বারাোয়। বলুি আপনি দক্, নক্ চাই?’
জি ফ্রাংয়ক্র সয়েহ নিক্। ও প্রায়ন্তর দলাক্নটয়ক্ই জি ফ্রাংক্ বালক্
জুনিয়র পযাক্ায়রর সায়র্ দদয়খনেল। নক্েুটা েদ্ময়বশ র্াক্য়লও আহমদ মুসা
নহসায়ব োয়ক্ দচিা অসম্ভব নেল িা।
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আহমদ মুসার দিাাঁয়ট রহস্যময় এক্ টুক্য়রা হানস ফুয়ট উয়িনেল। বলল
দস জি ফ্রাংয়ক্র প্রয়ের উত্তয়র, ‘আনম ডা. নিউমযায়ির সায়র্ দদখা ক্রয়ে
এয়সনে।’
জি ফ্রাংয়ক্র দিাাঁয়টও ফুয়ট উিল রহস্যময় হানস। বলল, ‘ওয়য়লক্াম।
আনম ডা. নিউমযায়ির এক্জি এযানসয়টন্ট। আনম দেটলক্ খুয়ল নদনি ঢুয়ক্ই ডাি
পায়শর ক্ক্ষটায় বসুি। স্যারয়ক্ বয়ল আসনে।
খট ক্য়র অফ হয়য় দেল ক্ল বয়ক্সর ক্ায়িক্শাি। আর সায়র্ সায়র্ই নক্লক্
ক্য়র খুয়ল দেল দরজার লক্।
দরজা খুলয়েই এক্টা প্রশস্ত ক্নরয়ডার। শুরুয়েই বাম পায়শ এক্টা
দরজা এবং ডাি পায়শ এক্টা দরজা।
আহমদ মুসা ডাি নদয়ক্র দরজা নদয়য় ঘয়র প্রয়বশ ক্রল। ঘরনটর দভেয়র
িজর পড়য়েই বুঝল, ডাক্তায়রর দরােী দদখার ঘর।
আহমদ মুসা ঘয়র ঢুয়ক্ চারনদক্টা দদখয়ে লােল। আহমদ মুসা পনশ্চম
দরজা নদয়য় ঢুয়ক্য়ে। ঘয়র আর এক্নট দরজা আয়ে উত্তর নদয়ক্।
ডাক্তায়রর দটনবলটা উত্তর দরজা নদয়য় ঢুয়ক্ই পুব পায়শ। ডাক্তায়রর বড়
দটনবলটার সাময়ি নেিটা দচয়ার। ডাক্তার বয়সি দনক্ষেমুখী, আর োর দশিিার্িী
বা দরােীরা োর সাময়ি উত্তরমুখী হয়য় বয়সি।
আহমদ মুসা ঘয়রর মাঝখায়ি দাাঁনড়য়য় চারনদক্টা দদখনেল।
উত্তর দরজা নদয়য় ঘয়র ঢুক্ল এক্জি দলাক্।
বযায়াম-পুষ্ট সুিাম দদয়হর দলাক্। দস ঘয়র ঢুয়ক্ ক্য়য়ক্ ধাপ এনেয়য় এয়স
হানসমুয়খ আহমদ মুসার নদয়ক্ হ্যান্ডয়শয়ক্র জে হাে বাড়াল।
দলাক্নটর মুয়খ হানস ফুয়ট উিল বয়ট, নক্ন্তু হানসর নিয়চ নহংসার ক্ায়লা
দরখাটা দদখা োনিল।
আহমদ মুসা হ্যান্ডয়শক্ ক্রল।
‘স্যার আনম জি ফ্রাংক্। ডাক্তায়রর এযায়টিয়ডন্ট।’ োরপর দচয়ার
দদনখয়য় আহমদ মুসায়ক্ বসয়ে বলল।
আহমদ মুসা বসয়ে োনিল ডাক্তায়রর দটনবয়লর সাময়ির দচয়ায়র।
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আহমদ মুসা েখি দচয়ায়র বসনেল, েখি জি ফ্রাংক্ ঘয়রর পনশ্চম
প্রায়ন্তর নদয়ক্ এনেয়য় পনশ্চয়মর দরজাটা, দে দরজা নদয়য় আহমদ মুসা প্রয়বশ
ক্য়রনেল, দসটা খুয়ল পাল্লার হুক্ লানেয়য় নদল। দরজাটা উমুক্ত হয়য় পড়ল।
আহমদ মুসা মুখ ঘুনরয়য় দদখল।
আহমদ মুসায়ক্ নফয়র োক্ায়ে দদয়খ জি ফ্রাংক্ বলল, ‘ঘরটা অয়িক্ষে
বন্ধ আয়ে, এক্টু দফ্রস বাোস আসুক্ স্যার।’
আহমদ মুসার দচায়খ িেুি নসদ্ধায়ন্তর আয়লা জ্বল জ্বল ক্রনেল। দসটা
আরও উজ্জ্বলের হয়য় উিল।
জি ফ্রাংক্ আহমদ মুসার বাম পায়শর দটনবয়লর পনশ্চম পাশ দঘাঁয়ষ
দাাঁড়াল।
োর ডাি হােটা োর দক্ায়টর পয়ক্য়ট।
জি ফ্রাংক্ দাাঁনড়য়য়ই বয়ল উিল, ‘এখনি ডাক্তার স্যার এয়স পড়য়বি।’
আহমদ মুসা জি ফ্রাংক্য়ক্ ধেবাদ নদয়য় সাময়ির নদয়ক্ ময়িায়েেী
হয়লা। দটনবল-দজাড়া ক্াাঁচটা নবয়শষভায়ব পেনর সাদা ক্ায়পিয়টর উপর রাখা।
হিাৎ দটনবয়লর ক্াাঁয়চর ময়ধয সরু পােলা সায়পর মে এক্টা োয়ায়ক্
লানফয়য় উিয়ে দদখল আহমদ মুসা।
দৃশ্যনট আহমদ মুসার দচায়খ পড়ার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসার মার্াটা
নিচু হয়য় ডাি নদয়ক্ েীব্র েনেয়ে েুয়ট দেল। ডাি পায়শর দচয়ার এবং নিয়জর বসা
র্াক্া দচয়ার নিয়য় দস পয়ড় দেল দময়ঝয়ে।
োর সায়র্ িাইলয়ির এক্টা ফাাঁস দটনবয়লর উপর পয়ড় েনড়য়য় দেল
নিয়চ। িাইলয়ির ফাাঁয়সর দোড়ার প্রান্তনট ধয়র দাাঁনড়য়য়য়ে দানিয়য়ল দডনভড পনশ্চম
প্রায়ন্তর দখালা দরজায়।
আহমদ মুসা পয়ড় োবার সায়র্ সায়র্ই উয়ট নিয়য়য়ে শরীরটা। োর
ফয়ল দদয়হর পায়য়র নদক্টা পড়ল দনক্ষে নদয়ক্ এবং মার্া উত্তর নদয়ক্। এবার
ফাাঁস হায়ে নিয়য় পনশ্চম দরজায় দাাঁড়ায়িা দানিয়য়ল দডনভডয়ক্ দদখয়ে দপল
আহমদ মুসা। দদখল দ্রুে দস পয়ক্য়টর নদয়ক্ হাে নিয়ি।
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আহমদ মুসা দদহটায়ক্ ঘুনরয়য় নিয়য়ই পয়ক্ট দর্য়ক্ নরভলবার দবর ক্য়র
এয়িনেল। আহমদ মুসা দক্াি সুয়োে নদয়ে চাইল িা ফাাঁস ওয়ালায়ক্। শুয়য়
দর্য়ক্ই োর নরভলবার ঘুনরয়য় নিয়য় দ্রুে গুলী েুড়ল এবং দসই সায়র্ই নরভলবার
ঘুনরয়য় নিল জি ফ্রাংয়ক্র নদয়ক্।
ঘটিার আক্নস্মক্োয় নবমূঢ় হয়য় পয়ড়নেল জি ফ্রাংক্। নক্ন্তু দানিয়য়ল
দডনভডয়ক্ গুলী ক্রা দদয়খ দস সনম্বে নফয়র দপল এবং দ্রুে পয়ক্ট দর্য়ক্
নরভলবার দবর ক্রল। নক্ন্তু েেক্ষয়ে নরভলবার ঘুনরয়য় দিয়া হয়য় দেয়ে আহমদ
মুসার।
নরভলবার ঘুনরয়য় নিয়য়ই গুলী ক্য়রয়ে আহমদ মুসা। গুলী নেয়য় নবদ্ধ
হয়লা জি ফ্রাংয়ক্র নরভলবার ধয়র রাখা হায়ের মুয়িায়।
নরভলবার নেটয়ক্ পয়ড় দেল জি ফ্রাংয়ক্র হাে দর্য়ক্। জি ফ্রাংক্
আেিিাদ ক্য়র উয়ি বাম হাে নদয়য় ডাি হায়ের মুয়িাটা দচয়প ধরল।
আর ওনদয়ক্ বুয়ক্ গুলী নবদ্ধ দানিয়য়ল দডনভয়ডর দদহটা আেয়ড়
পয়ড়নেল দনক্ষয়ের দদয়ায়লর উপর। োর দদয়হর দপেি নদক্টা দময়ঝয় আর
মার্ার নদক্টা দরজার পায়শ দুয়দয়ায়লর দক্ায়ে দিস দদয়ার মে আটয়ক্ দেয়ে।
আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল এবং কনড়য়য় নিল জি ফ্রাংয়ক্র নরভলবারটা।
োরপর নেয়য়ই দাড়াল জি ফ্রাংয়ক্র ময়খর নদয়ক্। বলল, ‘ফাাঁয়স আটয়ক্ দফয়ল
বেী ক্রয়ে দচয়য়নেয়ল িা? আয়জারয়সর হারো দ্বীয়পও দোমায়দরয়ক্ ফাাঁস
বযবহার ক্রয়ে দদয়খনে। সাের- মহাসাের জুয়ড় লুট-েরাজ ও দসুযোর দরক্ডি
সৃনষ্টক্ারী পূবি পুরুষয়দর সিােি েুদ্ধ-মািনসক্োয় নফয়র োি িানক্ দোমরা?’
বয়ল আহমদ মুসা নরভলবায়রর িল নদয়য় জি ফ্রাংয়ক্র নিচু ক্য়র রাখা
মুখটায়ক্ উাঁচু ক্য়র েুলল। বলল, অপরাধীরা অপরাধ ক্রয়ল োর এক্টা নচহ্ন
দরয়খই োয়। দোমরা ক্নলং ইন্টারক্য়মর নরনসভার অি ক্য়র দরয়খই শলা-পরামশি
ক্য়রনেয়ল। শুিয়ে এক্টু ক্ষ্ট হয়য়য়ে, নক্ন্তু শুিয়ে দপয়য়নে সব।’
আহমদ মুসা এক্টু র্ামল।
ক্য়িার হয়য় উিল োর দচহারা। বলল, ‘ডা. নিউমযাি দক্ার্ায়?’
‘এখাি দর্য়ক্ চয়ল দেয়ে।’ বলল জি ফ্রাংক্।
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‘দসটা আয়েই বুঝয়ে দপয়রনে। আনম নজজ্ঞাসা ক্রনে দক্ার্ায় দেয়ে।’
আহমদ মুসা বলল।
‘আপােে ওয়ানশংটি দেয়ে, োরপর দক্ার্ায় োয়বি জানি িা।’ বলল
জি ফ্রাংক্।
‘োহয়ল দোমায়দর দিো আজর ওয়াইজমযাি ওয়ানশংটয়িই আয়ে?’
জি ফ্রাংক্ আহমদ মুসার এ প্রয়ের দক্াি জবাব নদল িা।
‘োক্। এ প্রয়ের জবাব আমার প্রয়য়াজি দিই। এখি বল, ড. হাইম
হাইয়ক্লয়ক্ দোমরা দক্ার্ায় দরয়খে?’ ধীর শান্ত শীেল ক্য়ন্ি নজয়জ্ঞস ক্রল
আহমদ মুসা।
চময়ক্ উয়ি জি ফ্রাংক্ োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। দচায়খর দৃনষ্টয়ে
টই-টুম্বর নহংস্রো। দক্াি জবাব নদল িা দস।
‘এই প্রয়ের জবাব আমার প্রয়য়াজি নম. ফ্রাংক্।’ বয়ল আহমদ মুসা োর
নরভলবার োক্ ক্রল ফ্রাংয়ক্র দচাখ বরাবর। বলল, ‘এখুনি জবাব িা দপয়ল গুলী
ক্রব।’
নক্ন্তু দলাক্নট পার্য়রর মে নিরব রইল।
আহমদ মুসা োর নরভলবায়রর িল দলাক্নটর বাম ক্ায়ির বরাবর সনরয়য়
আিল।
নিক্ এই সময়ই নরভলবায়রর দসফনট ক্যাচ দোলার শে এল দপেি
দর্য়ক্।
শেনট োর ক্াি স্পশি ক্রার সয়ে সয়েই আহমদ মুসা জি ফ্রায়ক্র
সাময়ি দচায়খর পলয়ক্ এক্ ধাপ সয়র দেল।
সয়ে সয়েই এক্টা গুলী এয়স জি ফ্রাংয়ক্র বুক্ নবদ্ধ ক্রল।
দানিয়য়ল দডনভড বুয়ক্ গুলী দখয়য় পয়ড় নেয়য়নেল। নক্ন্তু গুলীটা োর
হৃদনপন্ডয়ক্ মাঝামানঝ নবদ্ধ িা ক্য়র এক্টু পাশ নদয়য় োওয়ায় দস ময়রনি েখিও।
মনরয়া দানিয়য়ল দডনভড এক্টা মহাসুয়োয়ের সদ্বযবযবহার ক্রয়ে দচয়য়নেল। নক্ন্তু
দসফনট ক্ায়চর শে ও আহমদ মুসার নবপদ আাঁয়চর অদ্ভুে শনক্ত ও ক্ষীপ্রো োয়ক্
সফল হয়ে নদল িা।
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নক্ন্তু েখি দস দদখল োর গুলী বুয়মরাং হয়য়য়ে, হেযা ক্য়রয়ে জি
ফ্রাংয়ক্ই, েখি দস নশনর্ল, ক্নম্পে দুহায়ে োর নরভলবার আবার েুলনেল
সবিশনক্ত বযয় ক্য়র।
এ োত্রায়ও দস সফল হয়লা িা। আহমদ মুসা োর আয়েই ঘুয়র
দাাঁনড়য়য়নেল এবং োর নরভলবারও উয়ি এয়সনেল োয়ক্ োক্ ক্য়র। গুলী ক্রয়ে
আহমদ মুসার ক্ষ্ট হনিল। ওয়দর অন্তেিঃ এক্জিয়ক্ দস জীবন্ত দচয়য়নেল ক্র্া
দবর ক্রার জে। নক্ন্তু গুলী িা ক্য়র োর আর উপায় নেল িা। এক্ গুলী নদয়য়
দুহােয়ক্ নিনিয় ক্রার দচষ্টার ময়ধয ঝুনাঁ ক্ আয়ে। দস ঝুনাঁ ক্ আহমদ মুসা নিয়ে
চায়নি।
আহমদ মুসার গুলী এবার দানিয়য়ল দডনভয়ডর মার্ায়ক্ই গুাঁনড়য়য় নদল।
দুলায়শর নদয়ক্ োনক্য়য় হোশভায়ব আহমদ মুসা পায়শর দচয়ারটায়
এক্টু বসল। ওয়দর ক্াউয়ক্ এখি পেিন্ত জীবন্ত পাওয়া দেল িা। আসল লক্ষয হল
ড হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধাি লাভ, দসটারই দক্াি অগ্রেনে এখিও হয়লা িা।
এক্টু দরস্ট নিয়য় উয়ি আহমদ মুসা মৃে দুজিয়ক্ই সাচি ক্রল, োরপর
সাচি ক্রল দোটা বানড়টা। নক্ন্তু প্রয়য়াজিীয় এমি নক্েু দপল িা। এক্টা নবষয়য়
আহমদ মুসার নবস্ময় লােল, ওরা ডা. নিউমযািয়ক্ সনরয়য় নদল দক্ি? এটা নক্
ওয়দর সেক্িো িা ওরা জািয়ে দপয়রয়ে দে, ডা. নিউমযায়ির বযাপারটা প্রক্াশ
হয়য় পয়ড়য়ে!
বানড়টা দর্য়ক্ শূে হায়ে দবর হয়ে হয়ে আহমদ মুসা ভাবল ড. হাইম
হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি জািার জয়ে সাময়ি এক্টা অবলম্বই দদখা োয়ি। দসটা হয়লা
ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার োর সাহােয ক্রয়ে পায়র। আবার োয়দর নদয়য়
পর্ও দবর ক্রা দেয়ে পায়র। ক্ারে োয়দর সহয়োনেো ক্রয়ে পুনলশ, সরক্ার,
সবাই বাধয।
সুোরাং আহমদ মুসার দিক্সট ইিয়ভনস্টয়েশি নফলায়ডলনফয়া, ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর বানড়।
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নফলায়ডলনফয়া এয়ারয়পাটি দর্য়ক্ েীরয়বয়ে েুয়ট আসয়ে এক্টা ক্ার।
নদলাওয়ার এয়ভনিউয়ে প্রয়বশ ক্য়র োনড় নদলাওয়ার িদী েীর ধয়র েুয়ট চলয়ে।
নদলাওয়ার এয়ভনিউ দর্য়ক্ োনড়নট লম্বাডি নেয়ট প্রয়বশ ক্য়র পনশ্চম নদয়ক্ এনেয়য়
চলল। দসন্ট নপটাসি চাচি বরাবর এয়স োনড়নট প্রয়বশ ক্রল র্াডি নেয়ট। চাচি
দপনরয়য় নক্েুটা এনেয়য় োনড়টা নেট দর্য়ক্ দিয়ম লাল পার্য়র বাধা প্রাইয়ভট রাস্তা
এক্শ েয়জর মে চলার পর োনড়টা নবশাল এক্ বানড়র দেয়ট নেয়য় দাাঁনড়য়য়
পড়ল।
পুরায়িা ময়ডয়লর িেুি বানড়। বানড়নট দষাড়শ শেয়ক্র পেনর।
নফলায়ডলনফয়ার এই এলাক্া এক্নট ইউয়রাপীয় বসনে। বৃনটশ সম্রাট নদ্বেীয়
চালিস ক্েৃক্
ি নিয়য়ানজে প্রর্ম বৃনটশ েভিির উইনলয়াম দপম এই নদলাওয়ার
উপকূয়ল লযান্ড ক্রার পরই এই বসনে িানপে হয়। এই এলাক্ার শে শে বানড়
এখিও দসই আয়ের ময়ডয়লই নবদযামাি। চারশ’ বেয়রর পুরায়িা বানড়গুয়লা
সংস্কার ক্রা হয়য়য়ে, নক্ন্তু আক্ার-আনেয়ক্ হাে দদয়া হয়নি। ঐনেহানসক্ স্মৃনে
রক্ষার জে ময়ডল, স্টাইল হুবহু রক্ষা ক্রা হয়য়য়ে।
দে বানড়টার সাময়ি োনড়টা নেয়য় দাাঁড়াল, দস বানড়টাও এই শে শে
বানড়র এক্নট। নক্ন্তু বানড়টার আয়রক্টা নবয়শষ পবনশষ্টয হয়লা, আয়মনরক্ার
নবখযাে ইহুদী বযনক্তে হাইম সলময়ির বানড় এটা। অেুল নবয়ত্তর অনধক্ারী এই
হাইম সলমি আয়মনরক্ার স্বাধীিো েুয়দ্ধ োর সমুদয় অর্ি েুয়ল নদয়য়নেল
স্বাধীিো সংগ্রায়মর েহনবয়ল। স্বাধীিো উত্তর আয়মনরক্ার সরক্ার েিি ও
পনরচালিা এবং নশক্ষা ও সামানজক্ দক্ষয়ত্র গুরুত্বপূেি অবদাি রায়খ হাইম সলমি।
সুোরাং এই বানড়টা ঐনেহানসক্ ও দশিিীয় িাি এবং পনরবারটাও পরম
শ্রদ্ধাস্পদ।
োনড়টা দেয়টর সাময়ি দাাঁড়ায়েই দেট বক্স দর্য়ক্ নসনক্উনরনট েুয়ট এয়স
দেয়টর দরজা খুয়ল নদল।
োনড় লাল পার্য়রর রাস্তা ধয়র সুের ফুল-বাোয়ির মধয নদয়য় এনেয়য়
প্রশস্ত োনড় বারাোয় নেয়য় দাাঁড়াল।
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োনড় দর্য়ক্ িামল সুদশিি, বুনদ্ধদীপ্ত এক্ েরুি। হায়ে দোট্ট এক্টা হ্যান্ড
বযাে। এক্ দদৌয়ড় দস নসাঁনড় দভয়ঙ উয়ি দেল বারাোয়। বানড়য়ে প্রয়বয়শর দরজার
মুয়খামুনখ হয়ে দরজা খুয়ল দেল। দরজায় দাাঁনড়য়য় হানস মুয়খ এক্ েরুেী। দরজা
খুয়লই েরুেীনট েরুেয়ক্ লক্ষয ক্য়র বয়ল উিল, ‘হাই দবঞ্জানমি।’
‘হাই ব্রাউি। েুনম! এখি, এখায়ি দোমায়ক্ দদখব ভাবয়েই পারনে িা।’
বলল দবঞ্জানমি।’
দবঞ্জানময়ির পুয়রা িাম হাইম দবঞ্জানমি। হাইম হাইয়ক্য়লর দেয়ল এবং
হাইম সলময়ির উত্তম পুরুষ। পয়ড় দরায়মর ‘ইউনিভানসিনট অব নর্য়য়ালজী’দে।
দস ‘ক্ম্পায়রনটভ নরনলনজওি’-এর োত্র। োর পরীক্ষা নেল বয়ল নপোর খবর
োয়ক্ জািায়িা হয়নি। পরীক্ষা দশয়ষ জািয়ে দপয়রই েুয়ট এয়সয়ে বানড়য়ে।
আর ব্রাউয়ির পুয়রা িাম বারবারা ব্রাউি। দবঞ্জানমিয়দর প্রনেয়বশী এক্
ইহুদী পনরবায়রর দময়য় দস। পনরবারনট নদ্বেীয় নবেেুয়দ্ধর পর মাইয়গ্রট ক্য়র আয়স
মানক্িি েুক্তরায়ে। হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি দোটয়বলা দর্য়ক্ সহপানি ও
বন্ধু। বারবািা ব্রাউি এখি নফলায়ডলনফয়া নবশাবনবদযালয়য়র দশষ বয়ষির োত্রী।
দবঞ্জানমি ক্র্া দশষ ক্রয়েই ব্রাউি বয়ল উিল, ‘আনম এনদক্ নদয়য়
োনিলাম। দাদীর সায়র্ দদখা ক্রয়ে এলাম। েুনম আসে শুিলাম। োই দোমায়ক্
ওয়য়লক্াম ক্রার জে দাাঁনড়য়য় আনে।’
হানসমুয়খ ক্র্াগুয়লা বলল বারবািা ব্রাউি। নক্ন্তু হানসর ময়ধযও এক্টা
অস্বনস্তর প্রক্াশ দদখা দেল োর ময়ধয। দচায়খর দক্াোয় দেি অপরায়ধর এক্টা
ক্ায়লা দাে।
বারবািা ব্রাউি দবঞ্জানময়ির হাে দর্য়ক্ বযােটা নিয়য় হাে ধয়র দটয়ি
দভেয়র নিয়য় দেয়ে দেয়ে বলল, দাদীর শরীর খুবই দভয়ঙ পয়ড়য়ে। নেনি উিয়ে
োনিয়লি দোমায়ক্ নরনসভ ক্রার জয়ে। আনম োয়ক্ দজার ক্য়র শুইয়য়
দরয়খনে।’
দবঞ্জানময়ির ক্র্া শুিয়ে দপয়য়নেল দবঞ্জানময়ির দাদী দলানরয়া হাইম।
দবঞ্জানময়ির মা মারা দেয়ে। অয়িক্ বের হয়লা। দাদীই দবঞ্জানমিয়ক্
মানুষ ক্য়রয়ে। দবঞ্জানময়ির নপো হাইম হাইয়ক্ল চাকরীর ক্ারয়ে দবনশর ভাে
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সময় নিউইয়য়ক্িই র্াক্ে। আর দবঞ্জানমি পড়ে নফলায়ডলানফয়ায়েই। সুোরাং
নপো-মাো দুজয়িরই দস্নহ দাদী দবঞ্জানমিয়ক্ নদয়য়য়ে।
দবঞ্জানমি ইটালীর দরায়ম পড়য়ে দেয়ল দাদী দলানরয়া মািনসক্ভায়ব
খুবই দভয়ঙ পয়ড়। হাইম হাইয়ক্ল মায়ক্ সে দদয়ার জে নিউইয়ক্ি দর্য়ক্ প্রনে
সপ্তায়হই নফলায়ডলনফয়ায়ে আসে। এক্নদয়ক্ দবঞ্জানমি নবয়দয়শ অেনদয়ক্
এক্মাত্র দেয়ল হাইম হাইয়ক্ল নিরুয়েশ। শারীনরক্ভাবই দারুি দভয়ঙ পয়ড়য়ে
দলানরয়া।
দবঞ্জানমি নেয়য় জনড়য়য় ধরল দাদীয়ক্।
দবঞ্জানমি দাদীয়ক্ সােিা নদল। বলল, ‘সব নিক্ হয়য় োয়ব দাদী।
আব্বার দক্াি শত্রু র্াক্য়ে পায়র আনম নবোস ক্নর িা। োাঁর ক্ষনে দক্ ক্রয়ব,
দক্ি ক্রয়ব দাদী?’
‘আনমও োই ভানব। নক্ন্তু দক্ার্ায় দেল হাইয়ক্ল! েুই দরাম োবার পর
দক্াি উইক্ এয়ন্ডই দস নফলায়ডলানফয়ায় আসা বন্ধ ক্য়রনি।’ বলল দাদী।
‘এটা অবশ্যই নচন্তার নবষয় দাদী। নক্ন্তু এ দর্য়ক্ই দক্াি খারাপ নচন্তা
আমরা িা ক্রয়লও পানর। সাধারে ফমিানলনটর বাইয়র নেনি দক্ার্াও র্াক্য়ে
পায়রি। এক্র্া সনেয দাদী, আব্বার ময়ধয নবস্ময়ক্র মািনসক্ পনরবেিি ঘয়টয়ে।
নবোয়সর নদক্ দর্য়ক্ নেনি ইহুদী ধয়মির এক্ প্রান্ত দর্য়ক্ আয়রক্ প্রায়ন্ত চয়ল
এয়সয়েি। দুয়বিাধয এই পনরবেিি। পানরবানরক্ উত্তরানধক্ার রাব্বানিক্যাল
নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর পদ পনরেযাে ক্য়র নেনি এক্ায়ডনমক্ এক্টা
নডপাটিয়ময়ন্টর দানয়য়ত্ব দিয়ম এয়লি। সবয়চয়য় বড় ক্র্া দাদী, সবনক্েু দর্য়ক্
নিয়জয়ক্ নবনেন্ন ক্রার এক্টা প্রবল আত্মমুখী প্রবেো োর ময়ধয আনম দদয়খনে।
সুোরাং দক্ার্াও নেয়য় নক্েু সময়য়র জে নেনি আত্ময়োপি ক্রয়ে পায়রি।’
বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘দবঞ্জানমি, বয়য়সর পনরবেিয়ির সায়র্ নচন্তাধারায় দে দক্াি পনরবেিি
আসয়ে পায়র, ো নবস্ময়ক্র হয়েও পায়র। এটা স্বাভানবক্। নক্ন্তু এই ক্ারয়ে
হাইয়ক্ল োর মায়য়র প্রনে, োর পনরবায়রর প্রনে এেটা অনবচার ক্রয়ব, ো আনম
দময়ি নিয়ে পারনে িা।’ বলল দাদী দলানরয়া।
ধ্বংস টাওয়ার

58

‘এটা নিক্ বয়লে দাদী। আব্বার ইদানিংক্ায়লর মািবোবাদী নচন্তার
সায়র্ও এটা নময়ল িা। আিা পুনলশ নক্ বলয়ে দাদী?’ নজজ্ঞাসা দবঞ্জানময়ির।
‘নফলায়ডলানফয়ার পুনলশ প্রধাি ঘটিার পর আমার ক্ায়ে এয়সনেল।
সময়বদিা প্রক্াশ ক্য়রনেল। বয়লনেল, ‘সক্য়লর সম্মানিে হাইম হাইয়ক্লয়ক্
উদ্ধায়রর সব রক্ম দচষ্টা োরা ক্রয়ব। নক্ন্তু েদয়ন্তর ক্াজটা চলয়ব নিউইয়ক্ি
নভনত্তক্। সব বযাপার জায়ি নবোবদযালয় এবং দসখািক্ার পুনলশ।’ বলল দাদী।
‘নিক্ আয়ে দাদী, আনম দুএক্নদয়ির ময়ধযই নিউইয়ক্ি োব।’ হাইম
দবঞ্জানমি বলল।
‘নিক্ আয়ে ভাই। এখি আর ক্র্া িয়। োও ক্াপড় োড়, দফ্রশ হও।’
বলল দলানরয়া হাইম।
‘আিা দাদী, এক্টু পয়র আসনে। দোমার সায়র্ বয়সই চা খাব।’ হাইম
দবঞ্জানমি বলল।
উয়ি দাাঁড়াল দস।
উয়ি দাাঁড়াল বারবারা ব্রাউিও।
‘েুনম এখি চয়ল োয়ব? এক্টু পয়র োও। এস ক্র্া বনল।’ বারবািা
ব্রাউিয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘দোমার এখি দরস্ট প্রয়য়াজি।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘ক্র্ায়ক্ দরয়স্টর নবক্ল্প বলনে িা। চল।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল।
হাইম দবঞ্জানমি ক্াপড় দেয়ড় দফ্রস হয়য় এয়স দসাফায় বারবারা ব্রাউয়ির
মুয়খামুনখ বসল। বলল, ‘আিা ব্রাউি বলে েুনম নক্ ভাবে? আনম নবষয়টায়ক্
সহজভায়ব নিয়ে দচয়য়নেলাম। দভয়বনেলাম,আব্বা নিভৃে জীবয়ির জে নক্েু
সময়য়র জে দক্ার্াও হয়য়ো দেয়েি। ধমি নচন্তায় োরা েভীরভায়ব ডুয়ব োি,
োয়দর দক্ষয়ত্রই ক্খিও ক্খিও এমি ঘয়ট। নক্ন্তু এখি দাদীর ক্র্ায় ময়ি হয়ি,
সনেয আব্বা এমি দানয়ত্বহীি হয়ে পায়রি িা। দাদী ও পনরবায়রর নচন্তায়ক্ বাদ
নদয়য় নেনি দক্াি নচন্তাই গ্রহে ক্রয়ে পায়রি িা।’
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দবদিা নমনশ্রে এক্টা নবব্রেভাব ফুয়ট উয়িনেল বারবারা ব্রাউয়ির
মুয়খও। এই ভাবটা চাপয়ে দচষ্টা ক্য়র বলল বারবারা ব্রাউি, আনম দাদীর সায়র্
এক্মে। বড় নক্েু ঘয়টয়ে। দভয়ব-নচয়ন্ত দোমার সাময়ি এগুয়িা দরক্ার।
‘বড় নক্েু এক্টা নক্ হয়ে পায়র?’ নজয়জ্ঞস ক্রল হাইম দবঞ্জানমি।
সয়ে সয়ে উত্তর নদল িা বারবারা ব্রাউি। নক্ উত্তর দদয়ব দস! দস নিয়জও
সবনক্েু জায়ি িা। নক্ন্তু এটুক জায়ি দে, আংয়ক্ল ড. হাইম হাইয়ক্ল নবপয়দ
আয়েি। হাইম পনরবারয়ক্ ো জািয়ে দদয়া হয়ব িা। ইহুদীয়দর স্বায়র্িই িানক্ এটা
প্রয়য়াজি। আংয়ক্ল ড. হাইম হাইয়ক্য়লর স্বায়র্িই িানক্ দক্াি নবয়দশীয়ক্, এমিনক্
অপনরনচে দক্াি স্বয়দশীয়ক্ও হাইম পনরবায়রর সায়র্ দদখা ক্রয়ে দদয়া োয়ব িা
নক্েুয়েই। এই পাহারা দদবার দানয়ত্ব োর উপয়রও পয়ড়য়ে। পনরবায়রর অজায়ন্ত
এটা ক্রয়ে োর খারাপ লােয়ে। দস বুঝয়ে পারয়ে িা এর ময়ধয ইহুদী স্বায়র্ির
নক্ আয়ে, হাইম পনরবায়রর স্বায়র্িরই বা নক্ আয়ে! েবু অনপিে দানয়ত্ব োয়ক্ পালি
ক্রয়ে হয়ি। হাইম দবঞ্জানমি শুধু োর বন্ধু িয়, োর সব নক্েুই দস। নক্ন্তু োর
সায়র্ও লুয়ক্াচুনর দখলয়ে হয়ি োয়ক্। সেয ক্র্াটা বলা োয়ি িা। এই নচন্তা
োয়ক্ ভীষে ক্ষ্ট নদয়ি।
নচন্তার টািায়পাড়য়ি নবব্রে বারবারা ব্রাউি উয়ি হাইম দবঞ্জানময়ির পায়শ
নেয়য় বসল। েুয়ল নিল হাইম দবঞ্জানময়ির এক্টা হাে। বলল, ‘দবঞ্জানমি ‘বড়
নক্েু এক্টা’ নক্ আনম জানি িা। নক্ন্তু ময়ি হয়ি আংয়ক্ল বড় নবপয়দ পয়ড়য়েি।’
র্ামল বারবািা ব্রাউি। এক্টা দম নিয়য় ভয়ােি নফসনফয়স ক্য়ন্ি বলল,
‘আমার ময়ি হয় দোমায়দর পনরবায়রর উপরও দচাখ রাখা হয়ি।’
ভ্রুকনঞ্চে হয়লা দবঞ্জানময়ির। দসাজা হয়য় বসল। বারবারা ব্রাউয়ির
দুহােই দস োর হায়ের মুয়িার ময়ধয নিল। বলল, ‘ব্রাউি, সনেয এটা? নক্ ক্য়র
বুঝয়ল েুনম?’
ক্র্া গুনেয়য় দরয়খনেল বারবারা ব্রাউি। বলল, আমায়দর ক্মুযনিনটর
নবনভন্ন সূত্র দর্য়ক্ এটা বলা হয়ি। আর েেক্াল নিয়জও আনম দোমায়দর বাসায়
এক্টা দটনলয়ফাি ধয়রনে দাদীর নিয়দিয়শ। দটনলয়ফাি নেনি ক্য়রনেয়লি, ক্র্ার
উচ্চারে দর্য়ক্ বুঝলাম নেনি এক্জি নবয়দশী। নেনি বলয়লি, নম. হাইম দবঞ্জানমি
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আোমীক্াল ক্’টায় দপৌাঁোয়িি?’ আনম উত্তয়র নজজ্ঞাসা ক্রলাম, দক্ আপনি?
নেনি বলয়লি, আনম ড. হাইম হাইয়ক্য়লর এক্জি শুভাক্াঙ্ক্ষী। আনম নম. হাইম
দবঞ্জানমি ও োর দাদীর সায়র্ দদখা ক্রয়ে চাই।’ আমার নবস্ময় দলয়েয়ে েুনম
আজ আসে এ নবষয়টা এক্জি নবয়দশী নিউইয়ক্ি দর্য়ক্ জািল নক্ ক্য়র? ‘দাদী
অসুি, পয়র দোোয়োে ক্রয়বি’ বয়ল আনম োাঁয়ক্ এনড়য়য় দেনে।’
ওনদয়ক্ হাইম দবঞ্জানমি নক্েু বলার জে উমুখ হয়য় উয়িনেল। বারবারা
ব্রাউি র্াময়েই দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘আশ্চেি, আনম এই দুনমনিট আয়ে টয়য়লট
দর্য়ক্ দবনরয়য় এক্টা দটনলয়ফাি ধরলাম। দটনলয়ফািটা দোমার দসই দলায়ক্র।
নিক্ দসই নবয়দশী উচ্চারে। দোমায়ক্ ো বয়লয়ে আমায়ক্ও োই বলল। আব্বার
এক্জি শুভাক্াঙ্ক্ষী দস, আমার সায়র্ দদখা ক্রয়ে চায়।’
‘অবাক্ বযাপার! েুনম এয়সে এক্ ঘন্টাও হয়নি, দস জািল নক্ ক্য়র?’
বলল বারবারা ব্রাউি। নবস্ময়ভরা োর ক্য়ন্ি।
হাইম দবঞ্জানমি নচন্তা ক্রনেল। বলল,‘আধুনিক্ বযবিায় নবমাি বেরয়ক্
নজজ্ঞাসা ক্য়র বা ইন্টারয়িট-ই-দমইয়লর মাধযয়মও এটা জািা সম্ভব।’
‘আবার বানড়র উপর দচাখ দরয়খও জািা সম্ভব।’ বারবারা ব্রাউি বলল।
‘হ্যাাঁ, োও সম্ভব।’ বলল, হাইম দবঞ্জানমি।
‘েুনম নক্ বয়লে দলাক্টায়ক্?’ নজজ্ঞাসা ক্রল বারবারা ব্রাউি।
‘আনম োয়ক্ সময় নদয়য়নে। আনম নিউইয়ক্ি োবার আয়ে োর সায়র্
আয়লাচিা ক্রয়ল ভায়লাই হয়ব।’ বলল দবঞ্জানমি।
‘অপনরনচে এক্জি মানুষ। োর উপর নবয়দশী। এক্জি অপনরনচে
নবয়দশী নক্ ক্য়র আংয়ক্য়লর শুভাঙ্ক্ষী হয়ে পায়রি?
হিাৎ োর সায়র্ দদখা ক্রা নক্ নিক্ হয়ব? োর দক্াি বদ মেলবও
র্াক্য়ে পায়র।’ বারবারা ব্রাউি বলল।
‘হিাৎ ক্য়র দো দদখা ক্রনে িা। আসয়েি আোমীক্াল। আমায়দর হায়ে
েয়র্ষ্ট সময় র্াক্য়ে।’ বলল দবঞ্জানমি।
ক্নলংয়বল দবয়জ উিল।
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বারবারা ব্রাউি দদৌয়ড় নেয়য় ক্লটা নরনসভ ক্রল। ক্র্া বলল। োরপর
েুয়ট এল হাইম দবঞ্জানময়ির ক্ায়ে। বলল, ‘এক্জি পুনলশ অনফসার এবং
নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্ নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর এয়সয়েি। দোমার সায়র্ দদখা
ক্রয়বি।’
হাইম দবঞ্জানময়ির মুখটা উিল হয়য় উিল। ওরা নক্ আব্বার সম্পয়ক্ি
দক্াি সুসংবাদ এয়িয়েি? ময়ি ময়ি ঈেরয়ক্ ডাক্ল হাইম দবঞ্জানমি দেি দক্াি
সুখবর দস পায়।
উয়ি দাাঁড়াল হাইম দবঞ্জানমি। বলল,‘চল ব্রাউি, ওয়দর নিয়য় আনস।’
দমহমাি দুজিয়ক্ স্বােে জানিয়য় নিয়য় এয়স ওরা চারজি ড্রইংরুয়ম
বসল। দবঞ্জানমি ও বারবারা পাশাপানশ এক্ দসাফায় বসল। আর অে দুনট
দসাফায় বসল পুনলশ আনফসার এবং নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্ নবেনবদযালয়য়র
ডাইয়রটর নম. ফ্রানিস।’
হাইম দবঞ্জানমি বয়সই নম. ফ্রানিসয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘স্যার, আপনি
আসায় খুব খুনশ হয়য়নে। আনম নিয়জই নিউইয়ক্ি োবার জে পেনর হনিলাম।
আমরা খুব উনদ্বগ্ন।’
‘আমরাও নিদারুি দুিঃনখে ও উনদ্বগ্ন। আসয়লই এক্ জনটল পনরনিনের
সৃনষ্ট হয়য়য়ে। এ নবষয়য় নক্েু বলার জয়ে আমরা এয়সনে।’ বয়ল এক্টু র্ামল
ফ্রানিস। োরপর পুনলশ অনফসায়রর নদয়ক্ দচয়য় বলল, ‘এসনপ সাহয়ব আপনিই
ক্র্াটা শুরু ক্রুি।’
পুনলশ অনফসায়রর দচায়খ-মুয়খ এক্টা নবব্রেভাব ফুয়ট উিল। োড়াোনড়
স্বাভানবক্ হবার দচষ্টায় িয়ড়-চয়ড় বসল। বলল, ‘আনম এযায়লি দশফার।
নিউইয়য়ক্ির ইয়ক্িনভল নডনেট-এর এক্জি েদন্তক্ারী অনফসার। দুিঃয়খর সায়র্
বলনে, আমরা ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ অপ্রক্ৃনেি অবিায় খুাঁয়জ দপয়য়নে। ো বুঝা
দেয়ে োয়ে ময়ি হয়য়য়ে ভীষে এক্ ভয়য় নেনি পানলয়য় দবড়ায়িি। োাঁর জীবি
প্রচন্ড ঝুনাঁ ক্র মুয়খ। এর এক্টা সেযো পাওয়া দেয়ে, েে ক্য়য়ক্নদয়ি রাব্বানিক্
নবেনবদযালয় এলাক্ায় এক্জি খুি হয়য়য়ে, দুজিয়ক্ খুি ক্রার দচষ্টা ক্রা
হয়য়য়ে। ড. হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি োয়দর হেযা ও জখম ক্রা হয়। এই আশংক্ায়ক্
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সাময়ি দরয়খই ড. হাইয়ক্লয়ক্ খুাঁয়জ পাওয়ার খবরটা প্রক্াশ ক্রা হয়নি।
আর.................।’
পুনলশ অনফসার এযায়লি দশফায়রর ক্র্ার মাঝখায়িই হাইম দবঞ্জানমি
বয়ল উিল, ‘আব্বা এখি দক্ার্ায়?’
‘এক্টা মািনসক্ হাসপাোয়ল রাখা হয়য়য়ে।’ বলল এযায়লি দশফার।
‘দক্াি হাসপাোয়ল?’ নজজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউয়ির।
‘সংনিষ্ট পুনলশ ক্েৃপ
ি ক্ষ োড়া ক্াউয়ক্ বলার অনুমনে দিই। আনমও জানি
িা মযাডাম।’ বলল পুনলশ অনফসার।
‘পনরবায়রর সদস্যরাও ো জািয়ে পারয়ব িা?’ নজয়জ্ঞস ক্রল হাইম
দবঞ্জানমি।
‘পনরবায়রর সদস্যরা জািয়ে পারয়ব িা?’ নক্ন্তু দেয়ে পারয়ব। এ নবষয়য়
আয়লাচিার জে আমরা এয়সনে।’ পুনলশ অনফসারনট বলল।
‘বলুি ঘটিা নক্?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
সয়ে সয়ে ক্র্া বলল িা পুনলশ অনফসারনট। এক্টু ভাবল। দবাধ হয়
ক্র্া গুনেয়য় নিল। োরপর বলয়ে শুরু ক্রল, ‘ড. হাইম হাইয়ক্ল এক্নদয়ক্
অপ্রক্ৃনেি, অেনদয়ক্ অদৃশ্য এক্ প্রবল শত্রু োয়ক্ োড়া ক্য়র নফরয়ে। এই
অবিায় োর দেমি নচনক্ৎসা দরক্ার, দেমনি দরক্ার নিনিদ্র নিরাপত্তার। এজে
োয়ক্ নচনক্ৎসার জে এমি এক্ জায়োয় রাখা হয়য়য়ে, ো পুনলয়শর সংনিষ্ট
ক্েৃপ
ি ক্ষ োড়া দক্উ জায়ি িা। আপিায়দরও জািায়িা োয়ব িা এই ক্ারয়ে দে,
আপিায়দর োোয়াে বা অে দক্ািভায়ব নবষয়টা শত্রুরা দজয়ি দফলয়ে পায়র।
শত্রুরা ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি আপিায়দর উপরও দচাখ দরয়খয়ে। েয়ব
নসন্ধান্ত হয়য়য়ে, সংনিষ্ট পুনলয়শর েেবধায়ি ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দদখায়িা হয়ব
োর পনরবায়রর দলাক্য়দর।’
এক্টা দঢাক্ নেলল পুনলশ অনফসার এযায়লি দশফার। র্াময়ে হয়লা
োয়ক্।
পুনলশ অনফসার র্াময়েই হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল, আমার দুনট ক্র্া।
এক্, আপনি বয়লয়েি হাসপাোয়লর িাম, নিক্ািা আমায়দর জািায়বি িা। নক্ন্তু
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ওখায়ি েখি োব, েখি ো দো জািা হয়য়ই োয়ব। োহয়ল িাম, নিক্ািা জািায়ে
আপনত্ত দক্ি? দুই. আব্বায়ক্ আমায়দর দদখায়িা হয়ব বয়লয়েি। দদখায়িার অর্ি
সাক্ষাে ও ক্র্া বলা িয়। ‘দদখায়িা হয়ব’ বলয়ে আপনি নক্ অর্ি ক্য়রয়েি?’
পুনলশ অনফসারনটর মুয়খ এক্টা অস্বনস্তর ভাব ফুয়ট উিল। নবব্রেও ময়ি
হয়লা নক্েুটা। নক্ন্তু এরপরও হাসার দচষ্টা ক্য়র দস বলল, ‘ড. হাইম হাইয়ক্য়লর
পনরবারয়ক্ োর ক্াোক্ানে নিয়য় োওয়া হয়ব, দদখায়িা হয়ব, নক্ন্তু সাক্ষাে ক্রায়িা
হয়ব িা। ডাক্তায়রর নিয়ষধ। েয়র্ষ্ট সুি িা হওয়ায় আত্নীয়-স্বজয়ির সায়র্ োয়ক্
সাক্ষাে ক্রায়িা োয়ব িা। দে দক্াি আয়বে উয়ত্তজিা োর জে ক্ষনেক্র। এই
এক্ই ক্ারয়ে োাঁয়ক্ োাঁর দক্াি পনরনচেজয়ির সায়র্ও সাক্ষাে ক্রায়িা হয়ি িা।
দেখায়ি নিয়য় োওয়া হয়ি, দসখািক্ার িাম- নিক্ািা িা জািায়িার অর্ি হয়লা, ড.
হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার দসখায়ি োয়বি বয়ট, নক্ন্তু োওয়ার রাস্তা এবং োওয়ার
িাি োয়দর দদখয়ে দদয়া হয়ব িা। দশয়ড ঢাক্া বন্ধ োনড়য়ে ক্য়র দে ঘয়র বয়স
োরা হাইয়ক্লয়ক্ দদখয়বি, দসই ঘয়র নিয়য় িানময়য় দদয়া হয়ব। দদখার পর ঐ ঘর
দর্য়ক্ ঐভায়বই আবার নফনরয়য় আিা হয়ব।’
নবরনক্ত ফুয়ট উিল হাইম দবঞ্জানময়ির মুয়খ। বলল, এে নক্েুর আনম
ক্ারে বুঝনে িা। ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবারয়ক্ও নবোস ক্রা হয়ব িা দক্ি?
আব্বার শত্রু দক্ বা ক্ারা, দক্ি ো আমরা জািয়ে পারব িা?’
পুনলশ অনফসায়রর মুয়খ দসই আয়ের অস্বনস্তভাব আবারও ফুয়ট উিল।
নম্রয়মাি ক্য়ন্ি বলল, ‘ো ক্রা হয়ি সবই ড. হাইম হাইয়ক্য়লর স্বায়র্ি।’ বয়ল
এক্টু র্ামল পুনলশ অনফসার। োরপর পুিরায় বলা শুরু ক্রল, ‘মুসনলম এক্নট
দমৌলবাদী চর নবরাট এক্ ষড়েে এাঁয়টয়ে ড. হাইয়ক্লয়ক্ নঘয়র। ড. হাইম
হাইয়ক্ল এক্নট ঐনেহানসক্ পনরবায়রর অেযন্ত সুপনরনচে ও সম্মানিে বযনক্তত্ব।
োাঁর ক্াে দর্য়ক্ ঐ চর এক্টা ক্িয়ফশি আদায় ক্রয়ে চায় দে দক্াি মূয়লয।
োরপর োয়ক্ হেযা ক্রয়ে চায়, োয়ে দস ক্িয়ফশয়ির দক্াি প্রনেবাদ জািায়িার
দক্াি সুয়োে িা পাি।’
পুনলশ অনফসার র্াময়েই বারবারা ব্রাউি বয়ল উিল, ‘ক্িয়ফশিটা এে
গুরুত্বপূেি দক্ি? নক্য়সর ক্িয়ফশি এটা?’
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‘এ প্রয়ের উত্তর আমরা জানি িা। েয়ব এইটুক জানি দে, জােীয়
মহাগুরুত্বপূেি এক্ ঘটিার সায়র্ এই ক্িয়ফশি জনড়ে। এই ক্িয়ফশি শত্রুর
হায়ে এমি এক্ মহাঅস্ত্র েুয়ল দদয়ব ো ইনেহাসই পায়ট নদয়ে পায়র।’ বলল
পুনলশ অনফসারনট।
নবস্ময় ও ভীনের োয়া দিয়ম এয়সয়ে হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির
দচায়খ-মুয়খ। পুনলশ অনফসারনট র্াময়লও োরা দক্াি ক্র্া বলয়ে পারল িা।
ভাবনেল হাইম দবঞ্জানমি, োর আব্বা নক্ এমি জায়িি বা চায়প পয়ড় নভনত্তহীি
নক্ এমি ক্িয়ফশি ক্রয়ে পায়রি ো ইনেহাস পায়ট নদয়ে পায়র! োর নপোর
মািনসক্ পনরবেিয়ির সায়র্ এই ক্িয়ফশি বযাপারটার নক্ দক্াি সম্পিক্ আয়ে?
পুনলশ অনফসারই আবার ক্র্া বয়ল উিল। বলল, ‘সব ক্র্া আমরা জানি
িা। নক্ন্তু ষড়েেটা অেযন্ত ভয়াবহ। জানের স্বায়র্ি, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর স্বায়র্ি
আপিারা আমায়দর সহয়োনেো ক্রয়বি বয়ল আমরা সবাই আশা ক্নর।’
ভাবনেল হাইম দবঞ্জানমি। এক্টু পর বলল, ‘নিক্ আয়ে নম. এযায়লি
দশফার। আমরা ক্য়ব দদখা ক্রয়ে পানর?’
‘সুনবধা অনুসায়র আমায়দর পক্ষ দর্য়ক্ই ো আপিায়দর জািায়িা হয়ব।’
বলল পুনলশ অনফসার।
হাইম দবঞ্জানমি পায়শর দডস্ক দর্য়ক্ নিপ পযায়ডর এক্টা পাো নিয়য়
এয়স পয়ক্ট দর্য়ক্ ক্লম দবর ক্য়র পুনলশ অনফসারয়ক্ বলল, ‘আপিার অনফস
ও বাসার দটনলয়ফাি িাম্বার নদি, োয়ে আমরাও দোোয়োে ক্রয়ে পানর আপিার
সায়র্।’
পুনলশ অনফসার নক্েুটা সংকনচে হয়য় পয়ড় বায়ধা বায়ধা ক্য়ন্ি বলল,
‘আনম অনফয়স ক্খি র্ানক্, বাসায় ক্খি র্ানক্ োর দক্াি নিরো দিই। সুেরাং
আমায়দর সায়র্ দোোয়োয়ের দচষ্টা ক্য়র লাভ হয়ব িা। আপিারা নবেনবদযালয়য়র
ডাইয়রটয়রর সায়র্ দোোয়োে রাখয়বি, োহয়লই হয়ব।’
নক্েুটা অপ্রস্তুে হয়য় হাইম দবঞ্জানমি োর ক্ােজ ও ক্লম দরয়খ নদয়ে
নদয়ে বলল, ‘ধেবাদ ওাঁয়দর সক্য়লর দটনলয়ফাি আমায়দর ক্ায়ে আয়ে।’

ধ্বংস টাওয়ার

65

হাইম দবঞ্জানময়ির ক্র্া দশষ হয়েই পুনলশ অনফসার উয়ি দাাঁড়াল। োর
সায়র্ উিল নিউইয়ক্ি নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর নম. ফ্রানিস। বলল পুনলশ
অনফসার, ‘আমরা দুিঃনখে। এয়ক্বায়র অসময়য় আপিায়দর নবরক্ত ক্য়রনে।
আপনি বানড়য়ে নফয়র দবাধ হয় এক্টু দরস্টও নিয়ে পায়রিনি।’
‘আমায়দর খুনশ হবার ক্র্া। আমরা খুনশ হয়য়নে। আমায়দর জয়েই ক্ষ্ট
ক্য়র আপিারা এয়সয়েি। ক্ষ্ট ক্য়র আসার জে ধেবাদ।’ বলল হাইম
দবঞ্জানমি।
পুনলশ অনফসার এযায়লি দশফার এবং নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্
নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর নম. ফ্রানিসয়ক্ দেট পেিন্ত এনেয়য় নদয়য় এয়স হাইম
দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি আবার বসল।
ক্পাল কনঞ্চে, দচাখ আধ-দবাজা। ভাবনেল হাইম দবঞ্জানমি।
োর নচন্তায় বাধ দসয়ধ বারবারা ব্রাউি বয়ল উিল, ‘বয়লনেলাম িা
দবঞ্জানমি আংয়ক্ল বড় দক্াি নবপয়দ পয়ড়য়েি এবং বয়লনেলাম দে, দোমায়দর
বানড় ও দোমায়দর উপর দচাখ রাখা হয়ি। দদখয়ল সবই সেয প্রমাে হয়লা। ওরাও
বয়ল দেল এবং আনমও নিনশ্চে দে, শত্রু পক্ষ দোমায়দর বানড়য়ে আসয়ব,
দোমায়দর সায়র্ দদখা ক্রারও দচষ্টা ক্রয়ব।’
‘দক্ি আসয়ব আমরা দো নক্েুই জানি িা।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘এখি দো অয়িক্ নক্েুই জািয়ল’। বারবারা ব্রাউি বলল।
‘আব্বা েখি নবপদগ্রি, েখি দস নবপদ আমায়দর স্পশি ক্রয়বই।’ বলল
হাইম দবঞ্জানমি।
‘দভব িা দবঞ্জানমি। শত্রুরা দোমায়দর পেিন্ত দপৌাঁেয়েই পারয়ব িা।’
বারবারা ব্রাউি বলল।
ভ্রুকনঞ্চে হয়লা হাইম দবঞ্জানময়ির। বলল, ‘েুনম এেটা নিনশ্চে দক্মি
ক্য়র?’
এক্টু সংকনচে ভাব দদখা নদল বারবারা ব্রাউয়ির দচায়খ-মুয়খ। এক্টু
দহয়স স্বাভানবক্ হয়য় বলল, দক্ি োরা আংয়ক্য়লর নিরাপত্তা নদয়িি, োয়দর নক্
দানয়ত্ব িয় দোমায়দরয়ক্ নিরাপত্তা দদয়া?’
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‘এটা েুনক্তর ক্র্া, নক্ন্তু বয়লে নিনশ্চে ক্র্া। োক্। আব্বার অপ্রক্ৃনেি
হবার নবষয়নট আমার মি দময়ি নিয়ে পারয়ে িা। এক্মাস আয়েও আব্বার দে
নচনি দপয়য়নে, োয়ে োাঁয়ক্ সুি শুধু িয়, আরও েভীর ও স্বি নচন্তার ময়ি হয়য়য়ে।’
বলল দবঞ্জানমি।
‘েুনম বলে এক্ মাস আয়ের ক্র্া। নক্ন্তু বেিমািয়ক্ দো মািয়ে হয়ব
দবঞ্জানমি।’ বারবারা ব্রাউি বলল।
‘মিটা খুবই খারাপ হয়য় দেল। নক্ ক্রব বুঝয়ে পারনে িা। আব্বার সায়র্
সাক্ষাে ক্রয়ে পারয়বা িা, এ দক্মি ক্র্া!’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘ডাক্তায়রর ক্র্া দো মািয়েই হয়ব। ডাক্তায়রর উপর ভরসা ক্রা োড়া
ক্রার নক্ আয়ে!’ বারবারা ব্রাউি বলল।
দসই সায়র্ বারবারা ব্রাউি সয়র দবঞ্জানময়ির ঘনিষ্ট হয়লা। দবঞ্জানময়ির
ক্াাঁয়ধর উপর হাে দরয়খ বলল, ‘আয়বে িয়, দোমায়ক্ বাস্তববাদী হয়ে হয়ব
দবঞ্জানমি। আমার ময়ি হয়ি, নবপেিয়টায়ক্ েেটা আমরা দদখনে, োর দচয়য় বড়।
দোমায়ক্ সবনদক্ দদয়খ চলয়ে হয়ব।’
‘পনরবায়রর সবনক্েু আব্বাই দদয়খয়েি, এখি নেনিই নবপয়দ। খুবই
অসহায় দবাধ ক্রনে আনম।’ বলল দবঞ্জানমি।
বারবারা ব্রাউি হাে নদয়য় দবঞ্জানময়ির েলা জনড়য়য় ধয়র বলল, ‘আনম
দোমার পায়শ র্াক্ব দবঞ্জানমি।’
দবঞ্জানমি দক্াি ক্র্া বলল িা।
মার্াটা দস এনলয়য় নদল বারবারা ব্রাউয়ির ক্াাঁয়ধ।

নদলাওয়ার িদীর েীয়র নদলাওয়ার এয়ভনিউর নিক্ উপয়রই এক্টা
দহায়টয়ল উয়িয়ে আহমদ মুসা। ইউয়রাপীয় টুযনরয়স্টর েদ্ময়বয়শ। সামাে
েদ্ময়বয়শই দস এয়ক্বায়র বদয়ল দেয়ে। সুয়বশী এক্জি এযাংয়লা-এনশয়াি
টুযনরস্ট ময়ি হয়ি োয়ক্।
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দুপুয়র দস দহায়টয়ল উয়িয়ে। দোসল ক্য়র খাওয়ার পর এক্টু দরস্ট
নিয়য়ই আহমদ মুসা দবনরয়য়নেল এলাক্াটা দদখার জয়ে। দসই সায়র্ সায়র্ হাইম
দবঞ্জানময়ির বানড়টাও দস দদয়খ এয়সয়ে।
দহায়টয়ল উয়িই আহমদ মুসা দোোয়োে ক্য়রয়ে হাইম দবঞ্জানময়ির
সায়র্। বয়লয়ে, ‘আনম আপিার সায়র্ দদখা ক্রয়ে এয়সনে, আপিার আব্বার
বযাপায়র আপিার সায়র্ নক্েু আয়লাচিার জয়ে।’ সয়ে সয়েই উত্তর আয়সনি
দবঞ্জানময়ির ক্াে দর্য়ক্। এক্টু পর বয়ল, ‘আমরা নসন্ধান্ত নিয়য়নে, আনম নক্ংবা
আমায়দর পনরবায়রর দক্উ আমার আব্বার বযাপার নিয়য় ক্ারও সায়র্ ক্র্া বলব
িা।’ আহমদ মুসা উত্তয়র এই নসদ্ধায়ন্তর ক্ারে নজজ্ঞাসা ক্য়রনেল। দবঞ্জানমি
বয়লনেল, ‘এ বযাপায়র আমায়দর নক্েু বলার দিই বয়ল। ক্ারও নক্েু জািার
র্াক্য়ল পুনলয়শর ক্াে দর্য়ক্ই জািা উনচে।’ আহমদ মুসা বলল, ‘ধেবাদ আনম
েে সােনদয়ি নিউইয়য়ক্ি দস রক্ম পুনলশ োলাশ ক্য়রনে, নেনি ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর সম্পিয়ক্ নক্েু জায়িি। নক্ন্তু এ রক্ম পুনলশ পাইনি, দে অন্তে; এটুক
বলয়ে পায়র, ড. হাইয়ক্য়লর লা-পাত্তা হবার েদন্ত শুরু হয়য়য়ে। এ ধরয়ির েদন্ত
শুরু হয়, সংনিষ্ট দলায়ক্র ঘর দর্য়ক্। নক্ন্তু আনম নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর
ক্াে দর্য়ক্ শুয়িনে, ঘরনট পুনলয়শর দক্উ এখিও দদয়খইনি। োাঁয়ক্ েনদ অসুি বা
অপ্রক্ৃনেি বলা হয়, োহয়লও এর পটভূনমর জয়ে োর ঘয়রর ও নবেনবদযালয়য়র
অনফয়সর োর বযানক্তেে নজনিসপত্র ও ক্ােজপয়ত্রর পরীক্ষা ও নবয়িষে দরক্ার
হয়। পুনলশ োর নক্েুই ক্য়রনি। েদয়ন্তর জয়ে দানয়ত্বপ্রাপ্ত দক্াি পুনলশ
অনফসারই পাইনি। সুেরাং ো জািয়ে চাই, ক্ায়ক্ নজজ্ঞাসা ক্রব?’ আহমদ
মুসার এ দীঘি ক্র্ার পর সয়ে সয়েই দবঞ্জানমি নক্েু বয়লনি। দবাধ হয় ভাবনেল।
এক্টু পয়র বয়ল ওয়ি, ‘আপনি নিউইয়য়ক্ির নিউইয়ক্িভীল নডনেট পুনলশ
অনফসার এযায়লি দশফায়রর ক্ায়ে দেয়েি? নেনি আপিায়ক্ সাহােয ক্রয়ে
পায়রি।’ শুয়িই আহমদ মুসা বয়ল উয়িনেল, ‘নক্ িাম বলয়লি পুনলশ
অনফসায়রর?’ দবঞ্জানমি উত্তয়র বয়ল, ‘এযায়লি দশফার।’ আহমদ মুসা এক্টু
দভয়ব বয়লনেল, ‘আনম নিউইয়য়ক্ির নিউইয়ক্িনভল নডনস্টয়টই রয়য়নে। ওখািক্ার
পুনলশ অনফয়স আনম দখাাঁজ-খবর নিয়য়নে। ওখায়ি ১১ জি েদন্তক্ারী অনফসার
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আয়েি। োর ময়ধয এযায়লি দশফার িায়ম ক্াউয়ক্ পাইনি!’ উত্তয়র বয়লনেল
দবঞ্জানমি ‘পািনি! ক্য়য়ক্নদি আয়েই দো আমার সায়র্ ক্র্া বয়ল দেল!’
ভ্রুকনঞ্চে হয়য়নেল আহমদ মুসার। এক্টু দভয়ব নিয়য় দস, বয়লনেল, ‘নিউইয়য়ক্ির
পুনলশ আপিার এখায়ি এয়সনেল? োর িাম এযায়লি দশফারই নেল? নিক্ ময়ি
আয়ে আপিার?’ হাইম দবঞ্জানমি বলল, ‘হ্যাাঁ নিক্ আয়ে।’ এক্টু দভয়ব আহমদ
মুসা বয়লনেল, ‘আমার অনুয়রাধ, আপনি সময় ক্য়র নিউইয়ক্ি পুনলয়শর ওয়য়ব
সাইয়ট নিউইয়ক্িনভল নডনেয়টর পুনলয়শর নলস্টটা এক্টু পরীক্ষা ক্রুি। ওখাি
দর্য়ক্ দটনলয়ফাি িাম্বার নিয়য় আপনি দটনলয়ফািও ক্রয়ে পায়রি।’ আহমদ মুসা
র্াময়েই দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘আনম এখনি দদখনে। নমনিট দয়শক্ পয়র আপিার
সায়র্ ক্র্া বলব। স্যনর, এখি রাখনে।’ বয়লই দস দটনলয়ফাি দরয়খ নদয়য়নেল।
নিক্ দশ নমনিট পর আহমদ মুসা দটনলয়ফাি ক্রার আয়ে হাইম
দবঞ্জানমিই আহমদ মুসায়ক্ দটনলয়ফাি ক্য়র। আহমদ মুসা দটনলয়ফাি ধয়র
হ্যায়লা বলয়েই হাইম দবঞ্জানমি বলয়ে শুরু ক্য়র, ‘দেঞ্জ নম. .............।’
‘আইজযাক্ দানিয়য়ল।’ বলল আহমদ মুসা।
‘হ্যাাঁ নম. দানিয়য়ল, আনম ক্নম্পউটায়রর ওয়য়ব সাইয়ট দচক্ ক্য়রনে।
নিউইয়ক্িনভল নডনেট-এ এযায়লি দশফার িায়ম দক্াি পুনলশ দিই। আনম
দটনলয়ফািও ক্য়রনেলাম। ওখািক্ার পুনলশ অনফস জািাল, ঐ িায়মর দক্াি
পুনলশ অনফসার এখায়ি দিই। েে নেি বেয়রর ময়ধয নেল িা। আনম নজজ্ঞাসা
ক্য়রনেলাম দক্াি পুনলশ অনফসার োরা আমায়দর বানড়য়ে পানিয়য়নেল নক্িা।
োরা পািায়নি বয়লয়ে। আপিার ক্র্াই নিক্। োরা আমার আব্বার অন্তদ্ধিায়ির
েদন্ত নবষয়য় দক্াি েদন্ত অনফসারই নিয়য়াে ক্য়রনি এখিও।’ হাইম দবঞ্জানমি
র্াময়লই আহমদ মুসা বয়লনেল, ‘নম.হাইম দবঞ্জানমি আপিার সায়র্ আমার ক্র্া
আয়ে। আসয়ে পানর?’ এক্টু চুপ ক্য়র দর্য়ক্ হাইম দবঞ্জানমি বয়লনেল, ‘নক্ বলব
নম. দানিয়য়ল, বুঝয়ে পারনে িা।’ আহমদ মুসা বলল, ‘নম. হাইম দবঞ্জানমি
আমায়ক্ নবোস ক্রার দরক্ার দিই। আমার ক্র্া আপনি শুিয়বি। আনম এক্াই
এয়সনে। এক্াই আপিার সায়র্ ক্র্া বলব। আমায়ক্ সাচি ক্য়র ঢুক্ায়ব আপিার
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নসনক্উনরনট। আপনি দে দক্াি ক্াউয়ক্ সয়ে রাখয়ে পায়রি।’ অবয়শয়ষ সাক্ষায়ের
সময় দদয় দবঞ্জানমি।
ক্াপড়-দচাপড় পয়রই আহমদ মুসা বয়সনেল। দবঞ্জানময়ির বানড়য়ে
োবার জয়ে নিক্ সন্ধযা ৭ টায় উয়ি দাাঁড়াল।
দরজা খুলল।
দরজা খুয়ল বাইয়র মুখ বাড়ায়েই এক্জি দলায়ক্র মুয়খামুনখ হয়য় দেল।
দলাক্নট েুবক্ বয়য়সর এবং লাল দেোংে। আহমদ মুসার দরজার নদয়ক্ োনক্য়য়
দাাঁনড়য়য়নেল।
আহমদ মুসার মুয়খামুনখ হয়েই দলাক্নট চময়ক্ উিল এবং দপেয়ি নফয়র
ক্নরয়ডার বরাবর হিহি ক্য়র চলয়ে শুরু ক্রল।
আহমদ মুসা োড়াোনড় দরজা বন্ধ ক্য়র দলাক্নটর দপেয়ি হাাঁটয়ে শুরু
ক্রল। আহমদ মুসা নিনশ্চে, দলাক্নট োর ঘয়রর সন্ধায়িই এয়সনেল।
সাময়িই ক্নরয়ডায়রর এক্টা বাাঁক্।
দলাক্নট বাাঁক্ ঘুয়র দেল।
আহমদ মুসা দরজা বন্ধ ক্রয়ে দেয়য় এক্টু নপনেয়য় পয়ড়নেল।
আহমদ মুসাও বাাঁক্ ঘুরল। নক্ন্তু বাাঁক্ ঘুয়র দলাক্নটয়ক্ আর দদখয়ে দপল
িা। নলফট রুম সাময়ি, নক্ন্তু দবশ এক্টু দূয়র। এে োড়াোনড় দস নলফয়ট দিয়ম
দেয়ে অবশ্যই পায়রনি। নক্ন্তু দেল দক্ার্ায়? দলাক্নট োর মেই নক্ দহয়টয়লর
বানসো? আহমদ মুসার দরজায় োর ঐভায়ব দাাঁনড়য়য় র্াক্াটা নক্ এক্টা
দবাক্ানম? নক্ন্তু দলাক্নটর দচাখ-মুখ দদয়খ ো ময়ি হয়নি।
মার্ায় এসব ভাবিা নিয়য়ই আহমদ মুসা নলফয়টর সাময়ি নেয়য় দাাঁড়াল।
এয়স দেল নলফটটা।
আহমদ মুসা নচন্তাগুয়লা দঝয়ড় দফয়ল নলফয়ট প্রয়বশ ক্রল। ময়ি ময়ি
বলল, এখি ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবায়রর সদয়স্যর সায়র্ ক্র্া বলাই োর
জে সবয়চয়য় বড় ক্াজ। অেনদয়ক্ দস িজর দদয়ব িা। দস নিনশ্চে দে, োর
নফলায়ডলানফয়ায় আসা শত্রুর ক্ায়ে ধরা পয়ড় দেয়ে। দলাক্নট োয়দর হওয়াটাই
ঘটিার সবয়চয়য় সংেে বযাখযা।
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আহমদ মুসা দহায়টয়লর সাময়ি ক্য়য়ক্ ঘন্টার চুনক্তয়ে এক্টা টযানক্স
ভাড়া ক্য়র োত্রা ক্রল।
আহমদ মুসার োনড় দদয়লায়ার এয়ভনিউ দর্য়ক্ ক্যায়র্নরি নেয়ট প্রয়বশ
ক্য়র পনশ্চম নদয়ক্ এনেয়য় চলল। োরপর পনশ্চম নদয়ক্ বাাঁক্ নিয়য় প্রয়বশ ক্রল
র্াডি নেয়ট।
আহমদ মুসার োনড় এনেয়য় চলল ঐনেহানসক্ ‘সাউর্ওয়াক্’ আবানসক্
এলাক্ার ময়ধয নদয়য়। দষাড়শ শোেীর এ আবানসক্ এলাক্া। এলাক্ার বানড়
ঘরগুয়লা ক্ািায়মা, নডজাইি সবই দষাড়শ শোেীর। আধুনিক্ সংস্কার
বানড়গুয়লায়ক্ আধুনিক্ ক্য়র েুয়লয়ে। এই আবানসক্ এলাক্ারই এয়ক্বায়র উত্তরপ্রায়ন্ত ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বানড়।
আবানসক্ এলাক্ার রাস্তাগুয়লা প্রশস্ত। বানড়গুয়লা অয়িক্ দূয়র দূয়র। সব
বানড়ই চারনদক্ দর্য়ক্ বাোয়ি সুসনিে। এয়ে এলাক্ার দশাভা দবয়ড়য়ে, নক্ন্তু
চারনদয়ক্ এক্টা শুি-সাি নিজিিো দিয়ম এয়সয়ে। সন্ধযা সােটায়েই মধযরায়ের
নিরবো-নিজিিো এয়স জুয়ড় বয়সয়ে। ক্নচৎ দুএক্টা োনড়র দদখা পাওয়া োয়ি।
আহমদ মুসা এক্টু আিমিা হয়য় পয়ড়নেল, অেীয়ে নফয়র নেয়য়নেল োর
মি। ভাবনেল, দষাড়শ শোেীর আয়ে এই নফলায়ডলনফয়ার দক্াি অনস্তত্ব নেল
িা। অনস্তত্ব নেল িা ইউয়রাপীয় দক্াি মানুয়ষর। আয়মনরক্ার আনদবাসী
ইনন্ডিয়ািয়দর ‘নদলওয়ার’ জানে দোনষ্ঠ বাস ক্রে এই নফলায়ডলনফয়া অঞ্চয়ল।
দষাড়শ শোেীর এয়ক্বায়র শুরুর নদয়ক্ ইউয়রায়পর ডাচরা প্রর্মবায়রর মে এ
অঞ্চয়ল এল। োরপর ১৬৪০ সায়লর নদয়ক্ ইউয়রায়পর সুইনডশরা নদলওয়ার
ইনন্ডয়ািয়দর এই অঞ্চয়ল এয়স িায়ী বসনে েয়ড় েুলল। ধীয়র ধীয়র এই অঞ্চয়লর
উপর ইউয়রায়পর সাম্রাজবাদী দলাভােুর দৃনষ্ট েীব্র হয়য় উিল। শুরু হয়লা এ
এলাক্ার দখল নিয়য় ডাচ, সুইনডশ ও ইংয়রজয়দর ময়ধয দঘারের লড়াই।
এলাক্ার আসল মানলক্ সহজ, সরল নদলওয়ার ইনন্ডয়ািয়দর ঘরোড়া ক্য়র
আয়েই হনটয়য় দদয়া হয়য়নেল। দখয়লর লড়াই-এ অবয়শয়ষ নজয়ে োয় বৃয়টি।
আয়মনরক্া হয়য় দাাঁড়ায় বৃয়টয়ির উপনিয়বশ। োরপর......।’
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আহমদ মুসার নচন্তা আর এগুয়ে পারল িা। ড্রাইভায়রর ক্র্ায় আহমদ
মুসার নচন্তায় দেদ দিয়ম এল। ড্রাইভার বয়লনেল, ‘স্যার আপিার সায়র্ আর দক্উ
আসয়ে?’
‘িা দো! দক্ি বলে এ ক্র্া?’ নজয়জ্ঞস ক্রল আহমদ মুসা।
‘স্যার, ক্যায়র্নরি নেট দর্য়ক্ এক্টা োনড় আমায়দর নপয়ে নপয়ে
আসয়ে। নক্েুক্ষে আে পেিন্ত আমায়দর সমাি স্পীয়ড এয়সয়ে। এখি নস্পড
বানড়য়য় নিক্টবেিী হয়ি।’ বলল ড্রাইভার।
আহমদ মুসা দপেয়ি োক্াল। দদখয়ে দপল এক্টা োনড়র দহডলাইড।
আহমদ মুসা খুনশ হয়লা ড্রাইভায়রর উপয়র। বলল, ‘ধেবাদ ড্রাইভার দোমার
সেিক্ দৃনষ্টর জয়ে। েুনম দে েনেয়ে োনড় চালাি, দসই েনে অবযাহে রাখ!
সনেযই অনুসরে ক্য়র র্াক্য়ল দদখা োক্ ওরা ক্ারা! পুনলশ দো িয় দদখাই
োয়ি।’
‘নজ স্যার, পুনলশ িয়।’ বলল ড্রাইভার।
আহমদ মুসা দপেি দর্য়ক্ দৃনষ্টটা নফনরয়য় আিল ড্রাইভায়রর নদয়ক্।
বলল, ‘ড্রাইভার, দোমার ইংনলশ উচ্চারে শুয়ি ময়ি হয়ি, ‘আরয়বর দক্াি দদয়শ
দোমার বানড়।
‘নজ স্যার আনম জদিািী।’ বলল ড্রাইভার।
‘ক্েনদি দোমরা আে?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘স্যার, বহুনদি। মাঝখায়ি টুইি টাওয়ায়রর ঘটিার পর আমার আব্বা
আমায়দর পনরবায়রর সবাইয়ক্ নিয়য় দদয়শ নফয়র নেয়য়নেলি। দদয়শ নেয়য় আব্বা
মারা োি। এখি অবিা আয়ের দচয়য় ভায়লা বয়ল এক্ বের আয়ে আনম
নফলায়ডলনফয়ায় দফরে এয়সনে।’ বলল ড্রাইভার।
অবিা এখি ভায়লা ময়ি ক্রে?’ আহমদ মুসা বলল।
‘নজ স্যার। এই সরক্ায়রর আয়ের সরক্ায়রর আমল দর্য়ক্ই অবিা ভাল
হয়েয়ে। েয়ব েে এক্ বের হয়লা পনরনিনে এয়ক্বায়র পায়ট দেয়ে। স্যার,
এজে আমরা আয়মনরক্ার মুসলমািসহ দুনিয়ার সব মুসলমাি আহমদ মুসার
প্রনে ক্ৃেজ্ঞ। নেনি মানক্িি সরক্ার ও মানক্িি জিেয়ের দচাখ খুয়ল নদয়য়য়েি।
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মানক্িিীয়দর ক্ায়ে আমায়দর সম্মাি রাোরানে এয়ক্বায়র দেি আক্াশচুনম্ব হয়য়
উয়িয়ে। োরা এখি মুসলমায়দরয়ক্ই প্রক্ৃে বন্ধু ময়ি ক্য়র।’ উৎসায়হর সায়র্
আয়বে-ঘি ক্য়ন্ি বলল ড্রাইভার।
‘ভাল খবর শুিায়ল ড্রাইভার। নক্ন্তু মানক্িিীরা শুধু দোমায়দরয়ক্ই
ভালবায়স, িা দোমায়দর ধমিয়ক্ও ভালবায়স, দোমায়দর সংস্কার-সংস্কৃনেয়ক্ও
ভায়লাবায়স?’ আহমদ মুসা বলল।
‘ভাল ক্র্া ময়ি ক্য়র নদয়য়য়েি স্যার। এমি প্রে দক্উ ক্খিও নজজ্ঞাসাই
ক্য়র িা। অর্চ অক্ল্পিীয় সব ঘটিা ঘয়টয়ে এ দক্ষয়ত্রই। আপনি
নফলায়ডলনফয়ার মুসনলম ‘সািয়ড’ স্কুলগুনলয়ে নেয়য় দদখুি স্কুয়লর দুই েৃেীয়াংশ
দেয়লয়ময়য়ই আয়মনরক্াি খৃষ্টাি পনরবায়রর। মুসনলম স্কুলগুয়লায়ে পিনেক্ নশক্ষা
ভাল হয়, ভাল অভযাস েয়ড় ওয়ি বয়ল খৃষ্টাি পনরবারও এখায়ি োয়দর দেয়লয়ময়য়
পািায়।’ ড্রাইভার বলল।
‘ক্েগুয়লা ‘সািয়ড স্কুল’ আয়ে দোমায়দর?’ নজয়জ্ঞস ক্রল আহমদ
মুসা।
‘শহয়র দশনট মসনজদ আয়ে। দশনট মসনজয়দই ‘সািয়ড স্কুল’ আয়ে।
এোড়া আরও দশ বারটা মুসনলম ‘সািয়ড স্কুল’ েয়ড় উয়িয়ে শহয়রর নবনভন্ন
জায়োয়।’ বলল ড্রাইভার।
‘আয়মনরক্ািরা নক্ ইসলাম ধমি গ্রহে ক্রয়ে?’ আহমদ মুসা বলল।
বহু স্যার। প্রনে সপ্তায়হ নফলায়ডলনফয়ার প্রয়েযক্ মসনজয়দ জুমুআর
িামায়জর পর চার পাাঁচজি ক্য়র ইসলাম ধমি গ্রহয়ের ঘটিা ঘয়টয়ে। স্যার, এই
সপ্তায়হ আমায়দর মসনজয়দ েয়জি ইসলাম গ্রহে ক্য়রয়ে। োর ময়ধয িািীয় খৃষ্টাি
চায়চির ফাদার ও এক্জি প্রয়ফসর ইসলাম ধমি গ্রহে ক্য়রয়ে। খৃষ্টাি চাচিটা েয়
মাস আয়ে বন্ধ হয়য় োয় দক্াি প্রার্িিাক্ারী োয় িা বয়ল।’
র্ামল ড্রাইভার। এক্টা দম নিল। োরপর আবার বয়ল উিল, ‘স্যার নক্
মুসলমাি? এনশয়াি দো বুঝয়েই দপয়রনে।’
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আহমদ মুসা নক্েু বলয়ে োনিল। নক্ন্তু োর আয়ে ড্রাইভার আাঁৎয়ক্
উিার মে শে ক্য়র চাপা ক্য়ন্ি বয়ল উিল, ‘স্যার রং সাইড নিয়য় সাময়ি দর্য়ক্
এক্টা োনড় আমায়দর নদয়ক্ েুয়ট আসয়ে।’
আহমদ মুসা দপেয়ি োনক্য়য়নেল। দসনদক্ দর্য়ক্ দচাখ নফনরয়য় নিয়য়
োক্াল সাময়ি। দদখল, ড্রাইভায়রর ক্র্া নিক্। আহমদ মুসায়দর োনড়র পর্ দরাধ
ক্য়র েজ পাাঁয়চক্ সাময়ি এক্টা োনড় দাাঁনড়য়য় পয়ড়য়ে।
আহমদ মুসায়দর োনড়য়ক্ও ড্রাইভার র্ানময়য় নদয়য়নেল। দপেয়ির
োনড়টাও দপেয়ি এয়স দাাঁনড়য়য় দেয়ে।
‘স্যার নক্ ক্রব? আমরা পাশ ক্াটায়ে চাইয়ল ওরা নিঘিাে গুলী ক্রয়ব।’
োনড় র্ানময়য়ই বয়ল উিল ড্রাইভার।
‘েুনম নিক্ নসন্ধান্ত নিয়য়ে ড্রাইভার। দদখা োক্ ওরা দক্, নক্ চায়।’ বলল
আহমদ মুসা।
র্ামার পয়রই আয়ে নপয়ের দুোনড় দর্য়ক্ চারজি দ্রুে দিয়ম এল। েুটল
োরা আহমদ মুসার োনড়র নদয়ক্।
‘ড্রাইভার োনড়র জািালার ক্াাঁচগুয়লা িানময়য় দফল। বন্ধ র্াক্য়ল ওরা
দভয়ঙ দফলয়ে পায়র।’ বলল দ্রুেক্য়ন্ি আহমদ মুসা।
‘নক্ন্তু স্যার..................।’ নক্েু বলয়ে নেয়য় দর্য়ম দেল ড্রাইভার। দবাধ
হয় আহমদ মুসার নিয়দিয়শর প্রনেবাদ ক্রয়ে নেয়য়নেল। নক্ন্তু নক্ ময়ি ক্য়র দর্য়ম
নেয়য় সুইচ নটয়প সব জািালার ক্াাঁচ খুয়ল নদল।
েুয়ট আসা ওরা চারজি দুজি ক্য়র আহমদ মুসার দুপায়শর জািালায়
এয়স দাাঁড়াল। োয়দর প্রয়েযয়ক্র হায়ে নরভলবার।
দু’পায়শর জািালা দর্য়ক্ দুজি আহমদ মুসায়ক্ উয়েশ্য ক্য়র বয়ল উিল,
‘দবনরয়য় আসুি। এক্ মুহূেি দদনর ক্রয়ল গুলী ক্রব’।
‘দুনদক্ দর্য়ক্ই বলে, দোমরাই বল দক্াি দরজা নদয়য় দবর হয়বা।’ শান্ত
স্বাভানবক্ ক্য়ন্ি বলল আহমদ মুসা।
োনড় দাাঁনড়য়য়নেল রাস্তার অয়িক্টা বাম প্রান্ত দঘাঁয়ষ। ডায়িই প্রশস্ত মূল
রাস্তাটা।
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ডাি নদয়ক্র দুজয়ির ময়ধয এক্জি নরভলবার িানচয়য় বলল, ‘এনদক্
নদয়য় িাম।’ বয়লই দস দনক্ষে নদয়ক্র দুজিয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘দোমরা এনদক্
এস।’
সয়ে সয়েই বাম পায়শর দুজি দদৌড় নদয়য় ডাি পায়শ চয়ল এল।
‘ড্রাইভার দরজার ক্ী আিলক্ ক্য়রে?’ ধীয়র সুয়ি বলল আহমদ মুসা।
ওয়দর চারজয়ির ময়ধয দরজার সাময়ি দাাঁনড়য়য়য়ে দুজি এবং দরজার
নপেি নদয়ক্ দাাঁনড়য়য়য়ে দুজি। দরজার পাল্লা খুয়ল সাময়ির নদয়ক্ োয়ব বয়ল
ওনদয়ক্ দক্উ দিই।
আহমদ মুসা ড্রাইভারয়ক্ দরজা দখালার ক্র্া বলার সায়র্ সায়র্ নক্লক্
শে ক্য়র দরজা খুয়ল দেল।
আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ ঘুয়র বয়স এগুয়লা দরজার নদয়ক্।
হিাৎ ওয়দর এক্জি নচৎক্ার ক্য়র উিল, ‘দাাঁড়াও।’
আহমদ মুসা দর্য়ম দেল।
নরভলবার বানেয়য় দরয়খই সাময়ি দর্য়ক্ এক্জি েুয়ট এয়স বলল,
‘দোমার ক্ায়ে নরভলবার আয়ে, ওটা নদয়য় দাও।’
‘দোমায়দর চারজয়ির ক্ায়ে চার নরভলবার, এরপরও আমার এক্
নরভলবায়রর ভয় ক্রে।’ নবদ্রূপাত্মক্ হানসর সায়র্ এক্র্াগুয়লা বলয়ে বলয়ে
আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ নরভলবারটা দবর ক্য়র ওয়দর নদয়য় নদল।
নরভলবার হায়ে নিয়য় দলাক্টা এক্টু দপেয়ি হয়ট আয়ের জায়োয় নেয়য়
দাাঁড়াল।
দস েখি দপেয়ি হটনেল, েখি আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ এগুয়লা।
দরজায় দপৌাঁয়ে পা দুয়টা দরজার প্রায়ন্ত নিয়য় বাম হাে নদয়য় দরজা খুয়ল দজায়র
সাময়ির নদয়ক্ দিয়ল নদল। োর পয়রই দস দুপায়য়র উপর ভর নদয়য় দুহাে সাময়ি
নিয়য় মার্ায়ক্ নক্েুটা নিম্নমুখী ক্য়র বাইয়র ড্রাইভ নদল। দুহাে োর মানট স্পশি
ক্রার সায়র্ সায়র্ পা দুনট োর নবদুযে দবয়ে অদ্ধিচোক্ায়র ঘুয়র নেয়য় সাময়ি
পাশাপানশ দাাঁড়ায়িা দুজয়ির বুয়ক্ আঘাে ক্রল। নেটয়ক্ মানটয়ে পয়ড় দেল ওরা।
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আহমদ মুসার পা দুয়টা ঘুয়র নেয়য় মানট স্পশি ক্রয়েই দুপায়য়র
দুয়মাজায় আটক্ায়িা নরভলবার দবর ক্য়র নিয়য় ডাি হায়ের নরভলবার নদয়য় োক্
ক্রল োনড়র দরজার পায়শ দাাঁড়ায়িা দুজিয়ক্। োয়দর এক্জয়ির ক্ায়ির পাশ
নদয়য় এক্টা ফাাঁক্া গুলী ক্য়র বলল, নরভলবার দফয়ল দাও, িা হয়ল পয়রর দুই
গুলী দুজয়ির মার্ায় ভয়র দদব।’
আক্নস্মক্ এই ঘটিায় োরা নবমূঢ় হয়য় পয়ড়নেল। নরভলবার সয়মে হাে
োয়দর নিয়চ ঝুয়ল পয়ড়নেল। ক্ায়ির পাশ নদয়য় ফাাঁক্া গুলীটাও মযানজয়ক্র মে
ক্াজ ক্রল। োরা োয়দর হায়ের নরভলবার এক্টু সাময়ি েুয়ড় দফয়ল নদল।
ওনদয়ক্ মানটয়ে নেটয়ক্ পড়া দুজি উয়ি োয়দর হাে দর্য়ক্ নেটয়ক্ পড়া
নরভলবার হাে ক্রার জে এগুনিল।
আহমদ মুসার বাম হায়ের নরভলবার োয়দর নদয়ক্ োক্ ক্রা নেল।
আহমদ মুসা ওয়দর নিয়দিশ নদল, আর এক্ ইনঞ্চ এগুয়ব িা। দুজিয়ক্ই লাশ
বানিয়য় দদব।
ওরা দুজয়িই র্ময়ক্ দেল।
আহমদ মুসা এবার দুনদয়ক্ নরভলবার োক্ ক্য়র দরয়খ পা নদয়য়
নরভলবার চারনটয়ক্ এক্ জায়োয় নিল। োরপর ওয়দর চারজিয়ক্ই নিয়দিশ নদল
ওয়দর দপেয়ির োনড়টার পায়শ এয়স উপুড় হয়য় শুয়য় পড়য়ে।
েয়ের মেই ওরা নিয়দিশ পালি ক্রল।
আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ ক্ষুদ্র এক্টা দক্লায়রাফরম দরপ্রয়ার দবর ক্য়র
ওয়দর িায়ক্ দরপ্র ক্রল। োরপর ক্য়য়ক্ দসয়ক্ন্ড অয়পক্ষার পর ওয়দর সংজ্ঞাহীি
দদহ ওয়দর োনড়য়ে েুয়ল স্টাটার দর্য়ক্ চানবনট খুয়ল নিয়য় োনড়র সব জািালাদরজা বন্ধ ক্য়র লক্ ক্য়র নদল। োরপর োনড়টায়ক্ এক্টা োয়ের অন্ধক্ায়র দিয়ল
নদল।
আহমদ মুসার ড্রাইভার দবনরয়য় মূনেির মে দাাঁনড়য়য় সবনক্েু দদখনেল।
োর দচায়খ দবাবা নবস্ময়।
আহমদ মুসা োর নদয়ক্ দচয়য় বলল, ‘ড্রাইভার ঐ োনড়টায়ক্ও রাস্তার
বাইয়র দিয়ল দাও। পারয়ব।’
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‘ইয়য়স স্যার। বয়ল ড্রাইভার েখনি োনড়টা রাস্তার বাইয়র দিয়ল নদল।’
আহমদ মুসা ওয়দর োনড় লক্ ক্রার আয়ে ওয়দর চারনট নরভলবারও
ওয়দর োনড়য়ে দরয়খ নদয়য়নেল। নক্ন্তু গুলী দবর ক্য়র নিয়য়নেল।
আহমদ মুসা এয়স োনড়য়ে উয়ি বসল।
ড্রাইভার এয়স োর নসয়ট বসয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘এক্টু দদনর হয়য়
দেল ড্রাইভার, ওখায়ি নিক্ সময় দপৌাঁোয়ে পারলাম িা। দদখ দজায়র চানলয়য়
পুনশয়য় নিয়ে পার নক্িা!’
ড্রাইভায়রর মুখ হা হয়য় দেয়ে নবস্ময়য়। বলল, ‘স্যার আপনি দদনর হওোর
জয়ে নচন্তা ক্রয়েি, নক্ন্তু এনদয়ক্ দো আপনি প্রায়ে দবাঁয়চ দেয়লি। এই অবিায়
আপনি দপ্রাগ্রাম বানেলও ক্রয়ে পায়রি।’
‘আনম েনদ দপ্রাগ্রাম বানেল ক্নর, োহয়ল োরা আমায়ক্ বাধা নদয়ে
এয়সনেল োরা নজয়ে োয়, উয়েশ্য োয়দর সফল হয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বুয়ঝনে স্যার। নক্ন্তু দোয়য়োরা আপিায়ক্ বাধা নদয়ে এয়সনেল দক্ি?’
বলল ড্রাইভার।
‘ক্ায়দর দোয়য়ো বলে? ওয়দর? দক্মি ক্য়র বুঝয়ল ওরা দোয়য়ো?’
নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘আমায়দর দোয়য়োরা সাধারেে সাদা সায়টির সায়র্ ক্ায়লা জুো, ক্ায়লা
দমাজা, ক্ায়লা পযান্ট এবং ক্ায়লা হ্যাট পয়র র্ায়ক্। আর দক্াি অনফনসয়াল
অপায়রশয়ি দেয়ল চার জয়ির টীম নেয়য় র্ায়ক্।’ বলল ড্রাইভার।
‘নক্ন্তু ড্রাইভার, ওরা দোয়য়ো িয়। ওরা দোয়য়োয়দর েদ্ময়বশ
পয়রয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘দক্মি ক্য়র আপনি এেটা নিনশ্চে ক্র্া বলয়েি?’ ড্রাইভার বলল।
‘মানক্িি দোয়য়ো ও পুনলশরা দে নরভলবার ও অস্ত্র বযবহার ক্য়র র্ায়ক্
োয়ে এক্টা নবয়শষ মানক্িং র্ায়ক্, এয়দর চারজয়ির নরভলবায়র ো নেল িা। েয়ব
বুট ক্ায়লা বয়ট, নক্ন্তু বুয়টর ক্নন্ডশি পুনলয়শর মে িয়।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আল-হামদুনলল্লাহ, আপনি মারামানরর ময়ধয এে নক্েু দখয়াল
ক্য়রয়েি। আনম এই পবনশয়ষ্টর নবষয়য় জানিই িা।’ বয়ল ড্রাইভার োক্াল আহমদ
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মুসার নদয়ক্ দপেয়ি নফয়র। বলল, ‘স্যার, নসয়িমার আনম এক্জি আগ্রহী দশিক্।
ফাইনটং দেভায়ব শুরু হয়লা এবং দশষ হয়লা, দেমি দৃশ্য আনম ক্খিও দদনখনি।’
বয়লই এক্টু দর্য়মই দস আবার শুরু ক্রল, ‘স্যার আপিার পনরচয় নজজ্ঞাসা ক্রার
অনধক্ার আমার দিই। আমার মাত্র এক্নট নজজ্ঞাসা। আনম বুঝয়ে পারনে, এনশয়া
বা উত্তর আনফ্রক্ার দক্াি দদয়শ আপিার বানড়। আপনি মুসনলম নক্িা?’
‘এটা জািার আগ্রহ দক্ি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘আমার জীবয়ি এটা এক্টা অনবস্মরেীয় ঘটিায়ো! ঘটিার িায়ক্
মুসনলম হয়ল েয়বির সায়র্ মানুয়ষর ক্ায়ে েল্প ক্রয়ে পারব। এ রক্ম সাহস ও
বীরত্ব দো আমরা বহুনদি আয়ে হানরয়য় দফয়লনে!’ দশষ নদয়ক্ োর আয়বয়ে ক্ন্ি
দভয়ঙ পড়ল।
ড্রাইভায়রর নিখাদ আয়বে আহমদ মুসায়ক্ও স্পশি ক্রল। আিমিা হয়য়
পড়ল দসও। হিাৎ ক্য়র োর সাময়ি দেি দুিঃখ-দবদিা, লাঞ্ছিা-আপমায়ির ক্ায়লা
দময়ঘ ঢাক্া এক্ নদেন্ত দভয়স উিল। দস এক্ দীঘি ক্ায়লা রাে। রাজবিনেক্
পরাধীিো, সাংস্কৃনেক্ আনধপেয, জ্ঞায়ির দদউনলয়াপািা মুসলমািয়দর চারনদক্
দর্য়ক্ নিনিষ্ট ক্য়রয়ে। োয়দর অসহায় আেিিাদ আক্াশয়ক্ ভারী ক্য়রয়ে। সৃনষ্ট
হয়য়য়ে ক্ান্নার সমুদ্র। বহু বেয়রর দাসয়ত্ব ভীরুো-ক্াপুরুষো হয়য় পয়ড়নেল
োয়দর চনরত্র-পবনশষ্ঠয। ড্রাইভায়রর আয়বে রুদ্ধ ক্ন্ি এই দুভিায়েযর নদয়ক্ই
ইংনেে ক্য়রয়ে। আহমদ মুসারও দুয়চায়খর দক্াে ভারী হয়য় উয়িনেল।
এক্টা নিরবো দিয়ম এয়সনেল। নিরবো ভাঙল আহমদ মুসা। বলল,
‘ড্রাইভার, আহমদ মুসা এই আয়মনরক্ায়েই ইনেহাস সৃনষ্ট ক্য়রয়ে, েুনমই দো
বলয়ল। দোমায়দর অবিাও নেনি পায়ট নদয়য়য়েি। োয়ক্ নিয়য় দো েবি ক্রয়ে
পার।’
‘স্যার, নেনি দো জানের েয়বির ধি। োর িাি সবার মার্ার উপয়র,
আক্ায়শ। োয়ক্ দদখার দসৌভােযও দক্ািনদি আমার হয়ব িা। োয়ক্ নিয়য় েবি
ক্রার মে দক্াি েল্প দিই। আজ দে েল্প সৃনষ্ট হয়য়য়ে, ো আমার জয়ে এক্
েয়বির ক্ানহিী।’ বলল ড্রাইভার।
‘হ্যাাঁ ড্রাইভার, আনম দোমার এক্ ভাই।’
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আল-হামদুনলল্লাহ, আল-হামদুনলল্লাহ। োহয়ল অয়িক্ আহমদ মুসা
পেনর হয়য়য়ে। োর সায়র্ এয়সয়ে এক্ উবির পনরয়বশও আমায়দর আয়মনরক্ায়।
আল-হামদুনলল্লাহ।’ আয়বে জনড়ে ক্য়ন্ি বলল ড্রাইভার।
োনড় হাইম হাইয়ক্য়লর বানড় রস ক্য়র চয়ল োনিল।
‘ড্রাইভার োনড় র্ামাও। আমরা এয়স দেনে।’ বয়ল আহমদ মুসা হাইম
হাইয়ক্য়লর বানড় দদনখয়য় নদল।
‘স্যনর’ বয়ল ড্রাইভার োনড় নপনেয়য় নিল। োরপর র্াডি নেট দর্য়ক্ দিয়ম
প্রয়বশ ক্রল লাল পার্য়র বাাঁধায়িা প্রাইয়ভট দরায়ড।
এনেয়য় চলল োনড় হাইম হাইয়ক্য়লর দেয়টর নদয়ক্।
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৩
আহমদ মুসা োনড়য়ে দিস নদয়য় দাাঁনড়য়য় নেল। দেয়ট দাাঁনড়য়য়নেল দুজি
নসনক্উনরনটর দলাক্।
হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি দবনরয়য় এল বানড়র দভের দর্য়ক্।
হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা দুজয়িই োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্।
দুজয়িরই প্রর্ম প্রনেনরয়া হয়লা, দেয়টর ওপায়র োনড়র উপর দিস নদয়য় দাাঁড়ায়িা
দলাক্নট অস্বাভানবক্ চনরয়ত্রর দক্াি মানুষ িয়। নিয়জর অজায়ন্তই োয়দর মি দেি
প্রসন্ন হয়য় উিল। েয়ব অবাক্ হয়লা আহমদ মুসার সুের ক্ানটং-এর সুযটয়ক্ ধুনল
ধুসনরে দদয়খ।
দভেয়র দাাঁনড়য়য়ই হাইম দবঞ্জানমি নসনক্উনরনটর দলাক্য়দর উয়েশ্য ক্য়র
বলল, ‘ওাঁয়ক্ আসয়ে দাও।’
হাইম দবঞ্জানময়ির পায়শ দাাঁড়ায়িা বারবািা ব্রাউয়ির দচায়খ-মুয়খ এক্টা
চাঞ্চলয দিয়ম এল। দস বলল নসনক্উনরনটয়দর উয়েশ্য, ‘সাচি ক্য়র দদয়খা দক্াি
অস্ত্রপানে আয়ে নক্িা।’
আহমদ মুসা দেয়ট এয়স দাাঁড়ায়ল এক্জি নসনক্উনরনট োয়ক্ সাচি ক্রল।
োর সাটি দক্াটি-পযায়ন্টর পয়ক্ট, দক্ামর, দশাডার দহালস্টার পেিন্ত সীমাবদ্ধ
র্াক্ল। সাচি ক্য়র দক্াি অস্ত্র দপল িা।
আহমদ মুসা দভেয়র প্রয়বশ ক্রল।
আহমদ মুসা নক্েু বলার আয়েই হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘গুড
ইভনিং, নম............। ওয়য়লক্াম।’
‘গুড ইভনিং। ধেবাদ। আনম আইজযাক্ দানিয়য়ল। িামটা দবাধ হয়
আয়েও বয়লনেলাম।’ মুখ ভরা হানস দটয়ি বলল আহমদ মুসা।
হাসল হাইম দবঞ্জানমিও। বলল, ‘স্যনর। এক্টু পরীক্ষা ক্রলাম দে, োাঁর
সায়র্ ক্র্া বয়লনে নেনিই এয়সয়েি নক্িা।
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হাইম দবঞ্জানমি ও আহমদ মুসা হ্যান্ডয়শক্ ক্রল।
হ্যান্ডয়শক্ ক্য়রই হাইম দবঞ্জানমি বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্ ইংনেে ক্য়র
আহমদ মুসায়ক্ বলল, ‘ইনি আমার বন্ধু ও আমায়দর পনরবায়রর শুভাক্াংখী।’
বারবারা ব্রাউি হাে বাড়াল আহমদ মুসার নদয়ক্ হ্যান্ডয়শয়ক্র জে।
আহমদ মুসার হাে িা বানড়য়য় উপায় নেল িা। ক্ারে, বলা োয়ব িা
বাধানট নক্।
আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউি হ্যান্ডয়শক্ ক্রল। এই সায়র্ বারবারা
ব্রাউি বলল, ‘আনম দবঞ্জানময়ির ক্ায়ে সব শুয়িনে। ওয়য়লক্াম। আনম ময়ি ক্নর,
আপিার সায়র্ দবঞ্জানমি পনরবায়রর এই সাক্ষাে গুরুত্বপূেি।’
‘ঈের আমায়দর সাহােয ক্রুি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আসুি বয়ল দভেয়র োবার জয়ে হাাঁটা শুরু ক্রল হাইম দবঞ্জানমি।
হাইম দবঞ্জানমি আয়ে আয়ে হাাঁটনেল।
দপেয়ি পাশাপানশ আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউি।
নেিজি এয়স ড্রইংরুয়ম বসল।
পাশাপানশ এক্ দসাফায় বসল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি।
োয়দর সাময়ি এক্ দসাফায় বসল আহমদ মুসা।
বয়স এক্টু সপ্রনভে দহয়স হাইম দবঞ্জানমি বলল আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয
ক্য়র, ‘এক্টা অপ্রয়য়াজিীয় প্রে নজজ্ঞাসা ক্নর নম. দানিয়য়ল?’
‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আপিার দক্াট-পযান্ট ধুনল-ধুসনরে হবার নচহ্ন দদখনে। পরার সময়
এমিটা র্াক্ার ক্র্া িয়।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
আহমদ মুসা দহয়স উিল। বলল, ‘নিক্ ধয়রয়েি। পরার সময় এমিটা
র্াক্ার ক্র্া িয়। নেলও িা।’
‘োহয়ল?’ নজজ্ঞাসা ক্রল হাইম দবঞ্জানমি।
‘পয়র্ আত্মরক্ষার জয়ে লড়াই ক্রয়ে হয়য়য়ে। দসজয়ে ধুলায়
েড়ােনড়ও দখয়ে হয়য়য়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নক্ বযাপার?’ প্রে ক্রল দুজয়িই নবস্ময়য় দচাখ ক্লায়প েুয়ল।
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আহমদ মুসা পয়র্র সব ঘটিা নবস্তানরে োয়দর জািাল।
‘সবিিাশ। সাংঘানেক্ নক্েু ঘটয়ে পারয়ো। অয়লৌনক্ক্ভায়ব আপনি
দবাঁয়চ দেয়েি। ঈের আপিায়ক্ সাহােয ক্য়রয়ে।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। োর
ক্য়ন্ি রায়জযর উয়দ্বে ঝয়র পড়ল।
বারবািা ব্রাউি নিরব। োর মুখ মনলি হয়য় উয়িয়ে। বুঝয়ে পারল, ইহুদী
দোয়য়ো সংিাই এটা ক্য়রয়ে। দক্ি োরা ক্রয়ব? ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার
েনদ ক্ারও সায়র্ সাক্ষাে ক্রয়ে চায়, োহয়ল োয়ে বাধা দদয়া হয়ব দক্ি?
োোড়া োয়দর দোয়য়ো নবভাে এ নমর্যাচার দক্ি ক্রল? দবঞ্জানমি নিনশ্চে
হয়য়য়ে এবং দসও নিউইয়ক্ি পুনলয়শ অনফয়স দটনলয়ফাি ক্য়র দজয়িয়ে ইয়ক্িনভল
নডনেট-এ নক্ংবা নিউইয়য়ক্ির দক্াি পুনলশ দজায়িই এযায়লি দশফার িায়ম দক্াি
পুনলশ অনফসার দিই। োহয়ল োয়দর ইহুদী দোয়য়ো সংিা মহানমর্যাচার দক্ি
ক্রল? এসব ঘটিার নপেয়ি নক্ োহয়ল আরও ঘটিা আয়ে ো বারবারারা জায়ি
িা? নক্ন্তু োই র্াক্, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবায়রর সায়র্ নমর্যাচার দক্ি?
এযায়লি দশফার েনদ নমর্যা হয়য় র্ায়ক্, োহয়ল োর বলা সব ক্র্াই নমর্যা হয়য়
োয়। নমর্যা হয়য় োয় ড. হাইম হাইয়ক্ল সম্পিয়ক্ দস ো বয়লয়ে োও!
বারবারা ব্রাউয়ির নচন্তায় দেদ িামল আহমদ মুসার ক্র্ার শয়ে। আহমদ
মুসা বলনেল হাইম দবঞ্জানময়ির ক্র্ার উত্তয়র, ‘হয়য়ো দময়র দফলাই োয়দর
টায়েিট, নক্ন্তু আপােে োরা আটক্ ক্রয়েই দচয়য়নেল আমায়ক্।’
‘োয়দরয়ক্ নক্ আপনি দচয়িি? োরা দক্ি আপিায়ক্ আটক্ ক্রে
দচয়য়নেল? দবঞ্জানমি বলল।
‘িা োয়দর ক্াউয়ক্ আনম নচনি িা। আনম এখায়ি আসয়ে িা পানর, আনম
আপিায়দর সায়র্ ক্র্া বলয়ে িা পানর, দসই বযবিাই োরা ক্রয়ে দচয়য়নেল।’
বলল আহমদ মুসা।
হিাৎ নবদুযে চময়ক্র মে হাইম দবঞ্জানময়ির ময়ি পড়ল োর সায়র্ দদখা
ক্রয়ে আসা নিউইয়য়ক্ির দসই ভূয়া পুনলশ অনফসার বয়ল প্রমানেে এযায়লি
দশফায়রর ক্র্া। নেনি বয়লনেয়লি দে, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর শত্রুরা আমায়দর
বাসার উপর দচাখ দরয়খয়ে। োরা আমায়দর সায়র্ও দদখা ক্রয়ে দচষ্টা ক্রয়ব।
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োহয়ল আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ দসই দদখা ক্রার পক্ষ এবং োয়ক্ নক্ এযায়লি
দশফায়রর দলায়ক্রাই বাধা নদয়য়নেল! এযায়লি দশফার দে ভূয়া ো প্রমানেে
হয়য়য়ে। োহয়ল আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ নিক্ পক্ষ? এ প্রয়ের জবাব োর ক্ায়ে
দিই।
হাইম দবঞ্জানমি ময়িায়োে নদল আহমদ মুসার নদয়ক্। আহমদ মুসার
ক্র্ার উত্তয়র বলল, ‘আপনি ওয়দর দচয়িি িা। দক্ি োহয়ল ওরা আপিায়ক্ বাধা
দদয়ব এখায়ি আসয়ে?’
‘দলাক্ নহসায়ব ওয়দর নচনি িা বয়ট, নক্ন্তু ওরা ক্ারা আনম জানি। আনম
নিউইয়য়ক্ি এয়স দেনদি দর্য়ক্ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর দক্ি নক্ভায়ব অন্তধিাি ঘটল,
োয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে নক্ ক্রা হয়য়য়ে, নক্ভায়ব োর সন্ধাি পাওয়া োয়ব, ইেযানদ
বযাপায়র সন্ধাি শুরু ক্য়রনে, দসনদি দর্য়ক্ই ওরা আমার প্রনে পয়দ বাধার সৃনষ্ট
ক্য়রয়ে। প্রর্ম নদয়িই রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বন্ধু
ড.জযাক্ব েখি ড. হাইয়ক্য়লর অন্তধিায়ির বযাপায়র আমায়ক্ ের্য নদনিয়লি, দস
সময় ড. জযাক্বয়ক্ হেযা ক্রার জয়ে োর উপর হামলা হয়। অস্ত্র ও দবামা
সনিে নেল বয়ল নবেনবদযালয়য়র দলায়ক্রা োয়ক্ ধরয়ে পায়রনি।’ এই ক্ানহিী
নদয়য় ক্র্া শুরু ক্য়র আহমদ মুসা নক্ভায়ব নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর বানড়য়ে
নেয়য়নেয়লি, নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট, োাঁর দময়য় নুমা ইয়াহুদ ও নপ,এ নলসা
নক্ভায়ব সহয়োনেো ক্রয়ে এনেয়য় এয়সনেয়ল, এই সহয়োনেো ক্রয়ে নেয়য়
নলসা নক্ভায়ব ওয়দর হায়ে নিহে হয় এবং সবয়শয়ষ বলল বালক্ জুনিয়ার
পযাক্ায়রর ক্ানহিী ও োর গুলীনবদ্ধ হবার ক্র্া।
হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির মেমুয়গ্ধর মে মুসার ক্র্া শুিনেল।
নবস্ময় ও উয়দ্বয়ে োয়দর দচায়খ-মুয়খ দিয়ম এয়সনেল অন্ধক্ায়রর এক্টা োয়া।
আহমদ মুসা র্াময়লও ওরা নক্েুক্ষে ক্র্া বলয়ে পারল িা। ওয়দর দচাখ আিার
মে দলয়েনেল আহমদ মুসার উপর।
এক্টু সময় নিয়য় হাইম দবঞ্জানমি ধীর ক্য়ন্ি বলল, ‘এে নক্েু ঘয়ট
দেয়ে? আহে-নিহে হওয়ার ঘটিাও ঘয়টয়ে? নক্ন্তু ...............।’
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হাইম দবঞ্জানমি ক্র্ার মাঝখায়ি আহমদ মুসা বয়ল উিল,
‘নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ অর্বা োাঁর দময়য় নুমা ইয়াহুয়দর
ক্ায়ে দটনলয়ফাি ক্য়র নবষয়টা আয়রা এক্টু জানুি। আমার অনুয়রাধ।’
আহমদ মুসা র্াময়েই বারবারা ব্রাউি বয়ল উিল, ‘আনম নুমা ইয়াহুদয়ক্
নচনি। দস েে বের নফলায়ডলনফয়া ক্যানম্পং-এ এয়সনেল নবেনবদযালয়য়র িপস
নিয়য়। পয়ির নদি আমরা এক্সায়র্ নেলাম। আনম োয়ক্ দটনলয়ফাি ক্রয়ে পানর।
আমার দমাবাইয়ল োর িাম্বার আয়ে।’
বয়লই বারবারা ব্রাউি ক্র্া বলার জয়ে এক্টু আড়ায়ল চয়ল দেল।
দশ নমনিট পর বারবারা ব্রাউি নফয়র এল হানসমুয়খ। বসয়ে বসয়ে বলল
আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘নম. দানিয়য়ল, নুমা ইয়াহুদ আপিার দেভায়ব প্রশংসা
ক্রল োয়ে ময়ি হয়লা আপনি ওর হৃদয় নসংহাসয়ির অনবসংবানদে নহয়রা।
‘ওসব ক্র্া পয়র বয়লা। এখি ক্ায়জর ক্র্ায় এস।’ বারবারা ব্রাউি
র্াময়েই ক্র্া বয়ল উিল হাইম দবঞ্জানমি।
‘বল নক্! ক্ায়জর ক্র্াই দো শুরু ক্য়রনে। বুঝয়ে পারনে িা, নুমা ইয়াহুদ
ও ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ায়ে নেনি শালিক্ দহামস ও আয়লক্জান্ডার
দশয়াজিয়িোর এর দোেফল, োাঁর সম্পয়ক্ি ওাঁরা আর নক্ বলয়ে পায়রি?’ বলল
বারবারা ব্রাউি।
‘েুনম নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ড ড. আয়াজ ইয়াহুদ স্যায়রর সায়র্ ক্র্া
বয়লে?’ হাইম দবঞ্জানমি নজজ্ঞাসা ক্রল।
‘হ্যাাঁ। নেনিও নলসা নিহে হওয়া, ড.জযাক্ব ও বালক্ আহে হওয়ার
নবষয়নট ক্িফামি ক্রয়লি। বলয়লি দে, োাঁর ক্াে দর্য়ক্ই দোমায়দর বাসার
নিক্ািা নিয়য়য়েি। নেনি আরও বলয়লি, েেটা পারা োয় আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্
সাহােয ক্রা উনচে। নেনি জািায়লি, এক্নট চর, োয়দরয়ক্ নেনি দচয়িি িা, ড.
হাইম হাইয়ক্য়লর অনুসন্ধাি, োর সম্পয়ক্ি ক্াউয়ক্ দক্াি ের্য দদয়া, এমিনক্
োর সম্পয়ক্ি আয়লাচিায়েও বাধা নদয়ি। এয়দর ভয়য়ই ড. হাইম হাইয়ক্য়লর
সন্ধায়ি দক্াি নক্েুই োরা ক্রয়ে পায়রনি। প্রর্মবায়রর মে আইজযাক্ দানিয়য়লই
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নিভিীক্ভায়ব এপয়র্ এনেয়য়য়েি। এখিও দক্াি বাধাই োর পর্য়রাধ ক্রয়ে
পায়রনি।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘এই েনদ হয় বযাপার, োহয়ল আমরা পুনলশয়ক্ খবর নদয়ে পানর।
আমরা োয়দর সাহােয নিয়ে পানর।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল।
‘হ্যাাঁ ও বযাপায়রও ড. আয়াজ আংয়ক্ল বয়লয়েি। নেনি বলয়লি, পুনলশ
োয়দর প্রয়য়াজিীয় সহয়োনেো ক্য়রনি। পুনলশয়ক্ও োরা নিনিয় ক্য়র
দরয়খয়ে।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘োহয়ল উধিেি পুনলশ ক্েৃপ
ি ক্ষয়ক্ নবষয়টা জািায়ে পানর।’ দসাজা হয়য়
বয়স দজায়রর সায়র্ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘দদখুি নম.হাইম দবঞ্জানমি, ড. হাইয়ক্য়লর সুি ও জীনবে উদ্ধার ক্রা
আমায়দর টায়েিট হওয়া উনচে। পুনলয়শর সবিস্তয়রই ওয়দর দলাক্ আয়ে। পুনলশ
েখি দজায়র-দশায়র এযাক্শয়ি োয়ব, পুনলয়শর মাধযয়মই ওরা খবর দপয়য় োয়ব।
েনদ দদয়খ ওরা ধরা পয়ড় োয়ি, োহয়ল অনভেুক্ত হওয়া দর্য়ক্ বাাঁচার জে ওরা
ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নচরেয়র োয়য়ব ক্য়র দফলয়ে পায়র।’ আহমদ মুসা বলল।
আহমদ মুসার দশষ ক্র্ায় দক্াঁয়প উিল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি
দুজয়িই। উয়দ্বে-আংেয়ক্ পান্ডুর হয়য় দেল োয়দর মুখ। বলল হাইম দবঞ্জানমি,
‘োহয়ল নক্ ক্রা োয়ব?’ োর ক্য়ণ্ঠ অসহায় সুর।
আহমদ মুসা বলল, ‘এগুয়ে হয়ব সন্তপিয়ি। এমি নক্ পুনলশয়ক্ও িা
জানিয়য়। দক্ৌশয়ল বা দে দক্াি মূয়লয ড. হাইম হাইয়ক্য়লর অবিাি জািয়ে হয়ব।
োরপর োাঁয়ক্ উদ্ধার।’
‘নক্ন্তু ক্নিি দানয়ত্ব দক্ দিয়ব? আমরা পারব?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘দসজয়ে আনম আপিায়দর ক্ায়ে এয়সনে। আনম আপিায়দর সাহােয
চাই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নক্ সাহােয?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ ওরা দক্ার্ায় দরয়খয়ে, এই ের্য জািয়ে হয়ব।
পুনলশ অনফসার েদ্ময়বয়শ ওরা আপিায়দর ক্ায়ে এয়সনেল। আমার নবোস ওরা
আবারও আসয়ব। ওরা দচষ্টা ক্রয়ব হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবায়রর সায়র্ সুসম্পক্ি
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বজায় রাখয়ে। আর এই সুয়োে নিয়ে হয়ব হাইম হাইয়ক্ল পনরবারয়ক্।’ আহমদ
মুসা বলল।
হাইম দবঞ্জানমি োক্াল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্। োরপর আহমদ
মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র প্রে ক্রল, ‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল, আপনি এে বড় দানয়ত্ব
দিয়বি দক্ি? আপিার দক্াি পনরচয় আমরা জানি িা।’
প্রয়ের সয়ে সয়েই জবাব নদল িা আহমদ মুসা। নক্েুক্ষে চুপ ক্য়র
র্াক্ল। োরপর ধীর ক্য়ণ্ঠ বলল,‘সংেে প্রে ক্য়রয়েি। পনরচয় োড়া এক্সায়র্
চলা োয় িা। নক্ন্তু পনরচয় নদয়ে সময় লােয়ব। োর আয়ে আপিায়দর আিা
আমার উপর বাড়য়ে হয়ব, আমার আিাও বাড়য়ে হয়ব আপিায়দর উপর। আনম
ভয় ক্নর আমার পনরচয় েনদ ওরা দপয়য় োয়, োহয়ল আমায়দর ক্ষনে ক্রয়ে পায়র
ওরা িািাভায়ব। আপােে পনরচয় োড়াও আমরা এক্সায়র্ এগুয়ে পানর। আপনি
চাি আপিার নপো উদ্ধার দহাক্, আনমও চাই ড. হাইম হাইয়ক্ল উদ্ধার দহাক্।’
‘মাফ ক্রয়বি। আয়ের প্রেটাই আবার ক্রনে। আমার নপো উদ্ধার হয়ল
আপিার নক্ লাভ? নিজ, দক্াি সয়েহ ক্য়র আনম এ ক্র্া বলনে িা। আমার
দক্ৌেূহল।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
এবারও সয়ে সয়ে উত্তর নদল িা আহমদ মুসা। েম্ভীর হয়য় উয়িয়ে
আহমদ মুসা। এক্টু দভয়ব নিয়য় বলল, ‘আনম দক্ি ড. হাইম হাইয়ক্ল উদ্ধার
দহাক্ চাই, এটা জািয়ে হয়ল জািা প্রয়য়াজি ওরা দক্ি ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্
আটক্ রাখয়ে চায়।’
হাইম দবঞ্জানময়ির দচাখ দুনট উিল হয়য় উিল। বলল, ‘হ্যাাঁ, দসটা দো
অবশ্যই জািার নবষয়।’
‘নম. হাইম দবঞ্জানমি আপনি জায়িি, আপিার নপো অেীয়ের নবোস ও
আচরে পনরেযাে ক্য়রয়েি। োর............।’
হাইম দবঞ্জানমি আহমদ মুসার ক্র্ার মাঝখায়ি বয়ল উিল, ‘এ নবষয়টা
আমরা সক্য়লই জানি। নক্ন্তু দক্ি এই পনরবেিি, দসটাই আমায়দর সক্য়লর প্রে।’
‘আনম েেদূর জানি, ড. হাইম হাইয়ক্ল োর জানের দক্াি নবয়শষ ক্াজ
এবং ক্ায়জর পন্থায়ক্ দময়ি নিয়ে পায়রিনি। শুধু দময়ি নিয়ে পায়রিনি িয়,
ধ্বংস টাওয়ার

86

জানের ঐ পন্থারই নেনি নবয়রাধী হয়য় দাাঁনড়য়য়নেয়লি এবং োর নিজ অেীয়ের
নেনি দবাধ হয় প্রনেনবধািও ক্রয়ে দচয়য়নেয়লি। জানের এক্টা নবয়শষ দোষ্ঠী
এটা দময়ি দিয়নি এবং নিনশ্চে হয়য়য়ে দে, ড.হাইয়ক্য়লর এই পনরবেিি এবং োর
প্রনেনবধাি ক্রার ময়িাভাব োয়দর ক্ষনে ক্রয়ব। এরাই ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্
আটক্ ক্য়র দরয়খয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
ভ্রুকনঞ্চে হয়য় উিল হাইম দবঞ্জানময়ির। পুনলশ অনফসার এযায়লি
দশফায়রর ক্র্া ময়ি পয়ড়য়ে োর। বয়লনেল দস, শত্রুরা ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্
নদয়য় নক্েু েয়র্যর বযাপায়র ক্িয়ফশি ক্রায়ে চায়, ো ইনেহাস দক্ বদয়ল দদয়ব।
এই ক্িয়ফশিই নক্ নম. আইজযাক্ দানিয়য়য়লর ভাষায় আব্বার প্রনেনবধািমূলক্
ক্াজ? নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ দসই ক্িয়ফশি বা প্রনোবধায়ির সুনবধায়ভােী
পক্ষ? হাইম দবঞ্জানমি োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘ওয়দর ক্ষনের
সুনবধায়ভােী পক্ষ নক্ আপনি বা আপিারা? আপিারা নক্ ক্িয়ফশি ক্রায়ে চাি
আব্বায়ক্ নদয়য়?’
‘ক্িয়ফশি শয়ে নবনস্মে হয়লা আহমদ মুসা। ময়ি পড়ল ‘স্পুটনিক্’-এর
দিয়া ড. হাইম হাইয়ক্য়লর ক্িয়ফশি দস্টটয়ময়ন্টর ক্র্া। হাইম দবঞ্জানমি নিনশ্চে
এই ‘ক্িয়ফশি’-এর নদয়ক্ই ইংনেে ক্য়রয়েি। নক্ন্তু হাইম দবঞ্জানময়ির দো এটা
জািার ক্র্া িয়। হয়ে পায়র পুনলশ অনফসায়রর েদ্ময়বয়শ আসা এযায়লি দশফার
দক্াি ফয়মি এই ক্র্া হাইম দবঞ্জানমিয়ক্ বয়লয়ে। বলল আহমদ মুসা হাইম
দবঞ্জানমিয়ক্ উয়েশ্য ক্য়র, ‘নম. হাইম দবঞ্জানমি, ক্িয়ফশি ক্রাবার প্রে দিই।
আেীয়ের প্রনেনবধাি নহসায়ব নিয়জই স্বেিঃস্ফুেভ
ি ায়ব দক্ার্াও ক্িয়ফশি
ক্য়রয়েি। এটাই ওয়দর ক্ায়ে োর সবয়চয়য় বড় অপরাধ। আর সুনবধায়ভােীর
ক্র্া বলয়েি! ড. হাইম হাইয়ক্ল ক্ারও সুনবধায়র্ি এই ক্িয়ফশি দদিনি, সেয
প্রক্ায়শর স্বায়র্িই নেনি এটা ক্য়রয়েি। আর সেয প্রক্াশ হয়ল এবং নমর্যার ভার
অপসৃে হয়ল ক্ারও িা ক্ায়রা দো উপক্ার হয়বই।’
‘বুঝলাম। নক্ন্তু প্রে হয়লা, আব্বা েনদ ক্িয়ফশি ক্য়র দফয়লই র্ায়ক্ি,
োহয়ল সবই দো দশষ। আটয়ক্ দরয়খয়ে দক্ি আব্বায়ক্ োহয়ল োরা?’ নজজ্ঞাসা
দবঞ্জানময়ির।
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‘আমার ময়ে এর দুয়টা ক্ারে। এক্, ক্িয়ফশয়ি সয়েযর এক্টা অংয়শর
মাত্র প্রক্াশ ঘয়টয়ে, সয়েযর সবটা িয়। অবনশষ্ট নসংহভাে সেযয়ক্ োরা ড. হাইম
হাইয়ক্লয়ক্ আটক্ রাখার মাধযয়ম দচয়প রাখয়ে চায়। দুই. ওরা ময়ি ক্য়র ড.
হাইম হাইয়ক্য়লর দসই ক্িয়ফশি োরা উদ্ধার ক্য়র এয়িয়ে। এর দক্াি ক্নপই
আর বাইয়র দিই। সুোরাং ড. হাইম হাইয়ক্ল এখি আটক্ র্াক্য়ল সেয প্রক্াশ
হওয়ার আর ভয় দিই। নক্ন্তু োরা জায়ি িা দে, ক্িয়ফশয়ির মূল ক্নপই বাইয়র
রয়য় দেয়ে। োরা ো উদ্ধার ক্য়রয়ে এবং আরও দেগুয়লা ধ্বংস ক্য়রয়ে দসগুয়লা
মূলটার িক্ল ক্নপ মাত্র।’ আহমদ মুসা বলল।
নবস্ময় ভরা দচায়খ হাইম দবঞ্জানমি বলল, ‘সেযটা’ নক্ নম. আইজযাক্
দানিয়য়ল? ক্িয়ফশয়ি নক্ আয়ে? সেযটা প্রক্াশ হয়ল এমি নক্ ঘটয়ব?’
‘এ প্রেগুয়লার উত্তর আজ র্াক্।
আপিার আব্বাই এর উত্তর ভায়লা নদয়ে পারয়বি। আপিার আব্বা
উদ্ধার হওয়া পেিন্ত এটুক অবনশষ্ট র্াক্।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আরও নক্েু অবনশষ্ট র্াক্ল। আপিার পনরচয় এখিও আমরা পাইনি।’
বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘পনরচয়য়র বযাপারটা এমি নক্েু িয় দে, দসজয়ে উমুখ হয়য় র্াক্য়ে
হয়ব।’ আহমদ মুসা বলল।
হাসল হাইম দবঞ্জানমি। বলল, পনরচয়য়র ময়ধয ‘এমি নক্েু’ িা র্াক্য়ল
পনরচয় প্রক্ায়শ ভয় ক্রয়েি িা নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল।’
‘আসুি, ক্ায়জর ক্র্ায় আনস। আমায়ক্ আপিারা সাহােয ক্রয়বি
নক্িা?’ বলল আহমদ মুসা।
েম্ভীর হয়লা হাইম দবঞ্জানমি। বলল, ‘এ নজজ্ঞাসা বরং আমায়দর। আমরা
আপিার সাহােয চাই নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল।’
‘ধেবাদ। আনম সাহােয নিয়ে এবং সাহােয নদয়েই এয়সনে নম. হাইম
দবঞ্জানমি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বলুি আমায়দর নক্ ক্রেীয়?’ নজজ্ঞাসা হাইম দবঞ্জানময়ির।
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‘এযায়লি দশফার মায়ি আপিার আব্বার আটক্ক্ারীরা দে আপিায়দর
সায়র্ দোোয়োে ক্য়রয়ে, এটা খুবই আিয়ের খবর। এখি ওয়দর সায়র্ আপিার
সম্পিক্ বৃনদ্ধ ক্রয়ে হয়ব এবং দজয়ি নিয়ে হয়ব, আপিার আব্বায়ক্ ওরা দক্ার্ায়
দরয়খয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
খুনশ হয়য় উিল হাইম দবঞ্জানমি। বলল, নিক্ পরামশি। আব্বার নিক্টবেিী
হবার এটাই সবয়চয়য় সহজ পর্। ইনেময়ধযই ওরা প্রস্তাব ক্য়রয়ে দে, আমায়দরয়ক্
আব্বার ক্ায়ে নিয়য় োয়ব। েয়ব দূর দর্য়ক্ দদখায়ব মাত্র, ক্র্া বলয়ে দদয়ব িা
এবং োর সায়র্ সাক্ষােও ক্রায়ব িা।’
আহমদ মুসা দারুি খুনশ হয়য় উিল। বলল, ‘র্যাংক্স েড। ওটুক েয়র্ষ্ট।
উিার র্াক্ার দলায়ক্শািটা জািয়ে পারয়লই হয়লা।’
‘িাম, নিক্ািা িা জািয়লও আমরা এটুক জািয়ে দপয়রনে, আংয়ক্ল ড.
হাইম হাইয়ক্লয়ক্ এক্টা মািনসক্ নচনক্ৎসা দক্য়ে রাখা হয়য়য়ে।’ বলল বারবারা
ব্রাউি।
‘মািনসক্ হাসপাোয়ল? ওরা বয়লয়ে?’ বয়ল উিল আহমদ মুসা।
‘নজ হ্যাাঁ। নেনি িানক্ অপ্রক্ৃনেি।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মািনসক্ হাসপাোয়ল দরয়খয়ে, এটা সেয।
নক্ন্তু অপ্রক্ৃনেি, এই ক্র্া ডাহা নমর্যা।’
‘আপনি এটা ময়ি ক্য়রি? আপিার ক্র্ায়ক্ ঈের সেয ক্রুি।’ প্রার্িিার
সুয়র বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘সুি ড. হাইম হাইয়ক্ল নিউইয়য়ক্ির দে মািনসক্ ডাক্তার দক্ৌশলেে
ক্ারয়ে মািনসক্ হাসপাোয়ল রাখার পরামশি নদয়য়নেল, আনম দস ডাক্তায়রর
বানড়য়ে নেয়য়নেলাম। নক্ন্তু পাইনি োয়ক্। ো বুয়ঝনে, নিউইয়ক্ি দর্য়ক্ োয়ক্
সনরয়য় দদয়া হয়য়য়ে।’
এরপর আহমদ মুসা বলল ডাক্তায়রর বানড়য়ে ওয়দর দলায়ক্রা োয়ক্
বেী বা হেযা ক্রার দচষ্টা ক্য়রনেল এবং সংঘয়ষি ওয়দর দুজি দলাক্ মারা োয়।
নবস্ময়য় দচাখ ক্পায়ল েুয়ল বারবারা ব্রাউি বলল, ‘ইনেময়ধয ওয়দর
দুজি দলাক্ মারা দেয়ে আপিার হায়ে?’
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‘আনম দুিঃনখে। িা মারয়ে পারয়ল ওখায়ি আমায়ক্ই লাশ হয়য় পয়ড়
র্াক্য়ে হয়ো।’ আহমদ মুসা বলল।
হাইম দবঞ্জানমি এক্র্ায় অংশ নিল িা। দস আয়ের প্রেই আবার ক্রল,
‘আপনি নিনশ্চে নম.দানিয়য়ল দে, আব্বা অপ্রক্ৃনেি হিনি?’ হাইম দবঞ্জানময়ির
ক্ণ্ঠ ক্ান্নার মে ভারী।
‘আনম নিনশ্চে নম. হাইম দবঞ্জানমি। আনম দে বালক্ পযাক্ায়রর ক্র্া
নক্েুক্ষে আয়ে বয়লনে, দস বালয়ক্র মা নময়সস পযাক্ার ঐ মািনসক্ ডাক্তায়রর
এক্জি পযায়সন্ট নেয়লি। নেনি নিজ ক্ায়ি ডাক্তারয়ক্ এ নবষয়য় আলাপ ক্রয়ে
শুয়িয়েি। োোড়া আনম রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ
ইয়াহুদসহ অয়িয়ক্র সায়র্ আয়লাচিা ক্য়র বুয়ঝনে, ড. হাইম হাইয়ক্ল সম্পূেি সুি
নেয়লি। োাঁর মািনসক্ দরায়ের ক্র্া ওরা েনড়য়য়য়ে োাঁর অন্তধিািয়ক্ েুনক্তসংেে
ক্রার জয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘র্যাংক্স েড। আপিার প্রনেনট ক্র্া ঈের সেয ক্রুি।’ বলল হাইম
দবঞ্জানমি। োর দুয়চাখ দখয়ক্ অশ্রু েনড়য়য় পড়নেল।
‘বারবারা ব্রাউি দবঞ্জানময়ির ক্াাঁয়ধ হাে রাখল োয়ক্ সান্ত্বিা দদয়ার
জয়ে।
সান্ত্বিার সুয়র িরম ক্য়ণ্ঠ আহমদ মুসা বলল, ‘পধেিয ধরুি। সব নিক্ হয়য়
োয়ব নম. হাইম দবঞ্জানমি। ড. হাইম হাইয়ক্য়লর মে সৎ-সিি বযানক্তর দক্উ
ক্ষনে ক্রয়ে পারয়ব িা। ঈেরও দো আয়েি।’
আহমদ মুসা এক্টু র্ামার পয়রই আবার বয়ল উিল, ‘নম. হাইম
দবঞ্জানমি, আনম চয়ল োবার পর র্ািায় এক্টা ডাইরী ক্রায়বি এই বয়ল দে,
‘এক্জি অপনরনচনে দলাক্ আমায়দর বাসায় এয়সনেল। ময়ি হয় দস ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর অন্তধিাি ঘটিার সায়র্ জনড়ে। োর দর্য়ক্ পনরবায়রর আরও ক্ষনের
আশংক্া ক্রনে।’
‘আপিার নবরুয়দ্ধ এই ডাইরী?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি
এক্ই সায়র্।
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‘হ্যাাঁ। োয়ে এযায়লি দশফাররা বুয়ঝ দে আপিারা োয়দর সায়র্ই
আয়েি। আনম এয়লও আমার সায়র্ ফলপ্রসু আয়লাচিা আপিায়দর হয়নি।’
আহমদ মুসা বলল।
নবস্ময়য় দচাখ ক্পায়ল েুয়লয়ে হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। বলল,
‘এই সুনবধার জয়ে আপিার মার্ায় এেবড় নবপদ দডয়ক্ আিয়বি?’
আহমদ মুসা নক্েু বলয়ে োনিল, এ সময় বাইয়র পহবচ-এর শে দশািা
দেল।
পহবচটা দ্রুে এনেয়য় আসয়ে। বলয়ে বলয়ে দভেয়র ঢুয়ক্ দেল।
আহমদ মুসারা নেিজিই উয়ি দাাঁড়াল।
হাইম দবঞ্জানমি ক্য়য়ক্ ধাপ এনেয়য় দেল বযাপার নক্ দদখার জয়ে। নক্ন্তু
দবনশ দূর দেয়ে হল িা।
ঝয়ড়র দবয়ে ড্রইংরুয়ম প্রয়বশ ক্রল ৪ জি অপনরনচে দলাক্ আর োয়দর
বাধা নদয়ে আসা দুজি নসনক্উনরনটর দলাক্।
ড্রইংরুয়ম প্রয়বশ ক্য়রই ওরা চারজি দসাজা হয়য় এয়স দাাঁড়াল আহমদ
মুসার সাময়ি। োয়দর হায়ের চার নরভলবার োরা োক্ ক্রল আহমদ মুসার
লয়ক্ষয। বলল োয়দর এক্জি নচৎক্ার ক্য়র, ‘আমায়দর সংজ্ঞাহীি ক্য়র োনড়য়ে
বন্ধ ক্য়র দরয়খ ময়ি ক্য়রনেয়ল এখায়ি ক্াজ দসয়র চয়ল োয়ব। নক্ন্তু ো আমরা
হয়ে নদনি িা। চল, এবার আমরা দোমায়ক্ নক্ ক্নর দদখয়ব।’
প্রর্য়ম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি আেংক্গ্রস্ত হয়য় পয়ড়নেল। নক্ন্তু
এখি বুঝয়ে পারল, এয়দরয়ক্ আহমদ মুসা োনড়য়ে বন্ধ ক্য়র এয়সনেল। এরা
এযায়লি দশফায়রর দলাক্। পাহারা নদয়ি োয়ে দক্উ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর
বানড়য়ে োর পনরবায়রর সায়র্ নমশয়ে িা পায়র। এয়দর দরাধ আইজযাক্
দানিয়য়য়লর উপর। আইজযাক্ দানিয়য়য়লর নিরাপত্তা নিয়য় উনদ্বগ্ন হয়য় পড়ল োরা
দুজয়িই। এর বাইয়রও বারবারা ব্রাউি দে নবষয়টা ভাবনেল ো হয়লা, এরা নিশ্চয়
ইহুদী দোয়য়ো সংিার দলাক্। নক্ন্তু োয়দর দস দচয়ি িা দক্ি? এয়দর নক্ অে
জায়োয় দর্য়ক্ আিা হয়য়য়ে! নক্ন্তু োয়ক্ বলা হয়নি দক্ি? হয়ে পায়র, বারবারা
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ব্রাউি ইহুদী দোয়য়ো সংিার নবোয়সর পরীক্ষায় উত্তিীি হয়ে পায়রনি। দসটাই
ভাল। এসব অস্বি ‘হাইড এন্ড সীক্’ দখলার ক্াজ োর দমায়টই পেে িয়।
আর আহমদ মুসা ওয়দর চারজিয়ক্ নচিয়ে দপয়রনেল। ওয়দর এক্জি
নচৎক্ার ক্য়র আহমদ মুসায়ক্ শাসায়িা দশষ হয়ল আহমদ মুসা হানসমুয়খ বলল,
‘দোমায়দর দো আমার প্রনে ক্ৃেজ্ঞ হওয়া উনচে দোমরা এখিও দবাঁয়চ আে এবং
এখায়ি আসার সুয়োে দপয়য়ে এজয়ে।’
ওরা চারজি দেয়ল-দবগুয়ি জ্বয়ল উিল আরও। ওয়দর েজিি-েজিয়ির
ময়ধয এক্জি োর নরভলবায়রর নিোয়র েজিিী দচয়প বলল, ‘আর এক্টু চাপয়লই
বুয়লট দোমার ক্পাল ফুয়টা ক্য়র মেজ লন্ড ভন্ড ক্য়র দদয়ব।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দোমার নরভলবায়রর গুলী আয়ে নক্িা
পরীক্ষা ক্য়রে?’
এক্র্া বলয়েই দলাক্নটই চময়ক্ উয়ি োর নরভলবার পরীক্ষা ক্রল।
গুলী দিই। োর দচাখ োিা-বড়া হয়য় উিল গুলী দিই দদয়খ। দস োক্াল অে
নেিজয়ির নদয়ক্। ওরা নেিজিও এয়ক্ এয়ক্ নরভলবার পরীক্ষা ক্রল।
প্রয়েযয়ক্রই দচাখ োিাবড়া হয়য় উিল নবস্ময়য়। ক্ারও নরভলবায়র গুলী দিই।
আহমদ মুসা ওয়দর নবপেিস্ত দচায়খর সাময়ি ঝুয়াঁ ক্ পয়ড় দুহাে নদয়য়
দুপায়য়র দমাজায় আটক্ায়িা দুনট নরভলবার দবর ক্য়র আিল। আহমদ মুসা সয়র
এল ড্রইংরুয়মর দরজার নদয়ক্। ওরা চারজিসহ হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা
ব্রাউিও এবার োর সাময়ি।
আহমদ মুসা োক্ ক্য়রয়ে োর নরভলবার দুয়টা ওয়দর চারজয়ির নদয়ক্।
বলল, ‘দদখয়ল দো িাটয়ক্র দৃশ্য নক্ভায়ব পায়ট দেল? দোমরা নক্ ক্য়র ধয়র
নিয়ল দে বুয়লট ভরা নরভলবারগুয়লা আনম দোমায়দর ক্ায়ে দফয়ল এয়সনে? মাত্র
মৃেযু ই এ ধরয়ির ভুলয়ক্ দডয়ক্ নিয়য় আয়স।’
ওয়দর চারজয়ির নবমুঢ় মুয়খ এবার আেংক্ দিয়ম এল। বলল, দদখ
আমরা সরক্ারী দলাক্। োয়য় হাে নদয়ল ভাল হয়ব িা। আমরা নিয়জ ক্নরনি।
সরক্ারী হুকম োনমল ক্রার জয়েই আমরা এয়সনেলাম।
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভয় ক্য়রা িা আমার নরভলবায়রর মূলযবাি
বুয়লট দোমায়দর জয়ে িয়। সামাে ক্য়টা পয়সার নবনিময়য় এয়সে আমায়ক্
মারয়ে। এই ধরয়ির খারাপ ক্াজ আর ক্য়রা িা।’
বয়লই আহমদ মুসা োক্াল নরভলবার দুয়টা পয়ক্য়ট দফয়ল োক্াল হাইম
দবঞ্জানময়ির নদয়ক্। বলল, ‘জানি আনম দবয়রায়ির পর আপিারা র্ািায় নেয়য় দক্স
ক্রয়বি দে, আনম আপিায়দর হুমনক্ নদয়ে বা হেযা ক্রয়ে এয়সনেলাম। েয়ব
আমার অনুয়রাধ এই চারজি িক্ল দোয়য়ো সম্পয়ক্িও র্ািায় অনভয়োে
ক্রয়বি। ওরা সরক্ারী দোয়য়োর দপাশায়ক্ এয়সনেল নিয়জয়দর উয়েশ্য সাধি
ক্রয়ে। এটা অপরাধ।’
হাইম দবঞ্জানমি ভালভায়ব োক্াল দলাক্ চারজয়ির নদয়ক্। নিক্ দো,
ওয়দর চারজয়িরই পরয়ি সরক্ারী দোয়য়ো দপাশাক্।
আহমদ মুসা র্াময়েই ওয়দর চারজয়ির এক্জি বয়ল উিল, ‘নমর্যা
ক্র্া। সরক্ারী হুকয়মই আমরা এয়সনে।’
‘সরক্ারী দক্াি দলায়ক্র হুকম হয়েই পায়র। নক্ন্তু দসটা সরক্ারী হুকম
িয় এবং দোমরা সরক্ারী দলাক্ িও। নফলায়ডলনফয়ার পুনলশ প্রধািয়ক্ নজজ্ঞাসা
ক্রয়লই এটা জািা োয়ব।’ বলল আহমদ মুসা।
োরপর আহমদ মুসা ‘সক্লয়ক্ গুডবাই’ বয়ল ড্রইংরুম দর্য়ক্ দবনরয়য়
এল।
আহমদ মুসার পরপর দবনরয়য় দেল ওরা চারজিই। োবার সময়
দবঞ্জানমিয়ক্ বলল, ‘স্যনর স্যার আমরা শয়োিটায়ক্ আটক্ায়ে পানরনি।
আপিায়দর দক্াি ক্ষনে ক্য়রনি দো? ভীষে চালাক্ আর ধনড়বাজ দলাক্টা। আমরা
এয়স পয়ড় ভালই হয়য়য়ে। চয়ল দেয়ে বাধয হয়লা।’
‘আপিায়দরয়ক্ এই দানয়ত্ব নদয়য়নেল দক্? নজজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউয়ির।
‘দুিঃনখে, আমরা বলয়ে পারব িা মযাডাম।’ বয়ল োরা চারজি দবনরয়য়
দেল ড্রইংরুম দর্য়ক্।
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ওরা চয়ল দেয়ল বারবারা ব্রাউি বলল, ‘দবঞ্জানমি েুনম এক্টু দাাঁড়াও।
আনম এক্টা দটনলয়ফাি ক্য়র আনস।’ বয়ল দমাবাইল নিয়য় দটনলয়ফাি োইয়ডর
দখাাঁয়জ হাইম দবঞ্জানময়ির ঘয়র দেল।
নমনিট নেয়িক্ পর নফয়র এল বারবারা ব্রাউি। োরপর দস ও হাইম
দবঞ্জানমি দসাফায় নফয়র এয়স পাশাপানশ বসল। বারবারা ব্রাউিই প্রর্ম ক্র্ায়
বলল, ‘অয়িক্ প্রয়েরই সমাধাি আজ হয়লা দবঞ্জানমি। নম.আইজযাক্ দানিয়য়ল
নিক্ই বয়লয়েি, এরা চারজিই ভূয়া দোয়য়ো। আনম নফলায়ডলনফয়ার পুনলশ
প্রধাি নম. দটলায়রর ক্ায়ে দটনলয়ফাি ক্য়রনেলাম। নেনি দখাাঁজ নিয়য় জািায়লি,
দক্াি ওয়াচার বা দোয়য়োয়ক্ ড. হাইয়ক্য়লর বাসায় পািায়িা হয়নি আজ।’
‘োহয়ল এই প্রোরোমূলক্ ক্াজ ক্রল দক্?’ নজজ্ঞাসা হাইম
দবঞ্জানময়ির।
‘োরা এযায়লি দশফারয়ক্ পুনলশ অনফসার সানজয়য়নেল, োরাই
সানজয়য়য়ে এয়দরয়ক্ও।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘নক্ন্তু আশ্চেি হনি, আইজযাক্ দানিয়য়ল এয়দর নিক্ নিক্ নচয়ি দফলল নক্
ক্য়র!’ হাইম দবঞ্জানমি বলল।
‘আইজযাক্ দানিয়য়ল সাধারে দক্উ িয় বয়লই আনম ময়ি ক্নর। দদখয়ল
িা, ওরা চারজি োয়ক্ নঘয়র দফলল, েখি োর দচায়খ-মুয়খ ভয়য়র সামাে দক্াি
প্রক্াশ ঘয়টনি। আর দদখ ওয়দর নরভলবার আয়েই খানল ক্য়র ওখায়ি দরয়খ
এয়সনেল। নক্ নবস্ময়ক্র দুরদৃনষ্ট। আয়রক্টা বযাপার, োাঁয়ক্ সাচি ক্য়র োর
পয়ক্য়টর নরভলবার দেয়ট দরয়খ দদয়া হয়য়য়ে। নক্ন্তু আমরা নক্ ক্ল্পিা ক্রয়ে
দপয়রনে দে, োর দুয়মাজার সায়র্ দোজা রয়য়য়ে আয়রা দুনট নরভলবার! এখায়িও
অদ্ভুে দুরদৃনষ্টর পনরচয় নদয়য়য়েি। আমার ..................।’ দশষ ক্রয়ে পারয়লা
িা বারবারা ব্রাউি োর ক্র্া।
োর ক্র্ার মাঝখয়িই হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘নক্ন্তু এখায়ি দস নক্
আমায়দর সায়র্ প্রোরো ক্য়রনি? দস আমায়দর সাচিয়ক্ ফাাঁনক্ নদয়য়য়ে, অস্ত্র নিয়য়
প্রয়বশ ক্য়রয়ে।’
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‘দোমার ক্র্া এক্নদক্ নদয়য় নিক্। নক্ন্তু প্রয়য়াজয়িই এটা দস ক্য়রয়ে।
আমরা দো দভয়বনে আমায়দর ক্র্া। নক্ন্তু নেনি দভয়বয়েি আমায়দর নবষয় োড়াও
োর আরও শত্রুর ক্র্া। সুোরাং োয়ক্ প্রস্তুে র্াক্য়ে হয়য়য়ে। ো দে নিক্ ো
প্রমােই হয়লা।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘নিক্ বয়লে বারবারা। ওয়দর এক্টা ক্য়র নরভলবার খালী ক্য়র
দরয়খনেল। ওয়দর ক্ায়ে আরও নরভলবার েনদ র্াক্য়ো।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল।
হাইম দবঞ্জানমি এক্টু দর্য়মই আবার বলা শুরু ক্রল, ‘দদখ আইজযাক্
দানিয়য়ল দক্মি চালাক্। োর সায়র্ আমায়দর সম্পয়ক্ির নবষয়টা ওয়দর
চারজিয়ক্ জািয়ে নদল িা, বরং নবপরীেটাই বুনঝয়য় নদল োর নবরুয়দ্ধ র্ািায়
দক্স ক্রার প্রসেনট অেভায়ব ঘুনরয়য় বয়ল।’
‘োর মায়ি োর দৃনষ্ট দদখ সব নদয়ক্ই আয়ে। আবার দদখ দেমি োর
বুনদ্ধ, দেমনি এক্সপাটি দদখ ফাইনটং-এও। আমার ময়ি হয়ি, নুমা ইয়াহুদ োাঁর
সম্পয়ক্ি ো বয়লয়ে, োর দচয়য়ও নেনি বড়। দদখ এক্ নসনটং-এই নেনি আমায়দর
সাময়ির অন্ধক্ারয়ক্ এক্দম স্বি, ঝরঝয়র ক্য়র নদয়য়য়েি।’ বলল বারবারা
ব্রাউি।
‘নিক্ বয়লে। আমার আিে লােয়ে, আব্বার উদ্ধায়র োর মে দলায়ক্র
সাহােয পাব। এখি বল বারবারা, আমরা এগুয়বা নক্ভায়ব। আমায়দর উপর
দানয়ত্ব হয়লা, এযায়লি দশফারয়দর মাধযয়ম আমায়দর আব্বার অবিাি জািার
বযবিা ক্রা। এখি দক্মি ক্য়র ওয়দর সায়র্ দোোয়োে ক্রব।’ হাইম দবঞ্জানমি
বলল।
‘নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর নম. ফ্রানিয়সর সায়র্ দোোয়োে ক্রয়ে
হয়ব। নেনি সব বযবিা ক্রয়বি বয়ল ময়ি হয়।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘নিক্ আয়ে ক্ালই নম. ফ্রানিয়সর সায়র্ দোোয়োে ক্রব। দরক্ার হয়ল
নিউইয়ক্ি োব।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘নিক্ আয়ে দবঞ্জানমি। আনম োহয়ল এখি উনি।’ বারবারা ব্রাউি বলল।
‘িা চল, নডিার দখয়য় োয়ব। দটনবয়ল দবাধ হয় দরনড।’ বয়ল উয়ি দাাঁড়াল
হাইম দবঞ্জানমি।
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বারবারা ব্রাউিও উয়ি দাাঁড়াল।

আজর ওয়াইজমযায়ির সাময়ির দটনবয়লর ওপায়শ বয়সনেল নবল
পুলমযাি।
নবল পুলমযাি ওয়াডি নফ্রডম আনমি (WFA) ও ইহুদী দোয়য়ো সংিার
নিউইয়ক্ি অনফয়সর প্রধাি সমন্বয়ক্ারী।
ক্র্া বলনেল নবল পুলমযাি, ‘স্যার আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ এ পেিন্ত দে
ক্য়জি দদয়খয়ে, োয়দর বেিিা দর্য়ক্ নিনশ্চে প্রমানিে হয় িা দে নেনিই আহমদ
মুসা।’
‘নক্ন্তু োর প্রনেনট ক্াজ প্রমাে ক্য়র দে দস আহমদ মুসা িা হয়য় পায়র
িা।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি।
‘ো নিক্ স্যার। অবশ্য আহমদ মুসা েদ্ময়বশ ধরয়ে উস্তাদ। সাধারে
েদ্ময়বয়শও দস নিয়জয়ক্ পায়ট দফলয়ে পায়র। নবয়শষ ক্য়র খুব অভযস্ত দচাখ িা
হয়ল োর েদ্ময়বশ ধরা মুশনক্ল। অেএব আনম ময়ি ক্নর, োয়ক্ আহমদ মুসা
নহসায়ব ধয়রই আমায়দর অগ্রসর হওয়া দরক্ার।’ নবল পুলমযাি বলল।
‘েনদ ো ধয়র নিয়ে হয়, োহয়ল দসটা এক্ নবপয়দর ক্র্া। ক্ারে মানক্িি
সরক্ার ও প্রসাশয়ির সক্ল পেিায়য়র দস সহয়োনেো পায়ব। েবু নক্ন্তু এ লড়াইয়য়
আমায়দর নজেয়ে হয়ব পুলমযাি।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি।
‘অবশ্যই স্যার। নিউইয়য়ক্ির নলবানট টাওয়ার ও দডয়মারযানস টাওয়ার
ধ্বংয়সর সেযটা েনদ প্রক্াশ হয়য় পয়ড়, োহয়ল স্যার ইহুদীবদীরা আবার দরামাি
েুয়ের মে অন্ধক্ার েুয়ে নফয়র োয়ব। সুেরাং দে দক্াি মূয়লয সয়েযর প্রক্াশ দরাধ
ক্রয়ে হয়ব।’ নবল পুলমযাি বলল।
‘ঈেরয়ক্ ধেবাদ দে, স্পুটনিয়ক্র দোোড় ক্রা সব ডকয়মন্ট আমরা
ধ্বংস ক্রয়ে দপয়রনে এবং অবনশষ্ট দেগুয়লা ওয়দর হায়ে নেল, দসগুয়লার সবটাই
আমায়দর হায়ে এয়স দেয়ে। িা হয়ল আমরা মহানবপয়দ পয়ড় দেোম। দস
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ডকয়মন্টগুয়লা ওরা হানরয়য়য়ে বয়লই দখাদ আহমদ মুসাই পােয়লর মে েুয়ট
এয়সয়ে ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি। ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দপয়ল নক্েু
গুরুত্বপূেি ডকয়মন্ট োরা িেুি ক্য়র পেনর ক্রয়ে পারয়ব। সুোরাং দেভায়বই
দহাক্ ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ আড়ায়ল রাখয়ে হয়ব। োয়ক্ িা দপয়ল আহমদ মুসারা
এক্ ইনঞ্চও সাময়ি এগুয়ে পারয়ব িা।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি।
‘মাফ ক্রয়বি স্যার। দদখা োয়ি ড. হাইম হাইয়ক্ল প্রক্ৃে অয়র্িই
আমায়দর জানের জয়ে এক্ নবপিিক্ দবাঝা হয়য় দাাঁনড়য়য়য়ে। আমায়দর
এখিক্ার সব শনক্তই োয়ক্ আড়ায়ল রাখার দচষ্টায় বযানয়ে হয়ি। এই অবিায়
এই দবাঝা আমায়দর জানেয়দহ দর্য়ক্ দঝয়ড় দফলার ময়ধযই জানের ক্লযাে।’ নবল
পুলমযাি বলল।
‘দক্াি আয়মনরক্ায়ির ক্ায়ে েুনম ক্খিই এ ধরয়ির ক্র্া বলয়ব িা।
দক্াি আয়মনরক্াি ইহুদীর ক্ায়ে দো িয়ই। েেনদি মানক্িি রাে র্াক্য়ব েেনদি
হাইম সলমি মানক্িিীয়দর ময়ধয দবাঁয়চ র্াক্য়ব এবং হাইম পনরবারও জােীয়
সম্মায়ির এক্ দক্েিল নহসায়ব বেিমাি র্াক্য়ব। েনদ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নক্েু
হয়, োহয়ল আজ িা হয় ক্াল ো প্রক্াশ পায়বই। েখি দে প্রনেনরয়া হয়ব দসটা
আমরা ইহুদীবাদীরা বহি ক্রয়ে পারয়বা িা। অেভায়ব োয়ক্ ধীর প্রনরয়ায় মুয়ে
দফলয়ে হয়ব। অবশ্যই োয়ক্ আড়াল ক্রার দশষ রক্ষা েনদ িাই হয়, োহয়ল আশু
জােীয় স্বার্িয়ক্ই বড় ক্য়র দদখব। োয়ক্ সনরয়য় দদয়ার দরক্ার হয়ল সনরয়য়ই
দদব।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি।
‘ধেবাদ স্যার। োয়ক্ শুধু পােল প্রমাে ক্রা িয়, সনেযই পােয়ল
পনরেে ক্রার ক্াজটাই সবয়চয়য় অগ্রানধক্ার নদয়ে হয়ব। দক্ি এই ক্াজটা
আমরা ক্রয়ে পারনে িা।’ নবল পুলমযাি বলল।
‘এই ক্াজ আমরা প্রর্ম দর্য়ক্ শুরু ক্য়রনে। নক্ন্তু ডাক্তারয়দর বক্তবয
হয়লা ড. হাইয়ক্ল অেযন্ত শক্ত মি ও নিখাদ চনরয়ত্রর দলাক্। ঈেরমুনখো োর
এেই দৃঢ় দে, োর মিয়ক্, নচন্তায়ক্ নবনেন্ন ও বহুমুখী ক্রার দক্াি পন্থাই এখিও
সফল হয়নি। এই দচষ্টা আমায়দর জানর আয়ে। আমরা সম্প্রনে োর দব্রয়ির উপর
ইয়লক্ট্রনিক্ ওয়য়ভয়ক্ ক্ােিক্র ক্রার দচষ্টা শুরু ক্য়রনে। এই দচষ্টা েনদ েয়র্ষ্ট
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পনরমায়ে সফল হয়, োহয়ল োর নচন্তা-পদ্ধনেয়ক্ নবক্ৃে ক্রা সম্ভব হয়ব।’ বলল
আজর ওয়াইজমযাি।
‘ধেবাদ স্যার। স্যার আয়রক্টা ক্র্া। আহমদ মুসায়ক্ ‘শুট এট সাইট’
এর নিয়দিশ নদি। এটা প্রমাে হয়য়য়ে, োয়ক্ বেী ক্য়র আমরা এাঁয়ট উিয়ে পারনে
িা, অেীয়েও পানরনি। সুেরাং োয়ক্ বেী িয় দদখামাত্র হেযার নিয়দিশ নদি।’
নবল পুলমযাি বলল।
‘নিক্ বয়লে নবল। আনমও এ রক্মই ভাবনে। আমরা েনদ এেনদি এ
নসদ্ধান্ত নিোম, োহয়ল অয়িক্ আয়েই আমরা আহমদ মুসার হাে দর্য়ক্ মুনক্ত
দপোম। আমায়দর......................।’
ক্য়ক্ষর দরজায় এয়স দাাঁড়াল আজর ওয়াইজমযায়ির পায়সিািাল
দসয়রটারী। বলল আজর ওয়াইজমযািয়ক্, ‘স্যার পুনলশ অনফসার এযায়লি
দশফার ও রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র নডয়রটর নম. ফ্রানিস এয়সয়েি।’
‘ওাঁয়দর নিয়য় এস।’ নিয়দিশ নদল আজর ওয়াইজমযাি।
‘নফলায়ডলনফয়ার দক্াি খবর আয়ে স্যার।’ নজজ্ঞাসা ক্রল নবল
পুলমযাি।
‘ঐ বযাপায়রই আসয়েি এযায়লি দশফার ও ফ্রানিস। বলল
ওয়াইজমযাি।
ক্য়ক্ষ প্রয়বশ ক্রল ফ্রানিস ও এযায়লি দশফার।
োরা ক্য়ক্ষ প্রয়বশ ক্য়র আজর ওয়াইজমযািয়ক্ রাজাসুলভ দীঘি বাও
ক্রল।
আজর ওয়াইজমযাি োয়দর ইংনেে ক্রয়ল োরা বসল নেয়য় নবল
পুলমযায়ির বাম পায়শ পাশাপানশ।
ওরা বসয়েই আজর ওয়াইজমযাি দচয়ায়র দহলাি নদয়য় োক্াল এযায়লি
দশফায়রর নদয়ক্। বলল,‘নম. দশফার বলুি নফলায়ডলনফয়ার খবর নক্?’
এযায়লি দশফায়রর প্রক্ৃে িাম দজায়সফ এরাম। নেনি ইয়ক্িনভল
নডনেয়টর ইিয়ভনস্টয়েনটভ অনফসার। দসনদি এযায়লি দশফার িাম নিয়য়
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নফলায়ডলনফয়ায় ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বাসায় নেয়য়নেয়লি। দস এক্জি ক্ট্টর
ইহুদীবাদী।
‘স্যার আজই আনম নফলায়ডলনফয়া দর্য়ক্ জািয়ে দপয়রনে, বারবারা
ব্রাউি আমায়দর সহয়োনেো ক্রয়ে অস্বীক্ার ক্য়রয়ে।’ আজর ওয়াইজমযায়ির
প্রয়ের উত্তয়র বলল ‘এযায়লি দশফার ওরয়ফ দজায়সফ এরাম।’
‘োর মায়ি দসনদি আইজযাক্ দানিয়য়ল ড. হাইম হাইয়ক্য়লর দেয়ল
হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ নক্ আলাপ ক্য়রয়ে োর নক্েুই আমরা জািয়ে পানরনি!’
আহে ক্য়ন্ি নজজ্ঞাসা ক্রল আজর ওয়াইজমযাি।
‘নজ হ্যাাঁ, বারবারা ব্রাউি জানিয়য় নদয়য়য়ে, হাইম পনরবায়রর নবরুয়দ্ধ োয়
এমি দক্াি ক্াজ দস ক্রয়ে পারয়ব িা এবং দসনদয়ির আয়লাচিা সম্পয়ক্িও দস
দক্াি ক্র্া বলয়ব িা। েয়ব এটুক বয়লয়ে দে, এযায়লি দশফায়রর প্রস্তায়ব হাইম
দবঞ্জানমি রাজী আয়ে এবং হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ দদখা ক্রয়ে আসা আইজযাক্
দানিয়য়ল দলাক্নটয়ক্ দস সয়েয়হর দচায়খ দদখয়ে। দস দক্স ক্য়রয়ে এ ক্ারয়েই।’
বলল এযায়লি দশফার।
‘বারবারা ব্রাউয়ির এ পনরবেিয়ির ক্ারে নক্? দস দো এক্জি ভায়লা
ইহুদী দোয়য়ো ক্মিী।’ আজর ওয়াইজমযাি বলল।
‘দস জানিয়য়য়ে এটা োর িীনেেে নসদ্ধান্ত। হাইম পনরবায়রর সম্পনক্িে
দক্াি নক্েুই দস নিয়জয়ক্ জনড়ে ক্রয়ব িা।’ এযায়লি দশফার জািাল।
‘দদখা োয়ি হাইম দবঞ্জানমি আসার পরই োর এ পনরবেিি। ক্ারে
নক্?’ আবার প্রে ক্রল আজর ওয়াইজমযাি।
‘স্যার অয়িয়ক্ই ভাবয়েি দপ্রম ঘনটে দক্াি বযাপার রয়য়য়ে এর দপেয়ি।
দস হয়য়ো ময়ি ক্রয়ে দবঞ্জানময়ির উপর দক্াি দোয়য়োনেরী ক্রা োর নিক্ হয়ব
িা। এ রক্ম নক্েু ঘয়টয়ে বয়ল ময়ি ক্রা হয়ি।’ বলল এযায়লি দশফার।
এযায়লি দশফার র্াময়েই আজর ওয়াইজমযাি বয়ল উিল, ‘োর এই
পনরবেিি বা দক্াি প্রক্ার িুিয়ক্া দসনন্টয়মন্ট গ্রহেয়োেয িয়। োর বযাপায়র
আমরা পয়র ভাবব।’ বয়ল আজর ওয়াইজমযাি োক্াল ফ্রানিয়সর নদয়ক্। বলল,
‘নম. ফ্রানিস হাইম পনরবায়রর সায়র্ দোোয়োয়ের বযাপারটা সবাইয়ক্ বলুি।’
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রাব্বানিক্ নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর দিইল ফ্রানিস িয়ড়-চয়ড় বয়স
বলল, ‘হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ আমরা দদখা ক্য়র আসার পর হাইম দবঞ্জানমিই
আমার সায়র্ প্রর্ম দোোয়োে ক্য়রয়ে। প্রর্ম নদয়িই দস বয়লয়ে, এযায়লি
দশফায়রর দদয়া প্রস্তাব অনুসায়র আমায়দর দদখা ক্রার বযবিা ক্রুি। এরপর
আরও নেিবার দস দটনলয়ফাি ক্য়রয়ে। প্রনেবায়রই দস ঐ বযাপায়র দজার োনেদ
নদয়য়য়ে। অবধেি হয়য় পয়ড়য়ে োরা। এ বযাপায়র দক্াি নসদ্ধান্ত িা নিয়ল োয়দর
বুনঝয়য় রাখা োয়ি িা।’
দিইল ফ্রানিস র্াময়ল আজর ওয়াইজমযাি নবল পুলমযািয়ক্ বলল,
‘েুনমও দো বযাপারটা জাি। েুনম নক্ ভাবে বল।’
‘নজ স্যার, আনম সব শুয়িনে। আনম োয়দর অবধেি হওয়াটায়ক্ পেে
ক্রনে িা। এযায়লি দশফার দে প্রস্তাব নদয়য় এয়সয়েি, আমরা ো আমায়দর সুনবধা
অনুোরী বাস্তবায়ি ক্রব। দদখা ক্রায়িার বযাপারটায়ক্ েেটা পারা োয় আনম
‘নড’দল’ ক্রায়িার পক্ষপােী।’ নবল পুলমযাি বলল।
আজর ওয়াইজমযাি আবার োক্াল এযায়লি দশফায়রর নদয়ক্। বলল,
‘দজায়সফ এরাম েুনম এ বযাপায়র নক্ বলয়ে চাও?’
দজায়সফ এরাম ওরয়ফ এযায়লি দশফার োক্াল আজর ওয়াইজমযায়ির
নদয়ক্। বলল, ‘স্যার আমার হাইম পনরবারয়ক্ এই প্রস্তাব দদওয়ার আসল ক্ারে
হয়লা োয়দর শান্ত রাখা, আমায়দর হায়ে রাখা। োয়ে এ নিয়য় োরা পহবচ িা
বাধায়। এ দৃনষ্টয়ক্াে দর্য়ক্ স্যার আনম ময়ি ক্নর, ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দদখার
ওয়দর সুয়োে দদয়া দরক্ার। দদখা হয়ল োরা নিনশ্চে হয়ব দে, ড. হাইম হাইয়ক্ল
দবাঁয়চ আয়েি। নেনি অসুি। োর নচনক্ৎসা হয়ি। োরা এ নিয়য় দক্াি উচ্চবাচয
ক্রার প্রয়য়াজি অনুভব ক্রয়ব িা। এয়ে আমায়দর ক্ায়জর সুনবধা হয়ব।’ র্ামল
পুনলশ অনফসার দজায়সফ এরাম।
আজর ওয়াইজমযাি এবার দসাজা হয়য় বসল। বলল, ‘হাইম পনরবারয়ক্
দদয়া আমায়দর প্রস্তাব নিয়য় আমরা নক্ ক্রব, এ বযাপায়র দোমায়দর প্রয়েযয়ক্র
ক্র্ার দপেয়িই েুনক্ত আয়ে। নক্ন্তু দোমরা দক্উই বারবারা ব্রাউয়ির পনরবেিয়ির
নবষয়টায়ক্ সাময়ি দরয়খ হাইম পনরবার সম্পিয়ক্ আমায়দর ক্রেীয় নবচারধ্বংস টাওয়ার
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নবয়বচিা ক্য়র দদখনি। বারবারা ব্রাউয়ির এই পনরবেিি দোট নবষয় িয়। োর
নচন্তা-ধারার এই পনরবেিয়ির মে হাইম পনরবায়রর নচন্তা ধারায় দক্াি পনরবেিি
এয়সয়ে নক্িা আমরা জািয়ে পারনে িা। েেনদি এটা জািা িা োয়ব েেনদি
হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ োর পনরবারয়ক্ দদখা ক্রায়িা োয়ব িা।’
‘নক্ন্তু স্যার দবনশ নদি দদনর হয়ল ক্রয়ল োরা নবরক্ত হয়ব, নবক্ষুব্ধ হয়ব
এবং পধেিযহারা হয়ল এই নবষয়টা সরক্ার ও সংবাদপ্রয়ত্রর ক্ায়ে চয়ল দেয়ে
পায়র।’ বলল দিইল ফ্রানিস।
‘নক্ন্তু নম. ফ্রানিস, এমি ধরয়ির নক্েু োয়ে োরা িা ক্রয়ে পায়র োর
বযবিা ক্রা োয়ব। নক্ন্তু দদখা ক্রার পর দক্উ েনদ দহাস্টাইল হয়, নক্ংবা
দহাস্টাইল ক্াউয়ক্ েনদ দদখা ক্রায়িা হয়, োহয়ল দে ক্ষনে হয়ব োর
প্রনেনবধায়ির দক্াি পর্ই র্াক্য়ব িা। োর ফয়ল দোটা িযাি আমায়দর ভন্ডুল
হয়য় োয়ব। দে দক্াি মূয়লযই এটা হয়ে দদয়া োয়ব িা।’ বলল আজর
ওয়াইজমযাি।
‘স্যার নিক্ই বয়লয়েি। নক্ন্তু স্যার এখি ওয়দর মুখ বন্ধ ক্রা োয়ব
নক্ভায়ব?’ বলল দিইল ফ্রানিস।
‘খুব সহয়জ। নবল পুলমযাি এক্নদি োয়ব নফলায়ডলনফয়ায় ড. হাইম
হাইয়ক্য়লর বানড়য়ে। বলয়ব দবঞ্জানমিয়ক্ শত্রুপয়ক্ষর সায়র্ দেি পয়রাক্ষ ও
প্রেযক্ষ দক্ািভায়বই োরা দোোয়োে িা ক্য়র। অের্া েনদ হয় োহয়ল োরাও
নবপয়দ পড়য়ব, ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ও দময়র দফলয়ব। োয়দর আচরয়ের উপরই
নিভির ক্রয়ব ক্য়ব ক্খি োরা ড.হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ দদখা ক্রয়ে পারয়ব।
অের্ায় ড. হাইম হাইয়ক্য়লর মেই দবঞ্জানমিও এক্নদি হানরয়য় োয়ব।’ আজর
ওয়াইজমযাি বলল।
‘বুঝলাম। োর আে পেিন্ত আনম নক্ বলব ওয়দর। ওরা আজ নক্ংবা
দেয়ক্াি সময় দোোয়োে ক্রয়ে পায়র।’ বলল ফ্রানিস।
‘জািায়বি, ক্’নদয়ির ময়ধযই আমায়দর দলাক্ আপিায়দর ওখায়ি োয়ব
আয়লাচিার জয়ে। এ নবষয়য় োরাই ক্র্া বলয়ব।’ আজর ওয়াইজমযাি বলল।
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‘স্যার, আহমদ মুসা েনদ সনেযই এয়স র্ায়ক্, োহয়ল দস নক্ শুধু হাইম
পনরবায়রর উপরই নিভির ক্রয়ব? সরক্ার ও প্রশাসয়ির ক্ষমোবাি অয়িয়ক্র
সায়র্ই োর সখযো রয়য়য়ে। এসব দক্ষয়ত্র দস দোোয়োে ক্রয়ে নক্িা আমরা নক্
োর দখাাঁজ রাখনে?’ বলল নবল পুলমযাি।
‘আহমদ মুসার এ সুনবধা আয়ে। দজিায়রল শ্যারি দজয়ল র্াক্ায়
আমায়দর নবরাট অসুনবধা হয়য়য়ে এয়ক্ষয়ত্র। নবরাট ভীনে ও হোশাও েনড়য়য়
পয়ড়য়ে আমায়দর োরা অবনশষ্ট আয়ে োয়দর ময়ধয। এরপরও োয়দর ের্াসাধয
সাহােয আমরা পানি।’ আজর ওয়াইজমযাি বলল।
ক্র্া দশষ ক্য়রই আজর ওয়াইজমযাি উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘দোমরা
এস। আমার জরুনর এিয়েজয়মন্ট আয়ে। আনম চললাম।
আজর ওয়াইজমযাি দবনরয়য় দেয়ল অেরা সবাই উয়ি দাাঁড়াল।
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৪
আহমদ মুসা অনিরভায়ব পায়চানর ক্রনেল োর দহায়টল ক্য়ক্ষ। হাইম
দবঞ্জানমি আসয়ে, োরই জয়ে অনধরভায়ব অয়পক্ষা ক্রয়ে আহমদ মুসা।
মাত্র আধা ঘন্টা আয়ে দস নফলায়ডলনফয়া দপৌাঁয়েয়ে। নফলায়ডলনফয়া
এয়সয়ে বারবারা ব্রাউয়ির জরুনর দটনলয়ফাি দপয়য়। বারবারা ব্রাউি দটনলয়ফাি
ক্য়রনেল হাইম দবঞ্জানময়ির পক্ষ দর্য়ক্। দটনলয়ফায়ি নবস্তানরে নক্েু বয়লনি। শুধু
বয়লনেল, োয়দর অনুয়রাধ আপনি অনবলয়ম্ব নফলায়ডলনফয়া আসুি। হাইম
পনরবার খুবই নবপয়দ।
দটনলয়ফাি দপয়য়ই আহমদ মুসা নফলায়ডলনফয়া চয়ল এয়সয়ে। দহায়টল
ক্য়ক্ষ উয়িই আহমদ মুসা হাইম দবঞ্জানমিয়ক্ দটনলয়ফাি ক্য়রনেল। দটনলয়ফাি
দপয়য়ই হাইম দবঞ্জানমি আহমদ মুসায়ক্ নক্েু বলয়ে িা নদয়য় বয়ল, ‘স্যার এখনি
দহায়টয়ল আসনে। আপনি অয়পক্ষা ক্রুি।’ আহমদ মুসা আর নক্েুই বলয়ে
পায়রনি োয়ক্। ক্র্া বলার সময় দবঞ্জানময়ির েলা ক্াাঁপনেল। ক্ণ্ঠস্বর নেল ভীে,
উনদ্বগ্ন। আহমদ মুসা োয়ক্ োর দহায়টল ক্য়ক্ষ ওয়য়লক্াম ক্য়র দটনলয়ফাি দরয়খ
নদয়য়নেল।
উয়দ্বে নঘয়র ধয়রনেল আহমদ মুসায়ক্। নিশ্চয় বড় নক্েু ঘয়টয়ে। নক্
ঘটয়ে পায়র? বারবারা ব্রাউয়ির দে দটনলয়ফাি দপয়য় আহমদ মুসা নিউইয়ক্ি দর্য়ক্
এখায়ি এয়সয়ে, দস দটনলয়ফায়িও উয়দ্বে নেল, নক্ন্তু দসটা এমি দভয়ে পড়া নেল
িা। আমায়ক্ বানড়য়ে িা দডয়ক্ আমার দহায়টয়ল েুয়ট আসয়ে দক্ি?
এমি অয়িক্ নচন্তা আহমদ মুসায়ক্ অনির ক্য়র েুলয়ে।
দরজায় িক্ হয়লা।
আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ দ্রুে এনেয়য় নেয়য় দরজা খুলল।
দরজায় দাাঁনড়য়য় হাইম দবঞ্জানমি।
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দবঞ্জানময়ির উয়স্কা-খুয়স্কা দচহারা। টাই পয়রনি। সায়টির উপর নদয়ক্র দুনট
দবাোম দখালা। োর দচাখ-মুখ দর্য়ক্ উয়দ্বে নিক্য়র পড়য়ে।
‘গুড ইভনিং নম. দবঞ্জানমি। ওয়য়লক্াম।’ দরজা খুয়লই দবঞ্জানমিয়ক্
স্বােে জািাল আহমদ মুসা।
‘স্যার, ওরা বারবারা ব্রাউিয়ক্ ধয়র নিয়য় দেয়ে।’ আহমদ মুসার
সম্ভাষয়ের দক্াি জবাব িা নদয়য় ক্নম্পে ক্য়ণ্ঠ, ভাঙা েলায় হাইম দবঞ্জানমি বলল।
‘আিা শুিনে দোমার ক্র্া। এস, আয়ে বস।’ বয়ল আহমদ মুসা োয়ক্
ধয়র এয়ি দসাফায় বসাল।
োর পায়শ বসল আহমদ মুসা। নবস্ময় আহমদ মুসারও দচায়খ-মুয়খ।
বলল, ‘ক্খি ধয়র নিয়য় দেয়ে োয়ক্?’
‘এই ঘন্টা খায়িক্ আয়ে।’ উত্তর নদল হাইম দবঞ্জানমি।
‘দক্ি নিয়য় দেয়ে, নক্ বয়ল নিয়য় দেল?’
‘বারবারা ব্রাউি দেয়ে অস্বীক্ার ক্য়রনেল। োর মার্ায় নরভলবার
দিনক্য়য় ধয়র নিয়য় দেয়ে।’
‘দক্ি নিয়য় োয়ি নক্েু জািায়নি?’
‘বাইয়রর ক্ায়রা সায়র্ আব্বা সম্পিয়ক্ ক্র্া বলয়ে ক্য়িার ভায়ব নিয়ষধ
ক্য়রনেল। নবয়শষ ক্য়র নিয়ষধ ক্য়রনেল আপিার সায়র্ দক্াি প্রক্ার দোোয়োে
িা ক্রয়ে। নক্ন্তু বারবারা দে আমার পক্ষ দর্য়ক্ আপিার ক্ায়ে দটনলয়ফাি
ক্য়রয়ে। দসটা দোটাটাই োরা মনিটর ক্য়রয়ে। এমিনক্ আজয়ক্র সক্ায়লর
ক্র্াও। োর প্রর্ম অপরাধ হয়লা, দসনদি আমায়দর সায়র্ আপিার দে ক্র্া
হয়য়নেল, দসটা বারবারা ব্রাউি ওয়দর জািায়ে অস্বীক্ার ক্য়রয়ে। নদ্বেীয় অপরাধ
হয়লা, দস আপিার সায়র্ দোোয়োে দরয়খয়ে।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘দক্ােয়ক্ নিয়য় দেয়ে? বানড় দর্য়ক্?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘নজ হ্যাাঁ, বানড় দর্য়ক্।’
‘বানড়র দলায়ক্রা র্ািায় জািায়নি?’
‘িা স্যার। নিয়য় োবার সময় োরা বয়লয়ে, বারবারা ব্রাউি আমায়দর
দলাক্ আমরা নিয়য় োনি। র্ািায় বয়ল লাভ হয়ব িা। র্ািা জায়ি। এ নবষয় নিয়য়
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বাড়াবানড় ক্রয়ল, পহবচ ক্রয়ল আরও বড় ঘটিা ঘটয়ব? পনরবায়রর দলায়ক্রা
সাংঘানেক্ ভীে হয়য় পয়ড়য়ে।’
‘োহয়ল র্ািায় জািায়িা হয়নি?’
‘জানিয়য়য়ে স্যার। নক্ন্তু র্ািা সয়রজনময়ি দখাাঁজ নিয়েও আয়সনি।
আিঅনফনসয়ালী বয়লয়ে, বারবারা ব্রাউি এক্নট প্রাইয়ভট নডয়টক্নটভ ফায়মি ক্াজ
ক্রয়ো। ফামিই োয়ক্ নিয়য় দেয়ে োয়দর ক্ায়জ।’ বয়ল এক্টা দম নিল হাইম
দবঞ্জানমি। োরপর আবার বলা শুরু ক্রল, ‘স্যার পুনলশয়ক্ জানিয়য়, পুনলশয়ক্
হাে ক্য়রই এটা ওরা ক্য়রয়ে। সুোরাং পুনলশ নক্েুই ক্রয়ব িা। আমার ভয়ই
হয়ি, বারবারা ব্রাউয়ির ক্াে দর্য়ক্ ক্র্া আদায়য়র জয়ে ওরা োর উপর নিেিােি
চালায়ব। আমরা এখি নক্ ক্রব স্যার। এই নবপয়দ আপিার ক্র্াই আমার ময়ি
পয়ড়য়ে। বলুি আমরা নক্ ক্রব? আমার আব্বারই বা নক্ হয়ব!’ বলল হাইম
দবঞ্জানমি।
‘এসব নক্েু িা ঘটয়ল, আমায়দর পনরক্ল্পিা দমাোয়বক্ চলয়ে পারয়ল
ভাল হয়ো। দস পর্ এখি বন্ধ। ক্ারে োরা আপিায়দরও সয়েহ ক্রয়ে। এই
অবিাটা নবপিিক্। োরা ধরা পড়ার ভয়য় ভীে হয়য় ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নক্েু
ক্য়র বসয়ল দসটা মহা ক্ষনের ক্ারে হয়ব।’ বলল আহমদ মুসা।
আংেয়ক্-উৎক্ণ্ঠায় হাইম দবঞ্জানময়ির মুয়খর দচহারা পান্ডুবেি ধারে
ক্রল। দিাাঁট ক্াাঁপয়ে লােল োর। বলল,‘স্যনর, আনম ওয়দর ক্র্া মে চয়ল দচষ্টা
ক্য়রনে লয়ক্ষয দপৌাঁেয়ে। নক্ন্তু সমস্যা দদখা দদয় বারবারা ব্রাউিয়ক্ আমায়দর
সাক্ষায়ের সব ক্র্া ওয়দর জািায়ে বলয়ল। োোড়া দটনলয়ফায়ি ওরা মনিটর
ক্রয়ব, এটার নচন্তাও আমায়দর মার্ায় আয়সনি স্যার। আমরা দুিঃনখে।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দবঞ্জানমি এটা দুিঃয়খর নবষয় িয়,
পেিায়লাচিার নবষয় এটা। ো হােোড়া হয়য় োয়, বুঝয়ে হয়ব ো হােোড়া হবার
জয়েই। এখায়ি দুিঃখ িয়, নশক্ষার নবষয় র্ায়ক্।’
দচায়খর দুয়ক্াে মুয়ে নিয়য় হাইম দবঞ্জানমি বলল, ‘ধেবাদ স্যার। এখি
আমরা নক্ ক্রব বলুি। ওর মা নশলা ব্রাউি ভীষে ক্াাঁদয়ে। ওরা খুব নিনবিবাদী
পনরবার। বংশানুরয়ম ওরা নশক্ষক্ো দপশায়। ওর আব্বা বযায়ফল ব্রাউি
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ইউনিভানসিনট অব দদলওয়ায়রর নশক্ষক্ এবং নফলায়ডলনফয়া জুইস
এযায়সানসয়য়শয়ির ক্ালচারাল ক্নমনটর সভাপনে। ভীষে দরয়ে দেয়েি নেনি।
োাঁয়ক্ িা জানিয়য়, অনুমনে িা নিয়য় দক্ি বারবারা ব্রাউি দজিায়রল শ্যারয়ির
ইসরাঈল-দক্নেক্ দোয়য়ো সংিায় দোে নদল। োর.............।’
দবঞ্জানময়ির ক্র্ার মাঝখায়ি আহমদ মুসা বয়ল উিল, ‘েুনম নক্
জািয়ে?’
‘জািোম িা। এবার আসার পর আনম ওর ক্াে দর্য়ক্ই শুয়িনে। দস
আমায়ক্ জািায় দে, ইহুদী দোয়য়ো সংিা োয়ক্ নিয়য়াে ক্য়রয়ে আমায়দর বাসায়
দক্ আয়স, দক্ োয়, আমরা ক্খি ক্ার সায়র্ দোোয়োে ক্নর, নক্ বনল, ইেযানদ
নবষয়য় নরয়পাটি ক্রার জয়ে। চানপয়য় দদয়া এই দানয়ত্ব োর ময়ধয প্রনেনরয়ার
সৃনষ্ট ক্য়রয়ে। ওয়দর দক্াি ক্র্াই দস শুিয়ে রাজী িয়। এটা োর আরও নবপদ
দডয়ক্ আিয়ব।’ বলল দবঞ্জানমি। দশষ বাক্যটা োর আয়বে-রুদ্ধ ক্ণ্ঠ দর্য়ক্ খুব
ক্য়ষ্ট দবর হয়য়নেল।
আহমদ মুসা দবঞ্জানময়ির োয়য় সান্ত্বিার হাে বুনলয়য় বলল,‘োরা
বারবারায়ক্ নিয়য় দেয়ে োয়দর ক্াউয়ক্ দচি? ইহুদী দোয়য়ো সংিার অনফস,
দেখায়ি বারবারা মায়ঝ মায়ঝ দেে োর নিক্ািা েুনম জাি?’
‘নজ্ব িা। ওয়দর ক্াউয়ক্ নচনি িা, নিক্ািাও ওয়দর জানি িা স্যার।’ বলল
দবঞ্জানমি।
‘ওয়দর বাসার দক্উ জায়ি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘এ বযাপায়র দক্াি ক্র্া ওয়দর আনম নজজ্ঞাসা ক্নরনি।’ দবঞ্জানমি বলল।
‘আমরা বারবারার বাসায় এখি দেয়ে পানর িা।?’ বলল আহমদ মুসা।
‘অবশ্যই স্যার।’
‘আমার নক্ পনরচয় দদয়ব োয়দর ক্ায়ে?’ বলল আহমদ মুসা।
‘বলব আমার বন্ধু এক্ প্রাইয়ভট দোয়য়ো।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘ধেবাদ। চল আর দদনর িয়।’ বয়ল আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল।
আহমদ মুসারা দপৌাঁেল বারবারা ব্রাউিয়দর বানড়য়ে।
বাইয়র নসনক্উনরনটর দুজি দলাক্ োড়া আর দক্উ নেল িা।
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হাইম দবঞ্জানমি আহমদ মুসায়ক্ লি দচয়ায়র বনসয়য় এক্ দদৌয়ড় দভেয়র
দেল। দুনেি নমনিট পয়রই নফয়র এল দস।
হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ আহমদ মুসা প্রয়বশ ক্রল দভেয়র।
দভেয়র ড্রইংরুয়ম এক্টা দসাফায় পাশাপানশ বয়সনেল নম. ব্রাউি ও
নময়সস ব্রাউি।
নম. ও নময়সস ব্রাউি োড়া বাসায় দক্উ দিই।
নময়সস ব্রাউয়ির নবধ্বস্ত দচহারা। আর পানি ভরা দময়ঘর দচহারা নম.
ব্রাউয়ির।
দবঞ্জানমি ওয়দর সায়র্ আহমদ মুসার পনরচয় ক্নরয়য় নদল। বলল নম.
ব্রাউিয়ক্, ‘আংয়ক্ল আমার বন্ধু প্রাউয়ভট নডয়টক্নটভ নম. দানিয়য়লয়ক্ নিয়য়
এয়সনে। পুনলশ নক্ ক্রয়ব জানি িা। নক্ন্তু আমায়দর নক্েু ক্রা দরক্ার।
‘ধেবাদ দবঞ্জানমি।’ বলল নম. ব্রাউি, বারবারা নপো।
োরপর নম. ব্রাউি োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘ওয়য়লক্াম নম.
দানিয়য়ল। আমায়দর নবপয়দ আপিার এনেয়য় আসার জয়ে ধেবাদ। নক্ন্তু পুনলশ
দেখায়ি সনরয় হবার মে নক্েু পায়ি িা, দসখায়ি আমরা নক্ ক্রয়ে পানর!’
‘নবপয়দর সময় োর েেটুক সাধয দচষ্টা ক্রা উনচে। সাফলয ঈেয়রর
হায়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
নম. ব্রাউি রুমাল নদয়য় দচাখ ভাল ক্য়র মুয়ে নিয়য় দসাজা হয়য় বয়স বলল,
‘ভাল বয়লে ইয়ংমযাি। নিশ্চয় েুনম েভীরভায়ব ঈেয়র নবোসী!’
‘সৃনষ্ট োর স্রষ্টার প্রনে দো নবোসী হয়বই, োাঁর উপর নিভির ক্রয়বই।’
আহমদ মুসা বলল।
‘দশখ দোমরা এই বাোর দর্য়ক্। এই নবপয়দর সময় এখিও দোমরা
এক্বারও ঈেয়রর িাম ক্রনি। বাোই প্রর্ম আমার ঘয়র আয়লা জ্বালল।’ দচাখ
মুেয়ে মুেয়ে বলল নময়সস ব্রাউি। োরপর দসাজা হয়য় বয়স আহমদ মুসার নদয়ক্
ঘুয়র বলল, ‘বাো দোমায়ক্ ধেবাদ। দোমার ময়ধয ঈের আয়েি। েুনমই পারয়ব
আমার বাোয়ক্ বাাঁচায়ে। পারয়ব িা?’
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‘দচষ্টা ক্রয়ে অবশ্যই পারব মা। ঈের জায়িি নেনি নক্ ফল দদয়বি।’
আহমদ মুসা বলল।
নময়সস ব্রাউি অপলক্ দচায়খ োনক্য়য় আয়ে আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল
এক্টু সময় নিয়য়, ‘বাো েুনম আমায়ক্ মা বয়লে? বারবারা দিই, আমার মি
হাহাক্ার ক্রয়ে এই ডায়ক্র জয়ে বাো। েুনম এই ডাক্ নফনরয়য় এয়িে। েুনম
বারবারায়ক্ নফনরয়য় আি বাো।’
বয়লই মুখ নিচু ক্রল। ফুাঁনপয়য় দক্াঁয়দ উিল। মুয়খ রুমাল চাপা নদয়য় ক্ান্না
দরায়ধর দচষ্টা ক্রয়ে লােল নময়সস ব্রাউি।
দক্উই দক্াি ক্র্া বলয়ে পারল িা।
এক্টু নিরবো।
অসহিীয় দবদিার এক্ পনরয়বশ।
নময়সস ব্রাউি নিয়জয়ক্ সাময়ল নিয়য় মুখ-দচাখ মুেয়ে মুেয়ে বলল,
‘স্যনর। দোমরা ক্র্া বল।’
আহমদ মুসাই ক্র্া বয়ল উিল, ‘োরা নমস ব্রাউিয়ক্ নিয়য় দেয়ে, োয়দর
বা োয়দর নিক্ািা সম্পয়ক্ি নক্েু জায়িি আপিারা?’
‘োরা দক্াি নদিই আমায়দর বানড়য়ে আয়সনি। দদনখনি োয়দর দক্াি
নদি।’ বলল নম. ব্রাউি।
‘নমস ব্রাউি দে দোয়য়ো সংিার সদস্য নেল, োর পনরচয় ও নিক্ািা
সম্পয়ক্িও নিশ্চয় আপিারা জায়িি িা!’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘িা জানি িা। এ ধরয়ির ঝুনাঁ ক্পূেি ক্ায়জ দে নিয়জয়ক্ জনড়য়য়য়ে দস
আমায়দর দক্াি নদিই জািায়নি। দুভিােয আমায়দর!’ বলল নম. ব্রাউি।
‘মাফ ক্রয়বি, আনম নক্ োর ঘর, োর দটনবল,ক্ােজপত্র, হ্যান্ডবযাে,
ইেযানদ পরীক্ষা ক্রয়ে পানর? আপিারা দয়া ক্য়র অনুমনে দদয়বি?’ আহমদ মুসা
বলল।
‘ওয়য়লক্াম বাো। েুনম দে সহয়োনেো চাইয়ব, সবই আমরা ক্রব।’
বয়লই উয়ি দাাঁড়াল নময়সস ব্রাউি। বলল, ‘চল োর ঘয়র নিয়য় োনি।’
আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল।
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উয়ি দাাঁড়াল দবঞ্জানমি ও নম. ব্রাউিও।
প্রয়বশ ক্রল োরা নমস ব্রাউয়ির ঘয়র। সুের পনরপানট ক্য়র সাজায়িা
ঘর। দশাবার নবোিা, পড়ার দটনবল, ওয়াল ক্যানবয়িট, দক্ার্াও দক্াি অয়োোয়লা
অবিা দিই।
নক্ন্তু পনরপানট অবিার ময়ধয পড়ার দটনবয়ল এক্টা মানিবযাে পয়ড় আয়ে
দবসুয়রাভায়ব। মানিবযােটা দৃনষ্ট আক্ষিে ক্রল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা
োক্াল নময়সস ব্রাউয়ির নদয়ক্। বলল, নমস ব্রাউয়ির হ্যান্ড পারসটা দক্ার্ায়?
‘ওর সায়র্ই নেল নিয়য় দেয়ে।’ বলল নময়সস ব্রাউি।
‘নক্ন্তু োর এ মানিবযােটা দো োর হ্যান্ড পারয়সই র্াক্ার ক্র্া। এখায়ি
পয়ড় দক্ি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘এ মানিবযােটা োর ক্ায়ে মায়ি োর পারয়সই নেল। নক্ন্তু োবার সময়
দস দফয়ল নদয়য় দেয়ে। োনড় ক্য়র েখি োয়ক্ নিয়য় োয়, েখি বারবারা োনড়র
জািালা নদয়য় মানিবযােটা বাইয়র েুয়াঁ ড় দদয়।’ বলল নময়সস ব্রাউি।
আিয়ের এক্টা নঝনলক্ ফুয়ট উিল আহমদ মুসার দচায়খ-মুয়খ। োর
ক্ণ্ঠ দর্য়ক্ এক্টা স্বেে উনক্ত দবনরয়য় এল, ‘ও েড! র্যাংক্স টু বারবারা। র্যাংক্স
টু েড।’
ওরা নেিজিই আহমদ মুসার নদয়ক্ োক্াল। দবঞ্জানমি বলল, ‘নক্
দদখয়লি, নক্ দপয়লি স্যার?’
‘শত্রুয়দর নিক্ািা দপয়য় দেনে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘দক্ার্ায়?’ নবনস্মে প্রে দবঞ্জানময়ির।
‘ঐ মানিবযায়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নক্ন্তু বাো, েুনম মানিবযােটা এখিও দদখই নি।’ বলল নময়সস ব্রাউি।
‘দদখার দরক্ার দিই মা। ওর ময়ধয েনদ শত্রুর পনরচয় ও নিক্ািামূলক্
নক্েু িা র্াক্য়ো নমস ব্রাউি োহয়ল োর মানিবযাে এভায়ব োনড়র জািালা নদয়য়
দফয়ল নদে িা।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নিক্ বয়লে দানিয়য়ল। আমারও নবস্ময় দলয়েয়ে, শুধু ডলার রক্ষার জয়ে
মানিবযােটা এভায়ব দফলল দক্ি দস!’ বলল নম. ব্রাউি।
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আহমদ মুসা হাে বানড়য়য় মানিবযােটা েুয়ল নিল।
মানিবযায়ে ো নেল সব দবর ক্য়র আহমদ মুসা দটনবয়ল রাখল।
নক্েু ডলার, ক্য়য়ক্টা দিমক্াডি, দুনট দরনডট ক্াডি, ক্য়য়ক্টা নচরকট
এবং ক্য়য়ক্ পাোর দোট এক্টা দটনলয়ফাি োইড দপল মানিবযাে দর্য়ক্।
আহমদ মুসা দটনলয়ফাি োইডটা েুয়ল নদল নম. ব্রাউয়ির হায়ে। বলল,
‘দদখুি সয়েহ ক্রার মে দক্াি িাম, নিক্ািা, দটনলয়ফাি আপিার দচায়খ পয়ড়
নক্িা। আনম দিম ক্াডি ও নচরকটগুয়লা দদখনে।’
দিম ক্ায়ডির সবগুয়লাই নবখযাে নক্েু শপস ও নবজয়িস হাউয়জর। চারনট
নচরকয়ট চার দমাবাইল িম্বর দলখা। নক্ন্তু িম্বয়রর সবগুয়লাই নফলায়ডলনফয়ার
বাইয়রর।
আহমদ মুসা দিম ক্াডি ও নচরকটগুয়লা দবঞ্জানময়ির হায়ে েুয়ল নদয়য়
বলল, ‘দদখ েুনম নক্েু বুঝয়ে পায়রা নক্িা।’
নম. ব্রাউি বলল,‘দানিয়য়ল, দটনলয়ফাি োইয়ড অপনরনচে দক্াি িম্বর
দদখনে িা। সবই আত্নীয়-স্বজি, বন্ধু-বান্ধব, নবশবনবদযালয় ও ক্মানশিয়াল শপসএর িম্বর এবং এয়দর সায়র্ দমাটামুনট আমরা সক্য়লই পনরনচে।’
আহমদ মুসাও িজর বুলাল দটনলয়ফাি োইডটার উপর। দটনলয়ফাি
িম্বরগুয়লা সনেযই ‘আত্নীয়-স্বজি, বন্ধু-বান্ধব, নবেনবদযালয় ও মায়ক্িনটং’ এই
চযাপ্টায়র নবভক্ত। অবাক্ হয়লা আহমদ মুসা দে, ‘নবনবধ বয়ল নবভাে দিই।
নবনস্মে আহমদ মুসা বলল, ‘বারবারা ব্রাউি দদখনে খুবই ঘরমুয়খা নেল।। োর
ক্িটযাট খুবই সীনমে নেল।’
‘হ্যাাঁ বাো। দময়য় আমার খুবই ভাল। নবেনবদযালয় ও বানড় োড়া দস নক্েু
বুঝে িা। প্রয়য়াজিীয় শনপং-এ মায়ঝ মায়ঝ বাইয়র দেে, নক্ন্তু আড্ডা দদয়া োর
স্বভাব নেল িা। আমার এমি ভাল দময়য়ই আজ নবপয়দ পড়ল।’ বলল নময়সস
ব্রাউি। বলয়ে বলয়ে দক্াঁয়দ দফলল।
দটনলয়ফাি োইয়ডর এক্দম দশষ পাোয় নক্েুটা সংয়ক্ে ধরয়ির দলখা
আহমদ মুসার দৃনষ্ট আক্ষিে ক্রল। দলখানট এই রক্মিঃ L.F. `Sinai’ ch.
`Phila’. অক্ষর ও শেগুয়লার মাত্র Sinai ও Phila শে দুনট দক্ায়টড।
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ভ্রু-কাঁচক্ায়লা আহমদ মুসার। এক্টা রহয়স্যর েন্ধ দপল এর ময়ধয।
দলখাটা আহমদ মুসা দদখাল নম. ব্রাউিয়ক্।
নম. ব্রাউি বলল, ‘এটা আনম দদয়খনে দানিয়য়ল। নক্েু বুঝয়ে পানরনি
আনম। োর পড়াশুিার সায়র্ সম্পনক্িে নক্েু হয়ে পায়র ময়ি ক্য়রনে।
দবঞ্জানমি ও নময়সস ব্রাউিও দলখাটা দদখল। োরাও এর দক্াি অর্ি দবর
ক্রয়ে পারয়লা িা।
আহমদ মুসা আবার হায়ে নিল দটনলয়ফাি োইডটা। আবার দস দচাখ
বুলাল দলখানটর উপর। হিাৎ আহমদ মুসার দচাখ-মুখ উিল হয়য় উিল। বলল,
‘নমস ব্রাউয়ির নিশ্চয় পায়সিািাল ক্নম্পউটার আয়ে?’
‘হ্যাাঁ আয়ে।’ বলল নম.ও নময়সস ব্রাউি এক্সায়র্ই।
‘আমায়ক্ দয়া ক্য়র দসখায়ি নিয়য় চলুি। আনম নিনশ্চে এই সংয়ক্েগুয়লা
োর ক্নম্পউটার এযাক্াউয়ন্টর সায়র্ জনড়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
ক্নম্পউটারটা পনরবায়রর লাইয়ব্ররী রুয়ম।
লাইয়ব্ররী রুয়ম নেয়য় আহমদ মুসা ক্নম্পটায়রর দচয়ার দটয়ি নিয়য় বসল।
আহমদ মুসা ক্নম্পউটায়রর ফাইল োনলক্া দর্য়ক্ PSF (পায়সিািাল
নসয়রট ফাইল) দবয়ে নিয়য় ফাইলনট ওয়পি ক্রল। ফাইল আিলক্ ক্রার জয়ে
আহমদ মুসা `Sinai’ টাইপ ক্রল। অিয়ে মুখ উিল হয়য় উিল আহমদ মুসার।
ফাইল আিলক্ হয়য় দেয়ে। িীয়ি দভয়স উিল আবার অয়িক্গুয়লা ফাইয়লর
োনলক্া। োনলক্ার উপর দচাখ বুলাল আহমদ মুসা। সবিয়শষ ফাইলটা হয়লা
`Phila’. দস ফাইলনটয়ে নক্লক্ ক্রয়েই িীয়ি দভয়স উিল লাল অক্ষয়র দলখা
এক্টা নিক্ািা।
‘ইউয়রক্া’ বয়ল আিয়ে উয়ি দাাঁড়াল আহমদ মুসা।
দবঞ্জানমি ও নম. ব্রাউিও দদখনেল আহমদ মুসার ক্াজ। োয়দর দচায়খ
মুয়খও আিে। বলল দবঞ্জানমি, ‘এই নিক্ািায় ওরা বারবারায়ক্ নিয়য় দেয়ে বয়ল
আশা ক্রয়েি নম. দানিয়য়ল?’
‘আশার দচয়য় বড় ক্র্া হয়লা ওয়দর এক্টা নিক্ািা দপয়য়নে। সাময়ি
এগুবার এক্টা পর্ হয়লা।’ বলল আহমদ মুসা।
ধ্বংস টাওয়ার

111

‘দানিয়য়ল, আনম নবনস্মে হনি, েুনম নক্ ক্য়র এে োড়াোনড় বুঝয়ল দে
ওটা ক্নম্পউটায়রর দক্াড? আনম দদয়খ দো নক্েু বুনঝনি। আর ওভায়ব মানিবযাে
দফলা দদয়খ আনম নবনস্মে হয়য়নে, নক্ন্তু এর অর্ি বুনঝনি। সনেযই েুনম গুেী দেয়ল।
নক্ন্তু নিক্ািা দপয়য় নক্ ক্রয়ব?’
‘আনম োনি ওখায়ি। বারবারায়ক্ দো আিয়ে হয়ব!’ আহমদ মুসা
বলল।
‘ঈের দোমায়ক্ সাহােয ক্রুি। নক্ন্তু ক্ায়ক্ দিয়ব সায়র্? নিক্ািা েখি
পাওয়া দেয়ে পুনলশয়ক্ও সায়র্ দিয়া োয়।’ বলল নম. ব্রাউি।
‘নক্ন্তু পুনলশ ওয়দরয়ক্ আয়েই জানিয়য় দদয়ব িা, এ নিশ্চয়ো নক্ আয়ে?’
আহমদ মুসা বলল।
ম্লাি োয়া িামল নম. ব্রাউয়ির মুয়খ। দক্াি ক্র্া বলয়ে পারল িা।
ক্র্া বলল দবঞ্জানমি। বলল, ‘পুনলশয়ক্ জািায়িার প্রেই ওয়ি িা। নম.
দানিয়য়ল স্যার নিক্ই বয়লয়েি, পুনলশয়ক্ জািায়ল োরাও খবর দপয়য় দেয়ে
পায়র। নক্ন্তু োহয়ল বারবারা উদ্ধার হয়ব নক্ভায়ব? নম. দানিয়য়ল ও আমরা
নময়ল..............।’
ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা দবঞ্জানমি। োয়ক্ র্ানময়য় নদয়য় নম. ব্রাউি
বয়ল উিল, ‘আনম দো দস ক্র্াই বলনে। োরা সোসীর মে বানড় এয়স সবার
সাময়ি দর্য়ক্ এক্জিয়ক্ ধয়র নিয়য় দেয়ে পায়র, োয়দর বানড়য়ে পুনলয়শর
সাহােয োড়া উদ্ধার অনভোয়ি োওয়ার ক্ল্পিাই ক্রা োয় িা।
‘দলাক্জি নিয়য় আয়য়াজি ক্য়র োওয়া সম্ভব িয়। এ জয়েই আনম এক্া
ওখায়ি োনি ওয়দর দচাখয়ক্ ফাাঁনক্ দদবার জয়ে। োয়ে ওরা বারবারায়ক্ সনরয়য়
দফলা নক্ংবা লড়াই এর আয়য়াজি ক্রয়ে িা পায়র।’ আহমদ মুসা বলল।
বয়লই আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘নম. দবঞ্জানমি আপনি নক্
দেয়টর ওয়দর বয়ল এক্টা টযানক্স দডয়ক্ দদয়বি?’
‘টযানক্স দক্ি, আমার োনড় নিয়য় োয়বি।’ ত্বনরে জবাব নদল হাইম
দবঞ্জানমি।
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‘িা দোমার োনড়, এাঁয়দর োনড় ওরা দচয়ি। দোমায়দর উপর ওয়দর
দরাধ আর বাড়ায়ে চাই িা। টযানক্সয়েই আমার সুনবধা হয়ব।’ আহমদ মুসা বলল।
নবনস্মে ব্রাউি নক্েু বলয়ে োনিল। নক্ন্তু োর আয়েই আহমদ মুসা
আবার বয়ল উিল, ‘আর দক্াি ক্র্া িয় জিাব, আনম চনল।’
োরপর হাইম দবঞ্জানময়ির এক্টা হাে ধয়র সাময়ি দটয়ি বলল, ‘চল
দবঞ্জানমি। দেয়ট এক্টু দাাঁড়ায়লই টযানক্স দপয়য় োব।’
আহমদ মুসা ও দবঞ্জানমি হাাঁটয়ে লােল বাইয়র দবরুবার জে।
দেয়ট নেয়য়ই এক্টা টযানক্স দপয়য় দেল আহমদ মুসা। টযানক্সয়ে ওিার
সময় আহমদ মুসা দবঞ্জানময়ির হায়ে ভাাঁজ ক্রা এক্টা ক্ােজ েুয়ল নদয়য় বলল,
‘আনম েনদ দুঘন্টার ময়ধয িা নফনর এবং দক্াি খবর িা জািাই, োহয়ল নচনিয়ে ো
বলা হয়য়য়ে, দস অনুসায়র ক্াজ ক্রয়ব।’
আহমদ মুসার ক্র্া শুয়িই ভয় ও উয়দ্বয়ে চুপয়স দেল দবঞ্জানময়ির মুখ।
আহমদ মুসার এক্টা হাে দচয়প ধয়র ক্াাঁয়দা ক্াাঁয়দা ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘আমায়দর
খানেয়র এমি নবপয়দর মুয়খ আপনি ঝাাঁনপয়য় পড়য়েি.........’ ক্র্া দশষ িা হয়েই
ভারী ক্ণ্ঠ আটয়ক্ দেল োর।
আহমদ মুসা হাইম দবঞ্জানময়ির নপি চাপয়ড় দহয়স বলল, ‘ক্াাঁটা দহনর
ক্ষযান্ত দক্ি ক্মল েুনলয়ে! বারবারা ব্রাউিয়ক্ উদ্ধার িা ক্রয়ল দোমার চলয়ব
বুনঝ!
বয়ল আহমদ মুসা োনড়য়ে উয়ি দেল।
লিায় মুখ লাল হয়য় উয়িনেল হাইম দবঞ্জানময়ির।
আহমদ মুসার টযানক্স চয়ল দেল।
হাইম দবঞ্জানময়ির দপেয়ি এয়স দাাঁনড়য়য়নেল নম. ও নময়সস ব্রাউি।
দবঞ্জানমি োনক্য়য়নেল আহমদ মুসার টযানক্সর নদয়ক্।
‘আসয়ল েুবক্নট দক্ দবঞ্জানমি? আমায়দর নবপয়দ িা জড়াবার জে
আমায়দর োনড় নিল িা, অর্চ আমায়দরই ক্ায়জ দেল। আমার ক্ায়ে অবাক্
লােয়ে। েুনম নক্ প্রচুর টাক্া নদয়য়ে?’ বলল নম. ব্রাউি।
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‘িা। আপিার মে আনমও নবনস্মে আংয়ক্ল। আনম োর নমর্যা পনরচয়
নদয়য়নে। নেনি প্রাইয়ভট নডয়টক্নটভ িি। আব্বায়ক্ উদ্ধায়র আমায়দর সহয়োনেো
চাওয়ার জয়ে নেনি এখায়ি এয়সনেয়লি।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।
‘োহয়ল েুবক্নট দোমার আব্বার পনরনচে?’ নজজ্ঞাসা নম. ব্রাউয়ির।
‘আব্বায়ক্ নেনি দদয়খিনি এবং দক্াি প্রক্ার দোোয়োেও নেল িা। বলল
হাইম দবঞ্জানমি।
‘আরও নবনস্মে ক্রয়ল । োহয়ল.........।’
ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা নম. ব্রাউি। মাঝখাি দর্য়ক্ হাইম দবঞ্জানমি
বয়ল উিল, ‘সব নবস্ময়য়র উত্তর নেনি দদয়বি উপেুক্ত সময়য়।’
বয়লই দবঞ্জানমি নফয়র দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুি আমরা দভেয়র বনস।
ঈেয়রর ক্ায়ে প্রার্িিা ক্নর। আমায়ক্ ক্মপয়ক্ষ দুঘন্টা দো বসয়েই হয়ি।
সবাই পা বাড়াল বানড়র নদয়ক্ নফয়র আসার জয়ে।

রনক্সয়ক্ হানসমুয়খ ঘয়র প্রয়বশ ক্রয়ে দদয়খই নস্টয়ভি দসাজা হয়য়
বসল। োর দচায়খ-মুয়খ ঔজ্জ্বলয। বলল দস,‘রনক্স নিশ্চয় নমশি সাক্য়সসফুল?’
‘অযায়লক্ নস্টয়ভি আজর ওয়াইজমযায়ির ওয়াডি নফ্রডম আনমি (WFA)
এবং মানক্িি দজয়ল আটক্ দজিায়রল শ্যারি-এর ইহুদী দোয়য়ো সংিা ইরগুি
জাই নলউনম’র নফলায়ডলনফয়ার দেৌর্ প্রধাি নহসায়ব সদয নিয়য়ানজে হয়য়য়ে। দস
মানক্িি দসিাবানহিীর এক্জি নরটায়াডি ক্য়েিল। চাকরীক্ায়ল নবয়দ্বষ ও
পবষমযমূলক্ দৃনষ্টভনের জে োর দফাসিড নরটায়ারয়মন্ট হয়। ইহুদীবায়দর অক্লান্ত
পসনিক্ দস এখি। আর রনক্স, োরা বারবারা ব্রাউিয়ক্ ধয়র আিয়ে নেয়য়নেল
োয়দরই এক্জি।
‘নজ স্যার।’ অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির প্রয়ের জবাব নদল রনক্স।
‘ওরা নক্ বাধা নদয়য়নেল?’ নজজ্ঞাসা ক্রল অযায়লক্ নস্টয়ভি।
‘বাধা নদয়য়য়ে। নক্ন্তু বলপ্রয়য়ায়ে সাহস পায়নি।’ রনক্স বলল।
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‘দোমায়দর নমস ব্রাউয়ির প্রনেনরয়া নক্?’ অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির
নজজ্ঞাসা।
‘দুিঃখজিক্ স্যার, দস দক্াি সাহােয ক্রয়ে রানজ িয়। আয়ের মেই ঐ
বযাপায়র দক্াি ক্র্াই বলয়ে দস রানজ হয়ি িা।’ বলল রনক্স।
‘দসাজা আঙুয়ল নঘ ওয়ি িা। দোমরা নিশ্চয় আঙুল বাাঁক্া ক্রনি।’
‘দস দো আমায়দরই দলাক্। োোড়া নফলায়ডলনফয়ার পুরায়িা ও
পনরনচে পনরবার এটা। োর উপর হাইম পনরবায়রর সায়র্ও এরা সম্পনক্িে হয়য়
পয়ড়য়ে। নক্েু হয়ল হাইম দবঞ্জানমি প্রনেক্ায়রর জে দচষ্টা ক্রয়ে পায়র।’ বলল
রনক্স।
‘নক্ন্তু দস ভয় এখি দিই। নমস ব্রাউিয়ক্ ধয়র এয়ি সায়পর দলয়জ পা
নদয়য়ে, এখি সায়পর মার্া িা ভাঙয়ল দোবল দখয়ে হয়ব।’ বয়ল উয়ি দাাঁড়াল
নস্টয়ভি। বলল, ‘চল দদনখ হারামজানদয়ক্।’
োরা দুেলার এক্টা দোট্ট বাংয়লা দর্য়ক্ দবনরয়য় এল। এ বানড়নট
অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির অনফনসয়াল দরনসয়ডি।
োরা দবনরয়য় দু’শ েয়জর মে দহাঁয়ট এক্টা বড় নেিেলা বানড়য়ে প্রয়বশ
ক্রল। এ বানড়টাই আজর ওয়াইজমযািয়দর নফলায়ডলনফয়ার দহড অনফস।
োয়দর দহড অনফয়সর জয়ে এক্টা চমৎক্ার জায়ো দবয়ে নিয়য়য়ে
আজর ওয়াইজমযািরা। উত্তর পূবি নফলায়ডলনফয়ার নবমাি বের দর্য়ক্ উত্তরপূয়বি অয়িক্খানি এনেয়য় পাক্িনসি খানড়র পুয়ব বানড়টা। বানড়টার নক্েু উত্তর নদয়য়
নফলায়ডলানফয়ার ির্ি এক্সয়প্রস ওয়য় চয়ল দেয়ে। খানড় নদয়য়ও দবায়টর চলাচল
আয়ে। সুোরাং বানড়টা দক্াি রাস্তার উপর িা হয়য়ও বহুমুখী দোোয়োয়ের সুয়োে
দভাে ক্রয়ে।
বানড়য়ে প্রয়বশ ক্য়র োরা দসাজা দিয়ম দেল দবজয়ময়ন্ট।
দবজয়ময়ন্টর প্রায়ন্ত এক্টা ঘর। প্রশস্ত ঘরনট।
ঘয়র দক্াি আসবাবপ্রত্র দিই।
ঘয়রর মাঝখায়ি দময়ঝয়ে বয়স আয়ে বারবারা ব্রাউি মুখ নিচু ক্য়র।
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ঘয়রর বাইয়র দরজার সাময়ি দাাঁনড়য়য়নেল দুজি প্রহরী। োয়দর হায়ে
সাব দমনশিোি।
অযায়লক্ নস্টয়ভি ঘয়র ঢুক্ল।
োর দপেয়ি রনক্স।
ঘয়র ঢুয়ক্ই নচৎক্ার ক্য়র বলল প্রহরীয়দর লক্ষয ক্য়র, ‘ওাঁয়ক্ এভায়ব
রাখা হয়য়য়ে দক্ি? দস দো শত্রু িয়, আমায়দর দলাক্।
অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির ক্র্া দশষ হবার আয়েই প্রহরীরা েুটয়লা পায়শর
ঘয়রর নদয়ক্। এক্টা হােওয়ালা কশি দচয়ার এয়ি বারবারা ব্রাউয়ির পায়শ রাখল
এবং বলল, ‘সনর মযাডাম।’
‘নমস ব্রাউি উয়ি বসুি।’ িরম ক্য়ন্ি বলল নম. নস্টয়ভি।
বারবারা ব্রাউয়ির দিাাঁয়ট এক্টা ম্লাি হানস ফুয়ট উিল। বলল, ‘বেীর
জে ঘয়রর দময়ঝই স্বাভানবক্ িাি।’
‘স্যনর নমস ব্রাউি। আপনি বনে িি। নক্েু জািার জে আপিায়ক্ নিয়য়
আসা হয়য়য়ে মাত্র।’ অযায়লক্ নস্টয়ভি বলল।
‘ক্েগুয়লা নরভলবায়রর মুয়খ োয়ক্ েুয়ল আিা হয়, োয়ক্ দডয়ক্ আিা
বয়ল?’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘স্যনর নমস ব্রাউি। আপিায়ক্ দেভায়বই আিা দহাক্, আপিায়ক্ বেী
ক্য়র রাখার জে আিা হয়নি।’
বয়ল এক্টু র্ামল নস্টয়ভি।
োর দচায়খ-মুয়খ প্রবল অস্বনস্ত ফুয়ট উিল। হায়ের বযাটিটায়ক্ দস
অনিরভায়ব এ হাে দর্য়ক্ দস হাে ক্রয়ে। এক্টু পর দস আবার বয়ল উিল, ‘নমস
ব্রাউি আপনি জানের এক্জি সয়চেি বযনক্ত। ইহুদী জানে োয়দর ইনেহায়সর
অয়িক্ সময়য়র মে এক্ অনে ক্নিি সময় আজ অনেরম ক্রয়ে। আপিায়দর
দিো দজিায়রল শ্যারিসহ আমায়দর হাজায়রা দলাক্ গুরুের অনভয়োয়ে আজ
দজয়ল। এই পনরনিনেয়ে জানে আরও এক্টা ধ্বংয়সর েহবয়র পডুক্, ো আপনি
আনম দক্উই চাইব িা। নক্ন্তু এক্টা চর আমায়দরয়ক্ দসই েহবয়রর নদয়ক্ই দিয়ল
নদয়ে চাইয়ে। বাাঁচার জয়ে আপিারও সাহােয আমরা চাই।’
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‘নক্ সাহােয?’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘দসনদি আইজযাক্ দানিয়য়ল আপিায়দর নক্ নক্ বয়লনেল?’ নজজ্ঞাসা
ক্রল অযায়লক্ নস্টয়ভি।
‘এ প্রয়ের উত্তর আনম নদয়য়নে। নেনি এয়সনেয়লি হাইম হাইয়ক্ল
আংয়ক্য়লর দখাাঁয়জ। এ বযাপায়রই নেনি ক্র্া বয়লয়েি।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘এটুকর বাইয়র আপিারা ো বয়লয়েি, উনি ো বয়লয়েি, দসটাই
আমায়দর প্রয়য়াজি।’ অযায়লক্ নস্টয়ভি বলল।
‘হাইম পনরবার নিয়য় অয়িক্ ক্র্া হয়য়য়ে। নক্ন্তু ো দর্য়ক্ আপিায়দর
বলার মে নক্েু দিই।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
দচাখ দুনট জ্বয়ল উিল অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির। নক্ন্তু মুহূয়েিই সাময়ল নিয়য়
বয়ল উিল, ‘নক্ন্তু আপিায়দর দটনলয়ফাি মনিটর বয়ল িা দে, বলার নক্েু দিই।’
‘আনম জানি িা। আপিায়দর দটনলয়ফাি মনিটয়র নক্ আয়ে?’ বলল
বারবারা ব্রাউি।
‘বলনে। হাইম দবঞ্জানমি দটনলয়ফায়ি আইজযাক্ দানিয়য়ল দলাক্টায়ক্
বয়লয়েি, আমার ও নমস ব্রাউয়ির ক্র্া নিক্ আয়ে। আর আমরা দো আপিায়ক্
সাহােয ক্রনে িা, সাহােয ক্রনে আমায়দর নিয়জয়দরয়ক্।’ নম. দবঞ্জানময়ির এই
ক্র্া দর্য়ক্ পনরষ্কার দে, আমায়দর ক্য়য়ক্জি দলাক্য়ক্ খুিক্ারী নম. দানিয়য়লয়ক্
আপিারা ‘নক্েু ক্র্া নদয়য়য়েি এবং োয়ক্ সাহায়েযর প্রনেশ্রুনে নদয়য়য়েি। এই
‘ক্র্া’ ও ‘সাহায়েযর প্রনেশ্রুনে’ নক্ আমরা জািয়ে চাই।’ অযায়লক্ নস্টয়ভি
বলল।
বারবারা ব্রাউি মুখ েুয়ল দসাজা হয়য় বসল। বলল, ‘নবষয়টা হাইম
পনরবায়রর পানরবানরক্ বযাপার। এটা অেয়দর জািার প্রয়য়াজি দিই। এক্র্া
আনম বার বার বয়লনে।’
‘নমস ব্রাউি, নম. হাইম হাইয়ক্ল এখি আমায়দর েোবধায়ি। োর
পনরবায়রর সবনক্েুর সায়র্ আমায়দর স্বার্ি জনড়ে। োই সব নক্েুই আমায়দর
জািয়ে হয়ব।’ বলল নস্টয়ভি েীব্র ক্য়ণ্ঠ।
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ক্য়ণ্ঠর এই আক্নস্মক্ নবয়স্ফারয়ে চময়ক্ উয়িনেল বারবারা ব্রাউি।
নিয়জয়ক্ সাময়ল দস ধীর ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘নক্ন্তু এই দাবী হাইম পনরবার নক্ংবা দক্উ
দময়ি দিয়ব িা।
নস্টয়ভি আয়ের মেই নচৎক্ার ক্য়র বলল, ‘হাইম পনরবারয়ক্ বা অে
ক্াউয়ক্ নজয়জ্ঞস ক্নরনি, নজয়জ্ঞস ক্য়রনে আমায়দর ক্মিীয়ক্। োর উনচে নেল সয়ে
সয়ে সবনক্েু আমায়দর জানিয়য় দদয়া।’
‘ক্মিী হবার বাইয়রও আমার পনরবার আয়ে, আমার নভন্ন জীবি আয়ে।
দোয়য়ো ক্য়মি আমার স্বেস্ফূেি ক্মিক্ান্ড নেল এসয়বর এক্টা বাড়নে নবষয়।’
বলল বারবারা ব্রাউি।
দহাাঁ দহাাঁ ক্য়র দহয়স উিল অযায়লক্ নস্টয়ভি। নক্ন্তু োর দচাখ-মুখ নদয়য়
আিে িয় আগুি ঝয়র পড়ল। োর ডাি হােনট েীব্র দবয়ে েুয়ট দেল বারবারা
ব্রাউয়ির বামোয়লর নদয়ক্। ‘িাশ’ ক্য়র এক্ ক্ক্িশ শে উিল।
‘আ’ ক্য়র এক্ শে েুয়ল বারবারা ব্রাউি পয়ড় দেল দচয়ার দর্য়ক্।
নহংস্র উমত্তোয় জ্বয়ল উিল অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির দুয়চাখ।
দুধাপ এনেয়য় দস নিনবিচায়র এক্টা লানর্ চালাল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্।
োর পয়য়য়ন্টড জুোর অগ্রভাে নেয়য় আঘাে ক্রল বারবারা ব্রাউয়ির দপয়টর বাম
পায়শ।
েেোয় কক্য়ড় দেল োর দদহ।
লানর্ চানলয়য়ই অশ্রাবয ভাষায় োনল নদয়য় নস্টয়ভি বয়ল উিল, ‘দক্াি
ইহুদীবাদীরই আলাদা দক্াি জীবি দিই, নিজস্ব দক্াি সত্তা দিই। োর দোটাটাই
জানের। দোয়ক্ বলয়ে হয়ব দসনদয়ির সব ক্র্া।’
ক্র্া দশষ ক্য়রই দস এক্জি প্রহরীয়ক্ বলল, ‘ওয়ক্ েুয়ল বসাও।’
এক্জি প্রহরী েুয়ট নেয়য় বারবারা ব্রাউিয়ক্ েুয়ল বসাল।
‘বল হারামজানদ। দসনদি আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ ক্র্া বয়লনেল, দোরা
নক্ বয়লনেনল?’ দরায়ধ ের ের ক্রয়ে ক্রয়ে বলল অযায়লক্ নস্টয়ভি।
উয়ি বসা বারবারা ব্রাউি মুখ েুলল। নবপেিস্ত দচহারা। নক্ন্তু দচাখ দুনট
োর শান্ত এবং োয়ে অিড় দৃঢ়োর েনব। বলল বারবারা ব্রাউি, ‘দে জানে বযানক্ত
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সত্তায়ক্ নবনলি ক্রয়ে চায়, দস জানে-সত্তাও দটয়ক্ িা। আমরা জুইস বা ইহুদীরা
দসরক্ম দক্াি ধমি-জানে িই। সুেরাং অোয় ও অনুয়ল্লনখে জােীয় স্বায়র্ি আমার
বযানক্তস্বার্ি দক্ারবািী দদবার প্রে উয়ি িা।’
‘েুই আমায়ক্ িীনে-ক্র্া নশখানিস!’ বয়ল সাময়ির দদয়ায়লর নদয়ক্
েুটল দস। দদয়ায়লর হ্যাংোর দর্য়ক্ িানময়য় নিল এক্টা চাবুক্। নস্টয়ভয়ির দচাখ
দুনট বায়ঘর মে জ্বলয়ে।
দস চাবুক্ বানেয়য় েুয়ট দেল বারবারা ব্রাউয়ির ক্ায়ে।
শপাং শপাং ক্য়র চাবুক্ পড়য়ে লােল বারবারা ব্রাউয়ির োয়য়।
বারবারা ব্রাউয়ির পরয়ি ফুলপযান্ট ও োয়য় হাফসাটি।
মুহয়েিই োর সাদা সাটি রয়ক্ত লাল হয়য় দেল। েেোয় ক্ােরায়ি
বারবারা ব্রাউি।
এক্ সময় চাবুক্ চালায়িায় ক্ষান্ত নদল অযায়লক্ নস্টয়ভি। বারবারা
ব্রাউিয়ক্ বলল, ‘প্রর্ম দডাজ দক্মি দদখনল, নদ্বেীয় দডাজ শুরুর আয়ে নজয়জ্ঞস
ক্রনে, মে বদয়লয়ে নক্িা, দসনদয়ির সব ক্র্া বলনেস নক্িা।’
বারবারা ব্রাউি উপুড় হয়য় পয়ড়নেল। মার্া ঘুনরয়য় মুখটা নফরাল
নস্টয়ভয়ির নদয়ক্। বলল, ‘জানে আপিায়দর এক্ার িয়। আমরা জানের অংশ।
আপিারা নক্ ক্রয়েি ো জািার অনধক্ার আমায়দর আয়ে। হাইম হাইয়ক্লয়ক্
নিয়য় আপিারা নক্ ক্রয়েি ো জািার আয়ে দক্াি সহয়োনেোই আনম আপিায়দর
ক্রব িা।’ হাাঁপায়ে হাাঁপায়ে দুবিল ক্য়ণ্ঠ বলল বারবারা ব্রাউি।
হুংক্ার নদয়য় উিল অযায়লক্ নস্টয়ভি। দরায়ধ মুখ নবক্ৃে হয়য় উিল
োর। বলল, ‘ও েুই এখি আমায়দর িয়, শত্রুর এয়জন্ট। োয়দরই দশখায়িা ক্র্া
বলনেস। দদখানি মজা। বয়ল দদয়াল দর্য়ক্ টাঙায়িা ‘ইয়লক্নিক্ শক্-বযাটি’
িানময়য় হায়ে নিল।
নবয়শষ বযাটানর চানলে বযাটিনট সুইচ দটপার সায়র্ সায়র্ নিনদিষ্ট ভয়টর
নবদুযে ওয়য়ভ সৃনষ্ট ক্রয়ে পায়র। বযাটয়ির নিয়চর মার্ায় রয়য়য়ে দক্ায়াটিার ইনঞ্চ
মায়পর এক্নট আলনপয়ির অগ্রভাে দসট ক্রা। বযাটয়ির আলনপিনট ক্ারও দদয়হ
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নবাঁয়ধ োওয়ার সায়র্ সায়র্ই নিনদিষ্ট ভয়টর নবদুযে োর দদয়হ সঞ্চানলে হয়। োয়ে
োর মৃেযু ঘয়ট িা, নক্ন্তু মৃেযু েেো োয়ক্ দভাে ক্রয়ে হয়।
এই মৃেযু েেো দিয়ম এল বারবারা ব্রাউয়ির দদয়হ।
অযায়লক্ নস্টয়ভি বযাটিনটর আলনপি ঢুনক্য়য় নদয়য়য়ে বারবারা ব্রাউয়ির
দদয়হ।
েেোয় বুক্ ফাটা নচৎক্ার নদয়য় উিল বারবারা ব্রাউি। দোটা দদহ োর
কক্য়ড় দেল।
মায়ঝ মায়ঝ নবরনে নদয়য় এই নিেিােি অবযহে রাখল নস্টয়ভি।
নবধ্বস্ত, নবপেিস্ত বারবারা ব্রাউি এক্ সময় নচৎক্ার ক্য়র বলল,
‘দোমায়দর এই নিেিােি আমার এই নবোস আরও বানড়য়য়য়ে দে, দোমরা জানের
শত্রু। জানেয়ক্ ভালবায়স এমি দক্উই দোমায়দরয়ক্ জীবি র্াক্য়ে সাহােয
ক্রয়ব িা। চালাও নিেিােি। মৃেযু দদবার দচয়য় বড় দক্াি নক্েু দোমায়দর হায়ে
দিই।
নিেিােি চানলয়য় ক্লান্ত হয়য় পয়ড়য়ে অযায়লক্ নস্টয়ভি। এক্নদয়ক্
বারবারা ব্রাউিয়ক্ িনে স্বীক্ায়র বযর্িো, অেনদয়ক্ ব্রাউয়ির ক্র্া োর োয়য়
আগুি ধনরয়য় নদল। দস োর বযাটি বানেয়য় আবার েুটল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্
োর দদয়হ নবদুযয়ের আগুি জ্বালাবার জয়ে।
‘স্যার র্ামুি। দে মৃেযু চায় োর উপর নিেিােি চানলয়য় দজো োয়ব িা।
অে পর্ দদখয়ে হয়ব স্যার।’ বলল রনক্স।
র্ময়ক্ দাাঁড়াল অযায়লক্ নস্টয়ভি। বলল, ‘মৃেযু র বাইয়র আর দক্াি পর্
র্াক্য়ে পায়র রনক্স?’
‘আয়ে স্যার। নমস ব্রাউিরা আদশিবাদী, নপউনরটাি। ওয়দর ক্ায়ে স্যার
জীবয়ির দচয়য় বড় ওয়দর ওয়দর পনবত্রো। ওয়দর পনবত্রোয় হাে নদি, দদখয়বি
দক্মি ক্য়র দভজা দবড়াল হয়য় োয় ওরা।’ বলল রনক্স।
আিয়ে উিল হয়য় উিল অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির মুখ। বলল সািয়ে
নচৎক্ার ক্য়র, ‘ধেবাদ দোমায়ক্ রনক্স। দে উপহার দস সানজয়য় দরয়খয়ে োর
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দপ্রনমক্ হাইম দবঞ্জানময়ির জে, োয়ক্ লুট ক্রাই হয়ব োর জে মৃেযু র চাইয়ে
বড় শানস্ত। এ দমাক্ষম ক্র্াটা আমার ময়ি নেল িা। দোমায়ক্ ধেবাদ।’
এক্টু র্ামল নস্টয়ভি। োরপর এক্োল দহয়স বলল রনক্সয়ক্, ‘নবষয়টা
েখি দোমার মার্ায় প্রর্ম এয়সয়ে, েখি সুয়োেটা দোমায়ক্ই প্রর্ম নদনি! োও
এয়োও।’
‘ধেবাদ স্যার। বলল রনক্স। দলায়ভর আগুি োর দচাখ দুনটয়ে চক্ চক্
ক্য়র উয়িয়ে।
োর সাময়িই উপুড় হয়য় পয়ড় আয়ে বারবারা ব্রাউি। োর োয়য়র সাটি
দোঁড়া। প্রায় অিাবৃে োর পৃষ্ঠয়দশ।
নশক্ারী দিক্য়ড়র মে এক্ পা’ দু’পা ক্য়র এগুয়লা বারবারা ব্রাউয়ির
ক্ায়ে। ঝুয়াঁ ক্ পয়ড় বারবারা ব্রাউয়ির দদহ উনটয়য় োয়ক্ নচৎ ক্রল রনক্স।
বারবারা নচৎ হয়য়ই োর দু’পায়য়র এক্টা প্রচন্ড লানর্ মারল রনক্সর ঝুয়ক্
পড়া দদয়হ।
আক্নস্মক্ লানর্ দখয়য় ভারসাময হানরয়য় পয়ড় দেল রনক্স।
দহাাঁ দহাাঁ ক্য়র দহয়স উিল নস্টয়ভি। বলল, ‘লিার ক্র্া রনক্স।’
লানর্ দময়রই উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল বারবারা ব্রাউি।
অপমানিে হয়য় দুয়চাখ ভরা আগুি নিয়য় উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল রনক্সও।
‘লানর্র মাশুল শয়োনির ক্াে দর্য়ক্ সুয়দ-আসয়লই েুলব স্যার’ বয়লই
দস ঝাাঁনপয়য় পড়ল বারবারা ব্রাউয়ির উপর।
নেটয়ক্ পয়ড় দেল বারবারার দদহ। োর উপর আেয়ড় পড়ল রনক্সও।
নিক্ এই সময় এক্ সায়র্ দুনট নরভলবায়রর েজিি ক্য়র উিার শে দভয়স
এল।
ঘয়রর দরজায় দাাঁড়ায়িা দুই প্রহরী গুলী দখয়য় পয়ড় দেল দরজার
উপয়রই।
বারাবারা ব্রাউিয়ক্ দেয়ড় উয়ি দাাঁনড়য়য়য়ে রনক্স।
অযায়লক্ নস্টয়ভিও নরভলবার বানেয়য় উয়িয়ে দচয়ার দর্য়ক্।
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এক্ ধরয়ির ভাইয়ব্রশি দর্য়ক্ োয়দর দুজয়িরই ময়ি হয়লা, দক্উ দেি
পুরু ক্ায়পিয়টর উপর নদয়য় দ্রুে েুয়ট আসয়ে।
গুলী ক্য়রয়ে দসই নক্?
দুজয়িরই নরভলবায়রর িল দরজার নদয়ক্ ঘুরল দ্রুে।

উত্তর-পূবি নফলায়ডলানফয়ার পাক্িনসি খানড়র উত্তয়র পাক্ি হ্যায়ভি রাস্তার
উপর এয়স দপৌাঁেয়ে আহমদ মুসার দক্ািই অসুনবধা হয়ল িা। নক্ন্তু মুনস্কয়ল পড়ল
োরপর। বারবারা ব্রাউয়ির ক্নম্পউটার দর্য়ক্ পাওয়ার নিক্ািায় বলা আয়ে, ‘৩৯,
োয়ডিি রীচ, ির্ি অব পাক্িনসি খানড় এন্ড সাউর্ অব পাক্ি হ্যায়ভি দরাড।’ এই
নিয়দিনশক্া দর্য়ক্ আহমদ মুসা বুয়ঝয়ে পাক্িনসি খানড় দর্য়ক্ উত্তয়র এবং পাক্ি
হ্যায়ভি দরাড দর্য়ক্ দনক্ষয়ে হয়ব োয়ডিি রীচ েীয়টর ৩৯ িম্বর বানড়টা। নক্ন্তু পাক্ি
হ্যায়ভি দরাড ও পাক্িনসি খানড় দুয়টাই উত্তর-পুবি দর্য়ক্ উত্তর-দনক্ষয়ে প্রলনম্বে।
আহমদ মুসা দবয়ে দবয়ে পাক্ি হ্যায়ভি দরায়ডর এক্টা বাাঁক্ ঘুয়র এমি জায়োয়
এয়স দাাঁড়াল দেখাি দর্য়ক্ পাক্িনসি খানড়র অবিাি দসাজা দনক্ষয়ে।
এখি দসাজা দনক্ষয়ে এগুবার এক্টা রাস্তা চাই।
সাময়ি োক্াল আহমদ মুসা। পাক্ি হ্যায়ভি দরাড ও পাক্িনসি খানড়র
মায়ঝর জায়োয় সবুয়জর সমুদ্র। োয়ডিি রীচ নক্ এলাক্ার িাম, িা দক্াি দরায়ডর
িাম? এলাক্া ও দরাড দুয়য়রই িাম হয়ে পায়র,ভাবল আহমদ মুসা।
রাস্তার দখাাঁজ ক্রয়ে নেয়য় সাময়িই রাস্তা দপয়য় দেল আহমদ মুসা।
দুপায়শর সবুজ দদয়ায়লর মাঝখায়ি নদয়য় ক্ংনরয়টর সাদা রাস্তাটা।
রাস্তাটার িাম দদখার দচষ্টা ক্রল, নক্ন্তু পারল িা। রাস্তাটা নদয়য় োর োনড়
চলয়ে শুরু ক্য়রয়ে। বানড়র িাম্বার খুাঁজয়ে হয়ব, োর সায়র্ রাস্তার িামও জািা
োয়ব, ভাবল আহমদ মুসা।
রাস্তার পায়শ এক্টা বানড় দর্য়ক্ দপয়য় দেল রাস্তার িাম। হ্যাাঁ, এ রাস্তাই
োয়ডিি রীচ।
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িাম্বার ধয়র এনেয়য় দপল ৩৭ িাম্বার বানড়। নক্ন্তু রাস্তা ধয়র চারপাশ খুাঁয়ে
৩৯ িম্বর বানড় দপল িা, ৩৮ িম্বরও িয়। অয়িক্ হয়রাি হওয়ার পর ৩৭ িম্বর
বানড়য়ে িক্ ক্রল আহমদ মুসা।
এক্টা নক্য়শারী এয়স দরজা খুয়ল নদল। আহমদ মুসা সাদর সম্ভাষে
দশয়ষ নজজ্ঞাসা ক্রল ৩৯ িম্বর বানড় দক্ািটা।
নক্য়শারী হাসল। বলল, ‘দক্ি খুাঁয়জ পায়িি িা? এই দো ক্ায়েই।’ বয়ল
দস বেিিা নদয়ে োনিল।
এই সময় ডুয়িক্স বানড়টার দুোলা দর্য়ক্ দুজি েুবক্ নসাঁনড় নদয়য় দিয়ম
এল। োয়দর দৃনষ্ট আহমদ মুসার নদয়ক্। দচায়খ োয়দর েীক্ষ্ণ অনুসন্ধাি। োয়দর
এক্জি বলল, ‘জানম, দক্ উনি, নক্ চাি?’
নক্য়শারীনট দর্য়ম দেল। বলল, ‘ইনি ৩৯ িম্বর বানড় খুাঁজয়েি। আনম
বানড়টা নচনিয়য় নদনিলাম।’
‘নচনিয়য় নদয়য়ে?’ োয়দর এক্জি পায়শ এয়স দাাঁনড়য়য় বলল।
‘িা। বলনেলাম।’ বয়লই নক্য়শারীটা আবার শুরু ক্রল উৎসায়হর
সায়র্।‘
‘র্াম।’ নক্য়শারীয়ক্ ক্ড়া ধমক্ নদয়য় দুজয়ির নদ্বেীয় জি বলল,
‘পাক্ায়মা আর ক্রয়ে হয়ব িা। োও, দোমার আনন্টয়ক্ আিয়ে োও। দদনর ক্য়র
দফয়লে। বস জািয়ল রক্ষা র্াক্য়ব িা।’
নক্য়শারীনট মুখ ক্ায়লা ক্য়র দবনরয়য় দেল দরজা নদয়য় বাইয়র।
দরজা বন্ধ হয়য় দেয়েই দসই দলাক্নট আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল,
‘৩৯ িম্বয়র ক্ার ক্ায়ে োয়ব?
‘নবয়শষ ক্ায়রা ক্ায়ে িয়। োয়ক্ই পাই চলয়ব। এক্টা দখাাঁজ জািয়ে
এয়সনে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নক্ দখাাঁজ নিয়ে? ক্ার দখাাঁজ নিয়ে?’ বলল দুজয়ির প্রর্ম জি।
প্রর্ম দর্য়ক্ই ওয়দর মেলব আহমদ মুসা বুঝয়ে দপয়রয়ে। ওরা ৩৯
িম্বর বানড়র নিক্ািা নক্য়শারীয়ক্ বলয়ে দদয়নি। োয়দর প্রয়ের অর্িও হয়লা োরা
আহমদ মুসায়ক্ সয়েহ ক্য়রয়ে। বানজয়য় দদখয়ে চায়ি োরা আহমদ মুসায়ক্।
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এর আরও অর্ি হয়লা, োরা ৩৯ িম্বয়রর সবনক্েু জায়ি। হয়ে পায়র এই ৩৭ িম্বর
৩৯ িম্বয়ররই অংশ। নক্য়শারীর সায়র্ ওয়দর ক্র্া বলার সময় ‘বস’ শয়ের
উচ্চারে এই সয়েয়হর সায়র্ নময়ল োয়।
ওয়দর প্রয়ে নবরক্ত হয়য় আহমদ মুসা বলল, ‘আনম ৩৯ িম্বর বানড়র
দখাাঁজ জািয়ে দচয়য়নে। আপিারা উনক্য়লর মে এসব নক্ দজরা শুরু ক্য়রয়েি?
জািয়ল আমার প্রয়ের উত্তর নদি।
‘েুনম আয়মনরক্াি িও। দক্ার্ায় বানড় দোমার?’ বলল ওয়দর দুজয়ির
এক্জি।
আহমদ মুসা ময়ি ময়ি হাসল। ওয়দর আয়রক্টু এগুয়ে দদয়া দরক্ার,
দভয়ব নিল আহমদ মুসা।
‘নিক্ আয়ে, আনম এক্টা বানড়র সন্ধায়ি এয়সনেলাম, দোমায়দর
অয়হেুক্ দজরার জবাব দদয়ার জয়ে িয়। আনস। বাই।’ বয়ল আহমদ মুসা
দবনরয়য় আসার জয়ে ঘুয়র দাাঁড়াল।
আহমদ মুসা ঘুয়র দাাঁড়াবার সায়র্ সায়র্ এক্জি লাফ নদয়য় এয়স দপেি
দর্য়ক্ আহমদ মুসার জযায়ক্য়টর ক্লার দচয়প ধরল।
নচৎক্ার ক্য়র বলল, ‘দক্ার্ায় পালাি! পনরচয় সয়ন্তাষজিক্ হয়ল েয়বই
মুনক্ত।’
আহমদ মুসা ঘুরল। দঘারার সায়র্ সায়র্ই বাাঁ হায়ের এক্ প্রচন্ড ক্ারাে
চালাল দলাক্নটর ঘায়ড় নিক্ ক্ায়ির নিয়চ।
আহমদ মুসা েখি সম্পূেি ঘুয়র দাাঁড়াল েখি দলাক্নট টলয়ে টলয়ে জ্ঞাি
হানরয়য় পয়ড় দেল।
নদ্বেীয় দলাক্নট প্রর্মটায় নবমুঢ় হয়য় পড়য়লও মুহূয়েিই নিয়জয়ক্ সাময়ল
নিয়য়য়ে। োরপর মুহূেি দদনর িা ক্য়র দস ঝাাঁনপয়য় পড়ল আহমদ মুসার উপর।
দচায়খর পলয়ক্ আহমদ মুসা এক্ পায়শ সয়র দাাঁড়াল। দলাক্নট আেয়ড়
মুখ র্ুবয়ড় পয়ড় দেল দময়ঝর উপর।
আঘাে সাময়ল নিয়য় উয়ি দাাঁড়াবার দচষ্টা ক্রনেল দলাক্নট।
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আহমদ মুসা োর নদয়ক্ নরভলবার োক্ ক্য়র বলল, ‘আর উয়ি লাভ
দিই। েখি অনুয়রায়ধ বলনি, এবার অয়স্ত্রর মুয়খ বল ৩৯ িম্বর বানড় দক্ািটা। আর
দোমরা দক্?’
‘নরভলবার দদনখয়য়া িা। এখায়ি সবয়চয়য় দোট অস্ত্র দেটা দসটাই হয়লা
সাব-দমনশি োি।’ বলল দলাক্নট নিনভিক্ভায়ব।
আহমদ মুসা োর ক্র্ার উত্তয়র নিোর নটপল। নরভলবায়রর এক্টা গুলী
দলাক্নটর ক্ায়ির এক্ পাশ নোঁয়ড় নিয়য় দেল।
দলাক্নট আেিিাদ ক্য়র োর ক্াি দচয়প ধরল।
‘দদখ আমার প্রয়ের জবাব েনদ এই মুহূয়েি িা দাও, োহয়ল নদ্বেীয় গুলী
দোমার মার্া গুয়ড়া ক্য়র দদয়ব।’ বলল আহমদ মুসা িান্ডা েলায়। ো নচৎক্ায়রর
দচয়য়ও ভীনেক্র দশািাল।
দলাক্নট মার্া ঘুনরয়য় ভীে দচায়খ আহমদ মুসার নদয়ক্ োক্াল। আহমদ
মুসার ক্র্া এবার দস পুয়রাপুনরই নবোস ক্রয়ে। মুখ খুলল দস। বলল, ‘স্যার এ
বানড় দর্য়ক্ দুশ েজ দনক্ষয়ে নেিেলা বানড়। ওটা ৩৯ িম্বর।
‘বারবারা ব্রাউিয়ক্ দোমরা দক্ার্ায় বেী ক্য়র দরয়খে?’ আবার দসই
শান্ত, নক্ন্তু ক্য়িার ক্ণ্ঠ আহমদ মুসার।
দলাক্নট নদ্বধা ক্রনেল।
আহমদ মুসা োর োর নদয়ক্ নরভলবার েুলয়েই বলল,‘স্যার ঐ
বানড়য়েই োয়ক্ রাখা হয়য়য়ে।’
‘ঐ বানড়য়ে এখি আর দক্ আয়ে?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
দলাক্নট উত্তর িা নদয়য় ভয়য় ভয়য় োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্।
‘দদখ, দোমায়ক্ আনম মারব িা। নক্ন্তু েনদ নমর্যা বল, োহয়ল ওখাি
দর্য়ক্ নফয়র এয়স নমর্যা বলার শানস্ত দোমায়ক্ দদব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘স্যার ওখায়ি আমায়দর বস আয়েি। োাঁর সায়র্ রনক্স। আর দেটমযািসহ
নেিজি প্রহরী।’ বলল দলাক্নট।
‘বস দক্? রনক্স দলাক্টা দক্?’ আহমদ মুসা বলল।
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‘স্যার বস আমায়দর অযায়লক্ নস্টয়ভি। নেনি আমায়দর
নফলায়ডলানফয়ার চীফ। আর রনক্স আমায়দর অপায়রশি নটম নলডার।’ বলল
দলাক্নট।
‘এবার বল হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দোমরা দক্ার্ায় দরয়খে?’ বয়লই আহমদ
মুসা োর নরভলবার দলাক্টার মার্া োক্ ক্রল।
ভয়য় দলাক্টার মুখ পাংশু হয়য় দেল। বলল, ‘স্যার এটুক জানি,
ক্য়য়ক্নদি আয়ে প্রাইয়ভট এক্ মািনসক্ হাসপাোয়ল োাঁয়ক্ ভনেি ক্রা হয়য়য়ে।
এোড়া আমরা আর নক্েু জানি িা স্যার। শুয়িনে, টপ ক্য়য়ক্জি বস োড়া আর
দক্উ জায়ি িা দসই হাসপাোয়লর িাম নিক্ািা।’ দলাক্নট ক্াাঁপয়ে ক্াাঁপয়ে ক্াের
ক্য়ণ্ঠ বলল।
আহমদ মুসা োর ক্র্া নবোস ক্রল। বলল, ‘েুনম উি, দোমার
সংজ্ঞাহীি সার্ীয়ক্ নিয়য় চল নসাঁনড়র পায়শ দোট ঘরটায়।’
দলাক্নট সয়ে সয়েই নিয়দিশ পালি ক্রল। আহমদ মুসা দদখল ঘরনটয়ে
দক্াি দটনলয়ফাি দিই। দদখল োয়দর সায়র্ও দক্াি দমাবাইল দিই।
আহমদ মুসা নপেয়মাড়া ক্য়র ওয়দর হাে-পা বাাঁধল এবং িায়ক্ ওয়দর
দক্লায়রাফরম দরপ্র ক্য়র ওয়দর সংজ্ঞাহীি ক্রল। োরপর ঘরনটর দরজা বন্ধ ক্য়র
নেটনক্নি লানেয়য় এবং বানড়টার মূল দেটও লক্ ক্য়র নদয়য় দবনরয়য় এল বানড়
দর্য়ক্।
নিক্ দুশ েজ দূয়রই নেিেলা বানড় দপয়য় দেল আহমদ মুসা। বানড়নটয়ে
দক্াি িম্বর দিই।
বানড়টার দেয়ট এক্জি প্রহরী দেট বয়ক্স বয়স নেল। আহমদ মুসায়ক্
দেয়টর নদয়ক্ আসয়ে দদয়খ দস দেট বক্স দর্য়ক্ দবনরয়য় এনেয়য় এল দেয়ট। আসার
সময় দস োর সাব দমনশিোি হায়ে ক্য়র নিয়য় এয়সয়ে।
আহমদ মুসা নক্েু বলার আয়েই দস বয়ল উিল, ‘নক্ চাই, ক্ায়ক্ চাই
আপিার?’
‘অযায়লক্ নস্টয়ভি আমার বন্ধু। নেনি আমায়ক্ দডয়ক্য়েি।’ বলল
আহমদ মুসা।
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‘ওয়য়লক্াম স্যার। নক্ন্তু স্যার আপিায়ক্ এক্টু বসয়ে হয়ব। আনম
স্যারয়ক্ বনল।’ বয়ল দস আহমদ মুসায়ক্ নিয়য় এল দেট বয়ক্সর পায়শর ওয়য়নটং
রুয়ম।
ওয়য়নটং রুয়ম ঢুয়ক্ দস আহমদ মুসায়ক্ বসাবার জয়ে এক্টা দসাফা মুয়ে
নদনিল।
আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ দক্লারাফরম দরপ্র দবর ক্য়র বলল, ‘স্যনর
দেটমযাি, দোমায়ক্ ঘন্টা দুই ঘুনময়য় র্াক্য়ে হয়ব।’
আহমদ মুসার ক্র্া শুয়ি চময়ক্ দাাঁনড়য়য় পড়ল দেটমযাি।
নক্ন্তু দস ক্র্ার বলারও সুয়োে দপল িা। আহমদ মুসা োর িায়ক্ দরপ্র
ক্রল দস উয়ি দাাঁড়াবার সয়ে সয়েই।
সংজ্ঞা হানরয়য় ঢয়ল পড়ল দেটমযাি।
আহমদ মুসা োয়ক্ েুয়ল দসাফায় শুইয়য় নদল এবং দরজা লক্ ক্য়র
দবনরয়য় এল।
বানড়র দভেয়র প্রয়বশ ক্রল আহমদ মুসা। শুরুয়েই নবশাল ড্রইংরুম।
ড্রইংরুম দর্য়ক্ উপর েলায় নসাঁনড় উয়ি দেয়ে।
নিিঃশে বানড়।
দক্াি নদক্ দর্য়ক্ই মানুয়ষর দক্াি সাড়া শে দিই।
নেি েলাই নক্ দশষ। িা নিয়চ আন্ডার গ্রাউয়ন্ড আরও দফ্লার আয়ে?
আহমদ মুসা ভাবিায় পয়ড় দেল। দক্ােয়ক্ ক্াজ শুরু ক্রয়ব? উপয়র দেয়ল নিচটা
অরনক্ষে র্ায়ক্, আবার নিয়চ দেয়ল ওরা ওপর দর্য়ক্ চয়ল দেয়ে পায়র।
হিাৎ আহমদ মুসার মিটা প্রসন্ন হয়য় উিল। দস নপয়ি ঝুলায়িা বযাে
দর্য়ক্ সাউন্ড মনিটয়রর পাটিসগুয়লা দবর ক্য়র সংয়োজি ক্য়র নিল। েেনট
সাউয়ন্ডর আল্ট্িা মনিটর। নসনক্ মাইল দূরত্ব পেিন্ত এলাক্ার দে দক্াি শে, ো
দুেজ দূর দর্য়ক্ মানুষ শুিয়ে পায়, এই েে পনরষ্কারভায়ব মনিটর ক্রয়ে পায়র।
প্রয়য়াজি অনুসায়র মনিটনরং এলাক্া ক্নময়য় আিা োয় এবং শে মনিটয়রর
দক্ষয়ত্রও নসয়লক্নটভ হওয়া োয়।
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আহমদ মুসা ৫০ নফট দরঞ্জ নদয়য় মনিটরনট অি ক্রয়েই িারী ক্ণ্ঠ ও
পুরুষ ক্য়ণ্ঠর বাদানুবাদ দভয়স আসয়ে লােল এবং দস শেগুয়লা আন্ডার গ্রাউন্ড
দফ্লায়রর।
িারী ক্ণ্ঠনট বারবারা ব্রাউয়ির ো শুয়িই বুঝয়ে পারল।
আিয়ে মুখ উিল হয়য় উিল আহমদ মুসার।
মনিটয়র শয়ের নদক্ নিয়দিশক্ ক্াাঁটা নসাঁনড়র দোড়ার নদয়ক্।
আহমদ মুসা এগুয়লা নসাঁনড়র নদয়ক্। নিক্ নসাঁনড়র নিয়চ ৬ ফুয়টর মে
এক্টা লযানন্ডং। লযানন্ডং দর্য়ক্ এক্টা নসাঁনড় নিয়চ দিয়ম দেয়ে। নসাঁনড় মুখটা
উমুখক্ত দক্ি দভয়ব দপল িা আহমদ মুসা। হয়ে পায়র অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির অনে
আত্ননবোসই এর ক্ারে। খুনশ হয়লা আহমদ মুসা বাড়নে এই সুনবধা দপয়য়।
দুহায়ে নরভলবার নিয়য় অনে সন্তপিয়ি নসাঁনড় নদয়য় িামা শুরু ক্রল
আহমদ মুসা।
নসাঁনড়র মাঝামানঝ দপৌাঁেয়েই আন্ডার গ্রাউন্ড দফ্লারনটর এক্টা দৃশ্য োর
িজয়র এল। দস দদখয়ে দপল দনক্ষে প্রায়ন্তর এক্টা ঘয়রর সাময়ি সাব-দমনশিোি
নিয়য় দুজি প্রহরী দাাঁনড়য়য় আয়ে। ঘরনট দনক্ষেমুখী ক্নরয়ডারটার মার্ায়।
আহমদ মুসা দে নসনড়াঁ নদয়য় িাময়ে, দসটার দোড়ায় লাউঞ্জ মে এক্টা
নবরাট দোলাক্ার জায়ো। োর চারনদয়ক্ নঘয়র ঘর। লাউঞ্জ দর্য়ক্ নবনভন্ন নদয়ক্
ক্নরয়ডার চয়ল দেয়ে। দসরক্ম এক্টা পায়শর এক্ ঘয়রর সাময়ি দাাঁনড়য়য় আয়ে
সাব-দমনশিোিধারী প্রহরী দুজি।
আহমদ মুসা প্রহরীয়দর সম্পিয়ক্ নক্েু দভয়ব উিার আয়েই দস ওয়দর
দুজয়িরই িজয়র পয়ড় দেল। আর েখিই অসাধারে ক্ষীপ্রোর সায়র্ োয়দর সাবদমনশিোয়ির বযায়রল ঘুয়র আসনেল োর নদয়ক্।
আহমদ মুসা ওয়দর দদখার সায়র্ সায়র্ োর দুহায়ের নরভলবায়রর িলও
োয়দর নদয়ক্ ঘুয়র নেয়য়নেল। নসদ্ধান্ত আহমদ মুসা এবার নিয়য় নিল। োর
দুহায়ের নরভলবার ওয়দর দুজিয়ক্ লক্ষয ক্য়র েজিি ক্য়র উিল।
গুলী দখয়য় ওরা দুজিই দরজার উপর পয়ড় দেল।
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গুলী ক্য়রই আহমদ মুসা ক্য়য়ক্ লায়ফ নসাঁনড়র অবনশষ্টটা অনেরম ক্য়র
দময়ঝয় দিয়ম এল। দসই এক্ই দদৌয়ড় দস েুটল ঘরনটর নদয়ক্।
৩৭ িম্বর বাসার ওয়দর ের্য অনুসায়র এখি অযায়লক্স ও রনক্সই মাত্র
অবনশষ্ট আয়ে। আহমদ মুসা ওয়দর দুজিয়ক্ এক্ সায়র্ই দপয়ে চায়। দুজি নভন্ন
অবিায়ি োবার সুয়োে দপয়ল দস অসুনবধায় পড়য়ে পায়র।
আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ দদৌয়ড় দেয়ে দেয়ে ভাবল, োর মুয়খামুনখ
হয়ল, নবপয়দ পড়য়ল ওরা নমস ব্রাউিয়ক্ ঢাল বািায়ে পায়র। দসই সুয়োে ওয়দর
দদয়া োয়ব িা। আক্নস্মক্ভায়ব ওয়দর উপর চড়াও হয়ে হয়ব। ওরা অস্ত্র বানেয়য়
আয়ে নিশ্চয় এবং োরা দাাঁনড়য়য় র্াক্াই স্বাভানবক্। সুোরাং দদখার সয়ে সয়ে
ওরা গুলী ক্রয়ে পায়র। দদখয়ে হয়ব ওয়দর এই োৎক্ষনেক্ গুলী োয়ে লক্ষয ভ্রষ্ট
হয়। োৎক্ষনেক্ গুলী িা ক্য়র ওরা েনদ টায়েিট নিক্ ক্রয়ে োয়, োহয়ল আহমদ
মুসার দুই নরভলবায়রর গুলী োয়দর দস সুয়োে দদয়ব িা।
এইভায়ব নচন্তা গুনেয়য় নিয়য় আহমদ মুসা নশক্ারী বায়ঘর মে নিিঃশয়ে
দদৌয়ড় নেয়য় দরজার পায়শ এক্টু র্ময়ক্ দাাঁনড়য়য় দুহায়ের নরভলবারয়ক্ দরজার
নদয়ক্ উদযে দরয়খ দদহয়ক্ েুয়াঁ ড় নদল দরজায় পয়ড় র্াক্া দুনট লায়শর দপেয়ি।
োর দদয়হর বাম পাাঁজর নেয়য় মানটয়ে পড়ল।
োর দদহ মানট স্পশি ক্রার আয়েই এক্ ঝাাঁক্ গুলী চয়ল দেল োর নেি
নফট উপর নদয়য়।
মানট স্পশি ক্রার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসার দুই েজিিী নিোর নটপল
দুই নরভরবায়রর।
পাশাপানশ দাাঁনড়য়য়নেল অযায়লক্ নস্টয়ভি ও রনক্স। োয়দর দপেয়ি
বলয়ে দেয়ল মানট ক্াময়ড় শুয়য়নেল বারবারা ব্রাউি।
আহমদ মুসা নিনক্ষপ্ত দুগুলীর এক্নট নেয়য় নবদ্ধ হয়য়নেল অযায়লক্
নস্টয়ভয়ির বুয়ক্, অেনট মার্া গুনড়য়য় নদয়য়নেল রনক্সর।
িেুি টায়েিট লয়ক্ষয ওরা সাব-দমনশিোয়ির বযায়রল িানময়য় নিনিল।
নক্ন্তু টায়েিয়ট গুলী ক্রার সুয়োে োরা আর দপল িা।
দুজয়ির লাশ নেয়য় বারবারা ব্রাউয়ির পায়শই পয়ড়য়ে।
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আেংনক্ে বারবারা ব্রাউি উয়ি দাাঁনড়য়য় লায়শর ক্াে দর্য়ক্ দূয়র সয়র
দেয়ে। ক্াাঁপয়ে দস।
আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল।
বারবারা ব্রাউয়ির উপর দচাখ পড়য়েই দচাখ িানময়য় নিল দস। োড়াোনড়
দস নিয়জর জযায়ক্টনট খুয়ল িা োনক্য়য়ই েুয়ড় নদল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্।
বলল, ‘আপনি দো নিক্ আয়েি নমস ব্রাউি?’
বারবারা ব্রাউি দুহাে নদয়য় োর দদয়হর প্রায় িগ্ন উধিয়দশ ঢাক্ার বযার্ি
দচষ্টা ক্রনেল। দস আহমদ মুসার েুয়াঁ ড় দদয়া জযায়ক্টনট কনড়য়য় নিল। পয়র দফলল
দ্রুে। োরপর বলল, ‘ভাল নেলাম বলয়ে পারব িা। েয়ব আপনি দপৌাঁেয়ে আর
ক্য়য়ক্ নমনিট দদনর ক্রয়ল আমার এক্ মৃেযু ঘটে। আপনি আমায়ক্ বাাঁনচয়য়য়েি।’
বয়ল ফুাঁনপয়য় দক্াঁয়দ উিল বারবারা ব্রাউি। ক্াাঁদয়ে ক্াাঁদয়েই দস বায়ধা বায়ধা
েলায় বলল,‘আপনি মানুষ িি, দফয়রশো নম. দানিয়য়ল। আপনি নিক্ সময়
এয়সয়েি।
‘ঈেরয়ক্ ধেবাদ দাও দবাি। নেনি আমায়দর সাহােয ক্য়রয়েি।’ বলল
আহমদ মুসা। দ্রুে ঘয়র ঢুয়ক্ অযায়লক্ নস্টয়ভি ও রনক্সয়ক্ সাচি ক্রল। মানিবযাে
োড়া পয়ক্য়ট আর নক্েুই দপল িা। মানিবযায়ে টাক্া পয়সা োড়া আর দক্াি
ক্ােজপ্রত্র দিই।
টাক্া ভনেি মানিবযােগুয়লা ওয়দর পয়ক্য়ট আবার দরয়খ নদয়য় উয়ি
দাাঁড়াল। বলল, ‘এস নমস ব্রাউি, বানড়টায়ক্ও এক্বার সাচি ক্য়র দদনখ।
আহমদ মুসা ঘর দর্য়ক্ বাইয়র দবরুবার জয়ে পা বাড়াল।
দপেয়ি দপেয়ি হাাঁটয়ে লােল বারবারা ব্রাউি।
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৫
নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ ইয়াহুয়দর
বাসভবি। দভেয়রর ফযানমনল ড্রইং রুয়ম বয়স েল্প ক্রয়ে আয়াজ ইয়াহুদ,
নময়সস আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ ও বারবারা ব্রাউি।
বারবারা ব্রাউি ক্র্া বলনেল। দস র্াময়েই দহয়স মুখ খুলল নুমা ইয়াহুদ।
নক্ন্তু োর আয়েই আয়াজ ইয়াহুদ ঘনড়র নদয়ক্ োনক্য়য় বয়ল উিল, ‘আটটা
বাজয়ে। বুঝয়ে পারনে িা নম. দানিয়য়ল এখিও দপৌাঁেল িা দক্ি। এ দবিয়ক্র
দসই আয়য়াজক্। দস দদনর ক্রার দেয়ল িয়।’
‘স্যনর আব্বা দোমায়ক্ জািায়িা হয়নি। নবয়ক্ল ৫টায় নেনি দটনলয়ফাি
ক্য়রনেয়লি। নক্ এক্ ক্ায়জ নেনি আটয়ক্ পয়ড়য়েি। োাঁর নক্েু দদনর হয়ব
আসয়ে। নেনি সক্য়লর ক্ায়ে ক্ষমা দচয়য়য়েি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘নক্ন্তু োর বন্ধু দুজি শুিলাম সন্ধযায় আসয়ব।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল
আবার।
‘হ্যাাঁ ওয়দর সায়র্ আমার দদখা হয়য়য়ে আব্বা। আনম ওয়দরয়ক্ শহয়রর
ক্য়য়ক্ জায়োয় নিয়য় নেয়য়নেলাম। ওয়দর নসনডউয়ল নক্েু পনরবেিি ঘয়টয়ে।
নক্েুটা দদনর হয়ি। অল্পক্ষয়ের ময়ধযই এয়স পড়য়বি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
আয়াজ ইয়াহুদ দসাফায় দহলাি নদয়য় এক্টু নরলযাক্স ক্য়র বসল। এক্টু
দচাখ বুঝল। োরপর ধীয়র ধীয়র অয়িক্টা স্বেে ক্য়ন্ি বলল, দানিয়য়ল দেয়লটায়ক্
েেই দদখনে নবস্ময় বাড়য়ে। হাইম দবঞ্জানময়ির ক্াে দর্য়ক্ বারবারা ব্রাউয়ির
উদ্ধার ক্ানহেীসহ ওখািক্ার ক্ানহিীও শুিলাম। আনম দভয়ব পানি িা, হাইম
হাইয়ক্য়লর সাহায়েয এমি এক্টা নবস্ময়ক্র চনরয়ত্রর আনবিভাব নক্ ক্য়র ঘটল।
দক্ি ঘটল? েে ক্য়য়ক্ নদয়ি এই এক্ মানুষ নবিব ঘনটয়য় দফয়লয়ে। হাইম
হাইয়ক্য়লর দোটা বযাপার অন্ধক্ার দর্য়ক্ আয়লায়ে এয়স দেয়ে।’
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‘নিক্ বয়লয়েি আংয়ক্ল, ক্নিি পনরনিনেয়েও নেনি নবস্ময়ক্র ধরয়ির
নিভিীক্ ও নিনশ্চন্ত। দপশাদার শীষি দোয়য়োও আনম অয়িক্ দদয়খনে, নক্ন্তু এমি
মানুষ আনম দদনখনি। আপিায়ক্ দো সব বয়লনে। বারবারা ব্রাউিয়ক্ উদ্ধায়রর
সাংঘানেক্ ক্াজ োর দেয়ল-দখলার মেই সহজ নেল।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল।
‘দেয়ল-দখলা বলে দবঞ্জানমি! উনি দসখায়ি জীবি নিয়য় দখয়লয়েি। সাব
দমনশিোিসহ দুপ্রহরীয়ক্ হেযা ক্রার পর উনি দুহায়ে নরভলবার নিয়য় ঝাাঁনপয়য়
পয়ড়নেয়লি দরজায়। োাঁর উপর নদয়য় দুই সাব দমনশিোয়ির এক্ ঝাাঁক্ গুলী েুয়ট
নেয়য়নেল। উনি েখি মানটয়ে। মানটয়ে ঝাাঁনপয়য় পয়ড়ই নেনি োর দুনরভলবায়রর
গুলীয়ে হেযা ক্য়রনেয়লি অযায়লক্ নস্টয়ভি ও রক্সীয়ক্। নেনি গুলী ক্রয়ে দদনর
ক্রয়ল নক্ংবা োাঁর গুলী লক্ষযভ্রষ্ট হয়ল োাঁর দদহ ঝাাঁঝরা হয়য় দেে ওয়দর গুলীয়ে।
অেনদয়ক্ নিক্মে ঝাাঁনপয়য় পড়য়ে িা পারয়লও নেনি ঝাাঁঝরা হয়য় দেয়েি। এক্নট
দময়য় দে োর দক্উ িয় োয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে এইভায়ব নেনি মৃেযু র মুয়খ ঝাাঁনপয়য়
পয়ড়নেয়লি। নেনি মানুষ িি, দফয়রশো!’ বলল বারবারা ব্রাউি। োর ক্ণ্ঠ ভারী
হয়য় উয়িনেল।
‘েুনম নিক্ বয়লে বারবারা ব্রাউি। আনম দেয়ল-দখলা বলনে এই অয়র্ি দে,
জীবি-মৃেযু র এই লড়াই োর ক্ায়ে দখলার মে দেি।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল।
দসাজা হয়য় বয়সনেল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল,‘মা নুমা, দানিয়য়ল সম্পয়ক্ি
নক্ এক্ োসরুদ্ধক্র খবর আয়ে দোমার ক্ায়ে বয়লনেয়ল! দসটা দো বলনি!’
নুমা ইয়াহুয়দর দুই দিাাঁট ভরা হানস। দচাখ দুনট োর অস্বাভানবক্ উিল।
বলল, ‘হ্যাাঁ বাবা, খবরটা োসরুদ্ধক্র। নক্ন্তু নক্ভায়ব বলব, দক্ার্া দর্য়ক্ বলব
োই বলা হয়নি।’
‘োর দক্াি খারাপ নদক্ িয়য়ো নুমা? হয়ল িা বলাই ভাল।’ বলল
বারবারা ব্রাউি শান্ত ক্য়ন্ি।
‘িা দসরক্ম দো িয়ই।’ বয়ল এক্টু র্ামল নুমা ইয়াহুদ। োরপর বলল।
‘বলব নক্ন্তু নম. দানিয়য়লয়ক্ দক্উ নক্েু জািায়ে পারয়ব িা।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘নিক্ আয়ে। অবযশই আমরা বলব িা।’ প্রায় সমস্বয়রই বয়ল উিল
সক্য়ল।
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নুমা ইয়াহুদ এক্টু দভয়ব নিল। োরপর বলয়ে শুরু ক্রল, ‘নবখযাে
দজফারসি পনরবায়রর সারা দজফারসি আমার বন্ধু। আয়মনরক্াি
নবেনবদযালয়সমূয়হর নমনলে দে স্টুয়ডন্ট দডনলয়েশি বের দদয়ড়ক্ আয়ে ইউয়রাপ
সফর ক্য়রনেল, আনম ও সারা োর সদস্য নেলাম। দসই দর্য়ক্ আমায়দর সবসময়
দোোয়োে আয়ে। দস আমার বাসায় এয়সয়ে, আনমও োর বাসায় দেনে। েেক্াল
দস আমায়ক্ দটনলয়ফাি ক্য়র। বয়ল দে, দস আসয়ে উইক্ এয়ন্ড, দস নিউইয়ক্ি
আসয়ব এবং আমার এখায়ি উিয়ব। আনম োয়ক্ ওয়য়লক্াম ক্য়র আংয়ক্ল হাইম
হাইয়ক্লয়ক্ দক্ে ক্য়র ো ঘয়টয়ে, আইজযাক্ দানিয়য়ল িায়মর দলাক্ ো ক্য়রয়ে,
ো নবস্তানরে োয়ক্ বনল। দস আগ্রয়হর সায়র্ সব দশায়ি। আর দস আইজযাক্
দানিয়য়ল সম্পয়ক্ি খুাঁয়ট খুাঁয়ট অয়িক্ প্রে ক্য়র। োরপর বয়ল, েুনম দে ক্ায়জর
বেিিা নদয়ল এবং দে স্বভাব ও দচহারার বেিিা নদয়ল, োয়ে আনম নিনশ্চে বলনে,
উনি আইজযাক্ দানিয়য়ল িি।’ আনম নজজ্ঞাসা ক্নর, ‘োহয়ল উনি দক্? েুনম নক্
আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ দচি।’ সারা বয়ল দে আইজযাক্ দানিয়য়ল িায়মর দক্াি
দলাক্য়ক্ দস দচয়ি িা। আনম বনল, োহয়ল দক্মি ক্য়র বলে, আইজযাক্ দানিয়য়ল
িি নেনি? উত্তয়র সারা বয়ল, দোমার সব বেিিা, নববরে আর এক্জয়ির সায়র্
সম্পূেি নময়ল োয়।’ আনম নজজ্ঞাসা ক্নর দে, ‘দস দক্?’ সারা বয়ল দে, দে ক্ারয়ে
নেনি েদ্মিাম বযবহার ক্য়রয়েি, দস ক্ারয়ে োর িাম প্রক্াশ নিক্ হয়ব িা।’ আনম
বনল দে, আমরা এবং হাইম পনরবার োর সায়র্ আনে এবং োয়ক্ সাহােয ক্রনে।
আমায়দর ক্ায়ে োর পনরচয় বলা োয়ব িা দক্ি? ের্যটা আমায়দর ও হাইম
পনরবায়রর বাইয়র োয়ব িা এই শয়েি নেনি আইজযাক্ দানিয়য়য়লর িাম ও পনরচয়
বলয়লি। দশয়ষ সারা ক্য়য়ক্টা আইয়ডিনটনফয়ক্শি মায়ক্ির ক্র্া বলয়লি।
বলয়লি দে, োাঁর দিাাঁয়টর দুপ্রায়ন্ত দুনট িীলাভ নেল আয়ে এবং ডাি হায়ের ক্নুইএর নিয়চ প্রায় দোলাক্ার লালয়চ এক্টা ক্ষেনচহ্ন আয়ে। েেক্াল নম. দানিয়য়ল
আমায়দর বাসায় আয়সি, েখি োর হাে-মুখ দধাবার সময় আনম দচষ্টা ক্য়র োর
দিাাঁয়টর নেল এবং ক্নুই-এর নিয়চর ক্ষনেনচহ্নটা দদয়খনে। সুোরাং সারা আোয়জ
ো বয়লনেয়লি ো এক্শেভাে সেয প্রমানেে হয়য়য়ে। আর............।’
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‘মা নুমা, েুনম নক্ আমায়দর পধয়েিযর দটস্ট নিি? আমরা আর অয়পক্ষা
ক্রয়ে পারনে িা। েুনম োর িাম পনরচয় বল। োরপর অে ক্র্া।’ নুমা
ইয়াহুদয়ক্ র্ানময়য় বয়ল উিল োর নপো আয়াজ ইয়াহুদ।
হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘পনরচয় বলয়ে হয়ব িা আব্বা। িায়মই োর
পনরচয়।’
‘আবার ক্র্া নুমা.........।’ অবধেিয ক্য়ণ্ঠ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
েম্ভীর হয়লা নুমা। বলল, ‘আব্বা, আমায়দর আইজযাক্ দানিয়য়ল হয়লি
মুসলমািয়দর দসৌভায়েযর বরপুত্র এবং দমজনরনট মানক্িিীয়দর ক্ায়ে নেনি িেুি
দসনভয়ার............।’
‘োর মায়ি ‘আহমদ মুসা’ নেনি!’ নুমা ইয়াহুয়দর ক্র্ার মাঝখায়ি োয়ক্
র্ানময়য় নচৎক্ার ক্য়র বয়ল উিল বারবারা ব্রাউি।
‘হ্যাাঁ বারবারা। আহমদ মুসাই দোমায়ক্ উদ্ধার ক্য়রয়ে।’ বলল নুমা
ইয়াহুদ।
দসাফায় দসাজা হয়য় বয়স আয়েি আয়াজ ইয়াহুদ। উয়ত্তজিায় দাাঁনড়য়য়
দেয়ে হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। োয়দর দচায়খ-মুয়খ রায়জযর নবস্ময়।
োরা দক্উই ক্র্া বলল িা। ক্র্া বলয়ে পারল িা।
ধীয়র ধীয়র দসাফায় দহলাি নদল আয়াজ ইয়াহুদ এবং এক্ সময় আয়স্ত
আয়স্ত দসাফায় বয়স পড়ল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি।
েখিও দক্উ ক্র্া বয়লনি।
দক্াি ভাবিার েভীয়র োরা দেি হানরয়য় দেয়ে।
এক্ সময় ক্লান্ত সুয়র স্বেে ক্য়ণ্ঠ আয়াজ ইয়াহুদ বলল, ‘আমরা োয়ক্
ইহুদীয়দর শত্রু ভাবনে, দসই আহমদ মুসা এয়সয়েি দোাঁড়া ইহুদী হাইম
হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধার ক্রয়ে োয়দর হাে দর্য়ক্ োরা ইহুদীয়দর পয়ক্ষর শনক্ত! দসই
আহমদ মুসাই ইহুদীয়দর এক্ নিয়বনদে ক্মিী বারবারা ব্রাউিয়ক্ উদ্ধার ক্রয়লি
ধনষিে ও নিহে হওয়ার চরম পনরনেনে দর্য়ক্ দসই োয়দরই হাে দর্য়ক্ োরা
ইহুদীয়দর শনক্ত! এবং আমরা নিষ্ঠাবাি ইহুদীরা সাহােয ক্রনে আহমদ মুসায়ক্ই!’
র্ামল আয়াজ ইয়াহুয়দর স্বেে ক্ণ্ঠ।
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নপো র্াময়েই নুমা ইয়াহুদ বলল, ‘আব্বা, ধমিভীরু ও নিষ্ঠাবাি ইহুদীরা
এর আয়েও আহমদ মুসায়ক্ সাহােয ক্য়রয়ে। ডা. দবনেি বারায়ক্র মে সৎ,
সিি ও নবখযাে ইহুদী বযনক্তত্ব সাহােয ক্য়রয়েি আহমদ মুসায়ক্ ইহুদী পয়ক্ষর
দজিায়রল শ্যারিয়দর নবরুয়দ্ধ। আবার ইয়াহুদীয়দর শীষি দোয়য়ো ক্মিী দিায়াি
িানবলা সম্পূেিভায়ব নিজ পয়ক্ষর নবরুয়দ্ধ নেয়য় নিউ হারমাি হেযাক্ায়ন্ডর মুয়খাশ
উয়মাচি ক্য়র শুধু আহমদ মুসা ও আয়মনরক্াি মুসলমািয়দরই বাাঁনচয়য় দদয়নি,
দজয়ল পুয়রয়েি নিজ পয়ক্ষর দজিায়রল শ্যারিয়দরয়ক্ এবং ক্ািেড়ায় দাাঁড়
ক্নরয়য়য়েি আয়মনরক্াি ইহুদীবাদীয়দর। আব্বা আনম ময়ি ক্নর, আহমদ মুসা শুধু
মানক্িি েুক্তরায়ের েেেেী ও শানন্তবাদীয়দরই দসনভয়ার িি, নেনি মানক্িি
েুক্তরায়ের ধমিপ্রাে ইহুদীয়দরও রক্ষা ক্য়রয়েি ইহুদীবাদীয়দর হাে দর্য়ক্।
দজিায়রল শ্যারি ও আজর ওয়াইজমযািয়দর রাজবিনেক্ ইহুদীবাদ এবং
আমায়দর োওরােনভনত্তক্ ইহুদী ধমি এক্ িয় আব্বা। বলয়ে পানর, দমজনরনট
ইহুদীর সমর্িিও োয়দর দপেয়ি দিই।’
র্ামল নুমা ইয়াহুদ।
সয়ে সয়েই ক্র্া বয়ল উিল বারবারা ব্রাউি, ‘নিক্ বয়লে নুমা, লস
আলাময়সর ইহুদীবাদী দোয়য়োবৃনত্ত ধরা পড়া এবং নিউ হারমায়ির হেযাক্ায়ন্ডর
পর মানক্িি েুক্তরায়ের ইহুদী ক্মুযনিনটর প্রায় ৯০ ভাে সামানজক্, সাংস্কৃনেক্ ও
ধমিীয় সংেিি দজিায়রল শ্যারয়ির ইহুদীবাদী সংেিয়ির সায়র্ োয়দর
নিসম্পক্িোর দঘাষো দদয় এবং ইহুদীবাদীয়দর নিো ক্য়র। েখি দদশবযাপী বহু
দচষ্টা ক্য়রও দসসব সংেিিয়ক্ আমরা নিরয়পক্ষ ও নিরব রাখয়েও সমর্ি হইনি।’
‘হাইম হাইয়ক্লয়ক্ আটয়ক্ রাখাও দো ওয়দর এক্টা রাইম।’ বলল
আয়াজ ইয়াহুদ।
‘অবশ্যই আব্বা। ওয়দর েনদ নরনমিাল িা বনল, োহয়ল নরনমিাল বলয়ে
হয়ব হাইম হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ই। নক্ন্তু ো সম্ভব িয়। োাঁর মে নিয়লিাভ ও
স্বার্িেযােী দদশ ও জানের সায়র্ দক্াি রাইম ক্রয়ে পায়রি িা। জীবি র্াক্য়ে
জানের জয়ে ক্ষনেক্র নক্েু ক্রয়ে পায়রি িা।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
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‘োহয়ল হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে আমরা দে আহমদ মুসায়ক্
সাহােয ক্রনে এবং সাহােয নিনি, এটা নিক্ আয়ে?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
‘অবশ্যই আব্বা। আমায়দর ময়ি ক্রা উনচে দে, ঈেরই োয়ক্
পানিয়য়য়েি আমায়দর সাহায়েয। দদয়শর ক্ায়রা ক্াে দর্য়ক্ আমরা সাহােয পাব
িা বয়লই ঈের এই বযবিা ক্য়রয়েি।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘দোমার এ ক্র্ার ময়ধয নদয়য় নক্ন্তু দদয়শর মানুয়ষর প্রনে অিািা প্রক্াশ
পায়ি নুমা।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
‘িা আব্বা, এর দ্বারা আনম দদয়শর মানুয়ষর ইিানবনলনট বা অসহায়
অবিার নদয়ক্ অংগুনল সংয়ক্ে ক্রনে। এই ইিানবনলনট বা অসহায়য়ত্বর ক্ারয়েই
েুে েুে ধয়র চলা ইহুদীবাদী ষড়েে ধরয়ে োরা বযর্ি হয়য়য়ে। অর্চ ক্ে
োড়াোনড় আহমদ মুসা োর মূয়লায়িদ ক্রয়লি।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, এক্টু নদ্বধায় পয়ড়নেলাম। দোমার ক্র্ায়
সাহস দপলাম মা। সনেযই আমরা দক্াি অেয় ক্রনে িা এবং ো ক্রা উনচে োই
ক্রনে। দোময়ক্ ধেবাদ নুমা।’
‘আংয়ক্ল, শ্রয়দ্ধয় হাইম হাইয়ক্ল ও োাঁর পনরবার এবং আমায়দর সায়র্
ওরা দে আচরে ক্য়রয়ে, দসটাই প্রমাে ক্রয়ে ওরা দক্াি ষড়েয়ের ময়ধয েুক্ত
আয়ে। ষড়েয়ের দস লক্ষয বাস্তবায়য়ির জে োরা দক্াি িীনে-পিনেক্োর ধার
ধারয়ে িা। ধমি, মািবো সবনক্েু নবসজিি নদয়য় োরা োয়দর লয়ক্ষযর বাস্তবায়ি
চায়। সুেরাং োরা ধমি ও জানের ক্লযায়ে নক্েু ক্রয়ে িা।’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘নিক্ মা। হাইম হাইয়ক্লয়ক্ োরা নক্ডোপ ক্রার পর আমায়দর সায়র্
োয়দর আচরেও েুনম ো বয়লে োই প্রমাে ক্য়র। রীনেমে সোসী আচরে
ক্য়রয়ে ওরা আমায়দর সায়র্।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।
‘নুমা, আহমদ মুসা সম্পয়ক্ি নমস সারা দজফারসয়ির ময়িাভাব দক্মি
বুঝয়ল?’ নজজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউয়ির।
হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল এক্ বায়ক্য জবাবটা হয়লা, পূয়জযর প্রনে
পূজারীর ময়িাভাব দেমি।’
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‘উদাহারেটা বড় দবনশ আক্াশ-চারী হয়য় দেল িা নক্?’ বলল বারবারা
ব্রাউি।

আবার হাসয়লা নুমা ইয়াহুদ। বলল,‘েুনম েনদ শুিয়ে ‘আহমদ মুসা’
িামনট সারা দজফারসি দক্মি সংয়ক্াচ, সম্মাি, সংয়বদিশীল ক্য়ণ্ঠ উচ্চারে
ক্য়রয়ে, োহয়ল আক্াশ-চারী হওয়ার ক্র্া েুনম বলয়ে িা। োোড়া নবোয়সর
বযাপায়র প্রে ক্রয়ল সারা দজফারসি বয়লয়ে, নিয়জর উপর আমার েেটা নবোস
আয়ে, োর দচয়য় দবনশ নবোস আয়ে আমার ওর উপর। দজফারসি পনরবায়রর
দেৌরবদীপ্ত এক্নট দময়য় এবং আয়মনরক্ার দশ্রষ্ট োত্র প্রনেভা সারা দজফারসি
দক্াি অবিায় এ ধরয়ির এ উনক্ত ক্রয়ে পায়র বলে?’
নুমা ইয়াহুদ র্াময়েই নক্েু বলার জয়ে মুখ খুয়লনেল বারবারা ব্রাউি।
এ সময় নসনক্উনরনটর দুজি দলাক্ ক্ামাল সুলাইমাি ও বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ নিয়য়
প্রয়বশ ক্রল।
উয়ি দাাঁড়াল নুমা ইয়াহুদ। ওয়দর স্বােে জািাল এবং োর নপোয়ক্ লক্ষয
ক্য়র বলল, ‘আব্বা এাঁরাই আইজযাক্ দানিয়য়য়লর বন্ধু।’
সবাই উয়ি দাাঁড়াল।
নুমা ইয়াহুদ ক্ামাল সুলাইমািয়ক্ দদনখয়য় বলল, ‘আব্বা, ইনি আলয়ফ্রড
নস্মর্।’ আর বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ দদনখয়য় বলল, আর ইনি এক্জি নবখযাে
সাংবানদক্ আমর আব্রাহাম।’
‘ওয়য়লক্াম ইয়ংমযাি। দোমায়দর বন্ধু আইজযাক্ দানিয়য়ল খুবই ভাল
মানুষ, খুবই ক্ায়জর মানুষ। খুব খুনশ হলাম দোমায়দর দপয়য়।’ বলল আয়াজ
ইয়াহুদ।
‘ধেবাদ স্যার। আমরা বন্ধুর ক্ায়ে আপিার ক্র্া শুয়িনে। আপিার
মূলযবাি সহয়োনেোর জয়ে ক্ৃেজ্ঞ।’ ক্ামাল সুলাইমাি বলল।
এক্টু ভ্রু কাঁচনক্য়য় নমনষ্ট হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘ইয়ংমযাি,
দোমার বন্ধুয়ক্ সহয়োনেো ক্রনে, িা দোমার বন্ধুই আমায়দর সহয়োনেো
নদয়িি আমায়দর দলাক্য়ক্ উদ্ধায়রর জে?’
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ধরা পয়ড় োবার মে এক্টু চময়ক্ উয়িনেল ক্ামাল সুলাইমাি।
োড়াোনড় বলল, ‘স্যার দুয়টাই নিক্। েয়ব সহয়োনেোর জে আমায়দর বন্ধুই
দো প্রর্ম আপিার সায়র্ দদখা ক্য়র।’
হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘োর মায়ি েুনম দোমার ক্র্ার উপরই
দাাঁনড়য়য় র্াক্য়ল!
হাসল ক্ামাল সুলাইমািও। বলল, ‘আনম ঘটিার বেিিা নদয়য়নে মাত্র
স্যার। নমর্যা নিশ্চয়ই বনলনি।
উত্তর িা নদয়য় নক্েুক্ষে চুপ ক্য়র র্াক্ল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল এক্
সময়, ‘নমর্যা ক্র্া েুনম নিশ্চয় বল িা। বলে আইজযাক্ দানিয়য়য়লর আসল িাম
নক্? ‘আহমদ মুসা’ নক্িা?’
সয়েহ ও ক্য়িারোয় দঢয়ক্ দেল ক্ামাল সুলাইমায়ির মুখ। োর ডাি
হাে োর অজ্ঞােসায়রই প্রয়বশ ক্য়র দচয়প ধরল নরভলবায়রর বাট। বুয়মদীি
নবল্লাহর দচায়খ-মুয়খও সয়েহ ও নবস্ময়।
দহয়স উিল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘নম. আলয়ফ্রড নস্মর্, নরভলবার দবর
ক্রার দরক্ার দিই। আমরা আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ িয়, আহমদ মুসায়ক্ চাই।
হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে আহমদ মুসায়ক্ প্রয়য়াজি। আর নম. আমর
আব্রাহাম আপিার সয়েহ-নবস্ময়য়র দক্াি প্রয়য়াজি দিই।’
এক্রাশ িেুি নবস্ময় এবার ক্ামাল সুলাইমাি ও বুয়মদীি নবল্লাহ
দুজয়ির দচায়খ মুয়খ। বলল ক্ামাল সুলাইমাি, আপিায়দর সায়র্ িাটক্ীয়োর
েুনক্ত আয়ে। নক্ন্তু আহমদ মুসা ভাই আমায়দর অন্ধক্ায়র রাখার ক্ারে বুঝয়ে
পারনে িা।’
‘নম আহমদ মুসা নিয়জই এখিও অন্ধক্ায়র আয়েি। নেনি আহমদ মুসা
এটা আমরা দজয়ি দফয়লনে ো নেনি জায়িি িা।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘আপিারা জািয়লি নক্ ক্য়র?’ বলল বুয়মদীি নবল্লাহ।
আমার বন্ধু সারা দজফারসয়ির ক্াে দর্য়ক্।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
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নক্েু বলয়ে োনিল বুয়মদীি নবল্লাহ। নক্ন্তু োর আয়েই নুমা ইয়াহুদ
আবার বলল, ‘এবার নম. নস্মর্ আপিার সম্পয়ক্ি সেয ক্র্া বলুি। আর নম. আমর
আব্রাহাম আপিার সুের আরবীয় দচহারার পনরচয়টাও এবার নদি।’
‘আইজযাক্ দানিয়য়ল ‘আহমদ মুসা’ হয়ল আলয়ফ্রড নস্মর্য়ক্ ‘ক্ামাল
সুলাইমাি’ হয়ে হয়ব।’ আর সুের আরবীয় দচহারা োর পনরচয় নিয়জ দদয়ব।
দহয়স বলল ক্ামাল সুলাইমাি।
‘আয়মনরক্ার আসার আয়ে আটলানন্টয়ক্র ওপায়র দে িামটা দরয়খ
এয়সনে, ো ময়ি পড়য়ে িা এখি। ক্ারে ক্খিও ভানবনি দে, পুরায়িা িামটা
দরক্ার পড়য়ব।’ বুয়মদীি নবল্লাহ বলল েম্ভীর ক্য়ণ্ঠ।
হাসল ক্ামাল সুলাইমাি। বলল, ‘সাংবানদক্রা জবাব শুিয়ে অভযস্ত,
জবাব নদয়ে িয়। আনমই বলনে। ওাঁর িাম,‘বুয়মদীি নবল্লাহ।’ জম আলনজনরয়ায়।
িায়ী নিবাস ফ্রায়ি। লা’ময়ন্ডর সাংবানদক্।’
‘োর মায়ি ‘স্পুটনিক্’ ও ‘সাও দোরাহ’-এর উপর দে চাঞ্চলক্র নরয়পাটি
ক্য়রনেয়লি, ইনি দসই বুয়মদীি নবল্লাহ?’ নবস্ময়য়র সায়র্ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘আপনি নরয়পাটিগুয়লা পয়ড়য়েি?’ নজজ্ঞাসা ক্ামাল সুলাইমায়ির।
‘হ্যা ইন্টারয়িয়ট পয়ড়নে।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
এক্টু দর্য়ম নুমা ইয়াহুদ আবার বয়ল উিল,‘নম. নবল্লাহ, িায়মর মে
সাংবানদক্োয়ক্ও দো আটলানন্টয়ক্র ওপায়র দরয়খ আয়সিনি?’ মুয়খ হানস নুমা
ইয়াহুয়দর।
‘সাংবানদক্ো ক্রয়ে িাম লায়ে িা। নিউয়জ িাম িা র্াক্য়লও চয়ল।
সুোরাং ওটা দরয়খ আসার দরক্ার হয়নি।’ বুয়মদীি নবল্লাহ বলল।
‘োক্ বাাঁচা দেল।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
নক্ বাাঁচা দেল?’ নজজ্ঞাসা ক্ামাল সুলাইমায়ির।
‘নশক্ষািবীস হয়য় ওাঁর দপেয়ি দঘারার এক্টা সুয়োে হয়য় দেল।
সাংবানদক্ো ক্রা ও দলখা আমার শখ। এখি...........।’
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ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা নুমা ইয়াহুদ। দরজায় িক্ ক্য়রই ড্রইং রুয়ম
প্রয়বশ ক্রল আহমদ মুসা। োর হায়ের দমাবাইল ক্ায়ি ধয়র রাখা। ক্র্া বলয়ে
দস।
আহমদ মুসা রুয়ম প্রয়বশ ক্য়র হাে েুয়ল ইংনেয়ে সবাইয়ক্ শুয়ভিা
জানিয়য় এক্টা দসাফায় বয়স পড়ল। চলনেল োর ক্য়র্াপক্র্িিঃ
‘নজ জিাব আনম উদগ্রীব আনে দরজাটটা জািার জয়ে।’ বলল আহমদ
মুসা।
েুনম বলার সয়ে সয়েই ক্াজ শুরু ক্য়র নদয়য়নেলাম। নক্ন্তু ওই পয়র্ ভাল
দরজাট পাওয়া োয়নি। সরক্ারী দবসরক্ারী দক্াি হাসপাোল-নক্লনিয়ক্ই ঐ
িায়মর দলাক্ ভনেি দিই। এমিনক্ দুচার দবয়ডর নডসয়পিারীও আমরা দচক্
ক্য়রনে। ঐ িায়মর দলায়ক্র সন্ধাি পাইনি। হাসপাোল-নক্লনিক্-নডসয়পিারী
দর্য়ক্ মািনসক্ নচনক্ৎসা দসবা নিয়য়য়ে এমি োনলক্াও আমরা দচক্ ক্য়রনে। নক্ন্তু
দক্ার্াও ঐ িায়মর দলাক্ পাওয়া োয়নি। পয়র আনম নম. ডবল এইয়চর ফয়টা
ইন্টারয়িয়ট আমায়দর দোটা দিটওয়ায়ক্ি পানিয়য় নদয়য়নেলাম। এয়ে ফল পাওয়া
দেয়ে। োাঁর সন্ধাি পাওয়া দেয়ে। নিক্ািাটা আনম দোমায়ক্ দটনলয়ফায়ি এইভায়ব
বলব িা। দোমার দমাবাইয়লই েুনম আজই এক্টা দক্াড-দময়সজ দপয়য় োয়ব।’
বলল ওপার দর্য়ক্।
‘আপিায়ক্ অসংখযা ধেবাদ জিাব। আমার জে আপনি অয়িক্
পনরশ্রম ক্য়রয়েি। আনম ক্ৃেজ্ঞ জিাব।’
‘এে ধেবাদ, ক্ৃেজ্ঞো দক্ি? ক্াজটা আমায়দর। আমায়দর ক্রা উনচে
নেল। েুনম আমায়দর ক্াজ ক্য়র নদি। ধেবাদ, ক্ৃেজ্ঞো দো আমরা দোমায়ক্
জািাব।’
‘নক্ন্তু এই ক্াজটা আপিারা ক্রয়লি িা, ক্রয়েি িা দক্ি?’ আহমদ মুসা
বলল।
‘আনম দহড দক্ায়াটিার দর্য়ক্ সুয়োেমেই ক্াজ শুরু ক্রয়ে োনিলাম।
নক্ন্তু েুনম নবষয়টায়ক্ দটক্ আপ ক্রার পর আমরাও ক্াজটা দোমায়ক্ই নদয়য়
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নদয়য়নে। আমরা েনদ োাঁয়ক্ উদ্ধার ক্নর োহয়ল েুনম ো চাও ো দোমার পাওয়া
ক্নিি হয়ো।’ দটনলয়ফায়ির ওপ্রান্ত দর্য়ক্ বলল।
‘বুয়ঝনে। ধেবাদ জিাব। বলল আহমদ মুসা।
‘সারা দজফারসয়ির সায়র্ দো আপিার দোোয়োে হয়নি।’
‘নজ িা জিাব। সুয়োে হয়নি। আর আনম জানি িা দস দক্ার্ায়। নক্ন্তু
আপনি নক্ ক্য়র জািয়লি?’
‘দোমার আয়ে দস আমায়ক্ ক্য়য়ক্নদি আয়ে দটনলয়ফাি ক্য়র। োর
ক্ায়ে জািয়ে পানর েুনম নক্ ক্রে। দস আমায়ক্ অনুয়রাধ ক্য়র আনম দেি এই
নবপদজিক্ নমশয়ি দোমায়ক্ ফয়লা ক্নর।’
‘নক্ন্তু দস নক্ ক্য়র জািল?’
‘আনম নজজ্ঞাসা ক্নরনি। নক্ন্তু েুনম আয়মনরক্ায় এয়সে। োর দখাাঁজ দিয়া
উনচে নেল।’
‘আনম ভীষে বযস্ত নেলাম জিাব।
‘ওয়ক্, ইয়ংমযাি। এখিক্ার মে এটুকই। নিক্ািা পাওয়ার পর েুনম নক্
ক্রে, প্রয়য়াজি হয়ল আমায়ক্ জানিও। সালাম।’
‘সালাম, জিাব।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা োর দমাবাইল বন্ধ ক্য়রই বলল, ‘স্যনর টু অল। খুব জরুনর
দটনলয়ফাি নেল। বাইয়র দাাঁনড়য়য় ক্র্া বলাও সম্ভব নেল িা।’
‘আমায়দর লিা নদয়বি িা আহমদ মুসা। আপিার দুিঃনখে হবার দক্াি
ক্ারে দিই। আমরাই দুিঃনখে দে, আপনি ক্র্া বলয়েই নিশ্চয়ই অসুনবধা দবাধ
ক্য়রয়েি।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
আয়াজ ইয়াহুয়দর মুয়খ নিয়জর িাম শুয়ি নবস্ময়য় োর দচাখ দুনট োিাবড়া
হয়য় উয়িয়ে। দস প্রর্য়মই দচাখ ভরা প্রে নিয়য় োক্াল ক্ামাল সুলাইমািয়দর
নদয়ক্।
সুলাইমাি নক্েু বলার জয়ে মুখ খুলনেল। নক্ন্তু োর আয়েই নুমা ইয়াহুদ
বয়ল উিল, ‘এক্সনলনি আহমদ মুসা, নম. ক্ামাল সুলাইমািয়দর ক্াে দর্য়ক্
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আপিার পনরচয় আমরা পাইনি। আপিার পনরচয় আমরা দজয়িনে অেসূয়ত্র।’
দহয়স বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘ক্ার ক্াে দর্য়ক্ দজয়িয়েি?’ নজজ্ঞাসা ক্রল আহমদ মুসা নুমা
ইয়াহুদয়ক্।
‘জবাবটা নক্ এখনি প্রয়য়াজি এয়ক্সয়লনি?’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘এজয়ে প্রয়য়াজি দে, আমার পনরচয়টা দক্াি পেিন্ত দপৌাঁয়েয়ে ো জািার
উপর আমার সাময়ি এগুয়িা নিভির ক্রয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘দস ধরয়ির দক্াি নচন্তার প্রয়য়াজি দিই এনক্সয়লনি আহমদ মুসা।
নবষয়টা আনম দজয়িনে দজফারসি পনরবায়রর সারা দজফারসয়ির ক্াে দর্য়ক্। দস
আমার বন্ধু। এয়ক্সয়লনি আসার পর দর্য়ক্ হাইম হাইয়ক্য়লর ঘটিা নিয়য় ো
ঘয়টয়ে ো আনম দজফারসিয়ক্ বয়লনেলাম। সব দশািার পর দস দবাধ হয় নিনশ্চে
হয়য়নেল দে, আমরা এনক্সয়লনির পয়ক্ষর শনক্ত। েখি দস এনক্সয়লনির পনরচয়
আমায়দর নদয়য়নেল।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘নক্ন্তু এসব ঘটিার সায়র্ আহমদ মুসা জনড়ে, এটা সারা দজফারসি
জািল নক্ ক্য়র?’ আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা।
হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘সারা সব দশািার পর বয়লনেল, এই ক্াজ,
এই ধরয়ির আচরে এবং এই দচহারা দুনিয়ায়ে এক্জয়িরই হয়ে পায়র। পয়র
আয়লাচিা দশয়ষ িামটাও বয়লনেয়লি। আজ সক্ায়লও োর সায়র্ আনম ক্র্া
বয়লনে। ক্র্ায় ক্র্ায় দস আজ বলল, ওাঁর পনরচয় দোমায়দর নদয়য়নে এজয়ে দে,
ওাঁর নদয়ক্ দোমায়দর লক্ষয রাখা উনচে। নেনি সবার জে ভায়বি, নিয়জর জয়ে
ভাবার অবসর োর র্ায়ক্ িা। োই োর জে সবাইয়ক্ ভাবয়েই হয়ব। েয়ব আজ
এক্টা খারাপ খবরও নদয়য়য়ে। এ সপ্তায়হই োর নিউইয়ক্ি আসার ক্র্া োর
অনফয়সর এক্ ক্াজ নিয়য়। নক্ন্তু আজ জািায়লি, দোমরা এখি সাংঘানেক্ বযস্ত।
এখি আনম নিউইয়ক্ি োনি িা।’
র্ামল নুমা ইয়াহুদ।
নুমা ইয়াহুদ র্াময়েই আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উিল, ‘নম. আহমদ মুসা,
আপিার পনরচয় আমায়দর সীমাহীি আিে নদয়য়য়ে শুধু িয়, বুয়ক্ আমরা সাহস
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নফয়র দপয়য়নে এবং অপার স্বনস্ত লাভ ক্য়রনে। নবিা অষুয়ধই ময়ি হয়ি আমার
ব্লাড দপ্রসার এখি স্বাভানবক্। অে সবার অনুভূনেও আমার মেই। সুোরাং
আপিার অসন্তুষ্ট হওয়া উনচে িয়।’
‘আর আপনি নিনশ্চে র্াকি আহমদ মুসা। আপিার এই পনরচয় এখায়ি
উপনিে চারজি োড়া বাইয়র োয়ব িা।’
‘ধেবাদ। নক্ন্তু আপনি আমায়ক্ ‘আপনি’ বয়ল সয়ম্বাধি ক্রয়েি দক্ি
হিাৎ? আর নুমার ক্ায়ে হিাৎ ‘এনক্সয়লনি’ হয়য় দেলাম দক্ি?’ বলল আহমদ
মুসা।
‘আনম আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ ‘েুনম’ বয়লনে, আহমদ মুসায়ক্ িয়।
সুেরাং আহমদ মুসার দক্ষয়ত্রই িেুি সয়ম্বাধি হয়ব।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
নুমা ইয়াহুদও বলল, ‘আমারও এটাই জবাব। নক্ন্তু আমায়ক্ আপিার
আপনি সয়ম্বাধি চয়ল িা। আপনি বদয়লয়েি, আর আনম দস নুমাই আনে।’
‘নিক্ আয়ে, আইজযাক্ দানিয়য়ল ইহুদী বয়ল োয়ক্ ক্ায়ে দটয়ি
নিয়য়নেয়লি আপিারা। নক্ন্তু এখি আহমদ মুসা দসই নিটয়মন্ট দপয়ে পায়র িা!
োক্, এখি আসুি আমরা ক্ায়জর আয়লাচিায় আনস।’ বয়ল এক্টু দর্য়মই আহমদ
মুসা ক্র্া বলা শুরু ক্রয়ে োনিল।
ওনদয়ক্ আহমদ মুসার ক্র্া দশষ হয়েই আয়াজ ইয়াহুদ োর আসি
দর্য়ক্ এক্ লায়ফ উয়ি এয়স জনড়য়য় ধরল আহমদ মুসায়ক্। বলল, ‘দদখ,
আমায়দর নবনস্মে ক্য়রে, মুগ্ধ ক্য়রে, আমায়দর দচাখ খুয়ল নদয়য়ে েুনম,
আইজযাক্ দানিয়য়ল িামটা িয়। নক্ন্তু দোমার িেুি পনরচয় হিাৎ দোমায়ক্
সন্তায়ির আসি দর্য়ক্ েুয়ল নিয়য় মার্ায় বসানিলাম। নক্ন্তু েুনম মার্া িয় বুক্
পেে ক্য়রে। দোমায়ক্ ধেবাদ। েুনম মার্া দর্য়ক্ দিয়ম নক্ন্তু আরও দবনশ মার্ায়
উিয়ল আমায়দর।’ আয়বয়ে ভারী হয়য় উয়িয়ে আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ণ্ঠ।
আয়াজ ইয়াহুয়দর আয়বোিুে ক্ণ্ঠ দোিা পনরয়বশয়ক্ই ভারী ক্য়র
েুয়লয়ে। নুমা ইয়াহুয়দর দচায়খর দুয়ক্াোয় অশ্রু নচক্ নচক্ ক্রয়ে। বারবারা ব্রাউি
দিাাঁট ক্াময়ড় মার্া নিচু ক্য়রয়ে। এক্টা উিাস দস দমি ক্রয়ে দচষ্টা ক্রয়ে। আর
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হাইম দবঞ্জানময়ির উজ্জ্বল দচাখ সয়ম্মানহয়ের মে োনক্য়য় আয়ে আহমদ মুসার
নদয়ক্।
আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসায়ক্ োর নসয়ট বনসয়য় নফয়র দেল আসয়ি।
বলল,‘হ্যাাঁ আহমদ মুসা দোমার ক্ায়জর ক্র্া শুরু ক্র। নক্ন্তু োর আয়ে বল, ঐ
জরুনর দটনলয়ফািটা ক্ার নেল? আয়লাচিা শুয়ি বুঝা দেল হাইম হাইয়ক্য়লর নবষয়
নিয়য়ই দোমরা ক্র্া বয়লে।’ ‘নজ, আমরা ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নবষয় নিয়য়ই
আয়লাচিা ক্য়রনে। দটনলয়ফািটা ক্য়রনেয়লি ওয়ানশংটি দর্য়ক্ FBI-এর প্রধাি
জজি আব্রাহাম। নেনি...........।
আহমদ মুসার ক্র্ার মাঝখায়িই বয়ল উিল আয়াজ ইয়াহুদ, ‘FBI-এর
চীফয়ক্ েুনম দচি? নেনি দচয়িি দোমায়ক্?
‘নজ হ্যাাঁ, নেনি আমায়ক্ োাঁর দেয়লর মেই দস্নহ ক্য়রি।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘দক্ি আব্বা, ‘লস আলায়মাস’ ও নিউ হারমযাি’ ঘটিার পর এ সংরান্ত
নরয়পাটিগুয়লা পড়নি? ওয়েই দো আয়ে, দোয়য়ো, দসিাবানহিী, এমিনক্ রায়ের
শীষি পেিায়য় োর দোোয়োে ও োাঁয়দর সায়র্ সহয়োনেো নবনিময়য়র ক্র্া।’ বলল
নুমা ইয়াহুদ।
‘নিক্ নিক্ নুমা। পয়ড়নে আনম দস্টানরগুয়লা। নক্ন্তু আহমদ মুসা বুঝয়ে
পারনে িা, ওরা র্াক্য়ে ওয়দর সহয়োনেো িা নিয়য় এক্া এইভায়ব লড়য়ে এয়সে
দক্ি?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
‘পুনলশ ও দোয়য়োয়দর সাহােয নিয়ে দেয়ল নবষয়টা জািাজানি হয়য়
োয়ব। ক্ারে দোয়য়ো ও পুনলয়শর ময়ধয ঐ শত্রু পয়ক্ষর দলাক্ও আয়ে। আর েনদ
ওরা জািয়ে পায়র, োহয়ল ওরা ধরা পড়ার আয়ে হাইম হাইয়ক্লয়ক্ খুিও ক্রয়ে
পায়র। এজয়েই আমরা এক্া, নিনরনবনল ক্াজ ক্রার নসদ্ধান্ত নিয়য়নে। শত্রুয়দর
েেদূর সম্ভব জািয়ে িা নদয়য় আমরা োর উপর চড়াও হয়ে চাই।’ আহমদ মুসা
বলল।
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‘ওরা ধরা পড়ার আয়ে হাইম হাইয়ক্লয়ক্ খুি ক্রয়ে পায়র।’ এই ক্র্া
শুয়ি হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি দুজয়িরই মুখ উয়দ্বয়ে চুপয়স নেয়য়নেল।
নক্ন্তু আহমদ মুসার দশষ ক্র্া শুয়ি োয়দর মুয়খ স্বনস্ত ফুয়ট উিল।
‘ধেবাদ আহমদ মুসা। এক্ েুে পয়রর ক্র্া েুনম এক্ েুে আয়েই নচন্তা
ক্রয়ে পার। েুনম ো নচন্তা ক্য়রে ো অক্ষয়র অক্ষয়র সেয।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ
আহমদ মুসার ক্র্া দশষ হয়েই।
আহমদ মুসা দসাফায় এক্টু ো এনলয়য় নদয়য়নেল। দসাজা হয়য় বসল
আবার। আয়াজ ইয়াহুদ র্াময়েই আহমদ মুসা বলয়ে শুরু ক্রল, ‘এক্টা সুখবর
এবং অেযন্ত দোপি খবর হয়লা, ‘হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধাি পাওয়া দেয়ে। আনম
জজি আব্রাহাময়ক্ অনুয়রাধ ক্য়রনেলাম, োর নবেস্ত দোয়য়ো নদয়য় এবং
ক্নম্পউটার দরক্ডি মনিটর ক্রার মাধযয়ম দদয়শর সব মািনসক্ হাসপাোল ও
নক্লনিক্গুয়লায়ে হাইম হাইয়ক্য়লর দখাাঁজ নিয়ে। নক্ন্তু ঐ িায়মর ক্াউয়ক্
হাসপাোয়ল পাওয়া োয়নি। দশয়ষ নেনি ফয়টা সরবরায়হর মাধযয়ম দখাাঁজ
ক্য়রয়েি। সফল হয়য়য়েি। আজই আনম দপয়য় োনি নিক্ািা। োরপয়রই দবরুয়ে
হয়ব অনভোয়ি।’
সক্য়লর দচাখ-মুখ উজ্জ্বল হয়য় উয়িয়ে। আিে-উয়দ্বে নিক্য়র পয়ড়য়ে
হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির মুখ দর্য়ক্। হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল
আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘স্যার, পুনলয়শর সাহােয নিয়য় দো আপনি আরও দ্রুে
োাঁয়ক্ উদ্ধার ক্রয়ে পায়রি!’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নক্ন্তু বললাম দো, পুনলশ জািয়ে পারয়ল
সয়ে সয়ে শত্রুরা জািয়ে পারয়ব, এ ভয়য় আয়ে। জািয়ে পারয়ল হয় োাঁয়ক্
অেত্র সনরয়য় দফলয়ব ওরা, িয়য়ো দময়রও দফলয়ে পায়র। এজয়েই ওপয়র্
োওয়া োয়ব িা।’
‘স্যনর স্যার। আমার ক্র্া প্রেযাহার ক্রনে। আপনি নিক্ই বয়লয়েি।
নিউইয়ক্ি, নফলায়ডলানফয়ার অনধক্াংশ পুনলশয়ক্ই আন্তনরক্ পাওয়া োয়নি।
সবাই নময়ল এই ঘটিায়ক্ চাপা নদনিল। আপনি নিক্ই বয়লয়েি স্যার। আপিায়ক্
ধেবাদ স্যার।’ বলল ক্নম্পে ক্য়ণ্ঠ হাইম দবঞ্জানমি।
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‘ধেবাদ দবঞ্জানমি।’ আহমদ মুসা বলল।
এক্টু নিরবো।
পরক্ষয়েই নিরবো ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘এক্টা প্রয়ের উত্তর
আমরা পাইনি আহমদ মুসা। হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধার ক্রার জয়ে আহমদ মুসার
আেমি দক্ি? এখায়ি দ্বেটা ইহুদী ইহুদীয়ে!’
‘িা এখায়ি দ্বেটা ষড়েয়ের সায়র্ সয়েযর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘দ্বয়ের নবষয়টায়ক্ েুনম নিক্ই ধয়রে। নক্ন্তু ষড়েয়ের দুনট পক্ষই
ইহুদী।’
‘নক্ন্তু োয়ে নক্? ইহুদীয়দর সায়র্ আমার দক্াি শত্রুো দিই। আমার
নবয়রাধ ষড়েেক্ারীয়দর সায়র্। োরা োড়া সক্য়লর সায়র্ই আমার শানন্তপূেি
সহাবিাি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আমরা নবয়রায়ধর বযাপারটাই জািয়ে চানি। োরা হাইম হাইয়ক্লয়ক্
অপহরে ক্য়র আটয়ক্ দরয়খয়ে শুধু এটা নক্? আনম ময়ি ক্নর এটা িয়। ক্ারে
এমি নক্ডোপ ও আটয়ক্র ঘটিা আয়মনরক্ায় অসংখযা হয়য়য়ে, হয়ি। সেয ও
ষড়েয়ের লড়াইও হয়ি। নক্ন্তু েুনম েুয়ট এয়সে শুধুমাত্র হাইম হাইয়ক্য়লর
সাহােযায়র্ি। দোমার এই নবয়শষ নসয়লক্শিই প্রমাে ক্য়র এর দপেয়ি নবয়শষ
ক্ারে ক্াজ ক্রয়ে। দস ক্ারেটা নক্?’
‘আপনি নিক্ই ধয়রয়েি। নক্ন্তু দস ক্ারে বলয়ে দেয়ল অয়িক্ নক্েু
বলয়ে হয়ব। আমরা চানি এই বলার ক্াজটা হাইম হাইয়ক্ল ক্রয়বি। নেনিই
সবয়চয়য় ভাল বলয়ে পারয়বি। আনম নক্েু ক্র্া দবঞ্জানমিয়দর জানিয়য়নে।
আপিায়দর প্রার্নমক্ অবেনের জে এটুক বলয়ে পানর দে, জিাব হাইম হাইয়ক্ল
দে ষড়েেয়ক্ ঘৃো ক্য়রয়েি, দসই ষড়েেয়ক্ আমরা নদয়ির আয়লায় আিয়ে চাই।
এখায়িই োাঁর সায়র্ আমায়দর উয়েয়শ্যর ঐক্য।’
র্ামল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা আর দক্াি ক্র্া বলল িা। ভাবিার নচহ্ন সবার দচায়খ-মুয়খ।
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আহমদ মুসা ঘনড়র নদয়ক্ োক্াল। দচাখ েুলল ক্ামাল সুলাইমায়ির
নদয়ক্। আয়স্ত ক্য়র বলল, ‘দোমায়দর নক্ অজু আয়ে। আসয়রর িামাজ পয়ড় নিয়ে
হয়।’
‘আমায়দর অজু আয়ে মুসা ভাই।’ বলল ক্ামাল সুলাইমাি।
এবার আহমদ আহমদ মুসা োক্াল আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল,
‘মাফ ক্রুি। আপিায়দর ভাবিার ময়ধয নডস্টাবি ক্রনে।’ এক্টু দর্য়ম আবার
বলল, ‘আমায়দর আসর িামায়জর সময় হয়য়য়ে। আপিারা অসুনবধা ময়ি িা
ক্রয়ল এখায়িই পয়ড় নিয়ে চাই।’
আয়াজ ইয়াহুদ এক্টু িয়ড় চয়ড় বয়সই দ্রুে ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘দিা দপ্রায়ব্লম।
দক্ার্ায় পড়য়ে চাও?’
পায়শই ফাাঁক্া জায়ো দদনখয়য় আহমদ মুসা বলল, ‘ওখায়িই পয়ড় দিয়া
োয়।’
‘নক্েু লােয়ব?’ আয়াজ ইয়াহুয়দর নজজ্ঞাসা।
‘অজু আমায়দর আয়ে। এক্টা পনরষ্কার চাদর হয়ল চয়ল, িা হয়লও ক্ষনে
দিই।’ আহমদ মুসা বলল।
আয়াজ ইয়াহুদ নুমা ইয়াহুয়দর নদয়ক্ োক্াল। নক্ন্তু নক্েু বলার আয়েই
নুমা ইয়াহুদ উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘আনম চাদর আিনে।’
আসয়রর চার রাক্াে িামাজ দশয়ষ আহমদ মুসারা নফয়র এল োয়দর
আসয়ি।
িামায়জর সময় এরা চারজি দক্উ ক্র্া বয়লনি। োরা সবাই অপলক্
দচায়খ ওয়দর িামাজ পড়া দদখনেল।
আহমদ মুসা বসার পর আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উিল, ‘আহমদ মুসা নম.
হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ দোমায়দর উয়েয়শ্যর ঐয়ক্যর ক্র্ায় আমায়দর দক্ৌেূহল
নক্েুটা নিবৃত্ত হয়লা। এখি আয়রক্টা দক্ৌেূহয়লর উত্তর দাও। দোমায়দর পনরচয়
প্রক্াশ িা হয়ল আজ এই িামাজ দোমরা নক্ ক্য়র পড়য়ে? এেনদি দোমরা নক্
ক্য়র িামাজ পয়ড়ে?’
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‘নবয়শষ নবয়শষ অবিায় িামাজ ক্াজা দরয়খ পয়র পয়ড় দিয়া োয়। আর
আনম দচষ্টা ক্নর িামায়জর সময় এনড়য়য় দপ্রাগ্রাম ক্রয়ে। আজয়ক্র আসয়রর
িামাজ আমরা নিক্ সময়য় পয়ড়নে। পনরচয়য়র বযাপারটা িা ঘটয়ল আয়লাচিা
দশয়ষ আস্তািায় নফয়র নেয়য় পয়ড় দিবার দচষ্টা ক্রোম।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আপিায়দর িামাজ আমার খুব ভায়লা দলয়েয়ে। এই িামাজ প্রমাে
ক্য়রয়ে আপিারা আধুনিক্ো, শৃঙ্খলা ও সামনরক্োর সায়র্ আধযানত্মক্োর
অদ্ভূে সংয়োে ঘনটয়য়য়েি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
‘আমরা ঘটাইনি, আল্লাহ ঘনটয়য়য়েি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘স্যনর। োহয়ল সংয়োেটা আরও স্বাভানবক্, আরও মজবুে ও ক্ােিক্রী
হয়লা।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘ইসলায়মর অয়িক্ নবউনটর ময়ধয এটা এক্টা নুমা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এক্টা দদখলাম। অেগুয়লাও দদখয়ে হয়ব।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘হিাৎ এেটা আগ্রহী হয়য় উিয়ল দক্ি নুমা?’ বলল নুমার মা নময়সস
আয়াজ ইয়াহুদ।
‘হিাৎ িয় আম্মা। আমার ময়ধয এই আগ্রহ সৃনষ্ট ক্য়রয়ে সারা
দজফারসি। দজফারসি পনরবায়রর সারা দজফারসি েনদ ইসলাম ধমিয়ক্
আজয়ক্র েুয়োপয়োনেোর দক্ষয়ত্র এক্ ‘নমরাক্ল নরনলনজওি’ বলয়ে পায়রি,
োহয়ল আনম হব িা দক্ি?’
এ সময় এক্জি নসনক্উনরনটর দলাক্ নসাঁনড় দভংয়ে দ্রুে উপয়র উয়ি এল।
আয়াজ ইয়াহুদ প্রেয়বাধক্ দৃনষ্ট েুয়ল োক্াল োর নদয়ক্।
নসনক্উনরনটর দলাক্নট ক্নম্পে ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘স্যার নক্েু দলাক্ আমায়দর
দেয়টর সাময়ি এবং দপেয়ি দরজার ওপায়শ পনজশি নিয়য়য়ে। োয়য় ওয়দর লম্বা
দক্াট। নিশ্চয় অস্ত্র আয়ে দক্ায়টর আড়ায়ল। দেয়টর বাইয়র ওয়দর দুয়টা োনড়
দাাঁড়ায়িা।’
‘দোমরা ওয়দর বাধা দাওনি দক্ি? পুনলয়শ খবর নদয়য়ে?’ শুক্য়িা ক্য়ণ্ঠ
বলল আয়াজ ইয়াহুদ। োাঁর দচায়খ-মুয়খ ভয়য়র নচহ্ন।
‘স্যার আপিার নিয়দিশ হয়লই জািাব।’ বলল নসনক্উনরনটর দলাক্।
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আয়াজ ইয়াহুদ োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘দদখ ওরা আমার
বানড় আরমে ক্রয়ে এয়সয়ে। পুনলয়শর দানয়ত্ব এয়ক্ দফস ক্রা। দোমরা দক্উ
এর সায়র্ জনড়য়য় িা পড়া ভাল হয়ব। দোমার মে নক্?’
‘আপিার সায়র্ আনম এক্মে। নক্ন্তু পুনলশয়ক্ এখিও বলা হয়নি।’
বলল আহমদ মুসা।
‘বলনে’ বয়লই দমাবাইয়ল দটনলয়ফাি ক্রল পুনলশয়ক্।
পুনলয়শর সায়র্ ক্র্া বলা দশষ ক্য়র বলল, পাাঁচ সাে নমনিয়টর ময়ধযই
পুনলশ এয়স দপৌাঁয়ে োয়ব।’ বলল দ্রুে ক্য়ণ্ঠ আয়াজ ইয়াহুদ। োর দচায়খ-মুয়খ
উয়দ্বে।
আহমদ মুসা খবর নদয়ে উপয়র আসা নসনক্উনরনটর দলাক্য়ক্ বলল,
‘েুনম দেয়ট োও আনম আসনে। ওয়দর েনেনবনধর নদয়ক্ িজর রাখ, নক্ন্তু বুঝয়ে
নদওিা দে োয়দর েুনম দদয়খে।’
সয়ে সয়েই নসনক্উনরনটর দলাক্ নিয়চ দিয়ম দেল।
ক্য়য়ক্ মুহূেি পয়র আহমদ মুসা নিয়চ িামার জে নসাঁনড়র নদয়ক্ এগুয়ি,
এই সময় নসনক্উনরনটর দলাক্নট নচৎক্ার ক্য়র দভেয়র ঢুক্ল। বলনেল দস নচৎক্ার
ক্য়র, ‘ওরা এয়স দেয়ে। ওরা বানড়য়ে দঢাক্ার জয়ে েুয়ট আসয়ে। আনম োনি
ওনদয়ক্।’
সয়ে সয়ে আহমদ মুসা র্ময়ক্ দাাঁড়াল। নফয়র োক্াল ক্ামাল
সুলাইমািয়দর নদয়ক্। বলল, সুলাইমাি েুনম বানড়য়ে প্রয়বয়শর দরজায় দাাঁড়াও।
আর বুয়মদীি নবল্লাহ েুনম এয়দর নিয়য় উপয়র র্াক্। দুোলার সাময়ি নেয়য়
নিয়চরটা দদখা োয় এমি নিরাপদ জায়োয় পনজশি নিয়ে পার। আর আনম বাইয়র
োনি। সুলাইমাি ও নবল্লাহ আনম এযাক্শয়ি োবার আয়ে দোমরা সুয়োে দপয়লও
গুলী ক্রয়ব িা।
‘নক্ন্তু ভাইয়া, আপিার নক্ বাইয়র োবার প্রয়য়াজি আয়ে? দঢাক্ার পয়র্
ওয়দর আরমে ক্রাই দো নিরাপদ দবনশ।
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‘দসটার জয়ে দোমরা র্াক্য়ল। আনম খানল হায়ে বাইয়র োনি। দদনখ
পুনলশ আসা পেিন্ত ওয়দর দিক্ায়িা োয় নক্িা।’ বয়ল আহমদ মুসা োর জযায়ক্য়টর
দচিটা খুয়ল নদয়ে নদয়ে েুটল নসাঁনড় নদয়য় নিয়চর নদয়ক্।
আহমদ মুসা ক্ামাল সুলাইমািয়ক্ দরজার আড়ায়ল দাাঁড় ক্নরয়য় দরয়খ
খানল হায়ে নবস্ময়য়র এক্টা নচহ্ন দচায়খ-মুয়খ এাঁয়ক্ স্বাভানবক্ভায়ব দহাঁয়ট বাইয়র
দবনরয়য় এল।
ওরা আট দশ জি দেয়টর দভের ঢুয়ক্ দেয়ে। নসনক্উনরনটর দুজি
দলাক্য়ক্ দবাঁয়ধ দফয়ল দরয়খয়ে।
আহমদ মুসায়ক্ দদয়খ ওরা অস্ত্র বানেয়য় আহমদ মুসার নদয়ক্ েুয়ট এল।
আহমদ মুসা র্ময়ক্ দাাঁনড়য়য় বলল ওয়দর লক্ষয ক্য়র, ‘দাাঁড়াও দোমরা।
এটা নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর বানড়। ডাক্ানের জায়ো এটা িয়। নক্ চাও
দোমরা?’
আহমদ মুসা এই ক্র্া গুয়লা এমি স্বাভানবক্ ক্য়ণ্ঠ এমি মাষ্টানর ঢং-এ
বলল দে, ওয়দর দচায়খ-মুয়খ এক্টা নবস্ময়য়র ভাব ফুয়ট উিল। র্ময়ক্ দেল ওরা।
নক্ন্তু অনবলয়ম্ব ো সাময়ল নিয়য়ই ওয়দর ময়ধয লম্বা-চওড়ায় বড় এক্জি
অস্ত্র উাঁনচয়য় এক্ধাপ সাময়ি এনেয়য় বলল, ‘েুনম দক্? রাস্তা দর্য়ক্ সয়র দাাঁড়াও।
আমরা ডাক্ানে ক্রয়ে আনসনি। আমরা এয়সনে ক্য়য়ক্জি দলায়ক্র সন্ধায়ি। ওরা
দভেয়র আয়ে। ওয়দরই আমরা চাই।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দভেয়র োবার দরক্ার দিই। দোমরা ক্ায়ক্
চাি? ড. নিউমযায়ির বানড়য়ে দোমায়দর দলাক্য়দর দে হেযা ক্য়রনেল, বারবারা
ব্রাউিয়ক্ দে দোমায়দর ক্বল দর্য়ক্ উদ্ধার ক্য়রনেল োয়ক্?’
‘সাময়ি এনেয়য় এয়সনেল দে দলাক্নট োর দচাখ দুনট োিাবড়া হয়য়
দেল। বলল, ‘েুনম এে ক্র্া জাি নক্ ক্য়র? েুনম দক্?’
আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘দোমরা এবং দোমায়দর দিো
আজর ওয়াইজমযাি োয়ক্ খুজ
াঁ য়ে, আনম দসই।’
দলাক্টার ময়ধয ভুে দদখার মে এক্টা ভীনেক্র নবস্ময় ফুয়ট উিল। নক্ন্তু
নশঘ্রই নিয়জয়ক্ সাময়ল নিয়য় সহজ হয়য় দেল দস। বলল নচৎক্ার ক্য়র, ‘চালানক্
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ক্য়রা িা। আসল দলাক্য়ক্ বাাঁচাবার এটা এক্টা ফেী। আমরা দেি নক্েুই বুনঝ
িা! ঐ শয়োি হয়ল নক্ েুনম এভায়ব খানল হায়ে আসয়ে ধরা দদবার জয়ে!’
ক্র্াটা দশষ ক্য়রই দপেয়ির সার্ীয়দর উয়েশ্য বলল, এই দোমরা
এক্জি এয়ক্ দবাঁয়ধ দফয়ল োনড়য়ে দোল, আর সবাই এস বানড়য়ে ঢুক্য়ে হয়ব।’
দলাক্নটর দপেয়ি অস্ত্র উাঁনচয়য় আট-দশ জি দলাক্ দাাঁনড়য়য়নেল।
দলাক্নটর নিয়দিশ দপয়য়ই এক্জি োর পয়ক্ট দর্য়ক্ সরু িাইিল ক্ডি
দবর ক্য়র হায়ে নিয়য় পা বাড়াল আহমদ মুসার ক্ায়ে আসার জয়ে।
নক্ন্তু দলাক্নটর ক্র্া দশষ হয়েই উচ্চ হানসর সায়র্ আহমদ মুসা বয়ল
উিল, ‘ো আর হয়লা িা নম. .........................। ঐ দদয়খা, পুনলশ এয়স দেয়ে।’
দলাক্নটসহ োর দপেয়ির সবাই েেচানলয়ের মে দপেয়ি নফয়র োক্াল।
দচায়খর পলয়ক্ দশাডার দহালস্টার দর্য়ক্ িেুি দক্িা এম-১০ দমনশি
নরভলবার আহমদ মুসার হায়ে চয়ল এল।
দপেয়ি পুনলশয়ক্ িা দদয়খ প্রোনরে হওয়ার দক্ষায়ভ দফয়ট পয়ড় েখি
মুখ নফরানিল, েখি আহমদ মুসার দমনশি নরভলবার হাাঁ ক্য়র ওয়দর লয়ক্ষয
োনক্য়য়।
ওরা মুখ নফরায়ে আহমদ মুসা ক্য়িার ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘সবাই অস্ত্র দফয়ল
দাও, ো িা.........।’
আহমদ মুসার ক্র্া দশষ হবার আয়েই ওয়দর ক্য়য়ক্জয়ির হায়ের
ভয়ংক্র ক্ারবাইি জায়ের দস্টিোি আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র উয়ি আসয়ে
লােল।
আহমদ মুসারও মুয়খর দশষ ক্র্াগুয়লা হানরয়য় দেল। োর দমনশি
নরভলবায়রর লক্ষয আয়ে দর্য়ক্ই নির নেল। এখি আহমদ মুসা নিোর দচয়প
দমনশি নরভলবার ওয়দর ওপর নদয়য় দুবার ঘুনরয়য় নিয়য় এল।
দচয়খর পলয়ক্ই সাময়ি এনেয়য় আসা দলাক্নটসহ দশ-বায়রা জি
সক্য়লরই দদহ ভূনম শেযা নিল। ক্ায়রা দদহ সয়ে সয়েই নির হয়য় দেল। ক্ায়রা
দদহ েড়ােনড় দখয়ে লােল।
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এ সময় চারনদক্ দর্য়ক্ পুনলয়শর বাাঁনশ দবয়জ উিল। এক্দল পুনলশ দেট
নদয়য় ঢুয়ক্ দ্রুে েুয়ট আসল হেযাক্ায়ন্ডর িায়ির নদয়ক্।
এনদয়ক্ দরজার আড়াল দর্য়ক্ ক্ামাল সুলাইমাি এবং দুোলা দর্য়ক্
ওরা সবাই েুয়ট আহমদ মুসার ক্ায়ে এল।
এক্জি পুনলশ অনফসার েুয়ট এয়স আয়াজ ইয়াহুয়দর সাময়ি দাাঁড়াল।
েনড়য়য় পড়ল অোে পুনলশ চারনদয়ক্।
পুনলশ অনফসায়রর হায়ে ওয়ানক্টনক্। দস ওয়ানক্টনক্য়ে ক্র্া বলয়ে
বলয়েই আসনেল।
পুনলশ োর ক্র্া দশষ ক্য়র আয়াজ ইয়াহুদয়ক্ বাউ ক্য়র বলল, ‘স্যার
বানড়র চারপায়শ দে ক্য়জি নেল োরা সবাই ধরা পয়ড় দেয়ে। আর সাময়ির
এয়দরয়ো আপিারাই সামাল নদয়য়য়েি। ধেবাদ স্যার।’
‘ধেবাদ পুনলশ অনফসার’ বয়ল আয়াজ ইয়াহুদ সবাইয়ক্ পনরচয়
ক্নরয়য় নদল। হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউিয়ক্ পনরচয় ক্নরয়য় ক্ামাল
সুলাইমাি ও বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ দদনখয়য় বলল, এাঁরা এক্টা ইন্টারোশিাল
নডয়টক্নটভ ফায়মির দলাক্। আর আহমদ মুসার পনরচয় নদয়ে নেয়য় বলল। ইনিও
ঐ ফায়মির সায়র্ জনড়ে এবং আমায়দর পানরবানরক্ বন্ধু।
‘ও বুয়ঝনে, আপনি হাইম পনরবায়রর দলাক্য়দর নিয়য় নডয়টক্নটভ ফায়মির
দলাক্য়দর সায়র্ পরামশি ক্রনেয়লি। এই দখাাঁজ দপয়য় বুনঝ এরা েুয়ট এয়সনেল।
োহয়ল নক্ এয়দর দক্াি সম্পিক্ আয়ে হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নিয়খাাঁজ ক্রার দপেয়ি?
ভাবয়বি িা স্যার। আনম সব দদখনে। আনম এক্নদি আয়ে িায়াগ্রা দর্য়ক্ এই
অনফয়স এয়স জয়য়ি ক্য়রনে।’ বয়লই অনফসারনট োর দলাক্য়দর নদয়ক্ োনক্য়য়
নিয়দিশ নদল, লাশগুয়লা োনড়য়ে দোল। আহেয়দর প্রনে লক্ষয রাখ দেি পালায়ে
িা পায়র। োনড়য়ে ওয়দরয়ক্ পাহারায় রাখ। আর বেীয়দর ‘দসল’ োনড়য়ে েুয়ল
িাও।’
োরপর আবার নফরল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, ‘ঈেরয়ক্
ধেবাদ স্যার। নডয়টক্নটভ ফায়মির দলায়ক্রা আপিার সায়র্ র্াক্ায় এই
শয়োিয়দর বাধা নদয়ে দপয়রয়েি। বড় অঘটি দর্য়ক্ আপিারা দবাঁয়চ দেয়েি।’
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বয়ল পুনলশ অনফসার হ্যান্ডশ্যাক্ ক্রল আহমদ মুসা, ক্ামাল সুলাইমাি, বুয়মদীি
নবল্লাহ, বারবারা ব্রাউি ও হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্। োরপর ড. আয়াজ
ইয়াহুদয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘স্যার আমরা চনল। রায়ত্র এক্বার আনম দখাাঁজ দিব।
দরক্ার হয়ল ক্ষ্ট ক্য়র এক্টু দটনলয়ফাি ঘুরায়বি।’ গুড বাই স্যার।
চয়ল দেল পুনলশ অনফসার।
পুনলয়শর োনড় দেট দর্য়ক্ দবর হয়য় দেয়ল আয়াজ ইয়াহুদ দেটমযাি ও
নসনক্উনরনটর দলাক্য়দর নিয়দিশ নদল জায়োগুয়লা পনরষ্কার ক্রার এবং দেয়টর
নদয়ক্ িজর রাখার জয়ে।
আয়াজ ইয়াহুদ সক্লয়ক্ নিয়য় দভেয়র চলল। বলল, ‘নডিার িা ক্নরয়য়
ক্াউয়ক্ োড়নে িা। এমি নক্ দরক্ার হয়ল রায়েও সক্লয়ক্ র্াক্য়ে হয়ে পায়র।
আেংক্ ক্াটয়ে অয়িক্ সময় লােয়ব।’
‘পুনলয়শর ক্ায়ে আমায়দর পনরচয় দদয়াটা আপিার চমৎক্ার হয়য়য়ে
স্যার। আমায়দর নডয়টক্নটভ বয়ল পনরচয় দদয়ায় হেযাক্ায়ন্ডর ঘটিাটা োয়দর
ক্ায়ে স্বাভানবক্ হয়য় দেয়ে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আর নডয়টক্নটভয়দর সায়র্ হাইম পনরবায়রর দলায়ক্রা এখায়ি উপনিে
র্াক্ায় ওয়দর আরমেটাও স্বাভানবক্ হয়য় দেয়ে।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
সবাই এয়স আবার দসাফায় বসল।
‘এই িেুি পুনলশ অনফসারটা ভাল ময়ি হয়লা। ময়ি হয়ি নরনমিালয়দর
নবনহে উনি ক্রয়বি। নক্েু ক্র্াও আদায় ক্রয়ে পায়রি, ো প্রয়য়াজয়ি আসয়ব।’
বলল আবার নুমাই।
‘িা নুমা। ক্ায়জর নক্েু এয়দর ক্াে দর্য়ক্ পাওয়া োয়ব িা। এ দলায়ক্রা
পুেুল। নিেক্ই হুকয়মর দাস। এরা দভেয়রর নক্েুই জায়ি িা। সাময়ির দলাক্টা
নক্েুটা দিো দোয়ের নেল। দস বাাঁচয়ল হয়য়ো নক্েু জািার সম্ভাবিা নেল।’
আহমদ মুসা বলল।
আহমদ মুসা র্াময়েই আয়াজ ইয়াহুদ বলল, ‘দফ্লার এখি আমার। সবার
েরফ দর্য়ক্ নবয়শষ ক্য়র আমার ও হাইম পনরবায়রর েরফ দর্য়ক্ আহমদ মুসায়ক্
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শুক্নরয়া ও অনভিেি জািায়ে চাই। নেনি আমায়দর োয়য় দক্াি আচাঁড় পেিন্ত
লােয়ে িা নদয়য় দে ঝুনাঁ ক্ নিয়য় ............।
আহমদ মুসা আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্র্ার মাঝখায়ি বয়ল উিল, ‘ো ঘয়ট
দেয়ে ো বাদ নদয়য় নিজ আসুি ক্ায়জর ক্র্ায় আনস।’
আয়াজ ইয়াহুদ দর্য়ম নেয়য়নেল। নক্ন্তু ক্র্া বয়ল উিল নুমা ইয়াহুদ
আহমদ মুসা র্ামার সায়র্ সায়র্ই, ‘ঐভায়ব ওয়দর মুয়খামুনখ হওয়া নক্ আপিার
নিক্ হয়য়য়ে। ওরা েনদ দদখা মাত্রই গুলী চালাে নক্ংবা দপেয়ি পুনলয়শর ক্র্া বয়ল
ওয়দর েনদ আপনি নবভ্রান্ত ক্রয়ে িা পারয়েি, োহয়ল নক্ ঘটে?’
‘ো ঘয়টয়ে, দস রক্মই নক্েু ঘটে। আমার খানল হাে দদখার পর ওয়দর
গুলী ক্রার ইিা ৯০ ভােই চয়ল নেয়য়নেল। দজয়ে উয়িনেল আমায়ক্ বানজয়য়
দদখার ইিা। ওরা েনদ গুলী ক্রারও নসদ্ধান্ত নিে, োহয়লও এক্জি নিরয়স্ত্রর
নবরুয়দ্ধ ওয়দর বন্দুক্ উিয়ে দে সময় নিে, দস সময়য় আমার দমনশি নরভলবার
োর ক্াজ দশষ ক্য়র দফলে। আর দপেয়ি পুনলশ দাাঁড়াবার ক্র্াটা মায়ি আমার
প্রোরোর ফাাঁয়দ ওয়দর পা িা নদয়য় উপায় নেল িা। ফাাঁয়দ পা িা দদবার মে দোেয
ওরা েনদ হয়োও, েবু গুলী ক্রার আয়ে দুএক্টা বাচালো ওরা ক্রয়ো, দসটুক
সময়ই েয়র্ষ্ট নেল আমার জয়ে ওয়দরয়ক্ গুলীর নশক্ার বািাবার।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘অদ্ভূে! আপিার সময়য়র এই নহসাব অংয়ক্র মেই নিখুাঁে। ঐ
দটিশয়ির ময়ধযও এই নহসাব আপিার মার্ায় এল নক্ ক্য়র। অপশিসগুয়লায়ক্
এইভায়ব সাজায়লি নক্ ক্য়র?’ বলল বারবারা ব্রাউি।
‘শুধু দচার পালায়লই বুনদ্ধ বায়ড় ো িয়, দচার দদখয়লও বুনদ্ধ বাড়য়ে
পায়র।’ দহয়স ক্র্াটা বয়লই আহমদ মুসা আবার বলা শুরু ক্রল, ‘আনম ময়ি ক্নর
আজয়ক্র ঘটিার পর সরক্ার এ বানড়য়ে সাবিক্ষনেক্ পাহারার বযবিা ক্রয়ব।
পুনলয়শর প্রনে আপিায়দর আিা েনদ িা র্ায়ক্ োহয়ল ক্য়য়ক্নদি সয়র র্াক্াই
আনম ভাল ময়ি ক্নর। নমস ব্রাউি ও হাইম দবঞ্জানমি সম্পয়ক্িও আমার এই ক্র্া।
নক্েু সময় সয়র র্াক্া ভাল।’
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‘ময়ি হয়ি েুনম দক্ার্াও োবার আয়ে আমায়দর নবদায়ী উপয়দশ নদি।
বযাপার নক্?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
‘নজ স্যার। নিক্ ধয়রয়েি। FBI চীফ জজি আব্রাহায়মর দক্ায়ডড মযায়সজ
আনম দমাবাইয়ল দপয়য় দেনে। আজ রায়ত্রই আমরা দসখায়ি োত্রা ক্রনে।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘োর মায়ি হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দেখায়ি আটয়ক্ দরয়খয়ে, দস নিক্ািা েুনম
দপয়য় দেে?’ নজজ্ঞাসা আয়াজ ইয়াহুয়দর। আিয়ে উজ্জ্বল হয়য় উিল োর দুনট
দচাখ।
‘নজ হ্যাাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।
খুনশর বাি দডয়ক্ উিল দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির দচায়খ-মুয়খও।
‘ঈেরয়ক্ ধেবাদ। দোমার দচষ্টায়ক্ ধেবাদ। নক্ন্তু োত্রা এই রায়ে
দক্ি? রােটা দরস্ট নিয়য় সক্ায়ল রওিা হয়য় োও।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা আত্নীয়য়র বানড় োওয়া িয় স্যার। এই
ধরয়ের ক্ায়জর সংস্কৃনে হয়লা, দদখা ও দশািার সায়র্ই ক্াজ চলয়ব। িা হয়ল
দস্টশয়ি দপৌাঁয়ে দদখা োয়ব দিি চয়ল দেয়ে।’
ক্র্া দশষ ক্রয়েই আহমদ মুসার দমাবাইলটা দবয়জ উিল।
দমাবাইল েুয়ল নিয়য় িীয়ির নদয়ক্ োনক্য়য় দদখল FBI চীফ জজি
আব্রাহায়মর দটনলয়ফাি।
দ্রুে ক্ায়ি লাোল দটনলয়ফাি।
ওপ্রান্ত দর্য়ক্ আহমদ মুসায়ক্ সালাম নদয়য় জজি আব্রাহাম বলল, ‘মাই
সাি, দোমার জয়ে দুনট খবর। এক্টা ভাল, অেটা মে। ভায়লা খবরটা হয়লা,
দপ্রনসয়ডন্ট দোমায়ক্ োর সায়র্ এক্নদি নডিার খাওয়ার জয়ে দাওয়াে
ক্য়রয়েি। আর খারাপ খবরটা হয়লা নচনড়য়া উয়ড় দেয়ে। ডবল এইচয়ক্ দোমায়ক্
দদয়া নিক্ািা দর্য়ক্ সনরয়য় দফলা হয়য়য়ে।’
খবরটা শুিয়েই বুয়ক্র দক্ার্ায় দেি এক্টা আঘাে লােল আহমদ
মুসার। নিিঃোয়সর োর েেপেি ঘটল। সাময়ল নিয়ে মুহূেি দক্য়ট দেল। সয়ে
সয়েই জবাব নদয়ে পারল িা আহমদ মুসা।
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জজি আব্রাহামই আবার ক্র্া বয়ল উিল, ‘স্যনর মাই সাি, দোমার খারাপ
লােয়ে জানি। আমায়দর দলায়ক্রা িেুি দলায়ক্শয়ির সন্ধায়ি দলয়ে দেয়ে।’
‘ধেবাদ জিাব। এই নচনড়য়া উয়ড় োওয়ার ক্ারে সম্পিয়ক্ নক্ ভাবয়েি
আপনি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘এয়ক্বায়র দসাজা অর্ি। আমার FBI-এর দক্াি দলাক্ নিশ্চয় ওয়দর
ক্ায়ে খবর নবনর ক্য়রয়ে।’
‘ো আবারও দো ক্রয়ব।’
‘ো হয়ে পায়র। েয়র্ষ্ট সাবধাি ও নসয়লক্নটভ হওয়ার পরও এই ঝুনাঁ ক্
র্াক্য়ে দবটা। নক্ ক্রব? আমার FBI-দে নবোয়সর দুনট সমান্তরাল ধারা ক্াজ
ক্রয়ে। এক্নট হয়লা, ইহুদীবাদীয়দর স্পশি ও প্রভাব দর্য়ক্ আয়মনরক্ায়ক্
নচরনদয়ির জয়ে মুক্ত ক্রা। নদ্বেীয় ধারার নবোস হয়লা নক্েু নক্েু দক্ষয়ত্র
ইহুদীবাদীরাও আমায়দর নমত্র হয়ে পায়র, োয়দর সায়র্ সহয়োনেো চলয়ে
পায়র। এই নদ্বেীয় ধারায়ক্ প্রয়মাট ক্য়রয়ে ইহুদীবাদীয়দর অর্ি ও দলায়ভর অোে
বস্তু। সুোরাং নবোস ভংয়ের সংক্ট দর্য়ক্ FBI দক্ খুব শীঘ্র মুক্ত ক্রা োয়ব িা।
‘ধেবাদ জিাব। এক্টা বাস্তবোয়ক্ আপনি েুয়ল ধয়রয়েি। এই
বাস্তবো আমায়ক্ আশা ভংয়ের ক্য়ষ্টর ময়ধয দফলল।’ এক্টু হানসর সায়র্ বলল
আহমদ মুসা।
‘খুবই স্বাভানবক্, নক্ন্তু হোশ হয়য়া িা। আনম সাময়ি আরও নসয়লক্নটভ
হয়বা। দদখা োক্ । হ্যাাঁ দশায়িা, খারাপ খবয়রর স্তুয়প আমার সুখবরটা দে হানরয়য়
দেল। নক্েু বলয়ল িা দে!’
‘এনক্সয়লনির এই দাওয়ায়ে আনম নিয়জয়ক্ িেুি ক্য়র সম্মানিে দবাধ
ক্রনে। মহামাে দপ্রনসয়ডন্টয়ক্ জািায়বি আমার এই নমশি দশষ ক্য়রই আনম
ওয়ানশংটয়ি আসনে।’
‘ধেবাদ দবটা। েুনম দে সুখবরটা চাও, আশা ক্রনে োড়াোনড়ই ো
দোমায়ক্ নদয়ে পারয়বা। গুড বাই মাইসাি।’
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আহমদ মুসা দটনলয়ফাি রাখয়েই আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উিল,
‘দপ্রনসয়ডন্টও দোমায়ক্ দাওয়াে ক্য়রি! নহপ হুরয়র! েুনম সনেযই ভােযবাি
আহমদ মুসা।’
‘োর সায়র্ খারাপ খবরও আয়ে স্যার।’
‘নক্ দসটা?’ উনদ্বগ্ন ক্য়ণ্ঠ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।
‘দে নিক্ািা দপয়য়নেলাম, দস নিক্ািা দর্য়ক্ জিাব হাইম হাইয়ক্লয়ক্
সনরয়য় দফলা হয়য়য়ে।’
‘নিশ্চয় োহয়ল শয়োিরা জািয়ে পায়র?’ শুক্য়িা ক্য়ণ্ঠ আয়াজ
ইয়াহুয়দর।
হাইম দবঞ্জানমি, বারবারা ব্রাউি ও নুমা সক্য়লর দচায়খ-মুয়খ হোশা
দিয়ম এসয়ে।
‘নিশ্চয় স্যার। FBI-এর দক্উ ের্যটা ফাাঁস ক্য়র নদয়য়য়ে ওয়দর ক্ায়ে।
FBI চীফ জজি আব্রহাম এ ক্র্াই বলয়লি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘সবিিাশ! োহয়ল এখি নক্ হয়ব?’ নুমা ইয়াহুদ বলল।
‘নম. জজি আব্রাহাম দচষ্টা ক্রয়েি। বানক্ আল্লাহ ভরসা।’
আয়াজ ইয়াহুয়দর দটনলয়ফাি দবয়জ উয়িনেল। আহমদ মুসা র্াময়েই
আয়াজ ইয়াহুদ দটনলয়ফাি ধরল।
ও প্রায়ন্তর ক্র্া শুয়িই দস বলল, ‘নিক্ আয়ে অনফসার। ওাঁরা এখায়ি
আয়েি। পানিয়য় নদি। আপিায়ক্ অয়শষ ধেবাদ।’
দটনলয়ফাি দরয়খ নদয়য় আয়াজ ইয়াহুদ উদগ্রীব আহমদ মুসায়ক্ বলল,
‘পুনলশ অনফসারটার দটনলয়ফাি নেল। উনি জািায়লি, এখায়ি নিহে দিো
দোয়ের দলাক্টার মানিবযায়ে এক্টা নচরকট দপয়য়য়ে। দসটা এক্টা ই-দমইল। ইদমইল দময়সজটা োরা বুঝয়ে পারয়ে িা। োর এক্টা ক্নপ পািায়ি আমায়দর
নডয়টক্নটভয়দর ক্ায়ে।’
‘আল্লাহয়ক্ ধেবাদ দে নেনি আমায়দর ক্র্া ময়ি ক্য়রয়েি।’ আহমদ
মুসা বলল।
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‘পুনলশ অনফসারনটয়ক্ এক্টু আলাদা ময়ি হয়ি।’ বলল আয়াজ
ইয়াহুদ।

‘পুনলশ অনফসারটা আিয়ক্ারা। ষড়েেক্ারীয়দর োয়া এখিও ওাঁর উপর
পয়ড়নি। িা হয়ল নচরকটটা আমায়দর এখায়ি আসয়ো িা।’
আয়াজ ইয়াহুদ ও আহমদ মুসারা নডিার দশষ ক্য়র ড্রইংরুয়ম নফয়র
আসয়েই পুনলশ অনফস দর্য়ক্ পািায়িা পুনলশনট এল।
দেয়টর নসনক্উনরনট োয়ক্ নিয়য় এল আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ায়ে। পুনলশটা
এক্টা স্যালুট নদয়য় এক্নট নচরকট েুয়ল নদল। আয়াজ ইয়াহুদ ধেবাদ নদয়য়
নচরকটনট গ্রহে ক্রল।
পুনলশনটয়ক্ দদয়খ ভ্রু কনঞ্চে হয়লা আহমদ মুসার।
োর ইউনিফরম ও দবট অনেমাত্রায় টাইট। আবার োর পায়য় দক্টস,
পুনলয়শর বুট িয়। োর মার্ার চুলও পুনলশ ক্াট িয়। হ্যায়টর পাশ নদয়য় চুল
বাইয়র দবনরয়য় এয়সয়ে।
পুনলশনট নচরকট আয়াজ ইয়াহুয়দর হায়ে নদয়য়ই আয়রক্টা স্যালুট দশষ
ক্য়র নপেু হটনেল। োর দুহাে নেল োর পযায়ন্টর দুপয়ক্য়ট।
আহমদ মুসা হিাৎ োর দভের দর্য়ক্ এটা অেনস্ত অনুভব ক্রল।
পুনলশনটর মুয়খ অস্বভানবক্ো দদখয়ে দপল দস। পয়ক্য়ট হাে রাখায়ক্ও
সয়েহজিক্ ময়ি হয়লা োর ক্ায়ে। সয়ে সয়েই দবনরয়য় এল োর নরভলবার।
পুনলশনটর নদয়ক্ নরভলবার োক্ ক্য়র বলল, ‘দাাঁড়াও, হাে উপয়র দোল পুনলশ
অনফসার।’
আহমদ মুসা েখি দাাঁনড়য়য় দেয়ে।
পুনলশনট দবাাঁ ক্য়র ঘুরল আহমদ মুসার নদয়ক্। নক্ন্তু পয়ক্ট দর্য়ক্ োর
হাে দবর হওয়ার িাম মাত্র দিই। বরং োর দুয়চায়খ হায়য়িার দৃনষ্ট।
আহমদ মুসা বযাপারটা বুঝল। মুহূয়েির নবলয়ম্ব সবিিাশ ঘয়ট দেয়ে পায়র।
আহমদ মুসার নরভলবার গুলী বষিে ক্রল। গুলী পুনলশনটর ক্পাল
গুনড়য়য় মার্া োেু ক্য়র নদল।
টয়ল উয়ি পয়ড় োনিল পুনলশনট।
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আহমদ মুসা েুয়ট নেয়য় োয়ক্ ধয়র দফয়ল ধীয়র ধীয়র শুইয়য় নদল নচৎ
ক্য়র োয়ে োর পযায়ন্টর দুপায়শর পয়ক্য়ট দক্াি চাপ িা লায়ে।
নবম্ময় ও আেংয়ক্ নচৎক্ার ক্য়র উয়ি আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ,
বারবারা ব্রাউি ও দবঞ্জানমি উয়ি দাাঁনড়য়য়য়ে।
দচায়খ-মুয়খ অপার দক্ৌেূহল নিয়য় বয়স আয়ে ক্ামাল সুলাইমাি ও
বুয়মদীি নবল্লাহ।
‘আহমদ মুসা পুনলশয়ক্ হেযা ক্রয়ল দক্ি?’ আেংক্গ্রস্ত ক্য়ণ্ঠ বলল
আয়াজ ইয়াহুদ।
‘এ পুনলশ িয়। পুনলশ অনফয়স দটনলয়ফাি ক্রুি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নক্ বলে! এ পুনলশ িয়?’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।
‘িা পুনলশ িয়। আমার অনুমাি নমর্যা িা হয়ল এর দুপয়ক্য়টই নবয়স্ফারক্
আয়ে। পুনলশ অনফসারয়ক্ দটনলয়ফাি ক্রুি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নক্ন্তু েনদ পুনলশ হয় োহয়ল মহানবপদ ঘটয়ব। ডাক্ব পুনলশয়ক্?’
‘হ্যাাঁ ডাকি।’
পুনলয়শ দটনলয়ফাি ক্রল আয়াজ ইয়াহুদ।
দসই পুনলশ অনফসার এক্টা পুনলশ টীমসহ এয়স দপৌাঁেল অল্পক্ষয়ের
ময়ধযই।
পুনলশ অনফসার পুনলশয়বশী দলাক্নটর নদয়ক্ এক্বার োনক্য়য়ই বলল,
‘এ পুনলশ িয়। বযাপার নক্ স্যার? নক্ ঘয়টয়ে? এ দক্ায়োয়ক্ এল?’
আয়াজ ইয়াহুদ পুনলশয়বশী দলাক্নটর আসা দর্য়ক্ সব ক্র্া খুয়ল বলল।
শুয়ি নবস্ময় নবস্ফানরে দচায়খ োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্ পুনলশ
অনফসারনট। বলল, এ পুনলশ িয়, এটা নিক্ই ধয়রয়েি, নক্ন্তু এয়ক্ গুলী ক্য়র
মারয়লি দক্ি?’
‘এয়ক্ মারয়ে মুহূেও
ি দদনর হয়ল এ আমায়দর সবাইয়ক্ মারে।’ আহমদ
মুসা বলল।
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‘নক্ ক্য়র বুঝয়লি? এর দুহােই পযায়ন্টর পয়ক্য়ট। আপিার নরভলবায়রর
সাময়ি দসয়ো পয়ক্ট দর্য়ক্ হােই দবর ক্রয়ে পারয়ো িা।’ বলল পুনলশ
অনফসার।
‘উত্তয়রর জয়ে এর দুপয়ক্ট পরীক্ষা ক্রুি।’ আহমদ মুসা বলল।
পুনলশ অনফসার পয়ক্ট দুনটর উপর দচাখ বুনলয়য় বুঝল, দক্াি দোলাক্ার
বস্তু পয়ক্য়ট আয়ে, নরভলবার িয়।
ভ্রু কাঁচক্ায়লা পুনলশ অনফসারনট। ডাক্ল োর নবয়স্ফারক্ এক্সপাটিয়ক্।
বলল, ‘আমার সয়েহ হয়ি এর পয়ক্য়ট দবামা জােীয় নক্েু র্াক্য়ে পায়র। দদখ
বযাপারনট নক্।’
নবয়স্ফারক্ এক্সপাটি পুনলশ অনফসারনট হাাঁটু দেয়ড় বয়স ক্াাঁনচ নদয়য় আয়স্ত
আয়স্ত, পয়ক্ট দক্য়ট দফলল। দবনরয়য় পড়ল নরয়ক্ট বয়লর মে দোলাক্ার দুনট
বস্তু।
নবস্ফানরে হয়য় দেল নবয়স্ফারক্ নবয়শষয়জ্ঞর দুয়চাখ। নচৎক্ার ক্য়র
উিল, ‘আপিারা সবাই সয়র োি’।
সবাই দ্রুে নিয়চ দিয়ম দেল।
নবয়স্ফারে নবয়শষজ্ঞ পুনলশ অনফসার দবামা দুনটর মুখ দর্য়ক্ দটময়পারানর
দসফনট ক্ভার খুয়ল দডয়টানিনটং নপিনট খুয়ল নিল।
সবাই উপয়র উয়ি এল।
‘ঈের সক্লয়ক্ রক্ষা ক্য়রয়েি।’ বয়ল দস আয়স্ত ক্য়র এক্নট নবয়স্ফারক্
েুয়ল োর দলয়বলটা দদখাল োর ইিচাজি অনফসারয়ক্।
দদয়খই আাঁৎয়ক্ উিল পুনলশ অনফসার। বলল, ‘সবিিাশ, এর এক্নট
নবয়স্ফারে ঘটয়ল দো এই বানড় ধূলা হয়য় দেে।’ বয়লই দস নফরল আহমদ মুসার
নদয়ক্। বলল, ‘ধেবাদ আপিায়ক্। বাহক্য়ক্ এক্মাত্র হেযাই এই দবামার
নবয়স্ফারে দরাধ ক্রার উপায় নেল। আপনি োই ক্য়রয়েি। অয়িক্ ধেবাদ
আপিায়ক্। এখি আনম ভাবনে, আমার পািায়িা পুনলয়শর অবিা নক্?’
‘আমার ধারো এই সোসীয়দর এক্ বা এক্ানধক্ দলাক্ পুনলশ অনফস
নক্ংবা এই বানড়র আয়শ-পায়শ ওাঁৎ দপয়ে নেল। োরাই আপিার পুনলশয়ক্ ধয়র
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নজজ্ঞাসাবাদ ক্য়র দজয়িয়ে দে, দস আজ নবোবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ
ইয়াহুয়দর বাসায় আসয়ে। োয়ক্ আটয়ক্ োর ইউনিফমি খুয়ল নিয়য় োয়দর
দলাক্য়ক্ ো পনরয়য় এখায়ি পানিয়য়নেল দবামা দফলার জয়ে। দলাক্নট দক্ািভায়ব
ইউনিফমি পয়রনেল, নক্ন্তু জুো নক্েুয়েই পরয়ে পায়রনি। আর আপিার পুনলশ
ওয়দর হায়েই আটয়ক্ আয়ে। অর্বা পুনলশয়ক্ ওরা দেয়ড়ও নদয়ে পায়র।’
আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ নম. নডয়টক্নটভ। ঈেরয়ক্ ধেবাদ দে, আপিারা আজ এখায়ি
হানজর নেয়লি।’ বয়লই পুনলশ অনফসার ফমিানলনট সারার জয়ে বযস্ত হয়য় পড়ল।
োরপর লাশ নিয়য় পুনলশরা দবনরয়য় দেল। োবার সময় আয়াজ ইয়াহুদয়ক্ বয়ল
দেল, আপিার বানড়য়ে পুনলশ পাহারার বযবিা ক্য়র োনি। েয়ব আপিায়ক্ ও
হাইম পনরবারয়ক্ বলনে, এই নডয়টক্নটভয়দর োড়য়বি িা। এাঁয়দর সাহােয
আমায়দরও দরক্ার।’
পুনলশরা দবনরয়য় দেয়েই আয়াজ ইয়াহুদ ও দবঞ্জানমি এক্সায়র্ আহমদ
মুসায়ক্ জনড়য়য় ধরল। বলল আয়াজ ইয়াহুদ, ‘েুনম মানুষ িও দফয়রশো। নবক্াল
দর্য়ক্ দুবার আমায়দর সক্লয়ক্ বাাঁনচয়য়ে।’ আর দবঞ্জানমি বলল, ‘আমার, আমার
পনরবায়রর ও আমার নপোর অসীম দসৌভােয দে ঈের আপিায়ক্ পানিয়য়য়েি
আমায়দর সাহায়েয। ইদানিং আমার নপো মুসলমািয়দর বযাপায়র দুবিল হয়য়
পয়ড়নেয়লি। মুসলমািয়দর জমেে নবয়দ্বয়ষর ক্ারয়ে আনম এয়ক্ ভায়লায়চায়খ
দদনখনি। নক্ন্তু আজ দদখনে, মুসলমািরা সোস ও ষড়েয়ের প্রনেপক্ষ নহসায়ব
আনভভুিে হয়য়য়ে। আর সোস-ষড়েয়ের প্রনেভূ হয়য় দাাঁনড়য়য়নে আনম.......।’
আহমদ মুসা নিয়জয়ক্ ওয়দর বাহুর পাশ দর্য়ক্ খুয়ল নিল এবং
দবঞ্জানময়ির মুয়খ হােচাপা নদয়য় োয়ক্ র্ানময়য় নদল। বলল আহমদ মুসা, ‘আসুি
আমরা বনস। ভূয়া পুনলয়শর দদয়া নচরকট নক্, ওটা ভূয়া িা আসল, ো দদখা হয়নি।
ভূয়া হয়ল আসলটা নক্ ক্য়র পাওয়া োয়, দস দচষ্টা ক্রা দেয়ে পায়র।’
সবার সায়র্ আহমদ মুসা োর োর আসয়ি নফয়র এল। নিয়জর দসাফায়
নফয়র োবার সময় আয়াজ ইয়াহুদ ভূয়া পুনলয়শর ক্াে দর্য়ক্ পাওয়া নচরকটটা
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আহমদ মুসার হায়ে নদল। দদবার সময় বলল,‘আনম দো এর আোয়োড়া নক্েুই
বুনঝনি। নক্েু বুঝার র্াক্য়ল েুনম বুঝয়ব।’
আহমদ মুসা নচরকয়টর উপর দচাখ বুলাল। নিিঃসয়েহ এটা ই-দমইয়লর
ফয়টাক্নপ। েয়ব দপ্ররয়ক্র জায়োয় দেখাি দর্য়ক্ এয়সয়ে োর িাম দিই। দডট
আয়ে, পাোর িম্বরও আয়ে। দুবায়ক্যর ই-দমইল। প্রর্ম বায়ক্য বলা হয়য়য়ে ‘DH
Shifted to 776 from 833 stop AW asked you to reach there
by Eleven.’
আহমদ মুসা ই-দমইয়লর উপর দচাখ বুনলয়য় দসটা েুয়ল নদল ক্ামাল
সুলাইমায়ির হায়ে। ক্ামাল সুলাইলমাি ই-দমইল পড়ল। বলল, DH এবং AW
এর দভেয়রই রহস্য লুনক্য়য় আয়ে ভাইয়া নক্ন্তু সংয়ক্ে আনম ভাঙয়ে পারনে িা।
‘োয়দর ক্ায়ে ই-দমইলটা পাওয়া দেয়ে োয়দর পনরচয় ও োয়দর
বেিমাি অবিার সায়র্ দমলায়ল ই-দমইয়লর এক্টা অর্ি পনরষ্কার হয়য় উয়ি। আরও
এক্টা মজার বযাপার হয়লা, আমরা FBI চীয়ফর ক্াে দর্য়ক্ নক্েুক্ষে আয়ে দে
খবর দপলাম, নবস্ময়ক্রভায়ব োরই ফয়লা আপ এটা। দস খবয়র আমরা
দজয়িনেলাম হাইম হাইয়ক্লয়ক্ সনরয়য় দফলা হয়য়য়ে। দক্ার্ায় সনরয়য় দফলা
হয়য়য়ে এই খবর FBI চীফ নদয়ে পায়রনি। নক্ন্তু এই ই-দমইল দসই খবরই
আমায়দর নদয়ি। দদখ..........।’ আহমদ মুসা বাধা দপয়য় দেল।
আহমদ মুসায়ক্ র্ানময়য় দসাৎসায়হ ক্র্া বয়ল উিল ক্ামাল সুলাইমাি,
‘োহয়ল DH অর্ি ডবল এইচ মায়ি হাইম হাইয়ক্ল। আর AW এর অর্ি নিশ্চয়
আমরা ধয়র নিয়ে পানর ‘আজর ওয়াইজমযাি।’
‘নিক্, ক্ামাল সুলাইমাি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ই-দমইল অনুসায়র োহয়ল দো দদখা োয়ি ভাইয়া, জিাব হাইয়ক্লয়ক্
এক্ই রাস্তার বা এক্ই এলাক্ার এক্ জায়োয় দর্য়ক্ অে জায়োয় নিয়য় োওয়া
হয়য়য়ে।’
‘হ্যাাঁ, ক্ামাল সুলাইমাি। আল্লাহ আমায়দর সাহােয ক্য়রয়েি। বলল
আহমদ মুসা।
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োরপর োক্াল আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, ‘স্যার শাপ অয়িক্
সময় বর হয়য় দাাঁড়ায়। আমরা বুঝয়ে পানর িা। খারাপ ঘটিাও ভাল বােিা বয়য়
আয়ি।’
‘োইয়ো দদখনে আহমদ মুসা, ওরা আজ বানড় আরমে ক্রয়ে িা এয়ল
এই নচরকট পাওয়া দেে িা। নচরকটটা পাওয়া িা দেয়ল আমায়দর হাইয়ক্য়লরও
সন্ধাি পাওয়া দেে িা। সনেযই আহমদ মুসা আল্লাহ আমায়দর সাহােয ক্য়রয়েি,
নবয়শষ ক্য়র দোমায়ক্।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।
‘আনম নবয়শষ হলাম নক্ভায়ব?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার।
‘নবয়শষ এর ক্ারে হয়লা সাহােযটা ঈের দোমার ক্ায়েই পানিয়য়য়েি।
েুনমই দময়সজনটর সংয়ক্ে দভয়ঙে। আমরা দেখায়ি সংয়ক্ে বুনঝইনি, সাহােয
নিোম নক্ ক্য়র?
‘োক্, সব প্রশংসা আল্লাহর।’ বয়লই আহমদ মুসা ঘনড়র নদয়ক্ োক্াল।
বলল, আমরা উিনে জিাব। ক্ামাল সুলাইমাি চল। আর বুয়মদীি নবল্লাহ েুনম
এখায়িই র্াক্য়ব।’
‘আপিারা োয়বি, আনম র্াক্ব দক্ি?’ বুয়মদীি নবল্লাহর ক্য়ণ্ঠ নক্েুটা
নবয়দ্রায়হর সুর।
‘নিউইয়য়ক্ি এটাই আমায়দর সবয়চয়য় বড় আশ্রয়। এখািক্ার পাহারায়
আমায়দর ক্াউয়ক্ র্াক্য়ে হয়ব িা? সান্ত্বিার সুয়র বলল আহমদ মুসা।
‘আপিার নসদ্ধান্ত নিক্ আয়ে ভাইয়া। এর আয়ে আপিারা দুজি েখি
নিয়চ নেয়য়নেয়লি দঘার নবপয়দর মুয়খ, েখিও দো ওাঁয়ক্ই দরয়খ নেয়য়নেয়লি।
আজ নবক্ায়ল মায়ক্িয়ট নেয়য়নেয়লি আপনি ও নম. ক্ামাল সুলাইমাি। েখি
দক্ার্াও দেয়লি েখি োাঁয়ক্ই দরয়খ দেয়লি। নিনশ্চেভায়বই উনি গুড
ক্ায়স্টানডয়াি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।
ফুাঁয়স উিল বুয়মদীি নবল্লাহ। বলল, ‘ক্ায়স্টানডয়াি হওয়া সাংবানদয়ক্র
দানয়ত্ব িয়। ক্ায়স্টানডয়াি নিক্ ক্াজ ক্রয়ে নক্িা, দসটা দদখা সাংবানদয়ক্র
দানয়ত্ব।’
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‘োহয়ল দো এক্জি সাংবানদক্ ক্ায়স্টানডয়ায়ির দচয়য় বড়
ক্ায়স্টানডয়াি।’
ত্বনরে জবাব নহসায়ব নক্েু বলয়ে োনিল বুয়মদীি নবল্লাহ। োয়ক্ বাধা
নদয়য় আহমদ মুসা দহয়স বলল, ‘আমরা শানন্তপূেিভায়ব নিষ্ক্রান্ত হই, দোমরা
ঝেড়াটা পয়র ক্য়রা।’
বয়লই উয়ি দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল সক্লয়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘আপিারা
সক্য়ল আল্লাহর ক্ায়ে দদায়া ক্রুি। আমায়দর এ োত্রা দেি শুভ হয়। আমরা দেি
লক্ষয অজিি ক্রয়ে পানর। হাইম হাইয়ক্ল দেি মুক্ত হি।’
সক্য়লই উয়ি দাাঁনড়য়য়য়ে। প্রয়েযয়ক্র দচায়খ-মুয়খই এক্টা প্রবল
ভাবায়বে। ক্ারও মুয়খ ক্র্া দিই। নিরবো ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল,
‘আল্লাহ আমায়দর সাহােয ক্রুি। আর আনম জানি দোমার মে এক্ হায়েম োইএর সায়র্ আল্লাহর সাহােয িা দর্য়ক্ই পায়র িা।’ আয়বয়ে ভারী আয়াজ ইয়াহুয়দর
েলা।
‘নক্ন্তু ভাইয়া, হাইম হাইয়ক্ল আংয়ক্ল মুক্ত হয়লই নক্ আপিারা চয়ল
োয়বি?’ নুমা ইয়াহুয়দর এ প্রেটা অেযন্ত দবসুয়রা দশািায়লও এর ময়ধয এক্টা
হৃদয়স্পশিী ক্ােরো নেল।
আহমদ মুসা হাসল। এক্টু ভাবল োরপর বলল, ‘নুমা এে োড়াোনড়
আমরা আয়মনরক্া োড়য়ে পারয়বা িা। োয়ক্ উদ্ধায়রর পরই দো আমায়দর আসল
ক্াজ শুরু হয়ব, ধ্বংস টাওয়ায়রর নিয়চ দে সেয চাপা পয়ড় আয়ে দস সেয উদ্ধায়রর
ক্াজ।’
এক্টা িেুি দক্ৌেূহল জােল আয়াজ ইয়াহুয়দর, দবঞ্জানমি ও বারবারা
ব্রাউয়ির মুয়খ। নক্ন্তু সরল আিয়ে মুখ ভয়র দেল নুমা ইয়াহুয়দর। বলল
‘ধেবাদ’ ভাইয়া।
বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ সালাম নদয়য়, অেয়দর গুডবাই জানিয়য় দপেয়ি
নফয়র দ্রুে নসাঁনড়র নদয়ক্ এগুয়লা নিয়চ িামার জয়ে আহমদ মুসা।
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৬
আহমদ মুসা ‘দডিয়য়ট’-এর ‘অনলভার এইচ দপরী’ দরাডটা দদয়খ
নবনস্মেই হয়লা।
অনলভার এইচ দপরী দরাডটা দডিয়য়ট-এর অনভজাে উত্তর এলাক্ার
মাঝখাি নদয়য় পুয়ব এনেয়য় ক্ািাডা ও মানক্িি েুক্তরােয়ক্ নবভক্তক্ারী
দসন্টনক্লয়ার দক্িাল-এর েীর দঘাঁয়ষ উত্তর-দনক্ষয়ে প্রলনম্বে দক্িাল এনভনিউয়ে
নেয়য় পয়ড়য়ে।
সংক্ীেি দসন্টনক্লয়ার দক্িাল-এর মাঝখাি নদয়য় ক্ািাডা ও মানক্িি
েুক্তরায়ের সীমান্ত। দসন্টনক্লয়ার দক্িালটা দনক্ষয়ে নেয়য় ‘দলক্ ইরী’দে, আর
উত্তর প্রান্তটা নময়শয়ে নেয়য় ‘দলক্ দসন্টনক্লয়ার’-এর সায়র্।
অনলভার এইচ দপরী দরায়ডর পুব প্রায়ন্ত দাাঁনড়য়য় চারনদক্টায়ক্ অদ্ভূে
সুের লােল আহমদ মুসার। দসই সায়র্ োর মিটা েুয়ট দেল ক্য়য়ক্শ বের
আয়ের অেীয়ে। দস অেীেটা বড়ই রক্তরনঞ্জে। এই অঞ্চয়লও বাস নেল দরড
ইনন্ডয়ািয়দর। ১৬৬৮ সায়ল প্রর্ম এই অঞ্চয়ল ফরানস বসনে প্রনেনষ্ঠে হয়।
আনদবাসী দরড ইনন্ডয়ািয়দর সায়র্ নবয়দশীয়দর সংঘাে শুরু দসই দর্য়ক্ই।
বৃনটশরা এই অঞ্চল দখল ক্য়র দিয় ১৭৬৩ সায়ল। দরড ইনন্ডয়ািয়দর সায়র্
োয়দর দশষ ভয়ংক্র েুদ্ধ হয় ১৭৯৪ সায়ল। এই নমনচোি এলাক্া বৃনটশরা ১৮১৩
সায়ল দশষবায়রর মে দখয়ল আয়ি। এই দখয়লর ‘দলক্ ইরী’ েুয়দ্ধর নবজয়ী বৃনটশ
দসিাপনে নেয়লি অনলভার এইচ দপরী। দসই বৃনটশ দসিাপনে অনলভায়রর িায়মই
দডিয়য়য়টর এই রাস্তা।
দডিয়য়য়টর এই রাস্তার দসৌেেিয ও নসচুয়য়শি আহমদ মুসায়ক্ েেখানি
অনভেূে ক্রল, নিক্ েেখানি নবরক্ত হয়লা বানড়র িম্বরটা খুাঁজয়ে নেয়য়। আজর
ওয়াইমযায়ির ঐ দলায়ক্র ক্াে দর্য়ক্ পাওয়া ই-দমইল অনুসায়র দে বানড়য়ে এয়ি
হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দোলা হয়য়য়ে োর িম্বর হয়লা ৭৭৬, নক্ন্তু সাে শয়ের ঘয়র
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দক্াি িাম্বারই এই রাস্তায় দিই। আবার দেখাি োয়ক্ নশফট ক্রা হয়য়য়ে, দসই
িম্বর হয়লা ৮৩৩ ই-দমইল অনুসায়র। নক্ন্তু দেখায়ি ৭শ’র ঘয়রর িম্বরই দিই,
দসখায়ি ৮ শয়ের ঘয়রর িম্বর আসয়ব দক্ায়েয়ক্?
দদয়খ-শুয়ি হোশ ক্য়ণ্ঠ ক্ামাল সুলাইমাি বলল, ‘ময়ি হয়ি ভাইয়া ইদমইলটাই ভূয়া।’
আহমদ মুসার দচায়খ-মুয়খ হোশার দক্াি নচহ্ন দিই। নক্ন্তু ভাবয়ে দস।
বলল, ‘দেখাি দর্য়ক্ দেভায়ব ই-দমইলটা পাওয়া দেয়ে, োয়ে এটা ভূয়া হবার
সম্ভবিা দিই ক্ামাল সুলাইমাি।’
‘নক্ন্তু িম্বর দুটা দে ভূয়া ো দদখাই দো োয়ি।’ বয়লই ক্ামাল সুলাইমাি
হিাৎ লাফ নদয়য় ঘুয়র আহমদ মুসার মুয়খামুনখ দাাঁড়াল। বলল দ্রুেক্য়ণ্ঠ ভাইয়া
িম্বয়রর ময়ধয দক্াি ধাাঁধা আয়ে নক্ িা!’
‘দসটাই ভাবনে ক্ামাল সুলাইমাি।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার ক্র্া স্বেয়োনক্তর মে দশািাল। ভাবনেল আহমদ মুসা।
এক্ সময় দস বয়ল উিল, ‘দেখাি দর্য়ক্ হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নশফট ক্রা হয়য়য়ে,
দসই নিক্ািা জজি আব্রাহায়মর দময়সয়জ আয়ে। নক্ন্তু োয়ে বানড় িাম্বার দিই,
বানড়র িাম আয়ে। আমরা েনদ বানড়র িাম ধয়র খুাঁয়জ বানড়টা দবর ক্রয়ে পানর,
োহয়ল বানড়র িম্বর পাওয়া োয়ব এবং দস িম্বয়রর সায়র্ এই ই-দমইয়লর িম্বর
নমলায়লই িম্বয়রর ধাাঁধাাঁ পনরষ্কার হয়য় োয়ব।’
বয়লই আহমদ মুসা োর দমাবাইল দবর ক্য়র দময়সজটা দদয়খ নিল।
বানড়টার িাম ‘অনলভার হাউজ।’
‘বানড়র িাম ‘অনলভার হাউজ’ ক্ামাল সুলাইমাি। িামটা নবখযাে।
নিশ্চয় বড় আক্ায়রই দলখা র্াক্য়ব িামটা। চল খুাঁয়জ দবর ক্নর।’
বয়ল আহমদ মুসা হাাঁটা শুরু ক্রল।
সয়েহ সৃনষ্ট িা ক্য়র এমিভায়ব দীঘি ক্য়য়ক্ ঘন্টার ক্ষ্টক্র সন্ধাি দশয়ষ
‘অনলভার হাউজ’ োরা দপয়য় দেল। রাস্তার দনক্ষে পায়শর পুব প্রায়ন্তর দশষ বানড়
ওটা। বানড়টার োদ দর্য়ক্ দসন্টনক্লয়ার দক্িায়ল প্রায় র্ু র্ু দফলা োয়। আর োদ
দসাজা নিয়চ োক্ায়লই দক্িাল এয়ভনিউ।
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বানড়টার সাময়ি নেয়য় মুহূয়েির জয়ে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। পুরােি
ধরয়ির নবশাল বানড়টার দেে পার্য়রর দিম দিয়ট বানড়টার িায়মর নিয়চই জ্বল
জ্বল ক্রয়ে বানড়টার িম্বরিঃ ৩৩৮ অনলভার এইচ দপরী দরাড।
আহমদ মুসা ক্ামাল সুলাইমাি দুজয়িই পাশাপানশ দাাঁনড়য়য় দদখল
বানড়র িাম ও িম্বর।
‘ই-দমইল দে ভূয়া, এই বানড়র িাম ও িম্বরই আবার ো প্রমাি ক্রল
ভাইয়া।’ বলল ক্ামাল সুলাইমাি।
‘েুনম এক্জি দোয়য়ো। নচন্তা িা ক্য়র ক্য়মন্ট ক্রা দোমার সায়জ িা।
েুনমই বয়লে ই-দমইয়লর িম্বয়রর ময়ধয ধাাঁধাাঁ র্াক্য়ে পায়র। দস ক্র্া েুনম ভুয়ল
োি দক্ি?’ আহমদ মুসা বলল।
‘স্যনর ভাইয়া, আপনি পায়শ র্াক্ায় আনম দোয়য়ো দস ক্র্া ভুয়ল দেনে।
ক্ারে সূেি েখি আক্ায়শ র্ায়ক্, েখি চাাঁয়দর দক্াি দানয়ত্ব র্ায়ক্ িা।’
আহমদ মুসা ক্ামাল সুলাইমায়ির এই ক্র্ার দক্াি জবাব নদল িা।
ভাবনেল দস।
এক্ সময় আহমদ মুসার মুখটা আিয়ে উজ্জ্বল হয়য় উিল। বলল,
‘ক্ামাল সুলাইমাি ই-দমইয়লর বানড়টার িম্বর ক্ে আয়ে?’
‘৮৩৩ ভাইয়া।’
‘এ বানড়টার িম্বরটা ডাি নদয়ক্ পড়য়ো ক্ে দাাঁড়ায়?’
ক্ামাল সুলাইমায়ির মুখও উজ্জ্বল হয়য় উিল। ‘ইউয়রক্া’, ইউয়রক্া’,
পাওয়া দেয়ে ভাইয়া। ই-দমইয়ল এ বানড়র িম্বর ডাি নদক্ দর্য়ক্ নলয়খ ৩৩৮ দক্
৮৩৩ বানিয়য়য়ে।’
‘িেুি বানড়র দেখায়ি হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নশফট ক্রা হয়য়য়ে, োর িম্বর
দলখার দক্ষয়ত্রও োহয়ল ওরা ঐ িীনের অনুসরে ক্য়রয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নিক্ ভাইয়া। োহয়ল িেুি িম্বর দাড়ায়ি ৬৭৭ োয়ক্ ডাি নদক্ দর্য়ক্
নলখয়ল দাাঁড়ায় ৭৭৬ ো ই-দমইয়ল নলখা হয়য়য়ে।’ সাফয়লযর আিয়ে মুখ উজ্জ্বল
ক্য়র বলল ক্ামাল সুলাইমাি।
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‘এেক্ষে ধয়র রাস্তার বানড়গুয়লার িম্বর সম্পয়ক্ি দে অনভজ্ঞো হয়য়য়ে,
োয়ে রাস্তার উত্তর পায়শর পুব প্রায়ন্তর দক্াি বানড় হয়ব এটা। েেদূর ময়ি পড়য়ে
দশষ বানড়টাই িম্বরই এই িম্বর নেল। দস বানড়টাও দদয়খনে এ বানড়টার মেই
নবশাল ও পুরায়িা ধাাঁয়চর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘চলুি ভাইয়া, োওয়া োক্।’
‘চল, িম্বরটা দদখা োক্। েয়ব বানড়য়ে এখি ঢুক্ব িা।’
রাস্তা রস ক্য়র আহমদ মুসা ও ক্ামাল সুলাইমাি চলল অনলভার এইচ
দপরী দরায়ডর উত্তর পায়শ পুব প্রায়ন্তর নদয়ক্।
দুজয়ি নেয়য় দাাঁড়াল বানড়র সাময়ি।
দুজয়িরই পরয়ে টুযনরস্ট দপাশাক্। ক্াাঁয়ধ টুযনরস্ট বযাে। দুজয়ির মার্ার
চুল ক্ায়লা-লায়ল দমশায়িা, ক্াাঁধ পেিন্ত দিয়ম এয়সয়ে। মুখ ভরা দানড়। লাল। মুয়খ
রয়য়য়ে লাল দমক্ আপ। সব নমনলয়য় োরা দুজি নিখুাঁে ইউয়রাপীয় টুযনরস্ট
পনরেে হয়য়য়ে।
বানড়টা প্রাচীর দঘরা।
রাস্তার পায়শ ক্ারুক্াজ ক্রা বড় দেট।
দেয়টর পয়র বাোি। বাোয়ির পর নবশাল এলাক্া নিয়য় নেিেলা বানড়টা
দদখা োয়ি। বানড়টার অে নেি পায়শও দনক্ষে পায়শর মে বাোি হয়ব ময়ি
ক্রল আহমদ মুসা। এ ধরয়ির বানড়য়ে দক্াি অনভোয়ি োওয়া সুনবধাজিক্,
ভাবয়লা আহমদ মুসা।
আহমদ মুসারা দেয়টর সাময়ি দাাঁনড়য়য় বানড়টার িম্বর আিয়ের সায়র্
দদখয়ে আর এসব ভাবয়ে। আর পর্চারীরা ভাবয়ে দু’নবয়দশী টুযনরস্ট বানড়টার
ঐনেহ্য, নবশাল ও সুের দেটটার ক্ারুক্াজ দদখয়ে হাাঁ ক্য়র।
হিাৎ এক্ সময় আহমদ মুসা ও ক্াসাল সুলাইমাি দুজয়িই অনুভব
ক্রল, োয়দর দপেয়ি ক্য়য়ক্জি দলাক্ এয়স দাাঁড়াবার পরমুহূয়েিই শক্ত দুনট বস্তু
এয়স োয়দর নপয়ি দিক্ল। স্পয়শির ধরি দর্য়ক্ োরা নিনশ্চেই বুঝল ো বাঘা
সাইয়জর নরভলবায়রর িল হয়ব।
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সয়ে সয়ে োরা দুজিই এক্সায়র্ নফয়র োক্ানিল। নক্ন্তু দপেি দর্য়ক্
দক্ এক্জি শক্ত ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘নরভলবায়রর সাইয়লিার আয়ে। মার্া দঘারাবার
দচষ্টা ক্রয়লই গুলী ক্য়র দদব। চল সাময়ি চল।’
োর ক্র্ার সায়র্ সায়র্ই নরভলবায়রর িয়লর গুয়ো দখল োরা নপয়ি।
ঘাড় আর দফরায়িা হয়লা িা আহমদ মুসায়দর। দলাক্য়দর দদখয়েও দপল
িা, জািাও হয়লা িা ক্য়জি োরা। নরভলবায়রর গুয়ো দখয়য় োরা সুয়বাধ
বালয়ক্র মে হাাঁটয়ে লােল সাময়ির নদয়ক্। দপেয়ির দলায়ক্রাও োয়ার মে
আসয়ে লােল োয়দর দপেয়ি।
োরা দেয়টর মুয়খামুনখ হয়েই দেট খুয়ল দেল।
আহমদ মুসারা ও দপেয়ির দলায়ক্রা দভেয়র প্রয়বশ ক্রয়েই দপেয়ি
দরজা বন্ধ হয়য় দেল স্বয়ংনরয়ভায়বই।
আহমদ মুসারা চারনদক্টা দদখার জয়ে দচাখ েুয়ল মার্া ঘুরানিল।
এমি সময় ঘায়ড় ক্ায়ির নিচটায় প্রচন্ড হােুনড়র মে এক্টা আঘাে এয়স পড়ল।
দোটা দদহ োর নঝম নঝম ক্য়র উিল। ঘুয়র দেল মার্া। দুই দচাখ োর
বন্ধ হয়য় দেল। দবাধশনক্ত হানরয়য় দেল এক্ নিক্শ অন্ধক্ায়র।
আহমদ মুসা ও ক্ামাল সুলাইমায়ির দদহ এক্ সায়র্ই সংজ্ঞা হানরয়য়
খয়স পড়ল মানটয়ে।
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৭
ভনেি ময়দর লাসটা েলায় উপুড় ক্য়র মুখ নবক্ৃে ক্য়র দশনরল শ্যারি
বলল, ‘এই শালা নিশ্চয় আহমদ মুসা। ময়ি এক্টু ভয়-ভীনে দিই। ক্র্া বলয়ে
দেি এটা েশুর বানড়। এরক্ম পার্য়রর মে িাভি দো আহমদ মুসা োড়া আর
ক্ায়রা দিই। শালায়ক্ এইবার ফাইিাল ফাাঁয়দ দফয়লনে। মৃেযু র বাইয়র োর মুনক্ত
দিই।’
র্ামল দশনরল শ্যারি।
মানক্িি দসিাবানহিীর এক্জি সায়বক্ নব্রয়েনডয়ার দজিায়রল দশনরল
শ্যারি বেিমায়ি ইহুদী দোয়য়ো সংিা ইরগুি জাই নলউনম ও ওয়াড নফ্রডম আনমি
(WFA) দুয়য়রই প্রধাি নহসায়ব দানয়ত্ব পালি ক্রয়ে, দডিয়য়য়ট। চরম
সাম্প্রদানয়ক্ নহসায়ব োর বদিাম নেল মানক্িি দসিাবানহিীয়ে। পবষমযমূলক্ নক্েু
ক্ায়জর অপরায়ধই োর চাকরী োয় দসিাবানহিী দর্য়ক্। চাকরী োবার পয়রই দস
দজিায়রল শ্যারয়ির দোয়য়ো দয়ল দোে দদয়। এখি দস আজর ওয়াইজমযায়ির
WFA এর সায়র্ ক্াজ ক্রয়ে।
দশনরল শ্যারি র্াময়েই োর দটনবয়লর ওপায়শ বসা বনড নবডার দোয়ের
দজা নবশপ বলল, ‘োর ধরা পড়ার দপেয়ি দবনশ ক্ৃনেত্ব নক্ন্তু আমায়দর নিউইয়ক্ি
অনফয়সর দজমস-এর। দসই দো খবর নদয়য়য়ে নবয়দশী দচহারার দুজি দলাক্ আজ
রায়েই দডিয়য়য়ট রওয়ািা নদয়য়য়ে।’
দজমস হয়লা আয়াজ ইোহুয়দর বানড়য়ে হামলাক্ারীয়দর এক্জি।
হামলাক্ারীয়দর ময়ধয দস এক্মাত্র পালায়ে দপয়রনেল। নিউইয়ক্ি অনফসসহ সব
জায়োয় দসই োয়দর অনভোয়ির মমিানন্তক্ নবপেিয়য়র খবর দপৌাঁোয়। দস আয়াজ
ইয়াহুয়দর বানড়র পায়শ দশষ পেিন্ত ওাঁৎয়পয়ে নেল। আহমদ মুসা ও ক্ামাল
সুলাইমাি আয়াজ ইয়াহুয়দর বানড় দর্য়ক্ দবর হয়ল দস োয়দর দপেয়ি দপেয়ি
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োয়। আহমদ মুসারা দডিয়য়য়ট োবার জয়ে দে দিয়ির নটনক্ট দক্য়টয়ে দসটাও
দস দজয়ি দিয় এবং জানিয়য় দদয় দডিয়য়ট অনফসয়ক্।
‘দজমস নিয়জর দর্য়ক্ দে বুনদ্ধমায়ির ক্াজ ক্য়রয়ে োর েুলিা হয় িা।
োয়ক্ই নিউইয়য়ক্ির চীফ বানিয়য় দদবার সুপানরশ আনম ক্রব।’ বলল দশনরল
শ্যারি।
‘নক্ন্তু স্যার, এখিও দো আমায়দর চীফ আজর ওয়াইজমযায়ির ক্াে
দর্য়ক্ দক্াি দময়সজ এল িা। এই ক্নর্ে আহমদ মুসায়দর আমরা নক্ ক্রব,
দক্ার্ায় রাখব, দসটা দো আমায়দর জািা দরক্ার।’ দজা নবশপ বলল।
‘এখিও হয়য়ো উনি আক্ায়শ আয়েি। দফ্লানরডা দপৌাঁোর পয়রই
আমায়দর বােিা পায়বি। োরপরই আসয়ব োর জবাব।
দজা নবশপ হাে ঘনড়টা দদখল। বলল, ‘স্যার নবমািটা েনদ নিক্ সময়য়
ফ্লাই ক্য়র র্ায়ক্, োহয়ল নসনডউল দমাোয়বক্ এখি দর্য়ক্ ২০ নমনিট আয়ে নেনি
দফ্লানরডায় দপৌাঁয়ে দেয়েি।’
দজা নবশয়পর ক্র্া দশষ হবার সায়র্ সায়র্ই দশনরল শ্যারয়ির দমাবাইল
দসটটা দবয়জ উিল।
দসটটা উিাল দশনরল শ্যারি।
‘হ্যায়লা। গুড মনিি। আনম এস. শ্যারি বলনে।’ বলল দশনরল শ্যারি।
‘গুডমনিং, আনম আজর ওয়াজমযাি। দোমার জরুনর দময়সজটা নক্,
োড়াোনড় বল।
দশনরল শ্যারি আহমদ মুসায়দর পাক্ড়াও ক্রার ঘটিাটা জানিয়য় বলল,
‘আমায়দর ময়ি হয়ি স্যার দস আহমদ মুসাই হয়ব।’
েলা েনড়য়য় দসাৎসায়হ বয়ল উিল আজর ওয়াইজমযাি, োর দচহারা ও
শরীয়রর বেিিা দাও দো।
বেিিা নদল দশনরল শ্যারি।
বেিিা শুয়ি আজর ওয়াইজমযাি বয়ল উিল, ‘নময়ল োয়ি শ্যারি। েুনম
নিক্ই ধয়রে। হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধায়র আহমদ মুসা আসয়েই পায়র।’
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োরপর এক্টু নিরব দর্য়ক্ই উিানসে েলায় আজর ওয়াইজমযাি বলল,
‘েুনম ইনেহাস সৃনষ্ট ক্য়রে শ্যারি। েুনম নশয়াল ধরয়ে নেয়য় নসংহ ধরার মে ক্াজ
ক্য়রে। দোমায়ক্ ধেবাদ। দক্ার্ায় দরয়খে োয়ক্?’
‘ভূেভিি ক্য়য়দ খািায়। নপে দমাড়া ক্য়র হাে পা বাাঁধা হয়য়য়ে। োর
উপর দক্লারাফরম ক্য়র সংজ্ঞাহীি ক্য়র রাখা হয়য়য়ে। ঘয়রর দরজায় দুজি
পাহারাদার রাখা হয়য়য়ে।’
‘গুড। নক্ন্তু আহমদ মুসার জয়ে এটুক েয়র্ষ্ট িয়। েুনম নিয়জই ঘরটার
উপর দচাখ রাখ। ময়ি দরখ অস্যধয সাধি ক্রার ক্ষমো আহমদ মুসার আয়ে।
আনম জরুনর ক্াজ দসয়র আজ রায়েই রওয়ািা হব। েেক্ষয়ে োয়ক্ দে দক্াি
মূয়লয ধয়র রাখ। ময়ি দরখ োয়ক্ ধয়র রাখা হাইম হাইয়ক্য়লর দচয়য়ও লক্ষগুয়ি
জরুনর। শুধু মানক্িি েুক্তরাে িয়, দোটা দুনিয়ায় আমায়দর অনস্তত্ব নিভির ক্রয়ে
োয়ক্ নিনশ্চহ্ন ক্রার উপর। দস ক্াজ আনম ক্রব, আসনে। গুড বাই।’
দশনরল শ্যারি দটনলয়ফাি দরয়খ বলল, ‘দদয়খে নবশপ, বয়সর েলা
ক্াাঁপয়ে। োর সম্পয়ক্ি ক্র্া বলয়ে এেদূর দর্য়ক্ বয়সর েলা ক্াাঁপয়ে, োয়ক্
আমরা পাক্া ফল নোঁয়ড় দিয়ার মে দক্মি সহয়জ ধয়র দফললাম।’
‘েেটা ভয়ংক্র শুয়িনে, দেমি ময়ি হয়নি স্যার। ভয়ংক্ররা
স্বভাবেেভায়বই দোাঁয়ার হয়, নক্ন্তু এয়ক্ দদখলাম নিয়রট ভদ্রসন্তাি।’
‘ভদ্র ভয়ংক্ররাই দবনশ ভয়ংক্র হয়। আহমদ মুসা দস রক্মই এক্জি।’
বয়লই হাে ঘনড়র নদয়ক্ োক্াল দশনরল শ্যারি। বলল দ্রুে ক্য়ণ্ঠ দজা নবশপয়ক্,
‘এখি হাইম হাইয়ক্ল দজয়ে উিার ক্র্া। োও বল, ওয়ক্ লাঞ্চ খাইয়য় আবার
ঘুনময়য় নদয়ে হয়ব। ঘুয়মর ঔষধ আয়ের দডাজ অনুসায়রই।
শুয়িই দজা নবশপ উিয়ে োনিল। এ সময় ইন্টারক্ম পযায়িয়লর
ইমায়জিিী লাল বানে জ্বয়ল উিল। দসই সায়র্ দবয়জ উিল দটনবল সাইয়রি।
োরপর শ্যারয়ির নপ.এ-এর দটনলয়ফাি, ‘স্যার দক্ার্াও দর্য়ক্ গুলীর আওয়াজ
আসয়ে। নসনক্উনরনট ব্রাঞ্চ দর্য়ক্ ইমায়জিনি দঘাষিা ক্রা হয়য়য়ে।’
লাফ নদয়য় উিল দশনরল শ্যারি।
দশনরল শ্যারি ও দজা নবশপ দুজয়িই েুয়ট বাইয়র দবনরয়য় এল।
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লক্ষযনবহীিভায়ব েুটয়ে নেয়য় দশনরল শ্যারি বলল, ‘অসাধয সাধি দে
ক্রয়ে পায়র, দসই আহমদ মুসার বেীখািার নদয়ক্ আয়ে চল।’
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