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ডক্টর শেররিং-এর স্মরণেরি (প্রোপ্েসর েঙ্কু) 

  

২রো জোনয়ুোরর 

  

আজ সকোলটো বড় সুন্দর। চোরররিপ্ক ঝলমপ্ল শরোি, নীল আকোপ্ে সোিো সোিো 

হৃষ্টপুষ্ট শমঘ, শিপ্ে মপ্ন হয় শেন ভুল কপ্র েরৎ এপ্স পপ্ড়প্ে। সিয-পোড়ো মুররির রডম 

হোপ্ে রনপ্ল শেমন মনটো একটো রনমমল অবোক আনপ্ন্দ ভপ্র েোয়, এই আকোপ্ের রিপ্ক 

চোইপ্লও রিক শেমনই হয়। 

  

আনপ্ন্দর অরবরেয আপ্রকটো কোরণ রেল। আজ অপ্নক রিন পপ্র রবশ্রোম। আমোর 

েন্ত্রটো আজই সকোপ্ল তেরর হপ্য় শিপ্ে। বোিোন শেপ্ক লযোবপ্রটররপ্ে রেপ্র এপ্স 

অপ্নকক্ষণ চুপ কপ্র বপ্স েন্ত্রটোর রিপ্ক শচপ্য় শেপ্ক একটো িভীর রেোরঅ অনুভব কররে। 

রজরনসটো বোইপ্র শেপ্ক শিেপ্ে শেমন রকেুই নয়; মপ্ন হপ্ব শেন হোল েযোেোপ্নর একটো 

টুরপ বো শহলপ্মট। এই শহলপ্মপ্টর শেোপ্লর রভের রপ্য়প্ে বোহোত্তর হোজোর সক্োরেসক্ 

েোপ্রর জরটল স্নোয়রবক রবস্তোর। সোপ্ড় রেন বেপ্রর অক্লোঅ পররশ্রপ্মর েল। এই েন্ত্র। 

এটো কী কোজ কপ্র শবোঝোপ্নোর জনয একটো সহজ উিোহরণ রিই। 

  

এই রকেুক্ষণ আপ্িই আরম শচয়োপ্র বপ্স েোকপ্ে েোকপ্ে আমোর চোকর রহ্লোি 

এপ্সরেল করে রনপ্য়। আরম েোপ্ক রজপ্েস করলোম, িে মোপ্সর ৭ই সকোপ্ল বোজোর 

শেপ্ক কী মোে এপ্নরেপ্ল? রহ্লোি মোেোটোেো চুলপ্ক বলল, এপ্ে শস শেো স্মরণ নোই বোবু  

আরম েেন েোপ্ক শচয়োপ্র বরসপ্য় রিপ্য় শহলপ্মটটো মোেোয় পররপ্য় রিপ্য় একটো শবোেোম 

রটপপ্েই রহ্বোপ্ির েরীরটো মুহুপ্েমর জনয রেউপ্র উপ্ি এপ্কবোপ্র রির হপ্য় শিল। শসই 

সপ্ে েোর শচোে দুপ্টো একটো রনষ্পলক িৃরষ্টহীন শচহোরো রনল। এবোর আরম েোপ্ক আবোর 

রশ্নটো করলোম। রহ্লোি, িে মোপ্সর সোে েোররে সকোপ্ল বোজোর শেপ্ক কী মোে এপ্নরেপ্ল? 

রশ্নটো করপ্েই রহোপ্ির চোহরনর শকোনও পররবেমন হল নো; শকবল েোর শিো ট দুপ্টো েো ক 

হপ্য় রজভটো নপ্ড় উপ্ি শুধু একরট মোত্ৰ কেো উচ্চোররে হল–টযোিংরো।  
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টুরপ েুপ্ল শিবোর পর রহ্লোি রকেুক্ষণ েযোল েযোল কপ্র আমোর রিপ্ক শচপ্য় শেপ্ক 

হিোৎ শচয়োর শেপ্ড় উপ্ি একিোল শহপ্স বলল, মপ্ন পপ্ড়প্ে বোবু–টযোিংরো। 

  

এইভোপ্ব শুধু রহ্লোি শকন, শে শকোনও শলোপ্করই শে শকোনও হোরোপ্নো স্মৃরেপ্ক এ েন্ত্র 

রেররপ্য় আনপ্ে পোপ্র। একজন সোধোরণ শলোপ্কর মোেোয় নোরক রোয় ১οο,  ο ο ο, ο 

ο ο, ο ο ο, ο ο ο–অেমোৎ এক শকোরট শকোরট-স্মৃরে জমো েোপ্ক, েোর শকোনওটো স্পষ্ট 

শকোনওটো আবেো। েোর মপ্ধয িৃেয, ঘটনো, নোম, শচহোরো, স্বোি, িন্ধ, িোন, িল্প, অজস্র 

েু রটনোরট েেয—সব রকেুই েোপ্ক। সোধোরণ শলোপ্কর দু বের বয়প্সর আপ্ির স্মৃরে েুব 

অল্প বয়প্সই মন শেপ্ক মুপ্ে েোয়। আমোর রনপ্জর স্মরণেরি অরবরেয সোধোরণ মোনুপ্রর 

শচপ্য় অপ্নক গুণ শবরে। আমোর এিোপ্রো মোস বয়প্সর ঘটনোও রকেু মপ্ন আপ্ে। অরবরেয 

কপ্য়কটো েুব শেপ্লপ্বলোর স্মৃরে আমোর মপ্নও ঝোপসো হপ্য় এপ্সরেল। শেমন এক বের 

রেন মোস বয়প্স একবোর এেোনকোর শস েুপ্ির মযোরজপ্েট ব্ল্যোকওপ্য়ল সোপ্হবপ্ক েরড় 

হোপ্ে কুকরু রনপ্য় উশ্রীর ধোপ্র শবড়োপ্ে শিপ্েরেলোম। ককুরুটোর রিং রেল সোিো, রকন্তু জোেটো 

মপ্ন রেল নো। আজ েন্ত্রটো মোেোয় রিপ্য় িৃেযটো মপ্ন করপ্েই েৎক্ষণোৎ ককুুপ্রর শচহোরোটো 

স্পষ্ট হপ্য় জোরনপ্য় রিল শসটো রেল বুরল শটররয়োর। 

  

েন্ত্রটোর নোম রিপ্য়রে। ররপ্মমপ্েন। অেমোৎ শেন বো মরস্তষ্ককপ্ক শে েন্ত্র ররপ্মমবোর বো 

স্মরণ করপ্ে সোহোেয কপ্র। কোলই এটোর সম্বপ্ন্ধ একটো রবন্ধ রলপ্ে পোরিপ্য়রে ইিংলযোপ্ডেরর 

শনচোর পরত্ৰকোয়। শিেো েোক কী হয়। 

  

২৩শে শেব্রুয়োরর 

  

আমোর শলেোটো শনচোপ্র শবররপ্য়প্ে, আর শবপ্রোপ্নোর পর শেপ্কই অজস্র রচরি পোরি। 

ইউপ্রোপ আপ্মররকো রোরেয়ো জোপোন সব জোয়িো শেপ্কই েন্ত্রটো শিেোর আগ্রহ রকোে 

কপ্রপ্ে। ৭ই শম েোপ্সলস েহপ্র একটো রবেোনী সপ্েলন আপ্ে শসেোপ্ন েন্ত্রটো রডমনপ্েট 

করোর জনয অনুপ্রোধ এপ্সপ্ে। এমন একটো েন্ত্র শে হপ্ে পোপ্র শসটো তবেোরনক মহপ্ল 

অপ্নপ্কই রবশ্বোস করপ্ে চোইপ্ে নো, েরিও আমোর ক্ষমেোর কেো এরো অপ্নপ্কই জোপ্ন। 
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আসপ্ল হপ্য়প্ে কী, স্মৃরের িৃঢ় রহসযটো এেনও রবেোপ্নর ধরোপ্েো য়োর বোইপ্র রপ্য় শিপ্ে। 

আরম রনপ্জও শুধু এইটুকইু বুঝপ্ে শপপ্ররে শে শকোনও একটো েেয মোেোর মপ্ধয ুুকপ্লই 

শসটো শসেোপ্ন স্মৃরে রহসোপ্ব রনপ্জর জনয েোরনকটো জোয়িো কপ্র শনয়। আমোর রবশ্বোস, 

এক একরট স্মৃরে হল এক একরট পরমোণুসিৃে রোসোয়রনক পিোেম, এবিং রপ্েযক স্মৃরেরই 

একরট কপ্র আলোিো রোসোয়রনক শচহোরো ও েরমুলো আপ্ে। েে রিন েোয়, স্মৃরে েে 

ঝোপসো হপ্য় আপ্স, কোরণ শকোনও পিোেমই রচরকোল এক অবিোয় েোকপ্ে পোপ্র নো। 

আমোর েন্ত্র মরস্তপ্ষ্ককর মপ্ধয তবদুযরেক েরি চোলনো কপ্র স্মৃরে নোমক পিোেমরটপ্ক েোজো 

কপ্র েুপ্ল পুরপ্নো কেো মপ্ন কররপ্য় শিয়। 

  

অপ্নপ্ক রশ্ন করপ্ব, স্মৃরের রহসয সম্পকণম শভি নো কপ্রও আরম কী কপ্র এমন েন্ত্র 

তেরর করলোম। উত্তপ্র বলব শে, আজপ্কর রিপ্ন আমরো তবদুযরেক েরি সম্বপ্ন্ধ েেটো 

জোরন, আজ শেপ্ক একপ্েো বের আপ্ি েোর রসরক ভোিও জোনো রেল নো, অেচ এই অসম্পকণম 

েোন সপ্েও উনরবিংে েেোব্দীপ্ে আশ্চেম আশ্চেম তবদুযরেক েপ্ন্ত্রর আরবষ্ককোর হপ্য়রেল। রিক 

শেমরন ভোপ্বই তেরর হপ্য়প্ে আমোর ররপ্মমপ্েন েন্ত্র। 

  

শনচোপ্র শলেোটো শবপ্রোবোর েপ্ল একটো রচরি শপপ্য়রে, শেটো আমোর ভোরী মজোর 

লোিল। আপ্মররকোর শরোড়পরে রেল্পপরে রহরোম শহোপ্রনস্টোইন জোরনপ্য়প্েন শে রেরন 

আত্মজীবনী রলেপ্ে বপ্স শিেপ্েন শে েো র সোেোে বের বয়প্সর আপ্ির ঘটনোগুপ্লো 

পররষ্ককোর মপ্ন পড়প্ে নো। আমোর েন্ত্র বযবহোর কপ্র এই সময়কোর ঘটনোগুপ্লো মপ্ন করপ্ে 

পোরপ্ল রেরন আমোপ্ক উপেুি পোররশ্ররমক শিপ্বন। শেৌরেন মোরকমন রমরলয়প্নয়োরপ্ির েে 

শমটোপ্নোর জনয আরম এ েন্ত্র তেরর করররন–এই কেোটোই েো প্ক আরম একটু নরম ভোরোয় 

রলপ্ে জোরনপ্য় রিপ্য়রে। 

  

৪িো মোচম 

  

আজ েবপ্রর কোিপ্জ সুইটজোরলযোপ্ডেরর একটো রবশ্রী অযোরিপ্ডপ্ের কেো পপ্ড় মনটো 

ভোর হবোর আধো ঘণ্টোর মপ্ধযই শস রবরপ্য় একটো িীঘম শটরলগ্রোম এপ্স হোরজর। এপ্কই 
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শবোধ হয় বপ্ল শটরলপযোরে। েবরটো হপ্ি এই— একটো িোরড়প্ে দুজন রবেযোে তবেোরনক— 

সুইটজোরলযোপ্ডেরর অপ্টো লরুবন ও অরেয়োর ডক্টর রহপ্য়প্রোরনমোস শেররিং—অরেয়োর লযোপ্ডেরক 

েহর শেপ্ক সুইটজোরলযোপ্ডেরর ওয়োপ্লনস্টট েহপ্র আসরেপ্লন। এই দুই তবেোরনক 

রকেুরিন শেপ্ক শকোনও একটো শিোপনীয় রবরয় রনপ্য় তবেোরনক িপ্বরণো চোলোরিপ্লন। 

িোরড়প্ে সোমপ্ন রেল ড্রোইভোর, রপেপ্ন লরুবন আর শেররিং। পোহোপ্ড়র পে রিপ্য় শেপ্ে 

শেপ্ে িোরড় েোপ্ি পপ্ড়। রনকটবেমী গ্রোপ্মর এক শমরপোলক চুণমরবচকণম িোরড়রটপ্ক শিেপ্ে 

পোয় রোস্তো শেপ্ক হোজোর েুট নীপ্চ। িোরড়র কোেোকোরে রেল লরুবপ্নর হোড়প্িোড় ভোঙো 

মৃেপ্িহ। আশ্চেমভোপ্ব শব প্চ রিপ্য়রেপ্লন ডক্টর শেররিং। রোস্তো শেপ্ক মোত্ৰ রত্ৰে েুট নীপ্চ 

একরট শঝোপ্প আটপ্ক েোয় েো র শিহ। দুঘমটনোর েবর ওয়োপ্লনস্টোপ্ট শপৌ েোপ্নো মোত্ৰ সুইস 

বোপ্য়োপ্করমস্ট নরবোটম বুে শসেোপ্ন রিপ্য় উপরিে হন। লুরবন ও শেররিং বুপ্ের কোপ্েই 

েোরিপ্লন রকেু রিপ্নর রবশ্রোপ্মর জনয। বুে েো র সুরেস্ত মোপ্সমরডস িোরড়প্ে শেররিংপ্ক 

অেোন অবিোয় েো র বোরড়প্ে রনপ্য় আপ্সন। এইটুক ুেবর কোিপ্জ শবররপ্য়প্ে। বোরকটো 

শজপ্নরে। বুপ্ের শটরলগ্রোপ্ম। এেোপ্ন বপ্ল রোরে শে বুেপ্ক আরম রচরন আজ িে বের 

শেপ্ক; শলোপ্রপ্ে এক রবেোনী সপ্েলপ্ন আমোপ্ির পররচয় হপ্য়রেল। বুে রলপ্েপ্ে— 

েরিও শেররিং-এর শিপ্হ রোয় শকোনও জেপ্মর রচহ্ন শনই, েোর মোেোয় শচোট লোিোর েপ্ল 

েোর মন শেপ্ক স্মৃরে রজরনসটোই নোরক শবমোলুম শলোপ শপপ্য় শিপ্ে। আরও একটো েবর 

এই শে, িোরড়র ড্রোইভোর নোরক উধোও এবিং শসই সপ্ে িপ্বরণোর সমস্ত কোিজপত্ৰ। শেররিং-

এর স্মৃরে রেররপ্য় আনোর বযোপোপ্র ডোিোর, মনস্তোরেক, রহপকনরটস্ট ইেযোরির শচষ্টো নোরক 

সম্পকণম বযেম হপ্য়প্ে। বুে আমোপ্ক পত্ৰপোি আমোর েন্ত্রসপ্মে ওয়োপ্লনস্টোপ্ ট চপ্ল শেপ্ে 

বপ্লপ্ে। েরচপত্ৰ শসই শিপ্ব। শটরলগ্রোপ্মর শেপ্র শস বলপ্ে— ডঃ শেররিং একজন 

অসোধোরণ গুণী বযরি। েো প্ক পুনজীবন িোন করপ্ে পোরপ্ল রবেোনীমহল শেোমোর ররে 

রচরকেৃে েোকপ্ব। কী রির কর সত্বর জোনোও। 

  

আমোর েপ্ন্ত্রর শিৌড় কে িকর শসটো শিেোর এবিং শিেোবোর এমন সুপ্েোি আর আসপ্ব 

নো। ওয়োপ্লনস্টট েোবোর শেোড়প্জোড় আজ শেপ্কই করপ্ে হপ্ব। আমোর েন্ত্র শরোপ্লো আনো 
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শপোপ্টমবল। এর ওজন মোত্ৰ আট রকপ্লো। শেপ্ন অরেররি ভোড়ো শিবোর শকোনও রশ্নই ওপ্ি 

নো। 

  

৮ই মোচম 

  

আজ সকোপ্ল জুররপ্ে শপৌ প্ে শসেোন শেপ্ক বুপ্ের শমোটপ্র কপ্র মপ্নোরম পোহোরড় পে 

রিপ্য় ৬০ রকপ্লোরমটোর িকপ্র শেোট্ট ওয়োপ্লনস্টোট েহপ্র এপ্স শপৌ প্েোলোম শপৌপ্ন নটোয়। 

একটু পপ্রই রোেরোপ্ের ডোক পড়প্ব। আরম আমোর ঘপ্র বপ্স এই েো প্ক ডোয়রর রলপ্ে 

রোেরে। িোেপোলো েুপ্লেপ্ল ভরো েরবর মপ্েো সুন্দর পররপ্বপ্ের মপ্ধয শচোপ্দো একর 

জরমর উপপ্র বোপ্ে োপ্করমস্ট নরবোটম বুপ্ের বোরড়। কোপ্ির রস রড়, কোপ্ির শমপ্ঝ, কোপ্ির 

শিয়োল। আরম শিোেলোয় পরশ্চপ্মর একটো ঘপ্র রপ্য়রে, ঘপ্রর জোপ্নোলো েুলপ্লই পোহোপ্ড় 

শঘরো ওয়োপ্লন শলক শিেো েোয়। আমোর েন্ত্রটো একটো েোরস্টপ্কর বযোপ্ি েোপ্টর পোপ্েই 

একটো শটরবপ্লর উপর রোেো রপ্য়প্ে। আরেপ্েয়েোর রবন্দুমোত্ৰ ত্রুরট হপ্ব বপ্ল মপ্ন হয় 

নো। এইমোত্ৰ বুপ্ের রেন বেপ্রর শেপ্ল উইরল আমোপ্ক এক পযোপ্কট চপ্কোপ্লট রিপ্য় 

শিল। শেপ্লরট ভোরী রমরষ্ট ও রমশুপ্ক— আপন মপ্ন ঘুপ্র ঘুপ্র সুর কপ্র েড়ো শকপ্ট শবড়োয়। 

িোরড় শেপ্ক শনপ্ম সকলপ্ক অরভবোিন করোর কপ্য়ক রমরনপ্টর মপ্ধযই শস আমোর রিপ্ক 

এরিপ্য় এপ্স একটো কোপ্লো চুরুপ্টর শকস সোমপ্ন ধপ্র বলল, রসিোর েোপ্ব? আরম ধকমপোন 

করর নো, রকন্তু উইরলপ্ক রনরোে করপ্ে ইপ্ি করল নো, েোই ধনযবোি রিপ্য় একটো চুরুট 

বোর কপ্র রনলোম। শেপ্ল অরবরেয এ রকম চুরুটোই শেপ্ে হয়; অরে উৎকষৃ্ট ডোচ রসিোর। 

  

এ বোরড়প্ে সবসুদ্ধ রপ্য়প্ে ে জন শলোক— বুে, েোর স্ত্রী ক্লোরো, শ্রীমোন উইরল, বুপ্ের 

বন্ধু িোনীয় স্কুপ্লর রেক্ষক অমোরে ক স্বল্পভোরী হোনস উলররে, ডঃ শেররিং ও েো র 

পররচোররকো— নোম শবোধহয় মোররয়ো। এ েোড়ো দুজন পুরলপ্ের শলোক বোরড়টোপ্ক অষ্টরহর 

পোহোরো রিপ্ি। 

  

শেররিং রপ্য়প্ে পুব রিপ্কর একটো ঘপ্র। আমোপ্ির দুজপ্নর ঘপ্রর মপ্ধয রপ্য়প্ে 

লযোরডেরিং ও একেলোয় েোবোর রস রড়। আরম অরবরেয এপ্সই শেররিংপ্ক একবোর চোকু্ষর শিপ্ে 
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এপ্সরে। মোঝোরর হোইপ্টর মোনুর, বয়স প য়েোরিে শেপ্ক পঞ্চোে, মোেোর শসোনোরল চুপ্লর 

রপেন রিপ্ক টোক পপ্ড় শিপ্ে। মুেটো শচৌপ্কো ও শিোপ্লর মোঝোমোরঝ। েোপ্ক েেন শিেলোম, 

েেন শস জোনোলোর ধোপ্রর একটো শচয়োপ্র বপ্স হোপ্ে একটো কোপ্ির পুেুল রনপ্য় 

শনপ্ড়প্চপ্ড় শিেপ্ে। আরম ঘপ্র ুুকপ্ে শস আমোর রিপ্ক ঘোড় শেরোল, রকন্তু শচয়োর শেপ্ড় 

উিল নো। বুঝলোম, ঘপ্র শলোক ু ুকপ্ল উপ্ি িো ড়োপ্নোর সোধোরণ সোপ্হরব শকেোটোও শস ভুপ্ল 

শিপ্ে। শচোপ্ের চোহরন শিপ্ে কী রকম েটকো লোিল। রজপ্েস করলোম, েুরম রক চেমো 

পর?  

  

শেররিং-এর বো  হোেটো আপনো শেপ্কই শচোপ্ের কোপ্ে উপ্ি এপ্স আবোর শনপ্ম শিল। 

বুে বলল, চেমোটো শভপ্ঙ শিপ্ে। আর একটো বোনোপ্ে শিওয়ো হপ্য়প্ে। 

  

শেররিংপ্ক শিপ্ে এপ্স আমরো তবিকেোনোয় রিপ্য় বসলোম। এ কেো শস কেোর পর বুে 

সলজভোপ্ব বলল, সরেয বলপ্ে কী, আরম শে শেোমোর েন্ত্রটো সম্বপ্ন্ধ েুব উৎসোরহে শবোধ 

কররেলোম, েো নয়। কেকটো আমোর স্ত্রীর অনুপ্রোপ্ধই শেোমোপ্ক আরম শটরলগ্রোমটো করর। 

  

শেোমোর স্ত্রীও রক তবেোরনক? আরম ক্লোরোর রিপ্ক িৃরষ্ট শরপ্ে রশ্নটো করলোম। ক্লোরোই 

শহপ্স উত্তর রিপ্ল 

  

এপ্কবোপ্রই নো। আরম আমোর স্বোমীর শসপ্রটোররর কোজ করর। আরম চোইরেলোম েুরম 

আস, কোরণ ভোরেবরম সম্পপ্কম আমোর িভীর শ্রদ্ধো। শেোমোর শিপ্ের রবরপ্য় অপ্নক বই 

পপ্ড়রে আরম, অপ্নক রকেু জোরন। 

  

বুপ্ের েরি আমোর েন্ত্র সম্বপ্ন্ধ শকোনও সিংেয় শেপ্ক েোপ্ক শেো শসটো আজপ্কর মপ্ধযই 

শকপ্ট েোপ্ব বপ্ল আমোর রবশ্বোস। আজ রবপ্কপ্ল শেররিং-এর স্মৃরের বন্ধ িরজো শেোলোর 

শচষ্টো হপ্ব। 

  

এবোর ড্রোইভোপ্রর কেোটো নো রজপ্েস কপ্র পোরলোম নো। বুে বলল, পুরলে েিঅ 

করপ্ে। দুরট জোয়িোর একরটপ্ে ড্রোইভোর লরুকপ্য় েোকপ্ে পোপ্র। একটো হল দুঘমটনোর 
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জোয়িোর সোপ্ড় চোর রকপ্লোরমটোর পরশ্চপ্ম–নোম শরোমুস, আর একটো হল সোপ্ড় রেন 

রকপ্লোরমটোর পুপ্ব— নোম শ্লোইনস। দুপ্টো জোয়িোপ্েই অনুসন্ধোন চলপ্ে; েো েোড়ো পোহোপ্ড়র 

িোপ্য় বনবোিোপ্ড়ও শেো জো হপ্ি। 

  

দুঘমটনোর জোয়িোটো এেোন শেপ্ক কে িকপ্র? 

  

প চোরে রকপ্লোরমটোর। শস ড্রোইভোরপ্ক শকোেোও নো শকোেোও আশ্রয় রনপ্েই হপ্ব, কোরণ, 

ও রিপ্ক রোপ্ত্ৰ বরে পপ্ড়। ভয় হয়, েোর েরি শকোনও েোকপ্রি শেপ্ক েোপ্ক এবিং ড্রোইভোর 

েরি কোিজপত্ৰগুপ্লো েোপ্ক চোলোন কপ্র রিপ্য় েোপ্ক। 

  

৮ই মোচম, রোে সোপ্ড় িেটো 

  

েোয়োরপ্েপ্স িোনিপ্ন আগুন জ্বলপ্ে। বোইপ্র রচণ্ড িোণ্ডো বোেোস বইপ্ে। জোনোলো বন্ধ 

েোকো সপ্েও বোেোপ্সর েনেন েব্দ শুনপ্ে পোরি। 

  

বুে আজ আমোর তবেোরনক ররেভোর পররচয় শপপ্য় স্তরিে। এেন বলো েি, শক 

আমোর বড় ভি-প্স, নো েোর স্ত্রী। 

  

আজ সন্ধযো েটোয় আমরো আমোর েন্ত্র রনপ্য় শেররিং-এর ঘপ্র উপরিে হলোম। শস 

েেনও শসই শচয়োপ্র গুম হপ্য় বপ্স আপ্ে। আমরো ঘপ্র ু ুকপ্ে আমোপ্ির রিপ্ক েযোলেযোল 

কপ্র চোইল। বুে েোপ্ক অরভবোিন জোরনপ্য় হোলকো ররসকেোর সুপ্র বলল, আজ আমরো 

শেোমোপ্ক একটো টুরপ পরোব, শকমন? শেোমোর শকোনও কষ্ট হপ্ব নো। েুরম ওই শচয়োপ্র 

শেমনভোপ্ব বপ্স আে, শসইভোপ্বই বপ্স েোকপ্ব। 

  

টুরপ? কী রকম টুরপ? শেররিং েোর িভীর অেচ সুপ্রলো িলোয় একটু শেন অপ্সোয়োরস্তর 

সপ্েই রশ্নটো করল। 

  

এই শে, শিপ্েো নো। 
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আরম বযোি শেপ্ক েন্ত্রটো বোর করলোম। বুে শসটো আমোর হোে শেপ্ক রনপ্য় শেররিং-এর 

হোপ্ে রিল। শেররিং শসটোপ্ক সকোপ্লর শেলনোটোর মপ্েো কপ্রই শনপ্ড়প্চপ্ড় শিপ্ে আমোপ্ক 

শেরে রিপ্য় রিল। 

  

এপ্ে বযেো লোিপ্ব নো শেো? শস রিপ্নর ইপ্েকেপ্ন রকন্তু বযেো শলপ্িরেল। 

  

বযেো লোিপ্ব নো কেো শিওয়োপ্ে শস শেন েোরনকটো আশ্বস্ত হপ্য় েরীরটোপ্ক রপেন 

রিপ্ক শহরলপ্য় রিপ্য় হোে দুপ্টোপ্ক শচয়োপ্রর পোপ্ে নোরমপ্য় রিল। েোর ঘোপ্ড় একটো 

জোয়িোয় ক্ষপ্ের উপপ্র েোস্টোর েোড়ো েরীপ্রর অনোবৃে অিংপ্ে আর শকোেোও শকোনও 

ক্ষেরচহ্ন শিেলোম নো। 

  

শেররিংপ্ক শহলপ্মট পরোপ্ে শকোনও অসরুবধো হল নো। েোরপর লোল শবোেোমটো 

রটপপ্েই শহলপ্মট-সিংলগ্ন বযোটোররটো চোলু হপ্য় শিল। শেররিং একটো কো পুরন রিপ্য় 

েরীরটোপ্ক কোপ্ির মপ্েো েি ও অনড় কপ্র েোয়োরপ্েপ্সর আগুপ্নর রিপ্ক রনষ্পলক 

িৃরষ্টপ্ে শচপ্য় রইল। 

  

ঘপ্রর রভেপ্র এেন অস্বোভোরবক রনস্তব্ধেো। এক শেররিং েোড়ো রপ্েযপ্করই ্রুতে 

রনশ্বোস রশ্বোপ্সর েব্দ পোরি। ক্লোরো িরজোর মুেটোপ্ে িো রড়প্য় আপ্ে। নোসম েোপ্টর রপেপ্ন 

রির হপ্য় িো রড়প্য় অবোক িৃরষ্টপ্ে শেররিং-এর রিপ্ক শচপ্য় আপ্ে। বুে ও উলররে শেররিং-

এর শচয়োপ্রর দু পোপ্ে িো রড়প্য় উৎকণ্ঠোয় ঝুপ্ক পপ্ড়প্ে সোমপ্নর রিপ্ক। আরম বুেপ্ক মৃদু 

স্বপ্র বললোম, েুরম রশ্ন করপ্ে চোও? নো আরম করব? েুরম করপ্লও কোজ হপ্ব রকন্তু। 

  

েুরমই শুরু কপ্রো। 

  

আরম ঘপ্রর শকোণ শেপ্ক একটো শেোট টুল রনপ্য় শেররিং-এর মুপ্েোমুরে বসলোম। 

েোরপর রশ্ন করলোম 

  

শেোমোর নোম কী? 
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শেররিং-এর শিো ট নড়ল। চোপো অেচ পররষ্ককোর িলোয় উত্তর এল। 

  

রহপ্য়প্রোরনমোস হোইনররে শেররিং। 

  

এই রেম–রুদ্ধ স্বপ্র বপ্ল উিল। বুে-এই রেম রনপ্জর নোম বপ্লপ্ে। 

  

আরম রিেীয় রশ্ন করলোম। 

  

শেোমোর শপেো কী? 

  

পিোেমরবেোপ্নর অধযোপক। 

  

শেোমোর জন্ম শকোেোয়? 

  

অরেয়ো। 

  

শকোন েহপ্র? 

  

ইন স ব্রুক। 

  

আরম বুপ্ের রিপ্ক একটো রজেোসু িৃরষ্ট রিলোম। বুে মোেো নোরড়প্য় বুরঝপ্য় রিল— 

রমলপ্ে। আরম আবোর শেররিং-এর রিপ্ক রেরলোম। 

  

শেোমোর বোবোর নোম কী? 

  

কোলম রডরিে শেররিং। 

  

শেোমোর আর ভোইপ্বোন আপ্ে? 

  

শেোট শবোন আপ্ে একরট। বড় ভোই মোরো শিপ্ে। 

  

কপ্ব মোরো শিপ্ে? 
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রেম মহোেুপ্দ্ধ। পয়লো অপ্ক্টোবর, উরনেপ্েো সপ্েপ্রো। 

  

আরম রপ্শ্নর েো প্ক েো প্ক রবস্ময়মুগ্ধ বুপ্ের রিপ্ক শচপ্য় েোর মৃদু মৃদু মোেো নোড়ো 

শেপ্ক বুপ্ঝ রনরি, শেররিং-এর উত্তরগুপ্লো সব রমপ্ল েোপ্ি। 

  

েুরম লোপ্ডেরক রিপ্য়রেপ্ল? 

  

হযো । 

  

কী করপ্ে? 

  

শরোপ্েসর লুরবপ্নর সপ্ে কোজ রেল। 

  

কী কোজ? 

  

িপ্বরণো। 

  

কী রবরয়? 

  

রব-এি রি শসভন শসভন। 

  

বুে রেসরেস কপ্র জোরনপ্য় রিল, এটো হপ্ি িপ্বরণোরটর সোিংপ্করেক নোম। আরম 

রপ্শ্ন চপ্ল শিোলোম। 

  

শসই িপ্বরণোর কোজ রক শের হপ্য়রেল? 

  

হযো । 

  

সেল হপ্য়রেল? 

  

হযো । 
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িপ্বরণোর রবরয়টো কী রেল? 

  

আমরো একটো নেুন ধরপ্নর আণরবক মোরণোস্ত্র তেরর করোর েরমুলো বোর কপ্ররেলোম। 

  

কোজ শের কপ্র শেোমরো ওয়োপ্লনস্টোট আসরেপ্ল? 

  

হযো । 

  

শেোমোর সপ্ে িপ্বরণোর কোিজপত্ৰ রেল? 

  

হযো । 

  

েরমুলোও রেল? 

  

হযো । 

  

পপ্ে একটো দুঘমটনো ঘপ্ট? 

  

হযো । 

  

কী হপ্য়রেল? 

  

বুে আমোর কো প্ধ হোে রোেল। আরম জোরন শকন। রকেুক্ষণ শেপ্কই লক্ষ কররে, শেররিং-

এর মপ্ধয একটো চোপো উেেুপ্ে ভোব। একবোর রজভ রিপ্য় শিো টটো চোটল। একবোর শেন 

শচোপ্ের পোেো পপ্ড় পপ্ড়ো হল। কপোপ্লর রেরোগুপ্লোও শেন েুপ্ল উপ্িপ্ে। 

  

শেররিং-এর কেো বন্ধ হপ্য় শিল। েোর ্রুতে রনশ্বোস পড়প্ে। আমোর রবশ্বোস, শিোপনীয় 

িপ্বরণোর রবরয়টো রকোে কপ্র শেপ্ল ওর মপ্ধয একটো উপ্িপ্ির ভোব শজপ্ি উপ্িপ্ে। 
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আরম সবুজ শবোেোম রটপ্প বযোটোরর বন্ধ কপ্র রিলোম। এই অবিোয় আর রশ্ন করো 

উরচে হপ্ব নো। বোরকটো কোল হপ্ব। 

  

শহলপ্মট েুপ্ল রনপ্েই শেররিং-এর মোেো রপেপ্ন শহপ্ল পড়ল। শস একটো িীঘমশ্বোস 

শেপ্ল শচোে বন্ধ কপ্র পরমুহুপ্েমই আবোর শচোে েুপ্ল এরিক ওরিক শচপ্য় বলল, 

চুরুট…একটো 
  

আরম শেররিং-এর কপোপ্লর ঘোম মুরেপ্য় রিলোম। বুে শেন অরস্তুে। িলো েোকররপ্য় 

বলল, চুরুটপ্েো শনই। এ-বোরড়প্ে শকউ চুরুট েোয় নো। রসিোপ্রট েোপ্ব?  

  

উলররে েোর পপ্কট শেপ্ক রসিোপ্রট বোর কপ্র এরিপ্য় রিপ্য়প্ে। শেররিং রসিোপ্রট 

রনল कf ।  

  

হযো , রেল। বলল শেররিং। শস শেন ক্লোঅ, অরির। 

  

কোপ্লো রপ্ঙর শকস রক? 

  

হযো , হযো । 

  

েো হপ্ল শসটো উইরলর কোপ্ে আপ্ে। ক্লোরো, একবোর শেো জ কপ্র শিেপ্ব রক? 

  

ক্লোরো েৎক্ষণোৎ েোর শেপ্লর শেো প্জ শবররপ্য় শিল। 

  

নোসম শেররিং-এর হোে ধপ্র েুপ্ল, েোপ্ক েোপ্ট শুইপ্য় রিল। বুে েোপ্টর রিপ্ক এরিপ্য় 

রিপ্য় শহপ্স বলল, এবোর শেোমোর মপ্ন পপ্ড়প্ে শেো? 

  

উত্তপ্র শেররিং শেন অবোক হপ্য় বুপ্ের রিপ্ক চোইল। েোরপর ধীর কপ্ণ্ঠ বলল, কী 

মপ্ন পপ্ড়প্ে? 
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শেররিং-এর এই পোলটো রশ্ন আমোর শমোপ্টই ভোল লোিল নো। বুেও শেন হেভম্ব। শস 

রনপ্জপ্ক েোরনকটো সোমপ্ল রনপ্য় সহজভোপ্বই বলল, েুরম রকন্তু আমোপ্ির রপ্শ্নর জবোব 

রিকই রিপ্য়ে। 

  

কী রশ্ন? কী রশ্ন কপ্রে আমোপ্ক? 

  

এবোর আরম িে কপ্য়ক রমরনট ধপ্র শে রপ্শ্নোত্তর চপ্লপ্ে, েোর একটো রববরণ 

শেররিংপ্ক রিলোম। শেররিং রকেুক্ষণ চুপ কপ্র রইল। েোরপর েোর ডোন হোেটো আলপ্েো 

কপ্র রনপ্জর মোেোর উপর শরপ্ে আমোর রিপ্ক রেপ্র বলল, আমোর মোেোয় কী 

পররপ্য়রেপ্ল? 

  

  
  

  
  

শকন বপ্লো শেো? 

  

েন্ত্রণো হপ্ি। মপ্ন হপ্ি শেন অজস্র রপন েুটপ্ে। 

  

শেোমোর মোেোয় এমরনপ্েই শচোট শলপ্িরেল। পোহোপ্ড়র িো রিপ্য় িরড়প্য় পড়োর সময় 

েুরম মোেোয় শচোট পোও, েোর েপ্ল শেোমোর পকবমস্মৃরে শলোপ পোয়। 

  

শেররিং শবোকোর মপ্েো আমোর রিপ্ক শচপ্য় বলল, কী সব বলরে েুরম। পোহোড় রিপ্য় 

িরড়প্য় পড়ব শকন? 

  

আমরো রেনজন পরস্পপ্রর মুে চোওয়োচোওরে  করলোম। 

  

ক্লোরো রেপ্র এপ্সপ্ে। েোর হোপ্ে আমোর শিেো চুরুপ্টর শকস। শস শসটো শেররিং-এর 

হোপ্ে রিপ্য় রবনীেভোপ্ব বলল, আমোর শেপ্ল কেন শেন এটো রনপ্য় রনপ্জর ঘপ্র শরপ্ে 

রিপ্য়রেল। েুরম রকেু মপ্ন শকোপ্রো নো। 
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বুে আবোর িলো েোকররপ্য় বলল, েুরম শে চুরুট েোও শস কেোটো মপ্ন পপ্ড়প্ে 

রনশ্চয়ই? 

  

চুরুপ্টর শকস হোপ্ে রনপ্য় শেররিং-এর শচোে বুপ্জ এল। েোপ্ক সরেযই ক্লোঅ মপ্ন হপ্ি। 

আমরো বুঝপ্ে পোররেলোম, আমোপ্ির এবোর এঘর শেপ্ক চপ্ল শেপ্ে হপ্ব। 

  

ররপ্মমপ্েন েন্ত্র বযোপ্ি পুপ্র রনপ্য় আমরো চোরজন এপ্স তবিকেোনোয় বসলোম। েুরে 

ও েটকো শমেোপ্নো অদু্ভে একটো অবিো আমোর মপ্নর। শহলপ্মটপরো অবিোয় হোরোপ্নো 

স্মৃরে রেপ্র এপ্ল শহলপ্মট শেোলোর পর শস স্মৃরে আবোর হোররপ্য় েোপ্ব শকন? শেররিং-এর 

মোেোয় রক েো হপ্ল েুব শবরেরকম শকোনও িণ্ডপ্িোল হপ্য়প্ে? 

  

এপ্ির রেনজনপ্ক রকন্তু েেটো হেোে মপ্ন হপ্ি নো। 

  

উলররে শেো েপ্ন্ত্রর রেিংসোয় পঞ্চমুে। বলল, এটো শে একটো েুিোঅকোরী আরবষ্ককোর, 

েোপ্ে শকোনও সপ্ন্দহ শনই। শেেোপ্ন স্মৃরের ভোণ্ডোর এপ্কবোপ্র েোরল হপ্য় রিপ্য়রেল, 

শসেোপ্ন পর পর এেগুপ্লো রপ্শ্নর রিক রিক জবোব শিওয়ো রক সহজ কেো? 

  

বুে বলল, আসপ্ল মপ্নর িরজো এমনভোপ্ব বন্ধ হপ্য় রিপ্য়রেল শে শসটো েুপ্লও 

েুলপ্ে নো। এেন একমোত্ৰ কোজ হপ্ি কোলপ্কর জনয অপ্পক্ষো করো। কোল আবোর ওপ্ক 

টুরপ পরোপ্ে হপ্ব। আমোপ্ির রিক শেপ্ক কোজটো হপ্ব শুধু রপ্শ্নর উত্তর আিোয় করো। 

অযোরিপ্ডপ্ের আপ্ি িোরড়প্ে কী ঘপ্টরেল শসটো জোনো িরকোর। বোরক কোজ করপ্ব পুরলপ্ে। 

  

আটটো নোিোি বুে একবোর পুরলপ্ে শটরলপ্েোন কপ্র েুবর রিল। ড্রোইভোর হোইনৎস 

নয়মোপ্নর শকোনও পোত্তো এেনও পেমঅ পোওয়ো েোয়রন। েো হপ্ল রক রব-এি রি শসভন 

শসভোপ্নর েরমুলো সপ্মে নয়মোপ্নর েুরোরসমোরধ হল। 

  

৯ই মোচম 
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কোল রোপ্ত্ৰ দুপ্টো পেমঅ ঘুম আসপ্ে নো শিপ্ে শেরটোয় আমোরই তেরর সমপ্নোরলপ্নর 

বরড় শেপ্য় একটোনো সোপ্ড় রেন ঘণ্টো িোঢ় ঘুম হল। আজ সকোপ্ল উপ্িই আমোর েন্ত্রটো 

একটু শনপ্ড়প্চপ্ড় েোপ্ে শকোনও িণ্ডপ্িোল হপ্য়প্ে রক নো শিেব শভপ্বরেলোম, রকন্তু শস 

কোজটো করোর আপ্িই িরজোয় শটোকো পড়ল। েুপ্ল শিরে শেররিং-এর নোসম। ভদ্রমরহলো 

রীরেমপ্েো উপ্ত্তরজে। 

  

ডঃ শেররিং শেোমোপ্ক ডোকপ্েন। রবপ্ের িরকোর। 

  

শকমন আপ্েন রেরন? 

  

েুব ভোল। রোপ্ত্ৰ ভোল ঘুরমপ্য়রেপ্লন। মোেোর েন্ত্রণোটোও শনই। এপ্কবোপ্র অনয মোনুর। 

  

আরম আলেোিো পরো অবিোপ্েই শেররিং-এর ঘপ্র রিপ্য় হোরজর হলোম। শস আমোপ্ক 

শিপ্ে একিোল শহপ্স ইিংরররজপ্ে গুড মরনিং বলল। রজপ্েস করলোম, শকমন আে? 

  

সম্পকণম সুি। আমোর সমস্ত স্মৃরে রেপ্র এপ্সপ্ে। আশ্চেম েন্ত্র শেোমোর। শুধু একটো 

কেো। কোল শেোমোর রপ্শ্নর উত্তপ্র আরম আমোপ্ির িপ্বরণো সম্পপ্কম েো বপ্লরে, শসটো 

শেোমোপ্ির শিোপন রোেপ্ে হপ্ব। 

  

শস আর শেোমোপ্ক বলপ্ে হপ্ব নো। আমোপ্ির িোরে ত্বেোন সম্বপ্ন্ধ েুরম রনরশ্চঅ েোকপ্ে 

পোপ্র। 

  

আপ্রকটো কেো। লরুবপ্নর কী হল জোনোর আপ্িই আরম অেোন হপ্য় েোই। আরম 

জোনপ্ে চোই শস শকোেোয়। শসও রক জেম হপ্য় পপ্ড় আপ্ে? 

  

নো। লুরবন মোরো শিপ্ে। 

  

মোরো শিপ্ে  
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শেররিং-এর শচোে কপোপ্ল উপ্ি শিল। আরম বললোম, েুরম শে শব প্চে, শসটোও শনহোেই 

কপোল শজোপ্র। 

  

আর কোিজপত্ৰ? শেররিং বযগ্রভোপ্ব রশ্ন করল। 

  

রকেুই পোওয়ো েোয়রন। রধোন দুরশ্চঅোর কোরণ হপ্ি কোিজপপ্ত্ৰর সপ্ে ড্রোইভোরও 

উধোও। এ বযোপোপ্র েুরম শকোনও আপ্লোকপোে করপ্ে পোর রক? 

  

শেররিং ধীপ্র ধীপ্র মোেো শনপ্ড় বলল, েো পোরর বই কী। 

  

আরম শচয়োরটো েোর েোপ্টর কোপ্ে এরিপ্য় রনপ্য় বসলোম। এ বোরড়র শলোকজপ্নর শবোধ 

হয় এেনও ঘুম ভোপ্ঙরন। েো শহোক; সুপ্েোি েেন এপ্সপ্ে, েেন কেো চোরলপ্য় েোওয়োই 

উরচে। বললোম, বপ্লো শেো শিরে, আসল ঘটনোটো কী। 

  

শেররিং বলল, আমরো লযোপ্ডেরক েহর শেপ্ক রওনো হপ্য় রেনপ্স্টরমুনৎপ্স সীমোনো 

শপররপ্য় সুইটজোরলযোপ্ডের রপ্বে কপ্র কপ্য়ক রকপ্লোরমটোর শেপ্েই এপ্স পড়ল শ্লোইনস 

নোপ্ম একটো শেোট্ট েহর। শসেোপ্ন িোরড় রমরনট পপ্নপ্রোর জনয েোপ্ম। আমরো একটো 

শিোকোপ্ন বপ্স রবয়োর শেপ্য় আবোর রওনো শিবোর িে রমরনপ্টর মপ্ধযই িোরড়প্ে কী শেন 

িণ্ডপ্িোল হওয়োয় ড্রোইভোর নয়মোন িোরড় েোমোয়। েোরপর শনপ্ম রিপ্য় শস বপ্নট েুপ্ল কী 

শেন শিপ্ে লরুবনপ্ক ডোক শিয়। লরুবন শনপ্ম রনয়মোপ্নর রিপ্ক এরিপ্য় শেপ্েই নয়মোন 

েোপ্ক একটো শরে রিপ্য় মোেোয় বোরড় শমপ্র অেোন কপ্র। স্বভোবেই আরমও েেন নোরম। 

রকন্তু নয়মোন েরিেোলী শলোক। ধঅোধরস্তপ্ে আরম শহপ্র েোই, শস আমোরও মোেোয় শরপ্ের 

বোরড় শমপ্র আমোয় অেোন কপ্র। েোরপর আর রকেুই মপ্ন শনই। 

  

আরম বললোম, পপ্রর অিংে শেো সহপ্জই অনুমোন করো েোয়। নয়মোন শেোমোপ্ির 

দুজনপ্ক িোরড়প্ে েুপ্ল িোরড় শিপ্ল েোপ্ি শেপ্ল রিপ্য় িপ্বরণোর কোিজপত্ৰ রনপ্য় পোলোয়। 
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শটরলপ্েোন বোজোর একটো আওয়োজ রকেুক্ষণ আপ্িই শুপ্নরেলোম, এেন শুনলোম 

কোপ্ির শমপ্ঝর উপর ্রুতে পো শেলোর েব্দ। বুে শিৌপ্ড় ঘপ্র ুুকল। েোর শচোে দুপ্টো 

জ্বলজ্বল করপ্ে। 

  

অযোরিপ্ডপ্ের জোয়িোয় েোপ্ির মপ্ধয রকেু কোিজ পোওয়ো শিপ্ে। শলেো রোয় মুপ্ে 

শিপ্ে, রকন্তু শসটো কী কোিজ, েো বুঝপ্ে শকোনও অসুরবধো হয় নো। 

  

েো হপ্ল েরমুলো হোরোয়রন? শেররিং শচ রচপ্য় উিল। 

  

শেররিং-এর মুপ্ে এ রশ্ন শুপ্ন বুে রীরেমপ্েো ভযোবোচযোকো। আরম েোপ্ক সকোপ্লর 

বযোপোরটো বপ্ল রিলোম। বুে বলল, েোর মোপ্ন বুঝপ্ে পোররে শেো?–নয়মোন হয়প্েো 

েরমুলো শনয়রন। শুধু টোকোকরড় বো অনয রকেু িোরম রজরনস রনপ্য় পোরলপ্য়প্ে। 

  

শসটো কী কপ্র বলে শেোমরো, শেররিং বযোকুল ভোপ্ব বপ্ল উিল— িপ্বরণো সিংরোঅ 

কোিজ েোড়ো অনয অিরকোরর কোিজও শেো রেল আমোপ্ির সপ্ে। েোপ্ি শে কোিজ পোওয়ো 

শিপ্ে, েোর সপ্ে শেো িপ্বরণোর শকোনও সম্পকম নোও েোকপ্ে পোপ্র। 

  

শেররিং রিকই বপ্লপ্ে। কেগুপ্লো শলেো ধুপ্য় েোওয়ো কোিজ শেপ্ক এটো শমোপ্টই রমোণ 

হয় নো শে নয়মোন েরমুলো শনয়রন। েোই শহোক, আরম আর বুে রির করলোম শে, 

উলররেপ্ক শেররিং-এর সপ্ে শরপ্ে আমরো দুজন শেকেোস্ট শসপ্রই চপ্ল েোব 

অযোরিপ্ডপ্ের জোয়িোয়। আরও রকেু কোিজ পোওয়ো শেপ্ে পোপ্র, এবিং েোর মপ্ধয 

েরমুলোটোও েোকপ্ে পোপ্র, এমন একটো ক্ষীণ আেো শজপ্িপ্ে আমোপ্ির মপ্ন। শরোমুস 

আর শ্লোইনপ্সর মধযবেমী অযোরিপ্ডপ্ের জোয়িোটো এেোন শেপ্ক পচোরে রকপ্লোরমটোর। েুব 

শবরে শেো শসোয়ো ঘেো লোিপ্ব শপৌ েোপ্ে। আমোর মপ্ে ড্রোইভোর শেো জোর শচপ্য়ও শবরে 

জরুরর কোজ হপ্ি কোিজ শেো জো। শলেো ধুপ্য় মুপ্ে শিপ্ল ক্ষরে শনই। শস শলেো পোপ্িোদ্ধোর 

করোর মপ্েো রোসোয়রনক কোয়িো আমোর জোনো আপ্ে। 
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এেন সকোল সোপ্ড় আটটো। আমরো আর রমরনট িপ্েপ্কর মপ্ধযই শবররপ্য় পড়ব। শকন 

জোরন নো রকেুক্ষণ শেপ্ক আমোর মনটো মোপ্ঝ মোপ্ঝ েচ েচ কপ্র উিপ্ে। শকোেোয় শেন 

বযোপোরটোর মপ্ধয একটো অসেরে রপ্য়প্ে। রকন্তু শসটো শে কী, শসটো বুঝপ্ে পোররে নো। 

  

শকবল একটো রবরপ্য় আরম রনরশ্চঅ। আমোর েপ্ন্ত্র শকোনও িণ্ডপ্িোল শনই। 

  

১০ই মোচম, রোে ১২টো 

  

একটো রবভীররকোময় দুঃস্বপ্ের মধয রিপ্য় শবররপ্য় এলোম। শঘোর এেনও পুপ্রোপুরর 

কোপ্টরন, কোটপ্ব শসই রিরররডপ্ে আমোর স্বোভোরবক পররপ্বপ্ে রেপ্র রিপ্য়। এমন েরবর 

মপ্েো সুন্দর শিপ্ে এমন একটো সোিংঘোরেক ঘটনো ঘপ্ট েোপ্ব েো ভোবপ্ে পোরররন। 

  

িেকোল সকোপ্ল আমোপ্ির েযোন অনুেোে ী আরম, বুে। আর সুইস পুরলপ্ের হোনস 

বোিরর েেন দুঘমটনোর জোয়িোয় রওনো হলোম, েেন আমোর ঘরড়প্ে শপৌপ্ন নোটো। রোস্তোর 

এেোপ্ন 

  

েোকপ্লও িোেপোলোর অরির ভোব শিপ্ে বুঝপ্ে পোররেলোম শবে শজোপ্র হোওয়ো বইপ্ে। 

বুেই িোরড় চোলোপ্ি, েোর পোপ্ে আরম, রপেপ্নর রসপ্ট বোিোর। 

  

িঅবযিপ্ল শপৌ প্েোপ্ে লোিল এক ঘেো িে রমরনট। শরমুপ্স একবোর রমরনট রেপ্নপ্কর 

জনয শেপ্মরেলোম। শসেোপ্ন পুরলপ্ের শলোক রেল, েোর সপ্ে কেো বপ্ল জোনলোম নয়মোপ্নর 

শকোনও েবর এেনও পোওয়ো েোয়রন। অনুসন্ধোন পুপ্রোিপ্মই চপ্লপ্ে, এমনকী নয়মোনপ্ক 

ধররপ্য় শিবোর জনয পো চ হোজোর েোঙ্ক পুরস্কোর শঘোরণো করো হপ্য়প্ে। 

  

অযোরিপ্ডপ্ের জোয়িোর রোকৃরেক িৃেয আশ্চেম সুন্দর। রোস্তোর পোে রিপ্য় েোি শনপ্ম 

শিপ্ে সোপ্ড় রেন হোজোর েুট। নীপ্চর রিপ্ক চোইপ্ল একটো সরু নিী শিেপ্ে পোওয়ো েোয়। 

মপ্ন মপ্ন বললোম, কোিজপত্ৰ েরি ওই নিীর জপ্ল শভপ্স রিপ্য় েোপ্ক, েো হপ্ল আর 

উদ্ধোপ্রর শকোনও আেো শনই। রোস্তোটো এেোপ্ন এে চওড়ো শে শজোর কপ্র শিপ্ল নো শেলপ্ল, 
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বো ড্রোইভোপ্রর হিোৎ মোেো রবিপ্ড় নো শিপ্ল, িোরড় েোপ্ি পড়োর শকোনও সিোবনো শনই। 

পোহোপ্ড়র িোপ্য় পুরলপ্ের শলোক শিেপ্ে শপলোম, রোস্তোর ওপপ্রও রকেু রজপ ও িোরড় 

িো রড়প্য় আপ্ে। বুঝলোম, েোনোেিোরের কোপ্জ শকোনও ত্রুরট হপ্ি নো। আমরোও দুজপ্ন 

পোহোপ্ড়র িো রিপ্য় নীপ্চর রিপ্ক নোমপ্ে শুরু করলোম। 

  

পোপ্য়হোটো পে রপ্য়প্ে, ুোলোও শেমন সোিংঘোরেক রকেু নয়। িকর শেপ্ক সুপ্রলো ঘণ্টোর 

েব্দ পোরি; শবোধ হয় শিোরু চরপ্ে। সইুস শিোরুর িলোয় বড় বড় ঘণ্টো বো ধো েোপ্ক। েোর 

েব্দ সুন্দর রোকরৃেক পররপ্বেপ্ক আরও মপ্নোরম কপ্র শেোপ্ল। 

  

িোরড় শেেোপ্ন পপ্ড়রেল, আর লরুবপ্নর মৃেপ্িহ শেেোপ্ন পোওয়ো রিপ্য়রেল, এই দুপ্টো 

জোয়িো আপ্ি শিেো িরকোর। এ রিপ্ক ও রিপ্ক বরপ্ের শুভ্ৰ কোপ্পট রবেোপ্নো রপ্য়প্ে, 

মোপ্ঝ মোপ্ঝ ঝোউ, রবচ আর অযোে িোপ্ের ডোল শেপ্ক ঝুপ ঝুপ কপ্র বরে মোরটপ্ে েপ্স 

পড়প্ে। 

  

রোয় প য়েোরিে রমরনট েু প্জও এক টুকপ্রো কোিজও শপলোম নো। রকন্তু িোরড়র জোয়িো 

শেপ্কয়োরও রোয় পো চপ্েো েুট শনপ্ম রিপ্য় শে রজরনসটো আরবষ্ককোর করলোম, শসটো 

এপ্কবোপ্রই অরেযোরেে। 

  

আরবষ্ককোরটো আমোরই। সবোই মোরটপ্ে েু জপ্ে কোিপ্জর টুকপ্রো; আমোর িৃরষ্ট রকন্তু 

িোপ্ের ডোলপোলো শেোকর ইেযোরিও বোি রিপ্ি নো। একটো ঘন পোেোওয়োলো ওক িোপ্ের 

নীপ্চ এপ্স িৃরষ্ট উপপ্র েুলপ্েই পোেোর েো ক রিপ্য় একটো শেোট্ট সোিো রজরনস শচোপ্ে পড়ল 

শেটো কোিজও নয়, বরেও নয়। আমোর িৃরষ্ট শে শকোনও পুরলপ্ের িৃরষ্টর শচপ্য় অঅে িে 

গুণ শবরে েীক্ষ্ণ। শিপ্েই বুঝলোম ওটো একটো কোপপ্ড়র অিংে। বোিমোরপ্ক ইেোরো কপ্র কোপ্ে 

শডপ্ক িোপ্ের রিপ্ক আঙুল শিেোলোম। শস শসটো শিেোমোত্ৰ আশ্চেম রক্ষরেোর সপ্ে ডোল 

শবপ্য় উপপ্র উপ্ি শিল। রমরনটেোপ্নপ্কর মপ্ধয েোর উপ্ত্তরজে িলো শেোনো শিল। শস 

শচ রচপ্য় উপ্িপ্ে েোর মোেৃভোরো জোমমোপ্ন— 
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ডো ইস্ট আইপ্ন লোইপ্ে  

  

অেমোৎ–এ শে শিেরে একটো মৃেপ্িহ  

  

পো চ রমরনপ্টর মপ্ধযই মৃেপ্িহ নীপ্চ শনপ্ম এল। বরপ্ের শিে বপ্লই মৃেযুর এে রিন 

পপ্রও শিহ রোয় অরবকেৃ রপ্য়প্ে। বুঝপ্ে অসরুবধো হল নো শে এ হল ড্রোইভোর হোইন ৎস 

নয়মোপ্নর মৃেপ্িহ। েোর শকোপ্টর পপ্কপ্ট রপ্য়প্ে েোর িোরড়র লোইপ্সে ও েোর বযরিিে 

আইপ্ডরেরট কোডম। নয়মোপ্নরও হোড়প্িোড় শভপ্ঙপ্ে, হোপ্েমুপ্ে ক্ষেরচহ্ন রপ্য়প্ে। শসও শে 

িোরড় শেপ্ক রেটপ্ক শবররপ্য় পোহোপ্ড়র িো শবপ্য় িরড়প্য় এপ্স ওই ওপ্ক িোপ্ের ডোলপোলোর 

রভের এেরিন মপ্র পপ্ড়রেল, েোপ্ে শকোনও সপ্ন্দহ শনই। 

  

েো হপ্ল রক নয়মোন লরুবন ও শেররিংপ্ক অেোন কপ্র িোরড়প্ে েুপ্ল িোরড় শিপ্ল েোপ্ি 

শেলোর সময় রনপ্জই পো হড়প্ক পপ্ড় রিপ্য়রেল? নোরক অনয শকোনও অপ্চনো শলোক এপ্স 

েোর এই িেো কপ্রপ্ে? েোই শহোক নো শকন, নয়মোনপ্ক শেো জোর জনয পুরলেপ্ক আর 

শমহনে করপ্ে হপ্ব নো। 

  

এটোও বপ্ল রোরে শে নয়মোপ্নর জোমোর পপ্কপ্ট িপ্বরণো সিংরোঅ শকোনও কোিজ 

পোওয়ো েোয়রন। শস কোিজ েরি েোপ্ির মপ্ধয পোওয়ো েোয় শেো ভোল, নো হপ্ল রব-এি 

রেনপ্েো সোেোত্তপ্রর মোমলো এেোপ্নই শের… 

  

*** 

  

আমরো এিোপ্রোটোর সময় ওপ্য়প্লনস্টোটম রওনো রিলোম। আমোপ্ির দুজপ্নরই শিহমন 

অবসন্ন। শসটো রকেুটো পোহোপ্ড় ওিোনোমোর পররশ্রপ্মর জনয, রকেুটো দুঘমটনোর কেো মপ্ন 

কপ্র। শসই সপ্ে কোল রোপ্ত্ৰর মপ্েো আজও কী কোরপ্ণ শেন আমোর মপ্নর রভেরটো েচ 

েচ করপ্ে। কী একটো রজরনস, বো রজরনপ্সর অভোব লক্ষ কপ্র মুহকপ্েমর জনয আমোর মপ্ন 

একটো ররেররয়োর সৃরষ্ট হপ্য়রেল, শেটো আমোর স্মৃরের অেপ্ল েরলপ্য় শিপ্ে। সপ্ে 

ররপ্মমপ্েন েন্ত্রটো আপ্ে—ওটো হোেেোড়ো করপ্ে মন চোয় নো—একবোর মপ্ন হল েন্ত্রটো পপ্র 
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বুেপ্ক রিপ্য় রশ্ন কররপ্য় শিরে কী হয়, রকন্তু েোরপপ্রই শেয়োল হল, কী ধরপ্নর রশ্ন 

করপ্ল স্মৃরেটো রেপ্র আসপ্ব; শসটোও আমোর জোনো শনই। অিেযো রচঅোটো মন শেপ্ক মুপ্ে 

শেপ্ল রিপ্ে হল। 

  

বোরড় শপৌ েোপ্নোর রকেু আপ্ি শেপ্কই শমঘ কপ্ররেল, িোরড় শিপ্টর সোমপ্ন েোমোর রোয় 

সপ্ে সপ্েই রঝর রঝর কপ্র বৃরষ্ট শুরু হল। 

  

শেররিং নয়মোপ্নর মৃেপ্িহ আরবষ্ককোপ্রর কেো শুপ্ন আমোপ্িরই মপ্েো হেভম্ব হপ্য় শিল। 

বলল, দুরট শলোপ্কর মৃেযু, আর েোর সপ্ে সোে বেপ্রর পররশ্রম পণ্ড। েোরপর একটো 

িীঘমশ্বোস শেপ্ল বলল, এক রহপ্সপ্ব ভোলই হপ্য়প্ে। 

  

আমরো একটু অবোক হপ্য়ই শেররিং-এর রিপ্ক চোইলোম। েোর িৃরষ্টপ্ে একটো উিোস 

ভোব শিেো রিপ্য়প্ে। শস বলল, মোরণোস্ত্র রনপ্য় িপ্বরণো করোর ইপ্ি আমোর রেল নো। 

লরুবনই রেপ্ম কপ্র রস্তোবটো। আরম শিোড়োয় আপরত্ত করপ্লও, পপ্র রনপ্জর অজোপ্অই 

শেন জরড়প্য় পরড়, কোরণ লুরবন রেল কপ্লজজীবন শেপ্ক আমোর ঘরনষ্ঠ বন্ধু। 

  

শেররিং একটু শেপ্ম আমোর রিপ্ক রেপ্র মৃদু শহপ্স বলল, এই েপ্ন্ত্রর শররণো শকপ্েপ্ক 

এপ্সরেল জোন? েুরম ভোরেীয়, েোই শেোমোপ্কই রবপ্ের কপ্র বলরে। লরুবন সিংস্কৃে 

জোনে। বোরলমপ্নর একরট সিংগ্রহেোলোয় রোেো একরট আশ্চেম সিংস্কৃে পু রে লরুবন পপ্ড়রেল 

রকেুকোল আপ্ি। এই পু রের নোম সমরোেনসকত্ৰম। এপ্ে শে কে রকম েুদ্ধোপ্ন্ত্রর বণমনো 

আপ্ে, েোর রহপ্সব শনই। শসই পু রে পপ্ড়ই লরুবপ্নর মোেোয় এই অপ্স্ত্রর পররকল্পনো আপ্স। 

…েোক শি, েো হপ্য়প্ে েোপ্ে হয়প্েো আপ্েপ্র মেলই হপ্ব। 

  

আরম সমরোেনসকত্ৰপ্মর নোম শুপ্নরে, রকন্তু শসটো পড়োর শসৌভোিয হয়রন। অরবরেয 

ভোরেীয়রো শে মোরণোস্ত্র রনপ্য় এককোপ্ল রবপ্েরভোপ্ব রচঅো কপ্রপ্ে, শসটো শেো মহোভোরে 

পড়প্লই শবোঝো েোয়। 
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শেররিংপ্ক আর এেোপ্ন ধপ্র রোেোর শকোনও মোপ্ন হয় নো। আমরো েেন শবররপ্য়রেলোম, 

শসই সময় শস নোরক আলোটডেম েহপ্র েোর এক বন্ধুপ্ক শেোন কপ্র বপ্লপ্ে েোপ্ক শেন 

এপ্স রনপ্য় েোয়। আলটডেম এেোন শেপ্ক পরশ্চপ্ম প চোত্তর রকপ্লোরমটোর িকপ্র। শেররিং-এর 

বন্ধু বপ্লপ্ে রবপ্কপ্লর রিপ্ক আসপ্ব। 

  

  
  

সোরো দুপুর আমরো চোরজন পুরুর ও একজন মরহলো তবিকেোনোয় বপ্স িল্পগুজব 

করলোম। সোপ্ড় রেনপ্টর সময় একটো হোল েযোেোপ্নর লোল শমোটরিোরড় এপ্স আমোপ্ির 

বোরড়র সোমপ্ন িো ড়োল। েোর শেপ্ক নোমপ্লন একরট বের চরিপ্েপ্কর স্বোিযবোন পুরুর, 

লম্বোয় ে’ েুপ্টর ওপর, পরপ্ন চোমড়োর জোরকমন ও কপ্ডমর পযোে। শরোপ্িোপ্পোড়ো শচহোরো 

শিপ্ে আন্দোজ কপ্ররেলোম, পপ্র শুনলোম সরেযই এর পোহোপ্ড় ওিোর েুব েে, 

সুইটজোরলযোপ্ণ্ডর উচ্চেম েুরোরেকে মপ্ে শরোজোয় চপ্ড়প্েন বোরপো প্চক–েরিও শপেো হল 

ওকোলরে। বলো বোহুলয ইরনই শেররিং-এর বন্ধু, নোম রপটোর রেক। শেররিং আমোপ্ির 

সকপ্লর কোপ্ে রবিোয় রনপ্য় আর একবোর আমোর েন্ত্রটোর উিরসে রেিংসো কপ্র 

আলটডপ্েমর রিপ্ক রওনো রিপ্য় রিল। 

  

শস েোবোর রমরনট িপ্েক পপ্র— সপ্বমোত্ৰ ক্লোরো সকপ্লর জনয শলমনরট ও শকক এপ্ন 

শটরবপ্ল শরপ্েপ্ে— এমন সময় হিোৎ শভলরকর মপ্েো আমোর মপ্নর শসই অপ্সোয়োরস্তর 

কোরণটো আমোর কোপ্ে পররষ্ককোর হপ্য় উিল, আর হওয়োমোত্ৰ আরম সবোইপ্ক চমপ্ক রিপ্য় 

েড়োক কপ্র শসোেো শেপ্ড় িো রড়প্য় উপ্ি বুপ্ের রিপ্ক রেপ্র বললোম, একু্ষরন চপ্লো। 

আল টডেম শেপ্ে হপ্ব। 

  

েোর মোপ্ন? উলররে আর বুে একসপ্ে বপ্ল উিল। 

  

মোপ্ন পপ্র হপ্ব। আর এক মহুুেম সময় শনই। 
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আমোর এই বয়প্স এই েৎপরেো শিপ্েই শবোধহয় বুে ও উলররে েৎক্ষণোৎ উপ্ি 

পড়ল।  

  

রস রড় রিপ্য় একসপ্ে রেনপ্ট কপ্র ধোপ উিপ্ে উিপ্ে বুেপ্ক বললোম, শেোমোর সপ্ে 

অস্ত্র আপ্ে? আমোরটো আরনরন। 

  

একটো লিুোর অপ্টোমযোরটক আপ্ে। 

  

ওটো রনপ্য় নোও। আর পুরলপ্ের শলোকরট েোকপ্ল েোপ্কও বপ্ল িোও সপ্ে আসপ্ে। 

আর আলটডপ্কমও জোরনপ্য় িোও–শস রিপ্কও শেন পুরলে তেরর েোপ্ক। 

  

আমোর েন্ত্রটোপ্ক ঘর শেপ্ক রনপ্য় আমরো চোরজন পুরুর বুপ্ের িোরড়প্ে উপ্ি ঝপ্ড়র 

শবপ্ি েুরটলোম আলপ্টডপ্েমর উপ্দপ্ে। বুে শমোটর চোলনোয় রসদ্ধহস্ত— রস্টয়োররিং ধপ্র এক 

রমরনপ্টর মপ্ধয একপ্েো করুড় রকপ্লোরমটোর রস্পড েুপ্ল রিল। এ শিপ্ে েোরো িোরড়র 

সোমপ্নর রসপ্ট বপ্স, েোপ্ির শেনেোত্ৰীর মপ্েো শকোমপ্র শবল্ট শব প্ধ রনপ্ে হয়। এ িোরড়টো 

শেো এমনভোপ্ব তেরর শে শবল্ট নো বো ধপ্ল িোরড় চপ্লই নো। শুধু েোই নো–িোরড়প্ে েরি 

আচমকো শেক করো হয়, েো হপ্ল েৎক্ষণোৎ ডযোেপ্বোপ্ডমর দুপ্টো েুপরর শেপ্ক দুপ্টো নরম 

েুপ্লোর মপ্েো রজরনস লোরেপ্য় শবররপ্য় এপ্স চোলক ও েোত্ৰীপ্ক হুমরড় শেপ্য় নোকমুে 

েযো েলোপ্নোর হোে শেপ্ক বো রচপ্য় শিয়। 

  

আমোপ্ির অরবরেয আচমকো শেক করোর রপ্ে োজন হয়রন। রত্ৰে রকপ্লোরমটোপ্রর েলক 

শপপ্রোবোর কপ্য়ক শসপ্কপ্ডেরর মপ্ধযই আমরো শেররিং-এর লোল িোরড় শিেপ্ে শপলোম। েোর 

চলোর শমজোপ্জ চোলপ্কর রনরুপ্িি ভোবটো স্পষ্ট। আরম বললোম, ওটোপ্ক শপররপ্য় রিপ্য় 

েোপ্মো। 

  

বুে হনম রিপ্ে রিপ্ে লোল িোরড়টোপ্ক পোে কোরটপ্য় েোরনক িকর রিপ্য় হোে শিরেপ্য় 

িোরড়টোপ্ক রোস্তোর মোঝেোপ্ন টযোররচো ভোপ্ব িো ড় কররপ্য় রিল। েপ্ল শেররিং-এর িোরড় বোধয 

হপ্য়ই শেপ্ম শিল। 
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আমরো চোরজন িোরড় শেপ্ক শনোমলোম। শেররিং আর েোর বন্ধুও শনপ্ম অবোক মুে কপ্র 

আমোপ্ির রিপ্ক এরিপ্য় এল। 

  

কী বযোপোর? শেররিং রশ্ন করল।  

  

পপ্ে আসোর সময় আমোপ্ির চোরজপ্নর মপ্ধয শকোনও কেো হয়রন। হয়প্েো আমোর 

িভীরভোব শিপ্েই অনয রেনজন সোহস কপ্র রকেু রজপ্েস করপ্ে পোপ্ররন। কোপ্জই আমরো 

শকন শে এই অরভেোপ্ন শবররপ্য়রে, শসটো একমোত্ৰ আরমই জোরন, আর েোই কেোও বলপ্ে 

হপ্ব আমোপ্কই। 

  

আরম এরিপ্য় শিলোম। শেররিং েেই স্বোভোরবক হপ্ে শচষ্টো করুক নো শকন, েোর শিো প্টর 

েযোকোপ্ে শুকপ্নো ভোবটো শস শিোপন করপ্ে পোরপ্ে নো। েোর রেন হোে রপেপ্ন িো রড়প্য় 

আপ্ে েোর বন্ধু রপটোর রেক। 

  

একটো চুরুট শেপ্ে ইপ্ি করল, আরম েোঅভোপ্ব বললোম, কোল শেোমোর ডোচ চুরুট 

পোন কপ্র আমোর শনেো হপ্য় শিপ্ে। আপ্ে শেো চুরুপ্টর শকসটো? 

  

আমোর এই সহজভোপ্ব বলো সোমোনয কপ্য়কটো কেোয় শেন রডনোমোইপ্ট অরগ্ন সিংপ্েোি 

হল। শেররিং-এর বন্ধুর হোপ্ে মুহকপ্েমর মপ্ধয চপ্ল এল একটো ররভলভোর, আর শসই মুহুপ্েমই 

শসটো িরজমপ্য় উিল। আরম অনুভব করলোম আমোর ডোন কনুই শঘপ্র গুরলটো রিপ্য় লোিল 

বুপ্ের মোপ্সমরডস িোরড়র েোপ্ের একটো শকোপ্ণ। রকন্তু শস ররভলভোর আর এেন রপটোর 

রেপ্কর হোপ্ে শনই, কোরণ রিেীয় আর একটো আপ্গ্নয়োপ্স্ত্রর িজমপ্নর সপ্ে সপ্ে রেপ্কর 

ররভলভোরটো রেটপ্ক রিপ্য় রোস্তোয় পপ্ড়প্ে, আর রেক। েোর বো  হোে রিপ্য় ডোন হোপ্ের 

কবরজটো শচপ্প মুে রবকেৃ কপ্র। হো টু শিপ্ড় রোস্তোয় বপ্স পপ্ড়প্ে। 

  

আর শেররিং? শস একটো অমোনুররক রচৎকোপ্রর সপ্ে সপ্ে ঊর্ধ্মশ্বোপ্স উলপ্টোমুপ্ে শিৌড় 

লোিোপ্েই বুে ও উলররে রেরপ্বপ্ি েুপ্ট রিপ্য় বোপ্ঘর মপ্েো লোরেপ্য় েোপ্ক বিলিোবো 
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কপ্র শেলল। আর আরম— জিরিেযোে তবেোরনক রত্ৰপ্লোপ্কশ্বর েঙ্কু— আমোর অরিেীয় 

আরবষ্ককোর ররপ্মমপ্েন েন্ত্ররট শেররিং-এর মোেোয় পররপ্য় শবোেোম রটপ্প বযোটোরর চোলু কপ্র 

রিলোম। 

  

শেররিং দুজপ্নর হোপ্ে বরন্দ হপ্য় শসইভোপ্বই িো রড়প্য় রইল, েোর রনষ্পলক িৃরষ্ট শিপ্ে 

মপ্ন হয়, শস িকপ্র েুরোরোবৃে পোহোপ্ড়র চকপ্ড়োর রিপ্ক শচপ্য় ধযোন করপ্ে। 

  

এবোর আমোর শেলো। 

  

আরম রশ্ন করলোম শেররিং-প্ক উপ্দে কপ্র। 

  

ডক্টর লুরবন কীভোপ্ব মরপ্লন? 

  

রিম আটপ্ক। 

  

েুরম শমপ্ররেপ্ল েোপ্ক? 

  

হযো । 

  

কীভোপ্ব? 

  

টুরট রটপ্প। 

  

েেন িোরড় চলরেল? 

  

হযো । 

  

ড্রোইভোর নয়মোন কীভোপ্ব মরল? 

  

নয়মোপ্নর সোমপ্ন আয়নো রেল। আয়নোয় শস লরুবপ্নর হেযোিৃেয শিপ্ে। শসই সময় 

েোর রস্টয়োররিং ঘুপ্র েোয়। িোরড় েোপ্ি পপ্ড়। 
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েোর সপ্ে েুরমও পরড়? 

  

হযো । 

  

েুরম রক শভপ্বরেপ্ল লুরবন ও নয়মোনপ্ক েুন কপ্র েোপ্ির েোপ্ি শেপ্ল শিপ্ব? 

  

হযো । 

  

েোরপর েরমুলো রনপ্য় পোলোপ্ব? 

  

হযো । 

  

কী করপ্ে েুরম ওটো রিপ্য়? 

  

রবরর করেোম। 

  

কোপ্ক? 

  

শে শবরে িোম শিপ্ব, েোপ্ক। 

  

েরমুলোর কোিজ রক শেোমোর কোপ্ে আপ্ে? 

  

নো। 

  

েপ্ব কী আপ্ে? 

  

শটপ। 

  

েোপ্ে েরমুলো শরকডম করো আপ্ে? 

  

হযো । 
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শকোেোয় আপ্ে শস শটপ? 

  

চুরুপ্টর শকপ্স। 

  

ওটো রক আসপ্ল একটো শটপ শরকডমোর? 

  

হযো । 

  

আরম শেররিং-এর মোেো শেপ্ক শহলপ্মট েুপ্ল রনলোম। পুরলপ্ের শলোকরট রভপ্জ রোস্তোর 

উপর জুপ্েোর েব্দ েুপ্ল শেররিং-এর রিপ্ক এরিপ্য় শিল। 

  

*** 

  

এেন মপ্ন হপ্ি কী আশ্চেম এই মরস্তষ্কক রজরনসটো, আর কী অদু্ভে এই স্মৃরের শেলো। 

কোল শেররিং চুরুট চোইল, ক্লোরো েোপ্ক শকেটো এপ্ন রিল, রকন্তু শস চুরুট শেল নো। েেনই 

বযোপোরটো পুপ্রোপুরর আ চ করো উরচে রেল, রকন্তু করররন। আজ সকোপ্লও েোর ঘপ্র চুরুপ্টর 

শকোনও িন্ধ বো শকোনও রচহ্ন শিরেরন। চুরুপ্টর শকেটো রনয়রমে েোপ্টর পোপ্ের শটরবপ্ল 

েোকো উরচে রেল, রকন্তু েো রেল নো। আজ দুপুপ্র এেক্ষণ বপ্স িল্প করলোম, রকন্তু েোও 

শেররিং চুরুট শেল নো। 

  

িোন শমটোপ্লর তেরর শকেটো এেন আমোর ঘপ্র আমোর শটরবপ্লর উপর রোেো রপ্য়প্ে। 

এর ুোকনোটো েুলপ্ল শবপ্রোয় চুরুট, আর নীপ্চর রিপ্ক একটো রোয়-অিৃেয শবোেোম রটপপ্ল 

েলোটো েুপ্ল রিপ্য় শবপ্রোয় মোইপ্রোপ্েোন সপ্মে একটো েুপ্ি শটপ শরকডোর। শটপটো 

চোরলপ্য় শিপ্েরে, েোপ্ে রব-এি রেনপ্েো সোেোরত্তপ্রর সব েেযই শরকডম করো আপ্ে শেররিং-

এর রনপ্জর িলোয়। এরই উপর েরি অনয রকেু শরকডম করো েোয়, েো হপ্ল শেররিং-এর 

এই অপিোেম েরমুলোটো রচরকোপ্লর জনয রনরশ্চহ্ন হপ্য় েোপ্ব। 

  

উইরলর িলো নো? শস আবোর সুর কপ্র েড়ো কোটপ্ে। 
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মোইপ্রোপ্েোনটো বোর কপ্র শরকডোরটো চোরলপ্য় রিলোম। 

  

আনন্দপ্মলো। পকজোবোররমকী ১৩৮১  
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