পরদিন দুপুররর দিরে অদিরনরের ফ োন এরেো। রহমত ফহোরেরের েোরেই এেেো ফরস্টুরররে
িরে েোঞ্চ েোরদেে। আরের দিন েোরোেো দিন অদিরনরের ওঝোর জন্য অরপক্ষো েরররে, ফেোন
েোভ হয় দন। িিমোে ব্যোেো ফ োেোর োে েরর দন। ইেোররনরে দেরয় দেছু ফ োোঁজ েরররে। েোভ
হয় দন। েহররর মোনুষ জনরে দজরেে েরররে। ফেউ দেছু িেরত পোরর দন।
অদিরনে ফ োরনই ফেঁদিরয় িেে, “রহমত ভোই, ির ফতো পোওয়ো ফেরে। েদি ফহোরেরে
দ রর আরেন। আেোপ আরে।”
ফিোঝো ফেে ভোরেো ির আরে। োওয়ো িোওয়ো ফ রে ছুেে। ফহোরেরে ঢুেরতই অদিরনরের
েোরে ফি ো। ফে তোর অরপক্ষোরতই দেে। েেো নোদমরয় িেে, “ব্যোেোর েোরে েেো হরয়রে।
ফমোল্লোরে ফিরন। িেে ফে নোদে ওঝোরির িোপ। আপনোর েোমরোয় োন, আদম আেদে।”
রহমরতর প্রোয় দপছু দপছু এরেো অদিরনে। ফিোঝো ফেে িরেো নো ফিয়ো প যন্ত তোর েোদন্ত হরে
নো। েোমরোয় ঢুরে িরজো েোদেরয় দিরয় এে েোে হোদে দনরয় িেে, “আপনোর ভোই েপোেেো
ভোরেো, আমোর ফহোরেরে এরে উরেদেরেন। আদম নো েোেরে ফমোল্লোর হদিে ফপরতন?”
রহমত অেদহষ্ণু হরয় উেরে দেন্তু মুর ফেেো প্রেোে েরে নো। “ োিিপুরেো ফেোেোয় জোনো
ফেরে?”
দ ে েরর হোেে অদিরনে। “দেরের োিিপুর? ফেোন োিিপুর-টুরর আপনোর ফ রত হরি
নো। আমোর ওঝো ফমোল্লোরে খুি ভোরেো মত ফিরন। খুি েম্মোন েরর। তোর িোড়ী এ োন ফেরে
অরনে দূরর, অন্য ফজেোয়। জুরে োর িোিো মদত আেী ন এেজন ভোরেো ওঝোর ফ োোঁজ
েরদেরেন, এই ফেোেই ফমোল্লোরে ির ফিয়। বুঝরেন ব্যোপোরেো?”
অদিরনে িোোঁত ফির েরর হোেরে, কৃদতরের হোদে। রহমতরে মরন মরন স্বীেোর েররত হে,
ভদ্ররেোে এেেো েোরজর েোজ েরররে। এ ন ফমোল্লোরে ফেোেোয় পোওয়ো োরি জোনরেই ফে
তোর দহেোি দেতোি চুদেরয় েোড়ী দনরয় ফিদররয় পড়রি, এ োরন হোিোর মত িরে েোেরত তোর
ভোরেো েোেরে নো। এই ফমোল্লো ব্যোেোরে ফপরেই ফতো হে নো, তোরে দেভোরি েোনোডো ফনয়ো
োরি ফেেোও এেেো ভোিনোর দিষয়।
রহমত তোড়ো দিে, “দে জোনরেন িলুন িোিো। দে ির ফপরেন? ফমোল্লো ইমোমরে ফেোেোয়
পোওয়ো োরি?”
অদিরনে নোেেীয় ভঙ্গীরত িেে, “ভেিোরনর দে কৃপো! আপনোর ফমোল্লো ইমোম েত িের
আরমদরেো িরে ফেরে এে মেদজরির ইমোম হরয়। তোর এেোেোর দেছু মোনুষ এে েহরর
নতুন মেদজি িোদনরয়দেে। তোর এদিরে এরতো নোম ডোে। তোরে ইমোরমর েোজ দিরয় দনরয়
ফেরে। এিোর িলুন, এেো ভোরেো হে নো োরোপ হে?”
রহমত হোেে। “ ির ফতো খুিই ভোরেো। দেন্তু আরমদরেোয় ফেোেোয় েোরে? ফেেি দেছু
িেরত পোরে?”
“ফেক্সোরে। ডোেোরে। ঠিেোনো েো িেরত পোরর দন দেন্তু ও োরন আর েয়েোইিো মেদজি আরে?
এ ফতো মুেদেম ফিে নো ফ ফমোরড় ফমোরড় মেদজি েোেরি। ঠিে িরেদে দেনো?”
তোর েেো মোনরতই হে। ও োনেোর ইেেোদমে ফেোন েংেেরনর েোরে ফ োেোর োে েররে
তোরো হয়ত ফমোল্লোর ফ োোঁজ দিরত পোররি। ইেোররনরে দেরয় েোমোন্য খু োঁজরতই এেেো েংেেরনর
ফ োন নোম্বোর পোওয়ো ফেে। দেন্তু ফেক্সোরে এ ন রোত। মরন হয় নো েোউরে পোওয়ো োরি।
তবুও েে েরে। ফেউ ধরে নো। ভরয়ে ফমইরে িরে ফেে। এেেো ফমরেজ রো ে রহমত।

তোর ফ োন নোম্বোরেো ফরর দিে। ‘ফমোল্লো ইমোমরে খুিই প্ররয়োজন। দি তোর ির জোনো েোরে
তোহরে রহমতরে ফ ন এেেো ির ফিয়ো হয়। জীিন মররনর ব্যোপোর’।
অদিরনরের ফহোরেরের দিে েি ফেোধ েরর, দিিোররে ফমোেো অংরের ি দেে দিরয় েোড়ী
দনরয় ঢোেোর উরেরে ফিদররয় পড়ে রহমত। এ োনেোর েোজ তোর ফেষ হরয়রে। এ ন তোরে
দেদ্ধোন্ত দনরত হরি ফে েররেো দ ররি নোদে ডোেোে োরি ফমোল্লোরে খু োঁরজ ফির েররত। ফমোল্লোর
েোরে ফ োেোর োে েররত নো পোরো প ন্তয ক্ষোদন্ত দিরে িেরি নো।
ঢোেো ফপ োঁেোরত রোত হে। এেেো ভোরেো ফহোরেরে দেরয় রুম দনে। অদিনোরের ফহোরেে রোজো
রোনীর তুেনোয় স্বে য। তরি ফহোরেে ফ মনই ফহোে, অদিনোে মোনুষেো িমৎেোর। আিোর ে ন
ফেরে ফে দনর্ যোত তোর ফহোরেরেই দেরয় আস্তোনো েোড়রি।
মোত্র হোত মু ধুরয় রুম েোদভ যে অড যোর ফিরি, এমন েময় তোর ফমোিোইেেো ফিরজ উেে।
অরিনো নোম্বোর। স্থোনীয় নয়। ধরে। “হ্যোরেো!”
“আপদন রহমত েোরহি িেরেন?” এেেো গুরু েম্ভীর েন্ঠস্বর ফভরে এরেো।
“জ্বী। আপদন?” রহমত আেো েররে ফেক্সোরের ইেেোদমে ফেন্দ্র ফেরে ফেউ হরি।
“আদম ফমোল্লো ইমোম িেদে। আপদন ফেেোরর এেেো ফমরেজ ফরর দেরেন। আমোরে ফেন
খু োঁজরেন িলুন ফতো?”
রহমরতর েোরো মু দনিঃেব্দ হোদেরত প্রস্ফুটিত হরয় উেে। তোর েপোে ফি ো োরে ে’দিন ধরর
খুি ভোরেো োরে। ফে দ্রুত িেে, “ফমোল্লো েোরহি, আপনোরে আমোরির ভীষণ িরেোর। ফিে
দেছুদিন আরে আপদন এেটি ফমরয়র দিদেৎেো েররদেরেন...”
“জুরে ো। জুরে োর েেো িেরেন?”
“আপনোর মরন আরে তোহরে?”
এে মুহুরতযর নীরিতো। “আদম ফজরনদে ও দিরয় েরর েররেো এরেরে। িোোঁিনী দনশ্চয় এ নও
ওর েোরেই আরে। অেম্ভি পোজী জ্বীন। আদম জীিরন খুি েম হোর ফমরনদে। দেন্তু তোর মরে
িোোঁিনী এেজন।”
রহমরতর বুে ভোঙোর ফজোেোড় হে। ফমোল্লো নোদে ওঝোরির িোপ। ফে দি হোর ফমরন েোরে
তোহরে আর েোর েোরে োওয়ো োরি। “আপদন িোোঁিনীরে তোড়োরত পোররনদন?”
“পোররে ফতো আপনোরো ফেোন েমস্যোয় পড়রতন নো,” অন্য দিে ফেরে েোন্ত েরন্ঠর উত্তর এে।
“জুরে োর জীিনেোও এমন ভোরি দেন্ন দভন্ন হত নো।”
রহমত েন্ঠস্বরর োদনেেো আকুদত দমদেরয় িেে, “আপনোর েোহোরের আমোরির খুিই
িরেোর। জুরে ো আমোর িন্ধুর স্ত্রী। তোরে দনরয় আমরো খুি ভরয় ভরয় আদে। আদম গ্রোরম
প যন্ত দেরয়দেেোম। ফে োন ফেরেই আপনোর ির ফপেোম।”
“দনশ্চয় িোই মোর েোে ফেরে ফজরনরেন। মদত দময়ো – জুরে োর িোিো, খুি ফেোপনীয়তো
ফিরয়দেরেন। জুরে ো ফেোেোয়?”
“এজোরক্স - েররেোর েোেোেোদে এেেো েহর। আপদন দে দেছুই েররত পোররিন নো?”
এেটু নীরিতো। “হয়ত পোরি। েতিোর ন ফিষ্টো েররদেেোম, আমোর ব্যোে য হিোর ফপেরন
জুরে োরও এেেো িড় ভুদমেো দেে। িোোঁিনীর েোরে ফে খুি ওতরপ্রোতভোরি জদড়ত দেে।
দনরজই তোরে ফ রত দিরত িোয় দন। ফেরক্ষরত্র জ্বীন তোড়োরনো খুি েঠিন হরয় িোোঁড়োয়। দিরেষ
েরর জ্বীন দি দুষ্ট হয় । দেন্তু আদম আররেিোর ফিষ্টো েররত িোই। তোেোড়ো...”

ফমোল্লোরে হেোৎ ফেরম ফ রত ফির রহমত িেে, “তোেোড়ো?”
“আমোর হোরত এেেো তুরুরপর তোে আরে এ ন। আমোরে আপনোর িন্ধুর ঠিেোনো দিন।
েোমরন পুণীমো আরে। ফেই েমরয় এেেো ফিষ্টো েরো োয়।”
রহমত অিোে হরয় িেে, “পুণীমো েোেরে দে সুদিধো?”
“িোোঁিনী খুি ফরোমোদেে। পুনীমোর রোরত ফে মোনদেেভোরি দিিদেত হরয় পরড়। আমোর ধোরণো
তোরে তোড়োরনোর ফেেোই েিরিরয় ভোরেো েময়। তোর েদি এিং ক্ষমতো হয়ত এেে’ ভোে
েেরি নো।” ফমোল্লো িেে।
রহমত এেটু দিধো েরর িেে, “শুনেোম িোোঁিনীর ফপ্রদমেরে আপদন িে েররদেরেন। ফেেো
দে েতয?”
“আেরে ফরর দে,” ফমোল্লো িেে। “তোর নোম জদমন। আমোর তুরুরপর তোে। গ্রোরম দেরয় আর
দে শুরনরেন?”
রহমত এেটু ভোিে। িোেোররর প্রেঙ্গ ফতোেোেো দে ঠিে হরি? তোর মৃতুযর জন্য ফমোল্লো েত টুকু
িোয়ী দেে িেো েি। ফে-ই ভরয়ই দে ফে িোংেোরিে ফেরড়রে? প্রেঙ্গেো আপোতত ফিরপ
োিোরই দেদ্ধোন্ত দনে ফে। ফমোল্লো উধোও হরয় ফ রত পোরর।
তোর িীর্ য নীরিতো ফির ই দেছু এেেো আন্দোজ েরে ফমোল্লো। “জোদন দে ভোিরেন। দেন্তু
িোেোররর মৃতুযরত আমোর ফেোন হোত দেে নো। জদমনরে আদম ন িে েদর, িোেোর ত নও
সুস্থই দেে। আদম িরে আেোর পর িোিরই তোরে ফমরররে। মদত দময়োর ভোড়োরে গুন্ডো।”
রহমত এেেো িীর্ যদনশ্বোে েোড়ে। নোরেররর েেো মরন হে। ফিিোরো জোরনও নো িোিরই ওর
ভোইরয়র খুনী। রহমরতর দেছুই েরোর ফনই।
“আপদন দে আেরিন?” রহমত জোনরত িোইে।
“হ্যোোঁ। িোোঁিনীর এেেো ব্যোিস্থো আমোরে েররতই হরি। তোর জন্য জুরে োর জীিনেো নষ্ট
হরে।” ফমোল্লোর েরন্ঠ দৃঢ়তো। মরন হে ফে েদতযই েোহোে েররত িোয়।
রহমত তোরে দনরজর এিং দমজোরনর ঠিেোনো দিে। দু’ দিন পর েররেো ফপ োঁেোরি ফে। ফমোল্লো
ত নই আেরি। রহমতরে দুদশ্চন্তো েররত মোনো েরে ফে। িোোঁিনী েমস্যোর েমোধোন ফে এিোর
েররই েোড়রি।
রোরত ঘুমোরত পোরে নো মোরেে। দমজোন শুরত োিোর পর জুরে োর র্রর ফে এিং দজদনয়ো
আরও র্ণ্টো োরনে দেে। দেছুক্ষন ফেরোম ফ েো িরে, দেছুক্ষন েদির এেিোম ফি ো হয়,
নোয়েোর েোরনর দভদডও ফি ো হয়। এ োরন আেিোর আরে েল্পনোরতও ভোরি দন মোরেে এমন
িমৎেোর েময় েোেরি তোরির। িোিোর েেো শুরন ো মরন হরয়দেে িোস্তরি তোর ফেোন
দনিে যনই ফির দন ফে। এরতো অল্প েমরয়র পদরিরয়ও তোর মরন হরে ফে ফ ন এই ফমরয়টিরে
েত দিন ধরর ফিরন! দনরজর েোরে েতযেো স্বীেোর েররত তোর েষ্ট হরেও মরন হরে এমনই
এেেো ফমরয়রে ফে েোরো জীিন ধরর খু োঁজদেে। েোন্ত, ধীর, মোয়োময় দেন্তু প্রোরনোেে, প্রকৃদত
ফপ্রদমে। জুরে োর েোরে প্রেম ফি োরতই তোর দে ফ ন এে অদ্ভুত ফ োেোর োে হরয় ফেরে।
েোে রোরত দজদনয়ো েোেরেও েরল্পর োোঁরে োোঁরে ফে েক্ষয েরররে জুরে ো তোরে আড় ফিোর
ফ য়োে েররে। ফে দনরজও দজদনয়োর অেরিোরর জুরে োরে ফির রে। আেোেী নীে েোদড়রত

এরতো সুন্দর েোেদেে! েোরো রোত দিেোনোয় েে ে েরররে। ত োদন এই অরিোধ ভোরেো
েোেোরে তোদররয় তোদররয় উপরভোে েরররে, ঠিে তত োদনই অপরোধরিোরধ ভুরেরে। জুরে ো
পৃেে েোমরোয় েোরে, োর অে য দমজোরনর েোরে তোর হয়ত েোরীদরে েম্পেয ফনই। দেন্তু
জুরে োর প্রদত তোর দূি যেতোর েেো দমজোন দি ঘুনোক্ষররও ফের পোয় তোহরে ফে দনশ্চয়
অেম্ভি েষ্ট পোরি।
পোরের র্ররই দজদনয়ো শুরয়রে। এেটু পর পরই তোর নড়োিড়োর েব্দ পোরে মোরেে। ঘুরমর
মরে খুি নড়োিড়ো েরর দজদনয়ো, ফেই ফেোেরিেো ফেরেই ফির আেরে। প্রোয়ই ফজোরর ফজোরর
েেোও িরে। এেো দনরয় তোরির মরে অরনে হোদে েোট্টো হত। দজদনয়ো অিে ে নও স্বীেোর
েরত নো। প্রমোণ েরিোর জন্য মোরেে এেিোর দভদডও েরে। ফেেো ফির দজদনয়ো ফেোোঁে
উেরে িেে, “িোরনোয়োে দভদডও”।
দজদনয়োর পররর র্রেো জুরে োর। ফে দে শুরয়রে? ফমরয়েোরে আিোর ফি োর জন্য উিগ্রীি হরয়
আরে ফে। মরন মরন অেম্ভি েদিত ফিোধ েররে। এই িরয়রে এ দে ফেেোমোনুষী অনুভূদত!
এ োরন ফিেীদিন েোেোেো ঠিে হরি নো। েমরয়র েোরে েোরে তোর দূি যেতো আররোও িোড়রত
পোরর। দেন্তু ঝে েরর িরে োওয়োেোও েহজ হরি নো। িোিো মন োরোপ েররি। দজদনয়ো
ফক্ষরপ োরি। ফে-ই তোরে দনরয় এরেরে। েহরজ ফ রত ফিরি নো ।
হেোৎ িরজোয় এেেো ফেোেো পড়ে। দনরজর অজোরন্তই র্দড়র দিরে তোেোে মোরেে। রোত
দতনেো। এই েমরয় ফে আেরি? িোিো? হয়ত আিোর ঘুম ফভরঙ ফেরে। মোরেরের েোরে েেো
িেরত িোয়।
“ফে?” েেো নোদমরয় দজরেে েরে।
ফেোন উত্তর এরেো নো দেন্তু এিোর দুেো মৃদু ফেোেো পড়ে। বুরের মরে ধে েরর উেে
মোরেরের। ফে ো ভোিরে তো দে হরত পোরর? দজদনয়ো নয়। ফে অরর্োরর ঘুমোরে। দমজোন
নয়। হরে এতক্ষরন দনরজর পদরিয় দিত। দ্রুত দিেোনো েোড়ে। িরজোেো েোমোন্য খুেরতই
জুরে োরে িোোঁদড়রয় েোেরত ফি ে। নীে েোড়ীেো এ নও পরর আরে, চুরের ফ োপো ফেরড়
দিরয়রে। েোরেো চুরের রোেী দপেময় েড়োরনো। বুরের মরে হোতুড়ীর িোদড় পড়রে মোরেরের।
জুরে ো এরতো রোরত এ োরন ফেন? মোরেরের মরনর েেো দে ফে পরড় ফ রেরে?
জুরে ো দনিঃেরব্দ তোদেরয় আরে। েদররডোরর নোইে েোইেেো জ্বেরে। ফেই আরেোরতও তোর
েভীর েোরেো ফিোর র কৃষ্ণতো মরন ফিোেো দিরয় োয়। তোর েরীররর দমদষ্ট এেেো েন্ধ মোরেরের
েি ইদন্দ্রয়রে ছু োঁরয় োয়। ফে ফেোন রেরম দ েদ দেরয় িরে, “জুরে ো!”
“ঘুম আেরে নো!” জুরে োও দ েদ দেরয় িরে।
“আমোরও নো।” মোরেে েদিত েরন্ঠ িরে।
েরয়ে মুহুরতযর নীরিতো। “ফতোমোর িোিোর েোরে আমোর ফেোন দিদহে েম্পেয হয় দন,” হেোৎই
িরে জুরে ো।
মোরেে দে িেরি বুঝরত পোরর নো। নীররি িোোঁদড়রয় েোরে।
“আমোর জীিনেো অদভেোরপ ভরো,” দিড়দিদড়রয় িরে জুরে ো। “ফতোমরো েিোই তোর ভোেী
হরে। তুদমও। ফতোমোর দেছু হরে আদম দনরজরে ক্ষমো েররত পোরি নো।”
তোর মরনর মরে ফ আরিরের ঝড় িেরে, জুরে োও ফ তোর অংেীিোর, ফজরন দনরজরে আর
তত োদন অপরোধী মরন হয় নো মোরেরের। তোর মরন হয় েোমরন িোোঁদড়রয় েোেো এই ফমরয়টির

েোরে তোর জীিন ফ ন এেই েরন্দ িোোঁধো পরড় ফেরে। তোর দিধো, িন্দ্ব েি ফ ন হেোৎ েররই
উধোও হরয় ফেে। জুরে োর এেেো হোত ধরর র্ররর ফভতরর ফেরন এরন িরজোেো দভদড়রয় দিে
ফে। “এেি দে িেে, জুরে ো? আদম ফতো দেছুই বুঝরত পোরদে নো।”
তোর হোরতর ফভতরর জুরে োর হোত োনো আরিরে ের ের েরর েোোঁপরে। মোরেরের ফিোর
ফিো রো ে ফে। “ফতোমোর িোিো ফতোমোরে েি িরে দন?”
“দে িরেদন?” মোরেরের েরন্ঠ স্পষ্ট দিস্ময়।
জুরে ো এে মুহুতয দিধো েরে। “েোে, তুদম নোই িো জোনরে। আমোর অদভেোপ আমোরেই
িহন েররত হরি।”
মোরেে দ েদ দেরয় িেে, “দুটি মন ন েোেোেোদে আরে, দনশ্চয় দনয়দতর ফেোন উরেে
েোরে। আমোরে েি খুরে িে।”
জুরে োর েমস্ত েরীর েোোঁপরে। “ফেন এরে তুদম? মরন হয় ফ ন আমোর েোরো জীিন ফতোমোর
অরপক্ষোরতই দেেোম।” মোরেরের বুরে মোেো ফরর ফুদপরয় ফেঁরি ওরে ফে। দনিঃেরব্দ তোর
মোেোয় হোত বুদেরয় ফিয় মোরেে। দেছু িরে নো।
হেোৎ েররই িরজো খুরে দ্রুত পোরয় দনরজর র্রর দ রর োয় জুরে ো। দনিঃেরব্দ িোোঁদড়রয়
তোদেরয় েোরে মোরেে। দনরজর র্রর ঢুরে িরজো িন্ধ েরিোর আরে মোরেরের দিরে নীররি
েরয়ে মুহুতয তোদেরয় েোরে জুরে ো, আেরতো েরর হোত নোরড়। মোরেে দিেোনোয় দ রর োয়।
তোর মরনর জমোে িোোঁধো অপরোধরিোরধর পোেোপোদে অেম্ভি ভোরেো েোেোর এেেো অনুভূদত
প্রজোপদতর মত পো ো ফমরে োমর য়োদের মত উড়রত েোেে। এই অদভনি অনুভুদতেোরে ফে
অরনেক্ষণ তোদররয় তোদররয় উপরভোে েরে।

