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ভ ৌতিক, না ভ লতক? 

  

হ্যাঁ, আফ্রিকযয় অনেক ফ্রিফ্রিত্র ঘটেযই ঘনট। 

  

 তখে আফ্রি ফ্রিলিু কনগয প্রনেনে। যযখযনে ফ্রিফ্রিজুই ও িযফ্রি েেী পিস্পনিি সনগ 

ফ্রিনলনি, যযখযনে যপনয়ফ্রিলিু একখযেয খযফ্রল িযফ্র ়। সযধযিণ িযফ্র ়, তযি ওপনি ঘযনস-

িযওয়য িযল এিং তযি িযফ্রিফ্রেক যিষ্টে কনি িযিযন্দয। 

  

প্রথি ফ্রেনে আিযি িযলপত্তি িযিযন্দযনতই যতযলয হল। পযহযিয যেিযি জনে্ িযনত্র যসখযনে 

িইল দুজে যিয়যিয। 

  

িযত েটয িযজনতই নেেন যজনেি পি েয্যি ফ্রিনয় আশ্রয় ফ্রেলুি এিং ঘুফ্রিনয় প ়নত 

ফ্রিলম্ব হল েয। ফ্রকন্তু খযফ্রেক পনিই ঘুি যিল য নে এিং শুেনত যপলুি, িযইনি যথনক িন্ধ 

েিজযি ওপনি আাঁি ়যআাঁিফ্র ়ি েব্দ হনে। 

  

যিাঁফ্রিনয় ফ্রজজ্ঞযসয কিলিু যক? 

  

কযরুি সয ়য যেই, ফ্রকন্তু েব্দটয যিল যথনি।  যিলুি, যকযেও জন্তু-জযনেযয়যি হনি। আি 

িযথয েয ঘযফ্রিনয় আিযি ঘুনিযিযি যিষ্টয কিলুি। 

  

ফ্রকন্তু অল্পক্ষণ পনিই আিযি যসই আাঁি ়যআাঁিফ্র ়ি েব্দ। 

  

আিযি শুধযলুি, যক? ফ্রকন্তু যকযেও সয ়য েয যপনয় উনে আনলয যেনল ঘনিি েিজয 

খুললুি। 

  

যকউ যকযথযও যেই। িযিযন্দযয় শুনয় ঘফু্রিনয় আনি যকিল আিযি দুজে যিয়যিয। ফ্রকিুই 

িুঝনত েয যপনি েিজয িন্ধ কনি আনলয েয ফ্রেফ্রিনয়ই আিযি ফ্রিিযেযি ফ্রিনয় শুনয় প ়লুি। 
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ফ্রকন্তু ফ্রিফ্রেট কয় যযনত-েয-নযনতই যেি শুরু হল যসই আাঁি ়যআাঁিফ্র ়। এিযনি  যফ্রি িযি 

হল। লযে যিনি ফ্রিিযেয যিন ় িযলযিযফ্রল ফ্রেনত ফ্রেনত খুনল যেললুি ঘনিি েিজয। সি 

োঁকয, িযত কিনি খযাঁ-খযাঁ। িযফ্রিফ্রেনকি িযিযন্দযয় এক িক্কি ঘুনি এলুি ্রুততপনে। 

যিয়যিযিয যতিফ্রে ফ্রেফ্রিত। যেই আি যকযেও জেপ্রযণী। 

  

এিযনি িীফ্রতিনতয হত নম্বি িনতয ঘনিি ফ্র তনি ফ্রেনি এলিু। যকউ যেই, েব্দ কনি যক? 

শুনয় শুনয় এই কথয  যিফ্রি, তযি পনিই আিযি যক েিজয আাঁি ়যনত লযিল। 

  

এিযি ফ্রিিযেয েয যিন ়ই েযলযতে হনয় ফ্রিৎকযি কনি িললুি, েূি হ, েূি ত! েইনল 

িন্দুনকি গুফ্রলনত যতযি খুফ্রল উফ্র ়নয় যেি! 

  

েযসযফ্রেি েল েলল। একটয কণ্ঠস্বনি শুেলিু, ও ফ্রি. ফ্রিথ! আপফ্রে ফ্রক আিযনক  ুনল 

ফ্রিনয়নিে? িনে যেই ঔিযংঘীনত আফ্রি আপেযনক যযসি েৃে্ যেফ্রখনয়ফ্রিলিু? 

  

ফ্রসনয়িয ফ্রলয়নেি একজে কযলয আেফ্রিি সনগ পফ্রিিয় হনয়ফ্রিল, িনে হল তযিই কণ্ঠস্বি। 

স্থযেীয় যলযকনেি ফ্রিশ্বযস যস হনে জুজুিযেুষ, অনলৌফ্রকক যযদু জযনে। 

  

আফ্রি িললুি, হ্যাঁ িনে পন ়নি। ফ্রকন্তু যকযথযয় তুফ্রি? িযইনি ফ্রিনয়ও আফ্রি যতয কযরুনক 

যেখনত পযইফ্রে? 

  

উত্তি হল, হনত পযনি, ফ্রকন্তু আফ্রি এইখযনেই আফ্রি। আেয, একটু সিুি করুে, আফ্রি 

আপেযনক আিও ফ্রকিু যেখযি! 

  

ফ্রিিযেয যথনক যেনি যিয়যনিি ওপি িনস আফ্রি আিও ফ্রকিু যেখিযি অনপক্ষযয় িইলুি।  

  

এখযনে এ-ঘনিি ফ্র তি যথনক আি একটয ঘনি যযওয়য যযয়, িযনঝ আনি একটয েিজয। 

  

যসই ফ্রেনক তযফ্রকনয় যেফ্রখ কী আশ্চযয, েিজযি িযথযি ওপনি িনয়নি একটয কযনলয 

আেফ্রিি িুখ! 
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অিযক হনয়  যিফ্রি, যকিে কনি ওই অসম্ভি জযয়িযয় তযি আফ্রি যযি হল হেযৎ যস ফ্রজ  

িযি কনি আিযনক য ংফ্রি কযটনল। 

  

েয, এতটয িয ়যিযফ্র ় সহ্ কিয অসম্ভি–আফ্রি যতফ্রিয়য হনয় তযি ফ্রেনক িুনট যিলযি, সনগ 

সনগ অেৃে্ হনয় যিল িুখখযেয। 

  

যসই েিজয খুনল যেনল তযি ফ্রপিনে েৃফ্রষ্টফ্রেনক্ষপ কনি কযরুি ফ্রটফ্রক পযযন্ত আফ্রিষ্কযি কিনত 

পযিলিু েয। আিযি েিজয িন্ধ কনি যিয়যনিি ওপনি এনস িনস প ়লুি েস্তুিিত 

 ্যিযিযকয খযওয়যি িনতয। যক যহনস উেল আিফ্রম্বনত! যিযখ তুনল যেফ্রখ, েিজযি টনে 

আিযি যসই কযনলয িুখ–আিযি যস আিযনক য ংফ্রি কযটনি! 

  

এিযনি আফ্রি আি যিয়যি যিন ় উেলুি েয, েযিযনিি িনতয িনস িইলুি িুপিযপ। একটু 

পনিই িুখখযেয ফ্রিফ্রলনয় যিল। 

  

যক িলনল, যিনিি ফ্রেনক তযফ্রকনয় যেখ। 

  

তযফ্রকনয় যেখলুি। িস্ত একটয সযপ স ়স ় কনি আিযি যিয়যনিি ফ্রেনকই এফ্রিনয় আসনি! 

  

এতক্ষনণ যিে িুঝলিু, এসি হনে আিযি যিযনখি ভ্রযফ্রন্ত। তিু সযপটয যখে যিয়যনিি 

কযনি এনস প ়ল, আফ্রি তয ়যতযফ্র ় পয দুনটয ওপনি তুনল েয ফ্রেনয় থযকনত পযিলিু েয। 

  

.  

  

পিফ্রেে দুপুনি ফ্র ফ্রিক্ট কফ্রিেেযি এিং েযসেকতযযি ওখযনে ফ্রিল আিযি য যজনেি 

ফ্রেিন্ত্রণ। তযনেি কযনি প্রকযে কিলুি িত িযনত্রি কথয। 

  

আফ্রিও যয য নিফ্রিলিু, তযাঁিযও তযই িলনলে। যকউ আিযনক ফ্রেনয় িজয কিনি। 

  

তযিয আিযি সনগ এনলে আিযি িযসযটয খযেযতল্লযে কিিযি জনে্। ফ্রকন্তু সযিয িযফ্র  ়

তন্নতন্ন কনি খুাঁনজও যকযথযও সনন্দহজেক ফ্রকিুই পযওয়য যিল েয। 
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যেনষ ফ্রস্থি হল, আজ িযনত পযহযিযওয়যলযিয এই িযফ্র ়খযেযি িযফ্রিফ্রেক ফ্রঘনি যিযতযনয়ে 

থযকনি। এখযে যথনক ফ্রিে িজ েূনি আনি আি একখযেয িযফ্র ়, যসখযনে হযফ্রজি থযকনিে 

দুইজে যশ্বতযগ িযজকিযিযিী। আজও িযনত্র আিযি যফ্রে যসই িকি েব্দ হয়, আফ্রি যযে 

খুি ফ্রিৎকযি কনি িফ্রল–যক ওখযনে? তৎক্ষণযৎ যশ্বতযগ কিযিযিীিয যিনি িুনট আসনিে 

এিং িযফ্র ়ি িতুুঃসীিযি িনধ্ কযরুনক যেখনত যপনলই পযহযিযওয়যলযিয িন্দুক যথনক 

কিনি অফ্রিিষযণ। 

  

আিযি িযত এল। যথযসিনয় আফ্রিও েয্যিহণ কিলুি। যকনট যিল ফ্রিফ্রেট পনেনিয। তযি 

পনিই শুরু হল েিজযি ওপনি যসই আাঁি ়যআাঁিফ্র ়। ফ্রিৎকযি কনি উেলুি আফ্রি উচ্চকনণ্ঠ। 

্রুততপনে িুনট এনলে যেতযগ কিযিযিীিয, হযনত তযনেি ফ্রি ল যি। পযহযিযওয়যলযিয 

িযফ্রিফ্রেনক িুনটযিুফ্রট কিনত লযিল, ফ্রকন্তু কযনক ধিনি? যকযথযও যেই জেিযেি। 

  

তযি পনিই এক সপ্তযহকযল আফ্রি যসই িযসযয় িযস কনিফ্রিলুি। যিযজ িযনত্রই ঘটত। অিফ্রে 

েি অনলৌফ্রকক ঘটেয। 

  

ফ্রকন্তু আফ্রি যসসি আি আিনল আেতুি েয। আহযনিি পি ফ্রিিযেযয় ফ্রিনয় শুনয় পন ় 

িলতুি, আি েয়, এইিযনি ফ্রিেযয় হও। আফ্রি এখে ঘুিুনত িযই। সনগ-সনগ আি ফ্রকিু 

শুেনত িয যেখনত যপতুি েয। 

  

আি একটয উনল্লখনযযি্ কথয। আফ্রি আসিযি আনি ওখযনে যকযেও উৎপযত হয়ফ্রে। 

আিযি পনি ও-িযফ্র ়নত িযসয যিাঁনধফ্রিনলে একজে যশ্বতযগ  যক্তযি। তখেও ঘনটফ্রে 

যকযেও আজি ঘটেয। 
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