
 
  

দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট 
অ্যালেক্স মাইলেলেলিস 

 



 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

1 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 

সূচিপত্র 
পূর্বকথা ......................................................................................................................6 

প্রথম পর্ব ................................................................................................................ 10 

১.১ ....................................................................................................................... 10 

১.২ ....................................................................................................................... 16 

১.৩ ...................................................................................................................... 23 

১.৪ ....................................................................................................................... 34 

১.৫....................................................................................................................... 41 

১.৬ ...................................................................................................................... 49 

১.৭ ....................................................................................................................... 57 

১.৮ ...................................................................................................................... 64 

১.৯ ....................................................................................................................... 72 

১.১০ ..................................................................................................................... 78 

চিতীয় পর্ব ............................................................................................................... 93 

২.১ ....................................................................................................................... 93 

২.২ .................................................................................................................... 109 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

2 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

২.৩ .................................................................................................................... 114 

২.৪ .................................................................................................................... 124 

২.৫ .................................................................................................................... 128 

২.৬ .................................................................................................................... 136 

২.৭ .................................................................................................................... 148 

২.৮ .................................................................................................................... 155 

২.৯ .................................................................................................................... 162 

২.১০ .................................................................................................................. 172 

২.১১ ................................................................................................................... 179 

২.১২ .................................................................................................................. 186 

২.১৩ .................................................................................................................. 199 

২.১৪ .................................................................................................................. 214 

২.১৫ .................................................................................................................. 220 

২.১৬ .................................................................................................................. 223 

২.১৭ .................................................................................................................. 230 

২.১৮ .................................................................................................................. 236 

২.১৯ .................................................................................................................. 243 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

3 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

২.২০ .................................................................................................................. 250 

২.২১ .................................................................................................................. 260 

২.২২ .................................................................................................................. 262 

২.২৩ .................................................................................................................. 278 

২.২৪ .................................................................................................................. 286 

২.২৫ .................................................................................................................. 289 

২.২৬ .................................................................................................................. 293 

২.২৭ .................................................................................................................. 300 

২.২৮ .................................................................................................................. 306 

২.২৯ .................................................................................................................. 309 

২.৩০ .................................................................................................................. 315 

২.৩১ .................................................................................................................. 326 

২.৩২ .................................................................................................................. 328 

২.৩৩ .................................................................................................................. 333 

২.৩৪ .................................................................................................................. 339 

তৃতীয় পর্ব ............................................................................................................. 343 

িতুথব পর্ব ............................................................................................................... 381 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

4 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

৪.১ ..................................................................................................................... 381 

৪.২ .................................................................................................................... 383 

৪.৩ .................................................................................................................... 391 

৪.৪ ..................................................................................................................... 396 

৪.৫ .................................................................................................................... 400 

৪.৬ .................................................................................................................... 406 

৪.৭ .................................................................................................................... 415 

৪.৮ .................................................................................................................... 425 

৪.৯ .................................................................................................................... 432 

৪.১০ .................................................................................................................. 436 

৪.১১ ................................................................................................................... 439 

৪.১২ .................................................................................................................. 446 

৪.১৩ .................................................................................................................. 451 

৪.১৪ ................................................................................................................... 460 

৪.১৫ .................................................................................................................. 464 

৪.১৬ .................................................................................................................. 475 

৪.১৭ .................................................................................................................. 479 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

5 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

৪.১৮ .................................................................................................................. 486 

৪.১৯ .................................................................................................................. 492 

৪.২০ .................................................................................................................. 495 

৪.২১ .................................................................................................................. 497 

পঞ্চম পর্ব .............................................................................................................. 501 

৫.১..................................................................................................................... 501 

৫.২ .................................................................................................................... 511 

৫.৩ .................................................................................................................... 519 

  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

6 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

েবূবেথা 
 
অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে ডারয়চে : জুিাই ১৪ 
 
জাচন না বকন চিখচি এসর্। 
 
র্িা যায় না, জানরতও পাচে। চকন্তু চনরজে কারি স্বীকাে কেরত িাইচি না। 
 
 এই বিখারক কী নাম বের্, বসটাও জাচন না। ডারয়চে র্িাটা একটু নাটুরক ব ানারর্ 
বর্াধহয়। এমন বতা না বয চকিু র্িাে আরি আমাে। অ্যানা ফ্র্যারেে মত মানুষরেেই 
বকর্ি ডারয়চে বিখা মানায়। জানবাি র্িরি র্ড় বর্চ  আঁরতি মাকবা ব ানায়। তখন 
আর্াে মরন হরর্, প্রচতচেনই চিখরত হরর্ এখারন, ফরি চনয়চমত বিখাে প্রচত অ্নীহা 
জন্মারর্। 
 
নাম না চেরিও চকিু আরস যায় না। মারে মারে শুধু এখারন চকিু কথা বিখরর্া, র্যস। 
একর্াে বকান চকিুে নাম চেরি বেখা যায় বসই নামটারকই বর্চ  গুরুত্ব চেচি আমো। 
ঘুরে চফরে বসই  ব্দগুরিাই মাথায় বঘারে। চকন্তু  ব্দ বতা ব াটা চিরত্রে খুর্ই বিাট 
একটা অ্ং , সমুরেে উপরেে পৃরে বর্চেরয় থাকা চহমশ রিে িুড়াে মতন। তািাড়া কথা 
র্া  রব্দ কখরনাই সুচর্রধ কেরত পাচেচন আচম, র্েং িচর্ে মাধযরম চনরজরক প্রকা  
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কেরত স্বািন্দ্যরর্াধ কচে। তাই র্িা যায় বয  যাচিরয়ি বজাোজুচে না কেরি এখারন 
বিখা শুরুই কেতাম না বর্াধহয়। 
 
চকিুচেন যার্ত চর্ষণ্ণতা বজঁরক র্রসরি আমাে মরধয, করয়কটা র্যাপাে চনরয় চিচিত। 
বেরর্চিিাম চিকিাক িুরকারত বপরেচি র্যাপােটা, চকন্তু ওে বিারখ চিকই পরড়রি। 
জানতাম বয পড়রর্, সর্চকিুে প্রচত বখয়াি থারক ওে। চজরেস করেচিি, আমাে 
আঁকাআঁচক বকমন িিরি। সচতযটাই র্রিচিিাম-িিরি না। তখন এক গ্লাস ওয়াইন এরন 
বেয় আমারক, বটচর্রি র্রস ওে োন্না বেখরত থাচক। 
 
 যাচিরয়রিে োন্নাে একটা আিাো ধেণ আরি, বেখরত োরিা িার । িমৎকাে োধুচন 
বস-চিমিাম, ব ািারনা। আমাে পুরো উরটা। 
 
“চকিু র্িি,” র্রি বস। 
 
“র্িাে চকিু থাকরি না র্িরর্া। মারে মারে চনরজে মরনই আটরক যাই, জারনা? মরন 
হয় কাোেচতব জিাে মরধয চেরয় বহঁরট িরিচি।” 
 
“তাহরি বিখাে বিষ্টা কেরিও বতা পারো। মরনে এরিারমরিা োর্নাগুরিাও ব ািারত 
পােরর্ তখন।” 
 
“খাোপ র্রিাচন। বিষ্টা করে বেখরর্া।” 
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“আমারক খুচ  কোে জরনয না র্রি আসরিও বিখা শুরু করো, ডাচিবং।” 
 
“কেরর্া।” 
 
এেপে বথরক প্রায়ই আমারক র্যাপােটা চনরয় বতারত শুরু করে বস, চকন্তু পাত্তা বেই না 
আচম। চকিুচেন পে এই বিাট্ট বনাটরু্কটা চনরয় আরস আমাে জরনয। কারিা িামড়ায় 
বমাড়ারনা, বেতরে খাচি পৃো;  তানু চতক কা রজে িাইরত চকিুটা পুরু। প্রথম খাচি 
পৃোটায় হাত রু্িাই একর্াে-মসৃণতাটুকু অ্নুের্ কচে বিাখ রু্রজ। এেপে বপচিি বিঁরি 
চনরয় বির  পচড়। 
 
 চিকই র্রিচিি ও। আসরিই চিখরত শুরু কোে পে োরিা িা রি। মরনে গুরমাট 
পচেরর্ টা হাল্কা হরি, অ্রনকটা বথোচপে মতন। 
 
 যাচিরয়ি মুখ ফুরট র্রিচন, চকন্তু ও বয আমারক চনরয় চিচিত বসটা চিকই রু্েরত 
বপরেচি। সচতয কথা র্িরত (এখারন সতযটাই চিখরর্া সর্সময়), আচম এখারন বিখা 
আসরি শুরুই করেচি ওরক আশ্বস্ত কোে জরনয। আমারক চনরয় েুচিিায় আরি বস, 
এটা োর্রত োরিা িার  না একেমই। আমাে কােরণ কষ্ট পারি  যাচিরয়ি, এমনটা 
হরত চেরত পাচে না। ওরক বয েীষণ োির্াচস! চনরজে পুরোটা উজাড় করে োরিার্াচস। 
এই োরিার্াসাে কােরণই মারে মারে মরন হয় 
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নাহ। ঐ র্যাপারে চকিু চিখরর্া না। 
 
আমাে িচর্গুরিা আঁকাে বপিরনে  ল্প, অ্নুরপ্রেণাে  ল্প-এসর্ই চিখরর্া এখারন। 
ইচতর্ািক, হাচসখুচ , স্বাোচর্ক চিিাগুরিারক  রব্দ রূপািরেে বিষ্টা কেরর্া। 
 
উরটাপাটা োর্নাে বকান জায় া বনই। 
 
. 
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প্রথম েবব 
 
ে বন ও শ্রর্ণ চি সম্পন্ন প্রচতটা মানুষই োর্রত পারে বয কারো পরেই বকান চকিু 
ব াপন োখা সম্ভর্ নয়। যচে তাে মুখ র্ন্ধ থারক, তাহরি তাে আঙুিগুরিা কথা র্িরত 
শুরু করে। আে তাে অ্চস্তরত্বে প্রচতটা েন্ধ্র হরত চিকরে পরড় চর্শ্বাসঘাতকতা। 
— চস মুন্ড ফ্র্রয়ড, ইররাডাকটচে বিকিােস অ্ন সাইরকাঅ্যানািাইচসস 
 

১.১ 
 
বতচত্র  র্িে র্য়রস স্বামীরক হতযা করে অ্যাচিচসয়া বর্রেনসন। কচেন আর ই সপ্তম 
চর্র্াহ র্াচষবকী উেযাপন করেচিি তাো। েুজনই চ ল্পী-অ্যাচিচসয়া চিত্রচ ল্পী, আে 
 যাচিরয়ি একজন চর্খযাত ফযা ন ফরটাগ্রাফাে। িচর্ বতািাে একটা স্বকীয় েচিমা আরি 
 যাচিরয়রিে। অ্দু্ভত সর্ বকাণ বথরক একহাো  ড়রনে, অ্ধবনগ্ন সর্ নােীরেে িচর্। 
মৃতুযে পে িচর্গুরিাে োম আকা  িুঁরয়রি। আমাে কারি অ্র্ য তাে কাজগুরিা 
একেমই বখরিা মরন হয়। চর্ষয়র্স্তুে বকান  েীেতা বনই। অ্যাচিচসয়াে োরিা 
কাজগুরিাে সামরন বধারপই চটকরর্ না। চনরজরক অ্র্ য চ ল্প সমেোে োচর্ কেরর্া না, 
কারিে পচেক্রমায় অ্যাচিচসয়াে কাজগুরিা চটরক থাকরর্ চক না তা সময়ই র্িরর্। তরর্ 
তাে এই মহান(!) কীচতব অ্নয সর্চকিুরক ম্লান করে চেরর্, এটা চনচিত। আপনাো অ্র্ য 
র্িরত পারেন বয আচম পেপাচতত্ব কেচি। ধরে চনন, আপাতত চনরজে মতামতটুকু 
চেচি, এই যা। আে আমাে মরত অ্যাচিচসয়া চজচনয়াস। বকৌ ি ত েেতাে কথা র্াে 
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চেরিও, তাে িচর্গুরিা আপনা বথরকই প্রর্িোরর্ বয কারো মরনারযা  আকষবণ কেরর্। 
চকংর্া র্িা যায়, র্াধয কেরর্ মরনারযা  চেরত। 
 
 যাচিরয়ি বর্রেসন খুন হয় িয় র্িে আর , িুয়াচি  র্িে র্য়রস। অ্ ারেে পঁচি  
তাচেরখ (বস র্িে র্ড় বর্চ   েম পরড়চিি, আপনারেে মরন আরি বর্াধহয়) হতযা কো 
হয় তারক। তাপমাত্রাে পােে বেকডব িুঁরয়চিি বসর্াে। বযচেন বস মাো যায় বসচেন 
তাপমাত্রা চিি র্িরেে মরধয সর্রিরয় বর্চ । 
 
জীর্রনে ব ষ চেনটায় বোরে ঘুম োরঙ  যাচিরয়রিে। হযাম্পরেড চহরথে একেম 
চকনাো বঘঁরষ  যাচিরয়ি আে অ্যাচিচসয়াে র্াচড়। বসায়া পাঁিটায় নথবওরয়ে িন্ডরনে 
র্াচড়টা বথরক তুরি তারক  ােচডরি বপৌঁরি বেয় একটা  াচড়। চেরনে র্াচকটা সময় িারে 
বো  মযা াচজরনে জরনয মরডিরেে িচর্ তুরি কাটায় বস। 
 
অ্যাচিচসয়া বসচেন চক কেচিি বসসম্পরকব অ্র্ য বর্চ  চকিু জানা যায়চন। আসন্ন 
প্রে বনীে জরনয কারজ বর্  চপচিরয় চিি বস। বসগুরিা চনরয়ই র্যস্ত থাকাে কথা। হয়রতা 
র্া ারনে ধারে সামােহাউজটায় িচর্ এঁরকরি সাোচেন, চকিুচেন আর ই ওটারক চনরজে 
েুচডও র্াচনরয় বনরয় বস।  যাচিরয়রিে িচর্ তুিরত তুিরত বেচে হরয় যায়, র্াসায় বফরে 
এ ারোটাে চেরক। 
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আধঘন্টা পে তারেে প্রচতরর্ ী র্াচর্ব বহিমান গুচিে আওয়াজ শুনরত পায়। সারথ সারথ 
পুচির  বফান বেয় বস। ১১:৩৫-এ বহোেেক চহি বে ন বথরক েওনা হরয় যায় 
একটা  াচড়। ঘটনাস্থরি বপৌঁিুরত সময় িার  চতন চমচনট। 
 
সামরনে েেজা বখািাই চিি। বেতরে কাচির ািা অ্ন্ধকাে; একটা র্াচতও কাজ কেচিি 
না। সিপবরণ হিওরয় পাে হরয় চিচেংরুরম বপৌঁরি যায় পুচি  অ্চফসােরেে েিটা। 
টরিবে আরিায় সর্ বেখরত হচিরিা। বসই আরিারতই ফায়ােরেরসে সামরন োঁচড়রয় 
থাকরত বেখা যায় অ্যাচিচসয়ারক। পুচির ে উপচস্থচতরত বকান চর্কােই চিি না তাে। 
বযন র্েফ কঁুরে র্ানারনা  ীতি একটা মূচতব, বিহাোয় স্পষ্ট আতংরকে িাপ। 
 
বমরেরত একটা র্নু্দ্ক খুঁরজ পায় পুচি । আে তাে পার ই বিয়ারে হাত পা র্াঁধা 
 যাচিরয়ি। প্রথরম অ্চফসােরেে েিটা বেরর্চিি বর্ঁরি আরি বস। মাথাটা অ্র্ য 
একপার  মৃেু বহরি চিি, সাধােণত োন হাোরি এেকম হয়। চকন্তু  যাচিরয়রিে 
বিহাোয় টরিবে আরিা পড়রতই পচেস্কাে হরয় যায় সর্চকিু। গুচিে উপযুপচে আঘারত 
পুরোপুচে চর্কৃত তাে সুে বন বিহাো। বপিরনে বেয়ারি চিটরক বির রি খুচিে টুকরো, 
চঘিু আে েি। 
 
 েরিে র্যাপারে চর্র ষ করে র্িরতই হয়। িােচেরক িাপ-িাপ েি। বপিরনে বেয়াি, 
বমরে, বিয়াে-বকাথাও র্াে বনই। অ্চফসােো প্রথরম োরর্ সর্টুকুই রু্চে  যাচিরয়রিে 
েি। চকন্তু পচেমাণটা র্ড্ড বর্চ  হওয়ারত সরন্দ্হ জার । আে তখনই টরিবে আরিায় 
বমরেরত চেচকরয় ওরি একটা িুচে, অ্যাচিচসয়াে পারয়ে কারি। এর্ারে করয়কটা টিব 
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তাে চেরক ঘুরে ব রি বেখা যায় সাো বেসটা েরি চেরজ ব রি। দ্রুত একজন 
অ্চফসাে অ্যাচিচসয়াে কচিরত আরিা বফিরতই অ্চতচেি েরিে েহসযটাও বর্াে যায়। 
অ্রোরে েি েেরি বসখানকাে েত বথরক। ইরিকৃতোরর্ বপাি বেয়া হরয়রি, এটাও 
পচেস্কাে। 
 
অ্যাচিচসয়া প্রাণপরণ র্াধা বেয়, যারত তারক বকউ র্াঁিারত না পারে। ব ষরমষ চতনজন 
অ্চফসাে একসারথ ধরে চনেস্ত করে। দ্রুত চনকটস্থ েয়াি চফ হাসপাতারি চনরয় যাওয়া 
হয় তারক। পরথই োন হাোয় অ্যাচিচসয়া। প্রিুে েিেেণ হরিও বর্ঁরি যায় বসযাত্রা। 
 
পেচেন হাসপাতারিে একটা প্রাইরেট রুরম আইনজীর্ীে উপচস্থচতরত তারক চজোসার্াে 
করে পুচি । ব াটা সময় একেম চনিুপ থারক অ্যাচিচসয়া। ফযাকারস বিাঁটরজাড়া মারে 
মারে বকঁরপ উিরিও বকান কথা বর্রোয়চন। বকান প্ররেে উত্তে বেয়চন। বযন কথা 
র্িরতই েুরি ব রি বস; চকংর্া বিষ্টা সরেও র্িরত পােরি না। তাে চর্রুরে 
 যাচিরয়িরক হতযাে অ্চেরযা  আনাে সমরয়ও চকিু র্রিচন। যখন র্িা হয় বয তারক 
বগ্রফতাে কো হরি তখনও মুরখ ো সরেচন। চকিু স্বীকােও করে না, আর্াে অ্স্বীকােও 
করে না বস। 
 
অ্যাচিচসয়া আে বকানচেন কথা র্রিচন। 
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তাে এই নীের্তা তাই স্বাোচর্কোরর্ই জন্ম বেয় নানােকম গুজরর্ে। ঘটনাে বপিরন 
চনগুঢ়, হিকােী বকান েহসয খুঁজরত শুরু করে অ্রনরক। পের্তবী করয়কমাস পচত্রকাে 
চ রোনারম র্াের্াে বেখা যায় অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে নাম। 
 
 বস মুরখ কুিুপ আটঁরিও একটা র্াতবা অ্র্ য চিকই বেয়। চনরজে বপইচন্টংরয়ে মাধযরম। 
িচর্টা অ্যাচিচসয়া আঁরক হাসপাতাি বথরক িাড়া পাওয়াে পে। শুনাচনে আ  পযবি 
হাউজ-অ্যারেরে থাকরত হয় তারক। আোিত বথরক তাে বেখোরিে জরনয বয নাসবরক 
চনরয়া  বেয়া হরয়চিি, বসই েেমচহিাে মরত র্াসায় পুরোটা সময় নাওয়া-খাওয়া েুরি 
িচর্ই আঁকরতা অ্যাচিচসয়া। 
 
সাধােণত একটা িচর্ আঁকাে আর  করয়ক সপ্তাহ র্া মাস ধরে প্রস্তুচত চনত অ্যাচিচসয়া। 
খসড়া বস্কি, েঙ চনরয় এক্সরপচেরমন্ট-এসর্ িিরতা িম্বা একটা সময়। পুরোপুচে সন্তুষ্ট 
হরি তরর্ই তুচিে বিাঁয়া চেত। চকন্তু এর্ারে আে প্রস্তুচতে ধাে ধারেচন বস, অ্রনকটা 
স্বোর্চর্রুে োরর্ই স্বামী মাো যাওয়াে ক’চেরনে মরধয এঁরক বফরি িচর্টা। 
 
এই তথযটা বযন আগুরন চিরি বেয়। স্বামী মাো যার্াে পে অ্নুতপ্ত হওয়া বতা েূরেে 
কথা, র্েং েুচডওরত িুরক েঙ চনরয় েীচতমত বখিাধুিা জুরড় চেরয়রি-এমনটাই র্রিরি 
অ্রনরক। বকান বর্াধ-চর্িাে বনই! একেম িাণ্ডা মাথাে খুচনরেে মতন। 
 
হয়রতা কথাগুরিা আংচ ক সতয। অ্যাচিচসয়া বর্রেনসন খুচন হরতও পারে, আর্াে না-ও 
পারে। চকন্তু এটা েুরি ব রি িিরর্ না বয বস একজন চ ল্পী। তাই চনরজে 
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অ্নুেূচতগুরিা বেতরে বজাে করে েচমরয় না বেরখ এোরর্ কযানোরস তুচিে আঁিরড় 
প্রকা  কোে র্যাপােটা আমাে কারি তাই অ্স্বাোচর্ক বিরকচন। জীর্রন হয়রতা 
প্রথমর্ারেে মতন িচর্ আঁকাে মরধয চকিুটা প্র াচি খুঁরজ বপরয়রি তাে চিত্ত। চকন্তু 
এেকম বর্েনাতব সমরয় প্র াচি অ্নুের্ কো চক আরেৌ সম্ভর্? 
 
িচর্টা একটা আত্মপ্রচতকৃচত। কযানোরসে র্ামচেরক একেম চনরি হািকা নীি চগ্রক 
অ্েরে িচর্টাে নামও চিরখ বেয় বস। 
 
একটা  ব্দ : অ্যািরসচেস। 
 
. 
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১.২ 
 
অ্যািরসচেস চগ্রক পুোরণে এক িচেত্র। তাে োরিার্াসাে  ল্পটা বযরকান করুণ 
চকংর্েচিরক হাে মানারর্। স্বামী অ্যাডরমতারসে জরনয বস্বিায় চনরজে জীর্নার্সারনে 
 তব বমরন বনয় বস। োচজ হয় ইহজ রতে মায়া তুি প্রচতপন্ন করে চনরজ মৃতুযে স্বাে 
গ্রহণ কেরত। বস র্ারে অ্নয বকউ চকন্তু এচ রয় আরসচন অ্যাডরমতাসরক েো কেরত। 
বস্বিা-র্চিোরনে এই কাচহনীে সারথ অ্যাচিচসয়াে সাচর্বক পচেচস্থচতে চমি চিক বকাথায়, 
তা প্রথরম রু্েরত পাচেচন। িম্বা একটা সময় বেরর্চি র্যাপােটা চনরয়। অ্র্র রষ সতযটা 
একচেন সামরন আসরি 
 
নাহ, এোরর্ তাড়াহুরড়া করে র্িরি ব াটা চিত্রটা রু্েরত অ্সুচর্রধ হরর্। এে বিরয় র্েং 
একেম ব াড়া বথরক শুরু কচে। ঘটনাগুরিা আপনা বথরকই প্রকা  পারর্ বসরেরত্র। 
অ্যথা েঙ িচড়রয় অ্থর্া ঘুচেরয় বপঁচিরয় চকিু র্িাে সুরযা  আমাে বনই। ধীরে সুরস্থ, 
সতকবোরর্ ধারপ ধারপ এর ারনাটাই বশ্রয়। চকন্তু শুরু কেরর্াটা বকাথা বথরক? চনরজে 
পচেিয় বেয়া উচিৎ, চকন্তু এ মুহূরতব না চেরিও অ্সুচর্রধ বনই; আচম বতা আে এই  রল্পে 
মূি িচেত্র নই। কাচহনীটা মূিত অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে, সুতোং তারক এর্ং তাে আঁকা 
‘অ্যািরসচেস’ চেরয়ই শুরু কেচি। 
 
 িচর্টা একটা আত্মপ্রচতকৃচত। কযানোরস বেখা যারর্ অ্যাচিচসয়া তাে েুচডওরত নগ্ন 
বেরহ ইরজরিে সামরন তুচি হারত োঁচড়রয় আরি। বেহার্য়রর্ে প্রচতচট বর্চ ষ্টয 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূরপ ফুচটরয় বতািা হরয়রি। িািরি িুিগুরিা কোিসাে কাঁধ বর্রয় িচড়রয় 
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পরড়রি চনরিে চেরক। ফযাকারস ত্বক বেে করে উঁচক চেরি নীিরি চ ো-উপচ ো। েুই 
হারতে কচিরত না শুকারনা তাজা েত। আঙুরিে ফাঁরক চনপুণোরর্ তুচিটা ধো। িাি 
েঙ িঁুইরয় পড়রি ওটা বথরক-নাচক েি? আপাতেৃচষ্টরত মরন হরর্ বয িচর্ আঁকায় মত্ত 
অ্যাচিচসয়া, চকন্তু তাে সামরনে কযানোসটা একেম খাচি। বতমচন তাে বিহাোও 
অ্চের্যচিহীন। কাঁরধে ওপে চেরয় মাথা ঘুচেরয় ে বরকে চেরক তাচকরয় আরি। বিাঁটটা 
ঈষৎ ফাঁকা। মুক। 
 
 মামিাে শুনাচন িিাকািীন সমরয়ই িচর্টা প্রে বনীে র্যর্স্থা করে চজন চফচিক্স মাচটবন। 
বসারহারত অ্র্চস্থত তাে বিাট্ট  যািাচেটাই অ্যাচিচসয়াে যার্তীয় চিত্রকমব প্রে বন করে 
এরসরি সর্সময়। স্বাোচর্কোরর্ই তাে এই চসোি চর্তরকবে েড় বতারি। চকন্তু র্াস্তরর্ 
বেখা যায়, স্বামীরক হতযাে োরয় অ্চেযুি চিত্রচ ল্পীে আঁকা িচর্টা বেখাে জরনয আটব 
 যািাচেে র্াইরে ইচতহারস প্রথমর্ারেে মতন চর্ াি িাইন। 
 
 অ্নযানয চ ল্প-বপ্রমীরেে সারথ বসচেন িাইরন আচমও চিিাম। িম্বা একটা সময় অ্রপো 
করেচি পার ে বসক্স- পটাে সামরন োঁচড়রয়। ধীরে ধীরে এর ারত থারক িাইন। বেতরে 
বিাকাে পে আমারেে সর্াইরক চনরয় যাওয়া হয় বসই আোধয িচর্টাে সামরন। বযন 
বমিাে মূি আকষবন ‘েুতুরড় র্াচড়’ বেখরত চনরয় যাওয়া হরি একেি মানুষরক। 
অ্র্র রষ চনরজরক ‘অ্যািরসচেস’-এে মুরখামুচখ আচর্ষ্কাে কচে। 
 
েীঘব একটা সময় অ্যাচিচসয়াে বিহাোে চেরক তাচকরয় তাে বিারখে েৃচষ্টটা বর্াোে বিষ্টা 
কচে, চকন্তু বকান িাে হয় না। িচর্টা আমাে বর্াধ মযতাে র্াইরে। বসই চনচর্বকাে, 
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অ্নুেূচত ূনয েৃচষ্টরত তাচকরয় আরি অ্যাচিচসয়া। অ্পাপচর্েতা র্িুন চকংর্া অ্নুর ািনা-
বকানটােই বিাঁয়া বনই অ্চের্যচিরত। 
 
অ্নযরেে অ্র্ য তারক রু্েরত খুর্ বর্চ  বর্  বপরত হয় না। 
 
“বেরখই মরন হয়  য়তান,” আমাে বপিরন চফসচফচসরয় র্রি এক মচহিা। 
 
“তাই না?” তাে সচিও একমত বপাষণ করে এই চর্ষরয়। “িাণ্ডা মাথাে খুচন।” 
 
অ্যাচিচসয়াে বোষ প্রমাচণত হর্াে আর ই এেকম মির্য কোটা উচিৎ নয় র্রিই মরন 
হয় আমাে কারি। চকন্তু তাই র্রি র্াস্তর্তা অ্স্বীকারেে সুরযা  বনই। সকরি ধরেই 
চনরয়রি বস বোচষ। টযার্িরয়ড পচত্রকাগুরিা শুরু বথরকই  রল্পে চেরিন চহরসরর্ 
উপস্থাপন করে আসরি তারক। 
 
অ্র্ য ঘটনাস্থরিে সাচর্বক পচেচস্থচত চর্রর্িনা কেরি সাধােণ কারো পরে এেকমটা 
োর্াই স্বাোচর্ক।  যাচিরয়রিে মৃতরেরহে পা  বথরক উোে কো হয় তারক। একা। 
র্নু্দ্রকে  ারয় প্রাপ্ত আঙুরিে িাপও তাে।  যাচিরয়িরক বয বস-ই হতযা করেরি এ চনরয় 
সরন্দ্রহে অ্র্কা  কখরনাই চিি না। চকন্তু খুনটা বকন করেরি বস, এটা েহসয বথরক 
যায়। 
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এই ঘটনা চনরয়  ণমাধযমগুরিারত আিাপ আরিািনা হরয়রি চর্স্তে। নানাধেরণে তে 
িাপা হরয়রি সংর্ােপরত্র। উত্তাপ িচড়রয়রি বেচডও িযারনিগুরিাে সকািরর্িাে ব া-বত। 
অ্চেে আরিািরকো বিষ্টা করেরি অ্যাচিচসয়াে এরহন কৃতকরমবে উরে য উদ্ঘাটরনে। 
বকউ তাে পরে কথা র্রিরি আর্াে বকউ বকউ সোসচে তারকই বোষারোপ করেরি। 
একটা তে অ্নুযায়ী ব াটা র্যাপােটাই একটা েুঘবটনা। হয়রতা বকান বসক্স ব রম মত্ত 
চিি েু’জরন,  যাচিরয়রিে হাত পা র্াঁধা চিি বসজরনযই। আর্াে অ্রনরক আঙুি বতারি 
বসই পুেরনা পাপীে চেরকই-ঈষবা। হয়রতা অ্নয বকান নােীে সারথ স্বামীে সম্পকব বমরন 
চনরত পারেচন অ্যাচিচসয়া। চকন্তু শুনাচনরত  যাচিরয়রিে োই োচর্ করে বয স্ত্রীে প্রচত 
োরিার্াসা র্া চর্শ্বস্ততাে বকান কমচত চিি না তাে। তাহরি চক টাকাপয়সাে বকান 
র্যাপাে? স্বামীে মৃতযরত অ্থবশনচতকোরর্ িাের্ান হওয়াে সুরযা  চিি না অ্যাচিচসয়াে। 
র্েং েু’জরনে মরধয উত্তোচধকাে সূরত্র প্রাপ্ত তাে সম্পচত্তে পচেমাণই বর্চ । 
 
কানাঘুরষা িিরতই থারক। েহরসযে জর্ার্ বতা পাওয়া যায়ই না, র্েং অ্যাচিচসয়ারক 
চঘরে উদ্ভর্ ঘরট চনতয নতুন প্ররেে। চর্র ষ করে তাে িুপ থাকা চনরয়। বকন মুরখ 
কুিুপ এঁরটরি বস? চকিু িুরকারি? কাউরক র্াঁিারনাে বিষ্টা কেরি? যচে তাই হয় 
তাহরি কারক র্াঁিারত িারি বস? বকন? 
 
মরন আরি, বসসময় আচম োর্তাম, অ্যাচিচসয়ারক চনরয় এসর্ জল্পনা কল্পনা, উত্তপ্ত র্াকয 
চর্চনমরয়ে বকরে আরি এক অ্পাে  ূনযতা। বমৌনতা। 
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শুনাচনরত চর্িােক সারহর্ও অ্যাচিচসয়াে মুখ না বখািারক োরিা বিারখ বেরখনচন। 
চর্িােক অ্যািোেসরটান যুচি বেখান, চনরেবাষ বিারকো সাধােণত িড়া  িায় চনরজরেে 
চনরেবাচষতা োচর্ করে। অ্যাচিচসয়া মুরখ বতা কুিুপ এঁরটচিিই, হার্োরর্ও অ্নুতারপে 
বকান চিহ্ন চিি না। শুনাচন িিাকািীন সমরয় একর্ারেে জরনযও বিারখে জি বফরিচন 
বস- ণমাধযম কমবীরেে জরনয মুখরোিক আরেকটা তথয। পুরোটা সময় বিহাো চিি 
অ্চের্যচিহীন,  ীতি। 
 
আসামী পে তাই র্াধয হয় সাজা কমারনাে বিষ্টা কেরত। তাো র্রি, বিাটরর্িা বথরকই 
মানচসক সমসযায় েু রি অ্যাচিচসয়া। চর্িােক প্রথরম বখাঁড়া অ্জুহাত চহরসরর্ নাকি 
করে বেন এই োচর্। চকন্তু পের্তবীরত ইরম্পচেয়াি করিরজে ফরেনচসক সাইচকয়াচি 
চর্ষরয়ে অ্ধযাপক িযাজারুস ডারয়ারমরডরসে র্ির্য শুরন চসোি র্েিান চতচন। চম. 
ডারয়ারমরডস অ্ধযাপনাে পা াপাচ  উত্তে িন্ডরনে মানচসক হাসপাতাি বগ্রাে’-এ 
চিচনকাি চডরেক্টে চহরসরর্ও কমবেত। সাধােণত সাজাপ্রাপ্ত আসামীরেে োখা হয় 
সুেচেত এই ফরেনচসক ইউচনরট। চতচন র্রিন, অ্যাচিচসয়াে কথা র্িরত না িাওয়া তাে 
মানচসক অ্চস্থচতে চেরকই চনরেব  কেরি, তাই োয় বঘাষণাে সময় বসটাও চর্রর্িনা কো 
উচিৎ। 
 
সহজোরর্ র্যাখযা কেরি ডারয়ারমরডরসে কথাে মারন োঁড়ায়-অ্যাচিচসয়া মানচসকোরর্ 
অ্সুস্থ। তরর্ সাইচকয়াচিেো সাধােণত কারো মুরখে ওপে একথা র্রিন না। 
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একটু  েীরে চ রয় োর্রি এই র্যাখযাটাই সর্রিরয় উপযুি মরন হরর্। যচে আসরিও 
অ্যাচিচসয়াে বকান সমসযা না বথরক থারক, তাহরি োরিার্াসাে মানুষটারক বকন বিয়ারে 
বর্ঁরধ একেম কাি বথরক মুরখ গুচি কেরর্ বস? বকনই র্া ঘটনাে পে তাে বিহাোয় 
ফুরট উিরর্ না অ্নুতাপ? কারো সারথ বকান কথাও বতা র্রিচন। সমসযা আির্ত আরি। 
বসাজা র্াংিায় অ্যাচিচসয়া র্ে উন্মাে। 
 
অ্নযথা হর্াে সম্ভার্নাই বনই। 
 
ব ষ পযবি আসামী পরেে োচর্ বমরন বনন চর্িােক অ্যািোেরোন। জুচেরেেও বসই 
অ্নুযায়ী চসোি গ্রহরণে অ্নুরোধ করেন চতচন। অ্যাচিচসয়ারক অ্ধযাপক ডারয়ারমরডরসে 
তের্ধায়রন েচতব কো হয় বগ্রারে। বসই ডারয়ারমরডস, চযচন হস্তরেপ না কেরি চর্িােক 
আসামীপরেে োচর্ গ্রাহযই কেরতন না। 
 
অ্যাচিচসয়াে যচে আসরিও বকান মানচসক সমসযা না বথরক থারক, তাহরি র্িরত হরর্ 
বয অ্চেনরয়ে েরুণ এযাত্রা পাে বপরয় ব রি বস। িম্বা কাোেণ্ড বো  কেরত হরর্ না 
তারক। পুরোপুচে সুস্থ হরি করয়ক র্িরেে মরধযই িাড়া পারর্। তাহরি বতা এতচেরন 
একটু একটু করে সুস্থ হর্াে অ্চেনয় শুরু কোে কথা তাে, তাই না? এক-আধটা কথা 
র্িরর্; কৃতকমব চনরয় অ্নুর ািনায় বো া শুরু কেরর্। চকন্তু না, মারসে পে মাস, 
র্িরেে পে র্িে বকরট যায়-অ্যাচিচসয়া কথা র্রি না। 
 
বমৌনতাই তাে একমাত্র পারথয়। 
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আে তাই ধীরে ধীরে তারক চঘরে  ণমাধযরমে উন্মােনা চমইরয় আরস, োটা পরড় 
উৎসারহ। আপাত িাঞ্চিযকে হতযা মামিাে আসামীরেে তাচিকায় নাম উরি যায় তাে, 
কারিে পচেক্রমায় যারেে পচেিয় েুরি যাই আমো সর্াই। 
 
তরর্ সর্াে বেরত্র এই কথা প্ররযাজয নয়। অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে েহসয চনরয় আমাে 
মতন হারত ব াণা করয়কজন এখনও আগ্রহী। জানরত িাই তাে এেকম মুরখ কুিুপ 
এঁরট থাকাে আসি কােণটা চক। একজন সাইরকারথোচপে চহরসরর্ স্বাোচর্কোরর্ই 
প্রথরম আমাে মরন হরয়চিি বয,  যাচিরয়রিে মৃতুযরত মানচসক আঘাত বপরয়রি বস। 
তাে িুপ থাকা বসই মানচসক আঘারতেই র্চহিঃপ্রকা । কৃতকমব চকিুরতই বমরন চনরত 
পারেচন অ্যাচিচসয়া, তাই থমরক ব রি চিেতরে। চকন্তু তারক সাহাযয কেরত িাই আচম 
িাই বয বস সুস্থ হরয় উরি চনরজে মুরখ সর্ খুরি র্িুক। তারক সাচড়রয় তুিরত িাই। 
 
এটা র্িা হয়রতা অ্তুযচি হরর্ না বয অ্যাচিচসয়া বর্রেনসনরক সাহাযয কোে বযা যতা 
আমাে আরি। একজন ফরেনচসক সাইরকারথোচপে চহরসরর্ সমারজে সর্রিরয় েিুে 
মানচসকতাে বোচ রেে চনরয় কাজ করেচি। তািাড়া অ্যাচিচসয়াে  ল্পটা র্যচি ত পযবারয় 
অ্নুেচণত করেরি। আমারক, শুরু বথরকই বকমন বযন একটা সংরযা  অ্নুের্ কেচিিাম 
ওে প্রচত। 
 
 েুেবা যর্ ত তখনও িডমুরে কমবেত চিিাম আচম চর্ধায় ওরক সাহাযয কোটা সম্ভর্ 
হচিি না। চকন্তু ো যরের্ীে পচেকল্পনা চিি চেন্ন। 
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 অ্যাচিচসয়া বর্রেনসন েচতব হর্াে িয় র্িে পে অ্র্র রষ েয বগ্রারে ফরেনচসক 
সাইরকারথোচপরেে পে খাচি হয়। চর্েচপ্তটা বেখামাত্র রু্রে চ রয়চিিাম, মরন মরন 
এতচেন এেকম চকিুই বিরয় এরসচি। তাই বিাখ রু্রজ আরর্েন করে বফচি। 
 
. 
 

১.৩ 
 
আমাে নাম চথও বফর্াে, র্য়স বর্য়াচির । সাইরকারথোচপে হরয়চি কােণ আমাে 
চনরজে মানচসক অ্র্স্থাও একসময় আমাে বোচ রেে মতনই চিি। তরর্ ইন্টােচেউরত 
যখন আমারক যখন প্রেটা কো হরিা, তখন সতযটা বিরপ ব চি। 
 
“সাইরকারথোচপে প্রচত আপনাে আগ্রহী হর্াে কােণ চজরেস কো হরি চক র্িরর্ন?” 
জানরত িাইরিন ইচন্দ্ো  মবা। বিারখে চর্ াি ি মাটাে কােরণ তাে চেরক তাকারি 
বপঁিাে কথা মরন হরি। তীক্ষ্ণ েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় আরিন চতচন। 
 
 ইচন্দ্ো বগ্রারেে কনসাটযান্ট সাইরকারথোচপে। র্য়স ষারটে কািকাচি হরিও বিহাোে 
কমনীয় োর্টা করমচন। ব ািাকাে মুরখে সারথ কাঁিা-পাকা িুিগুরিা বর্  মাচনরয় 
ব রি। আশ্বস্ত কোে েচিরত চমচষ্ট করে হাসরিন একর্াে, বযন বর্াোরত িাইরিন বয 
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এই প্রেটা চনতািই জড়তা কাটারনাে বপ্রচেরত কো। আ ামী প্রেগুরিা হয়রতা 
আরেকটু বকৌ িী হরর্। 
 
ইতস্তত কেরত িা িাম। পযারনরিে র্াচক সর্াই বয আমাে চেরক তাচকরয় আরি তা 
স্পষ্ট বটে পাচি। র্িিাম বয হাইসু্করি পড়াে সময় একটা বকয়াে বহারম পাটব-টাইম 
িাকচে করেচি আচম, বসখান বথরকই সাইরকািচজে প্রচত আগ্রহ জরন্ম। আে বসই 
আগ্ররহে েরুণই একসময় সাইরকারথোচপে ওপরে বপাে গ্রযাজুরয় ন সম্পন্ন কচে। 
জানতাম বয এেকম চকিুই শুনরত িাইরি ইন্টােচেউ পযারনরিে সেসযো। কথা র্িাে 
সময় সর্াে বিারখে চেরকই তাচকরয়চি, যারত আত্মচর্শ্বারসে ঘাটচত আরি এেকমটা না 
বেরর্ র্রস বকউ। 
 
“বর্াধহয় মানুষরক সাহাযয কেরত িাওয়াটাই মূি কােণ,” কাধঁ োঁচকরয় র্িিাম। 
“আসরিই।” 
 
যত্তসর্ ফািতু কথা। 
 
মারন, মানুষরক সাহাযয কোে ইরি আরি আমাে, তরর্ বসটা মুখয কােণ নয় এই 
বপ ায় আসাে। প্রচ েণ শুরু হর্াে পে এই কােণটা মাথায় আরস। মূি উরে যটা 
শুনরি অ্রনরক হয়রতা আমারক স্বাথবপে োর্রর্। আসরি চনরজরক সাহাযয কোে জরনয 
এই পথ বর্রি চনরয়চি আচম। যাো অ্নযরেে মানচসক সুস্থতা েোয় কাজ করে তারেে 
অ্রনরকে বেরত্রই এই কথাটা প্ররযাজয র্রি আমাে চর্শ্বাস। সাইরকারথোচপে প্রচত 
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আমো আকৃষ্ট হই কােণ আমো প্ররতযরকই মানচসকোরর্ চর্পযবস্ত অ্থর্া একসময় 
চর্পযবস্ত চিিাম। তরর্ বসটা স্বীকাে করে বনর্াে মানচসকতা সর্াে আরি চক না, তা 
োর্র্াে চর্ষয়। 
 
মানুষ চহরসরর্ জন্ম বনয়াে পে বিাটরর্িায় বর্  িম্বা একটা সময় চকন্তু আমো চকিু 
মরন োখরত পাচে না। মচস্তরষ্কে সৃ্মচত-ধােণ েমতা পুরোপুচে চর্কচ ত হরত চকিুটা 
সময় িার । অ্রনরক আর্াে োরর্ বয োরিার্াসাে বের্ী আরফ্র্াচেচত বযেকম সমুরেে 
বফনা বথরক একেম চনখুঁত হরয় জরন্মচিরিন, আমোও হয়রতা পূণব চর্কচ ত িাচেচত্রক 
বর্চ ষ্টয চনরয় বসই সৃ্মচতহীন ে া বথরক পের্তবী ে ায় পোপবণ কচে। চকন্তু মচস্তরষ্কে 
চর্কা  চনরয় িিমান  রর্ষণাে কােরণ আমো এখন জাচন বয ধােণাটা েুি। জরন্মে 
সময় আমারেে মচস্তরষ্কে অ্র্স্থাে সারথ কাোমাচটে তুিনা কো যায়। আে বসটা বকান 
অ্র্স্থারতই বের্িচেরত্রে মত চনখুঁত নয়। বযমনটা। সাইরকাঅ্যানাচিে বডানাল্ড উইচনকট 
র্রিন, “চ শু র্রি আেরত চকিুে অ্চস্তত্ব বনই।“ আমারেে র্যচিরত্বে চর্কার ে ওপে 
পাচেপাচশ্ববকতা আে সাহিরযবে প্রোর্ প্রর্ি; আে বসই প্রোর্ চনখুঁত িচেরত্রে জন্ম বেয় 
না। কাোমাচটরক চনচেবষ্ট একটা রূপ বেয়াে বপিরন কুমারেে বযেকম েূচমকা থারক, 
বতমচন আমারেে িচেরত্রে রূপায়রনে কাচে ে চহরসরর্ মা-র্ার্া অ্রনক র্ড় েূচমকা 
পািন করে। 
 
সং ত কােরণই এই চিিাটা চকিুটা েীচতকে। বক জারন বসই সৃ্মচতহীন ে ায় আমারেে 
চকেকম পচেচস্থচতে মরধয চেরয় বযরত হরয়রি! হয়রতা সহয কেরত হরয়রি নানােকম 
যন্ত্রনা আে বো াচি। চিকমরতা চকিু রু্রে ওিাে আর ই আমারেে িাচেচত্রক  িনপ্রচক্রয়া 
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শুরু হরয় যায়। র্ড় হর্াে সময় আমাে সার্বেচণক সচি চিি েয়, অ্চনিয়তা আে 
েুচিিা। মারে মারে মরন হরতা বয আমাে অ্চস্তত্ব না থাকরিও েুচিিাটুকুে অ্চস্তত্ব 
চিকই থাকরর্। 
 
আে এেকমটা অ্নুেূত হর্াে বপিরনে কােণ বয র্ার্া, বস র্যাপারে বকান সরন্দ্হ বনই 
এখন। 
 
 র্ার্া কখন বকান পচেচস্থচতরত বের  যারর্ন র্া চক কেরর্ন বসটা আর  বথরক বর্াোে 
বকান উপায় চিি না। একেম সাধােণ বকান মির্য র্া। সামানয চেন্নমত বপাষণও 
হুটহাট োচ রয় তুিরত তারক। এেপে বয তুিকািাম কাণ্ড ঘটরতা বসটা বথরক 
বেহাইরয়ে বকান উপায় চিি না। তাে চিৎকাে বিঁিারমচিে বতারড় পুরো র্াসা কাঁপরতা। 
কখরনা কখরনা েরয় িুট চেরি বপিন বপিন তাড়া করে আসরতন। অ্ তযা চর্িানাে 
চনরি র্া বেয়ারিে পার  িুরকারনাে বিষ্টা কেতাম। মরন মরন প্রাথবনা িিরতা যারত বকান 
এক অ্েৃ য  চির্রি বসখান বথরক অ্েৃ য হরয় যাই। তরর্ ব ষেো হরতা না, তাে 
হাতরজাড়া চিকই বটরন বর্ে করে আনরতা আমারক। এেপে র্াতারস চ ষ বকরট এরস 
আমাে  েীরে নানােকম নক া আঁকরতা তাে বকামরেে বর্ট। প্রচতটা আঘারত জ্বরি 
উিরত  েীে। একসময় বযোরর্ হুট করে শুরু হরয়চিি চিক বসোরর্ই হিাৎ বথরম বযত 
অ্তযািাে। র্াচ্চাো বযোরর্ বের রমর  বখিাে পুতুি িুঁরড় মারে, চিক বসোরর্ বমরেরত 
িুঁরড় বফিা হরতা আমারক। চনিি পরড় থাকতাম বসখারন। 
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র্ার্াে ওেকম বের  ওিাে কােণ কখরনা রু্চেচন।  াচস্তটুকু আসরিও প্রাপয চিি চক না, 
এ প্রে চনরজরক হাজাের্াে করেচি। মা’ে কারি যখন জানরত িাইতাম বয র্ার্া আমাে 
ওপে সর্সময় বের  থারক বকন, তখন জর্ারর্ হতা  েচিরত কাঁধ োকঁারতা বস। 
“আচম চকোরর্ র্িরর্া? বতামাে র্ার্া একটা আস্ত উন্মাে।” 
 
মা চকন্তু মজািরি কথাটা র্িরতা না। এখন যচে বকান সাইচকয়াচিে র্ার্ারক বেখরতা, 
তাহরি চনচিতোরর্ র্িরতা, চতচন পারসবানাচিচট চডজঅ্ডবারে েুর রিন পুরোটা জীর্ন। 
আে তাে এই মানচসক সমসযাে প্রোর্ পরড়রি আমাে মচস্তরষ্কে চর্কার ে ওপরে। 
 ােীচেক চনযবাতন, চজচনসপত্র োঙিুে, কান্নাকাচট-এই হরি আমাে ব  র্। 
 
তরর্ চকিু আনরন্দ্ে মুহূতবও চিি; চর্র ষ করে র্ার্া যখন র্াসায় থাকরতন না। একর্াে 
র্যর্সাে কারজ একমারসে জরনয আরমচেকা চ রয়চিরিন চতচন। বসই চতচে টা চেন আচম 
আে মা র্াসায় চনেবরয় সময় কাচটরয়চি। বসর্াে চডরসম্বরে প্রিুে তুষােপাত হরয়চিি। 
আমারেে র্া ারনে চেরক তাকারি মরন হরতা বকউ রু্চে সাো একটা িােে চর্চিরয় 
চেরয়রি বসখারন। মা’ে সারথ বনামযান র্াচনরয়চিিাম। পুরোটা র্ানারনাে পে বেখা যায় 
বয বনামযানটাে অ্র্য়র্ র্ার্াে সারথ চমরি ব রি। এমনচক তাে মতন একটা েুচড়ও 
আরি। অ্র্রিতন মরনই কাজটা করেচিিাম আমো। পরে অ্র্ য ইরি করেই র্ার্াে 
হাতরমাজা, হযাট আে িাতাটাও জুরড় বেয়া হয়। সর্র রষ অ্রনকগুরিা বনার্ি র্াচনরয় 
সর্ব চিরত িুঁরড় চেতাম বনামযানটাে চেরক আে েুষ্ট র্াচ্চারেে মতন হাসতাম একজন 
আরেকজনরক ধরে। 
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 বসই োরত োচে তুষােেড় হরয়চিি। মা তাে ঘরে ব রি আচম চকিুেণ ঘুরমে োন 
করে রুরম শুরয় থাচক, এেপে সিপবরণ বর্চেরয় আচস র্া ারন। েু’হাত র্াচড়রয় 
তুষােকণা চনরয় বখচি আনমরন চকিুেণ। আমাে আঙুরিে ড ায় ওগুরিারক উধাও হরয় 
বযরত বেচখ। তখনকাে অ্নুেূচতটা আসরি চিক র্রি বর্াোরত সম্ভর্ না আমাে পরে। 
একই সারথ আনন্দ্ আে হতা া অ্নুেূত হওয়া চক সম্ভর্? হারতে ওপে যখন অ্েৃ য 
হরয় যাচিরিা তুষােকণাগুরিা, মরন হচিি জীর্রনে আনন্দ্ হাত ফসরক বর্চেরয় যারি। 
ঘটনাটা মরন কচেরয় চেচিি বয আমাে র্াচড়ে িাে বেয়ারিে র্াইরেও বসৌন্দ্রযব েেপুে 
একটা জ ত চর্েযমান; বসই মুহূরতব অ্র্ য জ তটা আমাে ধোরিাঁয়াে র্াইরেই চিি। 
এই সৃ্মচতটা পের্তবীরত আমাে জীর্রন র্াের্াে চফরে চফরে এরসরি। েরয়ে না পার  
বমাড়ারনা বসই েচণরকে স্বাধীনতা আনরন্দ্ে মাত্রা র্াচড়রয় চেরয়চিি, বযন আঁধারে 
বমাড়ারনা চটমচটরম এক আরিাকর্চতবকা। 
 
এটা বর্  রু্েরত পাচে, র্াঁিরত হরি, সুস্থ একটা জীর্ন বপরত হরি র্াসা বথরক পািারত 
হরর্ আমারক; যতেূরে সম্ভর্। বকর্িমাত্র তখনই হয়রতা চকিুটা চনোপে বর্াধ কেরত 
পােরর্া। বসই সুরযা টা পাই আিারো র্িে র্য়রস। চর্শ্বচর্েযািরয় েচতব হর্াে জরনয 
বযেকম নম্বরেে েেকাে চিি, তা বপরয় যাই। সারে’ে বসই র্চন্দ্ ািা বথরক বর্চেরয় 
আচস। বেরর্চিিাম অ্র্র রষ মুচিে স্বাে বপরত যাচি। 
 
চকন্তু েুি বেরর্চিিাম। 
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তখন জানতাম না, চকন্তু র্ার্াে িায়া অ্র্রিতনোরর্ই ততচেরন আমাে  েীরে বপ্রাচথত 
হরয় ব রি। র্াসা বথরক যত েরেই পািাই না বকন, তাে হাত বথরক কখরনাই বেহাই 
পারর্া না। মাথাে বেতরে সর্সময়ই একটা কণ্ঠস্বে র্িরত থাকরর্, মানুষ চহরসরর্ আচম 
র্যথব। 
 
চর্শ্বচর্েযািরয় আমাে প্রথম বসচমোরেে প্রায় পুরোটাই বসই কণ্ঠস্বে চনয়ন্ত্রণ করে 
আমারক, অ্র্স্থা এতটাই সচিন চিি। প্রিণ্ড েরয়ে কােরণ ঘে বথরক র্াইরেই বর্রুরত 
পােতাম না, কারো সারথ কথা র্িা বতা েূরেে কথা। মরন হরতা বযন র্াসারতই আচি। 
মানচসকোরর্ পুরোপুচে বেরঙ পচড়, আ া বিরড় বেই। মুচিে বকান উপায়ই খুঁরজ 
পাচিিাম না। 
 
আপনাআপচনই একটা সমাধান উেয় হয় এসময়। 
 
ওষুরধে বোকারন বোকারন ঘুরে অ্রনকগুরিা পযাোচসটামি চকচন। ইরিকৃতোরর্ই এক 
বোকান বথরক করয়ক পাতাে বর্চ  বনইচন, বকউ হয়রতা সরন্দ্হ কেরর্ এই েরয়। চকন্তু 
সরন্দ্হটা অ্মূিকই চিি র্িরত ব রি, বকউ একর্ারেে বর্চ  েু’র্াে ঘাড় ঘুচেরয় বেরখচন 
আমাে চেরক। বযন সমূ্পণব অ্েৃ য একটা মানুষ আচম, অ্চস্তত্বহীন। 
 
চনরজে ঘরে প্রিণ্ড িাণ্ডাে বেতরেই কাঁপা কাঁপা হারত পযাোচসটামিগুরিা পযারকট বথরক 
বর্ে কচে। অ্তগুরিা টযার্রিট চ িরত অ্র্ য বর্  কষ্ট হয়, তরু্ও বজাে করে একটাে 
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পে একটা মুরখ পুেরতই থাচক। এেপে চর্িানায় উরি পরড় বিাখ রু্রজ অ্রপো কচে 
আসন্ন মৃতুযে। 
 
চকন্তু মৃতুযও আমাে ধারে-কারি বঘরষচন। 
 
র্েং প্রিণ্ড বপট র্যথায় কঁুকরড় উচি চকিুেণ র্ারেই। র্চমে সারথ বপরটে বেতে থরক 
বর্চেরয় আরস আধ- িা টযার্রিটগুরিা। বসই অ্র্স্থারতই অ্ন্ধকারে শুরয় থাচক, বপরটে 
বেতরে বযন আগুন জ্বিরি। একসময় মরন হয় বযন অ্নিকাি বকরট ব রি। এেপে 
ধীরে ধীরে একটা চজচনস পচেস্কাে হয় আমাে কারি। বর্ারধােয় র্িা বযরত পারে 
র্যাপােটারক। 
 
মৃতুয আসরি কাময চিি না আমাে। আসরি, আচম বতা তখন অ্র্চধ চিকোরর্ জীর্ন 
শুরুই কচেচন। 
 
একটা আ াে সঞ্চাে হয় বেতরে বেতরে। আে বসই আ া বথরকই উপিচি কচে বয 
সাহাযয েেকাে আমাে। 
 
 রুরথে বর্র  সাহাযযটা উপচস্থত হয় আমাে জীর্রন। রুথ একজন সাইরকারথোচপে। 
চর্শ্বচর্েযািরয়ে কাউরিচিং ইউচনট বথরক তাে বখাঁজ পাই। শুভ্র িরিে রুরথে আিাে 
র্যর্হারে অ্চেোর্কসুিে একটা োর্ চিি। োেী-নাচনরেে কাি বথরক বযেকম 
আিচেকতা পাওয়া যায়, বসেকম। সহমমবীতায় বমাড়া তাে হাচসটা বেখরিই স্বচস্তরর্াধ 
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কেতাম। েেসা কেরত ইরি হরতা। প্রথরম অ্র্ য খুর্ বর্চ  কথা র্িরতা না বস। 
আচমই র্িতাম যা র্িাে, রুথ িুপ করে শুরন বযত। আমাে র্িা কথাগুরিা পীড়াোয়ক 
বহাক না বকন, বেতরে বেতরে চকিুই অ্নুের্ কেতাম না। বযন অ্নয কারো  ল্প র্িচি, 
অ্নুেূচতে সারথ যার্তীয় সংরযা  চর্চিন্ন। বর্েনাোয়ক সৃ্মচত র্া আত্মঘাতী চিিাোর্নাে 
র্যাপারে চর্স্তাচেত আিাপ কেতাম চিকই, চকন্তু বসগুরিা বকান প্রোর্ বফিরত না আমাে 
মানসচিরত্ত। 
 
মারে মারে কথা র্িাে সমরয় রুরথে বিহাোে চেরক তাকাতাম। অ্র্াক হরয় বখয়াি 
কেতাম বয তাে বিারখ বকাণায় পাচন জরমরি আমাে কথাগুরিা শুনরত শুনরত। হয়রতা 
অ্চর্শ্বাসয ব ানারর্-চকন্তু বিারখে পাচনগুরিা আেরত তাে চিি না, চিি আমাে। 
 
 বসই সমরয় অ্র্ য রু্েরত পাচেচন। চকন্তু বথোচপ এোরর্ই কাজ করে। অ্র্যি 
অ্নুেূচতগুরিাে র্যাপারে সর্চকিু বথোচপেরক খুরি র্রি বোচ , বয অ্নেূচতগুরিাে 
মুরখামুচখ হরত এতচেন েয় বপরয় এরসরি। তাে হরয় বসগুরিা অ্নুের্ কোে োচয়ত্ব 
বথোচপরেে। এেপে ধীরে ধীরে অ্নুেূচতগুরিা আর্ারো বোচ রক চফচেরয় বেয় বস। রুথ 
আে আমাে বেরত্রও অ্মনটা ঘরটচিি। 
 
করয়ক র্িে তাে কারি চনয়চমত যাতায়ত কচে আচম। বসই সময়টুকুরত জীর্রনে অ্রনক 
চকিু র্েিারিও রুরথে সারথ বেখা কোে চর্ষয়টা র্েিায়চন। তাে মাধযরম নতুন এক 
ধেরণে সম্পকব অ্িেীরণ সেম হই, বয সম্পকবটাে চেত বতচে পােস্পচেক শ্রোরর্াধ, 
সততা এর্ং মায়া চেরয়। বক্রাধ, সচহংসতা র্া বকান অ্চেরযার ে স্থান বনই বসখারন। 
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চনরজে র্যাপারে ধযান ধােণা ধীরে ধীরে র্েরি বযরত থারক আমাে অ্নুেূচতগুরিা আে 
আর ে মত েরয়ে উরেক ঘটায় না। মাথাে বেতরে বসই কণ্ঠস্বেটাে অ্চস্তত্ব মারে মারে 
বটে বপতাম, তরর্ তাে চর্পেীরত রুরথে কণ্ঠস্বেও কারন র্াজরতা। ফরি সমরয়ে সারথ 
একসময় চনর্বাক হরয় যায় কণ্ঠস্বেটা। প্র াচি েে করে আমাে মরন। 
 
সাইরকারথোচপ আসরিও আমাে জীর্ন র্াঁচিরয়রি। শুধু তাই নয়, জীর্নটারক পুরোপুচে 
র্েরিও চেরয়রি। এোরর্ চনেবরয় কথা র্িাে মাধযরমই চনরজরক খুঁরজ পাই এক পযবারয়। 
যচে বকউ আমায় চনরজরক চর্রেষণ কেরত র্রি, তরর্ এই কথাই র্িরর্া। 
 
বপ া চহরসরর্ তাই সাইরকারথোচপই বয বর্রি চনরয়চি, এরত বকউ চনিয়ই অ্র্াক হরর্ 
না। 
 
চর্শ্বচর্েযািরয়ে পর্ব ব ষ করে িন্ডরন সাইরকারথোচপে চহরসরর্ প্রচ েণ বনই। 
প্রচ েরণে ব াটা সময়টা রুরথে সারথ চনয়চমত বেখা কেতাম। তাে চেক বথরক 
উৎসারহে বকান কমচত চিি না, তরর্ র্াস্তর্তাটাও স্মেণ কচেরয় চেরত বোরিচন। 
“বিরিরখিা নয় চকন্তু র্যাপােটা।” চিকই র্রিচিি ও, আমাে বোচ রেে সারথ কাজ 
কেরত চ রয় হারড় হারড় বটে পাই। 
 
প্রথম বযচেন সাইচকয়াচিক ইউচনরট যাই, বসচেরনে কথা স্পষ্ট মরন আরি আমাে। আচম 
বসখারন যার্াে করয়ক চমচনরটে মরধয এক বোচ  সর্াে সামরন পযান্ট খুরি মিতযা  শুরু 
করে। েু বরন্ধ বিরয় যায় ব াটা ঘেটা। সামরনে চেনগুরিারত এেকম আরো ঘটনা ঘরট। 
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আত্মহতযাে বিষ্টা, চনরজে  েীরে কাটাকাচট, চিৎকাে-বিঁিারমচি-এক পযবারয় মরন হচিি 
এসর্ রু্চে সহয হরর্ না আমাে। চকন্তু প্রচতর্ােই সহন ীিতাে পচেিয় বেই আচম। ধীরে 
ধীরে সহজ হরয় আরস সর্চকিু। 
 
সাইচকয়াচিক ইউচনরটে আপাত অ্দু্ভত জ তটাে সারথ কত সহরজ মাচনরয় বনয়া যায়, 
এটা োর্রি অ্র্াকই িার । বেনচন্দ্ন উন্মােনাে সারথ একসময় চনরজরক খাপ খাইরয় 
বনয় সর্াই। শুধু বোচ রেে উন্মােনাে কথা র্িচি না চকন্তু, চনরজে উন্মােনাও চর্রর্িয 
এই বেরত্র। আমাে চর্শ্বাস আমো সর্াই বকান না বকানোরর্ র্যচধগ্রস্ত। 
 
আে বসজরনযই অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে সারথ চনরজরক বমিারত কষ্ট হয় না। আচম বসই 
বসৌো যর্ানরেে একজন বয চক না তরুণ র্য়রস সাইরকারথোচপে মাধযরম অ্ন্ধকাে 
অ্তীতরক বপিরন বফিরত সেম হরয়রি। যচে বসেকমটা না হরতা তাহরি আমারকও 
হয়রতা অ্যাচিচসয়াে মতন বকান এক মানচসক হাসপাতারি র্চন্দ্ জীর্ন পাে কেরত 
হরতা। ঈশ্বরেে অ্র ষ অ্নুগ্ররহ বসেকমটা হয়চন। 
 
বপ া চহরসরর্ সাইরকারথোচপ বকন বর্রি চনিাম, ইচন্দ্ো  মবাে এই প্ররেে জর্ারর্ 
অ্র্ য এগুরিা র্িাে বকান উপায় চিি না। হাজাে হরিও িাকচেে ইন্টােচেউ চেরত 
এরসচি আচম। জাচন, কী কেরত হরর্। 
 
“সর্র রষ আচম র্িরত িাই, প্রচ েরণে মাধযরমই একজন সাইরকারথোচপে তাে 
আসি িেয খুঁরজ পায়। প্রাথচমক উরের য যা-ই বহাক না বকন।” 
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“হযাঁ, চিক র্রিরিন। একেম চিক।” চর্ে েচিরত মাথা নারড়ন ইচন্দ্ো। 
 
ইন্টােচেউটা খাোপ হয়চন। িডমুরে কাজ কোে অ্চেেতাটা র্াড়চত সুচর্ধা চহরসরর্ 
কাজ করেরি আমাে জরনয। ইচন্দ্ো র্রিন, মাত্রাচতচেি মানচসক োেসামযহীন বোচ রেে 
চনরয় কাজ কো সম্ভর্ হরর্ আমাে পরে। চকিুেণ র্ারেই জানরত পাচে বয িাকচেটা 
বপরয় ব চি। 
 
এে একমাস পে তচল্পতল্পা গুচটরয় বগ্রারেে উরের য েওনা হরয় যাই। 
 
. 
 

১.৪ 
 
জানুয়াচেে এক  ীতি চেরন বগ্রারে উপচস্থত হই আচম। র্াইরে পাতােো  ািগুরিা 
কোরিে মত োঁচড়রয় আরি। আকা  ধর্ধরর্ সাো, চকিুেরণে মরধয তুষােপাত শুরু 
হরর্। 
 
 প্ররর্ পরথে সামরন োঁচড়রয় পরকট হাতরড় একটা চস ারেট বর্ে কেিাম।  ত 
সাতচেন ধূমপান কচেচন। চনরজরক চনরজই কথা চেরয়চিিাম বয চস ারেট বিরড় বের্। 
বসটা আে পােিাম কই। চস ারেট ধচেরয় মুরখ চেিাম, চনরজে ওপে চর্েি। 
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সাইরকারথোচপেো এই ধূমপারনে আসচিটা একটু র্াঁকা বিারখই বেরখ, একজন 
বথোচপে চহরসরর্ চনরজরক এই আসচি বথরক মুি কো আমাে কারজে বেতরে পরড়। 
িাকচেে প্রথম চেরনই আমাে মুখ বথরক যারত চস ারেরটে  ন্ধ পাওয়া না যায় বসজনয 
একটা চমন্ট  াম চিচর্রয় চনিাম চকিুেণ। 
 
চকিুটা কাঁপচি আচম। যতটা না িাণ্ডায়, তাে বিরয় বর্চ  েুচিিায়। িডমুরে আমাে 
কনসািরটন্ট বকান োখিাক িাড়াই মির্য করেচিি, বগ্রারে বযা  বেয়াটা েুি হরি 
আমাে কযাচেয়ারেে জরনয। তািাড়া বগ্রারেে পচেরর্ , চর্র ষ করে প্ররফসে 
ডারয়ারমরডসরক চনরয় েৃ যতই চর্েি চিি 
 
 “বিাকটা একটু বকমন বযন। গ্রুপ বথোচপ চনরয় বর্  চকিু কাজ করেরিন। বফাকরসে 
সারথও কাজ করেরিন চকিুচেন। আচ ে ে রক হাটবরফাডব ায়ারে চর্কল্প বেষজ চিচকৎসা 
চনরয়  রর্ষণা করেচিরিন। চকন্তু অ্থবশনচতক চর্রর্িনায়, চর্র ষ করে এখনকাে চেরন 
এরকর্ারেই অ্িি…” এক মুহূতব ইতস্তত কোে পে  িা নাচমরয় বনয় বস। “বতামারক 
েয় বেখারনাে বিষ্টা কেচি না, চথও। চকন্তু গুজর্ কারন এরসরি বয জায় াটা র্ন্ধ করে 
বেয়া হরর্। হয়রতা িয় মাস পরেই বতামারক নতুন িাকচে খুঁজরত হরর্…এগুরিা জানাে 
পরেও চসোি র্েিারর্ না?” 
 
“না,” েেতাে খাচতরে ইতস্ততাে অ্চেনয় করে র্িিাম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

36 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

মাথা োঁকায় কনসািরটন্ট। “চনরজে পারয় চনরজই কুড়াি মােরি। চকন্তু চসোি বযরহতু 
চনরয়ই চনরয়রিা…”। 
 
তারক অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে র্যাপারে চকিু র্চিচন আচম। তাে চিচকৎসাে জরনযই বয 
বগ্রারে বযা  চেচি এটা বিরপ চ রয়চি ইরি করেই। হয়রতা রু্চেরয় র্িরতও পােতাম। 
অ্যাচিচসয়াে সারথ কাজ কেরি েচর্ষযরত ঘটনাটা চনরয় র্ই চিখরত পােরর্া র্া বকান 
জানবারি বপপাে পাচি  হরর্; তরু্ও বেখা বযত, আমাে েুি ধেরি বস। হয়রতা চিকই 
র্িচিি। চকিুচেরনে মরধযই জানরত পােরর্া। 
 
চস ারেট চনচেরয় চনরজরক চকিুটা ধাতস্ত করে বেতরে প্ররর্  কচে। 
 
এডর ারয়ে হাসপাতারিে সর্রিরয় পুেরনা অ্ং টায় বগ্রারেে অ্র্স্থান। িাি ইরট বতচে 
চেরক্টাচেয়ান নক াে চর্ াি মূি োিানটাে র্াইরে অ্রনক আর ই র্াড়চত চকিু ের্ন 
জুরড় বেয়া হরয়রি। েয বগ্রাে এই চর্ াি কমরেরক্সে একেম মাোমাচে। বেতরেে 
র্াচসন্দ্াো বয খুর্ একটা সুচর্ধাে নয় বসটা বর্াো যারর্ র্াইরেে সাচে সাচে চসচসচটচে 
কযারমো বেরখ। চেচসপ রন অ্র্ য বিষ্টা কো হরয়রি স্বাোচর্ক একটা পচেরর্  ফুচটরয় 
বতািাে। নীি েরঙে র্ড় করয়কটা কাউি আে বেয়ারি বোচ রেে আঁকা চকিু িচর্ ব াো 
পারি বসখারন। সুেচেত সাইচকয়াচিক ইউচনট বতা নয়, বযন র্াচ্চারেে চকন্ডাে ারডবন। 
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িম্বা একজন বিাক উেয় হরিা আমাে পার । বহরস হাত র্াচড়রয় চেি। চনরজে নাম 
র্িি ইউচে, বগ্রারেে বহড সাইচকয়াচিক নাসব। “বগ্রারে আপনারক স্বা তম। েুিঃচখত, 
আচম র্ারে আে বকউ আরসচন আপনারক স্বা ত জানারত।” 
 
ইউচেে র্য়স িচির ে বকািায়, বেখরত শুনরত োরিাই, বপটারনা  েীে। কারিা িুি, 
 িাে কারি কিারেে চনি বথরক উঁচক চেরি একটা টযাটু। তামাক আে আফটাের রেে 
কড়া  ন্ধ নারক এরস িা রিা। “সাত র্িে আর  িাটচেয়া বথরক এখারন আচস আচম। 
তখন অ্র্ য একেমই ইংরেচজ জানতাম না, চকন্তু এক র্িরেে মরধয আয়ত্ত করে 
বফচি।” 
 
“োরুণ।” 
 
“আসরি ইংরেচজ সহজ একটা োষা। িাটচেয়ারন কথা র্িাে বিষ্টা কেরিই রু্েরর্ন।” 
 
বহরস বকামরড় বোিারনা িাচর্ে ব ািাে চেরক হাত র্াড়ারিা বস। বসখান বথরক এক বসট 
িাচর্ বর্ে করে আমাে হারত চেি। “রুমগুরিাে জরনয এগুরিা িা রর্ আপনাে আে 
ওয়ারডব প্ররর্র ে জরনয চকিু বকাড আরি।” 
 
“অ্রনক িাচর্ বতা এখারন। িডমুরে এতগুরিা চনরয় ঘুেরত হরতা না।” 
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“আসরি চনোপত্তা র্যর্স্থা চকিুটা বজােোে কো হরয়রি কচেন ধরে। চর্র ষ করে 
বেফাচন কারজ বযা  বেয়াে পে বথরক।” 
 
“বেফাচন বক?” 
 
জর্ারর্ চকিু না র্রি চেচসপ ন বডরস্কে বপিরনে অ্চফস বথরক বর্চেরয় আসা একজরনে 
চেরক ই াো কেরিা ইউচে। 
 
মাে িচির ে এক কযাচেচর্য়ান নােী, মাথায় বিাট করে িাঁটা িুি। “আচম বেফাচন 
িাকব। বগ্রারেে মযারনজাে।” 
 
মুরখ একটা কােি হাচস েুচিরয় বেরখ আমাে সারথ কেমেবন কেরিা বস। মরন হরি 
বযন এখারন আমাে উপচস্থচত তাে চিক পিন্দ্ হরি না। 
 
“এই ইউচনরটে মযারনজাে চহরসরর্ চনোপত্তাে র্যাপারে বকান িাড় চেরত োচজ নই 
আচম। বোচ  আে োফ, েুই পেরক চনোপে োখাই আমাে োচয়ত্ব।” আমাে হারত 
একটা বিাট যন্ত্র ধচেরয় চেি বস-পারসবানাি অ্যাটাক অ্যািামব। “এটা সর্সময় সারথ সারথ 
োখরর্ন। মরন থারক বযন।” 
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চজ, মযাডাম, র্িা বথরক খুর্ কষ্ট করে আটকািাম চনরজরক। বেফাচনরক সন্তুষ্ট োখাই 
রু্চেমারনে কাজ হরর্। এে আর ও করিাে ওয়াডব মযারনজােরেে বেরত্র এই পন্থা 
অ্র্িম্বন করেচি, এমন চকিু কো যারর্ না যারত তাো চর্ো েজন হয়। 
 
“আপনাে সারথ পচেচিত হরয় খুচ  হিাম, বেফাচন।” মুরখ একটা হাচস ফুচটরয় বেরখচি 
আর  বথরকই। 
 
জর্ারর্ বেফাচন অ্র্ য হাসরিা না। “ইউচে আপনারক আপনাে অ্চফস বেচখরয় চেরর্।” 
হনহন করে বসখান বথরক িরি ব ি বস। 
 
“আসুন আমাে সারথ,” র্িি ইউচে। 
 
তাে বপিন বপিন ওয়ারডবে প্ররর্ পরথে সামরন এরস োঁড়ািাম। একটা র্ড় চেরিে 
বতচে েেজা। ওটাে পার ই বমটাি চডরটক্টে হারত োঁচড়রয় আরি একজন চসচকউচেচট 
 াডব। 
 
আমাে চেরক তাকারিা ইউচে। “আপনাে চনিয়ই চনয়ম কানুন জানাই আরি। ধাোরিা 
র্া এমন বকানচকিু চনরয় বেতরে যাওয়া যারর্ না যা অ্স্ত্র চহরসরর্ র্যর্হােরযা য।” 
 
“িাইটােও বনয়া যারর্ না।”পরকট হাতরড় আমাে িাইটােটা বর্ে করে চনি  াডব। 
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“েুিঃচখত, েুরি চ রয়চিিাম ওটাে কথা।” 
 
ওে বপিন বপিন যার্াে ই াে কেরিা ইউচে। “আপনাে অ্চফস বেচখরয় বেই, িিুন। 
অ্নয সর্াই কমুযচনচট চমচটংরয় ব রি, তাই এত িুপিাপ।” 
 
“আচমও যারর্া?” 
 
“চমচটংরয়?” অ্র্াক মরন হরিা ইউচেরক। “আর  একটু গুচিরয় চনন সর্চকিু, নাচক?” 
 
“আে গুচিরয় বনয়াে চক আরি? পরে সময় চেরত পােরর্ন না?” 
 
কাঁধ োঁকারিা ইউচে। “আপনাে বযমনটা ইরি। িিুন তাহরি।” 
 
বর্  করয়কর্াে কচেরডাে র্েরি আে তািা বেয়া েেজা বখািা-র্রন্ধে পে উপচস্থত 
হিাম  িরর্য। খুর্ বর্চ  পচেিযবাে বয র্ািাই বনই, তা স্পষ্ট। পরিস্তাো খরস পড়রি 
জায় ায় জায় ায়, িুনকাম উরি ব রি অ্রনক আর ই। র্াতারস ব ওিাে  ন্ধ। 
 
“বেতরেই আরি সর্াই,” র্ন্ধ েেজাে র্াইরে োঁচড়রয় র্িি ইউচে। 
 
“চিক আরি, ধনযর্াে।” 
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এক মুহূরতব বথরম চনরজরক বতচে করে চনিাম। এেপে েেজা বিরি পা োখিাম 
বেতরে। 
 
. 
 

১.৫ 
 
িম্বা একটা ঘরে অ্নুচেত হরি কমুযচনচট চমচটং। ঘেটাে জানািায় বজিখানাে মত পুরু 
 ােে। র্াইরে িাি ইরটে বেয়াি বেখা যারি। কচফে ঘ্রাণ বপিাম (ইউচেে আফটাে 
ব রেে  ন্ধ িাচপরয় খুর্ কম ঘ্রাণই অ্র্ য নাক অ্র্চধ বপৌঁিুরত পােরি)। বেতরে জনা 
চতচের ক মানুষ ব াি হরয় র্রস আরি। বর্চ েোর েই হারত িা অ্থর্া কচফে কাপ, 
খাচনক পেপে হাই তুিরি িুিুিুিু বিারখ। যারেে কচফ খাওয়া ব ষ তাো হারতে কাপটা 
নাড়ািাড়া কেরি অ্থর্া বসটা চেরয় চর্চেন্ন নক া কোে বিষ্টা কেরি। 
 
 সাধােণত বগ্রারেে মত মানচসক স্বারস্থযে ইনচেচটউটগুরিায় চেরন এক েু’র্াে সকরি 
এোরর্ বেখা করে। এটারক চমচটংও র্িরত পারেন, আর্াে গ্রুপ বথোচপ বস নও র্িরত 
পারেন। ইউচনরটে যার্তীয় কাযবক্রম অ্থর্া বোচ রেে চর্ষয়াচে চনরয়ও চর্স্তাচেত আিাপ 
হয় এখারন। প্ররফসে ডারয়ারমরডরসে োষায় বোচ ো চনরজরেে চিচকৎসায় যারত 
স্বতিঃসূ্ফতবোরর্ অ্ং গ্রহণ কেরত পারে এর্ং সরিতন হরত পারে, বসটােই একটা প্ররিষ্টা 
এই চমচটংগুরিা। তরর্ প্ররিষ্টাটা বয সর্সময় সফি হয়, তা র্িা যারর্ না। গ্রুপ বথোচপ 
চর্ষরয় পূর্ব অ্চেেতাে েরুণ চম, ডারয়ারমরডস র্োর্েই চমচটং র্া গ্রুপ ওয়ারকবে েি। 
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নাটরকে কু ীির্ো বযেকম মরঞ্চে সামরন জরড়া হওয়া বিাকরেে উপচস্থচতরত কাজ 
করে মজা পায়, প্ররফসে ডারয়ারমরডরসে বেরত্রও একই কথা প্ররযাজয। এমনচক 
আমারক স্বা ত জানারনাে জরনয তাে উরি োঁড়ারনাে েচিে মরধযও চকিুটা নাটুরকপনা 
খুঁরজ বপিাম। হাত র্াচড়রয় আমারক সামরন এর ারনাে ই াো কেরির্ চতচন। 
 
“চথও। এরস পরড়রি তাহরি। র্রসা আমারেে সারথ।“ 
 
 কথাে েচিরত খাচনকটা চগ্রক টান, তরর্ সহরজ ধো যারর্ না। চত্র  র্িরেে বর্চ  
ইংিযারন্ড থাকাে কােরণ টানটা হাচেরয়ই বযরত র্রসরি। র্য়স সত্তরেে বকািায় হরিও 
বিহাোে সুে বন োর্টা মুরি যায়চন। র্েং কম র্য়চস হঁিরড়পাকা বিরিরমরয়রেে 
অ্চের্যচিে সারথ চমরি যায় তাে অ্চের্যচি। বযন সাইচকয়াচিে নন, ো রন-োচগ্নরেে 
পিরন্দ্ে মামা। তরর্ বোচ রেে বেখার ানাে র্যাপারে চকন্তু বকান  াচফিচত বনই তাে, 
সকারি ইউচনরটে চিনােরেে আর  িরি আরসন চতচন। এেপে নাইট চ ফট িািু 
হর্ােও বর্  চকিুেণ পে অ্র্চধ থারকন, মারে মারে বতা োতটা অ্চফরসে কাউরি 
শুরয়ই কাচটরয় বেন। েু’র্ারেে চডরোচসব চম. ডারয়ারমরডরসে জরনয বগ্রােই সর্রিরয় র্ড় 
অ্র্িম্বন। 
 
 “এখারন র্রসা, চনরজে পার ে খাচি বিয়ােটাে চেরক ইচিত কেরিন প্ররফসে। “র্রসা, 
র্রসা, র্রসা।” 
 
তাে কথা অ্নুযায়ী র্রস পড়িাম বসখারন। 
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বর্  আগ্রহ চনরয় আমারক সর্াে সারথ পচেিয় কচেরয় চেরিন ডারয়ারমরডস। “আমারেে 
নতুন সাইরকারথোচপরেে সারথ পচেচিত হও সর্াই। চথও বফর্াে! আমাে মতন 
বতামোও ওরক বগ্রাে পচের্ারে আপন করে” 
 
 ডারয়ারমরডরসে পচেিয় সম্ভাষণ িিাে ফাঁরক আমাে বিাখ অ্যাচিচসয়ারক খুঁজরত 
িা রিা। চকন্তু বকাথাও বেখিাম না তারক। ঘরে একমাত্র প্ররফসে ডারয়ারমরডসই সুযট-
টাই িাচপরয় এরসরিন, র্াচকরেে পেরন হাফহাতা  াটব র্া ব চি। বেরখ বর্াো মু চকি 
বয বক বোচ  আে বক োফ। 
 
করয়কজন অ্র্ য আমাে পূর্বপচেচিত, বযমন-চক্রচেয়ান। িডমুরে থাকরত ওে সারথ 
পচেিয় হরয়চিি। বিহাোয় ো চর্ বখরিায়াড়রেে মতন রুেতা (আসরিও ো চর্ বেয়াে 
চিি বস), বথর্ড়ারনা নাক আে মুখেচতব োচড়। অ্রনরকে বিারখই হয়রতা তারক সুে বন 
বিকরর্। আচম িডমুরে বযা  বেয়াে চকিুচেরনে মরধযই ওখান বথরক িরি আরস বস। 
চক্রচেয়ানরক কখরনাই খুর্ একটা োরিা িার চন আমাে, তরর্ সচতয কথা র্িরত তাে 
সারথ খুর্ বর্চ চেন কাজও কচেচন, তাই চিকমরতা চিচন এটাও র্িা যারর্ না। 
 
ইন্টােচেউরত ইচন্দ্োে সারথ পচেিয় হরয়চিি। আমাে চেরক তাচকরয় চমচষ্ট করে 
হাসরিন একর্াে, ব াটা েিটাে মরধয একমাত্র তাে আিচেকতাে মরধযই বকান খাে 
বনই। বোচ রেে বর্চ েো ই বিাখ পাচকরয় তাচকরয় আরি আমাে চেরক, েৃচষ্টরত 
অ্চর্শ্বাস। আসরি তারেে বয ধেরণে  ােীচেক, বযৌন র্া মানচসক চনযবাতরনে মরধয চেরয় 
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বযরত হরয়রি, তারত এ ধেরণে আিেণই কাময। আমারক পুরোপুচে েেসা করে উিরত 
বর্  চকিুটা সময় িা রর্। আরেকটা র্যাপাে, বোচ রেে সর্াই নােী। অ্রনরকেই 
 েীরেে নানােকরমে েতচিহ্ন। এটা স্পষ্ট বয বগ্রারে আসাে আর  কষ্ট সহয কেরত 
হরয়রি তারেে। আে বসই যন্ত্রনা এতটাই প্রর্ি বয মানচসক স্বাস্থয বেরঙ পরড়রি 
পুরোপুচে। েুচর্বষহ অ্তীরতে িাপ তারেে প্ররতযরকে বিহাোয় একেম পচেস্কাে। 
 
চকন্তু অ্যাচিচসয়া বর্রেনসন? বস বকাথায়? আরো একর্াে ঘরে উপচস্থত সর্াে ওপরে 
নজে রু্িািাম, চকন্তু খুঁরজ বপিাম না তারক। এেপে হিাৎই আচর্ষ্কাে কেিাম বয 
আমাে উরটাচেরক র্রস থাকা মানুষটাই অ্যাচিচসয়া। এতেণ তাে চেরকই তাচকরয় 
চিিাম। 
 
চিনরত পাচেচন কােণ অ্নযরেে বিরয় তারক আিাো কোে বকান উপায় বনই। 
 
বিয়ারে জুরু্থুরু্ হরয় র্রস আরি অ্যাচিচসয়া। কড়া চসরডচটে বেয়া হরয়রি তারক, 
চনচিত। হারত িারয়ে কাপ। অ্নর্েত কাঁপুচনে কােরণ চনয়চমত চর্েচতরত বসখান বথরক 
িা পড়রি বমরেরত। উরি চ রয় তাে কাপটা বসাজা করে বেয়া বথরক চনরজরক 
আটকািাম। পাচেপাচশ্ববরকে বকান হু ই বনই তাে। আচম যচে কাজটা কচেও, চকিু 
রু্েরত পােরর্ র্রি মরন হয় না। 
 
তাে অ্র্স্থা বয এতটা খাোপ হরর্ তা ধােণা কচেচন। আর ে বসৌন্দ্রযবে চকিুটা িাপ 
অ্র্ য এখনও চর্েযমান।  াঢ় নীি বিাখ, চনখুঁত  ড়রনে বিহাো। তরর্ বসগুরিা িাচপরয় 
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বিারখ পড়রর্ এরিারমরিা িাি, বনাংো িুি। হারতে নখগুরিা র্াের্াে চিরর্ারনাে কােরণ 
চর্শ্রী বেখারি। েু কচিে েতচিহ্নগুরিা প্রায় চমচিরয় বযরত র্রসরি। অ্যািরসচেস 
িচর্টায় এই েতেুরটা একেম স্পষ্ট। এক মুহূরতবে জরনযও থামরি না তাে হারতে 
কাঁপুচন, চসরডচটে োর ে পাশ্ববপ্রচতচক্রয়া। চনিয়ই চেরস্পচেরডান আে অ্নযানয 
অ্যাচন্টসাইরকাচটক ঔষধ খাওয়ারনা হরি তারক। বোিা মুরখে বেতরে িািা জরম 
একাকাে। এটাও ঔষরধে পাশ্ববপ্রচতচক্রয়া। 
 
এসময় বখয়াি হরিা, আমাে চেরক তাচকরয় আরিন ডারয়ারমরডস। অ্যাচিচসয়াে বথরক 
েৃচষ্ট সচেরয় তাে চেরক চফেিাম। “আমাে মরন হয় চনরজে পচেিয় তুচম চনরজই 
সর্রিরয় োরিা করে চেরত পােরর্, চথও।” মুরখ মৃেু হাচস ফুরটরি তাে। “চকিু র্িরর্ 
না?” 
 
 “ধনযর্াে,” মাথা নাড়িাম একর্াে। “আসরি নতুন করে খুর্ বর্চ  চকিু বযা  কেরর্া 
না। শুধু এটুকু র্িরত পাচে, এখারন বযা  চেরত বপরে খুচ  আচম। বসই সারথ চকিুটা 
নােবাসও র্রট। সর্াে সারথ োরিামরতা যারত পচেচিত হরত পাচে, চর্র ষ করে 
বোচ রেে সারথ-বসই বিষ্টা কেরর্া। আচম-” 
 
এসময় হিাৎ  ব্দ করে েেজা খুরি যাওয়ায় বথরম বযরত হরিা আমারক। প্রথরম 
োর্িাম, উরটাপাটা বেখচি। েুরটা বিাখা িাচি চনরয় চর্ ািরেহী এক বেতয বেতরে 
প্ররর্  করেরি। হাত ওপরে তুরি ও েুরটা সামরন িুঁরড় চেি বস। মরন হরিা আমারেে 
 ারয়ে ওপরে এরস পড়রর্, তরর্ ব ষরম  বসেকম চকিু ঘটরিা না। িরক্রে মােখারন 
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এরস পড়রিা িাচিেুরটা। চিৎকাে করে উিরিা বোচ রেে একজন। োরিামরতা বখয়াি 
কোে পে রু্েরত পােিাম ওগুরিা আসরি সাধােণ িাচি নয়, চর্চিয়াডব বখিাে িম্বা 
িচড়রকই বেরঙ েু’টুকরো কো হরয়রি। 
 
চর্ ািরেহী মচহিা চনচিত এখানকাে বোচ । বিহাো বেরখ মরন হরি। তুকবী। র্য়স 
িচির ে আ পার । “ো  িার  আমাে।  ত এক সপ্তাহ ধরে এটা বেরঙ পরড় আরি! 
কী র্াি করেন আপনাো?” 
 
“েেোরর্ কথা র্রিা, এচিফ।” ডারয়ারমরডরসে কন্ঠস্বে একেম স্বাোচর্ক। “আর  
আমো আিাপ কেরর্া, বতামারক আরেৌ এত বেচে করে কমুযচনচট চমচটংরয় বযা  বেয়াে 
অ্নুমচত বের্ চক না বস চর্ষরয়। এেপে চর্চিয়ারডবে পুি চকউ চনরয় কথা র্িা যারর্।” 
বিারখ প্রে চনরয় আমাে চেরক তাকারিন চতচন। “বতামাে চক মরন হয় চথও?” 
 
চকিুটা সময় চনিাম কথা র্িাে আর । “সময়ানুর্চতবতা সর্সময়ই জরুচে। তািাড়া 
চমচটংরয় সময়মরতা আসরি-” 
 
 “বযমনটা তুচম এরসরিা আজরক?” িরক্রে অ্নযপা  বথরক একজন র্রি উিরিা। 
 
চক্রচেয়ারনে কণ্ঠস্বেটা চিনরত অ্সুচর্রধ হরিা না আমাে। চনরজে বকৌতুরক চনরজই 
বহরস উিরিা বস। 
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মুরখ বজাে করে একটা হাচস ফুচটরয় এচিরফে চেরক তাকািাম। “চিক র্রিরি ও, আজ 
সকারি আচমও বেচে করে এরসচি। সুতোং আমারেে েু’জরনে জরনযই একটা চ ো 
হরত পারে ব াটা চর্ষয়টা।” 
 
“এসর্ চক র্িরিা?” এচিফ চজরেস কেরিা। “আমারক োন বেয়াে তুচম বক?” 
 
“এচিফ। েেোরর্ কথা র্রিা,” আর্ারো র্িরিন ডারয়ারমরডস। “আর্ারো বতামারক 
টাইম-আউরট পািারত র্াধয করোনা আমরক। িুপিাপ র্রসা।” 
 
োঁচড়রয়ই েইরিা এচিফ। “আে পুি চকউটাে চক হরর্?” 
 
প্রেটা ডারয়ারমরডরসে উরের য কো হরিও উত্তরেে জরনয আমাে চেরক তাকারিন 
প্ররফসে। 
 
“এচিফ, আচম রু্েরত পােচি, আপচন িাচিটা বেরঙ যাওয়ায় বের  আরিন। তাে বিারখে 
চেরক তাকািাম। “িাচিটা বয বেরঙরি বস-ও চনিয়ই বকান কােরণ বের  চ রয়চিি। 
এেকম একটা ইনচেচটউ রন োর ে র্যাপােটা আমো চকোরর্ পােস্পচেক বর্াোঁপড়াে 
মরধয চেরয় সামিারর্া, বসটাই মুখয চর্ষয়। তাহরি এ মুহূরতব আমো ো  চনরয় চকিুেণ। 
কথা র্চি? র্সুন, নাচক?” 
 
চর্েি হরিও চিকই র্রস পড়রিা এচিফ। 
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সন্তুষ্ট েচিরত মাথা নাড়রিন ইচন্দ্ো। এেপে বোচ রেে সারথ ো  চর্ষরয় আরিািনা 
শুরু কেিাম আমো েুজন। তারেে প্ররতযরকে অ্নুেূচত চনরয় আিাো আিাো কথা 
র্িিাম চকিুেণ। েুজরনে জুচটটা খাোপ হরিা না। ডারয়ারমরডস বয জহুচে বিারখ 
আমারক যািাই কেরিন, বসটা স্পষ্ট রু্েরত পােচি। তারকও সন্তুষ্টই মরন হরিা। 
 
একর্াে অ্যাচিচসয়াে চেরক তাকািাম। অ্র্াক হরয় বখয়াি কেিাম বয বস-ও আমারকই 
বেখরি। নাহ, েুি র্িিাম। আসরি আচম বযখান র্রস আচি, তাে েৃচষ্ট বসচেরকই। 
চনচেবষ্ট বকানচকিুে প্রচত মরনারযা  বেয়াে মত অ্র্স্থায় এ মুহূরতব বনই বস। বিারখ 
র্োর্রেে মতনই  ূনয েৃচষ্ট। 
 
অ্যাচিচসয়াে পচেচিত বিারকো সর্সময়ই র্রি এরসরি, আর  কী েকম িটপরট আে 
উেীপনায় েেপুে চিি বস। এখন বকউ যচে আমারক এই হরতযােম মানুষটারক বেচখরয় 
র্রি বয তাো একই র্যচি, তাহরি বসটা চর্শ্বাস কোটা কষ্ট হরর্ বর্চক। বগ্রারে আসাে 
চসোিটা একেম চিক চিি, এটা বসই মুহূরতবই পচেস্কাে রু্েরত পােিাম। সর্ 
অ্চনিয়তা েূে হরয় ব ি। যত দ্রুত সম্ভর্ অ্যাচিচসয়াে চিচকৎসাে োচয়ত্ব চনরত হরর্ 
আমারক। 
 
সময় নষ্ট কোে বকান সুরযা  বনই। সচতযকারেে অ্যাচিচসয়া হাচেরয় ব রি। 
 
আে তারক খুঁরজ বর্ে কেরর্া আচম। 
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99 
১.৬ 

 
প্ররফসে ডারয়ারমরডরসে অ্চফসটা হাসপাতারিে সর্রিরয় পুেরনা এর্ং জোজীণব অ্ংর  
অ্র্চস্থত। বকাণায় বকাণায় েুি আে মাকড়সাে জাি। কচেরডারেে েুরটা র্াচত বকানমরত 
জ্বিরি বকর্ি। েেজায় িকিক কোে চকিুেণ পে বেতে বথরক তাে কণ্ঠস্বে বেরস 
এরিা। 
 
“বেতরে এরসা।” 
 
হাতি বঘাোরত  ব্দ করে খুরি ব ি েেজাটা। ধক করে প্রথরমই নারক এরস িা রিা 
বেতরেে অ্দু্ভত  ন্ধ। ব াটা হাসপাতারিে র্াচক অ্ংর ে িাইরত একেম চেন্ন। 
অ্যাচন্টরসচিক র্া চিরিে ঘ্রারণে বকান র্ািাই বনই। র্েং অ্রকবস্ট্রা চপরট নানােকম 
র্ােযযরন্ত্রে চমর রি বযেকম  ন্ধ হয়, বসেকম। বেতরেে আরধা অ্ন্ধকারে বিাখ সরয় 
আসরত চকিুটা সময় িা রিা। চর্ াি চপয়ারনাটা বেরখ থমরক ব িাম আর্ারো। আে 
যা-ই বহাক, হাসপাতারি এ েকম চকিু আ া কচেচন। চর্ টােও বর্চ  চমউচজক েযান্ড 
িচড়রয় চিচটরয় োখা ঘেটাে আনারি কানারি। একটা বটচর্রি  াো করে োখা হরয়রি 
স্বেচিচপে কা জ, আরেকটু হরিই চসচিং বিাঁরর্। অ্নয বটচর্িটায় ব াো পারি 
োরয়াচিন, ওরর্া আে একটা র্াঁচ । বসগুরিাে পার  কারিে বফ্র্রমে চর্ াি হাপবটা 
আসরিও ে বনীয়। 
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মুখ হা করে তাচকরয় থাকিাম চকিুেণ। 
 
বহরস উিরিন ডারয়ারমরডস। “র্ােযযন্ত্রগুরিা বেরখ খুর্ অ্র্াক হরয়রি, না?” বডরস্কে 
বপিরন র্রস আরিন প্ররফসে। 
 
“এগুরিা সর্ আপনাে?” 
 
“হযাঁ। সচিত আমাে  খ র্িরত পারো। নাহ,  খ না, বন া।” নাটকীয় েচিরত একর্াে 
র্াতারস হাত নাড়রিন চতচন। এটা বয তাে একটা অ্েযাস, তা রু্রে ব চি। অ্রকবস্ট্রাে 
পচেিািক বযেকম হাত নারড়, চিক বতমচন বয বকান কথা সহজোরর্ ফুচটরয় বতািাে 
জরনয অ্িেচিে সহায়তা বনন ডারয়ারমরডস। “একটা  রখে সং ীরতে েি আরি 
আমাে, বয বকউ বযা  চেরত পারে েিটায়। োফ, বোচ  সর্াে জরনয েেজা বখািা। 
সচিত হরি চিচকৎসাে সর্রিরয় বমােম হাচতয়াে,” এটুকু র্রি থামরিন প্ররফসে, 
পেেরণই  ারনে সুরে র্রিন, “সর্রিরয় চহংস্র প্রাণীটারকও  াি করে তুিরত পারে 
সচিত, চক র্রিা?” 
 
“চিক র্রিরিন।” 
 
“হুম।” আমাে চেরক চকিুেণ তাচকরয় থাকরিন ডারয়ারমরডস। “পারো নাচক?” 
 
“চক পাচে?” 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
“বকান চকিু র্াজারত?” 
 
মাথা কঁকািাম। “সচিত চর্ষরয় চর্র ষ ‘অ্ে’ আচম। বিাটরর্িায় সু্করি থাকরত 
করয়কচেন বেকডবাে র্াচজরয় বেরখচিিাম, ওটুকুই।” 
 
“তাহরি বতা স্বেচিচপ পড়রত পারো? বসটাও কম চক। োরিা। বয বকান একটা র্ােযযন্ত্র 
বর্রি নাও, আচম র্াজারনা ব খারর্া বতামারক।” 
 
বহরস আর্ারো মাথা োঁকািাম। “আসরি আমাে বধযবয একেমই 
 
“তাই নাচক? সাইরকারথোচপে চহরসরর্ বধরযবযে বকান কমচত থাকরি চকন্তু িিরর্ না। 
জারনা, তরুণ র্য়রস আচম অ্চনিয়তায় েু তাম বয বপ া চহরসরর্ বকানটা বর্রি বনরর্া। 
সং ীতচ ল্পী, ধমবযাজক নাচক ডািাে?” আর্ারো হাসরিন ডারয়ারমরডস। “আে এখন 
বেরখা, একইসারথ চতনটা কাজই কেরি।” 
 
“তা র্রট।” 
 
“তুচম জারনা”–মহুরতবে মরধয কথাে চর্ষয়র্স্তু পারট বফিরিন চতচন-”ইন্টােচেউরয়ে পে 
বগ্রারে বতামারক চনরয়া  বেয়াে র্যাপারে িূড়াি চসোিটা চকন্তু আমােই চিি। বতামাে 
পরে বর্   িোরর্ই কথা র্রিচিিাম। বকন জারনা? র্িরত সমসযা বনই-বতামাে মরধয 
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চনরজে িায়া খুঁরজ বপরয়চি আচম, চথও। বক জারন, হয়রতা করয়ক র্িরেে মরধয বেখা 
যারর্ বগ্রাে তুচমই পচেিািনা কেরি।” একটা েীঘবশ্বাস বর্চেরয় এরিা তাে রু্ক চিরে। 
“যচে ততচেন বটরক আেচক প্রচতোনটা।” 
 
“আপনাে সরন্দ্হ আরি বস র্যাপারে?” 
 
“বোচ ে সংখযা খুর্ একটা বর্চ  না। বস তুিনায় োফ প্রিুে। িারেে সারথ চমরি 
আমো বিষ্টা কেচি খেি যতটা সম্ভর্ কচমরয় আনাে। রু্েরত পােরিা চক র্িচি? 
সার্বেচণক তোেচক কো হয় আমারেে প্রচতটা পেরেপ। এেকম পচেচস্থচতরত চক আে 
চিচকৎসাে কাজ িাচিরয় যাওয়া যায়, র্রিা? উইচনকট একটা কথা র্রিচিি না? বয 
ের্রনে বিারকো চনরজোই আগুন বনোরত র্যস্ত, তাো চকোরর্ অ্রনযে সাহাযয কেরর্?” 
িাি েচিরত মাথা োঁকারিন ডারয়ারমরডস, হিাৎই বযন র্য়স বর্রড় ব রি তাে। এেপে 
কণ্ঠ খারে নাচমরয় ষড়যন্ত্রীরেে মতন চফসচফচসরয় র্িরিন। “আমাে ধােণা ইউচনট 
মযারনজাে বেফাচন িাকব বগ্রাে র্ন্ধ করে বেয়াে পরে। িাে বথরকই চকন্তু বর্তন বেয়া 
হয় তারক। বখয়াি কেরি তুচম চনরজই র্যাপােটা রু্েরত পােরর্।” 
 
বকন বযন মরন হরিা প্ররফসে ডারয়ারমরডস একটু বর্চ ই েুচিিা কেরিন র্যাপােটা 
চনরয়। চকন্তু চতচন বয অ্র্স্থারন আরিন, এেকমটা হরতই পারে। ইরি করেই িুপ 
থাকিাম চকিুেণ, েুি চকিু র্রি তাে বমজাজ চর্ রড় চেরত িাচি না। একটু পে মুখ 
খুিিাম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

53 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

“অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে চকিু প্রে চিি আমাে।” 
 
“অ্যাচিচসয়া বর্রেনসন?” অ্দু্ভত েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিন ডারয়ারমরডস। “ওে 
র্যাপারে চক?” 
 
“তারক চকেকম বথোচপ বেয়া হরি বসসম্পরকব বকৌতূহিী আচম। আিাো করে বথোচপ 
বেয়া হয় তারক?” 
 
“না” 
 
“বকান কােণ আরি?” 
 
“বসই বিষ্টা কো হরয়চিি, চকন্তু সরিাষজনক ফিাফি না পাওয়ায় র্ন্ধ করে বেয়া হয়।” 
 
“বকন? বক বেখরতা ওরক? ইচন্দ্ো?” 
 
“না।” মাথা োঁকারিন ডারয়ারমরডস। “আচম চনরজই বেখতাম অ্যাচিচসয়ারক।” 
 
“ওহ আিা। চক হরয়চিি?” 
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উোসীন েচিরত কাধ নাড়রিন প্ররফসে। “আমাে অ্চফরস আসরতা না বস, তাই র্াধয 
হরয় আচমই তাে রুরম যাই। ব াটা বস রনে পুরোটা সময় চকিু না র্রি চর্িানায় র্রস 
জানািা চেরয় র্াইরে তাচকরয় থারক। কথা বতা র্রিইচন, একর্ারেে জরনয আমাে চেরক 
তাকায়ওচন।” হতা  েচিরত হাত নাড়রিন চতচন। একসময় মরন হয় পুরো র্যাপােটাই 
সময় নষ্ট।” 
 
 সায় বেয়াে েচিরত মাথা নাড়িাম। “আিা, এমনটাও বতা হরত পারে 
 
 “চক?” বকৌতূহিী েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিন ডারয়ারমরডস। “চনচিবধায় র্রিা।” 
 
“এটাও বতা হরত পারে বয অ্যাচিচসয়া হয়রতা ব  রর্ে বকান িচেরত্রে সারথ আপনাে 
চমি খুঁরজ বপরয়রি। এমন বকান িচেত্র যাে সামরন মুখ খুিরত েয় বপরতা বস। র্ার্াে 
সারথ তাে সম্পকব বকমন চিি, এটা অ্র্ য আচম জাচন না। চকন্তু…” 
 
মুরখ বিাট একটা হাচস এরক আমাে কথা শুনরিন ডারয়ারমরডস, বযন বকৌতুরকে মজাে 
অ্ং টা ব ানা অ্রপোয় আরিন। চকন্তু বতামাে মরন হরি বয তুিনামূিক কম র্য়চস 
কারো সামরন হয়রতা মুখ খুিরর্ বস? বযমন…তুচম? বতামাে ধােণা তুচম ওরক সাহাযয 
কেরত পােরর্, চথও? ওরক এই ে া বথরক উোে কেরত পােরর্? আর্ারো কথা র্িারত 
পােরর্?” 
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“উোে কেরত পােরর্ চক না বসটা চিক র্িরত পােচি না, চকন্তু তারক আসরিও সাহাযয 
কেরত িাই আচম। অ্িত বসই বিষ্টাটুকু কোে সুরযা  বপরি োরিা হরতা।” 
 
 মুরখে হাচসটা এখনও অ্টুট আরি ডারয়ারমরডরসে। “তুচমই প্রথম ওরক সুস্থ কোে স্বপ্ন 
বেরখাচন। আমাে চর্শ্বাস চিি, আচম হয়রতা পােরর্া, চকন্তু র্াস্তর্তা চেন্ন। অ্যাচিচসয়ারক 
একটা চনর্বাক মৎসকুমােীে সারথ তুিনা কো যায়। তারক বেরখ সর্ েে 
সাইরকারথোচপেো িুরট আসরর্ সাহাযয কোে আ ায়।” আর্ারো  ব্দ করে হাসরিন 
প্ররফসে। “র্যথবতাে চর্ষরয় এই র্য়রস আমারক বর্  কচিন একটা চ ো চেরয়রি ও। 
বতামােও হয়রতা বসই চ োটা েেকাে।” 
 
 েৃচষ্ট নাচমরয় চনিাম না ইরি করেই। “যচে আচম সফি হই, তাহরি চকন্তু চ োটা 
বপরত হরর্ না।” 
 
এর্ারে হাচসটা মুরি ব ি ডারয়ারমরডরসে মুখ বথরক। এখন তাে মরন চক িিরি, বসটা 
বর্াো মু চকি। িুপ থাকরিন চকিু সময়, এে মারে একটা চসোি চনরয় চনরিন। 
 
“তাহরি বেখা যাক চক হয়, নাচক? আর  অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা করো। তাে সারথ বতা 
বর্াধহয় পচেিয় কচেরয় বেয়া হয়চন বতামারক?” 
 
“না, এখন অ্র্চধ হয়চন।” 
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“ইউচেে সারথ এ র্যাপারে কথা র্িি। আমারক পরে চেরপাটব বেরর্।” 
 
“চিক আরি,” উরত্তজনা বিরপ র্িিাম। “বের্।” 
 
. 
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১.৭ 
 
বথোচপ রুমটা তুিনামূিক বিাট, আয়তাকাে। বজিখানাে করেে মতনই আসর্ার্পরত্রে 
র্ািাই বনই। জানািাটাও র্ন্ধ, চখি বেয়া। বিাট একটা বটচর্রিে ওপে ব ািাপী েরঙে 
চটসযর্ক্স, চনিয়ই ইচন্দ্োে কাজ। চক্রচেয়ারনে মরধয ওে বোচ রেে চটসুয বেয়াে 
বসৌজনযরর্াধটুকু আরি র্রি মরন হয় না। 
 
রুরমে প্রািীন, েঙ উরি যাওয়া বিয়াে েুরটাে একটায় র্রস পড়িাম আচম। সময় পাে 
হরি ধীরে ধীরে, চকন্তু অ্যাচিচসয়াে বেখা বনই। বর্াধহয় আসরর্ না বস, বক জারন? 
আমাে সারথ বেখা কেরত অ্স্বীকৃচত জাচনরয়রি। মানা করে বেয়াে পূণব অ্চধকাে তাে 
আরি অ্র্ য। 
 
 চকিু না করে িুপিাপ র্রস থাকরত পােিাম না বর্চ েণ। নােবাস িা রি বেতরে 
বেতরে। উরি জানািাে পার  চ রয় োঁড়ািাম। ধরিামাখা কাঁি বেে করে বকানমরত 
র্াইরেে েৃ য বেখা যায়। 
 
মূি িত্বেটা আরো চতন তিা চনরি; একটা বটচনস বকারটবে সমান, িােপার  িাি ইরটে 
বেয়াি। বর্  উঁিু হওয়ারত বেয়াি টপকারনা সম্ভর্ হরর্ না বেতরেে অ্চধর্াসীরেে 
পরে। তরর্ বকউ না বকউ বতা বিষ্টা করেচিিই চনিয়ই। বোচ রেে প্রচতচেন চর্রকরি 
চত্র  চমচনট র্াইরেে বখািা হাওয়ায় সময় কাটারনাে সুরযা  বেয়া হয়। ইরি থাকুক 
আে না থাকুক, বর্ে হরতই হরর্। তরর্ এই প্রিণ্ড িাণ্ডাে মরধয বকউ যচে বর্ে না হরত 
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িায়, তরর্ তারক বোষ বেয়া যারর্ না। বকউ একা োঁচড়রয় চর্ড়চর্ড় কেরি, আর্াে বকউ 
অ্প্রকৃচতরস্থে মতন ইতস্তত পায়িাচে কেরি িত্বরেে এক মাথা বথরক আরেক মাথা 
অ্র্চধ। যারেে অ্র্স্থা তুিনামূিক োরিা, তাো একসারথ জরড়া হরয় চস ারেট ফুকরি 
আে আড্ডা চেরি। তারেে কণ্ঠস্বে আে হাচসে  ব্দ শুনরত পাচি। 
 
এর্ারেও প্রথম ে বরন অ্যাচিচসয়ারক খুঁরজ বপিাম না। চকিুেণ বখাঁজাে পে বখয়াি 
কেিাম িত্বরেে একেম বকাণাে চেরক বেয়াি বঘঁরষ একা োঁচড়রয় আরি বস। বেরখ মরন 
হরি পাথে কঁুরে বতচে বকান মূচতব। এসময় ইউচেরক বেখিাম তাে চেরক এচ রয় 
বযরত। পার ই োঁড়ারনা নারসবে সারথ চকিুেণ কথা র্িি বস। নাসব অ্নুমচত বেয়াে 
েচিরত মাথা নাড়রি ধীে পেরেরপ অ্যাচিচসয়াে চেরক এচ রয় ব ি িাটচেয়ান বিাকটা। 
 
আচম ওরক র্রি চেরয়চি অ্যাচিচসয়ারক খুর্ বর্চ  চকিু না র্িরত। শুধু এটুকু জানারিই 
িিরর্ বয নতুন সাইরকারথোচপে তাে সারথ বেখা কেরত বিরয়রি। ইউচেরক 
চর্র ষোরর্ র্রিচি, কথাটা বযন অ্নুরোরধে সুরে র্রি। বকান প্রকাে বজাে-জর্েেচস্তে 
প্রেই আরস না। অ্যাচিচসয়ারক বেরখ অ্র্ য মরন হরি না বয বকউ ওে সারথ কথা 
র্িরি এটা রু্েরত পােরি। আর ে মতনই িায় োঁচড়রয় আরি। চকিুেণ পে উরটাচেরক 
ঘুরে হাঁটরত শুরু করে ইউচে। 
 
আসরর্ না তাহরি। ধুে, আর ই োর্া উচিৎ চিি র্যাপােটা। সময় নষ্ট হরিা শুধু শুধু। 
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চিক তখনই আমারক অ্র্াক করে চেরয় সামরন এর ারিা অ্যাচিচসয়া। একর্াে বহাঁিট 
বখরয় থমরক ব ি চকিুেরণে জরনয, তরর্ হাঁটা থামারিা না। একসময় আমাে েৃচষ্টে 
আড়াি হরয় ব ি েু’জন। 
 
তাহরি আসরি বস। চনরজরক সামিারনাে বিষ্টা কেিাম। এই মুহূতবটাে জরনযই অ্রপো 
করেচি এতচেন। মাথাে বেতরে বসই অ্ েীচে কণ্ঠস্বেটা শুনরত পাচি আর্ারো, পাত্তা 
চেিাম না। 
 
করয়ক চমচনট পে েেজায় িকিক কেরিা বকউ। 
 
 “বেতরে আসুন।” 
 
খুরি ব ি েেজাটা। ইউচেে সারথ কচেরডারে মাথা চনিু করে োঁচড়রয় আরি অ্যাচিচসয়া। 
 
“এরসরি।” উজ্জি বহরস র্িি ইউচে। 
 
 “হযাঁ, বেখরত পাচি। হযারিা, অ্যাচিচসয়া।” 
 
বকান জর্ার্ বপিাম না। 
 
“বেতরে আসরর্ন না?” 
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ইউচে তারক বেতরে বিাকাে ই াো কেরিা, তরর্  ারয় হাত চেি না একর্ারেে 
জরনযও। র্েং চফসচফচসরয় র্িি, “যাও, বেতরে চ রয় র্রসা।” 
 
চিধায় েু রি অ্যাচিচসয়া। এর্ারে মাথা তুরি তাকারিা ইউচেে চেরক। পেেরণই চসোি 
চনরয় কাঁপা কাঁপা পারয় প্ররর্  কেরিা বেতরে। িুপিাপ খাচি বিয়ােটায় এরস র্রস 
পড়রিা। বযন েীতু একটা চর্ড়ািিানা। বকারিে ওপরে োখা হাতেুরটা কাঁপরি। 
 
েেজা র্ন্ধ করে চেরত উেযত হরিও ইউচে বিৌকাি বথরক সেরিা না। “বযরত পারেন 
এখন, র্াচকটুকু আচম সামিারত পােরর্া,” চনিু স্বরে র্িিাম। 
 
ইউচেে বিহাোয় স্পষ্ট উচিগ্নতা। কারো সারথ একা থাকাটা আসরি চনোপে নয় ওে 
জরনয। আে প্ররফসে র্রি চেরয়রিন বয-” 
 
“সমসযা বনই, সর্ োয়োে আমাে।” পরকট বথরক পারসবানাি অ্যাটাক অ্যািামবটা বর্ে 
করে বেখািাম। “এটাও আরি সারথ, তরর্ িা রর্ র্রি মরন হয় না।” 
 
 অ্যাচিচসয়াে চেরক তাকািাম। বেরখ মরন হরি না বয আমারেে কথা কারন যারি তাে। 
 
 কাধ োঁকারিা ইউচে। খুর্ একটা খুচ  হয়চন বর্াোই যারি। “আচম তাহরি র্াইরেই 
োঁচড়রয় আচি, যচে হিাৎ েেকাে হয় বকান…” 
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“বসটাে বকান প্ররয়াজন বেখচি না, ধনযর্াে।” 
 
ইউচে িরি ব রি েেজা র্ন্ধ করে চেিাম। অ্যািামবটা বডরস্ক বেরখ র্রস পড়িাম 
অ্যাচিচসয়াে উরটা চেরকে বিয়ােটায়। মাথা তুিি না বস। করয়ক মুহূতব একেৃচষ্টরত 
তাচকরয় েইিাম তাে চেরক। র্োর্রেে মতনই অ্চের্যচিহীন বিহাো। হরত পারে বয 
ব াটাটাই একটা মুরখা । বসরেরত্র মুরখার ে চনরি চক আরি বক জারন। 
 
“আচম অ্রনক খুচ  হরয়চি, আপচন আমাে সারথ বেখা কেরত োচজ হরয়রিন।” উত্তরেে 
জরনয অ্রপো কেিাম চকিুেণ, যচেও জাচন বয চকিু র্িরর্ না। আমাে র্যাপারে আপচন 
যতটা না জারনন, তাে বথরক আচম আপনাে র্যাপারে অ্রনক বর্চ  জাচন। এটাই 
স্বাোচর্ক। একজন স্বনামধনয চিত্রচ ল্পীে র্যাপারে বিারক বতা জানরর্ই। আচম আপনাে 
কারজে েি।” এর্ারেও বকান প্রচতচক্রয়া বপিাম না। বিয়ারে নরড়িরড় র্সিাম। 
“প্ররফসে ডারয়ারমরডসরক আপনাে সারথ বেখা কোে র্যাপারে র্রিচিিাম, চতচনই 
র্যর্স্থা করে চেরয়রিন। োচজ হর্াে জরনয আপনারক ধনযর্াে।” 
 
আ া করেচিিাম হয়রতা সামানয মাথা নাড়রর্ বস চকংর্া বিাখ তুরি তাকারর্, চকন্তু 
বসেকম চকিু হরিা না। এর্ারে চকিুটা চিধা বিরপ র্সরিা আমাে চিরত্ত। তাে মাথায় চক 
িিরি তা োর্াে বিষ্টা কেিাম। হয়রতা এত কড়া ঔষরধে কােরণ চিকমরতা রু্েরত 
পােরি না চকিু। 
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আমাে পুেরনা বথোচপে, রুরথে কথা মরন হরিা এসময়। এেকম পচেচস্থচতরত বস চক 
কেরত? সর্সময়ই বস র্রি এরসরি বয খাোপ-োরিাে চমর রিই বতচে আমো। সুস্থ 
একজন মানুরষে একইসারথ োরিা এর্ং খাোপ পচেচস্থচতে মরধয সামিসয েো করে 
িিাে েমতা আরি। চকন্তু যাো মানচসক সমসযায় বোর  তাো এই সামিসযতাটুকু 
েোয় অ্েম। চনরজে অ্প্রীচতকে চেকগুরিাে র্যাপারে তারেে মচস্তষ্ক চকিু োর্রত িায় 
না। এক ধেরণে চডরফি বমকাচনজম র্িা যায় র্যাপােটা। অ্যাচিচসয়ারক যচে আচম 
সাহাযয কেরত িাই, তাহরি বস অ্র্রিতন মরন চনরজে কাি বথরক বয র্যাপােগুরিা 
িুরকারি তা খুঁরজ বর্ে কেরত হরর্। একমাত্র তখনই বসই োরত চিক চক ঘরটচিি 
বসটা জানা বযরত পারে। তরর্ কাজটা সময়সারপে এর্ং কচিন। 
 
সাধােণত নতুন বকান বোচ ে সারথ কাজ কো শুরু কেরি আমারেে মরধয বকান 
তাড়াহুরড়া থারক না। চিক বকান উপারয় চিচকৎসাে কাজ কেরর্া, বসসম্পরকবও আর  
বথরক বকান চসোি চনরয় সামরন এর াই না। কােণ হারত পযবাপ্ত সময় থারক। তখন 
এরক অ্পরেে সারথ কথা র্চি আমো। স্বাোচর্ক পচেচস্থচতরত অ্যাচিচসয়া চনজ বথরকই 
আমারক তাে র্যাপারে সর্চকিু খুরি র্িরতা। ব  র্ চকেকম বকরটরি, তাে র্ার্া-মা’ে 
র্যর্হাে বকমন চিি-এসর্। সর্ ব ানাে পে মরন মরন একটা িচর্ োডঁ় কোতাম আচম, 
সমসযাটা অ্নুধার্রনে বিষ্টা কেতাম। চকন্তু এরেরত্র বসটা সম্ভর্ নয় চকিুরতই। এই 
বমৌনতাে মরধয বথরকই সর্ তথয বযা ারড়ে বিষ্টা কেরত হরর্ আমারক। সাইরকারথোচপে 
একটা পেচত হরি কাউন্টাে িািচফয়ারেি। এই পেচতরত চর্চেন্ন কথা র্া কারজে 
বপ্রচেরত বোচ ে অ্নুেূচত বর্াোে বিষ্টা করে বথোচপে। আমারকও হয়রতা বসেকমটা 
কেরত হরত পারে। 
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বমাো কথা, অ্যাচিচসয়ারক আসরি চকোরর্ সাহাযয কেরর্া বসটা চিক না করেই বনৌকায় 
পা চেরয় চেরয়চি। এখন বয বকান উপারয় সফি হরতই হরর্ আমারক। শুধু বয 
ডারয়ারমরডরসে কারি চনরজরক প্রমাণ কেরত িাইচি, তা নয় চকন্তু একেম মন বথরক 
অ্যাচিচসয়ারক সাহাযয কেরত িাই আচম। 
 
উরটাচেরক ওরক এোরর্ িুিুিুিু বিারখ, ঔষরধে বঘারে স্থাণুে মত র্রস থাকরত বেরখ 
হিাৎই  েীে চর্ষণ্ণতায় বিরয় উিরিা মন। ওে মত এেকম পচেচস্থচতরত যাো আরি, 
তারেে সর্াে জরনয খাোপ িা রি েীষণ। তাোও বতা আমারেে মতনই মানুষ। 
 
তরর্ মরন মরন এসর্ োর্রিও মুরখ চকিু র্িিাম না। র্েং আমাে জায় ায় রুথ থাকরি 
বয কাজটা কেরতা, বসটাই কেিাম। 
 
িুপিাপ ঘেটায় র্রস েইিাম েুজরন। 
 
. 
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১.৮ 
 
বডরস্কে ওপে োখা অ্যাচিচসয়াে ফাইিটা খুিিাম। ডারয়ারমরডস চনজ বথরকই চেরয়রি 
এটা। “আমাে বনাটগুরিা অ্র্ যই পরড় বনরর্। কারজ আসরত পারে।” 
 
চকন্তু বনাটগুরিায় নজে রু্িারনাে বকান ইরিই চিি না আমাে; অ্যাচিচসয়া সম্পরকব তাে 
চক ধােণা বসটা বজরন চ রয়চিিাম ততেরণ। আমাে চনরজে চক ধােণা তা জানা 
েেকাে। তরু্ও ফাইিটা চনরয়চিিাম িুপিাপ। 
 
“ধনযর্াে। আসরিও কারজ চেরর্ এগুরিা।” 
 
আমাে অ্চফসটা বিাট হরি বর্  গুরিারনা। ের্রনে ব ষ মাথায়, ফায়াে এসরকরপে 
পার ই। জানািা চেরয় র্াইরে তাকািাম। একটা বিাট কারিা পাচখ জরম যাওয়া ঘারসে 
মরধযই বিাকো িুকচে কেরি, তরর্ চকিু পারর্ র্রি মরন হয় না। 
 
বকঁরপ উিরিা আমাে  েীে। ঘেটায় প্রিণ্ড িাণ্ডা। জানািাে পার ে বেচডরয়টেটা নষ্ট। 
ইউচে র্রিরি বস একর্াে বিষ্টা করে বেখরর্ বয ওটা চিক কো যায় চক না, চকন্তু 
বেফাচনরক র্িাটাই রু্চেমারনে কাজ হরর্। তারতও িাে না হরি কমুযচনচট চমচটংরয় 
কথাটা পাড়রত হরর্। এচিরফে প্রচত হিাই সহমচমবতা বজর  উিরিা মরন, িাচিটা বেরঙ 
যাওয়ায় তােও চনিয়ই আমাে মতনই অ্নুেূচত হরয়রি। 
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আনমরন অ্যাচিচসয়াে ফাইিটা উটাচি, খুর্ বর্চ  চকিু পারর্া এখান বথরক বসই আ া 
কেচি না। আমাে যা তরথযে েেকাে চিি তাে বর্চ েো ই অ্নিাইন ডাটারর্জ বথরক 
বপরয় ব চি ইরতামরধয। চকন্তু ডারয়ারমরডস এখনও আচেকারিে মতন সর্চকিু হারত 
চিখরত পিন্দ্ করেন (বেফাচনে আপচত্ত সরেও)। আে বসজরনযই এখন এই বপটরমাটা 
ফাইিটা ওটারত হরি আমারক। 
 
ডারয়ারমরডরসে বনাটগুরিায় অ্যাচিচসয়া সম্পরকব তাে চনজস্ব বসরকরি মনস্তাচেক 
চর্রেষণ আরি চর্স্তে। তরর্ বসগুরিা পাত্তা না চেরয় আচম নাসবরেে বিখা চেরপাটবগুরিায় 
মরনারযা  চেিাম, এখান বথরক তাে বেনচন্দ্ন জীর্রনে আিাে-র্যর্হাে সম্পরকব বর্  
পচেস্কাে ধােণা পাওয়া যারর্। তাই এ সংক্রাি সর্গুরিা তথয িেয কেিাম খুঁচটরয় 
খুঁচটরয়। বয কাজটা কেরত যাচি, আর  বথরক বস র্যাপারে চর্ ে ধােণা থাকরি কারজ 
সুচর্ধা হরর্। নতুর্া বেখা যারর্ হুটহাট নতুন বকান তথয সামরন আসারত িমরক ব চি। 
 
তরর্ খুর্ বর্চ  চকিু জানরত পােিাম না। এখারন েচতব হর্াে পে অ্যাচিচসয়া েু’র্াে 
কচিরত িুচে িািারনাে বিষ্টা করেরি। এিাড়া হারত কারি যা বপরতা বসটা চেরয়ই চনরজে 
 েীরেে ওপে অ্তযািাে িািারনাে বিষ্টা কেরতা। তাই প্রথম িয় মাস সার্বেচণক েু’জন 
নাসব তাে বেখার ানা করে। এক পযবারয় চ রয় েুজরনে র্েরি একজন নাসব র্োে কো 
হয় অ্যাচিচসয়াে জরনয। বগ্রারেে অ্নয বোচ  র্া োফরেে সারথ কখরনা কথা র্রিচন 
বস। েূরে েূরে থাকরতা সর্সময়। অ্নযানয বোচ োও তারক ঘাটায়চন। বকউ যখন কথাে 
জর্ারর্ বকান প্রচতচক্রয়া বেখায় না র্া চনজ বথরক কখরনা বকান আিাপ করও না, তখন 
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তাে অ্চস্তত্ব এক প্রকাে েুরিই যায় বিারক। বসেকমই অ্যাচিচসয়াে উপচস্থচতও সর্াই 
উরপো কেরত চ রখ যায় চকিুচেরনে মরধয। 
 
তরর্ একটা ঘটনা আমাে মরনারযা  আকষবণ কেরিা। অ্যাচিচসয়া বগ্রারে েচতব হর্াে 
করয়ক সপ্তাহ পরে কযাচন্টরন ঘরটচিি ঘটনাটা। এচিরফে চসরট র্রস পরড়চিি 
অ্যাচিচসয়া, বসটা চনরয়ই তারক বোষারোপ শুরু করে তুকবী মচহিা। চিক চক কােরণ 
র্াকচর্তণ্ডা শুরু হরয়চিি বস সম্পরকব অ্র্ য চর্স্তাচেত বিখা বনই, তরর্ পচেচস্থচত খুর্ 
দ্রুত না ারিে র্াইরে িরি যায়। েীষণ উরত্তচজত হরয় পরড় অ্যাচিচসয়া, একটা বেট 
বেরঙ বসটাে ধাোরিা অ্ং  চেরয় আক্রমন করে এচিফরক। আরেকটু হরিই  িায় 
িুচকরয় চেরয়চিি। বকানমরত তারক আটরক ঘুরমে ঔষধ চেরয় আইরসারি রন পািারনা 
হয়। 
 
চিক র্িরত পােরর্া না, ঘটনাটা বকন আগ্ররহােীপক মরন হরিা আমাে কারি। শুধু মরন 
হরি, চকিু একটা ব ািমাি আরি। এচিফরক বসচেরনে র্যাপারে চজরেস কেরর্া র্রি 
চসোি চনিাম। 
 
 পযাড বথরক একটা পাতা চিঁরড় চনরয় কিম বর্ে কেিাম। এটা আমাে বর্  পুেরনা 
অ্েযাস। কা রজ কিরম চকিু না বিখা অ্র্চধ  াচি পাই না। বয বকান ঘটনা সম্পরকব 
কা রজ বিখাে পরেই পচেস্কােোরর্ োর্রত পাচে। 
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অ্যাচিচসয়াে র্তবমান পচেচস্থচত এর্ং সম্ভার্য চিচকৎসা পেচত চনরয় আমাে মির্যগুরিা 
টুরক োখিাম। অ্যাচিচসয়ারক সাহাযয কেরত িাইরি আমাে আর  তারক রু্েরত হরর্। 
 যাচিরয়রিে সারথ তাে সম্পকবটা বকমন চিি বসটাও জানা প্ররয়াজন। তারক চক 
োরিার্াসত ও? নাচক ঘৃণা কেরতা? খুরনে ঘটনাটা চনরয় চকিু র্িরি না বকন? এখন 
পযবি একটা প্ররেেও উত্তে বমরিচন। 
 
 একটা  ব্দ স্পষ্ট করে চিরখ চনরি ো  চেিাম : অ্যািরসচেস। 
 
িচর্টাে সারথ ব াটা ঘটনাে চনগুঢ় সম্পকব আরি বকান, বসই সম্পকবটা জানা ব রিই 
েহসয উরন্মািন সহজ হরয় যারর্। অ্যাচিচসয়াে তেফ বথরক চকিু র্িাে র্া ইচিত বেয়াে 
একমাত্র মাধযম হরি বপইচন্টংটা। চকন্তু ইচিতটা বয চক, বসটা ধেরত হরর্ আমারক। 
চিরখ োখিাম বয আরো একর্াে  যািাচেরত যারর্া িচর্টা বেখাে জরনয। 
 
আরেকটা  ব্দ আিাো করে চিখিাম একপার  : ব  র্।  যাচিরয়ি বকন খুন হরয়রি 
বসটা জানরত হরি শুধু বসই োরত চক ঘরটচিি তা বর্ে কেরিই হরর্ না, অ্যাচিচসয়াে 
অ্তীত সম্পরকবও ঘাটাঘাচট কো প্ররয়াজন। ঐ মুহূরতব বকন স্বামীে ওপে গুচি 
িাচিরয়চিি বস এে মুি বপ্রাচথত আরি অ্তীরত। বকন না একজন মানুষ হুট করে খুরন 
স্বোরর্ে হরয় ওরি না। ধীরে ধীরে তাে বেতরে র্াসা র্াঁরধ বোে। খুন বসই বোরেেই 
র্চহিঃপ্রকা । মানুরষে ব  র্ বকমন বকরটরি তাে একটা প্রোর্ আরি এে ওপরে। 
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যচে ব  রর্ বকউ অ্তযািাে র্া অ্সাোিেরণে চ কাে হয় তাহরি তাে বেতরে ধীরে 
ধীরে োনা র্াঁধরত শুরু করে চজঘাংসা। আে একটা পযবারয় এই চজঘাংসােই উেচ েণ 
ঘরট। বর্চ েো  বেরত্রই বক্রারধ অ্ন্ধ হরয় েুি মানুরষে েচত করে র্চস আমো। 
এজরনযই অ্যাচিচসয়াে ব  র্ বকমন বকরটরি বসটা জানাটা জরুচে। অ্যাচিচসয়া যচে 
চনরজ বসসম্পরকব চকিু জানারত না পারে, তাহরি এমন কাউরক খুঁরজ বর্ে কেরত হরর্ 
বয খুরনে ঘটনাটা ঘটাে অ্রনক আর  বথরকই োি করে বিরন তারক। 
 
ফাইরি অ্যাচিচসয়াে চনকটাত্মীরয়ে নাম বিখা চিচডয়া বোজ। সম্পরকব ওে খািা হন 
মচহিা। সড়ক েুঘবটনায় অ্যাচিচসয়াে মা মাো ব রি চিচডয়াই তাে বেখার ানা কো। 
েুঘবটনাে সময়  াচড়রত অ্যাচিচসয়াও চিি, তরর্ বর্ঁরি যায় বস। বসই র্য়রসে একটা 
বমরয়ে মানচসকতাে ওপে এেকম একটা ঘটনা চনিয়ই মাোত্মক প্রোর্ বফরিচিি। 
আ া কচে চিচডয়া এই র্যাপারে চর্স্তাচেত জানারত পােরর্ন। 
 
 চিচডয়া র্ারে আরেকজন র্যচিে নাম বপিাম ফাইরি। মযাক্স বর্রেনসন, অ্যাচিচসয়াে 
আইনজীর্ী। মযাক্স হরি  যাচিরয়ি বর্রেনসরনে র্ড় োই। অ্যাচিচসয়া আে  যাচিরয়রিে 
সম্পকব বকমন চিি এটা চনিয়ই বস র্িরত পােরর্। তরর্ আমাে সামরন মুখ খুিরত 
োচজ হরর্ চক না বক জারন। একজন সাইরকারথোচপে হরয় অ্যাচিচসয়াে পচের্ারেে 
বিাকজরনে সারথ এোরর্ অ্যাচিত কথা র্িরত িাওয়াটা একটু অ্দু্ভতই র্রট। সিোিে 
সাইরকারথোচপেো এমন চকিু করে না। ডারয়ারমরডস অ্নুমচত চেরর্ন চক না বস 
চনরয়ও সং য় আরি। এে বিরয় র্েং তারক চকিু চজরেস না কোই উত্তম। 
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অ্যাচিচসয়াে জরনয আচম চনয়রমে র্াইরে চ রয় যা যা করেচি, তাে সূিনা হরয়চিি এই 
ঘটনাটাে মাধযরমই। বসখারনই থামা উচিৎ চিি আমাে। চকন্তু ততচেরন বেচে হরয় যায়। 
ো যরের্ী ইরতামরধয চিরখ বফরিচিরিন বয েচর্ষযরত আমাে জরনয চক অ্রপো কেরি, 
চগ্রক িযারজচডগুরিাে মতন। 
 
বফারনে চেরক হাত র্াড়ািাম। অ্যাচিচসয়াে ফাইরি বথরক মযারক্সে নম্বেটা আর ই টুরক 
চনরয়চি। করয়কর্াে চেং হর্াে পে বফান ধেরিা বকউ। 
 
“এচিয়ট, র্যারো এর্ং বর্রেনসরনে অ্চফস বথরক র্িচি।” চেচসপ চনরেে কণ্ঠস্বে শুরন 
মরন হরি িাণ্ডা বির রি। 
 
“চম, বর্রেনসনরক চেন।” 
 
“কাে সারথ কথা র্িচি বসটা জানরত পাচে?” 
 
“আমাে নাম চথও বফর্াে। বগ্রারেে একজন সাইরকারথোচপে। চম. বর্রেনসরনে সারথ 
অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে চকিু কথা চিি।” 
 
জর্ার্ আসরত এর্ারে চকিুটা সময় িা রিা। “ওহ, আিা। আসরি চম. বর্রেনসন এই 
সপ্তাহটা আে অ্চফরস আসরর্ন না। এচডনর্ার ব এক মরেরিে সারথ বেখা কেরত 
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চ রয়রিন। আপনাে নম্বেটা জাচনরয় োখুন, চতচন চফেরি আচম র্িরর্া বযা ারযা  
কেরত।” 
 
নম্বে চেরয় বফান বকরট চেিাম। 
 
এেপে বফান চেিাম চিচডয়া বোরজে নম্বরে। 
 
 একর্াে চেং হর্াে পরেই কণ্ঠস্বে বেরস এরিা ওপা  বথরক। “হযাঁ? চক িাই?” 
 
“চমস বোজ?” 
 
 “বক আপচন?” 
 
“আপনাে োচগ্ন, অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে র্যাপারে কথা র্িাে জরনয বফান চেরয়চিিাম। 
আচম বগ্রারেে একজন সাইরকারথ 
 
“যত্তসর্ র্ািিাি।” বকরট ব ি িাইন। 
 
ভ্রু কঁুিরক বফিিাম। 
 
পচেচস্থচত সুচর্রধে মরন হরি না। 
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১.৯ 
 
চস ারেরটে বতষ্টা বপরয়রি েীষণ। বগ্রাে বথরক বর্ে হর্াে সময় বকাট পরকট হাতরড় 
আচর্ষ্কাে কেিাম বয পযারকটটা বনই। 
 
“চকিু খুঁজরিন নাচক?” 
 
ঘুরে তাচকরয় বেচখ ইউচে আমাে বপিরন োঁচড়রয় আরি। তাে আসাে বকান  ব্দই 
পাইচন, তাই এোরর্ কািাকাচি োঁচড়রয় থাকরত বেরখ েড়রক ব িাম। 
 
“নাসব বে রন বপরয়চি।” মুরখ েোজ হাচস েুচিরয় চস ারেরটে পযারকটটা সামরন 
র্াচড়রয় চেি বস। “আপনাে পরকট বথরক পরড় চ রয়চিি চনিয়ই।” 
 
“ধনযর্াে।” একটা চস ারেট ধচেরয় বফিিাম বেচে না করে। ইউচেরকও সাধিাম চকন্তু 
বহরস মানা করে করে চেি। “চস ারেরটে বন া বনই আমাে। আপনারক বেরখ মরন 
হরি চেেরসে প্ররয়াজন। িিুন, চর্য়ারেে খেি আমাে।”। 
 
ইতস্তত কেরত িা িাম। সহকমবীরেে সারথ যতটা সম্ভর্ কম বমিারম া করেই অ্েযস্ত 
আচম। তািাড়া ইউচেে সারথ আিাপিাচেতা িািারনাে মত চর্ষয়ও খুর্ বর্চ  বনই। চকন্তু 
বগ্রারেে অ্নয বয কারো িাইরত অ্যাচিচসয়া সম্পরকব ইউচেই সর্রিরয় োরিা জারন। তাই 
তাে মির্য আমাে কারজ আসরত পারে। 
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“িিুন তাহরি,” র্িিাম। 
 
বে রনে কারি অ্র্চস্থত একটা পারর্ ব িাম আমো। পারর্ে নামটা অ্দু্ভত, েয টান্ড 
িযাম্ব। বেতেটা আঁধারে আিন্ন, বর্  র্য়স হরয়রি বর্াোই যারি। পারর্ে অ্চধকাং  
কারোমারেে বেরত্রও একই কথা প্ররযাজয। হারত চর্য়ারেে গ্লাস চনরয় চসরট র্রস িুিরি 
অ্রনরক। ইউচে েুই কযান চর্য়াে চনরয় এরি পারর্ে একেম বপিরন চ রয় র্সিাম 
আমো। 
 
কযারন িম্বা একটা িুমুক চেরয় মুখ মুিরিা ইউচে। “তােপে? অ্যাচিচসয়া সম্পরকব র্িুন 
বেচখ।” 
 
“অ্যাচিচসয়া?” 
 
“বকমন রু্েরিন ওরক?” 
 
 “আসরি রু্রেচি চক না বস সম্পরকব চনচিত নই।” 
 
েচণরকে জরনয চর্ভ্রাচি বখরি যায় ইউচেে বিারখ, পেমুহূরতবই আর্ারো বহরস ওরি। “বস 
বর্াধহয় িায় না বয বকউ তারক রু্েুক, নাচক? ইরি করেই বেয়াি তুরি বেরখরি 
িােপার ।” 
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“তাে বর্  ঘচনে আপচন, রু্েরত পােচি।” 
 
“ওে চর্র ষ বখয়াি োখাে বিষ্টা কচে। এখারন আমাে বিরয় োরিা করে অ্যাচিচসয়ারক 
বকউ বিরন না, এমনচক প্ররফসে ডারয়ারমরডসও না।” 
 
 ইউচেে করণ্ঠ প্রিন্ন  র্ব। চকিুটা চর্েি হিাম র্যাপােটায়। আসরিও োরিা করে বিরন 
চক না বস র্যাপারে এখন সরন্দ্হ হরি। 
 
“বস বয এখারন আসাে পে বথরক কারো সারথ বকান চর্ষরয় কথা র্রিচন, এ সম্পরকব 
আপনাে মতামত চক? বকন এই নীের্তা?” 
 
 কাঁধ োঁকারিা ইউচে। “এখনও বর্াধহয় কথা র্িরত বতচে নয় বস। যখন স্বািন্দ্যরর্াধ 
কেরর্, তখন র্িরর্।” 
 
“স্বািন্দ্যরর্াধ কেরর্ মারন?” 
 
“সতযটা র্িরত বকান সমসযা থাকরর্ না যখন, র্নু্ধ।” 
 
“আে বসই সতযটা চক?” 
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একচেরক ঘাড় কাত কেরি আমারক চকিুেণ বেখরিা ইউচে। চকিুেণ পে বয প্রেটা 
কেরিা তারত অ্র্াক না হরয় পােিাম না। 
 
“আপচন চক চর্র্াচহত, চথও?” 
 
“হযাঁ,” মাথা বনরড় র্িিাম। 
 
“বসটাই বেরর্চিিাম। আচমও চর্র্াচহত চিিাম এক সময়। িাটচেয়া। বথরক স্ত্রীরক সারথ 
চনরয় ইংিযারন্ড এরসচি। চকন্তু এখারন আসাে পে আচম বযোরর্ খাপ খাইরয় চনরয়চি, বস 
পারেচন। বিষ্টাও করেচন আসরি। ইংরেচজ ব খাে র্যাপারে বকান আগ্রহ চিি না। 
যাইরহাক, আচম চনরজও বয খুর্ খুচ  চিিাম, তা নয়। তরর্ বসটা কখরনা মুখ ফুরট 
স্বীকাে কেতাম না। চনরজরক চনরজই েুিোি বর্াোতাম…” র্াচক চর্য়ােটুকু এক িুমুরক 
খাচি করে বফিরিা বস। “চকন্তু একসময় সচতযকারেে োরিার্াসাে সন্ধান পাই।” 
 
“আে বসটা চনিয়ই অ্নয কারো মরধয?” 
 
বহরস মাথা নাড়রিা ইউচে। “হযাঁ, আমারেে প্রচতরর্ ী এক মচহিা। খুর্ সুন্দ্চে। প্রথম 
ে বরনই বপ্ররম পরড় যাই র্িরত পারো,” আমারক তুচম করে র্িা শুরু চেরয়রি বস। 
চর্েি হরিও বিরপ ব িাম। একচেন হিাৎই োস্তায় বেচখ তারক। এেপে প্রথমর্াে কথা 
র্িাে মত সাহস বযা ারত বর্  সময় িার । প্রায়ই অ্নুসেণ কেতাম, েূে বথরক 
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বেখতাম তাে অ্র ািরে। আর্াে র্াচড়ে র্াইরে োঁচড়রয় থাকতাম, যারত জানািায় 
আসরি বেখরত পাই তারক।” হাসরিা ইউচে। 
 
 ল্পটা আে োরিা বিকরি না এখন। অ্র্চ ষ্ট চর্য়ােটুকু ব ষ করে হাতঘচড়ে চেরক 
তাকািাম। আ া কেচিিাম বয ইচিতটা ধেরত পােরর্ বস, চকন্তু বসেকম চকিু হরিা না। 
 
“একচেন তাে সারথ কথা র্িাে বিষ্টা কচে আচম। চকন্তু আমাে প্রচত একেমই আগ্রহী 
চিি না বস। এেপরেও আরো করয়কর্াে বিষ্টা কচে, ব ষরমষ আমারক জাচনরয় বেয় 
যারত ওোরর্ চর্েি না কচে।” 
 
মচহিারক বোষ বেয়া যারর্ না, োর্িাম। আচমও বকান একটা অ্জুহাত চেরয় উরি যারর্া 
চ ঘ্রই। ইউচেে কথা থামাে বকান িেণ বনই। 
 
 “র্যাপােটা বমরন চনরত বর্  কষ্ট হয়। ধরেই চনরয়চিিাম বয বস আমাে একেম আে ব 
জীর্নসচি। হৃেয় বেরঙ খানখান হরয় যায়। প্রিণ্ড ো  হয় তাে প্রচত। েয়ার্হ ো ।” 
 
“এেপে?” না চজরেস করে পােিাম না। 
 
“চকিুই না।” 
 
 “চকিুই না? বতামাে স্ত্রীে সারথই সংসাে করেরি এে পরে?” 
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মাথা োঁচকরয় না করে চেি ইউচে। “না। ওে প্রচত টানটুকু বতা আর ই ব ষ হরয় 
চ রয়চিি। চকন্তু ঐ মচহিাে বপ্ররম পড়াে আ  অ্র্চধ র্যাপােটা মানরত পােতাম না। 
মারে মারে সতযটারক স্বীকাে করে চনরত অ্রনক সমরয়ে প্ররয়াজন হয়। সাহসও 
েেকাে।” 
 
“রু্েিাম। বতামাে ধােণা অ্যাচিচসয়াে বেরত্রও একই কথা প্ররযাজয? বস তাে চর্রয়ে 
র্যাপারে সতযটা স্বীকাে করে চনরত বতচে নয় এখনও? হরতও পারে।” 
 
কাঁধ োঁকারিা ইউচে। “এখন হাংর চেে একটা বমরয়ে সারথ সম্পকব আমাে। সর্চকিু 
চিক থাকরি সামরন চর্রয়ও কেরর্া। এক স্পা বসন্টারে িাকচে করে, োরিা ইংরেচজ 
র্রি। আমারেে জুচটটা একেম চিকিাক। একসারথ োরিা সময় কাটাই।” 
 
মাথা বনরড় আর্ারো ঘচড়ে চেরক তাকািাম। এর্াে আে বকাটটা তুরি চনরত চিধা 
কেিাম না। “বযরত হরর্ এখন। আমাে স্ত্রীে সারথ বেখা কেরত বেচে হরয় যারর্ 
নাহরি।” 
 
“চিক আরি, সমসযা বনই। বতামাে স্ত্রীে নামটা বযন চক?” 
 
বকান একটা অ্দু্ভত কােরণ ইউচেরক নামটা র্িরত ইরি কেরি না। িাইনা বয ওে 
র্যাপারে বস চকিু জানুক। চকন্তু এটা বিরিমানুষী। 
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“কযাথচেন। ওে নাম কযাথচেন। চকন্তু আচম কযাচথ র্রি ডাচক।” 
 
অ্দু্ভত একটা হাচস বফারট ইউচেে মুরখ। “একটা উপরে  বেই, চকিু মরন করো না। 
র্াচড়রত বতামাে স্ত্রীে কারি চফরে যাও। কযাচথে কারি, বয োরিার্ারস বতামারক…আে 
অ্যাচিচসয়ারক চনরয় মাথা ঘাচমও না।” 
 
. 
 

১.১০ 
 
সাউথ র্যারেে নযা নাি চথরয়টাে কযারফরত ব িাম কযাচথে সারথ বেখা কেরত। 
চেহারসবরিে পে অ্চেরনতা অ্চেরনত্রীো সাধােণত এখারনই সমরর্ত হরয় আড্ডা বেয়। 
কযারফে একেম বপিরনে চেরক করয়কজন সহঅ্চেরনত্রীে সারথ  েীে আরিািনায় মত্ত 
বস। আমারক এর ারত বেরখ মুখ তুরি তাকারিা সর্াই। 
 
“কান  েম হরয় ব রি নাচক, ডাচিবং?” িুমু বখরয় র্িি কযাচথ। 
 
 “বকন,  েম হর্াে কথা?” 
 
 “ওরেে বতামাে র্যাপারে র্িচিিাম।” 
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“ওহ। আচম আচস তাহরি?” 
 
“বর্াকাে মত কথা বর্ারিা না বতা। একেম চিক সমরয় এরসরি। আমারেে প্রথম বেখাে 
ঘটনাটা র্িা শুরু করেচি বকর্িই।” 
 
আচম র্সাে সারথ সারথ আর্াে  রল্প চফরে ব ি কযাচথ। এই  ল্পটা সর্াইরক খুর্ আগ্রহ 
চনরয় র্রি বস। মারে মারে আমাে চেরক তাচকরয় হাসরর্, আচমও বয  ল্পটাে অ্ং  
বসটা বর্াোরনাে জরনযই বর্াধহয়। তরর্ সচতয র্িরত  ল্পটা আ ার াড়াই ওে, আমাে 
না। 
 
 “একচেন র্ারে র্রস চিিাম, এসময় জনারর্ে আ মন ঘরট বসখারন। স্বরপ্নে মানুষটারক 
খুঁরজ পার্াে সর্ আ া ততচেরন বিরড়ই চেরয়চিিাম। চকন্তু োর যে চিখন, না যায় 
খণ্ডন। তরর্ বেচে করে হরিও সন্ধান বতা বপরয়চিিাম, এই র্া কম চক? র্য়স পঁচি  
হর্াে আর ই চর্রয়ে  খ চিি আমাে, জারনা? চত্র  র্িরেে মরধয েু’টা র্াচ্চা হরয় যারর্। 
এেপে সুরখে সংসাে। চকন্তু চকরসে চক, বতচত্রর  পা বেয়াে পরেও বসই স্বরপ্নে 
চটচকচটেও বেখা বমরিচন।” র্রি অ্নয সর্াে উরের য একর্াে হাসরিা কযাচথ। 
 
 “যাইরহাক, তখন ডযাচনরয়ি নারমে একটা অ্রস্ট্রচিয়ান বিরিে সারথ ইচটস চপচটস 
িিরি আমাে। চকন্তু ওে খুর্ চ  চ ে চর্রয় র্া র্াচ্চা বনয়াে বকান ইরিই চিি না। 
সুতোং আচম এক প্রকাে জানতাম বয সময় নষ্ট কেচি। ওে সারথই এক োরত ঘুেরত 
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বর্চেরয়চি এসময় চথও’ে বেখা পাই।”এর্ারে আমাে চেরক তাচকরয় বিাখ নািায় কযাচথ। 
“সারথ ওনাে  ািবরফ্র্ন্ডও চিি চকন্তু।” 
 
  রল্পে এই অ্ং টুকু বর্  সার্ধারন র্িরত হয় যারত বশ্রাতারেে বকউ েুিোি না 
বর্ারে। হযাঁ, কযাচথে সারথ যখন পচেিয় হয় তখন আমো েু’জনই আিাো আিাো 
সম্পরকব চিিাম। এই তথযটা অ্রনরকে জরনয অ্স্বচস্তোয়ক। আমাে তখনকাে  ািবরফ্র্ন্ড 
আে কযাচথে র্য়রফ্র্ন্ড এরক ওপেরক চকোরর্ বযন চিনরতা, চিক মরন বনই। মূিত 
তাোই আমারেে পচেিয় কচেরয় বেয়। যাইরহাক, কযাচথরক প্রথমর্াে বেরখই হৃৎস্পন্দ্ন 
দ্রুত হরয় যায় আমাে। বযন বকউ হাজাে বোরটে  ক চেরয়রি আমারক। ওে ঘন 
কারিা িুি, টানা টানা সরু্জ বিাখ, পাতিা বিাঁট-মরন হচিি বযন এক বের্ী বনরম 
এরসচিি মরত। 
 
 রল্পে এই পযবারয় রুচটন মাচফক একটা চর্েচত চেরয় আমাে হাত ধেরিা কযাচথ। 
“বতামাে মরন আরি, চথও? বকান প্রকাে জড়তা িাড়াই আিাপ শুরু কচে আমো। তুচম 
র্রিচিরি বয সাইরকারথোচপে হর্াে জরনয পড়রি। আে আচম র্চি বয আমাে মত 
পা রিে জরনয এেকম মানুষই েেকাে।” 
 
এই কথা শুরন বহরস উিরিা বমরয়ো। কযাচথও একর্াে বহরস আমাে বিারখে চেরক 
তাকারিা। “একেম প্রথম বেখারতই বপ্রম, তাই না ডাচিবং?” 
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এর্ারে আমাে পািা। মাথা বনরড় সায় জাচনরয় ওে  ারি িুমু বখিাম। “হযাঁ। একেম 
সচতযকারেে োরিার্াসা।” 
 
ওে র্ান্ধর্ীরেে বিারখও সম্মচত বেখরত বপিাম। তরর্ সচতয র্িরত আচম চকন্তু অ্চেনয় 
কেচি না, মন বথরকই র্রিচি কথাটা। আসরিও প্রথম বেখায় এরক অ্পরেে বপ্ররম 
পরড় চ রয়চিিাম আমো। বপ্রম না র্চি কামনাও র্িা যায় অ্র্ য। কযাচথে চেক বথরক 
বিাখ বফোরত পােচিিাম না। েূে বথরক র্াে র্াে ওরকই বেখচিিাম। এক পযবারয় 
রু্েরত পাচে, ওে র্য়রফ্র্রন্ডে সারথ ে ড়া কেরি। চকিুেণ পে হনহন করে র্াে বিরড় 
বর্চেরয় যায় ডযাচনরয়ি। 
 
“বতামারক আজ র্ড্ড বর্চ  িুপিাপ িা রি,” মযাচেয়ান র্রি আমাে উরের য। “চক 
হরয়রি?” 
 
“চকিু না।” 
 
“িরিা র্াসায় যাই। আচম িাি।” 
 
“আরেকটু থাচক,” ওে কথা আসরি চিকমরতা কারনও িুকচিি না আমাে। “আরেক 
োউন্ড চেে বনই।” 
 
“আচম এখচন র্াসায় যারর্া।” 
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 “তাহরি যাও।” 
 
আহত েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় মাচেয়ান, চকন্তু চকিু র্রি না। একটু পে জযারকট 
তুরি চনরয় িরি যায় র্াে বথরক। জানতাম বয পেচেন এ চনরয় ে ড়া হরর্ আমারেে 
মারে, চকন্তু তারত আে চকিু যায় আরস না। 
 
র্াে কাউন্টারে কযাচথে পার  চ রয় োডঁ়ািাম। “ডযাচনরয়ি চক চফেরর্?” 
 
“না। মযাচেয়ান?” 
 
 মাথা োঁকাই আচম। “না। আরেকটা চেে বনরর্ নাচক?” 
 
“হযাঁ।” 
 
চেেরসে অ্ডবাে চেরয় ওখারন োঁচড়রয়ই  ল্প কেরত শুরু কচে আমো। আমাে 
সাইরকারথোচপ বিচনং চনরয় কথা র্চি চকিুেণ। কযাচথে ওে নাটযকিায় আগ্ররহে 
র্যাপারে র্রি। এই চর্ষরয় পড়ার ানাও কেরি। প্রথম র্রষব থাকাকািীন সময় বথরকই 
এক এরজরন্টে সহায়তায় চনয়চমত মঞ্চনাটরক অ্চেনয় করে। আমাে বকন বযন মরন 
হরয়চিি, বস আসরিও একজন োরিা অ্চেরনত্রী। 
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“পড়ার ানা কেরত োরিা িা রতা না একেমই,” কথাে এক পযবারয় র্রি কযাচথ। 
 
“তাহরি কী কেরত োরিা িা রতা?” 
 
“জীর্নটারক চনরজে মত করে উপরো  কেরত।” ঘাড় কাত করে কযাচথ। ওে  াঢ় 
সরু্জ বিাখরজাড়ায় েুষু্টচম বখিা কেচিি। “বতা, চথও সারহর্, আপনাে এত পড়ার ানাে 
বধযবয এরিা বকাথা বথরক?” 
 
“হয়রতা জীর্নটারক এখনও ‘উপরো  কোে মত সাহস বজা াড় করে উিরত পাচেচন। 
কাপুরুষ আচম।” 
 
“নাহ, কাপুরুষ হরি বতা সুড়সুড় করে  ািবরফ্র্রন্ডে সারথ র্াচড় িরি বযরত,” এর্ারে 
কযাচথে হাচসরত স্পষ্ট ইচিত। 
 
ইরি হচিরিা ওরক  ি করে বিরপ ধরে িুমু খাই। এে আর  কখরনা কারো প্রচত 
এেকম কামনা অ্নুের্ কচেচন। আমাে বিাঁরট ওে বিাঁরটে স্প ব অ্নুের্ কেরত 
িাইচিিাম খুর্ করে। 
 
“সচে,” হিাৎই র্রি ওরি কযাচথ। “আমাে আসরি কথাটা র্িা উচিৎ হয়চন। সর্সময় 
মাথায় যা আরস র্রি বফচি। র্রিচিিাম না, আচম আসরিও পা ি।” 
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কযাচথে এই অ্েযাসটা এখনও আরি। কথায় কথায় চনরজে পা িাচমে বোহাই বেয়। 
‘আমাে মাথাটা খাোপ হরয় ব রি’, ‘আস্ত পা ি আচম’। ওে মুরখে হাচসটা একেম 
চেিরখািা। অ্র্সাে র্া চর্ষণ্ণতায় বো া কারো হাচস এেকম হয়না। অ্িত তখন বসটাই 
মরন হরয়চিি আমাে। একটা স্বতিঃসূ্ফতবতা চিি ওে মরধয, হাচসখুচ  মানুরষে িােপার  
বযেকম একটা আো থারক-আ া কচে বর্াোরত পােচি কথাটা। জীর্নরক পচেপূণবোরর্ 
উপরো  কোে জরনযই ওে জন্ম। মুরখ যা-ই র্িুক ওে মরতা োরিা মানচসক স্বাস্থয খুর্ 
কম মানুরষেই আরি। এমনচক ওে আ পার  থাকরি আমাে চনরজরকও স্বাোচর্ক মরন 
হয়। 
 
 কযাচথ আরমচেকান। র্ড় হরয়রি মযানহাটারনে েচেরণ। ওে মা চিচট  হওয়ায় েুই 
বের ে না চেকত্বই বপরয়চিি। তরর্ সচতয র্িরত চিচট রেে বকান গুণার্িীই কযাচথে 
মরধয চিি না। কথার্াতবা, িািিিন, জীর্নে বন-সর্ চিি চিচট রেে চর্পেীত। ওে মতন 
আত্মচর্শ্বাসী আে প্রারণািি কারো সারথ এে আর  পচেিয় হয়চন আমাে। 
 
র্াে বথরক বর্চেরয় একটা কযার্ বডরক সোসচে আমাে ফ্ল্যারট িরি আচস েু’জরন। 
আসাে পথটুকু বকান কথা হয় না। র্াসায় বিাকাে আর  আমাে বিাঁরট িুমু খায় ও। সর্ 
র্াঁধ বেরঙ যায়, কারি বটরন বনই কযাচথরক। বকান মরত পরকট বথরক িাচর্ বর্ে করে 
ফ্ল্যারট পা চেরয়ই েু’জরনে ওপে হামরি পচড় েু’জরন। বমরত উচি নেনােীে বসই আচেম 
বখিায়। 
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কযাচথে সারথ কাটারনা বসই োতটা চিি আমাে জীর্রনে সর্রিরয় বসো মুহূতবগুরিাে 
একটা। ওে  েীরেে প্রচতটা র্াঁক উপরো  করেচিিাম। োত বপচেরয় যায় চকন্তু 
আমারেে োরিার্াসা ব ষ হয়চন। সর্চকিুরতই সাোে আচধকয চিি বযন বসচেন। সূরযবে 
আরিা, বেয়াি, চর্িানাে িােে, ওে বিাখ, োঁত-সর্। কারো ত্বক বয এতটা েীচপ্তময় হরত 
পারে, এটা আর  জানতাম না। র্াের্াে মরন হরি বযন বকান চগ্রক বের্ীে মূচতবে মরধয 
প্রারণে সঞ্চাে হরয়রি আমাে হারত। 
 
এরক অ্পরেে র্াহুরডারে কতেণ শুরয় চিিাম, জাচন না। একেম কাি বথরক আমাে 
চেরক তাচকরয় চিি কযাচথ। র্াের্াে হাচেরয় যাচিিাম ওে সরু্জ বিারখে  েীরে। 
 
“এখন?” 
 
“এখন চক?” 
 
 “মযাচেয়ারনে চক হরর্?” 
 
 “মযাচেয়ান?” 
 
 “বতামাে  ািবরফ্র্ন্ড।” মুরখ হাচস বফারট কযাচথে। 
 
“ওহ হযাঁ।”ইতস্তত কচে চকিুেণ। “আসরি জাচন না আচম। ডযাচনরয়রিে চক হরর্?” 
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বিাখ নািায় কযাচথ। “ওে কথা েুরি যাও। আচম আে ওরক চনরয় চকিু োর্চি না।” 
 
“আসরিই?” 
 
 জর্ারর্ আমারক িুমু খায় কযাচথ। 
 
যার্াে আর  ব াসি কেরত বটারক বস। বসই সুরযার  মযাচেয়ানরক বফান বেই আচম। 
আচম িাচিিাম বেখা করে কথাটা ওরক র্িরত। চকন্তু আর ে োরতে র্যাপােটা চনরয় 
খুর্ বর্চ  চর্েি চিি বস, তাই যা র্িাে বফারনই র্চি। মযাচেয়ান অ্র্ য োর্রত পারেচন 
বয বিক-আপ কোে জরনয বফান চেরয়চি আচম। চকন্তু বসটাই কচে আচম, যতটা েেোরর্ 
সম্ভর্। এক পযবারয় োর -েুিঃরখ কাঁেরত শুরু করে ও, আচম বফান বকরট বেই। জাচন, 
র্ড্ড বর্চ  চনেুে ব ানারি। বসচেরনে বসই বফানকিটা চনরয় োর্রি এখনও অ্স্বচস্তরর্াধ 
হয় আমাে। চকন্তু এিাড়া আে কী-ই র্া কেরত পােতাম, র্িুন? 
 
*** 
 
আমারেে প্রথম আনুোচনক বডরট চকউ  ারডবরন বেখা কচে কযাচথে সারথ। ওে আইচডয়া 
চিি পুরোটাই। 
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আচম বয ওখারন কখরনা যাইচন, এটা শুরন যােপেনাই অ্র্াক হরয়চিি। “এটা চক করে 
সম্ভর্? কখরনা চগ্রনহাউজগুরিা বেখরত যাওচন? অ্চকবড় বযখারন োরখ বসখানটা একেম 
িুরিাে মতন  েম। অ্চেনরয়ে িাস কোে সময়  েীে  েরমে জরনয চকউ  ারডবরন 
প্রায়ই বযতাম। বতামাে কাজ ব রষ ওখারন বেখা কেরি বকমন হয়?” এেপেই 
অ্চনিয়তা েে করে ওে করণ্ঠ। “নাচক বতামাে জরনয র্ড় বর্চ  েুরে হরয় যারর্?” 
 
“বতামাে জরনয পৃচথর্ীে ব ষ সীমানায় বযরত হরিও যারর্া আচম, কযাচথ।” 
 
“ েবে।”বফারনই একর্াে িুমু বখরয় বফান বেরখ বেয় ও। 
 
চকউ  ারডবরন বপৌঁরি বেচখ ব রটে র্াইরে  ারয় র্ড় একটা বকাট জচড়রয় োচঁড়রয় আরি 
কযাচথ।  িায় স্কাফব। আমারক বেরখ র্াচ্চারেে মতন হাত নাড়রত শুরু করে। আমাে 
সারথ এরসা।” 
 
 িাণ্ডায় জরম যাওয়া  ি কাোে ওপে চেরয় কাঁরিে ঘেগুরিাে চেরক আমারক চনরয় যায় 
কযাচথ। নানােকরমে গ্রীষ্মমন্ডিীয়  াি িােচেরক। বেতরে পা বেয়াে সারথ সারথ বটে 
পাই বয তাপমাত্রা িাফ চেরয় বর্রড় ব রি অ্রনকটা। স্কাফব আে বকাট খুরি বফচি দ্রুত। 
 
“বেরখরিা? র্রিচিিাম না  েম িা রর্?” হাচস িওড়া হয় কযাচথে মুরখ। 
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 হাত ধোধচে করে গ্রীনহাউরজে বেতরে হাঁচট আমো। ফুিগুরিা আসরিও খুর্ সুন্দ্ে 
চিি। 
 
ওে সাহিরযব অ্দু্ভত এক ধেরণে মানচসক প্র াচি অ্নুের্ কেচিিাম, এেকম অ্নুেূচতে 
সারথ আর  পচেিয় চিি না। মরন হয় বযন আমাে বেতরে একটা ব াপন েেজা খুরি 
ব রি। আে বসই েেজা চেরয় জােুকেী, উষ্ণ এক জ রত চনরয় এরসরি কযাচথ। 
িােচেরক েরঙে সু্ফেণ। 
 
বসই উষ্ণতাে প্রোরর্ আমাে বেতরে এতচেরনে জরম থাকা আরর্র ে বয প্রসু্ফটন 
হরি, তা বটে পাচিিাম। বযন েীঘব  ীতচো ব রষ সূরযবে আিয় বখাি বথরক মুখ বর্ে 
কেরি বকান কিপ। আমাে জীর্নটারক নতুনোরর্ সাজারনাে পুরো কৃচতত্ব কযাচথে। 
 
এটাই সচতযকারেে োরিার্াসা, বেরর্চিিাম বসচেন। বকান সরন্দ্হই চিি না র্যাপােটায়। 
এে আর  কখরনা এেকম অ্নুেূচত হয়চন আমাে বেতরে। কযাচথে সারথ বেখা হর্াে 
আ  অ্র্চধ যতগুরিা সম্পরকব জচড়রয়চি, সর্গুরিাই চিি সংচেপ্ত। বকান তৃচপ্তও পাইচন 
বসগুরিা বথরক। জীর্রন প্রথমর্াে বসক্স কচে কানাচডয়ান বমরয় বমরেচডরথে সারথ; 
চর্শ্বচর্েযািরয় পড়াে সময়। তরর্ চর্িানায় যার্াে আর  নােব  ি োখাে জরনয  িা 
অ্র্চধ মে চ রিচিিাম। বমরেচডরথে োঁরতে বিরসে কােরণ িুমু খার্াে সময় বিাঁট বকরট 
চ রয়চিি আমাে। এেপে আরো করয়কজরনে সারথ সম্পকব হয়, চকন্তু কারো প্রচতই 
বসেকম টান অ্নুের্ কচেচন। োর্তাম, আমাে মত মানুরষে পরে সচতযকারেে োির্াসা 
খুঁরজ পাওয়া রু্চে সম্ভর্ নয়। চকন্তু এখন প্রচতর্াে যখন কযাচথে হাচস শুচন, োরিািা ায় 
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বিরয় ওরি মন। ওে প্রফুিতায় িুঁরয় যায় আমারকও। বসজরনযই ওে সর্ আর্োরে হযা ঁ
র্রিচি সর্সময়। চনরজরক চনরজই চিনরত পােতাম না মারে মারে। নতুন আমারক চনরয় 
অ্র্ য বকান আরেপও চিি না। সুরযা  বপরিই বসক্স কেতাম। ওে িােপার  থাকাে 
প্রচতটা মুহূতব কামনায় আিন্ন। থাকরতা আমাে  েীে। আে বসই েুধা বমটারনাে 
একমাত্র উপায় ওে সংস্প ব। 
 
বসর্িে চডরসম্বরে আমাে এক বর্ডরুরমে ফ্ল্যাটটায় উরি পরড় কযাচথ। চনিতিায় 
অ্র্চস্থত বস ফ্ল্যারট জানািা থাকরিও র্াইরে বেখাে মত বকান েৃ য চিিনা। চসোি বনই 
বয আমারেে েুজরনে একসারথ কাটারনা প্রথম চক্রসমাসটা োরিা করে উেযাপন 
কেরর্া। একটা চক্রসমাস চি চকরন বফচি বমরিারেি বে রনে পার ে েি বথরক। 
তােপে েুজন চমরি সাজাই। 
 
বসই  ািটাে তাজা সুর্াস এখনও মরন আরি আমাে। বমারমে আরিায় জুিুজুিু বিারখ 
আমাে চেরক তাকায় কযাচথ। বসই েৃচষ্টে  েীরে বয বকান সময় হাচেরয় বযরত পাচে 
আচম। “আমারক চর্রয় কেরর্?” সাত-পাঁি না বেরর্ই র্রি উচি। 
 
অ্র্াক েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় কযাচথ। “চক?” 
 
 “আচম বতামারক োরিার্াচস, কযাচথ। আমারক চর্রয় কেরর্?” 
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মুরখ হাচস বফারট কযাচথে। “হযাঁ।”এই একটা মাত্র  ব্দ আমাে বেতরে বযেকম 
অ্নুেূচতে সঞ্চাে করেচিি, তা োষায় প্রকা  কেরত পােরর্া না। 
 
পেচেন বোকারন চ রয় ওে জরনয একটা আঙচট চকরন বফচি। র্াস্তর্তাটুকু আরো 
োরিাোরর্ উপিচি কচে তখন। কযাচে আমাে র্া েত্তা। 
 
অ্দু্ভত হরিও এটা সচতয, ওে হারত আঙচট পোরনাে পে প্রথরমই মা র্ার্াে কথা মরন 
হরয়চিি। কযাচথরক তারেে সারথ পচেিয় কচেরয় চেরত িাইচিিাম। িাইচিিাম বয তাো 
বেখুক আচম কতটা সুচখ। অ্র্র রষ অ্তীরতে ব কি চিঁরড় সামরন এর ারত সেম 
হরয়চি। একেম মুি। তাই সারেে উরের য একটা বিরন বিরপ র্চস আমো েুজনই। 
এখন রু্চে বয, ব াড়া বথরকই বর্াকাচম চিি র্যাপােটা। 
 
র্োর্রেে মতনই আমারক বেরখ  ীতি হরয় যায় র্ার্াে অ্চের্যচি। “বিহাোে এ চক 
ে া বতামাে, চথও। একেম শুচকরয় ব রিা, িুি এত বিাট বকন? বন ারখােরেে মত 
িা রি।” 
 
“ধনযর্াে র্ার্া। আ া কচে তুচমও োরিা আরিা।” 
 
মা’বক  তানু চতরকে তুিনায় বসচেন আরো চর্ষণ্ণ মরন হচিি বসচেন। আর ে বিরয় 
আরো িুপিাপ হরয় ব রি। র্ার্াে অ্সচহষু্ণ উপচস্থচত বস তুিনায় অ্রনক বর্চ  প্রর্ি, 
মরনে ওপে িাপ বফরি।  ীতি েৃচষ্টটা একর্ারেে জরনযও কযাচথে চেক বথরক সোয়চন 
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বস। র্ড় বর্চ  অ্স্বচস্তকে পচেরর্র  েুপুরেে খার্াে সাচে সর্াই। কযাচথরক পিন্দ্ হয়চন, 
ওরেে। আমারক সুচখ বেরখ তাো বয খু ী হরর্, এটা বকনই র্া আ া করেচিিাম বক 
জারন। 
 
খাওয়া োওয়াে পর্ব ব ষ হরি র্ার্া তাে োচডরুরম িরি যায়। এেপে আে মুখ 
বেখায়চন। চর্োয় জানারনাে সময় আমারক স্বাোচর্রকে তুিনায় একটু বর্চ েণ  ি 
করে জাপরট ধরে থারক মা। চিকমরতা োঁড়ারতও পােচিি না বস। পুেরনা বসই চর্ষণ্ণতা 
আর্ারো বজঁরক র্রস আমাে চিরত্ত। কযাচথরক চনরয় যখন বর্চেরয় আচস, র্েরত পাচে বয 
আমাে বেতরেে বসই সো েীত, েুর্বি সোটা এখনও র্াচড়টায় র্চন্দ্। চিেকাি র্চন্দ্ই 
থাকরর্। আ া হাচেরয় বফচি, বিারখে বকাণায় র্াঁধ োঙাে অ্রপো কেরত থারক অ্শ্র। 
এসময় র্োর্রেে মতনই আমারক অ্র্াক করে বেয় কযাচথ। হাত র্াচড়রয়  ি করে 
জচড়রয় ধরে। “রু্েরত পােচি,” কারনে কারি মুখ চনরয় চফসচফস করে র্রি। “সর্ 
রু্েরত পােচি। আর ে বিরয় অ্রনক বর্চ  োরিার্াচস বতামারক এখন।” 
 
 হুট করে বসচেন এই কথাগুরিা বকন র্রিচিি এটা র্যাখযা করেচন কযাচথ। র্যাখযাে 
েেকােও চিি না। 
 
*** 
 
এচপ্ররি ইউরোন স্কয়ারেে একটা বেচজচস্ট্র অ্চফরস চর্রয় কচে আমো। কারো র্ার্া মা 
ই আরসচন অ্নুোরন। কযাচথে অ্নুরোরধ ধমবীয় েীচতনীচতেও বকান র্ািাই চিি না। তরর্ 
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মরন মরন সৃচষ্টকতবারক চিকই কৃতেতা জানাই। তাে জরনযই এেকম হিাৎ করে জীর্রন 
সুখ নারমে বসানাে হচেরণে বেখা বপরয়চি। তাে উরে যটা পচেস্কাে হরয় যায় একেম। 
ব  রর্ বসই েুচর্বষহ সমরয় আমাে চেক বথরক মুখ চফচেরয় বননচন চতচন। ব াটা সময়টা 
কযাচথরক িুচকরয় বেরখচিরিন। এখন সময়মরতা চিকই েূত স্বরূপ ওরক আমাে কারি 
পাচিরয়রিন। 
 
 ওে সারথ কাটারনা প্রচতটা মুহূরতবে জরনয সৃচষ্টকতবাে প্রচত কৃতে আচম। ো য খুর্ 
োরিা র্রিই এেকম োরিার্াসাে সংস্প ব বপরয়চি। পৃচথর্ীরত এমন অ্রনরকই আরি 
যাো আমাে মত ো যর্ান নয়। আমাে বর্চ েো  বোচ রেে বকউ কখরনা 
োরিার্ারসচন। অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে োর যও োরিার্াসা বজারটচন। 
 
 কযাচথ আে অ্যাচিচসয়া একেম আিাো। নুযনতম চমিটুকুও বনই তারেে। কযাচথরক 
বেখরি জীর্রনে সর্রিরয় সুন্দ্ে চেকগুরিাে কথা মরন হয় আমাে-উজ্জ্বি হাচস, 
সম্পরকবে উষ্ণতা। আে অ্যাচিচসয়াে কথা োর্িা বিারখে সামরন ফুরট ওরি অ্ন্ধকাে, 
বযন চর্ষণ্ণতাে প্রচতিচর্ বস। 
 
বমৌনতাে প্রচতমূচতব। 
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লিত্ীয় েবব 
 
অ্র্যি অ্নুেূচতগুরিা কখরনা পুরোপুচে িাপা পরড় না। মরনে আড়ারি ঘাপচট বমরে 
থারক। জীর্রনে সর্রিরয় খাোপ মুহূরতব বর্চেরয় এরস তিনি করে বেয় সর্চকিু। 
—চস মুন্ড ফরয়ড 
 

২.১ 
 
অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে ডারয়চে বথরক জুিাই ১৬ 
 
আচম কখরনা োচর্চন, রৃ্চষ্টে আ ায় এোরর্ িাতক পাচখে মত র্রস থাকরত হরর্ 
আমারক। তাপোরহে িতুথব সপ্তারহ এরস এখন আে বটকা যারি না। চেন চেন বর্রড় 
িরিরি তাপমাত্রা। মরনই হরি না বয ইংিযারন্ড আচি। যচে চগ্রস র্া অ্নয বকান 
গ্রীষ্মমন্ডিীয় বের  থাকতাম, তাহরি অ্চেরযা  কেতাম না। 
 
 আজ হযাম্পরেড চহথ পারকব র্রস চিখচি ডারয়চেরত। পুরো পাকবজুরড় অ্ধবনগ্ন মানুরষে 
অ্র্াধ চর্িেণ, বসকত র্া যুেরেত্র র্রি েুি হরত পারে প্রথম ে বরন। বয যাে মত 
বর্রঞ্চ র্া ঘারসে ওপে িােে চর্চিরয় শুরয় র্রস আরি। আচম র্ড় বেরখ একটা  ারিে 
িায়া খুঁরজ চনরয়চি আর োর ই। ি’টা র্াজরত িিরিা, এখন তাপমাত্রা চকিুটা কমরর্। 
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ডুর্ি সূরযবে উজ্জ্বি িাি-বসানািী আরিায় পাকবটারক অ্নযেকম বেখারি। ঘাসগুরিা 
বেরখ মরন। হরি বকউ বযন আগুন ধচেরয় চেরয়রি ওগুরিাে  ারয়। 
 
 এখারন আসাে পরথ পা বথরক সযারন্ডি খুরি বফরিচিিাম। বিাটরর্িায় র্াইরে বখিরত 
বর্রুরি এেকমটা কেতাম মারে মারে। হাঁটরত হাঁটরত এেকমই এক গ্রীরষ্মে কথা মরন 
পরড় ব ি, মা মাো যায় বস র্িে। র্াইরে। বর্ে হরি পি সর্সময় আমাে সারথ 
আসরতা, েুজন একসারথ সাইরকি িািাতাম বসানাচি মারি। িােপার  রু্রনা বডইচজে 
বমিা। আমাে সৃ্মচতরত বসর্ারেে গ্রীষ্মটা অ্মচিন। মাে কথা মরন হরিই তাে েচঙন 
বপা াকগুরিাে িচর্ সৃ্মচতে বিারখ ফুরট ওরি। টপরসে চফতাগুরিা বেরখ মরন হরতা 
একেম নাজুক, চিক মা’ে মতন। র্ড্ড বর্চ  চিকন চিি বস। বেচডও বিরড় চেরয় পপ 
 ারনে তারি তারি আমারক চনরয় নািরতা। তাে  েীে বথরক বয  যামু্প আে চনচেয়া 
চক্ররমে সুর্াস আসরতা, তা এখনও আমাে নারক বির  আরি। তরর্ এ েুরটাে সারথ 
েেকা আে চস ারেরটে  ন্ধও বপতাম। তাে র্য়স কত চিি তখন? আটা ? উনচত্র ? 
এখন আমাে বয র্য়স, তাে বথরক কম। 
 
একটু অ্দু্ভত না র্যাপােটা? 
 
এখারন আসাে সময় একটা বিাট পাচখরক োস্তাে ওপে পরড় থাকরত বেচখ,  ারিে 
বকাণ বঘঁরষ। প্রথরম মরন হরয়চিি হয়রতা র্াসা বথরক বকান কােরণ পরড় ব রি। 
একেমই নড়চিি না বেরখ োর্িাম পাখনা বেরঙ বযরত পারে। আিরতা করে মাথায় 
হাত রু্চিরয় বেয়াে পরেও যখন চকিু হরিা না, তখন সার্ধারন উচটরয় চেিাম। েৃ যটা 
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বেরখ আরেকটু হরিই র্চম হরয় বযত। পাচখটাে বপরটে বেতরে বপাকা চকিচর্ি কেরি। 
 া গুচিরয় উরিচিি। 
 
এখনও মাথা বথরক বেরড় বফিরত পােচি না েৃ যটা। 
 
. 
 
জুিাই ১৭ 
 
এই প্রিণ্ড  েরম র্াধয হরয় একটা  ীতাতপ চনয়চন্ত্রত কযারফে বেতরে আশ্রয় চনরত শুরু 
করেচি। কযারফ চে আেচটো। বেতেটা একেম কনকরন িাণ্ডা, মরন হয় বযন চফ্র্রজে 
বেতরে িুরক র্রস আচি। প্রচতচেন জানািাে পার  চনচেবষ্ট একটা চসরট র্রস আইস কচফ 
খাই। মারে মারে কচফ খাওয়াে পা াপাচ  র্ই পচড় র্া টুকটাক চজচনস বনাট কচে। 
ইরি হরি িচর্ও আঁচক। তরর্ বর্চ েো  সময়ই চনরজে  েরজ িিরত বেই মনটারক, 
হাচেরয় যাই োর্নায়। কাউন্টাে েযারন্ডে বপিরন র্রস থাকা সুন্দ্চে বমরয়টা সাোেণ 
একরঘরয় েিীরত বফান গুঁতায়, মারে মারে ঘচড়ে চেরক তাকায় আে চনয়চমত চর্েচতরত 
েীঘবশ্বাস িারড়। তরর্  তকাি ঘন ঘন েীঘবশ্বাস বফিরত ও বেরখ রু্েরত পাচে বয 
আমাে িরি যাওয়াে অ্রপো কেরি বস, তাহরি বোকান র্ন্ধ কেরত পােরর্। 
অ্চনিাসরেও উরি পচড়। 
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 এই  েরম হাঁটা আে কাোয়  ড়া চড় খাওয়া একই কথা। একটুরতই হাঁচপরয় উচি। 
আমারেে  েীে অ্েযস্ত নয় এেকম আর্হাওয়াে সারথ। তািাড়া  যাচিরয়ি আে আমাে 
র্াসায় এচসও বনই, আসরি এখানকাে কারো র্াসারত বয এচসে েেকাে হরর্ তা বকউ 
োর্রতও পারেচন। চকন্তু ইোনীং  েরমে বিারট োরত ঘুরমারতও অ্সুচর্রধ হয়।  া বথরক 
িােে বফরি চেরয় অ্ন্ধকারে ঘমবাি, নগ্ন  েীরে শুরয় থাচক। জানািা বখািা বেরখও 
বকান িাে বনই, র্াইরে একটা  ারিে পাতাও নরড় না। শুধুই েযাপসা  েম। 
 
 তকাি একটা ইরিকচিক ফযান চকরনচি। োরতে বর্িা বসটা চর্িানাে পারয়ে চেকটাই 
র্চসরয় বেই। 
 
  যাচিরয়ি  াইগুই শুরু করে বেয় সারথ সারথ। “র্ড় বর্চ   ব্দ। আমারেে ঘুমই হরর্ 
না।” 
 
“ঘুম না আসুক। অ্িত  েরম চসে হরত হরর্ না।” 
 
চকিুেণ  জ জ কেরিও আমাে আর ই ঘুচমরয় পরড় ও। চকন্তু আমাে বিারখ ঘুম আরস 
না, িুপিাপ শুরয় ফযারনে আওয়াজ শুনরত থাচক। খাোপ িার  না চকন্তু  ব্দটা।  রব্দে 
তারি তারি একসময় আচমও হাচেরয় যাই ঘুরমে বের । 
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র্াচড়ে বেতরে সর্খারন ফযানটারক সারথ চনরয় ঘুচে। আজ চর্কারি র্া ারনে ব ষ মাথায় 
আমাে েুচডওরতও চনরয় যাই। ওটা না থাকরি বেতরে চটকরতই পােতাম না। তরু্ও 
চকিু আঁকা সম্ভর্ হয় না। এই  েরম কাজ কো যায় নাচক? 
 
 তরর্ একটা উপকাে হয়। চজশুে িচর্টা চনরয় বকন খিখি কেচিি মন, তা রু্েরত 
পাচে। েঙ র্া আঁকাে ধেরণ বকান সমসযা বনই। মূি সমসযাটা অ্নয জায় ায়। কু্র চর্ে 
বিাকটাে বিহাোে সারথ চজশুে বিহাোে বকান চমি বনই। 
 
চমি আরি  যাচিরয়রিে। 
 
এত র্ড় একটা র্যাপারে চকোরর্ বিাখ এচড়রয় ব ি রু্েিাম না। অ্র্রিতন মরনই 
 যাচিরয়রিে িচর্ আঁকা শুরু করেচি। ওে বিহাো, ওে  েীে। অ্দু্ভত না র্যাপােটা? তরর্ 
এখন আে চকিু কোে বনই, এোরর্ই আঁকরত হরর্। মারে মারে চ ল্পই চ ল্পীরক 
চনয়ন্ত্রণ করে। 
 
আরেকটা র্যাপাে পচেস্কাে হরয় ব ি, আর  বথরক একেম চনচেবষ্ট বকান আইচডয়াে 
ওপে চেচত্ত করে আমাে পরে িচর্ আঁকা সম্ভর্ নয়। তাহরি িচর্রত বকান প্রাণ থারক 
না। চকন্তু আচম যচে মরনারযা  চেরয় চনরজে মত করে আঁকরত থাচক, তাহরি আে বকান 
োরমিা হয় না। অ্েৃ য বকান  চি আমারক পরথ বেচখরয় চনরয় যায়। এমন বকাথাও, 
বযখানটায় যার্াে কথা আচম হয়রতা কল্পনাও কচেচন, চকন্তু বসখারন সর্চকিু জীর্ি, 
প্রাণ-িাঞ্চরিয েেপুে। 
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তরর্ অ্চনিয়তাটুকু আমারক বো ায়। চক হরত যারি বসটা না জানা থাকরি অ্স্বচস্ত 
িার । আে বসজরনযই আর  বথরক চকিু খসড়া বস্কি এরক োচখ, তরর্ খুর্ একটা িাে 
হয় না। বস্কিগুরিা একেমই চনষ্প্রে িার  বেখরত। সুতোং িূড়াি ফিাফি চক হরর্ 
বসটা চনয়ন্ত্ররণে বিষ্টা না কোই আমাে জরনয োরিা। এখন বযরহতু বজরনই চ রয়চি বয 
 যাচিরয়রিে িচর্ আঁকচি, তাহরি আর্াে শুরু কেরত পােরর্া। 
 
ওরক র্িরর্া আমাে জরনয বপাজ চেরত। ব ষ করর্ আমাে বপইচন্টংরয়ে জরনয মরডি 
হরয়চিি, েুরিই ব চি। আ া কচে ও িচর্ে চর্ষয়র্স্তুে র্যাপারে চকিু মরন কেরর্ না। 
 
মারেমরধয একটু অ্দু্ভত আিেণ করে র্রস  যাচিরয়ি। 
 
. 
 
জুিাই ১৮ 
 
আজ সকারি হাঁটরত হাঁটরত কযামরডন মারকবরট িরি চ রয়চিিাম। বর্  করয়ক র্িে 
ওখারন পা পরড়চন আমাে। ব ষর্াে যাই  যাচিরয়রিে তরুণ র্য়রসে সৃ্মচত বোমন্থরন। 
র্নু্ধরেে সারথ ওখারন প্রায়ই আড্ডা চেত আে চেে কেরতা ও। মারে মারে নাচক পুরো 
োত কাচটরয় বোরে র্াসায় চফেরতা। আর্াে কাকডাকা বোরে মারকবরটে সামরন জরড়া 
হরয় বোকাচনরেে েি সাজারনা বেখরতা। অ্র্ য আমাে ধােণা েি সাজারনাে বেখাে 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

99 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

িাইরত  াঁজাে চডিারেে কাি বথরক  াঁজা সংগ্রহ কোে প্রচতই ওরেে আগ্রহ চিি 
বর্চ । কযামরডন বিরকে পার  চিরজে ওচেকটায় মােক চর্রক্রতারেে আখড়া। আচম 
আে  যাচিরয়ি বযর্াে যাই, তখন অ্র্ য তারেে বকউ চিি না। একটু হতা ই মরন হয় 
ওরক। “বিনাই যায় না। পযবটক আকষবরণে জরনয সর্চকিু নষ্ট করে বফরিরি।” 
 
 আজরক ইতস্তত বহঁরট বর্ড়ার্াে সময় োর্চিিাম পচের্তবন কাে বর্চ  হরয়রি। 
 যাচিরয়ি, নাচক মারকবটটাে? এখনও বষাি-সরতরো র্িরেে বিরিরমরয়ো স্বল্পর্সরন ঘুরে 
বর্ড়ায় জায় াটারত। বিরিরেে পেরন  টবস আে বমরয়রেে বর্চ েোর েই  ারয় চর্চকচন 
টপস।  েরমে বিারট সর্াে বিহাোই েচিম। তরর্ এই র্য়চস বিরিরমরয়রেে সহজাত 
কামনা-িািসা একেম পচেস্কাে অ্নুের্ কো যায়। জীর্নরক উপরো  কোে অ্চময় 
তাড়না। হিাৎ করেই  যাচিরয়িরক কারি বপরত ইরি হচিি। আমাে ওপরে ওে নগ্ন 
 েীে… ি পা বজাড়া বিরপ ধরে আরি আমারক…আে োর্রত পােচিিাম না। বসরক্সে 
সময়  যাচিরয়রিে প্রচত আমাে আকষবণ বর্রড় যায় সর্সময়। ওরক চনরজে বেতরে 
অ্নুের্ কোে তীি আকাঙ্ক্ষাটুকু োষায় প্রকা  কো যারর্ না। আমারেে সম্পরকবে এই 
অ্ং টুকু র্োর্েই অ্পাচথবর্ মরন হয়। পচর্ত্র। 
 
এসর্ োর্নাে মােখারনই হিাৎ আচর্ষ্কাে কচে বয এক ের্ঘুরে ফুটপাথ বথরক তীক্ষ্ণ 
েৃচষ্টরত তাচকরয় আরি আমাে চেরক। চফতা চেরয় বকান মরত র্াঁধা তাে িাউজােটা, 
পারয়ে জুরতা বটপ চেরয় আটকারনা।  া েচতব ঘা, মুখটা একেম িাি হরয় আরি। 
হিাৎই বিাকটাে জরনয র্ড় মায়া হয় আমাে। সিোিে এেকম পচেচস্থচতরত মুখ ঘুচেরয় 
বনয়াই আমাে অ্েযাস। চকন্তু আজরক পাসব বথরক খুিরো চকিু পয়সা বর্ে করে তাে 
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সামরন োচখ। একর্াে মরন হয় আমাে উরের য চকিু একটা র্রি উরিরি বস, চকন্তু 
পের্তবীরত বটে পাই একা একাই কথা র্িরি। 
 
এেপে ধীরে ধীরে র্াচড়ে পথ ধচে। আমারেে র্াসাটা একটু উঁিু জায় ায় হওয়ায় 
বফোে পরথ র্োর্েই কষ্ট বর্চ  হয়। চকন্তু আজরক োস্তাটা  তানু চতরকে বিরয় বর্চ  
খাড়া মরন হচিরিা। তাে ওপে চর্শ্রী  েম। বকান এক অ্োত কােরণ ের্ঘুরে 
বিাকটারক মাথা বথরক বেরড় বফিরত পােচিিাম না। করুণাে পা াপাচ  মরনে বেতরে 
আরেকটা অ্নুেূচতে উপচস্থচত বটে পাই-েয়। চকন্তু েয়টা বয চকরসে তা র্িরত পােরর্া 
না। বিাকটারক তাে মারয়ে বকারি কল্পনা কেচিিাম। মচহিা চক কখরনা বেরর্চিি বয 
তাে সিান এেকম মানরর্তে জীর্ন যাপন কেরর্ এক সময়? সাো  েীরে ময়িা বমরখ 
চনজমরন চর্ড়চর্ড় কেরর্? 
 
আমাে মাে কথা মরন হরিা এসময়। তাে মাথায় চক বকান সমসযা চিি? বসজরনযই 
কাজটা করেচিি? আমারক পযারসিাে চসরট র্চসরয় বস্বিায় সোসচে  াচড় িাচিরয় 
চেরয়চিি সামরনে িাি বেয়াি িেয করে? তাে হিুে  াচড়টা র্োর্েই পিন্দ্ চিি 
আমাে। তখন হিুে েংটারক প্রফুিতাে প্রতীক মরন হরতা। চকন্তু এখন যতর্াে হিুে 
চকিু বেচখ, মৃতুযে কথা োচর্। 
 
কাজটা বকন করেচিি বস? এে উত্তে বর্াধহয় কখরনাই পারর্া না। একসময় োর্তাম 
বয আত্মহতযাে বিষ্টা করেচিি মা, চকন্তু এখন মরন হয় আমারক হতযা কোই মূি 
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উরের য চিি তাে। আচমও বতা চিিাম  াচড়রত, তাই না? চকন্তু এই োর্নাটা অ্মূিক। 
আমারক বকন হতযা কেরত িাইরর্ বস? 
 
হাঁটরত হাঁটরতই বিারখে বকারণ পাচন জরম আমাে। আসরি মাে জরনয কাঁেচিিাম না। 
এমনচক আমাে চনরজে জরনয র্া ঐ ের্ঘুরে বিাকটাে জরনযও না। আসরি কাঁেচিিাম 
আমারেে সর্াে জরনয। খুর্ অ্দু্ভত ব ানারি কথাটা? িােচেরক এত কষ্ট, অ্থি আমো 
চকিু না বেখাে োন কচে। সতযটা হরি, আমো সর্াই েীতু। চনরজরক েয় পাই আচম। 
আমাে বেতরে থাকা মারয়ে িায়াটারক েয় পাই। পা িাচম চক আমাে েরি? আচমও চক 
তাে মতন 
 
না। আে চকিু বিখা যারর্ না এই চর্ষরয়। 
 
 চনরজরক কথা চেরয়চিিাম বয ডারয়চেরত এসর্ র্যাপারে চকিু বিখরর্া না। 
 
. 
 
জুিাই ২০ 
 
 ত োরত আচম আে  যাচিরয়ি র্াইরে বখরত চ রয়চিিাম। প্রচত শুক্রর্ারেই সাধােণত 
এই কাজ কচে আমো।  যাচিরয়ি মজা করে আরমচেকানরেে মত ‘বডট নাইট’ র্রি 
র্যাপােটারক। 
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 ওে মরধয এই র্যাপােটা আরি। আরর্ ী বয বকান চকিু চনরয় িাট্টা কেরর্। চনরজরক 
আরর্ হীন আে  ি মরনে োর্রত পিন্দ্ করে ও। চকন্তু সচতয র্িরত বেতরে বেতরে 
োরুণ বোমাচন্টক একটা বিরি  যাচিরয়ি। তরর্ বসটা তাে কারজ বর্াো যায়, কথায় 
নয়।  যাচিরয়রিে কমবকারণ্ড আমাে প্রচত ওে োরিার্াসাটুকু বটে পাই। 
 
“বকাথায় বযরত িাও?” চজরেস কচে। 
 
 “র্রিা বেচখ বকাথায় বযরত িাই, চতনটা সুরযা  চেিাম।” 
 
 “অ্ ারোস?” 
 
 “র্াহ, একর্ারেই বপরেরি।” 
 
অ্ ারোস হরি আমারেে এখানকাে স্থানীয় ইতাচিয়ান বেরস্তাোঁ। বসেকম আহামচে 
বকান জায় া না, চকন্তু  যাচিরয়ি আে আমাে অ্রনক পিরন্দ্ে। অ্রনকগুরিা সন্ধযা 
বসখারন একসারথ কাচটরয়চি আমো। 
 
আটটা না াে বপৌঁরি যাই। এচস কাজ কেচিি না তাই িাণ্ডা ওয়াইরনে গ্লাস চনরয় 
জানািাে পার ে বটচর্িটায় র্চস। চডনাে ব ষ হরত হরত উরটাপাটা র্কা শুরু কচে 
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বর্চ  ওয়াইন ব িাে ফরি। অ্ল্পরতই বহরস উিচিিাম র্াচ্চারেে মতন। বেরস্তাোঁ বথরক 
বর্ে হরয়ই একজন আরেকজনরক বিরপ ধরে িুমু খাই আে র্াসায় এরস বসক্স কচে। 
 
এ কচেরন ফযানটাে সারথ মাচনরয় চনরয়রি  যাচিরয়ি। অ্িত চর্িানায় থাকাে সময় চকিু 
র্রি না। ফযানটা পারয়ে কারি র্চসরয়  ীতি হাওয়ায় নগ্ন  েীরে ওে র্াহুরড়ারে শুরয় 
থাচক। ‘আই িাে ইউ’-চকিুেণ পে আমাে কপারি িুমু বখরয় চফসচফচসরয় র্রি 
 যাচিরয়ি। জর্ারর্ আচম চকিু র্চিচন, র্িাে েেকােও বনই। ও জারন আমাে মরনে 
কথা। 
 
চকন্তু িচর্ আঁকাে জরনয মরডি হরত র্রি সুন্দ্ে মুহূতবটাে  ারয় পাচন বিরি বেই আচম। 
 
 “বতামাে িচর্ আঁকরর্া।” 
 
 “আর্াে? এঁরকরিা বতা।” 
 
“বসই িাের্িে আর । আর্ারো আঁকরত িাই।” 
 
“ওহ।” খুর্ একটা উৎসাহী মরন হয় না ওরক। “কী েকম িচর্ আঁকরর্?” 
 
এক মুহূতব চিধারর্াধ করে চজশুে িচর্টাে র্যাপারে র্চি! শুরন উরি র্রস  যাচিরয়ি। 
মুরখে হাচসটা বয বজাে করে আনা বসটা রু্েরত কষ্ট হয় না। 
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“কী বয র্িি না।” 
 
“বকন? কী হরয়রি?” 
 
“আমাে মরন হয় না এই আইচডয়াটা োরিা।” 
 
“োরিা না হর্াে কী আরি?” 
 
 “কু্র চর্ে অ্র্স্থায় আমারক বেরখ বিারক কী র্িরর্?” 
 
“বিারক চক র্িরর্ বসটা চনরয় তুচম পরোয়া কো শুরু কেরি করর্ বথরক?” 
 
“চকিু র্যাপারে পরোয়া না কেরি িরি না। ওো হয়রতা োর্রর্, আমারক এেকমটা 
বেখরতই পিন্দ্ করো তুচম।” 
 
 বহরস উরিচিিাম। “বতামারক বকউ চজশু োর্রর্ না, এসর্ বেরর্া না। শুধুই একটা 
িচর্। অ্র্রিতন মরনই বতামারক আঁকা শুরু করেচিিাম, জারনা? সাতপাঁি োচর্চন।” 
 
“হয়রতা োর্া উচিৎ।” 
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“বকন? িচর্টা িাো বতা আচম বতামারক চনরয় র্া আমারেে চর্রয় সম্পরকব চকিু বর্াোরত 
িাচি না।” 
 
“তাহরি চক বর্াোরত িারিা?” 
 
 “বসটা আচম চক করে র্িরর্া?” 
 
এই কথা শুরন বহরস বফরি  যাচিরয়ি। “আিা র্ার্া, এঁরকা! এত করে িাইরিা যখন 
বতামাে কারজে ওপে েেসা আরি আমাে। 
 
কথাটা হয়রতা একটু প্রাণহীন বিকরত পারে, চকন্তু আচম জাচন বয আমাে আে আমাে 
িচর্ আঁকাে প্রচতোে ওপে চর্শ্বাস আরি  যাচিরয়রিে। ও না থাকরি আচম কখরনাই 
বপইন্টাে হরত পােতাম না। ও যচে আমারক র্াের্াে উৎসাহ না চেত তাহরি 
ইউচনোচসবচট বথরক পা  কোে পের্তবী করয়ক র্িরেে মরধযই েরম বযতাম। বেখা বযত 
এখনও চজন-চফচিরক্সে সারথ বেয়ারি বেয়ারি িচর্ এঁরক বর্ড়াচি।  যাচিরয়রিে সারথ 
বেখা হর্াে আর  পথ হাচেরয় বফরিচিিাম, আে বসই সারথ চনরজরক। বসই সমরয়ে 
বন ারখাে র্নু্ধরেে প্রচত বকান টান কাজ করে না আমাে। শুধুমাত্র োরতই বেখা পাওয়া 
বযত ওরেে, চেরনে বর্িা উধাও হরয় বযত র্ােুড়রেে মতন। 
 
 যাচিরয়ি আমাে জীর্রন আসাে পে ওো িাতয হরয় পরড়, বস চনরয় আমাে বকান মাথা 
র্যথাও চিি না। আসরি এেকম একজন মানুষরক বপরি আে কাউরক েেকাে হয় না। 
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আমারক েুি পথ বথরক আরিাে পরথ এরনরি  যাচিরয়ি, চজশুে মতন। এজরনযই 
বর্াধহয় িচর্রত ওে বিহাোই ফুচটরয় তুরিচি আনমরন।  যাচিরয়িই আমাে জীর্ন, 
আমারেে বেখা হর্াে একেম প্রথম চেন বথরকই। ও যা-ই করুক র্া যা-ই র্িুক না 
বকন, ওরক সর্সময় োরিারর্রস যারর্া আচম। সর্সময়। ও বযমন, বসোরর্ই ওরক 
আপন করে 
 
একমাত্র মৃতুযে আমারেে আিাো কেরত পােরর্। 
 
. 
 
জুিাই ২১ 
 
আজরক  যাচিরয়ি েুচডওরত আমারক সময় চেরয়রি। 
 
 “চেরনে পে চেন চকন্তু এোরর্ র্রস থাকা সম্ভর্ না আমাে পরে,” র্রি বস। “কতচেন 
িা রত পারে?” 
 
“এক-েুই চেরন হরর্ না, এটা চনচিত।” 
 
“ব াটাটাই বতামাে আমারক কারি পার্াে িক্রাি নয় বতা? বসরেরত্র এসর্ ধনফুন র্াে 
চেরয় চর্িানায় িরিা।” 
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 বহরস বফিিাম। “োঁড়াও, আর  কাজ ব ষ কচে। যচে েে বিরিে মত িুপিাপ র্রস 
থারকা, তাহরি পুেষ্কাে পারর্। 
 
 যাচিরয়িরক ফযারনে সামরন োডঁ় কচেরয় চেিাম। র্াতারস ওে িুিগুরিা উড়চিি। 
 
“বকমন বপাজ বের্?” 
 
 “বকান বপাজ বেয়া িা রর্ না, স্বাোচর্ক থারকা।” 
 
 “খুর্ কষ্ট পাচি, এেকম বর্াোর্?” 
 
“চজশু কু্র চর্ে অ্র্স্থায় কষ্ট পাচিরিন চক না বস র্যাপারে সরন্দ্হ আরি আমাে। চকংর্া 
কষ্ট বপরিও কাউরক রু্েরত বেনচন। আহ, মুখ ওেকম করো না বতা। িুপিাপ োঁচড়রয় 
থারকা। নড়রর্ না একেম।” 
 
“চজ, র্স।” 
 
চর্  চমচনট ওোরর্ োঁচড়রয় থারক  যাচিরয়ি। এেপে র্রি বয িাি হরয় পরড়রি। 
 
“র্রসা তাহরি। চকন্তু কথা র্িরর্ না। বিহাোটা আঁকচি এখন।” 
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 িুপ করে বিয়ারে র্রস পরড়  যাচিরয়ি, আে চকিু র্রি না। ওে বিহাো এঁরক আসরিও 
মজা পাচিিাম। চক সুন্দ্ে একটা বিহাো!  ি বিায়াি, িাপাে হাচড্ডগুরিাে একেম 
পচেস্কাে বর্াো যায়। নাকটাও সুন্দ্ে। মরন হচিি বয এক চগ্রক বের্তা র্রস আরি 
আমাে সামরন। 
 
চকন্তু কী বযন একটা চিক বনই। কী, বসটা র্িরত পােরর্া না। হয়রতা চনরজে ওপরে 
বর্চ  িাপ চেচি। ওে বিাখটা অ্রনকর্াে বিষ্টা করেও চিকমরতা আঁকরত পােিাম না। 
অ্থি প্রথমর্াে যখন  যাচিরয়িরক বেচখ, ওে উজ্জ্বি বিাখ েুরটাই আকষবণ করে সর্রিরয় 
বর্চ । বসটা হাজাে বিষ্টা করেও ফুচটরয় তুিরত পােিাম না, হয়রতা এেকম চকিু 
আঁকাে প্রচতোই বনই আমাে। অ্থর্া এমনটাও হরত পারে বয  যাচিরয়রিে বসৌন্দ্যব 
কযানোরস ফুচটরয় বতািা সম্ভর্ নয় কারো পরে। িচর্ে বিাখগুরিা র্ড় বর্চ  প্রাণহীন 
িা চিি, চকিু একটা বনই। চর্েি হরয় উিচিিাম ধীরে ধীরে। 
 
“ধুে, হরি না।” হতা  সুরে র্চি চকিুেণ পে। 
 
“চর্েচত বনরর্?” 
 
 “হযাঁ, চর্েচত বনয়া যাক।” 
 
 “বসরক্সে চর্েচত।” 
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বহরস বফিিাম আর্ারো। “চিক আরি।” 
 
িাচফরয় সামরন এরস আমারক তুরি চনি  যাচিরয়ি। েুচডওে বমরেরতই একজন 
আরেকজনরক আেে কেরত শুরু কচে আমো। 
 
চকন্তু আমাে নজে র্াের্ােই ইরজরি আটকারনা কযানোসটাে চেরক িরি যাচিি। মরন 
হচিি বযন  যাচিরয়রিে প্রাণহীন বিাখটা বসখান বথরক একেৃচষ্টরত তাচকরয় আরি 
আমাে চেরক। বজাে করে েৃচষ্ট চফচেরয় বনই। 
 
তরু্ও বটে পাচিিাম বয আমারকই বেখরি বিাখরজাড়া। 
 
. 
 

২.২ 
 
অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা কোে র্যাপারে চেরপাটব বেয়াে জরনয ডারয়ারমরডরসে অ্চফরস 
ব িাম। বেতরে িুরক বেচখ স্বেচিচপগুরিা ব াি াি কেরিন। 
 
“তােপে,” মুখ না তুরিই র্িরিন। “বকমন রু্েরি?” 
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“চকিু বর্াোে সুরযা ই পাইচন।” 
 
চর্ভ্রাচি েে কেরিা তাে েৃচষ্টরত। 
 
“অ্যাচিচসয়াে সাহাযয তখনই কো যারর্, যখন চিকিাক চিিা কেরত পােরর্ বস। 
আ পার  চক হরি বসটা না রু্েরি চকিুই সম্ভর্ নয়।” 
 
“চিক। চকন্তু তুচম এই কথাগুরিা র্িরি, কােণ…” 
 
“আসরি ওরক বয ঔষধগুরিা বেয়া হরি, বসগুরিা এত কড়া বডারজে বয কারো বকান 
কথা বস বমাটামুচট রু্েরতই পােরি না।” 
 
ভ্রু কঁুিরক ব ি প্ররফসে ডারয়ারমরডরসে। “এটা একটু বর্চ  বর্চ  র্রি বফিরি। ওরক 
চক ঔষধ বেয়া হরি, বসটা অ্র্ য চিক জাচন না।” 
 
“ইউচেে সারথ কথা র্রিচি আচম। বষাি চমচিগ্রাম চেরস্পচেরডান। এই বতারজ বতা 
একটা বঘাড়াও কারু্ হরয় যারর্।” 
 
ভ্রূ নািারিন ডারয়ারমরডস। “এটা বতা আসরিই বর্চ । কমারনা বযরত পারে। 
অ্যাচিচসয়াে চিচকৎসা েরিে প্রধান হরি চক্রচেয়ান। ওে সারথ এ র্যাপারে কথা র্িরত 
পারো।” 
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“আপচন র্িরিই োরিা হয়।” 
 
“হুম।” সরন্দ্হ েে কেরিা ডারয়ারমরডরসে েৃচষ্টরত। “তুচম আে চক্রচেয়ান আর  
বথরকই এরক অ্নযরক বিরনা, তাই না? িডমুরে পচেিয় হরয়চিি বর্াধহয়?” 
 
“আসরি খুর্ োরিা করে চিচন র্িাটা চিক হরর্ না।” 
 
তৎেণাৎ চকিু র্িরিন না ডারয়ারমরডস। সামরন োখা চিচন বেয়া কাির্াোরমে র্াচট 
বথরক একটা র্াোম তুরি চনরয় আমারক সাধরিন। মাথা োঁচকরয় মানা করে চেিাম। 
 
র্াোমটা মুরখ চেরয় সময় চনরয় চিরু্রিন। আমাে চেক বথরক বিাখ সোরিন না। 
“বতামাে আে চক্রচেয়ারনে মরধয সর্ চিকিাক বতা?” 
 
“প্রেটা একটু অ্দু্ভত। এটা চজরেস কেরিন বকন?” 
 
“আমাে বকন বযন মরন হরি এরক অ্পেরক সহয কেরত পারো না বতামো।” 
 
“আমাে তেফ বথরক বকান সমসযা বনই।” 
 
“চকন্তু ওে তেফ বথরক?” 
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“বসটা চক্রচেয়ানরকই চজরেস কেরত হরর্ আপনারক। ওে সারথ কাজ কেরত বকান 
অ্সুচর্রধ বনই আমাে।” 
 
“চিক আরি। হয়রতা েুি বেরর্চি। তরু্ও একটু বকমন বযন িা রি…বেরর্া র্যাপােটা 
চনরয়। কমবরেরত্র প্রচতরযাচ তা র্া র্যচি ত বেষারেচষ চকন্তু োরিা ফি র্রয় আরন না। 
একসারথ কাজ কোে অ্েযাস  রড় তুিরত হরর্ বতামারেে।” 
 
“চজ, জাচন বসটা।” 
 
“বর্ , চক্রচেয়ারনে সারথও এই র্যাপারে আিাপ কো উচিৎ। তুচম িাইরি যারত 
অ্যাচিচসয়া বিতনা চফরে পাক। চকন্তু মরন বেরখা, এটা েঁুচকপূণবও হরত পারে।” 
 
“কাে জরনয েঁুচকপূণব?” 
 
“অ্যাচিচসয়া, আে কাে?” আমাে উরের য আঙুি নািারত শুরু কেরিন। ডারয়ারমরডস। 
“েুরি ব রি িিরর্ না, বর্  করয়কর্াে আত্মঘাতী কাজ করেরি অ্যাচিচসয়া। চনরজে 
জীর্ন ব ষ করে বেয়াে বিষ্টা করেরি। বসজরনযই চকন্তু কড়া বডারজে ঔষধ বেয়া হরয়রি 
ওরক। অ্নুেূচতগুরিা বোঁতা হরি আে এেকম চিিা মাথায় েে কেরর্ না। এখন যচে 
বোজ কমারনা হয়, তাহরি আর্ারো উরটাপাটা চকিু করে র্সরত পারে। এই েঁুচকটা 
চনরত োচজ তুচম?” 
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প্ররফসরেে কথায় যুচি আরি। তা সরেও মাথা নাড়িাম। “এই েঁুচকটা আমারেে চনরতই 
হরর্, প্ররফসে। নতুর্া অ্যাচিচসয়ারক সাহাযয কো সম্ভর্ নয়।” 
 
কাঁধ োঁকারিন ডারয়ারমরডস। “তাহরি বতামাে হরয় চক্রচেয়ারনে সারথ কথা র্িরর্া।” 
 
“ধনযর্াে।” 
 
“ও র্যাপােটারক চকোরর্ বনয়, বসটা বেখাে চর্ষয়। সাইচকয়াচিেো সিোিে তারেে 
চনরজে কারজ অ্নয কারো নাক  িারনাে র্যাপােটা োরিাোরর্ বনয় না। তরর্ আমাে 
কথাে ওপরে চকিু র্িরত পােরর্ না। চকন্তু এেকমটা সাধােণত কচেনা আচম। বকৌ রি 
র্িরত হরর্। বতামারক জানারর্া চক হরিা?” 
 
“আমাে কথা না উরিখ কেরিই বর্াধহয় োরিা হরর্।” 
 
“তাই?” অ্দু্ভত হাচস ফুটরিা ডারয়ারমরডরসে মুরখ। “চিক আরি, বতামাে র্যাপারে চকিু 
র্িরর্া না।” 
 
বডস্ক বথরক একটা বিাট র্ক্স বর্ে কেরিন প্ররফসে, বেতরে সাচে করে োখা বর্  
করয়কটা িুরুট। আমারক সাধরিন একটা। না করে চেিাম। 
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 “ধূমপান করো না?” চকিুটা অ্র্াক মরন হরিা তারক। “বতামারক বেরখ বতা মরন 
হরয়চিি বস্মাকাে।” 
 
“না, না। কারিেরে খাই আে চক…বিষ্টা কেচি অ্েযাসটা বিরড় চেরত।” 
 
“র্াহ্, োরিা বতা।”জানািা খুিরিন ডারয়ারমরডস। “বথোচপেরেে বকন ধূমপান কো 
সারজ না, বসই বকৌতুকটা শুরনরিা না? ধূমপারনে অ্থব বতামাে চনরজেই বকান সমসযা 
আরি।”বহরস একটা িুরুট মুরখ চেরিন। “এখারন আমারেে সর্াে মাথারতই এক আধটু 
সমসযা আরি, চক র্রিা?” 
 
আর্ারো হাসরিন ডারয়ারমরডস। িুরুট জ্বাচিরয় িম্বা একটা টান চেরয় র্াইরে বধায়া 
িাড়রিন। ঈষবাচিত েৃচষ্টরত তাে চেরক তাচকরয় থাকা িাড়া এ মুহূরতব চকিু কোে বনই 
আমাে। 
 
. 
 

২.৩ 
 
িারঞ্চে পে কচেরডারে পায়িাচে কেরত িা িাম। আসরি র্াইরে যার্াে িুরতা খুঁজচি, 
একটা চস ারেট না বখরিই নয়। এসময় ইচন্দ্োে সারথ বেখা হরয় ব ি, োর্রিন আচম 
রু্চে হাচেরয় ব চি। 
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“চিিা বকারো না চথও,” আমাে হাত ধরে র্িরিন। “এখানকাে সর্ োস্তা চিনরত 
আমারো করয়ক মাস বির  ব রি। ব ািকধাঁধা মরন হয় মারে মারে। এখনও প্রায়ই 
হাচেরয় যাই, চিিা করো!” হাচস ফুটরিা তাে মুরখ। আচম চকিু র্িাে আর ই িট করে 
িা খাওয়াে প্রস্তার্ চেরয় র্সরিন। না কেরত পােিাম না। 
 
“বকতচিটা  েম বেই, োঁড়াও। এত্ত র্ারজ আর্হাওয়া। এে বিরয় তুষােপাত হরিই 
োরিা। আমাে চক ধােণা জারনা? তুষােপারতে সারথ মানুরষে মানচসক অ্র্স্থাে একটা 
সম্পকব আরি। অ্রনকেণ টানা তুষােপারতে পে সর্চকিু চকন্তু একেম সাো হরয় যায়, 
মরন হয় বয নতুন করে শুরু কেরত হরর্ সর্চকিু। চকন্তু তুষারেে চনরি আর ে 
চজচনসগুরিা চকন্তু চিকই থারক। মানুষও এেকম নতুন করে শুরু কেরত িায়। 
তুষােপারতে সময় বোচ রেে বেরখা োরিা করে, রু্েরত পােরর্।” 
 
আমারক অ্র্াক করে চেরয় র্যা  বথরক পচিচথরন বমাড়ারনা বমাটা এক স্লাইস বকক বর্ে 
কেরিন চতচন। ওটা আমাে হারত চেরয় র্িরিন, “এই নাও। ওয়ািনাট বকক,  তোরত 
র্াচনরয়চি।” 
 
“আরে এটাে চক েেকাে চিি।” 
 
“আচম জাচন র্যাপােটা একটু অ্দু্ভত, চকন্তু বোচ রেে হারত একটা বকক ধচেরয় চেরয় 
সর্সময় োরিা ফিাফিই বপরয়চি।” 
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হাসিাম। “এেকম সুস্বােু বকক চেরি বতা ফিাফি োরিা পারর্নই। আচম বোচ  
চহরসরর্ োরমিাে নাচক?” 
 
ইচন্দ্োে মুরখও হাচস ফুটরিা। “আরে নাহ্। চকন্তু মারে সারে ব ামড়া োফরেে হারত 
বকক চেরি, তাোও খুচ  হয় চকন্তু। তুচম অ্র্ য মুখ ব ামড়া করে োরখ না। একটু চমচষ্ট 
চকিু বখরি কারজে উরেযাম বর্রড় যায়। আর  বতা আচম প্রায়ই কযাচন্টরন বেয়াে জরনয 
বকক র্ানাতাম, চকন্তু বেফাচন আসাে পে বথরক র্াইরেে খার্াে চনরয় বর্চ  কড়াকচড় 
শুরু করেরি। তরু্ও মারে মারে বকক চনরয় আচস র্যার  করে। নীের্ প্রচতর্াে র্িরত 
পারো। এখন খাও বতা“। 
 
এেকম আরে  অ্মানয কো যায় না। বকরক কামড় চেিাম। আসরিও োরুণ বখরত। 
 
 “আপনাে বোচ রেে মন চনিয়ই োরিা হরয় যায় বকক খাওয়াে পে,” মুরখ বকক 
চনরয়ই র্িিাম। 
 
সন্তুচষ্টে হাচস ফুটরিা ইচন্দ্োে মুরখ। বকন তারক োরিা িার  এটা পচেস্কাে হরয় ব ি, 
একটা মা মা োর্ আরি তাে মরধয। অ্রনকটা আমাে পুেরনা বথোচপে রুরথে মতন। 
এেকম মানুরষে মন বকান কােরণ খাোপ, এটা োর্রতও বযন বকমন িার । 
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আমো এখন নাসব বে রন। এখানকাে সর্াই জায় াটারক ‘ব াল্ডচফ  বর্াউি র্রি। 
িােপার ে কাঁরিে জরনযই এই নাম। বয বকান সাইচকয়াচিক ইউচনরটে প্রাণরকে হরি 
নাসব বে ন। িােচেরক নজে োখা যায় কাঁি বেে করে। চকন্তু উরটাটা ঘরট 
সাধােণতর্াইরে বথরক বোচ োই সর্সময় তাচকরয় থারক বেতরেে অ্চধর্াসীরেে চেরক। 
বিাট জায় াটায় পযবাপ্ত বিয়াে বনই। বযগুরিা আরি, বসগুরিায় সাধােণত নাসবো র্রস 
টুকটাক কাজ করে। সুতোং আমারেে বর্চ েো  সময় োঁচড়রয় র্া বডরস্ক বহিান চেরয় 
থাকরত হয়। বেতরে বিাক যতই থাক, সর্সময়ই মরন হরর্ বয অ্রনক চেড়। 
 
 “এই নাও বতামাে িা।” র্ড় একটা ম  আমাে হারত ধচেরয় চেি ইচন্দ্ো। 
 
“ধনযর্াে।” 
 
এসময় চক্রচেয়ান িুকরিা বেতরে। আমাে সারথ বিাখারিাচখ হওয়ায় একর্াে মাথা 
নাড়রিা। সর্সময় চপপােচমন্ট িুইং াম চিরর্ারনা ওে একটা অ্েযাস। ওটাে  ন্ধই নারক 
এরস িা রিা। িডমরে থাকরত বেখতাম চকিুেণ পেপেই চস ারেট টানরি; এই একটা 
র্যাপারেই চমি চিি আমারেে। এেপে অ্র্ য ধূমপান বিরড় চেরয়রি চক্রচেয়ান। চর্রয় 
করেরি, একটা বমরয়ও আরি। র্ার্া চহরসরর্ বস চকেকম, বক জারন। ওরক কখরনাই খুর্ 
একটা সহন ীি মরন হয়চন আমাে। 
 
 “আর্ারো বকান একটা নাসব বে রন বতামাে সারথ বেখা হরয় যারর্ এটা কখরনা 
োচর্চন, চথও,”  ীতি বহরস র্িি চক্রচেয়ান। 
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“আচমও োচর্চন। েুচনয়াটা র্ড় বিাট।” 
 
“মানচসক স্বাস্থয খারতে চিিা কেরি, আসরিও বিাট।” এমনোরর্ কথাটা র্িি বযন 
এে র্াইরেও র্ড় একটা েুচনয়া আরি ওে। বসটা চজম র্া ো চর্ বখিাে মাি র্ারে আে 
চকিু হরত পারে র্রি মরন হয়না। 
 
করয়ক বসরকন্ড আমাে চেরক তাচকরয় থাকরিা চক্রচেয়ান। ওে এই অ্েযাসটাে কথা 
েুরি চ রয়চিিাম। চকিু র্িাে র্া কোে আর  প্রায়ই সময় চনরয় োরর্ ও, ইরি করে 
অ্রপো কোয়। িডমুরে থাকরত খুর্ই চর্েি িা রতা র্যাপােটা, এখনও িা রি। 
 
 “এেকম একটা সমরয় বগ্রারে বযা  চেরি বকন রু্েরত পােচি না,” এক পযবারয় র্িি 
বস। “বয বকান সময় র্ন্ধ হরয় বযরত পারে।” 
 
“অ্র্স্থা এতটাই খাোপ?” 
 
“সমরয়ে র্যাপাে মাত্র। িারেে তেফ বথরক খুর্ চ ঘ্রই বঘাষণা এরস পড়রর্। তাহরি 
স্বাোচর্ক োরর্ই প্রে জার , বজরন রু্রে এেকম একটা ইউচনরট বযা  চেরি বকন 
তুচম?” 
 
“মারন?” 
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“ডুর্ি জাহাজ বথরক সাধােণত িাচফরয় পরড় র্াঁিাে বিষ্টা করে ইঁেুরেে েি, িরড় র্রস 
না।” 
 
চক্রচেয়ারনে এেকম সোসচে আক্রমরন অ্র্াক না হরয় পােিাম না। তরর্ প্রচতচক্রয়া 
বেখারনাটা বর্াকাচম হরর্। র্েং কাঁধ োঁচকরয় উচড়রয় চেিাম প্রিন্ন অ্চেরযা টা। “হরত 
পারে। চকন্তু আচম বতা আে ইঁেুে নই।” 
 
 চক্রচেয়ান চকিু র্িাে আর ই ধপ করে একটা  ব্দ হওয়ায় িমরক উিিাম আমো। 
র্াইরে বথরক কাঁরিে  ারয় চকি র্সারি এচিফ। মুখটাও বিরপ বেরখরি  ি করে। 
েীচতমত একটা োনর্ীে মতন বেখারি। 
 
“এই র্ারিে ওষধ আচম আে খারর্া না। মাথা খাোপ করে বেয়। 
 
গ্লারসে মরধযই একটা হযাঁি খুরি বেয় চক্রচেয়ান। “এখন বতা আমারেে এসর্ চনরয় 
আিাপ কোে সময় নয়, এচিফ।” 
 
“র্িিাম না, খারর্া না। অ্সুস্থ িার  সাোচেন-” 
 
“যচে কথা র্িরত িাও তাহরি অ্যাপরয়ন্টরমরন্টে র্যর্স্থা করো। এখন সরে োডঁ়াও এখান 
বথরক, চেজ।” 
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 চড়মচস কেরিও চকিুেণ পে িরি  জোরত  জোরত িরি যায়। এচিফ। বযখারন মুখ 
বিচকরয়চিি বসখারন ওে বিহাোে একটা অ্র্য়র্ ফুরট উরিরি। 
 
“বোচ  র্রট একখান,” র্িিাম। 
 
“এেকম বোচ  সামিারনা মু চকি,” চিচর্রয় র্রি চক্রচেয়ান। 
 
 মাথা বনরড় সায় জানায় ইচন্দ্ো। “বর্িাো এচিফ।” 
 
 “এখারন পািারনা হরয়রি বকন ওরক?” 
 
“বজাড়া খুন,” চক্রচেয়ান র্িি। “ওে মা আে বর্ানরক খুন করেচিি ঘুরমে মরধয।” 
 
কাঁি বেে করে র্াইরে তাকাই। অ্নযানয বোচ রেে সারথ বযা  চেরয়রি। এখন এচিফ। 
সর্াে তুিনায় িম্বা বস। একজনরক বেখিাম ওে হারত চকিু টাকা ধচেরয় চেরত, বসটা 
পরকরট খুঁরজ বফিরিা তৎেণাৎ। 
 
এসময় অ্যাচিচসয়ারক বখয়াি কেিাম র্াইরে এক বকাণায়। জানািা চেরয় আনমনা 
েৃচষ্টরত র্াইরে তাচকরয় আরি। চকিুেণ বেখিাম ওরক। 
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আমাে েৃচষ্ট অ্নুসেণ করে র্াইরে তাকারিা চক্রচেয়ান। “ওহ আিা, অ্যাচিচসয়াে 
ওষুরধে র্যাপারে ডারয়ারমরডরসে সারথ কথা হরয়রি আমাে। চেরস্পচেরডারনে বডাজ 
কচমরয় বেয়াে ফিাফি চক হয় বসটা বেখাে অ্রপোয় আচি। এখন প্রচতচেন পাঁি 
চমচিগ্রাম করে বেয়া হয় ওরক।” 
 
“আিা।” 
 
“োর্িাম বতামারক জাচনরয় োচখ, বযরহতু ওে সারথ এক বস রন বেখা করেরি।” 
 
“হযাঁ।” 
 
“এখন চনচর্ড় পযবরর্েরণ োখরত হরর্ অ্যাচিচসয়ারক, র্যর্হারে বকান পচের্তবন আরস চক 
না রু্েরত হরর্। আরেকটা কথা, এে পরে যচে কখরনা আমাে বকান বোচ ে ওষুরেে 
বডাজ পচের্তবরনে কথা র্িরত হয়, তাহরি সোসচে আমাে কারি আসরর্। 
ডারয়ারমরডসরক িাি চহরসরর্ র্যর্হারেে বকান েেকাে বনই,” বিাখ পাচকরয় কথাটা 
র্িি চক্রচেয়ান। 
 
জর্ারর্ হাসিাম ওে চেরক তাচকরয়। “কাউরকই িাি চহরসরর্ র্যর্হাে কচেচন আচম। 
বতামাে সারথ সোসচে কথা র্িরতও বকান সমসযা বনই। আমাে, চক্রচেয়ান।” 
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 বর্  একটা থমথরম োর্ চর্োজ কেরি ঘেটায়। মনচস্থে কোে েচিরত মাথা নাড়রিা 
চক্রচেয়ান। “তুচম বতা এটা রু্েরত পােরিা বয অ্যাচিচসয়া বোচ  চহরসরর্ র্ডবােিাইন। 
একটু এচেক বসচেক হরিই েুঘবটনা ঘরট বযরত পারে। বথোচপরত বকান িােই হরর্ না 
ওে। সময় নষ্ট কেরি।” 
 
“তুচম চকোরর্ রু্েরি ও র্ডবােিাইন? কথাই বতা র্িরত পারে না।” 
 
“র্িরত পারে না র্িাটা েুি হরর্। র্রি না।” 
 
“বতামাে ধােণা ব াটাটাই অ্চেনয়?” 
 
 “হযাঁ।” 
 
 “যচে অ্চেনয়ই হরয় থারক তাহরি বতা র্ডবােিাইন হর্াে প্রেই ওরি না।” 
 
চর্েচিে িাপ ফুটরিা চক্রচেয়ারনে বিহাোয়। 
 
তরর্ বস চকিু র্িাে আর ই ইচন্দ্ো হাত ওিায়। “বতামারেে েুজরনে মরতে ওপরেই 
সম্মান বেরখই র্িচি, র্ডবােিাইন’ কথাটা চেরয় বর্চ েো  বেরত্রই পচেস্কাে করে চকিু 
চকিু বর্াো যায় না।”চক্রচেয়ারনে চেরক তাকারিন চতচন। এই র্যাপােটা চনরয় আর ও 
চক্রচেয়ারনে সারথ কথা কাটাকাচট হরয়রি।” 
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“তাহরি আপনাে অ্যাচিচসয়ারক চনরয় চক ধােণা?” চজরেস কেিাম। 
 
চকিুেণ প্রেটা চনরয় োর্রিন ইচন্দ্ো। “আসরি ওে প্রচত মাতৃসুিে একটা টান অ্নুের্ 
কচে আচম। কাউন্টাে িািচফয়ারেি র্িরত পারো। ওরক বেখরিই আমাে বেতরেে 
মাতৃসো বজর  ওরি, মরন হয় কারো উচিৎ ওে বেখোি কো।”আমাে উরের য 
একর্াে হাচস বেয় ইচন্দ্ো। “আে এখন ওে যত্ন বনয়াে মত মানুষ এরসরি এখারন। 
তুচম।” 
 
 বহরস উিরিা চক্রচেয়ান, ওে চর্েচিকে বসই হাচস। শুনরিই চপচত্ত জ্বরি ওরি। 
“বর্াকাে মত প্রে কোে জরনয মাফ কেরর্ন, চকন্তু অ্যাচিচসয়া যচে কথাই না র্রি 
তাহরি বথোচপ বথরক চক িাে হরর্ তাে?” 
 
“বথোচপে বেরত্র কথা র্িাটাই সর্চকিু নয়,” ইচন্দ্ো র্িরিন। “র্েং র্িরত পারো 
বথোচপে মাধযরম বোচ রেে এটা বর্াোরনা হয় বয তারেে মত প্রকার ে জরনয 
পচেরর্ টা চনোপে। কথা র্িা িাড়াও মরনে োর্ ফুচটরয় তুিরত পারে মানুষ, বসটা 
চনিয়ই োরিা করেই জারনা তুচম।” 
 
বিহাোয় সর্জািা একটা োর্ এরন আমাে চেরক তাকায় চক্রচেয়ান। “োরিা বকান 
বজযাচতষী বেচখরয় চনও। কপারি  চন আরি নাহরি।” 
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. 
 

২.৪ 
 
“হযারিা, অ্যাচিচসয়া,” র্িিাম। 
 
ওষুরধে বডাজ কমারনাে খুর্ বর্চ চেন হয়চন, চকন্তু এই কচেরনই ওে মধয েৃ যমান 
পচের্তবন এরসরি। িিারফোয় আর ে জড়তা বনই। বিারখে েৃচষ্টও আর ে তুিনায় 
পচেস্কাে। মরন হরি সমূ্পণব চেন্ন একটা মানুষরক বেখচি। 
 
েেজায় ইউচেে সারথ োঁচড়রয় আরি ও, বোটানায় েু রি। চকিুেণ আমাে চেরক 
তাচকরয় থাকরিা, বযন এই প্রথম আমারক বখয়াি করেরি। হয়রতা বর্াোে বিষ্টা কেরি 
মানুষ চহরসরর্ আচম বকমন। বেতরে িুকরি বকান সমসযা হরর্ বমরন চনরয় পা র্াড়ারিা 
সামরন। আজরক আে র্সরত র্িরত হরিা না। 
 
ইউচেরক িরি যার্াে ই াো কেিাম। এক মুহূতব ইতস্তত করে েেজা র্ন্ধ করে িরি 
ব ি বস। 
 
অ্যাচিচসয়াে মুরখামুচখ র্রস আচি আচম। ঘরেে নীের্তা িাচপরয় কারন আসরি র্াইরেে 
অ্চর্োম র্ষবরণে  ব্দ। 
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“আজরক বকমন িা রি আপনাে?” 
 
 বকান জর্ার্ বপিাম না। অ্যাচিচসয়া একেৃচষ্টরত তাচকরয় আরি আমাে চেরক। বিারখ 
পিক পড়রি না। 
 
মুখ খুরি চকিু র্িরত চ রয়ও বথরম ব িাম। চিক করেচি ওে িুপ কো থাকা সময়টায় 
আচমও যতটা সম্ভর্ কম কথা র্িরর্া। এরত হয়রতা ও চনরজরক আমাে িােপার  
চনোপে অ্নুের্ কেরর্, রু্েরত পােরর্ বয আমারক েেসা কো যায়। অ্থবাৎ ওে কারি 
এই র্াতবাটা বপৌঁিুরনাে জরনয মুখ বখািাে বকান েেকাে বনই আমাে। ওরক কথা র্িারত 
িাইরি আর  েেসা অ্জবন কেরত হরর্। তরর্ বসজরনয সময় েেকাে, োতাোচত চকিু 
হয় না। 
 
িুপ করে র্রস থাকরত থাকরত এক পযবারয় মাথাে েুই পার  েপেপ কেরত থারক 
আমাে। চকিুেরণে মরধযই মাথার্যথা শুরু হরয় যারর্। রুরথে কথা মরন হরিা। প্রায়ই 
র্িরতা বয োরিা একজন বথোচপে চহরসরর্ বোচ ে অ্নুেূচতগুরিা রু্েরত হরর্ 
বতামারক। তরর্ এটাও মরন োখরত হরর্ বয অ্নুেূচতগুরিা আসরি বতামাে নয়, অ্নয 
কারো। অ্থবাৎ এখন বয আমাে মাথা েপেপ কেরি, এই কষ্টটা আসরি আমাে নয়; 
অ্যাচিচসয়াে। আে হিাৎ করেই চিরত্ত বিরপ র্সা এই তীি চর্ষণ্ণতা, মরে যার্াে 
ইরিটাও ওে। িুপিাপ র্রস অ্যাচিচসয়াে হরয় এগুরিা অ্নুের্ কেরত িা িাম আচম। 
চকিুেরণে মরধযই বপরটে বেতেটা বমািড় চেরয় উিরিা। বেখরত বেখরত ব ষ হরয় ব ি 
পঞ্চা  চমচনট। 
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আমাে ঘচড়ে চেরক তাকািাম। “আজরকে বস ন এখারনই ব ষ।” 
 
মাথা নাচমরয় বকারিে ওপে েৃচষ্ট চনর্ে কেরিা অ্যাচিচসয়া। েৃ যটা বেরখ চনরজে ওপে 
আে চনয়ন্ত্রণ োখরত পােিাম না। পের্তবী কথাগুরিা একেম মন বথরকই র্িিাম। 
 
“আপনারক সাহাযয কেরত িাই আচম, অ্যাচিচসয়া। চর্শ্বাস করুন কথাটা। সচতযটা হরি, 
আচম িাই আপচন যারত চিকিাক চিিা কেরত পারেন।” 
 
এর্ারে মুখ বতারি অ্যাচিচসয়া। তীক্ষ্ণ েৃচষ্টরত তাচকরয় থারক আমাে চেরক। 
 
আমারক সাহাযয কোে বযা যতা বতামাে বনই, েৃচষ্টটা বযন চিৎকাে করে র্রি। চনরজরকই 
বতা সাহাযয কেরত পারোচন। এমন োর্ ধরো বযন চর্োট োনী। আমাে জায় ায় 
এখারন বতামাে র্সা উচিৎ। েন্ড, চমথুযক, চমথুযক– 
 
হিাৎই একটা চর্ষয় পচেস্কাে হরয় যায়।  ত পঞ্চা  চমচনট এ র্যাপােটাই বখিাচিি 
আমারক। কথাটা র্রি বর্াোরনা মু চকি, একজন সাইরকারথোচপে বিারখে েৃচষ্ট র্া 
অ্িেচি বেরখ খুর্ দ্রুত তাে বোচ ে মানচসক কষ্ট চিচহ্নত কেরত চ রখ যায়। আে 
এখারনই অ্যাচিচসয়া র্যচতক্রম।  ত িয় র্িে ধরে এত চিচকৎসা, এত েকরমে ঔষধ-
এসর্ চকিু সরেও তাে বিারখে েৃচষ্টটা এখন একেম টিটরি হ্ররেে পাচনে মত 
পচেস্কাে। পা ি নয় বস। তাহরি চক? বিারখে এেকম েৃচষ্টে মারনই র্া চক? এটা 
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োর্নাটা ব ষ হর্াে আর ই বিয়াে বথরক আমাে ওপরে োঁচপরয় পরড় অ্যাচিচসয়া। সরে 
যার্াে সময়টুকুও বপিাম না। তাি সামিারত না বপরে বমরেরত পরড় যাই ওরক সহ। 
 
বমরেরত মাথা িুরক যায়। আমাে ওপে বিরপ র্রসরি অ্যাচিচসয়া। িুিগুরিা মুচি করে 
ধরে মাথাটা র্াের্াে বমরেে সারথ র্াচড় চেরি। চকিুেণ পে উপযুবপচে থাপড়ারত আে 
খামিারত শুরু কেরিা। খুর্ কষ্ট করে ওরক আমাে ওপে বথরক সোিাম। 
 
বকানমরত বটচর্ি অ্র্চধ বপৌঁরি পারসবানাি অ্যািামবটা হারত চনরয়চি, এসময় আর্ারো 
আমারক ধাো চেরয় বফরি বেয় অ্যাচিচসয়া। অ্যািামবটা িুরট যায়। 
 
 “অ্যাচিচসয়া-” 
 
 সাড়াচ ে মত ওে হাতরজাড়া বিরপ র্রস আমাে  িায়। আর্ারো অ্যািামবটা হারত 
বনয়াে বিষ্টা কচে, চকন্তু িাে হয় না। আরো  ি হরয় র্রস যারি ওে আঙুিগুরিা, 
চনশ্বাস চনরত পােচি না। এর্ারেে অ্যািামবটাে না াি পাই, বর্াতামটা সারথ সারথ বিরপ 
ধচে সর্ব চিরত। 
 
চর্কট  রব্দ বর্রজ ওরি অ্যািামব। েূে বথরক ইউচেে েেজা বখািাে  ব্দ বেরস আরস। 
চিৎকাে করে অ্নযরেে ডাক বেয় বস। বটরন বহঁিরড় আমাে ওপে বথরক সোরনা হয় 
অ্যাচিচসয়ারক। এতেরণ রু্ক েরে শ্বাস বনই। 
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িােজন নাসব চমরি  ি করে ধরে বেরখরি ওরক। তরু্ও সমারন হাত পা িুঁরড় যারি। 
বেরখ মরন হরি বযন অ্ েীচে, জাির্ চকিু েে করেরি। দ্রুত চক্রচেয়ান এরস একটা 
ইরিক ন বেয়। োন হাোয় অ্যাচিচসয়া। 
 
অ্র্র রষ আর্ারো নীের্তা বনরম আরস ঘেটায়। 
 
. 
 

২.৫ 
 
“একটু জ্বিরর্।” 
 
 অ্যাচিচসয়াে নরখে আঁিরড় চিরি যাওয়া জায় াগুরিায় অ্যাচন্টরসচিক িা ারনাে সময় 
র্িি ইউচে। নাসব বে রন আমো। অ্যাচন্টরসচিরকে ঘ্রাণটা আমারক সু্করিে ফাে এইড 
বজারনে কথা মরন কচেরয় চেরি। বখিাে সময় পরড় চ রয় হাত পা চিরি ব রি বসখারন 
চনরয় যাওয়া হরতা আমারেে। এেপে েতস্থারন র্যারন্ডজ িাচ রয় চেরয় সাহচসকতাে 
জরনয প্ররতযরকে হারত একটা করে কযাচন্ড ধচেরয় চেরতন নাসব। অ্যাচন্টরসচিরকে তীি 
জ্বিুচন র্াস্তরর্ চফচেরয় চনরয় এি আমারক। এখন আে আর ে মত সহরজই েতগুরিাে 
কথা েুরি যাওয়া যায় না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

129 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

“মরন হরি বকউ বযন হাতুচড়রপটা করেরি আমারক।” 
 
“োরিা বজারেই বমরেরি, আরো ফুরি যারর্ একটু পে। বখয়াি বেরখা,” মাথা োঁচকরয় 
র্িি ইউচে। “বতামারক ওে সারথ একা িাড়াটাই উচিৎ হয়চন আমাে।” 
 
“আসরি বোষটা আমােই।” 
 
“তা অ্র্ য চিক।”নাক চেরয়  ব্দ কেরিা ইউচে। 
 
 ‘আর ই সার্ধান করেচিিাম বতামারক’-এটা না র্িাে জরনয ধনর্াে। মরন থাকরর্ 
আমাে।” 
 
কাঁধ োঁকারিা ইউচে। “আমাে চকিু র্িরত হরর্ না, প্ররফসে সারহর্ই যা র্িাে 
র্িরর্ন। বতামারক অ্চফরস বডরক পাচিরয়রিন ডারয়ারমরডস।” 
 
“এহরহ।” 
 
 “বতামাে জায় ায় আচম হরি কাপতাম এই কথা ব ানাে পে।” 
 
বর্  কসেত করে উরি োডঁ়ািাম। 
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বখয়ািী বিারখ আমারক বেখরি ইউচে। “এত তাড়াহুরড়ােও চকিু বনই। চকিুেণ চর্শ্রাম 
চনরয় যাও। মাথা বঘাোরি র্া র্যথা কেরি সারথ সারথ আমারক জানারর্।” 
 
“চিক আচি আচম।” 
 
কথাটা পুরোপুচে সতয নয়, তরর্ বেরখ যতটা খাোপ মরন হরি আমাে অ্র্স্থা তাে বিরয় 
োরিা।  িাে বযখানটায় অ্যাচিচসয়া বিরপ ধরেচিি বসখারন কািচ রট ফুরট উিরত শুরু 
করেরি। পুরো বিহাোয় নরখে আিরড়ে ো । করয়কটা েতস্থান বথরক বর্  োরিাই 
েি েরেরি। 
 
প্ররফসরেে েেজায় নক কেিাম। আমারক বেরখ বিাখ র্ড়র্ড় হরয় ব ি তাে। 
“আহারে। বসিাই িা রর্ নাচক?” 
 
“না, না। আচম চিক আচি।” 
 
মরন হরিা না আমাে কথা চর্শ্বাস কেরিন চতচন। “বেতরে এরস র্রসা, চথও।” 
 
অ্রনযো আর ই বসখারন জরড়া হরয়রি। একপার  োঁচড়রয় আরি চক্রচেয়ান আে 
বেফাচন। ইচন্দ্ো জানািাে ধারে একটা বিয়ারে র্রস আমারক বেখরিন। মরন হরি 
বযন আমারক নতুন িাকচেরত স্বা ত জানারত উপচস্থত হরয়রি সর্াই। চকন্তু র্াস্তর্তা এে 
উরটা, হয়রতা িাকচেটা বখায়ারত হরর্ আজরকই। 
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 ডারয়ারমরডস তাে বডরস্কে বপিরন র্রস আরিন। আমারক হাত চেরয় উরটাচেরকে খাচি 
বিয়ােটায় র্সাে ই াো কেরিন। র্রস পড়িাম। চকিু না র্রি িুপিাপ আমাে চেরক 
তাচকরয় থাকরিন চকিুেণ, আঙুিগুরিা বডরস্কে ওপে নড়রি অ্চর্োম। হয়রতা োর্রিন 
বয কথাটা চক করে র্িরর্ন। তরর্ তারক বস সুরযা  চেি না বেফাচন। 
 
 “খুর্ই খাোপ হরিা র্যাপােটা,” আমাে চেরক তাচকরয় র্িি ইউচনট মযারনজাে। 
“আপচন বয সুস্থ আরিন, বসটাই সর্রিরয় র্ড় র্যাপাে, তরু্ও…চকিু প্রে বথরকই যায়। 
অ্যাচিচসয়াে সারথ একা বকন বেখা করেচিরিন আপচন, র্িুন বতা?” 
 
“আসরি বোষটা আমােই। আচমই ইউচেরক র্চি বয ওরক একা সামিারত পােরর্া।” 
 
“এই চসোি বনয়াে অ্চধকাে আপনারক বক চেরয়চিি? আপনারেে বকউ যচে মাোত্মক 
আহত হরতন-” 
 
“একটু বর্চ  বর্চ  র্রি বফিরি বেফাচন,” ডারয়ারমরডস র্রি উিরিন এই সমরয়। 
“বসৌো যর্ ত বতমন চকিু হয়চন কারোই। এেকম বজোে প্ররয়াজন বেখচি না,” 
র্যাপােটা উচড়রয় বেয়াে েচিরত হাত নাড়রিন প্ররফসে। 
 
“ঘটনাটারক খারটা করে বেখাে সুরযা  বনই, প্ররফসে।” থমথরম করন্ঠ র্িি বেফাচন। 
“একেমই বনই।” 
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“খারটা করে বেখচি বক র্িি?” আমাে চেরক তাকারিন ডারয়ারমরডস। “আমাে কথা 
উরটাপাটা অ্থব বর্ে কেরর্ না, বেফাচন। চথও, তুচম র্রিা বতা চক হরয়চিি।” 
 
সর্াই বিারখ বকৌতূহি চনরয় তাচকরয় আরি আমাে চেরক। খুর্ সার্ধারন পের্তবী 
কথাগুরিা র্িিাম। “আমারক হিাৎ করেই আক্রমন করে র্রস অ্যাচিচসয়া। ঘটনা র্িরত 
এটুকুই।” 
 
“বসটা বতা রু্েরতই পােচি। চকন্তু বকন? বকান েকরমে উসকাচন িাড়াই কাজটা 
করেচিি বর্াধহয় বস?” 
 
“হযাঁ। অ্িত সোরন উসকাচনমূিক চকিু র্চিচন আচম।” 
 
“তাহরি হয়রতা চনরজে অ্জারিই চকিু একটা করে বফরিচিরি?” 
 
“অ্যাচিচসয়াে ওেকম প্রচতচক্রয়া বেখানে বকান না কােণ বতা চনিয়ই আরি। এটা 
বথরক বর্াো যায় অ্যাচিচসয়া চনরজে মরনে োর্ প্রকার  আগ্রহী।” 
 
বহরস উিরিা চক্রচেয়ান। “এোরর্?” 
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“হযাঁ। বোরেে র্চহিঃপ্রকা  িাোও চকন্তু অ্রনক চকিু বর্াোরত পারে মানুষ। অ্নযানয 
বোচ রেেই বেরখা, িুপিাপ র্রস থারক সাোচেন, হাি বিরড় চেরয়চি পুরোপুচে। চকন্তু 
অ্যাচিচসয়া বসেকম না। ওে আমাে ওপে এোরর্ হিাৎ োঁচপরয় পড়া বথরক এটা বর্াো 
যায় বয বেতরে বেতরে বকান একটা কােরণ খুর্ কষ্ট পারি। আে ওটাই আমারেে 
বর্াোরনাে জরনয মচেয়া বস।” 
 
বিাখ র্াঁকারিা চক্রচেয়ান। “এত কাচর্যক র্যাখযা বেয়াে চকিু বনই। পচেস্কাে বর্াো 
যারি ঔষরধে বডাজ কমারনায় এই কাজ করেরি বস।”ডারয়ারমরডরসে চেরক ঘুেরিা ও। 
“আপনারক আর ই সার্ধান করেচিিাম, প্ররফসে। র্রিচিিাম বয বডাজ কমারি চহরত 
চর্পেীত হরত পারে।” 
 
“তাই চক্রচেয়ান?” র্িিাম। “তুচম না র্িরি বতা জানতামই না।” 
 
আমাে কথা আমরি চনি না চক্রচেয়ান। এখারনই সাইরকারথোচপে আে 
সাইচকয়াচিরেে মরধয পাথবকয। বোচ রেে মানচসকতাে পচের্তবন চকোরর্ কো যায়, 
বসটা প্রায়ই েুিরত র্রস চক্রচেয়ারনে মত বিারকো। শুধু ঔষধ খাইরয় িাণ্ডা করে 
োখরত পােরিই খুচ । প্রচতরর্িা খার্াে ব রষ চনয়ম করে তাই করয়কটা টযার্রিট বেয়া 
হয় অ্যাচিচসয়ারক। চক্রচেয়ারনে েৃচষ্ট বেরখ মরন হরি না বয আমাে বকান পোম ব 
শুনরর্ বস। 
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তরর্ ডারয়ারমরডস বিহাোয় োর্নাে িাপ। “ঘটনাটা তাহরি েচমরয় বেয়চন বতামারক, 
চথও।” 
 
“না, এখন বতা মরন হরি চিক পরথই এর াচি,” মাথা োঁচকরয় র্িিাম। 
 
সন্তুচষ্ট ফুটরিা ডারয়ারমরডরসে বিহাোয়। “োরিা। আচম বতামাে সারথ একমত। এেকম 
প্রচতচক্রয়া বেখারনাে কােণ খুঁরজ বর্ে কো উচিৎ। তুচম কাজ িাচিরয় যাও।” 
 
আে চনরজরক সামিারত পােরিা না বেফাচন। “প্রেই ওরি না,” র্রি উিরিা বস। 
 
“বতামাে চক মরন হয়? অ্যাচিচসয়ারক কথা র্িারত পােরর্?” বেফাচনে কথা বযন 
কারনই বিারকচন প্ররফসরেে। 
 
“আমাে চর্শ্বাস, পােরর্,” বপিন বথরক ইচন্দ্ো র্িরিন এসময়। আচম প্রায় েুরিই 
চ রয়চিিাম বয ঘরে চতচনও আরিন। “একোরর্ চিিা কেরি, অ্যাচিচসয়া চকন্তু কথা 
র্িরত শুরু করেরি। চথও’ে মাধযরম বযা ারযা  কেরি বস। অ্থবাৎ চথও হরি তাে 
বযা ারযার ে মাধযম।” 
 
 মাথা বনরড় সায় জানারিন ডারয়ারমরডস। এক মুহূরতবে জরনয চিচিত বেখারিা তারক। 
মাথায় চক িিরি রু্েরত পােচি। অ্যাচিচসয়া নামকো একজন বপইন্টাে, সুতোং বগ্রােরক 
চটচকরয় োখাে িড়াইরয় বস-ই হরত পারে ডারয়ারমরডরসে তুরুরপে তাস। আমো যচে 
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বেখারত পাচে বয অ্যাচিচসয়াে মানচসক অ্র্স্থায় উন্নচত হরি, তাহরি হয়রতা বগ্রাে র্ন্ধ 
করে বেয়াে চসোি বথরক সরে আসরর্ িাে। 
 
“কতচেরনে মরধয ফিাফি আ া কেরত পাচে আমো?” জানরত িাইরিন ডারয়ারমরডস। 
 
“এে উত্তে বনই আমাে কারি,” সতযটাই র্িিাম। “আপচনও চনিয়ই জারনন বসটা। 
এসর্ র্যাপারে আর  বথরক বকান চকিু আন্দ্াজ কো যায় না। িয় মাস, এক র্িে-
চকংর্া তাে বিরয়ও বর্চ ।” 
 
“িয় সপ্তাহ সময় চেিাম বতামারক।” 
 
সামরন এচ রয় এরিা বেফাচন। “আচম এই ইউচনরটে মযারনজাে, এেকমটা হরত 
চেরত”। 
 
 “আে আচম বগ্রারেে চিচনকাি চডরেক্টে। এ ধেরনে চসোি বনয়াে এখচতয়াে একমাত্র 
আমােই আরি, আে কারো নয়। চথও’ে যচে বকান চকিু হয়, তাহরি বসটাে োয় 
পুরোপুচে আমাে,” র্রি আমাে চেরক তাচকরয় বিাখ চটপরিন ডারয়ারমরডস। 
 
আে কথা র্াড়ারিা না বেফাচন। েৃচষ্টর্ারণ চকিুেণ আমারেে েস্ম করে বর্চেরয় ব ি 
অ্চফস বথরক। 
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“আিযব, বমরয়টা বের  ব ি বকন?” আমুরে করন্ঠ র্িরিন প্ররফসে। “তুচম বেচখ 
ইউচনট মযারনজারেে  ত্রু হরয় ব রি চথও, কপািটাই খাোপ বতামাে,” ইচন্দ্োে চেরক 
তাচকরয় উরে যপুণব হাচস চেরিন চতচন। খাচনক র্ারেই বিহাোয়  াম্ভীযব ফুচটরয় র্িরিন, 
“িয় সপ্তাহ, আমাে তোর্ধায়রন। রু্রেরিা?” 
 
োচজ হরয় ব িাম-আসরি োচজ না হরয় আে বকান উপায়ও চিি না। “িয় সপ্তাহ,” 
র্িিাম। 
 
“বর্ ।” 
 
 চক্রচেয়ান উরি োডঁ়ারিা, েৃ যতই চর্েি। “িয় সপ্তাহ বকন, িয়র া র্িরেও কথা র্িরর্ 
না অ্যাচিচসয়া। সময় নষ্ট কেরিন আপনাো।” 
 
িরি ব ি বস। আমাে র্যথবতাে র্যাপারে এতটা চনচিত চকোরর্ বস? 
 
মরনে মরধয বজে বিরপ ব ি। সফি হরতই হরর্ আমারক। 
99 

২.৬ 
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োরজযে িাচি চনরয় র্াচড় চফেিাম। অ্েযাসর্ ত হিওরয়ে সুইিরর্ারডব িরি ব ি হাত। 
র্াির্টাে চফউজ বকরট ব রি বর্  চকিুচেন হরত িিরিা, র্েিারর্া র্েিারর্া করেও 
র্েিারনানা হরি না। 
 
র্াসায় পা বেয়া মাত্র রু্েরত পােিাম বয কযাচথ র্াইরে। র্ড় বর্চ  িুপিাপ বেতেটা; 
কযাচথ থাকরি এেকমটা হর্াে কথা নয়। ও ব াের াি পিন্দ্ করে এমনটা র্িা উচিৎ 
হরর্ না, চকন্তু ওে জ তটা আে যা-ই বহাক, চনিুপ নয়। হয় বফারন কথা র্িরর্, নয়রতা 
সাউন্ড বজারে চেরয় চটচে বেখরর্-চকিু না চকিু একটা বতা কেরর্ই। আজ ফ্ল্যারটে 
বেতেটা কর্েস্থারনে মতন নীের্। তরু্ও অ্েযাসর্ ত ওে নাম ধরে ডাকিাম 
করয়কর্াে। জানতাম বয বকান জর্ার্ পারর্া না, তরু্ও বর্াধহয় চনচিত হরত িাচিিাম 
বয র্াসায় আসরিও সমূ্পণব একা আচম। 
 
“কযাচথ?” 
 
 জর্ার্ বনই। 
 
অ্ন্ধকারেই বকানেকরম চিচেং রুম অ্র্চধ িরি এিাম। র্াচত জ্বািরতই উজ্জ্বি হরয় 
উিরিা িােপা । নতুন আসর্ার্পত্র সর্সময়ই িমরক বেয় আমারক। অ্েযস্ত হর্াে আ  
অ্র্চধ মরন হয় অ্নয কারো র্াসায় এরস পরড়চি রু্চে। িােপার  নতুন বিয়াে, নতুন 
কু ন আে েরঙে সমারোহ। বক র্িরর্ বয আর  এখানটায় বকান েঙই চিি না? 
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বটচর্রিে ওপে একটা ফুিোচনরত কযাচথে পিরন্দ্ে ব ািাচপ চিচি সাচজরয় োখা। 
ওগুরিাে কড়া চমচষ্ট  রন্ধ থকথক কেরি িােপা । 
 
কটা র্ারজ? সারড় আটটা। এতেরণ বতা ওে র্াসায় থাকাে কথা। চেহাসবাি আরি 
নাচক? ওরেে নাটরকে েিটা ওরথরিা’ কেরি এখন, চকন্তু ে বকরেে কাি বথরক 
আ ানুরূপ সাড়া পায়চন। অ্চতচেি পচেশ্ররমে বখসােত চেরত হরি সর্াইরক। র্াসায় 
আসাে পে েীষণ িাি থারক কযাচথ। বিহাোয় শুচকরয় ব রি। মোে ওপে খড়াে ঘারয়ে 
মত িাণ্ডা বির ই থারক বর্িাচেে। “সর্সময় অ্সুস্থ,” প্রায়ই র্রি ও। “ েীে আে িিরি 
না।” 
 
কথাটা সতয; চেহাসবাি থাকরি র্াচড় চফেরত বেচে হরয় যায়। বিহাো বেরখই বর্াো যায় 
বয কতটা পচেশ্রম ব রি সাোচেরন। হাই তুিরত তুিরত চর্িানায় উরি পরড়। অ্িত 
আরো েুঘন্টাে আর  চফেরর্ না চনচিত। তাহরি েঁুচকটা বনয়াই যায়। 
 
 াঁজাে র্য়ামটা বর্ে করে একটা জরয়ন্ট র্ানারনা শুরু করে বেই। 
 
চর্শ্বচর্েযািরয় পড়াে সময় বথরকই এই র্েেযারসে শুরু আমাে। প্রথম বসচমোরে 
একটা পাচটবরত চ রয় যখন কারো সারথ কথা র্িাে সাহস করে উিরত পােচিিাম না, 
তখন চনরজরক সরপ চেরয়চিিাম  াঁজাে বধায়াে মরধয। আচম র্ারে বসখারন উপচস্থত অ্নয 
সর্াইরক েীষণ আত্মচর্শ্বাসী আে সুে বন র্রি মরন হচিি। আে আচম হিাম বসই 
কুৎচসত হাঁরসে িানা। পাচটব বথরক পািারর্া এমন সময় পার ে বমরয়টা একটা চজচনস 
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হারত ধচেরয় বেয় আমাে। প্রথরম বেরর্চিিাম চস ারেট, চকন্তু কড়া  ন্ধটায় েুি বেরঙ 
যায়। জরয়ন্টটা বয চফচেরয় বের্, বসই সাহসও চিি না। অ্ তযা বিাঁরট চনরয় টান বেই। 
োরিা করে বোি কো হয়চন জরয়ন্টটা, খুরি খুরি যাচিি। তা সরেও প্রোর্টা চিকই 
রু্েরত পাচে। চস ারেরটে বধাঁয়া বথরক একেম আিাো, মাথায় চ রয় িার । তরর্ হযা,ঁ 
বিারক বযেকম র্াচড়রয় র্রি বসেকম চকিু মরন হয়চন। অ্রনকটা বসরক্সে মতন 
র্যাপােটা, চনরজে অ্চেেতা না হর্াে আ  অ্র্চধ মরন হরর্ না জাচন কত্ত োরুণ 
অ্চেেতা বথরক র্চঞ্চত হচি। 
 
তরর্ চকিুেণ বযরতই আসি র্যাপােটা রু্েরত পােিাম। কী বযন একটা হরয় ব ি। 
বকারেরক এক ো  প্র াচি এরস েে কেরিা আমাে চিরত্ত। চনরজরক খুর্ই সুচখ মরন 
হচিি বসসময়। যার্তীয় েুচিিা বেরস ব ি র্ারনে জরি। 
 
বসই বথরকই শুরু। করয়কচেরনে মরধয পাো  াঁজারখাে হরয় ব িাম। আমাে চনতযচেরনে 
সচি। জরয়ন্ট বোি কোে সময় মরন হরতা েুচনয়াে সর্রিরয় োরিা কাজটাে প্রস্তুচত 
চনচি। কা জ োঁজ কোে  ব্দ কারন আসরতই বন া ধরে বযত বযন। 
 
বন াে উৎপচত্ত চকোরর্ বসটা চনরয়  রর্ষণা হরয়রি চর্স্তে। র্যাপােটা র্ং  ত হরত 
পারে; চর্র ষ োসায়চনরকে প্রচত তীি আকষবণ বথরকও হরত পারে; আর্াে মানচসকও 
হরত পারে। চকন্তু  াঁজা বয শুধু আমাে মাথা িাণ্ডা োখরত সাহাযয কেচিি এমনটা নয়। 
র্েং র্িা যায় আমাে আরর্ গুরিা সামিারনাে ধেণই পারট চেরয়চিি। মারয়ো বযোরর্ 
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র্াচ্চারেে আ রি োরখ, চিক বতমচন আমারক আ রি বেরখচিি  াঁজা। জাচন, কতটা 
অ্দু্ভত ব ানারি কথাটা। 
 
 বসাজা কথায়, আমারক আরষ্টপৃরে জচড়রয় ধরেচিি  াঁজাে বন া। 
 
চর্খযাত সাইরকাঅ্যানাচিে ডিঃ চর্য়ন চ শুরেে বেনচন্দ্ন জীর্রনে চর্পে বথরক েো 
কোে মারয়রেে বয তাচ ে, বসটারক আখযাচয়ত করেরিন ‘সংযমন চহরসরর্। একটা কথা 
মরন োখরত হরর্ এরেরত্র, ব  র্কাি চকন্তু চনিক আনরন্দ্ে বখাোক নয়। র্েং এে 
প্রচত পরে পরে আরি চর্পরেে সমূহ সম্ভার্না। একটা র্াচ্চা শুরুরত চনরজ বথরক চকিুই 
কেরত পারে না। েুধা িা রিও েয় পায় আর্াে র্াথরুম বপরিও েয় পায়। বসজরনযই 
আমারেে প্ররতযরকে প্ররয়াজন আমারেে মারয়ে। কােণ মারয়ো যখন এসর্ িাচহো পূেণ 
করে, তখন বথরকই চনরজরেে খুঁরজ বপরত শুরু কচে আমো। এক পযবারয় চ রয় 
চনরজরেে সাহাযয চনরজোই কেরত পাচে। চকন্তু আমারেে পাচেপাচশ্ববকতাে সারথ মাচনরয় 
বনয়াে েমতাটা চনেবে করে মারয়রেে ‘সংযমন েমতা কতটা চনেবেরযা য বসটাে 
ওপরে। ডিঃ চর্য়রনে মরত বকউ যচে ব  রর্ এই অ্চেেতা বথরক র্চঞ্চত হয়, তাহরি 
র্াচকটা জীর্ন একধেরণে অ্জানা আ ো চনরয় কাটারত হরর্ তারক। আে চিরত্তে বসই 
অ্চস্থেতা কমারনাে জরনযই মােক র্া বন াজাতীয় র্স্তুে  েণাপন্ন হয় মানুষ। অ্রনকরকই 
র্িরত শুনরর্ন বয নােব চিক োখাে জরনয চেে করে তাো। আমাে  াজঁাে প্রচত 
আসচিে কােণও এটাই। 
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বথোচপ িিাকািীন সমরয় রুরথে সারথ  াঁজাে র্যাপােটা চনরয় অ্রনক কথা র্রিচি। 
র্াের্াে বিরড় বেয়াে কথা বেরর্চি, চকন্তু সাহরস কুচিরয় উিরত পাচেচন। রুথ তখন 
র্রি, বজাে করে বকান চকিু কোে ফি কখরনাই োরিা হয় না। এে বিরয় র্েং বজাে 
করে  াঁজাে বন া িাড়াে বিষ্টা কোে িাইরত আমাে এটা বমরন বনয়া উচিৎ বয 
স্বাোচর্কোরর্ র্াঁিাে জরনয বন াটাে ওপে চনেবে ীি হরয় পরড়চি আচম। আমাে জীর্রন 
 াঁজাে প্রোর্টা তখন অ্র্চধ ইচতর্ািকই চিি। এমন একটা সময় আসরর্ যখন আে 
স্বাোচর্ক জীর্ন যাপরনে জরনয  াঁজাে বকান প্ররয়াজন হরর্ না। তখন বন াটা খুর্ 
সহরজই পচেতযা  কেরত পােরর্া। 
 
চিকই র্রিচিি রুথ। কযাচথে বপ্ররম পড়াে পে  াঁজাে বন া বকরট যায়। তখন র্েং ওে 
বপ্ররম বন াতুে থাকতাম সাোটা সময়, তাই মন োরিা কোে জরনয র্াড়চত বকান 
চকিুেই েেকাে চিি না। তািাড়া কযাচথে ধূমপারনে অ্েযাস না থাকায় র্যাপােটা আরো 
সহজ হয় আমাে জরনয। কযাচথে মরত  াঁজারখােরেে ইরি চি র্িরত চকিু বনই আে 
তারেে পরোটা জীর্ন একটা বঘারেে মরধযই কারট। যচে িয়চেন আর  তারেে  েীরেে 
বকাথাও বকরট যায়, তাহরি িয়চেন পরে চ রয় বসটা রু্েরত পােরর্। কযাচথ আমাে 
অ্যাপাটবরমরন্ট ওিাে চেন বথরক আনুোচনকোরর্  াঁজা বফাকা বিরড় বেই আচম। 
 
কযাচথে র্ান্ধর্ী চনরকারিে পাচটবটায় না ব রি আচম হয়রতা জীর্রন আে কখরনা বিাঁরট 
 াঁজা বিাঁয়াতাম না। চনউ ইয়রকব িরি যার্াে আর  র্ড় একটা পাচটব বেয় বস। চকন্তু 
ওখারন কযাচথ র্ারে আমাে পচেচিত আে বকউ না থাকায় চকিুেণ র্ারেই একা হরয় 
পচড়। এসময় ব ািাপী ি মাে এক  াট্টার াট্টা বিাক আমাে চেরক জরয়ন্ট র্াচড়রয় চেরয় 
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চজরেস করে িিরর্ নাচক? না করে চেরত চ রয়ও বকন বযন বথরম যাই। কােণটা চিক 
র্িরত পােরর্া না। হয়রতা কযাচথ বজাে করে ওেকম একটা পাচটবরত চনরয় যাওয়ায় 
অ্র্রিতন মরন অ্সন্তুচষ্ট কাজ কেচিি। িােপার  তাচকরয় যখন ওরক বেখিাম না, 
মাথায় বজে বিরপ ব ি। জরয়ন্টটা বিাঁরট চনরয় িম্বা একটা টান চেিাম। 
 
 আে চিক এোরর্ই আর্ারো পুেরনা বন াটা বপরয় র্সরিা আমারক। মােখারন বয িম্বা 
একটা সময়  াঁজা িাড়া চিিাম, এমনটা মরনই হচিি না। বযন চর্শ্বস্ত কুকুরেে মত 
বন াটা অ্রপো কেচিি আমাে জরনয। কযাচথরক অ্র্ য চকিু র্চিচন এ র্যাপারে। র্েং 
তরে তরে চিিাম। িয় সপ্তাহ পে চনজ বথরকই হাচজে হরিা সুরযা । চনরকারিে সারথ 
বেখা কেরত এক সপ্তারহে জরনয চনউ ইয়রকব চ রয়চিি কযাচথ। তাে অ্নুপচস্থচতরত 
একাকীত্ব আে একরঘরয় সময় কাটারনাে জরনয  াঁজাে  েণাপন্ন হই আর্ারো। পচেচিত 
বকান চডিাে বনই আমাে। তাই িাত্র র্য়রস যা কেতাম, বসই পরথই হাঁটিাম। 
চকিুেরণে মরধয েওনা হরয় ব িাম কযামরডন টাউন মারকবরটে উরের য। 
 
বে ন বথরক র্াইরে পা চেরতই  াঁজাে ঘ্রাণ এরস িা রিা নারক। বসই সারথ ধপ আে 
নানােকম খার্ারেে  ন্ধ। কযামরডন িরকে পার  অ্র্চস্থত চিজটায় বপৌঁরি যাই খাচনক 
র্ারেই। পযবটকরেে চেরড় বসখারন োঁচড়রয় থাচক চকিুেণ। িােপার  বর্চ েো ই 
চকর াে-চকর ােী। 
 
ইচতউচত তাচকরয় বকান চডিারেে বেখা বপিাম না। আর  চিজ চেরয় বহঁরট যাওয়াে 
সময় পা  বথরক ডাকাডাচক কেরত চডিারেে েি। এসময় িেয কেিাম জনতাে চেরড় 
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েু’জন পুচি  অ্চফসাে বহঁরট বর্ড়ারি। তাো বে রনে চেরক িরি বযরতই বোজর্াচজে 
মত আমাে পার  উেয় হরিা একজন। 
 
“িা রর্ নাচক, র্স?” 
 
োরিামরতা তাকারনাে পে বখয়াি কেিাম খারটা করে একটা বিাক তাচকরয় আরি 
আমাে চেরক। েূে বথরক বেখরি অ্র্ য  ােীচেক  িরনে কােরণ চকর াে মরন হরর্। 
সামরনে েুরটা োঁত না থাকায় কথা র্িাে সময় মখ বথরক র্াতাস বর্চেরয় চ রষে মতন 
 ব্দ হয়। 
 
“একেম টাটকা চজচনস। িা রর্?” 
 
মাথা বনরড় সায় জানািাম। 
 
মাথা নাচড়রয় তারক অ্নুসেরণে ই াো করে উরটাচেরক ঘুরে হাঁটা চেি।  চি-ঘুপচি 
বপচেরয় একটা পারর্ উপচস্থত হিাম চকিুেণ পে। বেতেটা বমাটামুচট খাচি হরিও 
পচেরর্  একেম বনাংো। র্চম আে চস ারেরটে  রন্ধ বটকা োয়। 
 
“চর্য়াে, র্াে কাউন্টারেে কারি চ রয় র্রি বস। উচ্চতা আরেকটু কম হরিই কাউন্টারেে 
ওপরেে চজচনস বেখরত বপত না। অ্চনিাসরেও তারক আধগ্লাস চর্য়াে চকরন বেই। 
গ্লাস চনরয় একেম বপিরনে বটচর্রি চ রয় র্রস পরড়…আচম র্চস তাে উরটাচেরক। 
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এেপে বটচর্রিে চনি চেরয় হাত র্াচড়রয় বসরিারফরন বমাড়া একটা বিাট পযারকট আমাে 
চেরক এচ রয় বেয় বস। োম িুচকরয় উরি পচড়। 
 
র্াসায় এরস দ্রুত পযারকটটা খুরি বফচি, মরন মরন আ ো কেচিিাম হয়রতা আমারক 
িচকরয় চেরয়রি বিাকটা। চকন্তু পচেচিত  ন্ধটা নারক আসরতই রু্েিাম বয বেতরে চিক 
চজচনসটাই আরি। মরন হচিি বযন হাোরনা বকান র্নু্ধরক খুঁরজ বপরয়চি। 
 
তখন বথরক ফ্ল্যারট একা সময় কাটারনাে সুরযা  বপরিই আপনা আপচন  াঁজা বর্ে করে 
বফচি। 
 
 বসই োরত যখন িাি হরয় র্াসায় চফরে বেখিাম কযাচথ বনই, একটা জরয়ন্ট বতচে করে 
বফিিাম। র্াথরুরমে জানািাে পার  োঁচড়রয় ব ষ কচে জরয়ন্টটা। চকন্তু খুর্ অ্ল্প সমরয় 
বর্চ   াঁজা টানাে ফিটাও বপিাম হারতনারত। মাথাটা একেম হািকা হরয় ব ি। বন া 
ধরেরি খুর্ োরিাোরর্ই। এমনচক হাঁটরতও কষ্ট হচিি। তরু্ও ধীরে ধীরে  ন্ধ েূে 
কোে জরনয এয়াে বফ্র্ নাে বে কেিাম িােপার , োঁত মাজিাম। সর্ ব রষ ব াসি 
করে চিচেং রুরমে বসাফায়  া এচিরয় চেিাম। 
 
চটচে চেরমাটটা খুঁরজ পাচি না। চকিুেণ এচেক বসচেক তাকারনাে পে বখয়াি কেিাম 
কচফ বটচর্রি কযাচথে বোিা িযাপটরপে বপিরন োখা ওটা। কাঁপাকাঁপা হারত চেরমাট 
চনরত চ রয় নরড় ব ি িযাপটপটা। সারথ সারথ জ্বরি উিরিা চিন। ইরমইি অ্যাকাউন্ট 
বথরক ি -আউট করেচন কযাচথ। বকান এক অ্দু্ভত কােরণ নজে সোরত পােচিিাম না 
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চিন বথরক। চকিু রু্রে ওিাে আর ই বিখাগুরিা পড়রত শুরু কেিাম; মরন হরিা বকউ 
োচে বকান চকিু চেরয় সরজারে র্াচড় র্চসরয়রি আমাে মুখ র্োর্ে। ইরমইরিে বহচডং 
আে সার্রজরক্ট ‘বসচক্স’, ‘বসক্স’-কথাগুরিা র্ড় অ্রিনা বিকচিি। BADBOY22 নারমে 
এক ইউজাে পাচিরয়রি ইরমইিগুরিা। 
 
ওখারনই বথরম যাওয়া উচিৎ চিি আমাে। চকন্তু থাচমচন। 
 
সর্বরষষ বয ইরমইিটা এরসরি বসটায় চিক কেিাম। 
 
Subject: RE: চিটি চমস বসচক্স 
 From: Katerama_1 
To: BADBOY22 
আচম র্ারস। বতামাে চজচনসটারক আেে কেরত ইরি কেরি এখনই। ওটাে স্প ব না 
পাওয়া পযবি োরিা িা রর্ না। চনরজরক একটা বর্ যা মরন হরি! 
Sent from my iPhone 
 
Subject: RE: re: চিটি চমস বসচক্স 
 From: BADBOY22 
 To: Katerama 1 
 তুচম বতা বর্ যাই! আমাে বর্ যা। বতামাে চেহারসবরিে পে বেখা কচে? 
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Subject: RE: re: re: re: চিটি চমস বসচক্স 
From: Katerama 1 
To: BADBOY22 
চিক আরি। 
Sent from my iPhone 
 
Subject: RE: re: চিটি চমস বসচক্স 
 From: BADBOY22 
To: Katerama 1 
বেখা যাক কখন বর্ে হরত পাচে। জানারর্া। 
 
Subject: RE: re: re: re: re: চিটি চমস বসচক্স 
From: Katerama 1 
To: BADBOY22 
চিক আরি। ৮.৩০? ৯.০০? 
 Sent from my iPhone 
 
িযাপটপটা সারথ করে বসাফায় চনরয় এিাম। বকারিে ওপে বেরখ কতেণ ওটাে চেরক 
তাচকরয় থাকিাম র্িরত পােরর্া না। ে  চমচনট? চর্  চমচনট? আধা ঘন্টা? হয়রতা এে 
বিরয়ও বর্চ । সময় বযন র্ড় ধীে হরয় ব রি। 
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এতেণ যা বেখিাম বসটা বর্াোে বিষ্টা কেচি। চকন্তু মাথা চিকিাক কাজ কেরি না। 
েুি বেচখচন বতা? নাচক  াঁজাে প্রোরর্ স্বাোচর্ক করথাপকথরনে উরটাপাটা মারন বর্ে 
কেচি। 
 
বজাে করে আরেকটা ইরমইি পড়িাম। এেপে আরেকটা। 
 
একসময় কযাচথে BADBOY22-বক পািারনা সর্গুরিা ইরমইিই পরড় বফিিাম। 
অ্রনকগুরিায় বযৌনতাে ইচিত, অ্েীি কথার্াতবায় েেপুে। আে র্াচকগুরিায় প্রাণ খুরি 
কথা র্রিরি কযাচথ, বকান োখিাক করেচন। কথাগুরিা পরড় মরন হরি বযন মাতাি 
অ্র্স্থায় বিখা, হয়রতা আচম ঘুচমরয় যাওয়াে পে। চনরজে ঘুমি অ্র্স্থাে িচর্ বেরস 
উিরিা মরনে পেবায়। আে পার ই কযাচথ র্রস অ্নয একটা বিাকরক এই অ্িেি 
বমরসজগুরিা পািারি। যাে সারথ  ােীচেক সম্পকবও আরি ওে। 
 
হুট করে মাথাটা পচেস্কাে হরয় ব ি। বন া বকরট ব রি পুরোপুচে। 
 
 বপরট প্রিণ্ড র্যথা অ্নুের্ কেরতই িযাপটপটা পার  সচেরয় বেরখ র্াথরুরম বেৌড় বেই। 
করমারডে সামরন চিকমত হাঁটু ব রড় র্সাে আর  র্চম করে বফিিাম। 
 
. 
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২.৭ 
 
“ তর্ারেে বিরয় একটু অ্নযেকম িা রি,” র্িিাম। 
 
বকান সাড়া বপিাম না। 
 
আমাে উরটাচেরক একটা বিয়ারে র্রস আরি অ্যাচিচসয়া, নজে জানািাে চেরক। চপি 
 ি করে একেম বসাজা হরয় র্রসরি আজ। অ্রনকটা বিরিা র্ােকরেে মত িা রি 
বেখরত। চকংর্া সো সতকব বকান বসনা। 
 
“ ত বস নটা চকোরর্ ব ষ হরয়চিি, বসটাই োর্চিিাম। আমারক ওোরর্ আঘাত 
করেচিরিন বেরখই র্াধয হরয় ইরিক ন চেরয় ঘুম পাড়ারত হরয়চিি আপনারক।” 
 
এর্ারেও বকান জর্ার্ বপিাম না। একটু ইতস্তত বর্াধ কেচি এখন। 
 
“র্যাপােটা চক আমাে জরনয বকান পেীো চিি? আচম বকমন ধাতুরত  ড়া বসটাই 
বেখরত িাইচিরিন? খুর্ সহরজ হাি িাড়র্াে পাত্র নই, এটা বজরন োখুন। সর্ েকম 
পচেচস্থচত সামরি বনয়াে েমতা আরি।” 
 
এখনও জানািাে র্াইরেে ধূসে আকার ে চেরক তাচকরয় আরি অ্যাচিচসয়া। এক মুহূতব 
অ্রপো কেিাম আচম। 
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“আপনারক একটা কথা র্িরত িাই অ্যাচিচসয়া। আচম চকন্তু আপনাে পরে। আ া কচে 
একচেন এটা চর্শ্বাস কেরর্ন। েেসা বতচে হরত সময় িার , জাচন। আমাে পুেরনা 
বথোচপে প্রায়ই র্িরতন বয ঘচনেতাে জরনয চনয়চমত মরনে োর্ আোন প্রোরনে 
প্ররয়াজন। আে বসটা োতাোচত হয় না।” 
 
  ূনয েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা অ্যাচিচসয়া। সময় বকরট যারি ধীরে ধীরে। এখন 
মরন হরি এটা বথোচপ বস ন বতা নয়, বধযবয পেীো। 
 
এখন পযবি বকান চেক চেরয়ই অ্গ্র চত হয়চন। বর্াধহয় সময় নষ্ট কেচি। ডুর্ি জাহাজ 
বথরক ইঁেুেরেে িাচফরয় পড়াে র্যাপারে েুি র্রিচন চক্রচেয়ান। এেকম একটা জায় ায় 
বযা  চেরয় মাস্তুি ধরে বকানমরত বেরস থাকাে মারন হয় না। চক আরি এখারন? 
 
উত্তেটা আমাে সামরনই। বযমনটা ডারয়ারমরডস সতকব করেচিরিন, মৎসকুমােীে বর্র  
অ্যাচিচসয়া আমারক আমাে সর্বনার ে চেরক বডরক এরনরি। 
 
মরন মরন হিাই েীষণ মচেয়া হরয় উিিাম। ইরি কেরি চিৎকাে কচে, চকিু একটা 
র্িুন। যা খুচ । একর্ারেে জরনয মুখ খুিুন। 
 
চকন্তু বসেকম চকিু কেিাম না। র্েং বথোচপে স্বতিঃচসে পেচত বথরক বর্চেরয় আসাে 
চসোি চনিাম। ধীরে সুরস্থ না এচ রয় সোসচে কারজে কথা তুরিামিঃ 
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“আপনাে নীের্তা চনরয় কথা র্িরত িাই। এই নীের্তাে বপিরনে অ্থবটা রু্েরত 
িাই…আ া কচে বর্াোরত পােচি আপনারক। কথা র্িা বকন র্ন্ধ কেরিন বসটা 
জানাটাই সর্রিরয় বর্চ  জরুচে।” 
 
আমাে চেরক তাকারিাও না অ্যাচিচসয়া। কথা কারন যারি বতা? 
 
“জারনন, আমাে মাথায় একটা িচর্ োসরি এখন। মরন হরি বকউ বযন বজাে করে 
চনরজরক েচমরয় বেরখরি, বফরট পড়রর্ বয বকান মুহূরতব, অ্নর্েত বিাঁট কামড়ারি, েুই 
হাত মুচষ্টর্ে। প্রথম যখন বথোচপ শুরু করেচিিাম, কাঁেরত পােতাম না বকানোরর্ই। 
মরন হরতা বসই অ্শ্রুপ্রর্ারহ আচম চনরজই হাচেরয় যারর্া। আপনােও বর্াধহয় বসেকমই 
অ্নুেূত হরি। এটা বজরন োখুন বয এই যাত্রায় আপনাে সচি আচম। আমারক েেসা 
কেরত পারেন।” 
 
বমৌনতা। 
 
“আচম চনরজরক একজন চেরি নাি বথোচপে োর্রত পিন্দ্ কচে। এে অ্থব চক 
জারনন?” 
 
বমৌনতা। 
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 “এে অ্থব আমাে ধােণা ফ্র্রয়ড চকিু র্যাপারে েুি র্রিচিরিন। একজন বথোচপেরক 
বকানোরর্ই সাো কা রজে সারথ তুিনা কো যারর্ না। সরিতন র্া অ্র্রিতন মরন 
চনরজরেে সম্পরকব অ্রনক চকিুই আমো প্রকা  করে বফচি। মারন বকউ বকমন বমাজা 
পরেরি, চকোরর্ কথা র্িরি, চকোরর্ র্রসরি-এগুরিা বেরখও বতা অ্রনক চকিু বর্াো 
যায়। হাজাে বিষ্টা সরেও চকন্তু চনরজরক পুরোপুচে িুরকারত পােরর্া না আচম।” 
 
মুখ তুিি অ্যাচিচসয়া। ঘাড় কাত করে আমাে চেরক তাচকরয় আরি এখন-আমারক 
িযারিি কেরি? অ্িত তাে মরনারযা  আকষবরণ বতা সেম হরয়চি। নরড়িরড় র্সিাম 
বিয়ারে। 
 
 “মূিত বযটা র্িরত িাচি, এ র্যাপারে আমো চক কেরত পাচে? িাইরি সতযটারক 
উরপো কেরত পাচে। ধরে চনরত পাচে বয এই বথোচপটাে মধযমচণ বকর্িই আপচন। 
অ্থর্া এটা বমরন চনরত পাচে বয ব াটা র্যাপােটাই চিপাচেক। এোরর্ সামরন এর ারনাই 
বর্াধহয় সুচর্রধে হরর্।” 
 
আমাে র্াম হাতটা সামরন বমরি ধরে আঙচট পো আঙুিটা নািািাম। 
 
“এই আঙচটটা বেরখ চক মরন হরি আপনাে?” 
 
 ধীরে ধীরে আঙচটটাে চেরক তাকারিা অ্যাচিচসয়া। 
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 “চনিয়ই রু্েরত পােরিন বয আচম চর্র্াচহত। আমাে একজন স্ত্রী আরি যাে সারথ নয় 
র্িে ধরে সংসাে কেচি।” 
 
 বকান জর্ার্ বপিাম না এর্ারেও, তরর্ আঙচটটাে চেক বথরক েৃচষ্ট সোয়চন অ্যাচিচসয়া। 
 
“আপনাে চর্র্াচহত জীর্ন তত সাত র্িরেে চিি, তাই না?” 
 
জর্ার্ বনই। 
 
“আমাে স্ত্রীরক প্রিণ্ড োরিার্াচস আচম। আপচন চক স্বামীরক োরিার্াসরতন?” 
 
নরড় উিরিা অ্যাচিচসয়াে বিাখরজাড়া। আমাে মুরখে ওপে এরস চস্থে হরিা েৃচষ্ট। এরক 
অ্পরেে চেরক তাচকরয় থাচক িম্বা একটা সময়। 
 
 “োরিার্াসা চকন্তু নানােকম অ্নুেূচতে চমর ি, তাই না? োরিা খাোপ েুরটাই। আচম 
আমাে স্ত্রীরক োরিার্াচস, ওে নাম কযাচথ। মারে মারে চকন্তু েীষণ ো ও হয়…বসই 
সময়গুরিায় ওরক ঘৃণা কচে। 
 
এখনও অ্পিক েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় আরি অ্যাচিচসয়া; চনরজরক োস্তা পাে 
হর্াে সময় বহডিাইরটে সামরন জরম যাওয়া বিাট্ট খের ার ে মতন মরন হরি আমাে। 
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পারসবানাি অ্যাটাক অ্যািামবটা আজরক হারতে কারিই বেরখচি। ওটাে চেরক না তাকারত 
বর্  কসেত কেরত হরিা। 
 
জাচন বয এোরর্ কথা িাচিরয় যাওয়াটা চিক হরি না, চকন্তু চনরজরক থামারত পােিাম 
না। ব াঁয়ারেে মতন র্িরতই থাকিাম: 
 
 “এই ঘৃণাে অ্থব চকন্তু এটা নয় বয পুরোপুচে মন বথরক অ্পিন্দ্ কচে ওরক। র্েং র্িা 
যায় আমাে মরনে একটা েুে অ্ং  এেকম অ্নুেূচতে জরনয োচয়। বসসময়টা 
োরিার্াসা আে ঘৃণা সহার্স্থান করে।  যাচিরয়রিে বেরত্রও বর্াধহয় ওেকম চকিুই 
হরয়চিি। আপনাে একটা অ্ং  তারক োরিার্াসরতা, আর্াে একটা অ্ং  তারক ঘৃণাও 
কেরতা। 
 
মাথা োঁকায় অ্যাচিচসয়া। বযন অ্মত প্রকা  কেরি আমাে কথাে সারথ। োরিা করে 
বখয়াি না কেরি ধেরতই পােতাম না। অ্র্র রষ! অ্র্র রষ একটু হরিও প্রচতচক্রয়া 
বেখারিা অ্যাচিচসয়া। উরত্তচজত হরয় উিিাম বেতরে বেতরে। জাচন বয বথরম যাওয়া 
উচিৎ, চকন্তু থামিাম না। 
 
“আপনাে একটা অ্ং  তারক ঘৃণা কেরতা,” আর ে তুিনায় েৃঢ়করণ্ঠ র্িিাম। 
 
আর্ারো মাথা কঁকারিা অ্যাচিচসয়া। বিারখ আগুন জ্বিরি েীচতমরতা। বের  উিরি, 
োর্িাম। 
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“এটাই সতয, অ্যাচিচসয়া। নাহরি তারক খুন কেরতন না আপচন।” 
 
িাচফরয় উরি োঁড়ারিা অ্যাচিচসয়া। োর্িাম এই রু্চে োঁচপরয় পড়রর্ আর্ারো। চকন্তু 
আমারক অ্র্াক করে চেরয় েেজাে চেরক হনহন করে বহরঁট ব ি বস। হাত মুরিা করে 
সরজারে চকি চেি করয়কর্াে। 
 
নরর্ িাচর্ বঘাোরনাে  ব্দ কারন এরিা সারথ সারথ-র্াইরেই অ্রপো কেচিি ইউচে। 
অ্যাচিচসয়া বয আমাে ওপরে োঁচপরয় পরড়চন এটা বেরখ স্বচস্ত ফুটরিা তাে বিহাোয়। 
তারক পা  কাচটরয় কচেরডারে বর্চেরয় যায় অ্যাচিচসয়া। 
 
“আরস্ত যাও, আরস্ত আমাে চেরক তাকারিা নজে বফোয় ইউচে। “সর্ চিক আরি বতা? 
চক হরয়রি?” 
 
চকিু র্িিাম না জর্ারর্। উদ্ভট েৃচষ্টরত আমাে চেরক চকিুেণ তাচকরয় বথরক িরি যায় 
বস। এখন ঘরে একা আচম। 
 
 েবে, মরন মরন র্রি উিিাম। আস্ত  েবে। এটা চক কেিাম আচম? তাড়াহুরড়া কেরত 
চ রয় বর্চ  বর্চ  র্রি বফরিচি। বপ াোে বকান সাইরকারথোচপরেে এেকম েুি কো 
সারজ না। অ্যাচিচসয়াে মানচসক অ্র্স্থা জানরত চ রয় চনরজরক উরন্মাচিত করে চেরয়চি 
পুরোপুচে। 
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চকন্তু অ্যাচিচসয়াে র্যাপােটাই এমন। তাে বমৌনতা অ্রনকটা আয়নাে মতন-বয আয়নায় 
চনরজে র্যচিরত্বে প্রচতিচর্ বেখা যায়। 
 
আে ে যটা সর্সময় সুখকে হয় না। 
 
. 
 

২.৮ 
 
কযাচথে িযাপটপটা এোরর্ খুরি বেরখ যাওয়াে বপিরন বয বকান কােণ আরি বসটা 
বর্াোে জরনয আপনারক সাইরকারথোচপে হরত হরর্ না। হয়রতা অ্র্রিতন মরন হরিও 
বস িাইচিি যারত আচম তাে পেকীয়াে চর্ষয়টা জানরত পাচে। 
 
পেচতটা কারজ চেরয়রি। বজরন ব চি আচম। 
 
বসই োরতে পে বথরক এখন অ্র্চধ ওে সারথ কথা হয়চন আমাে। ও র্াসায় আসাে 
পে ঘুরমে অ্চেনয় করেচি, এেপে সকাি সকাি ও ওিাে আর ই বর্চেরয় ব চি। ওরক 
এচড়রয় িিচি-চনরজরক এচড়রয় িিচি। পুরো র্যাপােটা বমরন চনরত এখনও কষ্ট হরি। 
তা সরেও সতযটাে মুরখামুচখ হরত হরর্, নতুর্া চনরজরক হাচেরয় বফিরর্া আর্ারো।  ি 
হও, একটা জরয়ন্ট বোি কেরত কেরত চনরজরক চর্ড়চর্ড় করে র্িিাম। জানািাে 
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পার  োঁচড়রয় জরয়ন্টটা ব ষ করে িরি এিাম োন্নাঘরে। বকচর্রনট বথরক ওয়াইরনে 
বর্াতি বর্ে করে একটা গ্লারস বিরি চনিাম। মাথায় বন া ধরে ব ি এতেরণ। 
 
বিষ্টা করেও গ্লাসটা তুিরত পােিাম না। র্েং হাত বথরক িুরট কাউন্টারেে ওপে পড়ায় 
বেরঙই ব ি। কাঁরিে টুকরো বির  একটা আঙুি বকরট ব রি। 
 
হিাই আচর্ষ্কাে কেিাম, েরি বেরস যারি িােপা । কাঁরিে টুকরোয় েি, আমাে 
হারত েি, সাো বটচর্রিে ওপে েি। একটা চকরিন নযাপচকন চিঁরড় চনরয় কাটা আঙুরি 
চ ঁট চেরয় বর্ঁরধ েরিে ধাো সামাি বেয়াে বিষ্টা কেিাম। হাতটা ওপরে তুরি বেরখচি। 
আঙুি বথরক েি িঁুইরয় িঁুইরয় পড়রি। বেরখ মরন হরি িামড়াে বেতরেে চ োগুরিা 
বকউ উরট চেরয়রি। 
 
কযাচথে র্যাপারে োর্চি। 
 
এেকম একটা মুহূরতব সর্াে আর  কযাচথে কথাই মরন আরস আমাে। যখনই বকান 
চর্পরে পচড় র্া সান্ত্বনাে প্ররয়াজন হয়, ওে কারি সরপ বেই চনরজরক।  ারি একর্াে 
িুমু বখরয়ই আমাে বেতরেে সর্ েুচিিা েূে করে চেরত পারে কযাচথ। আচম িাই, 
সর্সময় আমাে বখয়াি োখুক ও। চকন্তু এখন মরন হরি োতাোচত আমারেে মারে 
একটা বেয়াি বতচে হরয় ব রি। ওরক হাচেরয় বফরিচি আচম। অ্দু্ভত চর্ষয়, সতযটা 
জানাে পে এখন অ্র্চধ বিাখ চেরয় এক বফাঁটা জি  ড়ায়চন আমাে, আপ্রাণ বিষ্টা 
করেও কাঁেরত পােচিিাম না। বেতেটা বযন বকউ কাঁো চেরয় র্ন্ধ করে চেরয়রি। 
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 “বকন, র্াের্াে র্িরত থাচক আচম, “বকন।” 
 
ঘচড়ে কাটাে  রব্দ সচম্বৎ চফরে বপিাম। স্বাোচর্রকে িাইরত বজারে মরন হরি 
আওয়াজটা। বসই আওয়ারজে ওপে মরনারযা  চেরয় চর্চেপ্ত মনটারক স্বাোচর্ক কেরত 
িাইিাম; চকন্তু আমাে মাথাে বেতরে একসারথ করয়কটা কণ্ঠ তােস্বরে চিৎকাে করেই 
িরিরি। এেকমটাই বতা হর্াে কথা চিি, োর্িাম। তাে জরনয বয আচমই যরথষ্ট, এটা 
ধরে বনয়াই বতা মাোত্মক েুি। আচম একটা আস্ত অ্পোথব। র্ামন হরয় িাঁরেে পারন 
হাত র্াড়ারিই চক িাঁেটারক পাওয়া যায়? আমাে প্ররয়াজনীয়তা চনিয়ই ইচতমরধযই 
ফুচেরয় ব রি ওে কারি। আসরি ওরক চনরজে করে পার্াে বযা যতা আমাে কখরনাই 
চিি না। মাথাে বেতরে এই চিিাগুরিাই ঘুেপাক বখরত িা রিা র্াের্াে। 
 
ওরক চিনরত েুি করেচিিাম। ইরমইিগুরিা পড়াে পে বথরক মরন হরি এতচেন সমূ্পণব 
অ্পচেচিত এক র্যচিে সারথ সংসাে করেচি আচম। এখন সতযটা রু্েরত পােচি। কযাচথ 
আমারক আমাে েুেব া বথরক উোে করেচন-আসরি কাউরক উোে কোে েমতাই বনই 
ওে। বকান বের্ী নয়। বস, র্েং খাোপ িচেরত্রে র্যাচেিােী একটা বমরয়। ওরক আে 
আমারক চনরয় সুচখ জীর্রনে আকা  কুসুম বযসর্ কল্পনা করে এরসচি এতচেন, তারসে 
ঘরেে মত বেরঙ পড়রিা সর্। 
 
চর্শ্বচর্েযািরয়ে প্রথম র্রষবে বসই চেনগুরিায় বযন চফরে ব িাম আর্ারো। প্রচতচনয়ত 
চনরজরক ব ষ করে বেয়াে কথা মরন হরতা যখন। বসই বোতা অ্নুেূচতটা চফরে 
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এরসরি। মাে কথা মরন হরিা এসময়। তারক বফান চের্? আমাে এেকম একটা 
পচেচস্থচতরত তাে কারি আশ্রয় িাইরর্া? কল্পনা কেিাম বয বফারনে ওপা  বথরক কাঁপা 
কাঁপা করণ্ঠ আমাে সারথ কথা র্িরি বস।  িাে স্বে কতটা কাঁপরর্, বসটা চনেবে করে 
র্ার্াে বমজাজ আে বস কতটা মাতাি, এই েুরটা চর্ষরয়ে ওপে। হয়রতা সহানুেূচত 
চনরয়ই আমাে কথা শুনরর্ বস, চকন্তু তাে মন পরড় থাকরর্ অ্নযখারন। র্ার্া আে তাে 
র্েরমজাজ চনরয়ই োর্রর্ সাোেণ। এেকম একটা মানুষ চকোরর্ আমাে সাহাযয 
কেরর্? একজন ডুর্ি র্যচি বতা আরেকজনরক র্াঁিারত পারে না। 
 
র্াসা বথরক বর্ে হরত হরর্। বেতরে েীচতমরতা েম আটরক আসরি এখন। তাে ওপে 
চিচিগুরিাে উটরকা  ন্ধ। বখািা র্াতারস শ্বাস বনয়া প্ররয়াজন। 
 
বর্চেরয় এিাম ফ্ল্যাট বথরক। পরকরট হাত িুচকরয় মাথা চনিু করে হাঁটরত থাচক। বকান 
চনচেবষ্ট  ির্য বনই, ইতস্তত বহঁরট বর্ড়াচি এচেক বসচেক। মরন মরন কযাচথ আে আমাে 
সম্পরকবে কথা োর্চি। বর্াোে বিষ্টা কেচি করর্ বথরক এসরর্ে শুরু। বর্  চকিুচেন 
ধরেই ঘনঘন কথা কাটাকাচট হরতা আমারেে, প্রায়ই বেচে করে র্াসায় চফেরতা ও। 
চকন্তু আমাে প্রচত তাে আরর্র  বতা কখরনা ঘাটচত চিি র্রি মরন হয়চন। এটা চক করে 
সম্ভর্? পুরোটা সময়ই অ্চেনয় করেরি ও? আমারক চক আরেৌ কখরনা োরিারর্রসচিি? 
 
 ওে র্নু্ধরেে সারথ প্রথম বেখা হর্াে চেরন েচণরকে জরনয হরিও সরন্দ্হ েে করেচিি 
আমাে মরন। ওো সর্াই অ্চেরনতা-অ্চেরনত্রী। চনরজরেে িাড়া চকিু বর্ারে না, অ্নযরেে 
সমারিািনা কেরতই থাকা ক্রমা ত। হিাই সু্করিে চেনগুরিায় চফরে ব িাম, েূে বথরক 
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অ্নয র্াচ্চারেে বখিা কেরত বেখতাম তখন। আমারক বকউ বখিায় চনত না। আচম 
ধরেই চনরয়চিিাম বয কযাচথ ওরেে মরতা নয়, চকন্তু েুি বেরর্চিিাম। বয োরত র্ারে 
ওে সারথ প্রথম বেখা হরয়চিি, তখন যচে ওে র্নু্ধো উপচস্থত থাকরতা, তাহরি চক 
আমারেে সম্পকবটা হরতা না? অ্র্ যই হরতা। কযাচথে ওপে প্রথমর্াে বিাখ পড়াে পে 
বথরকই রু্রে চ রয়চিিাম বয আমাে ো যটা ওে সারথই র্াধঁা। 
 
কী কো উচিৎ এখন আমাে? 
 
অ্র্ যই কযাচথরক সোসচে চজরেস কো উচিৎ এ র্যাপারে। যা বেরখচি, বসগুরিা খুরি 
র্িা উচিৎ। প্রথরম হয়রতা অ্স্বীকাে কেরর্, চকন্তু প্রমারণে কথা র্িরি সতযটা স্বীকাে 
না করে পােরর্ না। অ্নুর ািনাে র্ র্তবী হরয় তখন আমাে কারি েমা িাইরর্ বস, তাই 
না? 
 
আে যচে না িায়? যচে উরটা আমারকই কথা ব ানায়? পুরো চর্ষয়টা বহরস উচড়রয় 
চেরয় ঘে বথরক বর্চেরয় ব রি চক কেরর্া? 
 
েুজরনে কথা চিিা কেরি, হাোরনাে েঁুচকটা আমােই বর্চ । কযাচথে মাচনরয় চনরত 
সমসযা হরর্ না, সর্সময়ই র্রি এরসরি বয ওে নােব খুর্  ি। চনরজরক ধাতস্থ করে 
আমারক েুরি যারর্ একসময়। চকন্তু আচম বতা েুিরত পােরর্া না। চক করে েুিরর্া? 
কযাচথরক িাড়া আমারক আর্ারো চফরে বযরত হরর্ বসই একাকীত্ব আে  ূনযতা েো 
জীর্রন। ওে মত কারো সারথ আে কখরনা পচেিয়ও হরর্ না। কারো প্রচত এেকম 
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আচত্মক র্ন্ধনও বটে পারর্া না। ও হরি আমাে জীর্রনে সচতযকারেে োরিার্াসা, 
আমাে জীর্ন। ওরক বিরড় বেয়া সম্ভর্ নয় আমাে পরে। আমাে সারথ চর্শ্বাসঘাতকতা 
করেরি ও, এটা সতয। তরু্ও োরিার্াচস ওরক। 
 
আমাে মাথা বর্াধহয় আসরিও খাোপ। 
 
পাচখে ডারক হুঁ  চফরে বপিাম। িােপার  নজে রু্চিরয় বেচখ র্াসা বথরক অ্রনক েূরে 
এরস পরড়চি হাঁটরত হাঁটরত। অ্র্াক হরয় বখয়াি কেিাম বয এখন বযখারন আচি, তাে 
করয়কটা োস্তা পরেই রুরথে র্াসা। 
 
বকানেকরমে পূর্বপচেকল্পনা িাড়াই চর্পযবরয়ে মুহূরতব অ্র্রিতন মরন হাঁটরত হাঁটরত 
আমাে বথোচপরেে কারি িরি এরসচি। অ্তীরতও এমনটাই কেতাম। আমাে অ্র্স্থা 
কতটা খাোপ, তা আরো স্পষ্ট বর্াো যারি এখন। 
 
চকন্তু এটা চনরয় এত োর্না চিিাে চক আরি? োর্িাম। হযাঁ, একজন সাইরকারথোচপে 
চহরসরর্ কাজটা অ্রপ াোে, চকন্তু এ মুহূরতব আচম মচেয়া, সাহাযয েেকাে। রুরথে সরু্জ 
েেজাটাে র্াইরে োচঁড়রয় কচিংরর্রি িাপ চেিাম। 
 
েেজা খুিরত চকিুেণ সময় িা রিা তাে। হিওরয়রত র্াচত বজ্বরি েেজা খুিি, 
বিইনটা অ্র্ য সোয়চন। 
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 েেজাে ফাঁকটুকু চেরয় মাথা বর্ে কেরিা রুথ। র্য়রসে িাপ পরড়রি। বিহাোয়। আচ ে 
বকািায় এখন তাে র্য়স। আর ে তুিনায় বেরঙ পরড়রি  েীে। ফযাকারস ব ািাপী 
েরঙে নাইট  াউরনে ওপরে একটা ধূসে কাচডব ান পরে আরি। 
 
“হযারিা?” চর্িচিত করণ্ঠ র্িি রুথ। “বক ওখারন?” 
 
“হযারিা, রুথ,” আরিায় বর্চেরয় এিাম। 
 
আমারক চিনরত বপরে অ্র্াক হরয় ব ি বস। “চথও? তুচম হিাৎ-” আমারক আপােমস্তক 
বেখরিা একর্াে, হারত বকানেকরম জড়ারনা র্যারন্ডজটাে ওপে েৃচষ্ট চস্থে হরিা। “চিক 
আরিা তুচম?” 
 
 “না, চিক বনই। বেতরে আসরত পাচে? আচম…আচম বতামাে সারথ একটু কথা র্িরত 
িাই।” 
 
একমুহূরতবে জরনযও চিধা বেখরত বপিাম না রুরথে েৃচষ্টরত, র্েং আমাে জরনয উচিগ্ন 
মরন হরি। “অ্র্ যই,” মাথা বনরড় র্িি। “বেতরে এরসা।” বিইনটা আি া করে সরে 
োঁড়ারিা বস। 
 
বেতরে পা চেিাম আচম। 
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. 
 

২.৯ 
 
আমারক চিচেং রুরম চনরয় এরিা বস। 
 
“িা খারর্?” 
 
রুমটাে চকিুই র্েিায়চন। বসই আর ে কারপবট, োচে পেবা, মযারন্টরিে ওপে োখা 
রূপািী ঘচড়, আমবরিয়াে, নীি কাউি। বেতরে বেতরে স্বচস্ত অ্নুের্ কেিাম। 
 
“সচতয র্িরত, িারয়ে বথরক  ি চকিু হরিই োরিা হরর্।” 
 
তীে েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিও চকিু র্রি না রুথ। মানাও কেরিা না। অ্র্ য 
মানা বয কেরর্ এেকমটা আ াও কচেচন। 
 
 একটা গ্লারস ব চে বিরি আমাে চেরক এচ রয় চেি। কাউরি র্রসচি আচম। আর  
বথোচপে জরনয আসরিও এখারনই র্সতাম সর্সময়। একেম র্ামচেরক, হাতরি হাত 
বেরখ। আমাে হারতে চনরিে কাপড়টা এতচেরনে র্যার্হারে পাতিা হরয় এরসরি। 
বথোচপে জরনয আসা অ্নয বোচ োও চনিয়ই আমাে মত আঙুি চেরয় অ্নর্েত 
খুচটরয়রি জায় াটা। 
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গ্লারস িুমুক চেিাম একর্াে। উষ্ণ আে অ্চতচেি চমচষ্ট তেিটুকু চ িরত কষ্ট হরিও 
বকান ো কেিাম না। ব াটা সময়টা বকৌতূহিী েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় থাকরিা 
রুথ। তরর্ েৃচষ্টটাে মরধয অ্স্বচস্তোয়ক চকিু বনই।  ত চর্  র্িরে এক মুহূরতবে জরনযও 
আমারক অ্স্বচস্তরত বফরিচন বস। ব চেে গ্লাসটা ব ষ কোে আ  পযবি মুখ খুিিাম না। 
 
“গ্লাস হারত বতামাে সামরন র্রস থাকরত অ্দু্ভত িা রি, রুথ। জাচন বয বোচ রেে চেে 
কোটা পিন্দ্ নয় বতামাে।” 
 
“তুচম বতা আে আমাে বোচ  বনা, চথও। এখন আমো র্নু্ধ। আে বতামারক বেরখ মরন 
হরি, বকামি করন্ঠ র্িি রুথ, “এ মুহূরতব একজন র্নু্ধে খুর্ েেকাে বতামাে।” 
 
“আমাে অ্র্স্থা এতটাই ব ািনীয়?” 
 
“হযাঁ। আে গুরুতে চকিু না হরি বতা এোরর্ আমাে কাি িুরট আসরত না। তাও এত 
োরত।” 
 
“চিক ধরেরিা। আসরি, আসরি আমাে আে বকান উপায় চিি না।” 
 
“চক হরয়রি চথও? খুরি র্রিা সর্চকিু।” 
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“জাচন না কীোরর্ র্িরর্া। বকাথা বথরক শুরু কেরর্া।” 
 
“একেম প্রথম বথরকই র্িি নাহয়?” 
 
মাথা বনরড় িম্বা একটা শ্বাস চনরয় শুরু কেিাম। যা ঘরটরি, এরক এরক সর্ খুরি 
র্িিাম ওরক। চকোরর্ আর্ারো  াজঁাে বন ায় আসি হরয় পরড়চি, কযাচথে ইরমইি 
িািািাচি, র্াসায় বেচে করে আসা, পেকীয়া-সর্। বটে পাচিিাম বয স্বাোচর্রকে বিরয় 
দ্রুত কথা র্িচি। আসরি যত তাড়াতাচড় সম্ভর্ ওরক এগুরিা র্রি রু্কটারক হািকা 
কেরত িাইচিিাম। 
 
আমাে কথাে মারে চকিু র্িি না রুথ। একমরন শুরন ব ি পুরোটা। বিহাো বেরখ 
অ্র্ য বর্াো যারি না মরন চক িিরি। “বতামাে জরনয খুর্ কষ্ট িা রি চথও। জাচন বয 
কযাচথ বতামাে জীর্রন কতটা গুরুত্বপূণব। কতটা োরিার্ারসা ওরক।” 
 
 “হা। আচম-” কযাচথে নামটা মুরখ আনরত পােিাম না।  িা বকঁরপ উিরিা। বসটা 
রু্েরত বপরে একটা চটসুয র্ক্স আমাে চেরক র্াচড়রয় ধেরিা রুথ। এে আর  আমারেে 
বস রনে মারে ও এই কাজ কেরি বের  উিতাম। র্িতাম বয ইরি করে আমারক 
কাঁোরনাে বিষ্টা কেরি। বর্চ েো  বেরত্রই অ্র্ য সফিও হরতা। চকন্তু আজ নয়। আজ 
বযন বিারখে পাচন শুচকরয় ব রি আমাে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

165 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

কযাচথে সারথ পচেিয় হর্াে অ্রনক আর  বথরকই রুরথে এখারন চনয়চমত যাতায়ত 
কেতাম আচম। এমনচক আমারেে সম্পরকবে প্রথম চতন র্িরেও বথোচপে জরনয 
এরসচি। কযাচথে সারথ পচেিয় হর্াে চকিুচেন পে একটা কথা র্রিচিি রুথ। 
“জীর্নসচি বর্রি বনয়া অ্রনকটা বথোচপে র্ািাই কোে মতন। চনরজরক প্রে কেরত 
হরর্, এই র্যচি চক জীর্রনে প্রচতটা ধারপ সৎ থাকরর্ আমাে প্রচত আমাে 
অ্চেরযা গুরিা শুনরর্? েুি স্বীকাে করে বনরর্? চমরথয ওয়াো কেরর্ না বতা?” 
 
 কযাচথরক এই কথাগুরিা র্রিচিিাম আচম। তখন ও পোম ব বেয় চনরজরেে মরধয একটা 
িুচি কোে। এরক অ্পেরক আমো কথা বেই বয কখরনা পেস্পরেে সারথ চমরথয র্িরর্া 
না, চকিু িুরকারর্া না। সচতযটাই র্িরর্া সর্সময়। 
 
“চক হরিা এটা?” র্িিাম। “েুিটা চক আমাে?” 
 
মুখ বখািাে আর  চকিুেণ ইতস্তত কেরিা রুথ। ও যা র্িি শুরন অ্র্াক না হরয় 
পােিাম না। 
 
 “এে জর্ার্ জানাই আরি বতামাে। সতযটা বকর্ি স্বীকাে করে চনরত হরর্ চনরজে 
কারি।” 
 
 “আচম জাচন না,” মাথা োঁচকরয় র্চি। “আসরিও জাচন না।” 
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অ্স্বচস্তোয়ক একটা নীের্তা েে কেরিা ঘরে। কল্পনাে বিারখ বেখরত বপিাম হাচসমুরখ 
ইরমইিগুরিা টাইপ করে িরিরি কযাচথ। তৃচপ্ত বখিা কেরি বিারখমুরখ। অ্রিনা বিাকটাে 
সারথ সম্পরকব বকান োখিাক বনই। ওে। িুচকরয় িুচকরয় বেখা কোে চর্ষয়টা ওে কারি 
একটা অ্যাডরেঞ্চারেে মতন। র্াস্তর্ জীর্রন অ্চেনয় কোে মজাই আিাো। 
 
“আমারেে সম্পকবটা একরঘরয় িা রত শুরু করেরি ওে কারি।” 
 
“এেকমটা মরন হর্াে কােণ?” 
 
“কােণ জীর্রন উরত্তজনাে প্ররয়াজন ওে। বসাজা র্াংিায়, নাটকীয়তা। প্রায়ই র্িরতা বয, 
আমারেে সম্পকবটা পানরস হরয় ব রি, সর্সময় িাি থাচক আচম, বর্চ  কাজ কচে। 
বর্  করয়কর্াে কথা কাটাকাচটও হরয়রি  ত করয়ক মারস। জ্বরি ওিা  ব্দটা র্যর্হাে 
করেরি র্াের্াে।” 
 
“জ্বরি ওিা?” 
 
“এরক অ্পরেে সংস্পর ব আমো নাচক আে জ্বরি উচি না।” 
 
“ওহ, আিা।” মাথা নারড় রুথ। “এই র্যাপারে বতা আর ও কথা হরয়রি আমারেে, তাই 
না?” 
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“জ্বরি ওিাে র্যাপারে?” 
 
“োরিার্াসাে র্যাপারে। প্রায়রেরত্রই োরিার্াসাে মরধয নাটকীয়তা খুঁজরত িাই আমো। 
বযন র্াের্াে এরক অ্পরেে জরনয নাটুরক চকিু কোই োরিার্াসাে চনে বন। চকন্তু প্রকৃত 
োরিার্াসা নীের্, চনচিবপ্ত।” িম্বা শ্বাস িারড় রুথ। “োরিার্াসা হরি  েীে, প্র াি 
একটা অ্নুেূচত। ধ্রুর্। কযাচথে প্রচত বতামাে োরিার্াসাে মরধয বকান খাে বনই। চকন্তু 
বসই োরিার্াসাটুকু বতামারক বস চফচেরয় চেরত পােরি চক না, এটা চেন্ন প্রে।” 
 
চটসুযে র্ক্সটাে চেরক বিরয় আচি। রুরথে কথাে ধেণ োরিা িা রি না। চর্ষয় 
পচের্তবরনে বিষ্টা কচে। 
 
“আমােও বোষ আরি। চমরথয বতা আচমও র্রিচি,  াঁজাে র্যাপােটায়।” 
 
হাসরিা রুথ। “মারে মারে বন া কো আে অ্নয এক র্যচিে সারথ  ােীচেক সম্পকব 
 রড় বতািা এক চক না বস চর্ষরয় সরন্দ্হ আরি আমাে। এই র্যাপােটা বথরক চকন্তু 
আমো মানুষটাে র্যচিত্ব সম্পরকব ধােণা কেরত পাচে-বস এমন একজন, বয অ্র্িীিায় 
চমরথয র্রি বযরত সেম। বকান প্রকাে অ্নুতাপ িাড়াই োরিার্াসাে মানুষটারক িচকরয় 
িরিরি-” 
 
“এটা বতা চনচিতোরর্ র্িরত পারো না তুচম।” কথাটা চনরজে কারনই র্ড় বখরিা 
ব ানারি। “হয়রতা বেতরে বেতরে খাোপ িার  ওে।” 
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মুরখ র্িরিও কথাটা আচম চনরজ চর্শ্বাস কচে না। 
 
রুথও কেরিা না। মরন হয় না। আমাে ধােণা মানচসক সমসযায় েু রি বস। সহমচমবতা, 
সততা, মায়া-ওে কারি চকিু  ব্দ মাত্র। চকন্তু বতামাে মরধয চকন্তু এগুরিাে বকান অ্োর্ 
বনই।” 
 
মাথা োঁকািাম। “এটা সচতয না।” 
 
“এটাই সচতয, চথও।” বজাে চেরয় র্িি রুথ। “বতামাে চক মরন হরি না বয আর ও 
এেকম পচেচস্থচতে চ কাে হরয়রিা?” 
 
“কযাচথে কােরণ?” 
 
 মাথা োঁকায় রুথ। “না, বতামাে র্ার্া-মাে কথা র্িচি। আর্ারো বসই একই ঘটনা 
ঘটরি বতামাে সারথ। হয়রতা পচেচস্থচত চেন্ন, চকন্তু অ্নুেূচতগুরিা বতা একই?” 
 
“না,” হিাৎই চর্েচি েে কেরিা আমাে চিরত্ত। “কযাচথে সারথ যা ঘটরি, তাে সারথ 
আমাে ব  রর্ে বকান সম্পকব বনই।” 
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“আসরিই চক?” রুরথে করণ্ঠ অ্চর্শ্বাস। “সর্সময় একজনরক খুচ  কোে অ্চর্োম 
বিষ্টা। এমন একটা মানুষ,যাে মরধয মায়া র্া আরর্র ে চিরটরফাঁটাও বনই-তাে 
োরিার্াসাে পাত্র হর্াে বিষ্টা। আর ে কথা মরন হরি না বতামাে, চথও?” 
 
হাত মুচষ্টর্ে হরয় ব ি আমাে, চকিু র্িিাম না। 
 
চিধাচিত স্বরে পের্তবী কথাগুরিা র্িি রুথ। “আচম জাচন বতামাে কতটা খাোপ 
িা রি। চকন্তু আচম িাই বযন র্াস্তর্তাটুকু রু্েরত পারো। কযাচথে সারথ বেখা হর্াে 
অ্রনক আর  বথরকই এই বর্েনাটা বতামাে সচি। অ্রনক র্িে ধরে র্রয় বর্ড়ারিা 
কষ্টটারক। খুর্ পিরন্দ্ে বকউ আমারেে পাটা োরিার্ারসনা, এই সতযটা স্বীকাে করে 
বনয়া প্রিণ্ড করষ্টে, চথও। অ্সহয একটা অ্নুেূচত।” 
 
চিক র্রিরি বস। আসরি আমাে বেতরে জরড়া হওয়া চর্শ্বাসঘাতকতাে এই 
অ্নুেূচতটারক োষায় প্রকা  কেরত পােচিিাম না এতেণ। রুরথে র্িা-”খুর্ পিরন্দ্ে 
বকউ আমারেে পাটা োরিার্ারসনা’-কথাটা একই সারথ আমাে অ্তীত, র্তবমান আে 
েচর্ষযরতে  ল্প। র্যাপােটা শুধু কযাচথে মরধযই সীমার্ে নয়। আমাে র্ার্া, চনিঃসি 
ব  র্, না পার্াে কষ্ট-সর্চকিু চমরিচমর  একাকাে হরয় ব রি। যা িাইচি, তা 
েচর্ষযরতও পার্াে সম্ভার্না বনই। 
 
রুরথে মরত, এজরনযই আচম কযাচথরক বর্রি চনরয়চি। আচম বয একটা আস্ত অ্পোথব, 
োরিার্াসাে অ্নুপযুি-র্ার্াে এই কথাটা প্রমাণ কোে জরনয এতচেন ধরে অ্পারত্র 
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চনরজে োরিার্াসা বিরি এরসচি আচম, যাে আসরি আমারক োরিার্াসাে বকান ইরিই 
বনই। 
 
েু’হারত মুখ িাকিাম। “তাহরি এমনটাই হর্াে চিি? চনরজে এই ে াে জরনয আচম 
চনরজই োচয়? বকান আ াই বনই?” 
 
 “আ া বনই, এই কথাটা েুি। তুচম বতা আে র্ার্াে করুণায় বর্ঁরি থাকা বসই বিাট্ট 
চথও নও। এখন পচেণত র্য়স্ক একজন মানুষ তুচম। এটাই বতামাে সুরযা -অ্তীরতে 
না পা  বথরক চনরজরক মুি করো, নতুর্া আসরিও প্রমাণ করো বয োরিার্াসাে 
অ্নুপযুি তুচম। আে একর্াে যচে চনরজরক মুি কেরত পারো, তাহরি আে কখরনা 
এেকম পচেচস্থচতে সমু্মখীন হরত হরর্ না।” 
 
“চকোরর্ কেরর্া বসটা? ওরক বিরড় বের্?” 
 
“পচেচস্থচতটা বতামাে জরনয আসরিও কচিন।” 
 
“চকন্তু বতামাে মরন হরি ওরক বিরড় বেয়াটাই আমাে জরনয উত্তম হরর্, তাই না?” 
 
“আজরকে এই অ্র্স্থারন আসরত বতামারক অ্রনক কষ্ট কেরত হরয়রি। আর্ারো পুেরনা 
বসই চেনগুরিায় চফরে যাওয়া বকানোরর্ই বতামাে প্রাপয নয়। বসই মানচসক অ্তযািাে 
আে সহয কেরত পােরর্ না। যচে ব াটা র্যাপােটা অ্স্বীকাে করো, তাহরি চনরজরক 
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চনরজই ফাঁরে বফিরর্। বতামাে জীর্রন এমন কাউরক েেকাে, বয মন বথরক 
োরিার্াসরর্।” 
 
“এোরর্ ঘুচেরয় বপঁচিরয় র্িাে েেকাে বনই, রুথ। বসাজাসুচজই র্রিা কথাটা। বতামাে 
ধােণা কযাচথরক বিরড় বেয়া উচিৎ আমাে।” 
 
আমাে বিারখ চেরক তাকারিা রুথ। “আমাে মরন হয়, ওরক বিরড় বেয়াটাই বতামাে 
জরনয সর্রিরয় োরিা হরর্। কথাটা শুধু বথোচপে চহরসরর্ নয়, পুেরনা র্নু্ধ চহরসরর্ 
র্িচি। আমাে মরন হয় না এেকম একটা ঘটনাে পে স্বাোচর্ক জীর্রন চফরে বযরত 
পােরর্ তুচম। র্ড়রজাে চকিুচেন মাচনরয় িিাে বিষ্টা কেরত পারো। চকন্তু এেপে 
আর্ারো বতামারক এই কাউরি চফরে আসরত হরর্। সতযটা স্বীকাে করে নাও চথও, 
চনরজে আে কযাচথে র্যাপারে। মরন বেখ বয োরিার্াসাে সম্পরকব সততা বনই, বসটা। 
কখরনাই প্রকৃত োরিার্াসা হরত পারে না।” 
 
একটা েীঘবশ্বাস বর্চেরয় এরিা আমাে রু্ক চিরে। 
 
“ধনযর্াে রুথ, এোরর্ বখািাখুচি কথাটা র্িাে জরনয। আচম আসরিও কৃতে।” 
 
বর্চেরয় আসাে সময় েেজাে কারি আমারক একর্াে জচড়রয় ধেরিা রুথ। আর  কখরনা 
এেকম চকিু করেচন। ওরক র্ড্ড বর্চ  েুর্বি িা রি আজরক, একেম নাজুক। ওে বসই 
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পুেরনা পােচফউমটাে  ন্ধটা নারক আসরতই মরন হরিা এই রু্চে বকঁরে বফিরর্া। চকন্তু 
কাঁেিাম না। চকংর্া, কাঁেরত পােিাম না। 
 
র্েং একর্ােও চপরি না চফরে িরি এিাম বসখান বথরক। 
 
র্াসায় বফোে জরনয র্ারস উরি জানািাে পার  একটা চসরট র্সিাম। র্াের্াে কযাচথে 
কথা মরন হরি, চর্র ষ করে ওে সরু্জ বিাখরজাড়াে কথা। চকন্তু রুথ চিকই র্রিরি, 
বয োরিার্াসাে সম্পরকব সততা বনই, বসটা কখরনাই প্রকৃত োরিার্াসা হরত পারে না। 
 
র্াসায় চফরে কযাচথে মুরখামুচখ হরত হরর্ আমারক। 
 
ওরক বিরড় চেরত হরর্। 
 
. 
 

২.১০ 
 
র্াসায় এরস বেচখ কযাচথ চফরেরি। কাউরি পা তুরি র্রস কারক বযন বমরসজ পািারি 
বস। 
 
“বকাথায় চ রয়চিরি?” মুখ না তুরিই চজরেস কেরিা ও। 
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“হাঁটরত বর্চেরয়চিিাম একটু। চেহাসবাি বকমন ব ি?” 
 
 “বযেকম যায়।” 
 
ওরক বমরসজ টাইপ কেরত বেখিাম, কাে সারথ কথা র্িরি? জাচন বয চকিু র্িরত 
িাইরি এখনই র্িা উচিৎ আমাে। বতামাে পেকীয়াে র্যাপারে বজরন ব চি আচম, এোরর্ 
সম্পকব চটচকরয় োখাে বকান মারন হয় না। কথাগুরিা র্িাে জরনয মুখও খুিিাম, চকন্তু 
বকান  ব্দ বর্রুরিা না। বযন বর্ার্া হরয় ব চি। আচম চকিু র্িাে আর ই কযাচথ কথা 
র্রি উিরিা। বফান নাচমরয় বেরখরি। 
 
“চথও, আমারেে চকিু চর্ষরয় বখািাখুচি কথা র্িা উচিৎ।” 
 
 “বকান চর্ষরয়?” 
 
“বতামাে চক আমারক চকিুই র্িাে বনই?” কযাচথে করণ্ঠ রূঢ়তাে আোস। 
 
ইরি করে ওে চেরক তাকাচি না, েয় হরি বয আমাে মরনে কথা পরড় বফিরর্। 
েীচতমরতা িজ্জা িা রি, বযন আচম চনরজই র্ড় বকান েুি করে বফরিচি। 
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তরর্ কযাচথে েৃচষ্টরকাণ বথরক োর্রি আসরিও েুি করেচি আচম। বসাফাে বপিন বথরক 
একটা র্য়াম বর্ে করে সামরনে বটচর্রি োখরিা ও। বপরটে বেতেটা বমািড় চেরয় উরি 
সারথ সারথ। এই বিাট র্য়ামটারতই  াঁজা োচখ আচম। আঙুি বকরট যাওয়াে পে 
িুরকারত েুরি ব চি। 
 
“এটা চক?” র্য়ামটা উঁিু করে চজরেস কেরিা কযাচথ। 
 
 “ াঁজা।” 
 
 “বসটা োরিা করেই জাচন আচম। চকন্তু এটা এখারন চক কেরি?” 
 
“আচম চনরয় এরসচি। মারে মারে 
 
 “মারে মারে চক? বন া করো?” 
 
 কাঁধ োঁকািাম জর্ারর্। এখনও বিাখ নাচমরয় বেরখচি। 
 
“এসর্ চক চথও! জর্ার্ োও!” বিঁচিরয় উিরিা কযাচথ। মারে মারে মরন হয় বয বতামারক 
চিনরত েুি করেচি আচম।” 
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মাথায় আগুন ধরে ব রিা। ইরি কেরি ওে ওপে োঁচপরয় পচড়। পুরো ঘরে োঙিুে 
িািাই, আগুন িাচ রয় বেই। র্াচ্চারেে মত কাঁেরত কাঁেরত আর্াে ওে কারিই চনরজরক 
সমপবণ কচে। 
 
চকন্তু এেকম চকিু কেিাম না। 
 
 “িরিা ঘুচমরয় পচড়,” র্রি ওখান বথরক সরে আসিাম। 
 
চর্িানায় উরিও বকউ বকান কথা র্িিাম না। অ্ন্ধকারে ওে পার  িুপিাপ শুরয় থাচক। 
ঘুরমে র্ািাই বনই আমাে বিারখ। কযাচথে  েীরেে উত্তাপ পচেস্কাে বটে পাচি। ওে 
ঘুমি বিহাোে চেরক তাচকরয় থাকিাম। 
 
আমাে সারথ বকন আিাপ কেরি না? র্িরত িাইচিিাম। বকন আসরি না আমাে 
কারি? বতামাে সর্রিরয় কারিে র্নু্ধ বতা আচমই। আরিািনাে মাধযরম সর্চকিুে সমাধান 
কেরত পােতাম আমো। আমাে সারথ বকন কথা র্িরি না? আচম বতা এখারনই চিিাম। 
চিক এখারনই। 
 
ইরি কেরি ওরক কারি বটরন চনরত,  ি করে ধরে োখরত। চকন্তু পােিাম না। আচম 
বয কযাচথরক োরিার্াসতাম, তাে আে বকান অ্চস্তত্ব বনই। 
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অ্র্র রষ বিাখ চেরয় পাচন  ড়ারত িা রিা আমাে। চকিুেরণে মরধয চেরজ উিরিা েুই 
 াি। 
 
অ্ন্ধকারে, আমাে চনিঃ ব্দ বসই কান্না বেখাে মত বকউ চিি না। 
 
*** 
 
পেচেন সকারি আমারেে বেনচন্দ্ন চনয়রমে বকান র্যতযয় ঘটরিা না। ও র্াথরুরম ব রি 
কচফ র্ানািাম েু’জরনে জরনয। োন্নাঘরে আসামাত্র কচফে কাপটা ধচেরয় চেিাম হারত। 
 
“োরতে বর্িা অ্দু্ভত  ব্দ কেচিরি,” র্িি কযাচথ। “ঘুরমে মরধয কথাও র্িচিরি।” 
 
“চক র্িচিিাম?” 
 
“জাচন না। মাথামুণু্ড চকিুই রু্চেচন। বন াে বঘারে বকউ প্রিাপ র্করি বসটা বর্াোে 
কথাও না।” একর্াে ঘচড় বেরখ বিাখ  েম করে চেরক তাকারিা ও। “বযরত হরর্ এখন, 
নাহরি বেচে হরয় যারর্।” 
 
কচফ ব ষ করে কাপটা চসরে বেরখ চেি কযাচথ। বর্চেরয় যার্াে আর   ারি আিরতা 
করে একর্াে িুমু বখি। ওে বিাঁরটে স্পর ব প্রায় আঁতরক উিিাম। 
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কযাচথ যাওয়াে পে ব াসরি িুকিাম। পাচন ইরি করে বর্চ   েম করেচি। আরেকটু 
 েম হরিই  েীে পুরড় যারর্। বসই  েম পাচনে চনরি োঁচড়রয়ই র্াচ্চারেে মত  িা 
বিরড় কাঁেিাম চকিুেণ। ব াসি ব রষ  েীে বথরক পাচন মুরি আয়নায় চনরজে 
প্রচতচর্রম্বে চেরক তাকািাম। বেরখ মরন হরি োতাোচত র্য়স চত্র  র্িে বর্রড় ব রি। 
 
বসখারনই একটা চসোি চনরয় চনিাম। 
 
কযাচথরক বিরড় বেয়াে অ্থব হরি আমাে চনরজে একটা অ্ং  চর্সজবন বেয়া। আে 
বসেকম চকিু কোে জরনয একেমই বতচে নই আচম, রুথ যা-ই র্িুক না বকন। মানুষ 
চহরসরর্ বস-ও েুিভ্রাচিে উরবব নয়। কযাচথ আে আমাে র্ার্াে মরধয বকান চমি বনই; 
অ্তীরতে পুণোরৃ্চত্ত ঘটরি না আমাে জীর্রন। েচর্ষযরত চক হরর্ বসটা চনয়ন্ত্রণ কোে 
েমতা আরি আমাে হয়রতা একচেন েুিটা স্বীকাে কেরর্ কযাচথ, সর্চকিু খুরি র্িরর্। 
তারক মাফ করে চের্ তখন। আরিািনাে মাধযরম একটা চসোরি আসরর্া। 
 
চকন্তু কযাচথরক বিরড় বেয়া সম্ভর্ নয় আমাে পরে। এমন োর্ কেরর্া বযন ইরমইিগুরিা 
কখরনা পচড়ইচন। েুরি যারর্া ওগুরিাে কথা। এিাড়া আমাে আে বকান উপায় বনই। 
হাে মানরর্া না আচম, বেরঙ পড়রি িিরর্ না। তািাড়া আমাে বোচ রেে কথাও বতা 
চিিা কেরত হরর্। তাো চনেবে করে আরি আমাে ওপরে। 
 
এতগুরিা মানুষরক আ াহত কো সম্ভর্ নয় চকিুরতই। 
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২.১১ 
 
“এচিফ বকাথায় আরি জারনা?” 
 
বকৌতূহিী েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা ইউচে। “ওরক খুঁজরি বকন?” 
 
 “চর্র ষ বকান কােণ বনই। এই একটু পচেচিত হরত িাচিিাম। এখানকাে সর্ 
বোচ রেে সারথই বতা জানার ানা োখা েেকাে, নাচক?” 
 
বিহাো বথরক সরন্দ্হ েূে হরিানা ইউচেে। “চিক আরি। তরর্ কথা না র্িরি আর্াে 
চকিু মরন করে র্রসানা। ওে বমজাজ মচজবে বকান চিক চিকানা বনই। চকিুেণ আর ই 
আটব বথোচপ বস ন ব ষ হরয়রি। এখন খুর্ সম্ভর্ত চর্রনােন করে তারক পারর্।” 
 
“ধনযর্াে।” 
 
চর্রনােন কেটা মূিত চর্ াি ব ািাকাে একটা কামো। বেতরে পুেরনা কাউি, চনিু 
বটচর্ি আে তাকেচতব পুেরনা র্ই। সার্বেচণক পানরস িা-পাতা আে তামারকে  ন্ধ 
বেরস বর্ড়ায়। আমাে ধােণা আসর্ার্পত্রগুরিাই এই  রন্ধে উৎস। বেতরে িুরক বেচখ 
েুইজন বো ী বপিরন র্যাক যামন বখিরি। পুি বটচর্রিে সামরন একা োঁচড়রয় আরি 
এচিফ। হাচসমুরখ এচ রয় ব িাম। 
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“হযারিা, এচিফ।” 
 
েয়াতব েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা বস। “চক?” 
 
 “ঘার্ড়ারনাে চকিু বনই। একটু কথা র্িরত এরসচি।” 
 
 “তুচম বতা আমাে ডািাে না।” 
 
“আচম ডািাে নই, সাইরকারথোচপে।” 
 
 নাক চেরয় বঘাঁত  ব্দ কেরিা এচিফ। “আমাে একজন সাইরকারথোচপেও আরি।” 
 
মুরখে হাচসটা েুচিরয় বেরখচি এখনও। মরন মরন ঈশ্বেরক ধনযর্াে জানািাম বয এচিফ 
ইচন্দ্োে বোচ , আমাে নয়। এচিরফে কািাকাচি োঁড়ারি তারক আরো েয়েে িার । 
শুধু তাে আকৃচতে জরনয নয় চকন্তু, র্েং ওে বিহাোরতই সো চর্েি আে বমজাজী 
একটা োর্ আরি। বিারখে েৃচষ্টও স্বাোচর্ক নয়।  েীে বথরক সর্সময় ঘাম আে হারত 
র্ানারনা চস ারেরটে  ন্ধ পাওয়া যায়। একটাে পে একটা চস ারেট টানরতই থারক। 
 
বসকােরণ আঙুিগুরিা কািরি হরয় ব রি, োরত আে নরখ হিরেরট োর্। 
 
“বতামাে যচে আপচত্ত না থারক, তাহরি অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে চকিু প্রে কেতাম।” 
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 ভ্রু কঁুিরক ব ি এচিরফে। পুি বখিাে িাচিটা  ব্দ করে বটচর্রিে নাচমরয় বেরখ 
পের্তবী ব রমে জরনয র্িগুরিা ব ািারত শুরু কেরিা। এেপে হিাৎই বথরম ব ি চক 
মরন করে। চকিু একটা োর্রি। 
 
“এচিফ?” 
 
বকান জর্ার্ চেি না। তাে বিহাো বেরখই বর্াো যারি বয চকিু একটা চিক বনই। 
“তুচম চক চকিু একটা শুনরত পারিা, এচিফ?” 
 
সরন্দ্হ ফুটরিা এচিরফে েচষ্টরত। কাধ োঁকারনা একর্াে। 
 
 “চক র্িরি কণ্ঠগুরিা?” 
 
“র্িরি তুচম চনোপে নও। বতামাে বথরক সার্ধারন থাকরত।” 
 
“বর্ । চিকই র্িরি চকন্তু। তুচম বতা আমারক বিরনা না, তাই েেসাও কেরত পােরি 
না। হয়রতা সমরয়ে সারথ সারথ আমারেে সম্পকবটা আরো োরিা হরর্, এ র্যাপারে 
আ ার্ােী আচম।” 
 
এচিরফে বিহাো বেরখ মরন হরিা না কথাটা চর্শ্বাস করেরি বস। 
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“এক ব ম হরয় যারর্ নাচক?” পুি বটচর্রিে চেরক ই াো করে চজরেস কেিাম। 
 
“না।” 
 
“বকন?” 
 
 আর্ারো কাধঁ োঁকারিা এচিফ। “অ্নয চকউটা এখনও োঙা।” 
 
“চকন্তু আমো েু’জন বতা িাইরি বতামােটা চেরয়ই বখিরত পাচে।” 
 
চকউটা বটচর্রিে ওপে োখা। ওটাে চেরক হাত র্াড়ারত যারর্া এমন সময় টান চেরয় 
বসটা সচেরয় চনি এচিফ। “এটা আমাে চকউ? বখিরত হরি চনরজেটা চনরয় এরসা!” 
 
বপিরন সরে এিাম, এতটা বেরপ যারর্ রু্চেচন। একা একাই বখিরত শুরু কেরিা বস। 
োঁচড়রয় োঁচড়রয় তাে বখিা বেখিাম চকিুেণ। এেপে আর্ারো বিষ্টা কেিাম কথা 
র্িাে। 
 
 “অ্যাচিচসয়া প্রথম বগ্রারে েচতব হর্াে সময়কাে একটা ঘটনা জানরত িাইচি। মরন আরি 
বতামাে?” 
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মাথা োঁচকরয় না করে চেি এচিফ। 
 
“ফাইরি পরড়চি বয কযাচন্টরন কী বযন সমসযা হরয়চিি বতামারেে মরধয। বর্াধহয় র্যথা 
বপরয়চিরি?” 
 
“ওহ হযাঁ, হযাঁ। আমারক খুন কোে বিষ্টা করেচিি ও, তাই না?  িা বকরট বফিরত 
িাইচিি।” 
 
“একজন নাসব নাচক বতামারক বেরখচিি অ্যাচিচসয়াে উরের য চফসচফস করে চকিু 
র্িরত। চক এমন র্রিচিরি বসটাই োর্চিিাম।” 
 
 “না।”বজারে বজারে মাথা োঁকারিা এচিফ। “চকিুই র্চিচন আচম।” 
 
“আচম চকন্তু র্িচি না বয অ্যাচিচসয়ারক উসরক চেরয়রিা তুচম। বকর্িমাত্র একটু 
বকৌতূহিী র্িরত পারো। চক র্রিচিরি?” 
 
“হযাঁ, একটা প্রে করেচিিাম। তারত চক হরয়রি?” 
 
 “চক প্রে করেচিরি?” 
 
 “চজরেস করেচিিাম বয  াচস্তটা তাে প্রাপয চিি চক না।” 
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 “কাে?” 
 
“আরে ওই বয, ঐ বিাকটাে।” হাসাে বিষ্টা কেরিা এচিফ। 
 
“অ্যাচিচসয়াে স্বামীে কথা র্িরিা?” ইতস্তত েচিরত চজরেস কেিাম। “তুচম 
অ্যাচিচসয়ারক চজরেস করেচিরি তাে স্বামীে খুন হওয়াটা প্রাপয চিি চকনা?” 
 
মাথা বনরড় সায় বেয় এচিফ। “আে চজরেস করেচিিাম বয গুচি কোে পে তাে 
বিহাোটা বকমন হরয়চিি, ম জ বর্ে হরয় এরসচিি চকনা।” আর ে বিরয়ও বজারে 
বহরস উিরিা এর্ারে। 
 
চর্তৃষ্ণায় বিরয় উিরিা মন, আচম চনচিত অ্যাচিচসয়াও এেকমই অ্নুের্ করেচিি 
বসসময়। এচিফ বয কারো বেতরে ঘৃণা আে ো  জাচ রয় তুিরর্-এটাই তাে স্বোর্ ত 
বর্চ ষ্টয। তাে মা চনিয়ই বিাটরর্িায় এেকম র্যর্হােই কেরতা তাে সারথ। তাই এচিফ 
অ্র্রিতন মরনই মানুরষে মরন ঘৃণাে উরেক ঘটায়। অ্রনকাংর  সফিও হয়। 
 
“আে এখন অ্যাচিচসয়াে সারথ সম্পকব বকমন বতামাে? োরিা?” 
 
 “হযাঁ, একেম। আমাে জারনে র্ান্ধর্ী ও,” আর্ারো হাসরিা এচিফ। 
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জর্ারর্ চকিু র্িাে আর ই বটে বপিাম বয বফান র্াজরি পরকরট। বর্ে করে বেচখ 
অ্পচেচিত একটা নম্বে বথরক কি এরসরি। 
 
“বফানটা ধেরত হরর্ আমারক। কথা র্িাে জরনয অ্রনক ধনযর্াে, এচিফ।” 
 
জর্ারর্ েুরর্বাধয োষায় চকিু একটা চর্ড়চর্ড় করে আর্ারো বখিায় মরনারযা  চেি 
এচিফ। 
 
*** 
 
কচেরডারে বর্চেরয় এরস কিটা চেচসে কেিাম। “হযারিা?” 
 
“চথও বফর্াে?” 
 
 “চজ। বক র্িরিন?” 
 
 “মযাক্স বর্রেনসন, করয়ক চেন আর  বফান চেরয়চিরিন আপচন।” 
 
“ওহ, হযাঁ। ধনযর্াে মরন করে কি বেয়াে জরনয। আপনাে সারথ অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে 
চকিু কথা চিি আমাে।” 
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“বকন? চক হরয়রি? বকান সমসযা?” 
 
“না, মারন, ওেকম চকিু না। আচম তাে চিচকৎসাে র্যাপােটা বেখচি এখন। বসজরনযই 
চকিু প্রে কেরত বিরয়চিিাম। যখন আপনাে সময় হয় আেচক।” 
 
“বফারন সাড়া যায় না আিাপটা? আচম একটু র্যস্ত আচি এই ক’চেন।” 
 
 “সামনাসামচন বেখা করে কথা র্িরিই োরিা হরতা।” 
 
েীঘবশ্বাস বিরড় ওপার  চর্ড়চর্ড় করে অ্নয কারো উরের য চকিু র্িরিন মযাক্স 
বর্রেনসন। “কাি সন্ধযা সাতটায়, আমাে অ্চফরস।” 
 
চিকানা চজরেস কোে আর ই বফান বকরট চেি বিাকটা। 
 
. 
 

২.১২ 
 
মযাক্স বর্রেনসরনে চেচসপ চনরেে বর্  র্ারজ েকরমে িাণ্ডা বির রি। একটা চটসুয 
হারত চনরয় নাক বেরড় ই াোয় অ্রপো কেরত র্িি আমারক। 
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“বফারন কথা র্িরি চম, বর্রেসন। এক চমচনট র্সুন।” 
 
মাথা বনরড় ওরয়চটং এচেয়ারত একটা চসরট র্রস পড়িাম। বিয়ােগুরিা চর্র ষ সুচর্ধাে 
নয়, চপি বসাজা করে োখরত হয়। এক পার  কচফ বটচর্রিে ওপে বর্  করয়কটা 
পুেরনা পচত্রকা োখা। সর্ ওরয়চটং রুরমে বিহাোই বর্াধহয় একইেকম হয়, োর্িাম। 
এই জায় াটারক অ্নায়ারস বকান ডািারেে বিম্বাে র্া চফউনারেি বহারমে ওরয়চটং রুম 
চহরসরর্ র্যর্হাে কো যারর্। 
 
হিওরয়ে অ্নযপ্রারিে েেজাটা খুরি ব ি চকিুেণ পে। বসখান বথরক মাথা বর্ে করে 
আমারক ডাকি মযাক্স বর্রেসন। উরি এচ রয় ব িাম বসচেরক। 
 
বফারনে ওেকম কািরখাট্টা কথার্াতবা শুরন বেরর্চিিাম আিাপিাচেতা খুর্ একটা সুচর্ধাে 
হরর্ না। চকন্তু আমারক অ্র্াক করে চেরয় প্রথরমই েুিঃখপ্রকা  কেরিা বস। 
 
“বফারন চিকমরতা কথা র্িরত পাচেচন বেরখ চকিু মরন কেরর্ন না, চেজ। খুর্ই র্যস্ত 
একটা সপ্তাহ চ রয়রি, আমাে  েীেটাও োরিা না। র্সুন।” 
 
 বডরস্কে উরটাচেরকে বিয়ােগুরিায় একটায় র্রস পড়িাম। “র্যস্ত সমরয়ে মরধযও বেখা 
কেরত োচজ হর্াে জরনয ধনযর্াে।” 
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“বেখা কেরর্া চক না বস চর্ষরয় সচন্দ্হান চিিাম প্রথরম বেরর্চিিাম আপচন রু্চে 
সাংর্াচেক, অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে বখাঁজ-খর্ে কেরিন বসজরনযই। চকন্তু পরে বগ্রারে বফান 
চেরয় চনচিত হই বয আসরিও বসখারন কাজ করেন আপচন।” 
 
“ওহ, আিা। এেকমটা প্রায়ই ঘরট নাচক? মারন সাংর্াচেকো প্রায়ই বফান বেয়?” 
 
“ইোনীং আে খুর্ একটা বেয় না। চকন্তু আর  র্ড্ড বর্চ  জ্বািাতন কেরতা। তাই একটু 
সার্াধানী-” হাঁচিে কােরণ র্াকযটা ব ষ কেরত পােরিানা মযাক্স বর্রেনসন। “মাফ 
কেরর্ন, আমােও িাণ্ডা বির রি।” 
 
 ব্দ করে নাক েেরিা বস। এই ফাঁরক তারক োরিা করে বখয়াি কেিাম। বিহাোটা 
বিাট োইরয়ে মতন আকষবণীয় নয় মযাক্স বর্রেনসরনে। মাথায় টাক পড়রত শুরু 
করেরি, বপরট ে াসই েুচড়। মুখেচতব িরনে বিরড় যাওয়া ো । পুেরনা আমরিে ওল্ড 
স্পাইস পােচফউরমে  ন্ধ নারক এরিা, আমাে র্ার্াও র্যর্হাে কেরতা এটা। ব াটা 
অ্চফরস র্রনচে একটা োর্ আরি। িামড়াে বমাড়া আসর্ার্পত্র, কারিে পযারনচিং, 
তাকেচতব র্ই।  যাচিরয়রিে েচঙন জ রতে সারথ আকা  পাতাি তফাৎ জায় াটাে। েুই 
োইরয়ে মরধয বর্জায় পাথবকয, বর্াোই যারি। 
 
 যাচিরয়রিে র্াঁধারনা একটা িচর্ োখা বডরস্ক। তাে অ্র ািরেই বতািা হরয়চিি িচর্টা-
কযাচন্ডড। খুর্ সম্ভর্ত মযাক্সই চিি বিরিে বপিরন। গ্রামাঞ্চরি চর্ াি একটা মারিে 
বর্ড়াে ওপে র্রস আরি বস িচর্রত।  িা বথরক একটা কযারমো েুিরি। ফরটাগ্রাফাে 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

189 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

বতা নয়, বযন নামকো বকান অ্চেরনতা। চকংর্া এোরর্ও র্িা যায় বয ফরটাগ্রাফারেে 
েূচমকায় অ্চেনয় কেরি বস। 
 
িচর্টাে চেরক আমারক তাচকরয় থাকরত বেরখ মাথা নাড়রিা মযাক্স। “বিহাো আে িুরিে 
চেক বথরক আমাে োই চর্জয়ী, ম রজে চেক বথরক আচম, আমাে মরনে কথাই র্িি 
বস। পেেরণই বহরস উিরিা। “মজা কেিাম। আসরি, আমারক েত্তক বনয়া হরয়চিি। 
আমারেে মরধয েরিে সম্পকব বনই।” 
 
“তাই নাচক? এটা জানা চিি না। আপনারেে েু’জনরকই েত্তক বনয়া হরয়চিি?” 
 
“নাহ, শুধু আমারক। আমারেে র্ার্া-মা প্রথরম বেরর্চিি তারেে বকান সিান হরর্ না। 
চকন্তু আমারক েত্তক বনয়াে পরেই মা কনচসে করে। খুঁজরি এেকম আরো উোহেণ 
পারর্ন চকন্তু। বর্াধহয় সিান না হর্াে েুচিিা মাথা বথরক েূে হওয়াে সারথ এে 
সম্পকব আরি।” 
 
“আপনারেে েু’োইরয়ে মরধয বকমন চমি চিি? ঘচনে র্িা যারর্?” 
 
“হযাঁ, তা যারর্। তরর্ আকষবরণে বকেচর্নু্দ্রত সর্সময়  যাচিরয়িই থাকরতা। আচম 
একেকম ওে িায়ারতই র্ড় হরয়চি।” 
 
“এেকমটা হর্াে কােণ?” 
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“আসরি এেকমটা না হওয়াই অ্স্বাোচর্ক চিি। মারন চকোরর্ বয র্ির্…বিাট বথরকই 
একটু অ্নযেকম চিি ও, কথা র্িাে সময় আনমরন হারতে আঙচট নাড়ািাড়া কেরি 
মযাক্স। একটু পেপেই এচেক ওচেক বঘাোরি। “সর্খারন কযারমো চনরয় বযত, িচর্ 
তুিরত। র্ার্া অ্র্ য বেরর্চিি ওে মাথায় চনঘবাত বকান সমসযা আরি। চকন্তু পের্তবীরত 
সর্াই রু্েরত পারে বয বস কতটা প্রচতোর্ান। ওে বোিা বকান িচর্ বেরখরিন?” 
 
জর্ারর্ একটা বকৌ িী হাচস ফুটরিা আমাে মুরখ।  যাচিরয়রিে িচর্ বতািাে প্রচতো 
চনরয় কথা র্িাে জরনয এখারন আচসচন। চর্ষয় পচের্তবরনে বিষ্টা কেিাম। “ যাচিরয়রিে 
স্ত্রীরক চনিয়ই োরিা করেই চিনরতন আপচন?” 
 
“অ্যাচিচসয়ারক? োরিা করে চিনরত হরর্ নাচক?” অ্যাচিচসয়াে প্রসি উিরতই কথা র্িাে 
সুে র্েরি ব ি মযারক্সে। এখন আে আর ে উষ্ণতাটুকু বনই, বিারখ েে করেি  ীতি 
িাহচন। “আপনারক এই র্যাপারে বকান সাহাযয কেরত পােরর্া র্রি মরন হয় না। তরর্ 
আপচন িাইরি আমাে সহকমবী পযাচিক বডাহাচটবে সারথ আপনাে বযা ারযা  কচেরয় চেরত 
পােরর্, বস চর্িাে সংক্রাি সর্ খর্োখর্ে জানারত পােরর্।” 
 
“আসরি এেকম চর্ষয়াচে চনরয় আমাে বকান আগ্রহ বনই।” 
 
“তাই?” বকৌতূহি ফুটরিা মযারক্সে বিহাোয়। “একজন সাইরকারথোচপে চহরসরর্ বতা 
বোচ ে উচকরিে সারথ বেখা কোে কথা নয় আপনাে, তাই না?” 
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“না। চকন্তু একটা কথা মাথায় োখরত হরর্, আমো বয বোচ ে র্যাপারে কথা র্িচি বস 
 ত করয়ক র্িরে মুখ বখারিচন।” 
 
কথাটা চনরয় চকিুেণ োর্রিা মযাক্স। “বর্ । চকন্তু বযমনটা র্িিাম, আপনাে বকান 
কারজ আসরর্া না আচম। তাই-” 
 
“খুর্ কচিন চকিু চজরেস কেরর্া না।” 
 
 “চিক আরি। শুচন তাহরি আপনাে প্রেগুরিা।” 
 
“একটা বপপারে পরড়চিিাম,  যাচিরয়ি খুন হর্াে আর ে োরত তারেে র্াসায় 
চ রয়চিরিন আপচন?” 
 
“হযাঁ, একসারথ চডনাে কচে আমো।” 
 
 “তখন তারেে বকমন বেরখচিরিন?” 
 
িাচি েে কেরিা মযারক্সে েৃচষ্টরত। এই প্রেটা চনিয়ই আর ও অ্রনকর্াে শুনরত 
হরয়রি তারক। জর্ার্টাও বতচেই চিি। “স্বাোচর্ক, একেম স্বাোচর্ক।” 
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“আে অ্যাচিচসয়া?” 
 
“স্বাোচর্ক।”কাঁধ েকারিা মযাক্স। “অ্নযানয সমরয়ে তুিনায় একটু অ্চস্থে িা চিি, 
চকন্তু…” 
 
“চকন্তু চক?” 
 
“চকিু না।” 
 
রু্েরত পােচিিাম, ঘটনাে এখারনই ব ষ নয়, তাই অ্রপো কেরত িা িাম। 
 
একমুহূতব পে আর্ােও র্িরত শুরু কেরিা মযাক্স। “ওরেে সম্পরকবে র্যাপারে কতটা 
জারনন আপচন?” 
 
“পচত্রকায় যতটুকু পরড়চি।” 
 
“কী পরড়রিন বসখারন?” 
 
 “সুচখ েম্পচত চিি তাো।” 
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“সুচখ?”  ীতি একটা হাচস ফুটরিা মযারক্সে মুরখ। “আসরিও সুচখ চিি। অ্যাচিচসয়ারক 
সুচখ োখাে জরনয বহন কাজ বনই যা  যাচিরয়ি করেচন।” 
 
“রু্েিাম,” র্িিাম চিকই, চকন্তু আেরত চকিুই রু্েচি না। চক র্িরত িাইরি মযাক্স? 
 
 আমাে চর্ভ্রাি বিহাো বেরখ কাঁধ নািারিা বস। “আমাে কাি বথরক এে বর্চ  আে 
চকিু জানরত পােরর্ন না। তরর্ আপচন যচে এই ধেরণে  াি রে আগ্রহী হন, তাহরি 
চজন-চফচিরক্সে সারথ কথা র্রি বেখরত পারেন।” 
 
 “চজন-চফচিক্স?” 
 
“চজন-চফচিক্স মাচটবন। অ্যাচিচসয়াে  যািাচেে। অ্রনক র্িে ধরে এরক অ্পেরক বিরন 
তাো, সম্পকবও খুর্ োরিা। তরর্ সচতয র্িরত আমাে বিাকটারক বকন বযন কখরনাই 
পিন্দ্ হয়চন।” 
 
“ ল্পগুজরর্ বকান আগ্রহ বনই আমাে।” মরন মরন চিক কেিাম যত দ্রুত সম্ভর্ চজন-
চফচিরক্সে সারথ আিাপ কেরত হরর্। আচম আসরি আপনাে র্যচি ত অ্চেমত শুনরতই 
বর্চ  আগ্রহী। আপনারক একটা প্রে কচে?” 
 
“কেরিন বতা বকর্িই।” 
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“আপচন চক অ্যাচিচসয়ারক পিন্দ্ কেরতন?” 
 
 “অ্র্ যই,” অ্নুেূতহীন েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় র্িি মযাক্স। 
 
তাে কথাটা চর্শ্বাস হরিা না আমাে। “আমাে বকন বযন মরন হরি। আপচন 
আইনজীর্ীে েৃচষ্টেচি বথরক এই কথাটা র্িরিন। আে একজন। আইনজীর্ীরক বতা 
অ্রনক চকিু ব াপন োখরতই হয়। েয়া করে  যাচিরয়রিে োইরয়ে েৃচষ্টেচি বথরক চকিু 
র্িুন।” 
 
নীের্তা েে কেরিা ঘেটায়। মরন মরন েয় পাচিিাম আমারক হয়রতা অ্চফস বথরক 
বর্চেরয় বযরত র্িরর্ মযাক্স। চকিু একটা র্িরত চ রয় ব ষ মুহূরতব মত র্েিারিা বস। 
এেপে হিাৎই বডস্ক বিরড় উরি জানািাে পার  চ রয় োঁড়ারিা। পািা খুিরতই  ীতি 
র্াতাস িুরক পড়রিা বেতরে। িম্বা শ্বাস চনি মযাক্স, বযন এতেণ রুরমে বেতরে েমর্ন্ধ 
িা চিি তাে। 
 
অ্র্র রষ চনিু স্বরে র্িি। “সচতযটা হরি…ওরক ঘৃণা কচে আচম…ঘৃণা…” 
 
চকিু র্িিাম না। তাে পের্তবী কথাগুরিা ব ানাে অ্রপো কেচি। 
 
“ যাচিরয়ি শুধু আমাে োইই চিি না, ও চিি আমাে সর্রিরয় কারিে র্নু্ধ,” জানািা 
চেরয় র্াইরে তাচকরয়ই র্িি বস। “ওে মরতা েয়ািু আে কাউরক বেচখচন। একটু 
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বর্চ ই েয়ািু। চকন্তু তাে সর্ প্রচতো, উোেতা, প্রাণিাঞ্চিয-অ্কারি ব ষ হরয় ব ি 
কুচত্তটাে জরনয। ঐ োরত  যাচিরয়রিে পা াপাচ  আমাে জীর্নও ব ষ করে চেরয়রি বস। 
োচ যস এই চেন বেখাে জরনয মা-র্ার্া বর্ঁরি বনই।”  িা ধরে এরিা মযারক্সে। 
 
তাে কষ্টটা অ্নুের্ কেরত পােচি, খাোপও িা রি বর্িাোে জরনয। “অ্যাচিচসয়াে 
আইনজীর্ীে র্রন্দ্ার্স্ত কোটা আপনাে জরনয বর্  কচিন চিি চনিয়ই।” 
 
জানািা র্ন্ধ করে বডরস্ক চফরে এরিা মযাক্স। চনরজে চনয়ন্ত্রণ চফরে বপরয়রি। এখন 
পুরোেরম একজন উচকি বস। চনেরপে, চর্িাে চর্রর্িনাপূণব, অ্নুেূচতহীন। 
 
আমাে উরের য কাধঁ োঁকারিা একর্াে। “ যাচিরয়ি বর্ঁরি থাকরি এমনটাই িাইরতা। 
অ্যাচিচসয়াে জরনয সর্সময়ই বসোটা চেরত বিরয়রি বস। ওে জরনয পা ি চিি আমাে 
োই। আে অ্যাচিচসয়া আসরিও একটা পা ি।” 
 
“আপনাে ধােণা তাে মাথায় সমসযা আরি?” 
 
 “আপচনই র্িুন, এখন বতা তাে চিচকৎসা কেরিন।” 
 
 “আপনাে কী মরন হয়?” 
 
 “ওে কমবকাণ্ড চনরজে বিারখ বেরখচি র্রিই র্িচি।” 
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 “কী বেরখরিন?” 
 
“মুড সুইং। বমজাজ এই োরিা বতা এই খাোপ। প্রিণ্ড র্েরমজাজী। একটুরতই 
চজচনসপত্র োঙিুে কেরতা।  যাচিরয়রিে কারি শুরনচিিাম বর্  করয়কর্াে নাচক তারক 
বমরে বফিাে হুমচকও চেরয়রি। তখনই চকিু একটা কো উচিৎ চিি আমাে। অ্িত 
অ্যাচিচসয়া যখন আত্মহতযাে বিষ্টা করে, এেপে িুপ থাকাটা একেমই উচিৎ হয়চন। 
 যাচিরয়ি আ রি োখরত িাইচিি ওরক আে আচমও বসটা কেরত চেরয়চি। আস্ত  েবে 
আচম।” 
 
েীঘবশ্বাস বিরড় ঘচড়ে চেরক তাকারিা মযাক্স। ইচিতটা পচেস্কাে, আে কথা র্াড়ারত 
িাইরি না বস। 
 
চকন্তু আচম  ূনযেৃচষ্টরত তাচকরয় থাকিাম তাে চেরক। “অ্যাচিচসয়া আত্মহতযাে বিষ্টা 
করেচিি? মারন? করর্? খুরনে ঘটনাে পে?” 
 
মাথা োকঁারিা মযাক্স। “নাহ, আরো করয়ক র্িে আর । আপচন জানরতন না? আচম 
বেরর্চিিাম জারনন।” 
 
“এটা করর্কাে ঘটনা?” 
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“ওে র্ার্া মাো যাওয়াে পেপে। একসারথ অ্রনকগুরিা ওষুধ বখরয় 
বফরিচিি…ওোেরডাজ। আসরি পচেস্কাে মরন বনই আমাে। মানচসকোরর্ পুরোপুচে 
বেরঙ পরড়চিি।” 
 
তারক আরো চকিু চজরেস কেরত যারর্া এসময় েেজা খুরি ব ি। চেচসপ চনে মচহিা 
বেতরে এরস নাক বটরন র্িি, “ডাচিবং, আমারেে বর্ে হওয়া উচিৎ। বেচে হরয় যারর্।” 
 
“ওহ হযাঁ, আসচি োডঁ়াও।” 
 
র্ন্ধ হরয় ব ি েেজা। উরি োঁচড়রয় েমা প্রাথবনাে েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় মযাক্স। 
“চথরয়টারে যারর্া আজরক।” আমাে বিহাোে হতেম্ভ োর্ বেরখ বহরস উিরিা বস। “ ত 
র্িে চর্রয় করেচি আচম আে তাচনয়া।” 
 
“ওহ আিা।” 
 
“ যাচিরয়রিে মৃতুযে পে ঘরটরি র্যাপােটা। ও না থাকরি েুিঃসময়টা চকোরর্ কাটাতাম, 
বক জারন।” 
 
মযারক্সে বফান বর্রজ উিরিা এ সময়। 
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“ধনযর্াে, অ্রনক সাহাযয করেরিন।” ই াোয় তারক বফানটা ধেরত র্রি অ্চফস বথরক 
বর্চেরয় এিাম। এর্ারে োরিা করে তাকািাম চেচসপ রনে তাচনয়াে চেরক-স্বণবরক ী, 
সুন্দ্চে, চকিুটা খারটা  ড়ন। আর্ারো নাক োেরিা বস, তাে হারতে চর্রয়ে চহরেে 
আঙচটটা নজে এড়ারিা না। 
 
আমারক অ্র্াক করে চেরয় এচ রয় এি বস। ভ্রূ কঁুিরক চনিু  িায় র্িি, “আপচন যচে 
অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে জানরত িান, তাহরি ওে ফুপারতা োই পরিে সারথ কথা র্িুন। 
পিই সর্াে িাইরত োরিা করে বিরন ওরক।” 
 
“আচম অ্যাচিচসয়াে ফুচপরক বফান চেরয়চিিাম, চিচডয়া বোজ। কথা র্িরত আগ্রহী মরন 
হয়চন তারক।” 
 
 “চিচডয়াে কথা েুরি যান। সোসচে কযামচিরজ চ রয় পরিে সারথ কথা র্িুন। 
অ্যাচিচসয়া আে েুঘবটনাে পেচেরনে র্যাপারে চজরেস-” 
 
অ্চফসরুরমে েেজা বখািাে  ব্দ কারন আসামাত্র মুরখ কুিুপ আটরিা তাচনয়া। মযাক্স 
বর্চেরয় এরি তাে চেরক দ্রুত পারয় এচ রয় ব ি বস। “তুচম বতচে, ডাচিবং?” 
 
তাচনয়া হাসরি, তরর্ তাে করণ্ঠে নােবাস োর্টা আমাে কান এড়ারিা না। মযাক্সরক েয় 
পায় বস, োর্িাম। চকন্তু বকন? 
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. 
 

২.১৩ 
 
অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে ডারয়চে 
জুিাই ২২ 
 
র্াচড়রত র্নু্দ্ক োখাে র্যাপােটা একেমই োরিা িার  না আমাে কারি। 
 
 ত োরত এ চনরয় ে ড়াও হরয়রি আমারেে মরধয। অ্িত তখন মরন হরয়চিি বয 
র্নু্দ্কটা চনরয়ই ে ড়া হরি, চকন্তু এখন আচম অ্তটা চনচিত নই বস র্যাপারে। 
 
 যাচিরয়ি র্িচিি বয আচমই নাচক ে ড়া িাচ রয়চি। েুি র্রিচন। ওরক আমাে চেরক 
ওেকম আহত েৃচষ্টরত তাচকরয় থাকরত বেখরি আমাে খুর্ই খাোপ িার । আমাে 
কােরণ কষ্ট পারি এটা কল্পনাও কেরত পাচে না-তরু্ও মারে মারে ইরি করে কষ্ট বেই 
ওরক। বকন, বসটা আচম চনরজও র্িরত পােরর্া না। 
 
ও র্িচিি আচম নাচক বমজাজ খাোপ করে র্াসায় চফরেচি  তকাি। আে চফরেই েুোড় 
করে চসঁচড় বর্রয় উরি ওে উরের য বিিঁারনা শুরু করে বেই। হয়রতা বসটাই করেচিিাম। 
মনরমজাজ খাোপ চিি বকান কােরণ। আসরি আচম চনচিত নই বয চক ঘরটচিি। তখন 
বকর্ি পাকব বথরক চফরেচি। আসাে পরথ পুরো োস্তা চের্াস্বরপ্ন ম গুি চিিাম। আমাে 
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কাজগুরিা চনরয় োর্চিিাম, চর্র ষ করে চজশুে িচর্টাে কথা। একটা র্াচড়ে পা  চেরয় 
বহঁরট আসাে সময় বেচখ েুরটা বিরি পাচনে বমাটা পাইপ। চনরয় বখিরি। র্য়স র্ড়রজাে 
সাত চক আট। র্ড় বিরিটা বিাটজরনে চেরক পাইপ তাক করে আরি, বসখান বথরক 
বফায়াোে মত পাচন বর্রুরি। আে েু’পার  হাত র্াচড়রয় পাচনরত চেজচিি বিাট 
বিরিটা, মুরখ উজ্জ্বি হাচস। পাচনে ধাোয় সূরযবে আরিা পরড় েংধনুে মত বেখাচিি 
অ্রনকটা। একসময় বখয়াি কচে বয আমাে েুই  ারি অ্শ্রুে ধাো। 
 
তখন চর্ষয়টারক পাত্তা বেইচন, চকন্তু এখন পচেস্কাে রু্েরত পােচি। সতযটা আসরি 
চনরজে কারি স্বীকাে কেরত িাইচন কখরনা, জীর্রনে র্ড় একটা সুখ বথরক র্চঞ্চত 
আচম।  তর্াে চনরজরক রু্চেরয়চি বয সিান িাই না আমাে, আঁকাআঁচকই আমাে 
জীর্রনে সর্। চকন্তু এটা ডাহা চমরথয, একটা অ্জুহাত মাত্র। সতযটা হরি-সিান চনরত 
েয় পাই আচম। র্াচ্চাকাচ্চাে র্যাপারে আমাে ওপে েেসা কো সম্ভর্ নয়। 
 
হাজাে বহাক, আমাে বেতরে বতা মা’ে েিই র্ইরি, নাচক? 
 
র্াসায় বফোে পে অ্র্রিতন মরন এসর্ই োর্চিিাম হয়রতা। চিকই র্রিচিি  যাচিরয়ি, 
অ্র্স্থা সুচর্রধে চিি না আমাে। 
 
চকন্তু বসই মুহূরতব ওরক র্নু্দ্কটা পচেস্কাে কেরত না বেখরি মাথায় েি উিরতা না। 
ওটা বেখরিই বমজাজ খাোপ হরয় যায়। আমাে  ত অ্নুরোধ সরেও র্নু্দ্কটা র্াসা 
বথরক েূে করেচন ও। সর্সময়ই র্রি বয এটা নাচক ১৬ র্িে র্য়রস ওে র্ার্াে কাি 
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বথরক বপরয়চিি, র্ং  পেম্পোয় র্নু্দ্কটা ওরেে পচের্ারেে কারি আরি। যতসর্ ফািতু 
কথা। আমাে চর্শ্বাস হয় না, চনিয়ই অ্নয বকান কােণ আরি। বসটাই র্রিচিিাম। 
তখন  যাচিরয়ি র্রি বয চনরজে এর্ং স্ত্রীে চনোপত্তাে খাচতরে র্াসায় একটা র্নু্দ্ক োখা 
এমন বকান চর্ষয় না। যচে হিাৎ বকউ িুরক পরড় বেতরে, তখন? 
 
“তখন পুচির  বফান বের্!” র্রিচিিাম। “গুচি চনিয়ই কেরর্া না!” 
 
 িাে স্বে িরড় চ রয়চিি আমাে। জর্ার্ বেয়াে সময় ওে  িা আরো িরড় যায়। 
চকিুেরণে মরধযই ধুনু্ধমাে ে ড়া শুরু কচে েু’জরন। আচম হয়রতা একটু বর্চ  বর্চ ই 
করে বফরিচি। চকন্তু শুরুটা বতা ও-ই করেরি। বের  ব রি মারে মারে একটু আগ্রাসী 
হরয় ওরি  যাচিরয়ি। খুর্ কম বেরত্রই হয় এমনটা, চকন্তু আমাে খুর্ েয় িার  তখন। 
মরন হয় বযন অ্রিনা কারো সারথ সংসাে কেচি। 
 
র্াচক সন্ধযা কথা র্চিচন বকউই। িুপিাপ ঘরমারত যাই। 
 
আজ সকারি সর্চকিুে মীমাংসা হয় বসরক্সে মাধযরম। এেকমটাই হরয় আসরি র্োর্ে। 
চর্িানায় িােরেে চনরি নগ্ন বেরহ আচিিনেত অ্র্স্থায় একেম মন বথরক “েুিঃচখত” 
র্িাটা সহজ। সর্ যুচি আে প্রচতর্ন্ধকতা ধরিায় চমর  মাচটরত িুরটাপুচট খায়, 
জামাকাপড়গুরিাে মতন। 
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 “যার্তীয় ে ড়া আমারেে এখন বথরক চর্িানারতই কো উচিৎ।” আমাে বিাঁরট িম্বা িুমু 
বখরয়  যাচিরয়ি। “আই িাে ইউ। র্নু্দ্কটা বফরি চের্, কথা চেচি।” 
 
“না, থাক,” র্চি আচম। “র্াে োও। আমাে বকান সমসযা বনই। আসরিই।” 
 
িুম বখরয় আর্ারো আমারক কারি বটরন বনয়  যাচিরয়ি। ওরক  ি করে জচড়রয় ধচে। 
আমাে নগ্ন বেহটা একেম চিকিাকোরর্ ওে  েীরে এঁরট যায়। অ্র্র রষ প্র াচি েে 
করে আমাে চিরত্ত। 
 
. 
 
জুিাই ২৩ 
 
কযারফ চে আেচটোয় র্রস চিখচি। এখন প্রায় প্রচতচেনই এখারন আচস। র্াসায় একা 
একা থাকরত োরিা িার  না। র্াইরে মানুষজরনে মরধয আসরি মরন হয় র্নর্াস বথরক 
বিাকািরয় চফরেচি। প্রায়ই োচর্ বয র্াইরে না বর্রুরি আমাে অ্চস্তত্বই মুরি যারর্ 
পৃচথর্ী বথরক। জাচন, খুর্ই অ্দু্ভত একটা োর্না। 
 
মারে মারে অ্র্ য পুরোপুচে উধাও হরয় বযরত ইরি করে-বযমন আজরক। োরতে বর্িা 
মযাক্সরক চডনারেে োওয়াত চেরয়রি  যাচিরয়ি। কথাটা সকারি জানায় আমারক। 
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“অ্রনকচেন ধরে মযারক্সে সারথ বেখা হয় না আমারেে,” র্রি ও। “ব ষ মরন হয় 
বজারয়রিে নতুন র্াসায় ওিাে পাচটবরত কথা হরয়চিি। আজ র্াচর্বচকউ কেরর্া।” অ্দু্ভত 
েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায়  যাচিরয়ি। “বতামাে আপচত্ত বনই বতা?” 
 
“আপচত্ত থাকরর্ বকন?” 
 
হারস  যাচিরয়ি। “তুচম এরকর্ারেই চমরথয র্িরত পারো না, জারনা বসটা? বিহাো 
বেরখই সর্ রু্রে যাই আচম।” 
 
“এর্ারে চক রু্েরিন শুচন?” 
 
“মযারক্সে আসাটা পিন্দ্ হরি না বতামাে। আসরি ওরক কখরনাই পিন্দ্ করোচন 
তুচম।” 
 
“েূয়া কথা।” রু্েরত পাচে বয বিহাো িাি হরয় উিরি আমাে। কাঁধ োঁচকরয় মুখ অ্নয 
চেরক বফোই। ওরক অ্পিন্দ্ কেরর্া বকন? বেখা হরি োরিাই িা রর্। আমাে িচর্ 
আঁকাে জরনয বপাজ বেরর্ কখন আর্াে? ব ষ কেরত হরর্ কাজ।” 
 
হারস  যাচিরয়ি। “এই সপ্তারহে ব রষ? তরর্ ব ানন, মযাক্সরক বপইচন্টংটা বেখারনাে 
েেকাে বনই, চিক আরি? িাইনা আমারক চজশুে রূরপ বেখুক ও। সাোজীর্ন বখাঁিারর্।” 
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“বেখারর্া না। তািাড়া কাজ বতা ব ষই হয়চন।” 
 
ব ষ হরিও মযাক্সরক বেখাতাম না কখরনা। আমাে েুচডওরত ওে পা। পড়রি, এটা 
োর্রিই ো  িার । মরন মরন এসর্ োর্রিও মুরখ চকিু র্িিাম না। 
 
র্াসায় চফেরত ইরিই কেরি না। মযারক্সে িরিে যাওয়া অ্র্চধ এই কযারফে এই  ীতি 
পচেরর্র  র্রস থাকরত পােরি োরিা হরতা। চকন্তু ওরয়রিস বমরয়টা ইরতামরধয ঘচড়ে 
চেরক তাকারনা শুরু করে চেরয়রি। চকিুেরণে মরধয উরি পড়রত হরর্ আমারক। অ্থবাৎ 
র্াচড় চফেরত না িাইরি োস্তায় োস্তায় বঘাো িাড়া বকান উপায়। বসটা সম্ভর্ না। 
মযারক্সে মুরখামুচখ হরতই হরর্। 
 
. 
 
জুিাই ২৪ 
 
কযারফরত চফরে এরসচি আচম। প্রচতচেন বযখারন র্চস, আজরক বসখারন অ্নয একজন 
আর ই র্রস পরড়রি। সুন্দ্চে ওরয়রিস সহানুেূচতে েৃচষ্টরত তাকারিা আমাে চেরক। 
অ্িত েৃচষ্টটা সহানুেূচতেই মরন হরিা আমাে কারি, েুিও হরত পারে। অ্নয একটা 
বটচর্রি র্সিাম আজরক, এচসে কািাকাচি। তরর্ এচেকটা একটু অ্ন্ধকাে আে বর্চ  
িাণ্ডা, চিক আমাে মরনে মতন। 
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 তোতটা অ্সহয বকরটরি। যতটা বেরর্চিিাম তাে বিরয় অ্রনক বর্চ  খাোপ। 
 
প্রথম বেখায় মযাক্সরক চিনরতই পাচেচন। আর  কখরনা ওরক সুযট র্যতীত অ্নয চকিু 
পেরত বেচখচন। হাফপযারন্ট বর্াকা বর্াকা িা চিি। বে ন বথরক ওটুকু পরথ হাঁটরতই 
বঘরম ব চিি একেম। বটরকা মাথাটা বেরখ মরন হচিি চর্ াি একটা িকিরক টরমরটাে 
চেরক তাচকরয় আচি। র্ রিে কািটা চেরজ একসা। প্রথম প্রথম আমাে চেরক 
তাকারতই পােচিি না। নাচক আচমই তাকাচিিাম না ইরি করে? 
 
প্রথরম র্াসা চনরয় র্কর্ক শুরু কেরিা মযাক্স, কত র্েরি ব রি-বহনরতন। এেপে র্রি 
বস বেরর্চিি আমো বর্াধহয় আে ওরক কখরনা আসরতই র্িরর্া না।  যাচিরয়ি র্াের্াে 
েুিঃখপ্রকা  করে, র্রি বয আমো সময়ই পাচিিাম না। একটা প্রে বনীে জরনয কাজ 
কেচি আচম আে ও চনরজ িচর্ তুিরত র্যাস্ত। হাচসমুরখ কথাগুরিা র্িরিও আচমও 
চিকই রু্েরত পােচিিাম বয বেতরে বেতরে চর্েি হরয়রি ও। 
 
শুরুরত আচমও চকিু রু্েরত বেইচন। তরে তরে চিিাম, ওো র্াচর্বচকউ কেরত র্াইরে 
ব রিই োন্নাঘরে িরি আচস সািাে র্ানারনাে অ্জুহারত। জানতাম বয বকান না বকান 
িুরতায় আমাে সারথ একা কথা র্িরত আসরর্ মযাক্স। খুর্ বর্চ েণ অ্রপো কেরত 
হয়চন। পাঁি চমচনট পরেই মযারক্সে োচে পে ব্দ শুনরত পাই।  যাচিরয়ি আে ওে হাঁটাে 
ধেরণ আকা  পাতাি তফাৎ।  যাচিরয়ি হাঁরট চর্ড়ারিে মতন, নীেরর্ আে মযাক্স… 
 
“অ্যাচিচসয়া।” 
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 র্েটাে মুরখ আমাে নাম ব ানামাত্র হাত কাঁপরত শুরু করে। িুচেটা নাচমরয় বেরখ ওে 
মুরখামুচখ হই। 
 
হারতে খাচি চর্য়ারেে বর্াতিটা বেখায় মযাক্স। বহরস র্রি, “আরেকটা চনরত এরসচি।” 
তখনও আমাে চেরক বিাখ তুরি তাকাচিি না। 
 
 মাথা নাচড় আচম, চকন্তু চকিু র্চিচন। চফজ খুরি আরেকটা চর্য়াে বর্ে করে ও। 
ওরপনারেে জরনয আ পার  তাকারি হাত চেরয় বেচখরয় বেই বকাথায় আরি চজচনসটা। 
 
বর্াকাে হাচস বহরস চর্য়াে বখারি মযাক্স। এেপে চকিু একটা র্িরত যাচিি, চকন্তু তাে 
আর ই মুখ খুচি আচম : 
 
“চক ঘরটচিি এ র্যাপারে  যাচিরয়িরক সর্ র্িরর্া আচম। বতামারক আর  বথরকই 
জাচনরয় োখিাম।” 
 
হাচস মুরি ব ি মযারক্সে। “চক?” সারপে নজরে তাচকরয় চজরেস করে। 
 
“ যাচিরয়িরক র্রি চের্। বজারয়িরেে ওখানকাে ঘটনাটা।” 
 
“চক র্িরিা এসর্, রু্েরত পােচি না চকিু।” 
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 “আসরিই?” 
 
“আসরি চকিু মরন বনই। বসচেন একটু বর্চ ই চ রি বফরিচিিাম।” 
 
 “ফািতু কথা।” 
 
 “না…” 
 
“আমারক িুমু খাওয়াে কথা মরন কেরত পােরিা না? আমারক জচড়রয় ধোে কথা েুরি 
ব রি?” 
 
“অ্যাচিচসয়া, না।” 
 
 “চক না? হইিই কেরর্া না? আমাে  ারয় হাত চেরয়চিরি তুচম।” 
 
রু্েরত পাচে বয বের  উিচি। খুর্ কষ্ট হয় চনরজরক সামিারত। জানািা চেরয় র্াইরে 
তাচকরয় বেচখ  যাচিরয়ি তখনও র্াচর্বচকউ চনরয় র্যস্ত। বধায়াে কােরণ বিহাোটা পচেস্কাে 
বেখরত পাচিিাম না। 
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“বতামারক কত মারন  যাচিরয়ি,” র্চি একটু পে। “তুচম ওে র্ড় োই। যখন সতযটা 
জানরর্, েীষণ কষ্ট পারর্।” 
 
“তাহরি বর্ারিা না। র্িাে মত চকিু বনই বতা।” 
 
 “সতযটা জানা উচিৎ ওে। োইরয়ে আসি বিহাো বয চক, বসটা 
 
কথা ব ষ কোে আর ই আমাে হাত ধরে একটা বহঁিকা টান বেয় মযাক্স। তাি 
সামিারত না বপরে ওে ওপরেই পরড় যাই। এমনোরর্ হাত উরিরয়চিি, এক মুহূরতবে 
জরনয বেরর্চিিাম ঘুচষ চেরর্। “আই িাে ইউ,” আমারক অ্র্াক করে চেরয় র্রি মযাক্স। 
“আই িাে ইউ, আই িাে ইউ, আই িাে” 
 
আচম চকিু র্িাে আর ই বিাঁরট বিাঁট র্চসরয় বেয়। ওে আচিিন বথরক চনরজরক িুচটরয় 
বনয়াে প্রাণপণ বিষ্টা কেচিিাম, চকন্তু  ি করে ধরে বেরখচিি শুরয়ােটা। আমাে মুরখে 
বেতরে ওে চজহ্বাে উপচস্থচত বটে বপরতই  া গুচিরয় উিরিা। 
 
কামড় র্চসরয় চেিাম যতটা বজারে সম্ভর্। 
 
 চিৎকাে করে আমারক ধাো চেরয় সচেরয় বেয় মযাক্স। মাথা উঁিু কেরি বেখরত পাই 
মুখেচতব েি। 
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 “কুত্তাে র্াচ্চা!” চর্কৃত করন্ঠ র্রি বস, োঁত পুরো িাি হরয় ব রি, ততেরণ। বিারখ 
আহত পশুরেে মতন েৃচষ্ট। 
 
আমাে মারে মারে চর্শ্বাসই হয় না বয মযাক্স  যাচিরয়রিে োই।  যাচিরয়রিে গুণার্িীে 
বকানটাই বনই ওে মরধয। আস্ত ইতে। 
 
“অ্যাচিচসয়া,  যাচিরয়িরক এ র্যাপারে চকিু র্িরর্ না তুচম,” আমারক  াসায় মযাক্স। 
“সার্ধান করে চেচি।” 
 
জর্ারর্ চকিু র্চিচন। বিাঁরট ওে েি বির  চিি তাই বপিরন চফরে টযারপে পাচন চেরয় 
কুচি কচে করয়কর্াে। এেপে র্া ারন বর্চেরয় আচস। 
 
চডনারেে সমরয় রু্েরত পাচে, মযাক্স চকিুেণ পেপে আমাে চেরক তাকারি। চকন্তু আচম 
মুখ তুিরিই বিাখ চফচেরয় চনচিি। চকিু বখরত পাচেচন চডনারে। খাওয়াে কথা োর্রিই 
অ্সুস্থ িা চিি। মুরখে বেতরে ওে েরিে স্বাে বটে পাচিিাম তখনও। 
 
চক কো উচিৎ রু্রে উিরত পােচিিাম না।  যাচিরয়রিে কাি বথরক চকিু িুরকারনাে 
ইরি বনই আমাে। চকন্তু সতযটা র্িরি ও কষ্ট পারর্ েীষণ। মযারক্সে সারথ আে কখরনা 
বযা ারযা  কেরর্ না। তাে োই বয একটা আস্ত বজারচ্চাে, এটা বমরন বনয়াটা কষ্টকে 
হরর্ বর্িাোে জরনয। আসরিও মযাক্সরক খুর্ বর্চ  শ্রো করে  যাচিরয়ি। যচেও 
হাোচমটা ওে শ্রোে বযা য নয়। 
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আচম চর্শ্বাস কচে না বয মযাক্স আমারক োরিার্ারস। আসরি  যাচিরয়িরক বেখরত 
পারেনা বস, ঈষবা করে। আে বসই ঈষবা বথরকই ওে সর্চকিু বকরড় চনরত িায়, 
আমারকও। চকন্তু একর্াে যখন রু্রে ব রি বয আচম বিরড় বের্াে পাত্র নই, আে চকিু 
কোে সাহস হরর্ র্রি মরন হয় না। অ্িত বসেকমটাই আ া কেচি। 
 
বসজরনযই র্যাপােটা আপাতত বিরপ যারর্া চিক করেচি। 
 
অ্র্ য আমাে মরন চক িিরি বসটা  যাচিরয়ি চিকই রু্েরত পােরর্। আসরি বমচক োন 
ধো সম্ভর্ হয় না আমাে পরে।  ত োরত ঘুরমারত যাওয়াে সময় র্রি মযারক্সে সামরন 
আচম নাচক অ্দু্ভত আিেণ কেচিিাম। 
 
“আসরি িাি চিিাম আচম।” 
 
“নাহ, কী বযন হরয়রি বতামাে। অ্নযমনস্ক চিরি পুরোটা সময়। একটু বিষ্টা কেরিও 
পােরত, মযারক্সে সারথ এখন বতা আে খুর্ বর্চ  একটা বেখা হয় না আমারেে। ওরক 
বয বকন এত অ্পিন্দ্ করো, রু্েরতই পাচে না।” 
 
 “অ্পিন্দ্ কচেনা,  যাচিরয়ি। মযারক্সে সারথ আমাে অ্নযমনষ্কতাে বকান সম্পকব বনই। 
আসরি কাজ চনরয় োর্চিিাম। খুর্ বর্চ  বেচে বনই প্রে বনীে।” যতটা সম্ভর্ 
চর্শ্বাসরযা য সুরে র্িিাম। 
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আমাে কথা চর্শ্বাস না কেরিও আে চকিু র্রি না  যাচিরয়ি। তরর্ পের্তবীরত মযারক্সে 
সারথ বেখা হরি আর্ারো এ চর্ষরয় কথা হরর্ আমারেে, চনচিত আচম। 
 
পুরো ঘটনাটা এখারন চিখরত বপরে খুর্  াচি িা রি। চকিু চিরখ বফিাে মরধয অ্নয 
েকম একটা অ্নুেূচত আরি। আমাে অ্র্তবমারন বিখাগুরিা প্রমাণ চহরসরর্ কারজ বেরর্। 
 
যচেও কখরনা ওেকম পচেচস্থচত সৃচষ্ট হরর্ র্রি মরন হয় না। 
 
. 
 
জুিাই ২৬ 
 
আজরক আমাে জন্মচেন। বতচত্রর  পা চেিাম। 
 
একটু অ্দু্ভতই িা রি, কখরনা োচর্চন বয এতচেন বর্ঁরি থাকরর্া। এক চহরসরর্ মা’ে 
বিরয় র্ড় আচম এখন। র্চত্রর ই বথরম চ রয়চিি তাে র্য়স। এখন আমাে র্য়স 
র্াড়রতই থাকরর্ না, চকন্তু মাে র্য়স র্াড়রর্ না। 
 
সকািটা খুর্ চমচষ্ট চিি আজ। বতচত্র টা ব ািাপ চনরয় আমাে ঘুম োচঙরয়রি  যাচিরয়ি। 
ফুিগুরিা এত্ত সুন্দ্ে! একটা ব ািারপে কাঁটায় ওে আঙুি সামানয বকরট যায়। বিাট্ট 
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এক চর্নু্দ্ েি বির  চিি বসখানটায়। এেকম একটা েৃ যই মন োরিা করে বেয়াে 
জরনয যরথষ্ট। 
 
এেপে নাস্তাে জরনয আমারক পারকব চনরয় যায় ও, অ্রনকটা চপকচনরক মতন। বর্িা 
বর্চ  না হওয়ারত  েরম কষ্ট িার চন খুর্ একটা। হ্ররেে চেক বথরক িাণ্ডা র্াতাস 
বিরড়চিি, সেয কাটা ঘারসে  ন্ধ পাচিিাম। বসখারনই বমচক্সরকা বথরক বকনা নীি 
িােেটা বপরত িম্বা একটা শুরয় চিিাম েুজরন।  ারিে পাতাে ফাঁক চেরয় আমারেে 
সারথ িুরকািুচে বখিচিি সূযবটা। খার্াে চহরসরর্ সারথ চিি  যারম্পইন, বিাট বঘাট চমচষ্ট 
টরমরটা, রুচট আে সযািমন। এসময় অ্দু্ভত একটা অ্নুেূচতরত বিরয় ওরি আমাে মন। 
মরন হরত থারক বয আর ও এেকম একটা চেন কাচটরয়চি। চকন্তু করর্, বসটা মরন 
কেরত পােচিিাম না। হয়রতা বিাটরর্িায় ব ানা বকান  রল্পে কথা োর্চিিাম। চকিুেণ 
পরেই চফরে আরস বর্েচসক সৃ্মচতটা : 
 
 চনরজরক আমারেে কযামচিরজে র্াসাে র্া ারন আচর্ষ্কাে কচে। বসখারনও এখানকাে মত 
একটা উইরিা  াি চিি। ওটাে আড়ারি অ্রনক সময় কাচটরয়চি। ব  রর্ খুর্ একটা 
হাচসখুচ  চিিাম না হয়রতা, চকন্তু উইরিা  ািটাে চনরি শুরয় থাকাে সময় চিক আজরকে 
মত এেকম প্র াচি অ্নুের্ কেতাম। চকিুেরণে জরনয আমাে অ্তীত আে র্তবমান 
একাকাে হরয় চ রয়চিি। িাচিিাম না বয মুহূতবটুকু ব ষ বহাক কখরনা।  যাচিরয়ি 
ঘুচমরয় পড়রি ওে একটা িচর্ আঁচক। মুরখে ওপে এরস পড়া সূরযবে আরিাটুকু ফুচটরয় 
বতািাে বিষ্টা কেচিিাম। তরর্ আজরক ওে সুন্দ্ে বিাখরজাড়া আঁকরত খুর্ বর্চ  কষ্ট 
হয়চন। ওরক বেরখ মরন হচিি বিাট একটা বিরি শুরয় আরি। 
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চপকচনক ব রষ র্াসায় চফরে বসক্স কচে আমো। এেপে আমারক  ি করে ধরে 
একেম অ্প্রতযাচ ত একটা কথা র্িা  যাচিরয়ি। 
 
“অ্যাচিচসয়া, ডাচিবং…বতামারক একটা কথা র্িরত িাই আচম। 
 
ওে কথাে েচিরত এমন চকিু চিি বয র্ড় নােবাস িা রত থারক। “র্রিা,” বকানমরত 
র্চি। 
 
“একটা র্াচ্চা চনরি বকমন হয়?” 
 
এক মুহূরতবে জরনয মুরখে োষা হাচেরয় বফচি। কী র্িরর্া রু্রেই উিরত পােচিিাম না। 
 
“চকন্তু…চকন্তু তুচমই বতা র্রিচিরি বয র্াচ্চা-কাচ্চা পিন্দ্ না।” 
 
“েুরি যাও ওকথা। মত পারটচি আচম। এখন আচম িাই আমারেে একটা র্াচ্চা বহাক। 
তুচম চক র্রিা?” 
 
উত্তরে প্রতীোয় আ াতুে েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায়  যাচিরয়ি। “হযাঁ, হযাঁ, হযাঁ, হযাঁ…” 
বিাখ চেরয় টপটপ করে অ্শ্রু েেরত শুরু করে আমাে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

214 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

ওরক  ি জচড়রয় ধচে। এই হাসচি বতা আর্াে এই কাঁেচি। 
 
এখন চর্িানায় ঘুচমরয় আরি ও। আচম িুপিাপ উরি এরসচি সর্চকিু চিরখ বফিাে জরনয 
আজরকে চেনটা সাো জীর্ন মরন োখরত িাই আচম, যতচেন বর্ঁরি আচি। 
 
খুর্ বর্চ  খুচ  িা রি। অ্র্সাে নারমে এই সুড়িটাে ব ষ মাথায় আ াে আরিা বেখরত 
পাচি বযন। 
 
. 
 

২.১৪ 
 
মযাক্স বর্রেনসরনে র্িা কথাগুরিা মাথা বথরক েূে হরি না। র্ার্াে মৃতুযে পে 
আত্মহতযাে বিষ্টা করেচিি অ্যাচিচসয়া। ফাইরি এ চর্ষরয় চকিু বিখা বনই বকন? 
 
পেচেন মযারক্সে অ্চফরস আর্াে বফান চেিাম। আরেকটু হরিই এক মরেরিে সারথ 
বেখা কোে জরনয বর্চেরয় পড়রত বস। 
 
“অ্ল্প চকিু প্ররেে জরনয বফান চেরয়চি আর্ারো।” 
 
 “োই আচম আসরিই খুর্ র্যস্ত এখন।” 
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 “বর্চ  সময় িা রর্ না।” 
 
“পাঁি চমচনট চেিাম আপনারক।” 
 
“ধনযর্াে। আপচন বতা র্রিচিরিন অ্যাচিচসয়া আত্মহতযাে বিষ্টা করেচিি। তখন বকান 
হাসপাতারি বনয়া হয় তারক, এটা মরন আরি?” 
 
“হাসপাতারি েচতব হয়চন ও।” 
 
 “তাই?” 
 
“হাঁ। র্াসারতই বসরে ওরি। আমাে োই বেখোি করে ব াটা সময়।” 
 
“চকন্তু…ডািাে বতা বেচখরয়চিি চনিয়ই। ো  ওোেরডাজ বযরহতু?” 
 
“হযাঁ। র্াসারতই চনরয় এরসচিি ডািাে। চতচন…এ র্যাপােটা বিরপ বযরত োচজ 
হরয়চিরিন।” 
 
“ডািারেে নামটা মরন আরি আপনাে?” 
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এক মুহূতব োর্রিা মযাক্স। “সচে, মরন বনই।” 
 
 “ওনাো চক সর্সময় এই ডািােরকই বেখারতা অ্সুস্থ হরি?” 
 
“নাহ।  যাচিরয়ি আে আমাে পাচের্াচেক ডািাে আিাো একজন। ও র্রি চেরয়চিি 
যারত ওনারক কখরনা এ র্যাপারে চকিু না র্চি।” 
 
“নামটা মরনই পড়রি না?” 
 
 “না, সচে। আে চকিু চজরেস কেরর্ন? বযরত হরর্ আমারক।” 
 
“আরেকটা কথা… যাচিরয়রিে উইরিে র্যাপারে আমাে একটু বকৌতূহি আরি।” 
 
উইরিে কথা ওিায়  িা িরড় ব ি মযারক্সে। “ওে উইি? এসরর্ে সারথ চক সম্পকব 
 
“অ্যাচিচসয়াই চক তাে সম্পচত্তে মূি স্বত্বরো ী?” 
 
 “র্ড় অ্দু্ভত প্রে কেরিন চকন্তু।” 
 
 “আসরি, আচম বর্াোে বিষ্টা কেচি।” 
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“চক বর্াোে বিষ্টা কেরিন?” চর্েি করণ্ঠ র্িি মযাক্স। চকিুেণ িুপ থাকাে পে যখন 
বেখরিা আচম চকিু র্িচি না, অ্ তযা প্ররেে জর্ার্ চেরত র্াধয হরিা। “আচম মুি 
স্বত্বরো ী। অ্যাচিচসয়া ওে র্ার্াে চেক বথরক অ্রনক সম্পচত্ত বপরয়রি। তাই  যাচিরয়ি 
ওে জরনয আিাোোরর্ চকিু বেরখ যাওয়াে প্ররয়াজনরর্াধ করেচন। ওে সর্ সম্পচত্ত 
মাচিক এখন আচম। অ্র্ য  যাচিরয়ি ধােণা করেচন, তাে মৃতুযে পে সম্পচত্তগুরিাে োম 
এোরর্ বর্রড় যারর্। আপনাে প্রে চক ব ষ?” 
 
“আে অ্যাচিচসয়াে উইি? তাে উত্তোচধকােী বক?” 
 
“বসটা, েৃঢ়করণ্ঠ র্রি মযাক্স, “আপনারক র্িা সম্ভর্ নয় আমাে পরে। আ া কেচি আে 
কখরনা আমারক বফান বেরর্ন না।” 
 
িাইন বকরট ব ি। ব ষচেরক তাে  িাে স্বে শুরন মরন হচিরিা আমাে কথাগুরিা 
োরিাোরর্ বনয়চন। 
 
চকিুেণ পরেই এে প্রমাণ বপিাম। 
 
**** 
 
েুপুরেে খার্ারেে পে আমারক অ্চফরস বডরক পািায় ডারয়ারমরডস। বেতরে িুকরত 
বেরখ মুখ তুরি তাকারিন। একেম  ম্ভীে। 
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“বতামাে সমসযাটা চক?” 
 
“সমসযা?” 
 
“সাধু সাজাে বিষ্টা কেরর্ না। আমারক সকারি বক বফান চেরয়চিি জারনা? মযাক্স 
বর্রেসন। তুচম নাচক েুর্াে তাে সারথ বযা ারযা  করে উরটাপাটা প্রে করেরিা?” 
 
“অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে চকিু কথা জানাে চিি। তখন বতা চর্েি মরন হয়চন তারক।” 
 
 “চকন্তু এখন যরথষ্ট চর্েি বস। আমারেে চর্রুরে হয়োচনে মামিা কোে হুমচক 
চেরয়রি।” 
 
“পা ি নাচক-” 
 
“এ মুহূরতব বগ্রারেে চর্রুরে মামিা হরি পচেণচত চক হরর্ জারনা? এখন বথরক আমাে 
অ্নুমচতে র্াইরে চকিু কেরর্ না, রু্রেরিা?” 
 
 বেতরে বেতরে বের  উিরিও, মাথা বনরড় সায় জানিাম। বমরেে চেরক তাচকরয় 
আচি। 
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 “চথও, বতামারক একটা পোম ব বেই,” চপতৃসুিে করণ্ঠ আমাে কাঁরধ িাপড় বমরে 
র্িরিন ডারয়ারমরডস। “তুচম েুি পরথ হাটরি। এরক ওরক প্রে কেরি, সূত্র খুঁজরি-
বযন এটা একটা ব ারয়ন্দ্া কাচহনী।” বহরস উিরিন প্ররফসে। এোরর্ বর্ে কেরত 
পােরর্ না।” 
 
“কী বর্ে কেরত পােরর্া না?” 
 
“সতযটা। উইিরফ্র্ড চর্য়রনে কথাটা মরন বেখ- যাে বকান সৃ্মচত বনই, তাে বকান 
উরে যও বনই। বথোচপে চহরসরর্ আর  বথরক চনচেবষ্ট িেয চিক করে এর ারনা যারর্ 
না। শুধুমাত্র অ্যাচিচসয়াে সারথ যতেণ সময় কাটারর্ তাে অ্নুেূচতগুরিা চনরজে মরধয 
ধােরণে বিষ্টা কেরর্। বসগুরিা বর্াোে বিষ্টা কেরর্। র্াচকটা আপনাআপচনই হরয় 
যারর্।” 
 
“জাচন আচম। চিক র্রিরিন।” 
 
“হযাঁ, চিকই র্রিচি। আে বযন না শুচন বয অ্যাচিচসয়াে পচেচিত কারো সারথ বেখা 
কোে বিষ্টা করেরিা, রু্রেরিা?” 
 
“চজ” 
 
. 
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২.১৫ 

 
ওচেন চর্রকরি কযামচিরজ অ্যাচিচসয়াে ফুপারতা োই পি বোরজে সারথ বেখা কেরত 
ব িাম। 
 
বিন বে রনে কািাকাচি বপৌঁিুরি র্াইরেে প্রাকৃচতক েৃর যে জায় া েখি করে চনি 
বিাট বিাট বিাকািয়। িাণ্ডা আর্হাওয়ায় আরিাগুরিা নীি বেখারি। িন্ডন বথরক বর্ে 
হরত বপরে োরিা িা রি। এখানকাে আকা  অ্রনক বর্চ  পচেস্কাে, রু্ক েরে শ্বাস 
চনরত পােচি। 
 
এক োঁক পযবটক আে িাত্রিাচত্রে সারথ বিন বথরক বনরম পড়িাম আচম, বফারনে মযাপ 
বেরখ সামরন এর াচি। োস্তাগুরিা এত নীের্ বয আমাে চনরজে হাঁটাে  ব্দ কারন 
আসরি। হিাৎ করেই োস্তা ব ষ হরয় ব ি। সামরন পচতত জচম। আরেকটু এর ারিই 
বেখা চমিরর্ নেীে। 
 
একটা র্াচড়ই োঁচড়রয় আরি নেীে ধারে। আ পার ে পচেরর্র ে সারথ র্ড্ড বর্মানান। 
অ্র্স্থাও খুর্ একটা সুচর্ধাে নয় র্াচড়টাে। বেয়ািজুরড় িতারনা  াি আে র্া ানেচতব 
আ ািা। বেরখ মরন হরর্ বযন প্রকৃচত তাে বর্হাত হরয় যাওয়া জায় াটুকু পুনেবখরিে 
বিষ্টা কেরি। এই র্াচড়টারতই জন্ম হরয়চিি অ্যাচিচসয়াে। জীর্রনে আিারো র্িে 
কাচটরয়রি এখারন। এই িাে বেয়ারিে মারে চর্কচ ত হরয়রি তাে র্যচিত্ব। এখন 
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আমো বয পচেণত অ্যাচিচসয়ারক বেচখ, তাে স্বোর্ িচেরত্রে র্ীজ র্চপত হরয়চিি 
এখারনই। মারে মারে জীর্ন নারমে ধাধঁাে উত্তে খুঁজরত অ্তীরত ডুর্ চেরত হয়। একটা 
উোহেণ চেরয় কথাটা আরো োরিাোরর্ বর্াোরনা যায়: 
 
বযৌন চনযবাতরনে ওপে েীঘবচেন  রর্ষণা কো একজন নামকো সাইচকয়াচিে একর্াে 
আমারক র্রিচিরিন, তাে চত্র  র্িরেে অ্চেেতায় এমন বকান বপরডাফাইি র্া চ শু 
চনয়াতবনকােীে বেখা পানচন, বয চক না বিাটরর্িায় চনযবাতরনে চ কাে হয়চন। তরর্ 
এমনটা চকন্তু নয় বয ব  রর্ চনযবাতরনে চ কাে হরিই র্ড় হরয় বপরডাফাইি হরত হরর্। 
চকন্তু বয র্যচি কখরনা এেকম চনযবাতরনে চ কাে হয়চন, তাে িাো অ্নয কারো চনযবাচতত 
হর্াে সম্ভার্না একেম কম। বকউ খাোপ হরয় জন্মায় না। উইচনকরটে োষায়, “একটা 
চ শু কখরনাই মা’বক ঘৃণা কেরর্ না। যচে বকান কােরণ তাে মা তারক ঘৃণা কেরত শুরু 
করে, বকর্িমাত্র তখনই চ শুে মরন ঘৃণাে সঞ্চাে হরর্।” চ শু চহরসরর্ আমারেে সর্াে 
মনই স্পরিে মতন। জীর্রনে িাচহোও তখন বকর্ি খাওয়া, ঘুম আে োরিার্াসা 
পাওয়াে মরধয সীমার্ে। চকন্তু মারেমরধযই এে র্যতয় ঘরট, ফিশ্রুচতরত চ শুে স্বাোচর্ক 
চর্কা  হয় না। এটা চনেবে করে আমো বকমন পচেরর্র  র্ড় হচি, বসটাে ওপে। এক 
চনযবাচতত, অ্রু্ে চ শুে চকন্তু র্াস্তরর্ প্রচতর াধ বনয়াে েমতা বনই। তাই তাে বেতরে 
ধীরে ধীরে োনা র্াধঁরত থারক প্রিণ্ড বোে। চকোরর্ প্রচতর াধ বনয়া যায়, এ র্যাপারে 
জল্পনা-কল্পনা কেরত শুরু করে বস। েরয়ে মত োর ে বপিরনও চনচেবষ্ট কােণ থারক। 
 
এ পৃচথর্ীরত বকউ কখরনা চর্না প্ররোিনায় হারত র্নু্দ্ক তুরি বনয়চন। চিক বতমচন, 
 যাচিরয়িরক পরয়ন্ট িযাে বেি বথরক গুচি কোে বপিরনও অ্যাচিচসয়াে চনচেবষ্ট বকান 
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কােণ আরি অ্র্ যই। ব াটা র্যাপােটা তাে মানচসক বকান সমসযাে চেরকই ইচিত 
কেরি। আে বসই মানচসক সমসযা এমচন এমচন হয়চন। 
 
আজরক আমাে এখারন আসাে কােণ হরি অ্যাচিচসয়াে ব  র্ বকমন বকরটরি, বস 
সম্পরকব বখাঁজ খর্ে বনয়া। এই র্াচড়রতই হয়রতা অ্প্রীচতকে এমন বকান ঘটনা 
ঘরটচিি, যা তারক র্ড় হরয় োরিার্াসাে মানুষটারক খুন কোে চেরক বিরি চেরয়রি। 
 
র্া ানটায় পা োখিাম। িােপার  নাম না জানা গুল্মজাতীয়  াি। রু্রনা ফুি ফুরটরি 
করয়কটায়। ধীরে ধীরে র্াচড়টাে বপিন চেরক িরি এিাম, একটা চর্ াি উইরিা  াি 
োজচসক েচিরত োঁচড়রয় আরি এখারন। কল্পনাে বিারখ বেখিাম অ্যাচিচসয়া এই  ািটাে 
চনরি বখিা কেরি। মুরখ হাচস ফুটরিা আপনা বথরকই। 
 
এসময় হিাই এক ধেরণে অ্স্বচস্তরত বিরয় উিরিা মন। বযন বকউ নজে োখরি আমাে 
ওপে। 
 
র্াচড়টাে চেরক তাকারতই ওপেতিাে জানািায় একটা মুখ বেখরত বপিাম। র্য়স্ক, 
কুৎচসত এক মচহিাে মুখ। কাঁরি নাক বিচকরয় তাচকরয় আরি আমাে চেরক। অ্স্বচস্তে 
জায় ায় আতংক েে কেরিা এর্ারে। 
 
ব ষ মুহূরতবে আর  রু্েিামই না বয আমাে বপিরন বকউ একজন উপচস্থত হরয়রি। 
মাথাে বপিরন তীি র্যথা অ্নুের্ কেিাম পেপেই। 
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অ্ন্ধকাে হরয় ব ি িােপা । 

২.১৬ 
 
 ি, িাণ্ডা বমরেরত োন চফেরিা আমাে। মাথাে বপিরন েপেপ কেরি, বযন বকউ 
ধাোরিা িুচেে ফিা চর্চধরয় চেরয়রি বসখারন। হাত রু্িািাম জায় াটায়। 
 
“েি বর্ে হয়চন,” একটা কণ্ঠস্বে র্রি উিরিা পা  বথরক। চকন্তু ফুরি যারর্। মাথা 
র্যথাও থাকরর্ করয়কচেন।” 
 
উপরে তাকারতই পি বোরজে বকৌতূহিী বিহাোটা বেখরত বপিাম। একটা বর্জর্ি র্যাট 
হারত চনরয় উরু্ হরয় তাচকরয় আরি আমাে চেরক। র্য়রস আমাে কািাকাচি হরিও, 
অ্রনক বর্চ  িম্বা-িওড়া। বিহাোটা অ্র্ য চকর ােসুিে। মাথােচতব িাি িুি, 
অ্যাচিচসয়াে মতন। হুইচস্কে  ন্ধ আসরি বিাকটাে  া বথরক। 
 
উরি র্সাে বিষ্টা কেিাম, চকন্তু পােিাম না। 
 
“চকিুেণ শুরয় থাকুন।” 
 
“কনকা ন, মারন মাথায় আঘারতে জনয সামচয়ক সৃ্মচতচর্ভ্ররমে মরতা জচটিতা হরত 
পারে।” 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

224 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
“হযাঁ।” 
 
“আপনাে মাথায় সমসযা নাচক? এোরর্ র্যাট চেরয় র্াচড় চেরিন বকন?” 
 
“আচম বেরর্চিিাম িুচে কেরত এরসরিন।” 
 
 “আচম বিাে না।” 
 
“বসটা জাচন এখন। আপনাে ওয়ারিরটে পচেিয়পত্র বেরখচি। আপচন একজন 
সাইরকারথোচপে।” 
 
বপিরন পরকরট হাত চেরয় আমাে ওয়ারিটটা বর্ে করে আনরিা বস। পেেরণই আমাে 
চেরক িুঁরড় চেি। রু্রকে ওপে এরস পরড় চজচনসটা। বেরখ বনই সর্ চিকিাক আরি চক 
না। 
 
“আপচন বতা বগ্রারে িাকচে করেন।” 
 
সামানয নড়ািড়ারতই মাথাে বেতরে র্যথাে চর্রস্ফােন ঘটরিা। “হযাঁ।” 
 
“তাহরি চনিয়ই জারনন আচম বক?” 
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 “অ্যাচিচসয়াে ফুপারতা োই?” 
 
“পি বোজ।” হাত র্াচড়রয় চেি বিাকটা। “বেচখ, আরস্ত আরস্ত এর্ারে ওিাে বিষ্টা 
করুন।” 
 
পরিে হাত ধরে ধীরে ধীরে উরি োঁড়ািাম।  ারয় বর্   চি ধরে বস। োঁচড়রয় থাকরত 
অ্র্ য কষ্ট হরি। আরেকটু হরি বমরেই বফিরতন আমারক,” চর্ড়চর্ড় করে র্িিাম। 
 
“যচে আপনাে কারি র্নু্দ্ক থাকরতা? যা চেনকাি! তািাড়া চর্না অ্নুমচতরত বেতরে 
িুরকরিন আপচন। চক আ া কেচিরিন? ফুরিে মািা চনরয় স্বা ত জানারর্া?” 
 
“আপনাে সারথই বেখা কেরত এরসচিিাম োই,” র্যথায় বিাখমুখ কঁুিরক র্িিাম। 
“এখন বতা মরন হরি না এরিই োরিা হরতা।” 
 
“বেতরে এরস র্সুন।” 
 
এ মুহূরতব তারক অ্নুসেণ কো িাড়া আে বকান উপায় বনই আমাে কারি। র্যথাটা 
বর্রড়ই িরিরি। বপিরনে েেজা চেরয় র্াচড়ে বেতরে পা চেিাম আমো। 
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র্াইরেে মতনই বেতরেে অ্র্স্থাও ব ািনীয়। োন্নাঘরেে বেয়ারিে কমিা জযাচমচতক 
নক া বেরখ মরন হরি কম করে হরিও িচি  র্িরেে পুেরনা। ওয়ািরপপাে খুরি খুরি 
আসরি, চকিু জায় ায় একেম কারিা হরয় ব রি। আনারি কানারি েুি আে মাকড়সাে 
জাি। বমরেরত ধূরিাে পুরু স্তে বেরখ কারপবট র্রি েুি হরত পারে। আে ঘেময় 
চর্ড়ারিে প্রস্রারর্ে  ন্ধ। এক োন্নাঘরেই পাঁিটা চর্ড়াি শুরয় র্রস আরি। র্াম চেরকে 
বকাণায় অ্রনকগুরিা চর্ড়ারিে খার্ারেে পুেরনা চটন বফরি োখা হরয়রি, বসগুরিা 
বথরকও  ন্ধ িুরটরি। েীষণ অ্স্বাস্থযকে একটা পচেরর্ । 
 
“র্সুন, আচম িা র্ানাচি,” র্রি বর্সর্ি র্যাটটা েেজাে পার  বেয়ারি বিস চেরয় 
োখরিা পি। ওটাে চেক বথরক বিাখ সোরত পােচি না। বিাকটারক আ পার  এখনও 
চনোপে িা রি না চনরজরক। 
 
চকিুেণ পে এক োঙা ম  েচতব িা আমাে হারত চেি পি। “বখরয় বফিুন।” 
 
“বপইনচকিাে হরর্ চক?” 
 
“অ্যাসচপচেন আরি বর্াধহয়, খুঁরজ বেচখ োডঁ়ান। এটা চমচ রয় বেই,” একটা হুইচস্কে 
বর্াতি আমারক বেখারিা বস। “িািা িা রর্ তাহরি।” 
 
আচম চকিু র্িাে আর ই মর ে মরধয চকিুটা হুইচস্ক বিরি চেি পি। িুমুক চেিাম। বর্  
কড়া বিকরি স্বােটা, চমচষ্টও পচেমাণমরতা। পি চনরজও িারয়ে কারপ িুমুক চেি। 
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চকিুেণ বকউ চকিু র্িিাম না। নীেরর্ আমারক বেখরি বস। বিাকটাে তাকারনাে েচিে 
সারথ অ্যাচিচসয়াে তাকারনাে েচিে চমি আরি। 
 
“বকমন আরি ও?” চকিু সময় পে চজরেস কেরিা পি। “অ্রনক চেন বেখা হয়চন 
আমারেে। মা’বক এখারন বেরখ বর্রুরতই পাচে না,” আচম জর্ার্ বেয়াে আর ই র্িি। 
 
“ওহ আিা। অ্যাচিচসয়াে সারথ ব ষ করর্ বেখা হরয়চিি আপনাে?” 
 
“বর্  করয়ক র্িে আর । আসরি বকান বযা ারযা ই বনই আমারেে। ওে চর্রয়রত 
চ রয়চিিাম, এে পরে র্ড়রজাে এক চক েু’র্াে বেখা হরয়রি।  যাচিরয়ি আসরি পিন্দ্ 
কেরতা না র্যাপােটা। অ্যাচিচসয়াও চর্রয়ে পে বথরক বফান বেয়া কচমরয় বেয়, কখরনা 
বেখা কেরত আসরতা না। সচতয র্িরত মা অ্রনক কষ্ট বপরয়রি তাে এই আিেরণ।” 
 
আচম চকিু র্িিাম না। মাথাে প্রিণ্ড র্যথাে কােরণ চিকমরতা চকিু োর্রতই পােচি না। 
তরর্ বটে পাচি বয আমারক বখয়াি কেরি বস। 
 
“আমাে সারথ বেখা কেরত আসরিন বয?”। 
 
 “চকিু প্রে চিি অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে…মারন তাে ব  র্ চনরয়।” 
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মাথা বনরড় মর  চকিু হুইচস্ক বিরি চনি পি। বিহাোয় আে আর ে চর্িিতা বনই; আচম 
চনরজও হুইচস্কে প্রোর্ বটে পাচি। র্যথাে তীিতা করম ব রি অ্রনকাংর , বর্াধ চিও 
চফরে আসরি। যা কেরত এরসরিা করো, চনরজরক বর্াোিাম। এেপে যত দ্রুত সম্ভর্ 
বর্চেরয় যাও এখান বথরক। 
 
“আপনাো বতা একসারথ র্ড় হরয়রিন?” 
 
মাথা বনরড় সায় চেি পি। “র্ার্া মাো যার্াে পে এখারন এরস উরিচিিাম আচম আে 
মা। তখন আট চক নয় র্িে র্য়স চিি আমাে। প্রথরম বেরর্চিিাম করয়কচেন বথরকই 
িরি যারর্া। চকন্তু চকিুচেন পেই অ্যাচিচসয়াে মা মাো যায় েুঘবটনায়। তাই মা বথরক 
যায় অ্যাচিচসয়া আে োনবন মামাে বেখোি কোে জরনয।” 
 
“োনবন বর্াজ-অ্যাচিচসয়াে র্ার্া?” 
 
 “হযাঁ।” 
 
“চম. োনবন এখারনই করয়ক র্িে আর  মাো ব রিন?” 
 
“হযাঁ,” ভ্রূ কঁুিরক ব ি পরিে। “আত্মহতযা করেচিরিন আসরি। ওপেতিাে 
চিরিরকািায়। আচমই প্রথম বেখরত পাই িা টা।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

229 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

“েুিঃখজনক।” 
 
“হযাঁ। অ্যাচিচসয়া পুরো বেরঙ পরড়চিি। বসর্ােই ওে সারথ ব ষ বেখা হয় আমাে। 
োনবন মামে ব ষকৃতয অ্নুোরন। খুর্ খাোপ অ্র্স্থা চিি বর্িাচেে।” উরি োডঁ়ায় পি। 
“আরেকটু হুইচস্ক চনরর্ন নাচক?” 
 
আচম মানা কোে আর ই কথা র্িরত র্িরত মর  হুইচস্ক বিরি চেি বস। “আমাে চকন্তু 
কখরনা চর্শ্বাস হয়চন বয  যাচিরয়িরক অ্যাচিচসয়া খুন করেরি। এেকমটা হর্াে বকান 
কােণই বনই।” 
 
“বকন?” 
 
“কােণ অ্যাচিচসয়াে স্বোরর্ে সারথ র্যাপােটা যায় না। একটা বপাকাে  ারয়ও হাত 
বতারিচন ও কখরনা।” 
 
চকন্তু এখন বস র্েরি ব রি, মরন মরন োর্রিও মুরখ চকিু র্িিাম না। 
 
হুইচস্করত িুমুক চেি পি। “এখনও মুখ বখারিচন ও?” 
 
“না” 
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“এই র্যাপােটাও আমাে মাথায় বিারকনা, রু্েরিন। আমাে বতা মরন হয়-” 
 
বস কথা ব ষ কোে আর ই ওপেতিা বথরক একটা অ্সু্ফট  ব্দ বেরস এরিা। িাপা 
 িায় বকউ কথা র্িরি, আচম রু্েরত পােিাম না চকিুই। 
 
িাচফরয় উরি পড়রিা পি। “এক বসরকন্ড,” র্রি দ্রুত চসঁচড়ে চনরি চ রয় োডঁ়ারিা। “সর্ 
চিক আরি বতা, মা?” 
 
আর্ারো েুরর্বাধয চকিু কথা বেরস এরিা ওপে বথরক। 
 
“চক? ওহ আিা। এক-এক চমচনট।” পরিে  িায় অ্স্বচস্তে িাপ স্পষ্ট। 
 
হিওরয়ে অ্পে পা  বথরক ভ্রু কঁুিরক আমাে চেরক তাচকরয় মাথা নাড়রিা বস। “মা 
আপনাে সারথ বেখা কেরত িাইরি।” 
 
. 
 

২.১৭ 
 
কাঁপা কাঁপা পেরেরপ পিরক অ্নুসেণ করে ধুরিামাখা চসঁচড় বর্রয় ওপরে উিরত 
িা িাম। 
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 চসঁচড়ে মাথায় োঁচড়রয় অ্রপো কেচিি চিচডয়া বোজ। জানািায় চকিুেণ আর  তাে 
মুখই বেরখচিিাম। মাথাে িম্বা সাো িুিগুরিা বেরখ মরন হরি েীঘবচেন চিরুচনে স্প ব 
পায়চন। মাত্রাচতচেি ওজরনে কােরণ নড়রত িড়রত কষ্ট হয়। হাত-পাগুরিা  ারিে 
গুঁচড়ে মতন পুরু, কাঁধ স্বাোচর্রকে বিরয় অ্রনক বর্চ  িওড়া। এ মুহূরতব একটা হাঁটাে 
িাচিে ওপে েে চেরয় োঁচড়রয় আরি বস। তাে ওজরনে োরে প্রায় বর্ঁরক চ রয়রি 
চজচনসটা, বয বকান সময় বেরঙ বযরত পারে। 
 
“বক এই বিাকো? বক?” 
 
েনেরন  িায় প্রেটা পরিে উরের য কেরিও তাে েৃচষ্ট আমাে চেরক। এক মুহূরতবে 
জরনয বিাখ সোরি না। আর্ারো অ্যাচিচসয়াে তীক্ষ্ণ েৃচষ্টে সারথ তাে েৃচষ্টে চমি খুঁরজ 
বপিাম আচম। 
 
“উরত্তচজত হর্াে চকিু বনই, মা,” চনিু  িাে র্িি পি। “ইচন অ্যাচিচসয়াে বথোচপে। 
হাসপাতাি বথরক এরসরি আমাে সারথ কথা র্িরত।” 
 
“বতাে সারথ? বতাে সারথ বকন কথা র্িরত িায়? চক করেচিস তুই 
 
 “অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে বখাঁজ খর্ে চনচিরিন।” 
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“বতাে মাথায় চক চঘিু বনই? একটা সাংর্াচেকরক ঘরে িুকরত চেচি?” এখন প্রায় 
চিৎকাে কেরি চিচডয়া। “এখনই ঘাড় ধরে বর্ে করে বে।” 
 
“আরে সাংর্াচেক না, র্িিাম বতা। আইচড বেরখচি আচম। এখন। বকান বহশি বকারো 
না। িরিা, বেতরে িরিা। শুরয় থারকা।” 
 
 জ জ কেরত কেরত বর্ডরুরম চফরে ব ি চমরসস বোজ। ই াোয় আমারক অ্নুসেণ 
কেরত র্িি পি। 
 
কারো চর্িানায় উিরত এতটা  ব্দ হরত পারে, এটা আর  োচর্চন। ওজরনে োরে বেরর্ 
ব রি মযারিস। পি তাে র্াচি গুরিা চিক করে চেি। একটা র্য়স্ক চর্ড়াি  া এচিরয় 
শুরয় আরি চিচডয়াে পারয়ে কারি। এেকম কুৎচসত চর্ড়াি আর  বেচখচন। পুরো  েীে 
জুরড় নানােকম েত, চকিু জায় ায় বিাম উরি ব রি, এক কান বনই। ঘুরমে বেতরেও 
 ড় ড় কেরি। 
 
 রুমটায় নজে রু্িািাম একর্াে। পেননা, র্াচতি চজচনসপরত্র িাসা। হিুে হরয় আসা 
খর্রেে কা জ, পুেরনা কাপরড়ে চটচর্ িচড়রয় চিচটরয় আরি। ঘেময়। একটা অ্চক্সরজন 
কযাচনোে বিস চেরয় োখা বেয়ারিে সারথ। বর্ডসাইড বটচর্রিে ওপে নানােকম ঔষধ 
েচতব র্ড়সড় চডব্বা। 
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ব াটা সময় চিচডয়াে অ্চগ্নেৃচষ্ট অ্নুসেণ কেরিা আমারক। অ্র্ য অ্চগ্নেৃচষ্ট না র্রি 
উন্মাে েৃচষ্টও র্িা যায়। 
 
“চক িায় এই বিাকো?” আমারক আর্ারো আপােমস্তক বেখরিা বস। “বক ও?” 
 
“বকর্িই বতা র্িিাম, মা। অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে কথা র্িরত এরসরি। ওে চিচকৎসাে 
জরনয জরুচে র্যাপােটা। চথও একজন সাইরকারথোচপে।” 
 
‘সাইরকারথোচপে’  ব্দটা বয চিচডয়াে চর্র ষ পিন্দ্ নয়, বসটা কাউরক র্রি চেরত 
হরিা না।  িা খাকাচে চেরয় চিক আমাে পারয়ে সামরন একেিা থুতু বফিরিা বস। 
 
“মা, চেজ-” গুচঙরয় উিরিা পি। 
 
“তুই বিাপ!” র্রি আমাে চেরক বিাখ  েম করে তাকারিা চিচডয়া। “অ্যাচিচসয়া 
হাসপাতারি বকন?” 
 
“হাসপাতারি থাকরর্ না বতা বকাথায় থাকরর্?” 
 
“বকাথায় আর্াে? বজরি,” চিচডয়াে কু্রি েৃচষ্টে বতজ একটুও ম্লান হয় না। 
“অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে জানরত িাও? র্িচি আচম। আস্ত হাোমী একটা বমরয়। বিাট 
বথরকই স্বোর্-িচেত্র খাোপ।” 
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িুপিাপ শুনচি। মাথার্যথাটা এখনও করমচন। সমরয়ে সারথ পািা চেরয় চিচডয়াে ো  
বর্রড়ই িরিরি। 
 
“আমাে োই, োনবন বর্িাো ইোে মৃতুযে ধাো কাচটরয়ই উিরত পারেচন। ওে 
বেখার ানা কেতাম আচম। অ্যাচিচসয়ােও বখয়াি োখতাম। বসজরনয চক কৃতে 
হাোচমটা?” 
 
 এর্ারেও চকিু র্িিাম না। আসরি জর্ারর্ আমাে কাি বথরক চকিু ব ানাে আ াও 
কেরি না চিচডয়া। 
 
“তুচম জারনা অ্যাচিচসয়া চকোরর্ এসরর্ে প্রচতোন চেরয়রি? জারনা আমাে সারথ চক 
করেরি?” 
 
“মা, চেজ।” 
 
“একেম িুপ!” পিরক ধমরক আর্ারো আমাে চেরক চফেরিা চিচডয়া। এতটা বের  
উিরর্ আর  রু্চেচন। “কুচত্তটা আমাে িচর্ এঁরকরি। বকানেকরমে অ্নুমচতে বতায়াো 
করেচন। আচমও োরিামানুরষে মরতা প্রে বনীরত চ রয়চিিাম। চ রয় বেচখ  যািাচে জুরড় 
আমাে কুৎচসত, জঘনয বপইচন্টং। আমারক চনরয় তামা া করেরি ও! তামা া!” 
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োর ে েমরক কাঁপরি চিচডয়া। পরিে বিহাোয় েুচিিা। “আপচন আসুন নাহয়। মা’ে 
উরত্তচজত হওয়াটা স্বারস্থযে জরনয োরিা না।” 
 
মাথা নাড়িাম। চিচডয়া বোরজে অ্র্স্থা বয আসরিও োরিা না, এটা চনরয় বকান সং য় 
বনই আমাে মরধয। বকরট পড়রত পােরিই র্াঁচি। 
 
র্াচড়টা বথরক বর্ে হরয় বিন বে রনে চেরক হাঁটা চেিাম। মাথায় আঘারতে জায় াট 
ফুরি উরিরি, যন্ত্রনা কমাে বকান িেণ বনই। সময় নষ্ট হরিা এখারন এরস, চকিুই 
জানরত পাচেচন। তরর্ এটা পচেস্কাে বয বকন সুরযা  পাওয়া মাত্র এই র্াচড়টা বথরক 
পাচিরয়রি অ্যাচিচসয়া। আিারো র্িে র্য়রস আচমও চিক এোরর্ই পাচিরয়চিিাম র্ার্াে 
কাি বথরক। আে অ্যাচিচসয়াে েুরে সরে যার্াে কােণ ওে আপন ফুচপ-চিচডয়া বোজ। 
 
 চিচডয়াে বকমন িচর্ এঁরকচিি অ্যাচিচসয়া বসটা চনরয় োর্িাম। আসরিও তামা া 
করেরি চক না বক জারন। অ্যাচিচসয়াে  যািাচেরত ব রিই উত্তেটা বপরয় যারর্া। 
 
কযামচিজ বিরড় আসাে মুহূরতব পরিে কথা মরন হরয় খাোপই িা রিা। এেকম একজন 
মানুরষে সারথ একা একা থাকা…েুিঃখজনক। তাে চনিয়ই র্নু্ধর্ান্ধর্ও বনই খুর্ একটা 
র্া কারো সারথ কখরনা সম্পরকবও জড়ায়চন। তাে মানচসক চর্কা  একটা পযবারয় চ রয় 
বথরম চ রয়রি। 
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হিাই চিচডয়াে প্রচত তীি চর্তৃষ্ণায় বিরয় উিরিা মন। তারক বেরখ র্ার্াে কথা মরন 
পরড় ব রি, এটাই বর্াধহয় মূি কােণ। যচে আচমও সারেে বসই র্াসাটায় বথরক বযতাম, 
তাহরি আমাে অ্র্স্থাও পরিে মতনই হরতা চনচিত। 
 
িন্ডরনে বফোে পুরোটা পথ র্ড় চর্ষণ্ণ কাটরিা। বসই সারথ বযা  হরয়রি িাচি আে 
মাথার্যথা। তরর্ করষ্টে অ্নুেূচতগুরিা চক পরিে জরনয নাচক আমাে-বসটা র্িরত পােরর্া 
না। 
 
. 
 

২.১৮ 
 
র্াসায় চফরে কযাচথরক বপিাম না। 
 
সারথ সারথ িযাপটপ খুরি ওে ইরমইিগুরিা বেখাে বিষ্টা কেিাম। চকন্তু আজরক ো য 
খাোপ, ি  আউট করে চ রয়রি। 
 
আমারক বমরন চনরত হরর্ বয এই েুিটা চিতীয়র্াে আে কেরর্ না বস। এোরর্ কতচেন 
আে ওে ইরমইি অ্যাকাউরন্ট বিাকাে বিষ্টা করে যারর্া? এেকম িিরত থাকরি 
র্যাপােটা অ্সুস্থ একটা অ্েযারস পচেণত হরর্ একসময়। আচম জাচন এখন আমারক 
বকমন মরন হরি আপনারেে।  ল্প উপনযারসে সরন্দ্হ র্াচতকগ্রস্ত বকান স্বামী। োর যে 
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চক চনমবম পচেহাস বেখুন, কযাচথ ওরথরিারত বডসরডরমানা িচেরত্র অ্চেনয় কেরি! যাে 
ওপরে বকান েেসাই বনই তাে স্বামী ওরথরিাে। 
 
বসচেনই উচিৎ চিি ইরমইিগুরিা আমারক ফেওয়াডব করে বেয়া। তাহরি অ্িত চকিু 
প্রমাণ থাকরতা আমাে কারি। েুি হরয় ব রি। এখন বতা প্রায় ই সরন্দ্হ হয় বয চিক 
বেরখচিিাম চক না বসোরত। কযাচথরক চনরেবাষ প্রমাণ কোে জরনয অ্দু্ভত সর্ োর্নাে 
উেয় হয় আমাে মাথায়। মারে মারে োচর্, েুি রু্চেচন বতা? হয়রতা ব াটাটাই ওে 
অ্নু ীিরনে অ্ং । এে আর  একর্াে ‘অ্ি মাই সি’ নাটরকে প্রস্তুচত চহরসরর্ টানা িয় 
সপ্তাহ আরমচেকান টারন কথা র্রিচিি বস। তরর্ ইরমইিগুরিাে বপ্রেরকে স্থারন কযাচথে 
নাম বিখা, বডসরডরমানা না। 
 
পুরোটা যচে কল্পনা হরতা, তাহরি েুরি বযরত পােতাম। বযোরর্ ঘুম বথরক জা ামাত্র 
স্বপ্ন েুরি যাই আমো। চকন্তু র্াস্তর্তা চেন্ন। র্েং এটা র্িা যায় একটা েুিঃস্বরপ্নে জারি 
আটকা পরড়চি। বযখারন আমাে সচি সরন্দ্হ, অ্চর্শ্বাস আে সং য়। অ্র্ য কযাচথরক 
চকিু রু্েরত বেইচন। এখনও প্রচত েচর্র্াে একসারথ হাঁটরত যাই আমো। অ্নযানয 
েম্পচতরেে মতন হাত ধরে বহঁরট বর্ড়াই পারকব। অ্র্ য নীের্তাে পচেমাণ আর ে বিরয় 
বর্রড়রি, চকন্তু বসগুরিা অ্সহনীয় পযবারয় যায়চন এখনও। তরর্ নীের্তাে আড়ারি আমাে 
মাথায় চকিু প্রে ঘুেপাক খায় অ্চর্োম। বকন এমনটা কেরি বস? চকোরর্ পােরিা 
কেরত? আমারক োরিারর্রস, চর্রয় করে অ্নয একজরনে সারথ চর্িানায় উিরি চক 
করে? ব াটাটাই তাহরি অ্চেনয়? সম্পকবটা কতচেন ধরে িিরি? এই বিাকটারক চক 
োরিার্ারস ও? আমারক বিরড় িরি যারর্ তাে কারি? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

238 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
কযাচথ ব াসরি িুকরি করয়কর্াে বফান ঘাটাঘাচট করেচি। চকন্তু ওেকম বকান বমরসজ 
খুঁরজ পাইচন। চনিয়ই চডচিট করে চেরয়রি। আে যা-ই বহাক, বর্াকা নয় ও। বসচেন 
বর্রখয়ারি িযাপটপ খুরি বেরখ চ রয়চিি। 
 
এমনটাও হরত পােরতা বয সতযটা হয়রতা কখরনাই জানরতই পােতাম না আচম। 
 
বসেকমটা হরিই োরিা হরতা। 
 
পাকব বথরক বফোে পে বসাফায় র্রস উচব্দগ্ন েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় কযাচথ। “তুচম 
চিক আরি?” 
 
“মারন?” 
 
“না, বকমন বযন িুপিাপ িা রি বতামারক।” 
 
 “আজরক?” 
 
 “ ত করয়কচেন ধরেই।” 
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েৃচষ্ট নাচমরয় চনিাম। “আে বর্ারিা না, কারজে অ্রনক িাপ। নতুন বোচ টা সুচর্ধাে 
না।” 
 
 মাথা নাড়রিা কযাচথ। সহানুেূচতে েচিরত হারত আিরতা িাপ চেি। একর্াে। োরিা 
অ্চেরনত্রী ও, এখন আসরিও মরন হরি বয আমারক চনরয় 
 
“চেহাসবাি বকমন যারি?” 
 
“আর ে তুিনায় োরিা। োরুণ চকিু রু্চে চেরয়রি টচন। আ ামী সপ্তাহটা বসগুরিা 
চনরয়ই কাজ কেরর্া। র্াসায় চফেরত বেচে হরর্, আর ই র্রি চেচি।” 
 
“চিক আরি।” 
 
এখন আে ওরক একটুও চর্শ্বাস কচে না আচম। সাধােণ কথাগুরিা চনরয়ও র্াের্াে 
োচর্। প্রচতটা র্ারকযে প্রিন্ন বকান অ্থব আরি চক না বসটা বর্াোে বিষ্টা কচে। 
 
“টচন বকমন আরি?” 
 
“োরিাই,” র্রি কাঁধ োঁকারিা কযাচথ, বযন টচনে োরিা র্া খাোপ থাকারত চকিু যায় 
আরসনা ওে। পুরোটাই অ্চেনয়। টচনরক গুরু মারন বস, একসময় সাোচেন তারক চনরয় 
কথা র্িরতা। ইোনীং অ্র্ য র্রি না। 
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বফারন নাটক, অ্চেনয় আে চথরয়টাে চনরয় আিাপ করে ওো-বয জ তটা চনরয় আমাে 
বকান ধােণাই বনই। টচনে র্যাপারে অ্রনক শুনরিও তাে সারথ খুর্ কমই বেখা হরয়রি। 
একর্াে চেহাসবারিে পরে কযাচথরক আনরত চ রয় বেরখচিিাম। তাে সারথ চকন্তু আমাে 
পচেিয় কচেরয় বেয়চন কযাচথ, র্যাপােটা অ্র্াক করেচিি আমারক। টচন চর্র্াচহত, তাে 
স্ত্রীও অ্চেনয় করে। আমাে বকন বযন মরন হরয়চিি টচনে সারথ কযাচথে বঘঁষারঘঁচষ চিক 
পিন্দ্ নয় মচহিাে। এ চেক চেরয় আমাে সারথ চমি আরি তাে। আচম রু্চে চেরয়চিিাম 
বকান এক সন্ধযায় িােজন একসারথ ঘুেরত বর্ে হরর্া। চকন্তু কযাচথরক খুর্ একটা 
আগ্রহী মরন হয়চন প্রস্তারর্। হয়রতা ইরি করেই আমাে বথরক টচনরক েূরে োখরত 
বিরয়চিি বস। 
 
কযাচথরক িযাপটপ খুিরত বেখিাম। চিনটা এমনোরর্ ঘুচেরয় বেরখরি। যারত আচম 
বেখরত না পাচে। ওে টাইপ কোে  ব্দ শুনরত পাচি। কারক বমইি পািারি? টচন? 
 
“চক করো?” হাই তুরি চজরেস কেিাম। 
 
 “আমাে খািারতা বর্ানরক ইরমইি কেচি। এখন চসডচনরত আরি ও।” 
 
 “তাই? আমাে তেফ বথরকও হযারিা বর্ারিা।” 
 
“চিক আরি।” 
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আরো চকিুেণ টাইপ করে িযাপটপটা নাচমরয় োখরিা কযাচথ। “ব াসরি যারর্া আচম।” 
 
“চিক আরি,” মাথা বনরড় র্িিাম। 
 
মুিচক বহরস আমাে চেরক তাকারিা কযাচথ। “মুখ এেকম ব ামড়া করে বেরখা না বতা, 
আমাে োরিা িার  না। আসরিও চিক আরি?” 
 
বহরস মাথা নাড়িাম। উরি োঁচড়রয় ঘে বথরক বর্চেরয় ব ি ও। র্াথরুরমে েেজা 
পুরোপুচে র্ন্ধ হওয়া অ্র্চধ অ্রপো কেিাম। পাচনে  ব্দ বেরস এরিা চকিুেণ পেই। 
এতেণ কযাচথ বযখারন র্রস চিি, বসখানটায় চ রয় র্সিাম। কাঁপা কাঁপা হারত খুিিাম 
িযাপটপটা। িাউজাে ওরপন করে ওে ইরমইরিে বপজটায় চিক কেিাম। 
 
ি  আউট করে চেরয়রি। 
 
চর্েচিে সারথ আর্ারো জায় ামত বেরখ চেিাম িযাপটপটা। এটা র্ন্ধ কেরত হরর্, 
োর্িাম। পা ি হরয় যারর্া নাহরি। নাচক ইরতামরধযই পা ি হরয় ব চি? 
 
আচম চর্িানায় উরি িােে চিকিাক কেচি এমন সময় োঁত িা  কেরত কেরত বর্ডরুরম 
িুকরিা কযাচথ। 
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“বতামারক বতা র্িরত েুরিই ব চি। সামরনে সপ্তারহ িন্ডন বথরক চফেরর্ চনরকাি।” 
 
“চনরকাি?” 
 
“েুরি ব রিা? চনউ ইয়রকব যাওয়াে আর  পাচটব চেরয়চিি আমাে বয র্ান্ধর্ীটা।” 
 
“ওহ হযাঁ। আচম বতা বেরর্চিিাম এরকর্ারে িরি চ রয়রি।” 
 
“চ রয়চিি, চকন্তু এখন আর্াে চফরে আসরর্,” র্রি েচণরকে জরনয থামরিা কযাচথ। 
“আমাে সারথ রৃ্হস্পচতর্াে বেখা কেরত িায় ও…চেহাসবারিে পে।” 
 
 সাধােণ এই কথাটা বকন সরন্দ্রহে উরেক ঘটারিা আমাে মরন তা র্িরত পােরর্া না। 
কযাচথ অ্নয চেরক বিাখ ঘুচেরয় বেরখরি, এজরনয? মরন হরি বযন চমরথয র্রিরি। আচম 
আে চকিু র্িিাম না। বস-ও কথা র্াড়ারিা না। বর্ে হরয় ব ি ঘে বথরক। র্াথরুম 
বথরক ওে কুচি কোে আওয়াজ বেরস এি চকিুেণ পে। 
 
হয়রতা আমাে সরন্দ্রহে পুরোটাই অ্মূিক। আসরিও চনরকারিে সারথ বেখা কেরর্ বস 
রৃ্হস্পচতর্াে োরত। 
 
হয়রতা অ্নয বকাথাও যারর্। 
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চনচিত হর্াে একটাই উপায় আরি। 
 
. 
 

২.১৯ 
 
এর্ারে আে বকান চেড় বেখিাম না অ্যাচিচসয়াে  যািাচেে সামরন। বক র্িরর্ বয, চিক 
এখানটাই বিারক বিাকােণয চিি ি’র্িে আর ? সর্াে সারথ েিরর্ঁরধ আচমও 
অ্যািরসচেস িচর্টা বেখরত এরসচিিাম। এখন জানািা বথরক নতুন এক চ ল্পীে িচর্ 
েুিচি, তরর্ তাে আঁকাে হাত োরিা হরিও অ্যাচিচসয়াে মত  যািাচেরত ে বক বটরন 
আনরত পারেচন। 
 
 যািাচেরত পা বেয়া মাত্র বকঁরপ উিিাম। বেতরেে তাপমাত্রা র্াইরেে তুিনায় কম। 
পচেরর্ টাও বকমন বযন  ীতি। বর্াোরত পােচি? চকিু জায় ায় ব রি একটু অ্নয 
েকম িার  না? বসেকম। িােচেরক থকথক কেরি  ূনযতা। 
 
বডরস্কে বপিরন চনধবাচেত চসরট র্রস চিি  যািাচেে। আমারক বেরখ উরি োঁড়ারিা বস। 
 
চজন-চফচিক্স মাচটবরনে র্য়স িচির ে বকািায়। সুে বনই র্িা িরি। সুিাম বেহ, কারিা 
িুি। খচিে নক া আঁকা একটা আঁটসাঁট চট াটব পেরন। বকন এরসচি বস র্যাপারে বকান 
োখিাক কেিাম না। অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে কথা র্িরত আগ্রহীই মরন হরিা তারক, 
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একটু অ্র্াক হিাম র্যাপােটায়। চফচিরক্সে কথাে টান শুরন চজরেস কেিাম বস ফোচস 
চক না। 
 
“আমাে জনয পযাচেরস। চকন্তু  ত চর্  র্িে ধরে এখারনই আচি। এখন বতা চনরজরক 
চিচট ই মরন হয়,” বহরস বপিরনে রুমটাে চেরক ইচিত কেরিা বস। “িিুন, কচফ 
খাওয়া যাক।” 
 
“ধনযর্াে।” 
 
বয ঘেটারত প্ররর্  কেিাম বসটা অ্চফরসে পা াপাচ  বোেরুম চহরসরর্ও র্যর্হৃত হয়। 
এক াো বপইচন্টং বফরি োখা একপার । 
 
“অ্যাচিচসয়া বকমন আরি?” কচফ বমচ রনে সামরন চ রয় চজরেস কেরিা বস। “এখনও 
বমৌনিত পািন কেরি?” 
 
“হযাঁ,” মাথা বনরড় র্িিাম। 
 
েীঘবশ্বাস িাড়রিা বস। “খুর্ খাোপ িার  ওে জরনয। আপচন র্সুন, চেজ। চক জানরত 
এরসরিন? আচম সরর্বাচ্চ বিষ্টা কেরর্া চিকিাক জর্ার্ বেয়াে।”একটা শুকরনা হাচস 
ফুটরিা চজন-চফচিরক্সে মুরখ। “তরর্ আমাে কারি বকন এরসরিন বসটা রু্েরত পােচি 
না।” 
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“আপচন আে অ্যাচিচসয়া বতা ঘচনে চিরিন, তাই না? মারন বপ াোে সম্পরকবে র্াইরেও 
 
“কাে কারি শুরনরিন একথা?” 
 
“ যাচিরয়রিে োই, মযাক্স বর্রেনসন। চতচনই র্িরিন আপনাে সারথ কথা র্রি 
বেখরত।” 
 
নামটা শুরনই বিাখ র্াঁকারিা চজন-চফচিক্স। “ওহ, মযারক্সে সারথও বেখা করেরিন 
আপচন? চর্েচিকে একটা বিাক।” 
 
 এমন সুরে কথাটা র্িি বয না বহরস পােিাম না। “আপচন মযাক্স বর্রেনসনরক 
বিরনন?” 
 
“চিচন না মারন? োরিা করেই চিচন।” আমাে হারত কচফে একটা বিাট কাপ তুরি চেি 
বস। “অ্যাচিচসয়া আমাে কাি বথরক চকিু িুরকারতা না। ওরক চিচন অ্রনক র্িে হরয় 
ব ি, তখনও  যাচিরয়রিে সারথ পচেিয় হয়চন ওে।” 
 
“এটা জানতাম না।” 
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“আটব সু্করি একসারথই েচতব হরয়চিিাম েু’জরন। পা  কোে পে একসারথ বপইচন্টংও 
কচে।” 
 
“মারন েুজরন চমরি আঁকরতন?” 
 
“আসরি তা না।” বহরস ওরি চজন-চফচিক্স। একসারথ বেয়াি েঙ কেতাম। হাউজ 
বপইন্টাে চিিাম আমো।” 
 
আচমও হাসিাম। “ওহ, আিা।” 
 
“ব রষ বেখা যায় বয কযানোরসে বিরয় বেয়াি েরঙে বেরত্রই আমাে প্রচতো বর্চ । 
তাই আঁকাআঁচক একেকম বিরড়ই বেই। ওচেরক অ্যাচিচসয়াে হাত বথরক তখন সরর্ 
জােু েেরত শুরু করেরি। চকিুচেন পে যখন এই  যািাচেটাে তোেচক শুরু কেিাম, 
ওরক র্িিাম এখারনই প্রে বনী কেরত। সর্চকিু খারপ খারপ চমরি চ রয়চিি র্িা যায়।” 
 
“তাই বতা মরন হরি। আে  যাচিরয়ি?” 
 
“ যাচিরয়ি?” 
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চজন-চফচিরক্সে কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা বটে বপিাম।  যাচিরয়িরক চনরয় আরো কথা র্িরত হরর্ 
তাহরি। “মারন জানরত িাচিিাম বস চর্ষয়টা চকোরর্ চনরয়চিি। তারকও চনিয়ই োরিা 
করেই বিরনন আপচন?” 
 
“নাহ্।” 
 
 “বিরনন না?” 
 
“না,” চিধা েে কেরিা চজন-চফচিরক্সে করণ্ঠ। “ যাচিরয়ি আসরি আমারক চিকমরতা 
বিনাে বিষ্টাও করেচন কখরনা। চনরজরক চনরয়ই র্যস্ত থাকরতা বস।” 
 
“মরন হরি তারক খুর্ একটা পিন্দ্ নয় আপনাে।” 
 
“অ্স্বীকাে কেরর্া না। তািাড়া আমােও মরন হরতা বয বস আমারক পিন্দ্ করে না। 
আসরিই কেরতা না।” 
 
“বসটা বকন?” 
 
 “জাচন না আচম।” 
 
“চক মরন হয়? অ্যাচিচসয়াে সারথ আপনাে বমিারম া োরিা বিারখ বেখরতা না?” 
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কচফরত িুমুক চেরয় মাথা নাড়রিা চজন-চফচিক্স। “হযাঁ, এটা হরত পারে।” 
 
“আপনারক ওরেে সম্পরকবে জরনয হুমচক োর্ত, নাচক?” 
 
“আপচনই র্িুন। মরন হরি সর্ জর্ার্ ইরতামরধয আরি আপনাে কারি।” 
 
এ চর্ষরয় আে কথা র্াড়ারি চহরত চর্পেীত হরত পারে। তাই অ্নয পন্থায় এর ািাম। 
“ যাচিরয়ি খুন হর্াে চকিুচেন আর  অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা করেন আপচন, তাই বতা?” 
 
“হযাঁ, ওে র্াসায় চ রয়চিিাম বখাঁজখর্ে চনরত।” 
 
 “এ চর্ষরয় একটু চর্স্তাচেত র্িা যারর্?” 
 
“চকিুচেরনে মরধয র্ড় একটা প্রে বনী আরয়াজন কোে কথা চিি আমারেে, চকন্তু কারজ 
চপচিরয় পরড়চিি ও। বসটা চনরয় েুচিিায় চিি।” 
 
“তাে নতুন কাজগুরিা বেরখচিরিন?” 
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“নাহ। র্াের্াে সময় বপিাচিি। অ্ তযা চকিু না র্রিই বসচেন িরি যাই আচম। 
বেরর্চিিাম র্া ারনে েুচডওরত থাকরর্ হয়রতা। চকন্তু বসখারন খুঁরজ পাইচন 
অ্যাচিচসয়ারক।” 
 
“ওহ” 
 
“র্াসাে বেতরে চিি।” 
 
“আপচন বেতরে িুকরিন কী করে?” 
 
প্রেটা শুরন অ্র্াক মরন হরিা চজন-চফচিক্সরক। “মারন?” বিহাো বেরখ বর্াো যারি বয 
মাথায় চহরসর্ চমচিরয় চনরি। “ওহ আিা, রু্রেচি। র্া ারনে বপিন চেক চেরয় বেতরে 
বিাকাে একটা েেজা আরি। সাধােণত বখািাই থাকরতা ওটা। বসচেক চেরয়ই োন্নাঘরে 
িুরকচিিাম। এখন মরন হরি বয একজন ব ারয়ন্দ্াে সারথ কথা র্িচি, সাইচকয়াচিে 
নয়।” 
 
“আচম একজন সাইরকারথোচপে।” 
 
 “বকান পাথবকয আরি েুরটাে?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

250 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

এচড়রয় ব িাম প্রেটা। “আচম আসরি ঐ মুহূরতব অ্যাচিচসয়াে মানচসক অ্র্স্থা বকমন 
চিি, বসটাই বর্াোে বিষ্টা কেচি। আপনাে চক মরন হরয়চিি? মন-বমজাজ বকমন চিি 
তাে?” 
 
জর্ারর্ কাঁধ োঁকারিা চজন-চফচিক্স। “স্বাোচর্ক। কাজ চনরয় একটু চিচিত চিি, এই 
যা।” 
 
“আে চকিু?” 
 
“তারক বেরখ অ্িত এটা মরন হয়চন বয করয়কচেরনে মরধয স্বামীে মাথায় র্নু্দ্ক 
বিচকরয় গুচি কেরর্। সর্চকিু চিকিাকই বির চিি আমাে কারি।” কচফরত িুমুক বেয়াে 
সময় হিাৎ বিাখ র্ড় হরয় যায় তাে। চকিু একটা চনরয় বোটানায় েু রি। “ওে 
বপইচন্টংগুরিা বেখরর্ন?” র্রি আমাে জর্ারর্ে অ্রপো না করে েেজাে চেরক এচ রয় 
ব ি চজন-চফচিক্স। ই াোয় অ্নুসেণ কেরত র্িি আমারক। 
 
“আসুন আমাে সারথ।” 
 
. 
 

২.২০ 
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চজন-চফচিরক্সে চপিু চপিু বোেরুরম িরি এিাম। একটা র্ড় বকরসে সামরন োঁচড়রয় 
তাক বথরক কাপরড় বমাড়ারনা চতনটা বপইচন্টং বর্ে করে আনরিা বস, সার্ধারন 
কাপড়গুরিা সোরি। এেপে হাচসমুরখ প্রথম বপইচন্টংটা বমরি ধেরিা আমাে সামরন। 
 
“এই বেখুন।” 
 
মরনারযা  চেরয় বেখরত িা িাম িচর্টা বেরখই বর্াো যারি বয অ্যাচিচসয়াে আঁকা। েূে 
বথরক মরন হরত পারে কযারমোয় বতািা িচর্ র্ড় করে বফরম র্াঁধারনা হরয়রি। িচর্টায় 
অ্যাচিচসয়াে মা’ে  াচড় েুঘবটনাে েৃ যটা ফুচটরয় বতািা হরয়রি।  াচড়ে বংসসূ্তরপে মারে 
চেয়াচেং হুইি ধরে চনিি র্রস আরি এক মচহিা, মৃত। আে  াচড়ে চিক ওপরে তাে 
আত্মাটা বেহ বথরক বর্চেরয় স্বর বে পারন িুরট যারি। চপরিে সারথ েুরটা পাখাও জুরড় 
চেরয়রি অ্যাচিচসয়া। 
 
“িমৎকাে না িচর্টা?” সমীহ মাখা করণ্ঠ চজরেস কেরিা চজন চফচিক্স। “এই হিুে, 
িাি আে সরু্রজে মারে হাচেরয় যাই মারে মারে। ইরি হরিই বর্ে করে বেচখ। 
অ্সাধােণ একটা েৃ য।” 
 
েৃ যটা আে যা-ই বহাক অ্সাধােণ নয়, আমাে বতা অ্স্বচস্তরর্াধ হরি। 
 
পের্তবী িচর্টা আমারক বেখারিা চজন-চফচিক্স। ক্রসচর্ে চজশুে একটা বপইচন্টং। চজশু 
নাচক…? 
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“এটা  যাচিরয়ি,” আমাে অ্র্যি প্রেটাে জর্ার্ চেরয় চেি  যািাচেে। 
 
আসরিও চজশুে বর্র   যাচিরয়রিে িচর্ এঁরকরি অ্যাচিচসয়া। েতস্থান বথরক টপটপ 
করে েি েেরি। মাথায় কাঁটাে মুকুট। তরর্ একটাই পাথবকয, িচর্রত মাথা চনিু করে 
বনই  যাচিরয়ি। র্েং তাে বিারখে েৃচষ্টরত বখিা কেরি ঔেতয। বেতেটা বমািড় চেরয় 
উিরিা আমাে। সামরন এচ রয় আরো োরিা করে বখয়াি কেিাম িচর্টা।  যাচিরয়রিে 
কাঁধ বথরক চক বযন েুিরি! একটা োইরফি। 
 
“এই র্নু্দ্রকে গুচিরতই বতা মাো ব রি বস?” 
 
মাথা নাড়রিা চজন-চফচিক্স। “হযাঁ, খুর্ সম্ভর্ত তােই র্নু্দ্কটা।” 
 
 “িচর্টা হতযাকারণ্ডে আর  আঁকা হরয়রি না?” 
 
 একমাস আর । অ্যাচিচসয়াে মরন চক িিচিি বসটা বর্াো যারি, তাই না?” র্রি 
তৃতীয় িচর্টা বর্ে কেরত িা রিা বস। এটাে কযানোস আর ে েুরটাে বিরয় র্ড়। 
আমাে সর্রিরয় পিরন্দ্ে িচর্। একটু চপচিরয় োরিা করে বেখুন।” 
 
তাে কথামত চপচিরয় ব িাম করয়ক কেম। িচর্টা বেখাে সারথ সারথ একটা হাচস 
ফুটরিা মুরখ। 
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 অ্যাচিচসয়াে ফুচপ, চিচডয়া বোরজে বপইচন্টং এটা! বকন ো  করেচিি বস, এটা 
পচেস্কাে রু্েরত পােচি এখন। িচর্টায় নগ্ন বেরহ বিাট্ট একটা চর্িানায় শুরয় আরি বস। 
তাে োরে বর্ঁরক চ রয়রি পায়াগুরিা। অ্স্বাোচর্ক বমাটা করে আঁকা হরয়রি তারক, মরনে 
সর্ বোে বিরি। িামড়াে োঁজ চর্িানা বিরড় বমরে িুঁইিুঁই কেরি। 
 
“ঈশ্বে! এটা চক করেরি!” 
 
“আমাে কারি বতা িমৎকাে বির রি।” বিারখ আগ্রহ চনরয় আমারক বেখরি চজন-
চফচিক্স। “চিচডয়ারক বিরনন আপচন?” 
 
“হযাঁ, বেখা কেরত চ রয়চিিাম তাে সারথ।” 
 
“আিা।” মুরখ হাচস ফুটরিা  যািাচেরেে। “বর্  র্যস্ত সময় কাচটরয়রিন তাহরি  ত 
করয়কচেন। আচম অ্র্ য কখরনা চিচডয়ারক বেচখচন। অ্যাচিচসয়া সহয কেরত পােরতা না 
মচহিারক।” 
 
“হযাঁ,” িচর্টাে চেরক তাচকরয় র্িিাম। “বসটা বেখরতই পাচি।” 
 
 িচর্গুরিা কাপরড় মুচড়রয় আর ে জায় ায় বেরখ চেি চজন-চফচিক্স। 
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 “আে অ্যািরসচেস?” র্িিাম। “ওটা বেখারর্ন না?” 
 
 “অ্র্ যই, আসুন।” 
 
সরু হিওরয় ধরে বহঁরট  যািাচেে ব ষমাথায় িরি এিাম আমো। এখারন একটা বেয়াি 
শুধু অ্যািরসচেরসে জরনযই র্োে। আর ের্ারেে মতনই আমারক মুগ্ধ কেরিা 
বপইচন্টংটা। আ ার াড়া চ ল্প আে েহরসয বমাড়া। েুচডওরত ইরজরিে সামরন নগ্ন বেরহ 
োঁচড়রয় আরি অ্যাচিচসয়া, বপইন্ট িা  বথরক টপটপ করে েেরি েি। তরর্ এর্ারেও 
তাে বিহাোে অ্চের্যচিটা ধেরত পােিাম না। ভ্রু কঁুিরক ব ি আপনা বথরকই। 
 
“তাে মরন চক িিরি বসটা বর্াো যায় না িচর্টা বেরখ।” 
 
“বপইচন্টংটাে উরে য বতা বসটাই-অ্যাচিচসয়া িারি না বকউ তারক রু্েুক। এক অ্রথব 
তাে বমৌনতাই ফুরট উরিরি বিহাোে  ূনয অ্চের্যচিে মাধযরম।” 
 
“রু্েিাম না।” 
 
“সর্ চ রল্পে বকরেই একটা েহসয থারক। অ্যাচিচসয়াে নীের্তাই হরি তাে বসই 
েহসয। বসজরনযই বতা িচর্টাে নাম চেরয়রি অ্যািরসচেস। ইউচেচপরডরসে বিখাটা 
পরড়রিন নাচক?” বকৌতূহিী েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা চজন-চফচিক্স। “না পড়রি 
পরড় বফিুন। তাহরি আরো োরিা করে রু্েরত পােরর্ন।” 
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 মাথা নাড়িাম। তরর্ এর্ারে িচর্টায় নতুন একটা চজচনস বিারখ পড়রিা বযটা  তর্াে 
বখয়াি কচেচন। ইরজরিে বপিরন বটচর্রিে ওপরে একটা ফরিে র্াচট োখা-চকিু আরপি 
আে না পাচত ব াো পারি বসখারন। তরর্ িাি আরপিগুরিাে  ারয় সাো সাো কী 
বযন চকিচর্ি কেরি। 
 
“এগুরিা চক?” 
 
“বপাকা?” মাথা নাড়রিা চজন-বফচিক্স। “হা।” 
 
“র্াহ, এগুরিা এখারন আঁকাে চনিয়ই বকান কােণ আরি।” 
 
“এই বপইচন্টংটা একটা মাোেচপস। তাচেফ কেরিও কম হরয় যারর্।”েীঘবশ্বাস বিরড় 
িচর্টাে চেরক হাত চেরয় বেখারিা চজন-চফচিক্স। “ওরক যচে তখন চিনরতন আপচন! 
একেম অ্নযেকম একটা বমরয়। চিিাধাোও চেন্ন। অ্রনযো বযখারন জীর্রন 
বপৌনিঃপুচনকতাে আর্রতব ঘুেপাক খারি, বসখারন ওে মাথায় চনতযনতুন আইচডয়া বখিা 
কেরত সর্সময়। প্রকৃত অ্রথব বর্ঁরি থাকা যারক র্রি।” তাে বিাখ এখন অ্যাচিচসয়াে 
নগ্ন বেরহে চেরক। “এত সুন্দ্ে।” 
 
আচমও তাকািাম তাে েৃচষ্ট অ্নুসেণ করে। চকন্তু বস বযখারন বসৌন্দ্যব বেখরত পারি, 
আমাে বিারখ ধো পড়রি বর্েনা। আে বসগুরিাে জরনয অ্যাচিচসয়া চনরজই োচয়। 
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“ও চক কখরনা আত্মহতযাে বিষ্টাে র্যাপােটা চনরয় আপনাে সারথ কথা র্রিরি?” 
 
বটাপটা চ িি চজন-চফচিক্স। “ওহ, এটাে র্যাপারেও জারনন আপচন? হযাঁ, র্িরর্ না 
বকন।” 
 
“তাে র্ার্াে মৃতুযে পে?” 
 
“একেম বেরঙ পরড়চিি বর্িাচে,” মাথা নাড়রিা চজন-চফচিক্স। “সতযটা অ্স্বীকাে করে 
িাে নাই, অ্যাচিচসয়াে মানচসক অ্র্স্থা কখরনাই অ্তটা োরিা চিি না। একটুরতই 
বেরঙ পড়রতা। ওে র্ার্া যখন আত্মহতযা কেরিা, আে সহয কেরত পারেচন।” 
 
 “খুর্ বর্চ  োরিার্াসরতা চনিয়ই তারক।” 
 
কাে হাচস ফুটরিা চজন-চফচিরক্সে মুরখ। এমন েচিরত তাকারিা আমাে চেরক বযন 
পা রিে প্রিাপ র্কচি। “কী র্িরিন এসর্?” 
 
“মারন?” 
 
 “অ্যাচিচসয়া তারক োরিার্াসরতা না, ঘৃণা কেরতা। প্রিণ্ড ঘৃণা।” 
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এেকম চকিু শুনরর্া একেমই আ া কচেচন। “অ্যাচিচসয়া এমনটা র্রিচিি আপনারক?” 
 
“হযা! ওে মা মাো যার্াে পে বথরকই র্ার্াে সারথ সম্পরকবে অ্র্নচত ঘরট ওে।” 
 
“তাহরি তাে মৃতুযে পে আত্মহতযাে বিষ্টা কেরিা বকন? যচে তাে জরনয খাোপই না 
বির  থারক, কষ্ট না পায়…” 
 
কাঁধ োঁকারিা চজন-চফচিক্স। “অ্নুর ািনা বথরক কেরত পারে। বক জারন বকন?” 
 
চকিু একটা িুরকারি বস। চহরসর্ চমিরি না। 
 
এসময় বফান বর্রজ উিরিা। “এক চমচনট,” র্রি বফানটা বর্ে করে কারন িাপারিা 
 যািাচেে। ওপা  বথরক একটা মচহিাকণ্ঠ শুনরত বপিাম। চকিুেণ কথা র্রি বেখা 
কোে জরনয সময় চিক কেরিা েু’জরন। “আচম ওখারন চ রয় বফান বের্ তাহরি, 
ডাচিবং,” বফান বকরট চেি চজন-চফচিক্স। “েুিঃচখত,” পেমুহূরতব আমাে চেরক তাচকরয় 
র্িি। 
 
“সমসযা বনই। আপনাে  ািবরফ্র্ন্ড?” 
 
 “না,” হাচস ফুটরিা তাে মুরখ। “র্নু্ধ…অ্রনক র্নু্ধ আরি আমাে।” 
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তা বতা থাকরর্ই, মরন মরন র্িিাম। বকন বযন এখন আে তারক আমাে পিন্দ্ হরি 
না। 
 
চর্োয় বনয়াে আ  মুহূরতব ব ষ প্রেটা কেিাম। “আরেকটা র্যাপাে, অ্যাচিচসয়া চক 
কখরনা বকান ডািােরক চনরয় চকিু র্রিচিি আপনারক?” 
 
“ডািাে?” 
 
“আত্মহতযাে বিষ্টা কোে পে একজন ডািাে বেখায় বস। তাে বখাঁজ বর্ে কোে বিষ্টা 
কেচি।” 
 
“হুম,” ভ্রু কঁুিরক র্রি চজন-চফচিক্স। “কাে কথা বযন শুরনচিিাম…” 
 
 “নামটা মরন আরি?” 
 
এক মুহূতব বেরর্ মাথা োঁচকরয় না করে চেি বস। “েুিঃচখত, মরন পড়রি না।” 
 
“চিক আরি। যচে মরন পরড়, তাহরি আমারক েয়া কো জানারর্ন।” 
 
“চনিয়ই, তরর্ বস আ া কম।” চিধা ফুটরিা চজন-চফচিরক্সে বিহাোয়। বযন চকিু 
একটা র্িরর্ চক না োর্রি। “আপনারক একটা পোম ব বেই?” 
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“চনিয়ই।” 
 
“যচে অ্যাচিচসয়ারক কথা র্িারত িান…তাহরি তাে হারত তুচি আে েঙ তুরি চেন। িচর্ 
আঁকরত চেরর্ন ওরক। এোরর্ই ও কথা র্িরর্ আপনারেে সারথ। িচর্ে মাধযরম।” 
 
“িমৎকাে একটা রু্চে চেরয়রিন…অ্রনক সাহাযয কেরিন আজরক, ধনযর্াে চম. মাচটবন।” 
 
“চজন-চফচিক্স র্রি ডাকরর্ন আমারক। আে অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা হরি তারক আমাে 
তেফ বথরক হযারিা র্িরর্ন।” 
 
হাসরিা বিাকটা, বসই চর্তৃষ্ণাে অ্নুেূচতটা চফরে এরসরি আর্ােও। এটা চনচিত বয 
অ্যাচিচসয়াে ঘচনে চিি বস, িম্বা একটা সময় ধরে এরক অ্পেরক চিনরতা। 
 
চজন-চফচিক্স চক আসরি অ্যাচিচসয়ারক ব াপরন োরিার্ারস? 
 
এ র্যাপারে আচম চনচিত নই। অ্যািরসচেস িচর্টাে চেরক যখন তাচকরয় চিি, তখন 
বিারখ োরিার্াসাে বখিা কেরত বেরখচি। চকন্তু বসই োরিার্াসাটা বপইচন্টংরয়ে জরনয, 
চ ল্পীে জরনয নয়। চজন-চফচিক্স একজন প্রকৃত চ ল্পরপ্রমী। যচে অ্যাচিচসয়ারক আসরিও 
োরিার্াসরতা, তাহরি কখরনা না কখরনা বগ্রারে আসরতাই। 
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অ্যাচিচসয়াে মত কাউরক োরিার্াসরি তাে চেক বথরক মুখ চফচেরয় বনয়া সম্ভর্ নয়। 
২.২১ 

 
আসাে পরথ ওয়াটােরোনস বথরক এক কচপ অ্যািরসচেস চকনিাম। েূচমকায় বিখা বয 
এটা ইউচেচপরডরসে প্রথম চেককাে কাজ। িযারজচড চহরসরর্ অ্তটা চর্খযাত নয়। 
 
বমরিারেরি র্রসই পড়া শুরু করে চেিাম র্ইটা। আে যা-ই বহাক, টানটান উরত্তজনাে-
এটা র্িা যারর্ না। একটু অ্দু্ভতও র্রট।  রল্পে নায়ক অ্যাডরমতারসে মাথাে ওপে মৃতুয 
পরোয়ানা েুিরি। তরর্ অ্যারপারিা চতন ো যরের্ীরক কথাে পযাঁরি বফরি চনচিত মৃতুযে 
হাত বথরক র্াঁিাে একটা উপায় র্াতরি বেয় তারক। বসজরনয তাে স্থারন বস্বিায় মৃতুযে 
স্বাে গ্রহরণে জরনয োচজ কোরত হরর্ কাউরক। 
 
অ্যাডরমতাস তাে র্ার্া আে মারক র্রি তাে হরয় মৃতুযরক র্েণ করে চনরত, চকন্তু তারেে 
বকউই োচজ হয় না। অ্যাডরমতাস িচেত্রটা চনরয় খুর্ বর্চ  চকিু র্িাে বনই। 
 তানু চতক িযারজচডে নায়করেে বিরয় একেম চেন্ন। চগ্রকো চনিয়ই তারক কাপুরুষ 
র্রিই  ণয কেরতা। এে বিরয় অ্যািরসচেস অ্রনক সাহসী একটা িচেত্র। সর্চকিু 
ব ানাে পে স্বামীে জায় ায় মৃতুযরক আচিিন করে চনরত োচজ হয় বস। হয়রতা 
বেরর্চিি অ্যাডরমতাস তাে প্রস্তারর্ োচজ হরর্ না, চকন্তু োচজ হয় যায় আমারেে 
‘নায়ক’। মাো যার্াে পে পাতািরিারক উরের য েওনা হয় অ্যািরসচেস। বহচডরসে 
োজত্ব বসখারন। 
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  ল্প চকন্তু এখারনই ব ষ হয় না। র্িা যায় ব রষ বমাটামুচট শুে সমাচপ্তই অ্রপো 
কেরি। চজউরসে পুত্র র্ীে বহোকিস বহচডরসে কাি বথরক চিচনরয় মতরিারক চফচেরয় 
আরন অ্যািরসচেসরক। আর্ারো বর্ঁরি ওরি বস। স্ত্রীরক চফরে বপরয় পাচন েেরত থারক 
অ্যাডরমতারসে বিাখ বথরক। চকন্তু অ্যািরসচেরসে মরন চক িিচিি বসটা পচেস্কাে হয় 
না। কােণ মতরিারক বফোে পরে একর্ারেে জরনযও মুখ বখারিচন বস। 
 
এই অ্ং টুকু পরড় বসাজা হরয় র্সিাম। চর্শ্বাসই হরি না। সমাচপ্তে অ্ং টুকু আর্ারো 
পড়িাম। 
 
পাতািরিাক বথরক চফরে আরস অ্যািরসচেস। চকন্তু এেপে আে কথা বফারটচন তাে 
মুরখ। বসটা ইরিকৃত না অ্চনিাকৃত তাও স্পষ্ট নয়। মচেয়া হরয় এক সময় 
বহোকিসরক প্রে করে অ্যাডরমটাস : “আমাে স্ত্রী বকান কথা র্িরি না বকন?” 
 
এই প্ররেে জর্ার্ পাওয়া যায়চন। ব ষ েৃর য বেখা যায় নীের্ অ্যািরসচেসরক ঘরে 
চনরয় যারি অ্যাডরমটাস। 
 
বকন? 
 
 বকন কথা র্িা থাচমরয় বেয় অ্যািরসচেস? 
 
. 
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২.২২ 

 
অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে ডারয়চে 
অ্ াে ২ 
 
আজরক আরো বর্চ   েম পরড়রি। িন্ডরনে তাপমাত্রা অ্যারথিরকও িাচড়রয় ব রি। 
চকন্তু অ্যারথরি অ্িত বসকত আরি একটা। 
 
কযামচিজ বথরক পি বফান চেরয়চিি আজরক। সচতয র্িরত এতচেন পে ওে কিটা 
বপরয় একটু অ্র্াকই হরয়রি। অ্রনকচেন হরয় ব ি কথা হয় না আমারেে। প্রথরমই বয 
োর্নাটা মাথায় এরসচিি-চিচডয়া ফুচপ চনিয়ই মাো ব রি। অ্স্বীকাে কোে সুরযা  
বনই, োর্নাটা েচণরকে জরনয হরিও স্বচস্তে পে  রু্চিরয় চেরয়চিি আমাে চিরত্ত। 
 
চকন্তু পি বসজরনয কি বেয়চন। আসরি আচম এখনও জাচন না বয তাে বফান বেয়াে 
উরে যটা চক চিি। র্াের্াে কথা বপঁিাচিি। আচম অ্রপো কেচিিাম কখন েেকারেে 
কথায় আসরর্, চকন্তু ওেকম চকিুই র্িিই না ব ষ পযবি। র্াের্াে চজরেস কেচিি 
আচম চিক আচি চক না,  যাচিরয়রিে িাকচে বকমন যারি-এসর্। এক ফাঁরক চর্ড়চর্ড় 
করে চকিুেণ চিচডয়ারক  ািমন্দ্ও করেরি। 
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“বতারেে সারথ বেখা কেরত আসরর্া আচম,” র্রিই বফচি আিারপে এক পযবারয়। 
“যারর্া যারর্া করেও যাওয়া হরিনা অ্রনকচেন ধরে।” 
 
সতযটা হরি ওখারন আর্াে যাওয়াে কথা োর্রতই নােবাস িার  আমাে। বসজরনযই 
এতচেন যাইচন। চকন্তু না যাওয়াে কােরণ তীি অ্নুর ািনা বর্াধও কাজ করে। র্াচড়টা 
আমাে জরনয  াঁরখে কোত। 
 
 “বতাে সারথ অ্রনকচেন আিাপও হয় না।” পি আমতা আমতা করে বযন চক র্িি 
জর্ারর্। “তাড়াতাচড়ই আসরর্া বেচখ। আিা, আচম একটু র্াইরে যারর্া-” 
 
আর্ারো চনিুস্বরে চকিু একটা র্িি পি। 
 
 “চক র্িচি? রু্চেচন। আর্াে র্ি।” 
 
“র্িিাম আচম খুর্ র্ড় চর্পরে পরড়চি, অ্যাচিচসয়া। বতাে সাহাযয িা রর্।” 
 
“চক হরয়রি?” 
 
 “বফারন র্িা যারর্ না। বেখা কেরত হরর্।” 
 
 “ইরয়, মারন আচম বতা এখন কযামচিজ আসরত পােরর্া না।” 
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 “আচম আসচি বতাে ঐখারন। আজ চর্কারি?” 
 
পরিে করন্ঠ এমন চকিু একটা চিি বয চিতীয়র্াে চকিু না বেরর্ই োচজ হরয় ব িাম। 
র্ড় মচেয়া ব ানাচিি। 
 
“চিক আরি। এখন চক বকানোরর্ই র্িা সম্ভর্ না?” 
 
চর্রকরি বেখা হরি,” িাইন বকরট বেয় পি। 
 
র্াচকটা চেন পি চক র্িরত পারে বসটা চনরয় বেরর্ই কাচটরয়চি। চক এমন হরত পারে 
বযটা বফারন র্িা যারর্ না? চিচডয়া সম্পরকব চকিু র্িরর্? নাচক র্াচড়টা সম্পরকব? 
রু্েরতই পােচিিাম না। 
 
িারঞ্চে পে আে বকান কাজ কো সম্ভর্ হয়না আমাে পরে। মুরখ  েমরক বোষ চেরিও 
আসরি বকান চকিুরতই মরনারযা  চেরত পােচিিাম না। একটু পেপে োন্নঘরেে জানািা 
চেরয় র্াইরে তাকাচিিাম, একসময় পিরক বেখরত পাই োস্তায়। 
 
“হাই, অ্যাচিচসয়া,” হাত বনরড় র্রি ও। 
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ওে বিহাোটাই প্রথম ধাো বেয় আমারক। শুচকরয় ব রি েীষণ, ব াি াি মুখটা বিনাই 
যায় না প্রায়। বিায়ািও বেতরে িুরক ব রি। বিারখমুরখ সো সন্ত্রস্ত একটা োর্। 
 
 বপারটবর্ি ফযানটা িাচিরয় োন্নাঘরেে বটচর্রিই র্চস আমো। চর্য়াে বের্ চক না চজরেস 
কেরি র্রি বয আরো কড়া চকিুে প্ররয়াজন। একটু অ্র্াক হই কােণ আর  ওরক 
বসোরর্ কখরনা চেে কেরত বেচখচন। একটা গ্লারস অ্ল্প একটু হুইচস্ক বিরি এচ রয় 
চেিাম। আচম অ্নয চেরক তাকারতই বসটা এক চনরমরষ মুরখ িািান করে চেরয় আর্ারো 
গ্লাসটা েরে চনি পি। 
 
প্রথম চকিুেণ িুপ থাকিাম েুজনই। এেপে বফারন যা র্রিচিি বসটােই পনুোরৃ্চত্ত 
কেরিা বস : 
 
“খুর্ র্ড় চর্পরে পরড়চি।” 
 
 খুরি র্িরত র্িিাম ওরক। চর্পেটা চক র্াচড় চনরয়? 
 
 ূনয েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় পি। র্াচড় চনরয় বকান সমসযা হয়চন। 
 
“তাহরি?” 
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“আচম চর্পরে পরড়চি।” এেপে মাথা বনরড় চিধা বেরড় আসি কথাটা র্িি। “জুয়া 
বখিা চনরয় সমসযা।” 
 
 ত করয়ক র্িে ধরেই চনয়চমত জুয়া বখরি পি। প্রথম চেরক র্াচড়ে র্াইরে সময় 
কাটারনাে িুরতায় জুয়াে আড্ডায় বযত। তারক চিক বোষারোপও কো যারর্ না, বক 
িাইরর্ চিচডয়াে সারথ এক িারেে চনরি থাকরত? চকন্তু ওে জুয়া ো য োি না। বজতাে 
বিরয় হারেই বর্চ ।  ত করয়ক মাস ক্রমা ত বহরেই িরিরি। পাচের্াচেক বসচেংস 
অ্যাকাউরন্টে টাকাে চেরক হাত র্াড়ায় এক পযবারয়। তরর্ বসখারন এমচনরতও খুর্ বর্চ  
টাকা চিি না। 
 
“কত িা রর্ বতাে?” 
 
 “চর্  হাজাে।” 
 
চনরজে কানরক চর্শ্বাস কেরত পােচিিাম না। “চর্  হাজাে পাউন্ড বহরেচিস?” 
 
“একর্ারে না। করয়কজরনে কাি বথরক চকিু ধােও করেচিিাম। ওো টাকা বফেত 
িাইরি এখন।” 
 
“কারেে কাি বথরক চনরয়চিচি?” 
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“শুধু বজরন োখ, টাকা চেরত না পােরি আমারক আে না-ও বেখরত পাচেস।” 
 
“বতাে মা-বক র্রিচিস?” উত্তেটা জানাই চিি, তাও চজরেস কেিাম। পি এতটাও 
বর্াকা না। 
 
“না! পা ি নাচক তুই? বমরেই বফিরর্ আমারক। বতাে সাহাযয েেকাে অ্যাচিচসয়া, 
বসজরনযই এরসচি। মুখ চফচেরয় চনস না।” 
 
“আমাে কারি এত টাকা বনই, পি।” 
 
“আচম বফেত চেরয় চের্ বতারক। পুরোটা না পােচি, অ্ল্প চকিু হরিও বে।” 
 
 জর্ারর্ চকিু র্চি না আচম। চকন্তু অ্নুনয় কেরতই থারক পি। আজ োরতই নাচক টাকা 
চনরত আসরর্ পাওনাোেরেে বিাকজন। তখন তারেে আশ্বস্ত কোে জরনয সামানয চকিু 
হরিও চেরত হরর্। তাই খাচি হারত বফেত যাওয়া িিরর্ না ওে। চক কেরর্া রু্রে 
উিরত পাচেচন প্রথরম। ওরক সাহাযয কেরত িাইচিিাম, চকন্তু এোরর্ টাকা বেয়াটা উচিৎ 
হরর্ চক না বসটা োর্নাে চর্ষয়। এটাও জানতাম বয টাকা চেরয় পাওনাোেরেে  াি না 
কেরি চিচডয়া ফুচপে কাি বথরক ওে ধাে-করযবে র্যাপােটা িুরকারনা সহজ হরর্ না। 
পরিে জরনয আসরিও খুর্ র্ারজ একটা পচেচস্থচত। আমাে বতা মরন হয় টাকা ধাে বেয়া 
এসর্ মহাজনরেে িাইরত চিচডয়াে মুরখামুচখ অ্রনক বর্চ  েয়ংকে। 
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“োঁড়া, একটা বিক চিরখ চেচি বতারক,” অ্র্র রষ র্চি আচম। 
 
কৃতেতাে িাপ বফারট পরিে বিহাোয়। “ধনযর্াে, ধনযর্াে, ধনযর্াে।” চর্ড়চর্ড় করে 
র্িরতই থারক। 
 
ওরক েু’হাজাে পাউরন্ডে একটা বিক বেই। জাচন পচেমাণটা ওে জরনয খুর্ কম, চকন্তু 
আর  কখরনা এেকম পচেচস্থচতরত পচড়চন আচম। আমাে জরনযও র্যাপােটা নতুন। 
তািাড়া ওে কথা পুরোপুচে চর্শ্বাসও হচিি না। বকান একটা ফাঁক বতা চনিয়ই আরি। 
 
“ যাচিরয়রিে সারথ কথা র্রি হয়রতা আরো বর্চ  চেরত পােরর্া,” র্চি আচম। “চকন্তু 
আমারেে অ্নয বকান সমাধান খুঁরজ বর্ে কেরত হরর্।  যাচিরয়রিে োই চকন্তু একজন 
আইনজীর্ী। হয়রতা-” 
 
িাচফরয় ওরি পি, আতচেত েচিরত মাথা োঁকায় করয়কর্াে। “না, না, না। 
 যাচিরয়িরক র্চিস না। ওরক এসরর্ে সারথ জড়ারনাে বকান েেকাে বনই। আচম বেচখ 
সর্চকিু চকোরর্ সামিারনা যায়।” 
 
“আে চিচডয়া? তুই কতচেন িুরকাচর্-” 
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আর্ারো আর ে েচিরত মাথা োঁকায় পি। বিকটা একেকম চিচনরয় বনয় আমাে হাত 
বথরক। পাউরন্ডে পচেমাণটা বেরখ হতা  হরিও চকিু র্রি না। চর্োয় চনরয় িরি যায় 
চকিুেণ পরেই। 
 
র্াের্াে মরন হচিি ওরক আ াহত করেচি আচম। পরিে র্যাপারে সর্সময় এই 
অ্নুেূচতটা কাজ করে আমাে মরন, বিাটরর্িা বথরকই। অ্র্রিতন মরন বস হয়রতা আ া 
কেরতা বয একজন অ্চেোর্রকে মত তারক আ রি োখরর্া আচম। চকন্তু চকোরর্ 
বর্াোরর্া, আসরি এই র্যাপােটা আমাে সারথ যায় না। 
 
 যাচিরয়ি বফোে পে ওরক সর্চকিু জানাই। একটু চর্েিই হয় বস আমাে প্রচত। 
পিরক নাচক এক পাউন্ডও বেয়া উচিৎ না, তাে েুরিে মাশুি তারকই গুণরত হরর্। 
তািাড়া এটা আমাে োচয়ত্বও না। 
 
 জাচন বয  যাচিরয়ি চিকই র্রিরি, তরু্ও বেতে বথরক অ্পোধরর্াধ েূে হয় না। ওই 
র্াচড়টা বথরক আচম পাচিরয় আসরত বপরেচি, চকন্তু তাে বসই সুরযা টা বনই। এখনও 
পরিে মন মানচসকতা আট র্িরেে একটা বিরিে মতনই। আে বসই বিরিটারকই 
সাহাযয কেরত িাই আচম। 
 
চকন্তু জাচন না চকোরর্ কেরর্া। 
 
. 
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অ্ াে ৬ 
 
আজরক সাোচেন বপইচন্টং চনরয়ই কাচটরয়চি। চজশুে িচর্টাে র্যাকগ্রাউরন্ড চক আঁকা যায় 
বসটা চনরয় পেীো-চনেীো িাচিরয়চি চকিুেণ। বমচক্সরকারত বর্ড়ারনাে সময় বয 
িচর্গুরিা তুরিচিিাম, ওগুরিা বেরখ চকিু বস্কি কেচি, এমন সময় চজন-চফচিরক্সে ডাক 
শুনরত বপিাম। 
 
একর্াে োর্িাম জর্ার্ বের্ না, তাহরি হয়রতা িরি যারর্। চকন্তু ব ট বখািাে  ব্দ 
কারন এরিা পেেরণই। বেচে হরয় ব রি। র্াইরে মাথা বর্ে করে বেচখ র্া ারন িুরক 
পরড়রি বস। 
 
আমাে উরের য হাত নাড়রিা চজন-চফচিক্স। “চক অ্র্স্থা? বতামারক চর্েি কেিাম 
নাচক? কাজ কেচিরি?” 
 
“হযাঁ।” 
 
“র্াহ! করো করো। আে মাত্র িয় সপ্তাহ আরি প্রে বনীে। একটু চপচিরয়ই আরি চকন্তু,” 
র্রিই ওে বসই চর্েচিকে হাচসটা হাসরিা। আমাে বিহাোয় চনিয়ই চর্েচিে িাপটা 
ফুরট উরিচিি। “মজা কেচি চকন্তু। বতামাে কারজে তোেচক কেরত আচসচন,” 
পেেরণই তচড়ঘচড় করে বযা  কেরিা। 
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জর্ারর্ চকিুই র্িিাম না আচম। আর্ারো েুচডওরত চফরে ব িাম, বস-ও এরিা আমাে 
চপিুচপিু। একটা বিয়াে চনরয় এরস ফযারনে সামরন র্রস চস ারেট ধোরিা। র্াতারসে 
কােরণ পুরো ঘরেই িচড়রয় পড়রিা  ন্ধটা। আচম আর্ারো ইরজরিে সামরন চফরে চ রয় 
তুচি তুরি চনিাম। একমরন কথা র্রি িিরিা চজন-চফচিক্স। িন্ডরনে আর্হাওয়া চনরয় 
অ্চেরযা  কেরি চকিুেণ, র্িি বয এখানকাে পচেরর্র ে সারথ এেকম  েম যায় না। 
পযাচেস আে অ্নযানয অ্রনক  হরেে সারথ যুচিহীন তুিনা কেরিা কতেণ। আচম এক 
কান চেরয় শুরন আরেক কান চেরয় বর্ে করে চেচিিাম। চজন-চফচিরক্সে কথা শুনরি 
মরন হয় েুচনয়ারত বহন বকান চর্ষয় বনই যা সম্পরকব জারন না বস। েীচতমত চর্র ষে। 
বস র্ারে অ্নয সর্াে ধােণায় বকান না বকান  িে আরি। আমারক কখরনা চকিু চজরেস 
করে না, ঘযানঘযান কেরতই থারক। এতগুরিা র্িে ধরে এরক অ্পেরক চিচন আমো, 
তরু্ও আচম ওে কারি একজন বশ্রাতা র্ারে চকিু না। 
 
হয়রতা আচম একটু বর্চ  বর্চ ই র্রি বফিচি। ও আমাে সর্রিরয় পুেরনা র্নু্ধরেে 
একজন-সর্সময় চর্পরে আপরে আমাে পার  বথরকরি। একটু একাকী, এই যা। চকন্তু 
আচমও বতা ওে মতনই। আমাে কারি সর্সময়ই মরন হরয়রি বয েুি কারো সারথ 
সম্পরকব জড়ারনাে িাইরত একা থাকাই োরিা। বসজরনযই  যাচিরয়রিে আর  কারো 
সারথ বসেকম বকান সম্পরকব জড়াইচন। একমরন অ্রপো করে ব চি ওে মত কারো 
জরনয; বয আমারক আমাে সর্ ত্রুচট বমরন চনরয়ও োরিার্াসরর্। চজন-চফচিক্স আমারেে 
সম্পকবটা কখরনাই োরিা বিারখ বেরখচন। অ্র্ য সামনাসামচন চকিু র্রিচন কখরনা, তরর্ 
আচম চিকই রু্েরত পাচে।  যাচিরয়িরক পিন্দ্ করে না বস। সর্সময় ওরক চনরয় 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

272 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

উরটাপাটা মির্য করে। আমাে প্রচতোে সারথ  যাচিরয়রিে প্রচতোে নাচক বকান 
তুিনাই িরি না, কতটা আত্মরকচেক আমাে স্বামী-এসর্। চজন-চফচিক্স হয়রতা োরর্ বয 
এোরর্ কানপড়া চেরত থাকরি তাে কথা একসময় বমরন বনর্ আচম। চকন্তু সতযটা 
হরি, ওে প্রচতটা র্ারজ মির্য আমারক আরো বর্চ  করে  যাচিরয়রিে চেরক বিরি 
বেয়। 
 
আরেকটা চর্ষয়, সর্চকিুরত আমারেে েীঘবচেরনে র্নু্ধরত্বে বোহাই বেয় বস। এত র্িরেে 
র্নু্ধ আমো, এক সময় বতা আমাে আে বতামাে পার  বকউ চিি না’-এই কথাগুরিা 
চেরয় র্  কেরত িায় আমারক। চকন্তু চজন চফচিক্স বর্াধহয় বর্ারে না বয বস আমাে 
জীর্রনে এমন একটা সমরয়ে কথা র্রি যখন আচম প্রকৃতপরে সুচখ চিিাম না। আে 
ওে প্রচত আমাে বয আরর্ টুকু কাজ কেরতা তখন বসটাও েুরি বযরত িাই। আমারেে 
সম্পকবটা চিি একপ্রকাে চর্র্াচহত জুচটরেে মতন, যারেে মরধয আে োরিার্াসাে 
চিরটরফাঁটা বনই। বক িায় এমন চকিু মরন োখরত? তারক বয আসরি আচম কতটা 
অ্পিন্দ্ কচে বসটা আজ বটে বপরয়চি। 
 
“আচম কাজ কেচি,” এক পযবারয় র্রিই বফচি। “এটা ব ষ কেরত হরর্, তাই যচে চকিু 
মরন না করো…”। 
 
“তুচম চক আমারক িরি বযরত র্িরিা?” বিহাোে অ্চের্যচি পারট যায় চজন বফচিরক্সে। 
“তুচম বযচেন প্রথম হারত তুচি চনরয়রি, বসচেন বথরক বতামাে পার  আচি আচম। যচে 
বতামাে কারজ চর্েিই করে থাচক, তাহরি এতচেন র্রিাচন বকন?” 
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“এতচেন র্চিচন, চকন্তু এখন র্িচি।” 
 
মরন হচিি, রুরমে তাপমাত্রা বযন হিাৎই বর্রড় ব রি। ো  িা চিি েীষণ। বিষ্টা 
করেও চনরজরক চনয়ন্ত্রণ কেরত পাচেচন। আর্ারো িচর্ আঁকায় মরনারযা  বফোরত চ রয় 
বেচখ হাত কাঁপরি। চজন-চফচিক্স বয আমাে চেরক তাচকরয় আরি, বসটা স্পষ্ট রু্েরত 
পােচিিাম। আমাে কথায় বের  ব রিা তুচম,” অ্র্র রষ র্রি বস। “চকন্তু বকন?” 
 
“র্িিাম বতা আচম র্যস্ত। তািাড়া এোরর্ আর  বথরক না জাচনরয় হুট করে র্াসায় িরি 
আসরত পারো না তুচম। অ্িত বফান বতা কেরর্।” 
 
“েুিঃচখত, আচম আসরি রু্েরত পাচেচন বয আমাে বর্েরফ্র্রন্ডে সারথ বেখা কেরতও 
অ্নুমচত েেকাে এখন।” 
 
 বকউই কথা র্চি না চকিুেণ। আমাে কথায় আসরিও কষ্ট বপরয়রি চজন-চফচিক্স। 
চকন্তু এখন বতা আে কথাগুরিা চফচেরয় বনয়া সম্ভর্ না। র্েং এতচেন ধরে বয কথাগুরিা 
তারক র্িরর্া র্রি বেরর্ এরসচি, বসগুরিাও র্রি বেয়াই োরিা মরন হরয়চিি তখন। 
জানতাম বয অ্চতচেি হরয় যারি র্যাপােটা। চকন্তু সচতযটা হরি, তারক তখন ইরি 
করেই কষ্ট চেরত িাইচিিাম। 
 
“চজন-চফচিক্স, ব ারনা।” 
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 “র্রিা, শুনচি।” 
 
“কথাটা অ্নযোরর্ চনওনা, চকন্তু এর্ারেে প্রে বনীে পে…একটু পচের্তবন েেকাে আমাে 
জীর্রন।” 
 
“চকেকম পচের্তবন?” 
 
“ যািাচে পচের্তবন কেরত িাই আচম।” 
 
হতেম্ব েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় চিি চজন-চফচিক্স। মরন হচিি বযন বিাট বকান 
বিরিে হাত বথরক তাে পিরন্দ্ে বখিনাটা আকচস্মক বকরড় বনয়া হরয়রি। ওরক এোরর্ 
বেরখ চর্েচি আরো বর্রড় চ রয়চিি আমাে। 
 
“আমারেে েু’জরনেই নতুন করে শুরু কো উচিৎ সর্চকিু।” 
 
“রু্েরত পােচি,” আরেকটা চস ারেট ধোয় বস। “পুরোটাই চনিয়ই  যাচিরয়রিে রু্চে?” 
 
“ যাচিরয়রিে সারথ এসরর্ে বকান বিনরেন বনই।” 
 
 “আমারক বেখরত পারে না ও।” 
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“আহাম্মরকে মতন কথা র্িি না।” 
 
“ও-ই আমাে চর্রুরে বতামারক কানপড়া চেরয়রি।  ত করয়ক র্িে ধরেই চেরয় 
আসরি।” 
 
“এটা বতামাে েুি ধােণা।” 
 
“এিাড়া আে চক র্যাখযা আরি, র্রিা? তাে প্ররোিনা িাড়া বকন আমাে সারথ এোরর্ 
চর্শ্বাসঘাতকতা কেরর্ তুচম?” 
 
“নাটক বকারো না বতা। আচম শুধু  যািাচে পচের্তবরনে কথা র্রিচি। বতামাে আে 
আমাে র্নু্ধত্ব বতা র্েিারর্ না। িাইরিই একসারথ আড্ডা বেয়া যারর্।” 
 
“চকন্তু বসজরনয আর  আমারক বফান র্া বমরসজ চেরয় অ্নুমচত চনরত হরর্?” বহরস উরি 
একনা ারড় কথা র্িরত শুরু করে বস, বযন আচম থামারনাে আর ই সর্ র্রি বফিরত 
িাইরি। “র্াহ, র্াহ, র্াহ! এতচেন ধরে আচম বেরর্ এরসচি বতামাে আে আমাে র্নু্ধত্বটা 
আসরিও অ্নযেকম, বকউ এে মারে নাক  িারত পােরর্ না। েুি বেরর্চি আচম? 
আমাে মত করে বতামাে জরনয বকউ কখরনা োরর্চন, োর্রর্ও না। এটা েুরি বযও না। 
 
“চজন-চফচিক্স, চেজ-” 
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“তুচম বয এোরর্ হিাৎ করে চসোিটা চনরয় বফিরি, এটাই অ্র্াক করেরি আমারক।” 
 
“আসরি অ্রনকচেন ধরেই কথাটা বতামারক র্িরর্া র্রি োর্চিিাম।” 
 
এই কথাটা র্িা একেমই উচিৎ হয়চন আমাে। বিহাো একেম ফযাকারস হরয় যায় চজন-
চফচিরক্সে। “অ্রনকচেন ধরে মারন? চক র্িরিা এসর্?” 
 
‘এটাই সচতয।” 
 
“তাহরি এতচেন আমাে সারথ অ্চেনয় করে এরসরিা, তাই বতা? অ্যাচিচসয়া! এোরর্ 
সর্ চকিু ব ষ করে চেও না। আমাে চপরি িুচে র্চসও না, বোহাই িার ।” 
 
 “বতামাে চপরি িুচে র্সারনাে মত বতা চকিু কেচি না আচম! নাটক র্াে োও। আমারেে 
র্নু্ধত্ব আর ে মতনই থাকরর্।” 
 
“আিা, এ চর্ষরয় আমো আপাতত আে চকিু না র্চি। আসরি আজরক বকন 
এরসচিিাম আচম জারনা? শুক্রর্ারে বতামাে সারথ চথরয়টারে যাওয়াে ইরি চিি।” 
পরকট বথরক েুরটা চটরকট বর্ে করে বেখায় ও। ইউচেচপরডরসে একটা িযারজচড িিরি 
নযা নাি চথরয়টারে। “আচম িাই বসচেন তুচম আমাে সারথ যারর্। এোরর্ই নাহয় এরক 
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অ্পেরক চর্োয় র্চি * আমো? আমারেে পুেরনা র্নু্ধরত্বে খাচতরে হরিও না র্রিা না, 
চেজ।” 
 
ইতস্তত কেচিিাম। ওে সারথ বকাথাও যাওয়াে ইরি বনই আমাে। চকন্তু তখন যচে 
মানা কেতাম তাহরি খুর্ বর্চ  অ্পোধরর্াধ হরতা। সচতয র্িরত ওরক েুচডও বথরক 
বর্ে কোে জরনয বয বকান চকিু কেরত োচজ চিিাম। তাই হযা ঁর্রি বেই। 
 
োত ১০:৩০ 
 
 যাচিরয়ি র্াসায় চফেরি তারক সর্ জানাই। জর্ারর্ ও র্রি বয চজন চফচিরক্সে সারথ 
আমাে র্নু্ধরত্বে র্যাপােটা কখরনাই নাচক বর্ারেচন। 
 
“বতামাে চেরক ও বযোরর্ তাকায় বসটা পিন্দ্ না আমাে।” 
 
“চকোরর্ তাকায়?” 
 
“বযন বতামাে ওপে ওে একটা োচর্ আরি। আমাে চক মরন হয় জারনা? এখনই 
 যািাচেটা বিরড় বেয়া উচিৎ বতামাে-প্রে বনীে আর ।”। 
 
“বসটা সম্ভর্ না, র্ড় বেচে হরয় ব রি। তািাড়া আচম বতা ওরক ইরিকৃতোরর্ কষ্ট চেরত 
িাই না। ওে মত মানুষ বয কতটা প্রচতর াধপোয়ণ হরত পারে….”। 
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“বতামাে কথা শুরন মরন হরি ওরক েয় পাও।” 
 
“েরয়ে বতা চকিু বনই। েয় পারর্া বকন? ধীরে ধীরে ওে কাি বথরক েূরে সরে 
যাওয়াটাই োরিা হরর্ আমাে জরনয।” 
 
“যত তাড়াতাচড় সরে আসরর্, তত োরিা। বতামাে বপ্ররম হারু্ডুরু্ খারি ও, বসটা বতা 
বর্ারো, নাচক?” 
 
আে তকব র্াড়াইচন তখন, চকন্তু  যাচিরয়রিে ধােণা েুি। 
 
আমাে প্রচত র্াড়চত বকান আকষবণ বনই চজন-চফচিরক্সে। র্েং আমাে আঁকা িচর্গুরিা 
বর্চ  আকৃষ্ট করে ওরক। এজরনযই ওে কাি বথরক েূরে সরে আসরত িাইচি। আমারক 
চনরয় চকিুই যায় আরস না তাে। 
 
তরর্  যাচিরয়ি একটা কথা চিকই র্রিরি। ওরক েয় পাই আচম। 
 
. 
 

২.২৩ 
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ডারয়ারমরডসরক তাে অ্চফরসই খুঁরজ বপিাম। হাপবটাে সামরন একটা টুি চনরয় র্রস 
চিরিন। বর্  র্ড় একটা কারিে বফ্র্রম বঘো হাপটাে মারে বসানািী েরঙে তারেে 
সমারর্ । 
 
“খুর্ই সুন্দ্ে চজচনসটা,” র্চি আচম। 
 
মাথা নারড়ন ডারয়ারমরডস। “চকন্তু র্াজারনা খুর্ কচিন।” তােগুরিা আিরতাোরর্ স্প ব 
কেরতই অ্পূর্ব কেনবচনরত েরে উিরিা ঘেটা। “তুচম একর্াে বিষ্টা করে বেখরর্ 
নাচক?” 
 
বহরস মানা করে চেিাম। 
 
জর্ারর্ তাে মুরখ হাচস ফুটরিা। “বতামারক র্াের্াে র্চি এই আ ায় বয হয়রতা মত 
র্েিারর্ বকানচেন। সহরজ চকন্তু হাি িাড়র্ না, আর ই র্রি চেচি।” 
 
“আসরি সং ীত চর্ষরয় একেমই প্রচতো বনই আমাে। আমারেে সু্করিে চমউচজক 
চটিাে প্রথম চেনই একথা আকাে ইচিরত রু্চেরয় চেরয়চিরিন।” 
 
“আসরি বথোচপে মত সচিরতে বেরত্রও প্রচ েক চহরসরর্ কারক বর্রি চনরিা, তাে 
ওপরে অ্রনক চকিু চনেবে করে।” 
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“বস র্যাপারে বকান সরন্দ্হ বনই।” 
 
র্াইরেে কারিা হরয় আসা আকার ে চেরক তাচকরয় মাথা নাড়রিন প্ররফসে। “বমঘগুরিা 
বেখরিা না? এগুরিাে বেতরে চকন্তু তুষাে আরি।” 
 
“আমাে বতা বেরখ মরন হরি রৃ্চষ্ট হরর্।” 
 
“না, তুষাে েেরর্ আজ। আমাে কথাে ওপে েেসা কেরত পারো, গ্রীরস আমারেে 
পূর্বপুরুষরেে অ্রনরকই োখাি চিি। তুষােপাতই হরর্।” 
 
আ াতুে েৃচষ্টরত আরো চকিুেণ বমরঘে চেরক তাচকরয় বথরক আমাে চেরক নজে 
বফোরিন ডারয়ারমরডস। “বকন এরসরিা, চথও?” 
 
“এটাে জরনয।” 
 
 অ্যািরসচেরসে কচপটা তাে চেরক বিরি চেরয় র্চি। 
 
 “চক এটা?” 
 
 “ইউচেচপরডরসে বিখা একটা িযারজচড।” 
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 “বসটা বতা রু্েরতই পােচি। আমারক এটা বেখারিা বকন?” 
 
“বযন বতন িযারজচড নয়, এটাে নাম অ্যািরসচেস। একটু বেরর্ বেখুন,  যাচিরয়রিে খুন 
হর্াে পে অ্যাচিচসয়া তাে আঁকা িচর্টাে নাম চক চেরয়চিি?” 
 
“তাই বতা!” এর্ারে মরনারযা  চেরয় র্ইটাে চেরক তাকারিন ডারয়ারমরডস। “চনরজরক 
িযারজচডে নাচয়কা চহরসরর্ ফুচটরয় তুরিরি বসখারন।” মজািরিই কথাটা র্িরিন চতচন। 
 
“হরতও পারে। চকন্তু আচম এখনও রু্েরত পােচি না িযারজচড়টা চক ইচিত কেরি। 
বসজরনযই োর্িাম আপচন হয়রতা এ র্যাপারে সাহাযয কেরত পােরর্ন।” 
 
“কােণ আচম চগ্রক?” উচ্চস্বরে বহরস উিরিন ডারয়ারমরডস। “তুচম চক বেরর্রিা? সর্ 
চগ্রক িযারজচড সম্পরকব োন োচখ আচম?” 
 
“আমাে বিরয় অ্িত বর্চ ।” 
 
“বকন বয সর্াই এটা মরন করে। তাহরি বতা র্িরত হয় ইংরেজ মাত্রই ব ক্সচপয়ারেে 
সর্ েিনা মুখস্থ কো উচিৎ বতামারেে,” র্রি আমাে উরের য করুণাে একটা হাচস 
চেরিন প্ররফসে। চকন্তু বতামাে ো য োি, আমারেে বের ে মরধয এটাই পাথবকয। 
জন্মসূরত্র চগ্রক এমন সর্াই িযারজচড়গুরিা পরড়রি। এগুরিা আমারেে ঐচতরহযে অ্ং ।” 
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“তাহরি বতা কথাই বনই। আমারক চনিয়ই সাহাযয কেরত পােরর্ন। আপচন।” 
 
র্ইটা একর্াে উরটপারট বেখরিন ডারয়ারমরডস। “চক রু্েরত পােরিা না?” | 
 
“অ্যািরসচেরসে কথা না র্িাে র্যাপােটা। স্বামীে জরনয আত্মাহুচত বেয় বস। চকন্তু ব রষ 
যখন পাতািরিাক বথরক চফরে আরস, বকান কথা র্রি না।” 
 
“হুম, অ্যাচিচসয়াে মতন।” 
 
 “হযাঁ।” 
 
 “আর্ারো চজরেস কেচি, চিক চক রু্েরত পােরিা না?” 
 
“আপনাে চক মরন হরি না েুরটা ঘটনাে মরধয বকান সম্পকব আরি? অ্যািরসচেস বকন 
কথা র্রিচন ব রষ?” 
 
“বতামাে চক মরন হয়?” 
 
“রু্েরত পােচি না আসরি। হয়রতা আরর্র ে র্র ?” 
 
 “হয়রতা। বকান আরর্র ে কথা র্িরিা?” 
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 “আনন্দ্?” 
 
“আনন্দ্?” বহরস উিরি প্ররফসে। “আিা, একটা কথা র্রিা চথও। ধরো তুচম 
একজনরক োরিার্ারসা, এখন বস যচে কাপুরুরষে মতন চনরজে জায় ায় বতামারক 
মেরত র্রি, তাহরি বতামাে বকমন িা রর্? মরন হরর্ না বয বস বতামাে োরিার্াসাে 
সারথ চর্শ্বাসঘাতকতা করেরি?” 
 
“মারন আপচন র্িরত িারিন বস কষ্ট বপরয়চিি?” 
 
 “বকউ চক কখরনা বতামাে সারথ চর্শ্বাসঘাতকতা করেচন?” 
 
প্রেটা িুচেে ফিাে মত এরস চর্ধরিা আমাে রু্রক। রু্েরত পােচি বয বিহাো িাি হরয় 
উিরি। মুখ খুিরিও চকিু র্িরত পােিাম না। 
 
“জর্ার্টা আন্দ্াজ কেরত পােচি,” মুিচক বহরস র্িরিন ডারয়ারমরডস। “তাহরি…এর্াে 
র্িি, অ্যািরসচেে বকমন িা চিি?” 
 
“ো । বেতরে বেতরে োর  ফঁুসচিি বস।” 
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“হযাঁ, মাথা বনরড় আমাে সারথ সম্মচত প্রকা  কেরিন ডারয়ারমরডস। “েচর্ষযরত 
অ্যাডরমতাস আে অ্যািরসচেরসে মধযকাে সম্পকবটা বকান চেরক বমাড় চনরর্ বসটা চকন্তু 
োর্নাে চর্ষয়। কারো প্রচত েেসা উরি ব রি বসটা চফরে পাওয়াটা কচিন।” 
 
করয়ক বসরকন্ড পে মুরখে োষা চফরে বপিাম। “আে অ্যাচিচসয়া?” 
 
 “অ্যাচিচসয়া চক?” 
 
“স্বামীে কাপুরুষতাে জরনয মৃতুযে পথ বর্রি চনরত হরয়চিি অ্যািরসচেসরক। আে 
অ্যািচসয়া-” 
 
“না, অ্যাচিচসয়া মাো যায়চন…অ্িত  ােীচেকোরর্।”তাে কথায় প্রিন্ন ইচিত। “চকন্তু 
মানচসকোরর্…”। 
 
“মারন র্িরত িাইরিন বয এমন চকিু একটা হরয়রি বযটায় ওে আত্মাে মৃতুয 
ঘরটরি…ঘটনাটা ওে বর্ঁরি থাকাে সৃ্পহা বকরড় চনরয়রি।” 
 
“সম্ভর্ত।” 
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বকন বযন আমাে মনিঃপুত হরিা না র্যাখযাটা। র্ইটা হারত চনরয় প্রিরেে চেরক 
তাকািাম। অ্চনন্দ্য সুন্দ্ে একটা নােীমুচতব ব াো পারি বসখারন, মারর্বরিে বতচে। চজন-
চফচিরক্সে র্িা কথাটা মরন হরিা এসময়। 
 
“তাহরি এখন আমারেে উচিৎ হরর্ অ্যািরসচেরসে মতন অ্যাচিচসয়ারকও উোে কো।” 
 
“চিক র্রিরিা।” 
 
“আিা, আচম একটা কথা োর্চিিাম। আঁকাআঁচক হরি অ্যাচিচসয়াে মত প্রকার ে 
মাধযম। আমো বয বসই সুরযা টা করে বেই তারক?” 
 
“চকোরর্ কেরর্ বসটা?” 
 
“িচর্ আঁকরত বেই?” 
 
চর্চস্মত মরন হরিা ডারয়ারমরডসরক। পেেরণই হাত বনরড় প্রস্তার্টা নাকি করে চেরিন। 
“ইরতামরধয আটব বথোচপ বস রন বর্  করয়কর্াে অ্ং  চনরয়রি ও।” 
 
“আটব বথোচপে কথা র্িচি না আচম। তারক একা একা চনরজে মত করে আঁকাে 
সুরযা  করে বেয়া যায় চকন্তু বেতরে আটরক থাকা আরর্ গুরিা হয়রতা কযানোরস 
চিত্রাচয়ত কেরত পােরর্ বস।” 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

286 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
চকিুেণ িুপ থাকরিন ডারয়ারমরডস। োর্রিন চর্ষয়টা চনরয়। “বতামারক এ র্যাপারে ওে 
আটব বথোচপরেে সারথ কথা র্িরত হরর্। তাে সারথ পচেিয় আরি বতামাে? বোরয়না 
হাটব? ওরক োচজ কোরনাটা সহজ হরর্ না” 
 
“না, চকন্তু কথা র্রি বনর্। আপনাে অ্নুমচত আরি তাহরি?” 
 
কাঁধ োঁকারিা ডারয়ারমরডস। “তুচম যচে বোরয়নারক োচজ কোরত পারো, তাহরি বকান 
সমসযা বনই। চকন্তু আর  বথরকই সার্ধান করে চেচি। ওে পিন্দ্ হরর্ না রু্চেটা। 
একটুও না।” 
 
. 
 

২.২৪ 
 
“িমৎকাে রু্চে,” বোরয়না র্িি। 
 
“আসরিও?” চর্স্ময় ব াপন কেিাম। 
 
“হযাঁ। চকন্তু একটাই সমসযা, অ্যাচিচসয়া িচর্ আঁকরর্ না।” 
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“এতটা চনচিত হরয় র্িরিন চক করে?” 
 
চর্দ্রুরপে েচিরত নাক চেরয়  ব্দ করে বোরয়না। “কােণ অ্যাচিচসয়াে মত ফািতু 
কাউরক চনরয় আর  কাজ কচেচন আচম। এত বিষ্টা করেচি, চকন্তু চকিুরতই সাড়া বেয়চন 
বস।” 
 
“ওহ।” 
 
বোরয়নাে চপিু চপিু আটব রুরম িরি এিাম। বমরেে ওপরে েঙ িচড়রয় চিচটরয় আরি। 
বেয়ারি নানােকরমে চিত্রকমব। করয়কটা সুন্দ্ে চকন্তু বর্চ েো ই অ্দু্ভত। বোরয়নাে 
বসানািী িুি বিাট করে িটা। বজাড়া কঁুিরকই থারক সর্বো। অ্র্ য সার্বেচণক এতজন 
বোচ রক সামিারত হরি স্বোর্ িচেরত্র িাঁিারিািা োর্ আসরর্ই। আে বোচ রেে 
বর্চ েো ই চনিয়ই তাে কথা ব ারন না। অ্যাচিচসয়াও বসেকমই একজন। 
 
“আটব বথোচপরত চক আরেৌ কখরনা বকান আগ্রহ বেচখরয়রি অ্যাচিচসয়া?” 
 
“নাহ,” কথা র্িাে ফাঁরক রুরমে তাকগুরিা ব াি াি কেরি বোরয়না। “তরর্ প্রথরম 
যখন আমারেে সারথ বযা  চেরয়চিি, বেরর্চিিাম সর্াই যচে সহরযাচ তা কচে তাহরি 
হয়রতা সাড়া চেরর্। চকন্তু িুপিাপ র্রস থাকা িাড়া আে চকিুই করে না বস। একেৃচষ্টরত 
তাচকরয় থারক সামরনে সাো বপরজে চেরক। এমনচক একর্ারেে জরনয বপচিিটাও 
ওিায়চন। যাো তাও টুকটাক আঁকত, তাোও েরম যায় ওরক বেরখ।” 
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সহানুেূচতে েচিরত মাথা নাড়িাম। আটব বথোচপে উরে যই হরি বোচ রেে মরনে োর্ 
েংতুচিে মাধযরম কা রজ ফুচটরয় তুিরত সাহাযয কো, তখন চর্ষয়টা চনরয় চর্স্তাচেত 
আিাপও কেরত পাচে আমো। মানুরষে অ্র্িরতন মরনে ইরিগুরিা চকন্তু িাইরি একটা 
কা রজ চর্না প্ররোিনায় ফুচটরয় বতািা যায়। অ্র্ য কারজে র্যাপারে বথোচপরেে 
বনপুনযও র্ড় একটা েূচমকা পািন করে এরেরত্র। রুথ প্রায়ই র্িরতা বয খুর্ কম 
বথোচপরেেই েমতা আরি চনরজে সো বথরক বোচ রেে সাহাযয কোে, র্াচকো 
এটারক চনতাি সাধােণ একটা বপ া চহরসরর্ই বেরখ। আমাে মরত বোরয়না চিতীয় 
েরিই পড়রর্। বোরয়নাে চনিয়ই ধােণা অ্যাচিচসয়া তারক আমরিই চনরি না। হয়রতা 
র্যাপােটা তাে জরনয কষ্টোয়ক,”  িাে স্বে যতটা সম্ভর্ নেম করে র্িিাম। 
 
“কষ্টোয়ক?” 
 
“একজন চ ল্পী চনিয়ই অ্নযানয বোচ রেে সামরন িচর্ আঁকাে র্যাপােটা োরিাোরর্ 
বনরর্না।” 
 
“না বনয়াে চক আরি? চক এমন করেরি বস শুচন? ওে আঁকা িচর্গুরিা বেরখচি আচম। 
ওেকম আহামচে চকিু মরন হয়চন,” চর্েি করণ্ঠ র্িি বোরয়না। 
 
এতেরণ রু্েরত পােিাম বকন অ্যাচিচসয়ারক বেখরত পারে না বস। ঈষবা। 
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“বয বকউ ওেকম িচর্ আঁকরত পােরর্,” বোরয়না র্িি। “র্াস্তর্ িচর্ে মত করে বকান 
চকিু আঁকা খুর্ সহজ। চকন্তু চনজ বথরক কল্পনা করে চকিু আঁকরত র্িরিই এরেে ঘাম 
িুরট যায়।” 
 
অ্যাচিচসয়াে আঁকা িচর্গুরিাে চ ল্পমান চনরয় তাে সারথ তরকবে বকান ইরি বনই 
আমাে। “তাহরি আচম যচে ওরক আটব বথোচপ বস ন বথরক সচেরয় বনই, আপনাে 
বকান আপচত্ত থাকরর্ না?” 
 
তীক্ষ্ণ েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা বোরয়না। “না, আপচত্ত কেরর্া বকন। খুচ ই হরর্ 
র্েং।” 
 
“ধনযর্াে।” 
 
“তরর্ ওে আঁকাআঁচকে সেিারমে র্যর্স্থা আপনারকই কেরত হরর্। বতিেরঙে 
চজচনসপত্র বকনাে মত র্ারজট বনই আমাে।” 
 
. 
 

২.২৫ 
 
“একটা কাজ করে বফরিচি আচম, শুরন বর্াধহয় একটু অ্র্াকই হরর্ন।” 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

290 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
বমরেে চেক বথরক মুখ তুিি না অ্যাচিচসয়া। 
 
আচম কথা িাচিরয় ব িাম। “বসারহারত চ রয়চিিাম একটা কারজ। বসখারন আপনাে 
পুেরনা  যািাচেটা বেরখ আে চনরজরক থামারত পাচেচন। মযারনজাে চনরজ আগ্রহ করে 
আমারক আপনাে আঁকা সর্ িচর্ বেচখরয়রি। চতচন বতা আপনাে পুেরনা র্নু্ধ বর্াধহয়। 
চম. চজন-চফচিক্স মাচটবন?” 
 
বকান উত্তে এরিা না এর্ারেও। 
 
“আ া কচে আপচন র্যাপােটায় চকিু মরন করেনচন। আপনাে র্যচি ত চর্ষরয় নাক 
 িাচি না চকন্তু। তরর্ আপনাে সারথ প্রথরম কথা র্রি চনরিই বর্াধহয় োরিা 
কেতাম।” 
 
মরন হরি বযন বকান মূচতবে সারথ কথা র্িচি। 
 
“আপনাে চকিু বপইচন্টং আর  বেচখচন আচম, বসগুরিাও বেখিাম কািরক। একটা 
আপনাে মা’ে েুঘবটনা চনরয় আঁকা, আরেকটা আপনাে ফুচপ চিচডয়া বোজরক চনরয়।” 
 
এর্ারে মাথা তুরি আমাে চেরক তাকারিা অ্যাচিচসয়া। তাে বিারখ আর  কখরনা এেকম 
অ্চের্যচি বখিা কেরত বেচখচন। চর্দ্রূপ? 
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“আপনাে বথোচপে চহরসরর্ স্বাোচর্কোরর্ই িচর্গুরিাে র্যাপারে বকৌতূহি চিি 
আমাে। চকন্তু আচম যচে আপনারক না-ও চিনতাম, তরু্ও িচর্গুরিা বেরখ অ্চেেূত হতাম 
চনচিত। আচম বকান চ ল্প-চর্ ােে নই, চকন্তু আপনাে বপইচন্টংগুরিাে চ ল্পমান চনরয় 
আমাে বকান সরন্দ্হ বনই।” 
 
বিাখ নাচমরয় চনি অ্যাচিচসয়া। আগ্রহ হাচেরয় বফিরি। 
 
“তরর্ চকিু চজচনস একটু অ্দু্ভত বির রি আমাে কারি,” দ্রুত র্িিাম। “বযমন আপনাে 
মা’ে েুঘবটনাে বপইচন্টংটায় আপচন ইরি করেই চনরজরক আঁরকনচন। চকন্তু েুঘবটনাে 
সময় আপচনও বতা  াচড়রতই চিরিন।” 
 
বকান প্রচতচক্রয়া বনই। 
 
“আিা, এে কােণটা চিক চক হরত পারে? আপচন হয়রতা চনরজরক বপইচন্টংরয় না বেরখ 
এটা বর্াোরত বিরয়রিন বয িযারজচডটা শুধুমাত্র আপনাে মারয়ে? কােণ চতচন মাো 
চ রয়চিরিন? চকন্তু  াচড়রত বতা তখন বিাট্ট একটা বমরয়ও চিি। েুঘবটনাটা তাে মরন চক 
প্রোর্ বফরিচিি, হয়রতা বসটা বকউ রু্েরত িায়চন বস মুহূরতব, নাচক?” 
 
আর্ারো আমাে চেরক তাকারিা অ্যাচিচসয়া। এর্ারে তাে েৃচষ্টরত বকৌতূহি। চিক পরথই 
এর াচি। 
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 “চজন-চফচিক্সরক আচম আপনাে অ্যািরসচেস িচর্টাে র্যাপারেও চকিু প্রে করেচিিাম। 
আসরি আত্মপ্রচতকৃচতটা আঁকাে কােণ জানরত িাচিিাম। তখন উচন র্িরিন এটা 
পড়রত।” 
 
 অ্যািরসচেস নাটরকে কচপটা বর্ে করে কচফ বটচর্রি োখিাম। ওটাে চেরক তাকারিা 
অ্যাচিচসয়া। 
 
“ও কথা র্িরি না বকন?’-নাটরকে ব ষ অ্রে চজরেস করে অ্যাডরমতাস। আচমও 
আপনারক একই প্রে কেচি, অ্যাচিচসয়া। চক এমন ঘরটরি বযটা র্িরত পােরিন না 
আপচন? বকন মুখ র্ন্ধ বেরখরিন?” 
 
বিাখ র্ন্ধ করে বফিরিা অ্যাচিচসয়া। আমারক েৃচষ্টে আড়াি কেরত িাইরি। তাে জরনয 
আজরকে মতন করথাপকথরনে এখারনই সমাচপ্ত। বপিরনে বেয়ারি বোিারনা ঘচড়টাে 
চেরক তাকািাম। বস রনে সময়ও ব ষ হরত িরিরি। আে েুই চমচনট র্াচক। 
 
তরর্ তুরুরপে তাসটা এতেণ অ্র্চধ িুচকরয় বেরখচিিাম। বেতরে বেতরে নােবাস 
িা রিও যতটা সম্ভর্ স্বাোচর্ক স্বরে র্িিাম, “চজন চফচিক্স একটা পোম ব চেরয়রিন। 
আমাে কারিও পোম বটা োরিাই মরন হরয়রি। তাে মরত আপনারক িচর্ আঁকরত বেয়া 
উচিৎ। আঁকরর্ন? িাইরি আপনাে জরনয আিাো ঘরেে র্যর্স্থাও করে বেয়া যারর্।” 
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 বিাখ খুিি অ্যাচিচসয়া। চর্স্ময় ফুরটরি বিহাোয়। বেরখ মরন হরি একটা র্াচ্চা বমরয়ে 
চেরক তাচকরয় আচি। তাে চনষ্পাপ িাহচনরত সরন্দ্হ র্া ঘৃণাে বকান িায়া বনই। হিাৎ 
করেই তারক র্ড় বর্চ  জীর্ি মরন হরি। 
 
“এ চর্ষরয় প্ররফসে ডারয়ারমরডরসে সারথ কথা হরয়রি আমাে, চতচন আপচত্ত করেনচন। 
বোরয়নাও োচজ। র্ি এখন পুরোপুচে আপনাে বকারটব, অ্যাচিচসয়া। চক মরন হরি 
আপনাে? আঁকরর্ন?” 
 
অ্রপো কেরত িা িাম। আমাে চেরক একমরন তাচকরয়ই আরি অ্যাচিচসয়া। 
 
এেপে হিাৎ করেই যা িাইচিিাম বসটা বপরয় ব িাম, অ্র্র রষ। তাে এই প্রচতচক্রয়াে 
অ্থব চিক পরথই এর াচি আচম। 
 
খুর্ই সামানয একটা প্রচতচক্রয়া, চকন্তু এে প্রোর্ চর্স্তে। 
 
 হাচস ফুরটরি অ্যাচিচসয়াে বিাঁরট। 
 

২.২৬ 
 
বগ্রারেে সর্রিরয়  েম জায় াটা হরি কযাচন্টন। বেয়াি জুরড় অ্রনকগুরিা বেচডরয়টে, 
তাই ওখানকাে বর্ঞ্চগুরিাই েখি হরয় যায় প্রথরম। িারঞ্চ চেড়টা হয় সর্রিরয় বর্চ । 
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োফ আে বোচ ো পা াপাচ  র্রস খায়। এসময়। ডাইনারেে বিাকরেেও র্যস্ত সময় 
কারট বহ-হট্টর ারিে মারে। তািাড়া ইউচনরটে সর্ বোচ  এক জায় ায় জরড়া হওয়ারত 
সর্সময় সতকবও থাকরত হয়। 
 
আজ েুইজন কযাচেচর্য়ান মচহিা হাচসমুরখ ডাইনারেে োচয়ত্ব পািন কেরি। কথা র্িাে 
ফাঁরক ফাঁরক সর্াে পারত চফ  অ্যান্ড চিপস র্া চিরকন কাচে তুরি চেরি েে হারত। 
খার্ােগুরিা বখরত বযমনই বহাক না বকন,  ন্ধ সুন্দ্ে। আচম চফ -অ্যান্ড-চিপস চনিাম, 
অ্চেেতায় র্রি এটাে স্বােই তুিনামূিক োরিা হর্াে কথা। খার্াে চনরয় আসাে পরথ 
এচিফরক বেখিাম সািপাি চনরয় একটা বটচর্ি েখি করে র্রসরি। র্োর্রেে মতনই 
খার্ারেে মান চনরয় হাজােটা অ্চেরযা  তারেে। 
 
“এই ফািতু খার্াে  িা চেরয় নামরর্ না আমাে।”সামরন বথরক বি সচেরয় চেি এচিফ। 
 
তাে ডান পার  র্রস থাকা আরেকজন বোচ  সারথ সারথ বি-টা চনরজে চেরক বটরন 
বনয়াে বিষ্টা কেরতই বর্িাচেে মাথায়  াট্টা র্চসরয় চেি বস। 
 
“বিাঁিা বকাথাকাে!” চিচিরয় উিরিা পেেরণই। “হাত সো।” 
 
আ পার ে সর্াই বহরস উিরিা েৃ যটা বেরখ। নতুন উরেযারম খার্ারেে ওপে োঁচপরয় 
পড়রিা এচিফ। 
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রুরমে একেম বপিন চেরক একা একটা বটচর্রি র্রসরি অ্যাচিচসয়া। সামরন োখা 
খার্ােগুরিাে প্রচত চর্নু্দ্মাত্র আগ্রহ বনই তাে। মারে মারে মারিে টুকরোটা চনরয় 
আনমরন নাড়ািাড়া কেরি, চকন্তু একর্ােও মুরখ তুিি না। োর্িাম তাে সারথ চ রয় 
র্চস, পেেরণই র্াচতি করে চেিাম চিিাটা। যচে আমাে চেরক তাকারতা, তাহরি 
যাওয়াে কথা োর্তাম। চকন্তু ইরি করে বিাখ নাচমরয় বেরখরি বস, আ পার ে বকান 
চকিু প্রচত আগ্রহ বনই। এখন তারক ঘটারনাটা একেমই উচিৎ হরর্ না। তাই বোচ রেে 
বথরক চকিুটা েূেত্ব র্জায় বেরখ একটা বটচর্রিে ব ষমাথায় র্রস খার্াে বখরত শুরু 
কেিাম। স্বােহীন মািটা বকর্িই মুরখ চেরয়চি এমন সময় আমাে পার  এরস র্সরিা 
বকউ একজন। 
 
চক্রচেয়ান। 
 
অ্র্াক হরিও মুরখ চকিু র্িিাম না। 
 
 “চিক আরিা?” মাথা বনরড় চজরেস কেরিা বস। 
 
“হযাঁ, তুচম?”। 
 
জর্ার্ না চেরয় বেট বথরক চকিুটা োত আে তেকাচে মুরখ িািান করে চেি 
চক্রচেয়ান। “তুচম নাচক অ্যাচিচসয়ারক িচর্ আঁকাে র্রন্দ্ার্স্ত করে চেি?” মুখেচতব 
খার্াে চনরয়ই কথা র্িরি বস। 
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“র্াহ, ইরতামরধয বজরনও ব রিা বেখচি।” 
 
“বিাট জায় ায় খর্ে তাড়াতাচড় িড়ায়। রু্চেটা আসরিও বতামাে নাচক?” 
 
“হযাঁ। ওে জরনয োরিা হরর্ র্যাপােটা।” 
 
 সরন্দ্হ ফুটরিা চক্রচেয়ারনে বিহাোয়। “সার্ধারন, র্নু্ধ।” 
 
“সতকব কোে জরনয ধনযর্াে। চকন্তু এত সার্ধানতাে চকিু বনই আসরি।” 
 
“না, এমচন র্িিাম। র্ডবােিাইন বোচ রেে আিাো একটা আকষবণ থারক, রু্চে আচম 
র্যাপােটা। এরেরত্রও বতমনটাই হরি, তুচম ধেরত পােরি না।” 
 
“অ্যাচিচসয়া আমারক বপ্ররমে ফাঁরে বফিরর্ না, চক্রচেয়ান।” 
 
বহরস উিরিা বস। “আমাে ধােণা ইরতামরধয ফাঁরে জচড়রয় পরড়রি তুচম। যা িারি 
বসটাই তুরি চেি হারত।” 
 
“ওে মানচসক স্বারস্থযে উন্নচতে জরনয যা েেকাে বসটাই কেচি আচম। েুরটাে মরধয 
পাথবকয আরি।” 
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“তাে চক েেকাে বসটা তুচম চক করে জানরি? একটু মাত্রাচতচেি গুেত্ব চেরয় বফিরিা 
না? এখারন চকন্তু অ্যাচিচসয়া বোচ , তুচম নও।” 
 
 ো  িুরকারনাে জরনয ঘচড়ে চেরক তাকািাম। “বযরত হরর্ আমারক।” 
 
বি হারত চনরয় উরি োঁড়ািাম। বহঁরট িরি যাচি এসময় বপিন বথরক ডাক চেি 
চক্রচেয়ান। “বতামাে এই োরিামানুচষে এক কচড় োম বনই ওে কারি। আমাে কথা 
চমচিরয় চনও পরে।” 
 
প্রিণ্ড চর্েি হিাম কথাগুরিা শুরন। সাোচেন আে বমজাজ োরিা হরিা না। 
 
*** 
 
চডউচট ব রষ বগ্রাে বথরক বর্চেরয় োস্তাে ব ষ মাথায় বিাট বোকানটায় িরি ব িাম 
চস ারেট চকনরত। চর্ি চমচটরয় একটা চস ারেট ধচেরয় িম্বা টান চেিাম। মাথায় 
চক্রচেয়ারনে র্িা কথাগুরিা ঘুেপাক খারি। র্ডবােিাইন বোচ রেে আিাো একটা 
আকষবণ থারক। 
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আসরিও চক অ্যাচিচসয়াে প্রচত আকষবণ অ্নুের্ কচে আচম? ওে মুরখ সতযটা শুরনই 
চর্েি হরয়চিিাম? চক্রচেয়ান অ্িত এমনটাই োরর্, ডারয়ারমরডসও চনিয়ই সরন্দ্হ 
করেরিন। তারেে ধােণাই চিক? 
 
বর্  চকিুেণ আপনমরন চিিা কোে পে রু্েিাম তাো েুি োর্রি। অ্যাচিচসয়ারক 
সাহাযয কেরত িাই আচম, এে বর্চ  চকিু না। সর্সময়ই তাে বথরক চনচেবষ্ট একটা েূেত্ব 
র্জায় বেরখচি বপ াোচেরত্বে খাচতরে। েেকাে হরি আরো সতকব থাকরর্া এখন বথরক। 
 
(চকন্তু েুি বেরর্চিিাম আচম। যচেও চনরজে কারি স্বীকাে কেরত োচজ চিিাম না 
র্যাপােটা। র্ড্ড বেচে হরয় ব চিি ততচেরন।) 
 
*** 
 
চজন-চফচিরক্সে সারথ কথা র্িাে জরনয বফান চেিাম  যািাচেরত। অ্যাচিচসয়াে িচর্ 
আঁকাে সেিামগুরিা এখন বকাথায় আরি তা জানরত িাইিাম। “সর্ চক বোরেরজ 
োখা?” 
 
“না, আসরি,” চকিুেণ িুপ থাকাে পে জর্ার্ চেি বস। “আমাে কারিই আরি 
ওগুরিা।” 
 
“আপনাে কারি?” 
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“হযাঁ। চর্িারেে পে ওে েুচডও বথরক সর্চকিু চনরয় এরসচি আচম। বযগুরিা জরুচে মরন 
হরয়রি, সর্ই বেরখ চেরয়চি। ওে পেরন অ্রনকগুরিা বস্কি, বনাটরু্ক, বতিেঙ-এসর্ 
আেচক। ওে হরয় সংেেন কেচি র্িরত পারেন।” 
 
“খুর্ োরিা কাজ কেরিন।” 
 
“তাহরি আমাে পোম ব মরন ধরেরি আপনাে? অ্যাচিচসয়ারক িচর্ আঁকাে সুরযা  করে 
চেরিন?” 
 
“হযাঁ। তরর্ আরেৌ চকিু হরর্ চক না বসটা সময়ই র্রি চেরর্।” 
 
“চকিু না চকিু বতা জানা যারর্ই। তরর্ আমাে একটা অ্নুরোধ আরি।” 
 
“চক?” 
 
“ও যচে চকিু আঁরক, আমারক অ্র্ যই বেখারর্ন।” 
 
তাে করণ্ঠ অ্দু্ভত একটা আকুচত। বোেরুরম যরত্নে সারথ োখা অ্যাচিচসয়াে িচর্গুরিাে 
কথা মরন হরিা আমাে। ওগুরিা চক আসরি অ্যাচিচসয়াে জরনয সংেেণ কেরি বস, 
নাচক চনরজে জরনয? 
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“আপচন চক একটু কষ্ট করে চজচনসগুরিা বগ্রারে চেরয় বযরত পােরর্ন?” চজরেস 
কেিাম। “সমসযা হরর্?” 
 
“ইরয়, মারন-” তাে করণ্ঠে চিধাচিত োর্টা রু্েরত কষ্ট হরিা না আমাে। 
 
“নাচক আচম এরস চনরয় ব রিই সুচর্ধা?” তারক এ যাত্রা র্াঁচিরয় চেিাম। 
 
“হযাঁ, হযাঁ, বসটাই োরিা হরর্ র্েং?” 
 
এখারন এরস অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা কেরত েয় পারি চজন-চফচিক্স। বকন? চক 
ঘরটচিি তারেে মারে? 
 
চকরসে মুরখামুচখ হরত এত েয় তাে? 
 
. 
 

২.২৭ 
 
“বতামাে র্ান্ধর্ীে সারথ কখন বেখা কেরর্?” চজরেস কেিাম। 
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“সাতটাে সময়, চেহারসবরিে পে।” আমাে হারত কচফে কাপটা তুরি চেি কযাচথ। “ওে 
নাম চনরকাি। েুরি ব রিা বর্াধহয়?” 
 
“ওহ হযাঁ,” হাই তুরি র্িিাম। 
 
বিাখ পাচকরয় আমাে চেরক তাকারিা কযাচথ। “আমাে সর্রিরয় কারিে র্নু্ধরেে একজন 
হরি চনরকাি। আে তুচম তাে নাম েুরি ব রি? ওে পাচটবরতও বতা চ রয়চিরি!” 
 
“আরে র্ার্া, মরন আরি বতা আমাে। শুধু নামটাই একটু েুরি চ রয়চিিাম। আিা যাও, 
আে েুিরর্া না।” 
 
 “আরো  াঁজা খাও,” মাথা োঁচকরয় র্িি কযাচথ। “আচম ব াসরি যাই, বেচে হরয় যারর্ 
নাহরি।”োন্নাঘে বথরক বর্চেরয় ব ি বস। 
 
আপনমরনই বহরস উিিাম। 
 
সন্ধযা সাতটাে সময়ই সর্ বহস্তরনস্ত হরয় যারর্। 
 
*** 
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সাতটা র্াজাে পরনরো চমচনট আর  আচম কযাচথে চেহাসবাি হরিে সামরন এরস উপচস্থত 
হিাম। নেীে পা  চেরয় হাঁটরত োরিাই িা চিি। 
 
ইরি করেই একটু েূরে র্রসচি, তরর্ এখান বথরক েেজাটা চিকই বেখা যায়। আপাতত 
মুখ ঘুচেরয় বেরখচি, যারত কযাচথ আর  বর্ে হরিও যারত আমারক বেখরত না পায়। 
চকিুেণ পেপে অ্র্ য েেজাে চেরক আপনা বথরকই বিাখ িরি যারি। এখন অ্র্চধ 
বকউ বর্ে হয়চন। 
 
সাতটা পাঁরিে সময় অ্র্র রষ খুিি েেজাটা। হাচসিাট্টাে  ব্দ শুনরত বপিাম। 
অ্চেরনতা অ্চেরনত্রীো বর্ে হরয় আসরি েিরর্ঁরধ। চতনজন, িােজরনে েিগুরিা কথা 
র্িরত র্িরত একসময় েূরে চমচিরয় ব ি। চকন্তু কযাচথ চিিনা তারেে মারে। 
 
আরো পাঁি চমচনট িরি ব ি। ে  চমচনট। ধীরে ধীরে বিাকজরনে সংখযা কমরত কমরত 
একসময় একেম ফাঁকা হরয় ব ি জায় াটা। চনিয়ই আচম আসাে আর ই বর্চেরয় 
ব রি বস। নাচক এখারন আরসইচন? 
 
চেহারসবরি আসাে র্যাপারে চমরথয র্রিচিি সকারি? 
 
উরি োঁচড়রয় প্ররর্ পরথে চেরক এচ রয় ব িাম। আমারক চনচিত হরতই হরর্। যচে ওে 
বিারখ পরড় যাই, তখন চক র্িরর্া? চক িুরতা চের্ এখারন আসাে? ওরক সােপ্রাইজ 
চেরত এরসচি? হযাঁ, এেকম চকিুই র্িরত হরর্। েুই র্ান্ধর্ীরক চডনারে চনরয় বযরত িাই 
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আচম-এটা শুনরি চনিয়ই আে চকিু সরন্দ্হ কেরর্ না। কযাচথ অ্র্ য এচড়রয় বযরত 
িাইরর্। র্িরর্ বয চনরকাি অ্সুস্থ অ্থর্া চনরকাি ব ষ মুহূরতব মানা করে চেরয়রি। তখন 
বেখা যারর্ র্াচকটা সন্ধযা অ্স্বচস্ত চনরয় কাটারর্া েু’জন। েীঘব নীের্তাই হরর্ আমারেে 
একমাত্র সচি। 
 
েেজাে কারি বপৌঁরি ব চি। চকিুেণ ইতস্তত করে মন বথরক সর্ চিধা বেরে বফিিাম। 
যা হওয়াে হরর্। েেজা খুরি পা োখিাম বেতরে। 
 
 একটা সযাঁতরসঁরত  ন্ধ এরস িা রিা নারক। কংচক্ররটে ওপরে বকান কারপবট র্া 
ওয়ািরপপারেে র্ািাই বনই। কযাচথরেে চেহাসবাি হয় এই োিারনে িাে তিায়। চিফট 
বনই, তাই বহঁরটই উিরত হয় প্রচতচেন। অ্রনকর্াে এ চনরয় অ্চেরযা ও করেরি কযাচথ। 
সরর্ বোতিাে চসঁচড়রত পা চেরত যারর্া এ সময় ওপে তিা বথরক একটা পচেচিত 
কণ্ঠস্বে শুনরত বপিাম। বফারন কথা র্িরি কযাচথ: 
 
“আচম জাচন র্ার্া…খুর্ বর্চ েণ িা রর্ না আে। র্াই।” 
 
জরম ব চি আচম। আে চকিুেরণে মরধয মুরখামুচখ হরয় যারর্া ওে সারথ। একেম ব ষ 
মুহূরতব হুঁ  চফরে বপিাম। িাচফরয় চনরি বনরম ডানচেরক সরে যাওয়া মাত্র আমারক পা  
কাচটরয় িরি ব ি কযাচথ। বসাজা েেজাে চেরক হাঁটা চেরয়রি। তাড়াহুরড়া না থাকরি 
আমারক অ্র্ যই বিারখ পড়রতা তাে। 
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আচমও দ্রুত র্াইরে বর্চেরয় এিাম। চিরজে উরের য প্রায় বেৌড়ারি এখন কযাচথ। চনচেবষ্ট 
েূেত্ব বথরক ওে চপিু চনিাম। তরর্ িােপার  চেড় থাকায় খুর্ একটা সমসযা হরি না। 
 
চিজ পাে হরয় বমরিারেি বে রনে চেরক পা িািারিা কযাচথ। হাঁটাে ফাঁরক ফাঁরক 
োর্চি বয বকান বিরন িড়রর্। চকন্তু বমরিারেরি উিরিা না ও। র্েং বসাজা বহঁরট 
বে রনে অ্নয পা  চেরয় বর্চেরয় এরিা। িাচেং ক্রস বোরডে চেরক হাঁটরি এখন। চপিু 
চনিাম। একসময় িাচেং ক্রস বোড পাে হরয় বসারহাে কািাকাচি বপৌঁরি ব িাম হাঁটরত 
হাঁটরত। এখানকাে োস্তাগুরিা তুিনামূিক সরু। বর্  করয়কর্াে ডারন-র্ারম বমাড় চনি 
কযাচথ। এেপে অ্কস্মাৎ বথরম ব ি বিচক্সংটন চস্ট্রট বিৌোস্তায়। কারো জরনয অ্রপো 
কেরি। 
 
এখারনই তাহরি বেখা করে তাো। োরিা একটা জায় া বর্রি চনরয়রি। িােপার  চেড় 
থারক সর্সময়, কারো বিারখ পড়রর্ না। উপায়িে না বেরখ োস্তাে পার ে একটা পারর্ 
িুরক পড়িাম। র্াে কাউন্টারেে সামরন োঁড়ারি কযাচথরক স্পষ্ট বেখা যায়। োচড়ওয়ািা 
র্ােরটন্ডাে ভ্রু উঁিু করে তাকারি আমাে চেরক। “চক িা রর্?” 
 
“চ রনস। এক বপ ।” 
 
হাই তুরি কাউন্টারেে অ্নয পা  বথরক একটা গ্লাস এরন আমাে সামরন োখরিা বস। 
কযাচথ যচে সোসচে এচেরক তাকায়, তরু্ও জানািাে ফাঁক  রি আমারক বেখরত পারর্ 
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না। চকিুেণ পে আসরিও তাকারিা বস। হৃৎস্পন্দ্ন দ্রুত হরয় ব ি আমাে। চকন্তু না, 
ধো পরড় যাইচন। বিাখ চফচেরয় চনরয়রি কযাচথ। 
 
পাঁি চমচনট িরি ব ি। এখনও অ্রপো কেরি কযাচথ। আচম গ্লাসটা নাড়ািাড়া করে 
িরিচি একমরন। আসরত বেচে কেরি বিাকটা। কযাচথে বতা এেকমটা পিন্দ্ কোে 
কথা নয়। কারো জরনয সিোিে অ্রপো করেনা বস। যচেও বর্চ েো  বেরত্র চনরজই 
বেচে করে। চর্েচিে িাপ বেখরত পাচি ওে বিহাোয়, র্াের্াে ঘচড়ে চেরক তাকারি। 
 
এসময় একটা বিাক োস্তা পাে হরয় তাে চেরক এর ারত িা রিা। করয়ক বসরকরন্ডই 
তারক বমরপ বফিিাম। িওড়া িাচত, কাঁধ অ্র্চধ বনরম এরসরি বসানািী িুি। এই 
চর্ষয়টা অ্র্াক কেরিা আমারক, কযাচথ সাধােণত কারিা িুরিে পুরুষরেে পিন্দ্ করে, 
আমাে মতন। হয়রতা এই চর্ষরয়ও চমরথয র্রিরি। 
 
চকন্তু বিাকটা ওে পা  কাচটরয় িরি ব ি। তাে চেরক চফরেও তাকারিা না কযাচথ। দ্রুত 
েৃচষ্টে আড়াি হরয় ব ি বস। তাহরি এই বিাকটা না। কযাচথ আে আমাে মরন হয়রতা 
একই চিিা ঘুেপাক খারি এখন, আজরক আে আসরর্ না বস। 
 
চিক এসময় ওে মুরখ হাচস ফুটরিা, কাউরক বেরখরি চনিয়ই। োস্তাে অ্নযপার  কারো 
উরের য হাত নাড়রি এখন। অ্র্র রষ, োর্িাম আচম, এরসরি তাহরি। ঘাড় সামরন 
র্াচড়রয় বেখাে বিষ্টা কেিাম বিাকটারক। 
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চকন্তু আমারক অ্র্াক করে চেরয় র্িে চতচের ে এক স্বণবরক ী এচ রয় ব ি ব ি ওে 
চেরক। পেরনে স্কাটবটা অ্চতচেি খারটা, বিহাো আকষবণীয়ই র্িা িরি। তারক চিনরত 
অ্র্ য বকান সমসযা হরিা না আমাে। চনরকাি। এরক অ্পেরক জচড়রয় ধেরিা েুই 
র্ান্ধর্ী। এেপে হাত ধরে হাসরত হাসরত হাঁটা চেি ওপে চেরক। 
 
অ্থবাৎ কযাচথ সতযটাই র্রিচিি আমারক। চকন্তু অ্র্াক কো চর্ষয় হরি, সতযটা বজরন 
আশ্বস্ত হর্াে পচের্রতব উচিগ্ন হরয় উিিাম। না উচিগ্ন না, আসরি হতা  হরয়চি। 
 
এেকমটা বতা হর্াে কথা চিি না! 
 
. 
 

২.২৮ 
 
“বতামাে কারি বকমন িা রি অ্যাচিচসয়া? অ্রনক আরিা না? পিন্দ্ হরয়রি?” 
 
বগ্রারেে নতুন েুচডও রুমটা  রর্বে সারথ বেখারি ইউচে। নাসব বে রনে পার ে 
অ্র্যর্হৃত খাচি রুমটা বয েুচডও চহরসরর্ র্যর্হাে কো বযরত পারে, এই রু্চেটা তাে 
মাথা বথরকই বর্চেরয়চিি। আচমও আপচত্ত কচেচন। অ্িত বোরয়নাে আটব বথোচপ রুরমে 
বিরয় অ্রনক োরিা জায় াটা। ওখারন থাকরি বস চনচিত বকান না বকান িুরতায় 
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জ্বািাতন কেরত অ্যাচিচসয়ারক। এখারন বস চনরজে মত করে আঁকাআঁচক কেরত পােরর্, 
বকউ চর্েি কেরর্ না। 
 
ঘরেে িােপার  নজে রু্িারিা অ্যাচিচসয়া। তাে ইরজিটা জানািাে পার  র্সারনা হরয়রি 
কােণ ওখারন অ্ল্প হরিও প্রাকৃচতক আরিা পারর্। েংগুরিা বটচর্রিে ওপে সুন্দ্ে করে 
সাচজরয় োখা। অ্যাচিচসয়া বসচেরক এর ারি আমাে উরের য বিাখ চটপরিা ইউচে। ব াটা 
র্যাপােটায় তাে উৎসাহই সর্রিরয় বর্চ । বসজরনয আচম আসরিও কৃতে। বস না 
থাকরি এতচকিুে র্রন্দ্ার্স্ত কেরত বর্  বপরত হরতা। তািাড়া বোচ রেে মরধয সর্রিরয় 
জনচপ্রয় োফও বস, তাই তারক হাত কেরত পাোটা বয কারো জরনয সুচর্ধাজনক। 
“আমাে পে বথরক শুেকামনা েইরিা। এর্ারে আপচন সামিান তাহরি,” র্রি হাচসমুরখ 
েেজা র্ন্ধ করে বর্চেরয় ব ি বস। তরর্ অ্যাচিচসয়াে এসরর্ে চেরক বকান মরনারযা  
বনই। 
 
চনরজে েুচনয়ায় হাচেরয় ব রি বস। চমচষ্ট একটা হাচস মুরখ ফুচটরয় একমরন েংগুরিা 
বেখরি। কারিা তুচিগুরিাে  ারয় এমনোরর্ হাত রু্িারি বযন বপ্রচমরকে বেয়া ফুি। 
চতনটা েরঙে চটউর্ আিাো কেরিা অ্যাচিচসয়া-প্রুচসয়ান ি, ইচন্ডয়ান ইরয়রিা আে 
কযাডচময়াম বেড। এেপে ইরজরি আটকারনা ফাঁকা কযানোসটাে চেরক ঘুরে োঁড়ারিা, 
োর্রি চকিু একটা। েীঘব একটা সময় মূচতবে মত োঁচড়রয় থাকরিা ওখারনই, বযন একটা 
বঘাে বপরয় র্রসরি। তাে  েীেটা এখারন থাকরিও মন চনিয়ই উরড় বর্ড়ারি স্বরপ্নে 
জ রত, বয স্বরপ্নে জ রত বকর্ি েরঙে িড়ািচড়। হিাৎ করেই বযন বঘাে বকরট যায় 
অ্যাচিচসয়াে, বটচর্রিে চেরক চফরে একটা পযারিরট চকিুটা সাো েঙ চনরয় তাে মরধয 
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সামানয একটু িাি েঙ িািি। একটা তুচি চেরয় েংগুরিা বম ারত হরি তারক। কােণ 
ধাোরিা সর্ সেিাম আর ই সচেরয় বফিা হরয়রি, পযারিট নাইফগুরিাও। 
 
তুচিরত িাি েঙ বমরখ সাো কযানোরসে চিক মােখারন একটা ো  বেয় অ্যাচিচসয়া। 
এেপে এক মুহূতব তাচকরয় বথরক আরেকটা ো  চেি পার । আরেকটা। চকিুেরণে 
মরধয র্যস্ত হরয় পড়রিা িচর্ আঁকায়। বকান জড়তা র্া অ্স্বচস্তে র্ািাই বনই তাে মারে। 
একমরন এরকই িরিরি। বযন এই কাজটাে জরনযই জন্ম হরয়চিি অ্যাচিচসয়া 
বর্রেনসরনে। েূে বথরক েৃ যটা বেখরত িা িাম আচম। 
 
পুরোটা সময় িুপ থাকিাম,  ব্দ করে শ্বাস বফিরতও েয় হচিি। র্াের্াে মরন হচিি 
এই সময়টুকু একািই অ্যাচিচসয়াে র্যচি ত, এখারন আমাে বকান স্থান বনই। তরর্ 
আমাে উপচস্থচত চনরয় তাে বকান আপচত্ত বনই। করয়কর্াে বতা ঘাড় ঘুচেরয় বেরখরি 
আচম আচি চক না। 
 
বসই সময়গুরিায় মরন হচিি আমাে অ্চের্যচি খুর্ োরিা করে পযবরর্েণ কেরি বস। 
 
কােণটাও রু্রে ব িাম খুর্ চ ঘ্রই। 
 
*** 
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পের্তবী করয়কচেরন িচর্টা ধীরে ধীরে রূপ চনরত শুরু করে, শুরুে চেরক অ্র্ য বর্াো 
যাচিি না বয চক আঁকরি বস। চকন্তু করয়কচেন র্ারে বসই চর্ভ্রাচিও েূে হরয় ব ি। 
চনখুঁতোরর্ কযানোরস ফুরট উিরি সর্চকিু। 
 
একটা িাি ইরটে োিান এঁরকরি অ্যাচিচসয়া, বেখরিই বগ্রারেে কথা মরন হরর্ বয 
কারো। চকন্তু কযানোরসে হাসপাতািটায় আগুন ধরে চ রয়রি। আে বসই আগুরনে 
বিচিহান চ খাে বেতে বথরক বর্চেরয় আসরি একজন পুরুষ আে একজন নােী। িাি 
িুি বেরখই স্পষ্ট বর্াো যারি বয নােীচট অ্যাচিচসয়া। এর্ং তারক বকারি করে ধরে 
োখা মানুষটা আে বকউ নয়, আচম। আগুন প্রায় আমাে পারয়ে কাি অ্র্চধ বপৌঁরি 
ব রি। 
 
তরর্ খুর্ োরিা করে বেখরি মরন প্রে জা রত পারে বয অ্যাচিচসয়ারক চক আসরিও 
উোে কেচি আচম, নাচক আগুরন বফরি চেরত উেযত হরয়চি? 
 
. 
 

২.২৯ 
 
“এটা বকমন কথা! এখারন বর্  করয়ক র্িে ধরে আসা যাওয়া কেচি আচম। বকউ বতা 
কখরনা র্রিচন বয আসাে আর  বফান কেরত হরর্। এোরর্ অ্রপো কো সম্ভর্ নয় 
আমাে পরে। অ্রনক কাজ বফরি এরসচি।” 
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 চেচসপ ন বডরস্কে কারি োঁচড়রয় এোরর্ তােস্বরে অ্চেরযা  করেই িরিরি এক 
মচহিা। কথা শুরন মরন হরি আরমচেকান। বেফাচন অ্র্ য তারক র্াের্াে বর্াোরনাে 
বিষ্টা কেরি। র্ােচর্ বহিমানরক চিনরত আমাে বকান অ্সুচর্রধ হরিা না,  যাচিরয়ি খুন 
হর্াে পে বপপাে-চটচেরত অ্হেহ বেখা বযত তারক। ঘটনাে োরত বস-ই প্রথম বফান 
করে পুচি রক। 
 
র্াচর্বে র্য়স পঁয়ষচট্টে আর পার , িুি বসানািী। েূে বথরকও তাে  যারনি নম্বে ফাইে 
পােচফউরমে  ন্ধ নারক আসরি, োচেক সাজবাচেে কােরণ বিাঁটগুরিা এখন আে বিনাে 
মত অ্র্স্থায় বনই। র্াচর্ব নামটা তাে জরনয আসরিও মানানসই-বিহাোসুরুত পুতুিটাে 
মতনই (ওজন একটু বর্চ  আে চক)। আিেরণ বর্াোই যারি সর্সময় ইরিমতন 
সর্চকিু বপরয় অ্েযস্ত। আে এজরনযই তারক যখন জানারনা হরয়রি বয এখন বথরক 
বোচ রেে সারথ বেখা কোে জরনয আর  বথরক অ্যাপরয়ন্টরমন্ট করে আসরত হরর্, 
মাথায় েি িরড় ব রি। 
 
“মযারনজােরক ডাকুন এখনই, এমন েচিরত হাত বনরড় কথাটা র্িি বযন বকান 
বেরস্তাোঁে মযারনজােরক বডরক পািারি। এসরর্ে মারন চক? বকাথায় বস?” 
 
“আচমই এখানকাে মযারনজাে, চমরসস বহিমান,” বেফাচন র্িি। “আমারেে আর ও 
বেখা হরয়রি।” 
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এই প্রথম বেফাচনে প্রচত এক ধেরণে সহানুেূচত অ্নুের্ কেচি আচম; র্াচর্বে সারথ 
এোরর্ কথা র্িরত কারোই োরিা িা াে কথা নয়। স্বাোচর্রকে িাইরত র্ড় দ্রুত কথা 
র্রি র্াচর্ব, মারে একর্ারেে জরনয চর্েচতও বেয় না। ফরি তাে কথাে জর্ারর্ চকিু র্িা 
মু চকি। 
 
 “অ্যাপরয়ন্টরমন্ট বনয়াে র্যাপারে আর  বতা চকিু র্রিনচন আপচন,” র্াচর্ব বহরস র্িি। 
“এে িাইরত বতা কযারফ টযামাচেরন্ড বটচর্ি রু্চকং বেয়া সহজ।” 
 
 “আচম চক বকানোরর্ সাহাযয কেরত পাচে?” সামরন এচ রয় বেফাচনে উরের য 
একর্াে বহরস র্িিাম। 
 
“না, ধনযর্াে। আচমই সামিারত পােরর্া,” চকিুটা চর্েি মরন হরিা ইউচনট 
মযারনজােরক। 
 
 বিারখ আগ্রহ চনরয় আমারক আপােমস্তক বেখরিা র্াচর্ব। “আপচন বক?” 
 
“আচম চথও বফর্াে। অ্যাচিচসয়াে বথোচপে।” 
 
“তাই নাচক?” র্াচর্ব র্িি। “োরুণ বতা।” কথা শুরন মরন হরি মযারনজােরেে িাইরত 
বথোচপেরেে সারথ কথা র্িরত স্বািন্দ্যরর্াধ করে বস। বেফাচনে প্রচত আগ্রহ 
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পুরোপুচে হাচেরয় বফরিরি অ্যাচিচসয়াে প্রািন প্রচতরর্ ী। এমন আিেণ কেরি বযন বস 
একজন সাধােণ চেচসপ চনে বর্ চকিু নয়। 
 
“আপচন চনিয়ই নতুন? আর  বতা বেচখচন।”প্রে কেরিও আমারক জর্ার্ বেয়াে বকান 
সুরযা  চেরিা না র্াচর্ব, চনজ বথরকই আর্ারো র্রি উিরিা, “সাধােণত প্রচত েুই মাস 
পেপে আচস আচম। তরর্ এর্ারে চকিুটা র্যস্ত থাকায় িম্বা একটা সময় আসরত পাচেচন। 
আরমচেকা চ রয়চিিাম পচের্ারেে সর্াে সারথ বেখা কেরত। চফরে আসা মাত্র তাই 
অ্যাচিচসয়াে বখাঁজ চনরত এরসচি। ওরক র্ড্ড চমস কেচিিাম। অ্যাচিচসয়া চকন্তু আমাে 
খুর্ োরিা র্নু্ধ, জারনন বর্াধহয়।” 
 
“না, জানতাম না।” 
 
“আরে হযাঁ। ওো যখন প্রথম র্াচড়টায় ওরি, আচমই সর্ চর্ষরয় সাহাযয কচে। খুর্ দ্রুত 
োরিা র্নু্ধত্ব হরয় যায় অ্যাচিচসয়াে সারথ। এমন বকান চর্ষয় বনই বযটা চনরয় আমাে 
সারথ আিাপ কেরতা না অ্যাচিচসয়া। রু্েরিন বতা চক র্িচি? আমারক সর্ জানারতা 
বস। সর্।” 
 
“আিা।” 
 
এ সময় ইউচেরক বেখরত বপরয় তারক ই াোয় চেচসপ রন আসরত র্িিাম। “চমরসস 
বহিমান অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা কেরত এরসরিন।” 
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“আমারক র্াচর্ব র্িরি ডাকরর্ন। ইউচে বতা আমারক োরিা করেই বিরন,” র্রি বহড 
নারসবে চেরক তাচকরয় বিাখ চটপরিা বস। “আমো পুেরনা র্নু্ধ। চকন্তু এই মচহিা-” 
 
মাচি তাড়ার্াে েচিরত বেফাচনে উরের য হাত নাড়রিা র্াচর্ব। এতেরণ কথা র্িাে 
সুরযা  বপি ইউচনট মযারনজাে। “মাফ কেরর্ন, চমরসস বহিমান। চকন্তু আমারেে চনয়ম 
কানুরন চকিুটা কড়াকচড় কো হরয়রি বোচ রেে চনোপত্তাে স্বারথব। এখন বথরক আর  
বফান করে” 
 
“উফ! আর্ারো বসই একই পযািাি। কান পরি ব ি আমাে।” 
 
এর্ারে হাি বিরড় চেি বেফাচন। ইউচে র্াচর্বরক চনরয় হাঁটরত শুরু কেরি আচমও 
িিিাম তারেে সারথ। 
 
ে বনাথবীরেে জরনয আিাো রুম আরি বগ্রারে। আমারেে বসখারন বেরখ দ্রুত চ রয় 
অ্যাচিচসয়ারক বেতে বথরক চনরয় এরিা ইউচে। রুরম বটচর্ি একটাই, েুপার  েুরটা 
বিয়াে। ইউচে র্ারেও আরো েু’জন নাসব োঁচড়রয় আরি েেজাে কারি। বেতরে িুরক 
র্াচর্বরক বেরখ বকান োর্ািে হরিা না অ্যাচিচসয়াে। মাথা চনিু করে বিয়ারে র্রস 
পড়রিা। 
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তরর্ র্াচর্বরক বস তুিনায় যরথষ্ট আরর্ ী মরন হরি এখন। “অ্যাচিচসয়া, বতামাে কথা 
অ্রনক মরন পড়চিি, জারনা? আরো শুচকরয় ব রি। আমাে যচে এেকম চফ াে হরতা! 
বকমন আরিা তুচম? ঐ েজ্জাি মচহিাে কােরণ আরেকটু হরিই না বেখা করে িরি 
বযরত হরতা আজরক 
 
একা একাই এোরর্ অ্ন বি কথা িাচিরয় ব ি র্াচি। সযান চডরয়র ারত চ রয় চক 
করেরি, কাে কাে সারথ বেখা করেরি–সর্ চর্স্তাচেত র্িি। ব াটা সময় পাথরেে মত 
মুখ করে র্রস থাকরিা অ্যাচিচসয়া, বযন বকান কথাই তাে কণবকুহরে প্ররর্  কেরি না। 
চর্  চমচনট পে অ্র্র রষ কথাে বিন থামারিা র্াচর্ব। অ্যাচিচসয়ারক রুম বথরক চনরয় 
ব ি ইউচে, এখনও তাে মুরখ চিক আর ে মতনই অ্নাগ্রহ। 
 
র্াচর্ব বগ্রাে বথরক বর্চেরয় যার্াে সময় তারক ডাক চেিাম আচম। “আপনাে সারথ চকিু 
কথা র্িরত পাচে?” 
 
মাথা বনরড় সায় জানারিা বস। বিহাো বেরখ মরন হরি বযন জানরত বয আচম আসরর্া। 
“অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে কথা র্িরর্ন? যাক, এতচেরন কারো হু  হরিা তাহরি। এমনচক 
পুচির ে বিাকগুরিাও আমাে কথায় পাত্তা বেয়চন, এমন োর্ কেচিি বযন আচম 
পা ি। বকউ চর্শ্বাসই করেচন বয আচম অ্যাচিচসয়াে োরিা একজন র্নু্ধ। ওে সর্ কথা 
জাচন। এমন সর্ চর্ষরয় আমাে সারথ আিাপ কেরত বস, আপচন শুনরি তাজ্জর্ র্রন 
যারর্ন।”আমাে চেরক তাচকরয় উরে যপূণব একটা হাচস চেি র্াচর্ব। রু্েরত বপরেরি, আচম 
আগ্রহী অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে শুনরত। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

315 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
“কী েকম চর্ষরয় আিাপ কেরতা?” 
 
“আসরি এখারন োচঁড়রয় বতা চকিু র্িা সম্ভর্ না, পেরনে প মী বকাটটা চিকিাক করে 
র্িি র্াচর্ব। “আমাে একটা কাজও আরি এখন। আজ সন্ধযায় নাহয় র্াসায় এরস পডু়ন, 
এই িয়টাে চেরক?” 
 
 র্াচর্বে সারথ তাে র্াসায় চ রয় বকান চর্ষরয় আিাপ কোে ইরি একেমই বনই আমাে। 
ডারয়ারমরডি জানরত পােরি তুিকািাম র্াচধরয় বেরর্ন। চকন্তু হারত অ্নয বকান উপায়ও 
বনই। র্াচর্ব কতটা জারন বসটা বর্ে কেরতই হরর্ আমারক। বজাে করে মুরখ হাচস 
ফুচটরয় র্িিাম, “আপনাে চিকানাটা?” 
 
. 
 

২.৩০ 
 
হযাম্পরেড চহরথে উরটাচেরকে র্াসাগুরিাে একটায় থারক র্াচর্ব। সামরনই চর্ াি 
একটা পুকুে। র্াসা বতা না, বিাটখারটা একটা েু ব। োমও চনিয়ই বসেকম। 
 
 যাচিরয়ি আে অ্যাচিচসয়া পার ে র্াসাটায় ওিাে অ্রনক আর  বথরকই হযাম্পরেড 
চহরথ থারক র্াচি। তাে প্রািন স্বামী একজন ইনরেেরমন্ট র্যাংকাে, বসই সুর্ারে িন্ডন 
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এর্ং চনউ ইয়রকবে আসা যাওয়াে মরধয থাকরত হরতা তারক। পের্তবীরত র্াচর্বরক 
চডরোসব চেরয় কম র্য়চস এক বমরয়রক চর্রয় করে বস। ফরি িন্ডরনে র্াচড়টা 
পুরোপুচেোরর্ র্াচর্বে নারম চিরখ চেরত হয়। েুই পরেেই িাে হরয়রি, হাচসমুরখ র্িি 
র্াচর্ব। “চর্র ষ করে আমাে।” 
 
 ব াটা এিাকায় একমাত্র র্াচর্বে র্াচড়টাই ফযাকারস নীি েরঙে, অ্নযগুরিায় সাোে 
আচধপতয বর্চ । র্াচড়ে সামরনে র্া ানটা বর্  সাজারনা ব ািারনা। 
 
েেজায় োঁচড়রয় আমারক স্বা ত জানারিা র্াচর্ব। “হযারিা, সময় মতনই এরস পরড়রিন 
বেখচি। এটা খুর্ই োরিা অ্েযাস। বেতরে আসুন।” 
 
পথ বেচখরয় আমারক চিচেংরুরম চনরয় আসরিা বস, অ্ন বি কথা র্রিই িরিরি। আচম 
বকর্ি সময়মরতা হা-হু ঁকেচি। র্াসাে বেতেটা চগ্রনহাউরজে মত  েম। িােচেরক নানা 
জারতে, নানা র্রণবে অ্সংখয ফুি াি। ব ািাপ, চিচি, েংরর্েরঙে অ্চকবড। বপইচন্টং, 
আয়না আে বর্  করয়কটা র্াঁধারনা িচর্ে বফ্র্ম টাচঙরয় োখা হরয়রি বেয়ারি বেয়ারি। 
বসই সারথ বিাটখাট মূচতব, োচম ফুিোচন, ব াচপসও আরি। প্ররতযকটা চজচনসই োচম, 
চকন্তু একসারথ বিরস োখারত খুর্ একটা োরিা বেখারি না। এসর্ বথরক র্াচর্বে 
মানচসক অ্র্স্থাে আর্িা একটা ধােণা পাওয়া যায়। বেতরে বেতরে বকান চকিু খুর্ 
অ্চস্থেতা অ্নুের্ করে বস। তাে ব  র্ বকমন কাটরত পারে বসটা চনরয় চকিুেণ 
োর্িাম। এোরর্ চজচনস জরড়া কো, প্ররয়াজরনে অ্চতচেি বকনাকাটা কো-র্যচিে 
বিারেে চেরকই ইচিত করে। 
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র্ড় একটা বসাফা বথরক কু ন সচেরয় জায় া করে র্সরত হরিা আমারক। একটু বর্চ ই 
র্ড় বসাফাটা। চেংকস কযাচর্রনট খুরি েুরটা গ্লাস বর্ে কেরিা র্াচর্ব। 
 
“চক চনরর্ন র্িুন। আপনারক বেরখ মরন হরি হুইচস্ক পিন্দ্। আমাে আর ে স্বামী বতা 
চেরন এক  যািন হুইচস্ক সার্াড় করে বফিরতা। র্িরতা বয আমারক সহয কেরত হরি 
নাচক ওই পচেমাণই বখরত হরর্।” হাচস ফুটরিা তাে মুরখ। “আমাে অ্র্ য ওয়াইন না 
হরি িরি না।” 
 
র্াচর্ব শ্বাস বনয়াে জরনয থামরি অ্র্র রষ কথা র্িাে সুরযা  বপিাম আচম। “আমাে 
হুইচস্ক োরিা িার  না। আসরি সিোিে চেেও কচে না অ্তটা…চর্য়াে হরিই িিরর্।” 
 
“ওহ,” একটু চর্িচিত মরন হরিা র্াচর্বরক। “আমাে কারি বতা চর্য়াে বনই।” 
 
“থাক। চেে িা রর্ না আমাে।” 
 
 “চকন্তু আমাে িা রর্। আজরক খুর্ ধকি ব রি।” 
 
একটা গ্লারস বর্  খাচনকটা বেড ওয়াইন বিরি চনরয় আমাে উরটাচেরকে 
আোমরকোোয় পা তুরি র্সরিা র্াচর্ব, বযন িম্বা  রল্পে প্রস্তুচত চনরি। “এর্ারে আচম 
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একািই আপনাে।” আর্ারো ইচিতপূণব হাচসটা ফুটি তাে মুরখ। “র্িুন, কী জানরত 
িান?” 
 
“আপচন চকিু মরন না কেরি করয়কটা প্রে কেতাম।” 
 
 “চনিয়ই।” 
 
“অ্যাচিচসয়া চক কখরনা বকান ডািারেে সারথ বেখা কোে র্যাপারে চকিু র্রিচিি 
আপনারক?” 
 
 “ডািাে?” প্রেটা শুরন চকিুটা অ্র্াকই হরিা র্াচর্ব। “মারন সাইচকয়াচিরেে কথা 
র্িরিন?” 
 
“সাইচকয়াচিে র্া বকান সাধােণ ডািাে।” 
 
“আসরি, চিক মরন-” চিধা ফুটরিা তাে বিহাোয়। “োঁড়ান, আপচন র্িারত মরন 
পড়রিা, আসরিও একজন ডািাে বেচখরয়চিি ও…” 
 
“তাে নামটা মরন আরি আপনাে?” 
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“না। চকন্তু এটা মরন আরি বয ওরক আমাে চনরজে ডািারেে কথা র্রিচিিাম। ডিঃ 
মেস। িমৎকাে একজন ডািাে েুেরিাক, আপনাে চেরক তাচকরয়ই  ড় ড় করে 
সমসযাে কথা র্রি চেরর্। চক বখরত হরর্ বসটাও চিক করে বেন। এেপে িম্বা একটা 
সময় ধরে বস র্ণবনা কেরিা বয প্রচতচেন চক চক খার্াে খায় ডািারেে পোম ব 
অ্নুযায়ী। র্াের্াে এটাও র্িি বয আচমও বযন উিঃ মেসরক বেখাই। খুর্ বর্চ েণ বধযবয 
ধরে োখা সম্ভর্ হরর্ র্রি মরন হয় না। বর্  কায়ো করে তারক মূি চর্ষরয় চফচেরয় 
আনিাম। 
 
“হতযাকারণ্ডে চেন অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা হরয়চিি আপনাে?” 
 
“হযাঁ, ঘটনাে চিক করয়ক ঘন্টা আর ই,” র্রি ওয়াইরন িম্বা একটা িুমুক চেি র্াচর্ব। 
“মারেমারেই ওে ওখারন চ রয় আড্ডা চেতাম। েুজরন কচফ বখরত বখরত আিাপ 
কেতাম এটারসটা চনরয়। তরর্ আমাে সারথ ওয়াইনও থাকরতা। আসরি, খুর্ই ঘচনে 
চিিাম আমো।” 
 
 োঙা বেকরডবে মত চকিুেণ পেপে এই কথাটা র্রিই িরিরি বস। ইরতামরধয র্াচর্বে 
স্বোর্-িচেত্র চর্রেষণ করে রু্রে ব চি, িেম মাত্রাে আত্মরকচেক একজন মানুষ বস; 
অ্নযরেে বর্াোে বকান বিষ্টা করে না। আচম এক প্রকাে চনচিত, তারেে করথাপকথরন 
অ্যাচিচসয়া খুর্ বর্চ  চকিু র্িরতা না। 
 
“ঐচেন চর্রকরি অ্যাচিচসয়াে মানচসক অ্র্স্থা বকমন বেরখচিরিন?” 
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 কাঁধ োঁকায় র্াচর্ব। “স্বাোচর্ক। শুধু র্রিচিি বয প্রিণ্ড মাথা ধরেরি।” 
 
“তারক বকান কােরণ চেপ্ত মরন হয়চন?” 
 
 “বকন, চেপ্ত মরন হওয়াে কথা চিি নাচক?” 
 
 “আসরি, পচেচস্থচত চর্রর্িনা কেরি…” চর্চস্মত বিারখ আমাে চেরক তাকারিা র্াচর্ব। 
“আপচন চনিয়ই োর্রিন না বয ও-ই খুনটা করেরি?” র্রিই উচ্চস্বরে বহরস উিরিা 
বস। “আচম বতা আপনারক অ্নযেকম বেরর্চিিাম।” 
 
“েুিঃচখত আচম আসরি-” 
 
“অ্যাচিচসয়াে পরে কাউরক খুন কোটা সম্ভর্ না। ও ওেকম বমরয়-ই না। চর্শ্বাস করুন 
আমাে কথা। ও চনরেবাষ। আচম  তো  চনচিত।” 
 
“এতটা চনচিত হরিন চক করে? সর্ প্রমাণ বতা-” 
 
“োরখন আপনাে প্রমাণ। এেকমটা র্িাে উপযুি কােণ আরি আমাে কারি।” 
 
“কী েকম?” 
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“তরর্…আপনারক েেসা কো যায় চক না রু্েরত পােচি না।” বযন আমারক যািাই 
কেরি এমন েচিরত তাকায় বস। 
 
আচম যতটা সম্ভর্ স্বাোচর্ক থাকাে বিষ্টা কেিাম। 
 
 “আসরি…একটা বিাক চিি ওখারন,” হুট করেই র্রি র্রস র্াচর্ব। 
 
“একটা বিাক?” 
 
“হযাঁ, নজে োখরত অ্যাচিচসয়াে ওপে।” 
 
এক মুহূরতবে জরনয থমরক ব রিও চনরজরক দ্রুত সামরি চনিাম। “নজে োখরত র্িরত 
কী বর্াোরিন?” 
 
 “কী বর্াোরর্া আর্াে? নজে োখরতা। পুচি রক র্রিচিিাম চর্ষয়টা, চকন্তু তাো পাত্তাই 
বেয়চন।  যাচিরয়রিে িার ে পার  অ্যাচিচসয়ারক বেরখই তাো চসোি চনরয় বনয় বয 
খুনটা ও-ই করেরি। যত্তসর্ আহাম্মরকে েি। অ্নয র্যাখযা বয থাকরত পারে, এটা 
মাথায়ই আরসচন তারেে।” 
 
“অ্নয আর্াে চক র্যাখযা?” 
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“আপনারক র্িরর্া আচম। তখন রু্েরত পােরর্ন, আজ এখারন বকন আসরত 
র্রিচিিাম।” 
 
এত েচণতা কোে চক আরি, মরন মরন র্িিাম। মুরখ অ্র্ য হাচস ফুচটরয় বেরখচি। 
 
গ্লারস আর্ারো ওয়াইন বিরি চনি র্াচর্ব। “ঘটনাে শুরু হতযাকারণ্ডে েুই। সপ্তাহ আর  
বথরক। অ্যাচিচসয়াে ওখারন চ রয়চিিাম আড্ডা চেরত। অ্নযানয চেরনে িাইরত বসচেন 
একটু বর্চ ই িুপিাপ মরন হয় ওরক। তাই চজরেস কচে বয সর্চকিু চিকিাক আরি চক 
না। তখন কাঁেরত শুরু করে, একেম হাউমাউ করে কান্না। আর  কখরনা ওরক কাঁেরত 
বেচখচন। সর্সময়ই আরর্ গুরিা সামরি িিরতা অ্যাচিচসয়া…চকন্তু বসচেন আে পারেচন 
বর্িাো। মানচসকোরর্ প্রিণ্ড চর্পযবস্ত মরন হচিি।” 
 
“চকিু র্রিচিি?” 
 
“আমারক চজরেস করেচিি, এিাকায় অ্পচেচিত বকান বিাকরক োঁচড়রয় থাকরত 
বেরখচি চক না। ও নাচক বখয়াি করেরি বকউ একজন র্াইরে বথরক নজে োরখ ওে 
ওপরে।” ইতস্ততা বখয়াি কেিাম র্াচর্বে হার্োরর্। “আিা, আপনারক বেখাই। আমারক 
িচর্সহ একটা বমরসজও পাচিরয়চিি।” 
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সেয মযাচনচকউে কো হাত চেরয় বমার্াইি বফানটা তুরি চনরয় িচর্টা খুঁজরত থারক র্াচর্ব। 
চকিুেণ সময় িার  খুঁরজ বপরত। বফানটা আমাে সামরন বমরি ধরে এেপে। 
 
চকিু না র্রি তাচকরয় থাচক। চক বেখচি এটা রু্েরত খাচনকটা সময় বির  যায়। একটা 
 ারিে িচর্, অ্স্পষ্ট। 
 
“এটা চক?” 
 
 “বেরখ চক মরন হরি?” 
 
“একটা  াি?” 
 
 “ ারিে বপিরন।” 
 
 ারিে বপিরন ধূসে েরঙে চকিু একটা আরি। চকন্তু বসটা িযাম্পরপােও হরত পারে 
আর্াে একটা কুকুেও হরত পারে। 
 
“একটা বিাক। একটু বখয়াি করে বেখরিই রু্েরর্ন।” 
 
আমাে কারি মরন হরিা না  ারিে বপিরন বকউ আরি, চকন্তু তকব কোটা অ্মূিক। এই 
মুহূরতব র্াচর্বে মরনারযা  অ্নযচেরক বফোরনা যারর্ না। “আে?” 
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“আে চকিু না, এটুকুই।” 
 
 “চকন্তু পরে চক হরয়চিি?” 
 
কাঁধ োঁকায় র্াচর্ব। “চকিু না। আচম অ্যাচিচসয়ারক র্চি পুচি রক জানারত, চকন্তু তখন 
জানরত পাচে বয ও র্যাপােটা ওে স্বামীরকও র্রিচন।” 
 
“ যাচিরয়িরক র্রিচন? বকন?” 
 
“জাচন না। আমাে ধােণা  যাচিরয়ি হয়রতা র্যাপােটা গুরুত্ব চেত না, এজরনয র্রিচন। 
যাইরহাক, আচম ওরক র্াের্াে র্িচিিাম পুচি রক জানারত। কােণ এে সারথ বতা 
আমাে চনোপত্তাও জচড়রয় আরি, তাই না? র্াইরে অ্রিনা একটা বিাক ঘুরে বর্ড়ারি, 
যচে উরটাপাটা চকিু করে র্রস? োরতে বর্িা ঘুরমারত চ রয়ও  াচি পারর্া না।” 
 
“অ্যাচিচসয়া আপনাে পোম ব শুরনচিি?” 
 
মাথা োঁকায় র্াচর্ব। “না, ব ারনচন। করয়কচেন পে র্রি,  যাচিরয়রিে সারথ আিাপ 
করেরি চর্ষয়টা চনরয়। ব াটাটাই নাচক তাে কল্পনা চিি, আমারকও েুরি বযরত র্রি। 
আে এটাও র্রি বেয় বয  যাচিরয়রিে সামরন বযন কখরনা প্রসিটা না তুচি। িচর্ চডচিট 
করে চেরত র্রিচিি, চকন্তু আচম কচেচন। পুচি রক বেচখরয়চি, চকন্তু আগ্রহী মরন হয়চন 
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তারেে। তাো আসরি অ্যাচিচসয়ারকই বোষারোপ করে আসরি শুরু বথরক। আমাে 
ধােণা তারেে র্ড়সড় েুি হরি বকাথাও। চনিঃসরন্দ্রহ অ্নয বকউ জচড়ত এসরর্ে সারথ। 
আরেকটা র্যাপাে, নাটুরক েচিরত কণ্ঠ খারে নাচমরয় র্িি র্াচর্ব। “অ্যাচিচসয়া আসরি 
েয় পাচিি।” 
 
এক িুমুরক গ্লারসে র্াচক ওয়াইনটুকু সার্াড় করে চেি র্াচর্ব। আর্ারো হাত র্াড়ারিা 
বর্াতরিে চেরক। “আপচন চকিুই বনরর্ন না তাহরি?” 
 
মানা করে চেিাম আর্ারো। ধনযর্াে জাচনরয় কারজে অ্জুহারত বর্চেরয় ব িাম ওখান 
বথরক। আে সময় নষ্ট কোে বকান মারন বনই, যা জানাে চিি ততেরণ বজরন চ রয়চি। 
বসগুরিা চনরয় চিিাোর্না কেরত হরর্। 
 
র্াইরে বর্চেরয় বেচখ অ্ন্ধকাে হরয় ব রি। পার ে র্াচড়টাে সামরন োঁড়াই েচণরকে 
জরনয-অ্যাচিচসয়াে পুেরনা চিকানা। চর্িারেে পেপেই চর্চক্র করে বেয়া হরয়চিি র্াচড়টা, 
এক জাপাচনজ েম্পচত চকরন চনরয়রি। র্াচর্বে মরত তারেে মরধয নাচক সামাচজকতা র্রি 
চকিু বনই। আসরি করয়কর্াে বমিারম াে বিষ্টা করেও সফি হয়চন বস। র্াচর্বে মত 
প্রচতরর্ ী থাকরি আচম চক কেতাম? অ্যাচিচসয়াই র্া মরন মরন চক োর্রতা তারক 
চনরয়? 
 
একটা চস ারেট ধচেরয় সেয ব ানা কথাগুরিা চনরয় োর্রত িা িাম। অ্যাচিচসয়া তাহরি 
র্াচর্বরক জাচনরয়চিি বয বকউ তাে প্রচত িেয োখরি। পুচির ে বিারকো বেরর্রি এসর্ 
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র্াচর্বে মন ড়া কথা, বসজরনযই পাত্তা বেয়চন। তারেে বোষ চেরয় িাে বনই, র্াচর্বে কথা 
চর্শ্বাস কো আসরিও কচিন। 
 
তাে মারন অ্যাচিচসয়া এতটা েয় বপরয়চিি বয র্াচর্বরক কথাটা র্িরত একপ্রকাে র্াধয 
হয়, পের্তবীরত  যাচিরয়িরকও জানায়। এেপে চক হয়? আে কাউরক চক অ্যাচিচসয়া এ 
র্যাপারে চকিু র্রি? এটা জানরতই হরর্ আমারক। 
 
হিাই বিাটরর্িাে কথা মরন পরড় ব ি আমাে। সর্সময় আতরেে মরধয থাকা, সর্ কথা 
চনরজে মরধয বিরপ োখা। এমন বকউ চিি না যারক আচম েেসা করে চকিু র্িরত 
পােতাম। র্ার্াে েয়টা তাই সার্বেচণক একটা ফারসে মত বিরপ থাকরতা  িাে 
কািটায়। অ্যাচিচসয়াে অ্র্স্থাও চনিয়ই বসেকমই হরয়চিি, নতুর্া র্াচর্বরক চকিু র্িরতা 
না বস। 
 
বকঁরপ উিিাম, মরন হরি বকউ বযন নজে োখরি আমাে ওপরে। 
 
ঘুরে োঁড়ািাম, চকন্তু কাউরকই বিারখ পড়রিা না। আচম িাড়া আে বকউ বনই এখারন। 
িায়ায় টাকা োস্তাটা একেম খাচি, জনমানর্ ূনয। িােপার  চনচিে নীের্তা। 
 

২.৩১ 
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পেচেন সকাি সকাি বপৌঁরি যাই বগ্রারে। চিক করেচি র্াচর্বে র্িা কথাগুরিা চনরয় 
আিাপ কেরর্া অ্যাচিচসয়াে সারথ (মারন আচমই যা র্িাে র্িরর্া, বস শুনরর্)। চকন্তু 
চেচসপ রন বিাকা মাত্র একটা চর্কট চিৎকাে শুনরত বপিাম।  িা বিরড় আতবনাে 
কেরি বকউ। পুরো কচেরডারে বেরস বর্ড়ারি বসই আতবনাে। 
 
“চক হরয়রি?” 
 
আমাে প্রে আমরি না চনরয় দ্রুত ওয়ারডবে চেরক িুরট ব ি চনোপত্তা কমবী। আচমও 
ব িাম তাে চপিু চপিু। যতই সামরন এর াচি, চিৎকারেে মাত্রা র্াড়রি। আ া কচে 
অ্যাচিচসয়া চিক আরি, এসরর্ে সারথ তাে বকান সম্পকব বনই। চকন্তু বকন বযন মরন কু 
ডাকরি। 
 
ডান চেরকে কচেরডারে পা োখিাম। নাসব বে রনে র্াইরে চেড় জচমরয়রি সর্াই। 
ডারয়ারমরডস বফারন পযাোরমচডকরেে সারথ কথা র্িরিন। তাে  াটব চেরজ ব রি েরি, 
তরর্ েিগুরিা তাে নয়। েুজন নাসব হাঁটু ব রড় র্রস আরি বমরেরত চিৎকােেত 
মচহিাে পার । চকন্তু অ্যাচিচসয়া নয় বসটা। 
 
এচিফ। 
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প্রিণ্ড যন্ত্রনায় ডাঙায় বোিা মারিে মত তড়পারি এচিফ, বিাখ চেরয় েি েেরি তাে। 
চকিু একটা ব ঁরথ আরি ডান বিারখ। প্রথম বেখায় কাচি মরন হরিও োরিা করে 
তাকারত রু্রে ব িাম চজচনসটা চক। একটা তুচি। 
 
 অ্যাচিচসয়া োঁচড়রয় আরি বেয়ারিে পার । ইউচে এর্ং আরেকজন নাসব  ি করে ধরে 
বেরখরি তারক। তরর্ ধরে না োখরিও বকান অ্সুচর্রধ চিি না। একেম  াি বস। তাে 
োর্রি হীন বিহাো অ্যািরসচেস িচর্টাে কথা মরন কচেরয় চেরি। এই মুহূরতব তাে 
েৃচষ্ট আমাে চেরক। 
 
অ্স্বীকাে কেরর্া না, প্রথমর্ারেে মত চকিুটা েয় বপিাম। 
 
. 
 

২.৩২ 
 
“এচিফ বকমন আরি?” ইউচেরক ইমারজবচি ওয়াডব বথরক চফেরত বেরখ চজরেস 
কেিাম। নাসব বে রন র্রস আচি এখন। 
 
“চকিুটা োরিা,” েীঘবশ্বাস বিরড় র্িি বস। “পচেচস্থচত খাোরপে চেরক  ড়ারর্ না আ া 
কচে।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

329 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

“ওে সারথ বেখা কেরত িাই আচম।” 
 
 “এচিফ, নাচক অ্যাচিচসয়া?” 
 
“আর  এচিরফে সারথ।” 
 
মাথা নাড়রিা ইউচে। আজরকে োতটা ওরক চর্শ্রাম চনরত হরর্। কািরক সকারি 
বতামারক চনরয় যারর্া ওে কারি।” 
 
“চক হরয়চিি? তুচম চিরি ঘটনাে সময়? চনিয়ই অ্যাচিচসয়ারক উরস্ক চেরয়চিি?” 
 
আর্াে িম্বা শ্বাস বিরড় কাঁধ োঁকারিা ইউচে। “আচম আসরি জাচন না। অ্যাচিচসয়াে 
েুচডওে র্াইরে ঘুেঘুে কেচিি এচিফ। চকিু একটা বতা র্রিরিই। চক চনরয় ে ড়া 
বর্ঁরধ যায়, বক জারন।” 
 
“বতামাে কারি িাচর্ আরি না? িরিা ঘেটা বেরখ আচস। বকান সূত্র পাওয়া বযরত 
পারে।” 
 
নাসব বে ন বথরক বর্চেরয় অ্যাচিচসয়াে েুচডওরত িরি আসিাম আমো। ইউচে েেজা 
খুরি বেতরে আরিা জ্বারিা। 
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কাংচখত জর্ার্টা বপরত খুর্ একটা সময় িার  না আমারেে। ইরজরিে চেরক তাকারতই 
রু্রে যাই চক ঘরটচিি। 
 
অ্যাচিচসয়াে নতুন বপইচন্টংটা নষ্ট করে চেরয়রি বকউ। িাি েঙ চেরয় বমাটা হেরফ ‘মাচ  
বিখা বসখারন। 
 
মাথা নাড়িাম। “তাহরি এই র্যাপাে।” 
 
“বতামাে চক মরন হয়, এচিফ করেরি কাজটা?” 
 
“আে বক কেরর্?” 
 
*** 
 
এচিরফে সারথ ইমারজবচি ওয়ারডব চ রয় বেখা কেিাম। সযািাইন চেরয় োখা হরয়রি 
তারক। এক বিারখে ওপরে পুরু র্যারন্ডজ। বেরখ বর্াোই যারি, প্রিণ্ড উরত্তচজত, সারথ 
র্যথা বতা আরিই। 
 
“ো  এখান বথরক,” আমারক বেরখই বখঁচকরয় উিরিা বস। 
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একটা বিয়াে বটরন চনরয় তাে পার  র্সিাম। “আচম েুিঃচখত, এচিফ। আসরিই 
েুিঃচখত। খুর্ খাোপ হরয়রি বতামাে সারথ, করণ্ঠ সহানুেূচত বিরি  ািস্বরে র্িিাম। 
 
“আে েং ধেরত হরর্ না, যাও এখান বথরক,” আর ে বিরয় চকিুটা নেম হরয়রি তাে 
কণ্ঠ। 
 
“কী ঘরটচিি, আমারক খুরি র্িি।” 
 
“ ূরয়ারেে র্াচ্চা আমাে বিাখ তুরি চনরত বিরয়চিি। বেখরি না তুচম!” মুখ খাোপ কো 
থামারিা না এচিফ। 
 
“হিাৎ এেকম বকন কেরিা অ্যাচিচসয়া? ে ড়া হরয়চিি বতামারেে?” 
 
“তুচম চক র্িরত িারিা সর্ বোষ আমাে? চকিুই কচেচন আচম!” 
 
“না, আচম বতামারক বোষ চেচি না। শুধু রু্েরত িাইচি, এেকম একটা কাজ বকন 
কেরিা বস।” 
 
“কােণ ওে মাথাে করয়কটা স্ক্রু চিিা।” 
 
“িচর্টাে সারথ এে বকান সম্পকব বনই? আচম বেরখচি কযানোরস চক চিরখরিা তুচম।” 
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অ্েত বিাখটা র্ন্ধ করে বফিরিা এচিফ। 
 
“কাজটা চকন্তু বমারটও োরিা করোচন, এচিফ। তরর্ অ্যাচিচসয়া যা করেরি বসটাও 
একেমই উচিৎ হয়চন, তরু্ও-” 
 
“আসরি ঐ কােরণ আমারক আক্রমন করেচন ও,” বিাখ খুরি র্িি এচিফ, েৃচষ্টরত 
ঘৃণা। 
 
“তাই?” চিধাচিত স্বরে র্িিাম। “তাহরি বকন র্রিরি?” 
 
একটা চর্কৃত হাচস ফুটরিা এচিরফে বিাঁরট। চকিু র্িি না বস। িুপিাপ ওোরর্ই 
চকিুেণ র্রস থাকিাম আমো। হাি বিরড় চেরয় উরি পড়রর্া, এমন সময় কথা র্িরত 
শুরু কেরিা বস। 
 
“ওরক শুধু সতযটা র্রিচিিাম।” 
 
“বকান সরতযে কথা র্িরিা?” 
 
 “এটাই বয তুচম ওে বপ্ররম পরড়রি।” 
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অ্র্াক না হরয় পােিাম না। 
 
“তুচম ওে বপ্ররম হারু্ডুরু্ খারিা, আমারক চকিু র্িাে সুরযা  না চেরয় আর্ারো কথা 
র্রি উিরিা এচিফ। “এটাই র্রিচিিাম। ও বতামারক োরিার্ারস। চথও আে অ্যাচিচসয়া 
চিপায় চ রয়…” মুখ চেরয় চর্কৃত  ব্দ কেরিা বস চকিুেণ, এেপরেই উচ্চস্বরে বহরস 
উিরিা। চক ঘরটচিি তা রু্েরত এখন আে সমসযা হরি না। ো  সামিারত না বপরে 
হারতে তুচিটা এচিরফে বিারখ ব ঁরথ বেয় অ্যাচিচসয়া। 
 
“ওে মাথায় সমসযা আরি,” হাসরত হাসরত বিারখ পাচন িরি এরসরি এচিরফে। “ ািী 
একটা সাইরকা।” 
 
এচিরফে র্যারন্ডজ কো বিারখে চেরক তাচকরয় থাকিাম চকিুেণ। তাে কথায় চকিুটা 
হরিও সতযতা আরি। 
 
. 
 

২.৩৩ 
 
চমচটংটা ডারয়ারমরডরসে অ্চফরস হরিও শুরু বথরকই বেফাচন চনয়ন্ত্রণ কোে বিষ্টা 
কেরি। এর্ারেে চমচটংরয়ে আরিািনাে মূি চর্ষয় বযরহতু ‘সাচর্বক চনোপত্তা, সুতোং 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

334 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

তাে আরে ই চ রোধাযব। এটা খুর্ োরিা করেই জারন বস। ডারয়ারমরডরসে  ম্ভীে 
বিহাো বেখা মরন হরি চতচনও রু্েরত পােরিন র্যাপােটা। 
 
 রু্রকে ওপে হাত োঁজ করে োঁচড়রয় আরি বেফাচন; বিাখমুরখ স্পষ্ট উরত্তজনা। তাে 
কথা মানরত বয আমো সর্াই র্াধয, এটা বেরর্ মজা পারি চনিয়ই। চকিুচেন আর ই 
এখানকাে সকরি বজাট বর্ঁরধ তাে মরতে চর্রোধীতা করেচিি, এখন বসটােই প্রচতর াধ 
বনয়াে সুরযা  বপরয়রি বস। 
 
 “ তকাি সকারি যা ঘরটরি তা বকানোরর্ই গ্রহণরযা য নয়,” র্িি বেফাচন। “আচম 
মানা করেচিিাম তাে হারত িচর্ আঁকাে সেিাম তুরি চেরত, চকন্তু আমাে কথা 
ব ারননচন আপনাো। তারক আিাো সুচর্ধা বেয়াে কােরণ অ্রনযো বতা অ্সন্তুষ্ট হরর্ই। 
জানতাম এ েকম চকিু ঘটরর্। এখন বথরক চনোপত্তাে চর্ষরয়ই সর্রিরয় বর্চ  বজাে 
বের্ আমো।” 
 
“অ্যাচিচসয়ারক আিাো করে োখা হরয়রি বকন?” চজরেস কেিাম। “চনোপরত্তে 
খাচতরে?” 
 
“চনরজে এর্ং অ্নযরেে চনোপত্তাে জরনয হুমচক বস। এচিফরক বযোরর্ আঘাত করেরি-
খুর্ সহরজ বমরেও বফিরত পােরতা।” 
 
“ওরক উসরক বেয়া হরয়চিি।” 
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িািেচিরত মাথা নাড়রিা ডারয়ারমরডস। “উসরক চেরিও এেকম চকিু কো একেমই 
চিক হয়চন তাে। বকানোরর্ই এে সপরে যুচি বেখারনা িিরর্ না।” 
 
“বসটাই র্িরত িাচি আচম,” বেফাচন মাথা নারড়। 
 
“এটা একটা চর্চিন্ন ঘটনা,” র্িিাম। “অ্যাচিচসয়ারক এোরর্ একঘরে করে োখাটা 
চকন্তু বর্চ  বর্চ  হরয় যারি, আমো মধযযুর  র্াস কেচি নাচক?” িডমুরে আইরসারি ন 
রুরম অ্রনক বোচ রক থাকরত বেরখচি আচম। রুমগুরিায় বকান জানািা থারক না, 
বকানমরত একটা চর্িানা বিাকারনা হয় বকর্ি। করয়ক চেন চক, করয়ক ঘন্টা ওখারন 
থাকরিই সুস্থ কারো মাথা চর্ রড় যারর্। বসখারন অ্যাচিচসয়া আর  বথরকই মানচসক 
সমসযায় েু রি। 
 
কাঁধ োঁকারিা বেফাচন। “এই চিচনরকে মযারনজাে চহরসরর্ চনোপত্তাে স্বারথব বয বকান 
চসোি বনয়াে অ্চধকাে আমাে আরি। তািাড়া চক্রচেয়ারনে সারথ কথা র্রিচিিাম 
চর্ষয়টা চনরয়, বস-ও সম্মচত জাচনরয়রি।” 
 
“তা বতা বেরর্ই।” 
 
মুরখ কু্রে একটা হাচস চনরয় আমাে চেরক তাকারিা চক্রচেয়ান। ডারয়ারমরডরসে েৃচষ্টও 
বয আমাে চেরক, তা বটে পাচি। জাচন তারেে মাথায় চক ঘুেরি-আচম র্যাপােটাে সারথ 
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র্যচি ত পযবারয় জচড়রয় ব চি; বসজরনযই এেকম আিেণ কেচি এখন। যা ইরি োরু্ক, 
তারত আমাে চকিু যায় আরস না। 
 
“তারক এোরর্ র্চন্দ্ করে োখরি বতা বকান সমসযাে সমাধান হরর্ না। আমারেে উচিৎ 
তাে সারথ কথা র্িা, তারক বর্াোে বিষ্টা কো।” 
 
“সর্চকিু চিকিাকই রু্রেচি আচম,” চক্রচেয়ারনে কণ্ঠস্বে শুরন মরন হরি বকান অ্রু্ে 
চ শুে সারথ কথা র্িরি। “সমসযাটা বতামারক চনরয়, চখও।” 
 
“আমারক চনরয়?” 
 
 “নতুর্া চক? তুচম আসাে পে বথরকই বতা ব ািমারিে শুরু।” 
 
 “কী েকম ব ািমাি?” 
 
“সতযটা শুনরত খাোপ িা রি? তুচমই ওে ওষুরধে বডাজ কমারনাে র্যাপারে বঘাট 
পাচকরয়রি-” 
 
বহরস বফিিাম। “বঘট পাচকরয়চি? ওরক বয পচেমাণ ওষুধ বেয়া হরতা তারত একটা 
বঘাড়াও কারু্ হরয় পড়রর্।” 
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“ফািতু কথা।” 
 
 ডারয়ারমরডরসে চেরক চফেিাম। “আপচনও চক একই কথা োর্রিন?” 
 
মাথা োঁকারিা ডারয়ারমরডস। “প্রেই আরসনা,” র্রি বিাখ নাচমরয় চনরিন। “তরর্ এটা 
চিক বয ওষুরধে বডারজে তােতরমযে কােরণ সমসযা হরয়রি।” 
 
“আচম এটা মানরত নাোজ।” 
 
“তুচম বর্াধহয় ব াটা র্যাপােটাে সারথ একটু বর্চ ই জচড়রয় বফরিরি চনরজরক,” 
েীঘবশ্বাস িাড়রিন ডারয়ারমরডস। “আে এ মুহূরতব বকান েুরিে সুরযা  বনই আমারেে-
এটা খুর্ োরিা করেই জারনা। চিচনরকে েচর্ষযৎ একটা সুরতায় েুিরি এখন। 
আমারেে প্রচতটা েুি িােরক ইন্ধন বযা ারর্ চিচনকটা র্ন্ধ করে চেরত।” 
 
প্ররফসেরক এোরর্ হাি বিরড় চেরত বেরখ চর্েি িা রি। তাই র্রি বতা অ্যাচিচসয়ারক 
কড়া বডারজে ওষুধ চেরয় একঘরে করে োখরত পাচে না আমো! তাহরি বজিখানাে 
সারথ পাথবকযটা চক থাকরিা?” 
 
“বতামাে কথাে সারথ একমত আচম, চথও,” ইচন্দ্ো র্রি উিরিা এ সময়। “সমসযাটা 
হরি আমারেে েঁুচক বনয়াে বকান ইরিই বনই। তাই একজন বোচ রক ইরিমতন ওষুধ 
চেরয় ঘুম পাচড়রয় োখাই বযৌচিকোরর্ অ্রনরক। চকন্তু সাইরকািচজে র্া 
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সাইরকারথোচপে চহরসরর্ আমারেে আরো সাহসী হরত হরর্। বোচ রেে সামচয়ক 
উন্মােনাটুকু চনয়ন্ত্ররণে বিষ্টাই সর্রিরয় োরিা সমাধান, এোরর্ আটরক োখাটা 
পা চর্ক।” 
 
বিাখ র্াঁকারিা চক্রচেয়ান। চকিু একটা র্িাে জরনয মুখ খুিরত যারর্ এ সময় হাত 
উঁচিরয় তারক থামারিন ডারয়ারমরডস। “বসজরনয র্ড় বেচে হরয় ব রি। আসরি বোষটা 
আমােই। সাইরকারথোচপ অ্যাচিচসয়াে জরনয নয়। শুরুরতই মানা করে বেয়া উচিৎ 
চিি।” 
 
ডারয়ারমরডস মুরখ র্িরিন, পুরো বোষ তাে, চকন্তু মরন মরন আসরি আমারকই বোচষ 
োর্রি সর্াই। সর্াে বিাখ এখন আমাে চেরক। ডারয়ারমরডরসে েৃচষ্টরত হতা া, 
চক্রচেয়ারনে েৃচষ্টরত চর্দ্রূপ আে ইচন্দ্োে েৃচষ্টরত বখিা কেরি েুচিিা। 
 
“অ্যাচিচসয়াে িচর্ আঁকা থাচমরয় চেরত পারেন আপনাো। চকন্তু তাে বথোচপ র্ন্ধ 
কেরর্ন না-তাহরি আে তাে স্বাোচর্ক জীর্ন যাপরনে বকান আ াই থাকরর্ না,” বিষ্টা 
কেিাম যারত করণ্ঠ চমনচতে োর্ না বফারট। 
 
“আমাে বতা এখন মরন হরি অ্যাচিচসয়া আে কখরনাই স্বাোচর্ক হরর্ না,” প্ররফসে 
মাথা োঁচকরয় র্িরিন। 
 
“আমারক আে করয়কটা চেন সময়-” 
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“না,” ডারয়ারমরডরসে করণ্ঠে েৃঢ়তা শুরনই রু্েরত পােিাম, এ চর্ষরয় আরিািনা কো 
রৃ্থা। 
 
আমাে সুরযা  ব ষ। 
 
. 
 

২.৩৪ 
 
প্ররফসে ডারয়ারমরডরসে চকন্তু বসচেন েুি আন্দ্াজ করেচিরিন। তুষােপাত হয়চন। র্েং 
প্রিণ্ড রৃ্চষ্ট শুরু হরয় যায় চর্রকরিে চেরক। মুহুমুবহ র্জ্রপারত একটু পেপে বকঁরপ 
উিচিি িােপা । 
 
অ্যাচিচসয়াে জরনয বথোচপ রুরম অ্রপো কেচি। আজরকও রৃ্চষ্ট েেরি র্াইরে। বেতরে 
বেতরে খুর্ই িাি আে চর্ষণ্ণ আচম। অ্যাচিচসয়ারক সাহাযয কোে আর ই সুরযা টা 
হাোিাম; এখন আে চকিু কো সম্ভর্ নয় আমাে পরে। 
 
েেজায় বকউ কড়া নাড়রিা এসময়, তাচকরয় বেচখ অ্যাচিচসয়ারক চনরয় এরসরি ইউচে। 
যতটা বেরর্চিিাম তাে িাইরতও খাোপ অ্র্স্থা তাে। বিহাো একেম ফযাকারস, বযন 
জীর্ি িার ে চেরক তাচকরয় আচি। চিকিাক হাঁটরতও পােরি না, ডান পাটা অ্নর্েত 
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কাঁপরি। চক্রচেয়ানরক মরনমরন  াচি চেিাম আর্ারো, ওে বপ্রসক্রাইর্ কো ওষুধ 
বখরয়ই অ্যাচিচসয়াে এই অ্র্স্থা। 
 
ইউচে িরি যার্াে পে িম্বা একটা সময় িুপিাপ ঘেটায় র্রস থাচক েু’জরন। অ্যাচিচসয়া 
বিাখ নাচমরয় বেরখরি। এক পযবারয় মুখ খুিরতই হরিা আমারক। এমনোরর্ কথাগুরিা 
র্িিাম বযন স্পষ্ট শুনরত পায় বস। 
 
“অ্যাচিচসয়া, আপনারক বয আইরসারি ন রুরম আটরক োখা হরয়রি, বসজরনয আচম 
েুিঃচখত। আসরিও েুিঃচখত।” 
 
বকান প্রচতচক্রয়া বনই। 
 
“এচিরফে সারথ যা করেরিন,” চিধাচিত স্বরে র্িিাম, “বসটাে জরনয আমারেে বর্াধহয় 
আে বথোচপ িাচিরয় যার্াে সুরযা টা বনই। তরর্ চসোিটা আমাে চিি না, আচম র্েং 
এে প্রচতর্াে করেচি। আপচন িাইরি আমারক জানারত পারেন, এচিফ এর্ং আপনাে 
মারে চিক কী হরয়চিি? চনিয়ই বেতরে বেতে অ্পোধরর্াধ হরি আপনাে? বস 
র্যাপারেও আরিািনা কেরত পাচে আমো।” 
 
অ্যাচিচসয়া চকিু র্িি না। এই বঘারেে মরধয আমাে কথা তাে মাথায় আরেৌ িুকরি চক 
না, বস র্যাপারে সচন্দ্হান আচম। 
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 “আিা আমাে বকমন িা রি আর  বসটা র্চি নাহয়। এই মুহূরতব আসরি প্রিণ্ড ো  
হরি আমাে। কােণ আমো একসারথ চিকমরতা কাজ শুরু কোে আর ই সুরযা টা 
হাোরত হরি। আপনাে ওপরেও ো  হরি কােণ আপচন আরেকটু বিষ্টা কেরিই আজ 
এই চেন বেখরত হরতা না।” 
 
এর্াে মাথা তুরি আমাে চেরক তাকারিা অ্যাচিচসয়া। 
 
“জাচন আপচন েয় পারিন। আপনারক সাহাযয কোে বিষ্টা করেচি। আচম, চকন্তু 
সুরযা টা বেনচন। আে এখন পুরো পচেচস্থচতই চর্ রড় ব রি।” 
 
িুপ হরয় ব িাম। পোচজত মরন হরি চনরজরক। 
 
চিক এই সময় অ্যাচিচসয়া এমন একটা কাজ কেরিা যা আচম সাোজীর্রনও েুিরত 
পােরর্া না। 
 
কাঁপা কাঁপা হাতটা আমাে চেরক র্াচড়রয় বেয় বস। চকিু একটা  ি করে ধরে বেরখরি 
বসখারন-একটা িামড়া চেরয় র্াঁধারনা বনাটরু্ক। 
 
“এটা চক?”। 
 
র্োর্রেে মতনই বকান উত্তে বনই। হাতটা এখনও সামরন র্াচড়রয়ই বেরখরি। 
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“আমারক চেরিন এটা?” বকৌতূহিী করণ্ঠ র্িিাম। 
 
এর্ারেও জর্ার্ না পাওয়ায় অ্ তযা তাে হাত বথরক সার্ধারন বনাটরু্কটা চনিাম। 
করয়ক পৃো উরটই রু্রে ব িাম চজচনসটা চক। 
 
অ্যাচিচসয়াে ডারয়চে। 
 
বেতরেে বিখাগুরিা বেরখ মরন হরি বিখাে সময় মন খুর্ অ্চস্থে চিি তাে। তীে 
চিরহ্নে মাধযরম একটা পযাোে সারথ আরেক পযাো জুরড় চেরয়রি। ব ষচেরকে বিখাগুরিা 
বতা প্রায় বর্াোই যারি না। বিখাে ফাঁরক ফাঁরক নানােকম িচর্ আঁকা। ফুি, িতাপাতা, 
পাচখ। আর্াে করয়কটা পাতায় িাইরনে পে িাইন চিরখ বকরট বেয়া হরয়রি চহচজচর্চজ 
করে। 
 
“আচম এটা চেরয় চক কেরর্া?” অ্যাচিচসয়াে চেরক তাচকরয় চজরেস কেিাম। 
 
প্রেটা অ্র্ য না কেরিও হরতা। বস বকন আমারক এটা চেরয়রি তা একেম পচেস্কাে। 
 
অ্যাচিচসয়া িাইরি আচম বযন তাে ডারয়চেটা পচড়। 
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তৃ্ত্ীয় েবব  
 
স্বাোচর্কতাে সারথ অ্স্বাোচর্কতাে চমশ্ররনে স্বোর্ মানুরষে সহজাত; আে বসজরনযই 
ডারয়চে বিখাে অ্েযাসটা চর্পেজনক মরন হয় আমাে কারি। একজরনে পরে সর্চকিুই 
ফুচিরয় ফাঁচপরয় র্ণবনা কোটা খুর্ সহজ বসখারন। 
–জাঁ পি সারত্র 
 
সিোিে আমাে মরধয সরতাে বেখা পারর্ন না, চকন্তু মারেমরধয চনরজে অ্জারিই সতযটা 
র্রি বফচি। 
–উইচিয়াম ব ক্সচপয়াে, েয উইন্টাে’স বটইি 
 
অ্যাচিচসয়াে বর্রেনসরনে ডারয়চে 
৮ অ্ াে 
 
খুর্ অ্দু্ভত একটা ঘটনা ঘরটরি আজরক। 
 
োন্নাঘরে োঁচড়রয় কচফ র্ানাচিিাম। পাচন  েম হর্াে ফাঁরক জানািা চেরয় র্াইরে 
বেখচি, এসময় একটা চজচনরসে ওপে নজে আটরক যায়। না, চজচনস না, মানুষ। 
একটা বিাক মূচতবে মত োঁচড়রয় চিি আমারেে র্াসাে উরটাচেরকে োস্তায়, পারকবে 
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প্ররর্ মুরখ।  ারিে আড়ারি থাকায় তাে বিহাো চিকমরতা বেখরত পাচেচন, চকন্তু বর্  
িম্বা-িওড়া। মাথায় কযাপ আে বিারখ সানগ্লাসও চিি। 
 
বিাকটা আমারক বেখরত পাচিি চক না বসটা র্িরত পােরর্া না, চকন্তু আমাে বকন বযন 
মরন হচিি, বস আমাে চেরকই তাচকরয় আরি। একটু অ্দু্ভত িার  র্যাপােটা, সাধােণত 
ওখানটায় োঁচড়রয় র্ারসে জরনয অ্রপো করে সর্াই, চকন্তু বিাকটা র্ারসে জরনয 
োঁড়ায়চন। আমারেে র্াসাে ওপরে িেয োখচিি বস। 
 
চকিুেণ পে বটে পাই, এক জায় ারতই বর্  অ্রনকেণ ধরে োঁচড়রয় আচি, তাই 
জানািাে পা  বথরক সরে কচফ চনরয় েুচডওরত িরি যাই। চকন্তু বসখারন কারজ মন 
র্রস না। র্াের্াে বিাকটাে কথা োর্চিিাম। তাই চিক কচে চর্  চমচনট পে োন্নাঘরে 
চ রয় বেখরর্া বস তখনও োঁচড়রয় আরি চক না। যচে থাকরতা তাহরি চক কেতাম? েুি 
বতা চকিু কেচিি না। এই এিাকায় বিারেে উৎপাত বনই সচতয, চকন্তু সর্চকিুেই বতা 
একটা প্রথমর্াে আরি। যচে িুচেে জরনয বেচক কেরত আরস, তখন? আর্াে এমনটাও 
হরত পারে, এই োস্তাে ব ষ মাথায় নতুন র্াচড়টা চকনরর্, বসজরনয বেখরত এরসচিি। 
 
চকন্তু োন্নাঘরে চফরে চ রয় তারক আে বেচখচন। বকউ চিি না োস্তাে অ্নয পার । 
 
আে জানা হরর্ না চক উরের য বসখারন োঁচড়রয় চিি বস। অ্দু্ভত। 
 
. 
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১০ অ্ াে 
 
 তকাি চজন-চফচিরক্সে সারথ নাটক বেখরত চ রয়চিিাম।  যাচিরয়ি অ্র্ য মানা 
করেচিি, চকন্তু আচম শুচনচন। সচতয র্িরত আমাে চনরজেও যাওয়াে ইরি চিি না, চকন্তু 
পরে োচর্, চজন-চফচিরক্সে কথা অ্নুযায়ী ‘ব ষর্াে যচে একসারথ ঘুেরত বর্ে হই, 
তাহরি খুর্ একটা েচত হরর্ না। এেপরে চনিয়ই আে চকিু র্িাে থাকরর্ না তাে? 
 
নাটক শুরু হর্াে বর্  আর ই বেখা কচে আমো, একসারথ বকাথাও চেে কো যারর্ 
তাহরি-চজন-চফচিরক্সে রু্চে। সূযব ততেরণ ডুর্রত র্রসরি, মরন হচিি বকউ িাি 
আর্ীে চমচ রয় চেরয়রি নেীে পাচনরত। নযা নাি চথরয়টারেে র্াইরে োঁচড়রয় আমাে 
জরনয অ্রপো কেচিি বস। আচমই আর  বেচখ তারক, মানুরষে চেরড় মুখ র্াচকরয় 
োঁচড়রয় চিি। েৃ যটা বেরখ ওে সারথ সম্পকব ব ষ করে বেয়াে র্যাপারে তখনও বযটুকু 
সরন্দ্হ চিি আমাে বেতরে, তা-ও েুে হরয় যায়। এখন রু্েরত পাচে, চজন-চফচিক্সরক 
বকমন বযন েয় পাই আচম, পুরোপুচে র্রি বর্াোরনা যারর্ না র্যাপােটা। ঘুরে পািারনাে 
কথা চিিোর্না কেচি, এসময় আমারক বেরখ বফরি চজন চফচিক্স। অ্ তযা তাে চেরক 
হাঁটরত শুরু কচে। মুরখ বজাে করে একটা হাচস বফাঁটাই, বস-ও তাই করে। 
 
“তুচম আসারত আচম সচতযই অ্রনক খুচ  হরয়রি,” র্রি চজন-চফচিক্স। “োর্চিিাম ব ষ 
মুহূরতব হয়রতা মত পারট বফিরত পারো। িরিা বকাথাও র্রস চেে কো যাক, নাচক?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

346 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

নযা নাি চথরয়টারেে পার ই আন্ডােোচড পারর্ িরি যাই আমো। ওখারন কাটারনা 
সময়টুকু অ্স্বচস্তকে চিি র্িরিও কম হরয় যারর্। হাচর্জাচর্ চনরয় আিাপ কচে েু’জরন, 
আসরি চজন-চফচিক্স র্িচিি আে আচম শুনচিিাম। খাচি বপরট পারর্ যাওয়ায় েুই বপ  
চেরেই মাথা চেমচেম কেরত শুরু করে আমাে; এজরনযই বর্াধহয় আমারক পারর্ চনরয় 
চ রয়চিি চজন-চফচিক্স। বেরর্চিি মে বখরয় মাতাি হরি তাে সারথ আরো প্রাণর্িোরর্ 
আিাপ কেরর্া। তাে প্রচতটা কথা শুরু হচিি-বতামাে চক মরন আরি যখন আমো র্া 
একসারথ ওখারন চ রয় আমো’-এই কথাগুরিা চেরয়। বযন এোরর্ অ্তীরতে ঘচনেতাে 
কথা র্িরিই আচম আমাে েুিটা রু্েরত পােরর্া। চকন্তু ও একটা র্যাপাে রু্েরত 
পােচিি না, চসোি চনরয় চনরয়চি আচম। বসটা আে র্েিারর্ না। 
 
তরর্ চেনর রষ মরন হরয়রি বর্ে হওয়াে চসোিটা চনরয় োরিাই করেচিিাম। চজন-
চফচিরক্সে সারথ বেখা হরয়রি এজরনয র্িচি না কথাটা, আসরি নাটকটা খুর্ই পিন্দ্ 
হরয়রি আমাে। অ্যািরসচেরসে কথা আর  শুচনচন আচম। এই প্রথম বকান িযারজচডরত 
বেখিাম স্বামী-স্ত্রীে সম্পরকবে টানারপারড়ন বমাটামুচট র্াস্তর্োরর্ বেখারনা হরয়রি 
(পাতািরিাক বথরক অ্যািরসচেরসে চফরে আসাে র্যাপােটা মাথা বথরক বেরে বফিরি)। 
বসজরনযই আরো বর্চ  োরিা বির রি। নাটকটা র্তবমান সমরয়ে বপ্রোপরট উপস্থাপন 
কো হরয়রি। একটা বিাক মৃতুযেণ্ড বপরি তাে স্ত্রী, অ্যািরসচেস, তারক র্াঁিারনাে বিষ্টা 
করে। অ্যািরসচেরসে নামেূচমকায় বয অ্চেরনত্রী অ্চেনয় করেরি, তারক বেরখ মরন 
হচিি বযন চগ্রক পুোণ বথরক উরি আসা বকান বের্ী। র্াের্াে মরন হচিি, তাে একটা 
িচর্ আঁকরর্া আচম। চজন-চফচিক্সরক কথাটা প্রায় র্রিও বফরিচিিাম, চকন্তু ব ষ মুহূরতব 
থামাই চনরজরক। তারক আে আমাে জীর্রনে বকান র্যাপারে জড়ারর্া না। নাটরকে ব ষ 
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েৃ য বেরখ বিারখে পাচন ধরে োখরত পাচেচন। চিক বকান চর্ষয়টা আমারক নাড়া চেরয়রি 
তা চনরয় আরো োর্রত হরর্। চজন-চফচিক্স অ্র্ য একটাে পে একটা মির্য করেই 
যাচিি, চকন্তু বকানটাই আমাে মরতে সারথ চমিচিি না। তাই এক পযবারয় তাে কথা 
ব ানা র্াে চেরয় বেই। 
 
অ্যািরসচেরসে মৃতুযে জ ত বথরক চফরে আসাে েৃ যটা মাথা বথরক েূে কেরতই 
পােচিিাম না। চিজ বথরক বে রনে চেরক বহঁরট যাওয়াে সমরয়ও বসটা চনরয়ই 
োর্চিিাম। এসময় চজন-চফচিক্স চজরেস করে বয আর্ারো চেে কেরত যারর্ চক না, 
চকন্তু আচম িাচিে অ্জুহাত বেখাই। একটা অ্স্বচস্তকে নীের্তা বনরম আরস আমারেে 
মারে। বে রন বপৌঁরি ব রি র্াইরে োঁচড়রয় ওরক ধনযর্াে জানাই, র্চি বয সময়টা 
োরিা বকরটরি। 
 
“একটা চেেই বতা,” চজন-চফচিক্স র্রি। “পুেরনা সমরয়ে খাচতরে?” 
 
 “না, র্াসায় চফেরত হরর্ আমারক।” 
 
ঘুরে োঁচড়রয়চি, এসময় আমাে হাত ধরে চজন-চফচিক্স। 
 
“অ্যাচিচসয়া,” র্রি বস। “বতামারক একটা কথা র্িরত িাই আচম।” 
 
 “না, র্রিা না, চেজ। চকিু র্িাে বনই আে…” 
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“তুচম যা োর্রিা বসেকম চকিু র্িরর্া না।” 
 
চিকই র্রিচিি চজন-চফচিক্স, আচম মরন মরন যা বেরর্চিিাম ওেকম বকান কথা বর্ে 
হয়চন তাে মুখ চেরয়। ধরেই চনরয়চিিাম বয র্নু্ধরত্বে বোহাই চেরয়  যািাচে বিরড় বেয়াে 
কােরণ আমাে মরধয অ্পোধরর্াধ সৃচষ্টে বিষ্টা কেরর্। চকন্তু তাে কথাগুরিা শুরন িমরক 
যাই। 
 
“বতামারক আরো সার্ধানী হরত হরর্,” র্রি চজন-চফচিক্স। “মানুষরক খুর্ সহরজ েেসা 
করে বফিি। যাো বতামাে আর পার  থারক…তারেে চর্শ্বাস করো। এই স্বোর্টা 
র্েিাও। কাউরক েেসা কোে আর  তারক োরিামরতা বিনাে বিষ্টা বকারো।” 
 
 ূনয েৃচষ্টরত ওে চেরক তাচকরয় থাচক চকিুেণ। বর্  খাচনকটা সময় িার   িা চেরয় 
 ব্দ বর্ে হরত। 
 
“চক র্িরিা এসর্? কাে কথা বর্াোরিা?” 
 
 চকন্তু আে চকিু র্রি না চজন-চফচিক্স। হতা  েচিরত মাথা োঁচকরয় আমাে হাত বিরড় 
উরটাচেরক ঘুরে হাটঁরত শুরু করে। বপিন বথরক ডাক বেই আচম। 
 
“োঁড়াও, চজন-চফচিক্স।” 
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চকন্তু একর্ারেে জরনযও তাকায় না বস। চকিুেণ পে চমর  যায় চেরড়ে মারে। আচম 
িায় োঁচড়রয় থাচক বে রনে র্াইরে। মাথায় র্াের্াে ওে র্িা কথাগুরিাই ঘুেপাক 
খাচিি। এ েকম বহঁয়াচি কোে মারন চক? এটাও হরত পারে বয আমারক ইরি করে 
এেকম অ্চনিয়তাে মরধয বেরখ িরি ব রি বস। খুর্ োরিা করেই জারন বয আমাে 
মাথায় সরন্দ্হ িুকরি বসটা েূে না হওয়া পযবি  াচি পাইনা। এ যাত্রায় তারক সফিই 
র্িরত হরর্। 
 
বসই সারথ প্রিণ্ড ো ও িা চিি। অ্র্ য এই কাজটা করে একচেক োরিাই করেরি 
বস। চসোি বনয়া সহজ হরয় ব রি। চজন-চফচিরক্সে আে বকান স্থান বনই আমাে 
জীর্রন। আ পার ে মানুষরেে সহরজই েেসা করে র্িরত চনিয়ই  যাচিরয়রিে কথাই 
রু্চেরয়রি। চকন্তু বকন? 
 
না, এ চনরয় মাথা ঘামারর্া না আচম। এটাই িাইচিি চজন-চফচিক্স; আমারক অ্চস্থেতাে 
মরধয বফিরত।  যাচিরয়ি আে আমাে মারে েূেত্ব সৃচষ্ট কোটাই তাে িেয। 
 
চকন্তু তাে ফাঁরে পা বের্ না আচম। এ চর্ষরয় আে োর্রর্া না। 
 
র্াসায় চফরে বেচখ  যাচিরয়ি ঘুচমরয় পরড়রি। সকাি পাঁিটায় উরি একটা ফরটাশুযরট 
বযরত হরর্। তরু্ও ওরক বডরক তুরি বসক্স কচে। আসরি আচম িাইচিিাম ওরক একেম 
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আমাে বেতরে অ্নুের্ কেরত, ওে বেরহ চমর  বযরত। ও-ই পােরর্ আমারক সর্চকিু 
বথরক চনোপে োখরত। 
 
. 
 
অ্ াে ১১ 
 
আর্ারো বিাকটারক বেরখচি আচম। এর্ারে আর ে তুিনায় চকিুটা েূরে চিি বস, পারকবে 
বেতে চেককাে একটা বর্রঞ্চ। চকন্তু তারক চিনরত বকান সমসযা হয়চন আমাে। এেকম 
আর্হাওয়ায় খুর্ কম বিাকই কারিা  াটব পযান্ট আে কযাপ পরে বর্ে হওয়াে কথা 
োর্রর্। আর ে চেরনে মত বিারখ সানগ্লাসও চিি। আমারেে র্াসাে ওপে নজে 
োখরি। 
 
এসময় একটা োর্না বখরি যায় আমাে মাথায়। এমনটাও হরত পারে, বস বকান বিাে-
িযািড় নয়, র্েং আমাে মতনই একজন বপইন্টাে। হয়রতা আমারেে োস্তাটা আঁকাে 
কথা োর্রি, বসজরনযই বেখরত এরসরি। চকন্তু োর্নাটা বয সচতয নয় বসটা আচম 
একেকম চনচিত। যচে আসরিও র্াচড়টা আঁকরত িাইরতা বস, তাহরি এোরর্ র্রস 
থাকরতা না। বস্কিরু্রক খসড়া বস্কি আঁকরতা। 
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চর্ষয়টা চনরয় োর্রত োর্রত একসময়  যাচিরয়িরক বফান করে র্চস। খুর্ র্ড় একটা 
েুি চিি বসটা। জানতাম বয ও র্যস্ত থাকরর্, এসময় যচে আচম হুট করে বফান চেরয় 
র্চি বকউ আমারেে র্াসাে ওপরে নজে োখরি, তাহরি ো  হর্ােই কথা। 
 
তািাড়া বিাকটা বয আসরিও আমারেে র্াসাে ওপরে নজে োখরি, বস চর্ষরয় আচম 
পুরোপুচে চনচিতও নই। 
 
আর্াে এমনটাও হরত পারে বয তাে িেয আসরি আচম। 
 
. 
 
অ্ াে ১৩ 
 
আর্াে এরসচিি বস। 
 
 যাচিরয়ি সকারি বর্ে হরয় যার্াে পরেই তারক র্াথরুরমে জানািা বথরক বেচখ আচম। 
ব াসি কেচিিাম তখন। আজরক আর ে চেনগুরিাে তুিনায় কািাকাচি োঁচড়রয় চিি 
বিাকটা, র্াসেযারন্ডে পার । 
 
চক োর্চিি? এোরর্ বর্াকা র্ানারর্ আমারক? 
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 দ্রুত কাপড় পরে োন্নাঘরে িরি যাই োরিা করে বেখাে জরনয। চকন্তু ততেরণ উধাও 
হরয় যায় বস। 
 
চিক কচে  যাচিরয়ি র্াসায় বফোে পে র্িরর্া কথাটা। বেরর্চিিাম আর্ারো হয়রতা 
র্যাপােটা উচড়রয় চেরর্ ও, চকন্তু আজরক মরনারযা  চেরয় ব ারন সর্চকিু। বিহাোয় 
েুচিিা েে করে। 
 
“চজন-চফচিক্স না বতা?” বকান োখিাক িাড়াই র্রি  যাচিরয়ি। 
 
 “না! ওে কথা োর্রিা বকন?” 
 
বিষ্টা কেচিিাম করণ্ঠ চর্স্ময় ফুচটরয় তুিরত, চকন্তু আচম চনরজও আসরি চর্ষয়টা চনরয় 
বেরর্চি। চজন-চফচিক্স আে অ্রিনা বিাকটাে  ােীচেক  িন একেকম। হরতও পারে 
বয  যাচিরয়ি চিক সরন্দ্হই কেরি। চকন্তু আমাে মন বসটা মানরত িাইচিি না। আমারক 
বতা এোরর্ েয় বেখারনাে কথা নয় তাে। তাই না? 
 
“চজন-চফচিরক্সে নম্বে বকাথায়?”  যাচিরয়ি র্রি। “আচম এখনই বফান কেরর্া ওরক।” 
 
 “না, ডাচিবং, চেজ। এেকম চকিু বকারো না। আচম চনচিত বিাকটা চজন-চফচিক্স না।” 
 
“আসরিই?” 
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“হযাঁ। তািাড়া ওেকম চকিু বতা হয়চন। আচম বর্াধহয় একটু র্াড়ার্াচড়ই কেচি। থাক, 
র্াে োও।” 
 
“কতেণ চিি বিাকটা এখারন?” 
 
“খুর্ বর্চ েণ না। এই ধরো এক ঘন্টা, এে পরেই উধাও হরয় যায়।” 
 
 “উধাও হরয় যায় মারন?” 
 
“মারন  ারয়র্ হরয় যায়।” 
 
 “ওহ। আিা জান, ো  বকারো না। একটা কথা চজরেস কচে?” 
 
 “চক?” ওে প্ররেে ধেণটা োরিা িা রিা না আমাে। 
 
 “পুরো র্যাপােটা বতামাে কল্পনা নয় বতা?” 
 
 “না,” েৃঢ় করণ্ঠ র্চি। “চর্শ্বাস করো আমাে কথা।” 
 
 “চর্শ্বাস বতা কেচিই।” 
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চকন্তু ওে কথা শুরন রু্েরত পাচে বয আমারক পুরোপুচে চর্শ্বাস কেচিি না তখন। 
চর্শ্বাস কোে োন কেচিি। সচতয র্িরত, প্রিণ্ড ো  িার  তখন। এত ো  
বয…আজরক এখারনই বিখা থামারত হরর্। নতুর্া এমন চকিু চিরখ বফিরর্া বযটা চনরয় 
পরে পস্তারত হরত পারে। 
 
. 
 
১৪ অ্ াে 
 
আজ সকারি ঘুম বথরক উরিই জানািাে কারি িরি যাই। মরন মরন আ া কেচিিাম 
বিাকটারক হয়রতা বেখরত পারর্া, তাহরি  যাচিরয়িরকও বডরক বেখারনা যারর্। চকন্তু 
তাে বকান চিহ্নই চিি না র্াইরে। চনরজরক আরো বর্চ  আহাম্মক মরন হয় তখন। 
 
 চর্রকরি চসোি বনই  েরমে মরধযও হাঁটরত বর্ে হরর্া। আসরি র্াচড় বথরক 
চকিুেরণে জরনয পািারত িাইচিিাম। হাঁটরত হাঁটরত পািবারমন্ট চহরিে কারি িরি যাই, 
িােপার  অ্রনরকই বোে বপাহাচিি। একটা খাচি বর্ঞ্চ বেখরত বপরয় র্রস পচড়। 
িন্ডরনে অ্রনকটা বেখা যায় ওখান বথরক। 
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চকন্তু ব াটা সময় মরন হচিি বয বকউ আমাে ওপরে নজে োখরি। র্াের্াে চপিু চফরে 
তাকারিও সরন্দ্হজনক চকিু বিারখ পরড়চন। চকন্তু বকউ একজন চিি বসখারন, রু্েরত 
পােচিিাম বসটা। 
 
র্াসায় বফোে পরথ পুকুে পাড় চেরয় হাঁটচি এসময় হিাই মুখ তুরি তাকাই। সারথ সারথ 
থমরক যাই বসখারনই। পুকুরেে অ্নযপা  বথরক আমাে চেরকই তাচকরয় চিি বিাকটা। 
বিহাো োরিা করে বর্াো যাচিি না অ্র্ য, চকন্তু আমাে চিনরত েুি হয় না। 
 
েরয়ে একটা  ীতি বস্রাত র্রয় যায় চ েোঁড়া বর্রয়। বপরটে বেতেটা বমািড় চেরয় 
ওরি। আপনা বথরকই বিঁচিরয় উচি: 
 
“চজন-চফচিক্স? আমারক অ্নুসেণ কেরিা বকন? র্ন্ধ করো এসর্!” 
 
চকন্তু বিাকটা োঁচড়রয়ই থারক। যত দ্রুত সম্ভর্ পরকট বথরক বফান বর্ে করে তাে 
একটা িচর্ তুচি। এরত িাে চক হরয়রি, জাচন না। এেপে উরটাচেরক ঘুরে হাঁটরত শুরু 
কচে, একর্ােও বপিরন তাকাইচন। েয় হচিি বয বপিরন চফেরিই বেখরত পারর্া 
কািাকাচি িরি এরসরি। 
 
তা সরত্তও চনরজরক আটকারত পাচেচন। ঘরে তাকাই। চকন্তু আর্ারো উধাও হরয় 
চ রয়চিি বস। 
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মরনপ্রারণ িাইচিিাম যারত চজন-চফচিক্স না হয় বিাকটা। 
 
র্াসায় বফোে পে খুর্ অ্চস্থে িা চিি। সর্ পেবা বটরন র্াচত চনচেরয় বেই। চক মরন 
করে জানািা চেরয় র্াইরে একর্াে উঁচক চেরতই থমরক যাই। র্াইরে োঁচড়রয় আরি 
বিাকটা, োস্তাে অ্নযপার । েৃচষ্ট আমাে চেরক। চক কেরর্া রু্রে উিরত পােচিিাম না। 
 
এসময় বকউ আমাে নাম ধরে ডাক বেয়ায় িমরক উচি। 
 
 “অ্যাচিচসয়া? আরিা?” 
 
পার ে র্াসাে চর্েচিকে মচহিাটা আর্াে এরসচিি। র্াচর্ব বহিমান। দ্রুত এচ রয় চ রয় 
বপিরনে েেজাটা খুরি বেই। ইরতামরধয র্া ারন িুরক পরড়চিি বস, হারত ওয়াইরনে 
বর্াতি। 
 
“বকমন আরিা ডাচিবং? েুচডওরত বেখিাম না তাই োর্িাম চক কেরি।” 
 
“একটু র্াইরে চ রয়চিিাম। বকর্িই চফরেচি।” 
 
“ওয়াইন?” র্াচ্চারেে মত করে র্িি বস, এেকমটা প্রায়ই করে মচহিা। চর্েি িার  
আমাে। 
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“আসরি, কাজ কেরত হরর্ আমারক এখন।” 
 
“আরে কাজ বতা আমারো আরি। একটু পরেই ইটাচিয়ান িারস যারর্া। এে আর  
একটু  ল্পগুজর্ কচে েু’জরন।” 
 
আমাে জর্ারর্ে অ্রপো না করেই বেতরে িুরক পড়রিা বস। ঘে অ্ন্ধকাে বেরখ 
জানািাে পেবাগুরিা সচেরয় চেি চর্না অ্নুমচতরত। তারক থামারত যারর্া এসময় র্াইরে 
তাচকরয় বেচখ বিাকটা িরি ব রি। 
 
আচম আসরি চিক জাচন না বয বকন র্াচর্বরক তাে র্যাপারে র্রিচি। মচহিারক একেমই 
পিন্দ্ কই না আচম, েেসা কো বতা েুরেে কথা। আসরি ওই সময়টা র্াসায় বয-ই 
থাকরতা, তারকই র্িতাম কথাগুরিা। ওয়াইন বপরট যাওয়াে চকিুেরণে মরধযই কাঁেরত 
শুরু কচে। চর্রস্ফাচেত নয়রন চকিুেণ আমাে চেরক তাচকরয় থারক র্াচর্ব। আমাে সর্ 
র্িা ব ষ হরি হাত বথরক ওয়াইরনে গ্লাসটা নাচমরয় োরখ বটচর্রি। “আরো কড়া চকিু 
েেকাে।” বকচর্রনট বথরক হুইচস্ক বর্ে করে েুরটা মর  বিরি একটা আমাে চেরক 
এচ রয় বেয়। 
 
“এই নাও, এটা এখন েেকাে বতামাে।” 
 
আসরিও েেকাে চিি। মাথাটা একটু  াি হয় অ্র্র রষ। এর্ারে আমাে ব ানাে পািা। 
একটানা কথা র্িরত থারক র্াচর্ব। র্াের্াে র্িচিি বয আমারক েয় বেখারনাে বকান 
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উরে য বনই তাে, চকন্তু তাে কথাগুরিা েয়ংকেই ব ানাচিি। “এেকমটা চটচেরত 
হাজাের্াে বেরখচি আচম। চকিু কোে আর  বেচক করে চনরি হাোচমটা।” 
 
“আপনাে চক মরন হয়? বিাকটা বিাে?” 
 
কাঁধ নািায় র্াচর্ব। “ধষবকও হরত পারে। তারত চকিু আরস যায়? োরিা উরের য বয 
আরসচন, এটা চনচ িত।” 
 
 বহরস বফচি তখন। আসরি এটা বেরর্ স্বচস্ত পাচিিাম বয বকউ একজন আমাে কথা 
চর্শ্বাস করেরি-বহাক বসটা র্াচর্ব। তারক আমাে বফারন বোিা িচর্টা বেখাই। 
 
“আমারক বমরসজ করে োও। র্াসায় চ রয় ি মা পরে োরিা করে বেখরর্া। এখারন 
পচেস্কাে বর্াো যারি না। বতামাে জামাইরক র্রিরি এ র্যাপারে?” 
 
“না,” চমরথয র্চি। 
 
একটু অ্র্াক হয় র্াচর্ব। “বকন?” 
 
“আসরি…আচম েয় পাচি বয  যাচিরয়ি হয়রতা আমারক েুি রু্েরর্। োর্রর্ পুরোটাই 
আমাে কল্পনা।” 
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“বতামাে চক মরন হয়, আসরিও কল্পনা কেরিা?” 
 
 “না।” 
 
সন্তুচষ্ট ফুটরিা র্াচর্বে বিহাোয়। “ যাচিরয়ি যচে বতামাে কথা আমরি না বনয় তাহরি 
আচম যারর্া বতামাে সারথ পুচির ে কারি। এমনোরর্ কথা র্িরর্া বয চর্শ্বাস কেরত 
র্াধয হরর্ ওো।” 
 
“ধনযর্াে। চকন্তু বসটাে আপাতত বকান প্ররয়াজন বনই।” 
 
“বক র্িি প্ররয়াজন বনই? এগুরিা বহিারফিাে চর্ষয় নয়। আজরক  যাচিরয়ি চফেরি 
অ্র্ য কথা র্িরর্ তাে সারথ, ডাচিবং। আমারক কথা োও।” 
 
আচম মাথা নাচড়। চকন্তু ততেরণ মরন মরন চসোি চনরয় বফরিচিিাম বয  যাচিরয়িরক 
এ চর্ষরয় আে একটা কথাও র্িরর্া না। বিাকটা বয আসরিও আমারক অ্নুসেণ কেরি 
র্া আমাে ওপরে নজে োখরি এে  ি বকান প্রমাণ বনই। র্াচর্ব চিকই র্রিরি, িচর্টা 
একেমই স্পষ্ট না। 
 
পুরোটাই আমাে কল্পনা- যাচিরয়রিে যখন এটাই ধােণা, তারক চকিু না র্িাই োরিা। 
উরটা আরো চর্েি হরর্ তখন। বসটা িাই না আচম। 
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 মাথা বথরক বেরে বফিরর্া র্যাপােটা। 
 
. 
 
োত ৪টা। 
 
আজরকে োতটা োরিা যারি না। 
 
ে টাে চেরক র্াচড় চফরে  যাচিরয়ি। সাোচেন কাজ করে িাি। তাড়াতাচড় শুরয় পরড় 
তাই। আচমও ঘুরমারনাে বিষ্টা কচে, চকন্তু ঘুম আরসনা। বিারখ। 
 
েুই ঘন্টা আর  হিাই খুট করে একটা  ব্দ শুনরত পাই। র্াইরেে র্া ান বথরক আসচিি 
 ব্দটা। দ্রুত জানািাে পার  চ রয় র্াইরে তাকাই-কাউরক বেচখ না। চকন্তু মরন হরত 
থারক বয বকউ একজন বখয়াি কেরি আমারক।  ারিে আড়ারি িুচকরয় আরি। 
 
বেৌরড় বর্ডরুরম চফরে এরস  যাচিরয়িরক বডরক তুচি। 
 
“বিাকটা র্াইরে,” র্চি আচম, “র্া ারনে ওখারন  ব্দ শুরনচি।” 
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 যাচিরয়ি প্রথরম ঘুরমে বঘারে রু্েরত পারেনা বয চক র্িচি আচম। যখন বর্ারে তখন 
চর্েচি বফারট বিারখমুরখ। “এত োরত চক শুরু করেরি। আে চতন ঘন্টা পে বর্ে হরত 
হরর্ আমারক। এসর্ বিাে-পুচি  বখিরত পােরর্া না।” 
 
“বিাে পুচি  বখিা না, আমাে কথা চর্শ্বাস করো, চেজ। একর্াে এরস বেরখা।” 
 
অ্ তযা আমাে সারথ আরস ও। 
 
চকন্তু র্াইরে বকউই চিি না তখন, চিক বযমনটা েয় পাচিিাম। 
 
 যাচিরয়িরক র্চি একর্াে র্াইরে চ রয় বেখরত, চকন্তু মানা করে বেয়। হনহন করে 
ওপে তিায় উরি যায় চর্েিেচিরত। আচম ওে ো  োঙারনাে বিষ্টা কচে চকন্তু িাে হয় 
না। ব েরুরম চ রয় শুরয় পরড়। 
 
 আচম আে চর্িানায় যাইচন। তখন বথরক এখারনই র্রস আচি। কান বপরত বেরখচি 
 রব্দে অ্রপোয়, চকিুেণ পেপে জানািা চেরয় তাকাচি র্াইরে। চকন্তু বিাকটাে বকান 
হচেস বনই এখন অ্র্চধ। 
 
আরিা ফুটরত আে মাত্র করয়ক ঘন্টা। 
 
. 
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১৫ অ্ াে 
 
ফরটাশুযরটে জরনয বতচে হরয় চনরি বনরম আরস  যাচিরয়ি। আমারক জানািাে পার  র্রস 
থাকরত বেরখ যখন রু্েরত পারে বয সাোোত ওখারনই চিিাম, বিহাোে অ্চের্যচি 
পারট যায়। 
 
“িুপ করে র্রসা অ্যাচিচসয়া। কথা আরি বতামাে সারথ।” 
 
“হযাঁ, কথা বতা আরিই। আমাে কথা একচর্নু্দ্ও চর্শ্বাস করোচন তুচম।” 
 
“চকন্তু তুচম বয আসরিও চর্শ্বাস কেরিা র্যাপােটা বসটা চনরয় বকান সরন্দ্হ বনই 
আমাে।” 
 
“এেকম বহঁয়াচি করে কথা র্িরিা বকন? আচম চর্শ্বাস কেচি মারন? আচম চক পা ি 
বয অ্র্াস্তর্ চকিু চর্শ্বাস কেরর্া? যা বেরখচি বসটাই র্রিচি বতামারক।” 
 
“বতামারক চকন্তু একর্ারেে জরনযও পা ি র্চিচন আচম।” 
 
 “তাহরি চক র্িরিা এসর্?” 
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আচম বেরর্চিিাম েু’জরনে বর্াধহয় তখনই ে ড়া বির  যারর্, চকন্তু  যাচিরয়রিে 
কথাগুরিা শুরন একেম থমরক যাই। চফসচফস করে র্রি: 
 
“আচম িাই তুচম কারো সারথ এ র্যাপারে কথা র্রিা।” 
 
“কাে সারথ কথা র্িরর্া? পুচি ?” 
 
“না,” আর্ারো ো  েে করে  যাচিরয়রিে করণ্ঠ। “পুচি  না।” 
 
আচম আসরি রু্রেচিিাম বয ও চক র্িরত িারি। চকন্তু বসটা ওে মুখ বথরকই শুনরত 
িাচিিাম। “তাহরি কাে সারথ?” 
 
“ডািাে।” 
 
 “আচম বকান ডািাে বেখারর্া না,  যাচিরয়ি-” 
 
“আমাে জরনয কাজটা করো, জান। আচম বতা বতামারক বর্াোে বিষ্টা কেচি, তুচমও 
একটু-” 
 
“না, তুচম বর্াোে বিষ্টা কেরিা না!” 
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 এতটা অ্সহায় বেখাচিি ওরক। র্াের্াে মরন হচিি ওরক জচড়রয় ধরে সান্ত্বনা বেই। 
“সর্ চিক হরয় যারর্, জান,” ব ষরমষ চনরজরক সামিারত না বপরে র্রিই বফচি। ওরক 
এোরর্ বেখা সম্ভর্ না আমাে পরে। “বেরখা, সর্ চিক হরয় যারর্। 
 
অ্চর্শ্বারসে েচিরত মাথা নাড়রিা  যাচিরয়ি। “ডিঃ ওরয়রেে সারথ অ্যাপরয়ন্টরমন্ট চিক 
কেরর্া। সম্ভর্ হরি আজরকই,” র্রি বিারখ চিধা চনরয় আমাে চেরক তাকারিা ও। “চিক 
আরি?” 
 
 ইরি কেচিি  যাচিরয়রিে সামরন র্াচড়রয় বেয়া হাতটা িাপড় চেরয় সচেরয় বেই; ওে 
ওপে োঁচপরয় পচড়, বিঁচিরয় র্চি, “বতামাে ধােণা আচম পা ি হরয় ব চি! আচম পা ি 
না! আচম পা ি না!” 
 
চকন্তু বসেকম চকিু কচেচন। র্েং মাথা বনরড়  যাচিরয়রিে হাতটা ধচে। 
 
 “চিক আরি, ডাচিবং,” র্চি আচম। “তুচম যা িাও বসটাই হরর্।” 
 
. 
 
১৬ অ্ াে 
 
অ্চনিাসরেও ডিঃ ওরয়রেে সারথ বেখা কেরত চ রয়চিিাম আজরক। 
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তাে সর্চকিুই অ্পিন্দ্ আমাে। বিাট র্াচড়টা বথরক শুরু করে সর্সময় চিচেং রুরম 
ঘুেঘুে কো কুকুেটারকও চর্েি িার । এক মুহূরতবে জরনযও বঘউরঘউ থামায়না 
হতিাড়া। ইরি কেচিি চিৎকাে করে কুকুেটারক িুপ কেরত র্চি। বেরর্চিিাম ডিঃ 
ওরয়ে চনরজই বর্াধহয় চকিু একটা কেরর্ন, চকন্তু চতচন এমন একটা োর্ ধরেন বযন 
শুনরতই পারিন না। হয়রতা আসরিও শুনরত পাচিরিন না। অ্িত আমাে র্িা 
কথাগুরিা তাে কারন যাচিি না, এটা চনচিত। তারক সর্ খুরি র্চি আচম, চকন্তু জর্ারর্ 
মুরখ একটা হাচস েুচিরয় র্রস থারকন। তাে েৃচষ্ট বেরখ মরন হচিি একটা েচঙন 
চ েচ চটে চেরক তাচকরয় আরিন। উচন  যাচিরয়রিে র্নু্ধ, চকন্তু এেকম একটা বিারকে 
সারথ চকোরর্ ওে র্নু্ধত্ব হরিা বক জারন।  যাচিরয়ি বযখারন সর্সময় বকামি আিেণ 
করে, বসখারন ডিঃ ওরয়রেে হার্োর্ একেম  ীতি। একজন ডািারেে র্যাপারে এ 
ধেরণে কথা র্িা উচিৎ হরি না, জাচন। চকন্তু তাে মরধয েয়ামায়াে বকান র্ািাই বনই। 
 
বিাকটাে র্যাপারে আমাে সর্ চকিু র্িা ব ষ হরি িম্বা একটা সময় চকিু র্িরিন না 
চতচন। তাে এই অ্েযাসটাও আমারক চর্েি করে। কথা র্িাে আর  অ্রনকেণ ধরে 
োরর্ন, বযন ইরি করে অ্রপো কোরি আমারক।  ব্দ র্িরত বকর্ি চনিতিা বথরক 
কুকুেটাে বঘউরঘউ কারন আসরি। আওয়াজটা শুনরত শুনরত এক ধেরণে বঘারেে মরধয 
িরি যাই। ডিঃ ওরয়ে যখন আিমকা কথা র্রি ওরিন, তখন আসরিও িমরক যাই। 
 
“আমারেে মরধয আর ও এ চর্ষরয় কথা হরয়রি, তাই না অ্যাচিচসয়া?” 
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 ূনযেৃচষ্টরত তাে চেরক তাকাই আচম। ধেরত পােচি না চক র্িরত িারিন। “হরয়রি 
চক?” 
 
“হযাঁ, হরয়রি,” মাথা নারড়ন ডিঃ ওরয়ে। 
 
“আপচন বর্াধহয় োর্রিন বয পুরোটাই আমাে কল্পনা। চকন্তু চর্শ্বাস করুন, র্াচনরয় 
র্িচি না।” 
 
“ তর্ােও এটাই র্রিচিরিন। মরন আরি চক হরয়চিি?” 
 
জর্ার্ বেইচন। আসরি তারক বসই সন্তুচষ্টটুকু চেরত িাচিিাম না। বিাখ পাচকরয় িুপিাপ 
র্রস থাচক, বিাট র্াচ্চারেে মতন। 
 
ডিঃ ওরয়ে অ্র্ য আমাে জর্ারর্ে অ্রপো কেরিন না। র্ার্াে মৃতুযে পে চক ঘরটচিি 
বস চর্ষরয় কথা র্রিই ব রিন। সর্সময় একটা আতরেে বেতরে থাকতাম তখন, মরন 
হরতা বকউ আমারক বেখরি সর্বেণ, নজে োখরি। “আমো আর ও এ চর্ষরয় কথা 
র্রিচি, রু্েরিন বতা?” 
 
“চকন্তু এর্ারে পচেচস্থচত চেন্ন।  তর্াে শুধু ওেকমটা মরনই হরয়চিি আমাে, কাউরক 
বেচখচন। এর্ারে আসরিও একজনরক বেরখচি।” 
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“কারক বেরখরিন?” 
 
 “ইরতামরধয র্রিচি আপনারক। একটা বিাকরক।” 
 
 “তাে র্ণবনা চেন বতা?” 
 
“বসটা পােরর্া না,” চিধাচিত স্বরে র্চি। 
 
 “বকন পােরর্ন না?” 
 
“আসরি তারক চিকমরতা বেখরত পাচেচন বকানর্ােই। র্রিচিি বতা আপনারক-েূে 
বথরক িেয োরখ বস।” 
 
“আিা।” 
 
“তািাড়া ইরি করেই একটা কাপ আে সানগ্লাস পরে আরস, যারত বিহাোটা বেখরত না 
পাই।” 
 
“অ্রনরকই চকন্তু এই আর্হাওয়ায় সানগ্লাস বিারখ চেরয় র্াইরে বর্ে হয়। মাথায় কযাপও 
পরড়। তাো সর্াই চক কারো ওপে নজে োরখ?” 
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বমজাজ  েম হরত শুরু করে আমাে। “আচম জাচন আপচন চক িাইরিন।” 
 
“চক?” 
 
“আপচন আমাে মুখ বথরকই শুনরত িারিন বয েুিোি বেখচি আচম। র্ার্া মাো যার্াে 
পে মাথা চর্ রড় বযরত শুরু করেচিি, বসেমটাই হরি আর্ারো-এটাই বতা র্িারত 
িারিন আমারক চেরয়, নাচক?” 
 
“আপনাে চক ধােণা? বসেকম চকিু চক হরি আপনাে সারথ?” 
 
“না। তখন মানচসকোরর্ অ্সুস্থ চিিাম আচম। চকন্তু এর্ারে একেম চিক আচি। বকান 
সমসযা বনই। একটা বিাক আমারেে র্াসাে ওপে নজে োখরি প্রচতচনয়ত, এটা চনিয়ই 
আপনাে কারি সমসযা মরন হরি না!।” 
 
মাথা নাড়রিন ডিঃ ওরয়ে চকন্তু তৎেণাৎ চকিু র্িরিন না। বনাটরু্রক কী বযন টুরক 
চনরিন। 
 
 “আপনারক আর্ারো চকিু ওষুধ বখরত হরর্। সার্ধানতার্ তই কাজটা কেচি আচম। 
এর্ারে পচেচস্থচত আর ে মত খাোপ হরত বেয়া িিরর্ না, রু্রেরিন?” 
 
মাথা োঁচকরয় না করে চেিাম। “বকান ওষুধ খারর্া না আচম।” 
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“বর্ । যচে ওষুধ না-ই খান, তাহরি চকন্তু এে পচেণাম চনরয় োর্রত হরর্ আপনারক।” 
 
“চক পচেণাম? আপচন চক আমারক েয় বেখারিন?” 
 
“আমাে সারথ এে বকান বিনরেন বনই। আচম আপনাে স্বামীে র্যাপারে কথা র্িচি। 
 তর্াে আপনাে ওেকম পচেচস্থচত বেরখ  যাচিরয়রিে বকমন বির চিি?” 
 
কল্পনায়  যাচিরয়িরক চনিতিাে চিচেংরুরম বেখরত বপিাম। কুকুেটা তাে পার  র্রসই 
বঘউরঘউ করে িরিরি। “জাচননা আচম, ওরকই চজরেস কেরিন না বকন?” 
 
“আপচন চক এটাই িান, আর্ারো বসই পচেচস্থচতে মরধয চেরয় যাক বস? আপনাে চক 
মরন হয় না তাে সরহযে একটা সীমা আরি?” 
 
“কী র্িরিন এসর্?  যাচিরয়ি আমারক বিরড় িরি যারর্? আপনাে এটাই ধােণা?” 
 
কথাটা োর্রতও কষ্ট হরি আমাে। ওরক হাোরত হরর্, এটা চিিাই কেরত পাচে না। 
 যাচিরয়িরক চনরজে কারি োখাে জরনয বয বকান চকিু কেরত োচজ আচম। তাই োচজ 
হরয় যাই ডিঃ ওরয়রেে কথায়। র্চি বয যচে বয অ্ েীচে বকউ আমাে মাথাে বেতরে 
কথা র্িাে বিষ্টা করে, তাহরি তারক অ্র্ যই জানারর্া। ওষুধগুরিাও খারর্া চনয়চমত। 
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সন্তুচষ্ট বফারট ডিঃ ওরয়রেে বিহাোয়। র্রিন বয চনিতিায় চ রয়  যাচিরয়রিে সারথ 
বেখা কেরত পাচে আমো। চসঁচড় চেরয় নামাে সময় মরন হচিি তারক ধাো চেরয় বফরি 
বেই। চেরিই োরিা হরতা। 
 
র্াসায় বফোে পরথ খুর্ খুচ  বেখায়  যাচিরয়িরক। র্াের্াে হাচসমুরখ আমাে চেরক 
তাকাচিি। “বতামাে মরতা সাহসী বমরয় খুর্ কমই বেরখচি আচম। সর্ চিক হরয় যারর্, 
বেরখা।” 
 
 মাথা নাড়রিও ওে কথাে জর্ারর্ চকিু র্চিচন ইরি করেই। কােণ ডিঃ ওরয়রেে কারি 
যাওয়াটা সময় নষ্ট িাড়া আে চকিু নয়। 
 
একাই সর্চকিু সামিারত হরর্ আমারক। 
 
আসরি কাউরক র্িাটাই েুি হরয়চিি। কািরক র্াচর্বরক বমরসজ করে র্িরর্া র্যাপােটা 
েুরি বযরত। জাচন বয আমাে বমরসজ বপরয় চর্েি হরর্ন চতচন। তাে নাটক শুরুরতই 
থাচমরয় চেচি আচম। চকন্তু চকিুচেন পরেই েুরি যারর্ন। আচমও োর্ ধেরর্া বয সর্ 
চিকিাক িিরি। বকউ এক মুহূরতবে জরনযও চকিু রু্েরত পােরর্ না। 
 
একটা ফারমবচস বথরক আমাে ওষুধগুরিা চকরন বফরি  যাচিরয়ি। র্াসায় চফরেই সোসচে 
োন্নাঘরে চ রয় গ্লারস পাচন বিরি আরন। হিুে ওষুধগুরিা আমাে হারত চেরয় র্রি, 
“বখরয় বফরিা।” 
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“আচম র্াচ্চা নই। এোরর্ হারত তুরি বেয়াে চকিু বনই।” 
 
“আচম জাচন তুচম র্াচ্চা নও, চকন্তু এগুরিা বয আসরিও খারিা, বসটা চনচিত কেরত 
িাইচিিাম।” 
 
“খারর্া আচম।” 
 
 “এখনই খাও।” 
 
 যাচিরয়রিে সামরন ওষুধগুরিা মুরখ চেরয় অ্ল্প একটু পাচন খাই। 
 
“গুড  ািব।” আমাে  ারি িুমু বখরয় ঘে বথরক বর্চেরয় যায় ও। 
 
সারথ সারথ ওষুধগুরিা মুখ বথরক বর্ে করে চসরে বফরি বেই। আচম আে বকান ওষুধ 
খারর্া না।  তর্াে ডিঃ ওরয়রেে বেয়া ওষুধগুরিা বখরয় প্রায় পা িই হরয় চ রয়চিিাম। 
এর্ারে বসই েঁুচক চনর্ না। 
 
চনরজে ওপরে চনয়ন্ত্রন োখরত হরর্ আমারক। 
 
সর্সময় প্রস্তুত থাকরত হরর্। 
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. 
 
অ্ াে ১৭ 
 
ডারয়চেটা এখন িুচকরয় োচখ আচম। ব েরুরম একটা পাটাতন আি া কো যায়। 
বসখারনই বেরখ বেই, সহরজ আে কারো বিারখ পড়রর্ না তাহরি। বকন? আসরি 
এখারন বখািাখুচি অ্রনক চকিু চনরয় আরিািনা করেচি। র্িা যায় না,  যাচিরয়ি যচে 
ডারয়চেটা বেরখ তাহরি পড়া শুরু করে চেরতও পারে। তখন বজরন যারর্ আচম ওষুধ না 
বখরয় বফরি বেই। খুর্ কষ্ট পারর্ বর্িাো, এেকমটা হরত চেরত পাচে না আচম। 
 
ঈশ্বেরক ধনযর্াে বয এই ডারয়চেটায় মরনে কথা চিখরত বপরেচি, নতুর্া মাথা আসরিও 
চর্ রড় বযত। বকউ বনই আমাে সারথ কথা র্িাে মরতা। 
 
কারক েেসা কেরর্া? 
 
. 
 
২১ অ্ াে 
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 ত চতন চেরন একর্ারেে জরনযও র্াইরে যাইচন।  যাচিরয়ি র্াসায় চফেরি োর্ ধচে বয 
চর্রকরি হাঁটরত বর্ে হরয়চি। চকন্তু বসটা চমরথয। 
 
আসরি র্াইরে যার্াে কথা মরন হরিই েয় িার । বয বকান চকিু ঘরট বযরত পারে। 
অ্িত র্াসাে বেতরে আচম চনোপে। জানািাে পার  র্রস। িুপিাপ র্াইরে নজে 
োখরত পােরর্া। োস্তা চেরয় যাো বহঁরট যায় তারেে সর্াইরকই খুঁচটরয় খুঁচটরয় বখয়াি 
কচে। অ্র্ য আমাে েৃচষ্ট র্াের্াে একজনরকই খুঁরজ বফরে। 
 
আিা, বস যচে সানগ্লাস আে কযাপ খুরি আরস তাহরি চিনরর্া চক করে? তাে বিহাো 
বকমন এটা বতা জাচন না। তখন সামরন চেরয় বহঁরট ব রিও রু্েরত পােরর্া না। 
 
এটা একটা চিিাে চর্ষয়। 
 
. 
 
২২ অ্ াে 
 
এখন পযবি বেচখচন তারক। চকন্তু বধযবযহাো হওয়া িিরর্ না। আজ বহাক আে কাি, 
চফরে বস আসরর্ই। বসজরনয প্রস্তুত থাকরত হরর্ আমারক। উপযুি পেরেপও চনরত 
হরর্। 
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আজ সকারি ঘুম বথরক ওিাে পেই  যাচিরয়রিে র্নু্দ্কটাে কথা মরন হয়। ব ে রুম 
বথরক সচেরয় হারতে কারি বকাথাও এরন োখরর্া ওটা। জানািাে পার ে বকচর্রনরট 
োখরিই সর্রিরয় সুচর্রধ হরর্। 
 
আচম জাচন কথাগুরিা বকমন ব ানারি। আ া কচে পচেচস্থচত এতটাও খাোপ হরর্ না। 
বিাকটা না এরিই োরিা। 
 
চকন্তু বেতরে বেতরে সর্সময় মরন হয় বস আসরর্ই। 
 
বস বকাথায় এখন? আসরি না বকন? আমারক অ্প্রস্তুত অ্র্স্থায় িমরক চেরত িায়? চকন্তু 
আচম সর্সময় বতচেই থাকরর্া। জানািাে পা  বথরক সতকব নজে োখরর্া র্াইরে। 
অ্রপো কেরর্া তাে আ মরনে 
 
. 
 
২৩ অ্ াে 
 
এখন বতা আমাে মরন হরি  যাচিরয়ি আে ডিঃ ওরয়রেে কথাই চিক। পুরোটাই চক 
কল্পনা চিি? 
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 যাচিরয়ি র্াের্াে চজরেস করে বয বকমন আচি আচম। আসরি জানরত িায় পা িাচমটা 
মাথা বথরক েূে হরয়রি চকনা। ও বয আমারক চনরয় েুচিিা করে বস চর্ষরয় বকান 
সরন্দ্হ বনই। আমাে অ্চেনয় চিকিাক হরি না বর্াধহয়, আরো োরিা করে বিষ্টা কেরত 
হরর্। সাোচেন কাজ চনরয় র্যস্ত থাকাে অ্চেনয় কচে। চকন্তু আসরি চকিুই আঁকারনা হয় 
না, মরনারযা  িাড়া এ ধেরণে কাজ অ্সম্ভর্। এই কথাগুরিা বিখাে সমরয়ও আচম 
চনচিত করে র্িরত পােরর্া না বয জীর্রন আে কখরনা চিকিাক িচর্ আঁকরত পােরর্া 
চক না। অ্িত এই োরমিা ব ষ হর্াে আর  বতা পােরর্াই না। 
 
র্াইরে না যার্াে র্যাপারে এতচেন নানােকম অ্জুহাত বেচখরয়চি। চকন্তু  যাচিরয়ি 
র্রিরি বয আজ োরত বর্ে হরতই হরর্, মযাক্স োওয়াত চেরয়রি আমারেে। 
 
এেকম সমরয় মযারক্সে সারথ বেখা হরর্ োর্রতই  া চঘনচঘন কেরি।  যাচিরয়রিে সারথ 
অ্রনকেণ ঘযানঘযান করেচি, চকন্তু িাে হয়চন। র্েং ও র্রি বয ব রিই নাচক িাে হরর্ 
আমাে! মন বথরকই কথাটা র্রিরি বস, তাই আচমও আে না কেরত পাচেচন। 
 
 আজ োরত চক হরর্ বসটা চনরয় েুচিিা হরি খুর্। কােণ একটু িাণ্ডা মাথায় োর্রত 
শুরু কোে পেই সর্ পচেস্কাে হরয় যায়। একেম খারপ খারপ চমরি ব রি। এতচেন 
বকন র্যাপােটা রু্চেচন, বসটাই েহসয। 
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র্াইরে বথরক বয বিাকটা আমাে ওপে নজে োরখ, বস চজন-চফচিক্স নয়। ওরক খুর্ 
োরিা করেই চিচন আচম, এতটা চনরি বস কখরনাই নামরর্ না। চকন্তু আমারক ইরি করে 
জ্বািাতন কোে মত আে বক র্াে থারক? যাে উরের য আমারক এোরর্  াচস্ত বেয়া? 
 
মযাক্স। 
 
এিাড়া অ্নয বকউ হরতই পারে না। আমারক পা ি র্ানারনাে যুরে বনরমরি বস। 
 
খুর্ েয় িা রি, চকন্তু মরন সাহস জরড়া কেরত হরর্। আজরক োরতই কাজটা কেরর্া 
আচম। 
 
ওে মুরখামুচখ হরর্া। 
 
. 
 
২৪ অ্ াে 
 
এতচেন পে  তোরত র্াসা বথরক বর্ে হরয় একটু অ্দু্ভতই িা চিি। 
 
মরন হচিরিা বযন অ্যাকুচেয়াম বথরক সা রে এরস পরড়চি। মাথাে ওপরে চর্ াি বখািা 
আকা টাও অ্রিনা বিকচিি। পুরোটা সময়  যাচিরয়িরক  ি করে ধরে বেরখচিিাম। 
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আমারেে পিরন্দ্ে বেরস্তাোঁ অ্ ারস্তা’বস চ রয়ও োরিা িা চিি না। র্াের্াে মরন হচিি 
চক বযন একটা বনই। আে  ন্ধটাও অ্নযেকম বিকচিি, বকান চকিু বপাড়াে  ন্ধ। 
 যাচিরয়িরক চজরেস কেরি র্রি বয বস বকান  ন্ধ পারি না। ব াটাটাই আমাে কল্পনা। 
 
“সর্ চিকিাকই আরি,” র্রি ও। “ াি হও।” 
 
“আচম বতা  ািই আচি। বেরখ চক মরন হরি বতামাে?” 
 
 যাচিরয়ি জর্ার্ বেয়চন। বিায়াি  ি করে র্রস চিি, চর্েি হরি বযমনটা করে। 
িুপিাপ মযারক্সে জরনয অ্রপো কেরত থাচক আমো। 
 
মযাক্স ওে চেচসপ চনে তাচনরয়রক চনরয় এরসচিি। ওরেে মরধয চকিু একটা িিরি। 
মযারক্সে োর্ বেরখ মরন হচিি বযন োজোণীরক সারথ করে চনরয় এরসরি। একটু পে 
পে নানা িুরতায় তাে হারত হাত োখচিি, িুমু খাচিরিা। আমাে চেক বথরক চকন্তু বিাখ 
বফোয়চন এক মুহূরতবে জরনযও। চক োর্চিি? ওরক তাচনয়াে সারথ বেখরি চহংসায় 
জ্বিরর্া আচম? ওে কথা োর্রিই বঘন্না িার  আমাে। 
 
তাচনয়াও রু্েরত পারে বকান একটা সমসযা আরি। মযাক্সরক করয়কর্াে আমাে চেরক 
তাকারত বেরখ বফরি বস। সার্ধান করে চেরত হরর্ বমরয়টারক। সামরন চক অ্রপো 
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কেরি বসটা জানরি হয়রতা েুিটা কেরর্ না। চকন্তু এখনই চকিু র্িরর্া না। আর  
আমাে চনরজে সমসযাে সমাধান বহাক। 
 
চডনারেে এক পযবারয় মযাক্স র্রি বয র্াথরুরম যারর্ বস। এক মুহূতব অ্রপো করে 
আচমও একই অ্জুহাত বেচখরয় উরি যাই। 
 
র্াথরুরমে কারি চ রয় ওে হাত বিরপ ধচে  ি করে। 
 
 “বতামারক থামারত হরর্ এসর্! রু্রেিি? থামারত হরর্!” 
 
 য়তাচন হাচস বফারট মযারক্সে বিহাোয়। “চক থামারর্া?” 
 
“আমাে ওপে নজে োখরিা তুচম, মযাক্স। আচম জাচন!” 
 
 “আরর্ািতারর্াি চক র্িরিা এসর্, অ্যাচিচসয়া?” 
 
“চমরথয র্িরর্ না,” স্বাোচর্ক স্বরে কথা র্িরত কষ্ট হচিি আমাে। “আচম বেরখচি 
বতামারক, চিক আরি? িচর্ও তুরিচি। আমাে কারি বতামাে িচর্ আরি!” 
 
হারস মযাক্স। “বতামাে মাথাে সু্ক আসরিও চিিা হরয় ব রি।” 
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আে সহয হয় না। বজারে থােড় বেই ওে  ারি। 
 
একটা  ব্দ শুরন ঘুরে তাচকরয় বেচখ তাচনয়া োঁচড়রয় আরি ওখারন। বিহাো বেরখ মরন 
হচিি থােড়টা তাে  ারিই পরড়রি। 
 
একর্াে মযাক্স আরেকর্াে আমাে চেরক তাচকরয় চকিু না র্রিই বেরস্তাোঁ বথরক বর্চেরয় 
যায় বস। 
 
বিাখ  েম করে আমাে চেরক তাকায় মযাক্স। তাচনয়ারক অ্নুসেণ কোে আর  চনিু িায় 
র্রি, “বতামাে বপিরন সময় নষ্ট কেরত আমাে র্রয়ই ব রি। একর্ােও বতামারেে 
র্াসাে ওচেরক যাইচন। আে নজে োখরর্াই র্া বকন? সরো, বযরত োও আমারক।” 
 
তাে করণ্ঠ এমন চকিু একটা চিি বয রু্েরত পাচে বস সচতযটাই র্িরি। না িাইরতও 
চর্শ্বাস কেরত হয় কথাটা। 
 
চকন্তু বিাকটা যচে মযাক্স না হয়, তাহরি বক? 
 
. 
 
২৫ অ্ াে 
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র্াইরে বথরক একটা  ব্দ কারন এরসরি বকর্িই। জানািা চেরয় র্াইরে তাচকরয় বেচখ 
বকউ একজন িায়ায় নাড়ািাড়া কেরি। 
 
বিাকটা এরসরি। র্াইরে সুরযার ে অ্রপো কেরি এখন। 
 
 যাচিরয়িরক বফান চেরয়চিিাম, চকন্তু ও ধরেচন। পুচি রক বফান চের্? চক কেরর্া 
রু্েরত পােচি না। হাত এত কাঁপরি বয চিখরতও 
 
চনিতিা বথরক এখন ক্রমা ত  ব্দ শুনরত পাচি। জানািা বখািাে বিষ্টা করেরি 
চকিুেণ। এখন েেজা ধাোরি। বেতরে বিাকাে বিষ্টা কেরি 
 
আমারক এখান বথরক বর্চেরয় বযরত হরর্। পািারত হরর্ বয করেই বহাক। 
 
ঈশ্বে! তাে হাঁটাে  ব্দ এখন একেম স্পষ্ট 
 
বেতরে িুরক পরড়রি। 
 
র্াসাে বেতরে িুরক পরড়রি। 
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িতু্থব েবব 
 
অ্রনরকই োরর্ন বয বথোচপে মাধযরম অ্তীরতে েুি ব াধোরনা হয়, এটা বর্  র্ড়সড় 
েুি। র্েং র্িা যায় বয একজন সাইরকারথোচপে তাে বোচ রক চনরজে অ্তীত 
সম্পরকব সরিতন করে বতারিন, মুরখামুচখ হরত ব খান। 
–অ্যাচিস চমিাে 
 

৪.১ 
 
অ্যাচিচসয়াে ডারয়চেটা র্ন্ধ করে বডরস্কে ওপরে নাচমরয় োখিাম। 
 
একেম চস্থে হরয় িুপিাপ র্রস েইিাম বসখারন, জানািায় রৃ্চষ্টে িাট এরস িা রি। 
আিরতা  ব্দটা মনরক  াি কোে জরনয আে ব। এতেণ যা পড়িাম তা বর্াোে বিষ্টা 
কেচি। অ্যাচিচসয়া বর্রেনসনরক বিনাে অ্রনকটাই র্াচক চিি এতচেন। তাে মরনে র্ে 
েুয়ারেে অ্পে পার  কী আরি তা খাচনকটা হরিও জানরত বপরেচি অ্র্র রষ। আে 
তথযগুরিা বয আমারক িমরক চেরয়রি, বসটা র্িাই র্াহুিয। 
 
অ্রনক প্রে জরড়া হরয়রি মরন। অ্যাচিচসয়া সরন্দ্হ কেরতা বয বকউ তাে ওপে নজে 
োখরি। বিাকটাে পচেিয় চক বর্ে কেরত বপরেচিি বস? কাউরক র্রিচিি? এটা 
জানরত হরর্ আমারক। যতেূে রু্রেচি  যাচিরয়ি, র্াচর্ব বহিমান আে ডিঃ ওরয়রেে সারথ 
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র্যাপােটা চনরয় আিাপ করেচিি বস। আে বকউ চক জারন? আরেকটা প্রে বখাঁিারি 
আমারক। ডারয়চেটা এেকম হিাৎ করেই ব ষ হরয় ব ি বকন? এে পরেে ঘটনাগুরিা 
চক অ্নয বকাথাও বিখা হরয়রি? অ্নয বকান ডারয়চে, বযটা বস বেয়চন আমারক? তািাড়া 
আমারক অ্যাচিচসয়াে চনরজে র্যচি ত ডারয়চে পড়রত বেয়াে কােণটাও পুরোপুচে রু্রে 
উিরত পাচেচন। এে অ্থব চক আমারক চর্শ্বাস করে বস? নাচক অ্নয বকান উরে য আরি? 
 
এই ডিঃ ওরয়েরকও খুঁরজ বর্ে কেরত হরর্ বয করেই বহাক। ব াটা র্যাপােটাে একজন 
গুরুত্বপূণব স্বােী চতচন, হতযাকারণ্ডে আর ে চেনগুরিায় অ্যাচিচসয়াে মানচসক অ্র্স্থা 
বকমন চিি বস সম্পরকবও তথয আরি তাে কারি। তা সরেও অ্যাচিচসয়াে চর্িাে 
িিাকািীন সমরয় চতচন এচ রয় আরসনচন। বকন? তাে কথা বকাথাও বকউ উরিখও 
করেচন। ডারয়চেরত নামটা না বেখরি তাে অ্চস্তরত্বে কথা জানতামই না। কতটা জারনন 
চতচন? বকন চকিু র্রিনচন? 
 
ডিঃ ওরয়ে। 
 
আচম যাে কথা োর্চি বস হরতই পারে না। তারেে নাম চমরি যাওয়াটা একািই 
কাকতািীয়। তরর্ চনচিত হরত হরর্ আমারক। 
 
 বডরস্কে েয়ারে ডারয়চেটা বেরখ উরি োঁড়ািাম। পেেরণই মত পারট ওটা বর্ে করে 
বকারটে পরকরট িুচকরয় োখিাম, চনরজে কারি োখাটাই চনোপে। 
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আমাে অ্চফস বথরক বর্চেরয় চনিতিায় িরি এিাম।  ির্য কচেরডারেে ব ষ মাথাে 
রুমটা। 
 
েেজাে র্াইরে োঁচড়রয় থাকিাম চকিুেণ। একটা বিাট ফিরক নাম বখাোই কো 
বসখারন। 
 
ডিঃ চস. ওরয়ে। 
 
 নক কোে বতায়াো না করেই েেজা খুরি বেতরে পা োখিাম। 
 
. 
 

৪.২ 
 
বডরস্ক র্রস িপচেকস চেরয় আরয়  করে সুচ  খাচিি চক্রচেয়ান। দ্রু কঁুিরক তাকারিা 
আমাে চেরক। 
 
“বতামারক চক বকউ নক কো ব খায়চন?” 
 
 “জরুচে কথা আরি।” 
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“খাচি এখন, পরে বর্ারিা।” 
 
“খুর্ বর্চ েণ সময় নষ্ট কেরর্া না। একটা প্ররেে উত্তে প্ররয়াজন আমাে। তুচম চক 
কখরনা অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে চিচকৎসা করেচিরি?” 
 
মুরখে সুচ টা চ রি অ্র্াক েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা চক্রচেয়ান। “মারন? তুচম বতা 
জারনাই বয আচমই এখারন ওে চিচকৎসা েরিে প্রধান।” 
 
“এখানকাে কথা র্িচি না। বগ্রারে েচতব হর্াে আর  কখরনা ওে চিচকৎসা করেচিরি?” 
 
 খুর্ োরিা করে িেয কচে চক্রচেয়ানরক। বিহাোে অ্চের্যচিে পচের্তবন বেরখই যা 
বর্াোে রু্রে ব িাম। ডিঃ ওরয়েরক বপরয় ব চি। পরো িাি হরয় ব রি বর্িাোে 
বিহাো। িপচেকগুরিা নাচমরয় োখরিা। 
 
“কী র্িরিা এসর্?” 
 
অ্যাচিচসয়াে ডারয়চেটা পরকট বথরক বর্ে করে ওরক বেখািাম। 
 
“গুরুত্বপূণব একটা চজচনস হারত এরসরি আমাে। অ্যাচিচসয়াে ডারয়চে। হতযাকারণ্ডে 
করয়ক মাস আর  এখারন বিখা শুরু করেচিি বস। পুরোটা পড়া ব ষ কেিাম একটু 
আর ।” 
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 ো ফুটরিা চক্রচেয়ারনে বিহাোয়। “বকাথায় বপরি এটা?” 
 
 “অ্যাচিচসয়া চনরজই চেরয়রি।” 
 
“এে সারথ আমাে চক সম্পকব?” 
 
 “বতামাে কথা এখারন চিরখরি বস।” 
 
“আমাে কথা?” 
 
“বগ্রারে েচতব হর্াে আর ও ওে সারথ বেখা হরয়রি বতামাে। এটা বতা জানতাম না।” 
 
 “আচম…আচম রু্েরত পােচি না বতামাে কথা। চনিয়ই বকান েুি হরি।” 
 
“মরন হয় না। প্রাইরেট প্রযাকচটরসে অ্ং  চহরসরর্ তুচম বর্  করয়কর্ােই ওে চিচকৎসা 
করেরি। তা সরেও চর্িাে িিাকািীন সমরয় আোিরত চকিু র্রিাচন। অ্থি বতামাে 
কথাগুরিা আোিরত গুরুত্বপূণব তথয চহরসরর্ চর্রর্িয হরতা। অ্যাচিচসয়ারক বয আর  
বথরকই চিনরত, বসটা এখারন কাজ শুরু কোে সময় স্বীকােও করোচন। চকন্তু বতামারক 
চিনরত চনিয়ই কষ্ট হয়চন অ্যাচিচসয়াে। বস বয কথা র্রি না, এটা বতামাে বসৌো য।” 
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স্বাোচর্ক স্বরে কথাগুরিা র্িরিও বেতরে বেতরে প্রিণ্ড বের  চ রয়চি। এখন রু্েরত 
পােচি বয অ্যাচিচসয়াে র্যাপােটা চনরয় চক্রচেয়ান বকন এোরর্ আমাে বপিরন বির রি। 
বস িুপ থাকরিই ওে জরনয োরিা। 
 
“এতটা স্বাথবপে হয় চকোরর্ মানুষ?” 
 
আতচেত েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা চক্রচেয়ান। “ধুে, চর্ড়চর্ড় করে র্িি একর্াে। 
“ধুে। চথও, ব ারনা-তুচম যা োর্রিা আসরি র্যাপােটা ওেকম না।” 
 
“তাহরি কী েকম?” 
 
 “ডারয়চেরত আে চক বিখা?” 
 
“আে চক বিখা থাকাে কথা?” 
 
জর্ার্ চেিনা চক্রচেয়ান। “আচম চক একর্াে পড়রত পাচে?” হাত সামরন র্াচড়রয় 
চজরেস কেরিা। 
 
মাথা োঁচকরয় না করে চেিাম। “বসটা চিক হরর্ না।” 
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হারতে িপচেকগুরিা আনমরন নাড়ািাড়া কেরি চক্রচেয়ান। “আসরি কাজটা কো উচিৎ 
হয়চন আমাে। চকন্তু চর্শ্বাস করো, আমাে খাোপ বকান উরে য চিি না।” 
 
“চর্শ্বাস-অ্চর্শ্বারসে চকিু বনই। তুচম যচে সাধুই হরত তাহরি চর্িাে িিাকািীন সমরয় 
চকিু র্রিাচন বকন?” 
 
“কােণ, আচম বতা অ্যাচিচসয়াে চিচকৎসা করেচি ব াপরন।  যাচিরয়রিে অ্নুরোরধ। 
ইউচনোচসবচটে র্নু্ধ আমো। ওে চর্রয়রতও চ রয়চিিাম। এেপে অ্র্ য বযা ারযা  করম 
যায়। একচেন হিাই বফান চেরয় র্রি ওে স্ত্রীরক বেখার্াে জরনয একজন সাইচকয়াচিে 
খুঁজরি। র্ার্াে মৃতুযে পে একেম বেরঙ পরড়রি বস।” 
 
“আে তুচম চনরজই চিচকৎসা কোে জরনয িাচফরয় উিরি।” 
 
“না, একেমই না। র্েং উরটাটা ঘরটচিি। আচম আমাে এক সহকমবীে কথা র্রিচিিাম 
 যাচিরয়িরক। চকন্তু ও র্াের্াে র্রি, আমারকই বেখরত হরর্ অ্যাচিচসয়ারক। আসরি 
সাইচকয়াচিে বেখারনাে বকান ইরি চিি না অ্যাচিচসয়াে, তাই  যাচিরয়ি োরর্, 
পচেচিত বকউ হরি বস অ্তটা আপচত্ত কেরর্ না। আমাে ইরি চিি না আসরিই।” 
 
“তা বতা রু্েরতই পােচি।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

388 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

আহত েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় চক্রচেয়ান। “এোরর্ র্যি কোে মতন চকন্তু চকিু 
হয়চন।” 
 
“বকাথায় বতামাে সারথ বেখা কেরত অ্যাচিচসয়া?” 
 
“আমাে  ািবরফ্র্রন্ডে র্াসায়। চকন্তু বতামারক বযমনটা র্িিাম,” দ্রুত বযা  কেরিা বস, 
“পুরোটাই অ্নানুোচনক, র্িা যায়  ল্প গুজরর্ে ফাঁরক ওে সমসযাগুরিাে কথা 
শুরনচিিাম। তাও অ্ল্প করয়কর্াে।” 
 
“আিা। বসই ‘অ্নানুোচনক’  ল্প গুজরর্ে জরনয চফ চনরয়চিরি?” 
 
বিাখ অ্নযচেরক ঘুচেরয় চনি চক্রচেয়ান। “ইরয় মারন,  যাচিরয়রিে বজাোজুচেে কােরণ-” 
 
“ন রেই চনরয়চিরি চনিয়ই?” 
 
 “চথও–” 
 
 “ন ে চনরয়চিরি চক না বসটা র্রিা।” 
 
 “হযাঁ, চকন্তু 
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“কা রজ কিরম এই বিনরেরনে বতা বকান অ্চস্তত্ব বনই?” 
 
বকান জর্ার্ চেি না চক্রচেয়ান। অ্থবাৎ আমাে ধােণাই চিক। বসজরনযই অ্যাচিচসয়াে 
চর্িাে িিাকািীন সমরয় চকিু র্রিচন বস। এেকম ‘র্যচি তোরর্ আে কতজনরক 
‘অ্নানুোচনক চিচকৎসা বেয় বস বক জারন। 
 
 “বেরখা, ডারয়ারমরডস যচে এ র্যাপারে চকিু জানরত পারে, তাহরি…তাহরি আমাে 
িাকচেই িরি যারর্। এটা বতা রু্েরত পােরি তুচম, নাচক?” ওে করণ্ঠ করুণা প্রাথবনাে 
িাপ স্পষ্ট। 
 
চকন্তু আমাে সহানুেূচতে চর্নু্দ্ পচেমাণও চক্রচেয়ারনে জরনয র্োে নয়। ওে কাি বথরক 
কখরনাই োরিা র্যর্হাে পাইচন। “প্ররফসরেে কথা র্াে োও। একর্াে যচে বমচডকযাি 
কাউচিরিে কারি খর্েটা যায়, তাহরি চক হরর্ র্রিা বেচখ? বতামাে িাইরসি বকরড় 
চনরর্।” 
 
“বসটা বতামাে ওপে চনেবে কেরি। তুচম যচে না র্রিা, তাহরি বতা বকউ জানরর্ না। 
চথও, আমাে কযাচেয়ারেে র্যাপাে এটা, বর্াোে বিষ্টা করো। চেজ।” 
 
“বসটা আর  চিিা কো উচিৎ চিি, তাই না?” 
 
 “চথও, চেজ-” 
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আমাে কারি এেকম অ্নুনয় কেরত চনিয়ই োরিা িা রি না চক্রচেয়ারনে। সচতয 
র্িরত আচমও বয বকানপ্রকাে আত্মতৃচপ্তরত েু চি, এমনটা নয়। র্েং চর্েচি িা রি। 
ডারয়ারমরডসরক চকিু জানারনাে ইরি আপাতত আমাে বনই। ওরক েুচিরয় োখাটাই 
আমাে জরনয সুচর্ধাজনক। তাহরি হারতে মুরিায় থাকরর্। 
 
“কাউরক চকিু র্িরর্া না। আপাতত।” 
 
“ধনযর্াে, চথও। মন বথরক র্িচি কথাটা। বতামাে কারি সো ঋণী থাকরর্া।” 
 
“র্াে োও এসর্। তরর্ আমারক অ্রনক চকিুই চনিয়ই র্িাে আরি বতামাে?” 
 
“চক জানরত িাও? 
 
 “অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে।” 
 
 “অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে চক?” 
 
 “সর্চকিু।” 
 
. 
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৪.৩ 

 
চকিুেণ আমাে চেরক তাচকরয় থাকরিা চক্রচেয়ান, আর্ারো িপচেকগুরিা নাড়ািাড়া 
কেরি। করয়ক বসরকন্ড োর্না চিিাে পে কথা র্িা শুরু কেরিা। 
 
“আসরি খুর্ বর্চ  চকিু র্িাে বনই। তুচম চিক চক জানরত িারিা, বসটা রু্েরত পােচি 
না। বকাথা বথরক শুরু কেরর্া?” 
 
“একেম প্রথম বথরকই। বর্  করয়ক র্িে ধরেই বতা ওরক বেরখ আসরিা তুচম?” 
 
 “না, মারন হযাঁ। চকন্তু তুচম যতটা োর্রিা, ওেকম বেখা সাোৎ হরতা না আমারেে। ওে 
র্ার্া মাো যার্াে পে েুই চক চতনর্াে এরসচিি আমাে কারি।” 
 
“ব ষর্াে করর্ যায়?” 
 
 “হতযাকারণ্ডে এক সপ্তাহ আর ।” 
 
 “তখন তাে মানচসক অ্র্স্থা বকমন মরন হরয়চিি বতামাে?” 
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“ওহ…” বিয়ারে বহিান চেরয় র্সরিা চক্রচেয়ান, আপাতত চর্পে বকরট ব রি রু্েরত 
পােরি। “খুর্ই খাোপ। সর্সময় েরয় েরয় থাকরতা, উরটাপাটা চজচনস কল্পনা 
কেরতা। এেকমটা আর ও হরয়চিি। এে সমসযা তাে র্হুচেরনে। এই োরিা বতা এই 
খাোপ। র্ডবােিাইন বোচ ো বযমন হয় আে চক।” 
 
“এসর্ বটকচনকাি টামব কপিারনাে বকান েেকাে বনই। বযটুকু চজরেস কেচি বসটুকু 
চিকিাক উত্তে োও, র্যস।” 
 
আর্ারো আহত েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা চক্রচেয়ান। তরর্ তকব কেরিা না। “চক 
জানরত িারিা?” িাি করণ্ঠ র্িি। 
 
“অ্যাচিচসয়া র্রিচিি বয বকউ তাে ওপরে িেয োখচিি, তাই বতা?” 
 
শুনয েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় চক্রচেয়ান। “িেয োখচিি মারন?” 
 
“বকউ নজে োখরত অ্যাচিচসয়ারেে র্াচড়রত। বতামারক বতা এ র্যাপারে র্রিচিি 
বর্াধহয়?” 
 
অ্দু্ভত েৃচষ্টরত চকিুেণ তাচকরয় বথরক আমারক অ্র্াক করে চেরয় বহরস উিরিা 
চক্রচেয়ান। 
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“হাচসে চক আরি এখারন?” 
 
“তুচম চক আসরিও কথাটা চর্শ্বাস করেরিা? বকউ সর্সময় নজে োখরতা ওে ওপরে?” 
 
“বকন, বতামাে চর্শ্বাস হয়চন?” 
 
“পুরোটাই ওে উর্বে মচস্তরষ্কে কল্পনা। আচম বতা বেরর্চিিাম এটা রু্েরত বপরেরিা 
তুচম।” 
 
মাথা নাড়িাম জর্ারর্। “ডারয়চেরত এমনোরর্ র্ণবনা বেয়া বয চর্শ্বাস না করে পাচেচন।” 
 
 “র্যাপােটা বয কল্পনা বসটা বতা আে অ্যাচিচসয়া জানরতা না। সুতোং র্ণবনা র্াস্তর্ই 
হরর্। ওে সম্পরকব যচে আর  বথরক না জানতাম তাহরি আচমও চর্শ্বাস কেতাম। 
আসরি ও মানচসক সমসযায় েু চিি।” 
 
“র্াের্াে কথাটা র্িরিা। ডারয়চে পরড় চকন্তু আমাে বসেকমটা মরন হয়চন। এখারন বস 
যা বিরখরি এেকমটা চকন্তু অ্হেহ ঘরট িরিরি।” 
 
“আরে বতামারক বতা র্িিামই, ওে র্ার্া মাো যার্াে পরেও এমনটা হরয়চিি। তখন 
ওরয়ে চগ্ররন থাকরতা  যাচিরয়ি আে অ্যাচিচসয়া। ওখানকাে র্াসাটা বিরড় বেয় ব ষ 
পযবি। র্িরতা বয, এক র্য়স্ক বিাক নাচক নজে োখরত ওে ওপরে। বর্  বহশিও করে 
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এটা চনরয়। ব ষরমষ বেখা যায় বর্িাো অ্ন্ধ। আর  বথরকই নানােকম সমসযায় েু চিি 
ও। চকন্তু র্ার্াে মৃতুযে পে পচেচস্থচতে দ্রুত অ্র্নচত হয়। এেপে আে পুরোপুচে সুস্থ 
হয়চন।” 
 
“অ্যাচিচসয়া তাে র্ার্াে র্যাপারে বতামাে সারথ কখরনা আিাপ করেচিি?” 
 
কাঁধ োঁকারিা চক্রচেয়ান। “নাহ, খুর্ বর্চ  চকিু কখরনা র্রিচন। কথায় কথায় তাে 
প্রসি উিরি র্িরতা, েুজরনে সম্পকব স্বাোচর্কই চিি। মারন ওে মা আত্মহতযা কোে 
পে যতটা স্বাোচর্ক হওয়া সম্ভর্ আে চক। আসরি আমাে কারি বয একটু হরিও মুখ 
খুরিচিি অ্যাচিচসয়া, এটাই অ্রনক। বোচ  চহরসরর্ সুচর্রধে চিি না। তুচমও চনিয়ই 
এখন র্যাপােটা রু্েরত পােরিা।” 
 
বকান মির্য কেিাম না এ র্যাপারে। “র্ার্া মাো যার্াে পে আত্মহতযাে বিষ্টা করেচিি 
বস?” 
 
আর্ারো কাঁধ োঁকারিা চক্রচেয়ান। “িাইরি বসটারক আত্মহতযাে বিষ্টা র্িরত পারো 
তুচম। চকন্তু আচম র্িরর্া না।” 
 
“তুচম চক র্িরর্ শুচন?” 
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“র্ড়রজাে আত্মঘাতী আিেন র্িরত পারো, চকন্তু আত্মহতযা কোেটা কখরনাই ওে মূি 
উরে য চিি না। চনরজরক কষ্ট বেয়াটা ওে মত আত্মরকচেক কারো পরে সহজ কাজ 
নয়। মারন বস কতটা মানচসক করষ্ট আরি এটা বর্াোরনাে জরনয ওষুধ খার্াে নাটকটা 
করেচিি।  যাচিরয়রিে েৃচষ্ট আকষবণ কেরত িাইচিি আে চক। বিরিটাে কথা োর্রি 
খাোপই িার  আমাে। যচে অ্যাচিচসয়াে র্িা কথাগুরিা ব াপন োখরত র্াধয না হতাম, 
তাহরি ওরক হয়রতা র্রিই র্সতাম বয সম্পকবটা বথরক বর্চেরয় আসরত।” 
 
“আহহা…বতামাে নযায়পোয়ণতাে জরনয বর্িাোে প্রাণটা বখায়ারত হরিা।” 
 
বযন কষ্ট বপরয়রি এমন েচিরত আমাে চেরক তাকারিা চক্রচেয়ান। “চথও, আচম জাচন 
বয তুচম মন বথরক বোচ রেে োরিা িাও। বসজরনযই একজন সাইরকারথোচপে চহরসরর্ 
সফি তুচম। চকন্তু অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে বপিরন আসরিও সময় নষ্ট কেরি। অ্িেৃচষ্ট 
র্িরত কখরনাই চকিু চিি না ওে। সর্সময় চনরজরক আে ঐসর্ আঁকাআঁচক চনরয় 
োর্রতা। ও বতামাে সহমচমবতাে বযা য নয়। বতামাে চর্পরেে সময় চকন্তু ওে কাি 
বথরক সহমচমবতা পারর্ না। একটা আস্ত  াড়ি বস।” 
 
চক্রচেয়ারনে র্িা কথাগুরিায় ঘৃণাে িাপ স্পষ্ট। মানচসকোরর্ অ্সুস্থ কারো জরনয 
চর্নু্দ্মাত্র সহানুেূচতে বকান র্ািাই বনই ওে মরধয। এক মুহূরতবে জরনয বতা মরন হরিা 
অ্যাচিচসয়া না, চক্রচেয়ান চনরজই র্ডবােিাইন। 
 
উরি োডঁ়ািাম। “অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা কেরর্া আচম। চকিু প্ররেে জর্ার্ েেকাে।” 
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 “অ্যাচিচসয়াে কাি বথরক?” অ্র্াক মরন হরিা চক্রচেয়ানরক। “চকোরর্ পারর্ 
জর্ার্গুরিা, শুচন?” 
 
“সোসচে প্রে কেরর্া ওরক।” 
 
 বর্চেরয় এিাম রুমটা বথরক। 
 
. 
 

৪.৪ 
 
ডারয়ারমরডস তাে অ্চফসরুরম চ রয় েেজা র্ন্ধ করে বেয়া অ্র্চধ অ্রপো কেিাম। 
বেফাচন িারেে বিাকরেে সারথ আরিািনায় র্যস্ত। নাসব বে রন এরস বেচখ োে মুখ 
করে র্রস আরি ইউচে। 
 
“অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা কেরত হরর্ আমারক।” 
 
“তাই?” অ্দু্ভত েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা বহড নাসব। “চকন্তু আচম বতা শুরনচি ওে 
জরনয বথোচপ চনচষে কো হরয়রি।” 
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“চিকই শুরনরিা। আচম ওে সারথ আিাোোরর্ চকিু র্যাপাে চনরয় আিাপ কেরত িাই।” 
 
“আিা।” ইউচেে করণ্ঠ সরন্দ্হ। “বথোচপ রুরম বতা ইচন্দ্ো তাে বোচ রেে সারথ কথা 
র্িরর্ আজরক।” একমুহূতব কী বযন োর্রিা বস। “তরর্ আটব রুমটা খাচি আরি, ওখারন 
বেখা কেরর্? তরর্ যা কোে তাড়াতাচড় কেরত হরর্ চকন্তু।” 
 
 জাচন বকন কথাটা র্িি ও। বকউ বেরখ বফিাে আর ই যত দ্রুত সম্ভর্ অ্যারিচসয়াে 
সারথ কথা ব ষ কেরত হরর্। বকউ যচে বেফাচনরক র্রি বেয় তাহরি সমসযায় পরড় 
যারর্া। ইউচে আমাে পরে আরি বেরখ কৃতেতায় েরে উিরিা মনটা; আসরিও োরিা 
মানুষ বস। শুরুরত তারক েুি রু্রেচিিাম বেরর্ একটু অ্পোধরর্াধই হরি এখন। 
 
*** 
 
কথা োখরিা ইউচে। ে  চমচনট পে চনরজরক অ্যাচিচসয়াে মুরখামুচখ আচর্ষ্কাে কেিাম। 
আটব রুরমে বটচর্িগুরিাে একটায় র্রসচি আমো। 
 
অ্যাচিচসয়ারক বেরখ মরন হরি বযন িচর্ আঁকাে জরনয বপাজ চেরি। বিারখে েৃচষ্ট 
র্োর্রেে মতনই চনরমবাহ। 
 
“ডারয়চেটা আমারক পড়রত বেয়াে জরনয ধনযর্াে,” পরকট বথরক ওটা বর্ে করে বটচর্রি 
োখিাম। “েেসা বথরকই চনিয়ই চেরয়রিন।” 
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হাসিাম তাে চেরক তাচকরয়। চকন্তু আমাে হাচসে বপ্রচেরত অ্যাচিচসয়াে বিহাোয় বকান 
অ্নুেূচত বখিা কেরিা না। আমারক ডারয়চেটা পড়রত চেরয় পস্তারি না বতা বস? হয়রতা 
তাে সম্পরকব স্প বকাতে অ্রনক চকিু এখন আমাে জানা বেরখ িজ্জা পারি। 
 
 “ডারয়চেটা হিাৎ করেই ব ষ হরয় ব রি,” বনাটরু্রকে খাচি পাতাগুরিা উরট চকিুেণ 
পে র্িিাম। “আমারেে বথোচপ বস নগুরিাে মতনই…অ্সমাপ্ত।” 
 
 অ্যাচিচসয়া বকান কথা র্িি না। একেৃচষ্টরত তাচকরয় আরি বকর্ি। আচম চনরজও জাচন 
না বয তাে কাি বথরক আসরি চক আ া কেচিিাম। ডারয়চেটা বপরয় বেরর্চিিাম 
এর্ারে হয়রতা বস বকান পচেস্কাে ইচিত চেরর্, চকন্তু বতমনটা হরি না। 
 
“জারনন, আচম বেরর্চিিাম এই ডারয়চেটাে মাধযরম আমাে সারথ পরোেোরর্ 
বযা ারযা  কোে পে এর্ারে হয়রতা আরেক ধাপ এচ রয়…কথা র্িরত োচজ হরর্ন 
আপচন।” 
 
বকান প্রচতচক্রয়া বনই। 
 
“আমাে ধােণা আমারক ডারয়চেটা চেরয়চিরিন কথা র্িাে জরনযই। এক অ্রথব চকন্তু মুখ 
না খুরিও কথা র্রিরিন, এই পাতাগুরিাে মাধযরম। এখন আপনাে সম্পরকব অ্রনক চকিু 
জাচন আচম। কতটা একাকী চিরিন, কতটা েয় বপরয়চিরিন ব ষ চেরক, চক পেরেপ 
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চনরয়চিরিন-এগুরিা আসরিও েেকােী তথয। বযমন ডিঃ ওরয়রেে সারথ আপনাে 
সাোরতে র্যাপােটাই ধরুন না বকন।” 
 
বেরর্চিিাম চক্রচেয়ারনে নামটা র্িাে পে হয়রতা বকান প্রচতচক্রয়া বেখরত পারর্া, চকন্তু 
অ্মন চকিুই হরিা না। পাথরেে মত মুখ করে বেরখরি। অ্যাচিচসয়া। একর্ারেে জরনয 
পিকও বফিরি না। 
 
“বগ্রারে েচতব হর্াে আর  বথরকই বয চক্রচেয়ান ওরয়েরক চিনরতন আপচন, এটা 
জানতাম না আচম। বর্  করয়ক র্িে ধরে তাে কারি চিচকৎসা চনরয়রিন। বগ্রারে তারক 
প্রথমর্াে বেরখই চিরন বফরিচিরিন চনিয়ই? চর্ষয়টা আপনাে জরনয পীড়াোয়ক চিি, 
তাই না?” 
 
প্ররোিরি কথাটা র্িরিও তাে পে বথরক বকান জর্ার্ বপিাম না। চক্রচেয়ারনে কথা 
শুরনও বকান োর্ািে হরিা না তাে মরধয। অ্নয চেরক বিাখ চফচেরয় চনরয়রি-বযন চর্েি 
হরি আমাে র্কর্কাচন শুরন। এখন আে বকান চকিু আ া কেরি না আমাে কাি 
বথরক। ওে কারি হয়রতা র্যথব মরন। হরি আমারক। 
 
চকন্তু আচম বতা এখনও হাি িাচড়চন। 
 
“এখারন চেন্ন বকান র্যাপাে আরি। ডারয়চেটা পরড় ব ষ কোে পরেও অ্রনকগুরিা 
প্ররেে জর্ার্ পাইচন, বসগুরিাে উত্তে আমারকই খুঁরজ বর্ে কেরত হরর্। চকিু চর্ষয় 
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আমাে বর্াধ ময হরি না, চিক চমিরি না তথযগুরিা। আপচন যখন চনরজ বথরক আমারক 
ডারয়চে পড়রত চেরয়রিন, তাই এসকি র্যাপারে আরো বখাঁজখর্ে বনয়াটা আমাে োচয়ত্ব 
র্রি মরন হরি। আ া কচে কথাগুরিা আপনারক বর্াোরত বপরেচি।” 
 
অ্যাচিচসয়ারক ডারয়চেটা চফচেরয় চেিাম। চজচনসটা চনরয় চকিুেণ হাত রু্চিরয় আমাে 
চেরক তাকারিা বস। 
 
“আচম আপনাে পরে,” চকিুেণ পে র্িিাম। “বসটা বতা চনিয়ই জারনন, তাই না?” 
 
উত্তে চেি না অ্যাচিচসয়া। 
 
বমৌনতাই সম্মচতে িেণ ধরে চনিাম। 
 
. 
 

৪.৫ 
 
কযাচথ ইোনীং আে সার্ধানতাে ধাে ধারে না। আসরি এমনটাই হর্াে চিি। বেরর্রি 
এতচেরনও যখন তাে পেকীয়া সম্পরকব আচম চকিু রু্েরত পাচেচন, আে পােরর্াও না। 
 
র্াচড় চফরে বেচখ র্াইরে যাওয়াে জরনয বেচড হরি ও। 
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“একটু হাঁটরত বর্ে হরর্া,” জুরতা পারয়  চিরয় র্িি। “বর্চ  বেচে কেরর্া না।” 
 
“আচমও র্যায়ারমে কথা োর্চিিাম। আসরর্া নাচক বতামাে সারথ?” 
 
 “নাহ্, হাঁটরত হাঁটরত সংিাপগুরিা প্রযাকচটস কেরত হরর্।” 
 
 “তুচম িাইরি আচম সাহাযয কেরত পাচে।” 
 
“থাক, বতামাে কষ্ট কেরত হরর্ না। আে আচম একা প্রযাকচটস কেরিই মরন োখরত 
সুচর্রধ হরর্। চিতীয় পরর্বে সংিাপগুরিা একটু জচটি। পুরো পারকব হাঁচট আে 
আপনমরন কথা র্চি। সর্াই এমনোরর্ তাকায় বযন পা ি হরয় ব চি।” 
 
এমনোরর্ কথাগুরিা র্িি কযাচথ বয আমাে জায় ায় অ্নয বকউ থাকরি চর্শ্বাস করেই 
বফিরতা। একর্ারেে জরনযও বিাখ অ্নযচেরক সোয়চন। একেম পাো অ্চেরনত্রী যারক 
র্রি? 
 
তরর্ আচমও কম যাই না। মুরখ একটা উষ্ণ হাচস ফুচটরয় র্িিাম, “সার্ধারন বহঁরটা।” 
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ও ফ্ল্যাট বথরক বর্চেরয় যার্াে চকিুেণ পে আচমও বর্ে হরয় আসিাম। চনচেবষ্ট একটা 
েূেত্ব র্জায় বেরখ অ্নুসেণ কেচি। চকন্তু একর্ারেে জরনযও বপিরন চফরে তাকারিানা 
কযাচথ। র্িিাম না, এখন আে সার্ধানতাে ধাে ধারে না। 
 
পাঁি চমচনট হাঁটাে পে পারকবে প্ররর্ পরথে কারি বপৌঁিুি বস। এ সময় িায়া বথরক 
একজন বর্চেরয় এরস এচ রয় ব ি তাে চেরক। তরর্ উরটাচেরক ঘুরে থাকায় বিহাোটা 
বেখরত বপিাম না। মাথাে িুি কারিা,  িরপাি  েীে, আমাে বথরক বর্  খাচনকটা 
িম্বা। 
 
কযাচথ িাচফরয় পড়রিা বিাকটাে ওপরে।  ি করে এরক অ্পেরক চকিুেণ জচড়রয় 
ধরে োখরিা েু’জরন। চকিুেণ পরেই এক হরয় ব ি তারেে বিাঁট। বযমন অ্রনকচেরনে 
েুধাতব, এমনোরর্ একজন আরেকজনরক আেে কেরি তাো। যা িিরি আমাে সামরন, 
তাে র্ণবনা চকোরর্ বের্ জাচন না। কযাচথে বেরহ পেপুরুরষে স্প ব-র্যাপােটা অ্দু্ভত 
র্িাটা চক চিক হরর্? আসরি আমাে বেতরেে অ্নুেূচতগুরিা চিকিাক কাজ কেচিি না 
বস মুহূরতব। আড়ারি যার্ােও প্ররয়াজনরর্াধ করেচন তাো। এখন কাপরড়ে ওপে চেরয়ই 
কযাচথে স্তনগুরিা চনরয় বখিরি বিাকটা। 
 
রু্েরত পােচি, আমাে িুচকরয় পড়া উচিৎ। কযাচথ যচে একর্াে চপরি বফরে, তাহরিই 
ধো পরড় যারর্া। তরু্ও নড়রত পােচিিাম না। চক এক জােুর্রি আমারক বসখারনই 
আটরক বফরিচিি েৃ যটা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

403 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

এক সময় িুমুে পর্ব ব ষ হরিা তারেে। হাত ধোধচে করে পারকব িুরক পড়রিা। 
বোর্রটে মত চপিু চনিাম আচম, এখনও বর্  খাচনকটা েূরেই আচি। উচ্চতাে কথা র্াে 
চেরি বিাকটাে বেহার্য়র্ আমাে মতনই, একর্াে বতা মরন হরিা চনরজরকই বেখচি 
পারকব কযাচথে সারথ বহঁরট বর্ড়ারত। 
 
 ািপািায় বঘো একটা চনজবন জায় ায় বিাকটারক চনরয় ব ি কযাচথ। েৃচষ্টে আড়াি হরয় 
ব ি েুজরন। 
 
বপরটে বেতরে বমািড় চেরয় উিরিা আমাে। বর্  খাচনকেণ ধরেই োচে চনশ্বাস 
পড়রি। মাথাে বেতরে ক্রমা ত একটা কণ্ঠ শুরনই যাচি-িরি যাও এখান বথরক, িরি 
যাও, িরি যাও। চকন্তু ব িাম না আচম। র্েং ওরেে অ্নুসেণ করে বেতরে িুরক 
ব িাম। 
 
খুর্ সার্ধারন এর াচি, যারত বকান  ব্দ না হয়। তরু্ও পারয়ে চনরি বর্  করয়কটা 
শুকরনা ডাি মটমট করে োঙরিা। ওরেেরক বকাথাও বিারখ পড়রিা না, আসরি এচেরক 
 ািপািা এত ঘন হরয় জরনরি বয েুই হাত েূরেে চজচনসও বেখা োয়। 
 
তাই বযখারন চিিাম বসখারনই বথরম কান পাতিাম। প্রথরম একটা খিখি  ব্দ কারন 
এরিা। োর্িাম র্াতারস পাতা নড়াে  ব্দও হরত পারে, চকন্তু পেেরণই েুিটা বেরঙ 
ব ি। আরেকটা খুর্ পচেচিত  ব্দ কারন এরসরি। 
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কযাচথে চ কাে। কখন এেকম  ব্দ করে ও বসটা খুর্ োরিা করেই জানা আরি আমাে। 
 
আরেকটু সামরন এর ারনাে বিষ্টা কেিাম। চকন্তু িােপার  িচড়রয় চিচটরয় থাকা শুকরনা 
ডাি আে পাতাে কােরণ সুচর্রধ কেরত পােিাম না। চনরজরক মাকড়সাে জারি আটকা 
পড়া চ কারেে মতন মরন হরি। আরধা আরিা আধধা অ্ন্ধকারে, সযাঁতসযাঁরত  রন্ধে 
মরধয িায় োঁচড়রয় থাকিাম। কযাচথে ব াঙাচন ক্রমা ত বর্রড়ই িরিরি। বিাকটা চনিয়ই 
এখন িরড় র্রসরি ওে ওপরে। বোঁরপে আড়ারি িীিারখিায় মত্ত েুই মানর্-মানর্ী। 
 
বঘন্নায় েীচতমরতা কাঁপচি এখন আচম। হিাৎ করেই উেয় হরয় আমাে জীর্নটারক 
তিনি করে চেরয়রি বিাকটা। আমাে সর্রিরয় চপ্রয় মানুষটারক আমাে কাি বথরক 
বকরড় চনরয়রি। জীর্ন এতটা চনেুে হয় কী করে? আচম বতা কখরনা বকান পাপ কচেচন। 
অ্নয কারো স্ত্রীে চেরক বিাখ তুরিও তাকাইচন। একজন সুস্থ মচস্তরষ্কে মানুরষে পরে 
এেকম অ্সুস্থ কাজ কো সম্ভর্? আসরি বস মানুষই না, আস্ত জারনায়াে। বকন? বকন 
এসর্ হরি। আমাে সারথ। কাউরক চনরজে িাইরত বর্চ  োরিার্াসাটাই চক তাহরি েুি 
চিি? নাচক ফাঁক চিি আমাে োরিার্াসায়? 
 
এই বিাকটা চক কযাচথরক োরিার্ারস? সরন্দ্হ আরি বস র্যাপারে। অ্িত আমাে মত 
করে োরিার্ারস না। শুধু ওে বেহটারক োরিার্ারস। আসরি আচম বযোরর্ কযাচথরক 
োরিার্াচস, বসটা অ্নয কারো কাি বথরক পারর্ না বস। ওে জরনয আচম জান চেরতও 
োচজ, জান চনরতও োচজ। 
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র্ার্াে কথা মরন হরিা, আমাে জায় ায় বস হরি চক কেরতা? এখারনই বিাকটারক খুন 
কেরতা চনচিত। পুরুষ মানুষ, পুরুষ মানুরষে মত আিেণ করো, তাে কণ্ঠস্বে শুনরত 
বপিাম। বসেকম চকিুই চক কো উচিৎ আমাে? বমরে বফিরর্া বিাকটারক? তাহরি 
অ্র্ য এই সমসযাে সমাধান হরর্। শুধু সৃ্মচত চহরসরর্ কযাচথে মরন বথরক যারর্ বস-এই 
যা। একসময় সৃ্মচতটা েুরিও যারর্। ইরি কেরি এখারনই কাজটা কেরত পাচে আচম। 
পারকবে পুকুরে িুচর্রয় মােরত পাচে তারক। বেহ অ্সাড় হরয় আসা অ্র্চধ  ি করে 
পাচনে চনরি মাথাটা বিরপ ধরে োখরিই হরর্। চকংর্া তাে চপিু চনরয় বমরিা বেি 
বে ন পযবি চ রয় সুরযা মরতা ধাো চেরয় িাইরনে ওপরে বফরি চেরয়ও কাজ সাো 
যায়। বিারক োর্রর্ আত্মহতযা করেরি। চকংর্া চনজবন বকান োস্তায় বপিন বথরক ইট 
চেরয় মাথায় আঘাত করে চঘিু বর্ে করে বফিরত পাচে। 
 
হিাৎ করেই কযাচথে চ োরেে  ব্দ বর্রড় ব ি। উরত্তজনাে িেম মুহূরতব আরি চনিয়ই 
এখন…পেেরণই কারন এরি পচেচিত হাচসটা। ডাি োঙাে  ব্দ হরিা এসময়। ব াপন 
আস্তানা বথরক বর্চেরয় আসরি েুজরন। 
 
িুচকরয় পড়িাম। বর্  চকিুেণ অ্রপোে পে হাত চেরয় ডািপািা সচেরয় বর্চেরয় 
এিাম আড়াি বথরক। বিাখা ডাি বির  বর্  করয়ক জায় ায় চিরি ব রি। 
 
 েু’বিাখ চেরয় অ্রোরে পাচন েেরি এখন। েিাি হাত চেরয়ই বিারখে পাচন মুিিাম। 
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পাকব বথরক বর্চেরয় হাঁটরত শুরু কেিাম উরে যহীনোরর্। চনরজরক ঘেপািারনা বকান 
অ্চেমানী চকর াে মরন হরি। 
 
. 
 

৪.৬ 
 
“চজন-চফচিক্স?” 
 
চেচসপ ন বডস্ক ফাঁকা। আমাে ডাক শুরনও বকউ বর্রুরিা না। খাচনকেণ ইতস্তত করে 
 যািাচেরত িুরকই পড়িাম। 
 
 ূনয কচেরডােগুরিা বপচেরয় অ্যািরসচেরসে সামরন বপৌঁরি ব িাম একটু পে। িচর্টাে 
চেরক তাচকরয় আর্ারো বসই আর ে অ্নুেূচতই হরিা। এখনও অ্যাচিচসয়াে এই 
চ ল্পকরমবে েহসয অ্ধোই েরয় ব রি আমাে কারি। িচর্টাে মাধযরম বকান একটা র্াতবা 
বতা আির্ত চেরত িাইরি বস, চকন্তু বসটা চক? 
 
এ সময় হিাৎই একটা অ্দু্ভত র্যাপাে িেয করে িমরক উিিাম, আর  বিারখ পরড়চন। 
িচর্রত অ্যাচিচসয়াে বপিরন অ্ন্ধকারে একটা িায়ার্য়র্ বেখা যারি, তরর্ খুর্ োরিা 
করে বখয়াি না কেরি বর্াোই যারর্ না বয ওখারন বকউ আরি। চনিয়ই এই বিাকটাই 
অ্যাচিচসয়াে ওপে নজে োখা বসই আততায়ী। 
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“চক িাই আপনাে?” 
 
িমরক উিিাম কণ্ঠস্বেটা শুরন। বপিরন ঘুরে বেচখ চজন-চফচিক্স োঁচড়রয় আরি। আমারক 
বেরখ খুর্ একটা খুচ  হরয়রি র্রি মরন হরি না। “এখারন বকন এরসরিন?” 
 
বকর্িই চক আচর্ষ্কাে করেচি বসটা তারক র্িরত চ রয়ও বথরম ব িাম। ব ষ মুহূরতব। 
বকন বযন মরন হরি বস চর্ষয়টারক সহজোরর্ বনরর্ না। 
 
র্েং হাসিাম তাে উরের য। “আরো করয়কটা প্রে চিি আমাে। এখন চক সময় চেরত 
পােরর্ন?” 
 
“আপনারক যা র্িাে সর্ বতা র্রিচিই। আে আর্াে চক প্রে?” 
 
“আসরি নতুন চকিু তথয জানরত বপরেচি।” 
 
 “কী েকম তথয?” 
 
“এই বযমন  তর্াে যখন আমারেে বেখা হরয়চিি, তখনও জানতাম না অ্যাচিচসয়া 
আপনাে  যািাচে বিরড় বেয়াে কথা র্রিচিি।” 
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এর্ারে জর্ার্ বেয়াে আর  করয়ক বসরকন্ড সময় চনি চজন-চফচিক্স। “চক র্িরিন 
এসর্?” োঁরত োঁত বিরপ র্িি অ্র্র রষ। 
 
“েুি চকিু বতা র্চিচন?” 
 
 “এসরর্ে সারথ আপনাে চক সম্পকব?” 
 
“আচম অ্যাচিচসয়াে সাইরকারথোচপে। আমাে উরের য আর্ারো তারক স্বাোচর্ক জ রত 
চফচেরয় আনা, বসজরনয প্রথরম তারক কথা র্িারত হরর্। এখন বতা মরন হরি বস িুপ 
থাকরিই আপনাে জরনয সুচর্রধ।” 
 
“চক বর্াোরত িারিন?” 
 
“অ্যাচিচসয়া আপনাে  যািাচে বিরড় বেয়াে কথা র্রিচিি, এটা যচে বকউ না জারন 
তাহরি তাে িচর্গুরিা যতচেন ইরি চনরজে কারি োখরত পােরর্ন আপচন।” 
 
“আমারক চকরসে জরনয বোষারোপ কেরিন, রু্েরত পােচি না।” 
 
“আপনারক বমারটও বোষারোপ কেচি না আচম। যা সতয বসটাই র্িচি বকর্ি।” 
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হাসরিা চজন-চফচিক্স। “বসটা বেখা যারর্। আচম আমাে আইনজীর্ীে সারথ কথা র্িরর্া। 
আপনাে নারম বগ্রারে চিচখত অ্চেরযা ও কেরর্া।” 
 
“আমাে মরন হয় না আপনাে বসেকম চকিু কো উচিৎ হরর্।” 
 
 “বকন?” 
 
“কােণ এখনও আচম র্চিচন বয অ্যাচিচসয়াে  যািাচে বিরড় বেয়াে কথাটা চকোরর্ 
বজরনচি আচম।” 
 
“আপনারক বয-ই কথাটা র্রি থাকুক না বকন, েুি র্রিরি।” 
 
 “অ্যাচিচসয়া েুি র্রিরি?” 
 
“চকহ?” করয়ক মুহূরতবে জরনয একেম থমরক ব ি চজন-চফচিক্স। “মারন…মারন ও কথা 
র্রিরি?” 
 
“অ্রনকটা বসেকমই। আমারক অ্যাচিচসয়া তাে ডারয়চেটা পড়রত চেরয়রিন।” 
 
“ওে… ডারয়চে?” করয়কর্াে বিাখ চপটচপট কেরিা বস, বযন তথযটা হজম কেরত কষ্ট 
হরি। “অ্যাচিচসয়া ডারয়চে বিরখ, এটা বতা জানতাম না।” 
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 “ডারয়চে বতা র্যচি ত চজচনস, এ র্যাপারে না জানাটাই স্বাোচর্ক।  যাচিরয়ি মাো 
যার্াে আ  চেরয় বর্  করয়কর্াে বেখা হরয়রি আপনারেে, বসই র্যাপারে চর্স্তাচেত 
বিরখরি বস ডারয়চেরত।” 
 
ইরি করেই আে চকিু র্িিাম না। আসরি র্িাে েেকােও চিি না। পচেচস্থচত চকিুটা 
গুরমাট হরয় উরিরি। চজন-চফচিক্স একেম িুপ। 
 
“আপনাে সারথ চ ঘ্রই বযা ারযা  কের্ আচম।” একর্াে বহরস বর্চেরয় এিাম  যািাচে 
বথরক। 
 
 বসারহা চস্ট্ররট ওিাে পে চজন-চফচিরক্সে সারথ ওোরর্ কথা র্িাে জরনয চকিুটা 
খাোপই িা রিা। চকন্তু কাজটা ইরি করেই করেচি আচম। আসরি বেখরত িাইচিিাম 
বয কথাগুরিা ব ানাে পে তাে প্রচতচক্রয়া বকমন হয়। চকিু একটা বতা চনিয়ই কেরর্ 
বস। 
 
এখন শুধু বধযবয ধরে অ্রপো কেরত হরর্ আমারক। 
 
*** 
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হাঁটরত হাঁটরতই অ্যাচিচসয়াে ফুপারতা োই পি বোরজে নম্বরে বফান চেরয় চেিাম। 
তারেে র্াসারতই যাচি আচম।  তর্াে হিাৎ উপচস্থত হরয় বযেকম পচেচস্থচতে সমু্মখীন 
হরয়চিিাম, তাে পুণোরৃ্চত্ত বহাক বসটা িাই না। মাথাে বপিরন এখনও হাত চেরি র্যথা 
করে। 
 
কাঁধ চেরয় বফান বিরপ ধরে একটা চস ারেট মুরখ চেিাম। সরর্ একর্াে টান চেরয়চি 
এমন সময় বফান ধেরিা বকউ। মরন মরন আ া কেচিিাম যারত চিচডয়াে কণ্ঠস্বে 
শুনরত না হয়। প্রাথবনাটা কারজ চেি। 
 
“হযারিা?” 
 
“পি, আচম চথও বফর্াে র্িচি।” 
 
“ওহ, চক খর্ে? মা ঘুরমারি বতা, তাই এোরর্ চফসচফচসরয় কথা র্িচি। আপনাে 
মাথাে র্যথাটা করমরি?” 
 
“হযাঁ, আর ে বিরয় অ্রনক কম এখন।” 
 
“বর্ , বর্ । হিাৎ বফান চেরিন বয?” 
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“আসরি, অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে নতুন চকিু তথয শুরনচি। বসগুরিা চনরয়ই আপনাে সারথ 
কথা র্িরত িাচিিাম।” 
 
“কী েকম তথয?” 
 
 অ্যাচিচসয়াে ডারয়চেে র্যাপারে তারক জানািাম। 
 
 “ও ডারয়চে চিখরতা? এটা বতা জানতাম না। চক বিখা বসখারন?” 
 
“সামনাসামচন কথা র্িরিই োরিা হরর্। আজরক চক সময় চেরত পােরর্ন?” 
 
“আজরক র্াচড়রত আপচন না এরিই োরিা,” চকিুেণ পে চিধামাখা করণ্ঠ র্িি পি। 
“মা’ে বমজাজ আসরি…োরিা না। তািাড়া আপনারক  তর্াে বেরখ বের  চ রয়চিি 
েীষণ।” 
 
“হযাঁ, আচমও বসটাই োর্চিিাম।” 
 
“আমারেে র্াচড়ে োস্তাে ব ষ মাথাে একটা পার্ আরি। েয বহায়াইট চর্য়াে 
 
“মরন আরি আমাে। বসখারনই বেখা কচে নাহয়। কখন আসরর্া?” 
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“পাঁিটা না াে? তখন চকিুেরণে জরনয বর্ে হরত পােরর্া মরন হয়।” 
 
এ সময় চিচডয়াে কণ্ঠস্বে শুনরত বপিাম। ঘুম বেরঙ ব রি মচহিাে। 
 
 “োখচি এখন। চর্রকরি বেখা হরর্।” বফান বকরট চেি পি। 
 
*** 
 
করয়ক ঘন্টা পে েওনা চেিাম কযামচিরজে উরের য। চকিুেূে আসাে পে পরকট বথরক 
বফানটা বর্ে কচে, মযাক্স বর্রেনসনরক বফান বেয়াটা চিক হরর্ চক না োর্চি। ইরতামরধয 
একর্াে ডারয়ারমরডরসে কারি অ্চেরযা  জাচনরয়রি বস। সুতোং আমাে কণ্ঠস্বে শুরন 
খুচ  হরর্ না, এটা র্িাই র্াহুিয। চকন্তু আে বকান উপায় বনই। 
 
তাচনয়া ধেরিা বফানটা। কণ্ঠস্বে শুরন মরন হরি িাণ্ডা চকিুটা করমরি। চকন্তু আমারক 
বিনামাত্র কথা র্িাে সুে পারট ব ি তাে। “আমাে মরন হয় না…মারন, মযাক্স একটু 
র্যস্ত। বর্  করয়কটা চমচটং আরি আজরক।” 
 
“তাহরি পরে বফান বের্।” 
 
 “আসরি বসটা উচিৎ হরর্ চক না। আচম-”। 
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মযারক্সে কণ্ঠস্বে শুনরত বপিাম এসময়। তাচনয়াে উরের য চকিু একটা র্িরি বস। 
“আচম বফারন এসর্ র্িরত পােরর্া না”-কথাটা মযাক্সরক র্িি তাচনয়া। 
 
একেকম র্াধয হরয়ই তাই বফান হারত চনি মযাক্স। “জাহান্নারম যান, তাচনয়ারক এটাই 
র্িরত র্রিচি।” 
 
“আপনাে সাহস বতা কম না। আচম প্ররফসেরক বফান করে একর্াে জাচনরয়চি, তাও 
আপচন…” 
 
“হযাঁ, বস চর্ষরয় অ্র্ ত আচম। চকন্তু নতুন চকিু তথয হারত এরসরি আমাে, বসগুরিাে 
সারথ আপচনও জচড়ত। তাই বফান না চেরয় পােিাম না।” 
 
“মারন? চক বজরনরিন? বকাথা বথরক বজরনরিন?” 
 
“অ্যাচিচসয়াে ডারয়চে পরড়চি আচম।  যাচিরয়রিে হতযাকারণ্ডে আর ে চেনগুরিাে 
চর্স্তাচেত চর্র্েণ আরি বসখারন।” 
 
এর্ারে আে চকিু র্িি না মযাক্স। 
 
“বসখারন আপনারক চনরয় চকন্তু বর্  চর্স্তাচেতই চিরখরি অ্যাচিচসয়া। এটাও র্রিরি বয 
তারক োরিার্াসাে কথা স্বীকাে করেচিরিন আপচন। োর্চিিাম-”। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

415 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
 বকরট ব রিা িাইন। এখন পযবি সর্ চিকিাকই িিরি। বটাপটা চ রিরি মযাক্স। এর্ারে 
শুধু বেখরত হরর্ বয তাে প্রচতচক্রয়া চক হয়। 
 
 চমরথয র্িরর্া না, মযাক্সরক আসরি একটু েয়ই পাই আচম। চিক বযমন তাচনয়া তারক 
েয় পায়। তরর্ তাচনয়া বসচেন আমারক পিরক বয র্যাপারে চজরেস কেরত র্রিচিি, 
বসটা কো হয়চন এখন পযবি। অ্যাচিচসয়াে মারয়ে েুঘবটনাে পরেে চেন চকিু একটা 
ঘরটচিি, এ চর্ষরয় আমারক আরো চকিু র্িরর্ বস এমন সময় মযাক্স উপচস্থত হয় 
বসখারন। তখন হাচসমুরখ তাে চেরক এচ রয় যায় তাচনয়া। নাহ, মযাক্স বর্রেনসনরক 
খারটা করে বেখাটা উচিৎ হরর্ না। 
 
খুর্ র্ড় একটা েুি হরর্ বসটা। 
 
. 
 

৪.৭ 
 
বিন িন্ডন বিরড় আসাে চকিুেণ পে বথরকই েৃ যপট পারট বযরত িা রিা। এখন আে 
র্ড় র্ড় োিানরকািা বতমন একটা বিারখ পড়রি না। বসই তাপমাত্রাও করম ব রি 
অ্রনকখাচন। বে ন বথরক বর্ে হওয়াে সময় বকারটে কিাে তুরি চেিাম।  ীতি 
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র্াতাস িুচেে ফিাে মত এরস চর্ঁধরি  ারি। এে মরধযই পরিে সারথ বেখা কোে জরনয 
পার্টাে চেরক পা র্াড়ািাম। 
 
 েয বহায়াইট চর্য়াে বর্  পুেরনা, করয়কর্াে সংস্কেণ কো হরয়রি চনিয়ই। তরু্ও 
প্রািীন োর্টা যায়চন। েুই তরুণ এই িাণ্ডাে মরধযই পারর্ে র্াইরেে বটচর্রি র্রস আরি 
চর্য়ারেে গ্লাস চনরয়, েি  েম থাকরি যা হয় আে চক। হারত চস ারেটও আরি। পারর্ে 
বেতেটা র্াইরেে তুিনায় বর্   েম। একপার   ন ন করে আগুন জ্বিরি আচেকারিে 
ফায়ােরেরস, আোমোয়ক এই উষ্ণতাে উৎস। 
 
 একটা চেে চনরয় আ পার  তাকািাম পরিে বখাঁরজ। বর্  করয়কটা বিাট বিাট বকচর্ন 
িচড়রয় চিচটরয় আরি িােচেরক, একেম বকাণাে চেরক মুি র্াে কাউন্টাে। আরিা কম 
হওয়ায় অ্নযরেে বিহাো আসরি চিকিাক বেখা যারি না। ব াপরন কারো সারথ বেখা 
কোে জরনয একেম আে ব জায় া। 
 
 অ্র্র রষ একটা বকচর্রন খুঁরজ বপিাম পিরক। জায় াটা ফায়ােরেরসে কািাকাচি 
হওয়ায় বর্   েম। তরর্ েেজাে চেরক চপি চেরয় র্সাে কােরণ তাে বিহাোটা এখনও 
বেখরত পাচি না। তারক বিনাে জরনয অ্র্  বিহাো বেখাে বকান েেকাে বনই। চর্ াি 
বেহটাই যরথষ্ট। 
 
“পি?” 
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িমরক উরি ঘুরে তাকারিা বস। বিাট্ট বকচর্নটায় বর্মানান িা রি তারক। 
 
“চিক আরিন?” বিহাো বেরখ মরন হরি খাোপ খর্ে ব ানাে জরনয অ্রপো কেরি। 
বিরপ আমাে জরনয জায় া করে চেি। আগুরনে কািাকাচি বকচর্নটা বর্রি বনয়াে 
কােরণ তারক মরন মরন ধনযর্াে জানািাম। 
 
“িন্ডরনে বথরক এখারন িাণ্ডা অ্রনক বর্চ ।” 
 
 “সোসচে সাইরর্চেয়া বথরক র্াতাস আরস এখারন,” পি র্িি। “ডারয়চেে র্যাপারে বযন 
কী র্িচিরিন বফারন?” আে তে সইরি না তাে। “অ্যাচিচসয়া ডারয়চে চিখরতা এটা 
জানতাম না আচম।” 
 
“না জানােই কথা।” 
 
 “বসটা আপনারক পড়রত চেরয়রি?” 
 
মাথা বনরড় সায় জানািাম। 
 
 “কী বিখা বসখারন?” 
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“আপনারেে ব ষ বযর্াে বেখা হরয়চিি, বসসম্পরকব চর্স্তাচেত চিরখরি অ্যাচিচসয়া। 
হতযাকারণ্ডে েু’মাস আর ে ঘটনা। চকিু অ্সিচত বিারখ পরড়রি আমাে।” 
 
“কী েকম অ্সিচত?” 
 
“আপচন আমারক যা র্রিচিরিন তাে সারথ অ্যাচিচসয়াে ডারয়চেে বিখাে চমি বনই।” 
 
“চক র্িরিন এসর্?” হারতে গ্লাসটা নাচমরয় বেরখ উচিগ্ন বিারখ আমাে চেরক তাকারিা 
পি। 
 
“এই বযমন আপচন র্রিচিরিন হতযাকারণ্ডে আর  বর্  করয়ক র্িে আপনাে সারথ 
বেখা হয়চন অ্যাচিচসয়াে।” 
 
“তাই র্রিচিিাম নাচক?” পরিে করণ্ঠ চিধা। 
 
“আে ডারয়চেরত অ্যাচিচসয়া চিরখরি  যাচিরয়ি মাো যার্াে করয়ক সপ্তাহ আর  
আপনারেে বেখা হরয়রি। আপচন নাচক তাে র্াসায় চ রয়চিরিন।” 
 
 েৃ যতই িুপরস ব ি পি। এখন মরন হরি িুচে করে ধো পরড় ব রি এমন বকান 
র্াচ্চা বিরিে সামরন র্রস আচি। েয় বপরয়রি বস, এটা পচেস্কাে। বর্  চকিুেণ চকিু 
র্িি না বস। মুখ অ্নয চেরক ঘুচেরয় বেরখরি। 
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“আচম চক একর্াে ডারয়চেটা বেখরত পাচে?” 
 
মাথা োকঁািাম জর্ারর্। “না। বসটা উচিৎ হরর্ না বর্াধহয়। তািাড়া সারথ করে চনরয়ও 
আচসচন আচম।” 
 
“তাহরি আচম চক করে চর্শ্বাস কেরর্া, আপচন সচতযটাই র্িরিন?” 
 
“চমরথয র্িাে বকান কােণ আমাে বনই, পি। চকন্তু আপচন আমারক চমরথয র্রিরিন, 
বকন?” 
 
“বসসরর্ে সারথ আপনাে বকান সম্পকব বনই, এজরনয র্চিচন।” 
 
“সম্পকব বনই কথাটা েুি র্িরিন। অ্যাচিচসয়াে র্যাপারে সর্চকিু জানা েেকাে আমাে। 
আচম তারক সুস্থ করে বতািাে বিষ্টা কেচি।” 
 
“চকন্তু ওে সুস্থ হর্াে সারথও বতা এসরর্ে বকান বিনরেন বনই। আচম বতা ওে বকান 
েচত কচেচন।” 
 
“আচম চকন্তু র্চিচন বয আপচন তাে েচত করেরিন।” 
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 “তাহরি?” 
 
 “আপচনই নাহয় পুরোটা খুরি র্িুন।” 
 
কাঁধ োঁকারিা পি। “িম্বা কাচহনী।” র্িরর্ চক র্িরর্ না এটা চনরয় চকিুেণ বোটানায় 
েুর  সর্ চিধা বেরড় বফিরিা ব ষরমষ। খুর্ দ্রুত কথা র্িরত শুরু কেরিা এেপে। 
এতচেন বিরপ োখা কথাগুরিা কাউরক র্িরত বপরে বয  াচি পারি বস, তা রু্েরত 
পােচি। “খুর্ র্ারজ একটা সমসযায় বফঁরস চ রয়চিিাম। জুয়া বখয়ািাে র্েেযাস আরি 
আমাে। বস কােরণই অ্রনরকে কাি বথরক টাকা ধাে চনরয়চি চর্চেন্ন সমরয়। তারেে 
একজন এমনোরর্ িাপ চেরত শুরু করে বয ন ে চকিু না চেরি হচিরিাই না।” 
 
“তাই অ্যাচিচসয়াে কারি টাকা বিরয়চিরিন? চেরয়চিি বস চকিু?” 
 
 “ডারয়চেরত চক বিখা?” 
 
 “চকিু বিখা বনই এ র্যাপারে।” 
 
এক মুহূতব ইতস্তত করে মাথা োঁকারিা পি। “না, বেয়চন। র্রিচিি ওে কারি টাকা 
বনই।” 
 
আর্ারো মুরখে ওপরে চমরথয র্িি বস। বকন? 
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“তাহরি টাকাটা চকোরর্ বজা াড় করেচিরিন?” 
 
“আচম-আচম আমারেে সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট বথরক চকিু টাকা তুচি। েয়া করে কথাটা 
কাউরক র্িরর্ন না, মা জানরত পােরি তুিকািাম র্াচধরয় চেরর্।” 
 
“চিচডয়ারক এসরর্ জড়ারনাে বকান প্ররয়াজন বেখচি না।” 
 
“আসরিই?” মুরখ েঙ চফেরিা পরিে। আর ে বিরয় স্বচস্তরর্াধ কেরি এখন। “অ্রনক 
ধনযর্াে।” 
 
“অ্যাচিচসয়া চক কখরনা আপনারক এ ধেরণে চকিু র্রিচিি বয বকউ নজে োখরি তাে 
ওপরে?” 
 
গ্লাস নাচমরয় চর্ভ্রাি েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিা পি। বিহাো বেরখই বর্াো যারি বয 
এেকম চকিু ব ারনচন। 
 
অ্যাচিচসয়াে সরন্দ্রহে র্যাপারে চর্স্তাচেত সর্চকিু তারক খুরি র্িিাম। 
 
মাথা োঁকারিা পি। “ওে মাথায় একটু সমসযা চিি আর  বথরকই।” 
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 “আপনাে ধােণা পুরোটাই ওে কল্পনা?” 
 
“বসেকমটা হর্াে সম্ভার্নাই বতা বর্চ , তাই না?” পি কাধ নাচিরয় র্িি। “আপনাে 
চক মরন হয়? পুরোপুচে উচড়রয় বেয়া যায় না অ্র্ য সম্ভার্নাটা, বকউ হয়রতা আসরিই-
”। 
 
“-নজে োখচিি তাে ওপরে,” পরিে মুরখে কথা বটরন চনরয় র্চি। “আপনারক এ 
র্যাপারে চকিু র্রিচন তাহরি।” 
 
“নাহ। আসরি অ্যাচিচসয়া আে আমাে কখরনাই খুর্ বর্চ  কথা হরতা না। িুপিাপ 
থাকরতই পিন্দ্ কেরতা ও। আমারেে পচের্ােটাই অ্মন চিি। অ্যাচিচসয়া প্রায়ই 
র্িরতা, অ্নযানয র্াসার্াচড়রত পচের্ারেে সর্াই হাচসিাট্টা করে, কথা র্রি। চকন্তু 
আমারেে র্াসায় কখরনা অ্মনটা হরতা না, এটা অ্দু্ভত িা রতা তাে কারি। মা শুধু 
এরকে পে এক আরে  চেরয় বযত, আে আমো অ্েরে অ্েরে পািন কেতাম।” 
 
“আে অ্যাচিসাে র্ার্া? োনবন? চতচন বকমন চিরিন?” 
 
“োনবনও খুর্ বর্চ  কথা র্িরতা না। ইো মাো যার্াে পে বথরকই একটু অ্নযেকম হরয় 
যায় বস। অ্যাচিচসয়াে বেরত্রও কথাটা প্ররযাজয।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

423 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

“ওহ, একটা চজচনস আপনারক চজরেস কেরত র্াের্াে েুরি যাই। তাচনয়া র্রিচিি 
কথাটা।” 
 
“তাচনয়া বর্রেনসন? তাে সারথ কথা হরয়রি আপনাে?” 
 
 “খুর্ সামানয। বস-ই আমারক র্রি আপনাে সারথ কথা র্িরত।” 
 
“তাই?” িাি হরয় ব রি পরিে  াি। “আচম…আচম আসরি খুর্ োরিা করে চিচন না 
তারক। চকন্তু যতর্াে বেখা হরয়রি খুর্ োরিা র্যর্হাে করেরি আমাে সারথ। খুর্ োরিা 
মানুষ। েু’র্াে আমারেে র্াসারতও এরসচিি।” হাচস ফুরটরি পরিে মুরখ। 
 
 তাচনয়াে বপ্ররম পরড়রি পি, োর্িাম। মযাক্স চর্ষয়টারক চকোরর্ বনরর্ বক জারন। 
 
“তাচনয়া কী র্রিরি?” 
 
“র্িচিি, আপনারক অ্যাচিচসয়াে মারয়ে েুঘবটনাে পরেে চেরনে র্যাপারে চজরেস 
কেরত। চর্স্তাচেত ব ানাে সুরযা  পাইচন।” 
 
“ওহ, আচম জাচন চক র্িরত বিরয়চিি তাচনয়া। আসরি ঘটনাটা চর্িাে িিাকািীন সমরয় 
আচমই র্রিচিিাম তারক। বসই সারথ কাউরক র্িরত চনরষধ করে বেই।” 
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“বসজরনযই আপনারক চজরেস কেরত র্রিরি। তরর্ র্িরর্ন চক না, বসই চসোি 
আপনাে। না র্িরত িাইরি…” 
 
 এক িুমুরক গ্লাস খাচি করে বফিরিা পি। “আসরি ওেকম চকিু না। চকন্তু 
অ্যাচিচসয়ারক রু্েরত হয়রতা সুচর্রধ হরর্ আপনাে। ও…” িুপ হরয় ব ি বস। 
 
“র্িুন।” 
 
“অ্যাচিচসয়া…েুঘবটনাে পেচেন হাসপাতাি বথরক র্াসায় বফোে পে িারে িরি যায় বস। 
আচমও যাই ওে চপিু চপিু। সাো োত বসখারনই চিিাম। বিাট থাকরতও এমনটা 
কেতাম আমো।” 
 
“িারে চ রয় র্রস থাকরতন?” 
 
চিধা েে কেরিা পরিে বিহাোয়। আমাে চেরক তাচকরয় চিিা করে চকিুেণ। এেপে 
একটা চসোি চনরয় বফরি। 
 
“িিুন,” উরি োঁড়াি বস। “আপনারক বেখাই।” 
 
. 
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৪.৮ 
 
আমো বপৌঁরি বেচখ পুরো র্াচড় অ্ন্ধকাে। 
 
“আসুন আমাে সারথ,” পি র্রি চফসচফস করে। 
 
র্াচড়ে এক পার  বিাহাে পুেরনা মই িা ারনা। জরম যাওয়া কাোে ওপে চেরয় বহঁরট 
বসচেরক এচ রয় ব িাম েুজরন। আমাে জরনয অ্রপো না করেই মই বর্রয় উিরত শুরু 
কেরিা পি। 
 
খুর্ বর্চ  িাণ্ডা িা রি এখন। এেকম সমরয় িারে যাওয়াটা চিক হরি চক না রু্েরত 
পােচি না। তরু্ও মইরয় পা োখিাম। তুষারেে কােরণ চপচিি হরয় আরি। 
 
ধীরে ধীরে উপরে উিরত িা িাম। িারে বপৌঁিারত বপৌঁিারত হারতে আঙুিগুরিা 
েীচতমত অ্র্  হরয় ব ি, র্েফ  ীতি র্াতারসে োঁপটা বতা আরিই। চকর ােসুিে 
হাচস চনরয় আমাে জরনয অ্রপো কেচিি পি। আকার  এক টুকরো র্াঁকা িাঁে বমরঘে 
আড়াি বথরক মারেমারে উঁচকেঁুচক চেচিি। আরিা র্িরত ওটুকুই। 
 
হিাই আমাে চেরক পিরক এচ রয় আসরত বেরখ েয় বপরয় যাই। হাতটা আমাে চেরক 
র্াচড়রয় বেয় বস। বেরর্চিিাম ধাো চেরয় িাে বথরক বফরিই চেরর্ রু্চে। ডানচেরক ঘুরে 
যাই সারথ সারথ, চকন্তু  ি করে আমারক ধরে বফরি পি। 
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“বর্চ  চকনাোয় যারর্ন না, মারে থাকুন,” র্রি বস। 
 
মরন মরন স্বচস্তে চনশ্বাস বফচি। আসরি হুট করে এখারন আসাটা একেমই উচিৎ হয়চন 
আমাে। পরিে আ পার  চনরজরক চনোপে োর্রত পােচি না চকিুরতই। চনরি নামাে 
কথা র্িরর্া এমন সময় পরকট বথরক চস ারেরটে পযারকট বর্ে করে আমারক সাধরিা 
বস। এক মুহূতব চিধা করে হাত র্াচড়রয় চেিাম। চস ারেট মুরখ চেরয় জ্বাির্াে সময় 
আঙুিগুরিা কাঁপচিি। 
 
িুপিাপ চকিুেণ চস ারেট টানিাম েুজরন। 
 
 “এখারনই র্সতাম আমো। আচম আে অ্যাচিচসয়া। প্রায় প্রচতচেন।” 
 
“আপনারেে র্য়স বকমন চিি তখন?” 
 
 “আমাে আট, অ্যাচিচসয়াে ে ।” 
 
 “তাহরি বতা মই বর্রয় িারে ওিাটা চর্পজ্জনক চিি।” 
 
“হয়রতা। চকন্তু তখন আমারেে কারি বসেকম চকিু মরন হরতা না। র্য়স একটু র্াড়াে 
পে এখারন র্রস িুচকরয় চস ারেট বখতাম আে চেে কেতাম আমো।” 
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চকর ােী অ্যাচিচসয়াে বিহাো কল্পনা কোে বিষ্টা কেিাম। র্ার্া আে চর্েচিকে ফুচপে 
কাি বথরক িুচকরয় বিাট োইরয়ে সারথ এখারন র্রস থাকরতা বস। হয়রতা একা একা 
সময় কাটারনাে জরনয িারে আসরতা, চকন্তু পরিে জরনয বসটা সম্ভর্ হরতা না। 
 
“িুরকারনাে জরনয জায় াটা আে ব,” র্িিাম। 
 
মাথা নাড়রিা পি। “োনবন মামা মই বর্রয় ওপরে উিরত পােরতা না, ওজরনে কােরণ।” 
 
“আমােই বতা কষ্ট হরয় যাচিি। ওই  ািটাে পাতাগুরিাে কােরণ চকন্তু পা চপিরি 
যায়। একেম মইরয়ে সারথ বির  থারক।” 
 
 “জুই  াি, সরু্জ পাতাগুরিাে চেরক তাচকরয় র্িি পি। “র্সরি ফুি ফুটরর্। খুর্ 
সুন্দ্ে ঘ্রাণ।”এক মুহূরতবে জরনয সৃ্মচতে বের  হাচেরয় ব ি বস। “বকমন বযন…” 
 
“চক বকমন বযন?” 
 
“চকিু না,” কাঁধ নািারিা পি। “উঁই  ািটা চনরয়ই োর্চিিাম। অ্যাচিচসয়াে মা, ইো 
যখন মাো যায়,  ািেচতব ফুি চিি তখন।” 
 
তাে চেরক তাকািাম। “আপচন আে অ্যাচিচসয়া পেচেন এখারন এরসচিরিন, তাই না?” 
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 মাথা বনরড় সায় জানারিা পি। “মা আে োনবন মামা আমারেে খুঁজচিি। তারেে ডাক 
শুনরত পাচিিাম, চকন্তু জর্ার্ বেইচন। িুচকরয়ই থাচক এখারন। চিক তখনই ঘটনাটা 
ঘরট।” 
 
চস ারেট বফরি আমাে চেরক তাচকরয় অ্দু্ভত একটা হাচস চেি পি। “বসজরনযই 
আপনারক এখারন চনরয় এরসচি। আপচন তাহরি ক্রাইম চসনটা বেখরত পারর্ন।” 
 
“ক্রাইম চসন?” 
 
জর্ার্ চেি না পি, এখনও হাসরি। 
 
 “চকরসে কথা র্িরিন, পি?” 
 
“আমাে বিারখ োনবন মামা বসচেন বথরকই অ্পোধী, জারনন? তারক বকানোরর্ই োরিা 
মানুষ র্িা যারর্ না।” 
 
পরিে বহঁয়াচি কথার্াতবা মাথায় িুকরি না। 
 
“অ্পোধী?” 
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“বসচেন োরতই কাজটা করেচিি মামা।” 
 
“বকান কাজ?” 
 
 “অ্যাচিচসয়ারক খুন করেচিি।” 
 
মরন হরিা বযন েুি শুনচি। “অ্যাচিচসয়ারক খুন করেচিি? মাথা চিক আরি বতা 
আপনাে?” 
 
জর্ারর্ উরিারনে চেরক বেখারিা পি। “মা’ে সারথ বসচেন ওখারনই োঁচড়রয় চিি োনবন 
মামা।  িা পযবি মে চ রিচিি। মা র্াের্াে বিষ্টা কেচিি তারক বেতরে চনরয় বযরত, 
চকন্তু পারেচন। অ্যাচিচসয়াে উরের য বিঁিাচিি মামা। খুর্ বের  চিি ওে ওপরে।” 
 
 “অ্যাচিচসয়া িুচকরয় চিি বসজরনয? চকন্তু আর ে চেন বয র্াচ্চা বমরয়টাে মা মাো ব রি, 
বস বতা এমন কেরতই পারে।” 
 
“র্িিাম না, োনবন মামা মানুষ োি চিি না। ইো মামীই চিি তাে জীর্রনে সর্চকিু, 
র্যস। বসজরনযই কাজটা করেচিি।” 
 
“চক করেচিি?” বধযবয সামাি বেয়া কষ্টকে হরয় উিরি ক্রম ই। “একটু পচেস্কাে করে 
র্িুন সর্চকিু।” 
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“ইো মামীরক কতটা োরিার্ারস এসর্ র্িচিি র্াের্াে চিৎকাে করে। “বকন মাো ব ি 
ইো? বকন? ওে জায় ায় অ্যাচিচসয়া বকন মেরিা না?” 
 
োষা হাচেরয় বফিিাম চকিুেরণে জরনয। “ওে জায় ায় অ্যাচিচসয়া বকন মেরিা না?” 
 
“হযাঁ, এটাই র্রিচিি বসচেন।” 
 
“আে এখান বথরক সর্ শুনরত পায় অ্যাচিচসয়া? 
 
“হযাঁ। এেপে আমাে উরের য চফসচফস করে অ্যাচিচসয়া বয কথাটা র্রি, বসটা আচম 
কখরনা েুিরর্া না। এে বিরয় র্ার্া আমারক খুন কেরতা।” 
 
এ মুহূরতব চর্রস্ফাচেত নয়রন পরিে চেরক তাচকরয় থাকা িাড়া আে চকিু কোে বনই 
আমাে। এেকম একটা কথা ব ানাে পে চক-ই র্া র্িা বযরত পারে? 
 
তরর্ আচম যা খুঁজচিিাম এতচেন, তা বপরয় ব চি। ধাঁধাে ব ষ সূত্রটা। 
 
*** 
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িন্ডরন বফোে পরথ ব াটা সময় পরিে কাি বথরক ব ানা কথাগুরিা চনরয় োর্িাম। 
এখন রু্েরত পােচি, বকন অ্যািরসচেস নাটকটা বেরখ এতটা প্রোচর্ত হরয়চিি 
অ্যাচিচসয়া। বসখারন অ্যাডরমতাস বযমন অ্যািরসচেসরক মৃতুযে চেরক বিরি বেয়, বতমচন 
েুঘবটনায় ইো মাো যার্াে পে োনবন বোজও অ্যাচিচসয়ারক বিরি বেয় মৃতুযে পরথ। 
তরর্ পাথবকযটা হরিা অ্যাচিচসয়াে মৃতুযটা মানচসক। আে অ্যাডরমতাস একটু হরিও 
োরিার্াসরতা অ্যািরসচেসরক। চকন্তু োনবন বোরজে বেরত্র কথাটা প্ররযাজয নয়। চিকই 
র্রিরি পি, বসচেন োরত আসরিও খুন করেচিি বিাকটা 
 
 ‘এে বিরয় র্ার্া আমারক খুন কেরতা’-কতটা কষ্ট বপরি একজন মানুষ একথা র্রি? 
 
এতচেরন ধাঁধাে টুকরোগুরিা চিক জায় ামত র্রস যারি। বিাটরর্িায় এেকম মানচসক 
আঘাত েচর্ষযরত বয কারো মানচসকতায় চর্স্তে প্রোর্ বফরি-এটা খুর্ োরিা করেই 
জানা আরি আমাে। চিিা করে বেখুন চর্ষয়টা, আপনাে চনরজে র্ার্া র্িরি বয আপচন 
মাো ব রিই চতচন খুচ  হরতন। এেকম চনোরুণ মানচসক আঘাত োষায় প্রকা  কো 
বকানোরর্ই সম্ভর্ নয় মানুরষে পরে। এ কথা শুরন চনরজে আত্মমযবাো বিৌচিে হরয় 
যারর্ বয কারো, আে অ্যাচিচসয়া তখন বনহারয়তই একজন চকর ােী। কষ্টটা চ রি বফিা 
িাড়া আে বকান উপায় চিি না তাে। চকন্তু এেকম গ্লাচন র্া বক্রাধ ধামািাপা চেরয় োখা 
যায় না। পচেণত র্য়রস চিকই বকান না বকান কারজে মাধযরম র্াইরে বর্চেরয় আরস। 
অ্যাচিচসয়াে বেরত্রও বতমনটাই ঘরটরি। তরর্ তাে প্রচতর ারধে আগুরনে চ কাে হরয়রি 
 যাচিরয়ি বর্রেনসন, বয বিাকটারক োরিার্াসরতা বস, যাে প্রচত চনরজে জীর্ন সঁরপ 
চেরয়চিি। 
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যখন  যাচিরয়রিে মাথায় র্নু্দ্ক বিচকরয় পাঁির্াে গুচি িািায় অ্যাচিচসয়া, তখন চকন্তু 
কােণটা জানা চিি না তাে। অ্জারিই কাজটা করে 
 
আঁধাে বকরট িন্ডরনে চেরক িুরট িরিরি বিন। অ্র্র রষ, োর্িাম, অ্র্র রষ আচম 
জানরত বপরেচি চকোরর্ অ্যাচিচসয়াে না াি পারর্া। 
 
এর্ারে আসি কাজ শুরু কো যারর্। 
 
. 
 

৪.৯ 
 
িুপিাপ অ্যাচিচসয়াে সামরন র্রস আচি। 
 
ইোনীং আে এই নীের্তাটুকু আর ে মত অ্সহয িার  না। মানুরষে স্বোর্ই এমন, 
সর্চকিুে সারথ মাচনরয় চনরত পারে। সচতয র্িরত বিাট ঘেটায় অ্যাচিচসয়াে মুরখামুচখ 
েীঘব সময় র্রস থাকাটা স্বাোচর্কই মরন হয় এখন। 
 
চনচেবষ্ট িরন্দ্ হারতে মুরিা একর্াে খুিরি আর্াে র্ন্ধ কেরি অ্যাচিচসয়া, অ্রনকটা 
হৃৎস্পন্দ্রনে মত। আমাে চেরক ঘুরে থাকরিও তাে েৃচষ্ট জানািাে র্াইরে। রৃ্চষ্ট 
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বথরমরি চকিুেণ আর । বমঘ সরে চ রয় চর্র্ণব আকা  বেখা যারি অ্ল্পসমরয়ে জরনয, 
আর্াে চকিুেণ পে বসটুকুও িাকা পড়রি। 
 
“আপনাে ফুপারতা োইরয়ে কাি বথরক একটা ঘটনাে কথা জানরত বপরেচি।” 
 
যতটা সম্ভর্ নেম সুরে র্িিাম কথাটা। অ্যাচিচসয়া বকান প্রচতচক্রয়া বেখারিা না, তাই 
কথা িাচিরয় যাওয়াে চসোি চনিাম। 
 
“পি র্রিরি বয আপনাে মা মাো যার্াে পেচেন খুর্ খাোপ একটা কথা র্রিচিরিন 
চম, োনবন বোজ। উরত্তচজত অ্র্স্থায় এক পযবারয় আপনাে মৃতুয কামনা করেচিরিন 
চতচন।” 
 
বেরর্চিিাম কথাটা ব ানাে পে হয়রতা বকান না বকান প্রচতচক্রয়া বেখারর্ অ্যাচিচসয়া, 
চকন্তু বসেকম চকিু হরিা না। 
 
“আপচন চনিয়ই োর্রিন, পি এই কথাটা আমারক জাচনরয় চিক করেচন। চকন্তু চর্শ্বাস 
করুন, আপনারক সাহাযয কোে আ ারতই তাে সারথ কথা র্িরত চ রয়চিিাম।” 
 
এর্ারেও মুখ খুিি না অ্যাচিচসয়া। 
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“আপনাে একটা চর্ষয় জানা উচিৎ, তাহরি বর্াধহয় রু্েরত সুচর্ধা হরর্। সতযটা হরি, 
আচম আপনাে পচেচস্থচত খুর্ োরিা করেই অ্নুধার্ন কেরত পােচি। কােণ বিাটরর্িায় 
আমারকও একই েকম অ্চেেতাে মরধয চেরয় বযরত হরয়রি। আমো েুজরনই অ্ল্প 
র্য়রস র্াসা বথরক বর্চেরয় এরসচি। চকন্তু খুর্ চ ঘ্রই আচর্ষ্কাে কেরত হরয়রি বয ওোরর্ 
িুরট পািারনাই সর্ সমসযাে সমাধান নয়। চকিু চকিু র্যাপাে িাইরিও বোিা যায় না। 
আপনাে ব  র্ কতটা কচিন বকরটরি তা জাচন আচম। র্যাপােটাে গুরুত্ব আপনারক 
রু্েরত হরর্। আপনাে র্ার্া মানচসকোরর্ হতযা করেচিরিন আপনারক।” 
 
এর্ারে প্রচতচক্রয়া বেখিাম তাে মারে 
 
মাথা তুরি আমাে চেরক তাকারিা অ্যাচিচসয়া। সম্ভর্ হরি েৃচষ্টর্ারণ বসখারনই িােখাে 
করে বফিত। তরর্ বিাখ সচেরয় চনিাম না আচম। ওে খুরন েৃচষ্টে চেরক চনরমবাহ েচিরত 
তাচকরয় থাকিাম। 
 
“অ্যাচিচসয়া। এটাই আমারেে ব ষ সুরযা । প্ররফসে ডারয়ারমরডস জারনন না, আচম 
এখারন এরসচি। এোরর্ যচে এরকে পে এক চনয়ম োঙরত থাচক তাহরি িাকচে 
হাোরত হরর্। বসজরনযই আজরকে পরে আমারেে আে বেখা হরর্ না। রু্েরত পােরিন 
চক র্িচি?” 
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বেয়ারি চপি বিরক ব রি বেরখই কথাগুরিা র্িিাম। অ্যাচিচসয়াে কাি বথরক বকান 
প্রচতচক্রয়া পার্াে আ ায় নয়। আসরি কানা চিরত ঘুেপাক বখরত বখরত অ্চতে আচম। 
চকন্তু এসময়… 
 
প্রথরম োর্িাম হয়রতা কল্পনা কেচি র্া েুিোি শুনচি। অ্র্াক বিারখ তাকাই 
অ্যাচিচসয়াে চেরক। রু্রকে বেতরে বকউ হাতুচড়রপটা কেরি। মুখ শুচকরয় কাি। 
 
“আপচন-আপচন চক…চকিু র্িরিন?” 
 
আর্ারো নীের্তা বনরম আসরিা ঘেটায়। চনিঃসরন্দ্রহ েুি হরয়রি আমাে। পুরোটাই 
কল্পনা করেচি। চকন্তু তখনই…আর্ারো ঘটরিা র্যাপােটা। 
 
খুর্ ধীরে ধীরে নড়রি অ্যাচিচসয়াে বিাঁট, বযন কথা র্িরত প্রিণ্ড কষ্ট হরি। 
 
“চক…” চফসচফচসরয় র্িি বস। এেপে িুপ করে থাকরি চকিুেণ। “চক..চক-” 
 
করয়ক মুহূতব এরক অ্পরেে চেরক তাচকরয় থাকিাম েু’জন। আমাে বিাখ চেরজ উরিরি। 
এই অ্শ্রু অ্চর্শ্বারসে, করষ্টে আে কৃতেতাে। 
 
“চক িাই আচম? আচম িাই আপচন কথা র্িুন…আমাে সারথ কথা র্িুন, অ্যাচিচসয়া-”। 
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আমাে চেরক তাচকরয়ই েইরিা অ্যাচিচসয়া। চকিু একটা োর্রি। এেপে চসোিটা 
চনরয়ই চনি। 
 
“চিক আরি,” খুর্ ধীরে মাথা বনরড় র্িি বস। 
 
. 
 

৪.১০ 
 
“কী র্রিরি?” 
 
চর্রস্ফাচেত নয়রন আমাে চেরক তাচকরয় আরিন প্ররফসে ডারয়ারমরডস। চিচনরকে 
র্াইরে একসারথ ধূমপান কেরত বর্চেরয়চিিাম আমো। চতচন বয যােপেনাই চর্চস্মত, 
বসটা হাত বথরক িুরুট পরড় বযরত বেরখই রু্রেচি। উরত্তজনায় েীচতমত ট র্  করে 
ফুটরিন। “কথা র্রিরি বস? অ্যাচিচসয়া আসরিও কথা র্রিরি?” 
 
“হযাঁ।” 
 
 “অ্সাধােণ! তাহরি তুচম চিকই চিরি। েুিটা হরয়রি আমাে।” 
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“আরে নাহ, এোরর্ র্িরর্ন না। আপনাে অ্নুমচত িাড়া অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা কোটা 
আমাে উচিৎ হয়চন, প্ররফসে। মাফ কেরর্ন। বকন বযন মরন হচিি-” 
 
হাত বনরড় আমাে কথা উচড়রয় বেন ডারয়ারমরডস। “বতামাে মন বযটা র্িচিি, বসটাই 
করেরি। আচম হরিও এেকমটাই কেতাম, চথও। চনরজে ওপে আত্মচর্শ্বাস থাকাটাই 
সর্রথরক জরুচে।” 
 
এই অ্গ্র চতরকই চর্জয় ধরে চনরত োচজ নয় আচম। “আমারেে কাজ চকন্তু ব ষ হয়চন। 
এটা চিক বয অ্যাচিচসয়াে কথা র্িাটা আসরিও চর্ াি একটা অ্গ্র চত। চকন্তু এই 
চনিয়তা এখনও বেয়া সম্ভর্ নয় বয বস আর ে অ্র্স্থায় চফরে যারর্ না।” 
 
মাথা বনরড় আমাে কথাে সারথ সম্মচত োপন কেরিন ডারয়ারমরডস। “চিক র্রিরিা। 
আমারেে অ্চতসত্বে একটা ফমবাি চেচেউরয়ে র্যর্স্থা করে বফিরত হরর্। এিাড়া 
জুচিয়ারনে মত িারেে কাউরক পযারনরি চনরয় অ্যাচিচসয়াে সারথ যচে একটা বর্িরকে 
আরয়াজন কো যায়, বযখারন-” 
 
“একটু বর্চ  তাড়াতাচড়ই সর্ বেরর্ বফিরিন, প্ররফসে। আমো আরেকটু অ্রপো করে 
বেচখ। এেপে নাহয় বঘাষণা বেয়াে কথা োর্রর্া। আপাতত বধযবয ধো যাক।” 
 
মাথা নাড়রিন ডারয়ারমরডস। আমাে কথা রু্েরত পােরিন। “সাব্বা  চথও, বতামারক 
চনরয়  র্ব হরি আমাে,” কাঁরধ হাত বেরখ একেম মন বথরক র্িরিন চকিুেণ পে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

438 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

 
একজন র্ার্া তাে বিরিরক র্াহর্া চেরি বযেকম  র্ব অ্নুের্ হয়, আমারো বসেকমই 
িা রি এখন। আসরি অ্র্রিতন মরন আচম চনরজও িাচিিাম আমাে কারজে মাধযরম 
ডারয়ারমরডসরক খুচ  কেরত, তাে আস্থাে প্রচতোন চেরত। তাই চকিুটা আরর্ প্রর্ণ হরয় 
পচড়। বসটা ধামািাপা বেয়াে জনয অ্নযচেরক তাচকরয় চস ারেট ধোিাম। “এখন চক 
কেরর্া?” 
 
 “যা কেরি বসটা িাচিরয় যারর্। চনয়চমত বেখা কেরর্ অ্যাচিচসয়াে সারথ।” 
 
“আে যচে বেফাচন জানরত পারে?” 
 
“বেফাচনরক চনরয় মাথা ঘামারত হরর্ না, ওরক আচম সামিারর্া। এখন বতামাে একমাত্র 
িেয অ্যাচিচসয়া। বসচেরকই মরনারযা  োও।” 
 
গুরুে আরে  চ রোধাযব। 
 
*** 
 
পের্তবী বস রন অ্যাচিচসয়াে সারথ অ্ন বি কথা র্িিাম। আসরি, অ্যাচিচসয়াই র্রিরি 
যা র্িাে, আচম বকর্ি শুরন ব চি। এতচেরনে বমৌনতাে পে অ্যাচিচসয়াে মুখ বথরক 
কথা শুনরত আসরিও অ্দু্ভত িা চিি। প্রথমচেরক একটু ইতস্ততরর্াধ কেরিও ধীরে 
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ধীরে জড়তা একেম বকরট যায় তাে। শুনরি মরনই হরর্ না, এই মানুষটাই এতচেন িুপ 
করে চিি। অ্র্ য এক অ্রথব, মুখ কখরনাই র্ন্ধ করেচন বস। 
 
বস ন ব রষ আমাে অ্চফরস চফরে এিাম। বডরস্ক র্রস অ্যাচিচসয়াে কাি বথরক সেয 
ব ানা কথাগুরিা দ্রুত চিরখ বফিিাম, যারত পরে েুরি না যাই। বিষ্টা কেিাম যতটা 
সম্ভর্ চনখুঁতোরর্ সর্চকিু চিখরত। 
 
 ল্পটা বয অ্সাধােণ, বসটা চনরয় আমাে বকান সরন্দ্হ বনই। আপনাো চনরজোও বসটা 
রু্েরত পােরর্ন। 
 
তরর্ চর্শ্বাস কো না কো আপনারেে মচজব। 
 

৪.১১ 
 
বথোচপ রুরম আমাে মুরখামুচখ বিয়ােটায় র্রস আরি অ্যাচিচসয়া। 
 
 “শুরু কোে আর  করয়কটা প্রে কেরত িাচিিাম। চকিু চর্ষয় এখনও পচেস্কাে 
হয়চন…” 
 
বকান জর্ার্ চেি অ্যাচিচসয়া। বসই অ্চের্যচিহীন েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় আরি। 
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“আসরি, আচম আপনাে এই েীঘবচেন মুখ র্ন্ধ োখাে র্যাপােটা রু্েরত িাইচি। জানরত 
িাই বয বকন কথা র্িা থাচমরয় চেরয়চিরিন।” 
 
প্রেটা শুরন েৃ যতই হতা  মরন হরিা অ্যাচিচসয়ারক। জানািাে চেরক মুখ বফোরিা বস। 
 
চকিুেণ িুপিাপ র্রস েইিাম েু’জন। উত্তে জানাে জরনয বেতরে বেতরে অ্ধীে হরয় 
উিরিও, চনরজরক সামিারনাে বিষ্টা কেিাম। তাহরি চক অ্যাচিচসয়াে কথা র্িাটা 
সামচয়ক চিি? এখন আর্াে আর ে অ্র্স্থায় চফরে যারর্ বস? তা হরত চেরত পাচে না 
আচম। 
 
“অ্যাচিচসয়া, আচম জাচন র্যাপােটা আপনাে জরনয করষ্টে। চকন্তু একর্াে যচে আমাে 
সারথ এ চর্ষরয় কথা র্িা শুরু করেন, তাহরি বেখরর্ন অ্রনকটাই সহজ িা রি, 
সচতয।” 
 
বকান উত্তে বনই। 
 
 “বিষ্টা করুন। চেজ। এতটা পথ পাচড় বেয়াে পে হাি বিরড় চেরর্ন না। র্িুন 
আমারক…বকন কথা র্রিনচন এতচেন?” 
 
 ীতি েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকাি অ্যাচিচসয়া। এেপে কণ্ঠ খারে নাচমরয় র্িি : 
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“চকিু…চকিু র্িাে বনই।” 
 
“মাফ কেরর্ন, আপনাে এই কথাটা চর্শ্বাস হরি না আমাে। র্িাে মত চকিু না চকিু 
অ্র্ যই আরি।” 
 
আর্ারো চর্েচত। কাধঁ নািারিা অ্যাচিচসয়া। “হয়রতা। হয়রতা…চিকই র্িরিন আপচন।” 
 
“র্িুন তাহরি।” 
 
চিধা ফুটরিা অ্যাচিচসয়াে বিহাোয়। “য-যখন  যাচিরয়ি মাো যায়…প্রথরম…আ-আচম 
কথা র্িাে বিষ্টা কচে…চকন্তু পাচেচন। মুখ খুরিচিিাম, চকন্তু বকান  ব্দ বর্ে হয়চন। 
অ্রনকটা স্বরপ্নে মত… বযখারন বিষ্টা করেও চিৎকাে কেরত পাচে না আমো…” 
 
 “আপচন মানচসকোরর্ চর্পযবস্ত চিরিন তখন। চকন্তু এে পরে বতা কথা র্িরত সমসযা 
হর্াে কথা নয়, তাই না?” 
 
“ততচেরন…অ্থবহীন মরন হচিি সর্চকিু। র্ড় বেচে হরয় চ রয়চিি।” 
 
“বেচে হরয় চ রয়চিি? আত্মপে সমথবরনে কথা র্িরিন?” 
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একেৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় েইরিা অ্যাচিচসয়া। তাে মুরখে হাচসটা েুরর্বাধয বিকরি 
এখন। বকান কথা র্িি না। 
 
“আর্ারো কথা র্িা শুরু কেরিন বকন?” 
 
“বসটাে উত্তে বতা আপচন জারনন।” 
 
“আসরিই জাচন চক? 
 
“আপনাে জরনয।” 
 
 “আচম?” চর্চস্মত েৃচষ্টরত তাকািাম তাে চেরক। 
 
 “আপচন এখারন এরসরিন র্রিই…” 
 
“তারত চক আসরিও পচেচস্থচতে বকান েের্েি হরয়রি?” 
 
“হরয়রি, আির্ত হরয়রি।” পের্তবী কথাগুরিা চনিুস্বরে আমাে চেরক অ্পিক েৃচষ্টরত 
তাচকরয় র্িি অ্যাচিচসয়া। “আচম িাই আপচন রু্েুন, আমাে সারথ কী হরয়চিি, বকমন 
বির চিি। আপনাে বর্াোটা জরুচে।” 
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“আচম আসরিও রু্েরত িাই। বসজরনযই বতা ডারয়চেটা চেরয়চিরিন, তাই না? যারত 
আচম রু্েরত পাচে। আপনাে কারিে মানুষগুরিা বসই বিাকটাে র্যাপারে আপনাে কথা 
চর্শ্বাস করেচন। আপচন বর্াধহয় চনচিত হরত িাইচিরিন…আচম আপনারক চর্শ্বাস কচে 
চক না।” 
 
“আপচন চর্শ্বাস করেন।” সূযব পূর্বচেরক ওরি, এই চিেিন সতযটা সর্াই বযোরর্ র্রি, 
বসোরর্ই কথাটা র্িি অ্যাচিচসয়া। 
 
মাথা নাড়িাম। “হযাঁ। আপনারক চর্শ্বাস কচে আচম। তাহরি বসখান বথরকই শুরু কচে 
নাহয়? ডারয়চেে একেম ব রষ চিরখচিরিন বয বিাকটা আপনারেে র্াসায় িুরক পরড়রি। 
এেপে চক হরয়চিি?” 
 
“চকিু না।” 
 
 “চকিু না?” 
 
মাথা োঁকারিা অ্যাচিচসয়া। “েুি বেরর্চিিাম আচম। অ্নয একজন এরসচিি” 
 
“বক?” 
 
“চজন-চফচিক্স। প্রে বনীে র্যাপারে কথা র্িরত এরসচিি বস।” 
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“আপনাে ডারয়চেে বিখাগুরিা পরড় আমাে মরন হরয়রি, তখন কারো সারথ কথা র্িাে 
মত অ্র্স্থায় চিরিন না আপচন।” 
 
জর্ারর্ কাঁধ োঁকারিা অ্যাচিচসয়া। 
 
“কতেণ চিি চজন-চফচিক্স?” 
 
“খুর্ বর্চ েণ না। ওরক িরি বযরত র্চি আচম। কষ্ট বপরয়চিি, চকিুেণ চিৎকাে-
বিঁিারমচিও করে। চকন্তু কথা ব ারন।” 
 
“এেপে? চজন-চফচিক্স িরি যার্াে পে চক হরিা?” 
 
 “বস র্যাপারে কথা র্িরত িাইচিনা।” 
 
“চকিুই র্িরর্ন না?” 
 
 “আপাতত না।” 
 
আমাে বিারখে চেরক চকিুেণ তাচকরয় বথরক আর্ারো জানািাে চেরক মুখ বফোয় 
অ্যাচিচসয়া। অ্ন্ধকাে হরয় আসা আকা  বেখরি জানািাে ফাঁক চেরয়। মাথা কাত করে 
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োখাে েচিরত অ্রনকটা বিরিমানুষী োর্, বিাঁরটে বকাণায় হাচসে আোস। আসরি 
আমারক এোরর্ বকৌতূহরিে মরধয বেরখ মজা পারি বস। 
 
“তাহরি চক চনরয় কথা র্িরত িান?” চজরেস কেিাম। 
 
 “জাচন না। শুধু কথা র্িরত িাই।” 
 
তাই আিাপ িাচিরয় ব িাম আমো। চিচডয়া আে পরিে র্যাপারে কথা র্িিাম। 
অ্যাচিচসয়াে মারয়ে  ল্প শুনিাম। আমারেে েুজরনে ব  র্ চনরয় সৃ্মচতিােণ কেিাম। 
আমাে অ্তীত চনরয় খুর্ই বকৌতূহিী মরন হরিা অ্যাচিচসয়ারক। র্ার্াে র্যাপারে সর্ 
র্িিাম, চকোরর্ েরয়ে মরধয র্ড় হরয়চি, চকোরর্ র্াসা বথরক যত দ্রুত সম্ভর্ বর্চেরয় 
এরসচি-এগুরিাও র্াে চেিাম না। বর্াধহয় আজরকে এই আমারক অ্তীরত বকান 
চর্ষয়গুরিা প্রোচর্ত করেরি বসটা জানাটাই মূি উরের য চিি তাে। 
 
ব াটা সময় আচম োর্চিিাম বয আর্ােও শুরু বথরক সর্ আেম্ভ কোে বকান সুরযা  
বনই। একজন বথোচপে আে তাে বোচ ে মরধয বয বেয়ািটা থারক, বসটা আরো 
আর ই গুঁচড়রয় ব রি। 
 
এখন হয়রতা অ্রনরকেই প্রে জা রত পারে বয এখারন বক বোচ  আে বক চিচকৎসক। 
 
. 
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৪.১২ 

 
পেচেন সকারি আর্ারো বেখা কেিাম অ্যাচিচসয়াে সারথ। তরর্ আজরক একেম 
অ্নযেকম িা রি তারক।  তকারিে তুিনায় অ্রনক বর্চ   ম্ভীে আে সতকব। হয়রতা 
 যাচিরয়রিে মৃতুযে ঘটনাটা চনরয় কথা র্িরর্ র্রিই চনরজরক প্রস্তুত কেচিি। 
 
মুরখামুচখ র্রস আমাে চেরক তাচকরয় আরি, সিোেিে চকন্তু এমনটা করে না। 
একর্ারেে জরনযও বিাখ বফোরি না অ্নযচেরক। চনজ বথরকই ধীরে ধীরে কথা র্িা শুরু 
কেরিা একটু পে। প্রচতচট  ব্দ মাপা। একেম বেরর্চিরি র্িরি যা র্িাে। অ্রনকটা 
কযানোরস যরত্নে সারথ তুচিে ো  বেয়াে মতন। 
 
“বসচেন চর্রকরি একাই চিিাম র্াসায়। প্রে বনীে জরনয িচর্ আঁকাে কথা চিি, চকন্তু 
প্রিণ্ড  েরমে মরধয কাজ কেরত ইরি হচিি না। তরু্ও চসোি বনই বয একর্াে বিষ্টা 
করে বেখরর্া। তাই বিাট ফযানটা চনরয় র্া ারনে বেতরে েুচডওরত িরি যাই, আে 
তখন…” 
 
“আে তখন?” 
 
“বফান বর্রজ ওরি।  যাচিরয়ি কি করেচিি জানারত বয  ট বথরক চফেরত বেচে হরর্।” 
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“এেকমটা চক প্রায়ই কেরতন চতচন? আর ই বফান করে জাচনরয় চেরতন বয বেচে 
হরর্?” 
 
বযন অ্দু্ভত একটা প্রে করেচি এমন েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় অ্যাচিচসয়া। “না, 
বকন?” 
 
“এমনটাও বতা হরত পারে, আপচন চিক আরিন চক না বসটা জানাে জরনয বফান 
চেরয়চিরিন  যাচিরয়ি। কােণ ডারয়চেটা পরড় আমাে মরন হরয়রি, তখন আপনাে 
মানচসক অ্র্স্থা খুর্ একটা সুচর্রধে চিি না।” 
 
“ওহ, চকিুেণ কথাগুরিা চনরয় োর্রিা অ্যাচিচসয়া, এেপে মাথা নাড়রিা ধীেেচিরত। 
“হযাঁ, হরত পারে।” 
 
“আপনাে কথাে মারে চর্েি কোে জরনয েুিঃচখত।  যাচিরয়ি বফান করেচিরিন 
আপনারক। এেপে চক হরিা?” 
 
“তারক বেচখ আচম,” চিধাচিত স্বরে র্িি অ্যাচিচসয়া। 
 
 “তারক?” 
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“মারন ঐ বিাকটারক। জানািায় বেচখ তাে প্রচতচর্ম্ব। েুচডওরত িুরক পরড়চিি বস। 
একেম আমাে বপিরনই োঁচড়রয় চিি।” 
 
বিাখ র্ন্ধ করে বফরি অ্যাচিচসয়া। িম্বা একটা সময় চকিু র্রি না। 
 
“বিাকটা বেখরত বকমন চিি?” যতটা সম্ভর্ বকামি স্বরে র্িিাম। “মরন আরি 
আপনাে?” 
 
জর্ার্ বেয়াে আর  চকিুেণ আমাে চেরক তাচকরয় থারক অ্যাচিচসয়া। “বর্  
িম্বা… িরপাি  েীে। কারিা মুরখা  পরে থাকায় বিহাোটা বেখা যাচিি না। চকন্তু 
বিাখ বেখরত পাচিিাম। চক মরন হচিি জারনন? বযন কারিা েুরটা  রতবে চেরক 
তাচকরয় আচি।” 
 
“তারক বেখাে পে চক কেরিন?” 
 
“চকিুই না। আসরি এত েয় বপরয়চিিাম বয…অ্রনকেণ তাচকরয়ই থাচক তাে চেরক। 
হারত একটা িুচে চিি বিাকটাে। চজরেস কচে, চক িায় বস। বকান জর্ার্ বেয় না। 
তখন র্চি বয োন্নাঘরেে বটচর্রি আমাে র্যার  টাকা আরি। টাকাে বকান েেকাে বনই 
আমাে’-বহরস র্রি বিাকটা। ওেকম জঘনয কাঁিোঙা হাচস আর  কখরনা শুচনচন। িুচেটা 
আমাে  িায় বিরপ ধরে বস, আরেকটু হরিই  িাে িামড়ায় বকরট র্সরতা ধাোরিা 
ফিাটা। িুপিাপ বকান  ব্দ না করে তাে সারথ র্াসাে বেতরে বযরত র্রি।” 
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েৃ যটা মরন কোে সময় আর্ারো বিাখ র্ন্ধ করে বফিরিা অ্যাচিচসয়া। “আমারক েুচডও 
বথরক িরন বর্ে করে আরন বস। এসময় ব ইরটে চেরক বিাখ যায় আমাে। োচর্ বয 
বকানমরত যচে একর্াে ব ইট পযবি বপৌঁিুরত পাচে, তাহরি হয়রতা বর্ঁরি যারর্া। বসটাই 
আমাে র্াঁিাে একমাত্র পথ। তাই মরন সাহস জরড়া করে বজারে একটা িাচথ কষাই 
বিাকটাে হাঁটু র্োর্ে, এেপে ব ইরটে উরের য বেৌড় বেই।” বিাখ খুিি অ্যাচিচসয়া, 
মুরখ হাচস। “করয়ক বসরকরন্ডে জরনয আসরিও মুচি বপরয়চিিাম।” 
 
 এে পরেই হাচসটা চমইরয় ব ি। 
 
“তখন…তখন বপিন বথরক আমাে ওপরে িাফ বেয় বিাকটা। মাচটরত পরড় যাই 
আমো।  ি করে এক হারত বিরপ ধরে আমাে মুখ। িুচেে  ীতি ফিাে স্প ব বটে 
পাই আর্ারো হুমচক বেয় বয টু  ব্দ কেরিও বমরে বফিরর্। করয়ক বসরকন্ড ওোরর্ই 
থাচক। তাে চনশ্বাস বটে পাচিিাম মুরখে ওপরে। এেপে আমারক বটরন তুরি র্াসাে 
বেতরে চনরয় যায়।” 
 
“এেপে? এেপে চক হরিা?” 
 
 “েেজা র্ন্ধ করে বেয় বস। বেতরে আটকা পরড় যাই।” 
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োচে হরয় আসরি অ্যাচিচসয়াে শ্বাস-প্রশ্বাস। েুই  ারি েচিম আো। বর্াধহয় একটু 
বর্চ ই িাপ চেরয় বফিচি তারক। 
 
“চকিুেরণে জরনয চর্েচত বনয়া যাক।” 
 
মাথা োঁচকরয় মানা করে চেি অ্যাচিচসয়া। “নাহ, েেকাে বনই। কথাগুরিা র্িাে জরনয 
অ্রনকচেন ধরে অ্রপো করে আচি আচম।” 
 
“আপচন চনচিত? চকিুেণ চর্েচত চনরি চকন্তু বকান সমসযা হরর্ না।” 
 
“একটা চস ারেট হরর্ আপনাে কারি?” চকিুেণ ইতস্ততাে পে চজরেস করে বস। 
 
“চস ারেট? আপচন ধূমপান করেন এটা বতা জানতাম না।” 
 
 “নাহ, কচে না। মারন…আর  কেতাম। আরি আপনাে কারি?” 
 
 “আপচন কী করে রু্েরিন, আচম চস ারেট খাই?” 
 
 “ ন্ধ বপরয়চি।” 
 
“ওহ,” িচজ্জত েচিরত র্রি উরি োঁড়াই। “চিক আরি। র্াইরে িিুন তাহরি।” 
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. 
 

 ৪.১৩ 
 
চিচনরকে িত্বরে বোচ রেে চেড়। অ্নযানয সমরয়ে মতনই েি বর্ঁরধ আিাপ কেরি 
অ্রনরক, চস ারেট খারি। আর্াে অ্রনরক  ীরতে কােরণ েুই হাত র্রকে ওপে োজ 
করে বেরখরি। 
 
 একটা চস ারেট চনরয় মুরখ চেি অ্যাচিচসয়া। তাে হরয় আচম জ্বাচিরয় চেিাম ওটা। িম্বা 
একটা টান চেি বস, একেম িাি হরয় উিরিা চস ারেরটে মাথাটা। তাে বিাখরজাড়া 
আমাে চেরক, েৃচষ্টরত হািকা চর্দ্রূপ। 
 
“আপচন ধোরর্ন না? নাচক বোচ রেে সারথ চস ারেট খাওয়া মানা?” 
 
আমাে সারথ িাট্টা কেরি বস, োর্িাম। তরর্ এটা চিক বয বগ্রারেে োফ আে 
বোচ রেে একসারথ ধূমপারনে র্যাপারে বকান চর্চধচনরষধ বনই। তরু্ও োফো সাধােণত 
আড়ারিই ধূমপান করে। আজ অ্র্চধ বোচ রেে সামরন কাউরক চস ারেট ধোরত 
বেচখচন। এখন যচে আচম চস ারেট বর্ে করে অ্রনরকই বিাখ র্াকারত পারে। বকন বযন 
মরন হরি সর্াে েৃচষ্ট আমারেে চেরক। হয়রতা জানািা বথরক চক্রচেয়ানও তাচকরয় 
আরি। ওে র্িা কথাটা মরন হি- র্ডবােিাইন বোচ রেে একটা আিাো আকষবণ থারক। 
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অ্যাচিচসয়াে বিারখে চেরক তাকািাম। আকষবরণে চিরটরফাঁটাও বনই বসখারন, এমনচক 
বকান প্রকাে আিচেকতােও ইচিত বনই। তীক্ষ্ণ েৃচষ্টে আড়ারি অ্তযি রু্চেমান একজন 
মানুষ িুচকরয় আরি। অ্যাচিচসয়া বর্রেসনরক খারটা করে বেখাে বকান অ্র্কা  বনই। 
 
বসজরনযই বর্াধহয় চক্রচেয়ান সর্সময় তারক ওষুধ চেরয় প্রায় বর্হুঁ  করে োখরতা। ও 
চক অ্যাচিচসয়ারক েয় পায়? সচতয র্িরত আচম চনরজও চকিুটা েয় পাই। আসরি চিক 
েয় না, র্েং র্িা যায় বয অ্চতচেি সতকব থাচক তাে আর পার । যা-ই কচে সার্ধারন, 
বেরর্চিরি কেরত হরর্। 
 
 “মানা হরর্ বকন?” র্িিাম। “আচমও ধোচি একটা আপনাে সারথ।” 
 
চস ারেট মুরখ চেরয় জ্বারিাম। এেপে নীেরর্ চকিুেণ বধাঁয়া িাচড় আমো, এরক অ্রনযে 
চেক বথরক েৃচষ্ট না সচেরয়। অ্যাচিচসয়া আে আমাে মারেে েূেত্ব চর্পজ্জনক েকরমে 
কম, ব ষরম  বিাখ ঘুচেরয় চনরত র্াধয হিাম। বকমন জাচন িজ্জা িা চিি। 
 
“আমো হাঁচট নাহয়?” 
 
 “চিক আরি,” মাথা বনরড় র্িি অ্যাচিচসয়া। 
 
িত্বরেে সীমানা বঘরঁষ হাঁটরত শুরু কেিাম আমো। অ্নযানয বোচ ো তাচকরয় আরি 
আমারেে চেরক। তাো চক োর্রি বক জারন, তরর্ অ্যাচিচসয়ারক বসসর্ চনরয় চর্িচিত 
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মরন হরিা না। এমনচক তারেে চেরক একর্ারেে জরনয তাকায়ওচন বস। নীেরর্ই 
চকিুেণ পায়িাচে কেিাম। 
 
“এেপে চক ঘরটচিি শুনরর্ন না?” এক সময় চজরেস কেরিা অ্যাচিচসয়া। 
 
“আপচন প্রস্তুত? আমাে বকান সমসযা বনই।” 
 
আর্ারো মাথা নারড় অ্যাচিচসয়া। “হা প্রস্তুত।” 
 
“বিাকটা তাহরি আপনারক র্াসাে বেতরে চনরয় েেজা আটরক বেয়। এেপে?” 
 
“বিাকটা চেেরসে কথা র্রি। তাই তারক  যাচিরয়রিে একটা চর্য়ারেে কযান বেই 
আচম। আচম চনরজ চর্য়াে খাই না। আে র্াসায় ঐ সময় অ্নয চকিু চিি না।” 
 
“এেপে?” 
 
 “চকিু একটা চনরয় কথা র্রি বিাকটা।” 
 
 “চক চনরয়?” 
 
 “মরন বনই আমাে।” 
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“চকিুই মরন বনই?” 
 
“না” 
 
আর্ারো িুপ হরয় ব ি বস। চকিুেণ অ্রপোে পে যখন বেখিাম মুখ খুিরি না, 
তা াো চেিাম। “চিক আরি। আপনাো োন্নাঘরে চিরিন তখন। বকমন বর্াধ হচিি?” 
 
“আসরি…আসরি বকান বর্াধোনই চিি না তখন আমাে।” 
 
মাথা নাড়িাম। “ওেকম পচেচস্থচতরত এটাই স্বাোচর্ক। চর্পরে পড়রি আমারেে 
অ্নুেূচত একেম বোতা হরয় যায়। পািারর্া নাচক পািারর্া না এটা োর্রত োর্রত জরম 
যাই একেম।” 
 
“আচম জরম যাইচন।” 
 
“তাই নাচক?” 
 
“হযাঁ,” তীক্ষ্ণ েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাচকরয় র্রি অ্যাচিচসয়া। “আসরি চনরজরক প্রস্তুত 
কেচিিাম। মরন মরন িক কষচিিাম চকোরর্ পাটা আঘাত হানা যায়। বিাকটারক 
খুরনে ফচন্দ্ আঁটচিিাম।” 
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“আিা। খুনটা চকোরর্ কেরতন আপচন?” 
 
“ যাচিরয়রিে র্নু্দ্কটা চেরয়। ওটা চকোরর্ না ারি পাওয়া যায় বসটা োর্চিিাম।” 
 
“র্নু্দ্কটা বতা বর্াধহয় আপচন োন্নাঘরে এরন বেরখচিরিন? ডারয়চেরত বসটাই বিখা।” 
 
 মাথা নাড়রিা অ্যাচিচসয়া। “হযাঁ, জানািাে পার ে থািা-র্াসন োখাে কার্ারডব।” এই 
পযবারয় চস ারেরট িম্বা একটা টান চেরয় বধায়া িাড়রিা অ্যাচিচসয়া। “বিাকটারক র্চি বয 
পাচন খারর্া। গ্লাস আনরত যায় বস। ধীরে ধীরে এচ রয় যাই কার্ারডবে চেরক। মরন 
হচিি ওটুকু এর ারতও খুর্। বর্চ  সময় িা রি। কাঁপা কাঁপা হারত কার্ারডবে পািা 
খুচি…” 
 
“আে?” 
 
“খাচি চিি বেতেটা। র্নু্দ্কটা বকউ সচেরয় বফরিচিি। এসময় বপিন বথরক বিাকটা 
র্রি-গ্লাসগুরিা আপনাে ডানপার ে কার্ারডব। ঘরে তাচকরয় বেচখ র্নু্দ্কটা তাে হারত। 
ওটা আমাে চেরক তাক করে হাসচিি বস।” 
 
“তখন?” 
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 “চক তখন?” 
 
 “আপনাে মাথায় চক িিচিি?” 
 
“এটাই বয ব ষ সুরযা টাও হাচেরয় বফরিচি আচম-আমারক বমরে বফিরর্ বিাকটা।” 
 
“আপনাে মরন হচিি, বিাকটা আপনারক বমরে বফিরর্?” 
 
 “হযাঁ।” 
 
“তাহরি বেচে কেরিা বকন বস? র্াচড়ে বেতরে বিাকাে পরেই বতা কাজটা কেরত 
পােরতা।” 
 
জর্ার্ চেি না অ্যাচিচসয়া। তাে চেরক তাচকরয় অ্র্াক হরয় ব িাম। হাসরি বস। 
 
 “চিচডয়া ফুচপে একটা র্াোচম েরঙে চর্ড়াি চিি। অ্রনক আর ে কথা এটা। 
চর্ড়ািটারক একেমই পিন্দ্ চিি না আমাে। প্রায়ই খামরি েি বর্ে করে বফিরতা। 
েয়ামায়া র্রি চকিু চিি না।” 
 
“পশুপাচখরেে বেরত্র বতা েয়ামায়া কথাটা চিক খারটনা। তাো যা করে, আত্মেোে 
খাচতরেই করে।” 
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তন্ময় েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকায় অ্যাচিচসয়া। “েুি কথা। অ্রনক পশুপাচখই চনেুে 
ধেরণে। অ্িত ঐ চর্ড়ািটাে বেরত্র এই কথা প্ররযাজয। র্াইরে বথরক প্রায়ই আহত 
পাচখ র্া বিাট জীর্-জন্তু চনরয় আসরতা। সর্গুরিাই আধ-মো। আহত, চকন্তু মাো যায়চন। 
ওগুরিা চনরয় বখিরতা।” 
 
“আিা। আপচন চক র্িরত িাইরিন বয বিাকটাও আপনারক চনরয় অ্রনকটা ওেকমই 
কেচিি? তাে জরনয চর্কৃত একটা বখিা চিি র্যাপােটা?” 
 
 চস ারেটটা ব ষ করে মাচটরত বফরি চেি অ্যাচিচসয়া। এেপে আমাে চেরক হাত 
র্াচড়রয় র্িি, “আরেকটা চেন।” 
 
তাে চেরক পযারকটটা এচ রয় চেিাম। এর্ারে চনরজই চস ারেট জ্বািরিা বস। চকিুেণ 
িুপিাপ বধায়া বফাকাে পে র্িি, “ যাচিরয়রিে আটটাে চেরক র্াসায় বফোে কথা চিি। 
আে তখন র্াজচিি িয়টা। র্াের্াে ঘচড়ে চেরক তাকাচিিাম আচম। চক র্যাপাে? 
বিাকটা র্রি। ‘আমাে সারথ সময় কাটারত োরিা িা রি না আপনাে র্নু্দ্রকে নিটা 
আমাে  েীরে স্প ব করে বস। েৃ যটা কল্পনা করে বকঁরপ উিরিা অ্যাচিচসয়া। “আচম 
র্চি  যাচিরয়ি বয বকান মুহূরতব এরস পড়রর্। এরস চক কেরর্? আপনারক উোে 
কেরর্? বিাকটা চজরেস করে।” 
 
“জর্ারর্ আপচন চক র্রিচিরিন?” 
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“চকিু না। শুধু ঘচড়ে চেরক তাচকরয় চিিাম…এসময় আমাে বফানটা বর্রজ ওরি। 
 যাচিরয়ি কি চেরয়চিি। বিাকটা র্রি বফান ধেরত। র্নু্দ্কটা আমাে কপাি র্োর্ে 
তাক করে বেরখচিি।” 
 
“এেপে?  যাচিরয়ি চক র্রি?” 
 
“র্রি বয…ফরটা শুযটটায় োরমিা হরয়রি, র্াসায় চফেরত আরো বেচে হরর্। আচম বযন 
বখরয় বনই। কমরসকম ে টা বর্রজ যারর্ তাে কাজ ব ষ হরত। বফান বকরট চেরয় র্চি 
‘ যাচিরয়ি চকিুেরণে মরধযই এরস পড়রর্। এে আর ই আপচন িরি যান। হারস 
বিাকটা। চকন্তু আচম বতা শুনিাম ে টাে আর  চফেরর্ না। অ্রনকেণ অ্রপো কেরত 
হরর্ তাহরি। েচড় চনরয় আসুন, বটপ হরিও িিরর্। আপনারক বর্ঁরধ বফচি। 
 
“বস যা র্রি তা-ই কচে আচম। জানতাম বয আে বকান উপায় চিি না। পুরোপুচে আ া 
হাচেরয় বফরিচিিাম।” 
 
কথা র্িা র্ন্ধ করে আমাে চেরক তাকায় অ্যাচিচসয়া। একসারথ অ্রনকগুরিা আরর্  
বখিা কেরি তাে েৃচষ্টরত। আসরিও বর্াধহয় আজরক একটু বর্চ  বর্চ  হরয় যারি। 
 
“আমারেে চকিুেরণে চর্েচত বনয়া উচিৎ এখন।” 
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“না, কথা ব ষ কেরত হরর্ আমারক। কেরতই হরর্।” 
 
আর ে বিরয় দ্রুত কথা র্িরি বস এখন। “র্াসায় বকান েচড় চিি না, তাই কযানোস 
বোিারনাে তাে চেরয় কাজ িািারনাে চসোি বনয় বিাকটা। আমারক চিচেং রুম চনরয় 
যায়। এেপে ডাইচনং বটচর্রিে একটা বিয়ারে র্চসরয় র্াঁধরত শুরু করে। বটে 
পাচিিাম, িামড়া বকরট র্রস যারি তাে। ‘চেজ, অ্নুনয় কচে আচম। চেজ’ চকন্তু 
ব ারননা বস। হাতেুরটা চপিরমাড়া করে বর্ঁরধ বফরি। আচম তখন পযবি চনচিত চিিাম, 
আমারক বমরেই বফিরর্ বস। আসরি…আসরি তখন আমারক খুন কেরিই োরিা 
হরতা।” 
 
তীি আরক্রার ে সারথ কথাগুরিা র্রি বস। হিাৎ আরর্র ে এই িেম র্চহিঃপ্রকার  
অ্র্াক না হরয় পাচে না। 
 
“এটা বকন র্িরিন?” 
 
“কােণ পের্চতবরত বস যা করে, তাে বিরয় মরে যাওয়া অ্রনক োরিা চিি।” 
 
এক মুহূরতবে জরনয মরন হরিা বকঁরেই বফিরর্ অ্যাচিচসয়া। তারক  ি করে জচড়রয় 
ধরে সান্ত্বনা বেয়া বথরক চনরজরক থামারত বর্  কষ্ট হরিা আমাে। ইরি কেচিি তাে 
কপারি িুমু বখরয় র্চি বয সর্ চিক হরয় যারর্। চকন্তু চনয়ন্ত্রণ কেিাম চনরজরক। 
বেয়ারিে সারথ বিরপ ধরে চস ারেটটা চনচেরয় বফিিাম। 
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“কারো উচিৎ আপনাে যত্ন বনয়া, বখয়াি োখা। আমাে চনরজেই আপনাে বখয়াি 
োখরত ইরি কেরি, অ্যাচিচসয়া।” 
 
 “না,” েৃঢ়েচিরত মাথা নাড়রিা বস। “আপনাে কাি বথরক এসর্ িাই না আচম।” 
 
“তাহরি চক িান?” 
 
জর্ার্ চেিনা অ্যাচিচসয়া। র্েং উরটাচেরক ঘরে বেতরেে যাওয়াে েেজাে চেরক হাঁটরত 
শুরু কেরিা। 
 
. 
 

৪.১৪ 
 
বথোচপ রুরমে র্াচত বজ্বরি েেজা িাচ রয় চেিাম। ঘুরে োঁচড়রয় বেচখ অ্যাচিচসয়া 
ইরতামরধযই র্রস পরড়রি। তরর্ চনরজে বিয়ারে নয়, আমাে বিয়ারে র্রসরি বস। 
 
অ্নযসময় হরি তাে এই আিেরণে বপিরন চন ঢ় বকান কােণ বখাঁজাে বিষ্টা কেতাম, 
চকন্তু এর্ারে চকিুই র্িিাম না। আমাে বিয়ারে র্রস যচে বস চনরজে কতৃবত্ব জাচহে 
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কেরত িায়…কেরত পারে। আপাতত আচম  রল্পে ব ষটুকু ব ানাে জরনয উেগ্রীর্ হরয় 
আচি। তাই িুপিাপ তাে চর্পেীত চেরক র্রস পড়িাম। 
 
 চকিুেণ একেম চস্থে র্রস থাকাে পে মুখ খুিি বস। “আমারক বিয়ারে একেম  ি 
করে র্াঁরধ বিাকটা। একটু নড়ািড়া কেরিই তােগুরিা িামড়া বকরট আরো  েীরে র্রস 
যাচিি, এক পযবারয় েি েেরত শুরু করে। তরর্ বসটা একচেক োরিাই হরয়চিি, 
েতস্থানগুরিা চনরয় েুচিিা কোে কােরণ মরনে উরটাপাটা োর্নাগুরিা েূরে োখরত 
পােচিিাম। বসগুরিা অ্রনক বর্চ  েীচতকে চিি। োর্চিিাম  যাচিরয়িরক আে বেখরত 
পারর্ানা কখরনা। চকিুেরণে মরধযই মৃতুয হরর্ আমাে।” 
 
“এেপে চক হরিা?” 
 
 “ওখারনই িাই র্রস থাচক আমো। মজাে র্যাপাে চক জারনন? এে আর  আচম সর্সময় 
োর্তাম বয েয় বপরি  েীে িাণ্ডা হরয় যায়। চকন্তু ধােণাটা েুি চিি। খুর্ বর্চ   েম 
িা চিি তখন, বযন পুরো  েীরে আগুন ধরে ব রি। েেজা জানািা সর্ র্ন্ধ চিি 
অ্র্ য। তরু্ও, একেম েযাপসা  েম চিি বেতরে। কপাি বথরক ঘাম িঁুইরয় পড়াে 
কােরন বিাখ জিচিি। বিাকটাে  েীে বথরক ঘাম আে মরেে  ন্ধ পাচিিাম। পুরোটা 
সময় কথা র্রি যায় বস, আচম োরিা করে মরনারযা  চেরয় শুচনচন। একটা র্ড় মাচিে 
 ব্দ কারন আরস। র্াইরে বর্ে হর্াে বিষ্টা কেচিি বসটা, র্াের্াে বতা খাচিি জানািাে 
কাঁরি।  যাচিরয়রিে র্যাপারে আমারক অ্রনক প্রে করে বিাকটা। চকোরর্ আমারেে 
বেখা হরয়চিি, কতচেন ধরে একসারথ আচি, সংসারে সুচখ চক না–এসর্। তখন আমাে 
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মরন হয় বয কথা র্রি সময় নষ্ট কেরি রু্চে আমাে র্ািঁাে সম্ভার্না বর্রড় যারর্। তাই 
তাে প্রেগুরিাে জর্ার্ বেয়া শুরু কচে।  যাচিরয়ি, আমাে কাজ-সর্চকিু চনরয় কথা 
র্চি। চকিু সমরয়ে খুর্ েেকাে চিি আমাে। র্াের্াে ঘচড়ে চেরক তাকাচিিাম। 
এোরর্ই একসময় বখয়াি কচে, ে টা বর্রজ ব রি…এেপে সারড় ে টা। চকন্তু 
 যাচিরয়রিে র্াসায় বফোে নাম বনই। 
 
“বেচে হরয় ব রি, বিাকটা র্রি। আজরক বর্াধহয় আে আসরর্ না।” 
 
“আসরর্ ও, “ আচম জর্ার্ বেই। 
 
 “আচম থাকারত আপনাে সুচর্রধই হরয়রি, চক র্রিন? “ 
 
“চিক এ ারোটাে সময় র্াইরে বথরক একটা  াচড়ে  ব্দ শুনরত পাই। জানািা চেরয় 
র্াইরে উঁচক বেয় বিাকটা। একেম চিক সমরয়ই এরসরি, র্রি বস। 
 
*** 
 
অ্যাচিচসয়াে োষযমরত এেপরেে ঘটনাগুরিা অ্রনক দ্রুত ঘরট। 
 
বিাকটা অ্যাচিচসয়াে বিয়ােটা উরটাচেরক ঘুচেরয় বেয় যারত েেজা বথরক তাে বিহাো 
না বেখা যায়। র্রি বয বস যচে টু  ব্দচটও করে, তাহরি  যাচিরয়রিে খুচি উচড়রয় 
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চেরর্। এেপে  া িাকা বেয়। সর্গুরিা র্াচত চনরে যায় চকিুেণ পে। িােচেরক ঘুটঘুঁরট 
অ্ন্ধকাে। হিওরয় বথরক েেজা বখািা-র্রন্ধে  ব্দ বেরস আরস। 
 
“অ্যাচিচসয়া?”  যাচিরয়ি ডাক বেয় বজারে। 
 
বকান জর্ার্ না বপরয় আর্ারো বডরক ওরি বস। চিচেংরুরম িুরক বেরখ ফায়ােরেরসে 
কারি বিয়াে চনরয় উরটা ঘুরে র্রস আরি অ্যাচিচসয়া। 
 
“এোরর্ অ্ন্ধকারে র্রস আরিা বকন?” জানরত িায়  যাচিরয়ি। চকন্তু বকান জর্ার্ পায় 
না। “অ্যাচিচসয়া?” 
 
 খুর্ কষ্ট করে িুপ থারক অ্যাচিচসয়া- িা বিরড় কাঁেরত ইরি কেচিি তাে-চকন্তু 
ততেরণ বিারখ আঁধাে সরয় এরসচিি। বেখরত পাচিি, অ্রিনা বিাকটা র্নু্দ্ক হারত 
এক বকাণায় ঘাপচট বমরে োঁচড়রয় আরি। র্নু্দ্রকে নিটা  যাচিরয়রিে চেরক তাক কো। 
তাে স্বারথবই মুখ র্ন্ধ োরখ। অ্যাচিচসয়া। 
 
“অ্যাচিচসয়া?”  যাচিরয়ি এইরয় যায় তাে চেরক। “বকান সমসযা?” 
 
 যাচিরয়ি হাত র্াচড়রয় অ্যাচিচসয়ারক ধেরত যারর্, চিক এসময় অ্ন্ধকাে বথরক োঁচপরয় 
পরড় বিাকটা। চিৎকাে করে ওরি অ্যাচিচসয়া, চকন্তু বেচে হরয় ব রি ততেরণ। মাচটরত 
িুচটরয় পরড়  যাচিরয়ি, বিাকটা তাে ওপে বিরপ র্রস। র্নু্দ্কটা হাতুচড়ে মত করে ধরে 
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 যাচিরয়রিে মাথায় পেপে করয়কর্াে আঘাত করে। েি েেরত শুরু কোে চকিুেরণে 
মরধয োন হাোয় বস। 
 
এেপে তাে অ্রিতন বেহটা একটা বিয়ারে র্চসরয় তারকও তাে চেরয়  ি করে র্াঁরধ 
আততায়ী। চকিুেণ পে োন বফরে  যাচিরয়রিে। 
 
“চক হরি এসর্? চক-” 
 
র্নু্দ্কটা  যাচিরয়রিে চেরক তাক করে বিাকটা। চি াে বটরন বেয়। প্রিণ্ড  রব্দ 
চর্রস্ফাচেত হয় িােপা । একর্াে, েু’র্াে, চতনর্াে, িাের্াে, পাঁির্াে, িয়র্াে। ব াটা 
সময় চিৎকাে কেরতই থারক অ্যাচিচসয়া। 
 
  যাচিরয়িরক িয়র্াে গুচি কো ব রষ র্নু্দ্কটা বমরেরত বফরি বেয় বিাকটা। এেপে 
বকান কথা না র্রি বর্চেরয় যায় র্াসা বথরক। 
 
. 
 

৪.১৫ 
 
এই হরি পুরো  ল্প। অ্যাচিচসয়া বর্রেনসন তাে স্বামীরক হতযা করেচন। এক অ্রিনা 
আততায়ী তারেে র্াসায় িুরক পরড় এর্ং বকান প্রকাে যুচিযুি কােণ িাড়াই 
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নৃ ংসোরর্ খুন করে  যাচিরয়ি বর্রেসরক। এেপে োরতে আঁধারেই চমচিরয় যায়। 
অ্যাচিচসয়া সমূ্পণব চনরেবাষ। 
 
অ্িত অ্যাচিচসয়াে কথা চর্শ্বাস কেরি এমনটাই ঘরটচিি র্রি বমরন চনরত হরর্। 
 
চকন্তু আমাে চর্শ্বাস হয়চন। একটা  ব্দও না। 
 
চকিু র্ড়সড় অ্সিচতে কথা বতা আচম এখনই র্রি চেরত পােরর্া, বযমন- যাচিরয়িরক 
িয়র্াে না, পাঁির্াে গুচি কো হরয়চিি। একটা গুচি িািারনা হরয়চিি র্াচড়ে িাে 
র্োর্ে। তািাড়া পুচির ে বিারকো অ্যাচিচসয়ারক বিয়ারে র্াঁধা অ্র্স্থায় নয় র্েং রুরমে 
মােখারন োঁচড়রয় থাকা অ্র্স্থায় খুঁরজ বপরয়চিি। েুই হাত চেরয় েেে করে েি েেচিি 
তাে। অ্যাচিচসয়া আমারক র্রিচন বয বিাকটা তাে র্াঁধন খুরি চেরয়চিি চক না। তািাড়া 
পুচির ে বিাকরেে বকন এই কথাগুরিা র্রিচন এটােও যুচিযুি বকান র্যাখযা বেয়চন। 
 
 হযাঁ, আচম চনচিত, বস চমরথয র্রিরি। মুরখে ওপরে এোরর্ অ্কপরট চমরথয র্িাে 
কােরণ প্রিণ্ড চর্েি িা রি। এক মুহূরতবে জরনয সরন্দ্হ হরিা বয বস বর্াধহয় পেীো 
করে বেখরি আচম তারক চর্শ্বাস কচে চক না। যচে তা-ই হয়, তাহরি আমাে মাথায় চক 
িিরি তা তারক রু্েরত বের্ না একেমই। 
 
িুপিাপ র্রস েইিাম ওখারন। 
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এই প্রথম আর  কথা র্িি অ্যাচিচসয়া। “আমাে খুর্ িাি িা রি। আজরক আে কথা 
র্িরত পােরর্া না।” 
 
মাথা নাড়িাম। একটানা এ েকম চর্ষরয় কথা র্িাে পে বয কারো িাি িা রর্। 
 
“কািরক আর্াে বেখা কচে আমো,” র্িি বস। 
 
“আরো চকিু র্িাে আরি?” 
 
 “হযাঁ। তরর্ বসটাই ব ষ।” 
 
“চিক আরি। কািরক বেখা হরর্ তাহরি।” 
 
কচেরডারে অ্রপো কেচিি ইউচে। অ্যাচিচসয়ারক তাে রুরম চনরয় ব ি বস। আচম 
আমাে অ্চফরস িরি আসিাম। 
 
আর ও র্রিচি, বস ন ব রষ সর্চকিু চিরখ বফিা আমাে পুেরনা অ্েযাস। বথোচপ 
বস রনে পঞ্চা  চমচনরট চক চক কথা হরয়রি তা যতটা সম্ভর্ চনখুঁতোরর্ চিরখ বফিা 
একজন বথোচপরেে জরনয অ্তযি গুরুত্বপূণব। নতুর্া বিাটর্ড় অ্রনক গুরুত্বপূণব তথয 
হাচেরয় যারর্ চিেতরে। এমনচক বস ন িিাকািীন সমরয় বোচ ে মুখেচি র্া অ্চের্যচি 
বকমন চিি–এসর্ও চিরখ োখা োরিা। 
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তাই বডরস্ক র্রস যত দ্রুত সম্ভর্ সর্চকিু চিরখ বফিিাম। বিখা ব ষ হরতই কা জগুরিা 
হারত চনরয় িুরট ব িাম ডারয়ারমরডরসে অ্চফরসে চফরক। তাে েেজায় িকিক কেিাম, 
চকন্তু বেতে বথরক বকান সাড়া এরিা না। আর্ারো িকিক কোে পরেও যখন 
ডারয়ারমরডস চকিু র্িরিন না, েেজাটা একটু ফাকঁ করে বেতরে উঁচক চেিাম। বেচখ বয 
প্ররফসে কাউরি বর্রঘারে ঘুরমারিন। 
 
“প্ররফসে?” িাে হরিা না। “প্ররফসে ডারয়ারমরডস?”  িা িড়ািাম। 
 
িমরক বজর  উিরিন চতচন। ঘুম জড়ারনা েৃচষ্ট তাকারিন আমাে চেরক। 
 
“চক হরয়রি? বকান সমসযা?” 
 
“আপনাে সারথ চকিু কথা চিি। পরে আসরর্া?” 
 
ভ্রূ কঁুিরক মাথা োঁকারিন ডারয়ারমরডস। িারঞ্চে পে খাচনকেণ োতঘুরমে অ্েযাস 
আরি আমাে। তাহরি আে চর্কারি চেমারত হয় না। র্য়স হরি তুচমও রু্েরর্।” হাই 
তুরি উরি োঁড়ারিন চতচন। “বেতরে এরসা, চথও। বতামারক বেরখ মরন হরি জরুচে 
চকিু র্িরর্। র্রসা।” 
 
“চজ, আসরিই জরুচে।” 
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 “অ্যাচিচসয়ারক চনরয় চকিু র্িরর্?” 
 
মাথা বনরড় সায় চেরয় তাে বডরস্কে উরটাচেরকে বিয়ােটায় র্রস পড়িাম। এক বসরকন্ড 
পে প্ররফসেও তাে বিয়ােটায় এরস র্সরিন, িুিগুরিা খাড়া হরয় আরি একচেরক। 
বিারখ এখনও োরজযে ঘুম। 
 
“আচম চকিুেণ পরে আচস র্েং?” 
 
মাথা োঁচকরয় মানা করে চেরিন ডারয়রমরডস। জ  বথরক এক গ্লাস পাচন বিরি োখরিন 
বটচর্রিে ওপরে। “আে ঘুম আসরর্ না আমাে। র্রিা। তাহরি চক হরয়রি?” 
 
“অ্যাচিচসয়াে সারথ কথা র্িচিিাম আচম…আপনাে পোম ব প্ররয়াজন।” 
 
মাথা নাড়রিন ডারয়ারমরডস। আসরি তা বকরট যারি তাে। এখন বিারখ েে করেরি 
আগ্রহ। “কী েকম পোম ব?” 
 
হারতে কা জগুরিা বথরক সর্চকিু তারক পরড় ব ানািাম। অ্যাচিচসয়া আমারক বযোরর্ 
কথাগুরিা র্রিরি, আচমও চিক বসোরর্ই র্িাে বিষ্টা করেচি। প্ররফসে শুনরিন, কী 
করে একজন আততায়ী অ্যাচিচসয়ারেে র্াসায় িুরক  যাচিরয়িরক খুন করে তাে বিারখে 
সামরন। 
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আমাে কথা র্িা ব ষ হরি িম্বা একটা সময় িুপ করে থাকরিন। ডারয়ারমরডস। তাে 
বিহাো বেরখ বর্াো যারি না ম রজ কী িিরি। বডস্ক বথরক একটা িুরুট বর্ে করে 
বিাট রূপািী চ রিাচটরনে সাহারযয বসটাে মাথা বকরট চনরিন সার্ধারন। 
 
“কাউন্টােিািচফয়ারেি বথরকই শুরু কচে তাহরি। বতামাে চনরজে অ্নুেূচত সম্পরকব 
র্িি, একেম প্রথম বথরক। অ্যাচিচসয়া যখন  ল্পটা র্িচিি, বকমন িা চিি বতামাে?” 
 
চকিুেণ োর্িাম। প্রথম চেরক বর্  উরত্তচজত চিিাম….আে চকিুটা উচিগ্ন। েীত।” 
 
“েীত? েয়টা চক বতামাে চনরজে, নাচক অ্যাচিচসয়াে?” 
 
“েু’জরনেই বর্াধহয়।” 
 
 “বকন েয় পাচিরি?” 
 
“বসর্যাপারে চনচিত নই। হয়রতা র্যথব হরর্া, এই েয় কাজ কেচিি। অ্রনক চকিুই 
চনেবে করে আরি এে ওপরে।” 
 
মাথা নাড়রিন ডারয়ারমরডস। “আে চকিু?” 
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“খুর্ হতা ও িা চিি। আসরি অ্যাচিচসয়াে সারথ বস নগুরিায় প্রায়ই এই অ্নুেূচতটা 
হরয়রি।” 
 
“ো  হয়চন কখরনা?” 
 
“হযাঁ, হরয়রি।” 
 
“অ্র্াধয সিানরক কথা ব ানারত না পােরি র্ার্ারেে বযেকম িার , বতামােও ওেকমই 
িা চিি?” 
 
“হযাঁ, অ্যাচিচসয়ারক সাহাযয কেরত িাইচিিাম আচম। চকন্তু বস সাহাযয বপরত ইিুক চক 
না তা র্িরত পােরর্া না।” 
 
আর্ারো মাথা নাড়রিন ডারয়ারমরডস। “আপাতত তাহরি আমো ো  চনরয় কথা র্চি। 
এই ো টা ফুরট ওরি চক করে?” 
 
চিধা েে কেরিা আমাে চিরত্ত। “বর্চ েো  বেরত্রই বস ন িিাকািীন সমরয় প্রিণ্ড 
মাথার্যথা থারক আমাে।” 
 
“এইরতা! এক না এক উপারয় োর ে র্চহিঃপ্রকা  ঘটরর্ই। গ্রুপ বথোচপ চর্ষরয় একটা 
কথা প্রিচিত আরি, জারনা? সাধােণত বিইচনো গ্রুপ বথোচপ বস ন পচেিািনা করে। 
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যাইরহাক, এম চমটন তাে গ্রুপ বথোচপ চর্ষয়ক  রর্ষণাপরত্রে শুরুরত চিরখচিরিন বয 
বিইচন বথোচপ বস রনে সময় উচিগ্ন হরর্ না, বস অ্সুস্থ হরয় পড়রর্। “ 
 
“এেকম চকিু শুচনচন,” কাঁধ োঁচকরয় র্িিাম। “আচম একইসারথ অ্সুস্থ এর্ং উচিগ্ন 
হতাম।” 
 
হাসরিন ডারয়ারমরডস। “তুচম বতা আে বিইচননও। যচেও প্রচ েরণে সময়কাে 
অ্নুেূচতগুরিা কখরনাই বোিা যায় না।” িুরুটটা তুরি চনরিন চতচন। “িরিা র্াইরে 
যাই।” 
 
*** 
 
জরুচে র্চহ বমন চসচঁড়ে কারি িরি আচস আমো। িুরুরট টান বেয়াে পা াপাচ  আমাে 
র্িা কথাগুরিা চনরয় োর্রিন ডারয়ারমরডস। চকিুেণ পে একটা উপসংহারে বপৌঁরি 
ব রিন। 
 
“ও চমরথয র্িরি, তা বর্াধহয় রু্েরতই পােরিা তুচম।” 
 
“মারন  যাচিরয়রিে হতযাকারণ্ডে র্যাপারে বস যা র্রিরি? হযাঁ, আমারো বসটাই মরন 
হরি।” 
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“না, শুধুমাত্র হতযাকারণ্ডে র্যাপারেই নয়।” 
 
“তাহরি?” 
 
“পুরোটাই একটা  াঁজাখুচে  ল্প। একটা  ব্দও চর্শ্বাস হরি না আমাে।” 
 
আচম বয প্রিণ্ড অ্র্াক হরয়চি, তা চনিয়ই আমাে বিহাো বেরখ বর্াো যাচিি। 
বেরর্চিিাম অ্যাচিচসয়াে  রল্পে চকিু চর্ষরয় হয়রতা সরন্দ্হ বপাষণ কেরর্ন প্ররফসে। 
চকন্তু পুোটারকই বয র্াচতি করে বেরর্ন, এটা োচর্চন।” 
 
“বিাকটাে অ্চস্তরত্ব চর্শ্বাস করেন না আপচন?” 
 
“না, কচে না। আমাে ধােণা এই ‘মুরখা ধােী আততায়ী’-ে র্যাপােটা অ্যাচিচসয়াে উর্বে 
মচস্তরষ্কে কল্পনা বর্ চকিু নয়।” 
 
“এতটা চনচিত হরিন কী করে?” 
 
একটা অ্দু্ভত হাচস ফুটরিা ডারয়ারমরডরসে বিহাোয়। “এটা আমাে আন্দ্াজ র্িরত 
পারে, আর্াে এত র্িরেে বপ াোেী অ্চেেতাও র্িরত পারো।”আচম চিমত বপাষণ 
করে চকিু র্িাে আর ই হাত উঁচিরয় আমারক থামারিন চতচন। “আচম চকন্তু এমনটা 
আ া কেচি না বয তুচম আমাে সারথ একমত হরর্, চথও। অ্যাচিচসয়ারক চনরয় বয কারো 
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বিরয় অ্রনক বর্চ  বেরর্রিা তুচম। তাই তাে অ্নুেূচতগুরিাে সারথ বতামাে 
অ্নুেূচতগুরিাও জট পাচকরয় ব রি। সুপােোইজাে চহরসরর্ আমাে কাজ হরি বসগুরিা 
আিাো কেরত বতামারক সাহাযয কো। আে একর্াে যচে অ্যাচিচসয়া সম্পরকব চনেরপে 
েৃচষ্টরকাণ বথরক োর্রত পারো, তাহরি বেখরর্ তাে সম্পরকব বতামাে ধােণাই র্েরি 
ব রি।” 
 
“আপনাে কথাটা চিক রু্েরত পােচি না।” 
 
 “বসাজাসুচজ র্িরি, আমাে ধােণা শুরু বথরকই বতামাে সামরন অ্চেনয় কেরি বস। 
বতামারক চেরয় চনরজে কাযবচসচেে বিষ্টা কেরি। অ্নযরক সাহাযয কোে বতামাে বয 
স্বোর্জাত গুণ, বসটাে ফায়ো িুটরত বিরয়রি আে চক। আচম শুরু বথরকই রু্রেচিিাম 
বয ওরক এই পচেচস্থচত বথরক উোে কোই বতামাে িেয। অ্যাচিচসয়ােও নজে এড়ায়চন 
বসটা। বসজরনয বতামাে জরনয ফাঁে বপরতরি। বপ্ররমে ফাঁেও র্িা যায়।” 
 
“চক্রচেয়ারনে মত ব ানারি আপনাে কথাগুরিা। আমারক বকান বপ্ররমে ফাঁরে বফরিচন 
অ্যাচিচসয়া। তািাড়া বোচ রেে কারো চেন্ন বকান উরের য আরি চক না, তা বর্াোে মত 
রু্চেমত্তা োচখ আচম। েয়া করে আমারক খারটা করে বেখরর্ন না, প্ররফসে।” 
 
 “তুচম অ্যাচিচসয়ারক খারটা করে বেরখা না। পুরোটাই তাে েয়ানক একটা িাি।” মাথা 
োঁচকরয় ধূসে আকার ে চেরক তাকারিন ডারয়ারমরডস। “অ্যাচিচসয়ারক বেরখ মরন হরত 
পারে বয পচেচস্থচতে চ কাে, অ্সহায় এক নােী। কারো উচিৎ তাে বখয়াি োখা র্া 
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তারক েো কো। চনরজরক চেচক্টম আে ঐ মুরখা ধােী আততায়ীরক চেরিন সাচজরয়রি 
বস। চকন্তু সতযটা হরি অ্যাচিচসয়া আে ঐ র্যচি একই সো। বস-ই বমরেরি 
 যাচিরয়িরক। চকন্তু চনরজে কারি বোষ স্বীকাে কেরত িাইরি না। তাই এই  ল্পটা 
বফঁরেরি। এখারন অ্যাচিচসয়া চনেপোধ চেচক্টম আে তুচম তাে ত্রাণকতবা। আে তুচমও 
বযরহতু র্যাপােটাে সারথ জচড়রয় ব রি, ওে প্রোরর্ সর্ োচয়ত্বও েুিরত র্রসরি।” 
 
 “মাফ কেরর্ন, আচম আপনাে সারথ একমত নই। তািাড়া বস চমরথয র্িরি র্রিও 
আমাে মরন হরি না। অ্িত সরিতনোরর্ বতা নয়ই।  ল্পটা আে বকউ না হরিও বস 
চনরজ পুরোপুচে চর্শ্বাস করে।” 
 
“হযাঁ, এটা চিক র্রিি। তরর্ অ্যাচিচসয়াে চর্পরেে কােণ বস চনরজই-র্াইরেে বকউ 
নয়।” 
 
আচম জাচন বয েুি র্িরিন প্ররফসে, চকন্তু এ চর্ষরয় তকব করে আে িাে বনই। হারতে 
চস ারেটটা চনচেরয় বফিিাম। 
 
“এখন চক কো উচিৎ আমাে?” 
 
“অ্যাচিচসয়ারক সরতযে মুরখামুচখ হরত র্াধয করো। তাহরিই বকর্ি তাে সুস্থ হর্াে 
একটা সম্ভার্না থাকরর্।  ল্পটা বয চর্শ্বাস করোচন, এটা একেম পচেস্কাে করে র্িরর্ 
তারক। অ্সিচতগুরিা তুরি ধরে, সতযটা োচর্ করো।” 
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“আপনাে চক মরন হয়? র্িরর্ বস?” 
 
“বসটা-” কাঁধ নািারিন প্ররফসে। িম্বা একটা টান চেরিন িুরুরট। “এ মুহূরতব বকউ 
র্িরত পােরর্ না।” 
 
“চিক আরি। কািরক তাে সারথ আর্ারো কথা র্িরর্া আচম। সতযটা বর্ে কোে বিষ্টা 
কেরর্া।” 
 
েচণরকে জরনয অ্স্বচস্ত েে কেরিা ডারয়ারমরডরসে বিহাোয়। চকিু র্িাে জরনয মুখ 
খুরিও ব ষ মুহূরতব চসোি র্েিারিন। িুরুটটা বেয়ারি চপরষ মাচটরত বফরি চেরিন 
আিারপে ইচত টানাে েচিরত। “কািরকই চকন্তু।” 
 
. 
 

৪.১৬ 
 
কাজ ব রষ র্াসায় চফরে আর্ারো কযাচথে চপিু বনই। চিক আর ে চেরনে মরতাই পারকব 
একই জায় ায় অ্রপো কেচিি তাে বপ্রচমক। সেয বপ্ররম পড়া তরুণ-তরুণীরেে মত 
এরক অ্পরেে ওপে োঁচপরয় পড়রিা েুজরন। 
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আচম বযখারন োঁচড়রয় আচি, বসচেকটায় তাকারিা কযাচথ। এক মুহূরতবে জরনয 
বেরর্চিিাম ধো পরড় ব চি রু্চে। চকন্তু না, অ্নয বকানচেরক মরনাযা  বেয়াে সময়ই 
বনই তাে। এর্ারে বিাকটাে বিহাো োরিা করে বেখাে বিষ্টা কচে, চকন্তু িাে হয় না। 
তরর্ তাে  ােীচেক  িন বকন বযন পচেচিত বিকচিি। বকাথাও হয়রতা বেরখচি আর । 
 
কযামরডরনে চেরক এচ রয় চকিুেণ পে একটা পারর্ িুরক পড়রিা ওো। েয বোজ 
ক্রাউন। পেকীয়াে জরনয একেম আে ব একটা জায় া। আচম চর্পেীত চেরক কযারফটায় 
োঁচড়রয় অ্রপো কেরত িা িাম। একঘন্টা পে বর্চেরয় এরিা েুজরন। কযাচথ পােরি 
বিাকটাে বকারি উরি যায়। োস্তায় োচঁড়রয়ই েীঘব িুম্বরন আর্ে হরিা েুজরন। েৃ যটা 
বেরখ বপরটে বেতরে বমািড় চেরয় উিরিা। ঘৃণা এতটা তীি হরত পারে জানা চিি না। 
 
একসময় অ্চনিাসরেও বিাকটা চর্োয় জানায় কযাচথ। র্াসাে চেরক হাঁটরত শুরু করে। 
বিাকটা েওনা বেয় চর্পেীত চেরক। তরর্ আজরক আে কযাচথে চপিু চনিাম না। 
 
আজ বিাকটারক অ্নুসেণ কেরর্ র্রি চিক করেচি। 
 
র্াস েরপ োঁচড়রয় অ্রপো কেরত িা রিা বস। আচম তাে চিক বপিরনই আচি। ইরি 
কেরি ধাো চেরয় িিি র্ারসে সামরন বফরি বেই। চকন্তু বসেকম চকিু কেিাম না। বস 
র্ারস উরি পড়রি আচমও তা-ই কেিাম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

477 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

বেরর্চিিাম এই র্ারসই সোসচে র্াচড় চফেরর্ বস হয়রতা। চকন্তু না, করয়কর্াে র্াস 
পাটারিা বিাকটা। চকিুটা েূে বথরক তারক অ্নুসেণ করে িরিচি আচম। চকিুেণ পে 
ইে এরন্ড িরি আরস বস। একটা ওয়যােহাউরজ িুরক প্রায় আধাঘন্টা কাচটরয় বেয়। 
এেপে আর্ারো র্াসেরপ চ রয় একটা র্ারস উরি পরড়। এসময় করয়কটা বফান করে 
বস। চনিু  িায় কথা র্িচিি ব াটা সময়, তরর্ হাচসে  ব্দটা চিকই শুনরত পাই। বক 
জারন, হয়রতা কযাচথে সারথ কথা র্িরি। বেতরে বেতরে হতা া আে বক্রাধ েিা 
পাচকরয় উিরি। তরু্ও হাি িাড়রত োচজ নই, এতটাই ব াঁয়াে আচম। 
 
এক পযবারয় র্াসাে পথ ধেরিা বস। র্াস বথরক বনরম চনজবন একটা োস্তা ধরে হাঁটরত 
শুরু কেরিা। এখনও কারন বফান বিরপ বেরখরি। আ পার  বকাথাও বকউ বনই। যচে 
এ মুহূরতব চপরি বফরে বস, তাহরি আমারক বেরখ বফিরর্। চকন্তু ওেকম চকিু কেরিা 
না।এখন বয র্াচড়টাে সামরন চেরয় এর াচি তাে উরিারন চর্ াি র্া ান, বসখারন ব াো 
পারি বর্  করয়ক জারতে বজইড েযান্ট। 
 
আমাে চনরজে  েীরেে ওপে বকান চনয়ন্ত্রণ বনই এ মুহূরতব, মরন হরি বয আপনা 
আপচনই িিরি। হাত র্াচড়রয় র্া ান বথরক একটা পাথে তুরি চনিাম। বর্  োচে। 
আমাে হাতগুরিা চিকই জারন, কী কেরত হরর্। পাথেটা চেরয় মাথায় বজারে একর্াে 
আঘাত কেরিই হাোমজাোে যার্তীয় নষ্টাচম িুরট যারর্। আরো কারি এচ রয় ব িাম 
সিপবরণ। চসোি চনরয় চনরয়চি। আজরকই ফয়সািা হরয় যারর্। বস যচে বফারন কথা না 
র্িরত তাহরি আমাে উপচস্থচত বটে বপরয় বযত এতেরণ। আে বেচে কো যারর্ না। 
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 সর্ব চিরত পাথেটা চেরয় বিাকটাে মাথায় আঘাত কেরত উেযত হরয়চি, চিক এমন 
সময় র্াম চেরকে র্াসাটাে েেজা বখািাে  ব্দ কারন এরিা। বর্  করয়কর্াে ‘ধনযর্াে’, 
‘র্াসায় আসরর্ন’-কথাগুরিা শুনরত বপিাম। দ্রুত পার  সরে এরস আড়ারি িুচকরয় 
পচড়। এক মুহূরতবে জরনয জরম চ রয়চিিাম ওখারনই। কযাচথে বপ্রচমক র্াচড়টাে চেরক 
তাকারিা, তরর্ আমারক বেরখচন। 
 
আর্ারো হাঁটরত শুরু কেরিা বস, তরর্ এর্ারে আে চপিু চনিাম না আচম। বঘাে বকরট 
ব রি। হাত বথরক মাচটরত পরড় ব ি পাথেটা।  ারিে আড়াি বথরক িেয োখচি 
বিাকটাে ওপরে। একটা র্াচড়ে সামরন চ রয় থামরিা বস। এেপে পরকট বথরক িাচর্ 
বর্ে করে চনরজই েেজা খুরি বেতরে িুরক ব ি। 
 
চকিুেণ পে আরিা জ্বরি উিরিা োন্নাঘরে। জানািাে সামরনই এখন োঁচড়রয় আরি বস। 
তরর্ োস্তা বথরক বেতরেে পুরোটা বেখা যারি না। কারো সারথ কথা র্িরি বিাকটা, 
হারত ওয়াইরনে বর্াতি। এসময় তাে সচিরক বেখিাম এক েিক। আমাে র্য়সী এক 
নােী। ইচনই চক বিাকটাে স্ত্রী? পচেস্কাে বেখরত পাচি না অ্র্ য তারক জচড়রয় ধরে িুমু 
বখরিা হাোমজাো। 
 
র্াহ, র্াইরে একজন, বেতরে আরেকজন। 
 
তাে মারন আচম একাই বয চর্শ্বাসঘাতকতাে চ কাে, এমনটা নয়। আমাে স্ত্রীে সারথ 
ফচষ্টনচষ্ট করে এরস এই মচহিাে র্াচনরয় োখা খার্াে খারি বস, বযন চকিুই হয়চন। 
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এোরর্ িুপিাপ সর্ সহয করে যাওয়া সম্ভর্ না আমাে পরে। চকন্তু কেরর্াটা চক? মরন 
মরন যতই খুন কোে কথা োচর্, আেরত বতা আচম খুচন নই। তারক হতযা কো সম্ভর্ 
না আমাে পরে। 
 
অ্নয বকান ফচন্দ্ আঁটরত হরর্। 
 
. 
 

৪.১৭ 
 
বেরর্ বেরখচিিাম, সকারি অ্চফরস চ রয়ই অ্যাচিচসয়াে সারথ আর  কথা র্িরর্া। তারক 
চেরয় স্বীকাে কোরর্া বয  যাচিরয়রিে হতযাকারণ্ডে র্যাপারে আমাে সারথ চমরথয র্রিরি। 
বযমনটা প্ররফসে ডারয়ারমরডস র্রিচিরিন, সরতযে মুরখামুচখ হরত র্াধয কেরর্া তারক। 
 
েুেবা যজনকোরর্, বসই সুরযা টা আে হরিা না। 
 
চেচসপ রনে আমাে জরনয অ্রপো কেচিি ইউচে। “চথও, বতামাে সারথ কথা আরি 
আমাে।” 
 
“চক হরয়রি?” 
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তাে চেরক োরিা করে তাকারতই িমরক যাই। োতাোচত বযন র্য়স বর্রড় ব রি 
িাটচেয়ান বিাকটাে! বিহাো একেম ফযাকারস। খাোপ চকিু একটা ঘরটরি চনিয়ই। 
 
“একটা েুঘবটনা ঘরটরি। অ্যাচিচসয়া…মারন ো  ওোেরডাজ-” 
 
 “চক? ও চিক আরি বতা?” 
 
মাথা োঁকারি ইউচে। “এখনও বর্ঁরি আরি, চকন্তু-” 
 
“ঈশ্বেরক ধনযর্াে 
 
 “চকন্তু বকামায়। পচেচস্থচত একেমই োরিা না।” 
 
 “বকাথায় এখন?” 
 
ব ািকধাঁধাে মত কচেরডােগুরিা বপচেরয় আমারক আইচসইউরত চনরয় এরিা ইউচে। 
একটা প্রাইরেট রুরম োখা হরয়রি অ্যাচিচসয়ারক। ইচসচজ বমচ ন আে বেচন্টরিটরেে 
মৃেু গুিন কারন আসরি। বিাখ েুরটা র্ন্ধ, বেরখ মরন হরি ঘুরমারি। 
 
আরেকজন ডািারেে সারথ বসখারন আর  বথরকই চিি চক্রচেয়ান। রুরম উপচস্থত 
জরুচে চর্োর ে ডািােটাে িাইরত অ্রনক বর্চ  ফযাকারস িা রি তারক। অ্র্ য ডািাে 
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চনিয়ই গ্রীষ্মমন্ডিীয় বকাথাও িুচট কাচটরয় এরসরি, বসকােরণই স্বাোচর্রকে বিরয় বর্চ  
তামারট বেখারি তাে ত্বক। তরর্ মচহিাে বিহাোয় িাচিে িাপ একেম স্পষ্ট। 
 
“অ্যাচিচসয়া বকমন আরি?” চজরেস কেিাম। 
 
মাথা োঁকারিা ডািাে। “খুর্ একটা োরিা না। বোচ ে  ােীচেক অ্র্স্থা বর্চ  খাোপ 
হরি আমো র্াচর্বটুরেট ো  চেরয় ইরিকৃতোরর্ বকামায় চনরয় যাই। ওে বর্িায় বসটা 
কেরতই অ্রনক বর্  বপরত হরয়রি। চনরজ বথরক শ্বাস চনরত পােরি না একেমই।” 
 
“কী বখরয়চিি?” 
 
“ওচপওচয়ড জাতীয় বকান বপইনচকিাে। খুর্ সম্ভর্ত হাইরোরকাড়ন।” 
 
মাথা নাড়রিা ইউচে। “ওে ঘরে ওষুরধে খাচি চ চ  পাওয়া ব রি।” 
 
 “বক খুঁরজ পায় ওরক?” 
 
“আচম,” ইউচে র্িি। “চর্িানাে পার  বমরেরত পরড় চিি। শ্বাস চনচিি না। প্রথরম 
বতা বেরর্চিিাম মাোই চ রয়রি।” 
 
“ওষুধগুরিা চকোরর্ বপরিা জারনা চকিু?” 
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ইউচে চক্রচেয়ারনে চেরক তাকারি জর্ারর্ কাঁধ োঁকায় বস। “ওয়ারডব অ্রনরকই টাকাে 
চর্চনমরয় এসর্ চপি এরন বেয়।” 
 
“বযমন এচিফ,” আচম র্িিাম। 
 
মাথা বনরড় সায় চেি চক্রচেয়ান। “আমারো ওরকই সরন্দ্হ হয়।” 
 
এসময় ইচন্দ্ো উপচস্থত হরিা আইচসইউরত। বেরখ মরন হরি বযরকান সময় কান্না জুরড় 
চেরর্। “অ্নযানয বোচ োও খুর্ র্ারজোরর্ প্রোচর্ত হরর্ এই ঘটনাে িাো,” র্রি একটা 
বিয়ারে র্রস অ্যাচিচসয়াে হারত হাত োখরিন চতচন। বেচন্টরিটরেে ওিানামাে চেরক 
তাচকরয় থাকিাম চকিুেণ। র্ড় ঘেটা জুরড় থকথক কেরি নীের্তা। 
 
“সর্ বোষ আমাে,” চকিুেণ পে র্িিাম। 
 
মাথা োঁকারিন ইচন্দ্ো। “বতামাে বকান বোষ বনই চথও।” 
 
“আমাে উচিৎ চিি চিকোরর্ ওে বখয়াি োখা।” 
 
“তুচম বতামাে সরর্বাচ্চটা চেরয় বিষ্টা করেরি। আমারেে বিরয় অ্িত অ্রনক বর্চ ।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

483 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

“ডারয়ারমরডসরক বকউ জাচনরয়রি?” 
 
 মাথা োঁকারনা চক্রচেয়ান। “তাে সারথ এখনও কথা হয়চন।” 
 
 “বমার্াইরি বফান করেচিরি?” 
 
 “হযাঁ, র্াসাে নম্বরেও বযা ারযা  করেচিিাম। িাে হয়চন।” 
 
ভ্রূ কঁুিরক বফিরিা ইউচে। চকন্তু আচম বতা প্ররফসে ডারয়ারমরডসরক বেরখচি। বগ্রারেই 
চিরিন চতচন।” 
 
“তাই?” 
 
“হযাঁ, বর্  চকিুেণ আর  অ্র্ য। কচেরডারেে অ্নয পার  চিরিন, বেরখ মরন হচিি 
তাড়াহুরড়াে মরধয আরিন।” 
 
“অ্দু্ভত বতা। যাইরহাক, হয়রতা র্াসায় চ রয়রিন। আর্াে বফান চেও।” 
 
 মাথা নাড়রিা ইউচে। তারক বেরখ মরন হরি অ্নয বকান োর্নায় ডুরর্ আরি। 
অ্যাচিচসয়াে এই কীচতবরত সর্রিরয় কষ্ট বপরয়রি বস-ই। খাোপই িা রিা বর্িাোে 
জরনয। 
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চিক এই সময় চক্রচেয়ারনে বপজাে বর্রজ উিরি তাড়াহুরড়া করে বর্চেরয় যায় বস। 
ইউচে আে ডািােও িরি ব ি রুম বথরক। 
 
 “অ্যাচিচসয়াে সারথ চকিুেণ একা থাকরত িাও?” চিধাচিত করণ্ঠ চজরেস কেরিা 
ইচন্দ্ো। 
 
জর্ারর্ মাথা বনরড় সায় চেিাম বকর্ি। উরি োঁচড়রয় আমাে কাঁরধ আিরতা করে 
একর্াে িাপ চেরয় ঘে বথরক বর্চেরয় ব ি ইচন্দ্ো। 
 
এখন আচম আে অ্যাচিচসয়া সমূ্পণব একা। 
 
 তাে চর্িানাে র্রস হারত হাত োখিাম। অ্নয হাতটাে উরটাচপরি একটা কযারথটাে 
িা ারনা। খুর্ সার্ধারন ওে হারতে তািুরত আঙুি রু্িািাম। শুকরনা হাতটাে চ ো-
ধমনীগুরিা অ্নুের্ কেরত পােচি। কচিে এখানটারতই িুচে চেরয় বপাি চেরয়চিি 
আত্মহতযা কোে জরনয। 
 
এোরর্ই তাহরি অ্যাচিচসয়াে  রল্পে ইচত ঘটাে কথা চিি? আর্ারো নীের্তা বনরম 
আসরিা তাে জীর্রন। চিেচেরনে জরনয। 
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ডারয়ারমরডস কী র্িরর্ন বক জারন। চক্রচেয়ান চনিয়ই আমারক বোষারোপ কোে 
বকান না বকান পেচত খুঁরজ বর্ে কেরর্। আচম তারক বর্চ  িাপ চেরয়চি বেরখই 
হাইরোরকারডান জাতীয় চকিু বখরয়রি বস। েুঘবটনার্ ত ওোেরডাজ হরয় ব রি, 
ডারয়ারমরডস হয়রতা পাটা যুচি বেখারর্ন। চকন্তু আত্মহতযাে প্রর্ণতা বতা অ্যাচিচসয়াে 
আর  বথরকই চিি। এোরর্ই এই নাটরকে পেবা নামরর্। 
 
আসরিই চক? 
 
একটা চর্ষয় কারোই নজরে আরসচন। এমনচক অ্যাচিচসয়ারক অ্রিতন অ্র্স্থায় উোে 
কোে সময় ইউচেও র্যাপােটা বখয়াি করেচন। ওে বডরস্ক ওষুরধে একটা খাচি চ চ  
চিি, বসখান বথরক করয়কটা চপি চনরিও পরড় যায়। সুতোং আপাত েৃচষ্টরত এটা 
োর্াটাই স্বাোচর্ক বয আত্মহতযাে বিষ্টা করেরি অ্যাচিচসয়া। 
 
চকন্তু আমাে আঙুরিে চনরি ওে কচিে কারি বিাট্ট এই েতটা বতা অ্নয চকিুে সােয 
চেরি। 
 
 হাইরপাডাচমবক চনডরিে িাপটা আমাে নজে এড়ারিা না। চসচেরিে সুই চর্ধরি 
এেকমটা হয়। সতযটা রু্েরত বকান কষ্ট হরিা না আমাে। আত্মহতযা কোে জরনয এক 
চ চ  ওষুধ সার্াড় করেচন অ্যাচিচসয়া। তারক মাত্রাচতচেি পচেমাণ মেচফরনে একটা 
বোজ বেয়া হরয়রি। 
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এটা আত্মহতযাে বিষ্টা র্া ো  ওোেরডাজ নয়। 
 
বকউ খুন কেরত বিরয়রি অ্যাচিচসয়ারক। 
 
. 
 

৪.১৮ 
 
আধা ঘন্টা পে বগ্রারে উপচস্থত হরিন ডারয়ারমরডস। িারেে সারথ নাচক একটা জরুচে 
চমচটংরয় চিি তাে। এেপে হাসপাতারি আসাে পরথ পাতাি বিরন আধাঘন্টাে মত 
আটরক থারকন চর্েুযৎ চর্ভ্রারটে কােরণ। ইউচেরক পািান আমারক চনরয় চনরত। 
 
“প্ররফসে এরসরিন। বেফাচনে সারথ কথা র্িরিন এখন। বতামাে জরনয অ্রপো 
কেরি সর্াই,” আমাে অ্চফরস এরস র্রি ইউচে। 
 
“ধনযর্াে। আসচি আচম এখনই।” 
 
কথা ব ানাে জরনয বতচে হরয়ই ডারয়ারমরডরসে অ্চফরসে চেরক েওনা চেিাম। পুরো 
ঘটনাে জরনয িারেে সামরন র্চিে পািা চহরসরর্ হাচজে কোরনা হরর্ কাউরক না 
কাউরক। এে আর  িডমুরেও এমনটা হরত বেরখচি। সাধােণত বোচ ে ঘচনে বকান 
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োফরক বোচষ সার্যস্ত কো হরয়; বসটা ডািাে, নাসব চকংর্া বথোচপে বয-ই বহাক না 
বকন। বেফাচন বয আমাে বপিরন িা রর্ বস চর্ষরয় বকান সরন্দ্হ বনই। 
 
েেজায় একর্াে নক করে বেতরে প্ররর্  কেিাম। বেফাচন আে ডারয়ারমরডস বডরস্কে 
েু’পার  ভ্রু কঁুিরক োঁচড়রয় আরিন। বকান চর্ষরয় তকব হচিি েু’জরনে। 
 
প্রথরম ডারয়ারমরডস কথা র্িরিন।  তানু চতরকে িাইরত অ্রনক বর্চ  চর্িচিত মরন 
হরি তারক। কথা র্িাে সময় েুই হাত বজারে বজারে নাড়রিন। “খুর্ খাোপ হরিা 
র্যাপােটা। খুর্ই খাোপ। তা-ও এেকম একটা সমরয়। এই ঘটনাে অ্জুহাত বেচখরয় 
িারেে তেফ বথরক বগ্রাে র্ন্ধ করে বেয়া এখন সমরয়ে র্যাপাে মাত্র।” 
 
“এ মুহূরতব িারেে িাইরতও অ্নযানয জরুচে চর্ষয় চনরয় োর্া উচিৎ আমারেে,” বেফাচন 
র্িি বক্রাধাচিত করণ্ঠ। “বোচ রেে চনোপত্তাে সর্চকিুে উরবব। চিক চক ঘরটচিি তা 
খুঁরজ বর্ে কেরত হরর্ আমারেে,” আমাে চেরক ঘুেরিা বস। “ইচন্দ্ো র্িচিি আপচন 
নাচক এচিফরক সরন্দ্হ কেরিন? তাে মাধযরমই হাইরোরকারডারনে র্যর্স্থা করেরি 
অ্যাচিচসয়া?” 
 
তৎেণাৎ বকান জর্ার্ চেিাম না। চকিুেণ বেরর্ র্িিাম, “আসরি আমাে কারি বকান 
প্রমাণ বনই। চকন্তু করয়কজন নাসবরক এ চর্ষরয় কথা র্িরত শুরনচিিাম। তািাড়া একটা 
চর্ষয় আপনারেে চর্রর্িনা কো উচিৎ-” 
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মাথা োঁচকরয় আমারক থাচমরয় বেয় বেফাচন। “আপচন চক র্িরত িারিন, তা রু্েরত 
পােচি। এচিরফে বকান বোষ বনই এখারন।” 
 
“আসরিই?” 
 
“নাসব বে রনে পা  চেরয় যাওয়াে সময় চক্রচেয়ান বেরখ বয ো  বকচর্রনট হাট করে 
বখািা। বস মুহূরতব বে রন বকউ চিি না। ইউচে েেজায় তািা না চেরয় বর্চেরয় 
চ রয়চিি। সুরযা  রু্রে বয বকউ বসখারন িুরক ওষুধ হাচতরয় চনরত পােরতা। তখন 
অ্যাচিচসয়ারকও আ পার  ঘুেঘুে কেরত বেরখরি চক্রচেয়ান। সরন্দ্হ হরিও চকিু 
র্রিচন। চকন্তু এখন ঘটনা পচেস্কাে।” 
 
“হাসপাতারি এত োফ থাকরত চক্রচেয়ারনে নজরেই পড়রিা র্যাপােটা।” 
 
আমাে করণ্ঠ চর্দ্রুরপে আোস থাকরিও বেফাচন বস চর্ষরয় বকান মির্য কেরিা না। 
“ইউচেে বর্রখয়াচিপনা আচমও িেয করেচি অ্রনকর্াে। চনোপত্তাে চর্ষরয় কখরনাই 
অ্তটা পাত্তা বেয়চন বস। বোচ রেে সারথ র্নু্ধরেে মতন বমর । চমশুক, বসটায় বকান 
সমসযা বনই। চকন্তু অ্চতচেি র্নু্ধসুিে র্যর্হাে কেরি বতা চর্পে। আরো আর ই 
এেকম চকিু ঘটরত পােরতা।” 
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“রু্েরত পােচি আপনাে কথা,” আসরিও রু্েরত পােচি। বেফাচন বকন আমাে সারথ 
নেম সুরে কথা র্িরি বসটা পচেস্কাে। ইউচেরক র্চিে পািা র্ানারনা হরর্, আমারক 
নয়। 
 
“ইউচে চকন্তু বোচ রেে জরনয কমও করেচন, এটা েুরি ব রি িিরর্ না,” র্রি 
ডারয়ারমরডরসে চেরক তাকািাম। আ া কেচিিাম, চতচনও হয়রতা চকিু র্িরর্ন। 
“আমাে আসরিও মরন হয় না।” 
 
আমাে কথা ব ষ হর্াে আর ই কাঁধ োঁকারিন ডারয়ারমরডস। “যচে আমারক চজরেস 
করো, তাহরি র্িরর্া বয অ্যাচিচসয়া আর  বথরকই আত্মঘাতী কাজকমব করে অ্েযস্থ। 
আে বকউ যখন চনরজে প্রাণ চর্নার ে জরনয উরি পরড় িার , তখন তারক র্াঁিারনা কাে 
সাচধয?” 
 
 “চকন্তু এটাই বতা আমারেে কাজ, তাই না?” বেষমাখা করন্ঠ র্িি বেফাচন। “তারেে 
এমন চকিু কো বথরক চর্েত োখা।” 
 
“না।” মাথা োঁকারিন ডারয়ারমরডস। “আমারেে কাজ হরি তারেে সুস্থ হরয় উিরত 
সাহাযয কো। আমো চকন্তু ঈশ্বে নই। জীর্ন মৃতুযে র্যাপারে আমারেে বকান হাত বনই। 
অ্যাচিচসয়া বর্রেনসন র্াের্াে চনরজে জীর্নরক ব ষ করে চেরত বিরয়রি। একটা পযবারয় 
চ রয় তাে সফি হর্ােই কথা চিি। তরর্ এর্ারে অ্িত পুরোপুচে সফি হয়চন।” 
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কথাটা র্িরর্া চক না রু্েরত পােচি না। র্িরি এখনই বমােম সময়। 
 
“আপনাে যুচিরত বকান েুি বনই প্ররফসে,” চিধা বেরে বফরি র্িিাম। “চকন্তু আমাে 
মরন হয় না অ্যাচিচসয়া আত্মহতযাে বিষ্টা করেরি।” 
 
“বতামাে ধােণা এটা চনিক একটা েুঘবটনা?” 
 
 “নাহ। েুঘবটনাও না।” 
 
বকৌতূহিী েৃচষ্টরত আমাে চেরক তাকারিন ডারয়ারমরডস। “চক র্িরত িাইরিা চথও? 
আত্মহতযাে বিষ্টা র্া েুঘবটনা না হরি চকোরর্ র্যাখযা কেরর্ এসর্?” 
 
“প্রথরমই র্রি োচখ, ইউচে অ্যাচিচসয়ারক ওষুধগুরিা চেরয়রি, এটা চর্শ্বাস কচে না 
আচম।” 
 
“তাহরি, চক্রচেয়ান েুি বেরখরি?” 
 
 “না,” র্িিাম। “চক্রচেয়ান চমরথয র্িরি।” 
 
 বেফাচন আে ডারয়ারমরডস-েু’জরনে েৃচষ্টরতই চর্স্ময় ফুটরিা। তারেে বকউ চকিু র্িাে 
আর ই আর্ারো মুখ খুিিাম আচম। অ্যাচিচসয়াে ডারয়চেরত চক্রচেয়ারনে র্যাপারে কী 
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পরড়চি সর্ র্িিাম তারেে। অ্যাচিচসয়াে মানচসক সমসযাে চর্ষরয় আর ও ব াপরন 
পোম ব চেরয়রি বস, অ্রনক চকিু জানাে পরেও চর্িাে িিাকািীন সমরয় চকিু র্রিচন, 
বগ্রারে বযা  বেয়াে পে অ্যাচিচসয়ারক না বিনাে োন করেরি-এসর্ শুরন েু’জরনই 
েীষণ অ্র্াক হরিা। এমনটাই আ া কেচিিাম। “অ্যাচিচসয়া মুখ না খুিরিই তাে জরনয 
োরিা,” র্িিাম। “নতুর্া তাে কুকীচতব সর্াে বজরন যার্াে েঁুচক চিি।” 
 
 বেফাচনে মুখ বথরক েি সরে ব রি। “চকন্তু চথও, আপচন চনিয়ই এটা বর্াোরিন না 
বয বস-”। 
 
“চিকই আন্দ্াজ করেরিন। এটা বকান আত্মহতযাে বিষ্টা র্া ওোেরডাজ নয়। 
অ্যাচিচসয়ারক খুন কেরত বিরয়রি বকউ।” 
 
 “অ্যাচিচসয়াে ডারয়চে বকাথায়?” ডারয়ারমরডস চজরেস কেরিা। “বতামাে কারি 
আরি?” 
 
মাথা কঁকািাম। “না, ওরক বফেত চেরয় চেরয়চিিাম। চনিয়ই ওে ঘরে আরি।” 
 
“এখনই ওটা খুঁরজ বর্ে কেরত হরর্ আমারেে, বেফাচনে চেরক ঘুরে র্িরিন 
ডারয়ারমরডস। “চকন্তু এে আর  বর্াধহয় আমারেে পুচির  খর্ে বেয়া উচিৎ, তাই না?” 
 
. 
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 ৪.১৯ 

 
এেপরেে ঘটনাগুরিা বর্  তাড়াতাচড়ই ঘটরিা। 
 
 খর্ে বপরয় পুচি  অ্চফসােরেে একটা েি িরি আরস বগ্রারে। প্রথরমই অ্যাচিচসয়াে 
ঘে আে আটব রুম চসি করে বেয়। প্রধান তেি কমবকতবা চিফ ইিরপক্টে চেরেন 
অ্যারিন বর্  ো োচে স্বোরর্ে। বিারখ চর্ াি বফ্র্রমে একটা চেচডং গ্লাস পোয় 
মচণগুরিা স্বাোচর্রকে তুিনায় একটু র্ড় বেখাচিি। সর্ চর্ষরয়ই েীষণ বকৌতূহি তাে। 
আমাে কথা মরনারযা  চেরয় শুনরিা অ্যারিন; ডারয়ারমরডসরক যা র্রিচি, তাে সর্চকিুই 
তারক র্িিাম। এমনচক আমাে র্যচি ত বনাটগুরিা বেখািাম েয়াে বথরক বর্ে করে। 
 
“আপনারক অ্জস্র ধনযর্াে, চম. বফর্াে।” 
 
“চথও র্রি ডাকরর্ন, চেজ।” 
 
“আপনারক একটা আনুোচনক চর্রৃ্চত চেরত হরত পারে একটু পে। সামরন আরো 
করয়কর্াে কারজে খাচতরে আমারেে আিাপ হরর্।” 
 
“চনিয়ই।” 
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ডারয়ারমরডরসে অ্চফরস র্রসই সর্াে সারথ কথা র্িরি ইিরপক্টে অ্যারিন। আমারক 
েেজা পযবি এচ রয় চেি বস। এক জুচনয়ে অ্চফসারেে কারি চর্রৃ্চত বেয়াে পে 
র্াইরেে কচেরডারে বঘাোরফো কেরত িা িাম। চকিুেণ পে চক্রচেয়ানরক বডরক 
পািারনা হরিা চজোসার্ারেে জরনয। বিহাো বেরখই বর্াো যারি বয েয় বপরয়রি 
বর্িাো। চকিুেরণে মরধযই তাে চর্রুরে অ্চেরযা  আনা হরর্ বেরর্ মরন মরন খুচ  
হিাম। অ্রপো িাড়া কোে মত চকিু বনই এখন আমাে। বগ্রাে বথরক বর্ে হরর্া, এমন 
সময় চক মরন করে একর্াে নাসব বে রন উঁচক চেরয়ই থমরক ব িাম। 
 
এচিফরক এক হারত একটা ওষুরধে বর্াতি এচ রয় চেরি ইউচে, আরেক হারত ন ে 
চকিু টাকা। র্াইরে বর্চেরয় আমাে চেরক চর্ষেৃচষ্টরত তাকায় এচিফ। 
 
“এচিফ,” র্চি আচম। 
 
“জাহান্নারম যাও,” র্রিই হনহন করে বহঁরট বসখান বথরক উধাও হরয় ব ি বস। 
 
ইউচে নাসব বে ন বথরক বর্চেরয় আমারক বেরখই জরম ব ি। “তু তুচম এখারন চক 
কেরিা? বখয়াি কচেচন,” েীচতমত বতাতিারি বস এখন। 
 
“বসটা বতা রু্েরতই পােচি।” 
 
“এচিফ ওে ওষুধগুরিা চনরত েুরি চ রয়চিি। ওগুরিাই চেচিিাম ওরক।” 
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“আিা।” 
 
তাহরি বগ্রারেে বেতরে অ্শর্ধোরর্ বোচ রেে ওষুধ সের্োরহে বহাতা ইউচে। চকিুেণ 
আর  ওে পে চনরয় কথা র্রি বর্াধহয় েুিই করেচি। কড়া নজে োখরত হরর্ এখন 
বথরক। 
 
“বতামারক একটা চজরেস কেরত িাচিিাম,” আমারক নাসব বে ন বথরক েূরে এরন 
র্িি বস। “চম. মাচটবরনে র্যাপারে চক কেরর্া?” 
 
“মারন?” অ্র্াক েৃচষ্টরত তাকািাম ইউচেে চেরক। “চজন-চফচিক্স মাচটবরনে কথা 
র্িরিা?” 
 
“হযাঁ।  ত করয়ক ঘন্টা ধরে বতা এখারনই আরি বস। সকারি অ্যাচিচসয়াে সারথ বেখা 
কেরত এরসচিি। তখন বথরক অ্রপো কেরি।” 
 
“চক? আর  বকন র্রিাচন? পুরো সময় বগ্রারেই চিি বস?” 
 
“েুিঃচখত, আসরি আজরক এত ধকি ব রি…যাইরহাক, ওরয়চটং রুরম আরি বস।” 
 
“চিক আরি। আচম তাহরি তাে সারথ চ রয় কথা র্চি।” 
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ইউচেে র্িা কথাটা চনরয় োর্রত োর্রত চেচসপ রনে চেরক িুটিাম। চজন-চফচিক্স 
এখারন চক কেরি? কী িায় বস? বকান চর্র ষ উরের য এরসরি? 
 
ওরয়চটং রুরম িুরক আ পার  তাকািাম। 
 
 খাঁখা কেরি জায় াটা। 
 
. 
 

৪.২০ 
 
বগ্রাে বথরক বর্চেরয় একটা চস ারেট ধোিাম। চকিুেণ পে একটা কণ্ঠস্বে কারন 
এরিা। বকউ আমাে নাম ধরে ডাকরি। বেরর্চিিাম চজন-চফচিক্স। চকন্তু মুখ তুরি বেচখ 
অ্নয বকউ। 
 
মযাক্স বর্রেনসন।  াচড় বথরক বর্চেরয় আমাে চেরক িুরট আসরি বস। 
 
“এসর্ চক হরি?” চিচিরয় উিরিা  যাচিরয়রিে োই। বিহাো োর  চর্কৃত। বেরখ মরন 
হরি পুরো  েীরেে েি এরস জমা হরয়রি মুখমন্ডরি। “আমারক চকিুেণ আর  বফান 
চেরয় র্িি অ্যাচিচসয়াে কথা। চক হরয়রি ওে?” 
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এক পা চপচিরয় এিাম। “ াি বহান, চম. বর্রেনসন।” 
 
“ াি হরর্া মারন? আপনারেে খামরখয়াচিপনাে জরনয  যাচিরয়রিে স্ত্রী এখন বকামায় 
 
মুচষ্টর্ে হাতটা উঁিু কেরিা বস। োর্িাম বয ঘুচষ র্চসরয়ই চেরর্। চকন্তু বেৌরড় এরস 
তারক থামারিা তাচনয়া। তাে বিহাোরতও বখিা কেরি ো । তরর্ বসই ো টা মযারক্সে 
উরের য। 
 
“থারমা! চক কেরিা! পচেচস্থচত এমচনরতও যরথষ্ট খাোপ। চথওে বকান বোষ বনই!” 
 
তারক পাত্তাই চেি না মযাক্স। আমাে চেরক ঘুেরিা আর্ারো। বিারখ রু্রনা বক্রাধ। 
“অ্যাচিচসয়া আপনাে তোর্ধায়রন চিি,”  িাে স্বে এখনও িচড়রয়ই বেরখরি। “এ 
েকমটা চকোরর্ হরত চেরিন? চকোরর্?” 
 
োর ে বিারট তাে বিারখ পাচন এরস ব রি। চনরজে আরর্  িুরকারনাে বকান বিষ্টাই 
এখন আে কেরি না। ওখারন োঁচড়রয়ই কাঁেরত শুরু কেরিা। তাচনয়াে চেরক তাকািাম; 
অ্যাচিচসয়ারক বয মযাক্স পিন্দ্ করে, এটা অ্র্ যই জারন বস। চর্বস্ত বেখারি তারক 
এখন। বকান কথা না র্রি উরটাচেরক ঘুরে  াচড়রত চফরে ব ি তাচনয়া। 
 
মযারক্সে ধারে কারিও থাকরত িাই না এখন। হাঁটরত শুরু কেিাম। 
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বপিন বথরক এখনও বিঁিারি বস। বেরর্চিিাম চপিু চনরর্, চকন্তু ওেকম চকিু কেরিা 
না। আর ে জায় া বথরকই আমাে উরের য নানােকম কথা র্িরি। কণ্ঠস্বে শুরনই 
বর্াো যারি বয একজন পোচজত মানুরষে বর্েনাে র্চহিঃপ্রকা  এসর্ : 
 
“এসরর্ে জরনয আপচন োচয়! আমাে অ্যাচিচসয়া…অ্যাচিচসয়া। আপনারক এে মূিয 
িুকারত হরর্! শুনরত পারিন?” 
 
মযারক্সে চিৎকাে থামাে বকান িেণ বনই, চকন্তু আচম আে তাে একটা কথাও শুনচি 
না। চকিুেরণে মরধযই তাে কণ্ঠস্বে পুরোপুচে চমচিরয় ব ি। 
 
হাঁটা থামািাম না। 
 
. 
 

 ৪.২১ 
 
হাঁটরত হাঁটরত কযাচথে বপ্রচমরকে র্াচড়ে কািাকাচি িরি এিাম। প্রায় এক ঘন্টা িায় 
োঁচড়রয় অ্রপো কোে পে বেখা বপিাম ‘েেরিারকে’। র্যা  হারত বর্চেরয় এরসরি বস। 
বকাথায় যারি? কযাচথে সারথ বেখা কেরত? চক কেরর্া বসটা চনরয় বোটানায় েু িাম 
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চকিুেণ। ব ষ পযবি তারক অ্নুসেণ না কোেই চসোি চনিাম। র্েং র্াচড়টাে চেরকই 
আজরক নজে োখরর্া। 
 
জানািা চেরয় তাে স্ত্রীরক বেখা যারি এখন। বেতরে বেতরে একটা তাচ ে অ্নুের্ 
কেচি। সাহারযযে তাচ ে। এই মচহিাে বতা বকান বোষ বনই, আমাে মতনই পচেচস্থচতে 
চ কাে বস। তারক বকান না বকানোরর্ সাহাযয কেরতই হরর্। আমো যারেে 
োরিারর্রসচি, তাোই আমারেে সারথ চর্শ্বাসঘাতকতা করেরি। 
 
নাচক েুি োর্চি? মচহিা বিাকটাে পেকীয়াে র্যাপারে সর্ জারন? এেকম বখািারমিা 
সম্পরকবও অ্রনরক মজা পায়। হয়রতা বস-ও র্হু ামী? চকন্তু মন সায় চেরি না। তারক 
বেরখ মরন হরি একসময়কাে আমাে মতনই চনেবাে, সচিরক পুরোপুচে চর্শ্বাস করে। 
বয বিাকটাে সারথ প্রচত োরত একই চর্িানায় ঘুরমারত যায় বস, তাে র্যাপারে কড়া চকিু 
সতয র্িরত িাই আচম। এিাড়া আে বকান উপায় বনই। 
 
পের্তবী চেনগুরিারতও র্াের্াে চফরে ব িাম বসখারন। এে মারে একচেন বস র্াসা 
বথরক হাঁটরত বর্ে হরয়চিি। চনচেবষ্ট েূেত্ব বথরক অ্নুসেণ কচে আচম। একটা পযবারয় বস 
হয়রতা আমারক বেরখও বফরি। চকন্তু বেখরিও সমসযা বনই। আচম তাে কারি 
বনহারয়তই অ্পচেচিত একজন। আপাতত। 
 
করয়কটা চজচনস চকরন আর্ারো চফরে এিাম আর ে জায় ায়। োস্তাে অ্নয পা  বথরক 
র্াচড়টাে ওপরে নজে োখচি। চকিুেণ পে জানািাে কারি এরস োঁড়ারিা বস। 
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কী কেরর্া বস চর্ষরয় আমাে আসরি ওেকম চনচেবষ্ট বকান পচেকল্পনা বনই। শুধু অ্স্পষ্ট 
একটা ধােণা আরি র্িা যায়। অ্নচেে চিত্রচ ল্পীরেে মতন র্যাপােটা। িচর্টা চক েকম 
হরর্ বসটা জাচন, চকন্তু চকোরর্ বসটা আঁকরত হরর্ বস র্যাপারে ধােণা খুর্ অ্ল্প। আরো 
চকিুেণ অ্রপোে পে র্াচড়টাে চেরক এচ রয় ব িাম। মূি ফটরক ধাো চেরতই খুরি 
ব ি। র্া ারন এখন আচম।  েীরে অ্যারেনাচিরনে প্রোর্ বটে পাচি। চর্না অ্নুমচতরত 
অ্নয কারো র্াচড়রত বিাকাে মরধয আিাো এক ধেরণে বোমাঞ্চ আরি। 
 
চিক এসময় বপিরনে েেজাটা খুরি ব ি। িুরকারনাে আ ায় িােপার  তাকািাম। 
র্া ারনে বেতরেই একটা বিাট ঘে িাড়া  া িাকা বেয়াে মত আে চকিু বিারখ পড়রিা 
না। অ্ তযা বসখারনই আশ্রয় চনিাম। রু্ক হাঁপরেে মত উিরি নামরি। আমারক চক 
বেরখ বফরিরি বস? তাে পে ব্দ কারন এরিা চকিুেণ পে। এখারনই আসরি। আে 
চপিু হটাে বকান সুরযা  বনই। বপিরনে পরকট বথরক একটু আর  বকনা চস্ক মাস্কটা 
বর্ে করে মাথায়  চিরয় চনিাম। র্াইরে বথরক শুধু আমাে বিাখ বেখা যারি এখন। 
হারত বগ্লােস পেিাম। 
 
বেতরে িুকরিা মচহিা। বফারন কারো সারথ কথা র্িরি : “চিক আরি, ডাচিবং। আটটাে 
সময় বেখা হরর্! হযা…ঁআই িাে ইউ।” 
 
 বফান বকরট চেরয় হারতে ফযানটা িাচিরয় বেয় বস। চকিুেণ ফযারনে সামরনই োঁচড়রয় 
থারক, র্াতারস িুিগুরিা উড়রি। এেপে একটা তুচি হারত চনরয় এচ রয় যায় জানািাে 
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ধারে োঁড় কোরনা ইরজরিে চেরক। এখনও আমাে চেরক চপি চেরয় আরি। হিাই 
থমরক যায় বস, জানািায় আমাে প্রচতিচর্ বেখরত বপরয়রি। প্রথরম বর্াধহয় আমাে 
িুচেটাে িকিরক ফিাই নজরে এরসরি তাে। আড়ষ্ট েচিরত ধীেপারয় ঘুরে োডঁ়ারিা 
এেপে। এরক অ্রনযে চেরক নীেরর্ তাচকরয় থাকিাম আমো। 
 
বসর্ােই প্রথম অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে সারথ প্রথম মুরখামুচখ সাোৎ হরয়চিি আমাে। 
 
র্াচকটা ইচতহাস। 
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েঞ্চম েবব 
 
আচম চনেপোধ, চকন্তু আমাে চনরজে কথাই আমারক অ্পোধী করে বতারি। 
–ইরয়ার্ ৯:২০ 
 

৫.১ 
 
অ্যাচিচসয়া বর্রেনসরনে ডারয়চে 
বফব্রুয়াচে ২৩ 
 
মাত্র িরি ব ি চখও। এখন একা আচম। যত দ্রুত সম্ভর্ সর্চকিু চিরখ বফিরত হরর্ 
আমারক। খুর্ বর্চ  সময় বনই হারত। কতেন  েীরে কুিারর্, জাচন না। 
 
 আচম ধরেই চনরয়চিিাম বয আমাে মাথায় সমসযা আরি। সতযটা বমরন বনয়াে িাইরত 
এেকম োর্াটাই সহজ চিি। চকন্তু আসরি আচম সমূ্পণব সুস্থ। 
 
প্রথমর্াে যখন তারক বথোচপ রুরম বেচখ, চকিু একটা পচেচিত মরন হয়। চকিুেণ 
োর্াে পে রু্েরত পাচে বিাখেুরটা আর ও বেরখচি। তািাড়া চস ারেট আে 
আফটাের রেে  ন্ধটাও পচেচিত। কথা র্িাে িন্দ্, কথাে মারে চর্েচত–এসর্ও চমরি 
যায়, শুধু কণ্ঠস্বেটা বকান এক কােরণ অ্নযেকম বিরকচিি। চকন্তু পরেে র্াে বেখা 
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হওয়াে সময় চনরজরক আে িুরকারত পারেচন। আমাে র্াসায় িুরক বয কথাটা র্রিচিি, 
চিক বসই একই কথা আর্ারো আমারক এখারন র্রি বস। কথাগুরিা কখরনাই বোিা 
সম্ভর্ নয় আমাে পরে: 
 
“আপনারক সাহাযয কেরত িাই আচম। চর্শ্বাস করুন কথাটা। সচতযটা হরি, আচম িাই 
আপচন যারত চিকিাক চিিা কেরত পারেন।” 
 
এই কথাগুরিা ব ানা মাত্র সর্ পচেস্কাে হরয় যায় আমাে কারি। ধাঁধাে সূত্রগুরিা 
একেম খারপ খারপ র্রস ব রি। 
 
এই বিাকটাই বসই আততায়ী। 
 
হিাৎই চক বযন একটা হরয় যায় আমাে। োঁচপরয় পচড় তাে ওপরে। ওখারনই ব ষ করে 
চেরত বিরয়চিিাম তারক। মােরর্া নাহয় মেরর্া।  িা বিরপ ধচে, বিাখ ওপড়ারনাে বিষ্টা 
কচে, র্াের্াে বমরেরত মাথা িুরক চঘ বর্ে করে বফিাে বিষ্টা কচে চকন্তু িাে হয় না। 
মােরত পাচেচন তারক। আমারক আটরক বফরি করয়কজন চমরি। ঘুম পাচড়রয় র্ন্দ্ী করে 
োরখ। এেপে আর্ারো সাহস হাচেরয় বফচি। সং রয় েু রত থাচক বয আমাে বর্াধহয় 
েুি হরি। পুরোটাই কল্পনা বর্ চকিু নয়। 
 
চথও আে বসই বিাকটা একই র্যচি হয় চক করে? বগ্রারে এরস আমারক এোরর্ উসরক 
বেয়াে বপিরন তাে চক উরের য থাকরত পারে? তখনই সতযটা রু্েরত পাচে। আমারক 
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সাহাযয কোে চর্ষয়টা একেমই  াঁজাখুচে। আসরি এসর্ বথরক চর্কৃত এক ধেরণে 
তৃচপ্ত পারি বস। বসজরনযই চফরে এরসরি চনরজরক জাচহে কোে জরনয। 
 
“আপনারক সাহাযয কেরত িাই আচম। চর্শ্বাস করুন কথাটা। সচতযটা হরি, আচম িাই 
আপচন যারত চিকিাক চিিা কেরত পারেন।” 
 
হযাঁ, এখন চিকিাকই চিিা কেরত পােচি। আচম বয সতযটা জাচন বস চর্ষরয় বকান 
োখিাকও কচেচন। বসজরনয ইরি করে  যাচিরয়রিে মৃতুযে র্যাপারে চমরথয  ল্প বফঁরেচি। 
চথও’ে বিহাো বেরখই বর্াো যাচিি বয বস রু্েরত পােরি আচম চমরথয র্িচি। বর্  
চকিুেণ িুপিাপ এরক অ্রনযে চেরক তাচকরয় থাচক আমো। আচম তারক চিরন বফরিচি, 
এটা বটে পায় বস। তাে বিারখ এমন একটা অ্নুেূচত বেখরত পাই, বযটা আর  কখরনা 
বেচখচন। েয়। আমারক েয় পাচিি বস। কারক কী র্রি বফচি বসটা চনরয় আতরে চিি 
চনিয়ই। আমাে কণ্ঠস্বে ওে বেতরেে সুপ্ত েয়টা আর্ারো জাচ রয় বতারি। 
 
বসজরনযই করয়ক চমচনট আর  চফরে এরসচিি। তরর্ এর্ারে আে চকিু র্রিচন। বসাজা 
এচ রয় এরস আমাে কচিরত একটা সুই চর্চধরয় বেয়। আচম তারক আটকারনাে বিষ্টা 
কচেচন, বকান প্রকাে ধস্তাধচস্তও কচেচন। এই  াচস্তটা আমাে প্রাপয। হযাঁ, আচম আসরিও 
অ্পোধী। চকন্তু চথও’ে বেরত্রও কথাটা প্ররযাজয। বসজরনযই ডারয়চেরত সর্ চিরখ োখচি, 
যারত এর্ারে আে পাে না পায় বস।  াচস্ত বপরতই হরর্ তারক। 
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তাড়াতাচড় চিখরত হরর্। আমাে  েীরে চক ইনরজক্ট করেরি জাচন না, চকন্তু বসটাে 
প্রোর্ বটে পাচি। বিাখ বেরঙ ঘুম আসরি। র্াচি টা হাতিাচন চেরয় ডাকরি অ্রনকেণ 
ধরেই। ঘুমারর্া আচম…না, এখন ঘুরমারি িিরর্ না। বজর  থাকরতই হরর্। আর  পুরো 
 ল্পটা ব ষ কেরত হরর্। আে এর্ারে, একেম সতযটাই র্িরর্া। 
 
 বসই োরত র্াসায় িুরক চিচেংরুরম একটা বিয়ারেে সারথ আমারক বর্ঁরধ বফরি চথও। 
এেপে  যাচিরয়ি র্াচড় চফেরি তারকও র্নু্দ্রকে র্াট চেরয় আঘাত চেরয় অ্োন করে। 
প্রথরম বেরর্চিিাম বমরেই বফরিরি, চকন্তু চকিুেণ পে বটে পাই বয  যাচিরয়ি শ্বাস 
চনরি। তারকও একটা বিয়ারে র্চসরয় র্ারধ চথও। আমারেে বিয়াে েুরটা এমন অ্র্স্থারন 
োরখ যারত এরক অ্পরেে বিহাো বেখরত না পাচে। 
 
“চেজ,” আকুচত জানাই আচম। “চেজ, ওরক কষ্ট বেরর্ন না। আপচন যা িান, তা-ই 
কেরর্া আচম।” 
 
আমাে কথা শুরন বহরস ওরি চথও। শুকরনা এই হাচসটারক বয কতটা ঘৃণা কচে আচম তা 
র্রি বর্াোরনা সম্ভর্ নয়। “কষ্ট বের্?” র্রি মাথা েকায় বস। “ওরক খুন কেরর্া 
আচম।” 
 
রু্েরত পাচে, ফাঁকা রু্চি আউড়ারি না চথও। আে সামিারত পাচে না চনরজরক, েু’বিাখ 
চেরয় অ্রোরে পাচন েেরত শুরু করে। আপচন যা িান, বসটাই কেরর্া আচম। ওরক 
বিরড় চেন, চেজ। ওে মত মানুষ হয় না। ওরক োরিার্াচস আচম। অ্রনক বর্চ -” 
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“একটা কথা র্িুন, অ্যাচিচসয়া। আপনাে চক মরন হয়? বস োরিার্ারস আপনারক?” 
 
 “হযাঁ, সর্াে িাইরত অ্রনক বর্চ  োরিার্ারস।” 
 
ঘচড়ে কাটাে  ব্দ শুনরত পাচিিাম। অ্নিকাি পে কথা র্িি চথও। “বসটা বেখা 
যারর্।” ীতি েৃচষ্টটাে চেরক খুর্ বর্চ েণ তাচকরয় থাকা যায় না। চথওে মরধয মনুষযত্ব 
র্রি চকিু চিি না বসই মুহূরতব। বযন নেক বথরক সাোৎ  য়তান উরি এরসরি। 
 
আমাে বিয়ারেে সামরন বথরক সরে  যাচিরয়রিে উরটাচেরক চ রয় োঁড়ারিা বস। ঘাড় 
বঘাোরনাে বিষ্টা করেও িাে হরিা না, বেখরত পাচি না চকিু। এেপরেই বোতা একটা 
 ব্দ কারন আরস।  যাচিরয়িরক সর্ব চিরক থােড় চেরয়রি বস। যতেণ অ্র্চধ োন না 
বফরে ততেণ মােরতই থাকরিা চথও। চকিুেণ পে মুরখ রু্চি বফারট  যাচিরয়রিে। 
 
“চক-চক-” 
 
 “হযারিা,  যাচিরয়ি।” 
 
 “বক-বক আপচন?” 
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“খুর্ই সাধােণ একজন মানুষ। চর্র্াচহত। তাই জাচন োরিার্াসাে মূিয চক। আে এটাও 
জাচন বয োরিার্াসাে মানুষটা চর্শ্বাসঘাতকতা কেরি বকমন িার ।” 
 
“চক আরর্াি তারর্াি র্িরিন।” 
 
“কাপুরুরষোই তারেে োরিার্াসাে মানুষরক বধাঁকা বেয়। তুই চক কাপুরুষ, 
 যাচিরয়ি?।” 
 
“জাহান্নারম যা।” 
 
“বতারক বমরেই বফিতাম। চকন্তু অ্যাচিচসয়া বতাে প্রাণ চেো িাইরি। তাই বতারক এখন 
একটা সুরযা  চের্। হয় তুই মেচর্, নাহরি বতাে জায় ায় অ্যাচিচসয়া মেরর্। চসোি 
বতাে।” 
 
একেম িাণ্ডা স্বরে কথাগুরিা র্রি চথও। শুরন মরন হরর্ বযন এই কথাগুরিা চনরজে 
সারথই হাজাের্াে র্রিরি। বকান অ্নুেূচত বনই করণ্ঠ। একেম  াি। করয়ক মুহূতব 
চকিুই র্িি না  যাচিরয়ি। হাঁপারনাে  ব্দ শুরন মরন হরি তাে বপরট সরজারে ঘুচষ 
র্চসরয়রি বকউ। 
 
“না” 
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“হযাঁ। হয় অ্যাচিচসয়া মেরর্, নাহরি তুই মেচর্। চসোি বতাে,  যাচিরয়ি। বেখা যাক 
কত োরিার্াচসস ওরক। ওে জরনয চনরজে জান চেরত পােচর্? ে  বসরকন্ড সময় চেচি 
বতারক। ে …নয়-” 
 
“ওে কথা চর্শ্বাস বকারো না,” র্চি আচম। “আমারেে েু’জনরকই বমরে বফিরর্। আই 
িাে ইউ” 
 
-আট, সাত-” 
 
 “আচম জাচন তুচম আমারক োরিার্ারসা,  যাচিরয়ি-” 
 
“-িয়…পাঁি-” 
 
“আমারক োরিার্ারসা তুচম-” 
 
 “-িাে…চতন-” 
 
 “ যাচিরয়ি, একর্াে র্রিা বয আমারক োরিার্ারসা তুচম-” 
 
“েুই” 
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আে তখনই কথা র্রি ওরি  যাচিরয়ি। প্রথরম ওে কণ্ঠস্বে চিনরতই পাচেচন। মরন 
হচিি অ্রনক েূে বথরক বেরস আসরি। র্াচ্চাো বকান অ্পোধ কেরি এই সুরে কথা 
র্রি। চকন্তু আমারেে জীর্ন-মেণ চনেবে কেচিি  যাচিরয়রিে কথাগুরিাে ওপরে। 
 
“মেরত িাই না আচম,” র্রি বস। 
 
এেপে সর্ বথরম যায়। অ্সহয একটা নীের্তা বনরম আরস িােপার  { মরন হচিরিা 
আমাে  েীরেে প্রচতটা বকাষ চর্রোহ বঘাষণা করেরি; জুই  াি বথরক বযোরর্ ফুিগুরিা 
েরে পরড়, চিক বসোরর্ মৃত বকাষগুরিা েরে পড়রি। জুঁইরয়ে ঘ্রাণ পাচিিাম? হযাঁ, 
চমচষ্ট একটা ঘ্রাণ… 
 
 যাচিরয়রিে কাি বথরক সরে এরস আমাে সারথ কথা র্িরত শুরু করে চথও। তরর্ তাে 
কথা চিকমরতা আমাে কারন িুকচিি না। “শুনরিন বতা, অ্যাচিচসয়া? আচম জানতাম 
 যাচিরয়ি একটা আস্ত কাপুরুষ। নাহরি চনরজে স্ত্রীরক বেরখ আমাে স্ত্রীে সারথ ব ায় চক 
করে? আমাে জীর্রনে একমাত্র সুখটা বকরড় চনরয়রি। সামরন এচ রয় আরস চথও, 
আমাে কারনে কারি মুখ এরন র্রি, “কাজটা কেরত খাোপ িা রি আমাে। চকন্তু 
সতযটা জানাে পে আপনােও চনিয়ই বর্ঁরি থাকাে ইরিটা িরি ব রি?” 
 
আমাে মাথা র্োর্ে র্নু্দ্ক তাক কেরিা বস। বিাখ র্ন্ধ করে বফচি।  যাচিরয়রিে 
চিৎকাে কারন আসরি-”গুচি কেরর্ন না! গুচি কেরর্ন না!” 
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একটা চিক  ব্দ। এেপে কানফাটারনা গুচিে আওয়াজ। করয়ক বসরকরন্ডে জরনয সর্ 
নীের্ হরয় যায়। বেরর্চিিাম মরেই ব চি রু্চে। 
 
চকন্তু আমাে ো য কখরনাই অ্তটা োরিা চিি না। 
 
বিাখ খুরি বেচখ চসচিংরয়ে চেরক র্নু্দ্ক তাক করে আরি চথও। মুরখ হাচস। বিাঁরট 
আঙুি বিচকরয় আমারক িুপ থাকাে চনরেব  বেয় বস। 
 
“অ্যাচিচসয়া?”  যাচিরয়ি ডারক আমাে নাম ধরে। “অ্যাচিচসয়া?” 
 
বটে পাচি বয  যাচিরয়ি ওে বিয়ারে র্রসই বমািড়া-মুিচড় কেরি। ঘরে বেখাে বিষ্টা 
কেরি চক হরয়রি। 
 
“চক করেচিস তুই? বর্জন্মা বকাথাকাে! ঈশ্বে-” 
 
 আমাে হারতে র্াঁধন খুরি বেয় চথও। এেপে র্নু্দ্কটা বমরেরত নাচমরয় োরখ। আিরতা 
করে আমাে  ারি একর্াে িুমু বখরয় বর্চেরয় যায়। সামরনে েেজা চেরয়। 
 
 যাচিরয়ি আে আচম র্াচড়রত তখন একা।  ব্দ করে কাঁেচিি ও, বকান কথাই র্িরত 
পােচিি না। শুধু চিৎকাে করে আমাে নাম ধরে ডাকরত থারক। “অ্যাচিচসয়া, 
অ্যাচিচসয়া-” 
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আচম নীের্ই থাচক। বকন বযন অ্যািরসচেরসে কথা মরন হচিি র্াের্াে। চকন্তু তাে 
স্বামী বতা তারক একটু হরিও োরিার্ারস। 
 
“অ্যাচিচসয়া…চক হরিা-” 
 
মুখ চেরয় বকান  ব্দ বর্রোয় না আমাে। চক করে কথা র্িতাম? ও বতা চনরজে মুরখই 
আমারক মৃতুযেণ্ড চেরয়চিি। 
 
আে মৃত মানষ কথা র্রি না। 
 
পারয়ে র্াঁধন খুরি বিয়াে বিরড় উরি োঁড়াই। চনিু হরয় বমরেরত হাত চেরতই র্নু্দ্কটা 
হারত বিরক। স্বাোচর্রকে তুিনায় অ্রনক বর্চ   েম মরন হচিি চজচনসটা। বহঁরট চ রয় 
 যাচিরয়রিে মুরখামুচখ হই। ওে বিাখ র্ড় র্ড় হরয় যায় আমারক বেরখ। 
 
“অ্যাচিচসয়া? তুচম বর্ঁরি আরিা! ঈশ্বেরক ধনযর্াে! তুচম-” 
 
যচে র্িরত পােতাম, চর্শ্বাসঘাতকতাে চ কাে, পোচজত সর্ মানুরষে পে বথরক 
 যাচিরয়রিে ওপরে প্রচতর াধ চনরয়চিিাম চকংর্া  যাচিরয়রিে মরধয আমাে র্ার্াে িায়া 
খুঁরজ বপরয়চিিাম বসচেন-তাহরি চকিুটা হরিও  াচি িা রতা। চকন্তু এখারন চমরথয চকিু 
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চিখরর্া না। সতযটা হরি, আমাে আে  যাচিরয়রিে বিারখে েৃচষ্ট হিাই এরক অ্পরেে 
সারথ পারট যায়। চনরজরক ওে জায় ায় আচর্ষ্কাে কচে আচম। 
 
এখন পচেস্কাে রু্েরত পােচি সর্চকিু।  াচি র্রি জীর্রন কখরনা চকিু র্োে চিি না 
আমাে জরনয। বকউ োরিার্াসরতা না। আমাে সর্ স্বপ্ন, আ া আকাঙ্ক্ষা বেরঙ হরয় 
চ রয়চিি। মা মাো যার্াে পেচেন র্ার্া আসরি চিক কথাটাই র্রি-মারয়ে জায় ায় আচম 
মেরিই োরিা হরতা। বর্ঁরি থাকাে বকান অ্চধকাে বনই আমাে। আমাে জীর্রনে বকান 
মূিয বনই। ব ষ হরয় ব রি সর্চকিু। আে  যাচিরয়িই করেরি কাজটা। 
 
এটাই সতয। 
 
 আচম  যাচিরয়িরক হতযা কচেচন। 
 
 র্েং ও আমারক খুন করেরি। 
 
আচম শুধু র্নু্দ্রকে চি ােটা বটরনচিিাম। 
 
. 
 

৫.২ 
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“এই েৃ যটা বেখরি সর্সময়ই খুর্ খাোপ িার  আমাে,” ইচন্দ্ো র্িি। “কাডবরর্ারডবে 
র্ারক্স র্ন্দ্ী করে বফিা হরি একজরনে জীর্রনে সর্চকিু।” 
 
মাথা বনরড় চর্ষণ্ণ েৃচষ্টরত ঘেটাে িােপার  তাকািাম। 
 
‘চকন্তু একটা চর্ষয় অ্র্াক করেরি আমারক,” আজরক কথা র্িাে বোর  বপরয়রি 
ইচন্দ্োরক। “অ্যাচিচসয়াে চজচনসপত্র অ্রনক কম। অ্নয বোচ রেে বতা হাচর্জাচর্ কত 
চকিু থারক। চকন্তু এখারন করয়কটা র্ই, চকিু িচর্ আে ওে কাপড়-বিাপড় িাড়া চকিুই 
বনই।” 
 
বেফাচনে কথামরতা অ্যাচিচসয়াে ঘে খাচি কেরত এরসচি আচম আে ইচন্দ্ো। “বস আে 
কখরনা বজর  উিরর্ র্রি মরন হয় না, বেফাচন র্রিচিি আমারেে উরের য। তািাড়া 
একটা ঘে বফরি োখা সম্ভর্ নয় আমারেে পরে।” 
 
িুপিাপ কাজ করে ব িাম আমো। বকান চজচনসগুরিা সংেেণ কো হরর্ আে 
বকানগুরিা বফরি বেয়া হরর্ এগুরিা চনরয় করয়কর্াে কথা র্িিাম শুধু। মরনারযা  চেরয় 
অ্যাচিচসয়াে সর্ চজচনস িেয কেিাম আচম। তরর্ আমারক চর্পরে বফিাে মত চকিু 
বনই র্রি মরন হরি। 
 
 অ্যাচিচসয়া ডারয়চেটা এতচেন চকোরর্ িুচকরয় বেরখরি বসটাই োর্চিিাম। েচতবে সময় 
সরি করে সর্ বোচ  অ্ল্প চকিু চজচনসপত্র চনরয় আরস। অ্যাচিচসয়া এরনচিি খামেচতব 
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বস্কি। ওগুরিােই বকান একটায় ডারয়চেটা চিি চনিয়ই। খামগুরিা খুরি বেতরে উঁচক 
চেিাম। বর্চ েো ই অ্সমাপ্ত বস্কি আে খসড়া। এখারন বসখারন করয়কটা সুন্দ্ে িচর্ও 
আরি, অ্যাচিচসয়াে প্রচতোে র্যাপারে বকান সরন্দ্হ বপাষণ কো িিরর্ না। 
 
একটা বস্কি ইচন্দ্োরক বেচখরয় র্িিাম, “এটা আপচন।” 
 
 “চক? নাহ।” 
 
“হা, বেখুন বখয়াি করে।” 
 
“আসরিই?” র্রি খুচ মরন বস্কিটা হারত চনি ইচন্দ্ো। “আসরিই এটা আচম? করর্ 
আঁকরিা! আচম বতা চকিু জাচনই না। সুন্দ্ে না?” 
 
“হযাঁ। আপচন বেরখ চেন এটা।” 
 
মুখ র্াঁচকরয় বস্কিটা আমারক চফচেরয় চেি ইচন্দ্ো। “বসটা বতা সম্ভর্ না।” 
 
“অ্র্ যই সম্ভর্। অ্যাচিচসয়া চনিয়ই চকিু মরন কেরতা না আপচন িচর্টা চনরি,” বহরস 
র্িিাম। “তািাড়া বকউ চকিু জানরর্ও না।” 
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“র্িা যায় না।” বেয়ারি বিস বেয়া র্ড় বপইচন্টংটাে চেরয় বিাখ ব ি তাে। আমারক 
আে অ্যাচিচসয়ারক বেখা যারি বসখারন। এচিফ এই িচর্টাই নষ্ট করেচিি। 
 
“এটা চক তুচম চনরয় যারর্?” ইচন্দ্ো চজরেস কেরিা। 
 
“না,” মাথা োঁচকরয় র্িিাম। “চজন-চফচিক্সরক বফান চেরয়চি। বস-ই এসরর্ে একটা 
র্রন্দ্ার্স্ত কেরর্।” 
 
“তুচম োখরত পােরিই োরিা হরতা,” মাথা নাড়রিা ইচন্দ্ো। 
 
চকিুেণ তাচকরয় থাকিাম বপইচন্টংটাে চেরক। আসরি এটা খুর্ একটা পিন্দ্ নয় 
আমাে। চকন্তু অ্যাচিচসয়াে অ্নয িচর্গুরিা চিকই োরিা িার । একটু অ্দু্ভতই র্যাপােটা, 
কােণ িচর্টারত আচম চনরজও আচি। 
 
একটা কথা পচেস্কাে করে র্রি চেরত িাই-আচম চকন্তু ঘুণােরেও সরন্দ্হ কচেচন বয 
অ্যাচিচসয়া বসচেন  যাচিরয়িরক গুচি কেরর্। আে আমারো কাউরক খুন কোে বকান 
ইরি চিি না। আচম শুধু অ্যাচিচসয়া সচতযটা জানারত বিরয়চিিাম। বযমন আচম আমাে 
স্ত্রী সম্পরকব বজরনচি। বর্াোরত িাইচিিাম,  যাচিরয়ি তারক োরিার্ারসনা। েুরিে স্বর ব 
র্াস কেরি বস। তারেে চর্রয় একটা নাটক বর্ চকিু নয়। বকর্িমাত্র এসর্ জানরিই 
জীর্নরক নতুন করে সাজারত পােরর্ বস। চমরথয নয়, সরতযে চেরত  ড়া একটা জীর্ন। 
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অ্যাচিচসয়াে মানচসক সমসযাে র্যাপারে আর  বথরক চকিুই জানা চিি না আমাে। যচে 
জানতাম তাহরি ওেকমটা কখরনাই কেতাম না। 
 
চমচডয়ায় যখন খুরনে ঘটনাটা চনরয় বতািপাড় শুরু হরিা, মরন মরন একটা োয়র্েতা 
অ্নুের্ কচে আচম। র্াের্াে মরন হচিি প্রায়চিরত্তে মাধযরম সর্াইরক বর্াোই বয 
এসরর্ে জরনয আচম বকানোরর্ই োচয় নই। বসজরনযই বগ্রারেে িাকচেটাে জরনয 
আরর্েন করেচিিাম। 
 
অ্যাচিচসয়ারক খুরনে পের্তবী জীর্রনে সারথ মাচনরয় বনয়াটাই উরের য চিি আমাে। 
তারক যচে চিকোরর্ চিিা কেরত সাহাযয কেরত পাচে, তাহরি সতযটা রু্েরর্ বস-
এমনটাই আ া করেচিিাম। 
 
হযাঁ, অ্রনরক র্িরত পারে, সর্ সূত্র চিেতরে ব াপন কোে জরনয অ্যাচিচসয়াে জীর্রন 
চফরে এরসচি। চকন্তু এটা সতয নয়। এই কাজটা বয আমাে জরনয মাোত্মক েঁুচকপূণব তা 
শুরু বথরকই জানা চিি আমাে। ধো পরড় বযরত পাচে, ব াটা পচেকল্পনা বয বকান সময় 
বেরস্ত বযরত পারে-এতসর্ েঁুচক সরেও কাজটা কচে কােণ…চক র্িরর্া? আচম এমনই। 
 
 েুিরর্ন না, আচম একজন সাইরকারথোচপে। অ্যাচিচসয়াে সাহারযযে েেকাে চিি, আে 
একমাত্র আচমই জানতাম, কী করে তারক সাহাযয কেরত হরর্। 
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প্রথমচেরক এই বেরর্ চকিুটা  চেত চিিাম, বস চিরন বফিরর্ আমারক। যচেও বসচেন 
মাস্ক পরে চ রয়চিিাম তাে র্াসায়, তরু্ও র্াড়চত সতকবতা চহরসরর্ কণ্ঠস্বে ইরি করে 
পারট বফচি। চকন্তু অ্যাচিচসয়া চিনরত পারে না আমারক, তাই তাে জীর্রনে নতুন 
একটা েূচমকা পািরনে সুরযা  পাই। এেপে পরিে সারথ তারেে কযামচিরজে র্াসাে 
িারে কথা র্িাে রু্েরত পাচে আসরি ঐ চেনটারত চক করেচিিাম আচম। 
 
অ্যাচিচসয়াে র্ার্াে মত  যাচিরয়িও অ্যাচিচসয়ারক হতযা করেচিি বসচেন, কথাে 
মাধযরম। বসজরনযই প্রচতর ারধে বন া বিরপ র্রস তাে মরধয। চকন্তু োনবন বোজ নয়, 
তাে প্রচতর ারধে অ্নরি িাই হয়  যাচিরয়ি বর্রেনসন। বযেকমটা আচম সরন্দ্হ 
করেচিিাম, খুরনে ঘটনাটা আসরি অ্যাচিচসয়াে র্হুচেরনে বিরপ োখা বোে আে 
হতা াে র্চহিঃপ্রকা  মাত্র। 
 
চকন্তু অ্যাচিচসয়া যখন বসচেন বথোচপ রুরম  যাচিরয়রিে হতযাকারণ্ডে র্যাপারে চমরথয 
র্িি, রু্রে যাই বয আমারক চিরন বফরিরি বস। আে তাই র্াধয হরয়ই সাোজীর্রনে 
জরনয তাে মুখটা র্ন্ধ করে চেরত হরিা। 
 
সর্ বোষ চক্রচেয়ারনে ওপরে িাচপরয় চেরয়চি-এরকই বর্াধহয় র্রি বপারয়চটক জাচেস। 
তরর্ ওরক ফাঁসারনাে জরনয বকান প্রকাে অ্নুর ািনারর্াধ বনই আমাে। অ্যাচিচসয়াে 
যখন তারক সর্রিরয় বর্চ  েেকাে চিি, বসই মুহূরতব সাহাযয কেরত র্যথব হরয়রি বস। 
 াচস্ত তাে প্রাপয। 
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অ্যাচিচসয়াে মুখ র্ন্ধ কো অ্তটা সহজ চিি না। ওে  েীরে মাত্রাচতচেি মেচফন 
ইনরজক্ট কো আমাে জীর্রন সর্রিরয় কচিনতম কাজ। বস বয মাো যায়চন, এরত 
োরিাই হরয়রি। এখন ইরি কেরি প্রচতচেন তাে পার  চ রয় হাত ধরে র্রস থাকরত 
পােরর্। তারক পুরোপুচে হাচেরয় বফচিচন অ্িত। 
 
“আমারেে কাজ বতা ব ষ?” ইচন্দ্োে কথায় চিিাে র্াঁধন চিঁরড় ব ি আমাে। 
 
“হযাঁ।” 
 
“বর্ । আমাে বযরত হরর্, র্ারোটাে সময় একজন বোচ ে সারথ বেখা কোে কথা।” 
 
“আপচন িরি যান র্েং,” র্িিাম। 
 
“িারঞ্চ বেখা হরি তাহরি?” 
 
 “হযাঁ।” 
 
 আমাে হারত আিরতা করে একর্াে িাপ চেরয় বর্চেরয় ব ি ইচন্দ্ো। 
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ঘচড়ে চেরক তাকািাম। আজরক তাড়াতাচড় র্াসায় বফোে ইিা আমাে। র্ড় বর্চ  িাি 
িা রি। র্াচত চনচেরয় রুমটা বথরক বর্ে হরত যারর্া, এ সময় হিাৎ একটা চিিা মাথায় 
আসরিা আমাে। ওখারনই জরম ব িাম। 
 
ডারয়চেটা বকাথায়? 
 
ঘরেে িােচেরক তাকািাম। সর্চকিু খুর্ োরিা করে িেয করেচি আচম। অ্যাচিচসয়াে 
র্যচি ত সর্ চজচনস হাচতরয় বেরখচি। 
 
চকন্তু ডারয়চেটা বকাথাও বনই। 
 
 এতটা বর্রখয়ািী হিাম কী করে? ইচন্দ্োে পযািারিে কােরণ আসরি র্াের্াে মরনারযা  
িুরট ব রি। 
 
বকাথায় ওটা? চনিয়ই এখারনই বকাথাও আরি। ডারয়চে িাড়া চক্রচেয়ারনে চর্রুরে 
বকান প্রমাণ উপস্থাপন কো যারর্ না। ওটা িা রর্ই আমাে। 
 
আর্ারো তিাচ  িািািাম ঘেটায়, সমরয়ে সারথ পািা চেরয় র্াড়রি। েুচিিা। সর্গুরিা 
কাডবরর্ারডবে র্াক্স উরটপারট বেখিাম। সর্ খাম চিঁরড় বফরি বস্কিগুরিা মাচটরত বফরি 
চেিাম। ওগুরিাে মরধয িুরকারনা বনই চজচনসটা। আর্ারো সর্গুরিা েয়াে একটা একটা 
করে বেখিাম বধযবয সহকারে। 
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চকন্তু বকাথাও বপিাম না ডারয়চেটা। 
 
. 
 

 ৫.৩ 
 
চেচসপ রন িারেে জুচিয়ান মযাকরমহন অ্রপো কেচিি আমাে জরনয। হৃষ্টপুষ্ট  েীরেে 
চর্ ািরেহী একজন মানুষ, িািরি বকাঁকড়ারনা িুি। করথাপকথরনে সময় আপনাে 
আমাে মরধয থাক র্যাপােটা, ‘সর্ কথাে ব ষ কথা র্া রু্েরতই বতা পােরিন এই 
জাতীয় কথা র্রি অ্েযস্ত। িারেে খুর্ অ্ল্প সংখযক সেসযই বগ্রারেে প্রচত সেয়, 
জুচিয়ান তারেে মরধয একজন। র্াচড় চফরে যাওয়াে আর  আমাে সারথ কথা র্িরত 
বিরয়রি বস। 
 
“প্ররফসে ডারয়ারমরডরসে সারথ বকর্িই কথা হরিা। একটা চর্ষয় আপনাে জানা উচিৎ-
চতচন কাজ বথরক অ্র্যাহচত চনরয়রিন।” 
 
“ওহ আিা।”। 
 
“আসরি ওনাে িাকচেে আরো করয়ক র্িে র্াচক চিি। চকন্তু অ্নুসন্ধান কচমচটরক 
এড়ারত চনরজ বথরকই সরে ব রিন। আপনাে আে আমাে মরধযই থাক কথাটা, কাঁধ 
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নািারিা জুচিয়ান। “বর্িাোে জরনয খাোপই িা রি। এত সুন্দ্ে একটা কযাচেয়ারেে 
এেকম সমাচপ্ত। তরর্ চমচডয়াে বহ-হট্টর ারিে মরধয জড়ারত হরর্ না। যাইরহাক, 
আপনাে কথা র্িচিরিন প্ররফসে।” 
 
“আমাে কথা?” 
 
“হযাঁ। চনরজে পেটা আপনারক বেয়াে পোম ব চেরয়রিন,” র্রি একর্াে বিাখ চটপরিা 
জুচিয়ান। “আপচন নাচক কাজটাে জরনয একেম আে ব র্যচি।” 
 
হাসিাম আচম। “সর্সময়ই আমারক অ্নুরপ্রেণা জুচ রয়রিন প্ররফসে।” 
 
“েুেবা যর্ ত,  ত করয়ক চেরনে ঘটনাে কােরণ িারেে পরে আে বগ্রাে িািু োখা 
সম্ভর্ হরি না। চর্র ষ করে চক্রচেয়ারনে বগ্রফতাে এই চসোি চনরত একপ্রকাে র্াধযই 
করেরি আমারেে। চিেচেরনে জরনয বগ্রাে র্ন্ধ করে চেচি আমো।” 
 
“খুর্ বর্চ  অ্র্াক হিাম না শুরন। অ্থবাৎ আমাে বকান িাকচে বনই আপাতত?” 
 
 “আসরি, সর্ কথাে ব ষ কথা-করয়ক মারসে মরধয আমো নতুন। সাইচকয়াচিক 
সাচেবস িািু কোে কথা োর্চি। বযখারন িারেে খেি আর ে তুিনায় অ্রনক কম 
হরর্। আে আপচন যচে বসই প্রচতোরনে প্রধান চহরসরর্ বযা  বেন, তাহরি আমো খুচ  
হরর্া, চথও।” 
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উরত্তজনা বিরপ োখা কষ্টকে হরিা আমাে জরনয। হাচসমুরখই হযাঁ র্রি চেিাম। 
“আপনাে আে আমাে মরধযই একটা কথা র্চি,” তাে মত করেই র্িিাম, “এেকম 
সুরযার ে স্বপ্নই বেরখ এরসচি এতচেন।” 
 
 র্াচনরয় র্চিচন কথাটা। আচম যচে বকান সাইচকয়াচিক পচেিািনাে সুরযা  পাই, তাহরি 
সচতযকাে অ্রথবই অ্রনরক িাের্ান হরর্ বসখান বথরক। বযমনটা রুরথে কাি বথরক আচম 
িাের্ান হরয়চি। অ্যাচিচসয়ারক বযোরর্ সাহাযয কোে বিষ্টা করেচি। 
 
আমাে জরনয এখারন আসাে চসোিটা েুি চিি না, এটা স্বীকাে কেরতই হরর্। 
 
যা বিরয়চিিাম তাে সর্টুকুই বপরয়চি। প্রায় সর্টুকু। 
 
*** 
 
 ত র্িে বসরাি িন্ডন বথরক সারেরত িরি যাই আচম আে কযাচথ, বযখানটায় র্ড় 
হরয়চি আচম। র্ার্া মাো যার্াে সময় র্াচড়টা আমাে নারম চেরয় যান। তরর্ মা যতচেন 
বর্ঁরি আরিন, মাচিকানা তােই থাকরর্। চকন্তু মা অ্ত জচটিতাে মরধয বযরত িানচন। 
আমারক আে কযাচথরকই র্াচড়টা পুরোপুচে চিরখ চেরয় চতচন একটা রৃ্োশ্ররম উরি 
পরড়ন। 
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জায় াটা িন্ডন বথরক একটু েূরে, এটা চিক। চকন্তু ওখারন এেকম বখািারমিা র্ড় র্াসা 
কখরনা বপতাম না। আমো চিক করেচিিাম, সারেরত আসাে পেপেই সর্চকিু একেম 
নতুন করে সাজারর্া। চকন্তু ব ষ পযবি তা আে কো হরয় ওরিচন। র্াচড় সাজারনাে জরনয 
বপারতবারর্রিা মারকবট বথরক বকনা চজচনসগুরিা এখনও আর ে মতনই পযারকট করে 
োখা আরি। তাই র্াচড়টাে বিহাো খুর্ একটা র্েিায়চন। র্েং বিরিরর্িায় বযমনটা 
বেরখচি, এখনও বসেকমই আরি। 
 
র্াচড়রত বপৌঁরি চনরজই েেজা খুরি বেতরে িুকিাম। যত দ্রুত সম্ভর্ বকাট খুরি 
বফিিাম, বেতেটা চগ্রনহাউরজে মতন  েম। হিওরয়রত থারমবােযারটে তাপমাত্রা চকিুটা 
কচমরয় চেিাম। কযাচথে এেকম  েরম থাকরত োরিা িা রিও আমাে তুিনামূিক 
িাণ্ডাই পিন্দ্। এটা চনরয় প্রায়ই খুনসুচট হয় আমারেে। চটচেে আওয়াজ শুনরত পাচি 
হিওরয় বথরক। ইোনীং চটচে বেখাে পচেমাণ বর্রড় ব রি কযাচথে। সর্সময় িািুই 
থারক িােরকানা চজচনসটা। 
 
চিচেংরুরম উঁচক চেরয় বেচখ বসাফায় পা তুরি র্রস আরি বস। হারত র্ড় একটা চিপরসে 
পযারকট। সর্সময় এসর্ হাচর্জাচর্ বখরতই থারক; এ কােরণই  ত করয়ক র্িরে ওজন 
এ েকম বর্রড় চ রয়রি। এখন আে আর ে মতন র্যায়ারমে ধাে ধারে না। অ্রনক 
িুপিাপ হরয় ব রি আর ে তুিনায়, অ্র্সােগ্রস্তও র্িা যায়। ওে ডািাে 
অ্যাচন্টচডরপ্রসযান্ট খাওয়াে কথা র্িরিও, আচম মানা করে চেরয়চি। র্েং একজন 
বথোচপরেে কারি মরনে সর্ কথা র্রি হািকা হওয়াে পোম ব চেরয়চিিাম। চকন্তু 
কযাচথ খর্ সম্ভর্ত কারো সারথই কথা র্িরত িায় না। 
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 প্রায়ই বখয়াি কচে বয আমাে চেরক অ্দু্ভত েৃচষ্টরত তাচকরয় আরি বস। তখন ওে মাথায় 
চক িরি বক জারন। হয়রতা  যাচিরয়রিে র্যাপারে আমারক র্িরর্ চক না বসসর্ চনরয় 
োরর্। চকন্তু ব ষরমষ চকিুই র্রি না। িুপিাপ র্রস থারক, অ্রনকটা অ্যাচিচসয়াে মতন। 
ওরক সাহাযয কেরত পােরি োরিা হরতা, চকন্তু বসটা সম্ভর্ হরি না চকিুরতই। 
 
মারে মারে সর্চকিু অ্থবহীন মরন হয় আমাে কারি। এত চকিু বতা কযাচথরক কারি 
োখাে জরনযই কেিাম। চকন্তু ব ষ পযবি ওরকও হাোরত হরিা। 
 
বসাফাে হাতরি র্রস ওরক চকিুেণ বেখিাম। “আমাে এক বোচ  প্রায় মেরত র্রসচিি 
ওোেরডারজে কােরণ। এখন বকামায়।”কযাচথ চনচর্বকাে। “খুর্ সম্ভর্ত আমাে এক 
সহকমবীই ইরিকৃতোরর্ কাজটা ঘচটরয়রি। এর্ারেও বকানপ্রকাে প্রচতচক্রয়া বেখারিা 
না। আমাে কথা শুনরত পারিা তুচম?” 
 
কাঁধ োঁকারিা কযাচথ। “হযাঁ, চকন্তু র্িাে মত চকিু খুঁরজ পাচি না।” 
 
 “সমরর্েনা জাচনরয়ও চকিু একটা র্িরত পােরত।” 
 
 “কাে জরনয সমরর্েনা? বতামাে জরনয?” 
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“না, আমাে বোচ ে জরনয। িম্বা একটা সময় ধরেই তাে বথোচপরেে োচয়ত্ব পািন 
করে আসচিিাম। অ্যাচিচসয়া বর্রেসন।” নামটা র্িাে সময় মরনারযা  চেরয় বখয়াি 
কেিাম কযাচথরক। 
 
মরন হরিা বযন আমাে কথা কারনই যায়চন তাে। এক মুহূরতবে জরনযও অ্চের্যচিে 
বকান পচের্তবন হরিা না। 
 
 “বর্  চর্খযাত চকন্তু বস, কুখযাতও র্িরত পারো। করয়ক র্িে আরস স্বামীরক মাথায় 
র্নু্দ্ক বিচকরয় গুচি করে, মরন আরি বতামাে?” 
 
“নাহ,” আর্ারো কাধ োঁচকরয় িযারনি র্েিায় কযাচথ। 
 
 হযাঁ, আমারেে মরধয নাটকটা এখনও িািু আরি। 
 
আমাে অ্চেনরয়ে মাত্রাও আর ে তুিনায় আরো বর্রড়রি। অ্রনরকে সারথই এেকম 
নাটক কেরত হয় এখন। এমনচক চনরজে সারথও অ্চেনয় কচে। বসজরনযই এসর্ চিরখ 
োখচি বর্াধহয়। আত্মহংকারেে জরনয সতযটা বমরন চনরত কষ্ট হরিও, এখারন 
র্াস্তর্তাটুকু জমা থাক। 
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 একটা চেে েেকাে আমাে এখন। োন্নাঘরে চ রয় চফজাে বথরক েেকাে বর্াতি বর্ে 
কেিাম। গ্লারস একটু বিরি চনরয় একর্ারে চ রি বফিিাম পুরোটা। আরেক  ট 
িারিাম। 
 
রুরথে সারথ যচে এখন আর্ারো বেখা কচে, তাহরি চক র্িরর্ বস? িয় র্িে আর  তাে 
কারিই বতা খুরি র্রিচিিাম সর্চকিু। চকন্তু বসটা বয সম্ভর্ নয়, তা োরিা করেই জাচন। 
আচম আে আর ে চথও বনই। আমাে বেতরেে সরতাে বি মাত্রও খুঁরজ পাওয়া যারর্ 
না। রুরথে মত র্য়স্ক একজরনে মানুরষে সামরন র্রস চক করে অ্কপরট চমরথয র্িরর্া? 
আমাে জীর্রন তাে অ্র্োন অ্নয বয কারো িাইরত বর্চ । চক করে তারক র্িরর্া বয 
চতনটা জীর্ন পুরোপুচে নষ্ট করে চেরয়চি? আে বসজরনয চর্নু্দ্মাত্র অ্নুতাপ বনই আমাে 
বেতরে। চ ষ্টািাে, েয়া, সরতাে জায় া েখি করে চনরয়রি  িতা, চহংসা আে চর্কৃত 
মানচসকতা। চনরজরক িাড়া আে কাউরক চনরয় োচর্ না আচম। 
 
রুরথে মরন আমাে জরনয চর্তৃষ্ণা জন্মারর্, এই োর্নাটাে িাইরত আমাে জরনয কষ্ট 
পারর্ বস-এই োর্নাটাই বর্চ  বপাড়ায়। তাে হয়রতা মরন হরত পারে বয আমারক 
সাহাযয কেরত অ্েম হরয়রি বস। একেম অ্ল্প র্য়চস একটা বিরি, বয তাে কারি 
সাহারযযে আ ায় চ রয়চিি-সরযা  বপরয়ও তাে সমসযা েূে কেরত পারেচন বস। তাে 
আত্মাটারক র্াঁিারত পারেচন। ঘন্টাে পে ঘন্টা সাইরকারথোচপে বকান মূিয থাকরর্ না। 
চকন্তু ধােণাটা েুি, কােণ সর্ বোষ আমাে। 
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কচিংরর্ি বর্রজ উিরিা এসময়। কল্পনা বথরক র্াস্তর্তায় চফরে এিাম। সন্ধযা বর্িায় 
আমারেে র্াসায় বকউ আরস না। চর্র ষ করে িন্ডন বথরক সারেরত িরি আসাে পে 
বকউ এসময় বর্ি র্াজায়চন। আে ব ষ করর্ আমারেে র্াসায় কাউরক োওয়াত 
চেরয়চিিাম, বসটাও েুিরত র্রসচি। 
 
“কারো আসাে কথা নাচক?” চজরেস কেিাম, চকন্তু কযাচথ জর্ার্ চেি না। 
বটচিচে রনে  ব্দ িাচপরয় বর্াধহয় আমাে কথা শুনরতই পায়চন। 
 
আচমই উরি চ রয় েেজা খুিিাম। চিফ ইিরপক্টে অ্যারিন োঁচড়রয় আরি র্াইরে। একটু 
অ্র্াকই হিাম তারক বেরখ। অ্চতচেি িাণ্ডাে কােরণ  াি েুরটা একেম িাি হরয় আরি 
বর্িাোে।  িায় মাফিাে জড়ারনা। 
 
“শুে সন্ধযা, চম. বফর্াে।” 
 
“ইিরপক্টে অ্যারিন? আপচন এখারন?” 
 
“এচেরক একটা কারজ এরসচিিাম, তাই োর্িাম আপনাে সারথ বেখা করে যাই। 
তািাড়া বকরসে র্যাপারে চকিু নতুন তথয জানরত বপরেচি। এখন কথা র্িরত 
পােরর্ন?” 
 
ইতস্তত কেরত িা িাম আচম। “আসরি এখন বতা োন্না কেরর্া োর্চিিাম, তাই 
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“খুর্ বর্চ  সময় িা রর্ না।” 
 
 হাসি অ্যারিন। না কেরিও বয শুনরর্ না বসটা বর্াোই যারি, অ্ তযা একপার  সরে 
তারক বেতরে আসাে সুরযা  করে চেিাম আচম। বেতরে িুরক হাচস আরো িওড়া হরিা 
তাে। হাতরমাজা আে বকাট খুরি বফিি। “এত িাণ্ডা পরড়রি। চকিুেণ পে তুষাে 
েেরত শুরু কেরর্ চনিয়ই।” তাপমাত্রাে পচের্তবরনে কােরণ ি মাে কাঁি বঘািা হরয় 
ব রি রুমাি চেরয় বসগুরিা পচেস্কাে করে চনি। 
 
“আমারেে র্াসায় একটু বর্চ ই  েম।” 
 
 “আরে নাহ, আমাে বতা এেকম  েমই পিন্দ্।” 
 
 “আমাে স্ত্রী-ও আপনাে মতনই।” 
 
চিক এই সময় কযাচথ হিওরয়রত বর্চেরয় এরস আমাে আে ইিরপক্টে অ্যারিরনে চেরক 
চজোসু েৃচষ্টরত তাকারিা। “চক হরয়রি?” 
 
“কযাচথ, ইচন চিফ ইিরপক্টে অ্যারিন। একটু আর  আমাে বয বোচ ে র্যাপারে কথা 
র্িচিিাম, তাে বকসটা চতচনই বেখরিন।” 
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“শুে সন্ধযা, চমরসস বফর্াে।” 
 
“চকিু র্যাপারে আিাপ আরি আমারেে। খুর্ বর্চ েণ িা রর্ না। তুচম চ রয় ব াসি 
বসরে বফি। আচম খার্াে বেচড করে বতামারক ডাক বের্,” র্রি ইিরপক্টরেে চেরক 
তাচকরয় োন্নাঘরেে চেরক ইচিত কেিাম। “িিুন তাহরি।” 
 
 কযাচথে চেরক একর্াে তাচকরয় োন্নাঘরেে চেরক হাটঁরত শুরু কেরিা ইিরপক্টে 
অ্যারিন। তাে বপিন বপিন ব িাম আচম। কযাচথ তখনও হিওরয়রতই োঁচড়রয় চিি। 
চকিুেণ পে তাে পে ব্দ ওপে তিায় চমচিরয় ব ি। 
 
“চকিু খারর্ন?” 
 
“ধনযর্াে। এক কাপ িা বপরি র্রতব বযতাম।” েেকাে বর্াতিটাে চেরক তাচকরয় র্িি 
ইিরপক্টে। 
 
হাসিাম আচম। “নাচক আরো  ি চকিু?” 
 
 “নাহ, আপাতত িা-ই চেন।” 
 
 “চকেকম িা পিন্দ্ করেন আপচন?” 
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“একটু কড়া। খুর্ বর্চ  েুধ না চেরিও িিরর্। চিচন িাড়া। বিষ্টা কেচি চমচষ্ট সর্চকিু 
এচড়রয় িিাে।” 
 
বকতচিরত পাচন িাচপরয় তাে মুরখামুচখ র্সিাম। 
 
 “কী বযন র্িরর্ন র্রিচিরিন?” 
 
 “আসরি চম. মাচটবরনে র্যাপারে কথা র্িরত এরসচি।” 
 
“চজন-চফচিক্স?” চর্চস্মত করণ্ঠ র্িিাম। “তাে র্যাপারে আর্াে চক কথা?” 
 
“চতচন বগ্রারে এরসচিরিন অ্যাচিচসয়াে আঁকা িচর্ আে অ্নযানয চজচনসপত্র চনরয় বযরত। 
তখন বর্  চকিুেণ তাে সারথ আিাপ হয়। িমৎকাে একজন মানুষ। অ্যাচিচসয়াে 
িচর্গুরিা চনরয় একটা প্রে বনীে র্যর্স্থা কোে কথা োর্রিন। তাে মরত এখনই বমােম 
সময়, বযরহতু চমচডয়ারতও অ্যাচিচসয়ারক চনরয় আরিািনা হরি, আমাে চেরক সমীরহে 
েৃচষ্টরত তাকারিা অ্যারিন। “আপচন চকন্তু তারক চনরয় একটা র্ই চিখরত পারেন।” 
 
 “আসরি এ চর্ষরয় এখনও চকিু োচর্চন। মাফ কেরর্ন, চজন চফচিরক্সে সারথ আমাে 
সম্পকবটা এখনও রু্েরত পােচি না, ইিরপক্টে।” 
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“নতুন িচর্টা চনরয় খুর্ই উৎসাহী চিরিন চম. মাচটবন। এচিফ বয িচর্টায় ো  চেরয়রি, 
এটা চনরয় খুর্ বর্চ  মাথার্যথা বনই তাে। র্েং এরত নাচক িচর্টাে চ ল্পমূিয বর্রড় 
ব রি। আচম চনরজ আসরি এসর্ চ ল্প-চটল্প চনরয় অ্ত বর্চ  রু্চে না, চম. বফর্াে। 
আপচন বর্ারেন?” 
 
“নাহ্।” মূি কথায় আসরত তাে কতেণ িা রর্ বক জারন। বকমন বযন অ্স্বচস্তরর্াধ 
হরি আমাে। 
 
 “যাইরহাক, িচর্টাে অ্রনক প্র ংসা কেচিরিন চম. মাচটবন। এক পযবারয় োরিা করে 
বেখাে জরনয হারত তুরি বনন। আে বসখারনই চিি চজচনসটা।” 
 
“বকান চজচনসটা?” 
 
 “এটা।” 
 
জযারকরটে পরকট বথরক একটা িােরকাণা চজচনস বর্ে কেরিা প্ররফসে। বেখামাত্র বসটা 
চিনরত পােিাম আচম। 
 
অ্যাচিচসয়াে ডারয়চে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সাইলেন্ট পেলেন্ট । অ্যালেক্স মাইলেলেলিস । অ্নুবাদ্ সালিত্য 

531 

www.bengaliebook.com                                  সূলিেত্র 
 

 

এসময় বকতচিটা পাচন  েম হরয় যাওয়াে সংরকত চেরি বসখান বথরক ফুটি পাচন 
চনরয় একটা মর  িারিাম আচম। িামি চেরয় েুধ বম ারনাে সময় বখয়াি কেিাম বয 
হাত চকিুটা কাঁপরি। 
 
“ওহ। আচমও োর্চিিাম বয বকাথায় ডারয়চেটা।” 
 
“বফ্র্রমে উরটাচেরক র্ামপার  আটরক চিি। ওখারন ব ি কী করে বক জারন।” 
 
এ কােরণই তাহরি বিারখ পরড়চন। িচর্টা এতই অ্পিন্দ্ আমাে বয একর্াে উচটরয়ও 
বেচখচন। বেখরি… 
 
কারিা ডারয়চেটাে ওপরে এখন হাত রু্িারি ইিরপক্টে। “বেতরেে বিখাগুরিা চকন্তু 
ধাঁধাে মতন। তীে চিহ্ন চেরয় বযা  কো হরয়রি অ্রনক চকিু। চর্ভ্রাচিকে।” 
 
মাথা বনরড় সায় চেিাম। “অ্সুস্থ মরনে প্রচতিচর্ র্িরত পারেন।” 
 
ডারয়চেে পাতাগুরিা উরট একেম ব ষচেরক িরি ব ি ইিরপক্টে। এেপে ওখান বথরক 
বজারে বজারে পড়া শুরু কেরিন 
 
“…বসজরনযই করয়ক চমচনট আর  চফরে এরসচিি। তরর্ এর্ারে আে চকিু র্রিচন। 
বসাজা এচ রয় এরস আমাে কচিরত একটা সুঁই চর্চধরয় বেয়।” 
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 হিাই আতে েে কেরিা আমাে চিরত্ত। আচম যখন ডারয়চেটা পচড় তখন এই কথাগুরিা 
চিি না। এেকম প্রমারণে েরয়ই চিিাম। চকন্তু এখন ডারয়চেটা েুি একজরনে হারত 
িরি ব রি। ইরি কেরি তাে হাত বথরক ডারয়চেটা চিচনরয় চনরয় পাতাগুরিা চিঁরড় 
বফচি। চকন্তু বসটা সম্ভর্ নয়। ফাঁরে পরড় ব চি। বতাতিারত শুরু কেিাম 
 
“আ-আমাে মরন হয় যচে-” 
 
 আচম বয ঘার্রড় ব চি এটা চনিয়ই রু্েরত পােরি ইিরপক্টে। “চজ?” 
 
 “না, চকিু না।” 
 
তারক থামারনাে আে বিষ্টা কেিাম না। এখন আচম যা-ই কচে না বকন তারত আমারক 
আরো বর্চ  অ্পোধী মরন হরর্। এই পযাঁি বথরক বর্রুর্াে আে বকান উপায় বনই। আে 
সর্রিরয় অ্দু্ভত র্যাপাে, আর ে তুিনায় অ্রনক বর্চ  স্বচস্তরর্াধ হরি এখন। 
 
“আমাে মরন হয় না আপচন অ্নয বকান কারজ এই এিাকায় এরসচিরিন, ইিরপক্টে,” 
তাে হারত িা তুরি চেরয় র্িিাম। 
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“চিক ধরেরিন। চকন্তু েেজায় োঁচড়রয়ই এখারন আসাে উরে যটা র্রি বফিরত মন সায় 
বেয়চন। সচতযটা হরি, এই ডারয়চেে বিখাগুরিা চকন্তু পুরো চর্ষয়টাে বমাড় ঘুচেরয় 
চেরয়রি।” 
 
“ওখারন চক বিখা বসটা আচমও জানরত িাই,” চনরজরক র্িরত শুনিাম। “েয়া করে 
একটু বজারে পড়রর্ন?” 
 
“বর্ , এত করে যখন র্িরিন…” 
 
মরনে মরধয অ্দু্ভত একটা প্র াচি চনরয় জানািাে পার ে বিয়ােটায় চ রয় র্সিাম। 
 
একর্াে  িা খাকাচে চেরয় পড়রত শুরু কেরিা ইিরপক্টে অ্যারিন। 
 
“মাত্র িরি ব ি চথও। এখন একা আচম। যত দ্রুত সম্ভর্ সর্চকিু চিরখ বফিরত হরর্ 
আমারক। খুর্ বর্চ  সময় বনই হারত…”। 
 
কথাগুরিা শুনরত শুনরত আকার  সাো বমরঘে আনার াণা বেখরত িা িাম। অ্র্র রষ 
তারেে মন  রিরি। বেতরে র্চন্দ্ থাকা তুষােগুরিাে আজ িুচট। জানািা খুরি হাত 
সামরন র্াড়ািাম। একটা তুষােকণা োসরত োসরত আমাে হারত এরস পড়রিা। 
চকিুেণ পে আর্াে চমচিরয়ও ব ি। অ্জারিই মুরখ একটা হাচস ফুটরিা আমাে। 
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আরেকটা তুষােকণা ধোে জরনয হাত সামরন র্াচড়রয় চেিাম। 
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