মসজিদে প ৌঁছাদে যা পেদেজছল োর পেদে জিছু পেশী সমে লাগল। স্কারদোরদে মাদে
মাদেই রাস্তাে েীড় পলদগ যাে। মসজিদে ঢুদি পেখল এশার নামাদির িামাে পশষ হদে
পগদছ। অদনদিই সুন্নে এেং ওোদিে ড়দছ। েজিশ ঞ্চাশ িদনর মে নামািী
রদেদছ। েন্ন েন্ন িদর খ ৌঁদিও পে লে জমোদি পিাথাও পেখা পগল না। মন খারা িদর
মসজিদের োইদর এদস োৌঁজড়দেজছল দু’িন, রহমদের পসল প ান পেদি উঠল। পে লে
জমো। “রহমে োই, আ নারা পিাথাে?”
“আমরা পো োই মসজিদের োইদর। আ নাদি পো পিাথাও পেখজছ না।”
“আজম োই এিটু আটদি জগদেজছলাম। জিন্তু আসজছ। াৌঁে জমজনট।”
াৌঁে নে, জমজনট দুদেদির মদেই হন্তেন্ত হদে এদস হাজির হল পে লে। োদি পেদখ
পেশ সন্ত্রস্থ মদন হদে। দ্রুে াদে মসজিদের পেেদর ঢুদি জমিান এেং রহমেদি জনদে
এি পিাদন জগদে েসল পস। অদনদিরই নামাি ড়া হদে পগদছ। োরা েদল যাদে। মাত্র
হাদে পগানা িদেিিন োদের নামাি পশষ িরদছ জিংো ি িরদছ। পে লে নীচু গলাে
েলল, “োই, িাল রাে পথদি হঠাৎ ফুড েিজনং। সোই যা পখদেদছ, আজমও োই
পখদেজছ। মনটা দূে বল হদে আদছ। আমার স্ত্রীদি েজলজন পয আ নাদের সাদথ পেখা
িরে। িানদল পস জিছুদেই আসদে জেে না। জুদলখার সাদথ পয পমদে জ্বীনটা থাদি,
োৌঁেনী, োর অদনি ক্ষমো। সোর পসটাই জেশ্বাস।”
রহমে েলল, “মসজিদের মদে জি পস আ নার পিান ক্ষজে িরদে ারদে?”
শ্রাগ িরল পে লে। “মদন হে না। িাদনন জনশ্চে, জ্বীনদের মদেও মুসজলম আদছ।
োদের জনশ্চে মসজিদে প্রদেশ িরদে পিান জনদষধ পনই। োৌঁেনীর জি ক্ষমো আদছ
জিংো পনই, স্পষ্ট িদর জিছুই িাজন না আজম। জিন্তু োর রও সাহস িদর এলাম িারণ
োদি থামাদনা েরিার। এদো শান্ত, জশষ্ট এিটা পমদে জুদলখা, এই শেোনীটার হাদে
দড় োর সমস্ত িীেনটা ছারখার হদে পগদছ।”
রহমে েলল, “পে লে োই, আ জন যা িাদনন সে আমাদেরদি েদলন। িথা জেজে,
আমাদের ক্ষমোর মদে সে জিছু আমরা িরে জুদলখা োেীর িন্য।”
পে লে গলা আদরাও নাজমদে প লল। “জুদলখার আদগ এিটা জেদে হদেজছল।
িামালপুদরর িাছািাজছ আদরিটা গ্রাম আদছ, আজমরগঞ্জ। পসই গ্রাদমর এি অেস্থা ন্ন
জরোদর ঘটা িদর জেদে জেদেজছল ওর োো মা। পছদলটা জশজক্ষে, েদ্র জছল। িদলদি
ড়াে। োর নাম আসলাম আলী। োোর নাম িজলল মােের। িজললদি ওজেদি সোই
িম পেশী পেদন। পস ঐ এলািাে এি সমে পেোরম্যান জছল, অদনি িজম জিদরে
আদছ। মানুষ োদলা। জেশ্বাস িরদেন না, মাত্র এি সপ্তাহ র আসলাম জুদলখাদি
োলাি জেদে োড়ী াঠিদে পেে। জি হদেজছল পিউ িাদন না। িারণ োরা িাউদি জিছু
েদল জন।”
জমিান েলল, “এটা িে েছর আদগর ঘটনা?”
“জেন োর েছর হদে। এর িদেি মাস দরই জুদলখার োো মা আত্মহেযা িদর। মদন
হে এই অ মান োরা সহ্য িরদে াদর জন। োরাও েশ গ্রাদম জরজেে জছল, সোই
সম্মান িরে। োদের এিমাত্র পমদেদি পিউ এোদে োলাি জেদে োড়ী াঠিদে পেদে,
জেন্তা িরা যাে!”

রহমে জমিাদনর জেদি জ রল। পোখাদোজখ হল দু িনার। েন্ধুর জেন্তা ধারা ধরদে
অসুজেধা হল না রহমদের।
“পে লে োই, আ জন আমাদের জি িরদে েদলন? আসলাম আলীর সাদথ পেখা িরদল
জি পিান লাে হদে মদন হে?”
পে লে জ সজ জসদে েলল, “আমার মদন হে শুধু আসলাম না, আ নাদের উজেৎ গ্রাদম
জগদে জুদলখার আত্মীে স্বিনদের সাদথ িথা েলা। আজম েে িাদছর আত্মীে নই।
অদনি জিছুই আজম িাজন না। জিন্তু আমার ধারনা, পিউ না পিউ গুরুত্বপূণ ব জিছু িাদন।
পসই েথ্য না িানদল ঐ ডাজিনীর হাে পথদি জুদলখাদি মুক্ত িরা যাদে না।”
জমিান হোশ িদে েলল, “আমার দক্ষ পো যাওো সম্ভে হদে না। জুদলখাদি এিা
পরদখ জি িদর যাে?”
“আজম যাে,” রহমে েলল। “োংলাদেদশ আমার জিছু ব্যেসা আদছ। পসগুদলা এিটু
পেদখ এলাম, এই িািটাও পসদর এলাম। জি েজলস?”
জমিান অোি হদে েলল, “সজেযই তুই যাজে?”
“হ্যাৌঁ। তুই পো আমাদি জেজনস। পিান রহস্য মাথাে জনদে আজম রাদে োদলা ঘুমাদে
াজর না। যাদো আর আসে। সপ্তাহ খাদনদির পেশী লাগার িথা নে। োজেস না। যা
িানার সে না পিদন জ রে না।”
পে লে সােধানী িদে েলল, “োই, যাদেন োদলা িথা, জিন্তু খে সােধাদন থািদেন।
জ্বীনদের ক্ষমো সম্বদে আমাদের ধারনা েে জরষ্কার নে। জিন্তু োৌঁেনী যজে পিানোদে
পটর াে আ জন পসখাদন পগদছন ওর সম্বদে খের জনদে, োহদল পস জিন্তু েোনি পক্ষদ
পযদে াদর।”
জমিান সেিব িদে েলল, “জি ধরদনর ক্ষজে িরদে াদর জ্বীনরা?”
শ্রাগ িরল পে লে। “মৃতুয ঘটাও অসম্ভে নে। োদের সম্বদে আমাদের জ্ঞান সীজমে।
জিন্তু দুষ্ট জ্বীনদের অদনি ক্ষমো থাদি, এটা সোই িাদন।”
রহমে খে এিটা গাদে মাখল না। “আজম অদনি শক্ত মদনর মানুষ। আমার ক্ষজে িরা
অে পসািা নে।”
পে লদের িাছ পথদি জেোে জনদে যখন জ রজে থ ধরল েখন রাে এগাদরাটা। জমিান
গাড়ী োলাদে োলাদে রহমদের জেদি জ রল। “সজেযই যাজে?”
রহমে েলল, “েন্ধু, এখন পো পযদেই হদে, রহস্য ঘনীভুে হদে। পেজখ যজে টিজিট াই
োহদল িালই রওনা পেে।”
েন্ধুদি োদলা োদেই পেদন জমিান। এিোর মনজস্থর িদর প লদল পসটা পস িদরই
ছাড়দে। রহমে গাজড়দে েদসই োর জরজেে এি এদিন্টদি প ান িরল। জেশ জমজনদটর
মদেই টিজিট িাটা হদে পগল। টরদন্টা পথদি ঢািা, পসখান পথদি গাড়ী োড়া িদর
িামালপুর েদল যাদে। র জেনই ফ্লাইট।
রাদে োসাে জ দর পেখল জুদলখা ঘুমাদে েদল পগদছ। আিও অন্য ঘদরই শুদেদছ। েরিা
পরািিার মেই েে। জমিান জনদিও িামা িা ড় ালদট, োৌঁে পমদি, জেছানাে েদল
পগল। ক্লান্ত লাগদছ। েদেস হদে যাদে। আদগর মে আর শজক্ত াে না পযন। মদন মদন

এিটু আ দসাসই হে এখন। এই জিেীে জেোদহর োদমলাে োর যাওোটাই উজেৎ হে
জন। জিজনোই ঠিি। রহমে যজে থািদে াদর, োহদল পসও ারে। জেছানাে পশাো
মাত্রই ঘুজমদে পগল পস।
পশষ রাদে ঘুম োঙল। যদরর নামাদির সমে এখনও হে জন। োইদর এখনও অেিার।
ঘুম োঙার িারণটা জরষ্কার হল না। িদেি মুহূেব িান খাড়া িদর শুনল। মদন হদে
পিউ িজরদডাদর হাৌঁটােলা িরদছ। জনশ্চে জুদলখা। জিন্তু এই সমদে জি িরদছ পস?
জনিঃশদে জেছানা ছাড়ল জমিান। রাদে পস েরিাটা জেজড়দে রাদখ, িখন েে িদর না।
েরিার ািাটা সামান্য াৌঁি িদর উঁজি জেদে পেখার পেষ্টা িরল। িজরদডাদর আদলা
জ্বলদছ। জুদলখার ঘদরর জে রীে জেদি াশা াজশ দু’টা িামরা। জেছনা ত্র সে আদছ।
এিসমে মাদলি এেং জিজনোর ঘর জছল। মাদলি োিরী াোর র োড়ী পছদড়জছল।
নােলা অদনি েদলজছল থািদে, থাদি জন। মাদি বুজেদেদছ, োো মাদের সাদথ থাদি
শুনদল এই িীেদন পিান পমদের সাদথ খাজের হদে না। োরা ধদরই পনদে পস এিটা
অ গন্ড। পছদল েদল যাোর রও ঘরটা সুন্দর িদর সাজিদে রাখে নােলা। মাদে মাদেই
উইিএদন্ড েদল আসে মাদলি। মাদি খে োলোসে। মাদের অনুদরাধ সহদি প লদে
ারে না। জিজনো মাদের মৃতুযর রও এ োড়ীদেই থািে। জমিান জেদে িরার ইো
প্রিাশ িরোর র পস রাগ িদর স্কারদোরদে এিটা িামরা োড়া জনদে েদল যাে। োর
ঘরটা পস পযোদে পরদখ জগদেজছল, পসোদেই আদছ। জমিান ঘর দুটা োলা েে িদর
পরদখ জেদেজছল। োজে োর ড্রোদর রাখা থািে। ওরা আোর িদে আসদে পি িাদন?
জুদলখা িামরা দুদটা খদল জরষ্কার িরদছ। অোি হোর ালা জমিাদনর।
গলা খাৌঁিাজর জেদে েরিা খদল োইদর িজরদডাদর পেজরদে এদলা পস। োদি পেদখ জ দর
োিাল জুদলখা, েমিাল না। “ঘুম োজিদে জেলাম আ নার?”
“না, না। এমজনই পেদঙ পগল। তুজম জি িরছ?”
“মাদলি এেং জিজনোর ঘর ঠিি ঠাি িদর রাখজছ। আমার মন েলদছ ওরা আসদে।”
জুদলখা সহি িদে েলল। “জেছানার োেরগুদলা িদে পশষ েেলাদনা হদেদছ পি িাদন।
োড়ু টাড়ুও পেো হে না। োরজেদি োলুর আস্তর দড় আদছ। আ জন ঘুমাদে যান।
যদরর নামাদির সমে হদে এখনও ঘন্টা খাদনদির উ র োিী।”
জমিান সাহস িদর েলল, “আজম পোমার সাদথ হাে লাগাে?”
মাথা নাড়ল জুদলখা। “লাগদে না। সামান্য িাি। োছাড়া আমার ঘুম আসদছ না, ব্যাস্ত
থািদে োদলা লাগদছ। আ জন ঘুমাদে যান।”
িথা োড়াদলা না জমিান। জেছানাে জ দর এদলা। জুদলখা জি জিছু আন্দাি িদরদছ?
জ্বীদনর মােদম খের াওো জি সম্ভে? জ্বীন জি আদে মানুদষর উ র আছর িরদে
াদর? অদনদি পো জ্বীন-ভুদের অজস্তত্ব জনদেই প্রশ্ন পোদল। জুদলখা গুনগুন িদর এিটা
গান গাইদছ। খে মাো েরা এিটা গান। শুনদে শুনদে আোর পোখ পলদগ এদলা
জমিাদনর।

