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কািহনী সংে পঃ
বাংলােদশ আিমর সােবক েমজর সাইফ হাসানেক সামা এক সূে র উপর
ভরসা কের ছুেট েযেত হল িমশের। এখােনই ম ভূিমর েভতর েকােনা এক
িপরািমেডর অভ ের এখেনা লুেকােনা আেছ ফারাও এর ধন!
িমশরীয় ললনা মাইয়ােক সােথ িনেয় েনেম প ল
ধেনর স ােন। িক
এর হিদস েপেত হেল সমাধান করেত হেব একািধক জিটল ধাঁধার। ধাঁধার
সমাধান করেব িক সাইফ,
েথেকই েপছেন েলেগ েগল রহ ময় িত ী।
সাইফ িতপে র পিরচয় যখন েপল, আ িরক অেথই িশউের উঠল।
মাইয়ােক িকড াপ করা হল। এই িবেদশিবভুইেয় একা একা শি ধর
িতপ েক ফাঁিক িদেয় সাইফ িক পারেব সাত রাজার অমুল ধন বাংলােদেশর
িনেয় আসেত।

এক
রাত দশটা।
লশােনর একিট েদাতলা বাি র সামেন এেস দাঁ াল কােলা রেঙর
একিট মািসিডজ। গাি েথেক নামল দীঘেদহী এক যুবক। দশন। উ ল াম
বেণর যুবকিটর উ তা ঝা া ছয়ফু ট। পরেনর কােলা িজ আর সাদা িট-শােট
চমৎকার মািনেয়েছ তােক। নাম সাইফ হাসান। এক সময় বাংলােদশ আিমর
একজন েমজর িছল। দা সাহস আর েদশে ম, চ আ িব াস ওেক মা
ছাি শ বছর বয়েসই েমজেরর আসেন বিসেয়িছল। ওর বাবা একজন নামকরা
িশ পিত িছেলন। াভািবক িনয়েম ওরও ব াবসায় নামার কথা, িক
েছাটেবলা েথেকই গােয় জলপাই রে র ইউিনফম চ ােনার অদম ই া ৈতির
হেয়িছল ওর মেধ । এর েপছেন একজন মা েষর অবদান আেছ। কেণল
আজহার েচৗধুরী। ওর বাবার ঘিন ব ু। ায়ই ওেদর বাসােত আসেতন িতিন
এবং েবিশিরভাগ সময়ই ইউিনফম পেরই। তখন েথেকই ইউিনফমটার িত
এক ধরেনর ফ ািসেনশন ৈতির হয় সাইেফর মেধ । তেব বয়স বা ার সে
সে ফ ািসেনশেনর জায়গায় ান কের েনয় অদম
ৃহা। িনেজর েযাগ তায়
আিমেত আসন বািনেয় েনয় সাইফ।
তেব েমজর হবার িকছুিদন পরই ল কের, আিমর িকছু পদ অিফসার
িডেফ িবভােগর টপ িসে ট িকছু ইনফেমশন পাচার করেছ পােশর েদেশ।
সােথ সােথ িতবাদ কের বেস সাইফ। ফলাফল, চাকিরটা হারােত হয় ওেক।
েচ া করেল হয়ত চাকিরটা বাঁচােত পারত, িক এটােক ও চাকির িহেসেব

কখনই েদেখিন। র কই েযখােন ভ ক েসখােন িনেজর দ তা িন া আর
ভালবাসা েঢেল েদবার েকােনা মােন খুঁেজ পায়িন সাইফ। বলেত েগেল িনেজই
একরকম ই ফা িদেয় েদয়।
তেব সাইফ জ গতভােব েগাঁয়ার টাইেপর! উেঠ পে লােগ এই কূ চে র
েপছেন। এবং এক পযােয় সফলও হয় এেদর মুেখাশ খুেল িদেত। এই কােজও
ও সাহায েপেয়িছল কেনল আজহার েচৗধুরীর। িতিন বতমােন িরটায়াড। এই
মু েত তাঁর কােছই এেসেছ ও। আজ স ায় ট কেরই তলব। এই মা ষটার
েযেকােনা আেদশই িশেরাধায সাইেফর কােছ।
গা ী েথেক েনেম সদর দরজার িদেক এেগােলা সাইফ দৃ পদে েপ। দরজায়
নক করেতই কেনল আজহার েচৗধুরীর পিরচারক জাফর দরজা খুেল িদল।
মধ বয়সী মা ষটা সাইফেক ভালমতই েচেন।
‘ ার, আপনার জ েদাতলায় অেপ া করেছ।’
কেনেলর সােথ থাকেত থাকেত জাফেররও ভূিমকাহীন কথা বলা অেভ স হেয়
েগেছ। সাইফ মাথা ঝাঁিকেয় েদাতলার িসি র িদেক এেগােলা। ম েচনাই
আেছ।
মৃ েটাকা িদেতই েভতর েথেক কেনেলর ক েভেস এল, ‘কাম ইন।’
েম ঢু েকই অেনকটা হকচিকেয় েগল সাইফ। কেনল েযন খাচায় বি বাঘ
একটা। অি রভােব পায়চারী করেছন। আিম অিফসাররা িবচিলত হেল ধের
িনেত হেব ঘটনা তর।
‘কী খবর, েমজর?’ িণেকর জ েথেম দাঁি েয়
করেলন কেনল।
দীঘিদেনর সামিরক অেভ েস এখেনা সাইফেক েমজর বেলই ডােকন কেনল।
‘জী, ার ভাল।’ খািনক িবরিত িদেয় বলল, ‘এিনিথং রং, ার?’
‘েবােসা।’ বেল আবারও পায়চারী করেত লাগেলন কেনল।

সাইফ বেস বেস বা ােদর মত ঘা ঘুিরেয় েমর আসবাবপ পযেব ন
করিছল, এমন সময় কেনেলর আচমকা , ‘নােসর িবন ইউ ফ নামটার
সােথ িক তুিম পিরিচিত?’
‘জী ার।’ একমু ত না েভেবই উ র িদল সাইফ। পিরিচত না হবার েকােনা
কারণ েনই। গত কেয়কিদন ধের সারা িবে ই নামটা খুবই আেলািচত। নােসর
িবন ইউ ফ হেলন িমশেরর একজন ধনকু েবর। স াহখােনক আেগ ভ েলাক
মারা যান। মৃতু র আেগ িতিন তার িবিলয়ন ডলােরর স ি দান কের যান
একটা জনকল াণমূলক াে । মৃতু র আেগ যার নামও মা ষ েশােনিন, মৃতু র
পর িতিনই িহেরা বেন যান পৃিথবীর মা েষর কােছ।
‘নােসর আমার ব ু িছল।’ কথাটা এমনভােব বলেলন কেনল, সাইেফর
কেয়কমু ত েলেগ েগল কথাটার অ িনিহত অথ বুঝেত।
‘িক কের, ার?’
‘েস অেনক কথা। সংে েপ বলেত েগেল, আিম একবার েসনাবািহনীর একটা
িটেমর সােথ িতনমােসর জ িমশর িগেয়িছলাম একটা ে িনং-এ। অেনক বছর
আেগর কথা। েসখােনই নােসেরর সােথ পিরচয়। তখনও ও এতটা ধনী িছল
না। ৈপি ক ব বসায় সেবমা ঢু েকেছ। িকভােব িকভােব েযন ওর সােথ আমার
একটা ব ু হেয় যায়। অবসের ায়ই ওর বাি েত েযতাম। গ করতাম
জেন িমেল। আিম েদেশ িফের আসার পর নােসেরর িবেয়েত ওর আম ণ
র ার জ ই িমশর িগেয়িছলাম একবার। েসও অেনক আেগর কথা।
েযাগােযােগ মােঝ মেধ ভাটা প েলও এেকবাের িবি হয়িন কখনও।
আিম একবার কথায় কথায় আমার একটা েগাপন ে র কথা বেলিছলাম
ওেক। আজ েতামােক েসই টার কথা বলার জ ই েডেকিছ।
সাইফ যেথ অবাক হল। একজন িমশরীয় ধনকু েবর আর কেনেলর ে র
মেধ ওর ভূিমকাটা িঠক েকাথায়? চুপ কের রইল। খািনকবােদই জানা যােব।

‘একজন আিম অিফসার িহেসেব িন য়ই এসিপওনাজ স েক ভাল ধারনা
রােখা তুিম। িসআইএ, এমআইিস , র, আইএসআই এেদর মতার কথাও
অজানা নয় েতামার। অঘটনঘটন পটীয়সী এরা। িবে র েযেকােনা জায়গায়
েযেকােনা সময় েযেকােনা ধরেনর অঘটন ঘটােনা এেদর কােছ ডালভাত।
িবে র ায় সব পিলিটক াল মাডােরর েপছেন এেদর ত িকংবা পেরা
হাত আেছ। পার পাওয়ার েলা মূলত চলেছই এসব এসিপওনাজ এেজি র
কােধ ভর িদেয়। এই িসে ট সািভস না থাকেল মুখ থুবে প েব তােদর
িনরাপ া ব াব া। িক
ঃখজনক হেলও সিত আমােদর এই েদশ এখেনা
এসিপওনাজ জগেত হামা ি িদে বলেলও েবিশ বলা হেয় যােব। তােদর
সােথ েট া েদয়া েতা ের থাক, আমােদর আভ রীন িনরাপ া িনি ত করাও
িডিজএফআই, এনএসআই িকংবা িসআইিডর পে স ব হেয় ওেঠ না। আর
সিত কার অেথ এ েলা এসিপওনাজ এেজ ীও নয়। ীকার করিছ, উ য়নশীল
একটা েদশ িহেসেব আমােদর অেনক সীমাব তা রেয়েছ। সরকার চাইেলও
িবিভ কারেনই এ ধরেনর িসে ট সািভস চালু করা স ব নয়। তেব েকউ যিদ
াইেভট ইনেভি েগশন এেজি র ছ াবরেণ বাংলােদেশর হেয় এসিপওনাজ
কায ম পিরচালনা কের তেব কার িক বলার থাকেত পাের?’ েশেষর কথাটা
বলার সময় এক টু কেরা হািস ফু েট উেঠই িমিলেয় েগল কেনেলর।
‘খুবই ভােলা আইিডয়া। িক

ার...।’

সাইফেক থািমেয় িদেলন কেনল। ‘জািন, কী বলেব। এেত কত িবপুল পিরমাণ
টাকার েয়াজন েসটাই বলেত চাে া েতা?’
সাইফ চুপ কের রইল। কেনল ওর

টা ধরেত েপরেরেছন।

‘নােসর মারা যাবার পর আমার আমার অ াে েস একটা েমইল আেস। নােসরই
পািঠেয়েছ।’
টা হা কর হেয় যাে , এরপরও না কের পারল না সাইফ, ‘ ার, মৃতু র

পর িকভােব ইেমইল করেলন উিন?’
সাইেফর বলার ভি েত েহেস েফলেলন কেনল। ‘ও মৃতু র আেগ একজনেক
বেল িগেয়িছল। তার ব াপাের পের জানেত পারেব। েতা, েসই েমইেলর
মাধ েম আিম জানেত পারলাম, েসই কেব বলা আমার ে র কথাটা নােসর
আমৃতু মেন েরেখিছল। এবং ধু মেনই রােখিন, টা বা বায়েনর পথও
বাতেল িদেয় েগেছ। যিদও েসই পথটায় েতামােকই হাঁটেত হেব।’
‘সির, ার?’
কেনল িকছু না বেল একটা ি
েদেখা।’
সাইফ হাত বাি েয় ি

আউট বাি েয় ধরেলন সাইেফর িদেক। ‘পে

আউটটা িনেয় প া

করল।

“কেনল, েকমন আেছা। আমার শারীিরক অব া খুব একটা ভাল নয়।
ডা াররা এক কার আশা েছে ই িদেয়েছ। িলভার ায় অেকেজা। হয়ত আর
েকােনািদন েদখা হেব না। কারণ, এই িচিঠটা যখন তুিম প েব, তখন ধের
িনেয়া আিম আর েনই। েসভােবই বেল েগলাম, আমার ভাই, আমার ব ু েশইখ
সালাহউি নেক। েশইখ সালাহউি ন আমার ঃস েকর ভাই। িক এতটা
বছের আমার আপন ভাইেয়র েথেকও আপন হেয় েগেছ। সালাহউি ন আমার
ম ােনজারও।
তুিম েতা জােনা, আমার েকােনা উ রািধকার েনই। েকােনা স ানও আ াহ
আমােক েদনিন। এজ আিম আমার সম স ি দান কের েগলাম একটা
াি েত। েতামার মেন আেছ, তুিম অেনক আেগ আমােক একটা ে র কথা
বেলিছেল? বেলিছেল, েতামার েছা েদশটার জ তুিম িকছু করেত চাও।
কথাটা তখনই আমার বুেক িগেয় েলেগিছল। আিম েতামার েদশ কখেনা
েদিখিন। িক েতামার মুেখ েন েন, সিত বলেত আিম েতামােদর েছা ,
সবুজ েদশটার ে েম পে েগলাম। সবসময়ই ই া হত েতামার জ িকছু

কির। িক কাজটার ঝু ঁিকর কথা িচ া কেরই বারবার ইত ত কেরিছ। িক
জীবন সায়াে দাঁি েয় আর ইত ত করার মােন হয় না। এখনও যিদ কথাটা
না জানাই তাহেল সারাজীবেনর জ ই হয়ত রহ টা ম ভূিমর বািলর নীেচ
চাপা পে থাকেব।
যাইেহাক, েগা া েথেকই বিল। েছাটেবলা েথেকই আিম একটু বাউ ুেল
টাইেপর িছলাম। মােঝ মেধ ই গাি িনেয় েবিরেয় প তাম ম ভূিমেত। একা
একাই ঘুের েব াতাম। কখেনা স া, আবার কখেনা গভীর রােত বাি
িফরতাম। আমরা এখনকার মত না হেলও পািরবািরকভােবই ধনী িছলাম।
বাবা মারা যাবার আগ পয আমােক ব বসা িনেয় মাথা ঘামােত হয়িন। েসজ
এই ধরেনর এডেভ ার ঘন ঘনই হত।
এমনই একিদন আমার গাি িনেয় েবর হেয় পরলাম। সিত বলেত, ম ভূিমর
িনঃস তা আমােক চু েকর মত টানত। চারিদেকর নশান নীরবতায় েঘার
েলেগ েযত। ম ভূিমেত ঢু কেলই আিম েযন েঘােরর মেধ চেল েযতাম। মােঝ
মেধ ই েখয়াল রাখেত পারতাম না েকাথায় যাি । েঘার েকেট েগেল
ক ােসর সাহায িনেয় অেনক ঝি স কের িফের আসেত হত। েতা,
েসিদনও গাি চালােত চালােত আিম এক সময় ল কের েদখলাম, জায়গাটা
স ুন অপিরিচত েঠকেছ। এর আেগ কখেনা আিম আিসিন এখােন। ইিতউিত
তািকেয় ব াপারটা আঁচ করবার েচ া করিছ এমন সময় আমার িস থ েস
বেল িদল, সামেন িবপদ! েধেয় আসেছ ম ভূিমর আত সাইমুম। ভয় কর
এই বালু ঝ আেস েকােনা রকম আগাম আভাস না িদেয়ই। এর ায়ীে রও
েকােনা িঠক িঠকানা েনই। কখেনা কেয়ক িমিনট আবার কখেনা লাগাতার
কেয়ক ঘ া হওয়াও িবিচ না। খুব ত একটা আ য় িনেত হেব। ঝে র
ভয়াবহতা স েক আেগ েথেক আঁচ করা স ব নয়। সাইমুম যখন িবদায় েনয়,
তখন েদখা যায় এখােন ওখােন অেনক বািলর িঢিব গিজেয় েগেছ। েকােনা
েকােনাটা েছাটখাট িটলার মত। এরকম একটা িটলা আমার মাথায় গজােল েতা

মুশিকল!
আমার গাি টা িছল একটা ড েখালা ল া েরাভার। এটােক আর যাই েহাক,
আ য় ভাবার অবকাশ েনই। এিদক েসিদক তাকােতই িকছুটা দূের কত েলা
পাথেরর প েদখেত েপলাম। েপর মেধ ই একটা গত মত জায়গা। হা
েভেব েদৗ িদলাম েসিদেক।
কাছাকািছ আসেতই ল করলাম, িকছু িকছু পাথেরর আকৃ িত অ ুত। েযন
য কের আকার েদয়া হেয়েছ ও েলােক। হতভ হেয় েগলাম আিম ব াপারটা
বুঝেত েপের। এটা েকােনা পাথেরর প নয়, একটা িপরািমেডর ংসাবেশষ!
েপর গােয়র গতটা েদখেত েদখেতই আিম আেরকটা ব াপার বুেঝ েফললাম।
িপরািমেডর ইিতহাস েতা জােনাই। াচীন িমশের উ ে ণীর মা ষ মারা
েগেল িপরািমড ৈতির কের তােদর সমািহত করা হত। েসই সােথ চুর ধন
স দ, আর দাসদাসী েমের িদেয় িদত। অেনেকরই ধারনা, িপরািমেডর
েভতরটা েবাধহয় ফাঁপা। এর েভতরই েবাধহয় সমািধ আর ধন স দ থােক।
তেব আসল ব াপারটা হল, িপরািমড একটা িনেরট িজিনস। লাশ িকংবা ধন
স দও এর েভতের থােক না। িপরািমেডর িঠক নীেচই একটা েচ ার থােক।
এখােনই থােক সব। এই েচ াের েবেশ করেত হয় একটা টােনেলর মাধ েম।
আর এই টােনেলর েগাপন েবশ মুখটা থােক িপরািমড েথেক কেয়কশ গজ
দূের। গতটা েদেখই আিম বুঝেত পারলাম িকছুটা দূেরই েয িপরািমেডর
ংস প েদখেত পাি েসটারই েবশ মুখ এই গত। কত বছর আেগ েক
জােন, একটা ভয়াবহ ভূিমকে িপরািমডটা েস পে েছ। এখন ে ফ
এেলােমেলা কত েলা পাথেরর েপ পিরণত হেয়েছ। তেব ভুিমক একটা
উপকার কেরেছ। িপরািমডটার েগাপন েবশপথটা উ ু কের িদেয় েগেছ।
নইেল হয়ত কখনই বুঝেত পারতাম না, আমার পােয়র নীেচই লুিকেয় আেছ
একটা িপরািমেডর েচ ার!

সাইমুম চেল এেসেছ। এখােন দাঁি েয় আকাশ পাতাল ভাবার সময় েনই।
তি ঘি কের আিম
িদেয় মাথা গিলেয় িদলাম। টােনেলর েবশ মুেখর
িঠক নীেচই েছা একটা েচ ার। দশ বাই দশ ফু ট। এটা মূল েচ ার নয়। মূল
েচ ার আেরা েভতের। একিদেকর েদয়ােল একটা পাথুের দরজা েদখা যাে ।
গােয় িহিজিবিজ কের িক সব েলখা। অ ত থম দৃি েত েসরকমই মেন হয়।
যিদও এ েলা আসেল হায়ােরাি িফক। িমশেরর েবিশরভাগ িশি ত মা ষ
িকছু িকছু হায়ােরাি িফক জােন। আিমও এক কােল িশেখিছলাম। েসই অপূন
ান িদেয় দরজার গােয় কথা েলার মােন েবর করেত চাইলাম। ভাসা ভাসা
বুঝলাম, আমােক অিভশাপ েদয়া হে এখােন আসার জ ! এ েলাই েলখা
থােক সব িপরািমেড। আিম েলখার পােঠা ার বাদ িদেয় লুকেনা িলভার খুঁজেত
লাগলাম। জািন, এখােন একটা লুকেনা িলভার থাকেব। ওটা িদেয়ই এই দরজা
েখালা স ব। েবশ িকছু ন পর েদয়ােলর গােয় একটা পাথেরর ক আিব ার
করলাম। অ ক েলা েথেক খািনকটা উচু। িবসিম াহ বেল চাপ িদেতই েযন
সাইমুম এই েছা েচ ারটােত ঢু েক প ল। ঘ ঘ শ , েসই সােথ কাঁপিু ন।
এক সময় সব থামল। দরজাটা খুেল েগেছ। েভতরটা কািলেত েচাবােনা। িক ু
েদখা যাে না। একটা লাইটার অব সােথ আেছ। েসটা িদেয় আর কতটু কু কী
হেব? তেব বাইের েবাধহয় সাইমুম েথেম েগেছ। র পেথ আসা আেলার
উ লতা েবে েগেছ। েসই আেলােক স ল কের আেরকবার আ াহর নাম
িনেয় আিম দরজা েপিরেয় ঢু েক প লাম।
কেয়ক পা এেগােতই েচােখ আেলা সেয় এল। বুঝেত পারলাম, আিম আেরকটা
টােনেল চেল এেসিছ। টােনেলর েশষটা েদখা যাে না। াভািবকভােবই েবশ
ব হবার কথা। েশষ মাথায় আমার জ কী অেপ া করেছ তাও জািন না।
এডেভ ােরর উ াদনায় শরীেরর েরামকূ প দাঁি েয় েগল।
কতটা দূর এলাম, িঠক ঠাহর করেত পারলাম না। যতই েভতের এেসিছ ততই
আঁধার েবে েগেছ। েবশ পথটা েযন দূর অতীত। ধু আেলার একটা িব

েদখা যাে েফেল আসা পেথর মাথায়। আিম লাইটার াললাম। সামেন
এখেনা অেনকটা টােনল পে রেয়েছ। আেরা খািনক এিগেয় েগলাম। েপছেন
তািকেয় েদিখ আেলার েসই িব ুটাও অদৃ হেয়েছ। গা টা ছমছম কের উঠল।
সহ া
াচীন এক িপরািমেডর কািল েগালা আঁধাের িনভীক দাঁি েয় থাকেত
যতটা সাহেসর েয়াজন হয়, ীকার করেত ি ধা েনই, অতটা সাহসী আিম
েকােনাকােলই িছলাম না।
আবারও লাইটার াললাম। এবার েদখা েগল কেয়ক হাত সামেনই বু
আেগর মত আেরকটা দরজা। কােছ েগলাম। িকছুটা আেগর অিভ তা েথেক
হাতে হাতে আর িকছুটা লাইটােরর বল আেলার সাহায িনেয় েবর কের
েফললাম িলভারটা।
চাপ িদেতই েসই পুনরাবৃি । িকছু ন ঘ ঘ শ , এরপর খুেল েগল
দরজাটা। আিম েভতের ঢু েক প লাম। লাইটােরর অ তুল আেলােত বলেত
েগেল িকছু েদখা যাে না। এরপরও আঁচ করা যাে এই েচ ারটা িবশাল।
আিম ঘা ঘুিরেয় এিদক েসিদক তাকােত লাগলাম। আ েনর কাঁপাকাঁপা
আেলায় েসই সময় অ ুত ব াপারটা েচােখ প ল। আমার িকছুটা সামেনই
একটা উঁচু েবদীর মত জায়গায়। েসই েবদীটার উপর রাখা আেছ একটা
কিফন! সারেকােফগাস!
আিম পােয় পােয় এিগেয় েযেতই লাইটােরর আেলার ব াি েবে েগল। আিম
আবারও অিভভূত হেয় ল করলাম। উঁচু কিফেনর পােশ আেরা কেয়কটা
কিফন রাখা আেছ। এক, ই, িতন... পাঁচটা! েমাট পাঁচটা বা ।
মােঝর কিফনটাই ধু উঁচু েবদীেত রাখা। বািক েলা খািনকটা নীচুেত। আিম
সামা মাথা খাটােতই ব াপারটা বুেঝ েফললাম। এই সমািধ যার জ ৈতরী
করা হেয়েছ, উঁচু কিফনটােত রেয়েছ তার মিম। আর বািক েলােত... আিম
আর আকাশ কু ম ভাবেত চাইলাম না। হাত বাি েয় একটা কিফেনর ডালা

ধরলাম।
র বুেক উঁচু করেত চাইলাম। েবশ ভারী। লাইটারটা ব কের
ই হাত লাগােত হল। এক সময় খুেল েফললাম ডালাটা। এরপর পেকট েথেক
লাইটার েবর করলাম। ালবার আেগ কেয়ক মু ত সময় িনেয়িছলাম িনেজেক
মানিসকভােব ত করেত। লাইটার াললাম।
ওহ মাই গড, কেনল! ক না করেত পারছ আিম কী েদখলাম?
পুেরা সারেকােফগাস ভিত িবপুল পিরমাণ ঐ েয!
এেক এেক বািক িতনটা সারেকাগেফগাসও খুেল েদখলাম, একই অব া।
ণালংকার েথেক
কের অমূল সব পাথর, কী েনই!
এরপেরর কািহিন সংি । আিম ওখান েথেক চেল আিস। এর ক’ িদন পরই
বাবা মারা েগেলন। এরপর বাবার পুেরা ব বসার হাল আমােকই ধরেত হল।
িনঃ াস েনবার সময় েপতাম না। মােঝ মেধ মেন হত ও েলা িনেয় আিস।
িক বলেলই েতা আনা যায় না। এটা একটা রহ ই বেট, ম ভূিমেত
েঘারাঘুিরর ফেল আমার ব াপাের বাজাের জব িছল-আিম নািক
ধন
েপেয়িছ। েসটা এভােব সিত হেব ভািবিন। আর ওই জবটার কারেণই এত
িবপুল স দ কােরা েচােখ না পে খরচ করা িকংবা িনেজর কােছ রাখা স ব
নয়। তাছা া আমার িনেজর টাকা পয়সা েনহাত কম িছল না। তাছা া আমার
ধারণা িছল, িনেজর কােছ রাখার চাইেত ওই াচীন িপরািমেডই ও েলা
িনরাপদ থাকেব েবিশ। হাজার হাজার বছর ধেরও যখন সবার অলে ই
েথেক েগেছ তখন আেরা অেনক েলা বছর িনরাপেদই থাকেব-ভাবেত েদাষ
েনই। মােঝ মেধ আবার িচ া করতাম সরকারেক সব জািনেয় েদই। িক এই
িচ াটা কখনই খুব েবিশ ন ায়ী হত না। তুিম েতা জােনাই আমােদর েদেশর
শাষন ব ব ার িত আমার একদমই আ া েনই। হয়ত িকছু ে জার
িমউিজয়ােম রাখা হেব, বািক সব বােরা ভূেত লুেট পুেট খােব। তার চাইেত
ওখােনই থাক, কখেনা েয়াজন প েল িগেয় িনেয় আসা যােব। িপরািমডটােক

ব াংেকর রি ত ভ

িহেসেব িনেয়িছলাম।

এভােবই েকেট েগল আমার সারাটা জীবন। মরণব ািধ িলভার ক া ার এক
ঝটকায় আমােক পেথর েশষ দাঁ কিরেয় িদেয়েছ। এমন সময় েতামার েসই
ে র কথা মেন প ল। বুঝেত পারলাম, এখনই সময়। ে জার েলা িনেজর
কােছ এেন রাখেত হেব। এরপর েযাগ বুেঝ েতামার হােত তুেল েদব। িক
আিম হতাশ হেয় ল করলাম, আজ এত বছর পর িপরািমডটার অব ান
আিম আর মেন করেত পারিছ না!
অেনক েচ ার পর এলাকার একটা পিজশন আবছাভােব ধারণা করেত
পারলাম। আিম েসটা েশইখ সালাহউি নেক জািন েগলাম। যিদও িনি ত নই
অব ানটা পুেরাপুির সিঠক িকনা। তেব আেরা িকছু ব াপার আেছ, েয েলা
অ সরণ করেল ঃসাধ হেলও এেকবাের অস ব নয় েসই িপয়ািমড খুঁেজ
েবর করা। তাছা া ে জার েলার িনরাপ া িনি ত করবার জ আিম িকছু
ব ব া িনেয়িছ। েসজ আশা কির এখেনা িনরাপেদই আেছ ে জার েলা।
তেব েস েলা খুঁেজ েবর করেত হেল তী েমধাবী আর পির মী কাউেক
েয়াজন হেব। এমন িব েকউ যিদ েতামার কােছ েথেক থােক তেব তােক
পািঠেয় িদেয়া। আিম সালাহউি নেক সব বেল েগলাম, েস তাঁেক সবেতাভােব
সাহায করেব।
আর েবিশ িকছু বলার েনই। এই েমইলটা িলখেত পির েমর চু া করেত
হে আমােক। েতামার কােছ জীবেনর েশষ অ েরাধ, ে জারটা তুিম উ ার
কেরা।
-ইিত
নােসর িবন ইউ ফ
যামিসস, ইিজ

িচিঠ েথেক িচি ত মুেখ মাথা তুলেতই সাইফ েদখেত েপল তেতািধক িচি ত
মুেখ ওর িদেক তািকেয় আেছন কেনল আজহার েচৗধুরী।
‘কী বুঝেল?’
‘অিব া ব াপার, ার।’
‘ ম, তেব ঘটনা সত । আজ িবেকেল েশইখ সালাহউি ন েফান কেরিছেলন।
জানেত চাইেলন, কাউেক পাঠাি িকনা। আিম কাল জানাব বেলিছ।’
সাইফ মাথা নীচু কের ভাবেত লাগল। সাইফ
ই বুঝেত পারেছ কেনল কী
বলেত চান। কাজটা ঝু ঁিক আেছ। মারা ক ঝু িক। একটা েদশ েথেক েস েদেশর
স দ বলেত েগেল চুির কের আনেত হেব। কতিদেনর ধা া েক জােন? তার
চাইেত ব
আেদৗ েসই ে জার খুঁেজ পােব িকনা েসটারও িন য়তা েনই।
নােসর িবন ইউ ফ িনেজও িনি ত নন জায়গাটার ব াপাের। আর েপেলও
এেকবাের েধই েধই কের নাচেত নাচেত েদেশ িনেয় আসেব, এমনটা ভাবার
েকােনা কারণ েনই। আনেত হেব সমু পেথ। সবিমিলেয় হয়ত ায় অস বেক
স ব করেত বলেছন কেনল।
তেব কেনেলর টা ওেক না া িদেয় েগেছ। ও িনেজই েতা কতিদন
েদখত, বাংলােদেশর িসে ট সািভেসর হেয় কাজ করেব। যিদও আিমর
ইে িলেজ ঊইং এর হেয় িকছুিদন কাজ কেরেছ িক েসটা আসেল
এসিপওনােজর মেধ পে না। আর বতমান িবে এসিপওনােজর
অ ীকার করার উপায় েনই। ে জারটা উ ার করা েগেল সিত েদেশর জ
অেনক ব একটা কাজ হেব। আর সবচাইেত ব কথা, সামেন দাঁ ােনা এই
মা ষটার কথা ও েফলেত পারেব না।
সাইফ যখন মাথা তুলল, তখন ওর েচােখ ই াত কেঠার দৃ তা েদখেত
েপেলন কেনল।

‘কেব েযেত হেব ার?’
ি র িনঃ াসটা েগাপন করার েকােনা েচ াই করেলন না কেনল। ‘েতামার
কাগজপ আিম ৈতির কের েরেখিছ। আগামীকাল রােতই েতামার াইট।’
সাইেফর মেন প ল িতন চারিদন আেগ কেনল ওর পাসেপাট েচেয়
িনেয়িছেলন। িবি ত হেয় সাইফ
করল, ‘ ার, আপিন জানেতন, আিম
রািজ হব?’
ি ত েহেস মাথা ঝাঁকােলন কেনল।

ই
কা মেসর ঝােমলা েশষ কের ইিমে শন পার হেতই “সাইফ হাসান” েলখা
েবাড নজের এল সাইেফর। ে ৗ এক ভ েলাক েবাড হােত িনেয় দাঁি েয়
আেছন। বয়স পয়তাি শ েথেক প ােশর মেধ । হালকা পাতলা গরন।
েচহারায় আিভজাত ফু েট আেছ। কােলা চুেল েছাপ েছাপ পালী আভা।
িকছুিদেনর মেধ পাঁক ধরেব, তারই পুবাভাস।
সাইফ এিগেয় িগেয় হাত বাি েয় িদল ভ েলােকর িদেক, ‘সাইফ হাসান।’
‘ওেয়লকাম টু ইিজ ।’ িনখাদ আ িরকতা ফু েট উঠল েশইখ সালাহউি েনর
হািসমাখা মুেখ। ‘যাওয়া যাক তেব।’
িপেঠ েঝালােনা ব স ােভল ব াগ ছা া আর েকােনা লােগজ েনই সাইেফর
কােছ। েশইখ সালাহউি েনর িপছু িনল।
এয়ারেপাট িবি ং েথেক েবর হেতই ম ভূিম েথেক েধেয় আসা ত বাতাস
ে কহীন ােকর মত ধা া েমের েগল ওেক। বছেরর এই সমেয় িদেনর েবলা
তাপমা া ৩২ িডি েসলিসয়াস থােক সাধারণত। আর রােতরেবলা ম ভূিমর
েসই িচরায়ত অ ুত ৈবিশ অ যায়ী েসটা ঝপ কের বােরা িডি েত েনেম
আেস।
সবিকছু িঠক থাকেল বাংলােদেশ েফরত যাবার সময় এই এয়ারেপােট আর
আসেত হেব না ওেক। ে জার খুঁেজ েপেল জাহাজ িনেয় সমু পেথ যা া করেত
হেব। েসজ িবদায় েনবার আেগ এয়ারেপাট ভবনটার িদেক এক নজর
তাকাল। িক সাইফ জােন না, ওেক খুব িশ ই আবার এখােন আসেত হেব।
কােলা রেঙর একটা বুইেকর কােছ ওেক িনেয় এেলন ওেক সালাহউি ন।

েকােনা াইভার েনই। স বত সালাহউি ন িনেজই াইভ করেবন। সাইফ
সামেন, াইভােরর পােশর সীেট উেঠ বসল। াইিভং সীেট েশইখ
সালাহউি ন।
কায়েরা শহেরর মাঝ িদেয় চলেছ গাি । মূল শহর েথেক কায়েরা
ই ার াশনাল এয়ারেপাট িতন িকেলািমটার দূের। েসখান েথেক যামিসস
আেরা িকছুটা পথ। সাইফ যতদূর জােন নােসর িবন ইউ েফর বাি যামিসেস।
যিদও ও জােন না, এখন েসখােনই যাে িকনা। পিরচয় পব েশষ হবার পর
আর কথা হয়িন জেনর মেধ ।
করল সাইফই।
‘আমরা এখন েকাথায় যাি ?’
‘নােসেরর বাি েত।’ সামেনর িদেক তািকেয়ই জবাব িদেলন েশইখ
সালাহউি ন।
‘এখন েক থােক েসখােন?’
‘আিমই থািক। অেনকিদন ধেরই নােসেরর ম ােনজার িছলাম আিম। কােছিপেঠ
ওর আ ীয় বলেত েগেল একমা আিমই। যিদও স েকর ভাই হত, তবুও
খুব আপন িছলাম আমরা। ব ুও বলা চেল। অব আমার চাইেত কেয়ক
বছেরর ব িছল নােসর। এছা া আ ীয়েদর মেধ েকউ বাসী আবার কােরা
েকােনা েখাঁজ খবর েনই। মৃতু র আেগ নােসর বুঝেত েপেরিছল, ওর মৃতু র
পর এই েধর মািছরাই এেস হামেল প েব। এজ আমার পরামেশই সম
স ি একটা াি েত িদেয় যায়। আর আমার নােম ওর পািরবািরক ঐিত
বাি টা আর একটা ব বসা িলেখ িদেয় যায়। আিমও বলেত েগেল একা
মা ষই। ী েনই, ধু একটা েমেয়।’
িকছু না িজে স করেল খারাপ েদখায় এজ সাইফ বলল, ‘আপনার েমেয় কী
কের?’

‘এতিদন ল েন প ােশানা করত জানািলজম িনেয়। কেয়কমাস আেগ
প ােশানা েশেষ েদেশ িফের এেসেছ। আপাতত ভাল একটা জব খুঁজেছ।’
সাইফ বুঝেত পারেছ, েশইখ সালাহউি ন াভািবকভােবই চাে ন, সাইফ
তার বাি েতই উঠু ক। িক েসটা করা েমােটও িঠক হেব না। এখােন ও
এেসেছ খুবই েগাপন একটা িমশন িনেয়। যিদ েকােনাভােব ব াপারটা েকঁেচ
যায় তেব বাপ েমেয়েক ভাল িবপেদই প েত হেব। ব াপারটা েশইখ
সালাহউি নেক খুেল বলাই ভাল।
‘এ িকউজ িম, আিম িক েহােটেল থাকব।’
‘েহােটেল থাকেবন মােন?’ িব য় ঝে প ল সালাহউি েনর কে । ‘আমার
এত ব বাি থাকেত...।’
‘বুঝেত েচ া ক ন, আমার এখােন আসার উে
যিদ েকােনাভােব
কতৃপে র েগাচের আেস তেব আমার আ য়দাতা িহেসেব সবচাইেত আেগ
আপিন আর আপনার েমেয় িবপেদ প েবন। আিম েসটা চাি না। তেব
আপিন িকছু মেন না করেল আজ রাতটা আপনার বাি েতই থাকব।’
মাথা ঝাঁকােলন সালাহউি ন। ব াপারটা েমেন িনেয়েছন। ‘ ম, িশওর।’
িক ু ন পরই িবশাল এক ে
াইেলর ডু ে
বাি র াইভওেয়েত এেস
দাঁ াল বুইক। চমৎকার েদাতলা বাি । যিদও েদেখ মেন হে কমপে সাে
িতনতলা হেব!
সাইফেক পথ েদিখেয় সরাসির িয়ং েম িনেয় এেলন সালাহউি ন।
িবশাল িয়ং ম। অনায়ােস ফু টবল েখলা যােব। পােশই ডাইিনং ে স।
চমৎকার েডেকােরশন। নােসর িবন ইউ ফ েবশ েশৗিখন মা ষ িছেলন েদখা
যায়।
‘ওই েয, ওয়াশ ম। আপিন ে শ হেয় িনন, আিম আসিছ।’ বেল চেল েগেলন

সালাহউি ন।
সাইফ ওয়াশ ম েথেক হাতমুখ ধুেয় এেস েদখল েটিবেল না া েদয়া হেয়েছ।
মেনই িছল না, এখন সকাল। না া েদেখ মেন প ল। বাংলােদেশর চাইেত
কায়েরার সময় চারঘ া এিগেয়। ির ওয়ােচর টাইম িঠক কের িনল সাইফ।
না ার পিরমাণ েদেখ েবাঝা যাে বাি র েলাকজনও না া কেরিন। েসাফায়
বেস অেপ া করেত লাগল সাইফ। একটা ম াগািজন উ াে । ম াগািজেনর
পৃ ায় েচাখ রাখেত িগেয় অ ভব করল মারা ক ঘুম েপেয়েছ ওর। ে েন
ঘুমােত পাের না সাইফ। তাছা া টাইমল াগও িকছুটা া কের েফেলেছ।
এমন সময় কােরা আগমন েটর েপেয় ঘা ঘুিরেয় তাকাল। উপর েথেক েশইখ
সালাহউি ন েনেম আসেছন। িঠক তার েপছেনই বছর চি েশর এক ত ণী।
িন য়ই েশইখ সালাহউি েনর েমেয়। নামটা জানা হয়িন।
েমেয়টা আেরা কােছ আসেতই িকছু সমেয়র জ থমেক েগল সাইফ। একটা
াফ জ ােনা েমেয়টার মাথায়। স বত েমহমােনর খািতেরই। ধু মুখটা
েদখা যাে । তােতই েমেয়টার প েযন েবে েগেছ অেনকখািন। েচাখ
সিরেয় িনেত েবশ েবগই েপেত হল সাইফেক!
‘আমার েমেয়, মাইয়া েহাসাইিন।’
‘আসসালামু আলাইকু ম।’ জলতরে র মত িরনিরেন গলা মাইয়ার।
‘ওলাইকু ম আস সালাম। জবাব িদল সাইফ। ‘আিম সাইফ হাসান।’
‘েমজর?’
‘সির? ওহ... াঁ।’ েহেস েফলল সাইফ।
মাইয়াও মুচিক হাসল। ‘আ ন,
‘িশওর।’

করা যাক।’

বাপ েবিটর েপছন েপছন একটা েচয়ার দখল করল সাইফ। িকছু ন নীরেব
খাওয়া চলল। েখেত েখেতই কােজর কথা পা ল সাইফ।
‘আ া, কােজর কথায় আসা যাক। আমােদর হােত সময় েনই। যত ত স ব
কােজ েনেম প েত হেব। আপিন িক আমােক একটু িডেটইলস বলেত পারেবন
জায়গাটার ব াপাের।’
গলা খাঁকাির িদেলন সালাহউি ন। ‘আেগই েজেনেছন হয়ত, জায়গাটার
এগজ া পিজশন নােসর আমােক বেল েযেত পােরিন। ম ােপ অ ভােব
একটা এিরয়া িনধারণ কের িদেয় েগেছ। এিরয়াটা িবশাল। ম ভূিমর মেধ
হওয়ায় ম ােপ িডেটইল িকছু েনই। আিম আপনােক ওই এিরয়ায় িনেয় েযেত
পারব। েখাঁজাখুঁিজ করেত হেব চুর, িক ...।’ েথেম েগেলন সালাহউি ন।
‘িক ?’
‘আসেল ম ভূিমর ব াপাের আমার অিভ তা খুবই কম। একা একা যাওয়া
হয়িন কখেনা। মােঝ মেধ নােসেরর সােথ যাওয়া হত। েসজ বলিছলাম,
েখাঁজাখুঁিজর জ একজন গাইড েযাগার করেত পারেল সবচাইেত ভাল হত।’
‘গাইড?’ অ ুেট বলল সাইফ। িচ া কের েদখেছ গাইেডর কাছ েথেক আসল
ব াপারটা েগাপন েরেখ েখাঁজাখুঁিজ চালােনাটা স ব িকনা। মেন হে স ব।
একটা ান আেছ মাথায়।
‘ওেক, সম া েনই। আিম েতা কাল েহােটেল যাি , ওখান েথেকই কাউেক
েযাগার কের েনয়া যােব। আপনার পিরিচত েকউ আেছ িক?’
মাথা না েলন সালাহউি ন। ‘নাহ, েতমন েকউ েতা েনই। েহােটল েথেক
েযাগার করেলই ভাল হেব। তেব আপিন অ মিত িদেল আিমই ব াব া
করতাম।’
‘না, এই সামা কাজটু কু আিমই পারব।’

‘ওেক, থ া স।’
এরপর নীরেব খাওয়া চলল। এর মেধ মাইয়া একটা কথাও বেলিন। চুপচাপ
েখেয় যাে । েবাঝাই যাে , েমেয়টা ওর পিরচয়, এখােন আসার উে ,
সবই জােন। একটু পর খাওয়া েশষ হেত মাইয়া িবদায় িনেয় উপের চেল
েগল।
খাওয়া দাওয়ার পব েশষ হেতই সালাহউি ন বলেলন, ‘আপিন িব াম িনন।
কাল েথেকই েতা আবার কােজ েনেম প েত হেব।’
মাথা ঝাঁিকেয় সায় জানাল সাইফ।
সালাহউি ন হাঁক েছে একজন কােজর েলাকেক েডেক সাইেফর লােগজটা ওর
েম িনেয় রাখেত বলেলন। এরপর িতিন িনেজই সাইফেক িনেয় চলেলন ওর
ম েদখােত।
সাইফ েশইখ সালাহউি েনর আ িরকতায় মু হেয় েগল।
একটা মাঝাির আকােরর েম িনেয় এেলন ওেক সালাহউি ন। অ সব েমর
মত এই মটাও চমৎকার সাজােনা। িবেশষ কের পিরপািট িবছানা েদেখই
অবসাদ িঘের ধরল সাইফেক।
‘আপিন িব াম িনন, পের কথা হেব।’ সালাহউি ন িবদায় িনেয় চেল েগেলন।
দরজা লািগেয় িবছানায় েয় প ল সাইফ।
আিমেত থাকাকালীন একবার এক ঘুিনঝ আ া ােম ান িনেয় েযেত
হেয়িছল ওেদর। ওখােন যাবার পর ি তীয় দফা ঝ
হয়। েসবার টানা
চারিদন এক েসেকে র জ ও িবছানায় িপঠ েঠকােত পােরিন। িক এই
মু েত শরীের শি স য় কের রাখেত চাইেছ। নইেল েয়াজেনর সময় েবঁেক
বসেত পাের েদহঘি । এই মু েত িনেজেক িফট রাখেত হেব। কাল েথেকই
হেব এক অস বেক স ব করার িমশন।

িমশন ই িসবল!
ভাবেতই মুচিক হািস ফু েট উঠল ওর েঠাঁেট।
েঠাঁেট হািস িনেয়ই ঘুেমর অতেল তিলেয় েগল সাইফ হাসান।
একটানা িবেকল পয ঘুমাল সাইফ। দীঘ ঘুেমর কারেন মাথা িকছুটা ভার হেয়
আেছ। িবছানা েছঁে েসাজা বাথ েম ঢু কল। দীঘ সময় ধের শাওয়ার িনল।
বাথ ম েথেক েবিরেয় এল টগবেগ এক সাইফ হাসান। এই মু েত পুেরা
কায়েরােত েদৗ লাগােত পারেব!
জামা কাপ পাে নীেচ েনেম এল। সামা িখেদ েপেয়েছ, তেব এখন আর
খােব না। একটু েবর হবার ই া আেছ। কায়েরা শহরটা ঘুের েদখেব। এখােন
স বত ওেক অেনকিদন থাকেত হেব। পিরেবেশর সােথ িনেজেক মািনেয়
েনয়াটা জ রী।
নীেচ নামেতই েদখেত েপল েশইখ সালাহউি ন িয়ং েম বেস পি কা
প েছন। ওর উপি িত েটর েপেয়ই মুেখ হািস িনেয় উেঠ দাঁ ােলন।
‘ঘুম েকমন হল।’
‘ভােলা।’ উ ল একটা হািস িদেয় কথাটার সত তা মান করল সাইফ।
‘খাবার িদেত বিল?’
‘েনা, থ াংকস। আিম আসেল কায়েরা শহরটা ঘুের েদখেত চাইিছলাম একটু ।
কাল েথেকই েতা কােজ েলেগ েযেত হেব।’
‘িশওর। আিম াইভারেক বেল িদি ।’ এরপর েকমন একটা ইত ত ভি
েদখা েগল তাঁর মেধ । িকছু একটা েযন বলেত চাইেছন। এক সময় ইত তা
েঝে েফেল বলেলন, ‘ মাইয়া িক আপনার সােথ েযেত পাের?’ এরপর
তি ঘি কের ৈকিফয়েতর সূের বলেলন, ‘িবেদেশ প ােশানা করােত এখােন

ওর েতমন ব ু বা ব েনই। েবচাির িতনমাস হল েদেশ এেসেছ এরমেধ
একিদনও বাইের ঘুরেত েবর হয়িন। আিমও ব বসার কােজ ওেক সময় িদেত
পাির না। এই েতা এখনই আবার আমােক েবর হেত হেব একটা কােজ।’
‘ াঁ াঁ, িশওর।’
‘অেনক ধ বাদ। আ া, খাবার েখেত না চাইেল কিফ িদেত বিল?’
‘ ম, বলেত পােরন।’
‘ওেক, আিম মাইয়ােক বলিছ। াইভারেক বেল েদব, আপনােদর ঘুিরেয়
আনেব।’ বেল উপের চেল েগেলন সালাহউি ন।
একটু পর একজন এেস একপট কিফ িদেয় েগল। কিফেত চুমকু িদেতই মনটা
আেরা খািনকটা সেতজ হেয় েগল। কিফ েশষ হবার আেগই উপর েথেক েনেম
এল মাইয়া। েগা ািল পয ল া েবারকা জাতীয় িক একটা েপাশাক পরেন।
কােলার উপের হায়ােরাি িফেকর মত নকশা করা। স বত িমশেরর
ঐিত বাহী েপাশাক। মাথায় সকােলর মতই াফ। েচাখ সিরেয় িনেত
আবারও েবগ েপেত হল সাইফেক!
‘আপনােক ঝােমলায় েফেল িদলাম।’ কােছ এেস মুচিক েহেস বলল মাইয়া।
‘এরকম ঝােমলায় মােঝ মেধ প েত ম লােগ না!’
েচ া কেরও িনঃশে হাসেত পারল না মাইয়া।
‘যাওয়া যাক তেব।’ বলল সাইফ।
বাি েথেক েবিরেয় বুইকটার কােছ চেল এল ওরা। একজন াইভার বসা।
‘গাি টা চাচার খুব ি য় িছল। অেনক আেগ িকেনিছেলন। েবিশরভাগ সময়
এটােতই চ েতন।’ গাি েত ওঠার সময় বলল মাইয়া। েমেয়টা েবশ
ানব । সাইফ মেন মেন খুিশ হেয় উঠল। অ ত েকােনা কােঠর পুতুেলর

সােথ ঘু েত েবর হেত হে

না।

‘েকাথায় যাবার ই া িছল আপনার?’ গাি
িজে স করল মাইয়া।

চলেত

করেল আবারও

‘িবেশষ েকাথাও না। উে হীন। তেব এখন েযেহতু আপিন আেছন েসেহতু
আপনার উপের েছে িদলাম দািয় টা। আপনার েদশ আপিনই িঠক ক ন।’
‘আমার েদশ হেলও আিম খুব েবিশ িকছু িচিন না। েতমন একটা েবর হওয়া
হয় না। আপিন না থাকেল আজও হত না।’
‘ ম, আপনার বাবা বলেলন।’
‘উমম... িমউিজয়ােম যােবন?’
‘যাওয়া যায়। কােছই েতা। আসার পেথ েদেখিছলাম েবাধহয়।’
‘উ , ওটা না। ওটা যামিসস েরলওেয় িমউিজয়াম। আিম কায়েরা
িমউিজয়ােমর কথা বলিছলাম। ওটা ভালই দূর আেছ। তাহরীর য়াের।’
‘ওখােনই িন য়ই ফারাওেদর মিম টিম আেছ?’
মাথা ঝাঁিকেয় সায় িদল মাইয়া। ‘আপিন আেরা বছর পর এেল আপনােক
‘ া ইিজপিশয়ান িমউিজয়াম’ েদখােত পারতাম। িগজােত ৈতির হে ।
িবে র সবচাইেত ব আিকওলিজক াল িমউিজয়াম হেব এটা। এগােরা ল
য়ার িফেটর। আিকেটকচারাল িডজাইন মাথা ঘুিরেয় েদবার মত। ৭৯৫
িমিলয়ন মািকন ডলার খরচ হে ।’ বলার সময় মুখটা গেব উ ল েদখাল
মাইয়ার। েযমনটা িতটা বা ালীর উ ল েদখায় বাংলােদেশর েকােনা
কীিত বলার সময়। আসেল েদশরে েমর জায়গাটােত সবাই খুব াথপর।
‘এবার জান িনেয় ভােলায় ভােলায় িফরেত পারেল িন য়ই আসেবা
িমউিজয়ামটা েদখার জ !’ হালকা চােল বলল সাইফ।

সাইেফর বলার ভি েত েহেস েফলল েমেয়টা। এরপর বলল, ‘জােনর
আসেছ েকন? আপিন িক িবপেদর আশংকা করেছন?’
‘না করার িক েকােনা কারণ আেছ?’
‘ব াপারটা েতা আিম আর বাবা ছা া আর েকউ জােন না।’
‘তা না জা ক। িক আিম েয িজিনসটার জ এেসিছ েসটার গােয় মা েষর
র েলেগই যায়।’ াইভােরর কারেণ সাবধােন েরেখ েঢেক কথা বলেছ
সাইফ। হয়ত মাঝবয়সী াইভারটা খুবই িব , এরপরও েকােনা ঝু িকই িনেত
চাে না সাইফ। ‘মা েষর আিদম বৃি ই িকভােব িকভােব েযন েটেন আেন।
অ ত ইিতহাস েতা েতমনই বেল।’
‘তারমােন আপিন ে ফ ভয় েথেক কথা েলা বলেছন?’
‘তা একরকম বলেত পােরন।’
‘তাহেল বলব, ইনশাআ াহ েকােনা সম াই হেব না।’
‘না হেলই েতা ভাল।’
িকছু েনর জ িবরিত েনেম এল। এবার সাইফই েভে
‘আ া, আপিন প ােশানা কেরেছন েকাথায়?’
‘অ েফাড’
‘ে ট।’
‘আপিন?’
‘আিমও।’
‘অ েফােড?’
‘ল েনর না, ােচ র অ েফােড।’

েফলল েসটা।

‘মােন?’
‘মােন, আমােদর ঢাকা িব িবদ ালয়েক ‘ ােচ র অ েফাড’ বলা হয়।’ এবার
েসই উ লতা ফু েট উঠল সাইেফর েচােখ মুেখ। ইে কেরই বলল না,
হাভাড-এ ি িমনালিজ’ র উপর প ােশানা কেরেছ ও।’
‘আ া! দা ণ েতা!’
সাইফ িকছু বলল না।
িক ু ন পরই গাি েথেম েগল।
‘চেল এেসিছ,’ বেল েনেম প ল মাইয়া।
সাইফও েনেম প ল। িমউিজয়ামটা িবশালাকৃ িতর লাল রেঙর ভবেন
অবি ত। েবশ পুরেনা ধাঁেচর।
‘অেনক আেগর ৈতির মেন হে ।’ সাইফ েদখেত েদখেত িজে স করল।
‘ ম।’ মাথা ঝাঁকাল মাইয়া। এই িমউিজউয়ামটা অেনক জায়গায় ানানি ত
করা হয় িবিভ কারেণ। অবেশেষ ১৯০২ সাল েথেক এখােনই আেছ।’
িটেকট েকেট েভতের ঢু েক প ল ওরা।
েভতের ঢু কেতই মাইয়া
করল, ‘আেগ েকাথায় যােবন? এই িমউিজয়ােম
েটা েমইন ে ার রেয়েছ। াউ ে াের আেছ প ািপরাস আর কেয়েনর
কােলকশন। আর ফা ে াের আেছ মিম, সারেকােফগাস এসব।’
‘আেগ কেয়ন েদেখ আিস তাহেল।’ মুচিক েহেস বলল সাইফ।
‘চলুন।’
াউ ে াের চেল এল ওরা। এখােন ইিজপিশয়ান ছা াও ি ক, ল ািটন আর
ইসলািম ঐিতে র েবশ িকছু আিটফ া স আেছ। েবিশরভাগই প ািপরাস আর

আর কেয়ন। এখােন েদখা েশেষ চেল এল ফা ে াের। এখােন ধু মিম আর
মিম। তুতানখােমন,
থুতেমািসসসহ আেরা উ ট নাম িবিশ ফারাওেদর চুর মিম েদখেত েপল
সাইফ। এেদর মেধ ফারাও তুতানখােমন এর মিমটা এপয া সবচাইেত
াচীন মিম। এরপর চেল এল যামিসস ি তীয়-এর মিমর কােছ। ধারণা করা
হয় এই েসই “েফরাউন”, যার কথা পিব েকারআেন বিণত হেয়েছ। যামিসস
ি তীয় িছল খৃ পূব ১০৬৯ েথেক ১৫৫০ পয ব া “িনউ িকংডম”
ডায়নাি র একজন ফারাও। এখােন আসার েপছেন এই মিমটা েদখার আ হই
সবচাইেত েবিশ িছল সাইেফর। এরপর তুতানাখােমেনর মিম। এই েটা েদখা
হেতই আ হ হািরেয় েফলল সাইফ।
মাইয়ােক বলল, ‘ কেনা লাশ েলা েদেখ ভয় পাি , েবর হেত পাির এখান
েথেক?’
সশে েহেস উঠল মাইয়া। ‘সিত ই এত ভীতু আপিন?’
‘ ম, েসজ ই েতা আিমেত িটকেত পািরিন।’
িব য় ভর করল মাইয়ার েচােখ। ‘িটকেত পােরনিন মােন? তারমােন,
আপিন এখন আিমেত েনই?’
‘নাহ।’
‘তাই নািক? আিম েতা েভেবিছলাম আপনােদর েদেশর সরকােরর প েথেক
আপনােক েগাপন িমশন িদেয় পাঠােনা হেয়েছ।’
মুচিক েহেস মাথা না ল সাইফ। ‘বলেত পােরন আিম চুির করেত এেসিছ
এখােন। তেব িনি ত থাকেত পােরন, ে জার েপেল েসটা আমােদর েদেশর
জ ই ব য় করা হেব।’
‘িক করেবন আপিন এত টাকা িদেয়?’

‘আিম না, আমরা। চলুন েকাথাও বেস কথা বলা যাক।’
‘ওহ, িশওর।’
িমউিজয়াম েথেক েবিরেয় এল ওরা।
***
আেলা আঁধাির েঘরা একটা ের ুেরে বেস আেছ সাইফ আর মাইয়া।
একটা িজিনস ল কের েবশ মজা পাে সাইফ। এখােনও কমবয়সী কেপাতকেপাতীরা ঘন হেয় বেস ে মালাপ করেছ। িঠক েযমনটা েদেশর ায় সব
ের ুেরে ই েদখা যায়। ে েমর ভাষা েবাধহয় সব জায়গােত একই!
মাইয়া িমশেরর ঐিত বাহী খাবার দাবার অডার কেরেছ। এরমেধ েমইন
িডশ হল, “েকাশারী”। েডজাট িহেসেব আেছ, “হালাওয়া”। সাইেফর ধারণা
এই “হালাওয়া”ই বাংলােদেশ িগেয় “হালুয়া” হেয়েছ।
এই িজিনসটা সাইেফর সবসময়ই হয়, েদেশর বাইের এেল সব িজিনেসর মেধ ই
েদেশর ছায়া খুঁেজ পায়।
‘েতা, তারপর, বলুন, ে জার েপেল িক করেবন আপনারা?’ খাবার আসার
অবসের িজে স করল মাইয়া।
সাইফ কেপাত-কেপাতীেদর েথেক েচাখ িফিরেয় বলল, ‘উমম, আসেল েগা া
েথেক বলেত েগেল, এই টা মূলত আিম েদিখিন। তেব এই মু েত টা
আমারও। আমার অত
াভাজন ব াি , কেনল আজহার েচৗধুরী এমন
একটা িসে ট সািভেসর
েদখেতন েযটা অনায়ােস িসআইএ, এমআইিস
িকংবা আপনােদর িতেবশী ইজরাইেলর েমাসাদেক েট া িদেত পারেব। িক
একটা উ য়নশীল েদশ িহেসেব আমােদর অেনক িতব কতা রেয়েছ। আমরা

চাইেলই সব িকছু করেত পারব না। আমােদর করেত েদয়া হেব না। েসজ
তাঁর ইে একটা াইেভট ইনেভি েগশন এেজি চালু করা। সারা পৃিথবীেত
এর শাখা থাকেব। মূলত এর কাজ হেব াইেভট ইনেভি েগশন, িক
েগাপেন বাংলােদশ সরকােরর হেয় এসিপওনােজর কাজও করেব।’
‘িক আপনােদর সরকার িক এটা েমেন েনেব?’
‘ভাল কাজ েদখােত পারেল েতা না েমেন েনয়ার েকােনা কারণ েনই। তাছা া
একটা েদেশর জ এসিপওনােজর ভূিমকা এই যুেগ েকউই অ ীকার করেত
পারেব না।’
‘তাহেল েতা চুর টাকার েয়াজন।’
‘ াঁ, েসজ ই এই ে জার আমােদর খুব েয়াজন। এটা না েপেল আমােদর
ই েথেক যােব।’
‘িক আপনােদর েদেশর জ
পােবন িকভােব?’

েতা কনেস টা এেকবােরই নতুন, জনবল

‘ত নেদরই গে িপেট িনেত হেব। অেনক িরটায়াড আিম অিফসার ে ইিনং
িদেত পারেব িশ ানবীসেদর। তাছা া একবার সরকােরর নজের আসেত
পারেল আিম েথেক ত ভােবই সাহায পাওয়া যােব।’
‘সবিকছুই েভেব েরেখেছন মেন হে ?’
‘নাহ, সব আর ভাবলাম কই? এই মু েত একটাই ভাবনা-ে জার। নইেল এসব
ভাবনার এক পয়সা দাম েনই।’
‘ ম, তারমােন আিম এখন একজন ভাবী
হালকা চােল বলল মাইয়া।

াইেয়র সামেন বেস আিছ?’

‘বলেত পােরন, তেব আিম আিমর ই িলেজ ঊইং এর হেয় িকছুিদন কাজ

কেরিছ। তরাং চাইেল এখনও াই বলেত পােরন।’ সাইফও রিসকতা
করল। িক এেতই মাইয়ার েচাখ ব ব হেয় েগল।
‘সিত ই আপিন একজন

াই? !’

আবারও মুচিক হাসল সাইফ। েজমস ব ব াটা মা েষর মেন াইেদর
ব াপাের ভালই ফ ািসেনশন ৈতির করেত েপেরেছ! মা ষ ভােব, াইেদর
েকােনা েখেয় েদেয় কাজ েনই, বগেলর তলায় সাইেল ার লাগােনা িপ ল িনেয়
সারািব ঘুের েব াও, আর রী েমেয়েদর বগলদাবা কেরা!
বা েব াইরা অেনক েযাগ িবধা েপেলও তােদর িত মু ত েযভােব
জীবনটােক হােতর মুেঠায় িনেয় কাটােত হয় তাঁর তুলনায় এই আেয়শী জীবন
েকােনা মূল ই রােখ না। তবুও সাইেফর আজ
, এভােব েদেশর জ
জীবনটােক হােত িনেয় ঘুের েব ােব েদশ েদশা ের।
ভাবেত ভাবেতই িডনার িনেয় হািজর হল ওেয়টার। সাভ করল।
‘িনন,

ক ন।’ ওেয়টার িবদায় িনেতই বলল মাইয়া।

সাইফ আেগ েমইন িডশটাই ে েট তুেল িনল। াদটা চমৎকার, তেব এটার
সােথও েদশী একটা খাবােরর যেথ িমল েদখেত েপল।
‘আেগ “েকাশারী”ই িনেলন েদখিছ। েকমন?’
‘ ম, িডিলিশয়াস। তেব আমােদর েদেশর একটা খাবােরর সােথ িমল আেছ।’
‘তাই নািক? কী খাবার?’
‘িখচুি !’
‘িকেশারী?’ অ ুত উ ারেণ বলল মাইয়া।
সাইফ েহা েহা কের েহেস উঠল। “িকেশারী” না, ওটা আবার অ িজিনস।
িখচুি ।’

মাইয়া আর ি তীয়বার উ ারেনর ঝু ঁিক িনেত েগল না। হািস মুেখ েকবল
একবার ‘ও আ া’ বলল।
িঠক েসই মু েত সাইফ েখয়াল করল, “েকাশারী” আর “িখচুি ”র নােমর
মেধ ও েবশ িমল আেছ। তেব িক “হালাওয়া”র মত এই “েকাশারী”ই
“িখচুি র” পূবপু ষ? !
***
পরিদন।
েবলা এগােরাটা, েহােটল নীল িহলটন, কায়েরা।
আজ সকােল ঘুম েথেক উেঠ বা প াঁটরা িনেয় িহলটেন চেল এেসেছ সাইফ।
িকছু ন আেগই েচক-ইন কেরেছ। েম ঢু েকই এেকবাের মু হেয় েগেছ। ওর
ম েদাতলায়। েহােটলটা নীলনেদর এেকবাের তীর েঘঁেষ। ায় েদয়ালেজা া
িবশাল কােচর ঊইে াটা িদেয় আ িরক অেথই নীল রেঙর দা নীলনদ েদখা
যায়। হঠাৎ েদখায় সমু বেল ম হওয়া িবিচ না। দূের এক জায়গায় নদীর
মেধ সবুজ একটা টু কেরা ভাসেছ। ওটা একটা ীপ। ওখােন িরেসাট ৈতির
করা হেয়েছ। সময় েপেল একবার ঢু েমের আসেব িঠক করল।
এমনসময় ওর কৃ িত েদখার বােরাটা বািজেয় যাি ক ের ই ারকমটা েবেজ
উঠল।
সাইফ এিগেয় িগেয় িরিসভার তুলল।
‘ ড, মিনং ার। একজন গাইড পাওয়া িগেয়েছ, পািঠেয় েদব?’ ওপাশ েথেক
বলা হল।
‘ওেক, পািঠেয় িদন। থ াংকস।’

‘ওেয়লকাম, ার।’
লাইনটা েকেট িদল সাইফ। েহােটেল েচক-ইন করবার সময় িরিসপশেন বেল
এেসিছল ভাল েকােনা গাইডেক ওর েম পািঠেয় িদেত। এইমা েসটাই জানাল
ওরা। েদরী করার উপায় েনই। আজ েথেকই কােজ নামেত েচেয়িছল, িক
গাইেডর অভােব হল না।
খট খট কের দরজায় মৃ নক হল।
সাইফ উেঠ িগেয় কী-েহােল েচাখ রাখল। েদেখ মেন হে
দরজা খুেল িদল।

গাইডই এেসেছ।

‘ ভ সকাল, ার।’ দরজা খুলেতই চকচেক একটা হািস মুেখ িনেয় বলল
আগ ক।
‘ ভ সকাল।’ সাইফও িতউ র করল। দরজা পুেরাপুির েমেল ধরল
আগ কেক েবেশর েযাগ কের িদেত। ‘ব ন আপিন।’
‘থ াংক ইউ, ার।’ বেল েম ঢু েক আগ ক এিগেয় েগল কেয়ক পা।
দরজা লাগােত লাগােত একনজের তােক েমেপ িনল সাইফ। বয়েস ওর িকছুটা
ব ই হেব মেন হে । উ তায় অব ইি িতেনক খােটা। ম ভূিমর েরােদ
পুে যাওয়া েচহারায় িকছুটা কেঠারতার ছাপ আেছ। েযমনটা েখেট খাওয়া
সব মা েষর েচহারােতই থােক। তেব েঠাঁেট একটা হািস হািস ভাব েলে
রেয়েছ।
সাইফ, এিগেয় িগেয় েসাফায় েলাকটার মুেখামুিখ বসল।
‘নাম কী আপনার?’
‘েমাবারক িসি কী।’ অমািয়ক ভি েত বলল আগ ক।
‘আ া, তুিম কেরই বিল,’ এরপর েমাবারেকর স িতর অেপ ায় না েথেকই

বলল, ‘আিম সাইফ হাসান। কেয়কটা িদেনর জ আিম ম ভূিমেত িকছুটা
েঘারাঘুির করেত চাই।’
েলাকটােক সাইেফর েবশ পছ ই হেয়েছ। আর ঝােমলা না কের এেকই েনয়ার
িস া িনেয়েছ।
‘িনিদ িকছু িক খুঁজেছন?’
াভািবক একটা
িস া িনল।

। েযেকােনা গাইডই করেব। সাইফ আংিশক সিত বলার

‘ াঁ, একটা িনিদ জায়গা খুঁেজ েবর করেত চাই। তেব েতামােক েসটা িনেয়
ভাবেত হেব না। আিম েতামােক িনিদ একটা এিরয়া িঠক কের েদব, তুিম ধু
ওই এিরয়াটায় আমােদর িনেয় যােব। পুেরা এিরয়াটা ঘুিরেয় েদখােব।
ম ভূিমেত আমার েকােনা একটা অিভ তা েনই এজ ই একজন গাইেডর
েয়াজন। আশা কির, কাজটা তুিম করেত পারেব?’
‘জী, ার, আমার জ ই ম ভূিমর এক েব ইন পিরবাের। ম ভূিম আমার
িনেজর িবছানার মতই আপন!’
‘ ম, খুিশ হলাম।’ িনরাস গলায় বলল সাইফ।
‘ ার, ওই এিরয়াটার ব াপাের িকছু জানেত পাির?’
‘উঁ , আজ না। আমরা আগামীকাল েবর হব। তুিম কাল সকাল সাতটার িদেক
এখােন চেল এেসা। আিম ম ভূিমেত চলার উপেযাগী েফার ইল াইভ গাি
েযাগার কের রাখব।’
‘ ার, গাি র দরকার হেব না, আমার িনেজরই একটা ল া েরাভার আেছ।’
‘যাক, তাহেল েতা ঝােমলা িমেটই েগল। তাহেল, ওই কথাই রইল, কাল সকাল
সাতটায় েতামার গাি িনেয় এখােন চেল এেসা। বািক কথা তখন হেব।’

‘ওেক, ার, আিম তাহেল আজ আিস?’ উেঠ দাঁ ােত দাঁ ােত বলল
েমাবারক।
‘ওেক।’ সাইফও উেঠ দাঁ াল।
েমাবারক িবদায় িনেতই সাইফ আবার িবশাল উইে ার সামেন চেল এল।
িচ ায় ডু েব আেছ।
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িতন
ায় দশ হাজার বছর আেগর কথা। ান, উ র আি কা। িবশাল এলাকা জুে
নয়নািভরাম দ। েছাট েছাট নদী বেয় চেলেছ কু লকু ল কের। চের েব াে
ল া গলার িজরাফ এবং আেরা অেনক াণী।
পাঁচ হাজার বছর আেগ একিদন হঠাৎ কেরই
হল পিরবতন।
আি কা েথেক বাতাস বেয় িনেয় আসেত
করল িবপুল পিরমােণ ধুেলা।
বাতােসর আ তা কমেত
করল। আেরা ধুেলা এল, জমা হল। িবশাল সব
দ ভের উঠল বািলেত। হাজার বছেরর পির মায় এক সময় জ িনল এক
ধূসর আত । সাহারা!
সাহারা, পৃিথবীর সবচাইেত ব ম ভূিম। িমশর, মরে া, আলেজিরয়া,
িতউিনিশয়া, িলিবয়া, চাদ, দান, নাইজার পয যার িব ৃিত। আয়তন ন ই
ল বগিকেলািমটার।
আকােশর ত সূযটা ইে মত গনগেন আ ন েঢেল যাে সাহারােত। েরােদর
খরতায় দূর িদগ েকঁেপ েকঁেপ উঠেছ েথেক েথেক। েঢউ েখলােনা
বািলয়ািরর ভাঁেজ ভাঁেজ কখেনা সখেনা িঝক কের উঠেছ কী েযন। মেন হয়
েযন পািন, আসেল মরীিচকা। েবিশ ন তািকেয় থাকা যায় না খািল েচােখ।
টপটপ কের পািন প েত
কের। খািল মাথায় অনভ েকউ আধঘ ার
েবিশ এই ল ত েরর মেধ দাঁি েয় থাকেল িনি তভােবই িডহাইে শেনর
িশকার হেব। থেম িকছু ন গরেম পুে যাবার অ ভূিত, এরপরই
হেব
কাঁপিু ন। আ য হেলও সিত , কাঁপিু নটা হেব তী শীেত! সারা শরীর িহ িহ
কের কাপেত থাকেব ওই দূর িদগে র মত। খর েরাদেক মেন হেব িহম

তুষার। একটা ক েলর জ হাহাকার কের উঠেব মন! এরপর তী মাথাব াথা,
েসই সােথ বিম। েঠাট ফাঁটেত
করেব। এবং এক সময় তাঁেক িঘের
েফলেব িহমশীতল মৃতু !
িবশাল এই সাহারার বুেক িতনজন আেরাহী িনেয় ছুেট চেলেছ একটা সাদা
রেঙর ল া েরাভার। যিদও এই মু েত ওটােক সাদা বলার উপায় েনই। ত
ম র ধুসর বািলেত ঢাকা পে ওটাও ধুসর রঙ ধারণ কেরেছ। িঠক ধুসর
বলেল রঙটােক িঠকমত েবাঝা যােব না। হাজার বছর েরােদ পুে েকমন
তামােট বেণ পিরণত হেয়েছ বািলকণা েলা।
ল া েরাভােরর িতন যা ী হল, সাইফ হাসান, েশইখ সালাহউি ন আর
াইিভং সীেট েমাবারক িসি িক। েমাবারক সাইেফর কথামত কাটায় কাটায়
িঠক সাে সাতটায় নীল িহলটেন উপি ত হয়। ৈতিরই িছল সাইফ। েদরী না
কের ত ু িন েবিরেয় পে ওরা। েশইখ সালাহউি নেকও বলা িছল। তােক
তার বাি েথেক িপকআপ কেরই রওনা েদয় ম ভূিমর উে ে । কায়েরা
ছা ার পর পরই েশইখ সালাহউি ন ম াপ েবর কের নােসর িবন ইউ েফর
িনেদিশত এিরয়াটা িচিনেয় েদয় েমাবারকেক। েসখােন েপৗঁছেত ায় ঘ া
েলেগ েগেছ ওেদর।
েমাবারক এিরয়াটা েদেখ ধারণা কেরেছ এটার ব াি হেব ায় ১১৫ বগমাইল।
েন সাইফ িস া িনেয়েছ পুেরা এিরয়াটা িতনভাগ কের কের িতনিদেন
েখাঁজাখুঁিজ চালােনা হেব। একিদেন ৪০ বগমাইল কের। ম ভূিমর জ এটা
েনহােয়ত কম না। তাছা া পুেরর িদেক েরাদটা এেকবাের অস হেয় ওেঠ।
ওই সময় েখাঁজাখুঁিজ ব রাখার পরামশ িদেয়েছ েমাবারক। সাইফও েমেন
িনেয়েছ। েশইখ সালাহউি ন হয়ত স করেত পারেবন না এতটা ধকল।
ম ভূিমেত েঢাকার পর েমাবারক আবারও েসই
িঠক কী খুঁজেত হেব।’

টা কেরিছল, ‘আমােদর

এবারও সাইফ েসই আেগর জবাবটাই িদেয়েছ। সাইেফর কথামত েমাবারকও
আর মাথা ঘামায়িন এ িনেয়।
সাইফ িনেজও জােন না, আসেল িঠক কী খুঁজেছ ওরা। এখােন, ম ভূিমেত
মােঝ মেধ ই নােসর িবন ইউ েফর বিণত পাথেরর েপর মত েদখা যাে ।
সব একই রকম লােগ েদখেত। এরমেধ েকােনা িপরািমেডর ংস প আলাদা
কের িচি ত করা একটা ঃসাধ কাজ মেন হে সাইেফর কােছ। আর চল
অব ায় েসটা ে ফ অস ব। এেকবাের কাছ েথেক না েদখেল েবাঝা খুবই
মুশিকল। নােসর িবন ইউ ফ ভাগ েম েসই ভ িপরািমেডর খুব কােছ চেল
িগেয়িছেলন বেলই বুঝেত েপেরিছেলন েসটা একটা িপরািমড। গম জায়গায়
ওটার অব ান হেল চার পাঁচ হাজার বছর ধের িপরািমডটা সবার েচােখর
আ ােল েথেক েযত না।
তেব, েশইখ সালাহউি নেক খুব েবিশ িচি ত েদখাে না এ িনেয়। েযন িতিন
জােনন কী খুঁজেত হেব। আসেলই কী তাই? নািক অ েকােনা ব াপার আেছ
এর মেধ ? সাইেফর েকন েযন মেন হে েশইখ সালাহউি ন ওেক সবটা
বেলনিন। িকছু একটা েগাপন কের যাে ন। বােজ একটা সে হ েয এেকবাের
আেসিন তা নয়। েবশ কেয়কবারই এেসেছ। কেনলেক েমইলটা করার পর
নােসর িবন ইউ েফর িক জায়গাটার সিঠক পিজশন মেন পে িগেয়িছল?
হয়ত। এবং েসটা সালাহউি নেক বেলও িগেয়েছন। িক সযে ব াপারটা
েচেপ যাে ন সালাহউি ন। সাইেফর আই-ওয়ােশর জ ম ভূিমেত িনেয়
এেসেছন। কেয়কিদন েঘারাঘুিরর পর যখন একসময় ে জােরর স ান না েপেয়
সাইফ হতাশ হেয় িফের যােব িঠক তখনই... নাহ তাই বা হয় কী কের? নােসর
িবন ইউ ফ এত ব একটা দািয় িন য়ই েযাগ েলােকর হােতই িদেয়
েগেছন।
পর েনই মাইয়ােক বলা ওর িনেজর েসই কথাটাই মেন পে যাে , “আিম
েয িজিনসটার জ এেসিছ েসটার গােয় মা েষর র েলেগই যায়। মা েষর

আিদম বৃি ই িকভােব িকভােব েযন েটেন আেন এিদেক। অ ত ইিতহাস েতা
েতমনই বেল।”
এখােনও ইিতহােসর পুনরাবৃি হেত যাে

না েতা?

আপাতত অব সাইেফর িকছু করারও েনই চুপচাপ পিরি িত পযেব ন করা
ছা া। েদখা যাক, িতনিদেনর অ স ান েশেষ েকােনা কূ লিকনারা হয় িকনা।
এরপর অব া বুেঝ িস া েনয়া যােব। আপাতত েযটা করা যায় েসটাই
করেছ সাইফ। বাইের তািকেয় কৃ িত েদখেছ। অব যিদ এটােক কৃ িত বলা
যায়।
বাঁজা ম ভূিম। উষর,
,
। সবুজ ত লতার সােথ আজ
শমনী।
িনেজর গােয় শও লাগেত িদেত নারাজ। শ তা বৃি র সােথও। বছের গে
২০ েস.িম. এর েবিশ বৃি হয় না এখােন। মােঝ মেধ অব িকছু ম দ ান
েদখা যাে , েস েলাও
। েপছেন েরেখ আসা িকছু ম দ ান েব ইনরা
দখেল িনেয়েছ। যতই সাহারার গভীের ঢু েক প েছ ম দ ােনর সংখ া ও
আকার ততই কমেছ।
েফেল আসা পেথ িকছু িপরািমড েচােখ পে িছল। কায়েরার উপক িগজায়
অবি ত সবচাইেত ব খুফুর িপরািমডও চল অব ায় েদেখেছ এক নজেরর
জ । আঁশ েমেটিন। িমটবার কথাও না। িমশের এেস িপরািমেডর গা শ না
করা রীিতমত অ ায়। একটাবােরর জ হেলও েভতের না েঢাকা
তর
অপরাধ। হাজার হাজার বছর আেগ আকাশ েছাঁয়া এই িপরািমড েলা এতটা
িনখুঁতভােব িক কের ৈতির করা হেয়িছল, ভাবেত েগেলই ধাঁিধেয় ওেঠ মন।
আেলকজাি য়ার লাইে রীটা অকােল ংস না হেল হয়ত এতটা মাথা ঘামােত
হত না মা ষেক। উ রটা েপেয় েযত।
‘আমােদর েবাধহয় এবার থামা উিচৎ।’ পাশ েথেক েমাবারেকর ক
নেত েপেয় চটকা ভা ল সাইেফর।

র

সাইফ মাথা ঝাঁিকেয় সায় জানােতই গাি টা ঝাঁিক েখেয় েথেম েগল। মাথায়
চও া ি েমর াঁট চািপেয় সাইফ েবিরেয় এল গাি েথেক। েরােদর উ াপ
আেরা বল হেয়েছ। সারা গা িচ িব করেছ।
েবলা েটা পয ওখােন একটা অ ায়ী তাবু খািটেয় িব াম িনল ওরা। খাবার
দাবারও েসের িনল এই ফাঁেক। েরােদর েতজ িকছুটা কমেতই েফর যা া
।
এেকবাের স া পয । থম িদেনর টােগট, চি শ িকেলািমটার এলাকা কাভার
হেতই িফের চলল কায়েরার উে ে । কাল আবার আসেব।
থমিদেনর অ স ান েশেষ ফলাফল শূ ।
েহােটেল িফরেত েবশ রাত হল সাইেফর। সারািদেনর াি েত েকােনামেত
খাবার েসের িবছানায় ল া হেতই গভীর ঘুেম তিলেয় েগল।
পরিদন আবার
হল েসই একেঘেয়, াি কর অ স ান। িনজন সাহারা
ায়ুর উপর চ চাপ েফেল। ম ভূিমেত পথ হারােনা অেনক মা ষই নাভাস
ে কডাউেনর িশকার হেয় মারা পে । কারণটা বুঝেত পারেছ সাইফ েবশ ভাল
মতই।
ি তীয়িদনটাও েকেট েগেল ঘটনািবহীন। তারপেরর িদনটাও। েসই সােথ
অ স ান েশষ হল ১১৫ বগমাইেলর সাচ এিরয়ার। এই িতনিদেনর
আশাব া ক িকছুই ঘেটিন। তবুও এত সহেজ হাল ছা েত নারাজ সাইফ। েয
িপরািমড হাজার বছর ধের েলাকচ ু র অ রােল েথেক েগেছ েসটা ওরা
ক’িদেনই েপেয় যােব, এমনটা ভাবার অবকাশ েনই। নােসর িবন ইউ েফর
মত ভাগ সবার হয় না। ওেদর পির ম কের খুঁেজ িনেত হেব।
থম দফা অ স ান েশেষ ওরা সবাই খুবই া । এজ েশইখ
সালাহউি েনর সােথ পরামশ কের একিদেনর িবরিত িদেয় ি তীয় দফা
অ স ােনর িস া িনেয়েছ সাইফ। েশেষরিদন েশইখ সালাহউি েনর মুেখও
ঃি ার ছাপ েদখেত েপেয়েছ সাইফ। অিভনয় িকনা বুঝেত পােরিন। না

হেলই ভাল। মা ষটােক ওর পছ হেয়েছ। তার সােথ ঝােমলায় জ ােত ওর
ভাল লাগেব না। অ ত মাইয়ার খািতের হেলও!
ি তীয় দফা অ স ােনর থম িদনটাও েকেট েগল আশাব া ক েকােনা ঘটনা
ছা াই। িদনেশেষ সাইেফর ত াশার পারদ িকছুটা হেলও েনেম েগেছ। পেরর
েটা িদেন হয়ত শূে র েকাঠায় েনেম আসেব। এরপর নতুন কের িস া
িনেত হেব, তৃতীয় দফার অ স ান
করেব নািক েদেশ িফের যােব শূ
হােত।
***

ি তীয় দফা অ স ােনর ি তীয়িদন একটা ঘটনা ঘটল।
ওইিদন হঠাৎ কেরই মধ াে র িবরিতর িকছুটা সময় আেগ েশইখ সালাহউি ন
অ
হেয় প েলন। স বত িডহাইে শন। তােক েদাষ েদয়া যায় না। বয়স
হেয়েছ তার। সাইেফর মত সামিরক অিফসারেকই েযখােন িহমিশম েখেত হয়
েসখােন িতিন এই কয়িদন
িছেলন েসটাই েবিশ। সাইফ হতাশ হেয়
উপলি করেত পারল, েশইখ সালাহউি েনর এই অব ায় তৃতীয় দফা
অ স ােনর িচ া অবা র। কালেকর মেধ যিদ িকছু না হয় তেব... বািকটা
আর ভাবেত চাইল না সাইফ।
ঘ াখােনক িব াম িনেতই েবশ
েবাধ করেলন েশইখ সালাহউি ন।
ভাগ েম ওরা আজ যা া িবরিত িনেয়েছ একটা ম দ ােনর পােশই। খাওয়া
দাওয়ার পর েশইখ সালাহউি ন বলেলন, ম দ ান েথেক একটু েহঁেট আসেত
পারেল নািক তার ভাল লাগেব। সাইফ িনজ েথেকই তােক ঘুিরেয় আনার

াব করল।
েমাবারকেক তাবুেত েরেখ ওরা েবিরেয় এল। ম দ ােনর পিরেবশ িকছুটা
হেলও শীতল। বাইেরর মত বাতাসটা গােয় ালা না ধিরেয় আরামই িদে ।
েছাট েছাট
গাছ েলা অব েতমন ছায়া িবলাবার মত পযােয় েপৗঁছেত
পােরিন। িন ুর সাহারা েপৗছেত েদয়িন।
েমাবারেকর বণসীমা েপিরেয় এেস হঠাৎ েশইখ সালাহউি ন বেল উঠেলন,
‘আ া, আপিন েতা জােনন েয, নােসর মৃতু র আেগ আমােক ওই িপরািমেডর
স াব পিজশন জািনেয় যায়, তাই না?’
‘ াঁ।’ মাথা ঝাঁকাল সাইফ। ‘েতা?’
‘ভুল জােনন আপিন।’
হঠাৎ কের মাথাটা ঘুের উঠল সাইেফর। এতিদেনর অমা িষক পির েমর পর
েশইখ সালাহউি ন এখন এসব কী বলেছন?
‘তারমােন?’ উে জনায় কথাটা েবশ েজােরই বেল েফলল সাইফ।
সাইেফর উে জনা ল

কের ি ত েহেস সালাহউি ন

বলেলন, ‘পুেরাটা আেগ
ন।’ এরপর ডান হােতর তজনী িদেয় একিদেক
ইশারা কের বলেলন, ‘ওই িটলা েলার িদেক একবার তাকান েতা।’
সাইফ তাকাল। পাশাপািশ িতনটা িটলা েদখা যাে । িঠক পাশাপািশ নয়,
একটা সমা রাল েকাণ সৃি কেরেছ িটলা েলা। অেনকটা খুফুর িতনটা
িপরািমেডর মত। েতমন িবেশষ েনই। আর দশটা িটলার মতই েদখেত।
‘ ম, েদখলাম। েতা?’
‘এই িটলা েলা হল সাইন।’
‘িকেসর সাইন?’

‘ে জােরর!’ বেল নাটকীয় ভি েত হাসেলন সালাহউি ন।
সাইেফর মাথায় িকছুই ঢু কেছ না। আকু ল পাথাের পে েগেছ। আবারও
িফের চাইল িটলা েলার িদেক। এমন িকছুই েনই যা ে জারেক িনেদশ করেত
পাের। আেশপােশ েকােনা পাথেরর পও েচােখ প ল না।
‘বুঝেত পারিছ না িকছু।’
েশইখ সালাহউি ন সাইেফর উৎক া উপেভাগ করেছন মেন হল।
‘মােঝর িটলাটার ছায়ার িদেক তাকান েতা একবার।’ বলেলন সালাহউি ন।
তাকাল সাইফ। এবার অব একটা অ ুত িজিনস ল করল। মােঝর
িটলাটা চি শ ফু েটর মত হেব। িটলার ছায়াটা খািনক অ ুত। পুেরাটা না, ধু
চু ার অংশটা। িটলাটা ি ভুজ আকৃ িতর। াভািবক িনয়েম ছায়াও
ি ভুজাকৃ িতরই হবার কথা, িক
ছায়াটা িঠক ি ভুজাকৃ িতর নয়, বরং একটা ি ভুেজর মাথায় একটা েছাট
েগালক বিসেয় িদেল
েযমন হেব, িঠক েতমিন।
‘ছায়াটা একটু অ ুত, তেব তােত কী মাণ হয়?’
‘ মাণ হয় আমরা ে জােরর খুব কাছাকািছই আিছ।’ এবারও েহেসই জবাব
িদেলন সালাহউি ন। অব সাইেফর েকৗতুহল চরেম েপৗঁছবার আেগই আবার
বলেলন, ‘এই িটলাটার উপের একটা েগালাকৃ িতর পাথর আেছ। িক পাথরটা
এমনভােব বসােনা হেয়েছ যােত কের নীচ েথেক েদখা যােব না। ধু
মধ াে র িঠক একঘ া পর যটা যখন িটলার িঠক েপছেন চেল যায়, িঠক
তখন িমিনট দেশেকর জ মািটেত পাথরটার ছায়া পে । এছা া েবাঝার
েকান উপায় েনই ওখােন একটা পাথর আেছ।’
সাইফ হতভ হেয় েগল। ‘িক এসব আপিন জানেলন েকাে েক? আর ওটা

েয ে জারেক িনেদশ করেছ েসটাই বা এতটা িন য়তা িদেয় িকভােব
বলেছন?’
‘েজেনিছ নােসেরর কাছ েথেক। আর পাথরটা নােসরই ওখােন ওভােব
েরেখিছল িপরািমডটা খুঁেজ পাবার জ । এই িটলােক েপছেন েরেখ দি ণ
পি ম েকােণ েমাটামুিট িতন িকেলািমটােরর মত এেগােলই আমােদর কাি ত
িপরািমেডর ংস পটা পাওয়া যােব।’
পুেরা ব াপারটা এখনও অিব া মেন হে সাইেফর কােছ। ‘ব াপারটা েবিশ
কাকতালীয় হেয় েগল না? আপনার অ তার জ আজ এখােন িবরিত িনলাম
আর এখােনই...’ বলেত বলেত েথেম েগল সাইফ। ‘ওহ মাই গড! তারমােন
আপিন অ নন? আপনার অিভনয় িছল ওটা?’
আবারও মুচিক হাসেলন সালাহউি ন। বলেত লাগেলন, ‘এই িটলা িতনেটর
অব ান একটু অ রকম। সচরাচর েদখা যায় না। অেনকটা খুফুর
িপরািমড েয়র মত। নােসর এজ ই এই িটলা েবেছ িনেয়িছল। তবুও িনি ত
হবার জ মাথায় ওভােব পাথর েরেখ েদয়। সারািদেন মা িমিনট দেশেকর
জ ছায়াটা দৃ মান হওয়ায় েলােকর সে েহর অবকাশ েনই। আমরা এই পেথ
এর আেগও িগেয়িছ, িক তখন িটলা িতনেট েচাখ এি েয় িগেয়িছল আমার।
আজ েচােখ প েতই সে হ হল। েমাবারেকর েযন সে হ না হয় েসজ
সামা অিভনেয়র েয়াজন পে িছল। খুব িক কাঁচা হেয়েছ অিভনয়টা?’
‘কাঁচা? আিম েতা এ ুেল ডাকেত েচেয়িছলাম!’
েহা েহা কের েহেস উঠল জেনই।
সাইেফর হঠাৎ কেরই মনটা খুবই ভাল হেয় েগেছ। যিদও আসল কাজ
হেব এরপরই। ে জার েলা এখেনা েসখােন আেছ িকনা, েসটাও একটা
বেট!

‘বাই দ া ওেয়, নােসর িবন ইউ ফ েয এলাকার পিজশন ছা াও আেরা
পূণ একটা তথ আপনােক বেল েগেছন েসটা আমােক আেগ বেলনিন
েকন?’
‘উমম, িকছু মেন করেবন না, িম ার সাইফ। নােসর আমােক বেল িগেয়িছল,
কেনল যােক পাঠােবন, আিম িনেজ যত ন পয তাঁেক িব াস করেত না পাির
তত ন পয েযন কথাটা েগাপনই রািখ। যিদও নােসর ভাল কেরই জানত,
কেনল েযাগ েলাকেকই পাঠােবন। িক েবােঝনই েতা, মা ষ মা ই ভুল।’
‘তা িঠক কী েদেখ মেন হল, টাকা েলা আিম েমের েদব না?’
‘িম ার সাইফ, আিম মা ষ িচনেত পাির।’
‘ ম, িক েবােঝনই েতা, মা ষ মা ই ভুল।’ একই সূের সালাহউি েনর
কথাটা িফিরেয় িদল সাইফ।
েশইখ সালাহউি েনর কেয়ক মু ত েলেগ েগল কথাটার মােন বুঝেত। অবাক
হেয় িকছু ন তািকেয় রইেলন সাইেফর িদেক। তারপর আবারও একই সােথ
গলা েছে েহেস উঠেলন জন।
হািস থামেতই কােজর কথায় চেল এল সাইফ। ‘আপনার বুি টা আমার খুবই
পছ হেয়েছ। আপনার জায়গায় আিম হেলও এমনটাই করতাম। েমাবারকেক
েয আিম সে হ কির না তা নয়, তেব সতকতায় েকােনা ধরেনর িঢল িদেত
চাই না। আজ আমরা স া পয যথারীিত েখাঁজাখুঁিজ চািলেয় যাব। এবং
আজ রােতরেবলা আিম আবার আসব এখােন। একা। আপনার কথামত েসই
িপরািমেডর কােছ িগেয় িনেজর েচােখ ে জার েদেখ আসব। েযেহতু কালই
আমােদর ি তীয় দফা অ স ােনর েশষ িদন, তরাং আজ ে জার পাই িকংবা
না পাই, কালও এভােবই অ স ােনর ভান কের যাব। েমাবারকেক িকছুেতই
বুঝেত েদয়া যােব না, আমরা যা খুঁজিছলাম েসটা েপেয় েগিছ। যিদ আ াহর
রমহেত ে জার েলা এখেনা েথেক থােক তাহেল আগামী পর েথেক ও েলা

উ ােরর কাজ

করব।’

মাথা ঝাঁিকেয় সাইেফর পুেরা

ােন সায় িদল সালাহউি ন।

‘এখন তাহেল িফের চলুন। েবিশ েদরী হেল েমাবারক আবার িকছু সে হ কের
বসেত পাের।’ বলল সাইফ।
‘ াঁ, চলুন।’
িকছু ন পরই সাহারার ধুেলা উি েয় ল া
আেরাহীেক িনেয়।

েরাভারটা ছুেট চলল িতন

চার
েহােটল নীল িহলটন। স া।
হালকা অ াশ কালােরর একটা পুলওভার গােয় চািপেয় ম েথেক েবিরেয় এল
সাইফ। ঘ া েয়ক আেগই েমাবারক ওেক েহােটেল নািমেয় িদেয় েগেছ
সারািদেনর অ স ােনর েশেষ। সামা িব াম আর খাওয়া দাওয়া েসের এখন
আবার েবর হে সাইফ। যােব ওই িপরািমেডর উে ে । িনেজর েচােখ েদেখ
আসেব ে জােরর অি ।
দরজা লক কের িলফেটর িদেক এেগাে , িঠক েসই সময় চাপা একটা শ
কােন এল সাইেফর। মু েতর ব াবধােন শ টা িচনেত পারল সাইফ। শ টার
ব াপাের ও অেনক অিভ । জীবেন ব বার েনেছ। লীর আওয়াজ!
িবলাসব ল এই েহােটেলর সব েলা কামরাই সাউ ুফ। এজ আওয়াজটা
চাপা েশানােলও উৎস িচনেত পারল সাইফ। ওর ই ম পেরর মটা েথেকই
আওয়াজটা এেসেছ। ব াপারটা েদখা েয়াজন। েহােটল েম লীর আওয়াজ
সাধারণ ঘটনা হেত পাের না।
২৩৭ না ার েমর সামেন দাঁি েয় িকছু ন ইত ত কের েশষ পয ক ায়
না া িদল। সতক।
দরজাটা অন রইল।
ি তীয়বােরর মত ক া না ল সাইফ। এবার েবশ েজােরেসােরই।
ঝট কের দরজা খুেল েগল। েবিশ না, মা আধ হােতর মত ফাঁক হল। ওপাশ

েথেক মধ ি েশর এক গা ােগা া েলাক কু তকু েত েচােখ ওর িদেক তািকেয়
আেছ।
েটা সাব িনক কু ঁচেক থাকায় একটা ায়ী ভাঁজ পে েগেছ
কপােল। থম েদখােতই েলাকটােক ঝােমলাবাজ বেল িচি ত করল সাইফ।
‘কী চাই?’ বেল উঠল েলাকটা?
‘েহােটল িসিকউিরিট। আমরা কমে ই েপেয়িছ। একবার েভতের আসেত
চাই।’ গলায় দৃ তা িনেয় বলল সাইফ।
‘আপিন ভুল দরজায় নক কেরেছন, িম ার।’ কথাটা বেলই দরজা লািগেয়
িদেত উদ ত হল েলাকটা।
ঝট কের দরজা আর েচৗকােঠর মােঝ একটা পা ঢু িকেয় িদল সাইফ।
দরজা ব করেত বাধা েপেয় থেম কেয়ক মু ত সাইেফর িদেক কু তকু েত
দৃি েমেল তািকেয় রইল িম ার ঝােমলা। এরপর দরজাটা এক ঝটকায় স ুন
খুেলই সাইেফর িদেক একটা ঘুিস ছুে িদল।
ধ েকর িছলার মত টানটান হেয় িছল সাইেফর শরীর। ঘুিসটােক আসেত েদেখ
অিব া ততায় ধের েফলল হাতটা। জুেডার একটা প াচ কেষ েমাচ িদেয়
েঠেল ধরল উপেরর িদেক।
েবকায়দায় পে েগল িম ার ঝােমলা। সাইেফর সামা চােপই মট কের
েভে যােব হাত। তােক ওই অব ায়ই েঠেল েমর েভতের চেল এল সাইফ।
পা িদেয় ধা া িদেয় ব কের িদল দরজা। িম ার ঝােমলা রােগ সােপর মত
িহসিহস করেছ। তােক িহসিহস করেত িদেয় পুেরা েমর উপর নজর চালাল
সাইফ।
েযন টেনেডা বেয় েগেছ েগাটা মটার মধ িদেয়। সবিকছু তছনছ। িকছু
িজিনস েমেঝেত ছি েয় রেয়েছ। িবছানার চাদর এেলােমেলা। এেলােমেলা
চাদেরর উপর একইরকম এেলােমেলা ভি েত পে আেছ একটা মা েষর

েদহ। েবঁেচ আেছ না মারা েগেছ েবাঝা যাে না। কপােলর একপাশ েথেক
রে র একটা ধারা কােনর েপছন পয েনেম েগেছ।
পুেরা দৃ টা েদখেত ছয় েসেকে র েবিশ লােগিন। মেনােযাগ মু েতর জ
সের িগেয়িছল িনথর েদহটার িদেক। েযাগটা পুেরামা ায় িনল িম ার
ঝােমলা। সাইেফর হাঁটু ল কের একটা লািথ ছুঁ ল। এই লািথটা ভয়ংকর।
জায়গামত লাগেল হাঁটুর েজা া েথেক েভে েযেত পারত সাইেফর।
েশষমু েত হাঁটুটা সিরেয় িনেত পারেলও হাত েথেক ছুেট েগল িম ার
ঝােমলার হাত। এক ঝটকায় িনেজেক ছাি েয় িনেয়ই একটা ঘুিস হাঁকাল
সাইেফর মুখ ল কের।
িনেজেক তখেনা সামেল িনেত পােরিন সাইফ। সের েযেত চাইল, সফল হল না
পুেরাপুির। ঘুিসটা মাথার একপােশ লাগল। তােতই ব াথায় েচােখ অ কার
েদখল সাইফ। ওই অব ায়ই আেরকটা ঘুিস আসেত েদখল। এবার এ ােত
পারল না। ধু মুখটা ঘুিরেয় েনয়ায় নাকটা চ া া হল না। ডান গােল আঘাত
করল ঘুিসটা। েচােখর অ কার আেরা গা হল সাইেফর। েচায়ালটা অবশ হেয়
েগেছ মেন হল।
মিরয়া হেয় সাইফ উপলি করল, আর কেয়ক েসেক সময় েপেলই েলাকটা
ওর বােরাটা বািজেয় েদেব।
তৃতীয় ঘুিসটােক আসেত েদখল সাইফ। সে সে িব ৎ েখেল েগল ওর েগাটা
েদেহ। বাউিল েকেট ঘুিসটােক পাশ কািটেয় েলাকটার পােশ চেল এল। এরপর
েলাকটা িকছু বুেঝ ওঠার আেগই কােনর নীেচর নাভ েস াের তী এক েখাঁচা
িদল।
সমাি ঘটল
ৈদেঘ র হাতাহািতর।
িম ার ঝােমলা।

ান হািরেয় েমেঝেত ঢেল প ল

েসিদেক িকছু ন তািকেয় েচায়াল ডলেত ডলেত এিগেয় েগল িবছানায় পে

থাকা েদহটার িদেক। পরী া কের েদখল, মারা যায়িন েলাকটা। পালস
াভািবক। ধু ান হািরেয়েছ। এঁর বয়স িম ার ঝােমলার চাইেত িকছুটা
েবিশ হেব।
েবিসন েথেক এক আঁজলা পািন এেন িছিটেয় িদল েলাকটার েচােখ মুেখ।
িকছু েনর মেধ ই ান িফের আসেত
করল। েচাখ িপটিপট করেছ। আর
কেয়ক মু ত পর েচাখ েমলেলন। েচােখ শূ দৃি ফু েট উঠল। এরপর িচৎকার
কের বেল উঠেলন, ‘ওই শয়তানটা েকাথায়?’
‘ওেক িনেয় আপনার ভাবেত হেব না। আপিন এখন স ুন িনরাপদ।’
‘আপিন েক?’
‘আিম সাইফ হাসান। আপনােদর েমর সামেন িদেয় যাবার সময়
আওয়াজ েপেয় েদখেত এেসিছলাম। কী হেয়িছল, একটু বলেবন?’

লীর

‘ওহ...’ েসাজা হেয় বসেত িগেয় ি েয় উঠেলন ভ েলাক। ‘আপনােক অেনক
ধ বাদ িম ার সাইফ।’
‘ওসব পের হেব। েলাকটার
চাই।’

ান িফের আসার আেগই আিম পুেরাটা

নেত

কে সৃে েসাজা হেয় বেস বলেত লাগেলন ভ েলাক। ‘আমার নাম আহমাদ
েহােসন। ব াবসায়ী। আর িহগািজ,’ িম ার ঝােমলার িদেক ইশারা করেলন
ভ েলাক, ‘আমার পাটনার। ব াবসািয়ক পাটনার িহেসেব খুবই জঘ েলাক
িহগািজ। সারািদন জুয়া েখেল িনেজর সব টাকা পয়সা উি েয় িদেয়িছল।
পাওনাদারেদর চােপ িটকেত না েপের ওর েশয়ার েলা িবি কের িদেত
চাইিছল আমার কােছ। আিমও েন হাঁপ েছঁে বাঁিচ। এক বােক রািজ হেয়
যাই ওর েশয়ার িকনেত। স ায় েফান কের বলল, ও এখােনই আেছ, আিম
েযন টাকাপয়সা িনেয় চেল আিস।

আিম এেস নলাম, ও নািক ব াংেক েশয়ােরর কাগজ মটেগজ েরেখ েমাটা
অংেকর টাকা েলান িনেয়েছ। েন বললাম, েবশ, তাহেল আমােক মটেগেজর
কাগজপ েলা িদেয় দাও, আিম ব াংেকর েলান েশাধ কের বািক টাকা
েতামােক িদেয় েদব। তখন িহগািজর আসল পটা েবিরেয় প ল। আমােক
টাকাপয়সা েরেখ চুপচাপ েবিরেয় েযেত বলল।
বলাই বা ল , আিম আমল িদলাম না। ম েছে েবিরেয় েযেত চাইলাম। ও
আমােক বাধা িদেত এল।
হল ধ াধি । গােয়র েজাের িহগািজর সােথ
েপের ওঠার েকােনা কারণই েনই আমার। তার উপর মাতাল িছল ও।
হাতাহািতর এক পযােয় ল করলাম, ওর েকামের একটা িপ ল আেছ।
একটােন ওটা েবর কেরই লী ছু লাম। ীন আশা িছল, কােরা দৃি আকষন
করেব আওয়াজটা। লীর শে ভ েক িগেয় িপ লটা েকে িনেয়ই িহগািজ
আমার মাথায় আঘাত কের বেস। এই হল ঘটনা।’
‘েদখা যাে

আপনার েকৗশলটা পুেরাপুির কােজ েলেগেছ।’

‘ ম, িক
গােয়।’

আপিন ওর সােথ পারেলন িকভােব। েমােষর মত েজার ওর

‘তা আর বলেত!’ েচায়ােল একবার শ কের বেল উঠল সাইফ। আহমাদ
েহােসেনর টা এি েয় জানেত চাইল, ‘আ া, ওর েসই িপ লটা েকাথায়?’
‘স বত এখেনা ওর েকামেরই েগাঁজা আেছ।’
সাইফ উেঠ িগেয় ানহীন িহগািজর শরীর সাচ করেতই েকামের িপ লটা খুঁেজ
েপল। ভািগ স ওর উপর িহগািজ এটা ব াবহার করার েযাগ পায়িন।
এরপর িহগািজর জামা কাপ ও খুঁেজ েদখল। েকােটর েভতেরর পেকেট িকছু
কাগজপ েদখেত েপল ব াংেকর। স বত মটেগেজর ডকু েম । ও েলা
হােত িনেয় উেঠ দাঁ াল সাইফ। আহমাদ েহােসেনর িদেক তািকেয় বলল,

‘পুিলশেক ইনফম করেত হেব। ব াংেকর কাগজপ পাওয়া েগেছ। আপিন
পুিলশেক উপযু
মাণ িদেয় কাগজ েলার মাধ েম ব াংেকর েলান েশাধ
কের েশয়ার েলা ছাি েয় আনেত পারেবন।’
মাথা ঝাঁকােলন ভ েলাক।
সাইফ এিগেয় িগেয় িরেসপশেন ডায়াল কের িব ািরত জানাল। িরেসপশন
েথেক জানােনা হল এ ু িন েহােটল িসিকউিরিট আসেছ। দশ িমিনেটর মেধ
পুিলশও চেল আসেব।
সাইেফর কথা েশষ হেতই, আহমাদ েহােসন ওর সামেন এেস দাঁ ােলন।
‘িম ার সাইফ, আপিন আপনােক ধ বাদ িদেত চাই না। চাই, ধু একটা
উপকার করার েযাগ।’ একটা িভিজিটং কাড বাি েয় িদেলন ভ েলাক,
‘েযেকােনা েয়াজেন আমােক রণ করেবন, ি জ।’
‘িন য়ই।’ কাডটা না েদেখই পেকেট েরেখ িদল সাইফ।
িমিনট িবেশক পর পুিলশী ঝােমলা েসের েহােটেলর িরিসপশেন চেল এল
সাইফ। একটা গাি ভা া কের িদেত বলল। িরিসপশন েথেক িকছু েনর জ
অেপ া করেত বলা হল ওেক।
সাইফ লিবেত িগেয় বসল। তা া েনই ওর। সারারাতই পে রেয়েছ ওর
সামেন। তেব মারা ক উৎক া হে । জােন না, কী েদখেত পােব ওই
সহ া াচীন িপরািমেডর অভ ের। িপরািমডটাই খুঁেজ পােব িকনা েসটাই
বা েক বলেত পাের?
একটা কিফর অডার করল। েশষ হবার আেগই একজন েবয়ারা এেস ওর হােত
একটা চািব ধিরেয় িদেয় গাি র না ার বেল েগল। কিফ েশষ কের েহােটেলর
গাি বারা ায় এেস প ল।
‘করেছ কী!’ না ার িমিলেয় গাি টা খুঁেজ েপেতই খাঁিট বাংলায় অ ুেট বেল

উঠল সাইফ।
ঝাঁ চকচেক কােলা রেঙর একটা ছাদ েখালা কনভািটবল দাঁি েয় আেছ গিবত
ভি েত। এই গাি িনেয় ম ভূিমেত চলা মুশিকল। সে হ করেত পাের েভেব
িরিসপশেন েফার ইল াইেভর গাি র কথা বেলিন সাইফ। ধু বেলিছল ভাল
একটা গাি র ব ব া করেত। গাি টা ভাল, তােত সে হ েনই। একটু েবিশই
ভাল আরিক!
যাক, কী আর করার। এটােতই কাজ চালােত হেব। দরজা খুেল াইিভং সীেট
উেঠ বসল সাইফ।
পরমু েতই েহােটেলর াইভওেয় েছে সাঁ কের েবিরেয় এল কােলা রেঙর
কনভািটবল।
কায়েরার রাজপেথ দূর গিত তুেলেছ সাইফ। চুর ািফক থাকেলও জট
পািকেয় েনই। মােঝ মেধ ই গিত সেবা সীমার কাছাকািছ েপৗঁেছ যাে ।
অেনক আেগ ৈসয়দ মুজতবা আলীর একটা রচনায় পে িছল, কায়েরা হল এক
িনশাচর শহর। কথাটার সত তা বুঝেত েবগ েপেত হে না ওেক। রাত
বা ার সােথ সােথ পেথ েনেম পে েছ মা ষজন। েবিশরভাগই টু ির । দল
েবঁেধ, জুিট েবঁেধ আবার েকউ িনঃস তােক স ী কের।
কায়েরা শহর পযটকেদর টােন চু েকর মত। টু ির েদর আকষেনর মূেল
রেয়েছ িপরািমড, মিম আর নীলনদ। শতা ী াচীন মসিজদ আর ইসলািম
ঐিত ও কম আকষনীয় নয়।
কায়েরার উপক িগজায় এেস গাি থামাল সাইফ। রা ার পােশর একটা
েদাকান েথেক শি শালী একটা াশ লাইট িকেন েফর গাি েত উেঠ বসল।
ায় আধঘ া পর সাইেফর কনভািটবল ঢু েক প ল ম ভূিমেত। শীতল
ম ভূিম!

ম, ব াপারটা এমন অ ুতই। িদেন েযখােন তাপমা া চি শ ছাি েয় যায়,
রাত ঘনােলই েসখােন চুপিট কের িহম েনেম আেস। তাপমা া েনেম যায় দশ
িডি েত। কখেনা কখেনা উঁচু উঁচু িটলার মাথায় একটু খািন তুষার!
ব াপারটা ঘেট, কারণ এই িবরান সাহারায় তাপ ধের রাখার মত িকছুই েনই।
না গাছপালা, মা ষ, াণী, িক ু না। ধু িকছু িন াণ িকছু পাথর। পৃিথবীর
তাবৎ ম ভূিমর ব াকরণ এটাই।
রােতরেবলা অ এক েসৗ য িনেয় আিভভূত হেয়েছ সাহারা। আকােশ ব স
একটা চাঁদ। িবশাল ম
া ের ছি েয় িদে েকামল, েপলব আেলা। েসই
আেলায় সব িকছুই রহ েঘরা। িবশাল ম েত তেতািধক িবশাল ওই
আকাশটার নীেচ দাঁ ােল িনেজেক কতই না ু মেন হয়। অেনক দূের দূের েয
িপটিপেট আেলা েদখা িদেয়ই িমিলেয় যাে , েস েলাও। আেলার িব েলা
েব ইনেদর ক ারাভান েথেক আসেছ। সাহারােতই এেদর বাস।
একটা সময় এেস হািরেয় েগল েসই আেলা েলাও। িঠক তখনই সাইফ েখয়াল
হল েবশ অেনকটা সময় ধের একটা েঘােরর মেধ গাি চািলেয়েছ ও। যিদও
ওর অবেচতন মন িঠক পেথই িনেয় এেসেছ ওেক।
িক কী ভাবিছল ও? এই মু েত অেনক েচ া কেরও মেন করেত পারল না
সাইফ। হয়ত এটাও রহ ময়ী সাহারার আেরকটা রহ । রােতর এক িনঃস
আেরাহীেক িনেয় খািনক ছলনা কের িনল!
সতকতার সােথ খানাখ এি েয় গাি চালােত হে ওেক। সামা েবকায়দায়
পে গাি টা ন হেল িবরান ম েত েভাগাি র চূ া হেব।
আেরা িমিনট িবেশক পর পুের েদখা েসই িটলার কােছ চেল এল সাইফ। গাি
েথেক েনেম িদক িঠক কের িনল। সালাহউি েনর কথা অ যায়ী এখান েথেক
েপৗেন িতনমাইল দি ন পি ম িদেক েযেত হেব। েফােনর ক ােস িদক িঠক
কের আবার গাি েত উঠল।

থম কেয়ক মাইল পথ েবশ ভালই িছল। যিদ ওটােক পথ বলা যায় আরিক।
এরপরও
হল খানা খ । েসই সােথ অসংখ েছাট ব েবা ার িমেল
জায়গাটােক সিত ই গম কের তুেলেছ। তারউপর গাি টা েমােটও ম ভূিমেত
চলার উপেযাগী না। সবিমিলেয় যেথ ই েবগ েপেত হল ওেক আ াই মাইল পথ
আসেত। এরপর একটা গেত পে গাি র অ াে েল ভা ার উপ ম হেতই
আর ঝু ঁিক িনেত চাইল না সাইফ। গাি েথেক েনেম প ল। শত হেলও
ম ভূিমেত গাি চািলেয় অভ নয় ও। অ ত নােসর িবন ইউ ফ িকংবা
েমাবারেকর মত েতা নয়ই। বািক পথটা েহঁেট যাওয়াই িঠক করল।
েবা ােরর ফাঁক েফাঁকর িদেয় পথ কের দশ িমিনট েহঁেট ওর িব াস জ াল,
কাি ত জায়গােত েপৗঁেছ েগেছ। যিদও এখন পয আশা জাগািনয়া িকছুই
েদখেত পায়িন ও। আশপাশটা একই রকম লাগেছ। েকােনা িবেশষ পাথেরর
প দৃি আকষন করেত ব থ হল ওর। এখন বাধ হেয়ই াশলাইটটা
ব াবহার করেত হেব। এটা িকেনিছল িপরািমেডর অভ ের ব াবহােরর জ ।
এই ফাঁকা জায়গায় অেনক দূর পয আেলা েদখা যােব। এজ পুেরা পথটাও
ও এেসেছ গাি র েহডলাইট অফ কের, চাঁেদর আেলার ভরসায়। এখন উপায়
েনই। সাইফ াশলাইট েবর কের ালল।
শি শালী আেলা
িচে ফু ঁে পথ কের িনল অ কাের। কেয়ক পা েহঁেট
িগেয় িগেয় আেলা েফেল েফেল েদখেছ। েবশ িকছুটা সময় েপিরেয় হঠাৎ একটা
পাথেরর প দৃি আকষন করল ওর। অ প েলার সােথ খুব কমই পাথক
আেছ। সিত বলেত আেগ েথেক না জানেল সে হও হত না। সামেন এিগেয়
েগল সাইফ।
ম, এই েপর পাথর েলা গভীর মেনােযােগ েদখেল একটা েমিকভাব ধরা
পে েচােখ। পাথর েলােক েযন একটা েশপ েদয়া হেয়িছল েকােনাকােল।
েবশ ব স প, এরপরও েখাঁজাখুঁিজ ছা াই েপর গােয় েকােনামেত একটা
মা ষ গলার মত গত েদখেত েপল সাইফ।

গতটা েদখেত পাবার সােথ সােথই বুেকর ধুকপুকািন েবে েগল। সব িমেল
যাে ! তারমােন বািকটাও না েমলার কারণ েনই। ে জার! মেন মেন আ াহর
নাম িনেয় গেত মাথা গলাল সাইফ।
মািট েথেক েচ ােরর েমেঝ ফু ট দেশক নীেচ। িনখুঁত ভি মায় লাফ িদল।
েকােনা ঝােমলা ছা াই মসৃণভােব মািটেত পা রাখল সাইফ। েকামের েগাঁজা
াশলাইটটা েবর কের আেলা েফলল চারপােশ।
নােসর িবন ইউ েফর বননা অ যায়ী মটা দশ বাই দশ। চারিদেকই। েযন
একটা বাে ঢু েক পে েছ ও। েদয়ােলর গােয় চুর িচ আঁকা হেয়েছ পাথর
কু ঁেদ। াচীন িমশেরর েদবেদবী এরা। ি ংস, েশয়ালমুেখা আ িবস,
অম েলর েদবতা আমন রা, পরকােলর েদবতা অিসিরস, েহারাসসহ আেরা
িকছু িস েদবতােক শনা করেত পারল সাইফ। এছা াও রেয়েছ অেনক
আঁিকবুিক। ও েলা হায়ােরাি িফক। সাইফ হায়ােরাি িফক জােন না, েসজ
ও েলা িনেয় মাথাও ঘামাল না। এখন ওেক িলভারটা খুঁেজ েবর করেত হেব।
নােসর িবন ইউ ফ ধু উে খ কেরিছেলন এই েচ াের একটা িলভার আেছ।
িক েসটা েকাথায়, বা িকভােব খুঁেজ েপেত হেব েস স েক িকছু বেলনিন।
সাইেফর ধারণা, নােসর িবন ইউ ফ একটা অদৃ চ ােল ছুে িদেয়েছন ওর
িত। অথাৎ কেনল যােক পাঠােবন তার বুি র পরী া িনেত েচেয়িছেলন।
সাইফ আবারও মটা পযেব ন কের েদখল। নাহ, েবাঝা যাে না িকছুই।
সব একই রকম। হায়ােরাি িফেকর নকশা কাটা েদয়ােলর েকাথাও যিদ েছা
েকােনা িলভার থােকও, েসটা খুঁেজ পাওয়া েমােটও সহজ িকছু না।
েকৗশল পা াল সাইফ। াশলাইেটর াঁে ল দাঁেত েচেপ ধের েদয়ােলর গােয়
হাত েবালােত লাগল আলেতা কের। এইভােব ইিদেকর েদয়াল হাতে ও
েকােনা লাভ হল না। অ াভািবক িকছু অ ভূত হয়িন হােত। এবার উ র
িদেকর েদয়ােল হাত েবালােত
করল সাইফ। এবার অব িশেক িছঁ ল

ওর ভােগ । তেব েসটা হাত েবালােনার কারেণ নয়। এেকবাের কাছাকািছ
থাকায় েচােখ ধরা প ল। েদয়ােল েখাঁদাই করা একটা আ িবেসর পা অ টার
তুলনায় িকছুটা ল া। ভালমত পযেব ন কের সাইেফর িব াস জ াল, ও যা
খুঁজিছল তা েপেয় েগেছ।
সাইফ বা িত অংশটায় চাপ িদল, িকছুই ঘটল না। এবার আেরা েজাের, এবার
ঘটল। অংশটা েদেব েগল খািনকটা। পরমু েতই েচ ার জুে ছি েয় প ল
ঘ ঘে একটা ায়ু য়ী আওয়াজ। ব কামরায় িত িন তুলেছ।
একসময় শ টা েথেম েগল। েযন ঝে র পেরর নীরবতা। েখয়াল কের অবাক
হেয় েগল সাইফ, ওর হাত কাঁপেছ! উে জনায় ধ েকর িছলার মত টানটান
হেয় আেছ ায়ু। ব কের দম িনেয়
ে ঢু েক প ল। চারপােশ আেলা
েফেল সামেন এিগেয় যাে । ভীিতকর ছায়া প েছ এবে া েখবে া েদয়ােল।
েযন অশরীরী িকছু একটা ঘাপিট েমের রেয়েছ পেরর বাঁেক। যত আেজবােজ
কথা মেন পে যাে । েবিশরভাগই মিমর অিভশাপ টাইেপর! তেব
তুতানখােমেনর মিমর আিব ােরর সােথ জি ত সবাই েয রহ ময় সব কারেণ
মারা পে েছ, এটা একটা সাবজনীন সত । এর েপছেন িনয়ামক িহেসেব িঠক
কী কাজ কেরেছ সাইফ জােন না, তেব এই সহ া াচীন িপরািমেডর ছায়া
ছায়া ে েহঁেট েযেত েযেত একটা শ ই মেন প ল, অিভশাপ!
কত ন েহঁেটেছ ঠাহর করেত পােরিন সাইফ। একসময় েপৗঁেছ েগল টােনেলর
অপর াে । এখােনও েযন ব েসই দরজাটাই বিসেয় েদয়া হেয়েছ।
চারপােশর েদয়ালিচে ও চুর িমল। সূ জানা থাকায় এবার েবগ েপেত হল
না সাইফেক। ’ িমিনেটর মাথায় খুঁেজ েবর কের েফলল িলভার। চাপ িদল।
ঘটল পুনরাবৃি ।
ঢু েক প ল সাইফ িপরািমেডর মূল েচ াের। কাঁপিু নটা েবাধহয় সােথ সােথ
েবে েগল। কাঁপা কাঁপা আেলায় ঘা ঘুিরেয় মটা েদেখ িনল সাইফ। েবশ

ব কামরা। অ ত ি শ বাই চি শ েতা হেবই। আর িঠক মাঝখােনই... িঠক
মাঝখােনই রাখা একসাি েত পাঁচটা সারেকােফগাস!
নােসর িবন ইউ েফর ইেমইলটা রণ করার েচ া করল সাইফ। িঠক
এইজায়গাটােত এেস কী বেলিছল নােসর িবন ইউ ফ?
“পেকট েথেক লাইটার েবর করলাম। ালবার আেগ কেয়কমু ত সময়
িনেয়িছলাম িনেজেক মানিসকভােব ত করেত।”
সাইেফর লাইটার ালবার ঝােমলা েনই। তবুও িনেজেক চরম সত টার
মুেখামুিখ দাঁ করােত সাহেস কু লাে না। মানিসকভােব িকছুটা িত েনবার
জ েচাখ িফিরেয় িনল সারেকােফগাস েথেক। াশলাইটটা ে েল আবারও
মটা েদখায় মন িদল। আসেল ভান করেছ। মনটা বি হেয় পে েছ ওই
পাঁচটা বাে ।
এমন সময় আ য একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনার আকি কতায় হাত েথেক
াশলাইটটা পে ই যাি ল।
একটু আেগ সাইফ েযখােন আেলা েফেলিছল িঠক েসখান েথেকই েক েযন ওর
িদেকই আেলা েফলল!
পুেরাপুির সতক হেয় েগল সাইফ। তাহেল কী ওর এখােন আসার উে কােরা
কােছ ফাঁস হেয় েগেছ? েকউ আেগ েথেকই এখােন ঢু েক বেস আেছ? েক হেত
পাের? একমা সালাহউি ন ছা া েতা আর েকউ জােন না এই িপরািমেডর
খবর।
সােথ েকােনা অ েনই বেল খুবই অসহায় মেন হল সাইেফর িনেজেক।
এেকবাের ভরা মােঠ ন হেয় যাবার মত অনভূিত।
িচতার মত িনঃশ পদে েপ সামেন এেগাল কেয়ক পা। চারিদেক িনি
আধার। ঘটনাটা ঘটার সােথ সােথই লাইট অফ কের িদেয়েছ সাইফ। িক

শ র মুেখামুিখ হেত লাইট ালবার িবক েনই। সম শরীর টানটান কের
লাইট ালল। েযেকােনা পিরি িতর জ ৈতির।
লাইট ালবার সােথ সােথই িনেজেক সাইেফর পৃিথবীর সবচাইেত ব গাধা
মেন হল। উত মি েয িতলেক আ তালগাছ বািনেয় িদেত পাের েসটাই
এইমা হােত কলেম উপলি করেত পারল।
িপরািমড, মিম এসব ব াপাের িমশের আসার সময় ে েনই িকছুটা প ােশানা
কের িনেয়েছ। আেগই েবাঝা উিচৎ িছল। উে জনায় সব িলেয় েখেয়
েফেলেছ, নয়ত িপেলটা এভােব চমেক উঠত না।
ব াপারটা হল, াচীন িমশরীয়রা িপরািমেডর মূল েচ ার আেলািকত করবার
জ িরে র প িত ব াবহার করত। েবশ িকছু আয়না এমনভােব িফট করত
যােত কের সূেযর আেলা একটা েথেক আেরকটা আয়নায় িতফিলত হেত হেত
মূল েচ ার আেলািকত কের। একটু আেগ ওর াশলাইেটর আেলাও ওইরকম
একটা িরে ের িগেয় পে িছল। আর তােতই... আপন মেনই হাসল সাইফ।
নাহ, এবার সত টার মুেখামুিখ হেত হেব। নইেল না জািন আেরা কী কী কা
চা ু স করেত হেব। েদখা েগল েচােখর সামেন মিম উেঠ দাঁি েয়েছ!
সাইফ পােয় পােয় এিগেয় েগল সারেকােফগাস েলার িদেক। সব ডােনর
বা টার সামেন এেস দাঁ াল। আেগই মােঝর কিফন খুেল কাপ প াঁচােনা
কেনা লাশ েদখার েকােনা আ হ েনই ওর।
বা টার সামেন দাঁি েয় েযন িনেজর ৎিপে র ধুকপুক আওয়াজ
নেত েপল সাইফ। িনেরট িন তা েগাটা কামরায়।

ই

িবসিম াহ বেল ডালাটা উঁচু কের েফলল সাইফ।
সােথ সােথই বুেকর র
বলভােব ছলেক উঠল। কেয়কমু েতর জ
িনেত ভুেল েগল। েযন পাথেরর একটা মুিত।

াস

সামা পরই সংিবৎ িফের েপেতই এেক এেক বািক কিফন িতনেটও খুেল
েফলল। িতবারই বা েলা েখালার সময় একটু একটু কের রে এে নািলন
ছি েয় পে েছ। বল েবেগ ছুেট যাে িশরা উপিশরায়। একসময় হতভ
হেয় দাঁি েয় রইল সাইফ।
চারটা বা ই স ুন খািল।
িকছুই েনই েভতের।
িক ু না!
কত েলা মু ত াণুর মত দাঁি েয় রইল সাইফ তার েকােনা িহেসব েনই ওর
কােছ। িতটা েসেক বুেকর মেধ হাহাকার আেরা বাি েয় িদেয় েগল।
িচ াশি েলাপ েপল সামিয়েকর জ ।
একটা সময় িনেজেক িফের েপল সাইফ। মাথা ঝাঁিক িদেয় েযন ঃ
েঝে েফলেত চাইল।

টােক

পােয় পােয় এবার এিগেয় েগল মােঝর মিমর কিফেনর িদেক। উঁচু কের ধরল
ডালাটা। সােথ সােথ আেরকটা িব য় ঝাঁিক িদেয় েগল আবারও ওেক।
চুপচাপ কিফেন েয় আেছ িলেনন কাপে আ ািদত একটা মিম। মুেখর
জায়গায় একটা মুেখাশ। বািক েদহটা েকােনা এককােল সাদা কাপে জ ােনা
থাকেলও কােলর পির মায় েসটা এখন হলেদেট। েবাটকা একটা গ ঝাপটা
েমের েগল নােক। দীঘিদন ব থাকায় মৃত মা েষর াভািবক গ আর
েকিমেকেলর গ িমেল উৎকট একটা গ ৈতির কেরেছ।
েবশ অবাক হল সাইফ। বুঝেতই পারেছ ে জার চেল েগেছ অ াত কােরা
হােত। আসেলই অ াত? নািক ওর পিরিচত েকউ?
এখন টা হল, ে জার েযই িনেয় থাকু ক, েস মিম েফেল যােব েকন। মিমও
েতা আকাশ েছাঁয়া দােম িবেকায়। নািক ে জােরর পিরমাণ েদেখ আর উটেকা

ঝােমলায় জ ােত চায়িন। হেত পাের। ওই ে জার আসেলই অমূল । এই মিম
তাঁর কােছ িকছুই না। িক েলাভ এমন একটা িজিনস, কাউেক েপেয় বসেল
সাতরাজার ধন হােত েরেখও মিমেক ছা েত চাইেব না।
দীঘ াস েফলল সাইফ। আর িকছু েভেব লাভ েনই। পুেরাপুির ব থ হেয়েছ ও।
কালই িফের যােব েদেশ। কেনেলর সামেন দাঁি েয় মাথা নীচু কের বলেব,
‘আিম পািরিন।’
কিফেনর ডালাটা ব কের িফের যাবার জ পা বাি েয়ও েথেম েগল সাইফ।
একটা ব াপাের খটকা েলেগেছ। ডালাটা ব করার আগ মু েত িক কিফেনর
েভতর িকছু েদখেত েপেয়িছল ও?
আবারও ডালাটা উঁচু কের ধরল। ভাল কের আেলা েফলেতই নজের এল
িজিনসটা।
একটা কাগজ। মিমর শরীের প াঁচােনা িলেনেনর ভাঁেজ ঢু িকেয় রাখা হেয়েছ।
েদখেত প ািপরােস েলখা াচীন পাচেমে র মত লাগেছ না। হাল আমেলর
কাগজ। অব েবশ পুরেনা। হলেদেট হেয় আেছ িলেনেনর মতই। এজ ই
থম নজের ধরা পে িন। কাগেজর টু কেরাটা ধের খুব সাবধােন েবর কের
আনল সাইফ।
ওর ধারণাই িঠক। খুব েবিশিদন আেগর েলখা নয়। অ ত এই মিম িকংবা
সারেকােফগােসর আমেল েতা নয়ই। আে কের ভাঁজ খুলল কাগজটার।
এটা একটা িচরকু ট। িচরকু টটােত অ ুত একটা কথা েলখা। েলখাটা পে এই
িপরািমেড েঢাকার পর তৃতীয়বােরর মত িব েয়র চূ াে েপৗঁেছ েগল সাইফ।
েলখটার বাংলা করেল দাঁ ায়ঃ
“একটা েঘা া একলােফ পেনেরা হাত েযেত পারেল ই লােফ কতদূর েযেত
পাের? তুিমও এিগেয় যাও অতটা।”

মােন কী! মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা েঠকেছ। নােসর িবন ইউ েফর ইেমইেলর
একটা লাইন মেন পে েগল সাইেফর।
“ে জার েলার িনরাপ া িনি ত করবার জ আিম িকছু ব ব া িনেয়িছ।”
এটাই তাহেল েসই িনরাপ া ব াব া। সাইেফর বুঝেত েবগ েপেত হল না, এই
িচরকু েটর েলখক েক। যিদও িচরকু েটর েকাথাও ে জার শ টা উে খ করা
হয়িন তবুও সাইফ িনি ত নােসর িবন ইউ ফ ে জার েলার িনরাপ া
িনি ত করবার জ েকাথাও সিরেয় েফেলিছেলন। যােত িপরািমডটা েকউ
খুঁেজ েপেলও ে জার েলা না পায়। আর েস েলা খুঁেজ পাবার জ এই ধাঁধাটা
িলেখ েরেখ েগেছন। আেগ েথেক জানা না থাকেল আ য হেলও একপযােয়
বােজ লাপ বেল েয েকউ ছুঁে েফেল িদত কাগজটা। সাইফ িনেজও িদত।
িক ও এখন জােন, এই কাগেজই লুিকেয় আেছ সাত রাজার ধন খুঁেজ পাবার
চািবকািঠ।
পুেরা ব াপারটা ধারণা করেত পারল সাইফ। নােসর িবন ইউ ফ তাঁর ইেমইেল
অেনক িকছুই েগাপন কের েগেছন। মূলত িতিন এই িপরািমেড একবার নয়,
কমপে
বার এেসিছেলন। ি তীয়বার এেসিছেলন ে জােরর িনরাপ া
িনি ত করবার জ । তেব েসটা কেব জােন না সাইফ। স বত থমবার
আসার িকছুিদন পরই। তখন এেস িতিন ে জার লুিকেয় েফেলন েকাথাও। িতিন
বুঝেত েপেরিছেলন, এখােন হয়ত আর েকােনািদন আসা নাও হেত পাের তার।
েসজ িতিন তার পরবতী উ রসূিরর জ একটা ধাঁধা েরেখ েগেলন। েযটার
মাধ েম ে জার খুঁেজ পাওয়া স ব। আর িপরািমডটা খুঁেজ পাবার জ েসই
িটলার মাথায় অ ুত কায়দায় পাথর েসট করেলন।
ম, িজিনয়াস! ভাবল সাইফ।
এবার ধাঁধাটা িনেয় মাথা ঘামােনা েয়াজন। আবারও পে েদখল িচরকু টটা
“একটা েঘা া একলােফ পেনেরা হাত েযেত পারেল ই লােফ কতদূর েযেত

পাের? তুিমও এিগেয় যাও অতটা।”
থমবার প ার সময় মি উ িছল, এজ ধাঁধার অ িনিহত অথ উপলি
করেত পােরিন। এবার ঠা া মাথায় ধাঁধাটা পে বুঝেত পারল অস ব একটা
কথা বলা হেয়েছ এখােন।
াভািবক িনয়েম একটা েঘা ার এক লােফ পেনেরা হাত র অিত ম করার
কথা না। যিদ ধেরও েনয়া যায়, েহঁয়ািলর জ নােসর িবন ইউ ফ এটা
িলেখেছন তাহেলও সম া আেছ। েঘা াটা যিদ একলােফ পেনেরা হাত েযেত
পাের তাহেল ই লােফ ি শ হাত যাবার কথা। সম াটাও ওখােনই। সাধারনত
এক হাতেক যিদ একফু ট ধরা হয় তাহেল হয় ি শ ফু ট। অথাৎ ি শ ফু ট সামেন
এিগেয় েযেত বলা হেয়েছ কিফন েথেক। িক েসটা অস ব। কারণ এখান
েথেক সামেনর েদয়ােলর র সেবা িবশ ফু ট। ি শ ফু ট েযেত চাইেল
েদয়াল ফু ঁে েযেত হেব। আ া, এখােন িক েসই ইি তই করা হেয়েছ? অথাৎ
েদয়ােলর িঠক ওপােশই লুকেনা আেছ ে জার?
সাইেফর মন মানেত চাইল না এই সাদামাটা যুি । ব াপারটা এত সহজ হেব
না। িচরকু টটা প েল এই িচ াটাই েয কারও মাথায় আসেব আেগ। েসে ে
নােসর িবন ইউ েফর এতটা েহঁয়ািল করবার েয়াজন িছল না।
একটা বল আইিডয়া মাথায় েখেল েগল। অেনকটা “ডু ব মা েষর খ কু েটা
আঁকে ধরা” টাইপ। িক এেকবাের িকছু না করার চাইেত অ ত িকছু েতা
করা ভাল। সাইফ কিফন েথেক সামেনর িদেক এিগেয় েগল।
আজকালকার আধুিনক অেনক ভবেনই েদখা যায় আগ ক দরজার সামেন
দাঁ ােলই য়ংি য়ভােব খুেল যাে েসটা। দরজার সামেন এক ধরেনর
ে শারপ াড থােক। েকউ ে শারপ ােডর উপের দাঁ ােল চাপ েলেগ
েমকািনজম চালু হেয় দরজা খুেল যায়। াচীন িমশরীয়রা যুি েত অেনক
অ াডভা িছল, তা বলাই বা ল । এই িপরািমেড েঢাকার দরজা েলােত েয

ধরেনর েমকািনজম ব াবহার করা হেয়েছ েসটাই সা েদয় তােদর উ ত
সভ তার। েসই িহেসেব চারহাজার বছর আেগ ে শারপ াড আিব ার হওয়া
িবিচ িকছু না। সাইেফর মেন ীন একটু আশা েবঁেচ আেছ, এখােন হয়ত ওই
ধরেনর েকােনা যুি ব াবহার করা হেয়েছ। সামেন এিগেয় েগেল েকােনা
ে শারপ ােড চাপ েলেগ য়ং ীয়ভােব খুেল যােব েগাপন েকােনা দরজা।
সাইফ ধীর পােয় এিগেয় েগল, এেকবাের েদয়াল পয ।
ঘ ঘ শ কের আেগর মত একটা দরজা খুেল যােব-আশা কেরিছল সাইফ।
িক
েমর েকাথায় িব মা পিরবতন না েদেখ আশাহত হল না েতমন।
আেগই জানত, এটাও হবার নয়। এত সহেজই ে জার েবর করা েগেল েস েলা
লুেকােনা েকােনা অথই হয় না। নােসর িবন ইউ ফ তার েমইেল কেনেলর
উে ে
ধু ধু বেলনিন, “ে জার েলা খুঁেজ েপেত হেল বুি মান কারও
েয়াজন প েব েতামার”।
েদয়ােলর কাছ েথেক সের এেস একটা পাথুের েবিদর উপের বেস ধাঁধাটা িনেয়
ভাবেত বসল সাইফ। পরবতী আধঘ া ও ভুেল থাকল ও এই মু েত সহ া
াচীন এক অ ুতুে িপরািমেডর অভ ের বেস আেছ।
এক সময় াশলাইেটর আেলা িটপ িটপ কের বলতা কাশ করেল সাইফ
বুঝেত পারল, এবার যাবার সময় হেয়েছ। াশলাইট িনেভ েগেল েবশ ভালই
িবপদ হেব।
েশষবােরর মত পুেরা েচ াের েচাখ বুিলেয় িচরকু টটা ভাঁজ কের পেকেট
রাখল। দরজা েটা আেগর মত ব কের িপরািমড েথেক েবিরেয় এল। িফের
চলল েহােটেলর উে ে ।
হতাশা িকছুটা হেলও কেমেছ। এেকবাের খািলহােত িফরেত হয়িন। অ ত
একটা সূ েপেয়েছ কাজ করবার জ । এখন এই ধাঁধার সূ ধেরই এেগােত
হেব ওেক।

েহােটেল যখন িফরল তার েবশ আেগই মধ রাত েপিরেয় েগেছ।

পাঁচ
েহােটেল িফের আবারও শাওয়ার িনেয়েছ সাইফ। িবছানায় েয় গ াগি
িদেয়ও লাভ হয়িন। ঘুম আেসিন। েশষ পয িবর হেয় বারা ায় এেস রিকং
েচয়াের বেস লেছ। েচাখ ব কের ধাঁধাটা িনেয় েভেব যাে । সামেন
িবশাল নীলনদ েথেক শীতল বাতােসর এক একটা ঝাপটা গােয় চমৎকার
আরামদায়ক পরশ বুিলেয় যাে । ঘুম চেল আসেছ। এখােনই বা ােদর মত
েদাল েখেত েখেত ঘুিমেয় প েব বেল িঠক করল সাইফ।
ায় ঘুিমেয়ই পে িছল, এমন সময় কিলংেবেলর েবরিসক আওয়ােজ ত া
েকেট েগল সাইেফর। একই সােথ িবি ত এবং িবর হল ও।
েজা া
কু ঁচেক েগেছ। ির ওয়ােচর িদেক তািকেয় েদখল েপৗেন েটা বােজ।
এর রােত আবার েক এল?
েচাখ ডলেত ডলেত দরজার সামেন চেল এল সাইফ। িক-েহােল েচাখ রাখেতই
ম সািভেসর ে স পরা একজনেক দাঁি েয় থাকেত েদখা েগল। জ রী েকােনা
েমেসজ হেত পাের েভেব দরজা খুেল িদল সাইফ। িক এরপর যা ঘটল তাঁর
জ েমােটও ত িছল না ও।
দরজা েখালার সােথ সােথই িতনজন েলাক ওেক েঠেল েম ঢু েক প ল।
সামেনর জেনর হােতর িপ লটা েলালুপ দৃি েমেল তািকেয় আেছ ওর িদেক।
ম সািভেসর ে স পরা েলাকটা দরজা লািগেয় িদল। তৃতীয় ব ি েক এেদর
দলেনতা মেন হে । েস েপছেন হাত েবঁেধ েবশ আেয়শী ভি িনেয় দাঁি েয়

আেছ িপ লধারীর পােশ। তােক েদেখই সবচাইেত েবিশ অবাক হেয়েছ
সাইফ। এই েলাকটার পােশ বেসই গত কেয়কিদন ধের ম ভূিম চেষ েফেলেছ
ও।
‘অবাক হবার িকছু েনই িম. সাইফ। এটাই িনয়ার িনয়ম। কাউেক িব াস
করেত েনই!’ হাসেত হাসেত বলল েছা দলটার েনতা েমাবারক িসি িক।
সাইফ িকছু বলল না। একরাশ ঘৃনা িনেয় তািকেয় আেছ।
‘যাকেগ, এবার কােজর কথা আসা যাক।’ আবার বেল উঠল েমাবারক।
‘আপিন এখন আমােদর সােথ এক জায়গায় েব ােত যােবন।’
সাইফ েভতের েভতের ৈতির হেয় েগল। েমর পুেরা অব াটা মাথায় িনেয়
িনেয়েছ। ঝে র েবেগ চলেত
কেরেছ ওর মি । শ র িতটা ন াচ া
যাচাই কের েদখেছ। একটা েযােগর অেপ া। তেব েমাবারেকর পেরর
কথােতই পিরক নাটা েঝের েফলেত হল।
‘েকােনা রকম েবগ বাই করার েচ া করেবন না িম. সাইফ। তাহেল আপনার
িকছু েহাক বা না েহাক িমস মাইয়ার কী হেব বলা যাে না।’ আবারও
কু ৎিসত হািস ফু েট উঠল েমাবারেকর েচহারায়।
‘ মাইয়ােক কী কেরেছা েতামরা?’ ভারী েমেঘর মত থমথেম েশানাল
সাইেফর গলা।
‘এখেনা িকছু কিরিন, তেব করা হেব িকনা েসটা িনভর করেছ আপনার উপর।
ভালয় ভালয় আমােদর সােথ েগেলই িকছু করা হেব না তােক।' একটু
িবরিত,'আপনার ব াক াউ আমরা েচক কের েদেখিছ। আপনার মতা
স েক আমােদর ভাল ধারণা আেছ। েসজ ই েকােনা ঝু ঁিক েনইিন। আশা কির
ব াপারটা বুঝেবন?’ িব পা ক েমাবারেকর গলা।
“আপনার ব াক াউ

আমরা েচক কের েদেখিছ।” কথাটা সাইেফর মি ে

েবশ ভালভােবই েখাঁচা িদেয়েছ। এরা কারা? এই িমশর েথেক বাংলােদেশর
এক এ আিম অিফসােরর ব াক াউ েচক করবার মত মতা এরা েকাথায়
েপল। েমাবারেকর পিরচয়ই বা কী? সাধারণ এক গাইড িকভােব অ হােত
ফাইভ ার েহােটেল ঢু েক প বার মত সাহস পায়? এেদর পিরচয় যাই েহাক
না েকন, এেদর হাত েবশ ল া।
আেরা িকছু হয়ত ভাবত সাইফ। েছদ প ল েমাবারেকর গলায়। ‘আপিন এখন
আমােদর সােথ াভািবকভােব েবিরেয় যােবন। েহােটল িসিকউিরিটর দৃি
আকষেনর েকােনা েচ া েযন করা না হয়।’
সাইফ িকছু বলল না। এেদর সােথ আপাতত ঝােমলায় জ ােনার ই া েনই।
এেদর আসল পিরচয় জানা জ রী। তার চাইেতও েবিশ জ রী মাইয়ােক
উ ার করা। তবুও েশষবােরর মত একটা
করল, ‘কী চাও েতামরা?’
েহেস উঠল েমাবারক। ‘আপিন েবাকা, এটা আমােদর িব াস করেত বলেবন
না। আপিন িঠকই জােনন কী চাই আমরা। যাকেগ, অেনক েখাশগ হল, নাও,
েগা অ ােহড।’
সােথ সােথ িপ লধারী ওর পােশ চেল এল। িপ লটা েকােটর পেকেট ভের
েভতর েথেকই ওর িদেক তাক কের রাখল।
হািস েচেপ সামেন এেগােলা সাইফ। েকােটর পেকট েথেক িপ ল ধের রাখাটা
েতমন কাযকর েকােনা প িত না, থমবার ল
হেল ি তীয়বার লী
করার জ পেকট েথেক িপ ল েবর করবার আেগই জান েবিরেয় যাবার
স বনা আেছ, যিদ িতপ হয় সাইেফর মত েকােনা কমাে া।
ম েথেক েবিরেয় িলফেটর িদেক এেগােলা ওরা। পাশাপািশ িপ লধারী আর
সাইফ। েপছন েপছন বািক জন। কােরা েদেখ েবাঝার উপায় েনই এেদর
মেধ আসেল একজনেক িকড াপ করা হেয়েছ।

েহােটেলর লিবেত েলাকজন েনহােয়ত কম না। এই ধরেনর েহােটেল
সারারাতই মা ষজেনর আনােগানা থােক।
লিব পার হেয় াইভওেয়েত চেল এল ওরা। েমাবারেকর েসই ল া
েরাভারটাই পাক করা। েসিদেকই িনেয় েগল ওরা ওেক। েমাবারক 'পা এিগেয়
িগেয় গাি র েপছেনর দরজা খুেল ইশারা করল েভতের ঢু েক প ার।
গাি েত ওঠার িঠক আগ মু েত েথেম দাঁ াল সাইফ।
‘ মাইয়া িকংবা ওর বাবার যিদ িকছু হয়, আিম েতামােক ছা ব না,
েমাবারক। েয়াজেন পৃিথবীর েশষ া পয ধাওয়া করব েতামােক। কথাটা
মাথায় ভাল মত ঢু িকেয় নাও।’ িহম শীতল সাইেফর ক । কথাটা বেলই আর
েদরী করল না, উেঠ প ল গাি েত।
সবাই উেঠ বসেতই গাি চলেত

করল।

গত কয়িদন ধের একটু একটু কের কায়েরা শহেরর ম াপ েমাটামুিট মুখ কের
েফেলেছ সাইফ। কােজই িক ু ন েযেতই ওেক েকাথায় িনেয় যাওয়া হে েস
ব াপাের একটা ধারণা করেত পারল।
কায়েরা শহেরর মাঝ িদেয় বেয় েগেছ নীলনদ। েযন পুেরা শহরটােক ভাগ
কেরেছ। এক অংশ েথেক অ অংেশ যাবার জ েবশ কেয়কটা ীজ
রেয়েছ। সাইেফর েহােটল নীল িহলটনও এেকবাের নীল েঘেষ। ওেদর গাি টা
তাহরীর য়ার হেয় “৬ অে াবর” ীেজ উঠল। ীজ পার হেয়ই বাঁ িদেক
েমা িনল গাি । অবাক হল সাইফ, কারণ এখন েযিদেক ওরা যাে তােত
কের “৬ অে াবর” ীজ িদেয় পার না হেয় “কাসর আল নীল” ীজ িদেয় নদী
পার হওয়া অেনক সহজ িছল। েবশ অেনকটা পথ ধু ধু ঘুেরেছ ওরা।
ব াটােদর কা েদেখ েকৗতুক অ ভব করল সাইফ। ওরা চাইেছ অযথা
েঘারাঘুির কের সাইফেক িব াি েত েফেল িদেত, েযন ও ধারণা করেত না
পাের ওেক েকাথায় িনেয় যাওয়া হে । িকেসর জ এত লুেকাচুির?

েবশ িকছু ন পর িচি য়াখানা েদেখ বুঝেত পারল ওরা এখন িগজার
কাছাকািছ চেল এেসেছ। বাি ঘর পাতলা হেয় আসেছ।
আচমকাই একটা েদাতলা বাি র সামেন ঘ াঁচ কের ে ক কষল ল া
েরাভারটা। সাইফেক েবেরােত ইশারা করল েমাবারক। িপ লধারী গাি েত
বেসই পেকট েথেক েবর কের িপ লটা ওর িদেক তাক কের েরেখিছল। এখন
েসটা নািচেয় ভয় েদখাবার য়াস েপল।
বাি র েভতের েবশ করল সাইফ। েভতের েঢাকার আেগ েগেটর মুেখ একটা
সাইনেবাড েদখেত েপেয়িছল। অ কাের েলখা েলা প েত পােরিন।
েবশ ব স একটা েম এেস দাঁ াল ওরা। বাি েত ঢু কেতই এই ম। এই
বাি র প াটানটা িঠক আবািসক বাি র মত না। েযন একটা অিফস। এই
মটাও অিফেসর আদেলই সাজােনা। একটা ফাইল েকিবেনট, আর যাক েদখা
যাে । েমর মাঝখােন েবশ ব একটা েসে টািরেয়ট েটিবল। এপােশ েটা
সাধারন আর ওপােশ একটা ইেভ ল েচয়ার। ওপােশর েচয়ারটােত একজন
মা ষ বেস আেছ। বয়স চি েশর েকাঠায়। া েতমন একটা ভাল না।
েচায়ােলর হা েঠেল েবিরেয় এেসেছ। তেব েচহারার িন ুরভাবটা বেল িদে
এই েলাক গােয় েজার রােখ। েদেখ েন মেন হে এই-ই নােটর
। িক
একটা ব াপার ল কের অবাক হেয় েগল সাইফ। েলাকটােক েকন েযন ওর
েচনা েচনা মেন হে । যিদও তা হবার নয়। কায়েরায় যতিদন ধের আেছ
তাঁর মেধ একবারও েয ও েলাকটােক েদেখিন এব াপাের িনঃসে হ সাইফ।
'ওেয়লকাম, িম.সাইফ। আমার েলােকরা আপনার সােথ খারাপ ব াবহার
কেরিন েতা?' খুিশ খুিশ গলায় বলল েচয়াের বসা েলাকটা।
'এসেবর মােন কী?' শা

ের জানেত চাইল সাইফ।

'মােনটা েতা এত েন বুেঝ েফলার কথা আপনার। আিম েতা অ ত েতামােক
েবশ ভালই বুি মান মেন করতাম!'

'ভা ােমা না কের েসাজাসা া জবাব দাও।
িকড াপ কেরেছা েকন?'

মাইয়া আর তার বাবােক

'আপনােক টাইট িদেত মাইয়া একাই যেথ । ধু ধু বুে ােক ধের ঝােমলা
পাকাব েকন? তেব েযন পুিলশেক খবর না েদয় েসজ িকছুটা ভয় েদখােনা
হেয়েছ তােক। েতমন িকছু না, কিরম েবাধহয় েবিশ েজাের মােরিন, তাই না?'
পােশ দাঁ ােনা িপ লধারীর িদেক তািকেয় েকৗতুক করল েলাকটা।
অজাে ই েচায়াল শ হেয় েগল সাইেফর।
আবারও েলাকটা কথার েখই ধরল। এবার সে াধন পাে বলল, 'সাইফ,
আমােদর ে জার চাই। ওটা িদেয় িদেলই েতামােদর েছে েদয়া হেব।'
সাইফ আেগই আ াজ করেত েপেরিছল এরা কী চায়। তেব ে জােরর খবর
এরা িকভােব েপল েসটা এক রহ ।
'েতামােদর পিরচয় জানেত পাির িক?'
' ম পােরা, েযেহতু িকছু ন পরই তুিম আমােদর েকৗতুহল েমটােব েসেহতু
েতামার েকৗতুহল েমটােনা আমােদর দািয়ে র মেধ ই পে । এটা একটা গাইড
এেজ ী। গাইড ভা া েদয়া হয় এখােন।'
সাইফ ঘুণা েরও কথাটা িব াস করল না। ব া া ক ের বেল
উঠল,'আজকাল গাইেডর এতই অভাব েয,
াপা া িদেয় কাজ চালােত
হে !'
হািস মুেছ েগল েলাকটার েচহারা েথেক।
এমন সময় আচমকা সাইফ িচেন েফলল সামেন দাঁ ােনা েলাকটােক।

ছয়
আজ েথেক ায় বােরা বছর ধের বাংলােদশ আিমর ইে িলেজ উইং
এর টপ িসে ট ফাইেল একটা ছিব সযে রাখা আেছ।
ায় বােরা বছর আেগ শাহজালাল ই ার াশনাল এয়ারেপাট (তৎকালীন িজয়া
আ জািতক িবমানব র) েথেক এক িবেদশীেক বাংলােদশ ত াগ করার সময়
ে ার করা হয়। তার গ ব িছল আেমিরকা। অেনকটা ৈদবভােবই তার
ি ফেকেস েগাপন একটা ক াটেমে র স ান পায় কা মস অিফসাররা।
েসখােন খুঁেজ পাওয়া েগল একটা ফাইল। খিতেয় েদখা েগল, তার মা িকছুিদন
পরই বাংলােদেশ অ ি ত হেত যাওয়া এক আ জািতক সে লেনর স ুন
িডেটইলস রেয়েছ েসই ফাইেল। ওই সে লেন কেয়কিট উ ত েদেশর
রা ধানরাও েযাগ েদেবন।
ব াপারটা আয়ে র বাইের চেল যাে
েদেখ কা মস অিফসাররা
এনএসআইেক খবর েদয়। তারা েসই িবেদশীেক িনেজেদর িজ ায় িনেয়
িজ াসাবাদ কেরও
পূন িকছু জানেত ব াথ হয়। েশষপয েকসটা
ইে িলেজ উইং এর হােত চেল যায়। েসখােন অত াধুিনক প িতেত
ই ােরােগশন কের জানা যায়, এই িবেদশীর নাম ইউির েকালম ান। তােক
পাঠােনা হেয়েছ অ ি তব সে লেনর িডেটইলস জানার জ ।
এতটু কু জানা েযেতই কূ টৈনিতক পযােয় চাপ আসেত
করল ইউির
েকালম ানেক েছঁে েদবার জ । একিট পার পাওয়ার সরাসির হ ে প কের
ইউিরর মুি র ব াপাের। েছে িদেত হয় ইউিরেক। তেব েছে েদবার আেগ
েশষবােরর মত ই ােরােগশন কের ইে িলেজ উইং। জানেত পাের, ইউির

মূলত কার হেয় কাজ করিছল।
এই মু েত সাইেফর সামেন েয বেস আেছ, েস আর েকউ নয়, ইউির
েকালম ান!
সাইফ ইে িলেজ উইং এর ফাইেল ইউিরর ছিব েদেখেছ, েসই সােথ
পিরচয়টাও। এেদর সিত কােরর পিরচয় জানেত েপের েভতের েভতের
িশউের উঠল সাইফ। ভয়ংকর অসহায় েঠকল িনেজেক। ও একা একা কী
করেত পারেব এই মহা শি ধর িতপে র িব ে ? তেব আপাতত একটা
কাজই করার আেছ, ও েয ভ েক িগেয়েছ েসটা এেদর িকছুেতই বুঝেত েদয়া
যােব না।
‘বাংলােদেশ ধরা খাবার পর েথেক েতামার কতারা এখােন, এই
াপা ােদর
মােঝ িনবাসন িদেয়েছ বুিঝ, ইউির েকালম ান?’ বাঁকা হািস িনেয় বলল সাইফ।
ভয়ানকভােব চমেক উঠল ইউির। হািসটা আেগই মুেছ িগেয়িছল, এবার
েসখােন িনেকর জ েযন ভীিত ছাপ েফেল েগল। পর েণই সামেল িনেয়
বলল, ‘িকভােব িচনেত পারেল?’
‘আমার ব াপাের েখাঁজ খবর কেরেছা আর এটা জােনা না, আিম ইে িলেজ
উইং এ িছলাম? ওই েয যারা েতামােক েপঁিদেয় কথা বার কেরিছল!’ এবারও
হা ল সাইেফর েচহারা।
তামােট মুখটা রােগ লাল হেয় েগল ইউিরর। েম উপি ত বািক সবাই
েবাকার মত ওেদর কথা নেছ। েসিদেক ল কেরই হয়ত এবারও িনেজেক
সামেল িনল ইউির।
‘যাক, িচনেতই যখন েপেরেছা, ভালই হল। আর লুেকাছাপার দরকার েনই।
এবার তাহেল বুঝেত পারছ িন য়ই, কতব গা ায় পে েছা তুিম?’
‘গা ায় আিম পে িছ নািক তুিম, ইউির? তুিম এখােন কী করছ? িন য়ই

শাি িহেসেব পাঠােনা হেয়েছ? স বত এই ে জার হাে র আইিডয়াটা
হারােনা স ান পুন াের কােজ লাগােত চাইেছা, তাই না?’ সাইফ যথা স ব
ে িপেয় িদেত চাইেছ ইউিরেক। তােত কের একটা েযাগ েপেলও েপেত
পাের।
ফাঁেদ পা িদল না ইউির। ঠা া গলায় বলল, ‘েতামােক যা েভেবিছলাম, তুিম
তাঁর চাইেতও াট। ওভার াট। িক জােনা, ওভার াটেদর পিরণিত ভাল
হয় না কখেনা?’
‘ ম, জািন, েতামােক েদেখই বুঝেত পারিছ!’
েহেস উঠল ইউির। নাহ, তুিম েতা ব েবয়ারা েহ! যাকেগ, ে জােরর স ান
বেল দাও। েছে েদই েতামােদর। ঝােমলা বাি েয় লাভ েনই, তাই না?’
কু মার রােয়র ছ াটা মেন পে েগল সাইেফর। এক দানব েগােবচারা
টাইেপর এক েলাকেক ধাওয়া করেত করেত ছ া কাটেছ, “ভয় েপেয়া না, ভয়
েপেয়া না, েতামায় আিম মারেবা না!”
এখনকার পিরি িত অেনকটা েতমনই বলা চেল। ে জার যিদ সাইফ িনেজর
ঘাে কের বেয় এেন এেদর সামেন রােখ, তবুও এরা ওেক বাঁচেত েদেব না।
ই ওেঠ না।
‘আ া, ে জােরর খবর েতামরা েপেল িক কের?’
েখাঁচাি ল সাইফেক।

টা অেনক ন যাবতই

‘নােসেরর ব াপাের একটা িরউমার েবশ আেগ েথেকই চিলত িছল েয েস
ম ভূিমেত
ধন খুঁেজ েপেয়েছ। তার উপের অেনেকই নজর েরেখিছল।
েসই নােসেরর মৃতু র এক স াহ েযেত না েযেতই যিদ এক িবেদশী এেস তার
একমা উ রািধকারীর সােথ ম ভূিমেত েঘারাঘুির করেত থােক তাহেল
িন য়ই ইেয় ইেয় চার েমলােত অ িবধা হবার কথা না। তুিম এয়ারেপাট

েথেক েনেম নােসেরর বাি েত যাবার সােথ সােথই েলাকাল গ াং-এর েচােখ
পে িগেয়িছেল। তারাই তথ টা আমােদর কােছ িবি কের েদয়। এরপর
যখনই জানলাম তুিম গাইেডর েখাঁজ করছ, আমার কাজ সহজ হেয় যায়।
আিমই েমাবারকেক পাঠাই েতামার কােছ। আমার েলাক েতামার উপর চি শ
ঘ া নজর েরেখিছল। েসটা অব েতামার জানার কথা না। েহােটেল
আমােদর িনজ েলাক আেছ। আজ যখন জানলাম েমাবারক েতামােক নািমেয়
েদবার পরই তুিম আবার েবিরেয় পে েছা, সােথ সােথ েমাবারকেক েতামার
িপছু িনেত বিল। তুিম ওই িপরািমড েথেক েবিরেয় আসার পরই ও েঢােক।
িক বলাই বা ল , িকছুই পায়িন ও। েকাথায় লুিকেয় েরেখেছা ে জার?’
‘েতামার মাথােমাটা গাইড িক বেলেছ, আিম কত ন িছলাম িপরািমেডর
েভতের?’
‘ ম, একঘ ার িকছু েবিশ।’
‘েতা, তুিম িকভােব ভাবেল এক ঘ ার মেধ আিম একা একা ে জার লুিকেয়
েফলব?’
‘তুিম িনেজ না লুকােলও ওটা িন য়ই েকাথাও না েকাথাও আেছ। আর তুিম
জােনা, েকাথায় খুঁজেত হেব।’
‘আমার ব াপাের েতামার ভাল ধারণা েদেখ আিম গিবত! িক এরকম ধারণা
েতামার িক কের হল?’
‘েমাবারক আমােক বেলেছ, ওই িপরািমেড িদঘিদন যাবত মা েষর পােয়র
ছাপ পে িন। অথাৎ ে জার চুির হয়িন। তারমােন ওখােনই েকাথাও লুকেনা
আেছ।’
‘েমাবারকেক এতটা িব াস করেছা েকন? ব াটা েতা েতামােক াফও িদেত
পাের। একাই সব ে জার েমের েদয়ার ধা া!’

িতেরাধ করার সময় েপল না সাইফ। তার আেগই ছুেট এেস ওর েচায়ােল
ঘুিষ বিসেয় িদল ইউির। সােথ সােথই েঠাঁট েকেট র গ ােত
করল।
‘েতামার েবালচাল অেনক স কেরিছ, সাইফ। আজেকর রাতটা সময় েদয়া
হল। কাল সকােলর মেধ যিদ আমােদর ে জােরর স ান না দাও তাহেল
েযেকােনা পিরণিতর জ আিম দায়ী থাকব না। েতামােক েযাগ েদয়া
হেয়িছল, তুিম নাওিন।’ িচিবেয় িচিবেয় কথাটা বেলই ইশারা করল সাইফেক
িনেয় েযেত।
ইউিরর কথা েশষ হেতই ওেক আবারও িপ েলর মুেখ ধা ােত ধা ােত িনেয়
যাওয়া হল। এবার েমাবারক একাই এেসেছ ওর সােথ। একটা কিরেডার ধের
যাে ওরা।
মুখ খুলল েমাবারক, ‘বেসর সােথ হাংিক পাংিক কের েবেঘাের মারা প ার কী
দরকার, িম ার সাইফ। তার কােছ আপিন িনতা ই িশ ।’
‘তুিম ইউিরর আসল পিরচয় জােনা?’
‘ ম, ধু আিম একাই জািন।’
‘ েন খুিশ হলাম। যাকেগ, েতামার বসেক বেল িদও, আমার গােয়
অ ায়ভােব েকউ হাত তুলেল আিম েসটা ভুিল না।’
েহা েহা কের েহেস উঠল েমাবারক। ‘আমার বলার দরকার প েব না। আপিন
কাল সকােল িনেজই বলেত পারেবন।’
‘ওর সােথ কাল সকােল স বত আিম েদখা করেত পারব না। আমার জ রী
িকছু কাজ আেছ!’
আবারও গলা েছে েহেস উঠল েমাবারক। সাইফও হাসল। তেব ওর হািসটা
েদখেল েমাবারেকর হািস ব হেয় েযত।

কিরেডােরর েশষমাথায় েপৗেছ কােপট সরােতই একটা াপেডার েদখা েগল।
খুলেতই নীেচ একটা কােঠর িসঁি েনেম েগেছ। ওখান িদেয় েনেম প ল ওরা
’ জন। এখােনও এক িচলেত কিরেডার েদখা যাে । ওমাথায় েছাট একটা
েমর দরজা। েলাহার িশক িদেয় বানােনা। এটা আেগ েসলার িছল। এখন
বি িশিবর বানােনা হেয়েছ।
চমৎকার! ভাবল সাইফ।
েমাবারক তালা খুেল ধা া িদেয় সাইফেক েভতের ঢু িকেয় িদল।
ঘের েলাহার একটা কট ধু। ওখােন বেস িছল মাইয়া। সাইফেক েভতের
ঢু কেত েদেখ উেঠ দাঁ াল। েচহারায় একরাশ িব য় িনেয় বলল, ‘আপনােকও
ধের এেনেছ ওরা?’
‘েসিদন আপনােদর বাি েথেক চেল আসার পর েতা আর েদখাই হল না। তাই
েদখা করেত চেল এলাম!’ হািসমুেখ জবাব িদল সাইফ।
সাইেফর রিসকতা শ করল না মাইয়ােক। মা কেয়ক ঘ ার ি াই
েমেয়টার মুখ েথেক লাব েযন েষ িনেয়েছ। এতটু কু হেয় েগেছ মুখটা।
‘আপনার বাবার কী অব া?’ িসিরয়াস হল সাইফ।
মুেখর কােলা ছায়াটা আেরা গা হল মাইয়ার। ‘আমােক ধের আনার সময়
বাবা বাধা িদেত িগেয়িছল, তখন একজন িপ েলর বাঁট িদেয় মাথায় আঘাত
কের। ান হািরেয় েফেল বাবা। এরপর কী হেয়েছ জািন না।’
‘িকছুই হেব না, ইনশাআ াহ।’
‘এরা কী চায়?’
‘ে জার।’
‘কারা এরা, জােনন আপিন?’

মাথা ঝাঁকাল সাইফ।
‘কারা এরা?’
‘েস াল ই িটিটউট অফ ইে িলেজ অ া ে শাল অ াসাইনেম স।’
‘মােন?’ েবাকার মত তািকেয় আেছ মাইয়া।’
‘মােন,’ মুচিক হাসল সাইফ, ‘েমাসাদ!’
‘েমাসাদ!’ আতেক উঠল মাইয়া।
‘ ম, ইসরাইেলর েগােয় া সং া, যােদরেক এসিপওনাজ জগেত
‘লাইেস ধারী খুনী’ বলা হয়। তেব আমার ধারণা েমাসাদ এই ব াপাের
সরাসির স ৃ না। এখানকারইনচাজ ইউির েকালম ান েমাসােদর একজন
িফ এেজ িছল আেগ। বােরা বছর আেগ বাংলােদেশএকটা িমশেন িগেয়
ধরা পে যায়। পের কু টৈনিতক চােপ মুি েপেলও স বত ওেক েড জবিদেয় িমশের পািঠেয় েদয়া হয়। ইউির এখন চাইেছ এই ে জার উ ার কের
েসই হারােনাস ান পুন ার করেত। িফে কাজ করার সময় েপিরেয়
এেসেছ েলাকটা, তেব ে জারেমাসােদর হােত তুেল িদেত পারেল েমাসােদর
অেনক ব পেদ অিধি ত হেত পারেব েস। এজ ই এেকবাের মিরয়া হেয়
েগেছ।
অব েমাসােদর সরাসির স ৃ তা না থাকেলও তােত আমােদর িবেশষ
েকােনা লাভ হে না। েমাসােদর েনটওয়াক েস িঠকই ব াবহার করেত
পারেব। েযেহতু েস-ইিমশর াে র ইনচাজ, েসেহতু কাউেক জবাবিদিহও
করেত হেব না তার। ইউির তার শি র পুেরাটাই ব াবহার করেব। সব
িমিলেয় পিরি িত েবশ েঘালােট।’
‘ ম, িক এই েলাকটা েমাসােদর জ ে জার উ ার করেত চাইেছ-েসটা
ভাবেছন েকন? িনেজর জ ও েতা করেত পাের।’

‘েমাসাদ স েক আপনার ধারণা েনই েদেখই বলেত পারেছন এটা। আপনার
ধারণা ইউির ে জার উ ার করেত পারেলও এই টাকা েভাগ করেত পারেব?
সেবা এক স াহ সময় লাগেব েমাসােদর ব াপারটা েটর েপেত, এরপর...’
ইে কেরই বাক টা অসমা রাখল সাইফ।
িচ ায় ডু েব েগল মাইয়া। ওেক খািনক সাহস েদবার জ সাইফ আবারও
বলল, ‘আমােদর জ আেরকটা াস পেয় অব আেছ। ইউির এখােন
একজন গাইড এেজি ব বসায়ীর কাভার িনেয় আেছ। যারা এখােন কাজ
করেছ তারা সবাই ানীয় েলাক। ধুেমাবারক ছা া আর েকউই ইউিরর
আসল পিরচয় জােন না। তরাং আপাতত আমােদর েমাকােবলা েকােনা
হাইিল ে ই িসে ট এেজে র সােথ করেত হে না। যিদও ইউিরেক েছাট
কের েদখার অবকাশ েনই।’
‘ ম,’ চুপ েমের েগল মাইয়া। একটু পর জ ির িকছু মেন পে েগেছ এমন
ভি েত বলল, ‘ওহ আসল কথাই েতা িজে স করা হল না, ে জার
েপেয়েছন?’
‘নাহ।’
‘না মােন? ে জার েকাথায় যােব?’
‘যায়িন েকাথাও। আপনার চাচা েকাথাও লুিকেয় েরেখেছন, েসই সােথ অ ুত
িকিসেমর একটা ধাঁধাও েরেখ েগেছন।’
‘িঠক বুঝলাম না।’

েকাঁচকাল মাইয়া।

সব খুেল বলল সাইফ। ধাঁধাটাও বলল। ধাঁধা েলখা কাগজটা অব েহােটল
েম আেছ।
‘এটা আবার িক রকম ধাঁধা?’ ধাঁধা
উেঠ েগল েমেয়টার।

েন য়ংি য়ভােব

েজা া কপােল

‘েসটা আপনার মর ম চাচাই ভাল বলেত পারেবন।’
‘নােসর চাচা ি লােরর েপাকা িছেলন। এমনিক আপনােদর বাংলাভাষার
েগােয় া িসিরজ ‘েফলুদা’ ও তাঁর ব াি গত পাঠাগার দখল কেরিছল।
ইংেরিজ অ বাদ।’
‘যাক, তাও ভাল, েফলুদা টাইপ ধাঁধা িলেখ যানিন। “মুে া হল বুে াগাছ”!
অব েযটা েরেখ েগেছন েসটাও কম প াঁচােলা মেন হে না। তেব একটা
ধ বাদ তাঁর অব ই াপ । িতিন যিদ এই জিটলতা ৈতির না কের েযেতন
তাহেল ে জার এত েন েমাসােদর হােত চেল েযত।’
েবশ িকছু ন নীরেব েকেট েগল।
‘আ া আগামীকাল ওরা কী করেব আমােদর সােথ?’ মাইয়ার গলায় উৎক া
েঢেল জানেত চাইল।
‘কী আর করেব, টচার করেব। আমার উপর টচার কের যখন িবেধ করেত
পারেব না তখন আপনার উপর টচার
করেব।’ খুব াভািবক ভি েত
বলল সাইফ।
মাইয়ার মুখ কােলা হেয় েগল েদেখ েহেস েফলল সাইফ।
‘িচ া করেবন না। কাল পয এখােন বেস বেস মািছ মারার েকােনা ই াই
আমার েনই।’
‘তাহেল কী করেবন?’
‘এখান েথেক পালােত হেব।’
‘অস ব!’
‘েকাথায় েযন েনিছলাম, পৃিথবীেত এমন েকােনা ঘর েনই েযখান েথেক
পালােনা স ব না, িক আপনার কােছ অস ব মেন হে েকন?’

‘েসটা হেত পাের, তেব এই ঘর েথেক পালােলই সম ার সমাধান হেয় যােব
না।’
েকাঁচকাল সাইফ। ‘েকন?’
মাইয়া হাত িদেয় একিদেক ইশারা করল।
এই ঘরটা েসলার িহেসেব ৈতরী করা হেলও এেকবাের পুেরাটা মািটর নীেচ
নয়। েম আেলা বাতাস আসার জ ছােদর নীচ েথেক চার ফু েটর মত মািটর
উপের ৈতির করা হেয়েছ। এই বিধত অংেশ একটা াইলাইট রেয়েছ। ই
বাই ই ফু ট। একজন াভািবক মা ষ অনায়ােস গেল েবর হেয় েযেত
পারেব। তেব সম াটা হল, ওটা আর এখন াইলাইট েনই। েলাহার িশক
বসােনা হেয়েছ েগাটা কেয়ক। াইলাইটটা বাি র েপছেনর িদেক মুখ করা।
মাইয়া সােবক ওই াইলাইেটর িদেকই ইশারা কেরেছ।
‘কী ওখােন?’ বুঝেত পারল না সাইফ।
‘িনেজই িগেয় েদখুন।’
েলাহার কেটর উপর দাঁি েয় াইলাইট িদেয় বাইের তাকাল সাইফ। কেয়ক
মু ত িকছুই নজের এল না। ঘুটঘুেট আঁধাের ধু নীলাভ আকাশ েদখা যাে ।
একটু পর হঠাৎ কেরই আকাশ ঢাকা পে েগল। এরপর আবারও।
সাইফ এত েন ধরেত পারল ব াপারটা। ওেদর এই েসলাের বি কেরই া
হয়িন ইউির। েপছেনর এই অংশটা তুলনামূলক কম রি ত হওয়ায় পাহারাও
বিসেয়েছ। জন গাড টহল িদে । টহল িদেত িদেত এই াইলাইেটর কােছ
এেলই আকােশর পটভূিমেত তােদর েদহাবয়ব েচােখ প েছ।
‘ব াটা েকােনা ঝু ঁিক িনে

না!’ কট েথেক েনেম বলল সাইফ।

‘েসজ ই বললাম েয এই ঘর েথেক েবেরােত পারেলও ওেদর েচাখ ফাঁিক
িদেয় আমরা পালােত পারব না। আর বাি র সামেনর অংশ িদেয় পালােনা েতা

এেকবােরই অস ব।’
‘ ম, বাি র সামেনর অংশ িদেয় পালােনা অস ব। এত েলাকেক ফাঁিক েদয়া
যােব না।’ সায় জানাল সাইফও।
‘তাহেল এখন?’
‘উমম...ভাবেত হেব।’ বেলই সাইফ াইলাইট িদেয় বাইের তািকেয় রইল।
ওর ভি েদেখ মেন হেত পাের, াইলাইট িদেয় বুিঝ উদাসী ভি েত আকাশ
েদখেছ!
েবশ িকছু ন েকেট যাবার পর েযন মুিনঋিষর ধ ান ভা ল।
‘ ান েরিড!’ আচমকা বেল উঠল সাইফ।
‘িকেসর

ান?’

‘িকেসর আবার, পালােনার।’
‘আপিন এখেনা পালাবার ব াপাের আশাবাদী?’
‘িনরাশ হবার মত িকছু িক ঘেটেছ? যাকেগ, যা বিল মন িদেয়
ন। আিম
েয ানটা কেরিছ তার জ চুলেচরা সমেয়র িহসাব, ভাগ এবং েসই সােথ
আপনারও খািনক সহায়তা েয়াজন।’
‘আিম কী সহায়তা করব?’
‘সময় হেলই জানেত পারেবন। আপাতত চাইেল েয় িব াম িনেত পােরন।’
‘আর আপিন?’
‘আমােক এখন েথেকই কাজ

করেত হেব।’

‘কী কাজ?’
‘েলাহার িশক েলার একটা গিত করেত হেব।’

‘হাত িদেয়?’ ব

করল মাইয়া।

মাইয়ার ব া ক ভি টােক পা া িদল না সাইফ। ‘হাতিদেয় েতা অব ই।
আিম আবার পা িদেয় েতমন কাজ করেত পাির না!’
মাইয়া হয়ত আেরা িকছু বলেত চাইিছল, সাইফ েযাগ িদল না। পেকট
েথেক েবর কের আনল একটা চািবর িরং। সাইেজ কে আ ুেলর চাইেতও
েছাট হেব।
‘কী এটা?’
‘িমিন অি িটিলন গান।’ বেল চািবর িরেঙর এক া ধের েমাচ িদেতই িহস
িহস কের আ েনর েলিলহান িশখা েবেরােত লাগল। েলাহার কেটর একটা
পায়ায় িশখাটা ধরেতই েযন মাখেনর মত েকেট েযেত লাগল।
পায়াটা পুেরাপুির কাটল না সাইফ। িকছু অংশ েরেখ িদল, েযন টানপ েলই
খুেল আেস।
‘ও মাই গড!’
হাসল সাইফ।
‘েকাথায় েপেলন এটা?’
‘এ ধরেনর েছাটখাট িজিনস সােথ রাখেত হয়, ম াডাম।’
‘িক িশক কাটেত েগেল েতা গাডেদর েচােখ ধরা পে যােব।’
‘উ , প েব না। এখােনই সমেয়র চুলেচরা িহেসেবর

চেল আেস।’

মাইয়া হতভে র মত তািকেয় রইল সাইেফর িদেক।
আবারও মুচিক হাসল সাইফ। ‘বুঝেলন না েতা? দাঁ ান, বুিঝেয় বলিছ।’
সাইফ বলেত লাগল, ‘ াইলাইেটর ওপােশ খািনকটা ফাঁকা জায়গা আেছ

তারপরই বাি র েপছেনর বাউ াির ওয়াল। এই ফাঁকা জায়গাটােত টহল
িদে
জন গাড। ভালভােব ল করেল েদখেবন, িত িবশ েসেক পর
পর তারা পর রেক সকরেছ িঠক এই াইলাইেটর সামেন এেস।’ থামল
সাইফ।
‘ ম, তােত কী মান হয়?’
‘তােত মাণ হয় এই াইলাইটটা বাি র িঠক মাঝ বরাবর।’
মাইয়ার েচহারা েদেখই েবাঝা যাে েস িকছু েবােঝিন। সাইফ বেল েযেত
লাগল, ‘তারমােন ওরা পর রেক এই াইলাইেটর সামেন এেস স করবার
পর বাি র েশষ মাথায় িগেয় আবার ঘুের িফের আসেত থােক। এই দশ
েসেক তারা জেনই াইলাইেটর িদেক েপছন িফের থােক। আমােদর এই
দশ েসেক সময়ই েয়াজন। এই সমেয়র মেধ ই ধীের ধীের িশক েলা
কাটেত হেব।
‘ ম, ড আইিডয়া। তেব আেরকটা সম াও েতা আেছ। িশক না হয় ওেদর
অেগাচের কাটা েগল িক ওেদর অেগাচের েতা েবর হওয়া স ব না।’
সাইফ েহেস েফলল। ‘আপিন েতা েদখিছ এেকর পর এক সম া েবর কের
যাে ন। িচ ার িকছু েনই, ওটাও েভেব েরেখিছ। আপনােক সামা েহ
করেত হেব। আপাতত আপিন একটু িব াম িনেয় িনেত পােরন। কাল আবার
ঝি েপাহােত হেত পাের। রাত অব খুব েবিশ বািকও েনই।’
মাইয়া িকছু না বেল খােট িগেয় বেস প ল।
সাইফ িকছুটা এিগেয় িগেয় নজর িদল াইলাইেটর িদেক। ফাঁকা ওপাশটা। ঘন
আঁধার। খািনক বােদই আকাশটা মুহেূ তর জ েঢেক েযেতই সাইফ বুঝেত
পারল, গাড জন এইমা পর রেক স করল। পরবতী দশ েসেক তারা
াইলাইট েথেক েপছন িফের থাকেব।

েসেক পর কাজ
করল সাইফ। িমিন অি িটিলন গানটাচালু কের
একটা িশেকর এক াে ধরল। খুবই মৃ িহস িহস শে র সােথ েকেট েযেত
লাগল েলাহা। ছয় েসেক সময় িনল িশকটা কাটেত। কাটা হেতই সােথ সােথ
াইলাইেটর কাছ েথেক সের এল সাইফ। েলাহাটা এখন উ ােপ কমলা বণ
ধারণ কের আেছ। মেন মেন াথনা করল, ব াপারটা েযন গাডেদর কােরা
েচােখ ধরা না পে । ধরা প ল না। খািনক বােদ আবারও আকাশ েঢেক
েযেতই কােজ েনেম প ল সাইফ। আেগর িশকটার অপর া এবার কাটেত
লাগল। এবারও িনিবে ই কাটেত স ম হল। পুেরাপুির কােটিন। কেটর পায়ার
মতই সামা একটু অংশ েরেখ িদেয়েছ, েযন াঁচকা টােন খুেল আেস। েমাট
িতনটা িশক এভােব কাটেত পারেলই েবর হবার জায়গা েবিরেয় যােব। এর
েবিশ কাটা যােব বেলও মেন হয় না। এই অি িটিলন গানটার মতাখুবই
কম।
পরবতী দশ িমিনট অত সতকতার সােথ গাডেদর নজর বাঁিচেয় িশক েলা
েকেট েফলল সাইফ। একই সােথ সময়েয়র চুলেচরা িহেসবও রাখেত হে ।
এক েসেক এিদক ওিদক হেলই আ েনর িশখা েচােখ পে যােব গাডেদর।
কাজ েশষ হে ই াইলাইেটর কাছ েথেক সের এল। আপাতত আর
েকােনাকাজ েনই। এবার সকােলর অেপ া। কােজর মাঝখােন একবার িফের
তািকেয় েদেখেছ মাইয়া েদয়ােলর িদেক মুখ কের কেট েয় আেছ। েজেগ
আেছ না ঘুিমেয় পে েছ েবাঝা যাে না। এমন মানিসক অব ায় ঘুিমেয়
প ার কথা না। তেব আসেলই ঘুিমেয় প েল ব াপারটা সাইেফর জ
ইিতবাচক। তাহেল ধের েনয়া যায় েমেয়টা ওর উপর ভরসা করেত
কেরেছ। এই মুহেূ ত মেনর েজােরর িবক েনই।
***

েলাহার েগট েখালার আওয়ােজ ঘুম টু েট েগল সাইেফর। কাজ েসের েদয়ােল
িপঠ েঠিকেয়িছল, তােতই ঘুিমেয় পে েছ। েবিশ ন হয়িন, ব েজার
একঘ া। মাইয়াও শ েপেয় উেঠ বেসেছ। েছা েসলটায় কিরম এবং
আেরকজন েলাক েবশ করল এইমা । অপরজনেক আেগ েদেখিন সাইফ।
িকছুটা িচি ত হেয় প ল। বাি টােত েমাট কতজন েলাক আেছ জানা থাকেল
কােজ িদত। আরও আশংকার কথা আজ আর াঁ গান না, রীিতমত উিজ
িনেয় এেসেছ কিরম! ইজরাইেলর ৈতির সাবেমিশনগান। আকাের েছাট, সহেজ
বহনেযাগ এই ভয়াবফ মারনা েবশ জনি য়। কলাপসড অব ায় মা
সেতেরা ইি ।
‘জলিদ েবর হও,’ কিরম হােতর অ েনে ইশারা করল ওেদর, ‘বস অেপ া
করেছ েতামােদর জ ।
সাইফ জবাব েদবার আেগ পলেকর জ মাইয়ার িদেক তাকাল। েচােখেচােখ
কথা হেয় েগল জেনর। িতপে র মেনােযাগ সরােত সাইফ বলল, ‘েতামার
বসেক িগেয় বেলা, ে জােরর স ান আিম জািন না।’
‘ওসব ধানাই পানাই চলেব না,’ ে েপ েগল কিরম, ‘যা বলার বসেক িগেয়
বলেব।’
মাইয়া খাট েথেক নামার সময় পায়াটা িতপে র অেগাচের খুেল িনেয়
জামার হাতায় ভের েফেলেছ। েচােখর েকান িদেয় ব াপারটা ল করল
সাইফ। আর েদরী করার মােন হয় না। এবার আসল কােজ নামার সময় এেস
েগেছ।
‘িঠক আেছ, চেলা তাহেল, ইউিরেকই বলব সব,’ হাল েছে েদয়ার ভি েদখা
েগল সাইেফর মেধ ।
সাইফ আেগ মাইয়ােক যাবার েযাগ কের িদল। সবার আেগ মাইয়া,
এরপর ি তীয় েলাকটা, িতন না াের সাইফ, সবেশেষ কিরম লাইন ধের উপের

ওঠার িসি র িদেক এেগােলা।
সাইেফর িতিট েপশী ধ েকর িছলার মত টান টান হেয় আেছ। আর ফু ট
িবেশক সামেনই উপের ওঠার িসঁি । যা করবার এর মেধ ই করেত হেব।
আ েচােখ একবার েদেখ িনল, কিরম ওর িঠক ই ফু ট েপছেনই আেছ।
উিজটা ওর মাথা বরাবর তাক করা। সাইফ বুঝেত পারেছ কিরম এেকবােরই
অ ােমচার। হয়ত ানীয়
াপা া হেব। নয়ত ওর গােয় গােয় েলেগ
থাকতনা। কমপে চার ফু ট েপছেন থাকত।
আর যখন পেনেরা ফু ট দূের িসঁি টা িঠক তখনই িব ৎ েখেল েগল সাইেফর
েদেহ। ঝট কের জায়গায় বেস প ল। সাইেফর আচমকা বেস প ােত ওর িঠক
ই ফু ট েপছেন থাকা কিরম ভারসাম হারাল। সাইেফর উপর মি েখেয়
প েত িগেয়ও সামেল িনল িনেজেক। তেব ভারসাম হািরেয়েছ িণেকর
জ । এই সময়টাই েয়াজন িছল সাইেফর। আেগর চাইেতও তগিতেত
আবার উেঠ দাঁ াল সাইফ। পুেরাপুির ওঠার আেগই একটা আপারকাট ঝা ল
কিরেমর থুতিন ল কের। েসই সােথ হাঁটুর িঠক উপের ক া কের এক লািথ।
আপারকাটটা ব শ মার িছল! সামলােত পারল না কিরম। “ ক”জাতীয়
একটা শ কের আছে প ল মািটেত।
এিদেক েপছেন গ েগাল েটর েপেয় অপর েলাকটা িফের তািকেয়িছল।
তত েণ কিরম মািটেত আ য় িনেয়েছ। সাইফ ি তীয় েলাকটার িদেক
মেনােযাগ িদেত চাইল, িক তার দরকার প ল না। মাইয়ার িদেক েপছন
িফরেতই আি ন েথেক েলাহার পায়াটা েবর কের ধাঁই কের েলাকটার মাথায়
েমের বসল েমেয়টা। েচাখ উে কাটা কলা গােছর মত সটান আছে প ল
এই েলাকটাও। পুেরা ব াপারটা ঘেট েগল মা ছয় েসেকে রও কম সমেয়র
মেধ ।
‘নাইস ওয়াক!’ েহেস বলল সাইফ। ইশারায় বািক কাজ সারেত বলল।

মাইয়াও েহেস েফলল। মাথা ঝাঁিকেয় আবার েসেলর িদেক রওনা হেয়েগল।
যাবার আেগ সং াহীন কিরেমর মাথায় সপােট হােতর রডটা আবার চালাল।
এটা ােন িছল না। বাপেক মারার িতেশাধ িনল আরিক!
মুখ ঘুিরেয় আবারও েহেস েফলল সাইফ। হাত বাি েয় কিরেমর পাশ েথেক
উিজটা তুেল িনল। ে িনং-এ অ টা আেগও চািলেয়েছ সাইফ। ওজন অ ভব
কের বুঝেত পারল ফু লিল েলােডড।
পা বা াল িসঁি র িদেক। িসঁি েবেয় চেল এল কিরেডাের। এখান েথেক ইউিরর
অিফস ম েদখা যাে । ওটাই স বত িমশের েমাসােদর নাভ েস ার। এই
ম েথেকই েনটওয়াক পিরচালনা কের ইউির।
উিজেত সাধারণত ২৫ রাউ বুেলট থােক, তেব ৪০ েথেক ৫০ রাউ
এ েপ বল করা যায়। এটার ম াগািজন এ েপ বল করা হেয়েছ।

পয

উিজটা তুেল েসফিট ক াচ অফ করল সাইফ। এক পশলা লী ছুে িদল
ইউিরর অিফেসর ব দরজা ল
কের। থম দফােতই ায় অেধক
ম াগািজন খািল কের েফলল। ভারীওক কােঠর দরজার সারেফস িছ িবি
হেয় েগল িন ুর বুেলেটর আঘােত। তেব ওপােশর কােরা িত করেত পােরিন
েবাধহয়। দরজা এেকবাের ফু েটা হয়িন। তার েয়াজনও েনই। সাইফ ে ফ
আতংক সৃি করেত চাইেছ। সাইেফর উে
সফল। লীবষণ থামেতই,
দরজার ওপাশ েথেক হ ার আওয়াজ েভেস এল। সাইফ অেপ া করেছ। এমন
সময় নীেচর েসল েথেক মাইয়ার িচৎকার েভেস এল। এটার অেপ ােতই
িছল সাইফ। তেব িচৎকার েনই ন ল না জায়গা েছে । লীবষেণ েছদ
পে েছ েদেখ েকউ একজন ইউিরর েমর দরজা খুলেত েগল পিরি িত আঁচ
করবার জ । সােথ সােথই ি তীয় দফা বুেলট ওগ ােলা সাইেফর উিজ। ঝট
কের েফর দরজা ব হেয় েগল।
আর সামা িকছু বুেলট অবিশ আেছ হােতর অ টায়। এটা কােজ লাগেত

পাের। উিজটা িনেয়ই িসঁি েবেয় আবার নীেচ চেল এল সাইফ।
মাইয়া উি মুেখ দাঁি েয় আেছ েসেল। ওেক েদেখই জানাল, গাড জন
টহল বাদ িদেয় বাি র সামেনর অংেশ চেল েগেছ।
এখন পয সব িকছু সাইেফর ান মািফকই ঘটেছ। ওেদর পালােনার পেথ
সবচাইেত ব বাধাটা িছল েপছেনর এই ই গাড। তােদর এখান েথেক
সরাবার জ েয়াজন িছল একটা ডাইভাশন ি েয়ট করা। েসটাই কেরেছ
সাইফ। বাি র সামেনর অংেশ েগালা লীর আওয়াজ েন গাড জন ান
ত াগ কেরেছ। এরা েফশনাল হেল অ ত একজনেক েরেখ েযত এখােন।
এখােনই একজন ওেয়ল ে ই কমাে ার সােথ সাধারণ
াপা ােদর
পাথক ।
সাইফ এিগেয় িগেয় াঁচকা টান িদেয় গতরােত েকেট রাখা িতনটা িশকই এেক
এেক খুেল েফলল। িবপেদর আশংকায় আেগ িনেজই মাথা গলােলা সদ
গজােনা ফাঁেক। েকউ েনই এখােন। েবিরেয় প ল সাইফ। এরপর মাইয়ােকও
েবর হেত সাহায করল। হােতর উিজটা একমু েতর জ ও হাতছা া কেরিন।
েবর হেয় সাইফেক এিদক ওিদক তাকােত েদেখ মাইয়া ব া কে বেল উঠল,
‘জলিদ চলুন, পালােত হেব এখান েথেক।’
‘উ , এখনই না।’
‘মােন?’ গলা চে েগল মাইয়ার।
‘আে !’ মুেখ হাত চাপা িদল সাইফ। ‘ ন, এখন ওরা ওরা গ েখাঁজা
খুঁজেত থাকেব আমােদর, েসজ এমন েকাথাও লুকােত হেব েযটা ওরা
ক নাও করেত পারেব না।’
‘েকাথায় েসটা?’
বলল সাইফ। েন মাইয়ার েচহারা দশনীয় এক ব েত পিরণত হল।

‘এই বাি র ছােদ!’ আবারও গলা চে েগল মাইয়ার।
‘ ম,’ শা ভি েত বলল সাইফ।
‘আপনার মাথা খারাপ হেয় েগেছ!’
না ম ব , িঠক েবাঝােগল না! ‘ছা া
েপেয়ও শ র নােকর ডগায় বেস থাকেবন?’
হােত একদমই সময় েনই, তবু মাথা ঠা া েরেখ ব াখ া করল সাইফ, ‘েদখুন,
এখন ওরা চারিদেক েখাঁজ করেত েলাক পাঠােব। আমরা েবিশদূর েযেত পারব
না, তার আেগই ধরা পে যাব। িক এখােনই লুিকেয় থাকেল আপিন েযমনটা
ভাবেছন ওরাও হয়ত েতমনটাইভাবেব। তেব আপনার কােছ এর চাইেত
ভােলা েকােনা আইিডয়া থাকেল িদেত পােরন।’
মাইয়া চুপ কের থাকল, েনই আইিডয়া।
‘ওেক, তাহেল যা বিল েসটাই ক ন।’
কথা েশষ কেরই সাইফ বাউ াির ওয়ােল উেঠ প ল। েটেন তুলল
মাইয়ােক। েসখান েথেক একটা কািণেশ উেঠ আবারও েটেন তুলল
েমেয়টােক। কািনশ েথেক ছােদ ওঠা সহজ। ওরা ছােদ ওঠা মা ই েমাবারেকর
েনতৃে িতনজন েলাক বাি র েপছেনর ফাঁকা অংশটায় চেল এল। আর কেয়ক
েসেক েদরী হেলই েচােখ পে েযত ওরা। েমাবারকসহ সবাই াইলাইেটর
সামেন চেল এল। িশক েলা কাটা েদেখই বুঝেত পারেলা পািখ উ াল
িদেয়েছ।
েমাবারক িচৎকার কের িনেদশ িদল, ‘জলিদ গাি েবর কেরা, ওরা এখেনা
েবিশদূর েযেত পােরিন।’ িনেদশ িদেয়ই বাি র সামেনর উেঠােন চেল এল
সা পা সহ।
সাইফও ছােদর সামেনর অংেশ চেল এল। স পেণ নীেচ উিক িদেতই েদখেত
েপল, ইউির আেরা জনেক িনেয় দাঁি েয় আেছ। েমাবারক এেস জানাল,

েপছেন কী েদেখ এেসেছ। েনই রােগ েফেট প ল ইউির। এরই মেধ
গ ােরজ েথেক জন েটা গাি েবর কের েফেলেছ। গাি এেস দাঁ ােতই
একটােত েমাবারকসহ জন উঠল, অপরটােত ইউির বািক জনেক িনেয় উেঠ
প ল। জনেক সাইফ ধরাশায়ী করায় েলাকবল কেম েগেছ, েসজ ই েবাধহয়
েখাদ ইউির েবিরেয় পে েছ। িকংবা হয়ত উৎক া সামলােত পােরিন।
েগট িদেয় েবিরেয়ই সাঁ কের েটা গাি িদেক চেল েগল। কােরা মাথায়ই এল
না, যােদর েখাঁেজ কায়েরা চেষ েফলার উপ ম করেত যাে , তারা এই
মু েত বি শালার ছােদ বেস হাওয়া খাে !
েগেট একজনেক ধু পাহারায় েরেখ যাওয়া হেয়েছ। গাড অ ধারী।
েহাল াের একটা াঁ গান েদখা যাে ।
মাইয়ােক িনেয় নীেচ েনেম এল সাইফ। হােত এখনও উিজটা ধরা। বাি র
বাইের েবর হবার আেগ দরজাটা সামা ফাঁক কের উিক িদল সাইফ। গাড
ওেদর িদেক েপছন িফের দাঁি েয় আেছ। েহাল ােরর অ টািচনেত পারল
এবার সাইফ। েডজাট ঈগল।
এক ঝটকায় দরজাটা খুেলই েবিরেয় এল সাইফ। হােত উিজ ত। দরজা
েখালার আওয়ােজ েহাল ােরর িদেক হাত বা ােত যাি ল গাড, সাইেফর
হােতর ভয়ংকর অ টা েদেখ হাতটা মাঝপেথই জেম েগল।
‘িপ লটা েহাল ার েথেক েবর কের এিদেক ছুে দাও।’ গমগম কের উঠল
সাইেফর গলা।
গাড বুি মান। সময় ন না কের েডজাট ঈগল েবর কের ছুে িদল ওেদর
িদেক। িকছুটা দূের িগেয় প ল অ টা।
‘ মাইয়া, িপ লটা িনেয় আ ন, আিম আপনােক কাভার িদি ।’
মাইয়া কথা না বেল এিগেয় েগল। অ টা মািট েথেক তুেল িফের আসেত

লাগল। সাইফ িন
হােত কাভার করেছ ওেক। নজর গােডর িদেক। মােঝ
আ েচােখ মাইয়ার িদেক তাকাল একবার। িঠক েসই সময়ই অস িতটা
নজের প ল ওর।
তাকােতই েদখেত েপল, মাইয়ার েচাখেজা া িব ািরত হেয় েগেছ। দৃি ওর
েপছেন িনব । িকছু একটা বলেত চাইেছ, িক বল আতে মুেখ কথা সরেছ
না।
সাইেফর ষ ইি য় িচৎকার কের বেল উঠল-িবপদ!
ূ ওেদরী করল না ও। েচােখরপলেক ডাইভ িদেয়েছ। ডান কােধর
এক মুহত
উপের ভর িদেয় মািট শ করল ওর েদহ। একই সােথ পুেরা শরীরটা ঘুিরেয়
েফেলেছ। ওর েপছেন উদ ত ছুি হােত দাঁি েয় আেছ কিরম।
শরীর মািট শ করবার আেগই ি গাের চাপ িদেয়েছ সাইফ। বল গিতেত
েধেয় েগল ত বুেলট। ঝাঁঝরাহেয় েগল কিরেমর েদহ। মািটেত প ার আেগই
মারা েগেছ।
সাইেফর িরে
েদেখ হাঁ হেয় েগেছ উপি ত 'জেনর মুখ। একজন মা েষর
িতি য়া এত তহয় িকভােব!
উেঠ দাঁ াল সাইফ। বুঝেত পারেছ, ওর উিজর বুেলট েশষ। ব াপারটা গাড
বুঝেত পারার আেগই মাইয়ার হাত েথেক েডজাট ঈগলটা িনেয় িনল।
‘থ াংকস।’ িপ লটা েনবার সময় েছা কের বলল সাইফ।
মাইয়া কথা বলল না। নীরেব িপ লটা বাি েয় িদল।
সাইফ ধারণা করেত পারল ব াপারটা। একটু আেগই কিরেমর ান েফের।
বুঝেত পাের িকছু একটা েগালমাল হেয়েছ। আসল ঘটনা জানার জ
অিফস েম আসেতই সাইফেক দাঁ ােনা েদখেত পায়। অিফস ম েথেকই একটা
ছুি েযাগার কের েপছন েথেক হামলা করেত েচেয়িছল সাইেফর উপর।

ন করারমত সময় েনই। দােরায়ােনর উে ে
েকােনা গাি আেছ?’

করল, ‘গ ােরেজ আর

‘একটা আেছ।’
সাইফ কথানা বেল মাইয়ার হােত িপ লটা ধিরেয় িদল। ওেক কাভার করেত
বেল দােরায়ানেক ঝটপট েবঁেধ েফলল। ব বহার করা হল, কিরেমর জুেতার
িফতা।
বাঁধা হেতই, গ ােরেজ চেল এল ওরা জন। ঝকঝেক একটা গাি দাঁি েয়
আেছ। গাি টা স বত। ইউিরর ব াি গত। েবশ য আি করা হয়। গাি েত
উেঠ ইগিনশেনর তাের কািরগির ফিলেয় াট িদল সাইফ। েগট েপিরেয় ছুেট
চলল যামিসেসর উে ে ।
মাইয়ার মুখটা থমথম করেছ। ল করেতই েদখেত েপল, েমেয়টা কাঁপেছ
অ অ । আ াজ করেত পারল কারণটা। জীবেনর থম েচােখর সামেন
কাউেক খুন করেত এবং হেত েদেখ শক েপেয়েছ েমেয়টা। সাইফ িকছু বলল
না। এখন নীরবতাই অষুেধর কাজ করেব। মাইয়া িনেজও জােন, এছা া
আর েকােনা উপায় িছলনা ওর। এই েখলাটার নামই হল, “ডু অর ডাই”।
িকছুদরূ চািলেয় আসার পর িচি য়াখানার েগট েচােখ প েতই গাি িনেয় ঢু েক
প ল সাইফ।
মাইয়া েচাখ কপােল তুেল চাইল ওর িদেক। অব া ী টা আসার আেগই
সাইফ বেল উঠল, ‘এই গাি িনেয় েবিশদূর যাওয়া যােবনা। এখােন গাি টা
লুিকেয় েরেখ ট াি ধের চেল যাব। এখােন অেনক গাি র ভীে খুঁেজ েপেত
িকছুটা হেলও সময় েবিশ লাগেব।’
গাি টা েছে িদল ওরা। ট াি

া েথেক ট াি িনেয় গ েব র পথ ধরল।

গতরােত িকড াপ হবার সময় ওয়ােলট সােথ িনেত পােরিন সাইফ। গ েব

েপৗঁেছ ট াি েক দাঁ ােত বেল েভতের চেল এল ওরা। িয়ং েম বেস িছেলন
েশইখ সালাহউি ন। মাথাটা হােত িটেপ নীেচর িদেক মুখ কের আেছন।
কপােল একটা ব াে জবাধা। ওেদর উপি িত েটর েপেয়ই েযন একটা ঝাঁিক
েখেলন। এই ক’ ঘ ার ঃি া এেকবাের কািহল বািনেয় িদেয় েগেছ তাঁেক
ূ েবাবাদৃি েমেল তািকেয় েথেক
শারীিরক মানিসক ভােবই। কেয়ক মুহত
মাইয়ােক বুেক জি েয় ধরেলন। জেনর েচােখই পািন।
এমন সময় সাইফ েবরিসেকর মত “খুক” কের কািশ িদল। পর রেক েছে
িদল ওরা।
‘বাইের ট াি অেপ া করেছ, কাউেক িদেয় ভা াটা িদেয় পাঠােল ভাল হত।’
‘ওহ, িশওর।’
কােজর েলাকেক পাঠােলন েশইখ সালাহউি ন।
***
ডাইিনং েটিবেল বেস আেছ ওরা িতনজন। চ ু ধা েপেয়েছ সবারই। েখেত
েখেতই পুেরা ঘটনা েশইখ সালাহউি নেক খুেল বেলেছ সাইফ। েন চুপ
েমের
েগেছন ভ েলাক। বুঝেত পারেছন, িকেসর েভতর জি েয় পে েছ তারা।
‘আপনােক অেনক অেনক ধ বাদ।’ হঠাৎ বেল উঠেলন েশইখ সালাহউি ন।
ল া েপেয় েগল সাইফ। এমিনেতই তােদর িবপেদ েফেল িদেয়েছ ও। ‘ধ বাদ
িদেয় আমােক েছাট করেবন না ি জ। আমার বরং লি ত হওয়া উিচত।
আমার জ ই আপনারা ঝােমলায় পে েগেছন।
েশইখ সালাহউি ন হাসেলন। ‘েদখুন, িম. সাইফ, নােসর আমােক বলেত েগেল

রা া েথেক তুেল এেন এই িবশাল াসােদাপম বাি েত আ য় িদেয়েছ। তার
অবদান এত সহেজ েশাধ হবার নয়। তেব আপিন যিদ েভেব থােকন, ধু
নােসেরর িত কৃ ত তা েথেক আপনােক সাহায করিছ, তাহেল ভুল
ভাবেবন। এটা স ূণ আমার িনেজর মানবতােবাধ েথেক করিছ। আপিন যিদ
এতদূর েথেক াণ হােত কের আসেত পােরন, আিম আপনােক সামা সাহায
করেত পারব না? তেব আসল কথা হল, আিম আপনার েতমন েকােনা কােজই
আসেত পািরিন। িপরািমেডর স ান িদলাম, তাও েসখােন ে জার েনই।’
‘েনই, তারমােন আর কখনই খুঁেজ পাওয়া যােব না, এমন েকােনা কথােনই।’
সাইফ বলল। সালাহউি েনর কথায় বুক েথেক একটা ব স ভার েনেম
েগেছ। ‘আমার িব াস ধাঁধাটার সমাধান করেলই ে জােরর হিদস েবর করা
স ব।’
‘ ম, তাহেল আপনার পরবতী

ান কী এখন?’

‘এতিদন আমােদর ধান সম া িছল ে জােরর হিদস েবরকরা। তার সােথ
এবার যু হেয়েছ েমাসাদ উপ ব। িবিলয়ন িবিলয়ন ডলােরর েলাভ সামলােনা
ব ই মুশিকল। ইউির িকছুেতই হাল ছা েব না। সম েলাকাল এেজ েক
সতক কের িদেয়েছ িন য়ই এত েন। আবার হামলা চালােত পাের ওরা।
এজ আমার মেত আপাতত আপনােদর এই বাি টােত থাকা িনরাপদ না।’
‘তাহেল? আমােদর েতা েতমন আ ীয় জনও েনই।’
‘েসে ে েহােটেল থাকেত হেব আমার সােথ। েবিশিদন আশা কির থাকেত
হেব না। ে জার েপেয় েগেলই িবপদ েকেট যােব।’ সাইফ জােন, ে জার
পাবার পরই আসল িবপদ
হেব। মিরয়া হেয় েমাসাদ মরণকাম েদেব
তখন। তেব এখনই একথা বেল এেদর ভ েক েদবার ইে েনই ওর।
েখই ধরল, ‘েহােটেল থাকেল আেরা ব েয িবধাটা আমরা পাব েসটা হল,
েমাসাদ ব ধরেনর হামলা চালােত সাহস পােব না। হয়ত ে জােরর হিদস

পাবার জ আমােক আবারও িকড ােপর অ ােট ট িনেত পাের।’ একটু
থামল সাইফ। ‘তেব এবার আর আমােক অ ত অব ায় পােব না েমাসাদ।’
েশষ কথাটা বলার সময় রহ ময় একটু কেরা হািস ফু েট উঠল সাইেফর েঠাঁেটর
েকােন।
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সাত
েহােটল া হায়াত, কায়েরা। সময়, পুর েটা।
খািনক আেগই এই েহােটেল েচক ইন কেরেছ সাইফ, মাইয়া আর েশইখ
সালাহউি ন। নীল িহলটন েছে িদেয়েছ িনরাপ ার অভােব। এই েহােটলও
েয খুব েবিশ ন িনরাপদ থাকেব তা নয়। খুব িশ ই েমাসাদ েজেন যােব ওরা
েকাথায় উেঠেছ। তেব সাইফ েয ানটা করেত চাইেছ তােত কের িকছুটা
সময় েয়াজন। নতুন েহােটল েস সময়টু কু পাইেয় েদেব ওেক।
িতনেট আলাদা আলাদা িসে ল ম িনেয়েছ ওরা। েপাটার মালপ েপৗঁেছ িদেয়
েগল। েয েম ওরা এখন দাঁি েয় েসটা েশইখ সালাহউি েনর জ বরা
করাহল। খাওয়া দাওয়া েসের এেসেছ। যার যার েম িফের যাওয়া চেল।
সাইেফর িকছু কাজ করেত হেব জ রী। ওর িনেজর ােভলব াগটা কাঁেধ তুেল
িনেত িনেত বলল, ‘আপনারা েয যার েম ঢু েক লক কের রাখেবন দরজা।
আিম ছা া েকউ এেল খুলেবন না। ডাকা ছা া ম সািভস এেল সরাসির
িরেসপশেন েযাগােযাগ করেবন। এছা া েযেকােনা েয়াজেন আমােক েফান
করেবন। আর আেরকটা কথা, আমরা যখন েকউ কােরা েম যাব তখন
দরজায় পরপর িতনটা েটাকা েদব, একটু িবরিত িদেয় আেরা িতনটা, িঠক
আেছ?’
সায় জানাল বাপ েবিট।
হঠাৎ জ রী ব াপারটা মেন প েতই বুকটা ছ াৎ কের উঠল সাইেফর। এত ন
উে জনায় েখয়ালই িছল না। মেন মেন িনেজেক কেষ একটা গািল িদেয়
মাইয়ার উে জানেত চাইল, ‘আ া মাইয়া, আমােক কাভার েদবার জ
তখন আপনার হােত িপ লটা িদেয়িছলাম, েসটা েকাথায়?’

িচ ায় পে েগল েমেয়টা। েমাহনীয় ভি েত নীেচর েঠাঁট কাম াল। তেব
সাইেফর কােছ এই মুহেূ ত েমােটও েমাহনীয় লাগেলা না ব াপারটা। বুঝেত
পারেছ, িপ লটা খুইেয়েছ েমেয়টা। এই িবেদশ িবভুইেয় এখন ও অ েযাগার
করেব েকাে েক? তারউপর েপছেন পে আেছ েমাসাদ।
‘ওহ, মেন পে েছ!’ িচৎকার িদেয় উঠল মাইয়া।
সাইেফর বুক আবারও ছ াত কের উঠল, এবার আশায়।
‘িপ লটা েতা গাি েতই েরেখ এেসিছ?’
‘ট াি েত?’
‘না না, থেম েযটায় কের পািলেয়িছলাম।’
একই সােথ ’ রকেমর অ ভূিত হল সাইেফর। ট াি েত িপ লটা েফেল এেল
ভাল িবপদই হত। এিদক েথেক বাঁেচায়া। তেব িপ লটা আনবার জ আবারও
েসই গাি র কােছ েযেত হেব ভাবেতই দেম েগল মনটা। তেব অ টা ওর
চাইই।
আর িকছু বলল না সাইফ এ ব াপাের। ‘ওেক, আই ইউল ম ােনজ। আপনারা
েয যার েম িগেয় দরজা লক কের িদন।’
েবিরেয় এল সাইফ ম েথেক। চেল এল িনেজর কামরায়। ব াগটা েরেখই
কােজ েনেম প ল। কামরা েছে সামেনর কিরেডাের চেল এল। কিরেডার
ফাঁকা। ওর িঠক পােশর েমর সামেন দাঁি েয় দরজায় কান পাতল সাইফ।
েভতর েথেক িটিভর আওয়াজ আসেছ। েবাডার আেছ েম। এবার চেল এল
ওর সরাসির সামেনর েমর দরজায়। এখােনও দরজার ওপােশ মা েষর
অি েবাঝা যাে । িকছুটা শংিকত হেয় প ল সাইফ। আেশপােশ একটা
খািল েমর খুবই েয়াজন।
মাইয়ার

মটা ওর িঠক পােশই। এবার কান পাতল

মাইয়ার

েমর

সরাসির সামেনর েমর দরজায়। েভতরটা িন । তেব এখনই আনি ত
হবার িকছু েনই। হেতপাের েবাডার েকাথাও েগেছ। িশওর হেত হেব।
েসলেফান েবর কের ডায়াল করল েহােটেলর িরেসপশেন। সােথই সােথই
িরিসভ হল।
‘েহােটল া হায়াত, কায়েরা। েম আই েহ ইউ র?’
‘আিম একটা ম বুক করেত চাইিছ।’ সরাসির কােজর কথায় চেল এল।
‘িশওর র, আপিন কেব েচক ইন করেত চান?’
‘আজই। এিনওেয়, আপনােদর ২১৫ না ার মটা িক খািল পাওয়া যােব? ওটা
আমার লািক না ার।’
‘উমম, একটু ওেয়ট করেবন ি জ?’
েফােনর ওপাশ েথেক খটাখট আওয়াজ েভেস এল। েচক কের েদখেছ
িরিসপশিন ।
‘আমােদর েসৗভাগ , ার, মটা এখেনা খািল আেছ।’ খািনক বােদই লিলত
কে জানাল েমেয়টা।
‘ওহ, থ া গড।’
‘কী নােম বুক করব, র?’
‘উইিলয়াম ে সন, ম ইউএসএ।’
***
গত এক ঘ া ধের শিপংমেল ঘুের ঘুের কেয়কটা িজিনস িকেনেছ সাইফ। এর
মেধ েবিশরভাগই ছ েবশ ধারেনর সর াম। সব িকছু একটা ব াকপ ােক

ভের উেঠএকটা ট াি েত উেঠ প ল। আপাতত গ ব িচি য়াখানা।
আধঘ া পর ট াি গ েব েপৗঁছল। ভা া িমিটেয় পািকং এিরয়ায় চেল এল
সাইফ। ট াি েথেক নামার সময় সদ েকনা। াঁট আর সান াস চি েয়েছ
যথা ােন। আসল েচহারা ঠাহর করা মুশিকল।
ইউিরর গাি সকােল েযখােন েরেখ িগেয়িছল, এখেনা েসখােনই আেছ। স বত
পুিলেশ িরেপাট করা হয়িন। িকংবা হেলও পুিলশ খুঁেজ পায়িন। িচি য়াখানায়
গাি েরেখ যাবার বুি কােজ িদেয়েছ। তেব গাি েথেক িপ ল েবর করেত
যাওয়ায় ঝু ঁিক আেছ। অ বুি েবর করেত হেব।
এিদক ওিদক চাইেতই িকছু েছেল েছাকরােক েদখা েগল। টু ির
েট এেদর
েদখেত পাওয়া যায়। সাধারনত ভ ভােব িভ াকের এরা টু ির েদর কাছ
েথেক। মােঝ মেধ টু কটাক একটা কাজ কেরও িকছু কামাই কের। এরকম
একটা েছেলেক ইশারায় ডাক িদল সাইফ। েছেলটা কােছ আসেতই পেকট
েথেক একটা িমশরীয় একশ ডলােরর েনাট েবর করল।
‘এটা েপেত চাও?’ েনাটটা েছেলটার েচােখর সামেন িলেয় বলল সাইফ।
েচাখ চকচক কের উঠল েছেলটার।
‘ওই েয গাি টা েদখেছা, ওটার সামেনর সীেট একটা িপ ল আেছ, ওটা িনেয়
আসেত হেব, পারেব?’ েলাভ থাকেত থাকেত বলল সাইফ।
িপ েলর কথা েনই ভেয়র একটা ছাপ প ল েছেলটার েচহারায়। পর েণই
টাকার অংক সম ি ধা ভুিলেয় িদল। িনেদন পে এটা ওর িতনিদেনর
কামাই।
িকছু না বেল েদৗে চেল েগল েছেলটা। খািনকবােদই একটা াক ায় জি েয়
ধাতব অ টা িনেয় এল। বুি আেছ েছাকরার। কােরা েচােখ পে যাবার ভেয়
কাপে েপঁিচেয় এেনেছ। খুিশ হেয় আেরা প াশ ডলার বখিশশ িদল সাইফ।

সবচাইেত ঝােমলার কাজটা ঝােমলা ছা া স
হেতই হাপ ছা ল সাইফ।
িপ লটা ব াকপ ােক ভের পািকং এিরয়া েথেক চেল এল িচি য়াখানার
টয়েলেট। একটা িকউিবকেল ঢু েক ব াকপ াক খুেল থেমই একটা আয়না েবর
করল। আয়না েদেখ এরপর এেক এেক মাথায় েসানালী উইগ, েচােখর উপর
একই রেঙর , েচােখর মিনেত নীল ক া েল আর েঠােটর উপর পু
েগাঁফ লাগাল। গােলর েভতর ভের িনল একটু কের রাবারপ াড। মুহেূ তই অ
মা েষ পিরণত হল সাইফ।
ছ েবশ স
হেতই ব াকপ াক েথেক একটা ধ াে ের পাসেপাট েব েলা।
েদেখ মেন হেব ব ল ব াব ত। আসেল এর আেগ পাসেপাটটা কখনই
ব াব ত হয়িন। হবার ও আেস না। কারন পাসেপাটটা জাল। িশকােগার
এক নামকরা জািলয়াত ৈতির কের িদেয়েছ জৈনক উইিলয়াম ে সেনর নােম।
এয়ারেপােটর জাল িসল-ছা ও মারা আেছ। পাসেপােটর ছিবটার সােথ
সাইেফর বতমান েচহারার ায় বু িমল। আয়না েদেখ েছাটখাট একটা
পিরবতন কের " ায়" সিরেয় বু িমল িনেয় এল ছিবর সােথ। সাইফ এখন
পিরনত হেয়েছ আেমিরকান নাগিরক উইিলয়াম ে সেন।
কাজ েশষ হেতই েবিরেয় এল িচি য়াখানা েথেক। ট াি
াে র িদেক
তাকােতই েকৗতুকেবাধ করল। একটু আেগ েয ট াি েত কের এখােন এেসেছ,
েসটাই এই মুহেূ ত িসিরয়ােল আেছ। যাক ভালই হল। ছ েবশটা ঝািলেয় েনয়া
যােব।
‘েহােটল
সাইফ।

া হায়াত।’ ক া মািকন অ াকেসে

জানালার কােছ িগেয় বলল

ি তীয়বার আর ওর িদেক তাকাল না াইভার ওর িদেক। মাথা ঝাঁিকেয় উঠেত
বলল।
েহােটল া হায়ােতর িদেক চলল উইিলয়াম ে সন ওরেফ সাইফ হাসান।

আট
িনেজর অিফস েম অি র বােঘর মত পায়চারী করেছ ইউির েকালম ান।
েরেগ েবাম িহয় আেছ। েযেকােনা মুহেূ ত ছাদ ফু ঁে েবিরেয় যাবার দশা
আরিক! এর আেগ েশষ কেব েকউ তােক এতটা েঘাল খাইেয়েছ, মেন করেত
পারেছ না েস। সাত আটজন গােডর েচাখেক ফাঁিক িদেয় কী আ য েকৗশেলই
না পালাল েছেলটা। এত েলা েলাকেক ে ফ কাঁচকলা েদিখেয় িদেয়েছ।
যাবার আেগ ইউিরর অ তম েসরা েলাক কিরমেকও েমের েরেখ েগেছ।
েমাবারক বেস আেছ পায়চারীরত ইউিরর সামেন। কাঁচুমাচু েদখাে
একটু আেগই বেসর ঝাি েখেয়েছ।

তােক।

‘েতামরা এত েলা েলাক বেস বেস মািছ মারিছেল নািক, অ াঁ?’ আবারও
েখিকেয় উঠল ইউির েকালম ান। ‘পালাল িকভােব?’
উ র েদবার েয়াজনেবাধ করল না েমাবারক। উ রটা ইউির িনেজও জােন।
এমন সময় ল া েফানটা েবেজ উঠল ইউিরর। া লড েফান। আি পাতার
েযাগ েনই। েসলেফােন এই িবধাটা পাওয়া যায় না বেল জ রী কথা ল া
েফােনই সাের ইউির। েফানটা ধের িকছু ন ওপােশর কথা নল েস। মাথা
ঝাঁকাল বার কেয়ক। হা কের খািনকবােদ েফান েরেখ িদল। তত েণ
কেরােটর হািস ফু েট উেঠেছ তার েঠাঁেট।
‘েখাঁজ পাওয়া েগেছ ওেদর।’ খুিশ খুিশ গলায় জানাল ইউির। ‘ া হায়ােত
উেঠেছ ওরা।’
‘এখন তাহেল কী করেত চাইেছন, বস?’
‘উমম,’ িকছু ন েভেব িনল ইউির। ‘ েটা পথ েখালা আেছ এখন আমােদর

সামেন। থমত, সাইফেক েমের েফলা। কারণ, ও আমােদর পিরচয় েজেন
েফেলেছ। পুিলেশ জািনেয় িদেল ঝােমলায় পে যাব আমরা। আমােদর
এতিদেনর েনটওয়াকটা েভে প েব। তেব আমার ধারণা ভুল না হেয় থাকেল
একাজ করেব না। েসে ে ওেকই েবশ িকছু ে র মুেখামুিখ হেত হেব।
এে ে আেরকটা সম াও আেছ। সাইফেক মারেল ে জােরর আশা ছা েত
হেব। আিম তােত েমােটও রািজ নই।
আর ি তীয় পথটা হল, মাইয়ােক আবারও িকড াপ করা। মুি পন িহেসেব
আমরা ে জার দািব করব।’
‘সাইফেক িকড াপ করেলই েতা হয়। ও আমােদর ক ায় থাকেলই েতা ভাল।
ওেক িদেয় েযভােব ইে কাজ কিরেয় েনয়া যােব।’ েমাবারক বলল।
‘গাধা নািক?’ ধমেক উঠল ইউির। ‘এতিদেনও ওেক িচনেত পােরািন? েছাকরা
“ভা ব তবু মচকােবা না” টাইপ। ওেক িদেয় িক ু করােনা যােব না। গ াঁট
হেয় থাকেব। মাইয়ােক িকড াপ কের ওেক ইেমাশনািল উইক কের েফলেত
হেব।’
‘িকভােব, ার? মাইয়ার সােথ সাইেফর িকেসর স ক?’
এবার আর েখিকেয় উঠল না ইউির। রহ ময় একটা হািস িদল ধু।
জবাব না েপেয় েমাবারক স পা াল। ‘তাহেল িক েমেয়টােক আবারও
িকড াপ করব?’
‘অব ই করেব। তেব সাবধান! এবার িক সাইফ অসতক থাকেব না।’
***
িরিসপশেন ফমািলিটজ স

কের িনেজর নতুন

েম চেল এল উইিলয়াম

ে সন ওরেফ সাইফ হাসান। সাইফ জােন, ওেদর বতমান িঠকানা েবিশ ন
ইউিরর অজানা থাকেব না। তেব েসটা সাইেফর িঠকানা। উইিলয়াম ে সেনর
ব াপাের েকােনা মাথাব াথা থাকার কথা না েমাসােদর।
উইিলয়াম ে সেনর ছ েবশ খুেল আিদ অকৃ ি ম সাইফ হাসান বেন েগল।
ছ েবশ েখালার আেগ খুব ইে করিছল ে সন েসেজ মাইয়ার েম নক
করেত। েমেয়টা দরজা খুলেলই “ভাউ” কের উঠেব! ক নায় মাইয়ার
েচহারা েসই মুহেূ ত েকমন হেত পাের েভেব েহেস েফলল সাইফ।
ছ েবশ খুেল েবিরেয় এল ম েথেক। েহােটেলর িনজ েরে ারাঁয় িগেয়
সাপার েসের িনল। স া হেয়েছ েবশ আেগই। এখনই খাবার েসের না িনেল
পের সময় েপেত নাও পাের। মাইয়া আর সালাহউি ন েমই খাবার েখেয়
েনেব। েতমনই কথা হেয়েছ।
খাবার েশেষ সাইফ চেল এল পুরেনা অথাৎ ওর িনেজর েম।
েসিম অেটােমিটক েডজাট ঈগল িপ লটা েকামের েগাঁজা িছল। েম ঢু েক েবর
কের একবার েচক কের িনল। সাতটা বুেলটই যথা ােন আেছ। একটু পর স
হেয় েসফিট ক াচ অন কের েফর েকামের েজ রাখল।
এবার পেকট েথেক েবর হল িপি একটা ব । ই ইি ব াসােধর েগালাকার
আকৃ িতর ব টা একটা ুটুথ ক ােমরা। ি শ ফু ট দূর েথেক েযেকােনা
ুটুথযু িডভাইেসর সােথ কােন করা যায়। ক ােমরাটা চালু কের ওর
েসলেফােনর সােথ কােন করল সাইফ। সােথই সােথই ি েন ছিব ফু েট উঠল।
েবশ হাই েরজুেলশন ক ােমরা। সব িকছু
েদখা যাে । এটা েসলেফােনর
সাহােয দূর েথেক অপােরটও করেত পারেব সাইফ।
ক ােমরাটা ম েথেক বারা ায় যাবার দরজার মাথায় আটেক িদল সাইফ।
েল টা রইল বারা ার িদেকই। েছা যাি ক েচাখটা সহসা কােরা েচােখ প ার
স বনা েনই। িবেশষ কের আেগ েথেক জানা না থাকেল। আর েজেন েফলেলও

সম া েনই। তত েন সাইেফর কাজ হেয় যােব। এখন ওর েচাখ এি েয় েকউ
বারা া িদেয় েম ঢু কেত পারেব না।
এরপর চেল এল িবছানার কােছ। েকাল বািলশ আর ক েলর সাহােয একজন
ঘুম মা ষ িতকৃ িত ৈতির করল িবছানায়। েমর লাইটটা অফ কের িদেল
বারা া িদেয় চুইেয় আসা আেলায় েবাঝা অস ব, এখােন সাইফ েয় েনই।
এ ঘেরর কাজ েশষ। েবিরেয় যাবার আেগ েশষবােরর মত একবার েচাখ
বুিলেয় িনল েগাটা েম। েকােনা খুঁত েচােখ প ল না। লাইট িনিভেয় িদেয়
ম েথেক েবিরেয় চেল এল নতুন মটােত। েম ঢু েক দরজা পুেরাপুির
লাগাল না। চুল পিরমাণ ফাঁক রেয় েগল। একটা েচয়ার িনেয় দরজার সামেন
রাখল। এক হােত েডজাট ঈগল আর অপর হােত েসলেফান িনেয় বেস প ল
েচয়ারটােত। দরজার ফাঁকটােত েচাখ রাখেতই পুরেনা েমর দরজা েদখা
েগল। এিদেক হােতর েসলেফােনর ি েন েভেস উেঠেছ বারা ার ছিব। সামেন
িক েপছেন, েকােনা িদক েথেকই ওই েম সাইেফর েচাখ এি েয় কারও
অ েবশ স ব নয়।
সাইফ বািজ েরেখ বলেত পারেব, েমাসাদ চুপ কের বেস থাকবার নয়। ওর
উপর একটা হামলা চালােনা হেবই। সাইফ েযেহতু ওেদর পিরচয় েজেন
েফেলেছ তরাং ে জােরর েলােভ না হেলও অ ত ওর মুখ ব রাখবার জ
েশষ একটা আঘাত েমাসাদ হানেবই। েসটা কেব জােন না। তেব েসজ হাত
িটেয় বেস থাকবার বা া নয় সাইফ। আ ক ওরা যখন, েযভােবই-সাইফ
ত।
***
িতনঘ া পর। রাত একটা িবশ। েহােটেলর া হায়াত এর েপছেনর গিলেত
িনঃশে েথেম দাঁ াল িমশিমেশ কােলা রেঙর একটা গাি ।

িতনজন আেরাহীেদর মেধ জ’ ন েনেম প ল গাি েথেক। েমাবারক আর
শরীফ সাবির। শরীফ িবশাল েদেহর অিধকারী। গিরলার মত ’ বা েত
অ েরর শি । সাইেফর মত াঁ টু াঁ কমব ােট পারদশীও ’ বার
ভাবেব এই গিরলার সােথ ঝােমলায় জ ােত।
আেগ রা ার
া িছল শরীফ। একটা মামলায় েফঁেস িগেয় ছ’বছেরর েজল
হবার উপ ম হেয়িছল। ইউির তােক ছাি েয় আেন েজল েথেক। ইউিরর
এেজ ীেত যারা কাজ কের তােদর সবাই েকােনা না েকােনা ভােব ঋণী ইউিরর
কােছ। ইসরাইেলর সােথ িমশেরর িহম শীতল স েকর কারেণ এখােন
পুেরাপুির ানীয় েলাক িদেয় অপােরট কের েমাসাদ। ইউির িনেজও িমশরীয়
ভুয়া পিরচেয় গাইড এেজি র ব বসা চালায়।
সাইফেক েয েকৗশেল িকড াপ করা হেয়িছল, মাইয়ােক েসভােব করা স ব
না। িকছুটা ঝু ঁিক িনেতই হে েমাবারক আর শরীফেক।
িবশাল েহােটল ভবেনর চারপােশ েকােনা বাউ াির ওয়াল েনই। তেব
িসিসিটিভ রেয়েছ ভবেনর চারপােশই। তেব িবেশষ একটা িসিসিটিভ সামিয়ক
সমেয়র জ ব রাখার ব াব া করা হেয়েছ। চুর টাকা এবং ভাব
খাটােত হেয়েছ ইউিরেক এজ ।
কাঁধ েথেক দি র মই নামাল শিরফ। মইেয়র এক মাথায় েলাহার ক লাগােনা
রেয়েছ। জায়গাটা িনজন, এরপরও চারিদকটা েদেখ িনেয় মইটা েদাতলার
বারা ার েরিলং ল কের ছুঁ ল শরীফ। এটাই মাইয়ার েমর বারা া।
ওেদর ক া িনিশচত কেরেছ।
থমবার মইটা জায়গামত বাঁধােত ব থ হল শরীফ। েরিলং এ বাি েখেয়
নীেচর িদেক সরসর কের েনেম এল মইটা। ি তীয়বার েচ া করল। এবার
কাজ হল। রাবার েমা া থাকেলও মৃ টং শ কের উঠল কটা েরিলং এ
বাি েলেগ।

আঁধাের ত মই েবেয় উেঠ েযেত লাগল েটা ছায়ামুিত।
***
ায় িতন ঘ া ধের ঠায় বেস আেছ সাইফ। একাধাের কী-েহাল আর
েসলেফােনর ি েন েচাখ রাখেত রাখেত ও া । কেয়কবার কেরই মেন হল,
আজ আর েকউ আসেব না, ঘুিমেয় পি । পর েনই েচাখ রাি েয়েছ িনেজেক।
বুিঝেয়েছ, হাল ছা া েতা েতামার ভাব নয়। এখন তেব এতটু কুেতই অি র
হ েকন?
িকছু ন পর সাইফ উেঠ দাঁ াল। বেস েথেক েকামর ধের েগেছ। জায়গায়
দাঁি েয় হাত পা েখিলেয় েনয়ার ইে । সাইফ উেঠ দাঁ ােতই মৃ একটা “টং”
আওয়াজ েপল। েসেক লাগল বুঝেত েয, শ টা ওর হােত ধরা েফান
েথেকই এেসেছ।
সাইফ আর মাইয়ার ম পাশাপািশ হওয়ায় েকর সােথ েরিলং এর সংঘেষ
ৈতির হওয়া মৃ টং শ টা ক ােমরার যাি ক কান এ ায়িন। শ টা িচনেতও
ভুল হয়িন সাইেফর। এই িজিনস ও িনেজও ব াবহার কেরেছ ে িনং এর সময়।
ায়ু টানটান হেয় েগল সাইেফর। গভীর মেনােযাগ িদেয় তািকেয় রইল ি েনর
িদেক। অেপ া করেছ শ র উপের উেঠ আসার।
পাঁচ িমিনট েকেট যাবার পরও যখন েকউ উেঠ এল না, তখনই িব ৎচমেকর
মত বুেঝ েফলল ব াপারটা। শ রা ওেক নয় মাইয়ােক িকড াপ করেত
এেসেছ!
‘িশট!’ িনেজেক কেষ একটা গাল িদেয় এক ঝটকায় দরজা খুেল েফলল সাইফ।
হােত উদ ত িপ ল। এক নজের কিরেডার েদেখ িনল। েকউ েনই। ী
িচতার মত মাইয়ার েমর দরজার সামেন চেল এল। কান পাতেত হল না,

দরজার সামেন দাঁ ােতই েভতর েথেক েমেয়িল কে র অ ুট আতনাদ েভেস
এল। শ ঢু েক পে েছ মাইয়ার েম! এখন িকছু করেত যাওয়া খুবই
িবপদজনক হেয় দাঁ ােব েমেয়টার জ ।
া র মত দাঁি েয় রইল সাইফ। অেনক েদরী কের েফেলেছ ও।

নয়
িডনার েসের েবশ আেগই েয় পে েছ মাইয়া, িক
িকছুেতই। েযন আি িনেয়েছ ওর সােথ। িকছুেতই ধরা িদে

ঘুম আসেছ না
না।

েছাটেবলা েথেকই ি লােরর েপাকা মাইয়া। ভুতটা এেসিছল নােসর িবন
ইউ েফর কাছ েথেক। জানািলজেম প ার কারনও এটাই। েদেশর সবচাইেত
নামকরা ইনেভি েগিটভ জানািল হেত চায় ও। তেব এখন মেন হে
ূ
ব াপারটা এত সহজ িকছু না। ধু উে জনাই নয়, এই লাইেন িতটা মুহত
কাটােত হয় জীবনটােক হােতর মুেঠায় িনেয়।
সাইেফর কথা ভাবেলই আ য হেয় যাে
মাইয়া। কী আ য েকৗশেল
তােক িনেয় পালাল। আর িবপেদর মুহেূ তও েঠাঁেটর েকােন এক টু কেরা ি ত
হািস অভয় িদেত থােক সবসময়। েকমন েযন রহ ময়। েচহারার লাজুক
ভাবটা েদখেল মেন হয় এই েলােকর ব ু পাওয়া ভােগ র ব াপার। আবার
সংকেটর সময় তার েচহারায় েয ই াত কেঠার দৃ তা ফু েট ওেঠ েসটা েদেখ
ধারণা করা যায় এর শ হওয়া ব ধরেনর ভাগ ই বেট। ওেদর েম িদেয়
যাবার পর আজ সারািদেন একবারও েদখা হয়িন মা ষটার সােথ। কী করেছ
েক জােন? তেব িন য়ই ঘুের টু ের েব াে না।
িবছানায় েয় আকাশ পাতাল ভাবিছল মাইয়া। সব ভাবনাই ঘুের িফের
সাইফ েক ীক হেয় প েছ েদেখ একটু ল া েপল। তেব অ ীকার করেত
চাইল না, মা ষটােক ওর ভাল েলেগ িগেয়েছ। ভাল লাগাটা েকান পযােয়র েস
ব াপাের অব ও িনেজও পির ার াত না।
মাইয়া আেরা একটা ব াপাের াত না। বারা া েথেক েয েটা ছায়ামুিত
িনঃশে তার েম েবশ কেরেছ েসটা ঘুনা েরও েটর েপল না মাইয়া।

যখন েটর েপল, তখন অেনক েদরী হেয় েগেছ।
ধ ম কের উেঠ বেস িচৎকার করেত চাইল, তার আেগই একটা িন ুর হাত
মুখ েচেপ ধরল ওর। এর আেগই চাপা একটা আতনাদ করেত েপেরেছ ও। এই
আওয়াজটাই সাইফ বাইের দাঁি েয় েনিছল। তেব এই মু েত ওেক খুঁজেল
ওখােন পাওয়া যােব না।
‘ম াডাম, আপিন বুি মিত, আমােদর সােথ ভালয় ভালয় েগেল আমােদর
সবারই ম ল। আপনার েকােনা িত করা হেব না। সাইফ ে জার আমােদর
হােত তুেল িদেলই আপনােক েছে েদয়া হেব।’ মৃ গলায় বলল েমাবারক।
আতে ান হারাবার উপ ম হল মাইয়ার। আজই এত ঝি কের পালাল
আর আজই আবার িকড াপ!
‘বারা ায় মই লাগােনা আেছ, চুপচাপ েনেম যােবন আমােদর সােথ। নইেল
বাধ হেয়ই আপনার বাবার সােথ খারাপ ব াবহার করেত হেব আমােদর।
আমরা জািন, িতিন এখন পােশর কামরােতই ঘুেমাে ন।’
যাও বা একটু িতেরােধর ইে িছল, েশষ কথাটা েন ইে টা েবমালুম উেব
েগল। মাথা ঝাঁিকেয় সায় জানাল মাইয়া।
পরবতী দশ িমিনেটর মেধ মাইয়ােক িনেয় গাি েত েপৗঁেছ েগল েমাবারক
আর শরীফ। ওরা ওেঠ বসেতই গাি টা রওনা হেয় েগল। েমাবারক মাইয়ার
পােশ বেস িপ ল তাক কের েরেখেছ ওর িদেক।
গাি েত বসার পর একটা ব াপার উপলি কের অবাক হেয় েগেছ মাইয়া।
ওর যতটা ভয় পাওয়া উিচৎ িছল, ততটা ভয় ও পাে না। েকবলই মন
হে , সাইফ ওেক উ ার করেবই। যিদও ধারনাটার েপছেন েজারােলা েকােনা
যুি খুঁেজ পাে না। েয মা ষটােক আজ সারািদন েচােখই েদেখিন েস
িকভােব ওেক উ ার করেব। ও েয িকড াপ হেয়েছ, এটা জানেতই েতা রাত

েপিরেয় যােব। েমাসাদ হয়ত এবার ওেক েসই আেগর জায়গায় নাও রাখেত
পাের। আর রাখেলও ওই েভদ বাি টা েথেক ওেক উ ার করেবই বা
িকভােব? এবার িন য়ই েমাসাদ আেগর চাইেত অেনক ন সতক থাকেব।
আচমকা ক া ে ক কষায় সি ৎ িফের েপল মাইয়া। কী হল? এত তা াতাি
েতা েপৗঁেছ যাওয়ার কথা না। সামেন তাকােতই কারনটা বুঝেত পারল। এই
রা াটা েবশ িনজন। ওেদর েথেক িকছুটা দূের এক িবেদশী টু ির দাঁি েয় হাত
না েছ। স বত ইেয়ােরাপ িকংবা আেমিরকান হেব। েচহারা েদখা যাে না।
চাপ দাি েত ঢাকা পে েছ। তেব মাথার চও া ি েমর াঁট আর েবশভুষা
েসরকমটাই বলেছ। পােশই একটা গাি দাঁ করােনা। স বত ন হেয় েগেছ,
ওেদর কােছ িলফট চায়। েলাকটা এমনভােব দাঁি েয় হাত না েছ, াইভার
ইে থাকা সে ও পাশ কাটােত পােরিন।
গাি থামেতই িবেদশী েলাকটা এিগেয় আসেত লাগল ওেদর িদেক। েমাবারক
িপ লটা পেকেট ভের েফলল।
েলাকটা জানালার পােশ মাথা নািমেয় মািকন টােন বলল, ‘আমার গাি টা ন
হেয় েগেছ, একটা িলফট েপেল খুব উপকার হত।’
‘িম ার, আমরা একটা জ রী কােজ যাি , িলফট েদয়া স ব না, সির।’
েমাবারক জানাল।
‘ও তাহেল আর কী করা।’ হাল েছে েদয়ার ভি েত বলল েলাকটা।
সবাই েবশ অবাক হেয়েছ। এই েলােকর হাত েথেক এত সহেজ ছা া পাওয়া
যােব েকউ ভােবইিন।
তেব েলাকটার কথা েশষ হয়িন। আেগর কথার েখই ধের বলল, ‘িঠক আেছ,
েতামরা যাও, িক েমেয়টােক েরেখ যাও।’
েচাখ কপােল উেঠ েগল মাইয়া সহ গাি র বািক আেরাহীেদর।

‘েহায়াট দ া েহল...,’ কথাটা েশষ করেত পারল না েমাবারক। েলাকটার হােত
েভাজবািজর মত েবিরেয় এেসেছ একটা অ । েডজাট ঈগল! েলালূপ দৃি
েমেল তািকেয় আেছ েমাবারেকর িদেক।
অ টাই ধারেকর পিরচয় জািনেয় িদল মাইয়ােক। ‘সাইফ হাসান!’ অ ুেট
বেল েফলল মাইয়া।
ঝট কের একবার মাইয়ার মুেখর িদেক তািকেয়ই আবার সাইেফর িদেক
নজর িদল েমাবারক। েচােখ মুেখ ন অিব াস েখলা করেছ।
‘সাইফ হাসান!’

না ম ব েবাঝা েগল না।

‘িনঃসে েহ।’ হাসল সাইফ। ‘ওেক, এবার কােজর কথায় আসা যাক। আগামী
পাঁচ েসেকে র মেধ যিদ মাইয়ােক গাি েথেক নািমেয় না দাও তাহেল
একটা ম াসাকার ঘেট যােব। আমার হােত েয এটা েখলনা নয় তা েতা বুঝেতই
পারেছা।’
েসেক
নেত হল না। তার আেগই মাইয়ােক েবর কের িদল েমাবারক।
ওরাও জােন, গাি র েভতর েথেক েগালা লীেত েমােটও িবেধ করেত পারেব
না। িপ ল েবর করবার আেগই সাইফ িতনজনেকই ঝাঁঝরা কের িদেত
পারেব।
মাইয়া নামার পর সাইফ ওর হােত কােলামতন কী একটা িজিনস ধিরেয় িদেয়
বলল, ‘এটা গাি র েপছেন লািগেয় িদেয় আ ন। চু ক লাগােনা আেছ, ধরেলই
েলেগ যােব।’
আেধা অ কাের গাি র আেরাহীরা বুঝেত পারল না িজিনসটা কী।
মাইয়া ব টা হােত িনেয় েবকু েবর মত তািকেয় রইল সাইেফর িদেক।
‘জলিদ ক ন।’ তা া িদল সাইফ।

মাইয়া আর ইত ত করল না। িজিনসটা িনেয় গাি র েপছন িদেক চেল েগল।
কেয়ক েসেক বােদই যখন িফের এল, হােতর ব টা আর েদখা েগল না।
‘েশােনা, েমাবারক, ইে করেল েতামােদর এখােনই েমের েরেখ েযেত
পারতাম। তেব ছুঁেচা েমের হাত গ করেত আমার েমােটও ভাল লােগ না। এ
যা ায় েবঁেচ েগেল। তেব েতামােদর মত ই পয়সার
ােদর িব াস
করেতও আিম রািজ নই। েতামােদর েছে িদেল িকছুদরূ িগেয় গাি থািমেয়
হামলা করেব না তার িন য়তা িক?’
েকােনা িন য়তা েনই। েমাবারক েসটাই করেত চাইিছল। িক
েসটা িকভােব বুঝল ওর মাথায়ই ঢু কল না!

এই ব াটা

‘েসজ েতামােদর গাি র েপছেন একটা শি শালী ব িফট কের িদলাম।
আমার দৃি সীমা েপেরােনার আেগ যিদ েতামােদর গাি র গিত ষােটর নীেচ
নামেত েদিখ, েসাজা ব ল কের লী করব। েভেবা না, লাগােত পারব না।
অব লাগােত না পারেলও িত েনই। েবামাটা অত েসনিসিটভ। লীর
কারেণ সৃ শক ওেয়েভই া হেয় যােব। পিরনাম, বুঝেতই পারেছা, ে ফ
িকমা হেয় যােব!’ ভয়াবহ একটা হািস ফু েট উঠল সাইেফর েঠাঁেট।
‘আর াঁ, ইউিরেক আমার েপছেন লাগেত মানা কের িদও। অ ত েতামােদর
মত স া
া পা া িনেয়। এখন েলজ তুেল ভােগা, যাও।’
াইভার েবামার কথা েন ভেয় িভ িম েখেয় েগেছ। গাি
পাে । যিদ া হেয় যায়!

াট িদেতও ভয়

‘েগা!’ গেজ উঠল সাইফ।
আর ইত ত করল না াইভার। গাি
পালাল।

াট িদেয় আ িরক অেথই েলজ তুেল

গাি টা দৃি সীমা পার হেতই মাইয়া জামার হাতা েথেক েসই কােলামত ব টা

েবর কের ওর হােত িদেয় বলল, ‘এই িনন, আপনার পার েসনিসিটভ ব !’
হাত বাি েয় িনেজর েসলেফানটা িনল সাইফ। ‘ব না হেলও েসনিসিটভ েয
তােত েকােনা সে হ েনই।’ েহেস বলল।
‘ ম, েযভােব েলজ পি মির কের পালাল! তা আপিন জানেলন িকভােব ওরা
আমােক আবার িকড াপ কেরেছ?’
‘ওেদর িব াস েনই, িকছুদরূ িগেয় ইউটান িনেয় িফের আসেত পাের। গাি েত
উঠু ন, েযেত েযেত বলিছ।’
গাি েত উেঠ বসল ওরা জন। াইভ করেত করেত সব খুেল বলল সাইফ।
েচাখ ব ব কের েন েগল মাইয়া। সাইফ থামেতই
করল, ‘আ া,
যখন বুঝেত পারেলন ওরা আমার েম ঢু েক পে েছ, তখন কী করেলন?’
‘তখন আসেল িকছুই করার িছল না। হঠাৎই বুি টা আেস। েম ছ েবশ
ধারেনর বা িত িকছু িজিনস িকেন েরেখিছলাম। ও েলা িনেয় েসাজা
েহােটেলর পািকং এিরয়ায় চেল আিস। িগেয় েদিখ এক েলাক গাি েথেক
নামেছ। িগেয় বললাম, আপনার গাি টা আমার দরকার।’
‘আপিন িগেয় বলেলন, আর েলাকটা িদেয় িদল?’ আবারও িব েয় েচাখেজা া
ব ব হেয় েগল মাইয়ার।
‘উ , িদল না। েশেষ মাথায় সামা এক গা া মারেত হল। মাপা মার।
ঘ াখােনেকর মেধ ই ান িফরেব। এরপর গাি িনেয় চেল এলাম েহােটেলর
েপছেন। েসখােন েমাবারকেদর গাি টা রাখা িছল। গাি িচেন িনেয় আপনােদর
আেগই এখােন েপৗঁেছ অেপ া করেত লাগলাম। বািকটা েতা জােননই।’
েহােটেল েপৗঁেছ িগেয়েছ বেল আর েকােনা কথা হল না। গাি টা িনেয় পািকং
এিরয়ায় চেল এল। গাি র মািলকেক অ একটা গাি র আ ােল ইেয় েরেখ
িগেয়িছল সাইফ। যথা ােনই পাওয়া েগল তােক। যিদ আেদৗ েসটােক যথা ান

বলা যায় আরিক! ান এখেনা েফেরিন েদেখ সি েবাধ করল সাইফ। গাি
জায়গামত েরেখ েয যার েম চেল এল।
রাত েবিশ বািক েনই।

দশ
পরিদন।
আ েমা া েভে িবছানা ছা ল সাইফ। মাথায় িকছুটা িচন িচেন ব াথা। কাল
রােত ঘুম কম হবার ফল। মাথা ঝাঁিকেয় ব াথাটা েযন সিরেয় িদেত চাইল
সাইফ। হাতমুখ ধুেয় বারা ায় িগেয় দাঁ াল। নীল িহলটেনর মত না হেলও এই
ম েথেকও নীলনদ েদখা যায়। িবশাল। সমুে র মত। তেব সমুে র কােছ
েগেল েকমন একটা েনানা গ পাওয়া যায়। নীেল েযটা অ পি ত। িনিমেমষ
তািকেয় থাকেলও সাইেফর মি
বল েবেগ কাজ কের যাে । সময় ত
বেয় চলেছ অথচ আসল কােজরই েকােনা অ গিত েনই। ধাঁধার সমাধান করেত
না পারেল ে জার পাবার স বনা কম। ধাঁধা িনেয় ভাবার সময়ই পাে না
েমাসােদর উপ েব। এেকবাের আঠার মত েলেগ আেছ। এেদর িকভােব খসােব
বুঝেত পারেছ না সাইফ। এিদেক মাইয়া আর ওর বাবাও একটা িচ ার
কারন হেয় দাঁি েয়েছ ওর। ওেদর িনরাপ ার িদেক ল রাখেত রাখেতই
অেনকটা মূল বান সময় েপিরেয় যাে । িক দায়টা এি েয়ও েযেত পাের না
সাইফ। ও-ই তােদর এই িবপেদর মেধ েটেন এেনেছ। ে জার উ াের
পুেরাপুির মেনােযাগ িদেত হেল এেদর ভাবনা মাথা েথেক সরােত হেব।
একটা িস া িনেয় েফলল সাইফ। জামাকাপ পের ৈতির হেয় ম ছা ল।
সংেকত অ যায়ী েটাকা িদল মাইয়ার দরজায়।
***

তাকােনা যাে না ইউির েকালম ােনর েচােখর িদেক। টকটেক লাল হেয় আেছ
ও েটা। েচহারা ভীিতকর ে ােধ কু ৎিসত েদখাে । হােত একটা িপ ল িনেয়
অি র ভি েত পায়চারী করেছ। েটনশেন থাকেল ইউির এভােবই অি র
ে তা ার মত েহেট েব ায় সারা ঘের। তেব আজেকর অি রতা ছািপেয়
েগেছ অতীত ইিতহাস।
এক সময় ঘুের দাঁি েয় েফেট প ল রােগ।
'সাইফ িঠকই বেলেছ। েতামােদর মত স া
লাগেত যাওয়া েমােটও উিচৎ হয়িন আমার।'

াপা া িনেয় ওর েপছেন

নীরেব অপমান হজম কের েগল েমাবারক সহ েম উপি ত িতটা মা ষ।
মাথা নীচু কের আেছ।
'একটা েমেয়েক িকড াপ করেত পােরা না, িছহঃ!'কথাটা বেলই আবার
পায়চারী করেত েলেগ েগল ইউির।
'বস, েমেয়টােক আবার িকড াপ...,' ইউিরেক ঝট কের ঘুের তাকােত েদেখই
চুপ েমের েগল েমাবারক।'
'কথা েশষ কেরা।' জলদগ ীর ের আেদশ িদল ইউির।
'না বলিছলাম েয, েমেয়টােক আেরকবার িকড াপ করব িকনা?'
'হা হা হা!' ইউিরর কপট হািসেত গম গম কের উঠল মাঝাির আকৃ িতর
কামরাটা।'এবার িকড াপ করেত েগেল আর িপেঠর চাম া িনেয় িফের
আসেত পারেব না। আেগরবার েতা " পার েসনিসিটভ ব ' এর ভয়
েদিখেয়িছল, এবার িনউি য়ার ওয়ারেহেডর ভয় েদখােব, মূেখর দল সব!'
'বস, সিত ই ওর হােত েবাম িছল।' মুখ কাঁচুমাচু কের জানাল েমাবারক।'
'ওটা েবাম িছল, িক কের বুঝেল? এরকম েবামার কথা েনেছা কখেনা? আর

থাকেলও এত হাইিল সিফসিটেকেটড েবামা সাইফ পােব িকভােব? ও িক
এখেনা আিমেত আেছ?'
চুপ হেয় েগল েমাবারক।
িকছু ন পর সাহস স য় কের বেলই েফলল, 'বস, এখন তাহেল কী করব
আমরা?'
'েতামােদর িকছু করেত হেব না। যা করার আিমই করব। 'বলেত বলেত ুর
হািস ফু েট উঠল ইউির েকালম ােনর মুেখ।
'যত ত স ব আমার ইসরাঈেল যাবার ব াব া কেরা।'
***
ে কফা করেত করেত সব িকছু েজেন রীিতমত হতভ হেয় েগেলন েশইখ
সালাহউি ন। তার িঠক পােশর েমই এত িকছু ঘেট েগেছ গতরােত,
ভাবেতই অবাক লাগেছ।
েহােটেলর ের ুেরে বেস খাে িতনজন। েমাসাদ ওেদর িঠকানা েজেন
েফেলেছ, লুিকেয় েথেক এখন আর েকােনা লাভ েনই। এজ িনেজেদর গৃহবি
কের রাখার িনেদশ তুেল িনেয়েছ।
'পিরি িত েতা েদখিছ জিটল প ধারন কেরেছ।'
মাথা ঝাঁিকেয় সায় িদল সাইফ। মাইয়া চুপচাপ খাে ।
'এখন কী করার?'

করেলন সালাহউি ন।

মুেখর খাবারটা িগেল িনেয় সাইফ বলল,'ে জার না পাওয়া পয িকছু করার
েনই। ে জার উ ােরর আশা এেকবােরই না থাকেল আিম িফের েযতাম। িক
আমার িব াস, ধাঁধার সমাধান করেত পারেল স ান িমলেব ে জােরর। আগামী

ক'টা িদন খুব ঝােমলার হেত পাের। আমার পরামশ হল, আপনারা স ব হেল
কায়েরা েছে আপনােদর েকােনা আ ীয়র বাি েত চেল েযেত পােরন।
েমাসােদর েচাখ এি েয় আিম িনেজ আপনােদর েপৗেছ িদেয় আসেত পারব।'
'আমরা না থাকেল িক ওরা আপনার েকােনা িত করেব না?'
'না, ব াপারটা িঠক তা নয়। তেব িনেজেক র া করবার মতা আমার আেছ।
িক আপনারা থাকেল আপনােদর িনরাপ ার িদকটাও েতা আমােকই েদখেত
হেব।'
'েদখুন িম. সাইফ, আপনােক আেগও বেলিছ, আবারও বিল, ধু নােসেরর
কােছ কৃ ত বেলই আিম আপনােক সাহায করিছ না। ৈনিতক দািয় েথেক
কাজটা করিছ। আমার পে পািলেয় যাওয়া স ব নয়। তাছা া আমােদর
যাবার মত েতমন েকােনা জায়গাও েনই। আমরা থাকেল আপনার কােজ সম া
হেল েসে ে আমরা জন যামিসেস িফের েযেত পাির। তুই কী বিলস,
মাইয়া?'
মাইয়ার িদেক তাকাল সাইফ। েমেয়টা খাওয়া েফেল গভীর মেনােযােগ
পি কায় কী েযন েদখেছ। িমশেরর জাতীয় ৈদিনক আল আহরাম। বাবার
ডােক সংিবৎ িফের েপল।
'কী বলিছেল েযন, বাবা?'
েহেস েফলেলন সালাহউি ন।'না িকছু না, তুই পি কা প । েতার ছিব
ছািপেয়েছ নািক? েয েখল েদখািল িদেন।'
'েখল িক আিম েদিখেয়িছ? ছিব ছাপেল েতা ওঁর ছাপেব।' সাইেফর িদেক
ইশারা কের িমি কের হাসল েমেয়টা। সােথ সােথই আবার পি কায় ডু ব িদল।
ল া েপেয় েগল সাইফ। শংসায় নািক মাইয়ার হািসেত, বলা মুশিকল।
ল া কাটাবার জ ই েযন বেল উঠল,'আপনারা যিদ থাকেত চান তাহেল

আমার আপি েনই। আিম আপনােদর িনরাপ ার কথা েভেবই বেলিছলাম।
যাকেগ, আপাতত েহােটেলই থাকু ন, 'একিদন পর পিরি িত বুেঝ না হয় বাি
েফরা যােব।'
'ওেক, েযমনটা ভাল হয়।'
'আিম তাহেল উিঠ।'সাইেফর খাওয়া েশষ। এখন েম িফের বারা ায় একা
একা বেস ধাঁধাটা িনেয় ভাবেব।
সায় জানােলন েশইখ সালাহউি ন।
সাইফ উেঠ দাঁ ােব এমন সময় মাইয়া পি কায় েচাখ েরেখই অ মন হেয়
ওর হাত েচেপ ধরল।
চমেক েগল সাইফ।
'কী হেয়েছ।' আবার বেস পে জানেত চাইল।
'এটা পে েদখুন।' হােতর পি কাটা বাি েয় িদল ওর িদেক।
হােত িনল সাইফ। িশ িকেশারেদর িবভােগ একটা ধাঁধা ছাপা হেয়েছ, েসটাই
প েত বলেছ মাইয়া।
প ল সাইফ, এবং কেয়ক মুহেূ তর জ িব েয় থ হেয় েগল।
ধাঁধাটার ভাবাথ করেল দাঁ ায়,'েছা নািগব একবার তার েপাষা েঘা ােক িনেয়
েব ােত েবর হল। পেথ একিট নালা প ল। চও ায় ায় ৫ ফু ট। েঘা াটা েসই
নালা লািফেয় পার হেয় েগল। বা া েঘা াটার পে এই র লািফেয় পার
হওয়া েবশ ব ব াপার, তাই নািগব বাসায় িফের বাবােক এই ঘটনা উে খ
কের বলল, "আমােদর েঘা াটা আজ ১৫ হাত নালা লািফেয় পার হেয়েছ। "
৫ ফু েটর জায়গায় ১৫ হাত বলা সে ও নািগব িক
িকভােব স ব?'

িমথ াবাদী নয়। এটা

প া েশষ কেরই ঝট কের মাইয়ার িদেক তাকাল সাইফ।
'কী বুঝেলন?'ওেক তাকােত েদেখই

করল মাইয়া।

'নােসর িবন ইউ েফর ধাঁধার সােথ অ ুত িমল!'
'এগজ া িল!'
সাইফ ধাঁধার নীেচর িদেক েচাখ বুলােলা।
'ধাঁধার উ র আগামী স ােহ েদয়া হেব। এতিদন ওেয়ট করা স ব না।'
'এখন তাহেল কী করেবন? আল আহরােমর অিফেস যােবন?'
' েয়াজেন তাই যাব, তেব এইমু েত অ একটা
রহ ময় হািস হাসল সাইফ।

ান আেছ মাথায়।'

এগােরা
লুইিজয়ানা, ইউনাইেটড ে টস অফ আেমিরকা।
সাদা েচােখ একতলা বাি টা এেকবােরই সাদামাটা। েকােনা িবেশষ েনই,
সাধারন। তেব েসটা তত ন পয যত ন না েকউ বাি টােত অ েবশ
করেত যাে । েকউ বাি টােত অ েবশ করেত চাইেল সােথ সােথই েস
বুঝেত পারেব বাি টা আসেল েগর মতই েভদ । চারিদেক সাত ফু ট উঁচু
েদয়ােল েঘরা। উপের েদ ফু েটর ইেলি ফােয়ড েফ । বাউ ািরর েভতের
িবশালাকৃ িতর চার এলেসিশয়ান িনেয় পাহারা িদে চারজন গাড। গাডেদর
পিরচয় জানেল েয েকউ িভমি খােব। এরা চারজনই আেমিরকান আিমর
াক অপস কমাে া ইউিনেটর সদ । ধষ ে িনং এেদর কের তুেলেছ
েরাবেটর মত কম ম এবং আেবগবিজত।
এই বাি টা তারা গত এক স াহ ধের পাহারা িদেয় চেলেছ এক িভআইিপর
িনরাপ া িনি ত করেত। িভআইিপর নাম, েফসর আইজ াক েকােহন।
িনয়ার হােতেগানা কেয়কজন িনউি য়ার সােয়ি েদর একজন।
েফসর েকােহেনর জ , িনবাস ইসরাঈেল। ইসরাঈেলর েনেগভ ম ভূিমেত
অবি ত অত েগাপন এক গেবষনাগাের এক িবেশষ িরসাচ েজে গত ’
বছর ধের িডের র িহেসেব কাজ কের আসিছেলন িতিন। শত েগাপনীয়তার
পরও েজ টা
হবার পর েথেকই িকভােব েযন পার পাওয়ার েলা এই
িরসােচর খবর েজেন যায়। িব ািরত িকছু জানা যায়িন, তেব এই েজ টা
সফল হেল িনউি য়ার সােয়ে র ইিতহাস নতুন কের িলখেত হেব েসটা সবাই
আঁচ করেত পাের। ইসরাঈল হেয় উঠেব পারমানিবক শি েত অেজয়। তখন
েথেকই
হেয় যায় এই িরসােচ পার পাওয়ার েলার উঁিক মারার

িতেযাগীতা। একািধক ােবাটােজর ঘটনাও ঘেট। তেব
েথেকই এই
েজে র িনরাপ ার দািয় েদয়া হেয়িছল েমাসােদর হােত। েমাসােদর সােথ
েট া িদেয় এই েজে র িত িকংবা েহঁেশল েথেক িকছু হাতােত পােরিন
পার পাওয়ার েলা। উপের উপের যতই ব ু থাক, এই েজ েযেকােনা
মূেল হাত করা িকংবা িনেদনপে
াবটাজ করার ব াপাের সবচাইেত েবিশ
উৎসাহ আেমিরকারই িছল। তেব পিরি িত আচমকা এভােব েমা েনেব েকউ
ক নাও কেরিন।
ঘটনার

ই স াহ আেগ।

এই েজ টা িছল িতন বছেরর। িনরাপ ার ােথ এই িতন বছের েজে র
ধান কেয়কজন িরসাচােরর জ পিরবােরর সােথ েদখা করার েযাগ িছল না
বলেলই চেল। ধু িতন বছেরর েগাটা েময়ােদ বছের একবার একিদেনর জ
পিরবােরর সােথ েদখা করার অ মিত েদয়া হেয়িছল, তাও েসটা েমাসােদর
ক া পাহারায়। িরসাচাররা খুিশ মেনই রািজ হেয়িছেলন। না হবার েকােনা
কারণই েনই। েয পিরমাণ টাকা তােদর এই েজে র জ েদয়া হেব তােত
কের পেরর জ ও বেস েখেত পারেব। এছা াও তােদর পিরবােরর িনরাপ া
এবং যাবতীয় েয়াজন পূরেণর দািয় সরকার িনেয় িনেয়িছল। ভালই চেল
েগল এভােব বছর। আর মা কেয়ক মাস পরই েজে র েময়াদ েশষ হেয়
যােব। তেব েময়াদ েশষ হবার ’ এক মাস আেগই সফলতার সােথ েজ িট
স
করেত পারেবন বেল আশাবাদী েজ িডের র েফসর আইজ াক
েকােহন।
েশষ বছেরর ছুিট কাটােত ’ স াহ আেগ বাি এেসিছেলন আইজ াক
েকােহন। িরসাচ েস ােরর তুলনায় বাি েত াভািবকভােবই িনরাপ া
ব াব ায় একটু িশিথলতা িছল। এরই েযােগ ঘেট যায় এক অঘটন। অ াত
পিরচয় একিট কমাে া িটম অতিকত হামলা চািলেয় িছিনেয় িনেয় যায়
েফসর আইজ াক েকােহনেক। অ ত হামলাকারীরা তারা েসটাই েবাঝােত

েচেয়িছল। িক েমাসাদ েখাঁজ খবর িনেতই জানা েগল সব।
েথেকই আেমিরকার হেয় কাজ কের আসিছেলন েফসর েকােহন।
বেয়ােজা এই মা ষিট দীঘিদন ধেরই কাজ কের আসিছেলন ইয়াসরাইেলর
িবিভ টপ িসে ট সামিরক সােয় েজে । অ েযেকােনা সােয়ি
এর
চাইেত অেনক েবিশ িব িছেলন েকােহন। এই িব তার েযােগই িবি
হেয় যান িতিন। েজে র কাজ েশষ পযােয় চেল আসার সােথ সােথই েছাবল
বসান িতিন ইসরাঈেলর ঘাে । তেব এত েযাগ িবধা পাবার পরও েকন
এমন ভয়াবহ িস া িতিন িনেলন েসটা জানেত পােরিন েমাসাদ। তেব এটা েয
িকড াপ না বরং েকােহেনর ে া েবইমানী েসটা েমাসাদ বুেঝ েফেল ঘটনার
িদনই। কারণ যত হাইিল ে ই কমাে া ইউিনটই েহাক না েকন, েভতেরর
সাহায ছা া েমাসােদর মত একিট সং ার িব ে এমন একিট অপােরশন
পিরচািলত করা ঃসাধ । কাজটা কােদর েসটা জানেতও েবগ েপেত হয়িন
েমাসােদর। তেব আেমিরকার সােথ যতই স ক থাকু ক না েকন, এে ে
তার েকানটাই কােজ আসেব না। কু টৈনিতক পযােয় ব াপারটা মীমাংসা করার
েকােনা েযাগ েনই।
আেমিরকা আসবার পর েকােহনেক থম এক স াহ রাখা হেয়িছল আিমর
একিট রি ত েবস-এ। িক েকােনা িসিভিলয়ানেক এভােব সামিরক েবস-এ
রাখার িনয়ম েনই। গত স ােহ তােক লুইিজয়ানার এই বাি টােত পাঠােনা
হয়। চারজন কমাে া তােক িদন রাত পাহারা িদেয় চেলেছ। বাি টার খুব
কােছই পুিলশ ে শন। েযেকােনা পিরি িতেত একটামা বাটন ে স করেলই
পাঁচ িমিনেটর মেধ জায়গাটা পুিলেশ েছেয় যােব।
এই মুহেূ ত আইজ াক েকােহন িনেজর েম বেস আেছন। হােত ইি র াস।
িকছুটা িচি ত েদখাে তােক। েকােহন াধীনেচতা মা ষ। সব সময়ই
েদেখ এেসেছ িনেজর ইে মত িরসাচ করেব। িনেজর একটা ল াব থাকেব।
িক িনউি য়ার সােয়ি
িহেসেব ক ািরয়ার
করবার সােথ সােথই

সরকার েযন তােক িজি কের েফলল। এেকর পর এক সরকাির েজে কাজ
করােত একরকম বাধ ই কের বেস। িনেজর াধীনতা বলেত িকছুই থাকল না।
একটা েজ েশষ হবার পরই আেরকটা েজে মুখ ঁজেত হত। তেব
িবিনমেয় িতিন েপেয়েছনও কম না। অথ, খ ািত, যশ। িক একজন
আপাদম ক িব ানীর কােছ এসেবর মূল িনতা ই কম। আইজ াক েকােহেনর
বয়স বতমােন প া । পেনেরা বছর ধের িতিন এক রকম েগালাম হেয় আেছন
ইসরাঈেলর কােছ। এই ঃখ িতিন কখনই ভুলেত পােরনিন। বছর িতেনক
আেগ একিদন বাের বেস মাতাল হেয় এসব িনেয় আে প কেরিছেলন
পিরিচত এক ব ুর কােছ। জানেতন না, েসই েলাকটা িছল িসআইএ’ র আ ার
কাভার এেজ ।
স াহ পর েযাগােযাগ করা হয় আইজ াক েকােহেনর সােথ। াব েদয়া হয়
আেমিরকার হেয় কাজ করেত। িবিনমেয় তােক েদয়া হেব িনরাপ া আর
গেবষনার পূন াধীনতা। েসই সােথ এখন যা পাে ন েসটা েতা পােবনই। িকছু
নয়া েভেবই মানা কের েদন িতিন।
এর কেয়কিদন পর িতিন সরকােরর কােছ আেবদন কেরন তােক একটা ল াব
িদেত। উপযু সাহায এবং াধীনতা েপেল িতিন িনউি য়ার সােয়ে র
গিতপথ বদেল েদেবন। িক সরকার তার েজ িছিনেয় িনেয় িনেজেদর
েজ বািনেয় েফেল েসটােক। তােক িডের র কের পািঠেয় েদয়
ম ভূিমেত। িতিন এমনটা চানিন কখনও। েচেয়েছন িনেজর মত কের িরসাচ
করেত। িক েসটা হয়িন। িত মুহেূ ত সরকার তার কােজ নাক গিলেয়েছ।
িতেশােধর েযাগ খুঁজেত থােকন িতিন। থম বছেরর ছুিট কাটােত িনজ
বাি েত এেসই িতিন েযাগােযাগ কেরন িসআইএর সােথ।
িক িসআইএ তােক পরামশ েদয়, এই েজে র নাি ন সােথ িনেয়ই েযন
িতিন আেমিরকায় পাি জমান। তােত কের সব িকছু নতুন কের
করার

ঝােমলা েপাহােত হেব না কাউেকই।
এরপর েকােহনেক সে হ মু
িসআইএ।

রাখবার জ ই

াবটাজ অব াহত রােখ

আেমিরকা পািলেয় আসার আেগ েজে র সম কাগজপ ন কের িদেয়
এেসেছন েফসর আইজ াক েকােহন। এমনভােব ন কেরেছন, েটর েপেতই
অ া িরসাচারেদর কেয়কিদন েলেগ যােব। আসল ডকু েম সহ আইজ াক
েকােহন তখন আেমিরকায়।
আজ েকােনা আে প েনই েকােহেনর। ধু ঃখ ীেক আর েদখা হেব না
কখনও। তেব েসজ একবাের আহামির েকােনা ক ও হে না তার। তার ী
এমিনেতই বুি হেয় েগেছ। েকােনা স ানও তােক িদেত পােরিন। এখােন
একটু েসেটল হেলই নতুন কের জীবন
করবার িচ া ভাবনা তার।
সবিমিলেয় িচ ার েকােনা কারন না থাকেলও িনেজর িনরাপ া িনেয় িতিন
খািনক িচি ত। েয িনরাপ া েদয়া হে তােত কের ভয়টা উি েয় েদয়া চেল।
িক েকন েযন উি েয় িদেত পারেছন না। েমাসাদ েছে কথা কইেব না
তােক।
হােতর ইি র াস িনেয় জানালার কােছ চেল এেলন িতিন। এই বাি র
আেশপােশ অেনক র পয েকােনা ব তল ভবন েনই। াইপার িনেয় েকউ
ওত েপেত থাকেব এমন েকােনা স বনা েনই। বাি টার চারপাশ উ ল াড
লাইেটর আেলায় েভেস যাে । আি নায় েকােনা েঝাপঝা েনই। ম ভূিমর
মত ফাঁকা। বাি র চারপােশই চারজন কমাে া পুেরা দ র সামিরক সােজ
সি ত হেয় হােত এমিস িটন িনেয় টহল িদেয় েব াে । পােশ পােশ হাঁটেছ
ভয়ংকর দশন একটা কের এলেসিশয়ান। স ার পর েথেকই টহল
হয়।
িদেন জন জন কের পালা কের ঘুিমেয় েনয় গাডরা। সারারাত িচতার মত
িনঃশে পুেরা বাি িঘের চ র িদেত থােক ওরা।

দরজায় মৃ েটাকার আওয়াজ েন ঘা িফিরেয় তাকােলন িতিন। দরজায়
উঁিক িদেয়েছ েজফির। েজফির জনসন। েছেলটােক েবশ পছ হেয় েগেছ
আইজ াক েকােহেনর। এখানকার িসিকউিরিট ইনচাজ। িসআইএর এেজ ।
বয়স পয়ি েশর মত। েজফির সাধারণত বাি র েভতেরই থােক। এখান
েথেকই পুেরা বাি টার িসিকউিরিট কে াল কের েস। েস ছা াও বাি েত
আেরা একজন ওেদর রা ার জ রেয়েছ। এই েলাকটাও আেমিরকান আিমর
একজন েসালজার। িতকূ ল পিরেবেশ েজফির আর এই েলাকটাও ব ভূিমকা
রাখেত পারেব। অথাৎ বাি র েভতর এবং বাইের েমাট ই ের তার
িনরাপ া িনি ত করা হে ।
ি র াস েফেল জানালার কাছ েথেক সের এেলন িতিন। উ , েমাসাদ এখােন
িবেধ করেত পারেব না। িনরাপ া িনি ।
‘কী খবর, েজফির?’
‘ ার, একটু বেলম।’ েভতের ঢু কেত ঢু কেত বলল েজফির।
কু ঁচেক েগল েফসর েকােহেনর। েকন েসটা অব বুঝেত পারেলন না
িতিন। েজফিরর কথা েন নািক অ েকােনা কারেণ? মনটা খচখচ করেত
লাগল।
‘কী হেয়েছ?’

করেলন িতিন।

‘ ার, আজ িবেকেল যখন িটন েচেকর জ বাইের িগেয়িছলাম, তখন একটা
ব াপাের একটু খটকা েলেগেছ আমার।’
েফসর েকােহন জােনন, িতিদন িবেকেল েজফির বাইের েবর হয়।
েয়াজনীয় িকছু েকনার থাকেল িকেন আেন আর বাইেরর পিরি িত েরিক কের
আেস। িবপদ এেল বাইের েথেকই আসেব।
েফসর েকােনা

করবার আেগ েজফির িনেজই বেল েযেত লাগল,

‘আপনার জ বই িকনেত শিপংমেল যাবার সময় আমােদর বাি টা েথেক এক
ক দূের একটা গাি দাঁি েয় থাকেত েদেখিছলাম। আসার সময়ও েসই
গাি টােক েদেখিছ।’
েহা েহা কের েহেস উঠেলন আইজ াক েকােহন। তেব ি র িনঃ াস েফলেত
েভােলনিন।
‘িসআইএ-েত থাকেত থাকেত েতামােদর সবার সে হবািতক েরাগ হেয়েছ।
একটা গাি েদেখই ভাবছ ওরা আমােক মারার জ েলাক পািঠেয়েছ? হা হা
হা!’ হািসর দমেক েকঁেপ েকঁেপ উঠেছন আইজ াক েকােহন।
হাসেত হাসেতই এক সময় আচমকা জেম েগেলন িতিন। এত ন ধের খচখচ
করেত থাকা ে র জবাব েপেয় েগেছন। েজফির েম েঢাকার পর েথেকই
তার বারবার মেন হি ল েকাথাও একটা ঘাপলা আেছ। এইমা বুঝেত
পারেলন েসটা। েজফিরর উ তা! েজফির ল া মা ষ। ঝা া ছয়ফু ট। িক
আজ েকমন েযন খােটা খােটা মেন হি ল। তাছা া গলার আওয়াজটাও েযন
েকমন।
েজফির কথা বলেত বলেত আইজ াক েকােহেনর েপছেন চেল িগেয়িছল।
কথাটা মেন হেতই েপছন িফের তাকােত েগেলন িতিন। েযাগ েপেলন না।
একটা িপয়ােনার স তার েকােহেনর গলা েপঁিচেয় ধরল। বাধা েদবার আেগই
েকেট বেস েযেত লাগল।
এই অ টা অত ি য় আততায়ীর। একটু কেরা স তার, পােশ েটা িরং
লাগােনা। িনঃশে একজন মা ষেক েমের েফলেত এর জুি েনই। গলা
আ িরক অেথই ভাগ কের েদয়া স ব। তেব ছুি র মত বীভৎসতা েনই
এেত। মাখেনর গােয় েযভােব ছুি বেস যায় িঠক েসভােব মা েষর গলায় বেস
যায়
তারটা। ব াপারটা দা ণ উপেভাগ কের আততায়ী, আর যাইেহাক,
নাম তার েজফির নয়। েজফির এইমূ েত অেধক কাটা গলা িনেয় েয় আেছ

এক ক দূের রাখা একটা গাি র বুেট।
আততায়ী গত এক স াহ ধেরই গভীরভােব পযেব ন কের যাি ল এই বাি র
মা ষেদর িতটা মুভেম । এক ক দূের একটা গাি েত বেস যতটা পারা
স ব আরিক। ল কেরেছ, িতিদন িবেকেল ওই বাি েথেক এক েলাক
বাইের েবর হয়। গতকালই মা জানেত েপেরেছ েলাকটা এই বাি র
িসিকউিরিট ইনচাজ। আততায়ী কখনও এক গাি এবং এক ান বার
ব াবহার না করায় েজফিরর দৃি আকিষত হয়িন।
এই এক স ােহ িবিভ অ াে ল েথেক েজফিরর চুর ছিব তুেলেছ আততায়ী।
তারপর েস েলার সাহােয রাবােরর মুেখাশ ৈতির কেরেছ। রাবােরর মুেখাশ
িজিনসটা অত েবিশ কােজর না। ধু েচহারাটাই ঢাকা যায় েগাঁজািমল িদেয়।
তাও কাছ েথেক েদখেল ধরা পে যাবার স বনা থােক। এছা াও েদহাকৃ িত,
ক র িকছুই লুকেনা যায় না। বাি েত েবেশর সময় যিদও িবেশষ ধরেনর
জুেতা পে উ তা সম ার সমাধান কেরিছল আততায়ী, িক েকােহেনর েম
খািল পােয় ঢু কেত হওয়ায় একটু ি ধা কাজ করিছল আততায়ীর মেন। তেব
আইজ াক েকােহন আর যাইেহাক, েগােয় া নয়। েটর পায়িন িকছু। অব
েশষ মুহেূ ত েবাধহয় িকছু আঁচ করেত েপেরিছল েস।
এইমা েশষ একটা ঝাঁিক িদেয় িনথর হেয় েগেলন েফসর আইজ াক েকােহন।
আততায়ী েদহটােক একটা কাউেচর আ ােল েরেখ েবিরেয় এল ম েথেক।
াভািবক ভি েত েহঁেট েগল বাি র মূল েগেটর িদেক। বাি র সামেনর
অংশটা েয পাহারা েদয় তার উপরই েগেটর দািয় । িরেমাট কে ােলর
মাধ েম েগটটা েখালা হয়।
অে র মেধ েজফিরর পেকট েথেক একটা ক িপ ল েপেয়েছ ধু আততায়ী।
এটা িদেয় যিদ চার াক অপস কমাে ার েমাকােবলার েয়াজন পে তাহেল
েকােনা আশাই েনই আততায়ীর। েসজ আফেসাস থাকেব না তার। িনেজর

িমশন সফলভােব েশষ করেত েপেরেছ এটাই ব কথা।
সদর দরজার কােছ েপৗঁেছ েগেছ আততায়ী। উ তা সম া আবারও িবেশষ
জুেতাটা পের চাপা িদেত েপেরেছ, তেব কথা বলেত হেল ধরা পে েযেত
পাের। আইজ াকেক ফাঁিক েদয়া েগেলও একজন কমাে ােক ফাঁিক েদয়া েসাজা
কথা নয়।
আততায়ীেক েগেটর কােছ আসেত েদেখই খটাশ কের ালুট ঠু কল কমাে া।
কথা না বেল ইশারায় তােক েগট খুলেত বলল আততায়ী।
েচােখ সে হ িনেয় তাকাল কমাে া। এই সময় েজফির কখনই বাইর যায় না।
‘েকন, ার।’ িপিরয়র হেলও িনরাপ ার ােথ েজফিরেক এ
অিধকার কমাে ার আেছ।

করার

িচ ায় পে েগল আততায়ী। এখন কথা বলেতই হেব। হঠাৎ কাশেত
করল আততায়ী। ক েরর পাথক েযন িকছুটা হেলও েযৗি ক মেন হয়
কমাে ার কােছ। িঠক এমন সময় একটা ঘটনাটা ঘেট েগল।
বাি র েভতর েথেক বাবুিচর েজার গলার িচৎকার েভেস এল, ‘ েফসর ইজ
েডড!’
আততায়ী একটা
পূন তথ জানেত পােরিন। এসময়টা েকােহেনর
িডনােরর সময় িছল। িডনার িনেয় েম েবশ কেরই ব াপারটা েটর পায়
বাবুিচ।
ঝট কের আততায়ীর িদেক তাকাল কমাে া। হােতর এমিস িটন তাক করেত
েগল। একই সােথ িব ৎ েখেল েগল আততায়ীর েদেহও। এমিস িটেনর নল
একপােশ সিরেয় িদেয়ই েলাকটার তলেপট ল কের লািথ কষল। লািথটা েযন
িগেয় কং ীেটর েদয়ােল লাগল। পরমুহেূ তই িনেজর ভুল বুঝেত পারল
আততায়ী। েলাকটা বুেলট ুফ েভ পের আেছ! ধু েপেটই নয়, কােধর

উপিরভাগ বােদ েদেহর েবিশরভাগ জায়গােতই েটকশন আেছ কমাে ার।
এিদেক েস িনেজ ধু ট পের আেছ!
তলেপেট িচিলক িদেয় উঠল আততায়ীর। ল াইটা সহজ হেব না।
কমাে ার এলেসিশয়ানটা গাড েমর সােথ বাঁধা। বল তােপ তজন গজন
কের চলেলও ওিদক েথেক আপাতত ভয় েনই। কমাে ােক ত সামলােত
হেব।
াঁ টু াঁ কমব ােট হােতর এমিস িটন অ াস রাইেফলটা ঝােমলা
বা ােব বুঝেত েপের অ টা দূের ছুে েফেল িদেয় সােথ সােথই আততায়ীর
হাঁটু ল কের সেজাের পা চালাল কমাে া। জায়গামত লাগেল হাটু র জেয়
েথেক পা’ টা 'ভাগ হেয় েযত। িক আততায়ী িব ৎ গিতেত পা উপের
উিঠেয় আঘাতটা পােয়র পােশর মাংসেপশীেত িনল। তােতই মেন হল পা’টা
প ারালাইজড হেয় পে েছ। িনেজেক সামেল েনবার আেগই আততায়ী ল
করল পােয়র েগা ািল েথেক একটা েছাট ে ািয়ং নাইফ েবর কের েফেলেছ
কমাে া। তেব েবাঝাই যাে এটােক “ে া” করার ই া আপাতত েনই তার।
েসটা মান করেতই েযন কমাে া ছুিরটা আততায়ীর গলা ল কের চালাল।
েপছেন েহেল আঘাতটা পুেরাপুির ব াথ কের িদল আততায়ী। নােকর মা
কেয়ক ইি উপর িদেয় বাতাস েকেট েগল ছুিরটা।
কু কুরটা ভয়ানক ের গেজ চেলেছ। েসই আওয়ােজ অথবা বাবুিচর িচৎকাের
বািক িতন কমাে া বাি র িতন পাশ েথেক ছুেট এল। ওেদরেক ল েত েদেখ
জন এিদেক আর অপরজন বাি র েভতর েফসেরর অব া জানার জ
েগল। কমাে া জন এখনও িকছুটা দূের। হােতর অ বািগেয় ধের ধীর পােয়
এিগেয় আসেছ। তেব স ীর গােয় েলেগ যাবার ভেয় লী ছু েছ না। কমাে া
জন আরও কােছ আসার আেগই যা করবার করেত হেব আততায়ীেক। কটা
েবর করার েকােনা েযাগই পােব না েস।

কমাে া ি তীয়বােরর মত ছুির চালােত েগল তােক ল
িচতার মত লাফ িদল আততায়ী।

কের। তার আেগই

আেগই েখয়াল কের েদেখেছ কমাে া বাঁহািত। ছুি টা উে া কের ধের ডান
েথেক বােম চালায়। েস লাফ িদেয়েছ কমাে ার ডানপাশ ল কের। শূে
থাকা অব ায়ই েভাজবািজর মত আততায়ীর হােত েসই স তারটা েবিরেয়
এল। সমেয়র িনখুঁত িহেসেব হাতটা বাতাস েকেট ডান েথেক বােম চেল যাবার
মাঝপেথ কমাে ার বা ােনা হােত এক ঝটকায় তারটা জি েয় েফলল
আততায়ী। াঁচকা টান িদল। ায় সে সে ই হাতটা ায় ভাগ হেয় েগল
কি েথেক। িফনিক িদেয় র েব েত লাগল। িশরা েকেট যাওয়ায় িকছু ন
পর সব র হািরেয় মৃতু র েকােল ঢেল প েব কমাে া। তেব কমাে ােদর
ূ পয হাল না ছা ার। ভালমতই জানা
ে িনং েদয়াই হয় মৃতু র আগ মুহত
আেছ আততায়ীর। কারন েস িনেজও পৃিথবীর ে
কমাে ােদর মেধ
একজন!
েসজ ই েকােনা েযাগ িদল না আততায়ী। কাটা প া হাত েদেখ সংিবৎ
হািরেয় েফেলিছল কমাে া। েসই েযােগ তারটা েছে িদেয় কমাে া েপছেন
চেল এল েস। ঘা ধের ভয়ংকর এক েমাচ িদল। কট আওয়াজ কের ঘা টা
েভে েগল কমাে ার। সােথ সােথই মৃতু । তেব লাশটা ছা ল না েস। গােয়র
সােথ েচেপ ধের রাখল। যার ফল পাওয়া েগল কেয়ক েসেক পরই।
ল াইেয়র ফলাফল পির ার হেয় েযেতই বািক ই কমাে া হাঁটু েগে বেস
পে িছল। তােদর স ী আততায়ীর হােত মারা প েতই ফায়ার ওেপন করল।
এমিস িটন অ াস রাইেফেলর মু মু গজেন েকঁেপ উঠল া ন।
কমাে ার লােশর আ ােল থাকায় আততায়ী েবঁেচ েগল। সম বুেলট এেস
আঘাত করল মৃত কমাে ার গােয়। াভািবক অব ায় অ াস রাইেফেলর
বুেলট কমাে ার েদহ েভদ কের আততায়ীেক খুন করেত পারত, িক

বুেলট ুফ েভ েঠিকেয় িদল ত বুেলট েলােক। মাথা নীচু কের কমাে ার
েপছেন িট িট েমের রইল আততায়ী।
এক সময় আচমকা েথেম েগল লীর আওয়াজ। বুেলট েশষ হেয় েগেছ
ওেদর। িরেলাড করেত িকছুটা সময় লাগেব। হােত কেয়ক েসেক সময়
েপেতই েদরী না কের েকামর েথেক ক েবর কের লী ছুঁ ল আততায়ী।
বাি র া েন েতমন েকােনা কাভার েনয়ার জায়গা েনই। েখালা জায়গােত
বেসই আ মন কেরেছ কমাে ারা। আততায়ী অেনকটা না েদেখ লী ছু েলও
থমজনেক ঘােয়ল করল একটা বুেলট। েসাজা কপােল িগেয় লাগল। বািক
কমাে া সােথ সােথই ঝাপ িদেয় কাভার িনল একটা পাথুের েবে র আ ােল।
এমিস িটন িরেলাড হয়িন। তার অেপ াও করল না েস। েহাল ার েথেক
িনেজর ক েবর কের েটা লী পািঠেয় িদল আততায়ীর িদেক। তা া ে া
করায় েটাই েবশ দূর িদেয় পাশ কাটাল আততায়ীর।
ি র িনঃ াস েফলল আততায়ী, িবপদ অেনকটাই েকেট েগেছ, আর মা
একজন শ আেছ। তেব বলা যায় না, েযেকােনা মুহেূ ত বাি র েভতর েথেক
বািক জন েবিরেয় আসেত পাের। তার আেগই েবিরেয় েযেত হেব েগট
েপিরেয়। েগট েখালার জ মৃত কমাে ার পেকট হাত ােত লাগল িরেমােটর
েখাঁেজ। েসই সােথ লাশটা েটেন িহঁচে িপিছেয় েযেত লাগল েগেটর িদেক।
সময় ত ফু িরেয় আসেছ।
আরও কেয়ক েসেক পর িরেমাটটা খুঁেজ েপল েস। েগটটা এখনও কেয়ক গজ
দূের। কমাে ার ভারী শরীর েটেন িনেয় েযেত সময় ন হে । তবুও িকছু
করার েনই, এই মুহেূ ত এই লাশটাই তার র া কবচ।
েগট যখন আর মা

’ ফু ট দূের, িঠক তখন িবপদটা এল ’ িদক েথেক।

িরেলাড হেয় েগেছ, কাভাের েথেকই ফায়ার ওেপন করল কমাে া। আবারও
মাথা নীচু কের শরীর লুকােত বাধ হল আততায়ী।

এবার কমাে া েথেম েথেম িহেসব কের লী করেছ। আততায়ীেক আটেক
েরেখ সময় েপেত চাইেছ, যােত কের ওর বািক ই স ী বাি র েভতর েথেক
েবিরেয় আসেত পাের।
হােতর েক আর মা েটা বুেলট আেছ আর মৃত কমাে ার েহাল াের
ফু লিল েলােডড আেরকটা ক, সােথ একটা ে য়ার ম াগািজন। সব িমিলেয়
মা েচা টা বুেলট িনেয় িতনজন দ শ র েমাকােবলা করা ায় অস ব হেয়
দাঁ ােব তার জ ।
এমন সময় িবপেদর েষালকলা পূণ কের সাইেরেনর আওয়াজ কােন এল
আততায়ীর। পুিলশ চেল এেসেছ!

বােরা
‘কী

ান?’

নািচেয় িজে স করল মাইয়া।

‘ েটা ধাঁধােতই একটা কমন ব াপার ল
সাইফ।

কেরেছন?’ পালটা

করল

‘ ম, েঘা া আর হাত।’
‘ব াপারটা আপনার কােছ অ ুত লাগেছ না?’
‘না েতা, কী অ ুত লাগেব?’
‘আমরা সাধারণত িকেস মািপ? হয় ফু ট িকংবা িমটাের। অথচ েটা ধাঁধােতই
হােতর উে খ রেয়েছ।’
‘তাই েতা!’
‘তারমােন, সম জবাব রেয়েছ এই েঘা া আর হােত।’ বলেত বলেত পেকট
েথেক েসলেফান েবর কের েফলল সাইফ। াউজার ওেপন কের সাচ করল
“horse + hand” িলেখ।
েতই উঁইিকিপিডয়ার একটা েপজ এল। প েত
করল সাইফ।
কু ঁচেক েবশ িকছু ন ধের তািকেয় রেয়েছ েমাবাইেলর ি েনর িদেক।
ওিদেক মাইয়া আর সালাহউি ন উশখুশ করেত লাগল।
েশষ পয থাকেত না েপের মাইয়া বেল উঠল, ‘িকছু েপেলন?’
জবাব না িদেয় ি ন েথেক মুখ তুলল সাইফ। মুেখ শাি র হািস। বলল, ‘এত
সহজ ব াপারটা আেগ মাথায় এল না েকন ভাবেতই ল া লাগেছ। তেব আেগ
েতা আর জানতাম না সম রহ রেয়েছ এই “েঘা ার হােত”!’

সাইেফর েহঁয়ািলেত আরও অৈধয হেয় েগল মাইয়া।
‘কী হেয়েছ?’
‘েঘা ার ব াপাের মজার একটা তথ জানেত পারলাম। আমরা সাধারণত সব
িজিনস ফু ট, িমটাের িহেসেব করেলও েঘা ার িহেসব িক িভ । অে িলয়া,
আেমিরকা, কানাডা, ইংল া এর মত িকছু েদেশ এখনও েঘা ার উ তাসহ
েঘা া সং া যাবতীয় িবষয় মাপা হয় হােতর িহেসেব!’
‘কী?’ হতভ হেয় েগেছ মাইয়া আর েশইখ সালাহউি ন?
ইিতবাচক ভি েত মাথা ঝাঁকাল সাইফ।
‘িক সম া েতা েসে ে েবে যাে ?’ বলল মাইয়া।
‘িকভােব?’
ু েথেক িনেয় ক ই পয হয় হল
‘সাধারনত এক হাত, অথাৎ হােতর আ ল
িগেয় আঠােরা ইি । তাহেল পাঁচ ফু েটর নালা িকভােব পেনেরা হাত হেব?’
হাসল সাইফ, ‘আসল মজার ব াপারটা েতা আপনােদর এখনও বিলইিন।’
‘আসল মজা?’
‘ ম, হাত বলেত আপিন যা বলেলন, এই হােতর মাপ েতমন নয়। এই
প িতেত িত চার ইি েত এক হাত ধরা হয়!’
‘চার ইি েত এক হাত!’ হতবাক হেয় েগল মাইয়া। ‘অথাৎ, নািগব পাঁচ
ফু েটর নালােক পেনেরা হাত বলেলও িমথ াবাদী হেব না। িহেসবটা িঠকই
থাকেছ।’
‘এগজ া িল।’
‘নােসর চাচার ধাঁধাটা িছল, “একটা েঘা া একলােফ পেনেরা হাত েযেত

পারেল ই লােফ কতদূর েযেত পাের? তুিমও এিগেয় যাও অতটা।”
ই লােফ হে ি শ হাত। অথাৎ, একশ িবশ ইি । তারমােন ধাঁধার উ রটা
হল, কিফন েথেক দশ ফু ট সামেন এিগেয় েযেত হেব!’ বা া েমেয়র মত
উে িজত গলায় বলল মাইয়া।
‘বুলস আই!’ মাইয়ার উে জনা েদখেত ভালই লাগেছ সাইেফর।
‘এই প িত আমােদর এখােন চিলত না স বত। নয়ত আরও আেগই উ রটা
জানা েযত।’ এবার বেল উঠেলন েশইখ সালাহউি ন।
‘এখন হয়ত চিলত না, িক প িতটার উৎপি িক এই িমশেরই!’
‘তাই নািক?’
‘ াঁ, াচীন িমশের এভােবই পিরমাপ করা হত। এই েদখুন উইিকিপিডয়ােত
িব ািরত েলখা রেয়েছ।’ েফানটা বাি েয় িদল সাইফ।
মাইয়া হােত িনেয় েদখল েলখা রেয়েছ:
The hand is a non- SI unit of measurement of length equal
to exactly 4 inches (101.6 mm).It is now normally used
only for the measurement of the height of horses in some
English-speaking countries, including Australia, Canada,
the United Kingdom and the United States .With origins
in ancient Egypt, it was originally based on the breadth of
a human hand. The adoption of the international inch in
1959 allowed for a standardized imperial form and a
metric conversion. It may be abbreviated to "h" or "hh".
‘অবেশেষ।’ েলখাটা পে
হ কের ি র দীঘ াস েফলল
সালাহউি েনর মুেখও হািসর েরখা েদখেত েপল সাইফ।

মাইয়া।

‘েন ট

ান তাহেল কী?’ েশইখ সালাহউি ন জানেত চাইেলন।

‘ধাঁধার সমাধান েযেহতু হেয়ই েগেছ, আজ রােত আবার িপরািমেড িগেয়
ে জার েদেখ আসব। েপেল কাল েথেক এ েলা এ েদশ েথেক েবর কের েনবার
িমশন
করেত হেব।’ বলেত বলেতই সাইফ ল করল মাইয়া বাবার
িদেক তািকেয় েচােখ েচােখ কী েযন কথা বেল িনল। ওর িদেক তািকেয় আেছ।
মেন হে িকছু একটা বলেত চায়।
‘িকছু বলেবন?’ জানেত চাইল সাইফ।
‘আজ রােত আমােক আপনার সােথ িনেয় যােবন?’
চুপ কের রইল সাইফ।
‘আপনার সম া হেল থাক।’ মন খারাপ কের েফলল েমেয়টা।
কী েভেব েযন রািজ হেয় েগল সাইফ।
‘ওেক, ৈতির থাকেবন স ায়।’
***
স ায় েহােটল েথেক েবর হবার পর েথেকই মাইয়া ল কেরেছ সাইফ ঘন
ঘন তাকাে িরয়ারিভউ িমরেরর িদেক। মুেখর ভাব েদেখ িকছুই েবাঝা
যাে না। েযন পাথর কু ঁেদ বানােনা একটা ভা য গাি চালাে । এক পযােয়
অি রতা েচেপ রাখেত ব থ হল মাইয়া।
‘বারবার িরয়ারিভউ িমরের কী েদখেছন?’
‘আমােদর ফেলা করা হে ।’ িনিবকার ভি েত বলল সাইফ। ফেলা করা
হে
েন যতটা না তার চাইেত েবিশ সাইেফর িনিল তা েদেখ অবাক হল
মাইয়া।

‘তারমােন এখন আমরা ম ভূিমেত েযেত পারিছ না, তাই েতা?’
‘েসটা কখন বললাম?’
‘েপছেন েলজ িনেয় যােবন?’
কথা না বেল মুচিক হাসল সাইফ। মাইয়ার েদেখ অব িন ুরই মেন হেল হল
হািসটা!
ঘ াঁচ কের একটা ের ুেরে র সামেন ে ক কষল সাইফ। েচাখ কপােল তুেল
ওর িদেক তাকাল মাইয়া।
‘আপিন িক এখন খােবন?’
‘িমশেরর ের ুেরে
েতা!’

িক খাওয়া ছা া অ কাজও করা যায়? জানতাম না

‘আপিন িগেয় েখেয় আ ন, আমার গলা িদেয় নামেব না িকছু।’
‘নামােত হেব। এমন ভাব ক ন েযন আমরা সদ ে েম প া যুগল েডট
করেত এেসিছ!’ সাইফ েনেম প ল গাি েথেক। এিগেয় এেস খুেল িদল
মাইয়ার দরজা। েচােখ মুেখ বল িব য় িনেয় গাি েথেক নামল েমেয়টা।
সাইফ ওর হাত ধরল েকামলভােব। িনেয় চলল ের ুেরে র িদেক। েকােনা
এক অ াত কারেণ িময়ার ফসা মুখটা লাল হেয় েগেছ!
সাইফ েভতের ঢু কেতই একজন ওেয়টার এেস এমনভােব াগত জানাল েযন
সাইেফর সােথ তার জনম জনেমর পিরচয়। েকাণার িদেকর একটা েটিবেল
িনেয় েগল ওেদর। এখান েথেক খুব
রভােব দরজা নজের আেস এবং
তারচাইেতও
রভােব েদখা েগল ওেদর ফেলা করা গাি টাও পািকং লেট
এেস দাঁি েয়েছ। েভতের ’ জন মা েষর ছায়া ছায়া অি েটর পাওয়া
যাে । তেব নামল না েকউ গাি টা েথেক। িনেজেদর েচহারা আ াল কের
নজর রাখেছ।

ধীের ে িডনার
করল ওরা। ায় ঘ াখােনক লািগেয় এটা ওটা চাখল
সাইফ। েযন এ িনয়ায় ওর আগমেনর একমা উে িমশরীয় র ন ণালীর
াদ আ াদন করা। সামেন বসা মাইয়ার উৎক া েযন ওর নজেরই আসেছ
না। ওিদেক বাইের বেস থাকা েলজু েটা ৈধেযর েশষ সীমা অিত ম কের
েফেলেছ। ধু পারেছ না েভতের এেস সাইেফর ঘা ধের আবার গাি েত
ওঠােত!
‘আ া, বলেত পােরন, েডজােট েকান িজিনসটা েখেত অমৃেতর মত লােগ?’
মুেখ চকেলট ে ভার আইসি ম িনেয়
করল সাইফ।
এবার আর িবরি লুেকােনার েকােনা েচ াই করল না মাইয়া। ‘আপনার যিদ
আমােক িনেয় িপরািমেড েযেত আপি থােক তখন বলেলই পারেতন, এখােন
এেস...’ কথা েশষ করেত পারল না মাইয়া। সাইেফর মুখভি আচমকা
বদেল েগেছ। েসই পুরেনা পাথুের েচহারায় িফের েগেছ। খপ কের ওর হাত
ধেরই েটেন িনেয় চলল ের ুেরে র েপছন িদেক। মাইয়া েযেত েযেত
একবার েপছন িফের েদখল দশ বােরাজন টু ির েদর একটা দল ের ুেরে
ঢু কেছ। দরজাটা সামিয়ক সমেয়র জ আ ােল চেল েগেছ েছাটখাট
জনে ােত।
আেরা িকছু বুেঝ ওঠার আেগই মাইয়া িনেজেক ের ুেরে র েপছেনর রা ায়
আিব ার করল। ওর হাত ধের হন হন কের েহঁেট চেলেছ সাইফ। ায় দশ
িমিনট হাঁটবার পর একটা কােলা িমশিমেশ গাি র কােছ এেস থামল। দরজা
খুেল ইশারায় উঠেত বলল সাইফ ওেক।
গাি েত বেস মুখ খুলল মাইয়া। ‘এই ের ুের , গাি ...?’
‘ি
ানড। েমাসাদেক ঠা া েমের েযেত েদেখই ধারণা কেরিছলাম ওরা
ূ নজের
মতলেব আেছ। আমােদর উপর সরাসির হামলা না কের িতটা মুহত
েরেখ েপৗঁছেত চাইেছ ে জােরর কােছ। সময়মত অতিকেত হামলা চািলেয়

িছিনেয় েনেব ে জার। িক এমন আনাি েলাকজনেক আমার েপছেন
লািগেয়েছ েদেখ রীিতমত অপমািনতেবাধ করিছ!’ গাি েছে সাঁ কের মূল
রা ায় েবিরেয় এল সাইফ। ছুেট চলল িপরািমেডর িদেক।
***
ভ ায় িপরািমেডর এেকবাের সামেন এেসও মাইয়া বুঝেত পােরিন এটা
একটা িপরিমড। সাইফ বুিঝেয় না িদেল আেরা খািনকটা সময় লাগত বুেঝ
উঠেত।
‘ওহ মাই গড! এটাই েসই িপরািমড?’
মাথা ঝাঁকাল সাইফ। আেধা অ কাের মাইয়ার েচােখ প ল িকনা েদখার
েয়াজনেবাধ করল না সাইফ। েনেম প ল মািটর িনেচর েচ াের। হাত
বাি েয় সাবধােন মাইয়ােকও নািমেয় আনল।
গা িশিরিশর কের উঠল মাইয়ার। এবারই থম িপরািমেড আেসিন ও। িক
একগাদা টু ির আর গাইেডর সােথ িপরািমেড ঘুের েব ােনার সােথ আজেকর
রােতর অিভ তার তফাৎটা অেনক। ভাবেতই অবাক লাগেছ, িনমােণর পর
মা ’ জন মা েষর পা পে েছ এই জায়গাটােত!
াশলাইট ালল সাইফ। লুকেনা িলভার েচেপ দরজা খুলল। অ সমেয়র
মেধ ই চেল এল মূল েচ াের। মােঝর কিফেনর সামেন দাঁি েয় পেকট েথেক
নােসর িবন ইউ েফর িনেদিশকাটা েবর কের েচাখ েবালাল। ি শ হাত অথাৎ
দশ ফু ট এেগােত হেব ওেদর এখন। সাইফ দশ ফু ট েমেপ আেগই একটা েতা
েকেট েরেখিছল। ওটা েবর কের এক া মাইয়ার হােত ধিরেয় িদল, ওেক
কিফেনর পােশ দাঁ ােত বেল অপর া িনেয় এিগেয় েগল সামেনর িদেক। দশ
ফু ট দূের এেস থামল। ওর মেন ীণ আশা িছল সিঠক জায়গায় দাঁ ােল চাপ
েলেগ হয়ত েকােনা দরজা-টরজা খুেল যােব। িক এমন িকছুই ঘটল না।

‘এবার কী?’ মাইয়ার গলায় চাপা হতাশা।
সাইফ জবাব না িদেয় হােতর াশ লাইটটা ঘুিরেয় ঘুিরেয় পুেরা েচ ারটা
েদখেত লাগল। সিঠক জায়গায় দাঁ াবার কারেণই ছিবটা েচােখ পে েগল
সহেজই। পাথুের েদয়াল েখাঁদাই কের আঁকা ছিবটা এমন এক অব ােন রেয়েছ
িঠক এ জায়গায় না দাঁ ােল েচােখ প া অস ব। খুব সাধারণ একটা ছিব।
ল একটা মশােলর। কী েবাঝাে এটা আ াহ মালুম। আেদৗ িকছু
েবাঝাে িকনা েসটাই বা েক বলেব।
সাইফেক এক দৃি েত েদয়ােলর িদেক তািকেয় থাকেত েদেখ এিগেয় এল
িময়া। পােশ দাঁি েয় সাইেফর দৃি অ সরণ কের তাকাল।
‘ছিবটা কী েবাঝাে ?’
‘বুঝেত পারিছ না। এত েহঁয়ািল কের েশষ পয এই ছিবটা আমােদর েদখােত
চাইিছল আপনার চাচা? মেন হয় না।’
‘আমারও... এক িমিনট!’
মাইয়ার উে িজত ক

েন ঝট কের ওর িদেক তাকাল সাইফ।

‘আিম একবার একটা িপরািমেড িগেয় গাইেডর মুেখ েনিছলাম, াচীন
িমশরীয়রা েগাপন দরজা খুলেত মশাল ব বহার করত। এমনভােব েমকািনজম
েসট করত যােত মশােলর সােথ দরজার কােনকশন থাকত। মশােল আ ন
ালােলই দরজা খুেল েযত আপনােতই।
‘তাই নািক?’ নতুন কের আশার আেলা েদখেত পাে সাইফ। ‘এখন তাহেল
আমােদর মশাল খুঁেজ েবর করেত হেব, তাই েতা?’ বলেত বলেতই েচাখ
েবালােত লাগল সাইফ। কী খুজেত হেব জানা থাকায় খুঁেজ েপেতও সময় লাগল
না। েদয়ােলর একটা েখােপ ঁেজ রাখা হেয়েছ একটা পাথুের মশাল।
থমবারও েচােখ পে িছল সাইেফর িক এটাই েয স াব চািবকািঠ েসটা

ঘুণা েরও ভােবিন সাইফ।
পােয় পােয় এিগেয় েগল সাইফ। গভীর মেনােযােগ পযেব ণ করল। দীঘিদন
অব ব ত থাকায় মশালটার ালািন মতা িনঃেশষ হেয় েগেছ। নতুন কের
ালািন না িদেল লেব না।
মাইয়ােক ব পারটা বুিঝেয় বলল, ‘আপিন তেব এখােন থাকু ন, আিম েপে াল
িনেয় আসিছ গাি েথেক। ‘
‘না না, আিমও যাব আপনার সােথ,’ হ ব কের বেল উঠল মাইয়া।
েহেস েফলল সাইফ। ‘আমার িনেজরও অব একা একা এখােন থাকেত ভয়
করত।’
‘আমার েমােটও ভয় করেছ না। মুখ বাঁকাল মাইয়া।
সাইফ েছা কের েহেস উপের যাবার রা ার িদক এেগােলা।
একটা খািল ক ােন খািনকটা েপে াল েঢেল িফের আসেত েবিশ সময় লাগল
না। ক ানটা মশােলর উপর খািল কের েফলল সাইফ। লাইটােরর িশখা
েছাঁয়ােতই দপ কের েল উঠল মশাল। িঠক েসই মুহেূ ত িকছু একটা ঘেট েগল
ঘরটােত। চািরিদক েথেক
ন উঠল। িকছু একটায় সা া পে েগেছ।
নটা বা েত বা েত গজেন প িনল।
গ ীর ঘর ঘর শে ভের েগেল
জায়গাটা। কাপুিন
হল এর পেরর ধােপ। েগাটা ম কাঁপেছ, ঝাঁিক
খাে । এক সময় আচমকাই িনেভ েগল মশালটা। েসই সােথ অদৃ কােরা
হােতর ইশারায় েযন েথেম েগল সকল তজন গজন আর কাঁপিু ন। ঝে র পেরর
পিরেবেশর মতই শা সব। মশাল িনেভ েযেতই আেলা কেম েগেছ খািনকটা।
াশ লাইেটর আেলায় পােশই েদখা েগল নতুন একটা দরজা।
‘এটাই কী...’ গলা েকঁেপ েযেতই েথেম েগল মাইয়া।
‘জািন না, জানেত হেব। সাবধােন আমার েপছেন েপছন আ ন, িবপদ ওঁত

েপেত থাকেত পাের।’
সাইফ এেগােলা খুবই স পেণ। দরজার ওপােশর দৃ টা নজের আসেতই বুকটা
ছ াৎ কের উঠল সাইেফর। ওপােশও িঠক এটার মতই বু আেরকটা ম
েদখা যাে । ওেতও সাতটা কিফন রাখা সাির িদেয়।
ি তীয় েম েঢাকার আেগ ভালমত েচাখ বুিলেয় িনল সাইফ। িবপেদর েকােনা
িচ আপাতত েদখা যাে না। তেব সাইেফর ভালই জানা আেছ- েয িবপদ
বেল কেয় আেস েসটা আসেল িবপদই না!
মাঝখােনর কিফনটার সামেন এেস দাঁ াল সাইফ। ব কের দম িনল। এক
ঝটকায় ডালাটা উঁচু কের ধরেতই ি তীয়বােরর মত আকাশ েভেঙ প ল ওর
মাথায়। এবারও বা টা স ূণ খািল!

েতেরা
েতলআিবব, ইসরাঈল
১৯৫১ সােল িতি ত েস াল ই িটিটউট অফ ইে িলেজ অ া ে শাল
এসাইনেম , সংে েপ েমাসােদর েহড েকায়াটাের তখন পদা উঠেছ নতুন এক
নাটেকর। থম দৃে র কু শীলব ’ জন, েমাসােদর েডপুিট িচফ আ াম এয়া দ
আর ইউির েকালম ান। খািনক আেগই েদেশর মািটেত পা েরেখেছ ইউির।
সরাসির িচেফর সােথ েদখা করেতই েচেয়িছল িছল েস, িক িচফ েহাম
রা ম ীর সােথ জ ির িমিটং-এ থাকায় েডপুিট িচেফর কােছই খুেল বলেত
হল েগাটা কািহিন।
েসফ হাউস েথেক সাইেফর পলায়ন এবং মাইয়ােক ি তীয়বার িকড াপ
করেত িগেয় সাইেফর হােত েঘাল েখেয় ইউির েবশ ভালমতই বুেঝ েফেলেছ
সাধারণ
া-পা া িদেয় সাইেফর সােথ লাগেত যাওয়া ম েবাকািম হেব।
তাছা া পুেরা ব াপারটা আয়ে র বাইের চেল যাবার আেগই েহড েকায়াটাের
সব জািনেয় রাখা ভাল মেন কেরেছ েস। একা একা হজম করেত িগেয় বদ
হজম হেল পের তােক আর আ রাখেব না েমাসাদ। এবং েসটাই ঘটেত যাে
বুঝেত েবগ েপেত হয়িন ইউিরর। আসার আেগ সাইেফর উপর নজর রাখার
জ েলাক লািগেয় এেসিছল েস। এইমা খবর েপল ওরা সাইেফর াক
হািরেয় েফেলেছ।
এই মুহেূ ত মুখটা েতা া বািনেয় েচয়াের েহলান িদেয় আেছন েডপুিট িচফ।
পুেরাটা েন িতিন েমাটামুিট থ হেয় েগেছন।
‘তুিম িশউর ব পারটা ে জার িনেয়?’

‘িন য়ই ার, ে জােরর ব াপারই যিদ না হেব তেব এতদূর েথেক েকন উে
আসেব এক বাঙালী েমজর?’
‘এত ণ যা বলেল, সব যিদ সিত হয় তাহেল তুিম ব ধরেনর একটা অ ায়
কের েফেলছ এতিদন না জািনেয়।’
েগাম া মুেখ েমৗন স িত িদল ইউির।
েডপুিট িচেফর কথা েশষ হয়িন, আবার েখই ধরেলন িতিন, ‘ব াপারটা মেন
হে আমারও নাগােলর বাইের। িচফেক জানােত হেব।’ ই ারকম তুেল িনেয়
কেয়ক েসেক কথা বলেলন েডপুিট িচফ। এরপর ইউিরর িদেক তািকেয়
বলেলম, ‘িচফ িফেরেছন, তােক সব জানােত হেব, এেসা আমার সােথ।’
পরবতী আধ ঘ ায় েমাসাদ চীফেক পুেরা ঘটনা খুেল বলল ইউির। েডপুিটর
মত না হেলও িচফও েবশ ভাবনায় পে েগেছন মেন হল। চুপ কের রইেলন
েবশ িকছু ণ। েচয়াের েহলান িদেয় েচাখ বুেজ আেছন এই মুহেূ ত। এই
েলাকটােক বােঘর মত ভয় পায় সািভেসর সবাই। িবেশষ কের েকােনা
সংকেটর মুহেূ ত। আর এখন েতমনই একটা সংকট যাে েমাসােদর উপর
িদেয়। আইজ াক েকােহেনর ব াপারটা িনেয় িচফেক েবশ ঝােমলা েপাহােত
হে ।
‘শাইলেকর েকােনা খবর পাওয়া েগল?’ আচমকা েচয়াের েসাজা হেয় বেস
বলেলন িচফ।
‘না র, ওেক েতা েচেননই িনেজর মিজমত েযাগােযাগ করেব।’ জবাব
িদেলন েডপুিট আ াম।
‘ওেক এসাইনেম েশষ কের ত েদেশ েফরার িনেদশ দাও।’
‘ র, েসলেফান ছা া ওর সােথ েযাগােযােগর েকােনা উপায় েনই। এমন
অিনরাপদ লাইেন েযাগােযাগ করাটা...’

‘যা বেলিছ েসটাই কেরা। ওেক দরকার আমােদর।’
‘ ার, ইউিরর ব াপারটা েবশ জিটল তােত েকােনা সে হ েনই িক তাই বেল
শাইলকেক পাঠাবার মত পিরি িত িক ৈতির হেয়েছ?’
‘েতামরা এখনও ওই বাঙালী েছাকরােক িচনেত পােরািন মেন হে । েছাকরা
েবশ েঘাে ল। যিদ সিত এেত ে জােরর স ক থােক আিম ির িনেত চাই
না। শাইলকেকই দরকার আমােদর। কল িহম।’
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েচা
সাইেরেনর আওয়াজ নেতই খািনকটা সমেয়র জ বুেকর র ছলেক উঠল
আততায়ীর। িক ওই পয ই। এর চাইেতই কিঠন পিরি িত েমাকােবলা
করার ে িনং তােক েদয়া হেয়েছ িনপুনভােব। মাথা ঠা া েরেখ কাজ করেত
হেব তােক। িরেমাট েচেপ েগট খুেল েফলল। পুিলশ পিজশন েনবার আেগই
েবর হেত পারেল পালাবার একটা স াবনা আেছ।
েগট খুেল েযেতই বুেকর সােথ েচেপ ধরা লাশটা েটেন িহঁচে েসিদেক
এেগােলা। িঠক েসই মুহেূ ত বাি র েভতর েথেক অপর কমাে া এবং
িসআইএর ে শাল ে িনং া েমইড েবিরেয় এেসেছ হােত উদ ত অ
িনেয়। আেগর কমাে া বািক ’ জনেক আসেত েদেখই িল েছা ার মা া
বাি েয় িদল। এিদেক লাশটােক িনেয় এেগােনার ফেল িনেজ একটাও বুেলট
ছু েত পারেছ না আততায়ী। েভতেরর ক াউে িতন শ ই কাভার িনেয়
েফলল। তত েণ বাইের চেল এেসেছ আততায়ী। বাইের এেসই বুঝেত পারল
েখল খতম! িতনটা পুিলেশর গাি েগেটর সামেন দাঁি েয় আেছ। অ ত জনা
বােরা পুিলশ কাভারও িনেয় েফেলেছ। এক ডজন অ েলালুপ দৃি েত তািকেয়
আেছ তার িদেক। অথচ েস িনেজ বলেত েগেল এেকবােরই অরি ত। ধু
বুেকর উপর ধের রাখা একটা লাশই তার র া কবচ।
‘অ েফেল মাথার েপছেন হাত বাঁেধা।’ াঁ মাইেক িনেদশ এেলা পুিলেশর
তরফ েথেক।
আততায়ীর মেধ কথা েলা িব মা

ভাব েফলল না। ঠায় দাঁি েয় আেছ।

পুিলশেক েদখেত েপেয় েভতর েথেক িতন িতপ
পুিলশেকই ব াপারটা াঁে ল করার েযাগ িদে ।

িল েছা া ব কেরেছ।

আ সমপণ করার েকােনা ই াই েনই আততায়ীর। এর চাইেত হােতর অ
িদেয় েয ক’টােক স ব- সােথ িনেয় মরাটাই তার কােছ েবিশ কাি ত। তেব
ূ পয হাল না ছা ার িশ া েপেয়েছ েস আর িনেজর িশ ার উপর
েশষ মুহত
তার আ া আেছ।
‘বুেকর উপর েথেক লাশটা েফেল দাও।’ আবার িনেদশ এল।
িনেদশ েন এিদক ওিদক তাকাল আততায়ী। েযন িদেশহারােবাধ করেছ। এই
ফাঁেক েস ল কের েদেখেছ পুিলেশর গাি েলা ধু েগেটর সামেনর অংশ
কাভার করেছ। েগেটর ’ পােশই খািনকটা কের ফাঁকা জায়গা রেয়েছ। ডান
পাশটা আততায়ীর চাইেত েবশ দূের, বাম িদকটা েস তুলনায় অেনক কােছ।
েদখা েশষ কের আবার অসহায় দৃি িনেয় তাকাল পুিলেশর িদেক। এখন পয
এই গ াঁ াকল েথেক েবেরাবার েকােনা উপায় খুঁেজ পায়িন।
‘েশষবােরর মত বলা হে , লাশটা সামেন েথেক সিরেয় দাও।’ ক টা এবার
েবশ কেঠার েশানাল। েনই েবাঝা যাে , পেররবার কে র আেগ িল
আসার স াবনাই েবিশ। আর েদির করা যােব না। এখন পয পালাবার
েকােনা উপায় খুেজ পায়িন আততায়ী। েশষ েযটা করার আেছ েসটাই করেব
বেল িঠক করল। হােতর কটা িদেয় যতটু কু করা যায় আরিক! তেব তার জ
পুিলেশর কথামত লাশ েফেল েদয়াই ভাল হেব। হাত মু থাকেল ল াই
করেত পারেব েস।
লাশটােক েফেল েদবার জ তার েকামের হাত রাখেতই আবারও বুেকর র
ছলেক উঠল আততায়ীর। এবার আতে নয়, আনে ! কমাে ার েকামেরর
েপছন িদেকর একটা পাউেচ েটা েগাল ব র অি
েটর েপেয়েছ েস
এইমা । াঁ ে েনড!
একটু আেগই আততায়ীর েচহারায় িন ুরতা ফু েট উেঠিছল। হঠা ই েসটা েকেট
িগেয় আেগর িদেশহারা ভাব িফের এল।

‘আমার িকছু কথা আেছ।’ গলা উঁিচেয় নাভাস গলায় বলল আততায়ী। হাত
ইেতামেধ ই চেল েগেছ কমাে ার পাউেচর মেধ ।
পুিলশও খািনকটা অবাক হেয়েছ। েবশ িকছু ণ পর াঁ মাইক েথেক
আওয়াজ এল, ‘কী বলেব বেলা, তেব েকােনা চালািক না, ওেক?’
‘আিম বলেত চাইিছ েয...’ মাথায় িটক িটক কের একটা ঘি েবেজ চেলেছ
আততায়ীর। েযন েবখােয়েল- এক পা এেগােলা পুিলেশর িদেক। সােথই সােথই
পুিলশেদর হােতর অ েলা আেরা সতক হল। ‘আিম বলেত চাইিছ েয...’
বািকটা আর বলা হল না, েশানাও হল না কােরা। লাশটােক ধা া িদেয়
পুিলেশর িদেক পািঠেয় িদল আততায়ী। পেকেট িপনেখালা ে েনড িনেয়
টেলামেলা করেত করেত মুখ থুবে পে েগল লাশটা একটা গাি র িঠক
সামেনই। এেকবাের চুলেচরা িহেসব করা, পে যাবার সােথ সােথই
িবে ািরত হল ে েনড।
লাশটােক আসেত েদেখ পুিলশ এবং েভতেরর িতন িতপে র মেনােযাগ
মুহেূ তর জ সের িগেয়িছল আততায়ীর উপর েথেক, এই ফাঁেক কেয়ক লােফ
িপিছেয় এেসেছ েস। হােত অপর ে েনডিট। এটার িপন েখালা হেয়েছ কেয়ক
েসেক পর, এবার েসটা উে েগল েভতের, িতন কমাে ােক ল কের।
থম ে েনড িবে ািরত হবার সােথ সােথই অ ত এক তৃতীয়াংশ পুিলশ মারা
েগেছ। ি তীয় দফায় গাি র েপে াল ট াংক িবে ািরত হেতই ঝাে বংেশ
েশষ হেয় েগল পুেরা পুিলশ িটম।
অপরিদেক েভতের েছা া ি তীয় ে েনড েতমন িত করেত পারল না
িতপ রা সবাই কাভার িনেয় েফলায়। তেব সবচাইেত কােছর জ আহত
হল মারা ক। বািক ’ জেনর অব া েদখার জ বেস েনই আততায়ী।
হােতর অ খািল কের েফলল িতনজেনর অব ান ল কের। ম াগািজন
খািল হেতই ছুটল আধ ক দূের রাখা গাি টার িদেক। েভতেরর িতন শ

জীিবত থাকেলও ওেক ধাওয়া করার মত স মতা অজন করেত করেতই ও
হািরেয় েযেত পারেব।
পাঁচ িমিনেটর মেধ ই িনিবে গাি েত উেঠ প ল েস। াইিভং িসেট বেস াট
িদেতই েফান েবেজ উঠল তার। ি েনর িদেক তাকােত এক টু কেরা হািস ফু েট
উঠল েঠােটর েকােণ।
‘শাইলক ি িকং!’

পেনেরা
েদঁেতা হািস হাসেত থাকা খািল বা টার িদেক তািকেয় বেস প েত খুব ইে
হল সাইেফর। এতটা হতাশ এর আেগ কখনও হয়িন। হয়ত বেসই প ত যিদ
না পাশ েথেক মাইয়ার আতেক ওঠার অ ুট আওয়াজটা না নত। সাইেফর
েদখােদিখ মাইয়াও পােশর বা টা খুেল েফেলেছ। েস বাে র িদেক তািকেয়
দম ব হবার েযাগা হল সাইেফর। এ বা টা অেপ া করিছল রােজ র যত
িব য় িনেয়। িবপুল ঐ েযর িব য়। ফারাও রাজার ে জার!
ূ িনেজর দৃি র উপর আ া আনেত পারল না সাইফ। মি
কেয়ক মুহত
িবর
হেয় পে েছ আকি ক আিব াের। হয়ত চরম হতাশার পর সাফল এমনই
অিব া মেন হয়। উে জনায় সাইফ আেগ ল ই কেরিন মােঝর বা টা
মূলত খািলই থাকার কথা। কারণ এই বা টায় েয মিম িছল েসটা এখন েশাভা
পাে বাইেরর েমর কিফেন।
‘ওফ েখাদা!’ বেল ঠায় দাঁি েয় রইল সাইফ। আেরা িকছু ণ পর ন াচ ার
শি অজন করেত পারল। পাগেলর মত এেক এেক বািক ছয়টা বাে র ডালা
খুলল। িতটা বা ই ি র িশতল পরশ বুিলেয় েগল। িতটাই কানায় কানায়
পূণ। াশ লাইেটর আেলায় িত ছ াে কাঁচা েসানা, নাম না জানা শত
র ! েপেয় েগেছ সাইফ সহ াচীন ধেনর স ান।
দম ব করা েসৗ েয জেনই িনবাক তািকেয় আেছ েখালা ছয়টা বাে র
িদেক।
‘ক...কং াচুেলশনস।’ নীরবতা ভাঙল মাইয়া।
‘থ াংক ইউ।’

‘ওেয়লকাম!’
‘এ েলার দাম কত?’
‘আ াজ করেতও ভয় হে ! ধু েসানা আর রে র বাজার মূল ই হেব কেয়ক
িবিলয়ন ডলার, েসই সােথ অ াি ক ভ ালু যু হেয় এ েলােক অমূল কের
তুেলেছ।’
জেনর েকউই েচাখ সরােত পারেছ না বা েলা েথেক। িনেজেক িফের েপল
সাইফই আেগ। আে কের এিগেয় েগল একটা বাে র িদেক। াক ডায়মে র
একটা অিব া রকেমর
র আঙিট অেনক ণ ধেরই ওর দৃি আকষণ
করেছ। হাত বাি েয় তুেল িনল ওটা সাইফ। িফের এল মাইয়ার পােশ।
েমেয়টার হাত তুেল িনেয় অনািমকায় আঙিটটা পিরেয় েদবার পরই েমেয়টার
েঘার কাটল।
‘এটা কী করেছন?’ বেল হাত েথেক আঙিটটা খুেল েফলেত েগল মাইয়া।
‘ভয় পাবার িকছু েনই, ওটা এে জেম িরং না!’
ল ায় রাঙা হল
সাইেফর।

মাইয়া।

াশ লাইেটর আেলােতও নজর এ াল না

‘িক ... এটা আিম িনেত পাির না।’
‘অব ই িনেত পােরন না। আপিন েসটা কেরনিনও, আিম িদেয়িছ। েছা একটা
উপহার বলেত পােরন।’
‘িকেসর জ ?’
‘এত ণ ধের খা া আেছন তাই!’ িফেচল হািস হাসল সাইফ।
আবারও রাঙা হল েমেয়টার মুখ। এবার স বত রােগ। েরেগেমেগ িকছু
বলেত যাবার আেগই সাইফ স পা াল, ‘এখন েব েত হেব এখান েথেক।

েমাসাদ আমােদর হািরেয় েফলেলও যিদ সে েহর বেশ এখােন চেল আেস
তাহেল সব েশষ।’
সাইফ এিগেয় িগেয় সব েলা বাে র ডালা ব কের িদেয় মটা েথেক েবিরেয়
এল। মশােল আ ন িদেতই পুনরাবৃি ঘটল ঘটনার। তজন-গজন আর কাঁপিু ন
িদেয় ব হেয় েগল দরজা। এরপর ব খুেজও সাইফ বুঝেতও পারল না,
দরজাটা আসেল েকাথায় িছল!
***
দরজায় ক া না ার শে ঘুম েভেঙ েগল সাইেফর। ঘি র িদেক তািকেয়
অবাক হল। এখন খুব েভার। আেরকটু পরই সূয উঠেব। এ সময় েক আসেব?
সতক হবার েয়াজনেবাধ করল সাইফ। বািলেশর িনচ েথেক েডজাট ঈগলটা
েবর কের হােত িনল। পা িটেপ িটেপ এিগেয় িগেয় েচাখ রাখল িপপেহােল।
ওপােশ মাইয়ােক দাঁি েয় থাকেত েদেখ যারপরনাই িবি ত হেত হল ওেক।
েমেয়টার েচহারায় ি ার সামা ছাপ থাকেলও মেন হে না েকউ আ াল
েথেক িপ ল ধের ওেক দরজায় নক করােত বাধ কেরেছ। দরজা খুল িদল
সাইফ।
‘আপিন?’
‘আপনার সােথ কথা আেছ।’
সাইফ কথা না বেল দরজা েছে িদল। েভতের ঢু েক মুেখামুিখ েসাফায় বসল
জেন।
‘আপিন িক চেল যােবন?’ থেম মাইয়াই কথা বলল।
‘নাহ, ভাবিছ ে জার িবি কের কিফশপ েদব একটা, চলেব না?’ িময়ােক
কটমট কের তাকােত েদেখ রিসকতা তুেল রাখল সাইফ। ‘চেল েতা েযেতই

হেব। েয জ এেসিছলাম েসটা েপেয় েগিছ। আমার েদশ অেপ া কের আেছ
আমার জ ।’
‘আিমও যাব।’
হাই আসিছল একটা, মাইয়ার কথা েন ওটা ব হেয় েগল।
‘েকাথায় যােবন?’
‘বাংলােদেশ।’
রিসকতা কের িকছু বলেত িগেয়ও বলল না সাইফ। ‘েকন, জানেত পাির?’
গ ীর হেয় েগেছ।
‘আিম আপনােদর িসে ট সািভেসর জ কাজ করেত চাই।’
‘এ ক’িদন আমার সােথ েথেকও েবােঝনিন কাজটা কী পিরমাণ ঝু ঁিকপূণ? যিদ
না বুেঝ থােকন তাহেল বিল, িবপেদর িকছুই আপিন েদেখনিন। িবপদ সামেন
আসেছ। েমাসাদ তার মরণকাম বসােব এবার।’
‘ াঁ, বুেঝিছ, আর বুেঝিছ বেলই আিম আপনােদর সােথ কাজ করেত চাি ।
আিম জানািলজেম পে িছ এই একটা কারেণই। আিম ঝু ঁিক িনেত পছ কির।’
‘ম াম, জানািলজম আর াইিগিরর মেধ পাথক আেছ। এর জ কেঠার
ে িনং এর মধ িদেয় েযেত হয় একজন মা ষেক।’
‘েবশ েতা, আিমও ে িনং েনব। মােয়র েপট েথেক েতা আর িন য়ই েকউ
এসব িশেখ আেস না। আর ঝু ঁিকর কথা বলেছন? গৃিহণীরা িক গ াস িসিল ার
িবে ারেণ রা াঘের বেস মারা যায় না?’
অকাট যুি ! সাইফ খািনকটা ভাবার অবকাশ েপল। েমেয়টােক এখােন একা
েরেখ যাওয়ােত েমাসােদর তরফ েথেক িবপেদর ভয়ও থাকেব।
‘িভসা?’

‘িতনমােসর টু ির
যােব।’

িভসা েপেয়িছ। আপাতত আেগ যাই, পেররটা পের েদখা

‘িভসা েপেয়েছন মােন?’
‘িস া টা েতা আর আজই িনইিন!’
‘আপনার বাবা রািজ হেবন না।’
‘ও দািয় আমার!’ বেলই মুচিক হািস িদেয় উেঠ েগল েমেয়টা। েযন িস া
জািনেয় েগল- আিম যাি !

েষাল
কেনল আজহার েচৗধুরী বরাবরই গ ীর কৃ িতর মা ষ হেলও তার েচহারায়
ঃি ার ছাপ কখনও েতমন একটা েচােখ পে িন জাফেরর। িক গত
কেয়কিদন ধের েসটাই েদখেত হে তােক। সাইফ হাসান েসিদন বাি েত
আসার পর েথেকই ঃি ার মুেখাশ পাকাপািক এঁেট বেসেছ কেনেলর মুেখ।
খাবার েযভােব কেনেলর েম িনেয় যায় ায় েসভােবই পেরর েবলায় েফরত
আনেত হয়। িক আজ স ায় হঠাৎ কেরই সব িকছু বদেল েযেত লাগল।
কেণলেক অেনকিদন পর েবশ উৎফু মেন হল। েস রােতরই গভীের একটা
গাি এেস থামল কেনেলর বাি র দরজায়। চারজন আগ ক িনেয় কেনল
ার িমিটং-এ বসেলন। েশষ রােত িবদায় িনল রহ ময় আগ করা।

সেতেরা
নাইল িশিপং করেপােরশেনর ব তল ভবেনর সামেন এেস ট াি
হকচিকেয় েগল সাইফ।

দাঁ ােতই

ে জার পাবার পরই সবচাইেত ব িচ া িছল ও েলােক এখান েথেক েবর
কের বাংলােদেশ িনেয় যাওয়া। বলাই বা ল কাজটা করেত হেব সমূ পেথ।
িক এই িবেদশ িবভূঁইেত জাহাজ পােব েকাথায় সাইফ? িঠক েসই মুহেূ ত ওর
মেন পে আহমাদ েহােসেনর কথা। েলাকটােক বাঁিচেয়িছল ও েহােটল িহলটেন
তার পাটনােরর হাত েথেক। েলাকটা িনেজর কাড িদেয়িছল সাইফেক। যিদও
ব তার কারেণ েদখা হয়িন িক সাইেফর মেন িছল েলাকটা একজন
ব বসায়ী, অ েরাধ করেল হয়ত জাহােজর একটা ব ব া কের িদেত পারেব।
খুঁেজ েপেত কাডটা েবর কের েচাখ েবালােতই হতভ হেয় যায় সাইফ। েলখা
িছল:
আহমাদ েহােসন
ম ােনিজং িডের র, নাইল িশিপং করেপােরশন
েমঘ না চাইেতও এেকবাের টেনেডা টাইপ ব াপার!
সকাল হেতই নাইল িশিপং করেপােরশেনর উে ে েবর হেয় পে সাইফ।
এখােন এেস ি তীয়বােরর মত হকচিকেয় েগেছ নাইল িশিপং করেপােরশেনর
িবশালতা উপলি কের। ট াি েক ধু নাম বলােতই িচেন েফলায় ওর ধারণ
িছল েকা ািনটা েবশ িস হেব, এতটা হেব ভােবিন।
নাইল িমশেরর সবচাইেত ব িশিপং করেপােরশন েলার অ তম। েগাটা
পৃিথবীর ায় িতটা সমূ পেথ েভেস েব াে নাইেলর কেয়কেশা জলযান।

নাইেলর বহের রেয়েছ িবলাসবহূল ইয়ট েথেক
ট াংকার পয ।

কের িবশালাকৃ িতর পার

ট াি ভা া িমিটেয় িবশাল ভবনটার িদেক এেগােলা সাইফ। িসিকউিরিট েবশ
ক া। পুেরা দ র সাচ করা হল ওেক, এরপর অ মিত িমলল েভতের যাবার।
সাইফ েসাজা িরিসপশেন চেল এল।
‘হাউ েম আই েহ ইউ র?’ েকতা র ভি েত
চাইল।

রী িরিসপশিন

জানেত

‘আিম সাইফ হাসান। আহমাদ েহােসেনর সােথ েদখা করেত চাই।’
খটখট শে ল াপটেপর কীেবাড েচেপ েমেয়টা বলল, ‘ ঃিখত র, আপনার
এপেয় েম েনই েদখেত পাি ।’
‘েনই। তেব ব াপারটা খুব জ ির।’
‘সির, র। ‘ বেলই আবার ল াপটেপ মেনােযাগ িদল েমেয়টা।
‘এ িকউজ িম, আিম জািন এভােব অ েরাধ করা িঠক হে না, তেব আিম
একটা েনাট িলেখ িদি আপিন দয়া কের েসটা তাঁেক েপৗঁছবার ব ব া ক ন।
এরপরও িতিন েদখা করেত রািজ না হেল আিম চেল যাব।’
‘ ঃিখত েসটাও স ব না। র িমিটং-এ আেছন।’ এবার েবশ
েমেয়টার গলা।

েশানাল

‘আপনার বস েহঁেট েহঁেট িমিটং কেরন েজেন ভাল লাগল!’
‘সির!’
সাইফেক িকছু বলেত হল না। েমেয়টা সাইেফর দৃি অ সরণ কেরই জবাব
েপেয় েগল। নাইল িশিপং করেপােরশেনর কণধার িসঁি িদেয় েনেম আসেছন।
িমেথ ধরা পে যাওয়ায় ল া েপেলও েসটা েতমন

ায়ী হল না। পেরর

দৃ টা তােক রীিতমত চমেক িদল। তােদর রাশভারী মািলক সাইফেক েদেখ
ায় বা া েছেলর মত েদৗে এেলন। বাল কােলর ব ুর মত জাপেট ধরেলন
পিরেবশ ভুেল। এরপর হ ব কের িকছু কথা বেল ায় বগলদাবা কের িনেয়
চলেলন উপের।
সাইফ েযেত েযেত একবার িফের তাকাল িরিসপশিনে র িদেক। েমেয়টা ’
েচােখ নীরব আকু িত িনেয় তািকেয় আেছ ওর িদেক। মুচিক েহেস সাইফ
বুিঝেয় িদল, ভয় েনই, েমেয়, আিম নািলশ করব না েতামার নােম!
***
সাইেফর বল আপি সে ও আপ ায়েনর িবরাট আেয়াজন করা হল, সাইফ
েসসব গলধঃকরণ করার আগ পয িকছু নেত রািজ নন আহমাদ েহােসন।
অতঃপর গলা পয না া কের এখন কিফ িনেয় বেসেছ ’ জন। কিফ েখেত
েখেতই খুঁিটেয় খুঁিটেয় সব বলল সাইফ, েকােনা রাখঢাক না কেরই। এই
মা ষটার সাহায তার খুবই েয়াজন। চাইেল অ েকাথাও টাকা িদেয় সািভস
পাওয়া যােব িক িব তা নয়, েযটা িদেত পারেব আহমাদ েহােসন। আর
তার জ সব িকছু খুেল বলার িবক েনই।
‘আিম গবেবাধ করিছ আপিন সবার আেগ আমােক রণ কেরেছন েদেখ। এখন
বলুন আিম িঠক কী সাহায করেত পাির।’ সব েশানা হেত মুখ খুলেলন
আহমাদ েহােসন।
‘আিম একটা ান দাঁ কিরেয়িছ ে জার েবর কের িনেয় যাবার জ । আিম
েসটা আপনােক বলিছ, নেল আপিন িনেজই বুঝেত পারেবন কতটু কু করেত
পারেবন আমার জ ।’ ানটা খুেল বলল সাইফ।
‘জাহােজর ব াপার িনেয় েটনশন করেত হেব না েসটা েতা বুঝেতই পারেছন।
েলাকবলও আিম েযাগা কের পারব। কতজন দরকার আপনার?’

‘চার পাঁচজন। তেব সবাইেক অব ই িব

হেত হেব।’

‘েস আর বলেত। এরা আমার েকা ািনর িসিকউিরিটর েলাক। আমার কথায়
জীবন িদেত এবং িনেতও পাের। দাঁ ান এখনই পিরচয় কিরেয় েদয়া যাক।’
ই ারকম তুেল িনেলন আহমাদ েহােসন। কােক েযন ’ একটা িনেদশ িদেলন।
কেয়ক িমিনেটর মেধ ই েমর দরজায় েটাকা প ল।
‘কাম ইন।’
দরজা খুেল েভতের েবশ করল পাঁচজন েলাক। পরেন ইউিনফরম। শ
সমথ গ ন। একজন বােদ বািকেদর বয়স ি শ েথেক পঁয়ি শ। বািকজন
েবাধহয় চি শ পার কেরেছ। েবাঝা যাে েসই দলেনতা। সাইেফর ধারণাই
সিত হল। পিরচয় কিরেয় িদেলন আহমাদ েহােসন।
‘ও আিকল হাসান, আমার িসিকউিরট ইনচাজ। এ আিমম ান। আর ও
আেনায়ার ই ািহম, বাদ আিজিজ, আবু গায়ািস, আর জাহী হামািদ।’ এেক
এেক সবার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেলন আহমাদ েহােসন। এরপর সাইেফর
পিরচয় িদেলন বািকেদর কােছ। সাইেফর েমজর পিরচয় ওেদর েচহারায়
সমীেহর ভাব এেন িদল।
পিরচয় পব েশষ হেত সাইেফর আগমেনর উে
সংে েপ খুেল বলেলন আহমাদ েহােসন।

এবং পরবতী পিরক না

আধঘ া পর মুেখ ি র ছাপ িনেয় েবিরেয় এক সাইফ নাইল িশিপং
করেপােরশেনর অিতকায় ভবন েথেক।
***
সাইফ যখন েহােটেল েবশ করেছ িঠক েসই মুহেূ ত েকউ একজন স পেণ
েবিরেয় এল সাইেফর ম েথেক। েলাকটা এইমা ওর েম একটা শি শালী
মাইে ােফান বিসেয় েগল। এর েপছেন রেয়েছ েমাসােদর টপ এেজ

শাইলেকর পেরা িনেদশ।
আেমিরকা েথেকই সরাসির কায়েরা চেল এেসেছ শাইলক। ইউিরও চেল
এেসেছ কায়েরা। তার কােছই পুেরা এসাইনেমে র ি িফং েপেয়েছ েস।
পুেরা ঘটনা ইউিরর মুেখ েশানার পর শাইলেকর থম কথা িছল, ‘েগাটা
ব াপারটাই ভুেল ভরা। থম ভুল, সাইফ আর ওই েমেয়টােক িকড াপ কের
িনেজেদর অি জানান েদয়া। ি তীয় ভুল, েমেয়টােক আবারও িকড ােপর
েচ া করা। এবং তৃতীয় ভুল, সাইেফর েপছেন েফউ লাগােনা। এই িতনটা
ভুেলর কারেণ সাইফ আমােদর পিরচয় আর উে
েজেন েফেলেছ। ফেল
এখন ও আেগর চাইেতও অেনক েবিশ সতক। অতিকেত হামলা চািলেয়
ে জার িছিনেয় েনবার অব ােন আমরা আর েনই।’
ল া েপল ইউির। েড
ধরেত পারেছ।

ওয়াকার আর িফ

এেজে র পাথক পির ার

‘এখন তাহেল কী করার?’
‘ওর েম ছা েপাকা বসাবার ব ব া ক ন।
এসাইনেমে থাকেল সাইেফর িচরেকেল অেভ স- ম েথেক েবেরাবার আেগ
দরজার ফাঁেক একটা চুল ঁেজ েরেখ যায়। এতিদন চুলটা জায়গামত েপেলও
আজ েসটােক যথা ােন েদখা যাে না। চুলটা এমনভােব েসট করা িছল
দরজা না খুলেল পে যাবার উপায় েনই। সাইফ কিরডেরর ’ পাশটা চিকেত
েদেখ িনল; েদখা যাে না কাউেক। েডজাট ঈগল সােথ িনেয় েবেরায়িন
‘নাইল’ -এ যােব বেল। সতকতার সােথ দরজার নেব হাত রাখল। ব কের
দম এক ঝটকায় দরজা খুেলই শরীরটা গিলেয় িদল েভতের। কাভার িনল
কাবােডর আ ােল। েকােনা অ াভািবকতা েদখা যাে না। উেঠ দাঁি েয় েগাটা
েম েচাখ েবালােলা। আে আে সাচ
করল। পুেরা েম সাচ কেরও
েকােনা অসাম
ধরা প ল না, িকছু েখায়াও যায়িন। তেব েকন এেসিছল

অবাি ত অিতথী? একটাই উে থাকেত পাের... আইিডয়াটা মাথায় আসেতই
আবার সাচ
করল। অবেশেষ ই ারকেমর িরিসভার খুলেতই েখাঁজ
পাওয়া েগল ওটার। ু েদ মাইে ােফানটা েদেখই ুর হািস ফু েট উঠল
সাইেফর েঠােটর েকােণ। মাইে ােফানটা ই ারকেমর পােশ েরেখই
মাইয়ােক ডাকেত েগল ওর েম।
পাঁচ িমিনেটর মেধ ই মাইয়ােক িনেয় িফের এল সাইফ। মুেখামুিখ বসল
েসাফােত। মুখ খুলল সাইফ।
‘ে জার েযেহতু েপেয় েগিছ আপনােদর আর ক েদব না। আপনারা কাল বাি
িফের েযেত পারেবন। আিম রােত ে জার িনেয় রওনা হব।’
মাইয়া িকছু বলত যাি ল সাইফ কথা ঘুিরেয় েফলল। আেরা টু কটাক
একট কথা বেল েমেয়টােক েম িফিরেয় িদেয় এল।
েটাপ েফলা হেয় েগেছ, এবার িশকােরর অেপ া!
***
েসিদন পুের। অিডও ি পটা মেনােযাগ িদেয় নল শাইলক। পােশই বেস
আেছ ইউির েকালম ান, দরজার কােছ েদহর ীর ভি মায় বুেক হাত েবঁেধ
দাঁি েয় আেছ েমাবারক। েসিদেক একবার তািকেয় তাি ল ভের েহেসেছ
শাইলক।
‘ে জার েপেয় েগেছ ওরা।’ েযন খবর িদল শাইলকেক ইউির।
‘ ম, এবং ে জার েবর কের িনেয় যাবার

ানও কের েফেলেছ।’

‘কীভােব, বুঝেত পারেছা িকছু?’
‘অব ই সমূ পেথ। এয়ারেপােট ে জার িনেয় যাবার েবাকািম করেব না

সাইফ।
মুভেমে
জানেত
াপা

েহােটেল আমােদর এেজ েক সতক কের িদন, সাইেফর িতটা
র খবর আমার চাই। িবেশষ কের েচক আউট করামা ই েযন আিম
পাির। আর কেয়কজন দ েলাকেক
া বাই রাখুন। রা ার
া না হেলই ভাল!’

েখাঁচাটা পােশ দাঁি েয় থাকা েমাবারেকর ভালই লাগল। ইউিরর মুখটাও
মুহেূ তর জ কােলা হেয় েগল। িক শাইলেকর উপর িদেয় কথা বলার সাহস
তার েনই। েমাসােদর এই দা এেজ কাউেক েগাণায় ধের না। এমনিক
েমাসাদ িচেফর েমও যখন তখন ঢু েক পে । িবেশষ কের সদ ই েয
এসাইনেম েশষ কের এল, এরপর েথেক তার িত সবার সমীহ আেরা কেয়ক
কািট েবে েছ। আইজ াক েকােহন িকিলং িমশনটা িছল এক কথায় ইসাইড
িমশন।
‘আর েয়জ ক ােনেল একটা শি শালী েবাট চাই, এমুিনশন সহ।’ চািহদা
জানান িদল শাইলক।
‘থাকেব। িক একটা িজিনস বুঝেত পারিছ না, সাইফ িন য়ই একা একা
ে জার েবর কের িনেয় েযেত পারেব না। িব
েলাক লাগেব অব ই।
েকাথায় পােব েসটা?’ করল ইউির।
‘এই একটা ে র উ র আিমও খুঁেজ চেলিছ অেনক ণ ধের।’ িচি ত েদখাল
শাইলকেক।
***
পরিদন। আজই িমশের েশষ রাত সাইেফর জ । স া ঘনােতই িডনার েসের
িনল ধীের ে । িদেনর েবলােতই মাইয়া আর েশইখ সালাহউ ীনেক বাি
পািঠেয় িদেয়েছ।

িডনার েশষ হেত না হেতই আিকল হাসােনর কল এল সাইেফর েফােন। জানাল,
িনেচ গাি িনেয় েপৗঁেছ েগেছ েস।
েশষবােরর মত েম েচাখ বুিলেয় িনল সাইফ। েকমন একটা মায়া পে েগেছ
মটার িত। সব িকছু েচক কের েবিরেয় এল। েচক আউট কের
াইভওেয়েত পা রাখেতই আিকলেক েদখা েগল একটা কােলা ের েরাভার
িনেয় অেপ া করেছ ওর জ । সাইফেক আেসােত েদেখই দরজা খুেল িদল।
‘এখন িমস মাইয়ার বাি েত যাব?’
‘ াঁ।’ েছা কের জবাব িদল সাইফ।
গাি েছে িদল আিকল।
স া েথেকই ঘুরঘুর করিছল এক েলাক েহােটেলর াইভেয়েত। গাি ছা ার
িঠক আগ মুহেূ ত একটা ু েদ িবপার লািগেয় িদেত েতমন অ িবধায় প েত
হয়িন তােক। গাি
াট িদেতই একিটভ হল েসটা। আধমাইল েপছেন থাকা
শাইলেকর িরিসভাের
ই জািনেয় িদল সাইেফর গাি র অব ান। দূর না
কিমেয়ই াইভারেক অ সরণ করার িনেদশ িদল শাইলক।
িমিনট িবেশক পেরই সাইেফর গাি েশইখ সালাহউ ীেনর বাি র সামেন এেস
দাঁ াল। এখােন িকছু সময় েগল িবদায় পেব। মাইয়ােক যতটা মেন কেরিছল
েমেয়টা িনেজেক তার চাইেতও শ
মাণ করল। কা াকািট ছা াই বাপেক
িবদায় জানাল, অথবা ও পব আেগই েসের িনেয়েছ।
িকছু েণর মেধ ই িতনজন আেরাহীেক িনেয় গাি টা শহর েছে েবিরেয় এল।
হাইওেয় ধের র গিতেত ছুেট চলল িকছু ণ। িকছু র যাবার পরই েটা
াকেক েথেম থাকেত েদখা েগল রা ার পােশ। গাি থািমেয় িদল আিকল।
াক েটার একটা খািল, আেরকটােত েপােটবল ে ন বসােনা িরেয়েছ একটা।
েটা ােকই জন কের আেরাহী।

‘অল ওেক?’ গলা উঁিচেয়

করল সাইফ।

‘ইেয়স বস!’
েলাক েলা েতমন েকােনা কারণ ছা াই সাইফেক বস বেল ডাকা
কেরেছ।
মা একিদেনর পিরচেয়ই ওেক দা ণ পছ কের েফেলেছ কেঠার এই
মা ষ েলা।
‘আ াহর নাম িনেয় তেব যা া

করা যাক।’

খািনকবােদই গাি র েছা বহরটা রওনা হেয় েগল
উে ে ।

ংস ায় িপরািমডটার

পা া এক ঘ া লাগল গ েব েপৗছেত। জায়গামত েপৗেছই ঝু ঁিক থাকা সে ও
ােকর ব াটািরর সাহােয েটা শি শালী লাইট ালােনা হল। একটা লাইট
ব েকবেলর সাহােয পািঠেয় েদয়া হল িপরািমেডর অভ ের ে জার েম।
বািকটা বাইেরই থাকল। ে েনর দািয়ে আবু গায়ািসেক েরেখ মাইয়া বােদ
বািকরা ঢু েক প ল েভতের। এই পাঁচজেনর কাজ ে জার ম েথেক বা েলা
েবশপেথর িনেচ এেন রাখা, আবু গায়ািস ে েনর সাহােয েসটা তুেল রাখেব
খািল াকটায়।
েসানার মত ভারী ধাতুর কারেণ বা েলা জগ ল পাথেরর মতই ভারী।
পাঁচজন শি শালী মা েষরও কালঘাম ছুেট যাে ! এক ঘ ার েবিশ েলেগ
েগল ছয়টা বা ােক ওঠােত। খািনক িব াম িনেয় েতরপল িদেয় বা েলা
বাঁধেত বাঁধেত আেরা আধঘ া।
ে েনর কাজ েশষ, েসই সােথ আবু গায়ািসরও। ে ন বসােনা াকটা িনেয়
িফের েযেত হেব ওেক। মন খারাপ হেয়েছ েবচারার, েবাঝাই যাে । তেব
কাউেক না কাউেক েতা কাজটা করেতই হেব, েমেন িনেয়েছ েস।
আবু গায়ািসর কাছ েথেক িবদায় িনেয় আেনায়ার ই ািহম আর বাদ আিজিজ

উেঠ প ল ে জার ভিত ােক। বািকরা ের েরাভাের। রওনা হেয় েগল
েয়জ ক ােনেলর উে ে । দূর ১২৮ িকেলািমটার।
িঠক েসই মুহেূ তই নে উঠল িকছুটা সামেন এিগেয় থাকা শাইলেকর গাি টা।
েসই সােথ
হেয় েগল অেঘািষত যু টাও।

আঠােরা
েয়জ ক ােনল, িমশর।
পৃিথবীর অ তম কৃ ি ম খাল েয়জ। েয়জেক'হাইওেয় টু ইি য়াও' বলা হয়।
ভু-মধ সাগর ও েরড িস এর সে সংযু এই আিটিফিশয়াল ক ােনল। থেম
এিট ১৬৪ িক.িম. দীঘ ও ৮ িমটার গভীর িছল। ১৮৫৯ সােল এর চারিদেক
খননকাজ
হয়। দীঘ দশ বছর পর ১৯৬৯ এ যখন এর কন াকটশন কাজ
েশষ হয় তখন এর ৈদঘ দাঁ ায় ১৯৩ িক.িম., গভীরতা ২৪ িমটার ও শ তা
৬৭৩ ফু ট। ১৯৬৯ সােলর পর েথেক েয়জ আি কার সােথ এিশয়া ও
ইেয়ােরােপর সামিরক ও বািণিজ ক েযাগােযাগেক গম কেরেছ। েপাট সাঈেদ
এেস েপৗঁছল সাইফেদর গাি েটা। খািনক আেগই এেস েপৗঁেছেছ শাইলকও।
ইউির আেগই একটা তগিতর েবাট ভা া কের েরেখিছল। দলবল িনেয় ওটায়
উেঠ বেসেছ শাইলক। েবােটর সব েলা বািত এই মুহেূ ত েনভােনা। েপাট
েথেক চুইেয় আসা আেলােতই কাজ সারার িনেদশ িদেয়েছ শাইলক। েস এত ণ
েবােটর ি েজ দাঁি েয় িবনিকউলার িদেয় ল
রাখিছল। সাইফরা এেস
েপৗঁছেনামা ই শাইলেকর েচােখ ধরা পে েগল। িহং
াপেদর মত একটা
হািস ফু েট উঠল শাইলেকর েঠাঁেটর েকােণ।
সাইফেদর গাি থামেতই আিকল েনেম েগল। মাল েলািডং এর ব ব া করেত
েগেছ। সােথ আেনায়ারেকও িনেয় েগল।
সাইফ ঘা িফিরেয় েপছেন বসা মাইয়ার িদেক তাকাল।
'েকমন েবাধ করেছন?'
'সিত বলব না িমথ া?'

'চাইেল িমথ া বেল েদখেত পােরন ধরেত পাির িকনা!'
'ভয় করেছ িকছুটা।'
'িমথ া বলার সাহস হল না তাহেল?' েহেস উঠল সাইফ।
মাইয়া কটমট কের ওর িদেক তাকােতই তি ঘি বেল উঠল সাইফ,'ভয়
েনই। আ া, আপনার ে িনং এখন েথেকই
করা যাক।'
িসেট েহলান েদয়া িছল মাইয়া। সাইেফর কথা
ে িনং?'

েন েসাজা হেয় বসল।'কী

'আপনােক িমেথ অভয় েদব না। আিম িনি ত েমাসাদ একটা হামলা
চালােবই। ওেদর নীরবতা েসটাই বলেছ। হয়ত এর মেধ েপৗঁেছও েগেছ
এখােন।'
মাইয়া জানালার িদেয় এিদক ওিদক তাকাল েচারা েচােখ। েযন তাকােলই
েমাসাদেক িমসাইল িনেয় বেস থাকেত েদখা যােব!
'এজ আপনােক অ চালাবার াথিমক ে িনং িদেয় রাখেত চাই। িবপেদ
কােজ আসেব।'
'িন য়ই।' আ েহর আিতশেয আেরা খািনকটা এিগেয় এল মাইয়া।
াইিভং িসেট বসা জাহীর িদেক িফরল সাইফ।
'ম াডামেক একটু িপ ল চালােনা িশিখেয় দাও েযন কাঁপাকাঁিপ ছা াই িপ ল
ধরেত পাের! আিম একটু বাইের েথেক ঘুের আিস।' মাইয়ােক িকছু বলার
েযাগ না িদেয়ই গাি েথেক েনেম েগল সাইফ। বাদ আেছ সমূ ব র
কখনই ঘুমায় না। েয়জ েতা আেরা িনশাচর। এত রাত তবুও কম ব তা
কম নয়। সাইফ গাি েথেক নামা মা ই শাইলেকর িবনিকউলােরর আওতায়

পে েগল।
এই তাহেল েসই পুচেক েছাঁ া! িব িব করল শাইলক।
সাইফ িসগােরট খায় না িক ওর মেন হে এ ধরেনর মুহেূ ত িসগােরট হয়ত
েবশ কােজ েদয়। এিদক ওিদক তাকােতই আিকল আর ই ািহমেক আসেত
েদখল সাইফ।
'েকােনা সম া?' গলায় খািনক উে গ ফু টল সাইেফর।
'মাল েলািডং এর ব ব া কের এলাম।'
'এত তা াতাি !'
'এখােন আমােদর বেসর িবেশষ ভাব আেছ,' েচাখ িটপল আিকল।
সাইফ বুঝল িকছু েলনেদন হেয়েছ। সাইেফর জ
চুর ম ও অথ ব য়
করেছ আলী আহমাদ। িবিনমেয় একটা পয়সা িনেতও রািজ করােত পােরিন
সাইফ তােক। িকছু িকছু মা ষ ঋণ েশাধ করেত িগেয় উে া ঋণী কের
েফেল।
পরবতী আধঘ ার মেধ -ু নাইল নােমর একটা ষাটফু িট জাহােজ েতালা হেয়
েগল সম ে জার। -ু নাইেলর গিত ঘ ার ৪০ নট। েয়জ পাি িদেতই
চারঘ া েলেগ যােব। িবপদ কখন আসেব জানা েনই। ু-নাইেল এক স াহ
চলার মত পযা রসেদর পাশাপািশ েনয়া হেয়েছ চুর এিমউিনশন। জাহাজ
ছা ার আেগ সবাইেক ি েজ একি ত করল সাইফ। দািয় আেগ েথেকই িঠক
করা। ইি েনর দািয়ে থাকেব েসনাবািহিনর সােবক েকৗশলী বাদ
আিজিজ। ইল হাউস মূলত সাইেফর হােত থাকেলও অ রাও সাহায করেব
ওেক। নাইেলর িসিকউিরিটর সবাইেক জাহাজ স েক যেথ পিরমাণ ান
রাখেত হয়। মাইয়া বােদ সবাই জাহাজ চালােত পাের।
' ট ান আেগই বলা হেয়েছ তবুও আেরকবার বেল েনয়া যাক,'

করল

সাইফ, 'আমরা েয়জ পার হেয় ভারত মহাসাগর হেয় েসাজা েপাট অফ
কলে ায় িগেয় থামব। ওখান েথেক িরিফউিলং কের পেত া। এখান েথেক
কলে া ৩৬৯৫ নিটক াল মাইল। চি শ ঘ া চলার উপর থাকেলও েপাঁছেত
ায় চারিদন েলেগ যােব। দািয় েতা ভাগ করাই আেছ, সবাই যার যার
অব ােন চেল যান। আপনােদরেক েচাখ-কান েখালা রাখার কথা বলাটা
বা ল । সে হজনক িকছু েদখেলই আমােক ইনফম করেবন। েব অফ
লাক।' েছা ব ৃতা েশষ করল সাইফ।
মাইয়া ছা া সবাই চেল েগল ি জ েছে । মাইয়া এক পা এিগেয় এেস
বলল, 'আমােক েকােনা দািয় েদয়া হয়িন।'
'উমম, আপিন এক কাজ ক ন। সবার জ খাবােরর ব ব া ক ন। আপনার
দািয় আপাতত এটাই।' েগাম া মুেখ িবদায় িনল মাইয়া। দািয় েমােটও
পছ হয়িন তার!
দীঘ একটা ইেসল িদেয় ধীের ধীের েজিট েছে েবিরেয় এল ু-নাইল।
রাজকীয় ভি িনেয় চলেত
করল। েপছেন সাদা েফনার েরখা িচ
িহেসেব েরেখ যাে । দশ িমিনট পর গিত উঠল ৩০ নেট। িঠক েসই মুহেূ ত
েজিট ছা ল শাইলেকর সী-গালও। সী-গােলর গিত -ু নাইেলর চাইেতই েবিশ।
আকাের িকছুটা েছাট। চাইেল েযেকােনা মুহেূ তই সাইফেদর ধের েফলেত পাের
িক এখনই েসরকম েকােনা ইে েনই শাইলেকর। েয়েজ যু জাহােজর
আনােগানা থােক। আ জািতক জলসীমায় েবর হবার আেগ একশেন যােব না
শাইলক। আপাতত ধু অ সরণ। রাডােরর সাহােয খুব ভালভােবই েসটা
করা যাে । সাইেফর রাডােররও নজর এ ায়িন সী-গাল। ি েন অেনক েলা
জাহাজ েদখা েগেলও ু-নাইেলর দশ িমিনেটর মেধ এই জাহাজটার েজিট
ত াগ ভ িকছু েবাঝাে না। মােঝ ১ িক.িম. ব বধান েরেখ ছুেট চলল িট
জলযান।

ায় সাে িতনঘ া পর েখালা সমূে েবিরেয় এল েবাট েটা। মা ারেক
িনেদশ িদল গিত বাি েয় -ু নাইেলর কােছ যাবার
ইটস েশা টাইম! িব িব করল শাইলক।
সাইফ ল করল সে হজনক িব টার গিত েবে েগেছ। এিগেয় আসেছ
ত। সাইফ সেবা গিত তুলল। সােথ সােথই উপলি করল গিতর েদৗে
ওটােক হারােত পারেব না। ওটার গিত -ু নাইেলর চাইেত েবিশ।
ওয়ািকটিকটা তুেল িনেয় খবরটা জানাল সবাইেক। যাওবা িছল এত ণ, এখন
আর এতটু কু সে হ েনই, েমাসাদ অন একশন!
অেনক কােছ চেল এেসেছ েপছেনর েবাটটা। খািল েচােখও ওটার বািত েদখা
যাে । হঠাৎ খ খ কের উঠল েবােটর েরিডওটা। ওপাশ েথেক যাি ক িক
ভরাট একটা ক র েভেস এল।
'িদস ইজ শাইলক। সাইফ হাসান, আশা কির ভূিমকা কের বলেত হেব না
িকছু। েবাট থামাও, আমরা উঠব।'
'িম. শাইলক, ক কের একটু েদখেব আমার েবােটর নাম -ু নাইলই আেছ নািক
বদেল শ বাি হেয় েগেছ!'
'হা হা হা, ভালই রিসক আেছা তুিম! িক মুশিকল হল রিসকতা করার
পিজশেন তুিম েনই, সাইফ হাসান।' েশেষর িদেক কেঠার হেয় উঠল শাইলেকর
ক । 'েতামােক একটা েযাগ িদেত পাির। ে জার আমােদর িদেয় িদেল
েতামােদর চেল যাবার একটা েযাগ েদব। জািন আমার কথা িব াস করেব
না। তেব আিম িকরা-কসম করেত পারব না িব াস করাবার জ !'
'িছঃ িছঃ! কসম করেত হেব েকন? েতামার কথাই আমার কােছ ব!'
'চালবািজ ব কের কােজর কথায় এেসা, সাইফ। িস া নাও, ে জার হারােব

নািক াণ?'
' ঃিখত, আিম েকােনাটােতই রািজ না।'
'দশ িমিনট সময় িদলাম। এরমেধ জাহাজ না থামােল বুেলট কথা বলেব।
এবং ব ি গতভােব আিম চাইব থম বুেলটটা েতামার মগেজ ঢু কুক।'
সাইফেক িকছু বলার েযাগ না িদেয়ই লাইন েকেট িদল শাইলক। িন তা
েনেম এল -ু নাইেলর ি েজ। ধু সাগেরর
আওয়াজ।
েরিডওটা নীরব হেয় েযেতই সাইফ ভেয়স পাইেপর মাধ েম সবাইেক ি েজ
আসেত আেদশ করল। এেক এেক সবাই এেস উপি ত হল -ু নাইেলর মা ার
ি েজ। হােত একটা েসেক ও বা িত েনই, কােজর কথায় চেল এল সাইফ।
‘েমাসাদ আমােদর িবশ িমিনট সময় িদেয়েছ, এরপরই অ াকশেন যােব। ওেদর
ম ান ও আমস পাওয়ার আমােদর চাইেত েবিশ। আই াভ আ ান।’ সাইফ
এ ে ািসভ এ পাট জাহী হামািদর িদেক িফরল, ‘শি শালী একটা েবামা
েডেটােনটরসহ বানােত কত ণ লাগেব েতামার?’
‘দশ িমিনেটর মেধ ই হেয় যােব আশা কির।’
‘আশা কির না, দশ িমিনেটর মেধ েবামাটা আমার চাই। তুিম কােজ েলেগ
পে া।’ বািকেদর িদেক িফরল সাইফ, ‘ ান িব ািরত বলার সময় েনই।
এখন যা বলব ধু েসটাই ফেলা করেবন। আিম যখন ল া কের ইেসল
বাজাব তখন আিকল ছা া সবাই জাহাজ েথেক েনেম যতটা স ব দূের সের
যােবন। এখনই িগেয় লাইফ জ ােকট পের ৈতির হেয় িনন।’
মেন গাদাখােনক
জেম থাকেলও আিকল ছা া সবাই িবনা বাক ব েয় েনেম
েগল িনেচ। সাইফ তী দৃি েত সী-গাল ছা াও রাডাের কী একটা খুঁজেছ।
দশ িমিনট েপেরাবার আেগই জাহী হামািদ উেঠ এল িনচ েথেক। হােত ধরা
সদ জাত এ ে ািসভ।

সাইফ েরিডওটা অফ কের িদল। জাহীর িদেক িফের বলল, ‘তুিম এখন িনেচ
িগেয় েটা লাইফ জ ােকট আর েটা AK-47 িনেয় আসেব, িনেজও পের
েফলেব। এরপর আিম যখনই ইেসল বাজাব তখন েবামাটা একিটেভট কের
অ সবার সােথ তুিমও পািনেত লাফ েদেব। যতটা স ব সবাইেক িনেয় দূের
সের যােব জাহাজ েথেক। আিম আর আিকল েতামােদর কাভার েদব
এসময়টােত। আমরা ’ জন জাহাজ ছা ব িবে ারেণর ি শ েসেক আেগ।
েকােনা ?’
আিকল মাথা ঝাঁিকেয় বুিঝেয় িদল তার েকােনা

েনই।

‘বস, েবামাটা অেনক শি শালী,’ জাহী হামািদ বেল উঠল। ‘সময়মত জাহাজ
ছা েত না পারেল িক ...’ বািকটা উ রাখল।
সাইফ মুচিক হাসল ধু জবােব।
জাহী বুঝেত পারল এই েলাকটা ভাল রকম ত া া, কথা নেব না!
িকছু ণ বােদই একেজা া অ আর লাইফ জ ােকট হােত িফের এল জাহী।
ও েলা হাত বদল হেতই েস িনেচ েনেম েগল। একটা অ আর লাইফ জ ােকট
আিকেলর িদেক বাি েয় ধরল সাইফ।
‘আপিন জাহােজর েপছেন চেল যান। বািকেদর কাভার েদেবন। ঘি ধের িঠক
ি শ েসেকে র মাথায় যাই ঘটু ক না েকন আপিন জাহাজ ছা েবন, এই িরিপট,
যাই ঘটু ক না েকন। ইজ দ াট ি য়ার?’
আিকল নীরেব স িত জািনেয় চেল েগল।
েরিডওটা চালু কের িদল সাইফ, ায় সােথ সােথই জ া হেয় উঠল ওটা।
‘কী িস া িনেল সাইফ?’ শাইলেকর িন ৃহ গলা েশানা েগল।
‘এখনও িনেত পািরিন। আর িকছুটা সময় েদয়া যােব?’

‘আমার েকন েযন মেন হে
লাগেব েতামার?’

তুিম একটা চালািক করেত চাইছ। তা কত ণ

রাডােরর িদেক তািকেয় থাকেত থাকেতই সাইেফর কপােলর িচ ার েরখাটা
িমিলেয় েগল। েরিডওর কােছ মুখ িনেয় বলল, ‘এই ধেরা, আেরা বছর
প ােশক!’
ূ িকছুই বলেত
ওপােশ শাইলেকর জবান ব হেয় েগেছ। রােগ কেয়ক মুহত
পারল না েস। িনেজর উপর পুণমা ায় িনয় ণ আেছ বেলই েস এতিদন ভাবত।
িক এই সাইফ েছাক া ওেক রািগেয় িদেত পারেছ, আর এটা েভেবই আেরা
েবিশ কের র চে যাে মাথায়।
ওপােশ নীরবতা েনেম এল। ইল হাউেস ধু সাইফ একা। িবপেদর
আশংকায় ায়ু টান টান। হঠাৎ সী-গােলর সব েলা বািত একসােথ িনেভ
েযেত েদেখই সাইেফর বুেকর র ছলেক উঠল। এক ঝটকায় ও িনেজও -ু
নাইেলর েমইন ইচ অফ কের িদল, জাহজটাও থািমেয় িদল একই সােথ।
নাইল ডু ব িদল আঁধাের। সােথ সােথই ফায়ার ওেপন হল সীগাল েথেক। ইেসল
েচেপ ধরল সাইফ। িলর আওয়াজ ছািপেয় ইেসেলর
গ ীর আওয়ােজ
েকঁেপ উঠল -ু নাইল। নরক েভেঙ প ল েযন সাগের। একেযােগ গেজ উঠল
কেয়কটা রাইেফল। েমৗমািছর মত িবঙঙ আওয়াজ কের বুেলট ঢু েক প েত
লাগল -ু নাইেলর ইল হাউেস। সাইফ এক নজের -ু নাইেলর ডান পাশটা
েদেখ িনল। আবছা আঁধােরও বুঝেত পারল ওর িনেদশ অ যায়ী সবাই েনেম
পে েছ সাগের। যিদও সী-গাল -ু নাইেলর বাম পােশ থাকায় েদখেত পাে না
তােদর।
এবার ফায়ার ওেপন করল সাইফ। েপছন েথেক আিকল আেরা আেগই ওেপন
কেরেছ। এপাশ েথেকও সমানতােল জবাব িদেত লাগল েটা রাইেফল।
বা েদর গে রে বান ডাকল সাইেফর। দীঘিদন পর পুরেনা েসই উে জনা

অ ভব করেছ যার েলােভই আিমেত েযাগ িদেয়িছল ও।
েটা জাহাজই মাঝ সমুে েথেম আেছ। েগালা িল
হেতই সাইফ -ু নাইল
থািমেয় িদেয়েছ। ঘি র েরিডয়াম ডায়ােলর িদেক তাকাল সাইফ। েতইশ
েসেক পার হেয় েগেছ েবামা একিটেভট করার পর েথেক। আর সাইি শ
েসেক পর ে ফ ধুেলায় পিরণত হেব ু-নাইল।
হােতর অ টা খািল কের েফলল সাইফ। জাহাজ ছা ার জ মানিসকভােব
ৈতির হ এমন সময় -ু নাইেলর েপছেনর অংশ েথেক িল ব হেয় েগল।
সাইেফর বুকটা ছ াঁত কের উঠল। আিকেলর েতা এখনই েনেম যাবার কথা না।
সমেয়র চুলেচরা িহেসেব গ িমল করেব না আিকেলর মত একজন সােবক
আিমম ান। েসে ে একিট স াবনাই থােক- িল েখেয়েছ আিকল। ঘি র
িদেক তাকােতই সাইেফর িদেশহারা ভাবটা েবে েগল। আর ি শ েসেক ও
েনই।
েচায়াল শ হেয় েগল সাইেফর। ু-নাইেলর কে াল অেটা েথেক ম া য়ােল
িনেয় এল। সী-গােলর িদেক তাক করল -ু নাইেলর গলুই। সামেনর াস আেগই
চুর চুর হেয়েছ ফাঁক িদেয় ছুেট আসা একটা বুেলেটর আঘােত এবার কে াল
প ােনেলর একটা অংশ চুরমার হেয় েগল। তেব রে ,
পূণ িকছু ন
হয়িন। টল পুেরাপুির খুেল িদল সাইফ। সে সে ই াপা ষাঁে র মত ুনাইল ছুটল সী-গােলর িদেক। মাঝখােন ায় স র গেজর মত ব বধান।
মাপেত েগল না সাইফ। -ু নাইলেক ছুিটেয় িদেয় সী-গাল েথেক ছুেট আসা
বুেলটেক স ুণ অ া কের িনেজও ছুটল জাহােজর েপছন িদেক।
আিকলেক পে থাকেত েদখা েগল েরিলং-এ েহলান িদেয়। অেচতন। েবঁেচ
আেছ না মের েগেছ েদখার মত কেয়কটা েসেক ও সাইেফর হােত েনই। আর
মা িবশ েসেক । েটা জাহােজর ব বধানও কেম এেসেছ অেনকটা।
েযেকােনা মুহেূ তই সংঘষ ঘটেব। আিকলেক পাঁজােকালা কের তুেল িনল

সাইফ। মারা ক ভারী েলাকটা। েটা জাহােজর সংঘেষর িঠক আগ মুহেূ ত
জাহাজ েথেক লাফ িদল সাইফ। ও শূে থাকা অব াই -ু নাইল িগেয় ধা া
মারল সী-গােলর েপেট।
সী-গােলর মা ার ক নাও করেত পােরিন -ু নাইল েথেক এমন আ ঘাতী
িস া েনয়া হেব। ষাটফু িট জাহাজেক েস আসেত েদখল বেট িক সময়মত
সিরেয় েনবার েযাগটা েপল না। -ু নাইল চ গিত িনেয় ধা া মারল চি শ
ফু িট সী-গালেক। চ ঝটকায় ভুিম শয া িনল সী-গােলর সবাই। েগালা িল
ব হেয় েগল। -ু নাইল েযন তবু অ িতেরাধ । সী-গালেক তখনও েঠেল িনেয়
চলেছ, সংঘেষর ফেল গিত কেম েগেছ অেনকটাই। থম ধা ায়ই ইউির
েকালম ান পািনেত পে যায়। চলমান সী-গাল কেয়ক টন ওজন িনেয় উেঠ
প ল তার মাথায়। আ িরক অেথই চূণ হেয় েগল মাথাটা।
এিদেক সাইফ আিকলেক জি েয় ধের াণপেন দূের সের েযেত চাইেছ
জ াজি কের থাকা জাহাজ েটা েথেক। আর মা পাঁচ েসেক ।
সী-গােলর আর সবার মত শাইলকও মািটেত পে েগেছ। বুঝেত পারেছ
েকাথাও একটা গ ব হেয় েগেছ। সাইেফর কােছ েহের েগেছ েস। উেঠ
দাঁ ােত
করল, িঠক েসই মুহেূ ত ঘটল িবে ারণ। িবে ারেণর থম
ধা ােতই মারা প ল সী-গােলর েবিশরভাগ আেরাহী। যােদর মেধ শাইলকও
রেয়েছ। শত টু কেরা হেয় তার েদহটা ছি েয় প ল সাগেরর অশা পািনেত।
-ু নাইল েথেক েবিরেয় আসা েলিলহান িশখা এবার াস করল সী-গালেক।
মিরয়া হেয় সাঁতরােত থাকা সাইফ শকওেয়েভর ফেল সৃ িবরাট েঢউেয়র
ধা ায় পুতুেলর মত অেনকটা সামেন চেল েগল। ডু বেছ আর ভাসেছ। িবেষর
মত লবণা পািন েপেট েযেতই েকেশ উঠল। তখনও অেচতন আিকলেক
ছাে িন। হােতর েপিশ অসার হেয় আসেত চাইেছ। চারপাশটা মশােল পিরণত
হওয়া ই জাহােজর আেলায় িদেনর মতই উ ল। েসই আেলােত বািক

স ীেদর েদখেত েপল সাইফ। েঢউটা কেম আসেতই এেগােত
করল ওেদর
িদেক। আিকেলর দািয় অ কােরা হােত না িদেল েলাকটােক আর ভািসেয়
রাখেত পারেব না।
িঠক তখনই েভাজবািজর মতই উদয় হল েটা ি ডেবাট। সবাই হলফ কের
বলেত পারেব এক িমিনট আেগও েকউ েদেখিন ও েলা।
***
িবলাসব ল ইয়েটর ইল হাউেস বেস কিফ খাে সাইফ। শা ভি েদেখ
েবাঝার উপায় েনই একটু আেগ কী ঘেট েগেছ ওর উপর িদেয়। েপাটেহাল িদেয়
সাগর েদখেছ।
আিকলেক িচিকৎসা েদয়া হে । েতমন
তর নয় আঘাতটা। েকিবেন
উপি ত বািক সবাই মুখ েগাম া কের বেস আেছ। মাইয়ার অব া েদেখ
মেন হে েকঁেদই েফলেব। মেন অেনক
জেম থাকেলও করার মত
মানিসক অব া েনই ওেদর। িকছু ণ আেগই ে জার ভিত ছয়টা বা িবসজন
িদেয় এেস থাকার কথাও না।
ইয়টটা আলী আহমােদর। ি ডেবাট েটা ওেদর িনেয় এেসেছ এখােন। মািলক
য়ং ইয়েট দাঁি েয় াগত জািনেয়েছন ওেদর। ইয়টটা এখন িফের যাে
েপাট সাঈেদ।
‘সবাই এমন েগাম া মুেখ বেস আেছন েকন?’ সাইফ সমূ েথেক দৃি িফিরেয়
আনল।
‘ছয়টা ে জােরর বা সমুে েফেল িদেয় আমার অ ত খুিশেত নাচেত ইে
করেছ না।’
‘সমুে েসঁেচ যিদ ও েলা উ ার কের আিন তাহেল নাচেবন?’

মাইয়া কটমট কের তাকাল সাইেফর িদেক।
‘ওেক গাইজ, একটা ব াখ া আপনােদর পাওনা হেয়েছ। সবার আেগ বেল েনই,
ে জার আমরা হারাইিন। ওটা এখন বাংলােদেশর পেথ।’
েকিবেন িমসাইল এটাক হেলও েকউ এতটা অবাক হত না। িব েয়র
আিতশেয েকউ কথাই বলেত পারল না। সাইফেকই আবার
করেত হল।
‘পুেরা ব াপারটাই িছল একটা ান। ে জার িনরাপেদ িমশর েথেক েবর কের
িনেয় যাবার জ একটা ডাইভাশেনর েয়াজন িছল। ে জার পাবার িকছু ণ
পরই আিম কেণল আজহার েচৗধুরীর সােথ েযাগােযাগ কের তােক একটা িটম
পাঠােত বিল। কেণল ছয়জেনর একটা িটম পাঠান। তারা এেস েপৗঁছায়
গতকাল িবেকেল। এিদেক েমাসাদ িনেজই িনেজেদর েঘাল খাবার ব ব া
আমার হােত তুেল েদয় আমার েম বাগ বিসেয়। আিম তােদর জািনেয় েদই
ে জার েবর হেব আজ। ওরা িনি ে আমার উপর নজর েরেখ আজেকর জ
অেপ া করেত থােক, ওিদেক গতকাল রােতই ে জার বাংলােদেশর পেথ
রওনা হেয় যায়। গতকােলর িমশনটার দািয় িছল আিকেলর উপর।
আপনােদর মেধ একমা েসই-ই জানত পুেরা ব াপারটা।
ে জার েতা েবর করা েগল িক েমাসাদ েতা আমােক এত সহেজ েবর হেত
েদেব না। েমাসােদর িবষদাঁত-সামিয়ক সমেয়র জ হেলও- েভেঙ েদবার
জ ই আজেকর এই আেয়াজন। আলী আহমাদেক ব াকআপ িহেসেব েরেখই
পুেরা েসটআপটা সাজাই। ঝু ঁিকটা েবিশই েনয়া হেয় েগেছ তেব আপনােদর
উপর আমার আ া িছল। আপনােদর জানাইিন তােত হয়ত সতকতায় িঢল
প ত। এজ আিম মা াথী।’ সাইফ লি ত একটা হািস িনেয় তাকাল সবার
িদেক। িব েয়র ধা া কাটেত সময় লাগেছ ওেদর। তেব সাইেফর হািস মুেখর
িদেক তািকেয় এেক এেক সবার মুেখই হািস সং ািমত হল।
মাইয়ার িদেক তাকাল এবার সাইফ।

‘িক, এখন িন য়ই নাচেত ইে

হে ?’

মাইয়া জবাব েদবার আেগই সি িলত অ হািসর আওয়াজ বাতােস েচেপ
ছি েয় প ল সমূে ।
সাইফ মুচিক েহেস আবার তাকাল অসীম সমূে র িদেক। তর তর কের এিগেয়
চেলেছ ওেদর জলযান।
(সমা )
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