রাগে এবং হতাশায় ধাক্কা দিগয় ম াল্লাগে মেছগে ছুগে মিয় চাাঁিেী। মিয়াগে ধাক্কা মেগয়
ম গেগত েগে মেগেও েট েগর দেগের োগয়র উের িাাঁদেগয় যায় ম াল্লা। তার মুগে তুবদের
ত ছুটগছ মোরাগের বাণী। আবার চাাঁিেীগে তার দিগে এদেগয় আসগত মিগে মস হুঙ্কার
দিে, “থা ! মতার েদ গের সাগথ েথা বে। েদ ে! মবাো ওগে। ওর াথার ঠিে মেই
এেে।”
রাগে ফুসগত ফুাঁসগত ম াল্লার সা গে দেগয় িাাঁোে চাাঁিেী, ম াল্লাগে আঘাত েরবার েন্য
আবার হাত তুগেদছে। হঠাৎ সবাইগে অবাে েগর দিগয় ম াল্লা খুব শান্ত, দির এবং সম্পূণ ণ
দিন্ন এে েগে েথা বগে উঠে, “চাাঁিেী! িাগো আদছস তুই? েত দিে েগর মিেো
মতাগে!”
চাাঁিেী োথগরর ত েগ মেে। তার উদ্যত হাতগোো শরীগরর োগশ ঝুগে েেে। মুগের
িাগব এেটু আগের ক্রুদ্ধতা মুগছ দেগয় মসোগে অদবশ্বাস এবং তার এে দুগব ণাধ্য ছায়া
েেে। মস দিসদিদসগয় বেে, “েদ ে! এটা দে সদতিই তুদ ?”
েদ ে মৃদু হাসে, “আ াগে দচেগত োরদছস ো? এই েটা বছগরই ভুগে মেদে?”
চাাঁিেী আগরে ো এদেগয় মেে। “ভুগে মেদছ? দে বেছ তুদ ? মতা ার েন্য আদ দে ো
েগরদছ?”
েদ ে বেে, “আদ সব োদে। ম াল্লা আ াগে বগেগছ।”
“মতা ার দে অগেে েষ্ট হগয়গছ? ম াল্লা দে মতা াগে অগেে যন্ত্রো দিগয়গছ?” চাাঁিেীর েগে
মবিো, দৃদষ্ট টে ে।
“খুব এো আদ গর,” েদ গের েগে মবিোর ছায়া। “আ াগে মোথায় মযে আটগে মরগেগছ।
ো োদর োোগত, ো োদর থােগত। চারদিগে শুধু শূন্যতা। আর োরদছ ো। আ াগে বাাঁচা
তুই। আবার আ রা মেিাৎস্নায় ছুটা ছুটি েগর মেেব। গে আগছ, ো ােপুগর, চাাঁিেী রাত
গুগোগত েত আেগে োটত আ াগির।”
আগবগে থর থর েগর োাঁেগছ চাাঁিেী। “ঐ দিেগুগো আবার দে দিগর োব আ রা? বাশারগে
ওরা ম গর মিেে। মতা াগে এই শয়তােটা বেী েরে। আ াগির দুইটা েীবে দছন্নদিন্ন
েগর দিে।”
এে েহ ার গধ্য েদরদিদত আবার োেগট মেে। ম াল্লা চাাঁিেীর দুব ণে মুহুগতণর সুগযাে দেগয়
হঠাৎ সা গে এে ো বাদেগয় ডাে হাত দিগয় তার েো শরীগর স স্ত শদি দিগয় মচগে ধরে।
শ্বাস মেবার েন্য হাস িাাঁস েরগছ চাাঁিেী। তার মুে দিগয় মোঙ্গােীর ত শব্দ মবর হগে।
ম াল্লা রহ তগে েক্ষ্ি েগর চীৎোর েগর বেে, “ডাে মটেটা দেগয় আগসে। েেদি ওর
হাত ো বাাঁগধে। স য় েষ্ট েরগবে ো। ওগে েতক্ষ্ে ধগর রােগত োরব োদে ো।”
রহ ত ডাে মটে দেগয় এদেগয় যাদেে, াইে তার মুগে সগোগর এেটা ঘুদি বদসগয় দিে।
দছটগে ম গেগত দেগয় েেে রহ ত, যন্ত্রোয় কঁোগত োেে।
দ োে দিগশহারা হগয় বেে, “ াইে, দে েরছ? ম াল্লাগে সাহায্য ের, দিে”
জুগেোর শরীরটা েগয়ে মুহুগতণর গধ্যই মযে মেদতগয় েেগছ। েো দিগয় ঘে ঘে েগর শব্দ
হগে। দুব ণে দুই হাত দিগয় ম াল্লার শদিশােী হাতটাগে তার শ্বাসোেী মথগে সরাগোর ব্যাথ ণ
মচষ্টা েরগছ মস।
দেদেয়া চীৎোর েগর বেে, “ওগে মছগে িাও। তুদ ওগে ম গর মিেগব মতা!”

ম াল্লা চীৎোর েগর বেে, “ রগব ো। ওগে ো থা াগে ও আ াগির সবাইগে মশি েগর
মিগব। দ োে সাগহব, ডাে মটে মিে।”
দেদেয়া াগেগের দিগে তাোে। মস হতবাে হগয় তাদেগয় দছে, মযে এই সগবর দেছুই তার
াথায় ঢুেগছ ো। িাইগয়র দেগঠ মোগর এেটা ধাক্কা দিে দেদেয়া। “চুে েগর িাাঁদেগয়
থাদেস ো, িাইয়া! ওগে বাাঁচা!”
াগেগের মযে হঠাৎ েগর হুশ দিগর এগো। মস দ্রুত োগয় ম াল্লার দিগে এদেগয় মেে।
তার ঠিে মেছগেই াইে। াগেে মেছে মথগে ম াল্লার েো মচগে ধরে। “ছাগেে ওগে!”
ম াল্লা তাগে েক্ষ্ি েগর সগোগর েনুই চাোে। োাঁেগরর েীগচ আঘাত মেগয় ব্যাথায় কঁদেগয়
উঠে াগেে। ম াল্লার েো মথগে তার হাত েগস েেে। দেন্তু াইেগে সা াে দিগত োরে
ো ম াল্লা। ধাই েগর তার দেগঠর উের ের ের দুইটা ঘুদি বসাে াইে। ি বন্ধ হগয় এগো
ম াল্লার। জুগেোর েো মথগে তার হাত সগর এগো। দেঠ মচগে ধগর শ্বাস মেবার মচষ্টা
েরগছ ম াল্লা। াইে এে হাগত তাগে মেছগে মটগে এগে তেগেগট আগরেটা ঘুদি বসাে।
মোাঁত েগর এেটা শব্দ েগর ম গেগত দছটগে েেে এবার ম াল্লা, ব্যাথায় গুদিগয় উঠে।
ম াল্লার িাাঁস মথগে ছাো মেগয় টগে েগে যাদেে জুগেো, াগেে োি দিগয় সা গে দেগয়
তাগে ধগর মিেে। হােগরর ত শ্বাস দেগে জুগেো, তার মুে িিাোগশ হগয় মেগছ। দেদেয়া
ছুগট এগো। “জুগেো ঠিে আগছ মতা?”
াগেে বেে, “হ্াাঁ। শ্বাস দেগে। মেঁগচ আগছ!”
দেদেয়া বেে, “দবছাোয় শুইগয় িাও ওগে।”
াগেে জুগেোগে দেগয় দবছাোর দিগে এদেগয় যাদেে, দেন্তু ােেগথই শরীর োো দিগয়
োো হগয় িাাঁদেগয় মেে জুগেো। েটো ম গর াগেগের হাত সদরগয় দিে। তার মচাগে মুগে
আবার রুক্ষ্তা এবং েগে েেণশতা দিগর এে। োন্তব মরাগধ ের ের েগর উঠে মস,
“ম াল্লা! দে মিগবদছদে তুই? আ াগে ভুদেগয় বেী েরদব? আ ার েদ েগে দিদরগয় মি
েইগে র।”
ম াল্লা ম গে মথগে উগঠ িাাঁদেগয়গছ। এবার তার দু’ মচাগে িয়। চাাঁিেীগে তার দিগে এদেগয়
আসগত মিগে মস ছুগট ঘর মথগে মবদরগয় মেে। এে বাগর েগয়ে ধাে েগর দিঁদে টেগে
েীগচ মেগ যাগে। চাাঁিেী তার দেছু দেে। দেদেয়া চীৎোর েগর বেে, “িাইয়া, ওর সাগথ
যাও। ও মতা ার েথা শুেগব।”
াগেে অগেেটা যগন্ত্রর ত চাাঁিেীর দেছু দেে। তার সংে দেে াইে। দ োে হাত বাদেগয়
মছগেগে থা াগোর মচষ্টা েরে। “তুই যাস ো বাব! এসব আদধ মিৌদতে ব্যাোগর দেগেগে
েোস ো।”
াগেে বাবার হাত ছাদেগয় দেগয় মবদরগয় মেে। দ োে াইেগে েক্ষ্ি েগর বেে, “ওগে
থা াও াইে। ওর িীিণ ক্ষ্দত হগয় মযগত োগর।”
াইে দেষ্পৃহ দৃদষ্টগত দ োগের দিগে তাোে। তারের তার মুে বরাবর এেটা ঘুদি হাোে।
মুহূগতণর গধ্য মচাগে অন্ধোর মিেে দ োে। ধোস েগর ম গেগত েগে মেে, মুগে ের
দেছুর মছাাঁয়া। মুে মবগয় োদের ত েদেগয় ো গছ রি! তার মবাধহয় োে মিগি মেগছ।
দেছু দচন্তা েরগত োরগছ ো মস। রহ ত এবং দেদেয়া মিৌগে এে তার দিগে। াইে
দেদব ণোর মুগে াগেগের দেছু দেছু চগে মেে।

রহ ত দ োগের মুগে এেটা মতায়াগে মচগে ধরে। “উগঠ বয়। রি েো মথগ যাগব।
াইগের দেছু এেটা হগয়গছ। গে হয় চাাঁিেী ওর উেগরও আছর েগরগছ।”
দ োগের েথা বেগত েষ্ট হগে। মস গুদিগয় উঠে, “ াগেেগে ধর। ওর াথার ঠিে মেই
এেে।”
দেদেয়া ইতস্তত েগর বেে, “িাইয়া জুগেোগে বাাঁচাগোর মচষ্টা েরগছ, বাবা। ওরা দু’েে
দু’েেগে িাগোবাগস!”
দ োে িিাে িিাে েগর ওর দিগে তাদেগয় থােে। দবেদবদেগয় বেে, “দে বেদছস?”
দেদেয়া রহ গতর হাগত দ োেগে মছগে দিগয় েীগচ ছুটে। দিঁদে মবগয় তর তর েগর েীগচ
ো গত দেগয় হু েী মেগয় েেে। ব্যাথায় োতগর উঠে। মোাঁোগত মোাঁোগত উগঠ িাাঁদেগয়
সির িরো দিগয় ড্রাইিওগয়গত মবদরগয় এগো। প্রথগ ই মচাগে েেে াইে। ড্রাইিওগয়র
ঠিে ােোগে মবাোর ত িাাঁদেগয় আগছ মস। রাস্তার দিগে তাোগত মুহুগতণর েন্য াগেগের
োেীটাগে িীিে মোগর ছুগট মযগত মিেে দেদেয়া। ম াল্লার োেীটা মেই। মস দেশ্চয় মিগে
মেগছ। ধারো েরে ম াল্লার দেছু দেগয়গছ াগেে এবং চাাঁিেী। দুই হাগত দেগের াথা মচগে
ধগর ড্রাইিওগয়র উের ধোস েগর বগস েেে দেদেয়া। তার দেগেগে োেে োেে োেগছ।
ঘটো এ ে এেটা অদ্ভুত দিগে ম াে মেগব মস ঘুোক্ষ্গরও িাগব দে। াইে এেেও মবাোর
ত ঠায় িাাঁদেগয় আগছ।
দেদেয়া ডােে, “ াইে!”
াইে ঘাে দিদরগয় তার দিগে দিরে। “দে দেদেয়া?”
“িাইয়া মেগছ ওর সাগথ?”
াথা মিাোে াইে। “হ্াাঁ। জুগেো বেে, োদেগত ওঠ। াগেে উঠে। তারের ঐ
মোেটার দেছু দেগয় চগে মেে।”
দেদেয়া এেটা িীঘ ণ দেিঃশ্বাস ছােে। “বাবাগে ারগে মেে তুদ ?”
মবাোর ত াথা োেে াইে। “ম গরদছ? বেগত োরব ো। এেটু আগে দে হগয়গছ আ ার
দেচ্ছু গে আসগছ ো। মে ে মযে আেগন্নর ত োেগছ।”
রহ ত এবং দ োে মোাঁোগত মোাঁোগত মোো িরো দিগয় বাইগর চগে এগসগছ। দ োে তার
মুগের উের মতায়াগেটা এেেও শি েগর মচগে ধগর আগছ। “মোথায় মেে ওরা?” রহ ত
োেগত চাইে।
াইে আঙ্গুে দিগয় রাস্তা মিোে। “ম াল্লা আগে মেে। ওরা দু’েে মেছগে।”
দেদেয়া বেে, “বাবা, পুদেগশ েবর িাও। আ ার ে বেগছ িাইয়ার এেটা দবেি হগত
োগর।”
রহ ত মিাে মবর েরে। “আদ মিাে েরদছ। দেদেয়া, মতা ার বাবাগে দেগয় এ ারগেন্সীগত
মযগত হগব। রি বন্ধ হগে ো।”
ওরা সবাই দেদেয়ার োেীগত উঠে। োেী চাদেগয় দেেটবতী হাসোতাগের দিগে রওো দিে
দেদেয়া। রহ ত োেীগত উগঠ পুদেগশ মিাে দিে। তাগিরগে এ ারগেন্সীগত আসগত
অনুগরাধ েরে। দেদেয়া াগেগের মসে মিাগে মিাে েরে। মিাে বােগছ। মেউ ধরে ো।

