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১. 
  
মার্চের মাঝামাঝঝ সুন্দর সকার্ে গাঝ়ি হাাঁঝকর়্ে যাই সান্টা ররাসা এর্ের্ের ঝির্ক। 
রের্ের। মাঝেক রে ফ্রাঙ্কঝেন কার্ে আমার েনয অর্েক্ষা করর্েন। 
  
ভদ্রর্োক রর্ান করঝের্েন, আঝম তখন অঝর্র্সর বাইর্র ঝেোম, ধর্র ঝেে আমার 
রসর্েোঝর, োওো রবনঝসিংগার। রস বর্ের্ে রয এক ঘণ্টার মর্ধয রিখা করব। রর্ার্ন 
ঝকেু বর্েন ঝন। ঝতঝন রয সান্টা ররাসা রের্ের মাঝেক তাই উৎসাঝহত কর্রঝেে 
আমার্ক। 
  
 আমার্ির বযাবসার খাঝতর্র অঝকেড শহর্রর গনযমানয, মানুষর্ির রখাাঁে-খবর রাখর্ত হ়ে। 
োনর্ত োঝর কার্ে ররডোর রনঝভর্গশান রকাম্পাঝনর রেঝসর্ডন্ট। ভদ্রর্োক িু বের 
যাবৎ ঝবেত্নীক, স্ত্রী গাঝ়ি িুঘেেনা়ে মারা রগর্েন। ওাঁর েীবন উর্েেনাহীন। সম্প্রঝত যার্ক 
ঝবর়্ে কর্রর্েন রস এক রসেস্ গােে ঝহর্সর্ব কাে করত। রবাধ হ়ে এ কারর্ে ভদ্রর্োক 
আমার্ির রখাাঁে করর্েন। 
  
একেন মানুষ যঝি েঝরেত ব়ের্স রকান রসেস গােের্ক ঝবর়্ে কর্রন–তার্ক ঝার্মো 
রের্তই হর্ব! রসই োতী়ে স্ত্রীর্োর্করা সাধারেত অর্ের্োভীহ়ে। োওো আমার্ক 
এসম্পর্কে জ্ঞান রি়ে। 
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কল্পনা র্ার্ম না োওোর। যঝি ভদ্রর্োর্কর স্ত্রীর মর্ধয সীমাবদ্ধতা না র্ার্ক রসর্ক্ষর্ে 
ওাঁর রমর়্ে নাোঝের কর্া ভাবর্ত হর্ব। কুঝ়ি বের্রর রমর়্ে। মার সর্ে রমর়্েও গাঝ়ি 
িুঘেেনা়ে আহত হর়্েঝেে। তাই রমর়্েঝে েেু। 
  
ভদ্রর্োক অগাধ োকার মাঝেক; োওো বর্ের্ে। বোর ের ওর িু’রচাখ োকার ঝচন্তা়ে 
উজ্জ্বে হর়্ে উর্ের্ে। িযাখ মযাে়ে, ভদ্রর্োর্কর কার্ে েুর্ে যাও। রযন না ভার্বন তার 
েনয আমার্ির রতমন গরে রনই। ের্র ওাঁর মর্নর েঝরবতেন হর্ত োর্র। 
  
রতামার কর্াবাতো শুনর্ে রয রকউ মর্ন করর্ব–এই অঝর্র্সর মাঝেক তুঝম! িযাখ বাো, 
বযাোরো ঝনর়্ে রবঝশ ওস্তাঝি করর্ত হর্ব না। 
  
গরম হর়্ে েবাব ঝির়্ের্ে োওো, ভারী আমার মাঝেক হর়্ের্ে! বঝে অঝর্র্সর কােো 
রক কর্র শুঝন? আঝম না র্াকর্ে…। 
  
ঝসাঁঝ়ি রভর্ে ততক্ষর্ে আঝম ঝনর্চ নামর্ত শুরু কর্রঝে। 
  
অর্নক ব়ি সীমানা সান্টা ররাসা রের্ের। আর্ে েন, বাগান,সুইঝমিংেুে আর ঝরো। খুব 
সুন্দর ভার্ব সাোর্না। ঐসব রিখর্ে আমার হা়ি-ঝেঝে জ্বর্ে যা়ে। 
  
আমার রচার্খ ে়িে োসার্ির িু’োর্শ গার্ের সাঝর। েনো এত ব়ি রয, রোর্ো রখো 
যা়ে। রু্র্ের বাগান রিখর্ে মন ভর্র ওর্ে, রর্ের বাহার্র।নুঝ়ি ঝবোর্না ের্র্ োাঁচ েো 
গাঝ়ি। সবর্চর়্ে রোে গাঝ়িো ররােস্-রর়্েস, অদু্ভত রর্ের। িু’েন ঝর্ঝেোইন-রিশী়ে 
ড্রাইভার গাঝ়ির ধুর্ো েঝরষ্কার করর্ে। রির্খ মর্ন হে এ কাে করা ওর্ির ধমেঝবরুদ্ধ। 
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বাঝ়িখানা রিখার মত। ঘর রর়্ের্ে চঝিশঝে। 
  
রগে ঝির়্ে অগ্রসর হও়োর সম়ে রচার্খ ের়্ি িুর্ো ের্ব োে এবিং হের্ি ঝবর্গাঝে়ো 
(এক ধরর্নর রু্র্ের গাে)। তারের মুর্খামুঝখ হই হুইের্চ়োর্র বসা একঝে রমর়্ের। 
আমার্ক রির্খ রমর়্েো অবাক হ়ে না। বরিং সন্ধানী িৃঝির্ত আমার্ক েরীে কর্র রয, 
আঝম অস্বঝস্ত রের োই। 
  
চঝিশ-োঁঝচশ হর্ব রমর়্েোর ব়েস। রোে-খাে রচহারা। েেুর্ির রযমন হ়ে অর্োৎ িু 
রচার্খর িৃঝি ঝববেে ও ঝিি। ওর চুে কাাঁর্ধর ওের ে়িার্না। ওর েরর্ন স্ন্যাক্স আর 
কাশ্মীর্রর ততরী রসার়্েোর। 
  
আঝম রমর়্েঝের ঝির্ক রহর্স তাকাই মার্ার েুঝে নাঝমর়্ে। রযন ওর্ক মুগ্ধ করর্বই এমন 
ভঝের্ত ওর ঝির্ক তাকাই। ওর মুর্খ হাঝস রনই। 
  
ইউঝনভাসোে সাঝভেস রর্র্ক আেঝন এর্সর্েন? 
  
েবার্ব বঝে, মযাডাম…হযাাঁ। 
  
আেনার সামর্নর িরো়ে আসা উঝচত হ়ে ঝন। যারা কাে কর্মের েনয আর্সন তার্ির 
ের্নয ডান ঝির্ক ের্বশ ের্। 
  
এই বর্ে রমর়্েঝে বইর়্ের ওের ঝুাঁর্ক ের়্ি, আবার আঝম সামর্নর িরোর ঝির্ক এঝগর়্ে 
যাই। 
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রমর়্েঝে ক়িা রচার্খ তাকা়ে, রকার্া়ে যার্েন? 
  
ঝমস কার্ে’ আঝম আেনার কর্া শুর্নঝে। সম়ে রের্ে বাঝ়িোর চারঝিক ঘুর্র রিখর্বা। 
  
আবার ঝমস কার্ে বইর়্ের ওের ঝুাঁর্কর্ে এবিং বের্ে আমার রকান কর্া ওর কার্ন 
যা়েঝন। েম্বা চুর্ে রের্ক ঝির়্ের্ে ওর মুখ। আহা রবচারী! 
  
োভ রনই এখার্ন ঝমঝেঝমঝে িাাঁঝ়ির়্ে। তাই আঝম সামর্নর ঝির্ক এঝগর়্ে যাই। 
  
খানসামা িরো খুর্ে রি়ে। িীঘেকা়ে রচহারা। রির্খ মর্ন হ়ে একেন অবসরোপ্ত 
রােনীঝতঝবি। ভাবভঝে রযন ধমেযাের্কর মত। রস োনা়ে রয, ঝমিঃ কার্ে আমার ের্নয 
অর্েক্ষা করর্েন। রস আমার্ক ঝনর়্ে অগ্রসর হ়ে। রি়োর্ে সাোন যুর্দ্ধর অস্ত্রশস্ত্র। 
অর্নক ওো নামা করার ের ঝমিঃ কার্র্ের ঘর। 
  
একেু অর্েক্ষা করুন সযার, ঝমিঃ কার্ের্ক আেনার কর্া োনাঝে। তারের হােকা োর়্ে 
রস ঘর্র েুর্ক যা়ে। 
  
*** 
  
ে়ে েক্ষ ঝমঝে়েন ডোর্রর োহাে রকাম্পানীর রেঝসর্ডন্ট। রে ফ্রাঙ্কঝেন কার্ে। রচহারা 
োাঁির্রে োইর্ের। রকান রকম েযাবোর্মা রনই। গার়্ের রে ররার্ি রোর্ ়িা। িু’রচাখ 
ঘন নীে, ওর ব়েস রযন ভুে কর্র েঞ্চাশ েুাঁর়্ের্ে! রিখর্ত রবশ শক্ত সমর্ে। 
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ঘর্র েুকর্ত েুকর্ত বঝে, ঝমিঃ কার্ে রিখর্েন, আঝম কতো কার্ের রোক হর্ত োঝর। 
  
আেঝনই কী মযাে়ে’ হোৎ ঝমিঃ কার্ে গর্েে ওর্েন। মর্ন হ়ে ওাঁর অধীর্ন যারা কাে কর্র 
তারাও ঝনঘোৎ চমর্ক উের্ব। 
  
মার্া নাঝ়ি,অর্েক্ষা কঝর, রকান কর্া বঝে না, োঝন ধনীবযঝক্তরা অর্নযর কর্া শুনর্ত 
ভােবার্স না। ওরা রমাঝহত র্ার্ক ঝনর্ের্ির কণ্ঠস্বর্র। 
  
ইউঝনভাসোে সাঝভেস রর্র্ক ঝনশ্চ়েই এর্সর্েন? ঝমিঃ কার্ে ঝনঝশ্চত হর্ত চান। 
  
ওাঁর িু রচার্খ সর্ন্দহ। ঝকেু বের্ত ঝগর়্ে হোৎ রর্র্ম যান। এবিং বাইর্রর ঝির্ক তাঝকর়্ে 
র্ার্কন। ব়ি মানুর্ষর খামর্খ়োেী আর ঝক। 
  
আেনার কার্ে ঝবস্তাঝরত োনর্ত চাই। 
  
ঝক ভার্ব আমার্ির েঝতষ্ঠান গর়্ি উর্ের্ে ঝনশ্চ়েই োনর্ত চাইর্বন বা আগ্রহী হর্বন। 
রক রযন বর্েঝেে, েক্ষেঝতরা কাে চান। রসই রোকো বর্েঝেে—“রয যত রবঝশ অর্ে 
ররােগার করর্ব, তার্ক তত রবঝশ রোর্কর ওের ঝনভের হর্ত হর্ব। যর্ার্ে কর্া বর্েঝেে 
রোকো।”আঝমে রর্র্ক যখন চর্ে আঝস আমার সামর্ন ঝকেুই ঝেে না। না রকান অর্ে, না 
উজ্জ্বে ভঝবষযৎ। ঝকন্তু রোকোর কর্া আমার মর্ন ঝেে। ঝক কঝর, এমন একো েঝতষ্ঠান 
গর়্ি তুের্বা, যার কাে হর্ব েক্ষেঝতর্ির রসবা করা। গর়্ি উেে ইউঝনভাসোে সাঝভেস-
যার েন্মঝিন আগামী সপ্তার্হ োেন করা হর্ব। বেঝেনা রয, আমার্ির েঝতষ্ঠান 
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োভেনক বযবসা করর্ে। এই সামানয কাে কমে আর অল্প-স্বল্প অর্র্ের সিংস্থান হ়ে। 
ঝকন্তু এই কার্ে অর্নক মো। 
  
আমার্ির েঝতষ্ঠান মর্েের্ির চাঝহিা অনুযা়েী রয রকান কার্ের ভার ঝনর়্ে র্ার্ক। 
রমার্ের ওের কােো রুঝচকর হও়ো িরকার। রযমন, রকউ যঝি ঝডর্ভাসে চা়ে–আমরা 
রেেো হই না। অর্বা সািা হাতী রোগা়ি করর্ত বর্েন–আমরা সানর্ন্দ রসই কার্ের 
ভার গ্রহে কঝর। আমার্ির েঝতষ্ঠান এ েযেন্ত ব্ল্যাক রমইোর, রনশােন্ন মানুষর্ক 
নেরবন্দীকর্র রাখা, োের্ির ভ্রমর্ের েভৃঝত নানা রকম কাে সার্র্েযর সর্ে কর্রর্ে। 
রকান মর্ের্ের কাে ঝনরাের্ি রাখা অনযতম েক্ষয। আর কার্ের রগােনী়েতা বো়ে 
রাঝখ। 
  
অর্নক ঝকেু বোর ের একেু র্াঝম। ঝমিঃ কার্ে বর্েন, হযাাঁ, বর্ের্েন, সব োঝন। এবার 
বর্েন, আেঝন বসুন। কী োনী়ে আেনার্ক রিব? 
  
রকান োনীর়্ের িরকার রনই, বর্সই োনাই। ঝমিঃ কার্ে কাে না ঝির়্ে োনী়ে ততরী 
কর্রন, একো গ্লাস এঝগর়্ে রিন, আর একঝে গ্লাস ঝনর্ের কার্ে রার্খন। 
  
আঝম বঝে আেনার রকান কার্ে োগর্ে খুঝশ হব। এবিং কােোর রগােনী়েতা রক্ষা করা 
হর্ব। 
  
আমার ঝির্ক তাঝকর়্ে ‘ঝমিঃ কার্ে,বর্েন ঝনঝশ্চত না হর্ে আেনার্ক ডাকতামনা। কােো 
আমার ের্ক্ষ স্বঝস্তকর ন়ে। 
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হোৎ ঝমিঃ কার্ে বর্েন, সব খুর্ে বোর আর্গ একো ঝেঝনষ রিখার্ত চাই। অদু্ভত 
আঝবষ্কার। আসুন আমার সর্ে। 
  
আমরা ের্বশ কঝর হেঘর্রর োর্শ আর একো ঘর্র। সুগন্ধ রের়্ে মর্ন হে, এ ঘর 
রকান স্ত্রীর্োর্কর। তাো়িা অনযানয ঝেঝনষ রির্খ তা মর্ন হে। ঝমিঃ কার্ে আেমাঝর খুর্ে 
একো সুযের্কস রবর করর্েন। রমর্ঝর ওের ঝতঝন রাখর্েন। 
  
‘খুর্ে রিখুন ঝক আর্ে’ ঝমিঃ কার্ে বর্েন। 
  
অদু্ভত ধরর্নর নানারকম ঝেঝনষ সুের্কস রখাোর ের আমার রচার্খ ে়িে। ঝসগার্রে 
রকস, অর্নক চাম়িার মাঝনবযাগ, কর়্েকো হীর্রর আিংঝে, ঝতন রো়িা রবখাপ্পা ধরর্নর 
েুর্তা, অর্নকগুঝে চামচ যার ওের ঝবঝভন্ন ররর্স্তারাাঁর নাম রেখা, েো ঝসগার্রে োইোর, 
অর্নকগুঝে রমাো, ঝতনর্ে কেম এবিং একঝে নগ্ন নারী মূঝতে। 
  
‘এসব ঝেঝনষ আেনার্ক রিখার্ত রচর়্েঝেোম’, ঝমিঃ কার্ে বর্েন। এখন আসুন আর্গর 
ঘর্র যাই। 
  
এবার রচ়োর্র বসার ের ঝমিঃ কার্ে েশ্ন কর্রন, মযাে়ে, ঝক মর্ন হে আেনার? 
  
রবখাপ্পা ধরর্নর েুর্তা আর চামচ না রিখর্ে অস্বাভাঝবক ঝকেু ভাবতাম না। রযমন 
রির্খঝে, তার্ত মর্ন হ়ে, চুঝর কর্র এমন রকান বাঝতকগ্রস্ত রোর্কর কাে? আমার তাই-
ই মর্ন হ়ে। 
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তাই মর্ন কঝর আঝমও। 
  
ঝমিঃ কার্ে ঝনিঃশ্বাস োর়্িন। 
  
যঝি রকান ই়োঝকের বযাোর না হ়ে… অবশয। আঝম বঝে। 
  
ঝবরক্ত গো়ে বর্েন ঝমিঃ কার্ে, উাঁহু, রকান ই়োঝকের বযাোর ন়ে। ঝবর়্ের ের স্ত্রীর সর্ে 
ঝবঝভন্ন বাঝ়ির্ত আমঝিত হর়্ে রগঝে। মূঝতে আনা হর়্ের্ে ঝমর্সস ঝসডনী রের্গর বাঝ়ি 
রর্র্ক। তার ঘর্র এই মূঝতে রির্খঝে৷ চামচগুঝে আনা হর়্ের্ে ররর্স্তারাাঁ রর্র্ক, অর্নকবার 
রগঝে। বুঝর্তই োরর্েন…বযাোরো রমার্েই ই়োঝকে ন়ে। 
  
এই কােো বুঝঝ আমার্ক করর্তই হর্ব? বুর্ঝঝে ঝমিঃ কার্ে। 
  
ঝেক তাই। 
  
আমরা অর্নকক্ষে চুেচাে র্াঝক তারের। কুাঁচর্কঝমিঃ কার্ে বের্ত র্ার্কন, বযাোরো 
আমার কার্ে অস্বঝস্তকর আঝবষ্কার। আসর্ে ঝকেুই োঝন না স্ত্রীর বযাোর্র। 
  
ঝমিঃ কার্ে একেু রর্র্ম আবার বর্েন, সযানফ্রাঝিসর্কার্ত একো রোশার্কর রিাকার্ন 
আমার স্ত্রী কাে করত। একো র্যাসান েযার্রর্ড ওর রিখা োই। কর়্েকঝির্নর মর্ধয 
আমার্ির ঝবর়্ে হ়ে। চার মাস আর্গর ঘেনা। ঝবর়্ে হর়্েঝেে রগাের্ন। এখন ঝবর়্ের 
বযাোরো অর্নর্কই োনর্ত রের্রর্ে। 
  
রগাের্ন ঝবর়্ে হর়্েঝেে রকন? 
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রমর়্ের ের্নয। রমর়্েো োগোর্ে ধরর্নর। নাোঝের্ক িারুে ভােবাসত ওর মা, র্র্ে 
নাোঝে শক ো়ে ওর মার মৃতুযর খবর শুর্ন। অঝনতা (আমার বতেমান স্ত্রী) বেে বরিং 
ঝবর়্েো আমরা। রগাের্নই কঝর। 
  
আেনার রমর়্ের সর্ে ধর্র ঝনর্ত োঝর, আেনার স্ত্রীর বঝনবনা রনই। 
  
যর্ার্ে আেনার অনুমান। রসো রকান সমসযা ন়ে। আঝম োনর্ত চাই রয, আমার স্ত্রীর 
চুঝরর বাঝতক আর্ে ঝকনা। 
  
রচাখ মুখ রির্খ মর্ন হ়ে, এঝিকো ঝমিঃ কার্ে রভর্ব রির্খন ঝন। 
  
রস রকম ইর্েও রনই। আমার স্ত্রীর্ক সহর্ে রবাকা বানার্না যা়ে না। 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক রকউ হ়ের্তা অসম্মান করার ের্নয এই কাে করর্ত োর্র। োঝন না, 
আেঝন রভর্বর্েন ঝকনা। আেমাঝরর্ত অের্ক্ষয এইসব ঝেঝনষ রাখা যা়ে। 
  
আমার ঝির্ক ঝমিঃ কার্ে ঝকেুক্ষে তাঝকর়্ে র্ার্কন। তারের বর্েন, রক করর্ত োর্র? 
আেনার কী মর্ন হ়ে? 
  
আেনার ভাে োনা উঝচত আমার রচর়্ে। আঝম সূে ধঝরর়্ে রিব আেনার্ক। এই রতা 
োনা রগে রয, স্ত্রীর সর্ে রমর়্ের বঝনবনা রনই। 
  
ররর্গ যান ঝমিঃ কার্ে, এ বযাোর্র রমর়্ের্ক োনর্বন না। 
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একেু শান্ত হও়োর সুর্যাগ ঝিোম ঝমিঃ কার্ের্ক। তারের েশ্ন, আেমাঝর খুের্ত রগর্েন 
রকন? ঝকেু আঝবষ্কার্রর েতযাশা়ে? 
  
আমার মর্ন হ়ে ঝমর্সস কার্ের্ক রকউ ব্ল্যাকর্মে করর্ে। তাই ঝেঝনষেে ঘাাঁোঘাাঁঝে 
কর্রঝে যঝি েমান োও়ো যা়ে। তখনই রচার্খ ের়্ির্ে সুযের্কসো। 
  
স্ত্রীর্ক রকন ব্ল্যাকর্মে করা হর্ে? কারেো কী? 
  
ঝমিঃ কার্ে বর্েন, ের্তযক মার্স স্ত্রীর্ক হাত খরচ ঝির়্ে র্াঝক ের়্োের্নর রবঝশ। ওর 
মা়োি়ো রনই খরর্চর। যাইর্হাক, গত কর়্েক মার্স রমাো অর্ঙ্কর অর্ে তুর্ের্ে বযাঙ্ক 
রর্র্ক। 
  
অর্র্ের েঝরমাে কী রকম? 
  
োাঁচ, িশ, ের্নর্রা হাোর ডোর। 
  
এই অর্ে ঝক কাউর্ক রিও়ো হর়্ের্ে? 
  
মার্া রনর়্ি ঝমিঃ কার্ে বর্েন, সব রব়োরার রচক। 
  
কী মর্ন হ়ে আেনার? রকউ ঝক চুঝর করর্ত রির্খর্ে..এবিং ব্ল্যাকর্মর্ের রচিা? 
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আেনার ধারো সম্ভব হর্ত োর্র,’ঝমিঃ কার্ে বর্েন। ঝমর্সস কার্ে যখন রকনাকাো়ে 
যার্বন, তখন নের রাখার বযবস্থা করুন। রকান রকম ঝার্মো বা কার কার সর্ে 
ওোবসা, সব োনার্বন। 
  
রকান সমসযাই ন়ে। আমার একেন বান্ধবী আর্ে তার্ক এ ধরর্নর কাে ঝির়্ে ঝনঝশ্চন্ত 
র্াকা যা়ে। বান্ধবীর নাম ডানা ঝেউইস। আেই োগার্না হর্ব। তাই চান রতা? 
  
সম্মঝত োনান ঝমিঃ কার্ে। 
  
কাে োনার্বা কার্ের েঝরকল্পনা। আমার ধারো, আেনার বাঝ়ির্ত ওরনা আসাই 
ভাে।বেুন রতা, রকার্া়ে আেনার সর্ে রস রিখা করর্ব? 
  
এযার্র্েঝেক িার্ব। মঝহোর্ির ঝবশ্রাম ঘর্রর সামর্ন আঝম র্াকর্বা। 
  
রচ়োর সঝরর়্ে আঝম উর্ে িাাঁ়িাই। বঝে, এবার আঝম চঝে। আর একো কর্া োনর্ত 
চাই। আঝম রয আেনার কার্ে ঝনযুক্ত এো রকউ না োনুক–এমন ঝক আেনার স্ত্রী বা 
কনযা, আেঝন ঝনশ্চ়েই রসোই চান। 
  
কারে আেনার কার্ে আসার আর্গ মুর্খামুঝখ হর়্েঝে আেনার রমর়্ের সর্ে। ঝমস কাযে 
োর্নন–আঝম ইউঝনভাসোে সাঝভেস রর্র্ক এর্সঝে। এই বাঝ়ির্ত ঝনশ্চ়েই রেঝের্র্ার্নর 
এক্সর্েনশন আর্ে। 
  
ঝমিঃ কার্ে সতকে িৃঝির্ত তাকান। 
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মযাে়ে, ঝেক আর্ে, আেঝন কার্ে রের্গ যান। রশষ েযেন্ত ঝক হ়ে, রিখা যাক। ঝমিঃ কার্ে 
বর্েন। 
  
আর্গর মত আঝম অসিংখয ের্র্র রগােকধাাঁধা রেঝরর়্ে সামর্নর িরো়ে রেৌঁর্ে যাই। 
খানসামার্ক ঝের্জ্ঞস কঝর, ঝমর্সস কার্ে বাঝ়ির্ত আর্েন? 
  
সযার, উঝন মর্ন হ়ে এখন সুইঝমিং েুর্ে…ওাঁর সর্ে রিখা করর্বন? 
  
“উাঁহু’ এত ব়ি ো়েগা়ে…ঝতনেন মানুর্ষর ের্ক্ষ হাঝরর়্ে যাও়ো…কী মর্ন হ়ে রতামার? 
  
এমন ের্শ্নর উের রিও়ো রবাধ হ়ে খানসামার ইর্ে ন়ে। িরো খুর্ে বর্ে, সযার, আে 
চমৎকার ঝিন! 
  
মর্ন হ়ে তাই। আঝম হাাঁোর সার্র্ ভাঝব ঝমস কার্ে ররাি রোহার্ে ঝকনা। বারান্দার ঝির্ক 
তাঝকর়্ে ওর রিখা োই না। 
  
যখন গাঝ়ি বারান্দার ঝির্ক এঝগর়্ে যাই, রচার্খ ের়্ি স্ন্ার্নর রোশার্ক োকা একঝে 
রমর়্ের্ক। বাঝ়ির রেেন ঝির্ক রস চর্ের্ে। েম্বা আর স্বেের্কশী। ওর রচার্খ রবের্রা়ো 
ভাব। মর্ন হ়ে সাতাশ রর্র্ক ঝতঝরর্শর মর্ধয হর্ব। ওর িু’রচাখ রবশ ব়ি ব়ি। 
  
েরস্পরর্ক আমরা কর়্েক মুহূতে েক্ষয কঝর। ওর োে রোাঁর্ে হাঝস। োঝননা এই হাঝস 
আমার উর্ের্শয ঝকনা। অর্বা অনয ঝকেু রভর্ব। রবশ রহসযম়ে হাঝস। 
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রমর়্েঝে েুর্ে যাবার সম়ে রোশার্কর ঝকেুো অিংশ খুর্ে যা়ে। এো ঝনশ্চ়ে ইোকৃত।ওর 
ঝর্গার রির্খ মানুর্ষর মার্া ঘুর্র যার্ব। 
  
রমর়্েঝে অর্নক িূর ঝগর়্ে ঝর্র্র তাকা়ে। রেনঝসে আাঁকা ভ্রূ রবাঁঝকর়্ে রস হার্স। 
সািংঘাঝতক হাঝস! 
  
*** 
  
িু’খানা ঘর ঝনর়্ে অঝকেড ঝবঝডিংর়্ের িশ তো়ে ইউঝনভাসোে সাঝভের্সর অঝর্স। শহর্রর 
ব়ি বাঝেঝেযক এোকা। অঝকেড ঝবঝডিংর়্ের রেের্নর গঝের্ত র্ার্ক উাঁচু ের্ির রোকর্ির 
গাঝ়ি। গঝের সব রশষ সীমা়ে ঝর্র্নগান োনশাো। 
  
ঝমিঃ কার্ে সিংোন্ত ঝবষ়ে োওোর সর্ে আর্োচনার ের আঝম োনশাোর উর্ের্শয রওনা 
হই। রযমন রভর্বঝে, অর্োৎ রিখর্ত রেোম ডানা ঝেউইস, এড রবঝন আর ডাক 
কারমানর্ক–একো রেঝবর্ের চারোর্শ বর্সর্ে। 
  
আঝম, কারমান, রবঝন, ডানা আমরা একসর্ে কাে কঝর। 
  
হযার্ো ঝডক। ওর োর্শ একো রচ়োর্র ডানা বর্ে, বর্স ে়ি। রকার্া়ে ঝের্ে সকার্ে? 
  
ডানা ঝেউইস চমৎকার, স্মােে রমর়্ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

15 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ওর োর্শ বর্স বঝে, রতামার ের্নয কাে ঝনর়্ে এর্সঝে। রবঝন এবিং কারমার্নর উর্ের্শয 
বঝে, এই রয বাোধর্নরা, রতামার্ির েুর্নযও অর্নক কাে রর়্ের্ে। এবার কার্ে মন 
ঝির্ত হর্ব। 
  
রবঝন বর্ে, রধৎ! কাে সারা রাত ব়ি ধকে রগর্ে…আমার্ির ররহাই িাও। 
  
কারমান বর্ে, আমার্ির কতগুঝে শুেকী রঘােকীর্ক ররর্স্তারাাঁ়ে ঝনর়্ে রযর্ত হর়্ের্ে।উিঃকী 
যার্েতাই কাে। 
  
কারমান িীঘেকা়ে, কার্ের ও সুিশেন। িাকে রগর্বর্ের মর্তা রগাাঁর্ ররর্খর্ে। রবঝন রবাঁর্ে 
ও– রমাো কার্ে েেু। 
  
অধধযে হর়্ে ডানা বর্ে, ঝডক, ওরা অেিার্ে শুধু আমার রেের্ন োগা ওর্ির কাে। 
  
আঝম বঝে, রকান মঝহোর সর্ে এরকম আচরে করা অনযা়ে। 
  
রবঝন বর্ে, ডানার সর্ে আমার রবার্নর মত সম্পকে। বর্ে রস ডানার মার্া়ে েুেীর ওের 
ব়ি হার্তর র্াবা ররর্খ না়ির্ত র্ার্ক। 
  
রবঝনর োর়্ে ডানা োঝর্ মার্র। রবঝন ররর্গ োঝর্র়্ে ওর্ে। কারমান রবঝনর গো রচর্ে 
ধর্র। বযস, ধস্তাধঝস্ত শুরু। রেঝবে,উর্ে গ্লাস চুরমার হ়ে। 
  
মার্ঝ মার্ঝই ওরা এরকম ঝগ়িা়ে রমর্ত ওর্ে। ডানা বর্ে, আমার রমাোর ঝর্র্ত ঝোঁর়্ি 
রগর্ে। উিঃ, রতামার্ির রয কর্ব বুঝদ্ধ হর্ব। 

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

16 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
রবঝন বর্ে, আঝম রতা োঝন ডানা রমাো়ে আো বযবহার কর্র। 
  
ডানা বর্ে, সাবধান। আর যঝি বাাঁিরার্মা কর..র্তামার গো রকর্ে রিব। 
  
রেঝবর্ে চাে়ি রমর্র বঝে, রতামরা যঝি আমার কর্া না রমর্ন…। 
  
ডানা বর্ে, ডাঝেেিং…রাগ কর না। এবার রতামার কার্ের কর্া বে। 
  
ডানার্ক বঝে, এযার্র্েঝেক িার্ব তুঝম ঝবর্কে ঝতনর্ে়ে ঝমিঃ কার্র্ের সর্ে রিখা করর্ব। 
রচাখ রখাো রাখর্ব। ঝমর্সস কার্র্ের রেের্ন আোর মত রের্গ র্াকর্ব। যঝি ঝমর্সস 
কার্ে রকান রিাকান রর্র্ক ঝকেু চুঝর কর্র….তার্ক তুঝম রক্ষা করর্ব। 
  
রবঝন হুইঝির গ্লাস ঝির্ত ঝির্ত বর্ে। ‘এই কার্ে মঝহো রিখর্ত রকমন?’ 
  
‘িারুে,…..খুব রসঝক্স।‘ 
  
কারমান বর্ে, ‘ডানার্ক সাহাযয করা আমার্ির িরকার। কী বে তুঝম? ডানা ঝক রকম 
রবাকা োইর্ের…।‘ 
  
ডানা উর্ে িাাঁঝ়ির়্ে বর্ে, ‘রতামার্ির মত আঝম বুেুনই। ঝডক, আঝম চঝে। এই িুর্োর্ক 
রবঝশ মি োন করর্ত ঝিও না।‘ 
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কারমান বর্ে, ‘ওই রমর়্েোর ের্নয আমরা ঝক না কর্রঝে। রবঝন, আমার ের্নয ঝকেু 
োনী়ে রাখ।‘ 
  
আঝম হুইঝির রবাতে রের্ন বঝে, ‘ব্ল্যাকর্মর্ের িৃঝির্কাে রর্র্ক রতামরা বযাোরো বুঝর্ত 
রচিা কর। রতামার্ির ঝবর্কর্ে কাে আর্ে, সিংযত হও়ো িরকার। একেন বুর়্িা 
মারঝেনর্ক ধরর্ত চা়ে। বুর়্িাোর েম্বা িাঝ়ি আর্ে। িযাখ বােু এ কােো়ে রের্গ রযর্ত 
োর।’ 
  
রবঝন বর্ে, ‘বুর়্িা রোক…রধৎ। রসঝক্স ধরর্নর রমর়্ে ন়ে রকন? ঝমর্সস কার্যের বযাোরো 
আমার্ির ওের রের়্ি িাও।‘ 
  
‘হ়েত রকান েরীর্ক খুের্ত রতামার্ির িরকার হর্ব।‘ 
  
রবঝন বর্ে, এই রয ঝডকর্ক রিখর্ো…বযাো এক নম্বর্রর বজ্জাত। তবুও ওর্ক ভােবার্স 
সবাই। ‘ 
  
. 
  
আঝম েযার্ের বারান্দা়ে বর্স ঝমিঃ কার্যের সর্ে রিখা হও়োর িুঝিন বার্ি ডানার 
ঝরর্োেেো আবার ে়িঝে। 
  
অঝনতা কার্র্ের চুঝর করার রকান েবেতা ডানার ঝরর্োর্েে োও়ো যা়েঝন। ঝবর্কর্ে 
রিাকার্ন ঝগর়্ে ঝকেু ঝেঝনষ িাম ঝির়্ে ঝকর্নর্ে ঝকেু বাঝক ররর্খর্ে। 
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একেন েেে বাকের্ের সর্ে অঝনতা কার্র্ের রগােন সাক্ষার্তর আঝবষ্কার। ওরা 
েরস্পর্রর সর্ে রীঝতমত অন্তরে। 
  
গেিা ঝচিংঝ়ির েনয ঝবখযাত একো ররর্স্তারাাঁ়ে ওরা ঝমঝেত হর়্ের্ে। শহর রর্র্ক কর়্েক 
মাইে িূর্র এই ররর্স্তারাাঁ়ে কখর্না কার্র্র বনু্ধ বান্ধবীরা যা়ে না। 
  
উইেশা়োর এর্ভঝনউর্ত বাকের্ে র্ার্ক একো কার্ের ততরীবািংর্োর্ত। বাকের্ে 
ঝর্ল্মোরর্ির মত চমৎকার রোশাক ের্র, োইসোর গাঝ়ি হাাঁকা়ে। সর্ন্দহভােন 
বযঝক্তর্ির মর্ধয বাকের্ে এক নম্বর। 
  
রর়্োরঝভউর কার্র্নাইে িার্বর মাঝেক রে বযাঝনোর হে িুনম্বর বযঝক্ত। গতকাে 
সন্ধযা়ে অঝনতা ো়ে সাতোর সম়ে নাইে িার্ব ঝগর়্ে বযাঝনোর্রর সর্ে রিখা করর্ত 
রচর়্ের্ে। অনীতা িার্ব ো়ে একঘণ্টা ঝেে। তারের রার্তর খাবার আর্গ সান্টা ররাসা 
রের্ে ঝর্র্র রগর্ে। 
  
বযাঝনোর োঝে়োত োইর্ের। নাইে িাব রর্র্ক েচুর অর্ে কামা়ে। েু়োর্খো চর্ে, 
এবিং েুঝের্শর সাহাযযও ো়ে। 
  
হোৎ রাত রসা়ো িশো নাগাি সমুদ্র তসকর্তর রাস্তা ধর্র একো গাঝ়ি এর্স আমার 
বািংর্োর কার্ের রগর্ের বাইর্র িাাঁ়িা়ে। অস্পি ভার্ব একেন স্ত্রীর্োকর্ক রিখর্ত োই। 
বসবার ঘর্রর আর্ো জ্বর্ে ওর্ে। অঝনতা কার্ে বারান্দা রেঝরর়্ে এঝগর়্ে এর্ো। োে 
রোাঁর্ের র্াাঁর্ক আধর্খাো হাঝস েরর্ন সন্ধযাকােীন রোশাক রো-কাে, যার র্র্ে শরীর্রর 
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ঝবর্শষ ঝবর্শষ অিংশ রচার্খ ের়্ি। ওর তাকাবার ভেী আমার্ক ো়ে ধরাশা়েী কর্র 
রতার্ে। 
  
অঝনতা বর্ে, ‘হযার্ো…আর কাউর্ক রিখঝে না…আেঝন ঝক একা র্ার্কন?’ 
  
ওর্ক রির্খ…ঝক বের্বা…সব রকমন রযন তাের্গাে োঝকর়্ে যা়ে। 
  
অঝনতা বর্ে, ‘ঝেক আর্ে..আেনার্ক আর ভাবর্ত হর্বনা। হা-হা-হা, ঝমস শারেকর্ক 
রধাাঁকা ঝির়্েঝে।‘ 
  
ঝকেু বোর আর্গই অঝনতা বসার ঘর্র ঝগর়্ে রচ়োর্র বর্স ে়িে। আঝমও ওর রেেন 
রেেন ঘর্র েুঝক। 
  
আমার মন আেন্ন ঝেে ঝকভার্ব ওর সর্ে রবাঝাে়িা করর্বা অর্চ অঝনতা রযন ঝবরক্ত 
না হ়ে। এখার্ন আসার কর্া শুনর্ে ঝমিঃ কার্ে ঝবরক্ত হর্বন। একর্া রের্নই অঝনতা 
এর্সর্ে রয এখন আঝম একা র্াকর্বা। 
  
আঝম বঝে, ঝমর্সস কার্ে আেঝন ঝক রকান ের়্োের্ন এর্সর্েন? 
  
অঝনতা বর্ে রকউ আমার গঝতঝবঝধর উের নের রাখুক রসো চাই না আঝম। কারেোও 
োনর্ত চাই। 
  
মর্ন মর্ন অবাক হই ডানার বযাোরো ঝকভার্ব োনর্ত োরে অনীতা? 
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আঝম েবাব ঝিোম, কারে োনর্ত চান? রবশ রতা ঝমিঃ কার্র্ের কার্ে োনর্বন। আর 
একো কর্া, এখার্ন আেনার আসা ঝমিঃ কার্ে েেন্দ কর্রন না। 
  
অঝনতা রহর্স বর্ে, ঝমিঃ কার্র্ের কর্া বের্বন না। উঝন আমার অর্নক ঝকেুই েেন্দ 
কর্রন না। একো ঝসগার্রে রির্বন? 
  
ঝসগার্রর্ের েযার্কেো এঝগর়্ে ঝির়্ে বঝে, এ সম়ে কাউর্ক আশা কঝরঝন। আঝম খুব 
বযস্ত। 
  
অনীতা বর্ে, আঝমও রবশীক্ষে বসর্বা না। এবার বেুন রতা, রমর়্েঝে আমার্ক রকন 
অনুসরে করর্ে? 
  
বেোম রতা, ঝমিঃ কার্ের্ক ঝেজ্ঞাসা করর্বন। 
  
আমার্ক রির্খ আেঝন খুঝশ হনঝন অর্চ সব েুরুষই আমার সাঝন্নধয চা়ে। যঝি োনী়ে 
চাই রির্বন না? 
  
আঝম রেঝবর্ে ঝগর়্ে রেগ ততরী কর্র অঝনতার ঝির্ক মর্ির গ্লাস এঝগর়্ে ঝিোম। 
  
অঝনতা হাঝস মুর্খ বর্ে, ধনযবাি। মর্ন হর্ে বাঝ়ির্ত আর রকউ রনই। 
  
ঝেকই বর্ের্েন, ঝকন্তু আেঝন আমার ঝেকানা রকার্া়ে রের্েন? 
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ও, আেনার গাঝ়ির্ত ইউঝনভাসোে সাঝভের্সস রেখা রিখোম। খানসামা আেনার নাম 
োনা়ে। রেঝের্র্ান রির্খ এখার্ন হাঝের হোম। 
  
আেঝন রিখঝে োইর্ভে ঝডর্েকঝেভর্ক হার মাঝনর়্ে রির্বন। 
  
আেঝন ঝক োইর্ভে ঝডর্েকঝেভ? 
  
 উাঁহু, রস রকম ঝকেু ন়ে। 
  
 বেুন রতা, ইউঝনভাসোে সাঝভের্সর আসে কাে ঝক? 
  
 ইউঝনভাসোে রয রকান আইনানুগ কাে গ্রহে কর্র। কােো অবশযই রুঝচকর হও়ো 
িরকার। 
  
রকান মঝহোর্ক অনুসরে করা রবাধ হ়ে রুঝচকর কাে? 
  
রসো মঝহোর উের ঝনভের কর্র। 
  
আমার স্বামী ঝক আমার ওের রগার়্েন্দাঝগঝর করর্ত আেনার্ক ঝনর়্োগ কর্রর্ে? 
  
আমার রসরকম ঝকেু মর্ন ে়ির্ে না। 
  
গ্লার্স একো চুমুক ঝির়্ে ঝমর্সস কার্ে ব়ি ব়ি রচাখ কর্র ঝের্জ্ঞস কর্র, ওই রমর়্েো 
আমার্ক ঝক েনয অনুসরে করর্ে? 
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আঝম একই েবাব ঝিোম। 
  
ঝমর্সস কার্ে অসঝহষু্ণ ভঝের্ত ঘর্রর চাঝরঝির্ক তাঝকর়্ে বর্ে, কােো়ে ঝনশ্চ়েই রবঝশ 
অর্ে আর্স না? 
  
আমার কার্ের কর্া বের্েন? 
  
হযাাঁ। রবঝশ অর্ে োন ঝক? 
  
োঝন না। রবঝশ অর্ে বযাোরো ঝক? হীর্র বযবহার করর্ত োঝর না ঝকন্তু যা োই, একেন 
রোশাক ঝবর্েতার রচর়্ে অর্নক রবঝশ। তাো়িা কার্ে অর্নক আনন্দ োই। 
  
ঝমর্সস কার্ে কঝেনভার্ব বর্ে, এক হাোর ডোর রের্ে ঝনশ্চ়েই আেঝন খুশী হর্বন…ঝক 
বর্েন? 
  
সুন্দরী ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে রবঝশক্ষে একা র্াকা ঝনরােি ন়ে বুর্ঝ আঝম উর্ে িাাঁঝ়ির়্ে 
বঝে। িুিঃঝখত, ঝমর্সস কার্ে….আমার হার্ত েরুরী কাে আর্ে। কােো়ে হ়েত খুব রবঝশ 
অর্ে আসর্ব না ঝকন্তু কাে হার্ত ঝনর্ে আঝম ঝবশ্বস্ত র্াঝক। আঝম মর্েের্ক রধাাঁকা ঝির্ত 
োঝর না। 
  
অঝনতা বর্ে, ঝেকই বর্ের্েন–আেনার কার্ে আমার আসা উঝচত হ়েঝন। ঝকন্তু আঝম ঝক 
ঝেঝমনযাে রয আমার রেের্ন রোক োঝগর়্ের্েন? আিঃ…কী সুন্দর রেগ বাঝনর়্ের্েন, আর 
একবার হর্ব না? 
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োনী়ে ততরী করর্ত আঝম যখন বযস্ত তখন ঝমর্সস কার্ে োর়্ের উের ো তুর্ে রি়ে, 
র্র্ে, িােেো হাাঁেুর ওের অর্নকো উর্ে যা়ে। 
  
োনী়ে ঝির্ত ঝির্ত বঝে, ো়ে হাাঁেুর ওের আেনার িােে উর্ে রগর্ে োণ্ডা োগর্ত োর্র। 
  
ঝমর্সস কার্ে রুি ভঝের্ত আমার ঝির্ক তাকা়ে। 
  
আঝম বঝে, আমার হার্ত এখন অর্নক কাে, ঝমর্সস কার্ে। 
  
কার্ের সম়ে কাে। আনন্দ করার সম়ে আনন্দ। আেনার ঝক সু্ফঝতে করর্ত ইর্ে হ়ে 
না? 
  
রকন করর্ব না? ঝকন্তু রকান মর্ের্ের স্ত্রীর সর্ে ন়ে। 
  
আঝম ঝমিঃ কার্র্ের রতা়োো কঝর না। আেনার্ক আমার ভাে োগর্ে। আমার োর্শ 
একেু বসুন। 
  
ঝনর্ের্ক সামর্ে ঝনর়্ে বঝে, উাঁহু..আে রার্ে ন়ে। এবার ঝকন্তু আেনার বাঝ়ি রর্রা 
িরকার। 
  
ঝমর্সস কার্ে আরাম রকিারা রের়্ি আমার কার্ে এর্স আমার বাহুর ওের একো হাত 
ররর্খ বর্ে, যাব…ঝনশ্চ়েই বাঝ়ি যাব। ঝকন্তু এখনও সম়ে হ়েঝন। আেঝন চাইর্ে আরও 
ঝকেুক্ষে র্াকর্ত োঝর। 
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ঝমর্সস কার্র্ের হার্ত আেগা চাে়ি রমর্র সহানুভূঝতর সর্ে বঝে, আেঝন র্াকর্েও আঝম 
ঝকন্তু আেনার্ক ঝকেু োনার্বা না। বরিং কার্ের্ক ঝেজ্ঞাসা করর্বন। এখন আঝম ঝবশ্রাম 
করর্বা, ি়ো কর্র বাঝ়ি যান। 
  
মুর্খর হাঝস না ঝনঝভর়্েই ঝমর্সস কার্ে বর্ে, আর একবার রভর্ব রিখুন’বর্েই আমার 
গো েঝ়ির়্ে ধর্র অেস্র চুমু রখর্ত োগে রস। 
  
মর্ন মর্ন ভাঝব ওর্ক সর্বর্গ িুর্র সঝরর়্ে রিও়ো উঝচত ঝকন্তু হোৎ রের োই ঝমর্সস 
কার্ের্ক েঝ়ির়্ে অেস্র চুম্বর্ন ওর মুখ ভর্র ঝিঝে।কখন রযন চুম্বর্নর মাধযর্ম আরাম 
রকিারা়ে বর্স েঝ়ি। ওর নরম স্তর্নর স্পশে োই। ঝকন্তু হোৎ ওর চাহনী রির্খ আঝম 
সর্বর্গ ঝমর্সস কার্ের্ক িূর্র রের্ে উর্ে িাাঁ়িাই। ঝনর্ের্ক সিংযত রাখার আোে রচিা 
কর্র হাাঁর্ার্ত হাাঁর্ার্ত বঝে, আেনার স্বামীর কাে রশষ হও়োর ের আবার আমরা এ 
রখো়ে রমর্ত উের্বা। এখন চেুন, আেনার্ক গাঝ়ির্ত তুর্ে ঝির়্ে আঝস। 
  
ঝেক আর্ে। যঝি ঝমিঃ কার্ে ঝডর্ভাসে চান-উঝন তাই োর্বন। ঝকন্তু আমার শতে অনুযা়েী। 
ওর্ক োনার্ত োর্রন, আমার গঝতঝবঝধর ওের নের ররর্খ োভ রনই। এত সহর্ে 
আমার্ক কাবু করা যার্ব না। 
  
ঝমর্সস কার্ে আবার বর্ে, শুধু অর্র্ের ের্নয ওর্ক ঝবর়্ে কর্রঝে। যঝি োনতাম রোকো 
এমন রবাকা–ওর অেযোপ্ত অর্েও আমার্ক ঝকনর্ত োরত না। উঝন রযন ওর অেিার্ে 
রমর়্ের ওের নের রার্খন। 
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হোৎ ঝমর্সস কার্ে রহর্স বর্ে, আর আেঝন? একো হাাঁিারাম! েুরুষ মানুর্ষর মত 
বযবহার করর্ত ঝশখুন। আিঃ….রের রের্েন না, আে আেঝন ঝক রোভনী়ে ঝেঝনষ 
হারার্েন। 
  
*** 
  
রাত ঝতনর্ে রবর্ে চার ঝমঝনে, রেঝের্র্ান বাের্তই আঝম ঝরঝসভার হার্ত ঝনোম, রক… 
মযাে়ে কর্া বের্ো? আঝম ঝমঝর্ন, েুঝেশ রহড রকা়োেোস রর্র্ক…অসমর়্ে ঝবরক্ত করার 
েনয িুিঃঝখত। রতামার েঝতষ্ঠার্ন রয ডানা রমর়্েঝে কাে কর্র তার একো হাতবযাগ 
োও়ো রগর্ে।…. 
  
িাাঁত মুখ ঝখাঁঝচর়্ে বেোম, শুধু এ কর্ার ের্নয তুঝম আমার্ক মাঝরার্ত রডর্ক তুর্েে? 
  
‘আহা, রার্গর ঝক আর্ে? ঝমস ঝেউর্সর বাঝ়ির্ত রেঝের্র্ার্ন রকান সা়িা োইঝন। তাো়িা 
বযাগো রযখার্ন োও়ো রগর্ে, রসখার্ন বাঝের উের রর্ক্তর ঝচহ্ন োও়ো রগর্ে। 
ঘেনাস্থর্ে আঝম এখুঝন রওনা হঝে, ভাবোম, খবর শুর্ন তুঝম হ়েত আমার সর্ে রযর্ত 
চাইর্ব। 
  
‘বযাগো রকার্া়ে োও়ো রগর্ে?’ ঝেক আর্ে— 
  
‘রতামার বািংর্ো রর্র্ক ো়ে এক মাইে িূর্র বাঝে়োঝ়ির কার্ে। যাও়োর ের্র্ রতামার্ক 
তুর্ে ঝনঝে ঝেক আর্ে।‘ 
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রোশাক েরা রশষ হর্তই গাঝ়ির শব্দ। একো গাঝ়ির্ত ঝমঝর্ন…মুঝনর্মে েরা আরও 
িুেন েুঝেশ। 
  
রোেখাে েুঝেশ অঝর্সার ঝমঝর্ন। সুিক্ষ আর ক়িা রমোর্ের–রবশ ঝকেুঝিন আমরা 
িুেন একসর্ে কাে কর্রঝে। ের়্োের্ন আমরা এর্ক অনযর্ক সাহাযয কঝর। রস আমার্ক 
রির্খ গাঝ়ির িরো খুর্ে রি়ে। 
  
ওর োর্শ বসর্তই ঝমঝর্ন বেে, ‘হ়েত আমার্ির ধারো ভুে হর্ত োর্র। রর্ক্তর 
বযাোরো হ়েত ঝকেুই না…ঝকন্তু আমার রোক যা বের্ে..তার্ত আমার্ির যাও়ো 
িরকার।‘ 
  
‘রতামার রোক এতরার্ে ওখার্ন ঝক করঝেে?’ 
  
‘ঝক আর, এধার-ওধার ঘুরঝেে। এ অঞ্চর্ে ওর়্েন েীডর্বোর নার্ম এক অদু্ভি োগো 
ধরর্নর রোক, রগাের্ন নর-নীরার েে়ে েীো েক্ষয কর্র। ঝকন্তু রোকো এমঝনর্ত শান্ত, 
একো মাঝে মারবারও ক্ষমতা তার রনই। 
  
ঝমঝর্ন েশ্ন কর্র, ‘ঝমস ঝেউইস রকান ঝবর্শষ কার্ে রবঝরর়্েঝেে কী? 
  
আঝম োঝন না।’ 
  
ঝমিঃ কার্র্ক আঝম কর্া ঝির়্েঝে সুতরািং যাই ঘেুক রকানমর্তই আঝম মর্ের্ের নাম 
েকাশ করর্বা না। 
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ড্রাইভার বর্ে, ‘আমরা এর্স রগঝে। রোকো বাঝে়োঝ়ির ের্ম োইন বর্েঝেে না?’ 
  
‘হযাাঁ। সাচে োইে রর্েে। চাঝরঝির্ক রঘারাও যার্ত সবঝকেু রিখর্ত োঝর।‘ 
  
তীব্র আর্ো়ে বাঝে়োঝ়ি স্পি হ়ে। ব়িই ঝনেেন ো়েগা, আমার্ির ডানঝির্ক সমুদ্র। 
আমরা গাঝ়ি রর্র্ক নাঝম। ড্রাইভারর্ক ঝমঝর্ন বর্ে, েযাক তুঝম এখার্ন র্াক। ঝচৎকার 
শুনর্ে তুঝম আমার্ির ঝির্ক সাচে োইে রর্ের্ব। 
  
ঝমঝর্ন আমার্ক একো েচে ঝির়্ে বেে, চে, আমরা খুাঁর্ে রিঝখ। হযাঝর, তুঝম ডান ঝির্ক 
যাও আমরা বাাঁঝির্ক যাব। 
  
হাাঁের্ত হাাঁের্ত বঝে, েীডর্বোরর্ক সর্ে আনর্ে কােো সহে রহাত। 
  
‘রোকো কী ভীতু তা তুঝম োন।ও োর্র্রর েুকর্রা ঝির়্ে ো়েগাোর্ক ঝচঝহ্নত কর্রর্ে-
খুাঁর্ে োও়ো মুঝিে হর্ব না।‘ 
  
ঝেক তাই, একর্শা গর্ের মর্ধযই আমরা ো়েগাো রেোম। ঝমঝর্ন ঝচৎকার করর্তই 
ড্রাইভার সাচে োইর্ের আর্ো রর্র্ে। বাঝে ো়েগা়ে ো়েগা়ে সমান করা হর়্ের্ে। োর়্ের 
রকান ঝচহ্ন রনই। োর্র্রর েুকর্রার সামর্ন োে রর্ক্তর িাগ। ডানা রমর়্েঝে চমৎকার, 
আমার্ির মর্ধয সুন্দর সম্পকে ঝেে। 
  
ঝমঝর্ন বর্ে, মর্ন হর্ে ঝকেুক্ষে আর্গও ওখার্ন রকউ ঝেে। ঝকন্তু োর়্ের ঝচহ্ন রনই? 
ঝডক, ওো ঝকন্তু রর্ক্তর িাগ। 
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‘হযাাঁ।। 
  
হযাঝর কার্ে এর্স বর্ে, হ়েত ঐ ঝির্ক ঝমস ঝেউইসর্ক োও়ো রযর্ত োর্র, একো ব়ি 
রঝাাঁর্ের ঝির্ক রিঝখর়্ে বর্ে। মর্ন হর্ে রকান ঝকেু রের্ন রনও়ো হর়্ের্ে। 
  
ঝমঝর্ন বর্ে, চে খুাঁর্ে রিখা যাক। ওরা এঝগর়্ে রঝাাঁর্ের মর্ধয খুাঁের্ত শুরু কর্র। 
আমার মার্া ঝঝমঝঝম করর্ত র্ার্ক। 
  
হোৎ ওরা রর্র্ম, ঝনচু হর়্ে ঝক রযন রিখর্ে। ওরা ঝমঝনে খার্নক রির্খ ঝমঝর্ন বর্ে 
‘ঝডক রশান, ঝমস ঝশউসর্ক রের়্েঝে।’ 
  
এঝগর়্ে ঝগর়্ে রিঝখ ঝচৎ হর়্ে ডানা শুর়্ে। ওর রচাখ মুখ, চুর্ে বাঝে। ডানা সমূ্পেে উেে। 
মার্ার খুঝে চূেে-ঝবচূেে। ডানার রচার্খ-মুর্খ ভীঝতর োে। 
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২. 
  
আঝম েুঝেশ রহড রকা়োেোর রর্র্ক ঝর্রোম ো়ে েো নাগাি। আমার ো রযন অবশ 
হর়্ে রগর্ে হাাঁের্ত োঝর না। 
  
ডানার্ক আনর্ত েুঝের্শর রোর্করা বযস্ত–রসই র্াাঁর্ক আঝম োওোর্ক রর্ান কর্রঝে। 
েুঝের্শর ওখান রর্র্ক রসাো আঝম োওোর কার্ে যাই। োওোর কণ্ঠস্বর্র েচণ্ড 
রবিনার ঝচহ্ন। আমরা সতকেতার সর্ে রেঝের্র্ার্ন কর্া বর্েঝে। 
  
ঝমঝর্ন আমার্ক অর্নক েশ্ন কর্রর্ে। আঝম ঝকেুর্তই ঝমিঃ কার্র্ের নাম উচ্চারে কঝরঝন। 
বর্েঝে, োঝন না রকন ডানার্ক হতযা করা হর়্ের্ে আর ডানা আমার হর়্ে রকান কাে 
কর্রঝন। 
  
অবশয ঝমঝর্ন বর্ের্ে, এ বযাোরো েুঝেশ কযার্েন ব্রাউনর্ক োনার্ত হর্ব। আমার্ক 
ো়ির্ত ঝমঝর্র্নর খুব একো ইর্ে ঝেে না। 
  
োওো িরো খুর্ে রি়ে। ওর ঝনখুাঁত রবশবাস রির্খ অবাক হই। 
  
‘এর্সা ঝডক। কঝর্ ততরী।‘ 
  
োওো িীঘেকা়ে, িুর্চাখ কো, কার্ে কর্মে খুব েেু। যুর্দ্ধর সম়ে একসর্ে কাে কর্রঝে। 
ইউঝনভাসোে সাঝভের্সস েঝতষ্ঠান গ়িার রেের্ন ওর ভূঝমকা অর্নক। োাঁচ বের অর্নক 
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কর্ি আমার্ির ঝিন রকর্ের্ে। ওর্ক আঝম কখনও রমর়্ে ঝহর্সর্ব েক্ষয কঝরঝন অর্চ ওর 
তিঝহক আকষেেও কম ন়ে। কাে ো়িা অনয রকানরকম িুবেেতার্ক োওো কখর্না েশ্র়ে 
রি়েঝন। 
  
‘োওো, এখন কঝর্ র্াক। তুঝম এখুঝন ডানার েযার্ে যাও। হ়েত ডানা ঝরর্োর্েের 
ডুঝির্কে কঝে ররর্খ রগর্ে। আঝম ঝমিঃ কার্র্র সর্ে রিখা করর্ত যাঝে।‘ 
  
‘অত বযস্ত হর়্োনা। আঝম ঝকেুক্ষে আর্গ ঝমিঃ কার্যের সর্ে রিখা কর্র ঝর্র্রঝে। আর 
এতক্ষর্ে ঝনশ্চ়েই রবঝন ডানার েযার্ে চর্ে রগর্ে।‘ 
  
‘োনতাম তুঝম এরকম ঝকেু করর্ব। ঝমিঃ কাযে কী রের্নঝের্েন?’ 
  
কঝর্ এঝগর়্ে ঝির়্ে োওো বর্ে, ‘ঝমিঃ কার্র্র্ক রডর্ক তুের্ত হর়্ের্ে।‘ 
  
োওো এক চামচ ব্রযাঝভ কার্ো কঝর্র সর্ে ঝমঝশর়্ে রি়ে। ওর ধারো হুইঝির রচর়্ে 
কার্ো কঝর্ িাঝন্তর্ক িূর কর্র রবশী। 
  
‘ঝডক, কী মমোঝন্তক…রবচারী ডানা…।’ 
  
‘মমোঝন্তক রতা বর্েই! তা ঝমিঃ কার্ কী বের্েন?’ 
  
‘োগর্ের মত কর্াবাতো আর আচরে। তুঝম ঝনশ্চ়েই বেঝন রয, ডানা ঝমিঃ কার্র্র হর়্ে 
কাে করর্ে?’ 
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‘মার্া খারাে। োঝন না, বযাোরো কতঝিন চাো র্াকর্ব। ঝমঝর্ন রতা আর বুদ্ধ ন়ে। 
অবশয কার্ে আর্েন, এই যা ভরসা।‘ 
  
োওো আমার্ক আর এক কাে কঝর্ ঝির়্ে বর্ে, রশষ েযেন্ত রগােন র্াকর্ব রতা? যঝি 
েুঝেশ োনর্ত োর্র, কাকে আমার্ির ঝনযুক্ত কর্রর্েন–আমার্ির বযবসার বার্রাো 
বাের্ব। আবার কার্ে শাঝসর়্ের্েন…যঝি আমরা মুখ খুঝে ঝমর্যা অঝভর্যার্গর অেরার্ধ 
আমার্ির ঝবরুর্দ্ধ রকস করর্বন। 
  
‘আমার্ির ঝনরােোর বযাোর্র ঝমিঃ কার্ে ঝবনু্দমাে ঝচঝন্তত নন–ঝক বে োওো?’ 
  
‘যা বর্ের্ে…ঝবের্ি ে়ির্ে ভদ্রর্োক ঝেঝের়্ে যার্বন।‘ 
  
‘তাাঁর্ক যখন কর্া ঝির়্েঝে আমার্ির রের্োবার রকান উো়ে রনই। তা বর্ে একো 
হতযার্ক রগােন করা…’ 
  
‘ঝডক, ডানার হতযার কারে ঝকেু অনুমান করর্ত োর?’ 
  
‘না, হ়েত ডানা রসই রোকোর ের্ক্ষ বাধা হর়্ে িাাঁঝ়ির়্েঝেে রয রোকো অঝনতার্ক 
ব্ল্যাকর্মে করর্ে। র্র্ে ডানার্ক সঝরর়্ে রি়ে।‘ 
  
ডানা ঝকভার্ব খুন হে? 
  
ের্নর্রা গে িূর রর্র্ক গুেী কর্র হতযা, ঝকন্তু বুঝর্ত োরঝে না, খুনী রকন ডানার 
রোশাক খুর্ে ঝনর়্ের্ে। 
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ঘর্রর মর্ধয ো়েচারী করর্ত করর্ত বঝে, োওো, রযভার্বই রহাক, এই খুনীর্ক ধরর্ত 
হর্ব। 
  
অর্োৎ আমার্ির ঝনেস্ব েদ্ধঝতর্ত চের্ত হর্ব। তাই না? 
  
হযাাঁ, তাই। খুনীর্ক না োও়ো েযেন্ত আমরা অনয রকান কাে হার্ত রনবনা। অবশয এ 
বযাোর্র ঝমিঃ কার্ের্ক ে়িার্না চের্ব না। 
  
োওো বর্ে, ঝমঝর্নর্ক ঝক ঝবশ্বাস করা যা়ে না? রতামার সর্ে সম্পকেো ভাে। হ়ের্তা 
ঝমিঃ কার্ের্ক রনের্র্য রাখর্ত রােী হর্ব। 
  
রতমন আশা করনা।ঝমঝর্ন এখন েুঝেশ কযার্েন ব্রান্ডনর্ক খুর্নর ঘেনা োনার্ব। আর 
ব্রান্ডন আমার্ির ঝক রচার্খ রির্খ তা ত োনই। েুঝেশর্ক োনার্ে ঝমিঃ কাকে ঝকেুর্তই 
বযাোরো সহয করর্বন না। আমার্ির রয উঝন ঝনর়্োগ কর্রর্েন তার রকান ঝকেুই েমাে 
রনই। 
  
যার্েতাই, যঝি েুঝেশ খুনীর সন্ধান ো়ে আর খুনী মুখ রখার্ে–তর্ব আমার্ির ির্া রর্া 
হর্ব। 
  
োঝন না, যা ঝকেু সূে সব আমার্ির হার্ত, তাই আমার্িরই েে খুের্ত হর্ব। তাো়িা 
এই খুর্নর সর্ে আমার্ির বযঝক্তগত স্বার্ে েঝ়িত। আমার্ির সহকমেীর্ক হতযা কর্র রকান 
খুনী োোর্ত োরর্ব না। 
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আমার্ির ের্ম েির্ক্ষে ঝক হর্ব? 
  
ের্র্ম ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে কর্া বের্বা। 
  
 োওো বর্ে, বযাোরো অত সহে ন়ে। ইঝতমর্ধযই ঝমর্সস কার্ে গা োকা ঝির়্ের্ে। 
  
রতামার ঝক তাই ধারো? 
  
ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে রিখা করর্ত রচর়্েঝেোম ঝকন্তু ঝমিঃ কার্ে রােী হনঝন। ঝতঝন 
োনার্েন, 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক শহর্রর বাইর্র সরাবার বযবস্থা কর্রর্েন। এতক্ষর্ে ঝমর্সস কার্ে গা 
োকা ঝির়্ের্েন। 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক খুাঁর্ে রবর করর্ত হর্ব। রস োর্ন, রক খুনী। 
  
ঝমিঃ কার্ে বর্ের্েন তার স্ত্রী ঝকেুই োর্ন না, আমরা তার স্ত্রীর্ক খুাঁর্ে বার করর্ে 
আমার্ির তকঝর়্েৎ ঝির্ত হর্ব। 
  
ঝমিঃ কার্ে যা খুঝশ বের্ত োর্রন। তার্ক আমার্ির খুাঁর্ে রবর করর্তই হর্ব। 
  
ঝডক, ব্ল্াকর্মইোরই রয খুনীতা সঝেক নাও হর্ত োর্র। হ়েত ঝমর্সস কার্ে তার রকান 
েে়েীর্ক সাহাযয করর্ে। 
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ঝমিঃ কার্র্ের রমর়্ের সর্েও কর্া বের্ত হর্ব। ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে রমর়্েোর সম্পকে 
আর্িৌ ভাে ন়ে। হ়েত রমর়্েো মুখ খুের্ত োর্র। 
  
রিখ রচিা কর্র। আর কার সর্ে রযাগার্যাগ করর্ব? 
  
রয রোকো ডানার বেু়ো খুাঁর্ে রের়্ের্ে…োঝন না ঝমঝর্র্নর মাধযর্ম রোকোর রকান খবর 
োও়ো যার্ব ঝকনা। েীডর্বোর রোকো আমার্ির হ়ের্তা রধাাঁকাও ঝির্ত োর্র। 
  
ওর্ক ঝকেু অর্ে ঝির্ে ওর মুখ বন্ধ করা রযর্ত োর্র। 
  
 রচিা করব। তারের আমার্ির বাকের্ের কর্া ভাবর্ত হর্ব। ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে ওর্ক 
কর়্েকবার রিখা রগর্ে। বাকের্ের অতীত সম্পর্কে োনর্ত হর্ব।হ়েত ওর কার্ে ঝকেু 
খবর োও়ো রযর্ত োর্র। 
  
োওো বর্ে, আঝম বের্বা বযাঝনোর হর্ো ব্ল্যাকর্মইোর। ওর মত শ়েতান আর রকউ 
রনই। ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে গত রার্তর আর্গ রিখা কর্রর্ে রকন? োনর্ত োরর্ে 
অর্নক েে খুর্ে যার্ব। 
  
একো ঝসগার্রে ধঝরর়্ে আঝম বঝে, বযাঝনোর্রর রেের্ন রবঝনর্ক োগার্বা। আর কারমান 
যার্ব ঝমর্সস কার্ের্ক খুাঁের্ত। ঝমর্সস কার্র্ের অতীত োনা িরকার। এখন যাব নাোেী 
কার্র্ের সর্ে রমাোকাত করর্ত। 
  
োওো বর্ে, ঝডক, খুব দ্রুত কাে করর্ত হর্ব। 
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হোৎ িরো়ে রোর শব্দ হও়োর্ত চমর্ক িাাঁঝ়ির়্ে বঝে, হ়েত েুঝেশ এর্সর্ে। 
  
োওো বর্ে, উাঁহু..েুঝেশ ন়ে। হ়েতত রবঝন, ওর্ক আসর্ত বর্েঝেোম। 
  
োওো িরো খুর্ে রবঝনর্ক ঝনর়্ে এর্ো। রবঝন বর্ে, রযভার্বই রহাক আমার্ির খুঝনর্ক 
খুাঁর্ে রবর করর্ত হর্ব। উিঃ, ডানার মত চমৎকার রমর়্ে ভাবর্ে…। 
  
ঝকেু খুাঁর্ে রের্ে? 
  
ঝনশ্চ়েই। ডানার ঝরর্োেে বই আর ওর রশষ ঝরর্োর্েের ডুঝির্কে কঝে। তাো়িা একো 
ঝেঝনষ রের়্েঝে। ঝেঝনষো ডানার ন়ে ঝকন্তু ডানার গঝির ঝনর্চ রের়্েঝে। 
  
অঝনতা কার্র্ের হীর্রর রনকর্েশ রবর কর্র আমার্ির রচার্খর সামর্ন রঘারা়ে। 
  
*** 
  
সকাে সার়্ি সাতো়ে আঝম আর রবঝন, ঝর্র্নগান ররর্স্তারাাঁ়ে েে খাবার রখর্ত যাই। 
কারমান আমার্ির েনয অর্েক্ষা করর্ে। 
  
একো রেঝবর্ে আমরা বঝস। রমাো ঝর্র্নগান কার্ে এর্ো ওর মুর্খ অসিংখয ভাো-রচারা 
িাগ। 
  
 ঝর্র্নগান রেঝবে মুের্ত মুের্ত বর্ে, সঝতযই ভাঝর মমোঝন্তক বযাোর। ঝমস ঝেউইর্সর 
মত চমৎকার রমর়্ের্ক…রক এমন নৃশিংস কাে করর্ত োর্র। 
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োঝন না, আমার্ির কঝর্ আর খাবার িাও। েেঝি। 
  
এখুঝন ঝিঝে, যঝি আেনার ের্নয ঝকেু করর্ত…। । 
  
ধনযবাি। ের়্োেন হর্ে োনার্বা। 
  
 ঝর্র্নগান রগর্ে, কারমান বর্ে, তুঝম কী ঝেক কর্রর্ো? 
  
েযাক, আমরা এই কার্ে ঝতনের্নই রনর্ম ে়ির্বা। তা়িাতাঝ়ি করর্ত হর্ব ঝমিঃ কার্ে 
রযন না োর্নন। 
  
কারমান বর্ে, ব্রান্ডন োনর্ে আমার্ির ঝবেি। ঝমিঃ কার্ক রিও়ো েঝতশ্রুঝত আমার্ির 
সমসযা রডর্ক আনর্ব। 
  
ঝমঝর্র্নর হার্ত রকান সূে রনই। আমার্ির দ্রুত কাে করর্ত হর্ব। সবর্চর়্ে অদু্ভত 
বযাোর–অঝনতার রনকর্েশ ডানার গঝির নীর্চ রকন? 
  
রবঝন বর্ে, আঝম ঘর্রর চাঝরঝির্ক খুাঁেঝেোম, ঝবোনা এর্োর্মর্ো ঝেে। উাঁচু করর্তই 
রনকর্েশো রিখোম। 
  
আঝম বঝে, কাে রার্ে ঝমর্সস কার্ে আমার কার্ে এর্সঝেে, তখন রনকর্েশো ওর গো়ে 
ঝেে। ডানার েযার্ে রনকর্েশো ঝকভার্ব রগে আমার্ির োনর্ত হর্ব। 
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খাবার রেঝবর্ে খাবার ঝির্ত ঝির্ত ঝর্র্নগাে বর্ে, আঝম রু্ে োোর্ত চাই। ঝমিঃ মযাে়ে, 
সমাঝধর সম়ে আমার্ক োনার্বন রতা? 
  
ঝর্র্নগান আরও ঝকেু বের্ত চাইর্ে রবঝন ওর্ক ঝনর্ের চরকা়ে রতে ঝির্ত বর্ে। 
  
আঝম রবঝনর্ক বঝে, ডানার হতযার সম়ে েযেন্ত গঝতঝবঝধর খবরও। ডানার রোশাক 
সম্পর্কে রকান ধারো আর্ে? 
  
খাবার ঝনর়্ে রবঝন েবাব রি়ে, ডানার আেমাঝর আঝম রঘাঁর্ে রির্খঝে। ওর েরর্ন নীে 
রকাে আর িােে। 
  
কারমান ঝনর্ের কার্ে কঝর্ রের্ে বর্ে, রনকর্েশোর বযবস্থা ঝক করর্ে, ঝডক? 
  
অঝর্র্সর আেমাঝরর্ত ররর্খ ঝির়্েঝে। ঝমিঃ কার্র্ের মুখ রখাোর্ত কার্ে োগর্ব। আে 
সকার্ে আঝম ওর সর্ে রিখা করর্ত যাঝে। 
  
আমার্ক কী করর্ত বে, ঝডক? 
  
েীডর্বোর্রর ওের নের রাখ। ঝমঝর্র্নর মর্ত রোকো োগোর্ে। যঝি ের়্োেন হ়ে, 
ঝকেু অর্র্ের রোভ রিখাও। খরর্চর েনয ঝচন্তা কর্রা না। কাে করা চাই। 
  
‘তাই হর্ব। মর্ন হ়ে রকার্াও ঝকেু একো গণ্ডর্গাে রর়্ের্ে। এখন েযেন্ত 
ব্ল্যাকর্মইোরর্ক ঝমর্সস কার্ে ঝতঝরশ হাোর ডোর ঝির়্ের্ে। ঝকন্তু ডানার্ক খুন করা হে 
রকন?’ 
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‘হ়েত ব্ল্যাকর্মইোর আর্রা অর্ে আিার়্ের ধান্দা়ে ঝেে। আর ডানা তখন বাধা হর়্ে 
িাাঁ়িাে।‘ 
  
ঝচন্তাঝিত হর়্ে বঝে, ‘হ়েত এই হতযার রেের্ন অনয রকান রহসয আর্ে। যঝি বাকের্ে 
আর অঝনতা রেঝমক রেঝমকা হ়ে এবিং তার্ির একসর্ে ঘুরর্ত রির্খ…হ়েত বাকের্ে খুন 
করর্ত োর্র।‘ 
  
কারমান বর্ে, ‘উাঁহু, ঝবশ্বাস হর্ে না। বাকের্ের অর্র্ের অভাব রনই। অঝনতা ইো 
করর্েই ঝমিঃ কার্ক ঝডর্ভাসে ঝির়্ে বাকেের্ক ঝবর়্ে করর্ত োর্র। সুতরািং অঝনতার্ক 
োবার ের্নয বাকের্ে খুন করর্ব রকন? আসর্ে ডানার হতযার সর্ে কার্র্ির রকান রকম 
সম্পকে রনই।‘ 
  
আঝম বঝে, ‘যীশুর রিাহাই। ডানার রকান শত্রু ঝেে না। রস রকন বাঝে়োঝ়ির্ত যার্ব–যঝি 
অঝনতার্ক অনুসরে না কর্র?’ 
  
রবঝন বর্ে, ‘ঝমর্সস কার্ে রয বাঝে়োঝ়ির্ত ঝগর়্েঝেে–তুঝম ঝক কর্র বের্ে?’ 
  
‘রাত সার়্ি িশো়ে ঝমর্সস কার্ে আমার কার্ে এর্সঝেে। আমার বািংর্ো রর্র্ক এক 
মাইে িূর্র ডানার্ক োও়ো যা়ে। হ়েত আমার সর্ে রিখা করার ের অঝনতা ঐখার্ন 
ব্ল্যাকর্মইোর্রর কার্ে যা়ে। অঝনতার অজ্ঞার্ত ডানা ঐ ো়েগা়ে যা়ে। ভ়ে োবার মত 
রমর়্ে রতা ডানা ন়ে?ডানার্ক রির্খ ব্ল্যাকর্মইোর্রর রমোে নি আর ডানার্ক হতযা।‘ 
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কারমান বর্ে, ‘অঝনতাও রতা ডানার্ক গুঝে করর্ত োর্র।‘ 
  
‘ের়্েন্ট োঁ়েতাঝির্শর মত ভারী বনু্দক চাোর্না রকান মঝহোর কমে ন়ে।‘ 
  
কারমান বর্ে, োঝন না। ডানা রনকর্েশ ঝনর়্ে ঝক করঝেে? বযাোর ঝক?’ 
  
‘ধর যঝি রকউ ডানার ঘর্র রনকর্েশো ররর্খ রি়ে। রবঝন খুাঁর্ে না রের্েও েুঝেশ ঝেকই 
রবর করর্তা। তারের েুঝেশ অঝনতার কার্ে রযত।‘ 
  
‘তাহর্ে কী নাোঝে কার্র্র কাে?’ 
  
‘হর্ত োর্র। রনকর্ের্শর কর্া শুর্নই আমার নাোঝের কর্া মর্ন হ়ে। অঝনতার্ক নাোঝে 
ঘৃো কর্র। অঝনতার্ক খুর্নর সর্ে ে়িার্না নাোঝের ের্ক্ষ অস্বাভাঝবক ঝকেু ন়ে।‘ 
  
রবঝন েঝতবাি কর্র, ‘ঝকন্তু ঝমর্সস কার্ে েেু…ডানার ঘর্র যাও়ো কী তার ের্ক্ষ সম্ভব? 
ডানার চার তো়ে রকান ঝের্ে রনই।’ 
  
‘হ়েত রস কাউর্ক কার্ে োঝগর়্ের্ে। রবঝন গত রার্ে এগারো রর্র্ক ঝতনর্ের মর্ধয 
কারা ডানার েযার্ে েুর্কর্ে-খবর নাও।’ 
  
কারমান বর্ে, ‘যঝি আমরা ঝমর্সস কার্র্ক খুাঁর্ে রবর করর্ত োঝর–যঝি ও মুখ রখার্ে, 
তার্ত আমার্ির অর্ধেক কাে এঝগর়্ে যার্ব।’ 
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‘আঝম ঝমিঃ কার্র্ের সর্ে কর্া বেব। হ়েত েীডর্বোর অঝনতা অর্বা খুনীর্ক রির্খর্ে, 
ওর সর্ে রিখা কর। রবঝন, ডানার েযার্ে আবার যাও, ঝকন্তু েুঝেশ সম্পর্কে হুাঁঝশ়োর। 
িুেুর্র এখার্ন রিখা হর্ব এবিং সব োনা যার্ব।‘ 
  
আমরা রয যার গাঝ়ির ঝির্ক এঝগর়্ে যাই। কারমান বর্ে, ‘ঝডক, এত সকার্ে কী 
কার্র্ের সর্ে রিখা করর্ত যার্ব?’ 
  
‘হযাাঁ…কার্ের্ক ঝচন্তা করার রবঝশ সম়ে ঝির্ত চাই না।‘ 
  
. 
  
একেন গাডের্ক সান্টা ররাসা রের্ে ের্বর্শর েধান র্ের্ক রিখা রগে। মুঝনর্মে 
েঝরঝহত গাডে, অল্প ব়েস, রিাহারা রচহারা। ওর ঝববেে সুন্দর মুর্খর ঝির্ক তাঝকর়্ে 
আমার ভাে োর্গ না। মর্ন হ়ে রোকরা রব়োরা োইর্ের। 
  
গাডে আমার্ক রিখর্ত রেে কর়্েক গে িূর্র গাঝ়ি র্ামার্ত। আঝম এর্স হােকা গো়ে 
বঝে, ‘গাঝ়ি চাঝের়্ে যাব, না রহাঁর্ে রযর্ত হর্ব?’ 
  
‘রকানোই ন়ে। রযমন এর্সর্েন রতমঝন গাঝ়ি ঝনর়্ে রকর্ে ে়ুিন।‘ 
  
‘আমার নাম মযাে়ে, যাও রতামার বসর্ক আর কর্া োনাও। তার সর্ে আমার েরুরী 
আর্োচনা আর্ে। 
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ধীর্র সুর্স্থ গাডে একো ঝসগার্রে ধরা়ে। িুর্চার্খ রযন বহু িূর্র হাঝরর়্ে যাও়োর িৃঝি, 
স্বপ্নম়ে হাঝস। 
  
‘বাঝ়ির্ত রকউ রনই। মযাক, রকর্ে ে়ি।‘ 
  
‘উাঁহু…েরুরী। বসর্ক বে…হ়ে আমার সর্ে রিখা করুক, ন়ে েুঝের্শর সর্ে।‘ 
  
গাডে বর্ে, ‘ঝমিঃ কার্ে এক ঘণ্টা আর্গ রবঝরর়্ে রগর্েন। রকার্া়ে রগর্েন আঝম োঝন না। 
এখন চেেে রকর্ে ের়্ি শাঝন্ত ঝিন।‘ 
  
আঝম সান্টা রবাসা রের্ের এক রকার্ে এর্স গাঝ়ি রঘারাই। গাঝ়ি এমন ো়েগা়ে র্ামাই 
রযখান রর্র্ক েধান র্েক রিখা যা়ে না। 
  
োর্ ঝির়্ে আে ঝর্ে উাঁচু রি়োে েের্ক নরম মাঝের্ত েঝ়ি। ো়ে নো বার্ে। 
চাঝরঝিকো একবার েরীে কর্র রিঝখ ঝমস কার্ে ন়েত অঝনতার রিখা রের্ত োঝর। 
  
আর্স্ত আর্স্ত হাাঁঝে, মার্ঝ মার্ঝ রেের্ন ঝর্র্র তাকাই গাডে রযন আমা়ে না রির্খ। 
  
ব়ি সুইঝমিং েুে রেঝরর়্ে যাই। একো ব়ি ররার্ডার্ডনড্রন রঝাাঁর্ের আ়িার্ে িাাঁঝ়ির়্ে 
বাঝ়ির ঝির্ক তাকাই। 
  
তারের আর্স্ত আর্স্ত বাঝ়ির্ত ঝগর়্ে রিঝখ ঝমস কার্ে হুইে রচ়োর্র বর্স সকার্ের খাবার 
খার্ে। তার মুর্খ অসহা়ে ঝবষার্ির ঝচহ্ন। 
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মার্া়ে েুেী নাঝমর়্ে আঝম বঝে, ‘হযার্ো…ঝচনর্ত োরর্েন? আমার নাম ঝডক মযাে়ে।‘ 
  
েুদ্ধ হর়্ে ঝমস কার্ে বর্ে, ‘আেঝন এখার্ন ঝক ের্নয এর্সর্েন?’ 
  
 ‘আেনার বাবার সর্ে েরুরী কাে ঝেে। তার সর্ে রিখা হর্ব কী? ঝমস কার্ে বেে, 
ঝমেস্ আেনার্ক রভতর্র েুকর্ত ঝিে? 
  
‘রগর্ের রের্েোর নাম ঝমেস্ নাঝক?’ 
  
‘আেঝন এখার্ন ঝকভার্ব এর্েন?’ 
  
‘রি়োে েের্ক এর্সঝে। আেনার বাবার সর্ে রিখা করর্ত চাই।‘ 
  
‘বাবা বাঝ়ির্ত রনই। আেঝন ঝক ি়ো কর্র চর্ে যার্বন?’ 
  
‘রবশ, তর্ব ঝমর্সস কার্র্র সর্ে রিখা করর্ত োঝর?’ 
  
‘িুিঃঝখত। ঝমর্সস কার্েও বাঝ়ির্ত রনই।’ 
  
‘ইস্ ঝক ঝবশ্রী বযাোর! ঝমর্সস কার্র্র রনকর্েশ আমার কার্েই র্াক।’ 
  
ঝমস কার্ে একেু রোর গো়ে বর্ে, ‘আেঝন রকন চর্ে যার্েন না?’ 
  
‘রনকর্েশো রর্রৎ ঝির্ত এর্সঝে। তা রকার্া়ে ঝমর্সস কার্র্র সর্ে রিখা হর্ব?’ 
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রস ঝচৎকার কর্র বর্ে, ‘রবঝরর়্ে যান।’ 
  
‘ঝমর্সস কার্র্ের ওের নের রাখার ের্নয আেনার বাবা আমার েঝতষ্ঠার্নর একঝে 
রমর়্ের্ক ঝনযুক্ত কর্রঝের্েন। রমর়্েঝে খুন হ়ে। ঝমর্সস কার্র্র রনকর্েশো রমর়্েঝের 
ঘর্র োও়ো যা়ে।‘ 
  
‘ঝমর্সস কার্র্ের বযাোর্র আমার রকান উৎসাহ রনই। আেঝন চর্ে যান।‘ 
  
‘ভাবোম আেঝন হ়েত উৎসাঝহত হর্ত োর্রন রয েুঝেশ রনকর্েশঝে খুাঁর্ে ো়েঝন। 
ঝমর্সস কার্র্র রখাাঁে রের্ে–তার্ক ঝচন্তার হাত রর্র্ক বাাঁচার্ত োঝর। 
  
ঝমস কার্র্র ভাবভঝে রির্খ আঝম ঝবিুযৎ গঝতর্ত ঘুর্র িাাঁ়িাই। হারামী রোকরা আমার 
রেের্ন িাাঁঝ়ির়্ে। রোকরা বর্ে, ‘এই রয বীরেুরুষ! আেনার্ক রকর্ে ে়ির্ত বর্েঝেোম, 
তাই না?’ 
  
ঝমস কার্ে বর্ে, ‘ওর্ক বাইর্র যাও়োর ের্ রিঝখর়্ে িাও।’ 
  
‘মযাক, আমার সর্ে আসুন। রগে েযেন্ত আেনার্ক রেৌঁর্ে ঝির়্ে আঝস।’ 
  
ঝমস কার্ের্ক বঝে, রিখুন বার্ে বকবক কর্র আেনার্ক ঝবরক্ত করর্ত আঝসঝন। ঝমর্সস 
কার্র্র সর্ে রযাগার্যাগ করর্ে সমর়্ে ঝার্মো এ়িার্না যার্ব।‘ 
  
ঝমেস, ঝমঝি রহর্স বর্ে, ‘চেুন আর রিরী করর্বন না।‘ 
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‘রিখুন, আেঝন…।’ কর্া রশষ না হর্তই ঝমের্সর ঘুঝষ আমার মুর্খ োর্গ। 
  
রর্ৎোর্না রোাঁে স্পশে কর্র বঝে, ‘রবশ চেুন, আেঝন শঝক্ত েরীক্ষা করর্ত চান রতা? 
তাই হর্ব।‘ 
  
ঝমেস্, কর়্েক হাত তর্ার্ত আমার রেের্ন এর্ো। রগর্ে রেৌঁর্ে আঝম ওর ের্নয 
অর্েক্ষা কঝর। বাাঁ হাত ঝির়্ে ওর ডান রচা়োর্ে ঘুঝষ চাোই।ঝমেস্ সর্র যা়ে। র্র্ে 
ঘুঝষো র্সর্ক যা়ে এবিং আঝম ওর কাোকাঝে এর্স েঝ়ি। ঝমেআমার্ক েরের োাঁচবার 
আঘাত কর্র। আমার ঝনিঃশ্বাস ঝনর্ত কি হ়ে, হাাঁেু রভর্ে ের়্ি। আবার ওর ডান হার্তর 
ঘুঝষ আমার রচা়োর্ে এর্স ে়িে। ঘুঝষ ন়ে রযন হাতুঝ়ির ঘা। িুর্চার্খ সর্ষে রু্ে রিঝখ। 
আর আমার সর্ে ে়ির্ত আসর্বন? আেনার। মত মানুষর্ির আর এখার্ন রিখর্ত চাই 
না। এখন ঝবর্ি়ে রহান। 
  
অস্পিভার্ব রিঝখ রক রযন আমার সামর্ন িাাঁঝ়ির়্ে। তারের বুর্ের োঝর্ সর্বর্গ আমার 
ঘার়্ির ওের রনর্ম এর্ো। 
  
*** 
  
বািংর্ো়ে রেৌঁর্ে রিঝখ একেন েুঝেশ রমাের সাইর্কর্ে বর্স আর্ে রস এঝগর়্ে এর্ো। 
  
ওই হারামী রোকরাোর্ক সান্টা ররাসা রেে রর্র্ক রর্রার ের্র্ শুধু গাোগাে ঝির়্েঝে। 
আমার ঝনর্ের ওের রোকরার রচর়্ে রবঝশ রাগ হঝের্ো। ঘার়্ি বুর্ের োঝর্…বযাোরো 
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ভাবর্ত োরঝেোম না। েুঝেশঝের্ক আঝম বঝে, কী চান? যা বোর তা়িাতাঝ়ি বর্ে রকর্ে 
ে়ুিন। 
  
কী হর়্ের্ে? রঘা়িার োঝর্ রখর়্ের্েন নাঝক? 
  
 বযার্ের সুর্র বঝে, রঘা়িা? আেঝন কী রভর্বর্েন…। 
  
যাক রগ, রহডর্কা়োেোর্র, কযার্েন সার্হব আেনার্ক ডাকর্েন। 
  
তার্ক বের্বন আমার অর্নক কাে আর্ে। ওাঁর মত রবাকার সর্ে বকবক করার সম়ে 
রনই আমার। 
  
কযার্েন সার্হব বর্ের্েন–রতমন হর্ে আেনার্ক কাাঁর্ধ তুর্ে ঝনর়্ে রযর্ত। রভর্ব রিখুন, 
ঝক করর্বন? 
  
আেনার সার্হব এভার্ব আমার সর্ে বযবহার করর্ত োর্রন না। 
  
শুনুন, কাে রার্তর খুর্নর বযাোর্র উঝন ঝকেু কর্া বের্ত চান। ঝার্মো না কর্র 
যাও়োই ভাে। 
  
রবশ, আমার গাঝ়ির্ত যার্বা, তর্ব আেঝন সাইর্রন বাঝের়্ে আর্গ আর্গ চেুন–আমার 
গাঝ়ি রেের্ন র্াকর্ব। 
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রবশ আ়িম্বর্রর সর্ে আমরা অগ্রসর হই। রহড রকা়োেোর্র রেৌঁোর্নার ের েুঝেশঝে 
বর্ে, রকমন োগে বেুন? 
  
চমৎকার, আবার কখনও আমরা এভার্ব আসর্বা। 
  
ঘর্র েুর্ক ঝমঝর্নর্ক রিঝখ ওর োে মুর্খ রকমন রযন উর্ের্গর ঝচহ্ন। 
  
 আঝম বঝে, হযার্ো ঝমঝর্ন, কী বযাোর? 
  
কযার্েন সার্হব রতামার সর্ে কর্া বের্ত চান। ওাঁর ধারো খুর্নর বযাোর্র তুঝম অর্নক 
ঝকেু োন। সুতরািং সাবধার্ন কর্া বের্ব। 
  
ঘরো রবশ ব়ি, চমৎকার সাোর্না। রমর্ঝর্ত েুরু গাঝেচা, রি়োর্ে ভযান গর্গর আাঁকা 
েঝব। 
  
েুঝেশ কযার্েন, ব়েস েঞ্চাশ, রবাঁর্ে রচহারা। মার্া়ে ঘন সািা চুে, িু রচার্খর িৃঝি স্বে। 
  
বসুন আেনার সর্ে েরুরী আর্োচনার িরকার। 
  
রচ়োর্র বর্স বঝে, ঝনশ্চ়েই আর্োচনা করর্বন। 
  
ব্রান্ডনর্ক এই ের্ম ভােভার্ব রিখার সুর্যাগ হ়ে। আমরা েরস্পরর্ক অদু্ভত ভঝের্ত 
েক্ষয কঝর। 
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ব্রান্ডন নাঝক ক়িা রমোর্ের েুঝেশ অঝর্সার। ওর অধীর্ন যারা কাে কর্র তারা ওাঁর্ক 
ভীষে ভ়ে কর্র। 
  
ব্রান্ডন েশ্ন কর্রন। কাে রার্ের খুর্নর বযাোর্র আেঝন ঝক োর্নন? 
  
ঝকেুই না। ঝমঝর্র্নর সর্ে আঝম যাই। তারের আমরা ঝমস ঝেউইর্সর রডডবঝড রিখর্ত 
োই। 
  
আেনার কী মর্ন হ়ে? 
  
মর্ন হ়ে ধষের্ের েনয ওর্ক খুন করা হর়্ের্ে। 
  
রমঝডকযাে ঝরর্োেে ঝকন্তু অনয কর্া বর্ে। রকান ধস্তাধঝস্ত বা আাঁচ়িার্নার ঝচহ্ন রনই। ডানা 
ঝেউইসর্ক গুঝে করার ের উেে করা হর়্ের্ে। আঝম োঝন না আেনার রকান কার্ে 
ঝগর়্েঝেে। তাই না? 
  
আঝম মার্া নাঝ়ি। 
  
 সুতরািং ডানার সম্পর্কে অনযর্ির রচর়্ে আেনার রবঝশ োনা উঝচত। 
  
হ়েত তাই। 
  
ওর রকান শত্রু ঝেে? 
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যতিূর োঝন–না। 
  
রকান রেঝমক? 
  
আমার োনা রনই। 
  
োনর্ত োরর্তন। 
  
ও কখনও তার রেঝমক সম্পর্কে আমার্ক ঝকেু বর্ে ঝন। 
  
রস ঐ সমর়্ে বাঝে়োঝ়ির কার্ে রকন ঝগর়্েঝেে অনুমান করর্ত োর্রন? 
  
রকান সমর়্ে? 
  
রাত সার়্ি বারো়ে। 
  
উাঁহু..আঝম োঝন না। 
  
ঝকন্তু আেনার বািংর্োর এক মাইর্ের মর্ধযই ডানা খুন হর়্ের্ে…যাও়োর আর্গ আেনার 
সর্ে রিখা কর্র ঝন? আশ্চযে! 
  
কযার্েন, আমরা একসর্ে কাে কর্রঝে ঝকন্তু একসর্ে ঝবোনা়ে কখর্না শুইঝন। 
  
আেঝন ঝক সঝেক বের্ত োর্রন? 
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এ সম্পর্কে আমার ভুে হ়ে না। 
  
কাে রাত সার়্ি এগারো রর্র্ক সার়্ি বার্রাোর মর্ধয আেঝন ঝক করঝের্েন? 
  
ঘুঝমর়্েঝেোম। 
  
গুঝের শব্দ রশার্নন ঝন? 
  
ঘুম বের্ত বুঝঝ, রষাে আনা ঘুম। 
  
 ব্রান্ডন রকমন রযন সর্ন্দর্হর িৃঝির্ত একবার ঝসগার্রর ঝির্ক তাকাে। 
  
কাে রার্ত আেনার সর্ে রকউ রিখা করর্ত এর্সঝেে? 
  
একঝে স্ত্রীর্োক এর্সঝেে যার এই খুর্নর সর্ে রকান সম্পকে রনই। না, ওর নাম বের্ত 
োরব না। 
  
ব্রান্ডন োনর্ত চান, স্ত্রীর্োকঝে স্বেের্কশী এবিং েম্বা ঝকনা। তারেরর্নকীসন্ধযাকােীন 
রোশাক ঝেে? 
  
ভাবর্েশহীন মুর্খ বঝে, উহ স্বেের্কশী ন়ে। 
  
ভারী গো়ে ব্রান্ডন বর্েন, ঝমঝর্নর্ক আেঝন োঝনর়্ের্ে রয ঝমস ঝেউইসআেনার হর়্ে 
রকান কাে করঝেে না কর্াো কী সতয? 
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 যঝি তাই বর্ে র্াঝক–রসর্ক্ষর্ে কর্াো সতয। 
  
তার রকান মার্ন রনই। আেনার মর্েের্ক আ়িার্ে ররর্খ রয ঝমর্র্য বের্েন না তার 
েমাে আর্ে। 
  
আেনার ধারো ঝেক ন়ে। 
  
ক়িা গো়ে ব্রান্ডন বর্ে, মযাে়ে, যঝি োনর্ত োঝর আেঝন মর্কেের্ক আ়িার্ে ররর্খর্েন–
সর্ে সর্ে আেনার েঝতষ্ঠান বন্ধ কর্র রিব। আর আেনার কাাঁর্ধ চাের্ব সাহাযযকারী 
ঝহর্সর্ব অঝভর্যাগ। 
  
রবশ, রতা আর্গ েমাে োন তারের রিখা যার্ব। 
  
মযাে়ে, আেঝন সুর্কৌশর্ে সব বযাোরো এঝ়ির়্ে যার্েন। আমার্ক রবাকা বানার্ত 
োরর্বন না। আেঝন একেন খুনীর্ক আ়িার্ে রাখর্েন। 
  
‘এো আেনার কল্পনা।‘ 
  
‘স্বেের্কশী ওই স্ত্রীর্োকঝে রক? যার্ক কাে রার্ে ডানার েযার্ে রিখা যা়ে! রক এই 
মঝহো?’ 
  
‘আঝম োঝন না।’ 
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‘স্ত্রীর্োকঝে রবশ ধনী। তার গো়ে একঝে মূেযবান রনকর্েশ ঝেে। স্ত্রীর্োকঝে রক?’ 
  
‘আঝম ঐ স্ত্রীর্োকঝে সম্পর্কে ঝকেুই োঝন না।‘ 
  
‘স্ত্রীর্োকঝে আেনার মর্েে, যার নাম আেঝন বের্ত চান না।‘ 
  
‘স্বাধীন রির্শ স্বাধীন মতবার্ি রকান বাধা রনই। 
  
‘আেঝন এখর্না সম়ে র্াকর্ত বুঝদ্ধমার্নর মর্তা বযবহার করুন। মর্ের্ের নাম বর্ে 
ঝনর্ের্ক েঝরষ্কার রাখুন। আেঝন ঝক রকান খুর্নর ঘেনার্ক চাো ঝির্ত োর্রন? বেুন, 
স্ত্রীর্োকঝে রক…আর ঝার্মো বা়িার্বন না।‘ 
  
‘আেঝন ঝনশ্চ়েই আশা কর্রন না শহর্রর রয সমস্ত স্ত্রীর্োর্করা হীর্রর রনকর্েশ ের্র, 
আঝম তার্ির ঝচঝন। আঝম িুিঃঝখত।‘ 
  
ব্রান্ডন কঝেন রচার্খ বর্েন, ‘এোই ঝক আেনার রশষ কর্া?’ 
  
‘তাই, কযার্েন, আেনার্ক সাহাযয করর্ত না োরা়ে আঝম আন্তঝরক িুিঃঝখত।‘ 
  
‘আেঝন ঝনর্ের্ক খুব বুঝদ্ধমান মর্ন কর্রন, তাই না? রিখা যার্ব। এখন রর্র্ক সাবধার্ন 
ো রর্ের্বন। আমার রোর্করা ঝকভার্ব মুখ রখাোর্ত হ়ে তা োর্ন।‘ 
  
িরোর ঝির্ক রযর্ত রযর্ত বঝে, ‘রিখা যার্ব। মর্ন রাখর্বন, একেন েুঝেশ কযার্েনর্ক 
তার েি রর্র্ক সরাবার আমারও অর্নক রাস্তা োনা আর্ে।‘ 
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ব্রান্ডর্নর িু’রচাখ জ্বর্ে ওর্ে, ‘একবার ভুে েির্ক্ষে হর্েই মযাে়ে–আেনার আর ঝনস্তার 
রনই।‘ 
  
‘যান যান…ঝনর্ের রকার্ের তকমা েঝরষ্কার করুন।’ বর্ে সশর্ব্দ িরো বন্ধ কর্র 
রবঝরর়্ে আঝস। 
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৩. 
  
ঝের্িে স্ট্রীর্ের একো ব্ল্র্ক ওোর্র্র ঝেমনাঝস়োম অঝকেড শহর্রর েূবে ঝির্ক। ওখার্ন 
রেৌঁের্ত ঝকেুক্ষে ক্ষ়ো োর্র্রর রাস্তা়ে হাাঁের্ত হ়ে। কার্ের সাইনর্বার্ডে রেখা…বঝক্সিং 
একার্ডঝম। মাঝেক ওোর্ গার। 
  
ঘর্রর মর্ধয রকমন রযন ঘার্মর গন্ধ। একো ঝরিংর্ক ঝঘর্র অর্নক রোক। ঝনর্গ্রাো 
অর্নকঝিন ওোর্র্র কার্ে আর্ে। কর়্েকেন বক্সার বাঝের বস্তা়ে ঘুঝষ মারর্ে। 
  
ওোর্র্র অঝর্স ঘর্রর ঝির্ক আঝম অগ্রসর হই! 
  
‘এই রয ঝডক!’ ঝভ়ি রের্ে রহরাড কাগর্ের েী়িা সািংবাঝিক হাগসন বের্ো। হাগসন 
েম্বা রচহারার মার্া়ে োর্কর আভাস। ‘কী বযাোর?’ 
  
‘ওোর্র্র রখাাঁর্ে এর্সঝে।‘ 
  
‘ওোর্র্ক অঝর্র্স োর্ব।‘ হাগসন আমার মুর্খর আহত স্থানঝে রির্খ বর্ে, ‘খুর্নর 
বযাোর্র নতুন রকান সিংবাি আর্ে কী? আঝম বােী ররর্খ বের্ত োঝর–এ কাে 
েীডর্বোর্রর। বযাো এক নম্বর্রর বজ্জাত। েুঝকর়্ে েুঝকর়্ে রমর়্ের্ির েক্ষয কর্র। 
একবার আমার্ক রীঝতমত ভ়ে…মর্ন কর্রঝেোম খচ্চরো রমর়্েোর স্বামী।‘ 
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রযর্ত রযর্ত বঝে, ‘খুনী, রয রকউ হর্ত োর্র। তুঝম বরিং েুঝের্শর ব়িকতোর্ক ঝের্জ্ঞস 
করর্ত োর।’ 
  
‘আর্র, রশান রশান…এত বযস্ততা ঝকর্সর! একো রমর়্ের্ক রিখর্ব? রমর়্েো রক বুঝর্ত 
োরঝে না।‘ 
  
হাগসর্নর কর্ামত তাকাই। রমর়্েোর মার্া়ে োে চুে, ব়ি ব়ি রচাখ। রমর়্েো তীক্ষ্ণ 
রচার্খ ঝন*র্গ্রা বক্সারর্ক রিখর্ে। 
  
আঝম বঝে, ‘হযাাঁ…একো আগুর্নর ঝশখা। রমর়্েোর্ক ঝের্জ্ঞস কর…আোে কর।‘ 
  
‘র্াক র্াক! রমর়্েো একো চাবুক। মর্ন হ়ে ওর রেের্ন েবরিস্ত রোক আর্ে।‘ 
  
রক রযন হাগসনর্ক ঝচৎকার কর্র ডার্ক আর রস এঝগর়্ে যা়ে। 
  
ওোর্র্র অঝর্র্স েুর্ক যাই। রেঝবর্ের উের অর্নকগুঝে রেঝের্র্ান। কার্েই রচ়োর্র 
বর্স যর্ির মত োইে করর্ে এক স্বেের্কশী মঝহো। 
  
ওোর্ একো রচ়োর রিঝখর়্ে বর্ে, ‘রকমন আর্ে ঝডক?’ 
  
ঝতনর্ে রেঝের্র্ান একসর্ে রবর্ে ওর্ে। ওোর্ রেঝের্র্ার্ন ঝচৎকার কর্র বর্ে, ‘আঝম 
এখন বযস্ত।‘ 
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ওোর্ আমার ঝির্ক ঝসগার্রর বাক্স এঝগর়্ে রি়ে, ‘তারের…হযাাঁ, রমর়্েোর খুর্নর বযাোর 
ের়্িঝে। িুিঃঝখত।‘ 
  
‘রমর়্েো খুব ভাে ঝেে। ওোর্ ঝমেস্ নার্ম রকান রোকরার্ক োন?’ 
  
‘হযাাঁ োঝন। রমর়্ের্ের্ের বযাোর্র না র্াকর্ে রোকরা বঝক্সিংর়্ে অর্নক উাঁচুর্ত উের্ত 
োরর্তা। ঝকন্তু ওই রমর়্ের্ের্ের বযাোর…েমাস আর্গ ঝমেস্ এখান রর্র্ক চর্ে যা়ে।‘ 
  
আঝম বঝে, ‘আমার সামানয ঝবর্রাধ হর়্েঝেে ওর সর্ে। িযাখ, রোকরা বুে ঝির়্ে ঝক 
অবস্থা কর্রর্ে।‘ 
  
‘হারামী এক নম্বর্রর!’ ওোর্ বর্ে,’বযাোরো ভুর্ে যাও। ঝমেস্ সািংঘাঝতক। ওর সর্ে 
রকন রতামার ঝবর্রাধ হর়্েঝেে?’ 
  
‘চাকরী গার্ডের…।’ 
  
ওোর্ ঝবস্ফাঝরত রচার্খ তাকা়ে, ‘ঝকন্তু ওর অর্র্ের অভাব রনই…মর্ন হর্ে অর্নযর কর্া 
তুঝম বের্ে। তাই মর্ন হ়ে ওর চাে-চেন রির্খ। ওর যা রোশাক। রযমন িামী গাঝ়ি 
বযবহার কর্র…ও র্ার্ক রর়্োরঝভউর্ত। উিঃ, ভাবা যা়ে।‘ 
  
বের্ত র্ার্ক ওোর্, ‘ঝমেস্ ঝকভার্ব এত অর্ে ো়ে।‘ 
  
‘রোকরা খুব ওস্তাি রমর়্ের্ির বশ করর্ত।‘ 
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‘ধনযবাি ওোর্। রোকরার্ক আঝম একঝিন উঝচত ঝশক্ষা রিব।‘ 
  
গম্ভীর মুর্খ ওোর্ বর্ে, ‘রোকরা খুব দ্রুত মারর্ত োর্ন। যঝি ঝেক মত ওর্ক আঘাত 
করর্ত োর–মার্ন ঘুঝষর্ত রোর র্াকা চাই।‘ 
  
‘ওোর্, োে চুর্ের রমর়্েঝে রক? ওই রয বাইর্র, রচ়োর্র বর্স বঝক্সিং েযাকঝেস রিখর্ে, 
ওই রমর়্েঝে।‘ 
  
ওোর্ রহর্স বর্ে, ‘রগইে? রগইে রবাোস। আর্র, ওর্ক কর়্েক সপ্তাহ যাবৎ রিঝখঝন। 
কাইোর ঝমেস্ সম্পর্কে রমর়্েঝে অর্নক ঝকেু োর্ন। ঝমস রবাোস বঝক্সিং ঝনর়্ে োগে। 
ঝমেস্ বঝক্সিং রেঝনিং রনও়ো বন্ধ করর্ে–ঝমস ওর সর্ে সম্পকে রার্খ না। রমর়্েো বড্ড 
ক়িা ধার্তর।‘ 
  
‘ওোর্, ওর সর্ে আমার্ক একেু আোে কঝরর়্ে িাও।’ 
  
. 
  
ঝর্র্নগান ররর্স্তারাাঁ়ে িুেুর্র অসম্ভব ঝভ়ি র্ার্ক। ঝকন্তু বাগার্নর ঝির্ক ঝকেুো রঘরা 
ো়েগা়ে ঝর্র্নগার্নর ঝবর্শষ খাঝতর্রর রোকর্ির বসার বযবস্থা আর্ে। 
  
রবঝন আর কারমান িুর রর্র্ক আমার্ক ইশারা কর্র। রঘরা ো়েগা়ে আঝম ঝমস 
রবাোসর্ক ঝনর়্ে বঝস। ওরা আমার্ির সর্ে রযাগিান কর্ব ঝকন্তু ঝকেুো মাতাে মর্ন হ়ে। 
  
ঝমস রবাোসর্ক রির্খ ওরা িাাঁঝ়ির়্ে এর্ক অনযর্ক আাঁকর়্ি ধর্র। 
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ওর্ির রচ়োর্র বসার ইঝেত কর্র বঝে, ‘চুেচাে রচ়োর্র বস সুর্বাধ বাের্কর মত।‘ 
  
রবঝন কারমানর্ক বর্ে, ‘ঝডর্কর কাণ্ডো রিখর্ে! আমার্ির কেুর বের্ির মত খাোর্ে। 
আর ঝনর্ে রমর়্ের্ের্ে ঝনর়্ে মশগুে।‘ 
  
কারমান ঝমস রবাোসর্ক নত হর়্ে রসোম েুর্ক বর্ে, ‘মযাডাম, আমার্ির বনু্ধ ঝডক 
মযাে়ে রর্র্ক সাবধার্ন র্াকর্বন। ও যুবতী রমর়্ের্ির ঝচঝবর়্ে খা়ে। অর্নক রমর়্ের বাে 
ওর্ক খুাঁর্ে রব়িার্ে। আঝম কী আেনার্ক আেনার মার কার্ে রেৌঁর্ে রিব? 
  
রবঝন বর্ে, মযাডাম চেুন, আেনার্ক বাঝ়ি রেৌঁর্ে ঝিঝে। 
  
 ঝমস রবাোস আমার্ক বর্ে, ওরা ঝক সবসম়ে মাতাে র্ার্ক? 
  
ওর্ির কর্াবাতো এরকম। আসুন, েঝরচ়ে কঝরর়্ে ঝিই। এই রয েঝরেন্ন মাতােঝের নাম 
েযাক কারমান। আর অনযঝে এড রবঝন। ওরা চযািং়িা হর্েও ক্ষঝতকর ন়ে। এই রয 
বাোরা, ঝমস রবাোর্সর সর্ে েঝরঝচত হও। 
  
রবঝন বর্ে, ওর রচাখিুর্ো িারুে আর ওই ঘার়্ির নরম ভঝে…ভাবা যা়ে না। 
  
 কারমান উচ্ছ্বার্সর আর্বর্গ গ়িগ়ি কর্র একঝে কঝবতা বর্ে যা়ে। 
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আমার্ির ের্নয রব়োরা খাবার ঝনর়্ে এে। কারমান রব়োরাঝের্ক আর্িশ রি়ে, এক 
রবাতে আইঝরশ ঝির়্ে যাও। ঝমস রবাোর্সর ঝির্ক ঝুাঁর্ক বর্ে, আেনার্ক ঝক মিযোন 
করর্ত অনুর্রাধ করর্ত োঝর? 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, রোকো োগে। ওরা কী সবসম়ে এ রকম বযবহার কর্র? 
  
অঝধকািংশ সম়ে। 
  
কারমান রবঝনর্ক বর্ে, ঝডর্কর ঝির্ক রচর়্ে িযাখ। মর্ন হর্ে বযাোর্ক রোর রধাোই 
ঝির়্ের্ে রকউ। 
  
রবঝন তীক্ষ্ণ রচার্খ আমার্ক রির্খ বর্ে, রক এমন করে? এই রমর়্েো ঝক? 
  
 বার্ে বকবক বন্ধ কর্র বর্সা, সব বেঝে। আঝম ঝমের্সর কর্া সব বঝে। 
  
রবঝন বর্ে, ঘার়্ি োঝর্ রখর়্ে রসই রকো আবার রঝসর়্ে বের্ত রতামার েজ্জা কর্র না। 
গুে ঝিে না রতা? 
  
রবশ রতা, ঝমের্সর সর্ে আোে কঝরর়্ে রিব ঝমস রবাোস োর্ন ঝমেস্ রকমন মস্তান, 
এক সম়ে রসরা বক্সার ঝেে। 
  
রেেব কাাঁধ ঝাাঁঝকর়্ে রবাোস বর্ে, ঝমেস্ ভাে বক্সার হর্েও, গঝত দ্রুত হর্ে ওর্ক 
সহর্েই কাবু করা যা়ে। 
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উহ বযাোরো অত সহে ন়ে। ঝমেস্ ডান হার্ত ঘুঝষ মারর্ে তার ির্ারর্া। ঝমস 
রবাোস আমার্ির সাহাযয করর্ব। অেরাধতত্ত্ব সম্পর্কে ওর খুব উৎসাহ। 
  
রবঝন রবাোর্সর ঝির্ক তাঝকর়্ে হাঝস মুর্খ বর্ে, আঝম আর আেঝন রার্তর ঝির্ক কাে 
করর্বা। আেনার অেরাধতত্ত্ব সম্পর্কে েবন্ধ আঝম ে়ির্বা। 
  
রব়োরার্ক আইঝরশ হুইঝি ঝির্ত বঝে। তারের রবঝন আর কারমার্নর ঝির্ক কমকর্র 
তাকাই; অর্নক হর়্ের্ে…এবার েযাবোর্মা বন্ধ কর্র কার্ের কর্া়ে আসা যাক। 
  
ঝমস রবাোস মি স্পশে কর্র না। রস োনা়ে রাত সাতোর আর্গ তার মিযোর্ন আনন্দ 
হ়ে না।  
  
গ্লার্স মি রের্ে বঝে, কারমান েীডর্বোর সম্পর্কে কী োনর্ে? 
  
েীডর্বোর্রর সর্ে রিখা কর্রঝে, ঝকন্তু রস আমার্ক ঝবর্শষ ঝকেু বর্ে ঝন। রোকো অদু্ভত 
ধরর্নর। বাঝে়োঝ়ির কার্ে ওর একো রোট্ট বাঝ়ি–োর্ি রেঝের্িাে ঝর্ে করা। 
ঝিনরার্তর অঝধকািংশ রস রেঝের্িার্ে িু রচাখ োঝগর়্ে ঝক রযন েক্ষয কর্র। 
  
আসে কর্া ঝকেু োনর্ত োরর্ে? 
  
রোকো অর্নক ঝকেু োর্ন। ওর গল্প এরকম মাে ধরা রিখার সম়ে নাঝক ওর নের্র 
ডানার হাত বযাগ আসর্তই োর্শ রর্ক্তর িাগ রির্খ েুঝের্শ খবর রি়ে এবিং োনা়ে 
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কাউর্ক রস রির্খঝন। আঝম অর্র্ের রোভ রিখার্ে ও বর্ে, ঝেক মর্ন রনই কাউর্ক 
রির্খর্ে ঝকনা। বযাোরো আর্রা ভাবর্ত চা়ে। 
  
এসব েীডর্বোর ঝমঝর্নর্ক োনা়ে ঝন? 
  
েুঝেশর্ক ও খুব ভ়ে ো়ে। মর্ন হ়ে ও রযন কী র্ঝন্দ আাঁের্ে। 
  
ভ্রু কুাঁচর্ক বঝে, হ়েত খুনীর্ক কো করার তার্ে আর্ে। তারের ব্ল্যাকর্মইে করার রচিা 
করর্ব। ওর্ক একেু ভ়ে রিখার্না িরকার। আঝম ঝনর্ে ওর সর্ে কর্া বের্বা যঝি কাে 
হ়ে। 
  
রিখর্ত োর রচিা কর্র। তর্ব ব্রান্ডনর্নর কর্া মর্ন ররখ। 
  
োঝন। আর ঝকেু বোর আর্ে? 
  
সান্টা ররাসা রের্ের সামর্ন ব়ি রের্োে োর্ম্পর কার্ে ঝগর়্েঝে। রভর্বঝে ঝমর্সস 
কার্র্ের রিখা োর্বা। যখন আঝম একেন রমকাঝনর্কর সর্ে কর্া বেঝেোম তখন ঝমিঃ 
কার্র্ের ঝর্ঝেোইন রিশী়ে ড্রাইভার হাঝের। োাঁচ োউর্ন্ডর ঝবঝনমর়্ে বযাো মুখ রখার্ে। 
বর্ে ঝমর্সস কার্ে েযাকাডে গাঝ়ি ঝনর়্ে উধাও হর়্ের্ে। 
  
কারমার্নর ঝির্ক তাঝকর়্ে বঝে, ঝমর্সস কার্ে বাঝ়ি রর্র্রঝন। 
  
ড্রাইভার তাই োনা়ে। 
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হু, রিখা যার্ে ঝমর্সস কার্ে খুর্নর ঘেনা োর্ন, তাই তা়িাতাঝ়ি আত্মর্গােন কর্রর্ে। 
  
কারমান বর্ে, আমারও তাই মর্ন হ়ে। অবশয েযাকাডে গাঝ়ির নম্বর েুর্ক ররর্খঝে। 
  
গাঝ়ির রখাাঁর্ে রের্গ ে়ি। িশ মাইর্ের মর্ধয সমস্ত রহার্েে, গযার্রে। রাস্তার োর্শ িাাঁ়ি 
করার্নানা গাঝ়ির ওের নের রাখ। 
  
ঝমস রবাোস বেে, নাইে িাবগুঝেও রখাাঁো িরকার। 
  
আঝম বঝে, ঝমস রবাোস ঝেক কর্া বর্ের্ে। ো এর্োঝের্ত রখাাঁো িরকার। রবঝনর্ক 
বঝে, তুঝম ঝক সকার্ে ওখার্ন ঝগর়্েঝের্ে? 
  
রবঝন বর্ে, ওখার্ন কাউর্ক রিঝখঝন। বযাঝনোরর্ক রির্খঝে ঝকন্তু ও আমার্ক রির্খঝন। 
  
কারমানর্ক বঝে, ো এর্োঝের ওের নের ররখ। ডানা ওখার্ন ঝগর়্েঝেে ঝকনা, েযাকাডে 
গাঝ়ি আর্ে ঝকনা আর অঝনতা কাকে আর্ে ঝকনা। 
  
রবঝন বর্ে, ঝডক, বার্ে বকর্ব না। 
  
আমার্ির স্বীকার করর্তই হর্ব খবর োও়োর ের্নয ঝমর্সস কার্ে আমার্ক এক হাোর 
ডোর ঝির্ত রচর়্েঝেে। আমার্ক েোর্ত োর্রঝন। আধ ঘণ্টা ের ডানার েযার্ে ঝমর্সস 
কার্ের্ক রিখা যা়ে। েরঝিন রভার্র ডানার গঝির ঝনর্চ একো বহু মূেযবান হীর্রর 
রনকর্েশ োও়ো যা়ে। ডানার্ক ঝমর্সস কার্ে মূেযবান ঝেঝনর্ষর রোভ রিঝখর়্ে কাবু 
কর্রর্ে… 
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রবঝন ররর্গ বর্ে, ঝডক, রতামার ধারো দ্রুত বিো়ে। একবার বের্ে ডানার েযার্ে ঝমস 
কার্ে রনকর্েশো ররর্খর্ে। আবার বেে অনয কর্াবযাোরো কী? 
  
রবঝন,োঝন আমার কর্া তুঝম েেন্দ করেনা, ঝকন্তু ঝমর্সস কার্ের্ক রবর করর্তই হর্ব। 
আমার ধারো হ়ে ো এর্োঝের্ত ন়ে বাকের্ের বাঝ়ির্ত ও আর্ে। শহর্র না র্াকর্ে 
অবশয অনয কর্া। আঝম বাকের্ের কার্ে যাব। রবঝন, তুঝম কার্ে রের্গ যাও। রযখার্ন 
ডানার বঝড োও়ো রগর্ে–রস ো়েগাো চর্ষ রর্েে। আর কারমান, তুঝম েযাকাডে গাঝ়ির 
রখাাঁে কর, েু মার ো এর্োঝের্ত। 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, ো এর্োঝের্ত আঝম রযর্ত োঝর। আঝম ওই িার্বর রমম্বার। 
  
অবাক হর়্ে বঝে, আেঝন রযর্ত চান? 
  
ওই িার্ব সাাঁতার কাের্ত রতা যার্বাই। চাঝরঝিকো একেুনের রিও়ো এমনঝক শক্ত 
বযাোর। 
  
রবঝন বর্ে, আিঃ, সাাঁতার্রর রোশার্ক আেনার্ক যা িারুে রিখার্ব। 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, ওই রোশাক ো়িাও আমার্ক সুন্দর রিখা়ে। আমার্ক গাঝ়ির বেেনা 
ঝিন। রিঝখ ঝকেু করর্ত োঝর ঝকনা। 
  
কারমান তার কার্ডের রেের্ন গাঝ়ির নম্বর, ও বেেনা ঝের্খ রি়ে। 
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সবাইর্ক কাাঁঝের়্ে ঝমস রবাোস চর্ে যা়ে। রবঝন বর্ে, আিঃ, কী একখানা…! 
  
 কারমান বর্ে, ঝডক, রমর়্েোর্ক রকার্া়ে রের্ে? 
  
েবার্ব বঝে, রমর়্েোর সম্পর্কে ঝকেুই োঝননা। ওোর্ েুগার রমর়্েোর সর্ে আোে 
কঝরর়্ে রি়ে। আমার ধারো রমর়্েোর্ক ঝির়্ে অর্নক কাে হর্ব। 
  
*** 
  
ডানার হতযাকারীর রচর়্ে আঝম রবঝশ ভাবঝে ঝমেস্ রোকরা সম্পর্কে। ঝকন্তু আমার উঝচত 
আর্গ ডানার খুনীর্ক রখাাঁো। 
  
তবুও ঝমেসর্ক ঝনর়্ে ভাবঝে। একো ওষুর্ধর রিাকার্ন েুর্ক রেঝের্র্ার্নর বই খুঝে। 
সহর্েই োই ঝমের্সর ঝেকানা িুর্শা োঁ়েঝেশ, বীচউড এর্ভঝনউ, রর়্োর ঝভউ ৩৪২৫৭। 
  
েযান্ড ররকডে অঝর্র্স যাই। িুর্শা োঁ়েঝেশ বীচউড এর্ভঝনউ ঝমস কার্ে এক বের আর্গ 
ঝকর্নর্ে। 
  
বািঃ, আঝবিার্রর আনর্ন্দ ঝনর্ের্ক হােকা োর্গ। ররােস বর়্েস গাঝ়িও কার্র্ির। হ়েত 
এসব ঘেনা ডানার হতযাকারীর সর্ে রকান সম্পকে রনই। হ়েত ঝমেস্ রগাো কার্ে 
র্যাঝমঝের্ক েতারো করর্ে। 
  
ডানার্ক খুন করা ঝমের্সর ের্ক্ষ অসম্ভব ন়ে। যঝি ঝমেসর্ক গযাস রচম্বার্র ঝনর়্ে রযর্ত 
োঝর… 
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এবার আঝম উইেশা়োর এর্ভঝনউর্ত বাকের্ের বাঝ়ি যাই। চাঝরঝির্ক দ্রুত তাঝকর়্ে গাঝ়ি 
রর্র্ক রনর্ম রগে রের্ে রভতর্র েুঝক। রবশ সুন্দর বাগান। েঞ্চাশ গে িূর্র েন। 
তারের সুন্দর রিাতো বাঝ়ি। বারান্দা ঝির়্ে উের্র উর্ে রগর্ে ঝসাঁঝ়ি। রিাতো়ে চারর্ে 
েযাে। সামর্নর িরোর কার্ে ঝগর়্ে কঝেিং রবে বাোই। রকান সা়িা না রের়্ে আবার 
বাোই। রের োই, বাঝ়ির্ত রকউ রনই। 
  
বাঝ়ির রভতর্র রোকা রমার্েই কিসাধয ন়ে। দ্রুত একবার বাঝ়ির রভতরো রিখর্ে হ়েত 
রকান সূে রের়্ে রযর্ত োঝর। ঝকন্তু গাঝ়ি রয রগর্ের বাইর্র। 
  
গাঝ়িোর্ক চাঝের়্ে রবশ ঝকেুো িূর্র একো গার্ের ঝনর্চ ররর্খ বাকের্ের বাঝ়ির্ত ঝর্র্র 
আঝস। েুঝরর সাহার্যয একো োনাো খুর্ে রভতর্র েুঝক। ঝনিঃশর্ব্দ চাঝরঝির্ক নের ররর্খ 
এঝগর়্ে যাই। (বসবার্সর)। 
  
ঘরো়ে েুরুর্ষর বসবার্সর ঝচহ্ন। বুর্না তরবাঝর আর োচীনকার্ের যুদ্ধাস্ত রি়োর্ে 
রশাঝভত। রেঝবর্ে নানা ধরর্ের মর্ির রবাতে। ঝসাঁঝ়ি রবর়্ে রিাতো়ে যাই। 
  
হ়েত বাকের্ে ঘুমুর্ে। কান রের্ত শুঝন উহ, শাস-েশ্বার্সর রকান শব্দ রনই। কার্েই 
একো ঘর। সাহর্সর সর্ে িরো খুঝে। 
  
একো েুরুষর্ির বার্রুম। োর্শর ঘর্র েুঝক। ব়ি ঝবোনা, িুের্নর রশাবার উের্যাগী। 
একো রড্রঝসিং রেঝবে, রোশার্কর আেমারী। 
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িরো রখাো ররর্খ ড্র়োর খুঝে। একো ঝকমর্ক েঝব রচার্খ ের়্ি। ঝমর্সস কার্র্ের গার়্ে 
রোশাক রনই বের্েই চর্ে। েঝবর ঝনর্চ রেখা ঝে়েতম ের্েের ের্নয ভােবাসাসহ 
অঝনতা। 
  
েঝবো এত ব়ি রয ের্কর্ে রোকার্না যার্ব না তাই রফ্রম রর্র্ক খুর্ে েঝবো উর্ো কঝর। 
রবার েযাম্প করা একো ঝেকানা : েুই, র্র্োগ্রার্ার, সযানফ্রানঝসসর্কা। 
  
েঝবো কর়্েক বের আর্গর। তখন ঝমর্সস কার্র্র রচহারা অর্নক সেীব ঝেে এখনকার 
মত রুক্ষ্মভাব ঝেে না। 
  
আিঃ, কী অেূবে সুর্যাগ আঝম নি কর্রঝে। ঝমর্সস কার্র্ের এরকম েঝব আর্গ রিখর্ে 
রসঝিন ঝনশ্চ়েই সা়িা ঝির্ত োরতাম। 
  
যর্াস্থার্ন েঝব ররর্খ রোশার্কর আেমাঝর ঘাাঁের্ত শুরু কঝর। অসিংখয সুযে, েুেী আর 
েুর্তার ে়িােঝ়ি। সে সঝরর়্ে আেমাঝরর রভতর্র উাঁঝক মাঝর। 
  
অতযন্ত েঝরঝচত নীে রকাে ও িােে রচার্খ ে়িে। রয রার্ে ডানা ঝনহত হ়ে, ওর েরর্ন 
ওই রোশাক ঝেে। তর্ব কী বাকের্ে…। 
  
একতো়ে োর়্ের শব্দ শুর্ন তা়িাতাঝ়ি রোশাক িুঝে বাঝন্ডে কর্র িরোর ঝির্ক েুর্ে 
যাই। ড্র়োর রখাোর শব্দ শুঝন। কাগে ওোর্নার শব্দ। চুঝেচুঝেবযােকঝনর্ত এর্স ঝনর্চর 
ঝির্ক তাকাই। 
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রেঝবর্ের সামর্ন ঝমেস্ িাাঁঝ়ির়্ে। আঝম তা়িাতাঝ়ি রশাবার ঘর্র ঝগর়্ে েঝবো ডানার 
রকার্ে আর িার্েের মর্ধয খুাঁর্ে ঝনর়্ে োনো খুর্ে বারান্দা়ে রবঝরর়্ে এোম। 
  
. 
  
ক়িা রচার্খ রমর়্েঝে আমার ঝির্ক তাঝকর়্ে। রবঝনর িৃঝির্ত আহত ঝবস্ম়ে। 
  
ঝেক ভুে সমর়্ে এর্স তুঝম আমার বার্রাো বাঝের়্ে িাও। 
  
বযাোরো ঝক রবঝন? রমর়্েোর ঝির্ক হাাঁ কর্র…েীবর্ন কখর্না রমর়্ে রিখঝন? 
  
রমর়্েোর্ক বেঝেোম ওর মত সুন্দরী আঝম রিঝখঝন। 
  
এই কী রতামার কার্ের নমুনা? যাকর্গ, এবার বে কতিূর অগ্রসর হর্ে? 
  
গাঝ়ির কার্ে চে। 
  
গতরার্ে ডানার্ক রির্খর্ে এমন কারুর রখাাঁে োইঝন। ঝকন্তু অঝনতা কার্ের্ক রির্খর্ে 
এমন িুের্নর সন্ধান রের়্েঝে। 
  
অঝনতা কার্ে? 
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হা। একেন েযাঝক্স ড্রাইভার বাঝে়োঝ়ি েযেন্ত অঝনতা কার্ের্ক ঝনর়্ে রগর্ে। ঝমর্সস 
কার্র্ের ভাবভঝে তার অনযরকম মর্ন হর়্েঝেে। আর্রা অদু্ভত রয এমন একো ঝনেেন 
ো়েগা়ে রনর্ম তার্ক অর্েক্ষা করর্ত বেে। 
  
তখন রাত কো হর্ব? 
  
 মধযরার্তর ের। 
  
অনয রোকঝে রক? 
  
একেন রের্ে। রস একেন মঝহোর্ক সন্ধযাকােীন রোশাক ের্র বাঝে়োঝ়ির ঝির্ক 
রযর্ত রির্খর্ে। মর্ন হর্ে যখন ডানার্ক গুঝে করা হ়ে রসখার্ন অঝনতা কার্ে উেঝস্থত 
ঝেে। হ়েত রকার্াও আ়িার্ে েুঝকর়্ে ঝেে। 
  
রবঝন ঝচন্তাঝিত মুর্খ বর্ে, সমস্ত েযাঝক্স ড্রাইভারর্ক ঝের্জ্ঞস কর্রঝে ঝকন্তু রকউ ডানার্ক 
রির্খ ঝন। 
  
গাঝ়ির রেের্নর ঝসে রর্র্ক ডানার রকাে আর িােে এর্ন বঝে, একবার তাঝকর়্ে িযাখ। 
  
রবঝনর রচাখ মুখ র্যাকার্শ হর়্ে ওর্ে, আশ্চযে! 
  
ডানার এই রোশাক বাকের্ের রোশার্কর আেমাঝরর্ত োও়ো রগর্ে। 
  
রবঝন বর্ে, মর্ন হ়ে তর্ব ডানার্ক বাকের্ে খুন কর্রর্ে। 
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োঝন না, রবঝন। সব সম়ে মর্ন হ়ে, ঝকেু একো রের়্েঝে। তারের অনযঝকেু আঝবষ্কার 
হ়ে। র্র্ে ের্ম ধারো বাঝতে হ়ে। এখন েীডর্বোর্রর কার্ে যাঝে। রবঝন, আমার 
সর্ে চে। 
  
গাঝ়ি রঘারার্ত রঘারার্ত বঝে, েীডর্বোর্রর সর্ে কর্া বর্ে আমরা অঝর্র্স যাব। এখন 
রর্র্ক সাবধান না হর্ে আমরা আর সঝেক ের্র্ রযর্ত োরর্বা না। 
  
রবঝন বর্ে, বাকের্ের বাঝ়ির্ত ঝমেস্ ঝক উর্ের্শয রযর্ত োর্র? 
  
োঝন না। তর্ব এর আর্গ আঝম না রগর্ে অঝনতা কার্র্ের েঝবো রেতাম না। আর 
সযানফ্রানঝসসর্কার্ত ঝগর়্ে রতামার্ক অঝনতা কার্চর অতীত রের্ন আসর্ত হর্ব। হ়েত 
ঝকেু িরকারী তর্য ঝমের্ত োর্র। 
  
আমার অর্বা েীডর্বোর্রর বাঝ়ির কার্ে গাঝ়ি র্ামাই। ডানার রোশাক আর অঝনতা 
কার্র্ের েঝব গাঝ়ির রেের্নই ররর্খ আমরা এঝগর়্ে যাই। 
  
হাাঁের্ত হাাঁের্ত বঝে, কাে রার্ে চাাঁর্ির আর্ো তীব্র ঝেে। েীডর্বোর রেঝের্িার্েহ়েত 
অর্নক ঝকেুই রির্খর্ে। 
  
রবঝন বেে, রোকোর্ক অর্র্ের রোভ রিখার্ত চাও নাঝক? 
  
 োঝন না। যঝি ঝেকমত কো করর্ত োঝর–হ়েত ঘুর্ষর ের়্োগ হর্ব না। 
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েীডর্বোর্রর রেঝবর্ের সামর্ন আমরা িাাঁ়িাই। চাঝরঝির্ক সুনসান। আমরা এঝগর়্ে 
োনো ঝির়্ে উাঁঝক মাঝর রশাবার ঘর্রর ঝির্ক। েুরর্না আসবাব। রেঝবর্ের ওের অসমাপ্ত 
খাবার। 
  
রবঝন িরো়ে কর়্েকবার আঘাত করর্ত িরো খুর্ে যা়ে। আমরা রনািংরা ঘর্র েুর্ক 
এঝিক ওঝিক তাকাই রকান শব্দ রনই। 
  
রবঝন বর্ে, বযাো হ়েত রেঝের্িার্ে রচাখ োঝগর়্ে নযািংর্ো রমর়্ের্ির স্ন্ান রির্খর্ে। 
  
চে, োর্ি যাই। 
  
মই রবর়্ে োর্ি উঝে। স্তব্ধ হর়্ে িাাঁঝ়ির়্ে আমরা ঝবরাে রেঝের্িার্ের ঝির্ক তাঝকর়্ে 
র্াঝক। োর্শই েীডর্বোর ঝচৎ হর়্ে শুর়্ে, ওর কোর্ের মাঝখার্ন একো গতে, েচুর 
রক্তক্ষরে হর়্ের্ে। । 
  
আমার বাহু িুহার্ত েঝ়ির়্ে রবঝন বর্ে, উিঃ ভাবা যা়ে না। 
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৪. 
  
আবো়ো ভাব অঝর্র্সর মর্ধয। োনাোর েিোনামার্না। আঝম ো়েচারী কঝর, েরর্নর 
েযার্কে আেগা, োই ঝের্ে। রচ়োর্র বসা োওোর রচহারা বরর্র্র মত োণ্ডা। 
  
েীডর্বোরর্ক মৃতাবস্থা়ে ঝকভার্ব রির্খঝে তার ঝববরে শুর্ন োওোর রযন ভাে োগঝেে 
না। 
  
আঝম বঝে, েীডর্বোর্রর বাঝ়ির সামর্ন গরান কর্ের ব়ি রঝাাঁে। রঝাাঁর্ের আ়িাে 
রর্র্কই খুনী গুঝে কর্রর্ে। আমরা তা়িাতাঝ়ি োঝের়্ে এর্সঝে, রকউ আমার্ির রির্খঝন। 
  
োওো ঝসগার্রে ধঝরর়্ে বর্ে, বযাোরো ভাে রেকর্ে না। যঝি আমরা কার্র্ের বযাোরো 
ব্রাক্তনর্ক োনতাম-েীডর্বোর খুন হত না। 
  
ঝক রহাত োঝন না। ঝনর্ের মৃতুয েীডর্বোর ঝনর্েই রডর্ক এর্নর্ে। ও খুনীর সর্ে ির 
কষাকঝষর্ত চর্ে ঝগর়্েঝেে। অর্ে রোভই ওর মৃতুযর কারে। 
  
হ়েত তাই। খবরো শুর্ন ব্রান্ডন উর্েঝেত হর্বন। ঝডক, আমার্ির অবস্থা ভাে ন়ে। 
এখন আমরা রকানঝির্ক অগ্রসর হব? 
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রবঝনর্ক সযানফ্রানঝসসর্কার্ত োঝের়্েঝে। অঝনতার খবর আনর্ত। খুর্নর ো়েগা়ে রয 
অঝনতা কার্ে উেঝস্থত ঝেে রস ঝবষর়্ে আঝম ঝনিঃসর্ন্দহ। এবার বাকের্ের সর্ে কর্া বো 
আমার কাে। 
  
বাকের্ের কার্ে ঝগর়্ে োভ রনই…ওর আেমাঝর রর্র্ক ডানার রোশাক আনার অর্ে ওর্ক 
সর্ন্দহমুক্ত করা। রস সবঝকেু অস্বীকার করর্ব। 
  
োঝন। ঝকন্তু রভর্বঝেোম ডানার রোশাকনতুন রকান তর্য রোগার্ব। রির্গর ঝিঝনর্ক 
ডানার রোশাক োঝের়্েঝে। ঝরর্োেে োও়োর ের রোশাক বাকের্ের আেমাঝরর্ত ররর্খ 
আসর্বা। 
  
কার্ে খুব ঝুাঁঝক। ডানার েযান্ট েুর্তা আর রমাোর হঝিশ রের্ে না? 
  
 হ়ের্তা রকার্াও েুকার্না আর্ে। ঝমেস্ এর্স যাও়ো়ে রবঝশ খুাঁের্ত োঝরঝন। 
  
তুঝম ঝক ঝমের্সর রডরা়ে হানা রির্ব নাঝক? 
  
হ়েত রিব, ঝকন্তু এখনই ন়ে। ঝমের্সর সর্ে খুর্নর হ়ের্তা রকান সম্পকে রনই। ঝনঝশ্চত 
না হও়ো েযেন্ত…। 
  
সমর়্ের েশ্নো আর্গ ভাবর্ত হর্ব। েুঝেশ ঝকেু করার আর্গই আমার্ির খুনীর্ক ধরা 
উঝচত। 
  
রিখা যাক, রির্গর ঝরর্োেে ঝক বর্ে? একবার ওর্ক রর্ান কর। 
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রিগর্ক রেঝের্র্ানকরর্ত োওো এঝগর়্ে যা়ে। আঝম অর্নক ঝকেুর্তই ঝবভ্রান্ত। ডানার্ক 
রকন উেে করা হর়্েঝেে? ওর্ক অঝনতা রকন রনকর্েশ ঝির়্েঝেে? 
  
োওো বর্ে, ঝডক, রির্গর সর্ে কর্া বে। 
  
ডানার রোশার্ক রক্ত অর্বা বাঝের রকান ঝচহ্ন রনই। রিগর্ক ধনযবাি োঝনর়্ে রর্ান 
রাঝখ। 
  
ঝকেু োও়ো যা়ে ঝন, মার্ন মৃতুযর সম়ে ডানার েরর্ন অনয রোশাক ঝেে। 
  
খুন করার আর্গ হ়েত ডানার্ক উেে করা হর়্ের্ে। 
  
রসর্ক্ষর্ে ডানার রোশার্ক বাঝের ঝচহ্ন োও়ো রযত। 
  
হ়েত গাঝ়ির মর্ধযই ডানার্ক উেে করা হর়্ের্ে। 
  
ঝকেু ভাবর্ত োরঝে না।বরিং বাকের্ের সর্ে আর্গ রিখা কঝর। কারমানর্ক সর্ে রনব। 
বাকের্ে হ়েত ঝার্মো করর্ত োর্র। 
  
িরোর ঝির্ক এঝগর়্ে যাও়োর সম়ে রেঝের্র্ান রবর্ে ওর্ে। 
  
োওো ধর্র বর্ে, ব্রান্ডন রতামার সর্ে রিখা করর্ত আসর্েন। 
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রযর্ত রযর্ত বঝে, ব্রান্ডনর্ক তুঝম সামোও। বের্ব আঝম রকার্া়ে রগঝে, তুঝম োন না। 
কাে সকার্ে রিখা হর্ব। 
  
*** 
  
গাঝ়ি গার্ের ঝনর্চ রাঝখ। ররঝের্স্ট্রশন কাডেো ের্কর্ে রোকাই। তারের ঝনর্চ রনর্ম বঝে, 
এখান রর্র্ক আমার্ির হাাঁের্ত হর্ব। 
  
কারমান অঝনোসর্ত্ত্ব রনর্ম বর্ে, উিঃ, কী গরম! ঝডক, বাকের্ে ঝক আমার্ির মি অর্ার 
করর্ব? 
  
ডানার রকাে আর িােে একো েযার্কর্ে বগর্ের ঝনর্চ ররর্খ হাাঁের্ত হাাঁের্ত বঝে, মর্ির 
বির্ে বাকের্ের তরবাঝরর আঘাত োর্ব। বাকের্ে মধযযুর্গর অস্ত্রাঝি সিংগ্রর্হ অতযন্ত 
উৎসাহী। 
  
তাই নাঝক? কখনও তরবাঝরর আঘাত ঝক ঝেঝনষ, োঝন না। 
  
ঝনিঃশর্ব্দ বাকের্ের রশাবার ঘর্র েুর্ক আেমাঝরর মর্ধয ডানার রোশাক ররর্খ ঝির্ত হর্ব। 
বাকের্ে যঝি বাগার্ন র্ার্ক-ওর্ক আর্োচনা়ে আের্ক রাখর্ব। ভাগয ভার্ো হর্ো বাকের্ে 
বাঝ়ির্ত রনই। 
  
বাকের্ে যঝি রতামার্ক হার্ত নার্ত ধরর্ত োর্র তাহর্ে সর্ে সর্ে েুঝেশ ডাকর্ব। 
অনঝধকার ের্বর্শর অঝভর্যার্গ ব্রান্ডনর্নর মুর্খামুঝখ হর্ত রকমন োগর্ব? 
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রেঝের্র্ান রর্র্ক বাকের্ের্ক িূর্র রাখর্ত হর্ব। তাই রতামার্ক সর্ে আনা। বাকের্ের 
সর্ে শক্ত হার্ত রমাকাঝবো করর্ত হর্ব। 
  
বাগার্ন রকউ রনই। বাঝ়ির ঝির্ক তাঝকর়্ে বঝে, বুঝর্ত োরঝে না, বাকের্ে রভর্গ ের়্ির্ে 
ঝকনা। 
  
কারমান বর্ে, আঝম আর্গ যাব। 
  
 ঝনশ্চ়েই। িরো়ে নক  কর। যঝি বাকের্ে র্ার্ক–ওর্ক বযস্ত রাখ। আঝম রসই র্াাঁর্ক 
রশাবার ঘর্র যাব। 
  
কারমান িরোর কর্ে ঝগর়্ে রবে েুশ কর্র। রকান সা়িা রনই। আবার রবে বাো়ে, 
তখন একঝে কণ্ঠস্বর রশানা যা়ে, বযোরো কী? 
  
সর্বর্গ ঘুর্র িাাঁঝ়ির়্ে রিঝখ আমার রেের্নিীঘেকা়ে সুিশেন রচহারার এক বযঝক্ত। এই 
ভদ্রর্োক রয েেে বাকের্ে রসো বুঝর্ত বাঝক রইে না। 
  
ঝমিঃ বাকের্ে ঝনশ্চ়েই আমার সামর্ন িাাঁঝ়ির়্ে আর্েন? 
  
হযা….কী বযাোর? 
  
ঝনর্ের েঝতষ্ঠার্নর কাডে এঝগর়্ে ঝিোম। বাকের্ে কাডেঝে ের়্ি রর্রৎ ঝির়্ে বর্ে, 
ধনযবাি। এই মুহূর্তে আেনার্ির েঝতষ্ঠার্নর সাহাযয আমার িরকার রনই। 
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কারমান এর্স িাাঁ়িার্ে বাকের্ে ওর্ক তীক্ষ্ণ রচার্খ েক্ষয কর্র। 
  
আমরা আেনার কার্ে অনয বযাোর্র এর্সঝে। একেন মর্কর্ের হর়্ে আমরা কাে করঝে 
যার স্ত্রী হর্েন আেনার বান্ধবী। এ বযাোর্র আেঝন হ়েত আমার্ির সাহাযয করর্ত 
োর্রন। 
  
খুব িুিঃঝখত, এখন আঝম বযস্ত। তাো়িা অেঝরঝচত রোকর্ির আঝম েেন্দ কঝর না। 
  
শুনুন ঝমিঃ বাকের্ে–েুঝেশর্ির রতা হার়্ি হার়্িই রচর্নন। বযঝক্ত মানুষর্ির েঝত ওর্ির 
রকান শ্রদ্ধা রনই। আমার্ির আর্ে। 
  
বাকের্ে ভ্রু কুাঁচর্ক, কী োনর্ত চান তা়িাতাঝ়ি বেুন। িুিঃঝখত, আমার্ির আর্োচনা়ে 
একেু সমর়্ের িরকার। চেুন বাঝ়ির রভতর্র বর্স কর্া বঝে। 
  
উিঃ, যীশুর রিাহাই। আেনারা আসুন আমার সর্ে…। 
  
বাকের্ে বসার ঘর্র েুর্ক গ্লার্স ঝকেুো হুইঝি রের্ে রসার্া়ে বর্স বর্ে, এবার যা বোর 
তা়িাতাঝ়ি বেুন। 
  
বাকের্ের রকার্ের ওের ডানার রোশাক ররর্খঝে, আেনার রোশার্কর আেমাঝরর্ত 
এগুঝে ঝকভার্ব এর্ো? 
  
ডানার রোশাক সর্ন্দর্হর রচার্খ রির্খ, মুর্খ ঝবস্মর়্ের অঝভবযঝক্ত। আমার ঝির্ক ঝস্থরভার্ব 
তাঝকর়্ে বর্ে, আবার বেুন রতা বযাোরো? 
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এই রোশাক আেনার আেমাঝরর্ত ঝকভার্ব এর্ো োনর্ত চাই। 
  
ডানার রোশাক রমর্ঝর ওের রর্র্ে বাকের্ে ইঝির গ্লার্স একো েম্বা চুমুক ঝির়্ে বর্ে, 
আেঝন কী মাতাে? না োগে? 
  
কর়্েক ঘণ্টা আর্গ এখার্ন এর্সঝেোম, বাঝ়ির্ত রকউ ঝেে না তখন। সুতরািং আঝম 
বাঝ়ির রভতর েুর্ক চাঝরঝিক রিঝখ। আেনার রশাবার ঘর্রর আেমাঝরর্ত ডানার রোশাক 
রির্খঝে। 
  
– তাই নাঝক? আবার ঝর্ঝরর়্ে এর্নর্েন। খুব চাোক রোক আেঝন। 
  
রর্ক্তর ঝচহ্ন েরীক্ষা করার ের্নয রোশাক ঝনর়্েঝেোম। 
  
রর্ক্তর ঝচহ্ন…বযাোরো কী? 
  
এই রোশাক ডানা ঝেউইর্সর। বাঝে়োঝ়ির্ত গত রার্ে রয রমর়্েঝে খুন হর়্ের্ে। 
  
কী োগর্ের মত আর্বাে-তার্বাে বকর্েন? 
  
োনর্ত চাই রয রমর়্েঝে কাে রার্ে খুন হর়্ের্ে এবিং যার্ক উেে অবস্থা়ে বাঝে়োঝ়ির 
কার্ে েুঝেশ আঝবষ্কার কর্র তার রোশাক আেনার আেমাঝরর্ত এর্ো ঝকভার্ব? 
  
োঝন না, োনর্ত চাই না। এবার এই রোশাক ঝনর়্ে ঝবর্ি়ে রহান। 
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আঝম োণ্ডা গো়ে বঝে, ডানা ঝেউইর্সর হতযার বযাোর্র আেঝন মুক্ত নন। আমার হার্ত 
সুঝনঝিেি েমাে আর্ে। ডানা ঝেউইস আমার েঝতষ্ঠার্নর একেন কমেী। ঝমর্সস কার্ের্ক 
অনুসরে করার সম়ে রস খুন হ়ে। 
  
েুদ্ধ কর্ণ্ঠ বাকের্ে বর্ে, কী বযাোর…আমার্ক ব্ল্যাকর্মে করর্ত চান বুঝঝ? 
  
উাঁহু, রসসব ন়ে। খুন হও়ো রমর়্েঝে আমার বান্ধবী।ওর হতযার তিন্ত আঝম করঝে। ওর 
রোশাক ঝকভার্ব এর্ো োনর্ত চাই। 
  
বাকের্ে উর্ে বর্ে, যাই বেুন আঝম ব্ল্যাকর্মর্ের গন্ধ োঝে।বরিং আঝম েুঝেশর্ক ডাঝক, 
ওর্ির কার্ে আেঝন েমাে িাঝখে করর্বন। 
  
বাকের্ে রেঝের্র্ার্নর ঝির্ক হাত বা়িা়ে। কারমান েস্তুত ঝেে। রস তার ঝোঁর়্ি 
রেঝের্র্ানো ঘর্রর রকার্ে ঝনর্ক্ষে কর্র। 
  
বাকের্ে এঝগর়্ে কারমার্নর মার্া়ে আঘাত কর্র।কারমান রেঝবর্ের ওের ঝেের্ক ের়্ি। 
আমার ঝির্ক রতর়্ি আসার আর্গই আঝম সর্োর্র বাকের্ের রচা়োর্ে ঘুঝষ মাঝর। 
বাকের্ের িু রচাখ উর্ে যা়ে। র্যাকার্শ হর়্ে রমর্ঝর ওের ের়্ি যা়ে। 
  
কারমান উর্ে িাাঁঝ়ির়্ে বর্ে, চমৎকার, এবার আমরা একেু হুইঝি োন করর্ত োঝর…ঝক 
বে ঝডক? 
  
ঝনর়্ে এর্সা। 
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কারমান ঝেকার কযাঝবর্নর্ের ঝির্ক ঝগর়্ে িুর্ো গ্লার্স হুইঝি রের্ে একো আমার্ক রি়ে। 
এক চুমুর্ক অর্ধেক খাঝে কঝর। বাকের্ের েনয ঝচন্তা হ়ে। রবচারী হ়েত ঝকেুই োর্ন না। 
  
আঝম বঝে, কারমান সাবধার্ন এর্গার্ত হর্ব। নইর্ে েুঝের্শর খপ্পর্র ে়ির্ব। 
  
কারমান বর্ে, অনযা়ে আমরা ঝকেুই কঝরঝন। বাকের্েই ের্র্ম মারামাঝর শুরু কর্র। ওর 
মুখ রর্র্ক কর্া রবর করর্তই হর্ব। 
  
কারমান ের্ের ঝােো রি়ে। বাকের্ে আর্স্ত আর্স্ত রচাখ কচর্ে ঝেেঝেে কর্র আমার্ির 
ঝির্ক তাকা়ে। 
  
কারমান বর্ে, অর্নক হর়্ের্ে। ঝমিঃ বাকের্ে, এবার উর্ে বসুন। আেনার সর্ে অর্নক 
কর্া আর্ে। আমার হার্তর ঝেঝনসো রিখুন আর বাহািুঝর রিখার্বন না। 
  
বাকের্ে উর্ে িাাঁ়িা়ে। তারের রসার্া়ে বসে। 
  
ঝসগার্রে ধঝরর়্ে বঝে, রগা়িা রর্র্ক শুরু করর্ে রকমন হ়ে? এবার বেুন, এই রোশাক 
আেমাঝরর্ত ঝক ভার্ব এর্ো? 
  
বাকের্ে একেু চুে রর্র্ক রখাঁঝকর়্ে ওর্ে, উিঃ কতবার বের্বা, আঝম বুঝর্ত োরঝে না 
আেনারা ঝক বের্েন। 
  
ওর কর্া আঝম ঝবশ্বাস করর্ত োরঝে না। 
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ঝেক আর্ে, সব খুর্ে বেঝে। ঝকেুঝিন আর্গ ঝমিঃ কার্ে আমার্ির ঝনযুক্ত কর্রন ওাঁর স্ত্রীর 
উের নের রাখার ের্নয। কারে োনার ের়্োেন রনই। ঝমর্সস কার্র্ের নের রাখার 
ের্নয ডানা .. ঝেউইসর্ক কার্ে োগাই। রস োনা়ে রয, ঝমর্সসকা আর আেঝন 
ঘঝনষ্ঠভার্ব চোর্র্রা করর্েন –এ খবর ঝমিঃ কার্ের্ক োনার্না হ়েঝন। গতরার্ে 
রেঝের্র্ার্ন সিংবাি শুর্ন ডানা ঝেউইস তার েযাে রের়্ি রবঝরর়্ে যা়ে। ের্র বাঝে়োঝ়ির 
কার্ে তার রডড বঝড আঝবষ্কার কর্র েুঝেশ। 
  
আমরা ঝমর্সস কার্ের্ক খুাঁর্ে রব়িাঝে। মর্ন হে রস হ়ের্তা এখার্ন েুঝকর়্ের্ে তাই 
এর্সঝেোম। তার্ক োইঝন ঝকন্তু ডানার রোশাক রের়্েঝে। যঝি আেঝন সর্ন্তাষেনক 
বযাখযানা ঝির্ত োর্রন–মর্ন করর্বা, আেঝন ডানার্ক খুন কর্রর্েন। কারে রস আেনার্ক 
আর ঝমর্সস কার্ের্ক ঘঝনষ্ঠভার্ব রমোর্মশা করর্ত রির্খর্ে। আমার কর্া এবার বুঝর্ত 
রের্রর্েন? 
  
আঝম ডানা ঝেউইস নার্ম রকান রমর়্ের্ক ঝচঝন না। তাো়িা, কাে রার্ে আঝম শহর্রর 
বাইর্র ঝেোম। এই ঝকেুক্ষে ঝর্র্রঝে। 
  
রকার্া়ে ঝের্েন আেঝন? 
  
েস এর্েের্স ঝগর়্েঝেোম। গতকাে ঝবর্কে োাঁচোর গাঝ়ির্ত ঝগর়্েঝেোম। ঝবশ্বাস না 
হ়ে। আমার গাঝ়ির্ত একো বযাগ আর্ে রিখুন। 
  
রকার্া়ে রাত কাঝের়্ের্েন? 
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একো রমর়্ের কার্ে ঝেোম। 
  
 কারমান একো রেঝিে এঝগর়্ে বর্ে, ঝমিঃ বাকের্ে, রমর়্েোর নাম ঝেকানা ঝের্খ ঝিে। 
  
তার ের়্োেন আর্ে ঝক? 
  
রমর়্েোর নাম ঝেকানা ঝির্ে আেনারই ভাে হর্ব। 
  
যার্েতাই বযাোর। আমার বান্ধবী ঝকঝে ঝহর্চনস। অযাোেের্মন্ট ৪৮৩৪ এসর্োঝর়ো 
রকােে। িার্রা়োন আমার্ক রির্খর্ে। োনশাোর ওর়্েোর, ঝের্ে চােক আমার কর্া 
বের্ব। ওখার্ন ো়েই যাই। আে রবো ঝতনর্ে েযেন্ত ওখার্ন ঝেোম। 
  
সবই বুঝোম। ঝকন্তু ঝকভার্ব আেনার আেমারীর্ত ডানার রোশাক োও়ো রগে। 
  
আমার আেমাঝরর্ত ঐ রোশাক ঝেে ঝবশ্বাসকঝরনা। আমার্ক ব্ল্যাকর্মে করার ের্নয 
আেনারা ষ়িযি করর্েন। 
  
উের্র ঝগর়্ে আমরা ডানার অন্তবোস আর েুর্তা খুাঁের্বা আেনার আেঝে আর্ে? 
  
ঝকভার্ব োনর্বা রয, ের্মবার এর্স আেঝন ওইগুর্ো রকার্াও েুঝকর়্ে ররর্খ যান ঝন। 
  
আমার্ির ঝবশ্বাস করর্ত হর্ব। ওের্র চেুন। 
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ঝতনের্ন ওের্র ঝগর়্ে খুাঁের্তই কারমান ডানার েুর্তাত বার্রুর্ম ো়ে। 
  
বাকের্ে বর্ে, হু…খুব কা়েিা। এবার বক্তবয কী? 
  
অর্নক খুাঁর্েও ডানার অন্তবোস োও়ো রগে না। 
  
আমরা বসবার ঘর্র এর্স ডানার রোশার্কর সর্ে েুর্তা ররর্খ ঝিোম। বাকের্ে গ্লার্স মি 
রের্ে আমার্ির রি়ে। মর্ন হ়ে ডানার মৃতুযর সর্ে বাকের্ের রকান সিংশ্রব রনই। 
  
অর্ধেক মি োন কর্র বাকের্ে বর্ে, এবার আর ঝক বের্বন? 
  
মর্ন হর্ে রকউ এখার্ন ডানার রোশাক আর েুর্তা ররর্খ রগর্ে। 
  
বাকের্ে বর্ে, রকান সর্ন্দহ রনই, ঝকন্তু রক এমন করর্ো? 
  
আমার ধারো খুনীর কাে। েুঝেশ এসব ঝেঝনস এখার্ন রের্ে এতক্ষর্ে আেঝন 
গারখানা়ে। 
  
হ়েত তাই। 
  
ঝমর্সস কার্ে আমার্ির সাহাযয করর্ত োর্রন। রকার্া়ে োব বের্ত োর্রন? 
  
বাকের্ে বর্ে, ঝতনঝিন আর্গ আমার ওর সর্ে রিখা হর়্ের্ে, একসর্ে ঝডনার রখর়্েঝে। 
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ওর সর্ে আেনার ঝকভার্ব েঝরচ়ে হ়ে? 
  
সমুর্দ্রর ধার্র আোে হ়ে। স্বামীর কার্ে রকান মো ো়েঝন ঝমর্সস কার্ে। 
  
কতঝিন রর্র্ক ঝমর্সস কার্ের্ক োর্নন? 
  
ো়ে িশঝিন। রমর়্েরা রস্বো়ে ধরা ঝির্ে, আঝম ঝক করর্ত োঝর?ঝমর্সসকার্ে ঝনর্েই 
আমার কার্ে এর্সর্ে। 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক ঝনর়্ে রকানরকর্ম অশাঝন্ত হর়্েঝেে ঝক? রযমন রকান রিাকার্ন 
গণ্ডর্গার্ের সৃঝি? কখনও ঝকেু আেনার হাঝরর়্ের্ে কী? 
  
আেঝন ঝক বের্ত চাইর্েন…ঝমর্সস কার্র্ের কী হাতোন অর্োৎ চুঝরর বাঝতক..’। 
  
আঝম সম্মঝত োনাই। 
  
তাই ঝমিঃ কার্ে তার স্ত্রী ওের নের…আঝম মর্ন কর্রঝে ঝডর্ভার্সের ের্নয উঝন েমাে 
খুাঁের্েন। ঝমর্সস কার্েও ঝডর্ভাসে রচর়্ের্ে। 
  
আেঝন ঝকন্তু ের্শ্নর েবাব রিনঝন। 
  
ঝমর্সস কার্র্ের ওই ধরর্ের আচরে রিঝখঝন আর আমার রকান ঝকেু রখা়ো যা়েঝন। 
  
 ঝমর্সস কার্ে কী আেনার্ক োঝনর়্ের্ে রয, তার ওের নের রাখা হর্ে? 
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ঝনশ্চ়েই। একো রমর়্ে নাঝক ওর ওের নের রাখর্ে। তাই আঝম ওর সর্ে রমোর্মশা 
বন্ধ কঝর। 
  
ঝকন্তু আমার্ির ঝবশ্বাস রকউ ঝমর্সস কার্ের্ক অর্ে আিার়্ের ের্নয ভ়ে রিখার্ে। ও ঝকেু 
বর্েঝন আেনার্ক? 
  
অবাক হর়্ে বাকের্ে বর্ে, উাঁহু, এো আমার কার্ে সমূ্পেে নতুন ঘেনা। অবশয রশষবার 
ঝমর্সস কার্ে আমার কার্ে ধার রচর়্েঝেে। 
  
কত? 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক হতাশ কর্রঝে। ঝববাঝহতা মঝহোর্ির আঝম ধার ঝিই না। 
  
 কখনও কী ঝমর্সস কার্ে রকান বযাঝনোর্রর কর্া উর্িখ কর্রর্ে? 
  
না। এ বযাোর্র বযাঝনোর ঝক েঝ়িত? 
  
বযাঝনোরর্ক আেঝন রচর্নন? 
  
ওর সর্ে ো এর্োঝে ররর্স্তারাাঁ়ে রিখা হর়্ের্ে। 
  
এখার্ন ঝমর্সস কার্ে ঝক রার্ে রর্র্কর্ে? 
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 বাকের্ে সতকে হর়্ে বর্ে, আঝম বের্বা না। 
  
কারমান রুক্ষ গো়ে বর্ে, শাে আে। ের্শ্নর সঝেক েবাব রির্বন। 
  
 আঝম বঝে, কাইোর ঝমেস্ নার্ম কাউর্ক রচর্নন? 
  
গাঝ়ি চাো়ে রয রের্েো…িু একবার রির্খঝে। ওর েসে আবার রকন? 
  
আমার ধারো, ঝমিঃ কার্র্ের বাঝ়ি োহারা রি়ে ঝমেস্। 
  
হ়েত হর্ব। ঝমেস্ কর়্েকবার ঝমর্সস কার্ের্ক গাঝ়ি চাঝের়্ে এখার্ন ঝনর়্ে এর্সর্ে। আর 
ঝকেু োঝন না। 
  
ড্র়োর্র ঝমর্সস কার্র্ের একো েঝব রের়্েঝে। ঝমর্সসকাযে ঝনশ্চ়েই আেনার্ক েঝবো 
ঝির়্ের্ে? 
  
খুব সুন্দর েঝব, তাই না? হযাাঁ, ঝমর্সস কার্ে ঝির়্ের্ে। 
  
োর্নন ঝক কখন েঝবো তুর্েঝেে? 
  
কর়্েক বের আর্গ। আেঝন কী েঝবো ঝনর়্ের্েন? 
  
 হযাাঁ, রর্রৎ োর্বন না। 
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হতাশ হোম। একো োঙ্ক রবাঝাই ওরকম অর্নক েঝব আর্ে। রোশাক ো়িা যঝি 
মঝহোর্ির আেঝন…। 
  
আেনার্ির এখন উের্ত হর্ব। 
  
বাকের্ে বর্ে, এই েুর্তা ঝনর়্ে রকান েরীক্ষা করর্বন না? 
  
না। ঝনর্ের্ক ভাগযবান মর্ন করুন। 
  
ডানার রোশাক আর েুর্তা ঝনর়্ে আমরা বাইর্র এোম। হাাঁের্ত হাাঁের্ত গাঝ়ির কার্ে 
আঝস। 
  
কারমান বর্ে, বাকের্ের্ক সুন্দর একো ঘুঝষর ের্নয আঝম আনঝন্দত। 
  
কারমান, সর্ন্দহভােন রোকর্ির তাঝেকা রর্র্ক বাকের্ের নাম বাি। ঝমের্সর ঝির্ক িৃঝি 
রর্রার্ত হর্ব। তাহর্ে রস আে িুেুর্র বাকের্ের বাঝ়ির্ত ঝগর়্েঝেে রকন? 
  
আঝম গাঝ়ির্ত উর্ে ইঝেন চােু কর্র বঝে, বাকের্ে বক্তবয আমার্ির যাচাই করর্ত হর্ব। 
কারমান, তুঝম বাকের্ের বান্ধবীর রখাাঁে নাও। .. 
  
আে রার্েই ঝকঝে ঝহর্চনস্-এর সর্ে রিখা করর্বা, যঝি একেু র্ঝিনঝি করর্ত োঝর? 
  
উিঃ, রমর়্েো েুঝেশ ডাকর্ব রমর়্ের্ির ধান্দা মন রর্র্ক সঝরর়্ে নাও। 
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*** 
  
আঝম রগর্ের কার্ে ঝগর়্ে র্মর্ক িাাঁ়িাই। রকঝবর্নর োনো গঝের়্ে আর্োর ররশ বাইর্র 
ের়্ির্ে। রকানরকর্ম ঝুাঁঝক না ঝনর়্ে ো ঝের্ে ঝের্েবারান্দা়ে এর্স ঘর্রর মর্ধয উাঁঝক 
মাঝর। হােকা সুগন্ধ রের োই। 
  
ঝমস রবাোস রসার্া়ে শুর়্ে, হার্ত একো মযাগাঝেন। রোাঁর্ের মাঝখার্ন ঝসগার্রে। বাাঁ 
হার্ত হুইঝির গ্লাস। ওর েরর্ন সন্ধযাকােীন রোশাক। নগ্ন বাহু আর্ো়ে ঝেসা়ে। 
  
িরোর কার্ে রযর্তই ঝমস্ রবাোস রের রের়্ে ঝনরুৎসার্হর িৃঝির্ত তাকা়ে। মযাগাঝেন 
হাত রর্র্ক ের়্ি যা়ে। 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, অর্নকক্ষে আেনার ের্নয অর্েক্ষা করঝে। 
  
 ঘর্র েুর্ক বঝে, োনর্ে তা়িাতাঝ়ি ঝর্রতাম। বযাোরো কী? 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, তা়িাতাঝ়ি ততরী হর়্ে ঝনন। আমার্ির রবর্রার্ত হর্ব। 
  
আমার্ির? রকার্া়ে? 
  
বেুন রতা রকার্া়ে? েযাকাডে গাঝ়িো খুাঁর্ে রের়্েঝে। 
  
ো এর্োঝের্ত? 
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হযাাঁ, গযারার্ে রের়্েঝে। 
  
 একো গ্লার্স হুইঝি রের্ে ঝনর়্ে বর্স বঝে, রকান গণ্ডর্গাে হ়েঝন রতা? 
  
রকান ঝার্মো হ়েঝন। একেন রমকাঝনর্কর সর্ে আঝম কর্া বর্েঝে। েুরুর্ষরা আমার 
সর্ে কর্া বের্ত োরর্ে ধনয হর়্ে যা়ে। 
  
চমৎকার কর্রর্েন। আমার্ক বুঝঝ এখুঝন ো এর্োঝের্ত ঝনর়্ে যার্বন? 
  
হযাাঁ, ওখার্ন অর্নক ঝকেু রির্খঝে। তা়িাতাঝ়ি রোশাক োর্ে ঝনন। বাকের্ের সর্ে রিখা 
কর্রর্েন? 
  
ঝকেু োভ হ়েঝন। অঝনতা কার্ের্ক খুাঁর্ে না রের্ে…। 
  
হ়েত আে রার্ে তার রিখা রের্ত োর্রন। 
  
রশাবার ঘর্র ঝগর়্ে রোশাক োঝের়্ে োই বাাঁধঝে তখন ঝমস রবাোস বর্ে, আেনার কার্ে 
ঝরভেবার আর্ে? 
  
কার্ে র্াকার িরকার আর্ে ঝক? 
  
র্াকর্ে ভাে হত। ওখার্ন ঝকেু মস্তান আর্ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

88 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

গণ্ডর্গার্ের মর্ধয রযর্ত চাই না। ো এর্োঝে কী ঝার্মোর ো়েগা? আঝম রতা োঝন খুব 
িামী নাইে িাব। 
  
ঝেকই োর্নন। ঝকন্তু ওখার্ন রমাো অর্র্ের েু়ো রখো চর্ে। ের্তযক সভয এবিং তার্ির 
অঝতঝর্র্ির ঝনরােোর বযবস্থা র্াকা িরকার। আেঝন রতা োর্নন, রয বযাঝনোর ঝক 
ধরর্নর রোক। ওর ঝনেস্ব কর়্েকেন মস্তান আর্ে, আঝম শুধু সতকে কর্র ঝিোম। 
ওখার্ন আেঝন যা খুঝশ তাই করর্ত োরর্বন না। 
  
ঝেক আর্ে। এবার যাও়ো যাক। উিঃ, আেনার্ক আে যা িারুে রিখার্ে…আস্ত ঝগর্ে 
রর্ের্ত ইর্ে করর্ে। 
  
ঝমস রবাোস আমার োর্শ গাঝ়ির্ত বসে। আঝম বঝে, আে িুেুর্র কাইোর ঝমেস্ 
রগাের্ন বাকের্ের বাঝ়ির্ত হানা ঝির়্ের্ে? 
  
কাইোর ঝমেস্ সম্পর্কে আঝম অত উৎসাহী নই। 
  
আমার মর্ন হ়ে ওর সম্পর্কে আেঝন এমন ঝকেু োর্নন যা বের্বন না। 
  
ঝমেস্ সম্পর্কে আমার ঝকেু বোর বা উৎসাহ রনই। 
  
আঝম রভর্বঝেোম আমার্ির িুের্নরই ঝমের্সর ঝবরুর্দ্ধ েঝতর্শাধ রনও়োর আর্ে। আর 
ওই । ের্নযই রতা আেঝন আমার সর্ে হাত ঝমঝের়্ের্েন তাই না? 
  
উাঁহু, আঝম ইর্ে করর্ে রয রকান সমর়্ে ওই খচ্চরোর্ক একাই োঝেশ করর্ত োঝর। 

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

89 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
এবার ঝনর্ের কর্া বেুন। আেনার িুর্চার্খ সবসম়ে গরম ভাব র্ার্ক রকন? আেঝন 
রক? রকার্ের্ক উি়ে হর্েন? বযাোরো খুর্ে বেুন রতা? 
  
আঝম রক? আমার গ্লযামারই আসে–আর ঝকেু ন়ে। আমার রের্ের্বো অর্নক কর্ি 
রকর্ের্ে। সপ্তার্হ বাবার আ়ে ঝেে িশ ডোর। বার বের ব়ের্স আঝম িুে তযাগ কঝর। 
আমার মা একেন রসেসমযার্নর সর্ে রভর্ে ের়্ি। 
  
আঝম বঝে, আমার্ক একো ঝসগার্রে ধঝরর়্ে ঝিনর্তা। 
  
ঝমস রবাোস রহর্স বর্ে, শুনুন, ের্নর্রা বের ব়ের্স আমার বাবা মারা যা়ে। তখন 
রর্র্ক আঝম ঝনর্ের ইর্েমত েীবন যােন কঝর। 
  
ঝমস রবাোস আবার বর্ে, আমার্ক কখনও অর্র্ের রোভ রিখার্বন না। আঝম তার্ির ঘৃো 
কঝর তাহর্ে। 
  
অর্ে রনন রকন? 
  
আমার একো কুসিংিার আর্ে। যঝি কখনও এক রেনীও ঝনর্ত অস্বীকার কঝর–এক 
ডোর হারাবার ভ়ে র্ার্ক। 
  
আেঝন যঝি আমার কার্ে অনয রকান মতের্ব এর্স র্ার্কন তাহর্ে মারাত্মক ভুে 
কর্রর্েন। 
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ঝবষাক্ত গো়ে ঝমস রবাোি বর্ে, রবাকার মত কর্া বের্বন না। অর্র্ের যখন ের়্োেন 
হ়ে ঝেকই রের়্ে যাই। ো এর্োঝের্ত েু়ো রখর্ে এক রার্ে আমার কম উোেেন হ়ে 
না। আমার সর্ে কখনও তাস রখের্বন না। রধাাঁকা ঝির্ত আমার েুঝ়ি রনই। আেনার্ক 
একো েস্তাব ঝিঝে, আেনার রকঝবর্ন আমার্ক র্াকর্ত রির্বন? 
  
আবার বেুন রতা? 
  
আেনার সর্ে র্াকর্বা। 
  
আমার ঝবোনা একের্নর মত। 
  
ওর ের্নয ভাবর্ত হর্ব না। আেঝন বুঝঝ চান না আেনার কার্ে র্াঝক? 
  
অর্নকো রসরকম। আঝম একা র্াকাই েেন্দ কঝর। 
  
তাজ্জব বযাোর। আসর্ে সবসম়ে আঝম অর্ে বাাঁচার্ত রচিা কঝর। ঝেক আর্ে, বযাোরো 
ভুর্ে যান। 
  
আঝম ভাবঝে আেঝন কতো শক্ত রমর়্ে। 
  
একবার আমার্ক বাঝের়্ে রিখুন। 
  
গাঝ়ি র্াঝমর়্ে ঝমস রবাোর্সর কার্ে যাই, এখন চমৎকার সম়ে। কার্ে এর্সা। 
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শান্তভার্ব রস বর্ে, আেনার সর্ে র্াকর্বা তার্ত রােী নন, অর্চ গাঝ়ি র্ামার্ত আেনার 
আেঝে রনই। 
  
আর ওভার্ব বে না। বর্ে ওর রকামে মুর্খ চুমু খাই। রোাঁর্ে চুমু খাই। ও আমার বাহুর 
মর্ধয েুঝের়্ে ের়্ি–এভার্ব ঝকেুক্ষে র্াঝক। 
  
আমার্ির অনয গাঝ়ির ককেশ শব্দ সোগ রকার্র রতার্ে। রুমাে ঝির়্ে রোাঁে মুর্ে গাঝ়ির 
ইঝেন চােু কঝর। 
  
রতামার্ক আে আস্ত রখর়্ে রর্োর ইর্ে ঝেে…অনয একঝিন হর্ব…ঝক বে সুন্দরী। 
  
*** 
  
গাঝ়ি ো এর্োঝের িরোর কার্ে র্ামাই। কর়্েকেন গুণ্ডা হাত রনর়্ি ঝমস রবাোসর্ক 
অঝভবািন কর্র আমার্ক োো রি়ে না। 
  
আর্ো়ে ঝেমে ঝতনতো বাঝ়ি। উঝিে েরা িার্রা়োন এর্স গাঝ়ির িরো খুর্ে রি়ে। 
  
 একো স্বল্পবাস েঝরঝহতা রমর়্ে এর্স আমার েুেী ধর্র এবিং আমার্ক একো রঝসি ঝির়্ে 
বাাঁকা রচার্খ তাকা়ে। 
  
ঝমস রবাোস ে়ের্ের্ে রযর্ত চা়ে। আঝম কী ওর ের্নয অর্েক্ষা করর্বা? 
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িমচাো েঝরর্বর্শর মর্ধয আঝম িাাঁঝ়ির়্ে র্াঝক ঝকন্তু ঝভ়ি রের্ে োতো রচহারার একো 
রোক এঝগর়্ে এর্ো। বুঝোম বযাঝনোর্রর একেন রোষ মস্তান। 
  
রোকো ককেশ গো়ে বর্ে, কার্ক খুাঁের্েন? 
  
কাউর্ক ন়ে। 
  
তীক্ষ্ণ রচার্খ বর্ে, কারুর অর্েক্ষা়ে আর্েন? 
  
রমর়্ের্ির ে়ের্ের্ের ঝির্ক রিঝখর়্ে বঝে, এখুঝন এর্স ে়ির্ব। 
  
সামানয নরম গো়ে বর্ে, এখার্ন রকবে সভযর্ির এবিং তার্ির অঝতঝর্র্ির 
ের্বশাঝধকার আর্ে। আেনার্ক ঝেক ঝচনর্ত োরঝে না। 
  
রোকো আবার আমার্ক েরীে কর্র। যার সর্ে এর্সর্েন–মঝহোর নাম বেুন রতা। 
  
ঝমস রবাোস। 
  
তাই নাঝক। তর্ব রতা আেঝন খুব চমৎকার সঝেনী রের়্ের্েন। 
  
একেন সভয রগর্ের কার্ে িাাঁঝ়ির়্ে কার্ক রযন খুাঁের্ত র্ার্ক। ঝমস রবাোস ঝর্র্র এর্ে 
বঝে, ওই রবঝে মুর্খা রোকো রক? 
  
ওর নাম রগইেস। বযাঝনোর্রর একেন রোষা মস্তান। ওর্ক ঝনর়্ে ঝচন্তা করর্ত হর্ব না। 
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রোকো রতামার নাম শুর্ন এমন মুর্খর ভাব করে রযন মাঝে ঝগের্ে। 
  
আমার্ক ঝনর়্ে ঝমস রবাোস োনশাো়ে যা়ে। আমরা কর়্েক োে মি ঝগঝে। োনাই, 
ঝমস রবাোস রযন েু়ো রখের্ত চর্ে যা়ে। 
  
তুঝম কী করর্ব? 
  
চাঝরঝির্ক একেু নের রিব। ো়েগাোর একেু ধারো িাও। ঝমর্সস কার্ে রকার্া়ে আর্ে 
োর্না? 
  
সম্ভবতিঃ ওের তো়ে। 
  
ওখার্নই আঝম রখাাঁে করর্বা। 
  
খুব সাবধান। আর্গই বর্েঝে ঝার্মো়ে রযও না। 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক রয খুাঁর্ে রবর করর্তই হর্ব। আমার্ক রিখর্ে বের্বা ের্ ভুর্ে এর্স 
রগঝে। 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, এঝগর়্ে যাও।কতিূর োরর্ব োঝননা। ঝকন্তু িুিুবুঝদ্ধ রযন মার্া়ে না 
চার্ে। বযাঝনোর ও তার রোষা গুণ্ডার্ির কর্া রযন মর্ন র্ার্ক। 
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 রতামার শুর্ভো আর উৎসাহ আমার রবশী েেন্দ। োনী়ে রশষ কর্র রখের্ত যাও। 
ঝবের্ি ে়ির্ে ঝনর্েই বযবস্থা করর্বা। ভুর্েও েুঝের্শর কার্ে যার্বা না।ব্রান্ডন আমার্ক 
নাস্তানাবুি করার অর্েক্ষা়ে আর্ে। 
  
ঝেক আর্ে, চর্ো একসর্ে রিাতো়ে যাই। 
  
োনশাো রর্র্ক রবঝরর়্ে আমরা কঝরডর ধর্র ঝসাঁঝ়ির ঝির্ক যাই। ঝসাঁঝ়ির রগা়িা়ে একেন 
িাাঁঝ়ির়্ে মুর্খ ঝবরঝক্তর ঝচহ্ন। ের্কর্ে হাত রোকার্না, গার্ে ক্ষত ঝচহ্ন। হাত বাঝ়ির়্ে 
আমার্ক আের্ক বর্ে, এই রয ভদ্রর্োক রকার্া়ে যার্েন? 
  
 ঝমস রবাোস বর্ে, উঝন আমার সর্ে যার্েন। এত কার্ের রোক কর্ব রর্র্ক হর্ে। 
রভনা, বযাঝনোর রতামার্ক রবঝশ মাইর্ন রির্ব। 
  
রোকো আমার হাত রের়্ি রি়ে। আমরা অর্নকো এঝগর়্ে যাই। আঝম বঝে, ওো বুঝঝ 
আর একো রোষা গুণ্ডা। 
  
ওর নাম শযানন। একসমর়্ে বক্সার ঝেে। আমার যঝি কখনও শযানন অর্বা রগইের্সর 
সর্ে ঝবর্রাধ বাাঁর্ধ-আঝম শযানর্নর সর্ে রমাকাঝবো করর্ত রাঝে। ঝকন্তু রগইে সবসম়ে 
কার্ে ঝরভেবার রার্খ। 
  
আো, এখান রর্র্কই ঝবিা়ে রনও়ো ভাে। চঝে…রবঝশক্ষে ঝকন্তু ওের্র র্াকর্বা না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

95 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ঝকেুো ঝগর়্ে একবার রেের্ন তাকাই। েম্বা একেন ভদ্রর্োর্কর সর্ে একঝে 
স্বেের্কশীর্ক রিখর্ত োই। ভদ্রর্োর্কর ো েের্ে। আঝম ওের্র যাই এক োর্র্। 
  
এঝিক ওঝিক তাঝকর়্ে রিঝখ সামর্ন একো োনা বারান্দা, অর্নকগুঝে িরো। ঝকভার্ব 
অগ্রসর হও়ো যা়ে ভাবর্ত র্াঝক। তখন িশ হাত িূর্র একো িরো খুর্ে যা়ে। 
স্বেের্কশী এক মঝহো বারান্দা়ে এর্স িাাঁ়িা়ে। সািা ঝসর্ের ব্ল্াউে আর োে স্ন্যাক্স তার 
েরর্ন– 
  
অঝনতা কার্ের্ক ঝচনর্ত আমার ভুে হ়ে না। 
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৫. 
  
আমার ঝির্ক রস ো়ে আধ রসর্কন্ড হাাঁ কর্র তাঝকর়্ে র্ার্ক। তারের আমার্ক ঝচনর্ত 
রের্র তার রচাখমুখ র্যাকার্শ হর্েও রস তধযে হারা়ে না। রস িু ো ঝেঝের়্ে ঘর্র েুর্ক 
িরো বন্ধ করার রচিা কর্র। তার আর্গই আঝম িরো়ে রোর্র ধাো মাঝর, রস ঝেের্ক 
যা়ে িূর্র। রস ঝনর্ের্ক সামর্ে সর্বর্গ ঘর্রর রকার্ে অনয িরোর ঝির্ক েুর্ে যা়ে। তার 
আর্গই আঝম তার্ক ধর্র রর্ঝে। বঝে, ঝমর্সস কার্ে, ঘাব়িার্বন না। আেনার সর্ে কর্া 
আর্ে। 
  
এক ঝেকা়ে অঝনতা কার্ে হাত োঝ়ির়্ে রন়ে। তার িুর্চাখ জ্বর্ে। রস ঝর্সঝর্ঝসর়্ে বর্ে, 
চর্ে যান। ঘরো রবশ ঝেমোম। খার্ে ঝকঝর্ক ঝবোনা। রড্রঝসিং রেঝবর্ে অর্নক েসাধন 
সামগ্রী। নানারকম আর্ো়ে ঘর্রর রচহারা মা়োবী। এ রকম ঘর্র েক্ষেঝতর স্ত্রী আরার্ম 
র্াকর্ত োর্র। ঝকন্তু অঝনতা কার্ের্ক রমার্েই সুখী রিখাঝেে না। 
  
উিঃ, আেনার সন্ধার্নর ের্নয যা রচিা কর্রঝে। আেনার্ক কর়্েকো েশ্ন করর্ত চাই। 
  
রবঝরর়্ে যান। আেনার ের্শ্নর উের রিব না। 
  
রনকর্েশ…আেঝন ঝক রর্রত চান না? 
  
মুখ রক্তশূনয হর়্ে ওর্ে। 
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রনকর্েশ…োঝন না। আেঝন ঝক বের্ত চাইর্েন? 
  
আেঝন সব োর্নন। ডানা ঝেউইসর্ক আেঝন রনকর্েশো রকন ঝির়্ের্েন? 
  
ঝমর্সস কার্ে রড্রঝসিং রেঝবর্ের কার্ে ঝগর়্ে ড্র়োর রখার্ে। রস একো রোট্ট অর্োর্মঝেক 
ঝরভেবার রন়ে। ঝরভেবার সর্মত ওর কঝি রচর্ে ধর্র রমাচ়িাই। 
  
রর্র্ে ঝিন ঝরভেবার। 
  
ঝমর্সস কার্ে কনুই ঝির়্ে আমার বুর্ক আঘাত কর্র, আমার ওের ঝাাঁঝের়্ে ের়্ি। আঝম 
েের্ত র্াঝক ঝকন্তু ওর রকামর েঝ়ির়্ে োঝন। 
  
শান্ত রহান ঝমর্সস কার্ে। আেনার ঝকন্তু আঘাত োগর্ত োর্র। 
  
ঝমর্সস কার্ে আমার মুর্খ ঘুঝষ মার্র। আবার রচিা করর্তই আঝম ওর হাত মুচর়্ি 
ঝিোম। ওর িুহাত রেের্ন এর্ন রোর্র রমাচ়িার্ত র্াঝক। ওর হাত রর্র্ক ঝরভেবার 
খর্স ের়্ি। একো োঝর্র্ত ঝরভেবারো এর্কবার্র খার্ের নীর্চ। 
  
যিনা়ে ঝমর্সস কার্ে হাাঁেু রভর্ে বর্স ের়্ি। রগাোঝনর সুর্র বর্ে, আেঝন আমার হাত 
রভর্ে ঝির়্ের্েন। 
  
ওর কঝি রের়্ি ওর কনুই রচর্ে িাাঁ়ি করাই। 
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িুিঃঝখত ঝমর্সস কার্ে। মারঝেে রচর্ে কর্া বের্ে কাে হর্ব। আেনার রনকর্েশ ডানা 
ঝেউইসর্ক রকন ঝির়্ের্েন? 
  
আঝম ঝিই ঝন। 
  
আেঝন ডানা ঝেউইর্সর সর্ে যখন েযার্ে যান, তখন রনকর্েশ ের্রঝের্েন। যখন 
রবঝরর়্ে আর্সন, গো়ে রনকর্েশ ঝেেনা।ওর ঘর্র রনকর্েশো োও়ো যা়ে। রকন 
রনকর্েশ ঝির়্েঝের্েন? 
  
ওর্ক আঝম ঝিইঝন, বেঝে না। 
  
হ়ে আমার কার্ে ন়ে েুঝের্শর কার্ে মুখ খুেুন। মন ঝস্থর করুন। 
  
 হোৎ ঝমর্সস কার্ে েুর্ে ঝগর়্ে উেু়ি হর়্ে ঝরভেবার রখাাঁর্ে। ঝকন্তু ওঝে ওর নাগার্ের 
বাইর্র। 
  
ওর্ক রের্ন তুঝে। আবার ঝমর্সস কার্ে আমার্ক ঘুঝষ মারার রচিা কর্র। আঝম ওর্ক 
সর্বর্গ রের্ে ঝিোম। ঝমর্সস কার্ে ঝবোনা়ে ঝচৎ হর়্ে শুর়্ে ের়্ি। 
  
ওর মার্ার কার্ে িাাঁঝ়ির়্ে বঝে, বেুন রকন ডানার্ক রনকর্েশ ঝির়্েঝের্েন? 
  
 ঝমর্সস কার্ে হাাঁর্ার্ত হাাঁর্ার্ত বর্ে, আঝম ঝিইঝন। রনকর্েশো চুঝর হর়্ে যা়ে। 
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ডানা ঝেউইর্সর েযাে রর্র্ক রবঝরর়্ে আেঝন েযাঝক্সর্ত রচর্েইেবীর্চর ঝির্ক ঝগর়্েঝের্েন 
রকন? 
  
রচার্খ মুর্খ ভর়্ের োে ঝনর়্ে ঝমর্সস কার্ে বর্ে, ঝক যা-তা বের্েন। ইেবীর্চ আঝম 
যাইঝন। 
  
যখন ডানা ঝেউইসর্ক গুঝে করা হ়ে আেঝন তখন বাঝে়োঝ়ির কার্েই ঝের্েন। ওর্ক ঝক 
আেঝন গুঝে কর্রর্েন? 
  
ইে বীর্চ আঝম যাইঝন। রবঝরর়্ে যান। আেনার রকান কর্া আঝম শুনব না। 
  
অদু্ভত বযাোর, ঝমর্সস কার্ে ের্ম রর্র্কই এত নীচু গো়ে কর্া বের্ে রযন তার গোর 
আও়োে রকউ শুনর্ত না ো়ে। তাো়িা ওর আতঝঙ্কত রচহারা রির্খ সর্ন্দহ হ়ে। 
  
আেঝন ঝকেুই োর্নন না? তাহর্ে গা োকা ঝির়্ের্েন রকন? আেঝন রয এখার্ন রর়্ের্েন 
ঝমিঃ কার্ে ঝক োর্নন? 
  
ঝমর্সস কার্ে ঝকেু বের্ত ঝগর়্ে রর্র্ম যা়ে। তার মুর্খ েচণ্ড আতর্ঙ্কর ো়ো েঝ়ির়্ে 
ের়্ি। 
  
ঘর্র রকউ েুর্কর্ে আঝম রের োইঝন। আ়েনা়ে তার ো়ো ে়ির্তই আঝম ঘুর্র িাাঁ়িাই। 
  
বযাঝনোর িাাঁঝ়ির়্ে, অবশয ওর সর্ে আমার আোে রনই। বযাঝনোর্রর নের আমার 
ওের্র। 
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বযাঝনোর বর্ে, রনকর্েশ সম্পর্কে আেঝন কী োর্নন? 
  
আঝম বঝে এ বযাোর্র আেঝন ঝনর্ের্ক ে়িার্বন না। অবশয যঝি খুর্নর বযাোর্র ে়িার্ত 
চান, আমার বোর ঝকেু রনই। 
  
বযাঝনোর বর্ে, রনকর্েশো রকার্া়ে? 
  
েকার্র রোরা। ঝমর্সস কার্ে খুর্নর বযাোর্র েঝ়ির়্ে ের়্ির্েন–আেঝন কী রসো োর্নন? 
  
 এখার্ন ওর্ক রাখার অর্ে োর্নন? অবশয এসব রোেখাে ঝবষর়্ে আেঝন মার্া ঘামান 
না। 
  
বযাঝনোর অঝনতার্ক বর্ে, এই রোকোর কর্াই কী আেঝন বেঝের্েন? 
  
ঝমর্সস কার্ে মার্া নার়্ি ঝকন্তু তার মুখ ভর়্ে ঝববেে। 
  
বযাঝনোর আমার্ক বর্ে, আেঝন এখার্ন এর্েন ঝকভার্ব? 
  
রহাঁর্েই এর্সঝে। এখার্ন আসা কী অনযা়ে? 
  
কঝেনভার্ব আমার ঝির্ক তাঝকর়্ে রি়োর্ে োগার্না রবে বাো়ে। তারের রস ঘর্রর 
মাঝখার্ন িাাঁঝ়ির়্ে েঝেসন রন়ে। 
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তখন ঝরভেবার্রর ের়্োেনী়েতা ভীষেভার্ব রের োই। িরো খুর্ে রগইেক্স রভতর্র 
রোর্ক জ্বর রহর্স আমার ঝির্ক তাকা়ে। ওর হার্ত ঝরভেবার। 
  
বযাঝনোর বর্ে, এই রোকো এখার্ন ঝকভার্ব এে? 
  
ঝমস রবাোস ঝনর়্ে এর্সর্ে। 
  
 শযানন ঘর্র রোর্ক। বযাঝনোর বর্ে, ঝমস রবাোসর্ক ঝনর়্ে এর্সা। 
  
 বযাঝনোর অঝনতা কার্ক বর্ে, আেঝন োর্শর ঘর্র চর্ে যান। 
  
 ঝমর্সস কার্ে ঝবোনা রর্র্ক নামর্ত নামর্ত বর্ে, এই ভদ্রর্োর্কর কর্া আঝম বুঝর্ত 
োরঝে না। ঝমর্যা কর্া বর্ে আমার্ক ঝার্মো়ে ে়িাবার রচিা করর্েন। 
  
ককেশ কর্ে বযাঝনোর বর্ে, বেঝে না। োর্শর ঘর্র চর্ে যান। 
  
ঝমর্সস কার্ে চর্ে রযর্তই বযাঝনোর রগইেসর্ক বর্ে, রকউ ওের্র উের্ত োরর্ব না–
আমার এই ঝনর্িেশ অমানয করা হে রকন? এ ধরর্নর বযাোর আবার ঘের্ে রতামার 
এবিং শযানর্নর এখার্ন ো়েগা হর্ব না। 
  
আঝম বযাঝনোরর্কবঝে, আেঝন রকন এবযাোর্র ঝনর্ের্ক ে়িার্েন?ঝমর্সসকার্ের্ক 
আমার কার্ে রের়্ি ঝিন। 
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বযাঝনোর একো রচ়োর্র বর্স বেে, মর্ন করর্বন না, এত সহর্ে বযাোরো ঝমর্ে 
যার্ব। 
  
িরো খুর্ে ঝমস রবাোস ঘর্র রোর্ক তার রেের্ন শযানন। তারের িরো বন্ধ হ়ে। 
  
ঝমস রবাোর্সর রচাখ মুর্খর ভাব শান্ত। একবার ঘর্রর চাঝরঝির্ক রির্খ ঝনর়্ে বর্ে, 
হযার্ো…আেঝন এখার্ন এর্েন? । 
  
বযাঝনোর বর্ে, তুঝম এই ভদ্রর্োকর্ক ঝনর়্ে এর্সর্ো? 
  
ভদ্রর্োক আমার সর্েই এর্সর্েন। আেঝন সভয বা সভযার্ির সর্ে অঝতঝর্ আসুক রসো 
চান না? 
  
রতামার্ক বা ভদ্রর্োকর্ক কারুর্ক চাই না। আমার সব সম়ে মর্ন হর়্ের্ে একঝিন না 
একঝিন তুঝম গণ্ডর্গার্ের সৃঝি করর্ব। 
  
ঝমস রবাোস রহর্স বর্ে, কী সুন্দর আেঝন কর্া বের্ত োর্রন। আেঝন রয হতাশ 
হনঝন, তার্তই আমার আনন্দ। আেনার ওই রর্ার্তা কাপ্তানর্ির বেুন ঝরভেবার 
সরার্ত। ঝডক চর্ে এর্সা। ওরা আমার্ির আের্ক রাখর্ত োরর্ব না। 
  
ঝমস রবাোর্সর কর্া়ে আঝম আশ্বস্ত হর্ত োঝরনা। রগইের্সর চাউনীর্ত মর্ন হ়ে একেু 
সুর্যাগ রের্েই ও আমার ওের ঝাাঁঝের়্ে ে়ির্ব। 
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বযাঝনোর রগইেসর্ক বর্ে, এই রোকোন়ির্েই গুঝে করর্ব।তারের রস শযাননর্ক 
ইশারা কর্র। 
  
শযানন ঝমস রবাোর্সর নগ্ন বাহু রচর্ে ধর্র। ঝমস রবাোস গা রমাচ়িা়ে। শযানন অতঝকের্ত 
রোর্র ঘুঝষ মার্র।ঝমস রবাোস ঝেের্ক রড্রঝসিং রেঝবর্ের ওের হুমঝ়ি রখর়্ে ের়্ি। রবাতে 
ঝনর্চ ের়্ি রভর্ে রচৌঝচর। কাাঁর্চর েুকর্রা ঝমস রবাোর্সর রচার্খ ঝবর্ধ যা়ে। রক্তাক্ত হ়ে 
মুখ। রস আধ। রখাো রচার্খ রমর্ঝর ওের ের়্ি র্ার্ক। 
  
দ্রুত এসব ঘর্ে যা়ে। এই সুর্যার্গ আঝম দ্রুত এঝগর়্ে রগইের্সর কেীর ওের আঘাত 
কঝর। বযাঝনোর্রর োর়্ের কার্ে ঝরভেবার ঝেের্ক যা়ে। 
  
রগইেস েের্ত র্ার্ক। ওর মুর্খ আবার ঘুঝষ মাঝর ও ঝেের্ক িূর্র চর্ে যা়ে। শযানন 
এঝগর়্ে আমা়ে ঘুঝষ মার্র। আঝম োে সামোবার রচিা কঝর।শযানর্নর আর একো ডান 
হার্তর ঘুঝষ আমার রচা়োর্ে ের়্ি। আমার রচার্খর সামর্ন আর্ো ঝনর্ভ যা়ে। আঝম 
অতে খার্ি তঝের়্ে যাই। 
  
*** 
  
একো ঝমেঝমর্ে আর্ো জ্বের্ে। একেু িূর্র েযাঝকিং বার্ক্সর ওের বর্স িুেন তাস 
রখের্ে। 
  
ঝক ঘর্ের্ে ভাবর্ত র্াঝক। রশাবার ঘর্রর িৃশয মর্ন ে়িে। ঝমস রবাোস রকার্া়ে আর্ে 
রক োর্ন। 
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ঘরো রবশ ব়ি। চাঝরঝির্ক েযাঝকিং বার্ক্সর ে়িােঝ়ি। মর্ন হ়ে ভূগর্ভের একো ঘর। 
উর্োঝির্কর রি়োর্ে শযানন আর রগইে। 
  
আঝম রোহার খার্ে শুর়্ে আঝে। এতক্ষর্ে শযানর্নর ঘুঝষর ধাো কাঝের়্ে উর্েঝে। যতক্ষে 
না আমার মার্ার যিো যার্ে ততক্ষে চুেচাে শুর়্ে র্াঝক। রগইের্সর ঝরভেবার্রর কর্া 
মর্ন ে়িে। 
  
আমার ের্ক্ষ রগইের্সর রমাকাঝবো করা সম্ভব। ঝকন্তু শযাননর্ক শার়্েস্তা করর্ত হর্ে খুব 
রোর্র ঘুঝষ মারর্ত হর্ব। অতীর্তর অর্নক ঘুঝষর কাো িাগ ওর মুর্খ। 
  
রগইেস বর্ে, রোকোর এতক্ষর্ে জ্ঞান ঝর্র্র আশা উঝচত। বস ওর সর্ে কর্া বের্ব। 
  
শযানন বর্ে, যখন আঝম কাউর্ক ঘুঝষ মাঝর–মর্ন রাখর্ব, তার গার়্ে রু্ে েুাঁর়্ি মাঝর না। 
রতামা়ে অনযমনি রিখঝে, ঝনঘোৎ তুঝম রহর্র যার্ব। 
  
ওরা আমার মার্ার রর্র্ক ঝতন’গে িূর্র বর্স। আমার ন়িাচ়িা়ে রগইে ঝর্র্র তাকা়ে। 
তার হার্ত ঝরভেবার উেে। 
  
ককেশ কর্ণ্ঠ রগইট স বর্ে, িযাখ বােু, রকানরকম চাোকী কর না। রতামার অবস্থা 
তাহর্ে খুব খারাে হর্ব। 
  
শযানন’ বসর্ক খবর িাও। এই রোকোর্ক আঝম রিখঝে। 
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রচা়োর্ের আহত স্থার্ন হাত বুঝের়্ে আঝম ঝের্জ্ঞস কঝর, ঝমস রবাোর্সর ঝক হর়্েঝেে? 
  
ওর ের্নয মার্া ঘামার্ত হর্ব না। ঝনর্ের চরকা়ে রতে িাও। 
  
আমার ভার্গয যাই র্াকুক। ঝমস রবাোর্সর কর্া রতা ভাবর্তই হর্ব। ও রকার্া়ে? 
  
ঝমস রবাোর্সর বযবস্থা হর্ে। চুেচাে না র্াকর্ে ঝরভেবার্রর বাে রতামার মার্া রচৌঝচর 
করর্ব। 
  
ঘঝ়ির্ত এগার্রাো বাের্ত কুঝ়ি ঝমঝনে বাঝক। অর্োৎ িার্ব এর্সঝে রি়ি ঘণ্টার ওের। 
োঝন না এরের ভার্গয ঝক েুের্ব। 
  
বযাঝনোর এর্ো, রেের্ন শযানন। রগইেস ঝরভেবার তাক কর্র রার্খ। 
  
ের্র্মই বযাঝনোর বর্ে, ঝমিঃ মযাে়ে আঝম আেনার কার্ে ক্ষমা চাইঝে। ঝনর্ের েঝরচ়ে 
আর্গ রিনঝন রকন? আঝম অতযন্ত িুিঃঝখত। 
  
ঝনর্ের েঝরচ়ে রিবার সম়ে ঝির্েন রকার্া়ে? 
  
চারতো়ে আসার রকান ের়্োেন ঝেে না। ঝমর্সস কার্ে আমার্ক ঝবভ্রান্ত কর্রর্ে। সুস্থ 
রবাধ করর্ে আেঝন এখনই চর্ে রযর্ত োর্রন। 
  
আেনার ওই রবঝেমুর্খা রোকোর্ক ঝরভেবার সঝরর়্ে ঝনর্ত বেুন। 
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 বযাঝনোর্রর ইশারা়ে রস ঝরভেবার খার্ে েুঝকর়্ে রার্খ। 
  
আঝম বঝে, চমৎকার, ঝমর্সস কার্ে রকার্া়ে? 
  
 চর্ে রগর্ে। আঝম তার্ক তাঝ়ির়্েঝে। 
  
রকার্া়ে রগর্ে? 
  
োঝন না। ওর্ক ঝেঝনসেে গুঝের়্ে গাঝ়ি ঝনর়্ে চর্ে রযর্ত বর্েঝে। ো়ে িশঝমঝনে আর্গ 
ও চর্ে রগর্ে। রনকর্ের্শর বযাোর্র আঝম আগ্রহী। আেঝন ঝনশ্চ়েই ঝকেু োর্নন। 
  
ঝসগার্রে ধঝরর়্ে আঝম বযাঝনোর্রর মুর্খর ওের রধা়ো রের়্ি বঝে, রনকর্েশ আেনার 
কী িরকার? 
  
রনকর্ের্শর বযাোর্র ঝমর্সস কার্ে আমার্ক েঝতশ্রুঝত ঝির়্ের্ে। তাই র্াকর্ত ঝির়্েঝে। 
  
তাই নাঝক। ঝমর্সস কার্ে আেনার্ক েঝতশ্রুঝত ঝির়্ের্ে? 
  
হযাাঁ। কর়্েকঝিন আর্গ এক রার্ে রস আমার সর্ে রিখা কর্র বর্ে তার নাঝক ঝনরােো 
চাই। এর ের্নয অর্ে খরচ করর্ব। একসপ্তার্হর ের্নয িার্বর একো ঘর চা়ে। োাঁচর্শা 
ডোর রির্ব। 
  
রহর্স বযাঝনোর বর্ে, ঝমর্সস কার্ে ঝার্মো়ে েঝ়ির়্ে ের়্িঝের্ো। তাো়িা, রস একেন 
েক্ষেঝতর্ক ঝবর়্ে কর্রর্ে। তাই তার্ক একো ঘর ঝির়্ে তার ঝনরােোর বযবস্থা কঝর। 
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েঝরবর্তে ঝমর্সস কার্ে আমার্ক রনকর্েশ রিবার েঝতশ্রুঝত রি়ে। ঝকন্তু কাে রার্ে রস 
আমার্ক োনা়ে রয তার রনকর্েশ চুঝর রগর্ে। ঝকন্তু আঝম সমূ্পেে ঝবশ্বাস করর্ত োঝর 
ঝন। ওর্ক আতঝঙ্কত রিখাঝেে, অবশয কারে আমার্ক োনা়ে ঝন। ওর্ক রার্ে র্াকর্ত 
ঝিই। যখন আমরা রিনা-োওনা ঝনর়্ে আর্োচনা করঝেোম, আেঝন বাধা রিন। 
রনকর্েশো আমার োেয। রকার্া়ে রসো? 
  
ঘেনাো শুনর্ে আেঝন আর রনকর্েশ িাবী করর্বননা। রনকর্েশো োও়ো রগর্ে রয 
রমর়্েো গতকাে রার্ত খুন হর়্ের্ে তার ঘর্র। রমর়্েোর নাম ডানা ঝেউইস। েুঝেশ 
োর্ন না, রনকর্েশো আমার্ির হস্তগত। 
  
ডানা ঝেউইস রক? ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে ওর কী সম্পকে? 
  
ডানা আমার্ির েঝতষ্ঠার্নর একেন।ঝমিঃ কার্ে তার স্ত্রীর গঝতঝবঝধর ওের নের রাখর্ত 
ওর্ক ঝনযুক্ত কর্রন। এর রবঝশ ঝকেু বের্ত োরর্বা না। তর্ব খবরো ঝনর্ের কার্েই 
রাখর্বন। 
  
ঝমর্সস কার্ে ঝক ডানা রমর়্েোর্ক খুন কর্রর্ে? 
  
োঝন না। মর্ন হ়ে না। 
  
 ঝনর্ের মর্ন বর্ে, রনকর্ের্শর কর্া আমার ভুর্ে যাও়োই উঝচত। 
  
আঝম বঝে, ঝক ের্নয ঝমর্সস কার্ে অমন আতঝঙ্কত ঝেে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

108 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

োঝন না। তর্ব আমার িার্ব র্াকাকােীন সবসমর়্েই রস আতঝঙ্কত ঝেে। বারান্দা়ে রকান 
শব্দ শুনর্েই রচ়োর রর্র্ক োঝর্র়্ে উেত। তার্ক যখন আঝম িাব রের়্ি রযর্ত বঝে–তার 
মুর্খ মৃতুযর ো়ো রির্খঝে। 
  
ঝমর্সস কার্ে আেনার কার্ে ঝনরােো রচর়্েঝেে, তাই না? 
  
তার্ক নাঝক একো রোক ভ়ে রিখার্ে। সািংঘাঝতক রোকো তার রখাাঁর্ে িার্ব এর্ে 
রযন আঝম ের়্োেনী়ে বযবস্থা ঝনই। ওই কারর্ে আেনার ওের বেের়্োগ করা হর়্ের্ে। 
  
বযাঝনোর আবার বর্ে, তারের আেনার েঝরচ়ে রের়্ে বুঝোম ঝমর্সস কার্ে ঝমর্যা কর্া 
বর্ের্ে। আর ঝকেু বোর রনই। এখন আেঝন রযর্ত োর্রন। আর রকানঝিন এখার্ন 
আসর্বন না। আঝম র্ােতু ঝার্মো েেন্দ কঝর না। 
  
আঝম উর্ে বঝে, ঝমস রবাোস রকার্া়ে? 
  
আেনার গাঝ়ির্ত বর্স আর্ে। 
  
োর্নন, ঝমস রবাোস তার ওের অতযাচার্রর ের্নয আেনার্ির ঝবরুর্দ্ধ রকস করর্ত 
োর্র? 
  
ঝমস রবাোস তা করর্ব না োঝন। ও আমার্ির অর্নকঝিন যাবৎ েতারনা কর্রর্ে। ওর 
শাঝস্ত োেয ঝেে। 
  
তাহর্ে আমার ঝকেু বোর রনই। রকানঝিক ঝির়্ে রবর্রাবার ের্? 
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ঝমিঃ মযাে়ের্ক ের্ রিখাও। আর মর্ন রাখর্ব ঝমস রবাোস আর এই ভদ্রর্োক রযন 
আমার িার্ব কখনও ো না রার্খ। 
  
িরো খুর্ে রিঝখ ঝনভু ঝনভু আর্ো়ে একো রাস্তা। শযানন আমার রেের্ন। 
  
শযানন বর্ে, এঝগর়্ে যাও। রসাো রগর্েই রিখর্ব গাঝ়ি রাখার ো়েগা। ভাগ এখান 
রর্র্ক। এখার্ন যঝি আবার রিঝখ রতামার মার্ার খুঝে উঝ়ির়্ে রিব। 
  
ঘুর্র িাাঁঝ়ির়্ে শযানর্নর মুর্খ আঘাত কঝর। ঘুঝষো ঝেে উাঁচু ির্রর। ও ের়্ি যাবার 
আর্গই আমার সবেশঝক্ত ঝির়্ে রচা়োর্ে একই ো়েগা়ে আর একো ভারী ঘুঝষ ঝিই। 
শযানন রমর্ঝর ওের হাাঁেু রগর়্ি বর্স ের়্ি। তারের ওর িু হাত রেের্ন এর্ন, রোর্র 
রমাচ়িাই। শযানর্নর নাক এবিং মুর্খর ওের েুর্তার ঝহে ঝির়্ে েচণ্ড চাে ঝিই। 
  
রকান মঝহোর্ক রকউ শারীঝরক ঝনযোতন করর্ে আঝম তার্ক ক্ষমা কঝর না। 
  
*** 
  
গাঝ়ি সান্টা রবাসা রের্ের রগর্ের সামর্ন র্াঝমর়্ে হনে বাোই। ভাবঝেোম রাত একো়ে 
রগর্ে রকান গাডে র্াকর্ব ঝকনা, ঝকন্তু একেন ঝেে। অবশযই ঝমেস্ রোকরা ন়ে, একঝে 
েম্বা রোক রগে খুর্ে কার্ে এর্ো। 
  
রোকো রোরার্ো েযাশ োইে আমার ওের রর্ের্তই বঝে, ঝমিঃ কাষ্ণ কী এখনও ঝর্র্র 
আর্সন ঝন? 
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হযাাঁ ঝর্র্রর্েন..এত রার্ত? উঝন কার্রা সর্ে রিখা করর্বন ঝকনা..আেনার নাম? 
  
ঝনর্ের েঝরচ়ে ঝিোম। 
  
অর্েক্ষা করুন, রিখঝে উঝন রিখা করর্বন ঝকনা। 
  
গাঝ়ি চাঝের়্ে বাঝ়ির ঝির্ক অগ্রসর হই। িরো়ে িাাঁঝ়ির়্ে খানসামা। রস ঝনিঃশর্ব্দ আমার 
েুেী হার্ত রন়ে। এ সমর়্ে আমার আগমর্ন রস হ়ের্তা খুঝশ হ়েঝন। 
  
খানসামা িরো সামানয খুর্ে নীচু গো়ে বর্ে, সযার, ঝমিঃ মযাে়ে এর্সর্েন। 
  
আঝম েুকর্তই িরো বন্ধ হর়্ে যা়ে। 
  
ঝমিঃ কার্ে ব়ি একো আরাম রকিারা়ে বর্স। িু আেুর্ের র্াাঁর্ক জ্বেন্ত ঝসগার্রে। হাাঁেুর 
উের রখাো বই। 
  
ঝমিঃ কার্ে ককেশ কর্ণ্ঠ, ঝক চান আেঝন? 
  
রুক্ষ্ম গো়ে আঝমও বঝে, ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে কর্া বের্ত চাই। খুব তা়িাতাঝ়ি। 
  
আবার আমরা ওই েসর্ে রযর্ত চাই না। আেনার রসর্েোরীর্ক ইঝতেূর্বেই োঝনর়্েঝে 
রয ঝমর্সস কার্র্ের রখাাঁে করর্ে ঝক ঘের্ত োর্র। ওই ের্নয এর্ে–এই মুহূর্তে আেঝন 
চর্ে রযর্ত োর্রন। 
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আেঝন সকার্ের কর্া ভুর্ে যান। তারের অর্নক বযাোর ঘর্ে রগর্ে। এমন ঝকেু সূে 
রের়্েঝে যা আেনার স্ত্রীর্ক খুর্নর সর্ে ে়িার্না। বযাোরো েুঝের্শর কার্েও রগােন 
র্াকর্ব না। 
  
আেনার হার্ত ঝক রকান সূে এর্সর্ে? 
  
রস এক িীঘে কাঝহনী। ঝমর্সস কার্ে রকার্া়ে? 
  
শহর্রর বাইর্র, এসর্বর বাইর্র আমার স্ত্রীর্ক রাখর্ত চাই। ওর সর্ে কর্া বোর সুর্যাগ 
হর্ব না। 
  
ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে ইঝতমর্ধযই আমার কর্া হর়্ের্ে। 
  
রশানামাে ঝমিঃ কার্র্ের মুর্খ আতর্ঙ্কর োে রু্র্ে উর্ে। 
  
ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে আেনার..কী বের্েন? 
  
হযাাঁ, তাই। ঝমস রকনঝসিংগারর্ক আে সকার্ে বর্ের্েন রয, আেনার স্ত্রীর্ক শহর্রর 
বাইর্র োোর্েন। আসর্ে কাে রার্ে আেনার স্ত্রী চর্ে যাও়োর ের আেনার সর্ে 
রিখা হ়েঝন। আেঝন োর্নন না, আেনার স্ত্রী রকার্া়ে রাত কাঝের়্ের্ে। আেঝন হ়েত 
মর্ন করর্েন–ডানা ঝেউইসর্ক ঝমর্সস কার্ে খুন কর্রর্ে। তাই তার্ক িূর্র রাখার রচিা 
করর্েন। ঝমিঃ কার্ে, আেনার এই ের্চিা সর্ে হর্বনা কারে গতরাত িশোর ের 
ঝমর্সসকা আমার সর্ে রিখা কর্রর্ে। োনর্ত রচর়্ের্েন রকন তার্ক নের বন্দী কর্র 
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রাখা হর়্ের্ে। ঝমর্সস কার্ে আমা়ে ঘুষ ঝির্ত রচর়্েঝেে। আেনার কর্া তার্ক োনাই। 
আমার েযাে রর্র্ক রবঝরর়্ে ঝমর্সস কার্ে ডানা ঝেউইর্সর কার্ে যা়ে। কুঝ়ি ঝমঝনে ের্র 
ঝমর্সস কার্ে ডানার েযাে রের়্ি যা়ে। ইেবীর্চর ঝির্ক যাও়োর েনয একো েযাঝক্সর্ত 
চার্ে। ো়ে এক ঘন্টা ের্র ডানা একো রেঝের্র্ান রের়্ে েযাে রর্র্ক রবঝরর়্ে ের়্ি। 
ের্র তার্ক েীডর্বোর বাঝে়োঝ়ির কার্ে রিখর্ত ো়ে। েুঝেশ রঝাাঁর্ের আ়িার্ে ডানার 
রডডবঝড আঝবষ্কার কর্র। ের্র আমার্ির েঝতষ্ঠার্নর একেন কমেী ডানা ঝেউইর্সর 
েযার্ে ঝমর্সস কার্র্ের রনকর্েশ খুাঁর্ে ো়ে। 
  
আমার কর্া ঝমিঃ কার্ে অন়ি অবস্থা়ে শুনঝের্েন। রনকর্ের্শর কর্া শুর্ন ঝতঝন চমর্ক 
উের্েন। 
  
 ঝমিঃ কার্ে িাাঁর্ত িাাঁত ঘর্ষ বর্েন, সব ঝমর্যা। 
  
রনকর্েশ আমার কার্ে রর়্ের্ে ঝমিঃ কার্ে। অবস্থা রঘারার্ে রকন না ডানার েযাে রর্র্ক 
রনকর্েশো আনা আমার্ির ের্ক্ষ রবআইনী। েুঝেশ রর্র্ক বাাঁচার্নার ের্নয এই ঝুাঁঝক 
ঝনর্ত হর়্ের্ে। আেনার্ক আঝম আমার মর্কে ঝহর্সর্ব গ্রহে কর্রঝে। সুতরািং আেনার্ক 
বাাঁচার্না এবিং রগােনী়েতা রক্ষাযতিূর সম্ভবকরর্বা। সব ঝনভের করর্েঝমর্সস কার্র্ের 
ওের। আরও একঝে খুর্নর র্র্ে বযাোরঝে রবশী রঘারার্ো হর়্ের্ে। েীডর্বোর আে 
িুেুর্র খুন হর়্ের্ে। হ়ে ও ডানা ঝেউইসর্ক খুন হর্ত রির্খর্ে, ন়ে খুনীর্ক। 
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আেনার ওের কার্ের ভার ঝির়্ে রবাকামীকর্রঝে। আঝম ঐ বযাোর্র ঝনর্ের্ক ে়িার্ত 
চাই না। আেনার ঝবরুর্দ্ধ আঝম রকস করর্বা। রযর্হতু একঝে অঝভশপ্ত রমর়্ে খুন 
হর়্ের্ে…। 
  
আেনার স্ত্রীর ওের নের রাখর্ত ঝগর়্ে ডানা ঝেউইস খুন হর়্ের্ে। রসো আেঝন 
ভােভার্বই োর্নন। এ বযাোর্র আেনারও অর্নক িাঝ়েত্ব। 
  
আমার রকান িাঝ়েত্ব রনই। রিখুন মযাে়ে,…এসব বযাোর রর্র্ক আমার্ক িূর্র রাখুন। 
রমর়্ের কর্া আমার্ক ভাবর্ত হর্ব। 
  
এখন আমার্ির ঝমর্সস কার্র্ের কর্া আর্গ ভাবা িরকার। রকার্া়ে রস? 
  
আেঝন রতা ঝমর্সস কার্র্ের সর্ে কর্া বর্ের্েন, আবার আমার কার্েোনর্ত চাইর্েন 
রকন? 
  
আমার্ির আর্োচনা়ে বাধা ের়্িঝেে। ো এর্োঝের্ত রস েুঝকর়্েঝেে। এখার্ন ঝর্র্রর্ে 
কী? 
  
ঝমিঃ কার্ে মার্া নার়্িন। 
  
ঝমর্সস কার্ে কী আেনার্ক রকান খবর রি়ে ঝন? 
  
না। 
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অনুমান করর্ত োর্রন, ঝমর্সস কার্ে রকার্া়ে রযর্ত োর্রন? 
  
না। 
  
ঝমিঃ কার্ে শান্তভার্ব বর্েন, আমার স্ত্রী ো এর্োঝের্ত সমস্ত রাত ঝেে। 
  
হযাাঁ। বযাঝনোরর্ক ঝমর্সস কার্ে বর্ের্ে–রকান একেন রোক তার্ক ঝবরক্ত করর্ে। 
রোকোর্ক শার়্েস্তা করার কর্া রস োনা়ে। েঝরবর্তে বযাঝনেরর্ক রনকর্েশ রিবার 
েঝতশ্রুঝত রি়ে ঝমর্সস কার্ে। রনকর্েশ না োও়ো়ে বযাঝনোর তার্ক তাঝ়ির়্ে রি়ে। 
  
ঝমিঃ কার্ে ঝব়িঝব়ি কর্র বর্েন, কী অদু্ভত বযাোর! রয রোকো তার্ক ঝবরক্ত করর্ে–রস 
রক? 
  
োঝন না। খুাঁর্ে রবর করর্ত হর্ব। হ়েত রসই রোক ঝমর্সস কার্ের্ক ভ়ে রিঝখর়্ে অর্ে 
আিা়ে করর্ে। 
  
রমর়্েোর্ক আমার স্ত্রী গুঝে কর্র ঝনতাই ঝক আেনার ধারনা? 
  
োঝন না। তর্ব ডানা এবিং েীডর্বোর ের়্েন্ট োঁ়েতাঝিশ বনু্দর্কর োরা খুন হর়্ের্ে। 
কুঝ়ি গে িূর রর্র্ক েীডর্বোরর্ক গুঝে করা হর়্ের্ে এবিং রকান স্ত্রীর্োর্কর ের্ক্ষ তা 
সম্ভবন়ে। আেনার স্ত্রীর যা আচরে–তার্ক এক নম্বর সর্ন্দহভােন বযাঝক্তর তাঝেকা়ে 
রাখা চর্ে। 
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ওর্ক ঝবর়্ে করা আমার রবাকামী হর়্ের্ে। যঝি আমার ের্ক্ষ ঝকেু করা সম্ভব হ়েকরর্বা। 
ঝকন্তু বযাোরো রযন েুঝেশ বা সিংবািেে রর্র্ক িূর্র র্ার্ক। 
  
ঝচন্তা করর্বন না। সবর্চর়্ে আর্গ ঝমর্সস কার্ের্ক খুাঁর্ে রবর করর্ত হর্ব। যঝি আেঝন 
ওর্ক অর্ে রিও়ো বন্ধ কর্রন, আেনার স্ত্রী…’। 
  
তাই করর্ত হর্ব। কাে আঝম বযার্ঙ্ক যাব। 
  
অর্নক রিরী হর়্ে রগে। হযাাঁ, রচকো রির্কন কী? 
  
সামানয ঝেধাঝিত ভার্ব রচক রের্খন। এই ঝনন। আমার্ক এই ঝার্মোর হাত রর্র্ক রক্ষা 
করুন–আবার আেনার্ক িঝক্ষো রিব। 
  
রচক ের্কর্ে ররর্খ বঝে, আেনার্কঝার্মোমুক্ত করর্ত না োরর্ে রচক রর্রত রিব। 
আো, কতঝিন ঝমের্ক কার্ে োঝগর়্ের্েন? 
  
ঝমেস্? রকন…রস কী এই বযাোর্রর সর্ে েঝ়িত? 
  
োঝন না। শুর্নঝে ঝমেস্ খুব কার্প্তনী চার্ে র্ার্ক। তর্ব ঝক ঝমর্সস কার্ের্ক ভ়ে রিঝখর়্ে 
ঝমেস্ অর্ে আিা়ে করর্ে? 
  
ওর সম্পর্কে আঝম ঝকেুই োঝননা। মাস খার্নক হর্ো ঝমে এখার্ন কার্ে রের্গর্ে। 
আমার বােোর ফ্রাঙ্কঝেনই কমেী বাোই কর্র। ফ্রাঙ্কঝের্নর সর্ে কর্া বেব ঝক? 
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এখন ন়ে, ওর বযাোরো আমার হার্ত রের়্ি ঝিন। আর আেঝন যঝি আেনার স্ত্রীর রকান 
খবর োন, আমার অঝর্র্স োনার্বন। 
  
আঝম িরোর ঝির্ক এঝগর়্ে যাই। ঝমিঃ কার্ে বর্েন, আমার বযবহার্রর ের্নয আঝম 
িুিঃঝখত। আমার্ক ঝার্মোমুক্ত করার েনয যা কর্রর্েন, তার ের্নয আঝম খুশী। 
  
খানসামা ফ্রাঙ্কঝেন কঝরডর্রর অনয োর্ন্ত িাাঁঝ়ির়্ে বেে, সযার, ঝমস কাযে আেনার সর্ে 
কর্া বের্ত চান। এই ঝির্ক একেু আসুন। 
  
একেু আশ্চযে হই। যাই রহাক, খানসামার রেের্ন হাাঁঝে। 
  
খানসামা িরো়ে আঘাত কর্র বর্ে, মযাডাম, ঝমিঃ মযাে়ে এর্সর্েন। 
  
 ঘর্র রবড সাইড েযার্ম্পর আর্ো।ঝমসকার্ে ঝবোনা়ে শুর়্ে। রস খুাঁঝের়্ে আমার্ক েক্ষয 
কর্র। 
  
ওর্ক খুাঁর্ে রের়্ের্েন? 
  
এখনও োইঝন। 
  
ো এর্োঝের নাইে িার্ব খুাঁর্ের্েন? 
  
ওখার্ন ঝক খুাঁর্ে োও়ো যার্ব? 
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হ়ে ওখার্ন অর্বা েেে বাকের্ের বাঝ়ির্ত। এো়িা অনয রকার্াও যাবার ো়েগা রনই। 
  
এত ঝনঝশ্চন্ত হর্েন ঝকভার্ব? 
  
ওর্ক আঝম োঝন। ও ঝবের্ি ের়্ির্ে তাই না? রচার্খ খুঝশর আভাস। 
  
 ঝমর্সস কার্ে ঝবের্ি ের়্ির্েন, এমন ধারো হে রকন? 
  
রস আেনার েঝতষ্ঠার্নর রমর়্েোর্ক খুন কর্রর্ে। সম্ভবতিঃ এই বযাোরোর্ক ঝনেক ঝবেি 
বর্ে আেঝন মর্ন করর্বন না। 
  
আমরা োঝন না, ঝমর্সস কাই খুন কর্রর্ে ঝক না। আেঝন কী োর্নন? 
  
ঝমর্সস কার্ে বনু্দক চাোর্নার অভযাস করঝেে। 
  
 ঝক ধরর্নর বনু্দক? 
  
ঝরভেবার। রয রকান ধরর্ের বনু্দক রহাক না ওই ঝনর়্ে ভাবর্েন রকন? গত এক সপ্তাহ 
ধর্র ঝমর্সস কার্ে ইে বীর্চ োর্গেে েযাকঝেস্ কর্রর্ে। 
  
আেঝন ঝকভার্ব োনর্েন? 
  
ওর ওের নের ররর্খঝে। 
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অবাক হর়্ে ভাঝব, ঝমেস্ ঝমর্সস কার্র্ের ওের নের ররর্খর্ে ঝকনা। বঝে, রযর্হতু 
একেন স্ত্রীর্োক শুঝেিং েযাকঝেস করর্ে–এর অর্ে এই ন়ে রয রস খুনী। 
  
তর্ব ঝমর্সস কার্ে েুঝকর়্ে রর়্ের্ে রকন? রস এখার্ন ঝর্র্র আসর্ে না রকন? 
  
হ়েত রকান কারে আর্ে। আেঝন বাকের্ে সম্পর্কে কী োর্নন? 
  
 ঝবদ্রুর্ের হাঝস রহর্স বর্ে, বাকের্ে হে ঝমর্সস কার্র্ের রেঝমক। ঝমর্সস কার্ে ো়েই 
ওর রেঝমর্কর কার্ে রযত। 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক ভ়ে রিঝখর়্ে অর্ে আিা়ে করা হর্ে–আেঝন ঝক োর্নন? 
  
 ঝবশ্বাস কঝর না। 
  
আেনার বাবার তাই ঝবশ্বাস। 
  
বাবা একো েুর্তা খুাঁের্েন। আসর্ে ও রেঝমকর্ির রেের্ন অর্ে খরচ করর্ে। 
  
 তাই নাঝক? আবার তাহর্ে আঝম বাকের্ের সর্ে কর্া বের্বা। 
  
আেঝন বাকের্ের সর্ে রিখা কর্রর্েন? 
  
হযাাঁ। আেনার বাবা কী বাকের্ের বযাোরো োর্নন না। 
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 মার্া নার়্ি ঝমস কার্ে। 
  
ঝমর্সস কার্র্ের আেমাঝরর্ত অদু্ভত সব ঝেঝনস োও়ো রগর্ে। ওইসব আেনার বাবার 
বনু্ধর্ির বাঝ়ি রর্র্ক এর্সর্ে। আেনার বাবার কার্ে কী এসব শুর্নর্েন? 
  
বারবার বোর িরকার রনই। ঝমর্সস কার্ে আমার অর্নক ঝেঝনস চুঝর কর্রর্ে। ও 
একো রচার। 
  
আেঝন তার্ক ঘৃো কর্রন, তাই না? 
  
ওর্ক আঝম েেন্দ কঝর না। 
  
সুযের্কশ ভঝতে অদু্ভত ঝেঝনসগুঝে রকউ ঝমর্সস কার্র্ের আেমাঝরর্ত রগাের্ন রাখর্ত 
োর্র। আর্গও এমন বযাোর হর়্ের্ে। 
  
ঝনর্বোর্ধরা এমন ঝবশ্বাস করর্ব। ঝমর্সস কার্ে একো রচার। এমনঝক ফ্রাঙ্কঝের্নর ঘর 
রর্র্কও অর্নক ঝেঝনস হাঝরর়্ের্ে। 
  
ঝমেস্ ঝকেু হাঝরর়্ের্ে ঝক? 
  
হ়েত হর্ব। 
  
ঝকন্তু রতমন ঝকেু হর্ে ঝমেস্ অন্ততিঃ আেনার্ক বের্তা–তাই না? 
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রস ফ্রাঙ্কঝেনর্ক োনাত। 
  
 ঝমেস্ ঝমর্সস কার্র্ের গাঝ়ি চাঝের়্ের্ে, তাই না? 
  
তার্ত ঝক হর়্ের্ে? 
  
বুঝর্তই োরর্েন…ঝমর্সস কার্র্ের রযমন রচহারা…আর ঝমের্সরও অর্নক র্ােতু অর্ে 
আর্ে…তাই ওরা িুের্ন একঝেত হর়্ের্ে ঝকনা। 
  
িুের্ন একর্ে…কী ের্নয? 
  
ঝমস কাযে, আেঝন অর্নক ঝকেু োর্নন। আমার্ক সব খুর্ে বের্ে ভাে করর্তন। 
  
 ভ্রু কুাঁচর্ক ঝমস কার্ে বর্ে, আেনার কর্াবাতো আমার ভাে োগর্ে না। 
  
অর্নর্কই েেন্দ কর্র না। ঝকন্তু তার্ির অঝভর্যাগ শুনর্ত আমার ভাে োর্গ। 
  
মর্ন হে োনাোর বাইর্র িাাঁঝ়ির়্ে রক রযন আমার্ির কর্া শুনর্ে। 
  
ঝমর্সস কার্ের্ক খুাঁর্ে রের্ে কী তার্ক েুঝের্শর হার্ত তুর্ে রির্বন? 
  
আেঝন ঝক তাই চান? 
  
রসো রকান বযাোর ন়ে। আেঝন.কী করর্বন? 
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যঝি সঝতয ঝমর্সস কার্েই ডানা ঝেউইসর্ক হতযা কর্র র্ার্ক তাহর্ে তার্ক েুঝের্শর 
হার্ত তুর্ে রিব। ঝকন্তু আমার্ক ঝনঝশ্চত হর্ত হর্ব। 
  
এখনও আেঝন ঝনঝশ্চত নন? 
  
এখনও রমাঝেভ খুাঁর্ে োইঝন। ঝমর্সস কা ডানার্ক রকন গুঝে করর্ব। আেঝনই ঝকেু 
বেুন না, যার্ত আঝম ঝবশ্বাস কঝর। 
  
আমার বাবা ঝস্থর কর্রর্েন রয যঝি আগামী িু বের ঝমর্সস কার্ে তার সর্ে র্ার্ক–
ঝমর্সস কার্ে েচুর অর্ে োর্ব। রমাঝের্ভর ের্ক্ষ এই তর্য কী যর্র্ি ন়ে? 
  
বের্ত চান বাকের্ের বযাোরো র্াাঁস হর্ে ঝডর্ভাসের্ক ররাধ করর্ত োরর্ব না ঝমর্সস 
কার্ে-র্র্ে েচুর অর্ে হারার্ব। আর তাই ডানার্ক হতযা। 
  
হযাাঁ, তাই। বযাোরো ের্ের মত সহে। 
  
ঝকন্তু বাকের্েরও রতা অর্নক অর্ে আর্ে। 
  
রকার্া়ে অর্নক? বাকের্ের ওের ঝমর্সস কার্ে কখনও ঝনভেরশীে হর্ব না। 
  
এখনও বযাোরো েঝরিার ন়ে। 
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োনাোর বাইর্র কার্রা ঝনিঃশ্বাস রর্োর শব্দ শুঝন। আমার সমস্ত শরীর রকাঁর্ে ওর্ে। 
আঝম বুঝে, অর্র্ের বযাোরো েধান হর্ে ঝমর্সসকাযে এখার্ন ঝর্র্র আসর্তা।কখনও 
বযাঝনোর্রর কার্ে ঝগর়্ে আত্মর্গােন করত না। 
  
ঝনশ্চ়েই তার্ক রকউ রির্খ রর্র্ের্ে। 
  
ঝমস কার্ে, আেনার্ক ঝনশ্চ়েই রকউ সমস্ত বযাোর্র সোগ রার্খ। 
  
হযাাঁ, রযর্হতু রকার্াও রযর্ত োঝর না, আমার্ক সোগ র্াকর্ত হ়ে। আমার কর্াগুর্ো 
ঝচন্তা করর্বন। এখন আঝম ঘুমর্বা। আেনার বান্ধবীর্ক রক খুন কর্রর্ে োনাোম। 
আমার্ক ধনযবাি রিও়ো উঝচত। আেঝন এখন রযর্ত োর্রন। 
  
ঝমর্সস কার্ে সম্পর্কে যঝি আেনার অনয রকান ধারো র্ার্ক োনার্ত ভুের্বন না। 
  
আঝম আর কর্া বের্ত চাই না। 
  
িরো খুর্ে োনাোর ঝির্ক তাকাই। ঝক রযন জ্বেজ্বে করর্ে রিখর্ত োই। হাাঁেু েযেন্ত 
োকা গামবুর্ের োকনা। এই গামবুে ঝমেসূর্ক েরর্ত রির্খঝে। োনাোর বাইর্র ঝমেস্ 
িাাঁঝ়ির়্ে ঝেে…সম্ভবত ঝমস কার্ে োনর্তা। 
  
*** 
  
ধীর্র ধীর্র গাঝ়ি চাঝের়্ে রকঝবর্নর ঝির্ক যাই। আকার্শ আেুর র্র্ের মত চাাঁি জ্বের্ে। 
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আমার মার্া়ে অর্নক ঝচন্তা। এখন িরকার বরর্ রমশার্না হুইঝি। তারের ঝচন্তা করা 
যার্ব। 
  
োহার়্ির ওোর্র েভার্তর ইশারা। আর ঝনর্ের্ক িান্ত মর্ন হর্ে না। রকঝবর্নর 
কাোকাঝে এর্স রিঝখ বারান্দা়ে আর্ো। মর্ন ে়িে, ঝমস রবাোর্সর সর্ে রবঝরর়্ে আসার 
সম়ে িরো বন্ধ এবিং আর্ো ঝনঝভর়্ে ঝির়্েঝেোম। এখন বারান্দার িরো রখাো এবিং 
আর্ো জ্বের্ে। 
  
গাঝ়ি র্ামাবার সম়ে মর্ন হে, েযাক কারমান অর্বা োওো হ়েত আমার সর্ে কর্া 
বোর েনয অর্েক্ষা করর্ে। 
  
বারান্দা়ে ো ঝির়্ে র্মর্ক িাাঁ়িাই। িরো ঝির়্ে রধাাঁ়ো রবঝরর়্ে আর্স, বারুর্ির গন্ধ। 
  
ঘর্রর মর্ধয আরও তীব্র বারুর্ির গন্ধ। োনাোর সামর্ন একো অর্োর্মঝেক ঝরভেবার 
ের়্ি আর্ে। কার্েই রসার্ার ওের সািা ব্রাউে আর ব্ল্যাক েঝরঝহতা একেন স্বেের্কশী 
স্ত্রীর্োক ের়্ি আর্ে। তার কোর্ে গতে। 
  
কার্ে এঝগর়্ে রিঝখ স্ত্রীর্োকঝে মৃত। রক্তমাখা মুখ অঝনতা কার্র্ের। 
  
অঝনতা কার্র্ের মৃত রির্হর ঝির্ক ঝবস্ফাঝরত রচার্খ তাঝকর়্ে র্াঝক। উর্ো ঝির্কর 
রি়োর্ে একেন মানুর্ষর ো়ো ের়্ি। মার্া়ে েুেী। হার্তর মুর্ো়ে রভাতা ধরর্নর ঝক 
রযন। দ্রুত সব ঝকেু ঘর্ে যা়ে। মার্া়ে তীব্র আঘাত কর্র। মর্ন হ়ে আঝম রযন শূর্নয 
উর়্ি রব়িাঝে। কার্েের্ের ওের ঝেের্ক েঝ়ি। 
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জ্ঞান ঝর্র্র মর্ির তীব্র গন্ধ রেোম। আমার সমস্ত শরীর্র ঝাঝার্ো মর্ির গন্ধ। মার্া়ে 
তীব্র যিো। রয ঝবোনা়ে শুর়্ে আঝে মর্ন হে খুব নরম এবিং গরম। মর্ন ে়িে একেন 
স্ত্রীর্োর্কর রচহারা–তার কোর্ে গতে। 
  
কার্েের্ে এক ো়েগা়ে ঝসগার্রর্ের রো়িা িাগ। হযাাঁ, ঝনর্ের রকঝবর্ন ঝবোনা়ে শুর়্ে 
আঝে। আর সব িুিঃস্বপ্ন। 
  
ব্রান্ডনর্নর কণ্ঠস্বর কার্ন এর্ো। উিঃ, কী তীব্র মর্ির গন্ধ। স্ত্রীর্োকঝে রক? আর্গ কখনও 
রির্খে? 
  
ঝমঝর্ন বর্ে, নতুন মর্ন হর্ে। 
  
ঝেেঝেে কর্র তাকাই। ঝমঝন ঝবোনার কার্ের োনাো খুর্ে রি়ে রের োই আমার মার্ার 
খুঝের্ত অসম্ভব যিো। 
  
মর্ন ে়িে রসার্া়ে ঝচৎ হর়্ে শুর়্ে অঝনতা কার্ে। কোর্ে গতে। রক্ত চুাঁইর়্ে ে়ির্ে হের্ি 
কুশর্নর ওের। অর্োর্মঝেক ঝরভেবার। চমৎকার িৃশয। ব্রান্ডন এই রকমই রচর়্েঝেে। 
যার্ক বর্ে হার্ত নার্ত ধরা। মর্ন ে়িে ডানার হতযার েসর্ে ওর অদু্ভত অদু্ভত ের্শ্নর 
কর্া। 
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একই বনু্দক বযবহার হর়্ের্ে ডানা, েীডর্বোর এবিং অঝনতা কার্ের্ক খুন করার ের্নয। 
একই। ের়্োগ ভঝে। খুনী একেন। আর রমাঝেভ? ওর ের্নয ব্রান্ডন রমার্েও মার্া 
ঘামা়ে না। 
  
ঝমঝর্ন ককেশ কর্ণ্ঠ বর্ে, ওর্হ মযাে়ে,…অর্নক হর়্ের্ে। এবার রচাখ রখাে। 
  
ঝমঝর্ন আমার বাহু ধর্র না়িা়ে। ঝমঝর্র্নর হাত সঝরর়্ে ঝবোনা়ে উর্ে বঝস।িু হাত ঝির়্ে 
মার্া ধর্র রগাোই! 
  
চুে কর। রতামার সর্ে কর্া বের্ত চাই। ঝনর্ের্ক চাো কর। 
  
রতামার কী মর্ন হ়ে আঝম নাচঝে? 
  
ব্রান্ডন রেরার ভঝের্ত বর্েন, বযাোরো কী? আেনার এরকম মাতাে…। 
  
আঝম েশ্ন কঝর, আেঝন কী চান? রক আেনার্ির আমার রকঝবর্ন েুকর্ত ঝিে? 
  
আমার মুর্খর ওের ঝসগার্রর্ের রধাাঁ়ো রের়্ি ব্রান্ডন বর্েন, রক েুকর্ত ঝির়্ের্ে অযর্া 
ঝচন্তা করর্বন না। এখার্ন কী ঘর্ের্ে? এখার্ন ওই স্ত্রীর্োকঝে রক? 
  
ওখার্ন বুঝঝ একেন স্ত্রীর্োক রর়্ের্ে? 
  
ঝমঝর্র্নর ঝির্ক তাঝকর়্ে ব্রান্ডন হুমকীর ভেীর্ত বর্েন, এই ভদ্রর্োক এমন বযবহার 
করর্েন রকন? 
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মযাে়ে মাতাে, অনয ঝকেু না। 
  
যত সব! ওই স্ত্রীর্োকঝের্ক ঝনর়্ে এর্সা। 
  
 আমার মুখ ঝির়্ে রবঝরর়্ে যা়ে। না, না, না, ওর্ক আঝম রিখর্ত চাই না। 
  
তখন একঝে কণ্ঠস্বর রভর্স এর্ো, ওর্ক ঝনর়্ে আেনারা কী শুরু কর্রর্েন? ওর ঝক 
অবস্থা–আেনারা রিখর্ত োর্েন না? 
  
ঝমস রবাোর্সর ঝরবর্ন আেকার্না োে চুে। েরর্ন ঝের্নর্নর ফ্রক। রসবর্ে, বর্েঝেোম 
না, ওর্ক ঝবরক্ত করর্বন না। ওর্ক একা শাঝন্তর্ত র্াকর্ত ঝির্েন না রকন? 
  
ঝমস রবাোস আমার ঝির্ক তাঝকর়্ে বর্ে, ঝে়েতম,এক োের মি রিবনাঝক? রতামার 
মার্া়ে এখনও খুব যিনা হর্ে? 
  
ব্রান্ডন বর্েন, উাঁহু উঝন আর োনী়েও চাননা আর আেনার মুখিশেনকরর্তও চাননা। 
বযাোরো কী…এখার্ন রকান নােক চের্ে নাঝক? 
  
মর্ন হে আঝম োগে হর়্ে রগঝে। ঝমস রবাোর্সর রেের্ন অনয একঝে ঘর্র রসার্া। 
ঝনশ্চ়েই ঝমস রবাোস সব ঝকেু েক্ষয কর্রর্ে। ব্রাক্তন ও ঝমঝর্ন ঝনশ্চ়েই সব েক্ষয 
কর্রর্ে। অর্চ ওর্ির হাবভার্ব রকান উর্েেনার ঝচহ্ন রনই। বের্ে ঝকনা আঝম মাতাে। 
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আঝম এক ো এক ো কর্র এঝগর়্ে যাই। ব্রান্ডনর্নর কর্া়ে আঝম র্াঝম না। োর্শর ঘর্র 
ঝক আর্ে, আমার্ক রিখর্ত হর্ব। 
  
আমার বাহুর ওের হাত রার্খ ঝমস রবাোস। আঝম রকান ঝকেু ের্রা়ো কঝরনা। ওর্ক 
একোর্শ সঝরর়্ে আঝম োর্শর ঘর্র যাই। রসইরকম ভার্ব রসার্া রর়্ের্ে ঝকন্তু ঝকেু 
রনই। অর্োর্মঝেক ঝরভেবার রনই। রর্ক্ত রভো হের্ি কুশন রনই, ঝকেু রনই। 
  
*** 
  
আঝম ঝকভার্ব ঝবোনা়ে ঝর্র্র এোম মর্ন রনই।ঝমস রবাোস আমার মুর্খর ওের ঝুাঁর্ক 
রর়্ের্ে। ওর হার্ত হুইঝির গ্লাস। আঝম উের্ত যাই, ঝমস রবাোস আমার রোাঁর্ের কার্ে 
গ্লাস ধর্র। 
  
হুইঝি োন কঝর। ঝমস রবাোস সর্র িাাঁ়িা়ে। ঝকেুক্ষে আমার সমস্ত শরীর কাাঁর্ে। 
তারের হোৎ রের োই ঝনর্ের্ক ভীষে হাো োগর্ে। 
  
ঝমস রবাোস রহর্স আমার হাত রর্র্ক গ্লাস রন়ে। বর্ে, উিঃ, রতামার যা অবস্থা 
রিখোম…ভাবা যা়ে না। রকান তুেনা রনই। 
  
আঝম ঝবোনা়ে উর্ে বর্স বঝে, এর রর্র্ক রতামার ঝশক্ষা োও়ো উঝচত। এখন রর্র্ক…। 
  
ব্রান্ডনর্নর ঝির্ক তাঝকর়্ে অবাক হর়্ে বঝে, এ ঝক!ঝমস রবাোস, আমার ঘর্র েুঝের্শর 
রোক, রিখর্ত োে? 
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োঝে, কযার্েন অর্ েুঝেশ ঝমিঃ ব্রান্ডন আর ঝমিঃ ঝমঝর্ন বর্স আর্েন। 
  
 ব্রান্ডন বর্েন, মযাে়ে, এসব তামাশা বন্ধ করুন। আেনার সর্ে আমার্ির কর্া আর্ে। 
  
ঝমস রবাোসর্ক বঝে, আরও োনী়ে িাও। ব্রান্ডনর্নর ঝির্ক তাঝকর়্ে বঝে, আেঝন এখার্ন 
এর্সর্েন রেসর্ক বঝে, আরওঅমাশা বন্ধ করুন 
  
ব্রান্ডনও োে রচার্খ বর্েন, বার্ে বকবক বন্ধ করুন। এখার্ন এসবকীহর্ে? আর এই 
রমর়্েঝে রক? এখার্ন ও কী করর্ে? 
  
ঝমস রবাোস হুইঝি ঝনর়্ে এর্ো। ওর্ক বঝে, ক়িা কঝর্ এর্ন িাও। 
  
ব্রান্ডন হুমঝকর সুর্র বর্ে, আমার কর্া কী আেনার কার্ন রগর্ে? 
  
ঝমস রবাোসর্ক হার্তর ইশারা়ে সর্র যাও়োর ঝনর্িেশ ঝির়্ে বঝে, শুর্নঝে। ঝকন্তু তার অর্ে 
এই ন়ে, রয আমার উের আেঝন োর্বন। আেনার রকান অঝধকার রনই, োনর্ত চাও়ো 
ঝমস রবাোস রক? রোশাক খুের্ত খুের্ত বঝে, এখন আঝম স্ন্ান করর্বা। যঝি িরকার 
মর্ন কর্রন, অর্েক্ষা করর্ত োর্রন। 
  
 ভাবোম বার্রুর্ম মৃতর্িহো রিখর্ত োর্বা। ঝকন্তু রকউ রনই। িু ঝমঝনে োণ্ডা েেধারা 
আমার মার্ার যিো িূর কর্র রি়ে। আর্স্ত আর্স্ত সব মর্ন ে়ির্ে। আঝম ন়ে ঘন্টা 
অজ্ঞান ঝেোম। মার্ার রেের্ন হাত ঝির়্ে বুঝঝ ো়েগাো নরম হর়্ে রগর্ে। 
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মৃতর্িহো রক সরাে? রকন সরাে? খুনী কী োগে? যঝি রস মৃতর্িহ আর বেুক না 
সরাত–ব্রন্ডর্নর হাত রর্র্ক ররহাই রেতাম না। রক আমার মার্া়ে আঘাত কর্রঝেে? 
খুনী? 
  
িরো়ে করাঘার্তর সর্ে ব্রাউর্নর ঝচৎকার। রবঝরর়্ে আসুন মযাে়ে। 
  
আঝম রবঝরর়্ে আসর্তই ব্রাভন ররর্গ বের্েন, অর্নক হর়্ের্ে। হ়ে আেঝন কর্া বেুন 
অর্বা েুঝেশ রহড রকা়োেোর্র চেুন। 
  
রেঝবর্ের ওের রর্র্ক কঝর্ ঝনর্ত ঝনর্ত বঝে, যা বোর এখার্নই বের্বা। বেুন ঝক 
োনর্ত চান? 
  
ঝমস রবাোস রান্নাঘর্র গুনগুন করর্ে। উাঁহু, অঝনতা কার্র্ের মৃতর্িহ ও সরা়েঝন। তাহর্ে 
রক? 
  
ব্রান্ডন বর্ে, রবঝন রকার্া়ে? 
  
 উঝন রয রবঝনর্ক রচর্নন, তা োনতাম না। রবশ সুন্দর গন্ধ কঝর্োর। 
  
 আেঝন এড রবঝনর কর্া বের্েন? 
  
হযাাঁ। রস রকার্া়ে? 
  
রস সযানফ্রাঝিসর্কার্ত রগর্ে। 
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ওখার্ন ঝক কার্ে রগর্ে? 
  
আেঝন োনর্ত চান রকন? 
  
সযানফ্রাঝিসর্কা েুঝেশ ঝডোেের্মন্ট ওর সম্পর্কে োনর্ত চাইর্ে। 
  
তাই না ঝক? রবশ রতা, যা োনর্ত চা়ে রবঝনর্ক েশ্ন করর্েই োর্ব। বযাোরো কী? 
  
 ব্রান্ডন ককেশ গো়ে বর্েন, রবঝনর্ক েশ্ন কর্র োভ রনই। ও রবাঁর্চ রনই। 
  
আঝম োগর্ের মত কর্র বঝে, রবঝন মারা রগর্ে? 
  
 হযাাঁ। বন্দর েুঝেশ ওর মৃতর্িহ রিখর্ত রের়্ের্ে। ওর্ির ধারো গতকাে রাতনো়ে ওর 
মৃতুয হর়্ের্ে। 
  
*** 
  
ওর্ির যাও়োর ঝির্ক োনাো ঝির়্ে রিঝখ। ব্রান্ডন রঘাাঁৎ রঘাাঁৎকরর্ত করর্ত গাঝ়ির্ত 
বসর্েন। অনয একো গাঝ়ির্ত ঝমঝর্ন, ওর্ক ঝচন্তাঝিত রিখাঝেে। 
  
এর্ক এর্ক ডানা, েীডর্বোর, অঝনতা কাকে আর রবঝন খুন হে। ঝমস রবাোস িরোর 
কার্ে এর্স িাাঁ়িা়ে। আঝম বঝে, তুঝম এখার্ন কখন এর্সঝের্ে? 
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আে সকাে নো়ে আঝম রেঝের্র্ান কর্রঝেোম। অোর্রোর োনা়ে ঝরিং হর়্ে যার্ে রকউ 
ঝরঝসভার তুের্ে না। 
  
োনাোর কার্ে আমার োর্শ এর্স ঝমস রবাোস বর্ে, ঝকেু করার ঝেে না। তাই রতামার 
রকঝবর্ন চর্ে আঝস। এর্স রিঝখ তুঝম রমর্ঝর ওের ের়্ি আে। িরো রখাো, আর্ো 
জ্বের্ে। রতামা়ে ঝবোনা়ে শুইর়্ে যখন জ্ঞান রর্রাবার রচিা করঝে তখন ওর্ির গাঝ়ির 
আও়োে োই। রতামার সমস্ত শরীর্র হুইঝি েঝ়ির়্ে ঝির়্েঝে। ওর্ির বর্েঝে রয, তুঝম 
অঝতঝরক্ত োন কর্র মাতাে হর়্ের্ে। আঝম চাইঝন ওরা োনর্ত োরুক রয রকউ 
অতঝকের্ত আেমে কর্র রতামা়ে এ অবস্থা কর্র োঝের়্ের্ে। তুঝমও ঝনশ্চ়েই তা 
চাওঝন?— 
  
উাঁহু’ ের্কে রর্র্ক িুর্ো ঝসগার্রে রবর কর্র ঝমস রবাোসর্ক ঝির়্ে ধরাই।বঝে, সমস্ত 
শরীর্র হুইঝি ে়িার্না–রবশ ভাে আইঝড়ো, রকঝবর্ন রোকার ের কাউর্ক রিখর্ত 
োওঝন? 
  
রকউ ঝেে না। কী হর়্ের্ে? 
  
আমার অর্েক্ষা়ে আ়িার্ে রকউ ঝেে। হোৎ রক রযন রেেন রর্র্ক আমার ঘার়্ির ওের 
আঘাত কর্র। 
  
রতামার্ক রিখাশুনা করার রকউ রনই? 
  
আে রঝববার, েঝন রঝববার কার্ে আর্স না। 

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

132 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
রঝববার আমার অর্েক্ষা়ে রকউ র্ার্কনা। রঝববার আমার্ক রিখাশুনা করর্ত আর্স 
রসানােী চুর্ের সুন্দর একঝে রমর়্ে। 
  
রশাবার ঘর্র েুর্ক চাঝরঝির্ক তাকাই। বারুর্ির গন্ধ রনই। 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, ঝক ভাবর্ো তুঝম? 
  
রকান েবাব না রের়্ে আবার বর্ে, মযাে়ে, রতামার শরীর ভাে রনই। তুঝম ঝবোনা়ে শুর়্ে 
ে়ি। 
  
ব্রান্ডন ঝক বের্ো, শুনর্ে না? আমার্ক সযানফ্রাঝিসর্কার্ত ঝগর়্ে রবঝনর মৃতর্িহ সনাক্ত 
করর্ত হর্ব।” 
  
উাঁহু, রকার্াও যাও়োর মত রতামার অবস্থা রনই।হ়ে আঝমঅর্বা অঝর্র্র অনয রকউ যার্ব। 
  
চারর্ে এযাসঝেঝরন একসর্ে ঝগর্ে এক চুমুক কঝর্ োন কঝর, আমার্ক রযর্তই হর্ব। 
রবঝন আমার বনু্ধ ঝেে। 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, ডাক্তারর্ক রডর্ক রতামার মার্ার আহত স্থান েরীক্ষা করার্না 
িরকার। 
  
 নানা ঝচন্তা়ে আমার মন ভারী হর়্ে ওর্ে। 
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অস্বঝস্তর সর্ে ঝমস রবাোস বর্ে, যঝি োনর্ত োরতাম তুঝম ঝক ভাবর্ে। রবঝন ো়িা 
অনয রকান বযাোর রতামার্ক অঝস্থর কর্র তুর্ের্ে। 
  
উাঁহু রকবে রবঝনর কর্া ভাবঝে। তুঝম আর রিরীকরর্ে রকন? ঝনশ্চ়েই রতামার অর্নক 
কাে রর়্ের্ে। 
  
বািঃ রবশ কর্া বের্ে। রতামার ের্নয এতক্ষে যা করোম…এখনই চর্ে রযর্ত বের্ো? 
োঝন না, ঝক ের্নয তুঝম আমার্ক সহয করর্ত োরর্ে না। 
  
র্াক, আর অঝভমান করর্ত হর্ব না। িু’একঝিন ের্র রতামার সর্ে রিখা হর্ব। ঝকেু 
মর্ন কর না। 
  
আঝম রশাবার ঘর্র েুর্ক িরো বন্ধ কঝর। 
  
*** 
  
ঝতনর্ে কুঝ়ি ঝমঝনর্ে সযানফ্রাঝিসর্কার েরর্তাো এ়োরর্োর্েে ঝবমান র্ার্ম। ঝবমার্ন 
আমার্ির সর্ে এর্সর্ে ঝসর্নমার না়েক নাঝ়েকার িে। ওর্ির রিখবার ের্নয রগর্ে ঝভ়ি 
হ়ে। 
  
কারমান বর্ে, ঝডক, বযাোরো ব়িই অদু্ভত। একেন রোকর্ক ভােভার্ব োনার আর্গই 
রস মর্র যা়ে। রবঝন কখন্ও বর্েঝন রয তার ব়ি রের্ে রমর়্ে আর্ে আর ওর মা-ও রবাঁর্চ 
আর্ে। 
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আিঃ, এখন রবঝনর বউ রের্ের্মর়্ের কর্া বর্ে োভ কী? 
  
কারমান রুমাে ঝির়্ে মুখ মুর্ে বর্ে, হু’, তুঝম ঝেকই বর্ের্ে। আবহাও়ো আর একেু 
োণ্ডা হর্ে ভাে োগর্ব। োন, কাে রার্ত…। 
  
আবহাও়োর কর্া এখন র্াক। 
  
 ঝেক আর্ে। 
  
সকার্ের কর্া মর্ন ে়িে। োওো এর্সঝেে। রবঝনর বযাোর্র ইঝতেূর্বেই ব্রান্ডন োওোর 
সর্ে রিখা কর্রর্েন। অবশয ব্রান্ডন আমার্ির কর্া ঝবশ্বাস কর্রন ঝন। কারে, রবঝন খুন 
হর়্ের্ে অনযে। 
  
ডানা, েীডর্বোর আর অঝনতা কার্র্ের খুর্নর সর্ে রবঝনর হতযার রকান সম্পকে রনই–এ 
ধারো কারমার্নর। আমার ধারো অনযরকম। রবঝন গতকাে ঝবর্কে সার়্ি চারর্ে়ে সযান 
ফ্রাঝিসর্কার্ত রেৌঁর্েঝেে। রাত একো়ে ওর মৃতর্িহ েুঝেশ আঝবষ্কার কর্র। রমঝডর্কে 
ঝরর্োেে অনুযা়েী ওর্ক চার ঘণ্টা আর্গ খুন করা হর়্েঝেে। অর্োৎ রাত ন’ো়ে ও খুন 
হর়্েঝেে। 
  
েুঝেশ রহড রকা়োেোর্রর সামর্ন েযাঝক্স র্ার্ম। কারমানর্ক বঝে, আমার্ক কর্া বের্ত 
িাও। 
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 আমরা রহাঝমসাইড ঝডোেের্মর্ন্ট যাই। একেন েম্বা রচহারার অঝর্সার আমার্ির বসর্ত 
বর্ে। 
  
আমার নাম ডাঝনিংহযাম–ঝডর্েকঝেভ ঝডঝস্ট্রক কমান্ডার, আেনারা কী মৃর্তর আত্মী়ে? 
  
ঝনর্ের্ির েঝরচ়ে ঝিোম। আমরা রবঝনর বনু্ধ। আমার নাম শুর্ন ডাঝনিংহযার্মর মুখ কঝেন 
হ়ে, তার্তই বুঝোম ব্রান্ডন আমার্ির বযাোর্র ের়্োেনী়ে তর্য োঝনর়্ের্ে। 
  
ডাঝনিংহযাম বর্ে, মৃতর্ির্হর সনাক্তকরে আেনার্ির করর্ত হর্ব। এই অঝর্সারর্ক 
আেনার্ির নাম ঝেকানা োনান। তারের আেনার্ির মর্গে ঝনর়্ে যাঝে। 
  
মার্বেে োর্র্রর রবিীর ওের চাির্র োকা ঝতনঝে মৃতর্িহ মর্গে েুর্ক রিখর্ত রেোম। 
মাঝখার্নর মৃতর্িহঝের মুর্খর ওের রর্র্ক চাির সরান হ়ে। 
  
ডাঝনিংহযাম ককেশকর্ণ্ঠ বর্ে, ঝচনর্ত োরর্েন? 
  
হযাাঁ। 
  
কারমার্নর রচাখ মুখ র্যাকার্শ রিখা়ে। ডাঝনিংহযাম ওর ঝির্ক তাঝকর়্ে বর্ে, আেঝনও 
ঝচনর্ত োরর্েন রতা? 
  
কারমান মার্া না়িা়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

136 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ডাঝনিংহযামবর্ে, ঘাব়িার্বন না। রয রকান রোর্কর ভার্গয এরকমো হর্ত োর্র। চর্ে 
আসুন, বাইর্র যাও়ো যাক। 
  
আমার মার্ার যিো শুরু হ়ে। 
  
*** 
  
ঘর্র িুর্ো ঝবোনা, একো রেঝবে। আরাম রকিারাো রিখর্ে মর্ন হর্ব একিা এর ওের 
হাতী বসর্তা। 
  
রহার্ের্ের রব়োরা বর্ে, সব রকম বযবস্থা এখার্ন রর়্ের্ে। 
  
 কারমান বর্ে, এ ো়িা আর কী বযবস্থা আর্ে? 
  
রব়োরা বর্ে, মি োর্বন। অনযানয রনশার ঝেঝনস আর্ে, আর োর্কন রমর়্েমানুষ। অর্ে 
ো়ুিন সব ঝকেুর বযবস্থা হর্ব। 
  
আমরা মি ঝির্ত বঝে। 
  
রব়োরা চর্ে রগর্ে কারমান বর্ে, আর একেু ভাে ো়েগা়ে র্াকার মত কী আমার্ির 
হার্ত অর্ে রনই? 
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কারমান আমার োর্শ এর্স িাাঁ়িার্ে আমার্ির রহার্ের্ের উর্োঝির্ক রিাতো বাঝ়িোর 
ঝির্ক রিখাই, ওো ভা়িার্ের্ির ের্নয ঝনঝিেি।একতো়ে একো র্র্োর রিাকান-জ্বেজ্বে 
করর্েেুইর়্ের নাম। 
  
কারমান, িযাখ। রবঝন ের্র্ম ওখার্ন রর্র্কই অনুসন্ধান শুরু কর্র। এক ঝমঝনে–রতামার্ক 
একো র্র্ো রিখাঝে। 
  
বাকের্ের ঘর রর্র্ক োও়ো অঝনতা কার্র্ের র্র্োো রবর কঝর এবিং ঝকভার্ব রের়্েঝে তা 
কারমানর্ক োনাই। 
  
এখার্ন আসার ের রবঝনর ের্ম কাে ঝেে র্র্োর ঝবষর়্ে রখাাঁে করা। ওর্ক একো 
র্র্োর কঝে ঝির়্েঝেোম। 
  
র্র্ো উর্ে রবার েযাম্প রিও়ো নাম ঝেকানা রিঝখর়্ে বঝে, এখার্ন রকন এর্সঝে–এবার 
বুঝর্ত োরর্ে? 
  
আরাম রকিারা়ে বর্স কারমান বর্ে, আমার্ির এখন ঝক করা উঝচত? 
  
রার্ে ঝকেু করার রনই। কাে সকার্ে আমার ের্ম কাে হর্ব েুইর়্ের রিাকার্ন হানা 
রিও়ো। ওর্ক অঝনতা কার্র্ের র্র্ো রিখার্বা। োঝননা, কতিূর কাে হর্ব। তর্ব একো 
ঝকেু ঘের্বই। রতামার কাে হর্ব, ঝবের্ি ে়ির্ে আমার্ক রক্ষা করা, বুঝর্ে? 
  
ঝেক আর্ে। 
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 িরো়ে রোকা রমর্র রব়োরা িু রবাতে হুইঝি ঝনর়্ে ঘর্র েুকে। 
  
কারমান বর্ে, ঝতনর্ে গ্লাস রকন? 
  
একো গ্লাস রভর্ে রযর্ত োর্র। অর্বা কাউর্ক মিযোর্ন আমিে োনার্ত োর্রন। 
ঝমোর তৃতী়ে গ্লাস রাখা সবসম়ে খুবই িরকার। 
  
কারমান, রবশ ব়ি রেগ োগাও। আমরা সবাই একসর্ে োন করর্বা। রব়োরার ঝির্ক 
তাঝকর়্ে বেে, তা কতঝিন এখার্ন আে? 
  
িশ বের। যখন ের্ম আঝস, রহার্েেো খারাে ঝেে না। যুর্দ্ধর ের রর্র্ক সব ঝকেু 
বির্ে যা়ে। 
  
কারমান রব়োরাঝের্ক োনী়ে রি়ে। রস গ্লার্স এক চুমুক ঝির়্ে রহর্স বর্ে, রিখুন, তৃতী়ে 
গ্লাস রকমন কার্ে োর্গ। 
  
হুইঝির সর্ে আঝম চারর্ে এযাসঝেঝরন ঝগর্ে রর্ঝে। 
  
 রব়োরাঝের্ক বঝে, ওর্হ রশান। ঝকেু অর্ে ররােগার করর্ত চাও? 
  
ঝক করর্ত হর্ব? 
  
সৃ্মঝতশঝক্তর্ক োঝগর়্ে তুের্ত হর্ব। 
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আমার সৃ্মঝতশঝক্ত ঝক কার্ে োগর্ব? 
  
রবঝনর র্র্ো রবর কর্র বঝে, মর্ন কর্র িযাখ–ওর্ক কখনও রির্খে ঝকনা? 
  
র্র্োঝে রির্খ রব়োরা মর্ির গ্লাস রেঝবর্ের ওের ররর্খ িরোর ঝির্ক এঝগর়্ে রযর্ত 
রযর্ত বর্ে, ই, আমার্ক বুদ্ধ বানার্ত চান। আঝম েুঝের্শর কার্ে কখর্না মুখ খুঝে না। 
  
 কারমান রব়োরাঝের ঘা়ি ধর্র োনর্ত োনর্ত আমার োর্শ ঝবোনা়ে ওর্ক বসা়ে, উিুক, 
রকার্াকার! আমার্ির কী েুঝের্শর রোর্কর মত রিখার্ে? 
  
ওিঃ, আেনারা তাহর্ে েুঝের্শর রোক নন। 
  
কুঝ়ি’ ডোর রবর কর্র আমার োর্শ ররর্খ বঝে, আমার্ির আচরে কী েুঝের্শর মত? 
  
রোভীর িৃঝির্ত ডোর্রর ঝির্ক তাঝকর়্ে রব়োরাঝে বর্ে, বের্ত োরর্বা না। আে িুেুর্র 
েুঝেশ এর্স নানা রকম েশ্ন কর্রর্ে। মর্গে রভাো ওর র্র্ো আমার্ক রিঝখর়্ের্ে। 
  
রস বুঝঝ এখার্ন ঘরভা়িা ঝনর়্েঝেে? 
  
ডোর্রর ঝির্ক হাত এঝগর়্ে বর্ে, হযাাঁ, এখার্ন রস ঝেে। ঝকন্তু মযার্নোর েুঝের্শর কার্ে 
তা রগােন কর্রর্ে। 
  
রব়োরাঝে ডোর খামর্চ ধর্র। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

140 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

কারমানর্ক বঝে, এর্ক আরও োনী়ে িাও। 
  
রিখর্বন আঝম রযন ঝবের্ি না েঝ়ি। রকানমর্তই চাকরী হারার্ত চাই না। 
  
 কারমান মর্ির গ্লাস এঝগর়্ে রি়ে। 
  
রশান, র্র্োর এই মানুষঝে আমার্ির বনু্ধ। আমরা োনর্ত চাই রকন ওর্ক খুন করা 
হর়্ের্ে। রতামার রকান ধারো আর্ে? 
  
োঝন না। গতকাে ঝবর্কে োাঁচো়ে ভদ্রর্োক ঘর ভা়িা রনন। এই ঘর্রর োর্শরো়ে 
উঝন ওর্েন। রবঝশক্ষে র্ার্কন না। রবঝরর়্ে যান। তারের আর তার্ক রিখর্ত োইঝন। 
  
ও ঝক রকান বযাগ ররর্খ রগর্ে? 
  
মযার্নোর্রর কার্ে, রর়্ের্ে। ভদ্রর্োক ঘরভা়িা ঝির়্ে যান ঝন। 
  
বযাগো ঝনর়্ে এর্সা। 
  
িু রচাখ ব়ি কর্র রব়োরা বর্ে, আঝম োরর্বা না। মযার্নোর রিখর্ত রের্ে…যাও, ঝনর়্ে 
এর্সা। নইর্ে মযার্নোর্রর সর্ে কর্া বের্বা। 
  
এখঝন আনর্ত হর্ব? 
  
হযাাঁ। 
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এই কার্ের েনয রবঝশ ঝকেু োব কী? 
  
আরও িশ ডোর তুঝম োর্ব। 
  
রব়োরা চর্ে রগর্ে কারমান বর্ে, চমৎকার। ঝডক, তুঝম ঝক কর্র বুঝর্ে রয, রবঝন 
এখার্ন ঘর ভা়িা ঝনর়্েঝেে। 
  
আমরা কী র্ােতু এই রহার্ের্ে ঘরভা়িা ঝনর়্েঝে? িাও…আরও হুইঝি িাও।ওই 
হারামোিার সর্ে বকবক কর্র আমার মার্া ধর্র রগর্ে। 
  
অঝনতা কার্র্ের র্র্োো সুের্কশ রর্র্ক রবর কর্র ঝবোনা়ে রাঝখ। 
  
কারমান বর্ে, র্র্ো রির্খ কী রব়োরাঝে ঝচনর্ত োরর্ব? 
  
রিখা যাক, ভুর্ে রযও না, রব়োরাঝে এখার্ন িশ বের যাবৎ আর্ে। 
  
রব়োরা বযাগ এর্ন ঝবোনার ওের ররর্খ বর্ে, বযাগঝে আবার মযার্নোর্রর, ঘর্র ররর্খ 
আসর্ত হর্ব। ঝবের্ি ে়ির্ত চাই না। 
  
অঝনতা কার্র্ের র্র্ো বযার্গর রভতর তন্নতন্ন কর্র খুাঁর্েও রেোম না। সব ঝেঝনস 
গুঝের়্ে বযাগো রমর্ঝর্ত রর্র্ে বঝে, ঝনর়্ে যাও। িশ ডোর রব়োরার্ক ঝির়্ে বঝে, মুখ 
বন্ধ রাখর্ব, বুঝর্ে? 
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রব়োরা বযাগ হার্ত ঝনর়্ে বর্ে, বেুন, আর কী করর্ত হর্ব? 
  
 অঝনতার র্র্ো রিঝখর়্ে বঝে এর্ক কখনও রির্খর্ো? 
  
অর্নকো অঝনতা রগ’র মত রিখর্ত। হা…হা…ঝনিঃসর্ন্দর্হ। 
  
চুে কর। অঝনতা রগ রক? রস কী কর্র? রকার্া়ে তার রিখা োব? 
  
 োঝন না, রকার্া়ে ওর সন্ধান োর্বন। অর্নকঝিন হে রকার্া়ে চর্ে রগর্ে, রক োর্ন। 
আর কী রস এখার্ন ঝর্র্র আসর্ব? 
  
উহ আর রস ঝর্র্র আসর্ব না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

143 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

৬. 
  
আঝম রহার্েে রর্র্ক রবর্রাই েরঝিন রবো এগার্রাো নাগাি। গরর্মর ের্নয রার্ত ঘুম 
হ়েঝন। রশষ রার্ের ঝির্ক হুইঝির সর্ে এযাসঝেঝরন রগোর ের ঘুমাই। রসই ঘুম ভার্ে 
রবো নো়ে। 
  
কারমান বর্ে মার্া়ে আঘাত রের্ে েযোপ্ত ঘুম িরকার। যর্র্ি স্ন্ান আর কার্ো কঝর্ 
োন কর্র ঝনর্ের্ক সুস্থ মর্ন হ়ে। 
  
েুইর়্ের র্র্োর রিাকার্ন যাবার আর্গ ের়্োেন অঝনতা কার্ে সম্পর্কে ব্রাস ররে রর্র্ক 
খবর সিংগ্রহ করা। 
  
েুঝের্শর কার্ে রাস্তা়ে ব্রাস ররে সম্পর্কে রখাাঁে কঝর। েুঝেশঝে ঝনশানা োনা়ে। 
  
ব্রাস ররে অঝর্র্সর সামর্ন িাাঁঝ়ির়্ে আঝম েঝব রিখর্ত র্াঝক। একো সুইিংর্ডার রের্ে 
এক রনািংরা রোশার্কর রোক রবঝরর়্ে এর্ো। 
  
আঝম েশ্ন কঝর এই িপ্তর রক েঝরচােনা কর্র? 
  
আেঝন কী নতুন এর্সর্েন? 
  
হযাাঁ। 
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ঝনক রনঝডক, ওের্র উর্ে যান। িরো়ে রোকা ঝির়্ে রভতর্র েুর্ক রিঝখ একো রোক িু’ 
আেুর্ে দ্রুত োইে করর্ে। ঘরোর রকানা়ে োনাোর ধার্র একঝে অদু্ভত রচহারার রমর়্ে 
বর্স। 
  
রকউ ঝকেু বের্েনা রির্খ আঝম রোকোর কাাঁর্ধ হার্তর চাে ঝিই। রোকো োইেনা 
র্াঝমর়্ে বর্ে, কী চান? 
  
ঝনক রনঝডর্কর সর্ে রিখা বের্ত চাই। 
  
এঝগর়্ে যান। 
  
এঝগর়্ে একো ঘর্র েুঝক। একো রোক রচ়োর্র বর্স খবর্রর কাগর্ের আ়িার্ে মুখ 
োকা। ওর আেুর্ে কর়্ি রবশ ব়ি একো হীর্রর আিংঝে। একেু িূর্র বসা ব়েিা 
মঝহোঝে আমার ঝির্ক তাকা়ে। 
  
মার্ার েুঝে নাঝমর়্ে বঝে, ঝমিঃ রনঝডর্কর সর্ে কর্া বের্ত চাই। আমার নাম ঝডক 
মযাে়ে। 
  
মঝহোঝে বর্ে, ঝমিঃ রমঝডক এখন খুব বযস্ত…োঝননা, উঝন আেনার সর্ে রিখা করর্বন 
ঝকনা। 
  
আেঝন বযস্ত হর্বন না। ঝমিঃ রনঝডর্কর সর্ে আঝম আোর্ের বযাোরো ঝেক কর্র 
ঝনঝে…ঝক বর্েন ঝমিঃ রনঝডক? 
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খবর্রর কাগর্ের আ়িাে রর্র্ক একো রগাে মুখ উাঁঝক মার্র। আেনার সর্ে আোে 
কর্র সুখী হর্বা। ই়েিংমযান, শুধু রকান ঝকেু ঝবঝের ধান্দা়ে না এর্েই চের্ব। 
  
রমাো রোকোর ঝির্ক কাডে এঝগর়্ে ঝিোম। রচাখ বুঝের়্ে রনঝডক বর্ে, অঝকেড শহর্র 
আেঝন র্ার্কন? মশা়ে, ওো হে েক্ষেঝতর্ির ো়েগা। 
  
আমার েঝতষ্ঠান ওখার্ন। আঝম একেন যুবতী মঝহো সম্পর্কে ঝকেু তর্য সিংগ্রর্হর রচিা 
করঝে। মর্ন হ়ে আেঝন তার্ক োর্নন ওর নাম অঝনতা রগ। 
  
ঝক ধরর্নর তর্য রোগা়ি করর্েন? 
  
সব ঝকেু রনঝডকর্ক ঝসগার্রে ঝির়্ে বঝে, অঝনতা রগ’র অতীত োনর্ত চাই। আেঝন যা। 
োর্নন বেুন। কার্ে োগর্ত োর্র। 
  
রনঝডক বর্ে, আঝম োঝন না। শুনুন, এখন আঝম বযস্ত। 
  
খবর্রর কার্ের েনয আেঝন ঝকেু োর্বন। ভাবর্বন না, র্ােতু আেনার সম়ে নি 
করর্ত এর্সঝে। 
  
খাাঁঝে কর্া বর্ের্েন। আেনার মত যারা সরাসঝর কার্ের কর্া বর্েন, আঝম তার্ির 
েেন্দ কঝর। রনঝডক মঝহোর ঝির্ক তাঝকর়্ে বর্ে, ঝমস রর্ডাকার, আেঝন এখন বযার্ঙ্ক 
রযর্ত োর্রন। েুঝের্ক বের্বন, আধ ঘণ্টা রকউ রযন আমার্ক ঝবরক্ত না কর্র। 
  
রনঝডক েশ্ন কর্র, খবর্রর ের্নয কত অর্ে আঝম আশা করর্ত োঝর? 
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েঞ্চাশ ডোর রের্ে আেঝন খুঝশ? অবশয আেনার খবর্রর গুরুর্ত্বর ওের ঝনভের 
করর্ে। 
  
তাই নাঝক? েঞ্চাশ ডোর্রর ঝবঝনমর়্ে আেঝন অর্নক খবর োর্বন। অঝনতা রগ কী রকান 
ঝবের্ি ের়্ির্ে? 
  
এখন ন়ে। অঝনতা রগ ঝবের্ি ের়্িঝেে। আমার মর্েে অঝনতা রগ’র অতীত োনর্ত 
চাই। 
  
রনঝডক রেঝবর্ের ওের হাত বাঝ়ির়্ে বর্ে, ো়ুিন েঞ্চাশ ডোর। 
  
েঞ্চাশ ডোর রনঝডর্কর হার্ত ঝির়্ে বেোম, এবার বেুন–রশষ রকান সমর়্ে আেনার 
সর্ে অঝনতা রগ ঝেে। 
  
অঝনতা রগ আমার সর্ে িু’বের ঝেে। েুর্নর ঝতন তাঝরর্খ ও আমার্ির কার্ে এর্স 
কাে রচর়্েঝেে। নাম বর্েঝেে অঝনতা রব্রািা। ও নাঝক হঝেউর্ড নাইে িার্ব নাচগান 
করর্তা। ওর রচহারা়ে খুব চেক ঝেে। ের্র রির্খঝে কার্ে ওর তনেুনয ঝেে েশ্নাতীত। 
  
অঝনতা রগ কাে রের়্ি রগে রকন? 
  
ঝবমষে মুর্খ রস বর্ে, অঝনতা ঝবর়্ে করর্ো। রকান রমর়্ের্ক কার্ে োঝগর়্ে যখন ভাে 
ররােগার হর্ে–রস িুম কর্র ঝবর়্ে কর্র বসে। 
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ঝবর়্ের ের ওর্ক আর রির্খন ঝন? 
  
শুর্নঝে রর্োর্রর সর্ে বঝনবনা না হও়ো়ে রর্োরর্ক তযাগ কর্র চর্ে যা়ে। রকার্া়ে যা়ে, 
োঝন না? 
  
রর্োর রক? 
  
অঝনতার স্বামী। 
  
কখন রর্োরর্ক ঝবর়্ে কর্র অঝনতা, োর্নন কী? 
  
রকন োনর্বা না? গত বের নর্ভম্বর্রর আে তাঝরর্খ ওর্ির ঝবর়্ে হ়ে। 
  
রর্োর্রর কী হ়ে? রস কী মারা যা়ে? 
  
উাঁহু রর্োর এখার্নই আর্ে। েুই নার্ম একের্নর সর্ে র্র্োর রিাকান চাো়ে। 
  
 মার্ার যিো়ে, মার্া ঝের্ে বঝে, রর্োর সম্পর্কে যা োর্নন, সব বেুন। 
  
রনঝডক বর্ে, একেু হুইঝি চের্ব? মার্ার যিো কর্ম যার্ব। 
  
বযবস্থা করুন। 
  
আমরা হুইঝি োন কঝর। 
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রনঝডক বর্ে, েী রর্োর আমার্ির সর্ে কার্ে রযাগিান কর্র। ও ঝেক রশার্ত ওস্তাি 
ঝেে। 
  
ঝক ধরর্নর ঝেক রশা? 
  
 রয রকান ধরর্নর রাইর্র্র্ের সাহার্যয ঝেক রশা। বনু্দক চাোর্ত ওর েুঝ়ি ঝেে না। 
  
তারের রর্োর অঝনতার্ক ঝবর়্ে কর্রঝেে? 
  
হযাাঁ, ওরা চর্ে যা়ে ঝবর়্ের ের। 
  
রর্োরর্ক রের়্ি রি়ে অঝনতা ঝকেুঝিন ের? 
  
 শুর্নঝে তাই। ঝকেুই োঝন না। রর্োর সািংঘাঝতক রোক। 
  
ঝডর্ভাসে হর়্েঝেে ওর্ির? 
  
শুঝনঝন আঝম। 
  
রনঝডক হুইঝি োর্ে। োর্নর আর্গ গ্লার্স রোকােুঝক কঝর। চমৎকার। 
  
আঝম বঝে, রর্োর্রর রকান েঝব আর্ে ঝক আেনার কার্ে? 
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ঝনশ্চ়েই। রনঝডক আেমাঝরর ঝির্ক রিঝখর়্ে বেে, আেঝন ব়ের্স আমার রোে। ঐ 
র্াইেো খুেুন। হযাাঁ, ওইঝে। রিখুন, খার্ম র্র্ো রর়্ের্ে। ঝনর়্ে আসুন এখার্ন। 
  
ও র্র্ো বাের্ত র্ার্ক। তারের একো র্র্ো এঝগর়্ে রি়ে। বর্ে, এই ঝনন। 
  
মুর্খর ভঝে এমন রয কখনও হার্সনা। রয ঝুাঁঝক ঝনর্ত ঝেেো হ়ে না। একেন েু়োঝ়ির 
মুখ। েীবন যার কার্ে রহোর্র্োর বস্তু। 
  
আঝম বঝে, র্র্োো রাখর্ত োঝর? 
  
সম্মঝত োনা়ে রনঝডক। বর্ে, অঝনতার একো র্র্ো রিখাঝে। রিখা হর্ে বের্বন রয, 
আমার বযাবসা়ে আবার ওর্ক রের্ে আনঝন্দত হর্ব। এই র্র্োো আেনার্ক ঝির্ত োরঝে 
না–রকন না মাে একোই আর্ে। 
  
রনঝডক রর্োর্রর আর একো র্র্ো রিখা়ে। রর্োর্রর েরর্ন মস্তার্নর রোশাক, একো 
রমর়্ের মুখ কযার্মরার ঝির্ক তাক করা। রমর়্েোর েরর্ন নামমাে রোশাক। র্র্োঝে ঝমস 
রবাোর্সর। 
  
*** 
  
একো রোক ঘর্র েুর্ক রেঝবর্ের ওের ঝকেু কাগে রার্খ। রোকো রনঝডকর্ক বর্ে, 
গাউনার্রর কনোক্ট। তা়িাতঝ়ি সই করুন নইর্ে ভদ্রর্োর্কর মত োর্ে রযর্ত োর্র। 
  
রোকো চর্ে রগর্ে বঝে, র্র্োর এই রমর়্েো সম্পর্কে বেুন, ওর নাম কী? 
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ওর নাম রগইে রবাোস। ওর সম্পর্কে কী আেঝন উৎসাহী? 
  
রয রমর়্ে এধরর্নর রোশাক েরর্ত োর্র তার সম্পর্কে আমার উৎসাহ র্ার্ক। রমর়্েঝে 
কী এখার্ন র্ার্ক? 
  
ওর সম্পর্কে আমরা রবঝশ ঝকেু োঝন না। রর্োর ওর্ক আমার্ির এখার্ন এর্নঝেে। 
  
রর্োর্রর সর্ে রমর়্েোও বুঝঝ রভর্গ যা়ে? 
  
না। তার আর্গই রমর়্েো রভর্গ ঝগর়্েঝেে যখন রর্োর আসনাই সুরু কর্রঝেে অঝনতার 
সর্ে। 
  
রর্োর্রর সর্ে ঝমস রবাোর্সর রকান সম্পকে ততরী হর়্েঝেে কী? 
  
আমার তাই ধারো। ঝকন্তু ঝমস রবাোস রবশ ক়িা ধার্তর। রস অঝনতার্ক সহয করর্ত না 
রের্র রভর্গ যা়ে। 
  
ে’ মাস আর্গ ঝমস রবাোস কী রভর্গ ঝগর়্েঝেে? 
  
 ো়ে রসরকম। 
  
এরের ঝমস রবাোস সম্পর্কে ঝকেু শুর্নর্েন কী? 
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ওর হঝিশ আর োইঝন। 
  
আেঝন কী কাইের ঝমেস্ নার্ম কাউর্ক রচর্নন? 
  
একেু রভর্ব রনঝডক বর্ে, না, এই নার্ম কাউর্ক োঝন না। 
  
েুই সম্পর্কে ঝকেু োর্নন কী? 
  
 ই়েিংমযান, আর সম়ে নি করর্ত োরর্বা না। আমার েরুরী কাে আর্ে। 
  
যঝি আরও োঁঝচশ ডোর চান তাহর্ে আমার্ক আরও ঝকেু সম়ে ঝিন। 
  
রনঝডক হাত বাঝ়ির়্ে রি়ে। বেুন, কী োনর্ত চান? 
  
েুই ঝকরকম মানুষ? 
  
ভাে েঝব তুের্ত োর্র। খুব রখর্ো ধরর্নর মানুষ।ও আমার্ির বযবসার অর্নক কাে 
কর্র। 
  
ওর ঝকরকম রচহারা? 
  
েম্বা, মুর্খ িাঝ়ি। অেরার্ধর েনয িুবার রেে রখর্ের্ে। 
  
েুঝের্শর সর্ে ওর ঝকরকম সম্পকে? 
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রমার্েই ভাে ন়ে। েুঝের্শর ধারো েুই রগাের্ন মানুর্ষর কাে রর্র্ক ভ়ে রিঝখর়্ে অর্ে 
আিা়ে কর্র। োঝন না কতিূর সতয। 
  
রর্োরও কী েুইর়্ের অধবধ কােকর্মের সর্ে যুক্ত? 
  
রর্োর এমন েকৃঝতর মানুষ রয সবঝকেুর সর্ে যুক্ত র্াকর্ত োর্র। ওর অদু্ভত উচ্চাশা 
ঝকন্তু রতমন মর্নাবে রনই। রর্োর সািংঘাঝতক মানুষ। ও চর্ে যাও়ো়ে আঝম খুঝশ। 
  
করমিেন কর্র বঝে, আের্কর মত যর্র্ি। িরকার হর্ে আবার রিখাকরর্বা। সাহার্যযর 
ের্নয আেনার্ক ধনযবাি। 
  
ঝেক আর্ে। একো কর্া মর্ন রাখর্বন। রর্োর ব়ি সািংঘাঝতক মানুষ। ওর কাে রর্র্ক 
িূর্র র্াকর্বন। 
  
*** 
  
ব্রাস ররে রর্র্ক রবঝরর়্ে রসাো রহাের্ে ঝর্র্র আঝস। রব়োরার্ক রির্খ বঝে–চার রবাতে 
ঝব়োর আর সযান্ডউইচ আমার্ির কামরা়ে োোর্ত। 
  
োাঁচ ঝমঝনর্ের মর্ধযই কারমান ঘর্র েুকে রেের্ন রব়োরা। 
  
কারমান ঝবরঝক্তর সর্ে বর্ে, সযান্ডউইচ ঝির্ত বের্ে রকন? একো ররর্স্তারাাঁ়ে যাও়োর 
মত অর্ে কী আমার্ির রনই? 
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খাবার ও ঝব়োর ররর্খ বকঝশস ঝনর়্ে রব়োরা ঝবর্ি়ে হ়ে। 
  
নাও শুরু কর। এখার্ন রগাের্ন আর্োচনা করর্ত চাই। 
  
কারমান বর্ে, তুঝম ওই বাঝ়ির মর্ধয অর্নকক্ষে ঝের্ে। আর একেু হর্ে রতামার 
উদ্ধার্রর েনয বযবস্থা ঝনতাম। 
  
কারমানর্ক সবঝকেু বঝে। 
  
উিঃ, এসর্বর অর্ে কী? 
  
খবরগুঝে একসূর্ে গাাঁর্র্ত হর্ব। ধারোই ঝেে না রয ঝমস রবাোসও এ বযাোর্র েঝ়িত। 
  
রর্োর্রর সর্ে যুক্ত হর়্ে কী ঝমস রবাোস…। 
  
োঝন না। ঝমস রবাোর্সর অঝকেড শহর্র যাও়োর রেের্নও রকান কারে র্াকর্ত োর্র। 
ব়ি আঝবষ্কার হে, যখন ঝমিঃ কার্ের্ক অঝনতা ঝবর়্ে কর্র–তার আর্গই ওর ঝবর়্ে হর়্ে 
ঝগর়্েঝেে। আর রর্োর বনু্দক চাোর্ত ওস্তাি। হ়েত রর্োরই সব কো খুন কর্রর্ে। 
  
রতামার কী ধারো রবঝনর্কও রর্োর…? 
  
হ়ে রর্োর অর্বা েুই। অর্বা িুের্ন ঝমর্ে। 
  
আর ঝমেসও কী খুর্নর বযাোর্র েঝ়িত? 
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োঝন না। মর্ন হ়ে ঝমস কার্র্ের সর্ে ঝমেস্ এর রকান বযাোর আর্ে। ওরা খুর্নর 
বযাোর্র েঝ়িত ঝকনা বের্ত োরব না। তর্ব েুইর্ক কো করার ের্ক্ষ অর্নক খবর 
সিংগ্রহ কর্রঝে। 
  
সুযের্কস খুর্ে রেখার েযাড রবর কর্র ব়ি ব়ি অক্ষর্র ঝেঝখ : আে রিাকান বন্ধ। 
  
 কারমান বর্ে, বযাোরো কী? আর রকান কার্ে অগ্রসর হর্বা না? 
  
আর্র আমার্ির কর্া হর্ে না। েুইর়্ের সর্ে রমাকাঝবো করর্ত যাঝে। রিাকার্ন রোকার 
আর্গ এই ঝবজ্ঞঝপ্ত বার্র েের্ক রিব। 
  
রিাকার্নর িরো রেের্তই েুকার্না রবে রবর্ে ওর্ে। রিাকার্নর বাইর্র আর্ো জ্বর্ে। 
  
যঝি রিাকার্ন রকউ র্ার্ক, তার সর্ে রমাকাঝবো করা হর্ব।কারমান সর্ে ঝরভেবার 
এর্নর্ে। েুই যতক্ষে না ঝরভেবার রবর করর্ে ঝচন্তার কারে রনই। 
  
রভতর রর্র্ক একো রমর়্ে রবঝরর়্ে বর্ে, কী চান? 
  
র্র্ো তুের্ত চাই। আেঝন তুের্বন? 
  
ঝমিঃ েুই এখন খুব বযস্ত। আেনারা বরিং অনযঝিন আসুন। 
  
অর্েক্ষা করা অর্বা অনযঝিন আসার উো়ে রনই। 
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কারমান রমর়্েঝের ঝির্ক ঝরভেবার তুর্ে বর্ে, সাবধান, একিম মুখ খুের্ব না। 
  
রমর়্েঝে ঝচৎকার করার আর্গই ওর মার্া়ে আঘাত কঝর। রমর়্েঝে ের্ে ের়্ি। 
  
রমর়্েঝের হাত ো রবাঁর্ধ কাউন্টার্রর ঝনর্চ শুইর়্ে রাঝখ। 
  
কারমানর্ক বঝে, চর্ে এর্সা। রতামার চমৎকার কাে। 
  
কারমান বর্ে, হোৎ রকান েুঝেশ এর্স যঝি আমার্ক এ অবস্থা়ে রির্খ–ভাবর্ব আঝম 
একেন বনু্দকবাে। এ বযাোরো কী ঝচন্তা কর্রর্ে? 
  
রবশ ব়ি েুঝডও। কার্ো কাের়্ির ঝির্ক মুখ করা কার্ের োর্ন্ড রাখা কযার্মরা। িুোর্শ 
হাই োও়োর্রর আর্ো। একো রোক রচ়োর্র বর্স রেঝবর্ের ওের ঝুাঁর্ক একগুে র্র্ো 
রিখর্ে। রোকো রবশ েম্বা, গার্ে িাঝ়ি। 
  
রোকো আমার্ির রির্খ দ্রুত ড্র়োর্রর ঝির্ক হাত বা়িা়ে। 
  
কারমান ঝরভেবার তাক কর্র ককেশ গো়ে বর্ে, সাবধান, হাত গুঝের়্ে নাও। 
  
 আঝম এঝগর়্ে ড্র়োর খুর্ে একো রোে অর্োর্মঝেক ঝরভেবার রবর কর্র ঝহে ের্কর্ে 
রাঝখ। 
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হযার্ো বোর সর্ে সর্ে আঝম রোকোর ঘার়্ির মাঝখার্ন েচণ্ড রোর্র ঘুঝষ মাঝর। 
রোকো ঝেের্ক ের়্ি যা়ে। রোকোর্ক রের্ন িাাঁ়ি কঝরর়্ে ওরনার্ক আর একো রোর 
ঘুঝষ োগাই। রোকো ঝেের্ক ের়্ি কার্মরার ওের। 
  
কারমান বর্ে, ঝডক, একেু সতকে হও। ওর্ক একিম রক্তাক্ত কর না। 
  
কযার্মরা তুর্ে আের়্ি রভর্ে রর্ঝে তারের েুইর়্ের বুর্ক রোর আঘাত কঝর োর়্ের 
েুর্তা। ঝির়্ে। েুই তার্ত আতেনাি কর্র ওর্ে। 
  
কারমান বর্ে, রবচারীর কযার্মরাো কী রিাষ করে? 
  
ওর সব ঝেঝনস রভর্ে চুরমার কর্র রিব। 
  
েুই রমর্ঝর ওের শুর়্ে িুহার্ত মুখ োকা। অঝত কর্ি ঝনিঃশ্বাস ো়ির্ে। 
  
েুইর়্ের কার্ে ঝগর়্ে বঝে, রবঝনর্ক খুন কর্রর্ে রকন? 
  
েুই ঝর্সঝর্স্ কর্র বর্ে, ঝক বের্েন, আেনারা, বুঝর্ত োরঝে না। 
  
আঝম েুইর্ক োঝর্ রমর্র বঝে, বে, রকন রবঝনর্ক খুন কর্রর্ে? 
  
েুই রগাো়ে, আবার োঝর্ মাঝর। 
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কারমান বর্ে, ও হ়েত ভাবর্ে আমরা রখো করর্ত এর্সঝে। মুখ রখাোর ের্নয ভাে 
ওষুধ িরকার। 
  
েুইর্ক রের্ন তুঝে। েুই ের়্ি যাঝের্ো ঝকন্তু আঝম ধর্র র্াঝক যার্ত কারমান ওর বযবস্থা 
করর্ত োর্র। 
  
কারমান রেঝবর্ের ঝনচ রর্র্ক একো রব্ল্া-েযাম্প ঝনর়্ে এর্ো। 
  
ভােই হর্ো এো রের়্ে। কাে শুরু করা যাক। 
  
রসার্ার ওের্র েুইর্ক বসাই। কারমান রব্ল্া-েযার্ম্প দ্রুত কর়্েকবার োম্প কর্র। মুহূর্তে 
আগুর্নর ঝশখা েকেক কর্র ওর্ে। আঝম েুইর়্ের বুর্কর ওের বঝস।বঝে, িযাখ েুই, 
র্ােতু সম়ে নি করর্ত চাই না। রবঝনর ঝক হর়্ের্ে োনর্ত চাই। আঝম োঝন তুঝম, 
রর্োর আর অঝনতা রগ একসর্ে খুর্নর বযাোর্র েঝ়িত। রবঝন কাে এখার্ন এর্সঝেে। 
মুখ না খুের্ে অর্নক িুিঃখ আর্ে। রবঝন আমার বনু্ধ ঝেে। কর্া বে, রকন রবঝনর্ক খুন 
কর্রর্ে? 
  
শের্ কর্র বেঝে, রবঝনর্ক আঝম ঝচঝন না। 
  
শুনর্ে ওর কর্াও নাঝক রবঝনর্ক রচর্নই না। 
  
 রব্ল্া-েযাম্প তুর্ে কারমান বর্ে, এোর সাহার্যয ওর সৃ্মঝতর্ক চাো কর্র তুঝে। 
  
তুঝম ঝক আগুর্নর েযাকা খার্ব? 
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রবঝন রক, োঝন না। রতামার্ির কর্া বুঝর্ত োরঝে না। 
  
এবার িযাখ, ঝচনর্ত োর ঝক না। বর্ে েুইর়্ের েুর্তার ওের আগুর্নর নীে ঝশখা 
কারমান ের়্োগ কর্র। 
  
েুইর়্ের সমস্ত রিহ কাাঁের্ত র্ার্ক। ওর আতেনার্ি কার্ন তাো োর্গ। 
  
ইশারা়ে কারমানর্ক র্ামর্ত বর্ে, েুইর্ক বঝে, তুঝম রবঝনর্ক খুন কর্রর্ে রকন? 
  
আঝম খুন কঝরঝন..শের্ কর্র বেঝে, আঝম ঝকেুই োঝন না। 
  
 আঝম ঝক্ষপ্ত কর্ণ্ঠ বঝে, কারমান, এবার রোর্র োগাও। 
  
কারমান অর্নকক্ষে রসই আর্োর ঝশখা েুইর়্ের েুর্তার ওের ের়্োগ কর্র বর্ে, এই 
রোকোর্ক ঝচরঝির্নর ের্নয েেু করর্ে কী খুব ক্ষঝত হর্ব? 
  
বে, রকন তুঝম রবঝনর্ক খুন কর্রর্ে? 
  
ঝর্সঝর্স কর্র েুই বর্ে, রর্োর..র্বঝনর্ক রর্োর খুন কর্রর্ে। 
  
মর্ন হর্ে এবার েুই কর্া বের্ব। কারমান েযাম্প েস্তুত ররখ। এবার বে, কী হর়্ের্ে? 
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রবঝন গতকাে ঝবর্কে োাঁচোর আর্গ রিাকার্ন এর্সঝেে। রবঝন ঝবেি সম্পর্কে সোগ 
ঝেে না। েুইর্ক অঝনতার েঝব রিঝখর়্ে রবঝন োনর্ত রচর়্ের্ে ওর্ক রচর্ন ঝকনা। 
  
েুই বর্ে,’ রর্োর েিোর আ়িার্ে সব শুনঝেে।ও ঝরভেবার রবর কর্র রবঝনর্ক ঝের্জ্ঞস 
কর্র রকার্া রর্র্ক এর্সে। ইঝতেূর্বেই ইউঝনভাসোে সাঝভেস সম্পর্কে অঝনতা রর্োরর্ক 
সবঝকেু োঝনর়্ের্ে। রেেন রর্র্ক রবঝনর্ক মার্া়ে আঘাত কর্র রর্োর ওর্ক গাঝ়ির্ত 
কর্র ঝনর়্ে যা়ে। এরের ওর ঝক হ়ে োঝন না। 
  
রর্োর এখন রকার্া়ে? 
  
েুই ঝক বর্ে বুঝর্ত োঝর না। 
  
এই বযাোর্ক মি খাইর়্ে চাো করা িরকার। 
  
কারমান েুঝডওর মর্ধয ঝক রযন খুাঁের্ত খুাঁের্ত বর্ে, বযাোরো আমার ওের রের়্ি 
িাও। রখাাঁোখুাঁঝের ের এক রবাতে হুইঝি ো়ে। ঝতনর্ে গ্লার্স মি োর্ে। আমার্ক এক 
গ্লাস, ঝনর্ে এক গ্লাস রন়ে। তৃতী়ে গ্লার্সর মি েুইর়্ের মুর্খ েুাঁর়্ি রি়ে। 
  
গ্লার্স এক চুমুক ঝির়্ে বঝে, এখন রর্োর রকার্া়ে? 
  
েুই রকানের্ম বর্ে, অঝনতার্ক রিখর্ত রগর্ে। 
  
কখন রগর্ে? 
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গতকাে রাত িশোর রিন ধর্রর্ে। 
  
রতামার্ক মুখ খুের্তই হর্ব। তুঝম কী োন রয, রবঝনর হাত ো রবর্ধ রর্োর ওর্ক 
সমুর্দ্র রর্র্ে ঝির়্ের্ে। 
  
উাঁহু…। 
  
রর্োর ও অঝনতা ঝবর়্ে কর্রঝেে কী? 
  
েুই সম্মঝত োনা়ে ঘা়ি রনর়্ি। 
  
তুঝম কী োন অঝনতা িু মাস আর্গ ঝমিঃ কার্ে নার্ম একেনর্ক ঝবর়্ে কর্রর্ে? 
  
হযাাঁ। এো রর্োর্রর েঝরকল্পনা। রর্োর্রর মর্ত ঝমিঃ কার্র্ের অর্নক অর্ে অঝনতা বাগার্ত 
োরর্ব। 
  
অঝনতা ঝক রর্োরর্ক ভ়ে করর্ত? 
  
রর্োরর্ক ভ়ে করবার মত রকান কারে ঝেে না। 
  
ওর্ির মর্ধয ঝগ়িা ঝেে…তারের ওরা েরস্পর্রর কাে রর্র্ক িূর্র চর্ে যা়ে তাই না? 
  
ওো ঝকেু ন়ে। ওরা সবসম়ে ঝগ়িা করর্তা। ঝমিঃ কার্র্ের সর্ে েঝরঝচত হবার ের 
অঝনতা ঝর্র্র এর্স রর্োর্রর কার্ে োনর্ত চা়ে, রস রকান ঝির্ক অগ্রসর হর্ব। ঝমিঃ 
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কার্ক ঝবর়্ে করর্ত বর্ে রর্োর। তারের ঝমিঃ কার্ের্ক রশাষে করার েরামশে রি়ে। 
রর্োর মুখ খুের্বনা যঝি অঝনতা ঝন়েঝমত তার্ক অর্ে রোগা়ে। 
  
রগইে রবাোস সম্পর্কে কী োন? 
  
অঝনতার সর্ে রিখা হবার আর্গ রর্োর্রর ঝেক রশার্ত রগইে রবাোস সাহাযয করর্তা। 
ওর্ক আঝম রিঝখঝন। 
  
রগইে রবাোস কী এই ব্ল্যাকর্মইর্ের সর্ে েঝ়িত? 
  
োঝন না। 
  
রর্োর কী এই ের্ম অঝকেড শহর্র যা়ে? 
  
েুই চুে কর্র র্ার্ক। কারমান আগুর্নর নীে ঝশখা এঝগর়্ে আনর্তই েুই বর্ে, 
উাঁহু..িু’রাত আর্গ রর্োর অঝকেড শহর্র ঝগর়্েঝেে। োঙ্ককর্ে অঝনতা োঝনর়্েঝেে রয, 
ওর্ক রক রযন নের বন্দী করর্ে। র্র্ে রর্োর অঝনতার সর্ে রিখা করর্ত ঝগর়্েঝেে। 
ঝকন্তু ওর রিখা ো়েঝন। 
  
রর্োর বুঝঝ এখার্ন ঝর্র্র আর্স? 
  
হযাাঁ। ওর্ক অতযন্ত নাভোস মর্ন হ়ে। ও োঝনর়্ের্ে অঝনতার্ক রয রমর়্েো নেরবন্দী 
করার কার্ে ঝনযুক্ত ঝেে, তার্ক খুন করা হর়্ের্ে। র্র্ে রর্োর তা়িাতাঝ়ি এখার্ন ঝর্র্র 
আর্স। 
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যাও়োর আর্গ কী অঝনতার্ক রর্োর োনা়ে ঝন? 
  
উাঁহু। 
  
রর্োর এখার্ন কখন ঝর্রর্ব? 
  
োনা়ে ঝন রর্োর। 
  
অঝনতা কাে রার্ে খুন 
  
খুন? 
  
হযাাঁ, খুন! রর্োর রকান ধরর্নর বনু্দক বযবহার কর্র? 
  
োঝন না। হ়েত ব়ি বনু্দক। বনু্দক সম্পর্কে আমার রকান অঝভজ্ঞতা রনই। 
  
কারমানর্ক বঝে, ঝকেু ভাবর্ত োরঝে না। 
  
 কারমান বর্ে, এই হারামোিার্ক ঝনর়্ে কী করর্বা? 
  
ওর বযবস্থা আঝম করঝে। রডর্ক্সর ওের রর্র্ক ওই র্র্োগুঝে ঝনর়্ে এর্সা। 
  
কারমান রচাখ মুখ কুাঁচর্ক এক গুে র্র্ো আমার হার্ত তুর্ে রি়ে। 
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েুইর্ক বঝে, এই নাও। ের্তযকো র্র্োর উর্ো ঝের্ে রতামার নাম রেখ। 
  
 েুই নাম সই কর্র ঝির্ে র্র্োগুঝে খার্ম েুর্র তার ওের্র ডাঝনিংহার্মর নাম ঝের্খ 
ের্কর্ে গুঝে। 
  
এই র্র্োগুঝে েুঝেশ রহড রকা়োেোর্র োঝের়্ে ঝিঝে। ওরা রতামার্ক রের্ে রোরার 
ের্নয অর্েক্ষা করর্ে। 
  
কারমানর্ক বঝে, চর্ে এর্সা। 
  
কারমান েুইর়্ের কার্ে এঝগর়্ে বর্ে, রবঝন ঝেে আমার বনু্ধ। এই নাও…। 
  
 কারমান েুইর়্ের মুর্খ নীে আর্োর ঝশখা রচর্ে ধর্র। 
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৭. 
  
অঝকডে শহর্র ো়ে সন্ধযা়ে ঝর্র্র এোম। অঝর্র্স োওো ঝেে। আমার্ক রির্খ ওর 
রচার্খ মুর্খ স্বঝস্ত েক্ষয কঝর। 
  
োওো েশ্ন কর্র, কী খবর? রতামার মার্ার অবস্থা রকমন? 
  
এখন মার্া িচ হুইঝি চা়ে। েক্ষী রমর়্ের মত হুইঝি িাও। আর খবর? হযাাঁ, সূেগুর্ো 
ের়্িা হর্ে। েে খুের্ত আরও সম়ে োগর্ব। অন্তত োনর্ত রের্রঝে রবঝনর্ক রক খুন 
কর্রর্ে। েী রর্োর নার্ম একো হারামোিা। হ়ে রস এখনও এখার্ন আর্ে অর্বা 
সযানফ্রাঝিসর্কার্ত ঝর্র্র রগর্ে। কারমানর্ক ওখার্ন ররর্খ এর্সঝে নের রাখর্ত। 
  
আমার্ক হুইঝি ঝির়্ে োওো েশ্ন কর্র, রর্োর রক? ওর কী ভূঝমকা? 
  
রর্োর হর্ে অঝনতার স্বামী। রর্োরর্ক এখনও খুাঁর্ে োইঝন। ওর্ক ঝনর়্ে হ়েত ঝকেু 
ঝার্মো হর্ত োর্র। ও বনু্দকবাে। 
  
োওোর িু’রচাখ ঝবস্ফাঝরত হ়ে। 
  
উর্েঝেত হর্ব না। রতামার রনােবুক রকার্া়ে? 
  
ঝকন্তু ঝডক…। 
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রনাে ররঝড! এখন র্ােতু সম়ে নি করর্ত চাই না। 
  
রনাে বুক আর রেঝিে ঝনর়্ে োওো েস্তুত হ়ে। 
  
েেভূঝম সযানফ্রাঝিসর্কা। সম়ে িু’বের আর্গ েুন মার্সর রগা়িার ঝিক। একেন নতেকী, 
নাইে িার্ব উেে হর়্ে রনর্চ রয অর্ে ররােগার কর্র, তার নাম অঝনতা রব্রািা। হঝেউড 
রর্র্ক শহর্র উি়ে হ়ে। শহর্র রস কাে খুাঁর্ে রব়িা়ে। অবর্শর্ষ ঝনক রনঝডর্কর কার্ে 
তৃতী়ে রশ্রেীর ঝেক রশা চাো়ে। ওখার্ন অঝনতা রব্রািা এক সপ্তার্হর েনয কাে ো়ে। 
কার্ের মাধযর্ম রস ঝনর্ের রযাগযতা েমাে কর্র। তার্ক কার্ে োঝগর়্ে রনঝডক অর্নক 
অর্ে ররােগার কর্র। 
  
আর একের্নর ঝেক রশা রবশ েনঝে়ে হর়্ে ওর্ে। রর্োর এবিং রগইে রবাোর্সর 
সঝম্মঝেত রখো। 
  
োওো তীক্ষ্ণ কর্ণ্ঠ বর্ে, ঐ রমর়্েোই না…? 
  
হা। রর্োর এবিং অঝনতা উভর়্ের রের্ম ের়্ি যা়ে। রর্োর ঝস্থর কর্র ঝেক রশার কাে 
রের়্ি র্র্ো রতাোর রিাকার্নর অিংশীিার হর্ব। র্র্োর রিাকার্নর মাঝের্কর নাম েুই-
যার আোিা অর্ে আসত ব্ল্যাকর্মইর্ের মাধযর্ম। সম্ভবতিঃ এই অধবধ কাযেকোর্ে রখোর 
ঝনর্ের্ক যুক্ত কর্র। 
  
একেু রর্র্ম আবার বঝে, রর্োর গত বের আে-ইনর্ভম্বর অঝনতার্ক ঝবর়্ে কর্র। ঝেক 
রশা রর্র্ক সর্র যা়ে রগইে রবাোস। একমাস ের্র রর্োরর্ক রের়্ি অঝনতা চর্ে যা়ে। 
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হ়ের্তা তার্ির মর্ধয আর বঝনবনা হঝেে না। যাইর্হাক, কাের়্ির রিাকার্ন কাে করার 
সম়ে ঝমিঃ কার্র্ের সর্ে অঝনতার েঝরচ়ে হ়ে। 
  
ঝনশ্চ়েই োন, গাঝ়ি িুঘেেনা়ে কর়্েক বের আর্গ স্ত্রীর্ক হারান ঝমিঃ কার্ে। ওর রমর়্েঝে 
েেু। ঝমিঃ কার্র্ের েীবনো রকান ঝিক ঝির়্েই মধুর ঝেে না। অঝনতা োে রর্র্ে ঝমিঃ 
কার্ের্ক ধর্র। উঝন ঝবর়্ের েস্তাব রিন। 
  
অঝনতা রর্োরর্ক ঝমিঃ কার্কের কর্া োনা়ে। একেন েক্ষেঝতর্ক ঝবর়্ে কর্র অঝনতা 
অর্নক অর্ে আিা়ে করর্ত োরর্ব। র্র্ে উভর়্ের মর্ধয চুঝক্ত হ়ে। রর্োর মুখ বন্ধ 
রাখর্ব যঝি অঝনতা ওর্ক অর্ে রোগা়ে। ঝমিঃ কার্ের্ক ঝবর়্ে কর্র অঝনতা সান্টা রবাসা 
রের্ে চর্ে এর্ো। 
  
অর্নর্কর কার্ে রের্নঝে রয, অঝনতার চুঝরর বাঝতক ঝেেনা। রকউ ওর আেমাঝরর্ত 
রগাের্ন নানা রকম ঝেঝনস ররর্খ ঝির়্ের্ে। উর্েশয ঝমিঃ কার্ের্ক অেিস্ত করা। 
অঝনতার্ক রহ়ে করর্ত োর্র ঝমসনাোঝে কার্ে। কারে, অঝনতা রবাঁর্চ র্াকর্ে সান্টা ররাসা 
রের্ের সম্পঝের অর্ধেক রর্র্ক রস বঝঞ্চত হর্ব। 
  
বাকের্ের সর্ে অঝনতার রমোর্মশা সমূ্পেে অনয বযাোর। ঝমিঃ কার্র্ের সর্ে রযৌন েীবর্ন 
অতৃঝপ্তর র্র্ে অঝনতা বাকের্ের ঝির্ক ঝুাঁর্ক ের়্ি। 
  
োওো বর্ে, ঝডক, রবঝন ঝকভার্ব খুন হর়্েঝেে? 
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হযাাঁ, এবার রবঝনর কর্া েুর্কনাও। অঝনতার সর্ে েুইর়্ের রকান সম্পকে আর্ে–রবঝনর 
এমন ধারো ঝেে না। েুইর়্ের রিাকার্ন রোকাই ওর ের্ক্ষ ঝবেি হর়্েঝেে। রিাকার্ন 
ঝেে রর্োর। রবঝন যখন অঝনতা সম্পর্কে রখাাঁে ঝনঝেে ঝরভেবার হার্ত রর্োর এঝগর়্ে 
এর্সঝেে। তার আর্গই অঝনতা সব ঝকেু োঝনর়্ের্ে। রর্োর অঝকে়ি শহর্র এর্স 
অঝনতার রিখা না রের়্ে উর্েঝেত হ়ে। র্র্ে তার মার্ার ঝেক ঝেে না, রস রবঝনর্ক 
খতম কর্র রি়ে। তারের রাত িশোর রির্ন রসঅঝকেড শহর্র যা়ে। োঝন না, রসই 
অঝনতার্ক খুন কর্রর্ে ঝকনা। তর্ব অঝনতার হতযার সম়ে–রসই ো়েগা়ে রর্োর ঝেে। 
খুাঁর্ে রবর করর্ত হর্ব রর্োর খুন কর্রর্ে ঝকনা। আঝম োঝন, রেেন রর্র্ক আমার 
মার্া়ে রর্োর আঘাত কর্রঝেে। হ়েত রর্োরই অঝনতার মৃতর্িহ সঝরর়্ে রর্র্েঝেে। 
  
মিযোন রশষ কর্র বঝে, যঝি োনর্ত োঝর ডানার্ক রকন খুন করা হর়্ের্ে এবিং রকন 
ডানার ঘর্র অঝনতার হীর্রর রনকর্েস ররর্খঝেে তাহর্ে আমার্ির কাে অর্নকো 
এঝগর়্ে যার্ব। ো এর্োঝের্ত আমার্ক রিখামাে অঝনতা রকন এত ভ়ে রের়্েঝেে? রস 
রকন ওখার্ন আত্মর্গােন কর্রঝেে? ওর্ক রক খুন কর্র মৃতর্িহ সরাে? 
  
োওো েশ্ন করে, রগইে রবাোর্সর ভূঝমকা কী? 
  
োঝন না। তর্ব ঘেনার েঝরর্েঝক্ষর্ত বো চর্ে ঝমস রবাোর্সর সর্ে রর্োর্রর রযাগার্যাগ 
আর্ে। আঘার্তর ের্র ওর্ক রির্খ আঝম হতভম্ব হর়্েঝেোম। এর রহসয আমার্ক খুাঁর্ে 
রবর করর্ত হর্ব। 
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একেু রর্র্ম বঝে, কাইোর ঝমের্সর বযাোরোও তঝের়্ে রিখর্ত হর্ব। রর়্োরঝভউর্ত 
ওর বাঝ়ির্ত আঝম হানা রিব। 
  
োওো বর্ে, েীডর্বোর্রর খুর্নর ের ব্রান্ডন খুব রক্ষর্ে রগর্েন। রতামার সর্ে কর্া 
বের্ত চান। সাবধান ঝডক, একেু র্াাঁক রের্েই ব্রান্ডন রতামার্ক ঝকন্তু রচর্ে ধরর্ব। 
  
আর্গ আঝম রর্োর্রর বযাোর্র অগ্রসর হব। রসই সর্ে কাইোর ঝমের্সর ঝবষ়েোও, 
রর্োরর্ক খুাঁের্ত রবশ সম়ে োগর্ব। 
  
তারের রেঝের্র্ার্নর ঝির্ক হাত বাঝ়ির়্ে বঝে, ডানার েুরর্না বনু্ধ ঝর্র্নগান।ও সাহাযয 
করর্ত রচর়্েঝেে। রর্োরর্ক খুাঁের্ত ঝর্র্নগার্নর িরকার হর্ত োর্র। 
  
ঝর্র্নগানর্ক োইর্ন রের়্ে বঝে, েযাে, রতামার ের্নয কাে আর্ে। েী রর্োর নার্ম 
একেনর্ক খুাঁেঝে। রোকো ঝেক-শুোর, ব্ল্যাকর্মইোর এবিং সম্ভবত একেন খুনী।ওর্ক 
খুাঁর্ে যঝি রবর করর্ত োর কর়্েক রশা ডোর েুরিার োর্ব। 
  
ঝর্র্নগান বর্ে, ঝেক আর্ে, ঝমিঃ মযাে়ে। চাঝরঝির্ক রোক োঝগর়্ে ঝিঝে। ওর একো 
বেেনা ঝিন। 
  
রোকোর একো র্র্ো োঝের়্ে ঝিঝে। কােো খুব েরুরী। ডানার খুর্নর সর্ে রোকোর 
সম্পকে আর্ে। 
  
কঝেন গো়ে ঝর্র্নগান বর্ে, র্র্ো োঝের়্ে ঝিন। ঝেক খুাঁর্ে রবর করর্বাই। 
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 ধনযবাি োঝনর়্ে রেঝের্র্ান োঝ়ি। 
  
রর্োর্রর বযবস্থা হে। এবার ঝমের্ক ঝনর়্ে বযাোর। োওো, এই রনােগুঝে োইে কর্র 
আেমাঝরর্ত ররর্খ িাও। আর হীর্রর রনকর্েসো ঝমিঃ কার্ক ঝির়্ে তার কাে রর্র্ক 
একো রঝসি রনর্ব। যঝি আমার্ির এখার্ন ওই মহা মূেযবান ঝেঝনষঝে ব্রান্ডন রিখর্ত 
োন তাহর্ে আমার্ির আস্ত ঝচঝবর়্ে খার্বন। ঝমিঃ কার্র্ের রহর্াের্ত র্াকর্ে আমরা 
ঝনঝশ্চন্ত। 
  
োওো োনা়ে রয আমার ঝনর্িেশ মত রস সব কাে করর্ব। 
  
িরোর ঝির্ক রযর্ত রযর্ত বঝে, যঝি আঝম রকান ঝবের্ি েঝ়ি, রনােগুঝে ঝমঝর্র্নর হার্ত 
তুর্ে রির্ব। 
  
*** 
  
আঝম কাইোর ঝমের্সর বািংর্ো রর্র্ক ো়ে িুশ গে িূর্র গাঝ়ি র্াঝমর়্ে রনর্ম েঝ়ি। 
সুন্দর চাাঁর্ির আর্ো। হাও়ো়ে রু্র্ের গন্ধ। িশো রবর্ে কুঝ়ি ঝমঝনে। আঝম আর্স্ত আর্স্ত 
এঝগর়্ে যাই। মর্ন মর্ন ভাবঝে-এর রচর়্ে কী েী রর্োর্রর বযাোর্র সম়ে ঝির্ে ভাে 
রহাত। 
  
চাঝরঝির্ক তাঝকর়্ে রগে খুর্ে রভতর্র েুঝক। রোট্ট সুন্দর একো বাগান। অিূর্র ঝমেস্-
এর বািংর্ো। 
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বারান্দার ঝির্ক চারর্ে োনো ঝির়্ে বাইর্র আর্ো ে়ির্ে। মর্ন হে ঝমেস্ বাঝ়ির্তই 
আর্ে। 
  
বারান্দার একোোনাো ঝির়্ে ঘর্রর মর্ধয উাঁঝকমাঝর। রবশ সুন্দর ঘরো সাোর্না।ঝমেস্, 
আরাম রকিারা়ে বর্স আর্ে। রোাঁর্ের র্াাঁর্ক ঝসগার্রে, হার্ত হুইঝির গ্লাস। ঝমেস্ 
মযাগাঝেন ে়ির্ে। 
  
ইর্ে হর্েও ঝুাঁঝক ঝনোম না বাঝ়িোর চাঝরঝির্ক একবার খুাঁর্ে রিখার। হ়েত একেু 
ের্রই ঝমেস্ শুর্ত যার্ব। আধঘণ্টা অর্েক্ষা করা ভাে। 
  
এক রঝাাঁর্ের মর্ধয োর্র্রর রবিী, রযখান রর্র্ক ঝমের্ক রিখা যার্ে রসখার্ন বঝস। 
  
কুঝ়ি ঝমঝনে ের্র ঝমেস্মযাগাঝেন ররর্খ উর্ে িাাঁ়িা়ে। ঝমেস্ গ্লার্স আরও হুইঝি ভর্র 
রচ়োর্র বর্স কান খা়িা কর্র ঝক রযন রশার্ন। 
  
ঝনস্তব্ধ রাঝের্ক ঝচর্র একো গাঝ়ির শব্দ, তারের রগে খুর্ে োর়্ের হােকা শব্দ–রকান 
মঝহোর। 
  
আঝম, রি়োে রঘাঁর্ষ ঝনিঃশ্বাস বন্ধ কর্র িাাঁ়িাই। আমার কাে ঝির়্ে স্ত্রীর্োকঝে এঝগর়্ে 
যা়ে। সুগন্ধ োই। মঝহোঝে ঘর্র েুর্ক যা়ে। 
  
রয স্ত্রীর্োকঝের্ক ঘর্র েুকর্ত রিখোম রস আমার ঝবর্শষ েঝরঝচতা। ঝমস নাোঝে কার্ে। 
  
*** 
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আমার মর্ন ে়িে োওো নাোঝে কাযে সম্পর্কে ঝক বর্ের্ে। িু বের আর্গ রমাের 
িুঘেেনা ঘর্ে। নাোঝে েেু হ়ে আর ওর মা মারা যা়ে। েচুর অর্ে বয়ে এবিং ঝচঝকৎসা 
সর্ত্ত্বও ঝমস কার্র্ের অবস্থার েঝরবতেন হ়েঝন। 
  
ঝচঝকৎসক যা করর্ত োর্রঝন–ঝমেস্ তাই কর্রর্ে, অসাধয সাধন। নইর্ে ঝমম কার্ে 
অমন সর্তে ভঝের্ত রহাঁর্ে রযর্ত োরর্তা না। 
  
 ঝমের্সর ভারীকণ্ঠস্বর, আর্গ রতাবেঝন রয, তুঝম আে এখার্ন আসর্ব। আর্গ রর্ান 
করঝন রকন? 
  
আর্স্ত আর্স্ত এঝগর়্ে যাই। িরোর কার্ে ঝমেস্ অসন্তুিভার্ব িাাঁঝ়ির়্ে। 
  
নাোঝে কার্ে নরম গো়ে বর্ে, আঝম এর্স কী রতামার্ক ঝবরক্ত করোম? 
  
ঝমস্ কাকে ভযাঝনঝে বযাগ রচর্ে ধর্র, রচ়োর্রর হাতর্ের ওের বর্স, ওর রবশ সতকে 
ভাব। 
  
 ঝমেস্ বর্ে, আঝম এখন শুর্ত যাঝেোম। 
  
তাই নাঝক? রাত রতা রবঝশ হ়েঝন এ ের্নযই কী রতামার মুর্খ রার্গর ঝচহ্ন? 
  
ঝমেস্ িরো বন্ধ কর্র বর্ে, রাগ ন়ে। রতামার এভার্ব আসা ঝেক হ়েঝন। ধর, যঝি 
রকউ র্াকর্তা? 
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ভাঝবঝন রয, ঝনর্ের বাঝ়ির্ত আসর্ত অনুমঝত ঝনর্ত হর্ব। ের্রর বার রভর্ব রিখর্বা। 
  
ঝনস্তব্ধতা রভর্ে হাো গো়ে নাোঝে বর্ে, আমার্ক কী তুঝম োনী়ে রির্ব না? 
  
এ বাঝ়ি রতামার। এই সমস্ত িামী মি রতামার। ঝনর্েই ঝনর়্ে নাও। 
  
নাোঝে রেঝবর্ের কার্ে ঝগর়্ে গ্লার্স হুইঝি রের্ে এক খণ্ড বরর্ রর্র্ে রি়ে তার্ত। ওর 
রোাঁে কার্ে। নাোঝে কার্ে বর্ে, রতামার ঝক হর়্ের্ে কাইোর। 
  
এভার্ব কতঝিন চের্ব? 
  
কতঝিন কী চের্ব? কী বের্ত চাইর্ো তুঝম? 
  
বযাোরো ভােভার্বই োন। কতঝিন রগর্ে িাাঁঝ়ির়্ে রবাকার মত মানুষর্ক সযােুে করর্ত 
হর্ব? কতঝিন েুঝকর়্ে রচার্রর মত রতামার রশাবার ঘর্র েুকর্বা? ফ্রযাঙ্কঝেন রকান ঝকেু 
না োনার ভান কর্র কতঝিন র্াকর্ব? 
  
এ ো়িা আমরা আর কী করর্ত োঝর? 
  
আমরা ঝবর়্ে করর্ত োঝর। এ বাঝ়ির্ত আমরা কী একর্ে র্াকর্ত োঝর না? রতামার 
ঝনর্ের যর্র্ি অর্ে আর্ে। ঝমিঃ কার্র্ের বোর ঝকেু রনই। আমরা কী ঝবর়্ে করর্ত োঝর 
না? 
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উাঁহু, োঝর না। 
  
ঝমিঃ কার্ের্ক রতামার সতয কর্া োনার্না উঝচত। রতামার ের্নয ওর ঝক রকান মার্া বযর্া 
আর্ে? িু বের আর্গ হ়ের্তা ঝেে–এখন আর ঝকেু রনই। 
  
উঝন আমার ের্নয এখনও ভার্বন। 
  
আঝম বেঝে…উঝন রতামার কর্া রমার্েও ভার্বন না। রতামার সর্ে ওনার বযবহার্রর 
নমুনা েক্ষয কর্রে? রতামার রখাাঁে খবর উঝন রনন? আঝম োঝন, তুঝম ঝক ভাবর্ে। 
  
কী ভাবঝে আঝম? 
  
তুঝম ভাবর্ো, ঝির্ন িুবার্রর রবঝশ রতামার্ক রিখর্ত আসা রতামার বাবার ের্ক্ষ কিকর। 
তাই না? ঝিনরাত রতামার্ক শুর়্ে বা বর্স র্াকর্ত রিখা রতামার বাবার ের্ক্ষ অসহনী়ে–
তুঝম বুঝঝ তাই মর্ন কর? 
  
আমার ওের এভার্ব রাগ করার রকান ের়্োেন রনই। 
  
ঝমেস্ আবার বর্ে, আঝম যা বেোম, তুঝম অস্বীকার করর্ত োরর্ব? 
  
ককেশ গো়ে নাোঝে কার্ে বর্ে, হযাাঁ, আঝম োঝন!আমার এমন অবস্থা বাবা সহয করর্ত 
োর্রন না। তার ের্নয আঝম খুঝশ। 
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অর্নক হর়্ের্ে। এবার বাস্তর্বর ঝির্ক তাকাও। রতামার রসই ঝিনই বারো রবর্ের্ে 
রযঝিন রতামার বাবা ঐ রসানােী চুর্ের মঝহোঝের্ক ঝবর়্ে কর্রর্েন। 
  
নাোঝে ঝচৎকার কর্র বর্ে, ওই বযাোর ঝনর়্ে আর আর্োচনা করর্ত চাই না। রশান, 
আমার্ক খুঝক বেনা..শুনর্ত ঝবশ্রী োর্গ। 
  
কর্ব আর আর্োচনা করর্ব? আঝম আর অর্েক্ষা করর্ত রােী নই। 
  
কী বের্ত চাও? 
  
খুবই রসাো বযাোর। কাে রর্র্ক আমার চাকরী রশষ। রগর্ে আর িাাঁ়িার্ত োরর্বা না। 
আর রেের্নর ঝসাঁঝ়ি ঝির়্ে রতামার রশাবার ঘর্র রচার্রর মত…আর সহয হর্ে না। 
  
ঝবশ্রী ভঝের্ত রহর্স নাোঝে কার্ে বর্ে, তুঝম কী সবঝকেু রের়্ি রির্ব? 
  
যঝি এই বাঝ়ি আর িামী মি-খানাঝেনা–এ সর্বর কর্া বে–তর্ব িরকার রনই। আর 
রশান, ঝবর়্ে না হর্ে আঝম োোর্বা। 
  
কাইোর, বাবা যতঝিন রবাঁর্চ আর্েন–রতামার্ক ঝবর়্ে করা সম্ভব ন়ে। 
  
রতামার কী ধারো, রতামার বাবার মৃতুযর ের রকউ রতামার্ক ঝবর়্ে করর্ত রােী হর্ব? 
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আিঃ চুে কর। আমরা রযমন আঝে, রতমঝন ঝক র্াকর্ত োঝর না? তুঝম ের়্োেনী়ে 
সবঝকেু রতা োে। রতামার স্বাধীনতা আর্ে, রতামার রকান কার্ে আঝম হস্তর্ক্ষে কঝর 
না। 
  
নাোঝের কঝি ধর্র ঝমেস্ বর্ে,’রশান খুঝক, রতামার রশাবার ঘর্রর উঝিে েরা চাকর্রর 
কাে আমার োরা আর হর্ব না। 
  
কাইোর..হোৎ আঝম…ঝবশ্বাস কর..আঝম িুিঃঝখত। 
  
তুঝম িুিঃঝখত, রতামার এই অদু্ভত আচরর্ের ের্নয আঝম ঝবনু্দমাে ভাবঝে না, বুঝর্ে 
খুঝক। রতামার্ক উর্েঝেত রির্খ আঝম খুঝশ। োনতাম এরকম একো ঝকেু হর্ব। 
  
বার্ে বর্কা না। তুঝম এখন কুদ্ধ। আঝম যাঝে ের্র আর্োচনা হর্ব। 
  
ের্রর ঝিন আমার্ির েীবর্ন আসর্ব না। কারে কাে চর্ে যাঝে। 
  
 ঝমেস তার হার্তর ঝসগার্রেো অঝগ্নকুর্ণ্ড েুাঁর়্ি রর্র্ে বর্ে, ঝসগার্রর্ের মত ওই 
রকম…। 
  
 িীে কাইোর…। 
  
আমার্ির িুের্নর সম্পকে ওই ঝসগার্রর্ের মত…। 
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িীঘে নীরবতার ের নাোঝে কার্ে বর্ে, কাইোর, রভর্ব িযাখ। তুঝম ঝক হারার্ব। এই 
বাঝ়ি, িামী মি আর ঝনরােো? 
  
খুঝক, আর আমার্ক ধাপ্পা ঝির়্ো না। রতামার বাঝ়ি আর অর্ে? আর কী রকান রমর়্ে বা 
বাঝ়ি রনই? রতামার ঝক রসই ধারো। 
  
আিঃ চুে কর কাইোর। 
  
রতামার মত রমর়্ে আর অর্ে কাের্কই রোগা়ি করা আমার ের্ক্ষ রকান কঝেন বযাোর 
ন়ে। রশান খুঝক, আমার্ক রাখর্ত হর্ে ঝবর়্ে করর্ত হর্ব। রতামার অগাধ অর্র্ের ের্নয 
রতামার্ক ঝবর়্ে করর্ত চাই। 
  
তাই নাঝক? 
  
হযাাঁ, তাই..আমার েীবর্ন তুঝমই একমাে ের্ম এবিং রশষ নারী নও। 
  
নরম গো়ে নাোঝে কাযে বর্ে, আঝম হ়েত রতামার েীবর্ন রশষ নারী হর্তও োঝর। 
  
ঝমর্র্য আশা কর না। আঝম এখন শুর্ত যাব। আঝম ব়ি িান্ত। তুঝম বরিং বাঝ়ি ঝর্র্র 
যাও। 
  
ব়ি ব়ি রচাখ কর্র নােঝে বর্ে, কাের্ক কী আমার্ির আর্োচনা হর্ব না? 
  
কাে আঝম এখান রর্র্ক চর্ে যাব। 
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কাইোর, সঝতযই তুঝম চর্ে যার্ব? 
  
রতামার সর্ে কী এতক্ষে ই়োঝকে করঝেোম? রতামার্ক আমার ের়্োেন রনই। 
  
এই কর্া কী অঝনতার্কও োঝনর়্েঝের্ে? 
  
কী রবাকা তুঝম! হা হা হা! হুাঁ, তুঝম অঝনতার বযাোরোও োন। ঝকন্তু রতামার মত 
অঝনতার এত উৎসাহ ঝেে না। রশান খুঝক, তুঝম রকন ফ্রাঙ্কঝেনর্ক একবার সুর্যাগ ঝিে 
না? রোকো বুর়্িা হর্েও খুব উৎসাহী রতামার েঝত। 
  
নাোঝে কার্ে ঘুর্র িাাঁঝ়ির়্ে বযাগ রর্র্ক রোট্ট অর্োর্মঝেক ঝেস্তে রবর করর্ো। 
  
 নাোঝে ঝেস্তর্ের নে ঝমের্সর ঝির্ক তাক কর্র, তুঝম রকার্াও যাে না, কাইোর। 
  
ঝেস্তে সরাও। রশান, হোৎ িুঘেেনা ঘের্ত োর্র। 
  
িুঘেেনা? হর্ব হর্ত চর্ের্ে। উাঁহু, একিম ন়ির্ব না। ঝকভার্ব ঝেস্তে চাোর্ত হ়ে আঝম 
োঝন। েক্ষেঝতর রমর়্ের অর্নক ঝকেু করার সুর্যাগ র্ার্ক। আঝম গুঝে চাোর্ত ওস্তাি। 
  
রশান, রবাকামী কর না খুঝক…। 
  
বেঝে না, আমার্ক খুঝক বের্ব না। এখন আঝম যা বের্বা চুেচাে তুঝম তাই শুনর্ব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

178 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

োনাোর সামর্ন আমার ঝতনরু্ে িূর্র িাাঁঝ়ির়্ে নাোঝে কার্র্ের চুর্ের সুগন্ধ রের োই। 
আঝম ঝনিঃশ্বাস বন্ধ কর্র িাাঁঝ়ির়্ে র্াঝক। একেু রের রের্েই ও গুঝে করর্ব ভাবামাে 
আঝম ঘামর্ত র্াঝক। 
  
নাোঝে কার্ে বর্ে, োনতাম, খুব তা়িাতাঝ়ি এরকম ঝকেু ঘের্ব। 
  
কাইোর, রতামার মত রোর্কর সর্ে সম্পকে ঝেঝকর়্ে রাখা অসম্ভব। ঝকন্তু তুঝম সুিশেন 
এবিং স্বাস্থযবান। আর মার্ঝ মার্ঝ রতামার সর্ে রু্ঝতে করা যা়ে। আমা়ে রবাকা 
রমর়্ের্ের্ে রভব না। অঝনতার বযাোরসযাোর আঝম োঝন। আঝম রগাের্ন সব েক্ষয 
কর্রঝে। রতামার মত োেী আর বিমাস রোক আর আঝম রিঝখঝন। 
  
হযাাঁ, রতামার সর্ে সম্পকে রাখর্ত আঝম রচর়্েঝে। োনতাম তুঝম িান্ত হর়্ে অনয রমর়্ে 
মানুর্ষর রখাাঁে করর্ব। উর্েঝেত হর্েই তুঝম কর্া বের্ব এবিং রতামার আসে রচহারা 
েকাশ োর্ব। একঝিন রতা তুঝম আমার কর্াও অনয রমর়্ের্ির কার্ে বের্ব। ঝকন্তু 
কাইোর, রতামার ের্ক্ষ তা আর সম্ভব হর্ব না। 
  
তুঝম কী রক্ষর্ে রগর্ে? 
  
রতামার্ক রের়্ি ঝির্ে আঝম রবাকার মত কাে করর্বা। কাে সকার্ে সবাই রতামার 
মৃতর্িহ। রির্খ োনর্ব রয স্ত্রীর্োর্কর োরা এই কাে হর়্ের্ে ঝকন্তু রকান স্ত্রীর্োক রকউ 
োনর্ব না। এই শহর্র সবাই োর্ন, আঝম হাাঁের্ত োঝর না। একমাে ডাক্তার 
মযাকঝর্ডর্ে োর্নন রয আঝম হাাঁের্ত োঝর। ঝকন্তু উঝন বের্বন না। এ খবর্র ফ্রাঙ্কঝেনও 
খুঝশ হর্ব, রস রতামার্ক েেন্দ কর্র না। 
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র্যাকার্শ রোাঁে কাাঁঝের়্ে ঝমেস্ বর্ে, ঝেস্তে নামাও..র্বাকা রমর়্ে রকার্াকার। 
  
ঝবিা়ে কাইোর’ বর্ে নাোঝে ঝেস্তে ওো়ে। রতামার্ক ঝনেেনতার মর্ধয রের্ে ঝিঝে। 
একমাে মৃতুযর মর্ধযই ঝনেেনতা অনুভব করর্ত োরর্ব। 
  
খবরিার…গুঝে কর না। ঝমেস্ ঝকেুো ঘুর্র হাত বা়িা়ে। 
  
আঝম নাোঝে কার্র্ের কনুইর্ত রোর্র আঘাত কঝর, ঝেস্তে িূর্র ঝেের্ক যা়ে। রস মুহূর্তে 
ঘুর্র িাাঁঝ়ির়্ে আমার্ক আেমে কর্র। 
  
রস আমার মুখ রক্তাক্ত কর্র রি়ে তার তীক্ষ্ণ নখরাঘার্ত। তারের রস বাগার্নর ের্ ধর্র 
রগর্ের ঝির্ক েুর্ে যা়ে। 
  
*** 
  
ঝমেস্ বর্ে, এই রয মযাক, আমার্ক রক্ষা করার ের্নয আেঝন এঝগর়্ে এর্েন। 
  
ঘর্র েুর্ক আঝম ক্ষতস্থার্ন রুমাে চাঝে। রুমাে রর্ক্ত ঝভর্ে যা়ে। রচ়োর্র বর্স বঝে, খুব 
ঘাবর়্ি রগর্েন, তাই না? মর্ন হর্ে এই মাে আেঝন কবর রর্র্ক উর্ে এর্েন। 
  
ঝেক তাই। বর্ে ঝমেস গ্লার্স হুইঝি োের্ত রচিা কর্র ঝকন্তু বযর্ে হ়ে। 
  
আঝম ঝমের্সর হাত রর্র্ক রবাতে ঝনর়্ে বেোম, আমার্ক ঝিন। 

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

180 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
রবশ ব়ি ধরর্নর রেগ ততরী কঝর। ঝমেস্ ঝতন চুমুর্ক গ্লাস রশষ কর্র। আেচঝিশ ঘণ্টা 
বার্ি এমন সুস্বািু োনী়ে আমার রোর্ে। 
  
ঝমেস্ আরও োনী়ে ঝির্ত বর্ে। 
  
মাই গড। আঝম যা ভ়ে রের়্েঝেোম। যঝি আেঝন ঝেক সমর়্ে হস্তর্ক্ষে না করর্তন…। 
  
আেনার সর্ে কর্া বোর ের্নয এ সম়ে না এর্ে কী রয ঘেত…। 
  
আেনার কার্ে আঝম কৃতজ্ঞ। রমর়্েোর মার্ার ঝেক রনই। ও সািংঘাঝতক ধরর্নর। ওর 
কর্া শুর্নর্েন? মৃতুযর মর্ধয না ঝক ঝনেেনতা…বযাোরো কী? কী এর অর্ে? 
  
ঝমেসর্ক আরও োনী়ে ঝিোম। 
  
একসর্ে খার্বন না। অন্তত িশ ঝমঝনে আেনার্ক শান্ত রিখর্ত চাই। কর্া বোর আর্ে। 
  
একো ঝসগার্রে ঝিন। যত তা়িাতাঝ়ি সম্ভব এখান রর্র্ক চর্ে রযর্ত চাই। রমর়্েো 
োগে। ও হ়ের্তা আবার ঝেস্তে ঝনর়্ে আসর্ব। সুতরািং তা়িাতাঝ়ি রকর্ে ে়িাই ভাে। 
  
ঝমের্সর অবস্থা রশাচনী়ে। হ়ের্তা অজ্ঞান হর়্ে রযর্ত োর্র। 
  
আঝম বঝে, ঘাব়িার্বন না। ঝনঝশ্চন্ত র্াকুন–ঝমস কার্ে আর ঝর্র্র আসর্ে না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

181 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

 োাঁচ ঝমঝনে ের্র ঝমেস েশ্ন কর্র, মযাক,আেঝন এখার্ন কী করঝের্েন? অঝনেুক হর্ে 
বের্বন না। আেঝন না র্াকর্ে এতক্ষর্ে…। বেুন, আেনার ঝক কার্ে োগর্ত োঝর। 
রসঝির্নর ঘেনার ের্নয আঝম িুিঃঝখত। 
  
ঝেক আর্ে, বযাোরো ভুর্ে যান। রমর়্েো রয হাাঁের্ত োর্র োনতাম না। 
  
ঝমস কার্র্ের মার্া খারাে। ঝমিঃ কার্ের্ক রমর়্েো ের্র্ বসার্ত চা়ে। 
  
কী কর্রর্েন ঝমস কাযে? 
  
আেঝন শুনর্ত চান? শুনুন। সিংর্ক্ষর্ে বেঝে, মার সম্পর্কে ঝমস কার্র্ের আর্বগ ঝেে। 
ঝকন্তু ঝমিঃ কার্ের্ক ঝনর়্ে ঝবনু্দমাে ভাবর্তা না। অনযঝির্ক ঝমিঃ কাফ্ট রমর়্ের ের্নয োগে 
ঝের্েন। রমর়্ে মার্ক ঝনর়্ে রযভার্ব মে ঝেে–তার্ত ঝমিঃ কার্র্ের ঝহিংসা রহাত। একবার 
ঝতনের্ন ভ্রমর্ে রবর্রা়ে। ওরা িুেুর্র খাও়োর ের্নয এক ো়েগা়ে গাঝ়ি র্ামা়ে।ঝমিঃ 
কার্ে অঝতঝরক্ত মিয োন কর্রন। স্ত্রী বা রমর়্ে কাউর্ক গাঝ়ি চাোর্ত না ঝির়্ে ঝনর্ে 
রেি কর্র গাঝ়ি চাোন। সািংঘাঝতক িুঘেেনা ঘর্ে। একো চেন্ত োর্কর মুর্খামুঝখ ের়্ি 
ওর গাঝ়ি। োক ড্রাইভার মারা যা়ে। ঝমসকাযে ঝেের্ক বাইর্র যা়ে। ওর মার সবোর্ে কাাঁচ 
ঝবর্ধ যা়ে অর্চ ঝমিঃ কাষ্ণ অক্ষত র্ার্কন। ঝমস কাযে জ্ঞান রর্রার ের তার মার রক্তাক্ত 
মৃতর্িহ রিখর্ত ো়ে। র্র্ে ঝমস কার্র্ের মার্া়ে গণ্ডর্গাে রিখা যা়ে। ওর ধারো, ওর 
মার মৃতুযর ের্নয ওর বাবা-ই িা়েী এবিং বাবার্ক ঘৃো করর্ত শুরু কর্র। ঝমিঃ কার্ের্ক 
শাঝস্ত রিবার ের্নয ঝমস কার্ে েেুতার ভান কর্র। 
  
আেঝন ঝকভার্ব ঝনর্ের্ক এই ঝার্মো়ে ে়িার্েন? 
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ওরা রগর্ে একেন গাডে চাইঝেে। আমার কার্ে অর্ে ঝেে না তাই কােো ঝনই। তারের 
ঝমস কার্ে আমার ঝির্ক ঝুাঁর্ক ের়্ি। ঝমস কার্ে আমার সর্ে ঝকেুঝিন র্ঝিনঝি করর্ত 
রচর়্েঝেে। 
  
আেঝন ঝক োর্নন রয অঝনতার আেমাঝরর্ত রচারাই মার্ে ভঝতে একো সুযের্কস োও়ো 
রগর্ে? 
  
ওো ঝমস কার্র্ের কীঝতে। সুযের্কস আঝমই রোগা়ি কর্রঝে–আর ঝমস কার্ে রগাের্ন 
রসো অঝনতার আেমাঝরর্ত ররর্খ রি়ে। 
  
রগইে রবাোস সম্পর্কে আেঝন ঝক ঝকেু োর্নন? 
  
 অবাক হর়্ে ঝমেস্ বর্ে, আেঝন ঝকেু োর্নন না? 
  
 আেঝন ওর্ক রচর্নন? 
  
 ঝমেস্ বর্ে, ো়ে চার মাস আর্গ রগইে রবাোস এ শহর্র উি়ে হ়ে। ও যুদ্ধ রিখর্ত 
ওস্তাি। েুগার্রর ওখার্ন ওর রিখা োই। আমার বঝক্সিং ওর েেন্দ হ়ে র্র্ে আমার্ির 
মর্ধয রমোর্মশা শুরু হ়ে। আঝম রের়্ি ঝির্ে রবাোস আর রমর্শ না আমার সর্ে। 
রমর়্েো রবশ ক়িা ধার্তর। েু়োর ররােগার্র ওর ঝিন কাের্তা োনতাম। এখন ও ঝক 
করর্ে োঝন না। 
  
কখনও ঝক রমর়্েো েী রর্োর সম্পর্কে রতামার্ক ঝকেু বর্ের্ে? 
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েী রর্োর? রোকো রক? 
  
যাকর্গ। কর়্েকঝিন আর্গ আেঝন বাকের্ের বাঝ়ির্ত রগাের্ন কী করঝের্েন? 
  
একেু চমর্ক ঝমেস্ বর্ে, ওখার্ন আেঝন কী করর্ত ঝগর়্েঝের্েন? 
  
কাে ঝেে। আেঝন ঝক খুাঁেঝের্েন? 
  
আর ঝক ঝমস কার্র্ের কার্ে। এমন ঝকেু খুাঁর্ে োইঝন যার্ত ঝমিঃ কার্ে অঝনতার্ক সর্ন্দহ 
করর্ত োর্র। 
  
ঝমেস, ডানার মৃতুয সম্পর্কে আেঝন ঝকেু োর্নন? 
  
ঝকেু না। ঝমস কার্র্ের ধারো অঝনতা ডানার্ক খুন কর্রর্ে। ঝকন্তু অঝনতার ের্ক্ষ তা 
সম্ভব ন়ে। আর ন়ে, যত তা়িাতাঝ়ি োোর্ত োঝর ততই মেে। 
  
রকর্ে ে়ুিন তা়িাতাঝ়ি। 
  
*** 
  
ঝমের্সর কর্াগুঝে অঝকেড শহর্র রর্রার ের্র্ বারবার মর্ন ে়িঝেে। ডানার হতযার সর্ে 
ওর রকান সম্পকে রনই। 
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এখন রর্োরই হর্ো সর্ন্দহ ভােন বযঝক্তর মর্ধয এক নম্বর। বযাঝনোর্রর ের্ক্ষ ডানার্ক 
হতযা করার রকান কারে রনই অবশয যঝি রনকর্ের্সর রোর্ভ…। নাোঝে কার্র্ের রকান 
কারে রনই ডানার্ক হতযা করার। তাো়িা, ঝমস কাযে কখনও ভারী বনু্দক চাোর্ত োরর্ব 
না। 
  
আমার রকঝবর্ন েুর্ক আর্ো রজ্বর্ে বসবার ঘর্র যাই। তখন রাত একো রবর্ে ের্নর্রা 
ঝমঝনে। এত িান্ত োগঝেে রয রোশানা রের়্ি রশাবার কর্া ভাঝব। রেঝের্র্ান রবর্ে 
ওর্ে। ঝনস্তব্ধ রার্ে রেঝের্র্ার্নর শব্দ অবাস্তব মর্ন হ়ে। ঝবোনার এক ধার্র বর্স 
রেঝের্র্ান তুঝে। 
  
েযাে ঝর্র্নগার্নর গোর আও়োে োই। রস বর্ে, ঝমিঃ মযাে়ে, আঝম রোকোর্ক খুাঁর্ে 
রের়্েঝে। রো, রবঝের্োর আস্তানা়ে রোকো েুঝকর়্ে আর্ে। 
  
তুঝম কী েী রর্োর্রর কর্া বের্ো? 
  
হযাাঁ, আঝম ঝক ওখার্ন যার্বা? 
  
েযাে, তুঝম শুর়্ে ে়ি। এো আমা়ে ঝনর্ের্ক রমাকাঝবো করর্ত হর্ব। ধনযবাি! 
  
শুনুন ঝমিঃ মযাে়ে…আেঝন ওখার্ন একা রযর্ত োরর্বন না। রবঝের্ো খুব সািংঘাঝতক 
োইর্ের। 
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েযাে, বযাোরো আমার ওের রের়্ি িাও। একো উেকার করর্ব? সযানফ্রাঝিসর্কার্ত 
রেঝের্র্ান কর্র কারমানর্ক ের্ম রির্ন আসর্ত বর্ে িাও।ওর্ক োঝনও রকার্া়ে 
রর্োররর়্ের্ে। 
  
ঝর্র্নগানর্ক কারমার্নর রহার্ের্ের রেঝের্র্ান নম্বরো োনাই। 
  
রো রবঝের্ো আর রর্োর্রর বযাোর আঝম সামোর্বা। 
  
ঝর্র্নগান বর্ে, ঝকন্তু…রো অতযন্ত সািংঘাঝতক…। 
  
তাই নাঝক? শুর্ত যাও েযাে। রেঝের্র্ান ররর্খ আঝম ঝবোনার ঝির্ক একবার করুে 
িৃঝির্ত তাঝকর়্ে রবঝরর়্ে গাঝ়ির ঝির্ক অগ্রসর হই। 
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৮. 
  
আঝম রো রবঝের্োর্ক ভােভার্ব ঝচঝন। ওর গুর্ের সীমা রনই। ওকঝর্ন ততরী কর্র। 
গভেোত ঘো়ে। েুঝর অর্বা গুঝের আঘার্ত আহত বযঝক্তর্ির ক্ষতস্থান সারা়ে। এ শহর্র 
ওর একো রিাকান রকারাে গযাব-এর কার্ে আর্ে। 
  
গণ্ডর্গার্ের ো়েগা রকারাে গযাব। মাস্তার্নর স্বগেেুরী। এখার্ন ররাে খুন েখর্মর ঘেনা 
ঘর্ে। েুঝেশ রার্ে িুবার েহে রি়ে। 
  
আঝম অন্ধকার্র রডেমঝনর্কার োনশাোর কার্ে গাঝ়ি র্ামাই। রাত একো রবর্ে 
োঁ়েতাঝিশ। এক রঘর়্ে ঝে়োর্না বাের্ে। 
  
আঝম রবঝের্োর রিাকার্নর ঝির্ক এর্গাই। োনাো ঝির়্ে রিঝখ, কর়্েকেন অেঝরঝচত 
রোক বর্স মিযোন করর্ে। িরোর কার্ে বর্স আর্ে স্বল্পবাস েঝরঝহতা কর়্েকো 
রমর়্ে। 
  
রি়োর্ের সর্ে ঝমর্শ অন্ধকার্র এঝগর়্ে চঝে। নার্ক এর্ো নানা রকম খাবার আর 
হুইঝির গন্ধ। চাঝরঝির্ক রির্খ রি়োে েের্ক োের্ন রনর্ম েঝ়ি। োনাোর ঝেেঝকঝন 
েুঝরর সাহার্যয খুর্ে োনাো গঝের়্ে রভতর্র েুঝক। রচারা েচে রজ্বর্ে রিঝখ ঘর্রর রমর্ঝ 
ধুর্ো়ে ভঝতে। 
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অনয একো ঘর্র েুর্ক েচে জ্বাোই। রি়োে রঘাঁর্ষ ঝতন ডেন কঝর্ন। সস্তা কার্ের ততরী। 
আমার ডানঝির্ক আরও ঝতনর্ে উন্নত ধরর্নর কঝর্ন। 
  
এর্কর ের এক কঝর্র্নর োকনা তুর্ে েরীক্ষা কঝর। অবর্শর্ষ সস্তা কঝর্নগুঝের মর্ধয 
একো কঝর্র্ন অঝনতা কার্ের্ক রিখর্ত রেোম। 
  
রচারা ের্চের আর্ো়ে অঝনতার রক্তাক্ত মুর্খর রচহারা রির্খ আঝম ঝশহঝরত হই। রবঝের্ো 
এখার্ন ওর্ক ররর্খর্ে, ভাবর্ত ভাবর্ত অসাবধার্ন কঝর্র্নর োকনা রোর্র রর্র্ে 
ঝিোম। 
  
োকনা ে়িার শর্ব্দ আমার গো শুঝকর়্ে কাে। বুর্কর মর্ধয ঝেবঝেব, কান খা়িা কর্র 
র্াঝক। হোৎ আমার মর্ন হ়ে আমার কার্ে ঝরভেবার রনই। রবঝের্ো যঝি এখার্ন 
আমার্ক রিখর্ত ো়ে…ঝেসার্না েুঝর…তারের কঝর্র্ন। 
  
দ্রুত রচারা েচে রজ্বর্ে ঝতন ো ঝেঝের়্ে যাই। ওষুর্ধর গর্ন্ধ বঝম ো়ে। রভৌঝতক 
স্তব্ধতা।কার্েই শব্দ হ়ে। আঝম সর্র যাও়োর আর্গই একর্ো়িা হাত আমার গো়ে 
সাাঁ়িাশীর মত রচর্ে বর্স। ভ়েিংকর চার্ে আমার ঝনিঃশাস ো়ে বন্ধ হর়্ে এর্ো। 
  
আেমেকারীর ইস্পার্তর মত শক্ত হাত সরাবার শঝক্ত আমার রনই।ওর বুক স্পশে কর্র 
িূরত্ব বুর্ঝ ডান হাত ঝির়্ে রোর্র ঘুঝষ চাোই। আেমেকারী সর্র যাবার আর্গই আবার 
একো রমাক্ষম ঘুঝষ চাোই। রোকো ঝেের্ক ের়্ি যা়ে। 
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রচারা আর্োর্ত রিঝখ রবঝের্ো যিোকাতর মুর্খ েের্ত েের্ত এঝগর়্ে আসর্ে। ওর ঘুঝষ 
এঝ়ির়্ে আঝম ওর ঘার়্ি েচণ্ড আঘাত কঝর। রবঝের্ো ের়্ি যা়ে। রকান সুর্যাগ না ঝির়্ে 
ওর বুর্কর ওের ঘনঘন আঘাত কঝর। রবঝের্ো যিো়ে কাতরা়ে। ওর চুে ধর্র ওর 
মার্া েুঝক রমর্ঝর ওের। ওর শরীর স্পন্দনহীন হর়্ে ওর্ে। 
  
আধঝমঝনর্ে সমস্ত ঘেনা ঘর্ে যা়ে। 
  
িরো খুর্ে বারান্দা়ে ো রিও়ো মাে গুঝের শব্দ হ়ে। সর্ে সর্ে আঝম শুর়্ে েঝ়ি। 
আরও, ঝতনবার গুঝের শব্দ হ়ে। রযই গুঝে করুক–তার েক্ষয আঝম নই। 
  
িরো বন্ধ করার শব্দ শুঝন। বারান্দা়ে োর়্ের শব্দ। আর একো িরো বন্ধ হ়ে। 
তারের স্তব্ধতা নার্ম। 
  
*** 
  
ঝরভেবার ো়িা ঝক করর্বা বুঝর্ত োরঝেোম না। ঝনর্ের্ক অসহা়ে মর্ন হঝের্ো। মর্ন 
হে ওের্র রক খুন হে, আমার ঝগর়্ে রিখা িরকার। 
  
আঝম হামাগুঝ়ি ঝির়্ে ওের্র ওোর সম়ে বারুর্ির গন্ধ োই। ঝসাঁঝ়ির মার্া়ে ঝগর়্ে রচারা 
েচে জ্বাোই। সামর্নই একো ঘর্রর িরো রখাো। বারান্দা়ে বারুর্ির গন্ধ আর রধাাঁ়ো। 
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রয গুঝে েুাঁর়্ির্ে ঝনশ্চ়েই রস চম্পে ঝির়্ের্ে। তবু কান খা়িা কর্র উর্ে িাাঁ়িাই। িরোর 
ঝির্ক এঝগর়্ে যাই। রোট্ট ঘর, ঝবোনা়ে একো রোক শুর়্ে আর্ে। েরর্ন োোমা, উধোে 
নগ্ন। ওর সািা ধবধর্ব বুর্ক িুর্ো গতে। রোকো রয েী রর্োর তা বুঝর্ত োরোম। 
  
এখনও রর্োর রবাঁর্চ আর্ে, ওর ের্নয ঝকেু করা িরকার। রর্োর আমার ঝির্ক তাকা়ে। 
ঝবোনার ওের ঝুাঁর্ক েশ্ন কঝর, রক রতামার্ক গুঝে কর্রর্ে? বে…আমার্ক বে। 
  
রর্োর কর্া বোর রচিা কর্র ঝকন্তু রকান শব্দ রবর্রা়ে না। আর্স্ত আর্স্ত রস হাত তুর্ে 
একো আেমাঝর রিখা়ে। 
  
ঝক আর্ে ওখার্ন? আঝম আেমাঝর খুর্ে রিঝখ ঝকেু রোশাক আর একো রোট্ট সুের্কস। 
  
তন্ন তন্ন কর্র খুাঁের্ত র্াঝক। হোৎ বাইর্র একো শব্দ রের়্ে িরো খুর্ে ররঝেিংর়্ের 
ওের বুর্ক রিঝখ একেন েুঝেশ। 
  
একো ঝনচু কণ্ঠস্বর শুঝন। েযাক, ওের্র রকউ আর্ে? 
  
আর ঝকেু না শুর্ন ঘর্র েুর্ক িরো বন্ধ কর্র আবার খুাঁঝে। েুঝরর সাহার্যয আেমাঝরর 
কাে তুঝে, একো গতে রচার্খ ের়্ি। রচারা ের্চের আর্ো়ে রিখোম একো অর্োর্মঝেক 
ঝেস্তে–রেঝের্িাে োগান। আর একো চাম়িা়ে বাাঁধার্না রনােবই। ঝেঝনস িুর্ো ঝনর্তই 
িরো়ে ধাো ে়িে। 
  
িরো রখাে। আমরা োঝন তুঝম রভতর্র আে। আমরা েুঝের্শর রোক। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইউ আর লিোনলি ল োয়েন ইউ আর লেে । লেমস ল েলি লেে  

190 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ঝরভেবার ঝহে ের্কর্ে রোকাই। রনােবুক রকার্ের ের্কর্ে ররর্খ োনাোর ঝির্ক 
এর্গাই। 
  
োনাো রখাোর সম়ে একো েুঝেশ বের্ে, রেের্ন চর্ে এর্সা। রোকো মর্ন হ়ে 
োনাো গঝের়্ে োোবার রচিা করর্ে। 
  
োনাো গঝের়্ে বাইর্র এর্স োইে রবর়্ে োর্ি উঝে। একো গুঝের শব্দ। 
  
একেন েুঝেশ বর্ে, রোকো োর্ি। আঝম ওের্র যাঝে। 
  
এখান রর্র্ক রডের্মাঝনর্কার োনশাোর োি রিখর্ত োঝে। িূরত্ব খুব রবঝশ ন়ে। 
উো়ে রনই। আমার্ক োর্ ঝির্তই হর্ব। সুতরািং োর্ির ঝকনার্র িাাঁঝ়ির়্ে োর্ ঝিোম। 
  
েুর্কাবার মত রডের্মাঝনকার োর্ি রকান ো়েগা রনই। চাাঁর্ির আর্ো়ে আমার্ক রির্খ 
রর্ের্ব। হামাগুঝ়ি ঝির়্ে এঝগর়্ে যাই। ঝক ঘের্ব োঝন না। এক ো়েগা়ে মার্া ঝনচু কর্র 
বর্স র্াঝক। তারের রযই িাাঁ়িার্ত যাব–আমার ডানঝির্ক একো িরো খুর্ে যা়ে। ঘর্রর 
আর্ো আমার ওের ের়্ি। 
  
আঝম আেমর্ের ের্নয ততরী হই। একঝে রমর়্ে স্বে কার্ো নাইঝে ের্র আমার সামর্ন 
উেঝস্থত হ়ে। রমর়্েঝে রবশ েম্বা। রকৌতূহর্ের িৃঝির্ত আমার ঝির্ক তাঝকর়্ে বর্ে, হযার্ো 
ডাঝেেিং…তুঝম ঝক ঝবের্ি ের়্ির্ো? 
  
ঝবেি? ঝসোর, আঝম ভীষে গাড্ডা়ে ের়্িঝে। 
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েুঝেশ? 
  
হযাাঁ। 
  
রভতর্র চে। ওরা এখুঝন ঘর্র ঘর্র রখাাঁো শুরু করর্ব। 
  
আঝম ঘর্র েুঝক। চমৎকার ো়েগা। 
  
রমর়্েঝে ঝবোনা়ে বর্স বর্ে, ডাঝেেিং…তুঝম কী কর্রর্ো? একেু আর্গ গুঝের শব্দ রের়্েঝে। 
রতামার কাে কী…? 
  
ঝার্মোর মর্ধয ের়্িঝে। েুঝেশ আমা়ে তা়িা কর্রর্ে োঝের়্ে এর্সঝে। 
  
রবঝের্ো খুন হর়্ের্ে কী? 
  
না, অনয আর একেন। রবঝের্োর হা়ি গুর়্িা হর়্ের্ে। হারামোিা রবশ ঝকেুঝিন ন়িাচ়িা 
করর্ত োরর্ব না। 
  
চমৎকার। রোকোর্ক আঝম ঘৃো কঝর। 
  
বাইর্র হাো োর়্ের শব্দ, নরম গো়ে বঝে, েুঝেশ এর্স ের়্ির্ে। 
  
োগর্ের িে। বর্ে রস িরো বন্ধ কর্র রি়োর্ে োগার্না রবে বাো়ে। 
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ওরা ওের্র এর্স ে়ির্ব ডাঝেেিং। ঝচন্তা কর না। 
  
 িরো়ে ধাো ের়্ি, িরো রখাে! নইর্ে িরো রভর্ে রর্ের্বা। 
  
বাইর্র গুঝের শব্দ। িরোর কাে রর্র্ক রমর়্েঝের্ক সঝরর়্ে আঝন। রমর়্েঝের ঝবোনার 
চাির হার্ত তুর্ে োনোর কার্ে এোম। আর্রা গুঝের শব্দ শুঝন। ের্কে রর্র্ক অর্নক 
রনাে রবর কর্র রমর়্েঝের হার্ত ঝির়্ে, অর্নক ধনযবাি, ঝসোর। 
  
োনাো খুর্ে নামার ের্নয ততরী। 
  
রমর়্েঝে বর্ে, ডাঝেেিং িারুে উর্েেক বযাোর। রিখর্ব–ঘা়ি রযন না ভার্ে। 
  
 চািরঝে োঝকর়্ে িঝ়ি ততরী কর্র ঝনর্চ ঝুঝের়্ে ঝিোম। 
  
িরো বন্ধ কর্র িাও। 
  
 মাঝের্ত ো রাখা মাে একো কণ্ঠস্বর, এই, হা…তুঝম…রতামার্ক বেঝে। 
  
আমার হাত রচর্ে ধর্র। আঝম রোকঝের রচা়োে েক্ষয কর্র েচণ্ড ঘুঝষ মাঝর। রোকো 
ের়্ি যা়ে। আঝম গাঝ়ির ঝির্ক দ্রুত েুের্ত র্াঝক। 
  
*** 
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রাত ঝতনর্ের সম়ে হর্েন এঝভঝনউর্ত একো বাঝ়ির সামর্ন গাঝ়ি র্ামাই। এ স্থার্ন 
আর্গও এর্সঝে। এখার্ন র্াকার একো সুঝবধা রয, বাঝ়িগুর্ো সাউন্ড-র্। ঝকন্তু এর রচর়্ে 
আঝম রভাো ো়েগা়ে তাবুর্ত র্াকা রশ্র়ে মর্ন কঝর। 
  
ঝমস রবাোস গ্রাউন্ড রোর্র িু’কামরাওো ঘর্র র্ার্ক। হোৎ উেঝস্থত হর়্ে ঝমস 
রবাোসর্ক চমর্ক রিব। সামর্নর িরো ঝির়্ে না ঝগর়্ে এত রার্ে সবার অর্গাচর্র 
োনো ঝির়্ে ঝমস রবাোর্সর বসার ঘর্র উাঁঝক ঝিই। ওর রশাবার ঘর্রর োনো়ে রোকা 
মাঝর। ঝতনবার রোকা মারর্তই োনো খুর্ে যা়ে। ঘর্র আর্ো জ্বর্ে। 
  
রিশোই ধরাই ঝসগার্রর্ের ের্নয। ঝমস রবাোস োনাো ঝির়্ে আমার্ক রিখর্ত রেে। 
তার ঝচনর্ত অসুঝবর্ধ হে না। রস আমার্ক ইশারা কর্র। 
  
আঝম বঝে, বৃঝি ে়ির্ে। এখন এক রেগ হুইঝি না হর্ে মর্র যার্বা। 
  
ঝমস রবাোস িরোর একোর্শ সর্র বর্ে, োনাো়ে রোকা শুর্ন ভাবঝেোম রচার-রোর 
এর্সর্ে। 
  
রোট্ট ঘর ঝকন্তু ঝেমোম।একো রচ়োর্র বর্স আঝম ঝমস রবাোর্সর ঝির্ক তাকাই।মুর্খর 
রমক আে রির্খ মর্ন হ়ে ঝকেুক্ষে আর্গ ও রসর্ের্ে। ওর রচার্খ রোর্ধর ঝঝঝেক। 
  
রচার-রোর্রর কর্া বাি িাও! কই, োনী়ে রকার্া়ে? কী আর্ে রতামার কার্ে? 
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রেঝবর্ের ঝির্ক রযর্ত রযর্ত বর্ে, িযাখ, আঝম রতামার ওের ভীষে ররর্গ যাঝে। আমার 
রাগ রতা রিখঝন। 
  
হোৎ আমার ওের রাগ রকন? 
  
এভার্ব এত রার্ে রডর্ক রতাো, রবঝশ বা়িাবাঝ়ি করে না? 
  
মর্ির গ্লাস রেঝবর্ে ররর্খ বঝে, হ়ের্তা তাই। ঝকন্তু এত রার্ে আঝম রতামার কার্ে 
র্ঝিনঝি করর্ত আঝসঝন। েরুরী কাে। কাে েযেন্ত অর্েক্ষা করা যার্ব না। 
  
ঝকর্সর েরুরী কাে? 
  
ো়ে এক ঘণ্টা আর্গ েী রর্োর খুন হর়্ের্ে। িুর্ো বুর্েে বুকোর্ক রু্র্ো কর্র ঝির়্ের্ে। 
  
ঝমস রবাোস খুব চাোক, ঝমস রবাোর্সর িু রচার্খর িৃঝির্ত ঝকেুই রবাঝার উো়ে রনই। 
  
েী রর্োরর্ক রক গুঝে কর্রর্ে? 
  
রসই একই খুনী, রয ডানা, েীডর্বোর আর অঝনতা কার্ের্ক খুন কর্রর্ে। োনতাম না 
রয অঝনতা কার্চর সর্ে রতামার োনার্শানা ঝেে। আর তুঝম ও েী রর্োর একই 
ঝবোনা়ে শুর্ত। 
  
ওসব েুর্রার্না ইঝতহাস। ঝকন্তু…তুঝম এসব োনর্ে ঝক কর্র? 
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ঝনক রনঝডর্কর কার্ে োনর্ত োঝর। রস আমার্ক েী রর্োর্রর একো েঝব রিখা়ে তার্ত 
তুঝমও ঝের্ে। 
  
ঝমস রবাোস বর্ে, কঝর্ বানাই। মর্ন হর্ে তুঝম অর্নক েশ্ন করর্ব। 
  
বানাও। হযাাঁ, রতামার সর্ে অর্নক আর্োচনা আর্ে। মর্ন হর্ে েী রর্োর্রর মৃতুযর্ত 
রতামার ঝকেু আর্স যা়ে ঝন। 
  
রকন আঝম ঝক েী রর্োর্রর ের্নয মুষর়্ি ে়ির্বা? আমার কার্ে ওর রকান অঝস্তত্ব রনই। 
  
রান্নাঘর্র চর্ে যা়ে ঝমস রবাোস। আঝম োঁ়েতাঝিশ ের়্ের্ন্টর ঝরভেবার রবর কঝর। 
রেঝের্িার্ে িু রচাখ োগাই ঝকেুই রিখর্ত োই না? এমন ঝেঝনস ঝরভেবার্র োগার্না 
র্ার্ক আর্গ রিঝখঝন। ব়ি িান্ত োগা়ে ঝরভেবারঝে রেঝবর্ের ওের রাঝখ। রেগর্ক 
রিখার্ত হর্ব। আর্গ্ন়ে-অস্ত্র, রগাো বারুি আর রর্ক্তর বযাোর্র রেগ এক্সোেে। 
  
কান্নার আও়োর্ে আঝম সোগ হই। 
  
আঝম এঝগর়্ে যাই। আধ রখাো িরো। ঝমস রবাোস ইর্েকঝেক চুিীর কার্েিাাঁঝ়ির়্ে। 
িুহার্ত মুখ োকা। 
  
ঝমস রবাোস, তুঝম বস। আঝম কঝর্ ততরী করঝে। 
  
চমর্ক দ্রুত রচাখ মুর্েঝমস রবাোস বর্ে, আঝমই বানাঝে। িীে, আমার্ক একেু একা 
র্াকর্ত িাও। 
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হাত ধর্র ওর্ক এর্ন বসবার ঘর্র বসাই। 
  
কর়্েক ঝমঝনর্ের মর্ধয কঝর্ বাঝনর়্ে বসবার ঘর্র েুঝক। ঝমস রবাোর্সর মুর্খ জ্বেন্ত 
ঝসগার্রে, আগুর্নর সামর্ন িাাঁঝ়ির়্ে। কঝর্র কাে রেঝবর্ে ররর্খ হুইঝি রমশাই। 
  
এই নাও কঝর্। ঝমস রবাোস, এবার একেু রখাোখুঝে বর্ো। তুঝম েী রর্োর্রর সর্ে 
এক রযার্গ কাে কর্রর্ে, তাই না? 
  
তীক্ষ্ণকর্ণ্ঠ ঝমস রবাোস বর্ে, কী বের্ত চাইে তুঝম? 
  
আমার ঝকেু করার রনই। যাই ঘেুকনা রকন, ঝমিঃ কার্ের্ক আ়িার্ে রাখর্ত হর্ব। ঝমিঃ 
ব্রান্ডনর্ক যঝি খুনীর কর্া োনাই–তার্তও ঝবেি। রবঝনর্ক খুন কর্রর্ে রর্োর। তারের 
রর্োর খুন হ়ে। ডানার্ক ঝকন্তু রর্োর খুন কর্রঝন। োনর্ত চাই খুনী রক?মর্নহ়ে এ 
বযাোর্র তুঝম আমার্ক সাহাযয করর্ত োর। 
  
তুঝম অনুমান করর্ত োর না? 
  
োঝর। ঝকন্তু অনুমান আর োনা িুর্ো এক ঝেঝনস ন়ে। খুনী রক, রর্োর োনত–তাই 
ওর্ক সর্র রযর্ত হর্ো। েীডর্বোর োনত খুনী রক–ওর্কও সর্র রযর্ত হর্ো। মর্ন হ়ে 
তুঝম োনর্ক খুনী? বে আমার্কন়ের্তা খুনী হ়ের্তা রতামার্কও…। 
  
একো রেঝবে মাঝখার্ন। মুর্খামুঝখ বর্স কঝর্ খাঝে। রস বেে, খুনীর হঝিশ আঝম 
োঝন–এমন ধারনা হে ঝকভার্ব? 
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একো ধারোমাে। মর্ন হ়ে অঝনতার খুর্নর ের তুঝম আর রর্োর একসর্ে গাাঁেে়িা 
রবাঁর্ধঝের্ে। অঝনতা যা বর্ের্ে–মর্ন হ়ে, রসই রগােন তর্য তুঝম রর্োর্রর কাে রর্র্ক 
োনর্ত রের্রে। 
  
রর্োর যখন মৃত–তখন রসকর্া রভর্ব োভ রনই। রর্োরর্ক আঝম ভােবাসতাম। ওই 
রাকু্ষসী না আসা েযেন্ত আঝম আর রর্োর রবশ সুর্খই ঝেোম। 
  
একো ঝসগার্রে ধঝরর়্ে ঝমস রবাোস আবার বর্ে, আমার কাে রর্র্ক রর্োরর্ক অঝনতা 
কার্ে ঝেঝনর়্ে রন়ে। িুঝিন ের্রই রর্োরর্ক কো রিঝখর়্ে ঝমিঃ কার্ের্ক রস ঝবর়্ে কর্র। 
ঝমিঃ কার্ে যখন ওই রাকু্ষসীোর্ক ঝনর্ের রের্ে ঝনর়্ে যা়ে একঝিন আঝম রিখর্ত োই 
ওর্ক। রখাাঁে খবর ঝনর়্ে োঝন অঝনতা রর্োরর্ক ঝডর্ভাসে না ঝির়্েই কার্ের্ক ঝবর়্ে 
কর্রর্ে। আঝম চুে কর্র র্াকর্ত োঝর ঝন। একো রবনামা ঝচঝে োঝের়্ে কার্ের্ক োঝনর়্ে 
ঝির়্েঝে রয, অঝনতা ঝববাঝহতা। 
  
ব়ি অদু্ভত বযাোর। রবনামা ঝচঝে তুঝম োোর্ত োর–আঝম ভাঝবঝন। 
  
আমার ঝক ক্ষঝত কর্রর্ে অঝনতা, তুঝম কল্পনা করর্ত োর?অঝনতার সর্ে রর্োর রিখা 
কর্র। ঐ সমর়্ে বাকের্ের সর্ে অঝনতা রের্ম হাবুডুবু খাঝের্ো। রর্োর্রর কর্া শুর্ন 
অঝনতা ভ়ে ো়ে। বযাঝনোরর্ক রোভ রিঝখর়্ে অঝনতা নাইেিার্ব আত্মর্গােন কর্র। 
রর্োর আমার্ক সব োনা়ে। ডানার মৃতুয অবশযই একো িুঘেেনা। ওর্ক ভুে কর্র খুন 
করা হ়ে। 
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আমার ঝচঝে রের়্ে কার্ে অঝনতার্ক রেরা কর্র। রতামার সর্ে রিখা কর্র অঝনতা োনার 
রচিা কর্রঝেে বাকের্ের সর্ে ওর আসনাই কার্ে োর্ন ঝকনা। রতামার রকঝবন রর্র্ক 
রবঝরর়্ে আসার ের অঝনতা রের ো়ে, কার্ে ওর্ক অনুসরে করর্ে। অঝনতা ভ়ে রের়্ে 
ডানার কার্ে যা়ে। ওর সাহাযয চা়ে। ডানা ওর্ক ঝনর্ের েযার্ে ঝনর়্ে যা়ে। কার্ে বাইর্র 
অর্েক্ষা কর্র। অঝনতা ডানার্ক রনকর্ের্সর রোভ রিখা়ে ও বর্ে,যঝি ডানা ওর রোশাক 
ের্র বাইর্র রবঝরর়্ে কার্ের্ক িূর্র সঝরর়্ে ঝনর়্ে রযর্ত োর্র, অঝনতা সহর্েই ো 
এর্োঝের্ত ঝর্র্র রযর্ত োরর্ব। িুের্ন রোশাক বিে কর্র। েযাে রের়্ি আসার সম়ে 
ডানা হীর্রর রনকর্েস ঝবোনার গঝির নীর্চ েুঝকর়্ে রার্খ। তার সর্ন্দহ ঝেে–রশষ মুহূর্তে 
হ়ের্তা অঝনতার মত বিে হর্ত োর্র। ডানার্ক অঝনতা মর্ন কর্র বােুকার্বো়ে কার্ে 
খুন কর্র। এখন ঝনশ্চ়েই বযাোরো েঝরষ্কার।কার্েই খুন কর্রর্েেীডর্বোরর্ক। 
  
তুঝম এসব োনর্ে ঝক কর্র? 
  
ো এর্োঝের্ত র্াকাকােীন অঝনতা সমস্ত ঘেনা ঝচঝের্ত রর্োরর্ক োনা়ে। রর্োর 
আমার্ক োনা়ে। কার্ের্ক ব্ল্যাকর্মইে করার ধান্দা রর্োর্রর মার্া়ে অঝনতা ঝির়্ের্ে। 
  
েী রর্োর তারের কী কর্র? 
  
রর্োর্রর অর্র্ের রোভ েচণ্ড তাই রােীহ়ে। তুঝম ভাবর্ো, ঝকভার্ব ডানার 
রোশাকবাকের্ের আেমাঝরর্ত োও়ো যা়ে। ঐ রোশাক অঝনতার েরর্ন ঝেে। অঝনতার 
ঝকেু রোশাক সবসম়ে বাকের্ের আেমারীর্ত র্াকত। রস রগাের্ন বাকের্ের রশাবার ঘর্র 
ঝগর়্ে ডানার রোশাক রের়্ি ঝনর্ের রোশাক ের্র রবঝরর়্ে আর্স। ঝর্র্র রগর্ে ো 
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এর্োঝের্ত। অঝনতার্ক বযাঝনোর রবর কর্র রি়ে। অঝনতা রতামার কার্ে যা়ে। রকন না 
কার্ে ওর ঝেেু ঝনর়্েঝেে। কার্র্ের মর্ন হর়্েঝেে রয, তুঝম অর্নক ঝকেু োন। রস রতামার 
রকঝবর্ন যা়ে–উর্েশয ঝেে রতামার্ক খতম করা। রতামার্ক না রের়্ে অঝনতার্ক রিখর্ত 
ো়ে। খুন কর্র অঝনতার্ক। রর্োর অঝনতার্ক খুাঁর্ে রব়িাঝেে। র্র্ে রস ঝস্থর কর্র 
রতামার কার্ে ঝগর়্ে অঝনতার রখাাঁে করর্ব। রতামার রকঝবর্ন রেৌঁের্ত রর্োর্রর রিরী 
হে। তাই আর্গই কার্ে অঝনতার্ক খতম কর্রর্ে। 
  
রের্ষর সুর্র বঝে, তুঝম বের্ত চাও-রর্োরর্কও বুঝঝ কার্ে খতম কর্রর্ে? 
  
ঝমস রবাোস বর্ে,’রর্োরর্ক আঝম কাযে সম্পর্কে সাবধান কর্রঝেোম। রর্োর আমার 
কর্া়ে কান রি়েঝন। 
  
হোৎ আঝম উর্ে রসাো ঝমস রবাোর্সর রশাবার ঘর্র চর্ে যাই। ঝমস রবাোস সর্ে সর্ে 
এর্স বর্ে, এখার্ন রতামার কী িরকার? 
  
ঘর্রর চাঝরঝির্ক তাঝকর়্ে আঝম মার্া রনর়্ি বঝে, রশান খুঝক, তুঝম হ়েত ভাবর্ো আমার 
স্ন্া়ুে িুবেে। বােী ররর্খ বের্ত োঝর, োর়্ের শব্দ শুর্নঝে। 
  
োনাো খুর্ে রিঝখ বাইর্র বৃঝি ে়ির্ে। 
  
ঝমস রবাোস কঝেন কর্ণ্ঠ বর্ে, তুঝম আমার্ক ভ়ে রিখাবার রচিা করর্ে। 
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শুধু তুঝম আর আঝম োঝন-কার্ে হতযাকারী এবিং আমরা িুের্নই এো ঝবশ্বাস কঝর না। 
তাই না? 
  
ঝবশ্বাস করা শক্ত। রর্োর না োনার্ে আঝমও ঝবশ্বাস করতাম না। 
  
রহর্স বঝে, রর্োর োনার্েও আঝম মানর্ত োরঝে না। আঝম রয খুব রকউর্কো ধরর্নর 
রগার়্েন্দা। একবার ঝবোনার ঝির্ক রচর়্ে িযাখ। আে রার্ে তুঝম এ ঝবোনা়ে ঘুর্মাও ঝন। 
োনাো়ে রোকা মারার আর্গ ঐখার্ন তুঝম রোশাক রের়্ির্ে। 
  
এক োঝে েুর্তা উাঁচু কর্র তুর্ে বঝে, তুঝম রর্োর্রর ঘার়্ি গুঝে কর্রর্ো-রবচারীর েচুর 
রক্ত ের়্িঝেে। হ়েত এখার্নও রতামার রোশাক…এই রয রিখা যার্ে…এই িযাখ। 
েুর্তার রকানা়ে রর্ক্তর িাগ। 
  
ঝমস রবাোস বসবার ঘর্রর ঝির্ক রযর্ত রযর্ত বর্ে, হাঝবোঝব ঝক বের্ে বুঝর্ত োরঝে 
না। 
  
 একোঝে েুর্তা রিাোর্ত রিাোর্ত আঝম রবাোর্সর ঝেেু ঝনই। 
  
আমার কর্া ের্ের মত সহে।কার্র্ের বির্ে ঝনর্ের্ক রভর্বনাও। রিখর্ব বযাোরো 
বুঝর্ব। তুঝমই ডানার্ক অঝনতা রভর্ব গুঝে কর্রর্ো। েীডর্বোরর্ক খুন কর্রর্ে কারে 
ডানার্ক উেে করার সম়ে রস রতামার্ক রির্খঝেে। তুঝমই েচণ্ড ঘৃনা়ে অঝনতার্ক খুন 
কর্রর্ে–তুঝমই রর্োরর্ক গুঝে কর্রর্ো কারে…বে, রকন তুঝম রর্োরর্ক খুন করর্ে? 
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ঝমস রবাোস রোর্র রোর্র ঝনিঃশ্বাস োর়্ি। শক্ত হার্ত রস কঝর্ োর্ে। রচাখ মুর্খ রকান 
ভাবান্তর রনই। বর্ে, মযাে়ে, তুঝম কী ঝসঝর়োস? 
  
এখনও েযেন্ত রতামার অঝভন়ে খুব সুন্দর হর়্ের্ে। রচার্খর েে, কার্র্ের চমকেি গল্প। 
শান্তভার্ব আমার্ক অনুসরে কর্র রতামার রশাবার ঘর্র রোকা–সব ঝনেুেভার্ব কর্রর্ো 
তুঝম। এবার বে তুঝম রকন রর্োরর্ক খুন করর্ে? 
  
রস িৃঢ় গো়ে বর্ে, রর্োরর্ক আঝম খুন কঝরঝন। ওর্ক আঝম ভােবাসতাম। কার্ে ওর্ক 
খুন কর্রর্ে। 
  
িুভোগা–রতামার েুরর্না বনু্ধ রর্োর একো রনােবুক ররর্খ রগর্ে। মৃতুযর আর্গ রস ওো 
আমার্ক ঝির়্ে যা়ে। আঝম ওো ের়্িঝে। ে়িার ের োনর্ত োঝর রয, অঝনতা রতামার্ক 
ভ়ে করর্তা। রস োনত–ওর্ক তুঝম খুন করার রচিা করে। তাই রতামার ঘর্র এর্স তন্ন 
তন্ন কর্র রির্খঝে। আঝম োঝন ঝকেুক্ষে আর্গ তুঝম রকারাে গযাব রর্র্ক ঝর্র্রর্ে। এবার 
বে, তুঝম রর্োরর্ক খুন কর্রর্ে রকন? 
  
রহর্স বর্ে রস, হু, বাোডেো তাহর্ে রনাে বই রাখর্ত…ভারী মোর। 
  
র্ােতু কর্া ো়ি। রর্োর সম্পর্কে বে। 
  
বেঝে। আসর্ে বযাোরো হর্ো–অনযানয হতযাগুঝে রর্র্ক যখন ঝনষৃ্কঝত রের়্েঝে–তখন 
আর একো বা়িঝত খুন করর্ে ঝক হ়ে? অবশয ডানার বযাোরো িুঘেেনা। 
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হযাাঁ, ডানার ের্ক্ষ িুভোগযেনক। ডানার বযাোর না হর্ে আঝম মার্া ঘামাতাম না। ডানার 
খুনী ঝহর্সর্ব রতামার্ক ো়ির্তও োঝর না। 
  
এ বযাোর্র রতামার ঝবর্শষ ঝকেু করার রনই। 
  
আঝম িুর্ো ঝেঝনস করর্ত োঝর। ঝনর্ের হার্ত আইন ঝনর্ত োঝর অর্বা েুঝের্শর কার্ে 
রযর্ত োঝর। রতামার ওের বেের়্োগ করর্ত চাই না। সুতরািং েুঝেশ রতামার বযবস্থা 
রনর্ব। হ়েত আমার্কও রের়্ি রির্ব না। 
  
রতামার এ ধরর্নর কাে কার্ে েেন্দ করর্বন না। 
  
তা োঝন। যাক, ঝমিঃ ব্রান্ডনর্ক রর্ান করার আর্গ তুঝম কী রোশাক ের্র রনর্ব? 
  
কী ই়োঝকে করর্ে! 
  
রবঝব, এবার আর ই়োঝকে ন়ে। ব়ি রোর ের্নর বের সাো হর্ব। 
  
রবশ, তুঝম যখন তাই চাইে–রস রক্ষর্ে আমার রোশাক বিোর্নাই ভাে। 
  
কঝর্র কাে তুর্ে ঝমস রবাোস বর্ে, কঝর্র সর্ে কী একেু হুইঝি রমশার্ত োঝর। তুঝম 
ঝবশ্বাস করর্ব না–আঝম ঝকন্তু অসুস্থ রবাধ করঝে। 
  
ঝনর্েই ঝনর়্ে নাও। 
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রবাোস কােো েুাঁর়্ি মারে আমার ঝির্ক। রচার্খর ওের রর্র্ক কঝর্ সরাবার আর্গই 
ঝমস রবাোস ের়্েন্ট োঁ়েতাঝিশ ঝরভেবার তুর্ে রন়ে। 
  
শান্ত গো়ে বঝে, ঝবেি আঝম ঝনর্েই রডর্ক এর্নঝে। 
  
ওই ঝির্ক যাও। রকান রকম বাহািুঝর করর্বনা। মর্ন রাখর্ব, রর্োর্রর মত আমারও 
হার্তর ঝেে অবযর্ে। 
  
ওর রশাবার ঘর্র আঝম রেেন ঝর্রর্ত ঝর্রর্ত েুর্ক েঝ়ি। 
  
ঝমস রবাোস আর্ির্শর ভঝের্ত বর্ে, রি়োর্ের ঝির্ক মুখ ঝর্ঝরর়্ে িাাঁ়িাও।ন়িাচ়িা 
করর্ে গুঝের্ত রতামার মার্ার খুঝে রু্র্ো কর্র রিব। আঝম রোশাক োোর্বা এখন। 
  
রস আমার্ক ভুে ো়েগা়ে িাাঁ়ি কঝরর়্ের্ে। আ়েনা়ে ঝমস রবাোসর্ক রিখর্ত োঝে। ঝকন্তু 
আমার্ির মাঝখার্ন ঝবোনা। আমার িু’ইঝঞ্চ িূর্র ঝমস রবাোস। ইঝতেূর্বে ও চারেনর্ক 
খুন কর্রর্ে। আরও একেনর্ক খুন করা রকান বযাোর না। 
  
ঝকেু বোর ের্নযই রযন বঝে, িৃশযো রকমন রযন ঝবশ্রী হর়্ে উেে। ঝডর্েকঝের্ভর মুর্ো়ে 
সবেিাই রমর়্েঝে ধরা ের়্ি। যঝি তুঝম আমার্ক গুঝে কর–গর্ল্পর েঝরেঝত হর্ব অধনঝতক। 
  
ঝমস রবাোস রহর্স বর্ে, অধনঝতক গল্পই আঝম েেন্দ কঝর। রতামার গাঝ়ি ঝক বাইর্র 
ররর্খর্ো? 
  
ঝনশ্চ়েই, চাঝব রিব? 
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ঝমস রবাস রচ়োর্র বর্স রমাো েরর্ত র্ার্ক। কার্েই োনাোর ওের ঝরভেবার। 
মাঝখার্ন ঝবোনা না র্াকর্ে একো সুর্যাগ ঝনতাম। 
  
চাঝব ের্র রনব। খবরিার ন়ির্ব না। 
  
রস ড্র়োর হাত়িা়ে ঝকন্তু একহার্ত ঝরভেবারো ধরা। 
  
েশ্ন কঝর, রকার্া়ে যাে? 
  
ঝনউ ই়েকে। রতামার্ক ধনযবাি–েুঝেশ কখনও আমা়ে সর্ন্দহ করর্ব না। ঝনউই়ের্কে 
নতুনভার্ব েীবন শুরু করর্বা। আমার মত সুন্দরীর নতুন ঝকেু খুাঁর্ে রনও়ো অসম্ভব 
হর্ব না। 
  
ঝমস রবাোস একো সবুে ঝসর্ের হাত কাো োমা তারনাইঝের ওের চাো়ে। আঝম 
সুর্যার্গর অর্েক্ষা়ে র্াঝক।ঝমস রবাোস যখননাইঝের ওের রর্র্ক একো ো ওের্র 
রতার্ে–আঝম ঝবোনার ওের ঝির়্ে ওর ঝির্ক ঝাাঁঝের়্ে েঝ়ি। 
  
ঝমস রবাোর্সর রচার্খর েেক ের়্ি না। একভার্ব রস িাাঁঝ়ির়্ে র্ার্ক। অধেনগ্ন সুন্দর 
একঝে রমনী রিহ। ওর রোাঁর্ে মৃিু হাঝস রিখা যা়ে। ওর হার্ত ের়্েন্ট োঁ়েতাঝিশ 
ঝরভেবার ঝেগার্র ওর আেুে রচর্ে বর্স। 
  
আঝম োগর্ের মত ঝমস রবাোর্সর ঝির্ক হামাগুঝ়ি ঝির়্ে এঝগর়্ে যাই। ঝকন্তু 
অর্নক…অর্নক রিরী হর়্েঝেে ওর কার্ে রেৌঁের্ত। 
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অর্োর্মঝেক ঝরভেবার গর্েে উেে। ের্ম গুঝে েক্ষযভ্রি হ়ে আর আগুর্নর তার্ে আমার 
মুখ ঝের্স যা়ে। তারের ঝেতী়ে এবিং তৃতী়ে গুঝেও। ততক্ষর্ে ওর কার্ে ঝগর়্ে রোর্র 
আঘাত ঝির্তই ঝরভেবার ঝেের্ক ের়্ি। 
  
ঝমস রবাোস রমর্ঝর ওের ের়্ি যা়ে। ওর মুর্খ আতর্ঙ্কর োে। িুর্চাখ ঝবস্ফাঝরত, মুখ 
যিো়ে রবাঁর্ক যা়ে। ওর বুক ঝচর্র রর্ক্তর ধারা গেগে কর্র রবর্রা়ে। আঝম রবাকার মত 
র্যাের্যাে কর্র তাঝকর়্ে র্াঝক। ঝকেুই বুঝর্ত োঝর না। 
  
আর্স্ত আর্স্ত ঝমস রবাোর্সর োর্শ ের়্ি র্াকা ঝরভেবার্রর ঝির্ক তাকাই। রেঝের্িাঝেক 
নে রর্র্ক রধাাঁ়ো রবর্রার্ে। এো একো ঝেকগান। এমন ঝরভেবার যা ঝকনা খুনীর্কই 
খুন করে। এমন ঝরভেবার যার গুঝে রেেন ঝির্ক ঝেের্ক যা়ে। রর্োর্রর রশষ রোট্ট 
রকৌতুক, ওর আমার্ক রিও়ো উেহার। 
  
আঝম সর্র িাাঁ়িাই। এ েযাে শব্দ ঝন়েির্ের ক্ষমতা রার্খ। সুতরািং গুঝের শব্দ রকউই 
রশার্ন ঝন। ঝকন্তু আঝম রকান সুর্যাগ ঝির্ত চাই না। বসবার ঘর্র ঝগর়্ে কঝর্র কাে তুর্ে 
ঝনোম। খাঝে হুইঝির রবাতে এবিং আমার েুেীও কর়্েকঝে ঝসগার্রর্ের েুকর্রাতুর্ে 
ঝনোম।চাঝরঝির্ক তাঝকর়্ে রিঝখ আর রকান ঝেঝনর্স আমার হার্তর স্পশে রের্গ র্াকে 
ঝকনা। রেঝবর্ের ওের রুমাে ঝির়্ে সযর্ত্ন হার্তর োে মুঝে। তারের আর্ো ঝনঝভর়্ে 
বাইর্র চর্ে এোম। 
  
সকাে হর্ে, আর্শোর্শ রকউ রনই। অঝবরত বৃঝি ে়ির্ে। আঝম িৃঢ় োর়্ে গাঝ়ি েক্ষয 
কর্র রিৌ়ি োগাই। 
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