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১. আঘ়াত কখন জে ক়ার আসলে 
১. 
  
আঘাত কখন যে কার আসবে কারও েবে েলা সম্ভে ন়ে। যরাবলা মার্টিনবক প্রথম 
যদখার ের য ােন র্মর্লটারী ফাইবল এই মন্তেযর্ট র্লবখর্িলাম। 
  
মার্টিবনর যদাবের মবযয, খুেই োনাসক্ত; ফবল মাবে মবযয সামবন র্দব়ে যকান মর্িলা 
য বল মন্তেয করবত িাব়ে না। স্বাভার্েক অেস্থা়ে তাবক ফুর্তিোজ েলা ো়ে না, র্কিুটা 
যোকা যরবের। 
  
স্বাভার্েক অেস্থা়ে কথাটা র্লখলাম এজনয যে, িযার্র লাইবমর অবন্তযর্ির সম়ে েখন 
তাবক যদখলাম তাই মবন িল।শীতকাল, চারর্দবক েরফ েব়েবি, র্ভব়েনার যকন্দ্রী়ে 
য ারস্থাবন বেদুযর্তক েন্ত্র র্দব়ে যলাকগুবলা খু়েবি। েরফ সর্রব়ে যদবখ মবন িল প্রকৃর্তও 
িযার্রবক চা়ে না। োইবিাক িযার্রবক কের যদও়ো যশে িোর সবে সবে মার্টিন চবল 
য ল, যেন োলাল। েির েঁ়ের্িবশর মার্টিন েনু্ধবে র্েশ্বাসী। েরেতিীকাবল এজনয প্রচণ্ড 
আঘাত যেব়ের্িল। কাউবক একথা যস েবলর্ন, েলবল ি়েত োবমলা এ়োবত োরত। 
  
 তার সম্ববন্ধ জানবত িবল আমাবদর র্ের্িব়ে যেবত িবে। তখন র্ভব়েনা, রার্শ়ো, র্িবটন, 
আবমর্রকা ও ফ্রাবের মত েৃিৎ শর্ক্ত কের্লত শিবরর মাবে ইর্ন়োর স্টাবডির োর়্ে 
আবি। এর্ট একর্ট সুইশ োর়্ে, তার অসীম েমতা। এর র্নবদিবশ এক মাস অন্তর এক 
একটা শর্ক্ত েমতা়ে আবস, যসই মত কাজ কবর। আমার কাবি শিরটা য ৌরেিীন 

http://www.bengaliebook.com/


ইলেলেনথ আওয়ার । জেমস জেডলে জেে  

3 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ি়েত এর র্েিবন যকান কারে আবি ো আমার অজানা। সে সম়ে েরবফ ঢাকা শির। 
রার্শ়োর অঞ্চল েরাের ডার্ন়ুেে নদী র্নশ্চল। জনমানেশূনয চার্রর্দক, শুযু থাকার মবযয 
যোেো়ে। 
  
সাতই যফব্রু়োরী মার্টিন আমার কাবি এবসর্িল, এখন শিবরর এরকমই অেস্থা। আর্ম 
েতটা জার্ন আর মার্টিবনর যথবক েতটা শুবনর্ি যসভাবেই ঘটনা সার্জব়ের্ি। এোর যসই 
 ল্প শুরু করে। 
  
. 
  
০২. 
  
 যরাবলা মার্টিন, োকি যডকস্টাবরর িদ্মনাবম সস্তার োশ্চাতয েবকট েুক র্লখত। এটা তার 
যেশা। একোর অর্ি়ো়ে িুর্ট কাটাবনার জনয যস িযার্র লাইবমর সািােয চাইবল িযার্র 
তাবক আন্তজিার্তক উদ্বাস্তু র্নব়ে র্কিু র্লখবত েবল। মার্টিন এ েযাোবর অনর্ভজ্ঞ। তেুও 
শুযু িুর্ট কাটাবে েবল িযাঁ েবলর্িল। মার্টবনর মবত িযার্র ইচ্ছা করবল র্ির্টশ যিাবটল ও 
ক্লাবের খরচার জনয স্থানী়ে মুদ্রা যো াবত োবর। যসই আশা়ে র্িক োঁচ োউন্ড র্ির্টশ 
মুদ্রা র্নব়ে র্ভব়েনার েবথ ো ো়ো়ে। জামিানীর ফ্রাঙ্কফুবটি এক ঘণ্টার জনয যেন থামবল 
একটা আবমর্রকান যরবস্তারাঁ়ে ঢুবক যস িামেু  অডিার র্দল। র্কিুেে েরই এক 
সাাংোর্দকবক তার র্দবক আসবত যদখল, যলাকর্ট তার যচনা। 
  
সাাংোর্দকর্ট এবস মৃদু যিবস েবল–আের্ন যতা র্মিঃ যডকস্টার তাই না? একটু ইতস্ততিঃ 
করবলও যস েবল–িযাঁ, র্কন্তু যকন েলুন যতা? 
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–আেনাবক ির্েবত যেমন যদবখর্ি তার যথবকও অবনক কম ে়েসী লা বি।– 
  
–তাই নার্ক? যনযোদ। 
  
–আেনাবক কব়েকটা কথা র্জজ্ঞাসা করবত চাই। 
  
আর্ম এখন একটু েযস্ত। 
  
 –যেশী সম়ে যনে না। 
  
–যেশ, েলুন র্ক জানবত চান? 
  
–ফ্রাঙ্কফুটি সম্ববন্ধ ের্দ র্কিু েবলন। 
  
–একথা আের্ন জানবত চাইবিন যকন? 
  
–আর্ম এখানকার সাংোদেবির েিকার। 
  
দ়ো কবর আমাবক র্কিু র্জজ্ঞাসা করবেন না এখন, যকননা দশ র্মর্নট িল এখাবন 
এবসর্ি। 
  
–তাই েবথি। তা আবমর্রকার উেনযাস সম্ববন্ধ আেনার র্ক যারো? 
  
তার্চ্ছবলযর সবে উত্তর যদ়ে মার্টিন–ওসে আর্ম ের়্ে না। 
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–েব়েন না? অোক ি়ে সাাংোর্দকর্ট। 
  
–না। 
  
যনযোদ। 
  
–আেনার আর র্ক যকান প্রশ্ন আবি? 
  
–আবি। 
  
তা়োতার়্ে যসবর যফলুন। 
  
–আেনাবক যতা যেশ রর্সক মবন ি়ে। 
  
–র্কবস েুেবলন? োল্টা প্রশ্ন মার্টিবনর। 
  
নইবল ও কথা েলবত োরবতন না। থাক যস কথা। আচ্ছা, ঐ সামবন যূসর চুবলর, দাঁত 
উঁচু যলাকর্ট যে খাোর খাবচ্ছ তাবক র্ক আেনার কযারী েবল মবন ি়ে? 
  
কযার্র? কযার্রর কথা আমা়ে র্জজ্ঞাসা যকন? মুখ কঁুচবক কথাগুবলা েবল মার্টিন। 
  
–আর্ম যজ. র্জ. কযার্রর কথা েলর্ি। 
  
–যজ. র্জ. কযার্র? 
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–িযাঁ। 
  
–না, নামবতা শুর্নর্ন কখনও। 
  
–যশাবননর্ন? 
  
না। 
  
–অেশয সোইবক সে র্কিু শুনবত িবে এমন কথা যনই। আেনারা  ল্প র্লর্খব়েরা র্ক 
জ ৎ িা়ো? 
  
-িিাৎ একথার অথি? 
  
সাাংোর্দকর্ট  ার়্েবত র্ ব়ে েলল–আর্ম র্কন্তু যলাকর্টবক র্চনবত যেবরর্ি। 
  
তা িবল আমা়ে র্জজ্ঞাসা করবলন যকন? সাাংোর্দকর্ট যকান কথানা েবল তা়োতার়্ে 
ঘরটা োর িব়ে কযারীর কাবি এর্ ব়ে য ল। কযারী খুশী না িবলও যথবম আহ্বান 
জানাল। 
  
এর্দবক মার্টিন িতাশ িব়ে ে়েল র্েমান েন্দবর িযার্রবক না যেব়ে। এটা তার অবচনা 
জা়ে া, মুদ্রাও যনই। মিা মুশর্কবল েব়ে যস, আকাশ োতাল ভােবত থাবক, রা ও ি়ে। 
র্ক করবে র্কিুই েুবে উিবত োরবি না, খাও়ো মাথা়ে উবিবি, োইবরর র্দবক যচাখ 
র্দব়ে েবস আবি। মবন মবন ভােল ের্দ না আসবত োবর তািবল একটা খের যরবখ 
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োও়ো উর্চত র্িল িযার্রর। এখন মবন িবচ্ছ, না এবলই ভাল িত।িযার্র যলাভ যদখাল 
আন্তজিার্তক উদ্বাস্তু র্নব়ে র্কিু র্লখবত যসও রাজী িব়ে য ল। এখন ফল এই। মার্টিবনর 
মন অর্ভমাবন ভবর ওবি। র্কন্তু অর্ভমান েুবে রাখবত োবর, িযার্রর র্েেবদর কথা 
যভবে। যকান র্েেদ িল, না র্ক অসুস্থ িব়ে েব়েবি! আচ্ছা, এমনও যতা িবত োবর তার 
সবে মজা করবি িযার্র। মার্টিবনর েুরবনা কথা মবন েব়ে ো়ে। তারা দুজবন একই 
সু্কবল ে়েবতা, তবে যকউ কাউবক র্চনত না। িযার্র র্নবজই যেবচ এবস একর্দন আলাে 
কবরর্িল-যতামার নাম র্ক? 
  
আমার নাম? 
  
–িযাঁ, তুর্ম িা়ো যতা এখাবন যকউ যনই। 
  
যিবস েবল েলবত োর্র একটা শবতি। 
  
শতি! 
  
িযাঁ। 
  
–  শতিটা র্ক? 
  
–যতামা়ে আমার েনু্ধ িবত িবে। 
  
েনু্ধ? আমা়ে? 
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হঁ। 
  
–তা িে। 
  
িবে যতা? 
  
 েললাম যতা। আমার কথা, র্েশ্বাস িবচ্ছ না? 
  
–না, তা ন়ে। 
  
–তবে? 
  
–তুর্ম র্তন সর্তয কবর েল। 
  
েললাম, এবত িবে না, র্দর্েয কাটবত িবে? 
  
না না। র্িক আবি। এোর আমার একটা কথার জোে যদবে? 
  
র্নশ্চ়েই, েল, র্ক জানবত চাও? 
  
–তুর্ম অমন কবর র্দর্েয কাটবল যকন? 
  
–আসবল…মার্টিন চুে কবর থাবক। 
  
–আসবল কী? 
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–আমার যকান েনু্ধ যনই। আর্ম ভাে করবত চাই, র্কন্তু, সোই আমা়ে এর়্েব়ে চবল, 
তাই। 
  
–ওিঃ, এই কথা। 
  
–িযাঁ। 
  
িযার্র মার্টিবনর র্দবক িাত োর়্েব়ে যদ়ে। েবল–আজ যথবক দুজবন েনু্ধ। সে সম়ে এক 
সবে থাকে, আলাদা িেনা কখবনা। 
  
মার্টিনও খুশী িব়ে েবল–আর্ম কথা রাখে। 
  
–তা যতা িল, র্কন্তু যতামার নামটা এখবনা আমা়ে েলর্ন। 
  
 –আমার নাম যরাবলা মার্টিন। 
  
 র্কন্তু আর্ম যতামা়ে একটা নাম যদে। 
  
–র্ক নাম? 
  
 –শুযু মার্টিন। তা মার্টিন েবল ডাকবল রা  করবে না যতা? 
  
রা ? যতামার উের? 
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–ের্দ তুর্ম আমার সবে কথা েন্ধ কবর দাও তাই আব ই র্জজ্ঞাসা কবর র্নর্চ্ছ। 
  
না, না। এসে ভাোর যকান কারে যনই, তািা়ো আমার মা-ও কখবনা যরাবলা, কখনন 
মার্টিন েবল ডাকত। 
  
োক, র্নর্শ্চন্ত িলাম। 
  
–আমার নামটা যতা জানবল, যতামার নাম েল এোর। 
  
–সর্তয, অনযা়ে িব়ে য বি। 
  
 িযার্রর কথার যরে যদবখ মার্টিন যিবস যফবল েবল–খুেই অনযা়ে িব়েবি। 
  
–তা র্ক শার্স্ত িবে? 
  
েবর যভবে েলে। আব  নামটাবতা েল। 
  
আমার নাম িযার্র লাইম। 
  
এত ে়ে নাম? 
  
যে নাবম ডাকবত ইবচ্ছ করবে যসই নাবমই যডবকা আমার আের্ত্ত যনই। 
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ওবদর দুজবনর েনু্ধে যদবখ অনয িািরা র্নবজবদর মবযয আবলাচনা করবলও ওবদর 
র্কিুই ো়ে আবসর্ন। মার্টিবনর যতান়েই, কারে একরকম েনু্ধবের তার ে়ে অভাে র্িল, 
এতর্দন যসভীেে কি কবরবি। সু্কবল যেবত ভাল লা ত না, কামাই করত। র্কন্তু আজ 
যস এত খুশী যে আনবন্দ নাচবত ইবচ্ছ করর্িল। 
  
এরের যথবক সেিি একসবে দুজনবক যদখা যেত। সর্তয যিবলবেলার র্দনগুবলা যেশ 
র্িল। তখন স্বাথি র্নব়ে যকউ মাথা ঘামাত না, তাই সিবজই ে ়োও িত ভােও িত। 
  
আর একর্দন, তখন উঁচু ক্লাবস ে়েবতা, এক িুর্টর র্দবন িিাৎিযার্র মার্টিবনর োর়্ে র্ ব়ে 
তাবক ডাকবত থাবক। ের্দও তার যকান দরকার র্িল না, যকননা সোই তাবক যচবন। 
মার্টিন ডাক শুবন যেরবত োবে তার আব ই িযার্র তার ঘবর িার্জর। 
  
মার্টিন েবল–কী েযাোর? 
  
কথা আবি। 
  
–র্ক কথা? 
  
র্শকাবর োবে? 
  
র্শকাবরর নাম শুবন মার্টিবনর ভ়ে ি়ে, তেুও র্জজ্ঞাসা কবর, যকাথা়ে?িযার্র জাবন তার 
স্বভাে, তাই যস আব  জানবত চা়ে যস রাজী র্কনা।মার্টিনআমতা আমতা কবর, র্কন্তু 
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যেবতই ইচ্ছা করবি, যকননা ক্লাবসর যিবল রোটি োোর সবে র্েকর্নবক র্ ব়ে মুরর্  
যমবর েরর্দন ক্লাবস এবস ফলাও কবর সোইবক  ল্প করর্িল। 
  
–আবর, োবে র্ক না স্পি কবর েল না? তািা়ো ভব়ের র্ক আবি, আর্ম যতা থাকর্ি। 
  
–র্িক আবি, রাজী। 
  
 থযাঙ্ক ইউ। িযার্র খুে খুশী। 
  
র্কন্তু র্শকাবর য বল যতা েনু্দক চাই। 
  
–িযাঁ, যসটা আমার ভােনা। 
  
–যতামার েনু্দক আবি? 
  
িযার্র মাথা নাব়ে। 
  
আবি? মার্টিন যেন র্েশ্বাস করবত োবর না। 
  
–িযাঁ। িযার্র িাবস। 
  
কী র্শকার করবে? 
  
 ো োে তাই। 
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–োঘ ভালু্লক ের্দ আবস? 
  
–আসুক, তাও র্শকার করে। 
  
–ইস্! আবর, ওসে ওখাবন র্কিু যনই। 
  
যনই? 
  
 না। 
  
–তবে র্ক আবি? 
  
 –খরব াসই যেশী আবি। 
  
 –খরব াস? আমা়ে মারবত যদবে? 
  
র্নশ্চ়েই। র্শকাবর োবে আর র্শকার করবত যদেনা! যসর্দন একটা খরব াসও 
মার্টিনমারবত োবরর্ন। র্টেই যনই যতা মারবের্ক।তেু যসর্দবনর আনবন্দর কথা আজও 
সৃ্মর্তবত জ্বলজ্বল করবি। এরকম অবনক েযাোবর মার্টিন েযথিতার ের্রচ়ে র্দবলও িযার্র 
তাবক কখবনা তযা  কবরর্ন। োর ফল দীঘি কুর়্ে েিবরর েনু্ধবের অসু্ফট েন্ধন। র্কন্তু 
এখবনা িযার্র না আসা়ে র্েমেি, অর্ভমানী িব়ে েবস আবি মার্টিন। আসবল প্রকৃত 
ভালোসার যমি এই। োবক যেশী ভালোর্স, তার উের সামানয কারবেই রা  অর্ভমাবনর 
োল্লা ভারী িব়ে ওবি। 
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োবশর ফাঁকা যচ়োবর একজন েসবতই র্চন্তা়ে যিদ েব়ে। তেু ভরসা সিবজ ো়ে না। 
ওই মযুর সৃ্মর্ত েুবকর অতল যথবক উবি আবস। 
  
মার্টিন যরবস্তারাঁ যথবক যের্রব়ে োস-এর জনয দাঁ়ো়ে। োইবর আেিাও়ো ভারী, আকাশ 
যমঘলা, একটু আব  যোযি়ে েৃর্ি িব়েবি। িবলও যোো োবে না, যকন না গুব়ো গুব়ো 
েরফ ে়েবি। যসই সবে িা়ে কাঁোবনা িাণ্ডা িাও়ো। 
  
োস যথবক যনবম র্কিুেে অবেো করল িযার্রর জনয, র্কন্তু আবসর্ন যদবখই অ তযা 
যিাবটল অযাবস্টর্র়ো। যসখাবন যিাবটল মযাবনজারবক র্নবজর ের্রচ়ে র্দব়ে র্জজ্ঞাসা 
করল–িযার্র এবসবি? মযাবনজার মাথা নাব়ে, না। 
  
–যকান খের র্ক যরবখ য বি? 
  
না। 
  
আশ্চেি যতা! 
  
 তবে ক্রার্েন এবসর্িল। 
  
–যক ক্রার্েন? 
  
 –তা যতা জার্ন না। আের্ন যচবনন না? 
  
–নামই শুর্নর্ন যতা র্চনে। 
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–ও আেনার নাবম যমবসজ যরবখ য বি। 
  
যমবসজ? আমার নাবম? 
  
িযাঁ 
  
–আেনার যকান ভুল িবচ্ছ না যতা? 
  
এবত ভুল িোর র্ক আবি? 
  
–যমবসজটা আেনার কাবি আবি? 
  
আবি। এই র্নন–েবল োর কবর যদ়ে। 
  
যনযোদ। 
  
খুবল যদবখ যলখা আবি–আেনাবক আ ামীকাবলর র্েমাবন আশা করর্ি। দ়োকবর 
েতিমাবন যেখাবন আবিন যসখাবনই থাকুন। আেনার জনয যিাবটবল ঘর েুক করা আবি। 
র্চন্তার র্কিু যনই। 
  
র্কন্তু যরাবলা মার্টিন এক জা়ে া়ে েবস থাকার যলাকন়ে।িিাৎতার মবনিল এখাবন 
যের্শেে থাকবল ি়েবতা যকান ঘটনা়ে জর়্েব়ে ে়েবে,সবর ে়োই ভাল।ো মার্টিন িযার্রর 
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র্িকানা জানত তাই ক্রার্েবনর প্রর্ত যকান আগ্রিই যনই। যসই সম়ে একটা কথা মবন 
েব়ে য ল তার। িযার্রবক যস র্জজ্ঞাসা কবরর্িল–যতামাবদর ওখাবন র্ ব়ে যকাথা়ে উিে? 
  
–যকাথা়ে আোর উিবে? আমার ফ্ল্যাবট। 
  
–যতামার ফ্ল্যাবট আমার যকান অসুর্েবয যনই। তবে…। । 
  
তবে র্ক? 
  
–যতামার যকান অসুর্েবয িবে না? 
  
–অসুর্েবয? যতামার জনয? 
  
–না ের্দ… 
  
–এ কথা ভােবল র্ক কবর? 
  
–অনযা়ে িব়ে য বি। কথা র্ফর্রব়ে র্নর্চ্ছ। 
  
িব়েবি, আর েলবত িবে না। 
  
 িযার্রর ফ্ল্যাটটা র্ভব়েনার এক প্রাবন্ত যেশ ে়ে। একটা টযার্ি র্নব়ে যস রওনা িল, িযার্র 
তার ভা়ো র্মর্টব়ে যদবে তাই যভবে। ফ্ল্যাবট যেৌঁবি তার যকন জার্ন মবন িল িযার্রর 
সবে যদখা িবে না। চারতলা়ে যেৌঁবি দরজার র্দবক তাকাবতই েুেবত োরল যকন িযার্র 
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র্েমান েন্দবর ো়ের্ন। িযার্র আর যনই। েুবকর মবযয আঁটা েযাথা অনুভে করল মার্টিন। 
োবক যস মানত, ভর্ক্ত করত, ভালোসত, োর সবে সু্কবল রর্িন র্দনগুবলা কার্টব়ের্িল, 
যস যনই। 
  
চুে কবর দাঁর়্েব়ে থাবক মার্টিন দরজার সামবন। র্কিুেে ের োবশর ফ্ল্যাবটর দরজা 
খুবল এক ভদ্রবলাক যের্রব়ে এবস েবল–আের্ন িযার্রর ফ্ল্যাবটর যেল র্টের্িবলন? 
  
–িযাঁ? 
  
–যেল োর্জব়ে লাভ যনই। 
  
–এ কথা েলবিন যকন? মার্টিন যেন কঁুকব়ে ওবি। 
  
–ফ্ল্যাবট যকউ যনই। িযার্র মারা য বি। 
  
মার্টিন আতিনাদ কবর ওবি। 
  
–একটা দুঘিটনা়ে…। 
  
 মার্টিন র্ের্স্মত, ভাবে যলাকর্ট যোযি়ে িাট্টা করবি। র্কন্তু মৃতুয র্নব়ে যকউ যতা িাট্টা 
করবে না। যলাকর্ট েবল েুেবত োরর্ি আেনার যমবন র্নবত অসুর্েবয িবচ্ছ। র্কন্তু সর্তয 
কথা। 
  
–তা যতা র্িকই। তেু মানবত োরর্ি না। 
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–আচ্ছা আেনাবক একটা কথা র্জজ্ঞাসা করে ের্দ র্কিু মবন না কবরন? 
  
-না, না। মার্টিন র্নবজবক সাংেত করার যচিা কবর। তার যভতরটা যভবি চুরমার িব়ে 
য বি, মাথা়ে যেন সিস্র যোলতা দাংশন করবি। কাঁদবত চাইবি র্কন্তু োরবি না। 
  
–একটা কথা র্জজ্ঞাসা কর্র? 
  
–আঁ! চমকা়ে মার্টিন। 
  
 –র্নশ্চ়েই িযার্র লাইবমর কথা ভােবিন, ভাোই স্বাভার্েক। আচ্ছা উর্ন যক িন আেনার? 
  
–ও আমার অন্তরে েনু্ধ। দীঘি কুর়্ে েিবরর ের্রচ়ে। 
  
কুর়্ে েির? 
  
–িযাঁ। 
  
-তাই আের্ন মানবত োরবিন না। িও়োটা অস্বাভার্েক ন়ে র্েবশে কবর র্প্র়েজবনর 
যেবি যতা েবটই। 
  
মার্টিবনর মুখ যথবক যেন যের্রব়ে এবলন–আচ্ছা আের্ন িাট্টা করবিন না যতা? 
  
-িাট্টা? আর্ম? আেনার সাবথ? 
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–িযাঁ। 
  
িিাৎ এ কথা ভাোর কারে? কথার সুবর রা  যোো োবচ্ছ। 
  
–আবি। 
  
সেত কারে আবি? 
  
–িযাঁ। 
  
–তা কারেটা জানবত োর্র র্ক? 
  
–অেশযই। অবনবক র্েবদশী যেব়ে ের্রিাস করবত চা়ে। আেনার কাবি যেটা িাট্টা যসটা 
আমার কাবি মৃতুযর সমান িবত োবর, যসটা যোোর যচিা করুন। 
  
–আর্ম ওসে তত্ত্ব কথা েুর্ে না। 
  
–যোবেন না? 
  
–না। 
  
–তািবল র্কিু েলার যনই। 
  
 –আের্ন র্ক একজন র্েবদশী? 
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–িযাঁ। 
  
 –যকাথা যথবক আসবিন? 
  
–আজই ইাংলযান্ড যথবক আসর্ি। 
  
–আের্ন র্েবদশীিবলও এ েযাোর র্নব়ে যকউ িাট্টা কবর না আর্মও করর্িনা। র্েশ্বাস 
করবত োবরন। 
  
আের্ন র্ক যরব  য বলন? 
  
না না। আর্মও যতা মানুে। আেনার মানর্সক অেস্থা েুেবত োরর্ি, এ সম়ে অবনবকই 
র্নবজবক র্িক রাখবত োবর না। আর্মও আমার দাদা…। োক যস কথা। 
  
মার্টিন যেন আর অর্েশ্বাস করবত োরল না। তার ো টলবি, শরীবর এক র্েনু্দ যেন 
শর্ক্ত যনই। যশে োবরর মত তার সবে কথাও েলবত োরল না। এভাবে িট কবর চবল 
য ল। ের্দ জানত অসুস্থ র্িল মারা য বি তা িবলও র্কিুটা সান্ত্বনা যেত র্কন্তু এ যতা 
র্েনা যমবঘ েজ্রোত। মার্টিন যলাকটাবক েবল–আমা়ে একটু েসবত র্দবত োবরন। 
  
–আের্ন এ যেঞ্চটা়ে েসুন। 
  
যনযোদ। 
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 িিাৎ মার্টিবনর িযার্রর র্কিু কথা মবন েব়ে। তখন তারা ক্লাস নাইবন েব়ে। দুজবন 
র্শকাবর র্ ব়ের্িল। অবনক খরব াস যমবরর্িল িযার্র। তা যদবখ মার্টিন েবলর্িল–যতামার 
েনু্দবকর িাত যতা দারুন। 
  
–যতামার িাতটাও মন্দ ন়ে। 
  
–কী যে েবলা তার র্িক যনই। 
  
 –একটা খরব াস মার র্ন? 
  
–যস যতা র্তনোবরর ের। 
  
–আবস্ত আবস্ত িবে। 
  
–োর ন়েবত ি়ে না তার নব্বই-যতও ি়ে না। 
  
োিঃ যেশ েলবল যতা কথাটা। 
  
–আমার র্ক মবন িবচ্ছ জান? 
  
–র্ক? 
  
 –তুর্ম ে়ে িব়ে একজন ইর্িনী়োর িবে। 
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ইর্িনী়োর! িযার্র িাবস। – 
  
-িযাঁ, ন়েবতা ডাক্তার। 
  
িিাৎ আমার সম্ববন্ধ এরকম যারোর কারে? 
  
কারে না থাকবল র্ক এমর্ন েলর্ি? 
  
 –যসটাই যতা জানবত চাইর্ি। 
  
–োর িাত এত ভাল যস এরকম একটা র্কিু না িব়ে ো়ে না। 
  
–র্কন্তু েনু্ধ একটা কথা ভুল না। 
  
–র্ক? 
  
 –তারজনয যলখাে়ো়েও ভাল িও়ো চাই। 
  
 –তুর্ম যলখাে়ো়ে এমন র্কিু খারাে নও। 
  
–যদখবল যতা? তুর্ম র্িক একথা েলবত োরবল না। সর্তয এভাবেই মুখ যথবক যের্রব়ে 
ো়ে। আর তুর্ম যতা আমার যথবক যলখাে়ো়ে ভাল। 
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তা অস্বীকার করর্ি না। তবে তুর্ম ো আি তাবতই িবে। তািা়ো তীক্ষ্ণ েুর্িরও 
দরকার। যস র্দক র্দব়ে তুর্ম এর্ ব়ে। 
  
–র্কন্তু আমার ভাব য ওসে ি়েত র্কিু িবে না। 
  
–যদখ, র্িক িবে। 
  
–র্কন্তু…। 
  
 র্কন্তু র্ক? 
  
 মবন িবচ্ছ আমার অেঘাবত মৃতুয িবে। 
  
অেঘাবত মৃতুয? যতামার? 
  
িযাঁ। 
  
িিাৎ একথা যকন েলি? 
  
 –জার্ন না। িিাৎ মবন িল তাই েললাম। 
  
 –ওসে অলেুবে কথা কখবনা েলবে না। আর এটা যতামার মবন িলই ো যকন? 
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 –মন যতা সে সম়ে র্নবজর দখবল থাবক না। তাই ও কখন র্ক ভাবে তা র্ক কবর 
েলে? 
  
—তেুও আমার সামবন অন্তত এসে েলবে না। 
  
–তাই িবে। 
  
–মবন থাকবে যতা? 
  
 –মবন রাখার যচিা করে। 
  
মার্টিন ভাবে যশবে িযার্রর কথাই সর্তয িল। সর্তয দুঘিটনা়ে মারা য ল। র্ক কবর ওর 
কথা জানল? 
  
এখন একটু মদ যেবল ভাল িত। অন্ততিঃ সে র্কিু র্কিুেবের জনয ভুবল থাকা যেত। 
র্কন্তু েবকট যতা খার্ল। ভ োন সে র্দক র্দব়ে যেন আজবক র্েিবন যলব বি। 
  
–র্মিঃ…। 
  
—অযাঁ। সর্ম্বত র্ফবর ো়ে মার্টিন–আমা়ে র্কিু েলবিন? 
  
–র্ক ভােবিন? 
  
–র্ক আর ভােে? ভাোর র্কিু যনই, কবে এই ঘটনা ঘটল? 
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েৃিস্পর্তোর। 
  
–র্ক কবর? 
  
– ার়্ে চাো েব়ে। আজ সন্ধযাবেলা তাবক কের যদও়ো িব়েবি। একটু আব  এবল 
তাবদর আের্ন যদখবত যেবতন। 
  
তাবদর মাবন? 
  
 –মাবন িযার্রর েনু্ধ োন্ধেবদর কথা েলর্ি। 
  
–িযার্রবক িাসোতাবল যদও়ো িব়ের্িল? 
  
–না। তািা়ো যকান লাভ িত না। 
  
-যকন? 
  
কাঁবয র্জে  ার়্ের মাড াবডির প্রচণ্ড আঘাত লা া়ে খরব াবসর মত রাস্তা়ে র্িটবক 
েব়ের্িল। তাবতই মুিূবতির মবযয মৃতুয ঘবট। 
  
খরব াস কথাটা এভাবে েযেিার করবে ভােবত োবরর্ন মার্টিন। সিসা িযার্র যেন তার 
কাবি জীেন্ত িব়ে উিল। 
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িযার্রবক যকাথা়ে কের যদও়ো িব়েবি? 
  
-যকন্দ্রী়ে কেরস্থাবন। 
  
-র্িক আবি চর্ল। অবনক যনযোদ–আবস্ত আবস্ত র্নবচ যনবম ো়ে মার্টিন। ে়েসা না 
থাকবলও নীবচ দাঁ়োন টযার্িবত উবি চালকবক যকন্দ্রী়ে কেরস্থাবন র্নব়ে যেবত েবল। 
সীবটর ওের। ক্লান্ত শরীরটা এর্লব়ে যদ়ে, ভাবে কোবল এই র্িল। এখন র্ক িবে? মাি 
োঁচটা মুদ্রা র্নব়ে র্ভব়েনা়ে যকাথা়ে থাকবে। 
  
কেরখানার চারর্দবক উঁচু োঁর্চল। োশ র্দব়ে ট্রাম লাইন য বি। রাস্তার অনযর্দবক ে়ে 
ে়ে োর়্ে, োজার। এতে়ে কেরখানা সম্ববন্ধ যকান যারোই র্িল না তার। যসখাবন 
প্রবেশ কবর র্কিুটা এর্ ব়ে ডান র্দবক য ল। কেরখানাবতও চারবট েৃিৎশর্ক্ত অঞ্চল 
র্চর্িত। রার্শ়োর অবে সর্িত মূর্তি, ফ্রাবের ক্রশ যঘ়ঁো েতাকা। মার্টিবনর মবন েব়ে 
িযার্র যতা কযাথর্লক। িিাৎ  াবির তলা র্দব়ে র্তনজন যের্রব়ে এল। েরবন অিাদশ 
শতাব্দীর সাজ যোশাক। েীশুর উবেবশয ঐশ করবত করবত যের্রব়ে য ল।র্কিুেে ের 
অবন্তযর্ির্ক্র়োর জা়ে া যদখা য ল। একটা র্েরাট োবকির এক জা়ে া়ে েরফ ের্রষ্কার 
করা িব়েবি। চারোবশ যলাক, একজন েুবরার্িত র্ে়ের্ে়ে কবর র্ক েবল চবলবি। একটা 
যমব়ে র্কিুদূবর দাঁর়্েব়ে যচাবখ িাত চাো যদও়ো। আর্ম প্রা়ে কুর়্ে জ দূবর দাঁর়্েব়ে, 
মার্টিন আমার র্দবক তাকাল ভােল যকান অের্রর্চত, যকননা  াব়ে েেিার্ত। আমা়ে এবস 
র্জজ্ঞাসা করল–োবক কের যদও়ো িল তাবক যচবনন? 
  
-িযাঁ। 
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–ওর নাম র্ক? 
  
–িযার্র লাইম। 
  
নামটা েলার সবে সবে যদর্খ যচাখ র্দব়ে জল ে়েবি। অথচ যদবখ মবন িব়ের্িল সিবজ 
যভবি ে়োর যলাক ন়ে। এখাবন একটা কথা েলা অনুর্চত তেু েলর্ি, িযার্রর মত 
মানুবের জনয সর্তযকাবরর যশাক করার যকান যলাক থাকবত োবর েবল জানা র্িল না। 
  
মার্টিন যশে েেিন্ত আমার োবশ দাঁর়্েব়ে রইল। আর্ম র্জজ্ঞাসা কর্র–আের্ন িযার্রর যক 
িন? 
  
–েনু্ধ। 
  
েনু্ধ? অবনকর্দবনর আলাে? 
  
–িযাঁ, যসই সু্কল যথবক। 
  
 –এরা িযার্রর েনু্ধ। আের্ন এবদর সবে ের্রচ়ে করবেন? 
  
–না, থাক্। 
  
কের যদও়ো যশে িবল যস টযার্ির র্দবক চলল একটা কথা যোযি়ে সকবলই জাবনন 
যকান যলাবকর ওের ফাইল যলখা কখবনা যশে করা ো়ে না। এমনর্ক মারা য বলও 
একশ েির েরও েন্ধ করা ো়ে না। সুতরাাং আর্ম মার্টিনবক অনুসরে করলাম। 
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র্তনজনবক র্চনতাম, মার্টিন চতুথি এোং নতুন। তাই তা়োতার়্ে তার কাবি র্ ব়ে েললাম 
আর্ম সবে  ার়্ে আর্নর্ন। আের্ন দ়ো কবর আমা়ে একটু শিবর যেৌঁবি যদবেন? 
  
র্নশ্চ়েই। 
  
 আর্ম মার্টিবনর সবে য বলও আমার  ার়্ে র্েিবনই আসবি। এটা আমার চালবকর 
জানা।  ার়্ে চলবত শুরু করল, র্কিুেে ের িিাৎ মার্টিন র্জজ্ঞাসা করল না তার্কব়েই 
আেনার নাম র্ক জানবত োর্র? 
  
–আমার নাম কযালাও। এোর আেনার নাম ের্দ দ়ো কবর েবলন। 
  
–যরাবলা মার্টিন। 
  
–আের্ন যতা িযার্র লাইবমর েনু্ধ র্িবলন, না? 
  
–িযাঁ। 
  
–অথচ  ত সপ্তাবি একথা স্বীকার করবত অবনবক চাইত না। 
  
যকন েলুন যতা? 
  
–যস কথা়ে েবর আসর্ি, আচ্ছা আের্ন র্ক এখাবন অবনকেে এবসবিন? 
  
–আজ র্েবকবল ইাংলযান্ড যথবক এবসর্ি। 
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ও। 
  
-িযার্র আমা়ে এখাবন থাকার জনয র্নমন্ত্রে কবরর্িল। র্কন্তু যদখা যেলাম না। 
  
–সর্তয খুে দুিঃখ যেবলন। 
  
–িযাঁ, ভীেে। 
  
এোর আমার র্দবক তার্কব়ে েবল–আমা়ে একটু মদ খাও়োবত োবরন, আমার কাবি 
টাকা যনই শুযু োঁচ োউন্ড র্িবটবনর মুদ্রা রব়েবি। আর এখন মদ খুে দরকার, যেবল 
র্চরকৃতজ্ঞ থাকে। 
  
র্নশ্চ়েই, একটু যভবে িাবকর একর্ট যিাট োনশালা়ে চালকবক যেবত েললাম। এখাবন 
ভী়ে কম, শুযু েবনদীরাই আবস যকননা োনী়ে মূলয অবনক। োনশালা়ে ঢুবক একর্ট 
যকর্েবন েসলাম। োবশর যকর্েবন এক দম্পর্ত। তািা়ো যকউ যনই। আমার ের্রর্চত 
যে়োরা এবস র্কিু সযান্ডউইচ আর মদ যরবখ চবল য ল। মার্টিন দুবটা যে  যশে কবর 
েলল-িযার্র আমার সেবচব়ে র্প্র়ে েনু্ধ র্িল। এ দুিঃখ সিবজ ভুলবত োরেনা।আর্ম যকান 
জোে র্দলাম না। ভােলাম এ মুিূবতি তাবক খুঁর্চব়ে র্কিু কথা জানা দরকার তাই 
েললাম–এ যে সস্তা দবরর উেনযাবসর সাংলাে েলবলন। 
  
সস্তা দবরর উেনযাবসর সাংলাে? র্িকই েবলবিন। 
  
কারেটা জানবত োর্র র্ক? 
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 –আর্ম যে ওসেই র্লর্খ। 
  
এোর আেনাবক একটা অনুবরায করে। 
  
েলুন। 
  
–িযার্রর সম্ববন্ধ, আেনার র্নবজর সম্ববন্ধ র্কিু েলবেন? 
  
–আর্ম আরও মদ চাই, আর্ম ওবক ভুলবত োরর্ি না। তািা়ো আের্ন অের্রর্চত, যেশী 
র্েরক্ত করবত চাই না। শুযু দু এক োউন্ড র্ির্টশ মুদ্রা অর্ি়োন টাকা়ে ভার্িব়ে যদবেন? 
  
-ওসে র্নব়ে র্চন্তা করবেননা। আর্ম যসখাবন িুর্ট কাটাবত য বল এভাবে যশায কবর 
যদবেন। 
  
কাবজর কথা়ে চবল আর্স, প্রশ্ন কর্র–িযার্রর সবে প্রথম ের্রচ়ে কবে? 
  
কথার উত্তর না র্দব়ে মবদর গ্লাসটা ঘুবরর্ফবর যদখবত থাবক তারের আমার র্দবক 
তার্কব়ে েবল–িযার্রবক আর্ম েতটা জার্ন আর যকউ জাবন না, আমার দৃঢ় র্েশ্বাস। 
  
কতর্দন িবে? 
  
দীঘি কুর়্ে েির যতা েবটই। সু্কবল একসাবথ ে়েতাম। সে যেন যচাবখর সামবন ভাসবি। 
সিবজ যভালা ো়ে না। সু্কবলর র্দনগুবলা ে়ে মযুর দা়েদার়্েেিীন সম়ে। 
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একটু যথবম আোর েবল–একথা র্িক, আমার যচব়ে এক েিবরর ে়ে র্িল িযার্র। ওর 
মত েুর্িমান কাউবক যদর্খর্ন, এর জনয অবনক োবমলা যথবক যেঁবচর্ি এোং যস জনয 
কৃতজ্ঞ। তার মত যলাক আর্ম যদর্খর্ন। িযার্র িযার্রই, ওর তুলনা ও র্নবজই। 
  
–আচ্ছা, ে়োশুনা়ে র্ক খুে ভাল র্িল? 
  
না, তা র্িক ন়ে। তবে েুর্ি র্িল প্রচণ্ড। 
  
 ওর ের্রকল্পনা অনুো়েী কাজ করবত র্ ব়ে আমা়ে নাবজিাল িবত িব়েবি অবনকোর। 
  
—আর র্ক? 
  
–ও র্নখুঁত ভাবে যের্রব়ে আসবত োরত, যকননা উের্স্থত েুর্ি, যেটা অবনবকর থাবক 
না। এজনয ওবক আলাদা যচাবখ যদখতাম,  েিও যোয করতাম। 
  
 কথা যশে কবর মার্টিন িিাৎ যিা যিা কবর যিবস ওবি। ভােলাম িযার্রর যশাক র্কিুটা 
কার্টব়ে উিবি। মার্টিন রর্সকতা কবর েবল, আর্ম র্কন্তু সে সম়েই যরা েব়ে যেতাম। 
ওর তুলনা়ে যোকাই। আর্ম ের্ল–এবত িযার্রর সুর্েবয র্িল। 
  
–সুর্েবয র্িল? 
  
–িযাঁ। 
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–কী আবজ োবজ েকবিন? যচঁর্চব়ে ওবি মার্টিন। োবশর যকর্েবনর কথা যথবম ো়ে। 
  
–আমার যতা তাই মবন ি়ে। 
  
–আেনার যতা অবনক র্কিুই মবন িবত োবর তাবত আমার র্কিু আসবে োবেনা। ও 
ইবচ্ছ করবল আমার যথবক চতুর কাউবক র্নবত োরত র্কন্তু তা কবর র্ন। আমার সমস্ত 
অেরায েমা কবর র্দত। আমা়ে ভীেে ভালোসত ও। 
  
–আের্ন িযার্রবক যশে কবে যদবখবিন? 
  
কবে? দাঁ়োন যভবে েলর্ি। র্কিুেে ের েবল র্চর্কৎসবকর সবেলবন যো  র্দবত মাস 
দুব়েক আব  ওখাবন র্ ব়ের্িল। জাবনন যতা ও র্চর্কৎসক র্িল, তবে আশ্চবেির র্েে়ে 
কখনও প্রযাকর্টস করত না। 
  
–প্রযাকর্টস করবতা না? 
  
 –না। 
  
–আোর েলবিন র্চর্কৎসক। 
  
–ওটাই যতা মজার েযাোর। 
  
–যকান কারে র্িল র্ক? 
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–র্িল যতা েবটই। যকান র্কিু সম্ববন্ধ জানা িব়ে য বল যস েযাোবর এবকোবর আগ্রি 
িার্রব়ে যফলত। যকমন যেন র্নর্লিপ্তভাে। 
  
-যকন েলুন যতা? 
  
চার্রর্িক বের্শিয। 
  
ে়ে অদু্ভত মানুে যতা! 
  
–তবে যস প্রা়েই েলত, ডাক্তার্রটা মাবে মবযয কাবজ লাব । এর যদৌলবত র্কিু করা 
ো়ে। শুবন আমারও মবন িত কথাটা র্িক। 
  
আর্ম মার্টিবনর কাি যথবক আবস্ত আবস্ত প্রশ্ন কবর যজবন র্নর্চ্ছ। মার্টিন েবল–ও যেশ 
রর্সক মানুে র্িল। ইবচ্ছ করবল এই কাবজও প্রচুর সুনাম অজিন করবত োরত। অেশয 
এটা আমার যারো। 
  
-তাই নার্ক? 
  
–িযাঁ। িিাৎ র্শস র্দব়ে একটা  াবনর সুর োজা়ে মার্টিন। আমার যচনা যচনা লাব  
সুরটা। েবল এ সুরটা আর্ম কখবনা ভুলে না। 
  
-যকন? 
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–এটা িযার্র সে সম়ে  াইত। র্কন্তু আর্ম ভােবত োরর্ি না ও এভাবে মারা য ল র্ক 
কবর? একটা দীঘি র্নিঃশ্বাস যফবল মার্টিন। 
  
এভাবে মৃতুয তার েবে ভালই িব়েবি। 
  
–তাই নার্ক? 
  
–িযাঁ। 
  
তার মাবন যকান কি ো়ের্ন? 
  
-যসর্দক র্দব়ে তাবক ভা যোন েলবত িবে। মার্টিনবক যদবখ মবন িল যনশা িব়েবি। 
আমার  লার স্ববর সচর্কত িব়ে আবস্ত আবস্ত েলল–আের্ন তার সম্ববন্ধ র্ক জানবত 
চাইবিন? 
  
–র্কিুই না। 
  
যদর্খ তার ডান িাত মুবিা করা,ের্ল–সে অেস্থা়ে  াব়ের যজার যদর্খব়ে লাভ যনই। 
মার্টিবনর িাবতর কাি যথবক আমার যচ়োরটা সর্রব়ে র্নব়ে েললাম–যিড যকা়োটিাবরর 
র্নবদিশ মত ওর তদবন্তর কাজ আর্ম যশে কবরর্ি। েবল, প্রর্তর্ক্র়ো লেয করবত থার্ক। 
যদর্খ িাতটা তখবনা েন্ধ। 
  
-কী যশে কবরবিন? ওর মত মানুে ি়েনা। ও যে আমার িযার্র। 
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–তা িবত োবর। তবে আর্ম অবনক র্কিু যজবনর্ি। 
  
কী যজবনবিন? 
  
–এই দুঘিটনা না ঘটবল ওবক যজবল েচবত িত। 
  
 যজবল? েচবত িত? কী োবজ কথা েকবিন? 
  
–আবজ োবজ ন়ে, র্িকই েলর্ি। 
  
 –র্িকই েলবিন? তা কারেটা দ়ো কবর েলবেন র্ক? 
  
 –যস এই শিবরর খুে োবজ যরবনর যলাক র্িল। 
  
—োবজ যলাক? িযার্র? 
  
-িযাঁ। 
  
 –আেনার মাথা র্িক আবি যতা? 
  
–তাই যতা মবন িবচ্ছ। 
  
তেু একোর ডাক্তার যদর্খব়ে যনবেন। 
  
উেবদবশর জনয অসাংখয যনযোদ। 
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–িাট্টা করবিন? 
  
িাট্টা আেনাবক? 
  
–আমার যতা তাই মবন িবচ্ছ। না িবল ও কথা েলবলন কী কবর? মার্টিবনর কু্রি দৃর্ি। 
  
না না। আেনার সবে র্ক আমার যসই সম্পকি? 
  
–যনই েবলই যতা জার্ন। 
  
মবন িল মার্টিনবক অস্বাভার্েক, আক্রমোত্মক। আর্ম সচর্কত িলাম তবে আমাবক র্কিু 
করবত োরবেনা। খুে যেশী িবল োনশালার ের্রবেশটা অনযরকম কবর যফলবে। লিার 
েযাোর িবলও এখানকার মযাবনজার আমা়ে েমা কবর যদবে যকন না আমা়ে যচবন। 
  
মার্টিন প্রশ্ন কবর আের্ন র্ক েুর্লবশর যলাক? 
  
–িযাঁ। মাথা যনব়ে েললাম। 
  
 –আর্ম ওবদর ঘৃো কর্র। 
  
–ঘৃো কবরন? 
  
 –িযাঁ। 
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কারেটা জানবত োর্র র্ক? 
  
–র্নশ্চ়েই। েুর্লশরা অতযাচারী। 
  
–প্রব়োজবন িবত যতা ি়েই। 
  
–অপ্রব়োজবনও ি়ে। 
  
োবজ কথা। 
  
–যমাবটই না। আর অর্ভবো  করবল আেনারা যশাবনন। েুর্লশ েবল কথা। 
  
 –একথা মানবত োরর্ি না। 
  
 –মানা না মানা, আেনার েযাোর। আর েলবত োযয ির্চ্ছ আেনারা যোকা। 
  
 –যোকা? িিাৎ এ রকম মন্তেয? 
  
 –অবনক-অবনক কারে আবি। 
  
 –যেমন! 
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 আের্ন এ যরবের েই যলবখন? তার্কব়ে যদর্খ মার্টিন র্িাংস্র মুবখ যচ়োর র্দব়ে আমাবক 
আ লাবত যচিা করবি। একজন যে়োরার যচাবখ যচাখ ে়েবতই েুর্েব়ে র্দই এখন 
আমার র্ক যরবের সািােয প্রব়োজন। এই োনশালা়ে আমার এটাই একটা সুর্েবয। 
  
যে়োরাবক এর্ ব়ে আসবত যদবখ মার্টিন র্নবজবক সাংেত কবর, েবল–আমার েইবত 
জর্মদাবরর চর্রি র্িক এরকম যরবের। 
  
একথার আর্ম যকান জোে না র্দব়ে ের্ল–আের্ন র্ক আবমর্রকা়ে র্িবলন? 
  
না। এটাও র্ক েুর্লশী র্জজ্ঞাসাোদ। 
  
 –উঁহ। শুযু যকৌতূিল র্নোরবের জনয। 
  
র্কন্তু আর্ম ের্রষ্কার েুেবত োরর্ি িযার্রর সবে আমা়ে জ়োবত চাইবিন। র্কিুবতই িবত 
যদে না। 
  
–আমার মবন ি়েনা িযার্র আেনার মত যলাকবক দবল টানবত যচব়ের্িল। 
  
যেট্রবলর যচারা কারোবর কাউবক যরবত না যেবর িযার্রর ঘাব়ে যদাে চাোবত চাইবি। 
  
ো সাযারে েুর্লশরা কবর থাবক। 
  
–আর্ম কবনিল, স্কটলযান্ড ই়োডি যথবক আসর্ি। মার্টিন যচ়োর যিব়ে উবি দা়ঁো়ে। যচাবখ 
জ্বলন্ত দৃর্ি, যেশ উবত্তর্জত। 

http://www.bengaliebook.com/


ইলেলেনথ আওয়ার । জেমস জেডলে জেে  

39 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
আর্ম ের্ল দৃঢ়তার সবে–যকান যেট্রবলর েযাোর ন়ে। 
  
–তািবল? টা়োবরর? 
  
–তাও ন়ে। 
  
-তবে সাকার্রবনর েযাোর? তা দু একজন র্নবদিােীবক যিব়ে প্রকৃত খুনীবক যরার যচিা 
করুন কাবজর িবে। 
  
–আেনার কথা মবন রাখে। 
  
যনযোদ। 
  
 –র্কন্তু একটা কথা র্ক জাবনন? 
  
–র্ক কথা? 
  
–খুন করাও িযার্রর আওতা়ে ে়েত। 
  
 –খুন জখমও িযার্র করত। 
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 েবল িিাৎই মার্টিন আমার উের োঁর্েব়ে েব়ে। আমার ড্রাইভার িুবট এবস ওবক যবর 
যফবল। যদবখ ড্রাইভারবক েললাম, ও একজন যলাক। মদ যখব়ে যেসামাল িব়ে েব়েবি, 
ও র্কিু ন়ে। 
  
মার্টিন েবল ওবি-শুনুন র্মিঃ কযালামান…। 
  
–আর্ম কযালামান না, কযালাও। র্ক েলবেন েলুন। 
  
 –আেনার দুভিাব যর যশে থাকবে না। 
  
–এটা আেনার যকান  বল্পর ডা়েল ? 
  
–আমাবক অেরাযী করবত চাইবিন। আর্ম এোর যেবত চাই র্মিঃ কযালামান। 
  
এখন আেনাবক যমবর কর্দন শুইব়ে রাখবত োরতাম জাবনন? 
  
যচিা কবর যদখবেন নার্ক? 
  
–যসটা করবত চাই না। 
  
 –আেনার অসীম করুো েলবত িবে। 
  
তবে আেনাবক যশে েেিন্ত র্ভব়েনা িা়েবত িবে। 
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মুখ র্েকৃত কবর মার্টিন েবল–তাই নার্ক? 
  
মার্টিবনর কথা়ে যকান আমল না র্দব়ে র্কিু টাকা ওর েবকবট গুঁবজ র্দব়ে েললাম–আশা 
কর্র আজবকর রাতটা যকান অসুর্েবয িবে না। তবে কাল যভাবরর যেবন লন্ডবনর জনয 
সীট েুক কবর রাখার যচিা করে। 
  
মার্টিন এতেে চুে র্িল এোর েবল–তাই নার্ক? 
  
–িযাঁ 
  
—ও ভ়ে আমাবক যদখাবেন না। 
  
–ভ়ে? আেনাবক? 
  
আেনার কথা শুবন যতা তাই মবন িবচ্ছ। 
  
–এটা আমার মতামত। 
  
–মানবত োরর্ি না। আমার এখাবন আসার োেতী়ে কা জেি র্িক আবি। 
  
–র্িক আবি তাই যতা? 
  
–িযাঁ। 
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–ভাল কথা। 
  
–শুবন খুশী িলাম। 
  
–অনয শিবরর মত এখাবনও টাকার দরকার ি়ে। 
  
জানাবনার জনয যনযোদ। 
  
কাবলাোজাবর র্িবটবনর োউন্ড ভািাবত যদখবল চর্ব্বশ ঘণ্টার মবযয আেনাবক যগ্রপ্তার, 
করে। 
  
–আমাবক? 
  
–িযাঁ। 
  
ড্রাইভাবরর িাবত যরা মার্টিনবক এোর যিব়ে র্দবত েললাম। িা়ো যেব়ে মার্টিন যসাজা 
িব়ে দাঁ়োল োনী়ের জনয যনযোদ। 
  
–র্িক আবি। 
  
তবে আমার মবন ি়ে এ খের সরকাবরর আওতা়ে েব়ে। 
  
–িযাঁ র্িকই েবলবিন। 
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আশা করর্ি দু-এক সপ্তাবির মবযযই আোর আমাবদর যদখা িবে। 
  
–এত যদরী কবর? 
  
—আোতত তাই। 
  
কাল চবল োোর সম়ে যদখা িবে। 
  
চবল োোর সম়ে? 
  
–িযাঁ। 
  
–শুযু শুযু কি কবর র্েমান েন্দবর োবেন না যকননা কাল আবদৌ োর্চ্ছ না স্পি েবল 
র্দর্চ্ছ। আমার এখাবন অবনক কাজ আবি। 
  
েবরর কথা েবর িবে। এখন যিাবটবল োন যখব়ে যদব়ে র্েশ্রাম করুন। 
  
যনযোদ না জার্নব়ে োরর্ি না। 
  
মার্টিনসিসাআমার র্দবক ঘুর্ে চালাল। যকানরকবমমাথাসর্রব়ে 
র্নবজবকোঁচালাম।ড্রাইভাবরর আঘাবত মার্টিন যমবেবত র্িটবক ে়েল। যিাঁট যফবট রক্ত 
ে়েবি। মার্টিনবক েললাম, একটু আব  েবলর্িবলন, যকানরকম মারামার্র করবেননা। 
মার্টিনরাব   জ জ করবত করবত েতস্থান যমাবি। যিাবটবল যেৌঁবি র্দব়ে আসবত 
েললাম ড্রাইভারবক, আর্ম একটু োনী়ে র্নব়ে েসলাম। 
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. 
  
০৩. 
  
যেইন অথিাৎ আমার ড্রাইভার এর কাি যথবক ন়ে, েরেতিী ঘটনা শুবনর্ি যরাবলা 
মার্টিবনর যথবকই। 
  
যিাবটল যেৌঁবি মযাবনজারবক আমার নাম কবর যেইন েবল এই ভদ্রবলাকবক একটা ঘর 
র্দবত িবে। মার্টিন এবল মযাবনজার তাবক জানাল তার ঘর েুক িব়ে আবি। ঘরটা 
কতর্দবনর জনয আবি র্জজ্ঞাসা করবল জানবত োবর এক সপ্তাবির জনয। িিাৎ োশ 
যথবক একজন েবল ওবি র্েমান েন্দবর আেনার সবে যদখা করবত যেবত োর্রর্ন েবল 
দুিঃর্খত। র্নশ্চ়েই খুে অসুর্েযা িব়েবি। 
  
–তা একটু িব়েবি। 
  
–আমার নাম ক্রার্েন। যিড যকা়োটিার যথবক ভুল োতিা এবসর্িল। আমার যচনা একজন 
যলাক, আের্ন এবসবিন েলবত সবে সবে র্েমান েন্দবর োই। 
  
–আের্ন য র্িবলন নার্ক? 
  
–িযাঁ, র্কন্তু ততেবে আের্ন চবল য বিন। আচ্ছা খেরটা যিাবটল যথবক যেব়েবিন যতা? 
  
–িযাঁ। 
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 –র্মিঃ যডকস্টার, আেনার সবে ের্রর্চত িবত যেবর খুে খুশী আর্ম। 
  
যনযোদ। 
  
–যিবলবেলা যথবক আেনাবক যশ্রষ্ঠ ঔেনযার্সবকর আসবন ের্সব়ের্ি আর্ম। আর্ফ্রকার 
অ র্েত োিবকর কাবি আের্ন র্প্র়ে। তবে র্েোক্ত যিােল েইটা আমার সে যথবক ভাল 
লাব । 
  
মার্টিন অনয র্চন্তা করর্িল, েবল–এখাবন র্ক এক সপ্তাি থাকবত োরে? 
  
–িযাঁ োরবেন। 
  
–অবনক যনযোদ। 
  
িিাৎ একটা কথা মবন ে়েবত মার্টিন েবল–ের্দ র্কিু মবন না কবরন, একটা কথা 
র্জজ্ঞাসা করে? 
  
না, না, মবন করার র্ক আবি? েলুন র্ক জানবত চান। 
  
–আমার এখানকার খাোর র্েল যক যদবে? 
  
 –র্মিঃ র্স্মড। 
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র্মিঃ র্স্মড? ভাল কথা। 
  
 আেনার িাত খরবচর জনযও টাকা দরকার। 
  
–র্িকই যবরবিন। 
  
 –এটা আর্মই যদে। 
  
যেশ ভাল। 
  
–মবন ি়ে কাল একাবন্ত কাটাবেন। 
  
–িযাঁ। র্িকই েবলবিন। 
  
–যকাথাও ের্দ যেবরাোর ি়ে কাল জানাবেন। 
  
 র্নশ্চ়েই। 
  
–ও একটা কথা েলবত ভুবল য র্ি। 
  
–র্ক কথা? 
  
–েরশুর্দন এখানকার এক সভা়ে উেনযার্সকবদর র্নব়ে আবলাচনাচক্র েসবে। আের্ন 
সভাের্ত িবল ভীেে খুশী িে। 
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মার্টিন সানবন্দ রাজী িব়ে ো়ে, যকননা তার মুর্ক্ত দরকার। 
  
 েবর আর্ম জানবত োর্র, সুরা, নারী, উবত্তজনা এসবের প্রর্ত তার দুেিলতা আবি। 
  
প্রথম যথবক মার্টিবনর মুবখ রুমাল চাো থাকা়ে জার্েন র্কিুটা র্েনব়ের সুবর এোর েবল 
র্মিঃ যডকস্টার আেনার দাঁবত র্ক েযাথা? আমার একজন ভাল দাঁবতর ডাক্তাবরর সবে 
ের্রচ়ে আবি। 
  
-না, আঘাত যলব বি। 
  
–িা়ে ভ োন। র্িনতাইকারীবদর িাবত েব়ের্িবলন নার্ক? 
  
–না-না। 
  
–তাও ভাল। 
  
–একজন বসর্নবকর িাবত েব়ের্িলাম। 
  
 –বসর্নক? খুে েদরা ী যোযি়ে? 
  
—আর্ম ওর কবনিলর্ র্র ঘুর্চব়ে র্দলাম। 
  
–যদর্খ যকাথা়ে যলব বি। 
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েতস্থান যদবখ ক্রার্েন িকচর্কব়ে ো়ে, র্কিু েবল না। মার্টিন ের্রর্স্থর্ত সিজ করবত 
চা়ে, েবল–র্নজিন আবরািী েইটা েব়েবিন? 
  
-যোযি়ে না। 
  
–র্নজিন আবরািীর সেবথবক র্প্র়ে েনু্ধবক এক জর্মদার গুর্ল কবর যমবরর্িল, আর যস 
আইবনর সািাবেয র্নমিম প্রর্তবশায র্নব়ের্িল।  ল্পটা এই। 
  
–আর্ম ভােবত োর্রর্ন এযরবের ের্শ্চমী উেনযাসগুবলা আের্ন েব়েন। 
  
–আর্ম কবনিল কযালার্মবনর র্েিবন র্িক এইভাবে লা ে। 
  
–আচ্ছা এই কবনিল যলাকর্ট যক? 
  
তার আব  আেনাবক একটা কথা র্জজ্ঞাসা করবত চাই। 
  
েলুন। 
  
–িযারী লাইমবক যচবনন? 
  
িযাঁ। তবে…..। 
  
–তবে র্ক? 
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খুে ভাল কবর র্চর্ন না। 
  
–যস র্িল সেবচব়ে র্প্র়ে েনু্ধ আমার। 
  
–আমার মবন ি়ে না সার্িবতযর চর্রবির সবে তার র্মল থাকবে। 
  
না র্মল যনই। 
  
 –আের্ন একটা কথা জাবনন র্কনা জার্ন না িযার্র লাইবমর র্থব়েটাবরর সখ র্িল। 
  
র্থব়েটাবর যোঁক? 
  
–তাই যতা মবন ি়ে। 
  
–যকন? 
  
মাবে মবযয একজন অর্ভবনিী েনু্ধবক র্নব়ে আসত যস। 
  
ে়েস কত? 
  
যেশ অল্পই। 
  
—তেু। 
  
কুর়্ে োইশ িবে। 
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–অর্ভন়ে যকমন কবর? 
  
— কাঁচা এবকোবর। 
  
মার্টিবনর িিাৎ কেরস্থাবনর যমব়ের্টর কথা মবন েব়ে।েবল–আর্ম িযার্রর যকান েনু্ধর 
সবে ের্রর্চত িবত চাই, ের্দ সািােয কবরন। 
  
র্নশ্চ়েই। তা এই যমব়ের্টর সবে ের্রর্চত িবেন? 
  
–আমার যকান আের্ত্ত যনই। 
  
–যসই যমব়ের্টবক ি়েত সভা়ে যদখবত োবেন। 
  
–যমব়ের্ট র্ক অর্ি়োন? 
  
–ের্দও র্নবজবক তাই েবল, তবে আমার র্স্থর র্েশ্বাস ও অর্ি়োন ন়ে। 
  
র্ক িবত োবর? 
  
—ও িাবেরী়োন। িযার্রই সম্ভেতিঃ ওবক কা জেি র্িক কবর র্দব়ের্িল। 
  
–যমব়ের্টর নাম র্ক? 
  
েলর্ি েবল ভােবত থাবক ক্রার্েন। 
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ও র্নবজবক আন্না র্স্মড েবল। 
  
মার্টিবনর মবন িল আর র্কিু জানার যনই, তাই েবল–আর্ম ভীেে ক্লান্ত, এোর র্েশ্রাম 
করে। কাল যভাবর আেনাবক যফান করে। 
  
-র্িক আবি। োোর আব  র্কিু োউন্ড মার্টিনবক যদ়ে ক্রার্েন। মার্টিন জানবত চা়ে কত 
োউন্ড। উত্তবর জানা়ে ক্রার্েন,দশ। এরেবর ক্লান্ত মার্টিন কখন ঘুবমর মবযয র্ভব়েনার 
স্বপ্ন যদখবত থাবক র্নবজই জাবননা। যদবখ েরবফর মবযয ো ঢুর্কব়ে িাঁটবি। োচা 
ডাকবি, িযার্রর মত একজন কাউবক যদখা য ল। আোর েযাচাটা যজাবর যডবক উিবত 
ঘুম যভবি ো়ে মার্টিবনর। শুনবত ো়ে যফান যেবজ চবলবি। অর্নচ্ছা সবত্ত্বও র্রর্সভার 
তুবল সা়ো র্দল। ও প্রাবন্ত অের্রর্চত কণ্ঠস্বর েবল উিল, আের্ন র্ক যরাবলা মার্টিন? 
  
–আের্ন যক েলবিন? 
  
–আমা়ে র্চনবেন না। 
  
–তেু ের্রচ়েটা র্দবল ভাল িত। 
  
 –আর্ম িযার্র লাইবমর েনু্ধ। 
  
–আেনার সবে সাোৎ িবল খুশী িে। আের্ন যকাথা়ে থাবকন? 
  
–েুরাবনা র্ভব়েনার যমাব়ের মাথা়ে। 
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—আমাবদর সাোৎটা কাল করবল ভাল ি়ে। আজ আর্ম ভীেে ক্লান্ত। 
  
–ও, আচ্ছা। আচ্ছা। িযার্র মারা োোর আব  আমা়ে অনুবরায কবরবি যেন এখাবন 
আেনার যকান অসুর্েবয না ি়ে তা যদখবত? 
  
মার্টিন ভােল, তার যতা কথা েলার মত অেস্থা র্িল না। তািবল, মবন িল যকউ যেন 
তাবক, সােযান কবর র্দল। তাই প্রসে েদলাল মার্টিন। 
  
–আেনার নামটা র্কন্তু এখবনা জানা িল না। 
  
আমার নাম কাটিস। আর্ম আেনার কাবি যেতাম র্কন্তু ঐ অঞ্চবল অর্ি়োনবদর প্রবেশ 
র্নবেয। 
  
-তািবল কাল আমাবদর েুরবনা র্ভব়েনা়ে যদখা িবত োবর। 
  
— র্িক আবি। কাল অের্য যকান অসুর্েবয িবে না যতা? 
  
িিাৎ এ কথা যকন েলবিন? 
  
–মাবন িযার্র েবলর্িল আেনার িাবত টাকা ে়েসা যনই, তাই। অনযর্কিু যভবে র্জজ্ঞাসা। 
কর্রর্ন। 
  
এখন আমার যকান রকবম চবল োবে। িযার্র র্িকই েবলর্িল, আমার প্রকৃত েনু্ধ র্িল ও। 
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–আর্ম যস জনযই…। 
  
–অবনক যনযোদ। 
  
না, না, এবত যনযোবদর র্ক আবি। যফান রার্খ তািবল। 
  
–র্িক আবি। 
  
 মার্টিন ভাবে র্ভব়েনা়ে আমার এই োঁচ ঘণ্টার মবযয ইর্ন তৃতী়ে েযর্ক্ত যে টাকা র্দবত 
চাইবি। মার্টিন র্রর্সভারনামা়ে র্ন,অেরেেও যোযি়ে তাই, নািবলিিাৎ শুনলকাল 
সকাবল আমাবদর যদখা িবে র্ক? 
  
–সকাবল? কটা়ে? 
  
 –এ ারটা। 
  
–যকাথা়ে? 
  
–িবসর েুরবনা র্ভব়েনা়ে। 
  
–আের্ত্ত যনই। ভাল কথা, আেনাবক র্চনে র্ক কবর? 
  
–যস েযেস্থা কবর যরবখর্ি। 
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–যেমন? 
  
োদামী সুযট েবর থাকে আর্ম। 
  
–যস যতা অবনবকরই থাকবত োবর। 
  
–তা োবর। 
  
 –তািবল যতা যোকা েবন োে। 
  
–আমার িাবত আেনার যলখা েই থাকবে। 
  
–আমার যলখা েই? 
  
িযাঁ। 
  
-যকাথা়ে যেবলন? 
  
িযার্র র্দব়ের্িল, তািবল ঐ কথাই রইল। 
  
মার্টিন যকান উত্তর না র্দব়ে যফান নার্মব়ে র্চন্তা়ে ডুবে ো়ে। মবন েব়ে কবনিল তাবক 
েবলর্িল িযার্র দুঘিটনার সবে সবে মারা য র্িল। সিসা তার মবন িল িযার্রর মৃতুয 
স্বাভার্েক ন়ে। ো েুর্লশও োর করবত োবরর্ন। 
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. 
  
০৪. 
  
মার্টিন আমা়ে েবলর্িল কাটিসবক প্রথম যদবখ একটা েযাোর খারাে যলব র্িল, যসটা 
েরচুলা। মাথা়ে র্িকমবতা লা ান র্িল না। অথচ চুবলর যরখাগুবলা যদবখ মবন ি়ে একটা 
যখ়োলী মন ও মুগ্ধ করার মত রূে তার আবি। েখন কথাগুবলা শুনর্িলাম যসই সম়ে 
একর্ট যমব়ে দ্রুত যিঁবট োর্চ্ছল েরবফর মযয র্দব়ে। তাবক যদবখ মার্টিবনর যচাখ উজ্জ্বল 
িব়ে উিবত, খুশী করার জনয েললাম যেশ সুন্দরী যমব়ের্ট না? চাো দীঘিশ্বাস যফবল 
েবল-সুন্দরী! 
  
–আমার যতা তাই মবন ি়ে। 
  
 যমব়েটার র্দক যথবক দৃর্ি সর্রব়ে র্নব়ে েবল–ওসে োদ র্দব়ের্ি র্মিঃ কযালাও। প্রবতযক 
মানুবের জীেবন এমন একটা সম়ে আবস েখন এর র্েনু্দমাি প্রব়োজন ি়ে না। 
  
আেনার কথা অস্বীকার করর্িনা। তবেমবনিল যমব়ের্টবক লেয করর্িবলন তাই 
েললাম। 
  
র্িক েবলবিন। যকন জার্ন না যমব়ের্টবক যদবখ একজবনর কথা মবন ে়ের্িল। 
  
কার কথা? 
  
আন্না র্স্মড-এর। 
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–যস যক? যসও যতা যমব়ে। 
  
িযাঁ। একভাবে েলবত য বল তাই ি়ে। 
  
–একভাবে েলবত র্ক যোোবচ্ছন? 
  
–যস র্িল িযার্রর যপ্রর্মক। 
  
আের্ন এখন ওর যদখাশুনা করবেন? 
  
না র্মিঃ কযালাও। যস অনয যরবের যমব়ে, যদবখবিন যতা িযার্রর কাবজর সম়ে। তািা়ো 
এখন ও সে েযাোবর থাকবত চাই না। 
  
োক। আের্ন এতেে কাটিবসর কথা েলর্িবলন তার কথা েলুন। 
  
–িযাঁ, আর্ম েখন যিাবটবল য লাম তখন যদর্খ কাটিস র্নজিন আবরািী েইটা ে়োর ভান 
করবি। আর্ম সামবন যেবতই েলল রুিশ্বাস ভােটা দারুে র্টর্কব়ে যরবখবিন। 
  
উবত্তজনা অোক িব়ে র্জজ্ঞাসা কর্র। 
  
রিসয যবর রাখার এক র্নেুে কার্র র আের্ন। েই যশে না কবর ওিা ো়ে না। 
  
যনযোদ, এোর কাবজর কথা়ে আর্স। আের্ন িযার্র লাইবমর েনু্ধ র্িবলন না? 
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–শুযু েনু্ধ? 
  
–তািবল? 
  
–সে যথবক অন্তরে, অেশয আেনাবক িা়ো। 
  
–তার মৃতুয িল র্কভাবে একটু েলুন। 
  
কাটিস একটু যভবে েলল–দুঘিটনার সম়ে আর্ম িযার্রর সাবথ র্িলাম। একসাবথ আমরা 
ফ্ল্যাট যথবক যের িই। তারের কুলার নাবম এক আবমর্রকান েনু্ধবক যদখবত যেব়ে ও 
তাকাল। রাস্তা োর িোর জনয ো ো়োবত িিাৎ একটা জীে যমা়ে ঘুবর এবস প্রচণ্ড 
যজাবর যাক্কা র্দল। 
  
 তবে সর্তয েলবত য বল ওরকম ভাবে রাস্তা োর িও়ো তার উর্চত ি়ের্ন। 
  
–িযার্রর একজন প্রর্তবেশী যে েলল ওর তৎেোৎ মৃতুয িব়েবি। 
  
–তািবল যতা ভালই িত। 
  
–যকন? 
  
–অযামু্ববলে ডাকা অের্য যেঁবচ র্িল। 
  
মার্টিন অোক–তািবল যস কথা েবলর্িল। 
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–যশে সমব়ে আেনার সম্ববন্ধ র্কিু েবলর্িল। 
  
আমার সম্ববন্ধ! 
  
–িযাঁ। 
  
–র্ক েবলর্িল? 
  
এ মুিূবতি র্িক মবন ে়েবি না, তবে অনুবরায কবরর্িল আের্ন এখাবন এবল আেনার 
যদখাশুনা করার।(একটু যথবম) আর্ম আেনার র্ফবর োোর েবন্দােস্ত কবর যরবখর্ি। 
  
মার্টিন একথার উত্তর না র্দব়ে েলল–িযার্র মারা োোর সাবথ সাবথ আমা়ে আসবত োরে 
করবলন না যকন? 
  
–আর্ম তার কবরর্িলাম। 
  
কবরর্িবলন? 
  
–িযাঁ। 
  
–র্কন্তু আর্ম যতা োইর্ন। 
  
দুভিা যেশতিঃ আেনার িাবত র্ ব়ে যেৌঁি়ের্ন। 
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 –তাই িবে। আমারও কোল, না িবল এ দৃশয আমা়ে যদখবত ি়ে! 
  
র্ভব়েনার এখন ো অেস্থা তার যসলার িবত োঁচ ির্দন যলব  ো়ে। 
  
–আেনাবক একটা কথা র্জজ্ঞাসা করবত োর্র? 
  
–র্ক কথা? 
  
–িযার্রর সম্ববন্ধ। 
  
 –স্বচ্ছবন্দ। 
  
–আচ্ছা আের্ন জাবনন, িযার্রবক েুর্লশ সবন্দিকরত যকান োবজ েযাোবর জর়্েত র্িল 
েবল। 
  
সোই জাবন আমরা র্স াবরট জাতী়ে র্জর্নে র্ের্ক্র কবর যরাজ ার কর্র। 
  
তািবল েুর্লশ সবন্দি করবি যকন? 
  
–তা যতা েলবত োরে না। মাবে মাবে েুর্লবশর মাথা়ে অদু্ভত তত্ত্ব যফবর। 
  
আেনাবক একটা কথা ের্ল র্নশ্চ়েই খুশী িবেন। 
  
েলুন র্ক েলবেন। আমার ভাল লা বি আেনার কথা শুনবত। 
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–আের্ন আমার োোর েযেস্থা করবলও এখন আর্ম োে না। 
  
ভ্রু কঁুচবক েবল কাটিস–োবেন না? 
  
না। 
  
 –কারেটা ের্দ দ়ো কবর েবলন। 
  
–আর্ম, েুর্লবশর যারো যে র্মবথয তা প্রমার্েত কবর তবে োে। 
  
–তাবত লাভ? আমরা র্ক িযার্রবক র্ফর্রব়ে আনবত োরে? 
  
 –তা োরে না র্িকই…। 
  
কাটিস মার্টিনবক থার্মব়ে র্দব়ে েবল–ওসে েুর্লশী োবমলার মবযয র্নবজবক জ়োবেন না 
দ়ো কবর। 
  
জ়োবত আর্ম চাই না। আর্ম যদখবত চাই কবনিলবক, যে িযার্রবক যদােী েলবি। ওবক, 
র্ভব়েনা িা়ো করে আর্ম। 
  
–আর্ম েুেবত োরর্ি না র্ক করবত চাইবিন। 
  
–িযার্রর মৃতুযর রিসয অনুসন্ধান করে। 
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অনুসন্ধান? আোর যতা েুর্লশী োবমলা। 
  
 এিা়ো যকান উো়ে যনই। 
  
–একথা যকন েলবিন? 
  
–িযার্র আমার র্প্র়ে েনু্ধ, তাবক যকউ েদনাম করবে আর্ম সিয করে না। 
  
–আর্ম আেনার রাব র কারেটা েুের্ি, তেু ের্দ…। 
  
 –উো়ে যনই। আমাবক একটু সািােয করবেন? 
  
 –র্ক েযাোবর? 
  
কুলাবরর র্িকানাটা যদবেন? 
  
র্নশ্চ়েই। 
  
–ওর, আর ড্রাইভাবররটাও। 
  
ড্রাইভাবরর র্িকানা যতা জার্ন না। 
  
 –যোস্ট মবটিম র্রবোটি যথবক যজবন র্নবত োরে মবন ি়ে। 
  
–আচ্ছা। 
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–িযার্রর যসই যপ্রর্মকাবক যকাথা়ে োও়ো োবে? 
  
–িযার্রর যপ্রর্মকা? 
  
–িযাঁ। তার সবে একোর যদখা করবত চাই। 
  
র্কন্তু… 
  
–র্কন্তু র্ক? 
  
–যদখা না করাই ভাল। 
  
–এ কথা যকন েলবিন? 
  
 –িযার্রর েযাোবর কথা েলবল যমব়ের্ট দুিঃখ োবে। 
  
দুিঃখ োবে? র্কিু করার যনই, আমার িযার্রর র্েেব়ে জানা দরকার। একটা কথা র্জজ্ঞাসা 
করে? 
  
র্নশ্চ়েই। 
  
–িযার্রবক েুর্লশ র্ক েযাোবর সবন্দি করবি আের্ন জাবনন? 
  
না, জার্ন না। 
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–অেশয অবনক কাবজর েনু্ধও জানবত োবর না। 
  
আর্ম একটা কথা ভাের্িলাম। 
  
—র্ক কথা? 
  
–আচ্ছা, এমনও যতা িবত োবর আের্ন িযার্রর েযাোবর অনুসন্ধান করবত র্ ব়ে র্কিু 
যনাাংরা যের্রব়ে ে়েল। 
  
–যনাাংরা? 
  
–িযাঁ। 
  
 েঁুর্ক যতা র্নবতই িবে। 
  
–আের্ন যখাঁজ করুন তাবত আমার আের্ত্ত যনই। তবে একটা কথা যভবে যদবখবিন? 
  
–র্ক কথা? 
  
 –এবত সমব়ের সবে সবে টাকাও দরকার। 
  
সম়ে েবথি আবি, আর টাকার েযাোবর আের্ন সািােয করবেন না? 
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ের্দও যনীনই, তেু িযার্রবক কথা র্দব়ের্িলাম আেনার থাকার ও যশাও়োর েযেস্থা 
করে। 
  
–র্কিু একটা েযাোবর োজী যরবত োর্র আেনার সবে? 
  
–র্ক েযাোবর? আমার র্স্থর র্েশ্বাস িযার্রর মৃতুযর র্েিবন যকান রিসয আবি। 
  
রিসয? 
  
–িযাঁ। 
  
রিসয েলবত র্ক যোোবত চাইবিন? 
  
–আমার যারো েুর্লবশর েযাোবর িযার্রর মৃতবদি েতটা সুর্েযা কবরর্িল, আসল েযাোবর 
োরা জর়্েত তাবদরও র্ক ততটা সুর্েবয িব়ের্িল? 
  
কথাটা শুবন কাটিস মুিূবতির জনয ভ়ে যেব়ে য বলও র্নবজবক সামবল র্নব়ে েলল–
সািাবেযর দরকার িবল আমা়ে েলবেন। 
  
–যস যতা েলেই। এখন কুলাবরর র্িকানাটা র্দন। 
  
 কা বজ র্িকানাটা র্লবখ যদ়ে কাটিস। 
  
–আেনার র্িকানাটা যেবল ভাল িত। 
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–আমার র্িকানা? 
  
–িযাঁ র্েবদবশ আর্ি যতা, কখন র্ক দরকার লাব  তাই। 
  
–র্িক আবি। 
  
যনযোদ। 
  
 কাটিস উবি েরচুলা র্িক কবর েবল–আমার সািােয যথবক ের্ঞ্চত িবেন না। এরের 
যলখার প্রশাংসা কবর চবল ো়ে। র্কন্তু মার্টিবনর মবন িল িার্স কৃর্িমতা়ে ভরা। 
সবন্দবির যচাবখ তার চবল োও়ো যদখবত লা ল যস। 
  
. 
  
০৫. 
  
যোবশফস্টাবডর র্থব়েটাবর যস্টবজর কাবি একটা যচ়োর র্নব়ে মার্টিন েবস আবি আন্না 
র্স্মবডর অবেো়ে। একটা কাডি োর্িব়েবি িযার্রর েনু্ধ র্লবখ। 
  
িিাৎ কণ্ঠস্বর যভবস আবস–র্মিঃ মার্টিন। তার্কব়ে যদবখ উেবর েদিার ফাঁবক আন্না র্স্মড 
দাঁর়্েব়ে। যদখবত খুে একটা সুন্দরী ন়ে। তবে আল া শ্ৰী আবি। চুল কাল, োদামী 
যচাখ, চও়ো কোল। 
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যমব়ের্ট েবল–আের্ন র্ক ওেবর আসবেন? 
  
র্নশ্চ়েই। 
  
–আমার ঘরটা ডানর্দক যথবক র্দ্বতী়েটা। একটা কথা এ প্রসবে েলা ো়ে মার্টিন আমা়ে 
েবলর্িল, এ জ বত র্কিু যলাক আবি োবদরবক যদবখ মবন ি়ে র্নরীি। আন্না র্স্মড যসই 
দবলর একজন। 
  
মার্টিন আন্নার ঘবরর সামবন এবস অনুমর্ত চা়ে প্রবেবশর জনয। আন্না মার্টিনবক স্বা ত 
জানা়ে। ঘবর ঢুবক মার্টিন লেয করল অর্ভবনিীবদর ঘবরর মত ঘর ন়ে, যোশাক, 
প্রসাযন দ্রেয র্কিু যনই, শুযু এক জা়ে া়ে যকটলীবত জল  রম িবচ্ছ। আন্না মার্টিনবক 
প্রশ্ন কবরচা খাবেন? চা যখবত ভাল না োসবলও েবল, িযাঁ। মার্টিনবক চা র্দব়ে, র্নবজ 
র্নব়ে দুজবন মুবখামুর্খ যচ়োবর েবস। মার্টিন তা়োতার়্ে চাটা যখব়ে র্নব়ে কােটা এর্ ব়ে 
যরবখ েবল–আেনাবক কটা কথা র্জজ্ঞাসা করবত চাই। 
  
েলুন র্ক জানবত চান? 
  
িযার্রর েযাোবর আেনার সবে দরকার র্িল, তাই না এবস োরলাম না। 
  
অোক িব়ে আন্না েবল–িযার্রর েযাোবর? 
  
–িযাঁ। 
  
র্নসৃ্পি ভাবে র্জজ্ঞাসা কবর–র্ক র্জজ্ঞাসয েলুন? 
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মার্টিন ভােল র্নবজর সম্ববন্ধ র্কিু জানান ভাল, যকননা যস র্িল তারেনু্ধ। তাই েবল 
আের্ন ি়েবতা জাবনন আমাবদর ের্রচ়ে দীঘি কুর়্ে েিবরর। আমরা এক সু্কবল ে়েতাম, 
েরেতিীকাবলও সম্পকি নি ি়ের্ন। 
  
–আেনার কাডি যদবখ আর্ম না করবত োর্রর্ন, র্কন্তু িযার্রর েযাোবর র্কিু েলার যনই। 
  
–র্কন্তু আর্ম িযার্রর সম্ববন্ধ…। 
  
 মার্টিনবক কথার সাবথ সাবথ আন্না েবল িযার্র আজ মৃত। 
  
–আমরা দুজবনই যতা তাবক ভালোর্স। 
  
োসতাম। 
  
না, এখবনা ভালোর্স, আমার হৃদব়ের মবযয রব়েবি ও।(একটু যথবম) আের্ন কুলার েবল 
কাউবক যচবনন? 
  
–যসই আবমর্রকান যিবলটা? 
  
–িযাঁ। 
  
–িযার্র মারা োও়োর ের আমা়ে র্কিু টাকা র্দব়ে েলল এটা িযার্র র্দবত েবলবি। 
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 –িযার্র মারা োোর সম়েও যতামার কথা র্চন্তা কবরবিতাবত মবন ি়ে খুে একটা েন্ত্রো 
ো়ের্ন। 
  
–যস কথাটাই র্নবজবক সে সম়ে যোোবত চাই, যচিার যকান ত্রুর্ট যনই। তেু এক এক 
সম়ে ক্লান্ত িব়ে ের়্ে। 
  
–আচ্ছা িযার্র মারা োোর সম়ে আের্ন র্ক ডাক্তাবরর কাবি য র্িবলন? 
  
না, তখন োোর মত মবনর অেস্থা র্িল না। অনযরা য র্িল। 
  
–যসই ড্রাইভারটা যকাবটি র্ক েবলর্িল, মবন আবি? 
  
–িযাঁ, তবে… 
  
তবে র্ক? 
  
ড্রাইভারটা খুে ভ়ে যেব়ে র্ ব়ের্িল। 
  
–যকন? 
  
–ও িযার্রবক র্চনত। 
  
–তারের? 
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–যশবে কুলাবরর সােী ওবক োঁচাল। 
  
িিাৎ জানালার োইবর যথবক আমাবক যকউ ডাকবত ইতস্তুতিঃ যোয করল, যস তারের 
েলল–এখাবন যেশীেে থাকার র্ন়েম যনই। তাই… 
  
মার্টিন তা়োতার়্ে প্রশ্ন কবর েুর্লশ যকন ওবক সবন্দি করবি, আের্ন জাবনন? 
  
না। 
  
আমার মবন ি়ে মারাত্মক র্কিুর সবে যস জর়্েব়ে েব়ের্িল। 
  
আেনার অনুমান ি়েত সর্তয। 
  
 –আচ্ছা কাটিস েবল কাউবক যচবনন? 
  
–র্িক মবন ে়েবি না। 
  
ের্দ র্চনবত োবরন, যলাকর্ট েরচুলা েবর। 
  
–ও, যসই যলাকটার কথা র্জজ্ঞাসা করবিন? আচ্ছা, ওরা সোই র্মবল িযার্রবক খুন 
কবরর্ন যতা? আমার যতা ডাক্তারটাবকও সবন্দি ি়ে। আর যভবে র্ক িবে সেই যতা 
যশে। 
  
র্কন্তু আর্ম কাউবক িা়ের্ি না। 
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কী করবেন? 
  
–িযার্রর মৃতুযর প্রর্তবশায যনে। 
  
 আোর োইবর যথবক যমব়ের্টবক যকউ ডাকল। মার্টিনেবল–আর্ম চর্ল, আোর ি়েত 
আসবত িবত োবর। 
  
–একটু দাঁ়োন। – 
  
-র্কিু েলবেন। 
  
-িযাঁ। 
  
েলুন। 
  
 –আর্মও আেনার সবে োে। 
  
–ও আচ্ছা। কু়োশার মযয র্দব়ে দুজবন োশাোর্শ যিঁবট চবলবি। গুব়ো গুব়ো েরফ 
ে়েবি সমাবন। মার্টিবনর যেশ শীত করবি, মবন িল শরীরটাবক চাো করবত োরবল 
ভাল িত। র্কন্তু, মবনর ো অেস্থা তাবত যকান ক্লাবে যেবত ইচ্ছা করবি না। অ তযা 
একটা র্স াবরট যরাল মার্টিন, আন্নাবকও র্দবল আন্না যন়ে না। মার্টিবনর মাথা়ে নানা 
কথা ঘুরোক খাবচ্ছ। সেই েনু্ধবক র্ঘবর, তবে একটা েযাোর তার আশ্চেি লা বি 
আন্নারকথা িযার্র তাবক জানা়ের্ন। জানাবল তার সবে রর্সকতা করবত োরত।োরত-
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র্েব়ে কবরি র্নশ্চ়েই, যকমন যদখবত?সাাংঘার্তক সুন্দরী!অর্ভবনিীেখন। আব  েলত–
আলাে না কর্রব়ে দাও একটা ফবটা যতা োিাও, যদবখ চেু সাথিক কর্র। তারের উইক 
এবন্ড যেজার র্ট্রবে যকাথা়ে োচ্ছ? আব  যথবক ির্নমুবনর জা়ে া র্িক আবি যতা! 
  
মার্টিন চাো দীঘিশ্বাস িাব়ে একটা। 
  
–র্মিঃ মার্টিন র্কিু ভােবিন? 
  
সর্ম্বৎ র্ফবর যেব়ে লর্িত িব়ে েব়ে, েবল র্কিু েলর্িবলন? 
  
েলর্ি, র্ক ভােবিন? 
  
 –যতমন র্কিু না। 
  
আমার মন র্কন্তু অনয কথা েলবি। 
  
–র্ক কথা? 
  
েলে? 
  
র্নশ্চ়েই। 
  
–আের্ন র্কিু লুবকাোর যচিা করবিন? 
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 –আর্ম? আেনাবক লুবকাে? 
  
আমার যতা তাই মবন িবচ্ছ। 
  
–তািবল সর্তয কথা ের্ল। 
  
েলবেন বে র্ক? 
  
–র্কিু মবন করবেন না যত? 
  
না,না, মবন করার র্ক আবি!তািা়ো আের্ন আমা়ে এমন র্কিুঅসের্তজনক কথা 
েলবেন না র্নশ্চ়েই? র্েবশে কবর েখন িযার্রর েনু্ধ র্িবলন। 
  
–আসবল, আেনার সবে িযার্রর যে ের্রচ়ে আবি যসটা আমা়ে আবদৌ জানা়ে র্ন ও। 
  
ও। 
  
–অথচ সে কথা েলত ও, আমা়ে র্কিু লুবকাত না। 
  
–জানান উর্চত র্িল। তবে একটা কথা েলবত োর্র। 
  
–র্ক? 
  
–আের্ন েখন িযার্রর েনু্ধ তখন আজ যথবক আমার েনু্ধ। 
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মার্টিন খুশী িব়ে েবল-র্মস্ র্স্মড! 
  
–িযাঁ র্মিঃ মার্টিন। 
  
–আেনাবক অবনক যনযোদ। 
  
নানা এবত যনযোবদর র্ক আবি। আর িযার্রর েনু্ধ েখন র্নশ্চ়েই ওর মত ভাল। তাই 
এত কথা আেনাবক েললাম। আসবল…। 
  
–থামবলন যকন? েলুন। 
  
–আসবল েড্ড একা িব়ে েব়ের্ি। র্নিঃসেতা কাটাবত আেনার সবে োর্চ্ছ। ঘবরর মবযয 
দম েন্ধ িব়ে আসবি। একা থাকবল িযার্র যেন সামবন এবস দাঁ়ো়ে, ওর র্নিঃশ্বাবসর 
যিাঁ়ো়ে আমার ো বলর মত অেস্থা ি়ে। সিয করবত োর্র না। মবন ি়ে সর্তযই ো ল 
িব়ে োে। 
  
-না, না ও কথা েলবেন না। 
  
েলবত যতা চাই না। র্কন্তু, না েবলও থাকবত োরর্ি না। ওবক যোো ো়ে না। 
  
আন্না ের্দ এ মুিূবতি কাঁদবত োরত তািবল িাল্কা িত। কাঁদবত োরবি না েবল আরও 
গুমবর রব়েবি, মার্টিন ভাবে। 
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–আসবল ও র্িল আমার একমাি অেলম্বন। র্স াবরটটা র্েস্বাদ লা বি এোর মার্টিবনর, 
িুঁব়ে যফবল যদ়ে। দুজবন র্েেণ্ণ ও ভারাক্রান্ত মবন োশাোর্শ চলবত থাবক। অবনকেে 
চুে কবর থাকার ের মার্টিন েবল–একটা কথা র্জজ্ঞাসা করে ভাের্িলাম। 
  
–র্ক কথা? আন্না যেন স্বর্স্ত যেল। এতেে চুে কবর যথবক র্ভতবর যেন িাঁর্েব়ে 
উবির্িল। 
  
না, র্জজ্ঞাসা করা উর্চত িবে না। ি়েবতা আের্ন…। 
  
–আর্ম র্ক? 
  
দুিঃখ োবেন। 
  
 করুন িার্স যিবস েলল-দুিঃখ? 
  
-িযাঁ। 
  
নতুন কবর র্ক দুিঃখ যদবেন। ো োোর যতা যেব়ের্ি, এখন যকান র্কিুবতই র্কিু ি়ে না, 
সিয িব়ে য বি। েলুন, র্ক েলবেন? 
  
ইতস্ততিঃ কবর েবল মার্টিন–আের্ন র্ক িযার্রবক আব  থাকবতই র্চনবতন? 
  
আন্না ের্দ যচবন তািবল িযার্রর সম্ববন্ধ অবনক খের ি়েত োও়ো োবে, ো তার কাবি 
অজানা। 
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অবনক কবি যেন উত্তর যদ়ে–না। 
  
–প্রথম ের্রচ়ে র্কভাবে িল? 
  
আন্না চলা থার্মব়ে েবল, আমাবদর প্রথম ের্রচ়ে? 
  
যমব়ের্টবক ও ভাবে দাঁ়োবত যদবখ মার্টিন কুর্ণ্ঠত ি়ে, মবন ভাবে না র্জজ্ঞাসা করবলই 
ভাল িত। ের্দ না জানবত চাইবত এখন, র্ক ের্ত িত। র্নবজর ওের র্নবজরই রা  ি়ে 
তার। সবে সবে েবল–ের্দ যকান আের্ত্ত না থাবক। কথাটা যেন যজাবলা িব়ে য বি এই 
যভবে আোর েলল–আমার যকৌতূিল আেনার দুিঃবখর কারে িব়ে দাঁ়োল। 
  
-না না, আের্ন এত সাংবকাচ করবেন না, আর্ম ওর েযাোবর সের্কিু আেনাবক েলবত 
চাই। আর…আোর েলবত শুরু কবর আন্না। 
  
–আর র্ক? 
  
–আেনার মবযয র্দব়ে ওবক নতুন কবর জানর্ি। 
  
িিাৎ এ কথা েলবিন যকন? 
  
 কথাটা মবন িল, তাই েললাম। আেনার ভব়ের র্কিু যনই। 
  
–আর্ম ভ়ে োইর্ন। মাবন আেনার কথাগুবলা র্িক…। 
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েুেবত োরবিন না, তাইবতা? 
  
–িযাঁ। 
  
 –আসবল আের্ন যতা ওর েনু্ধ, ওর েযাোবর অবনক কথা জানবত োরে। 
  
 –অেশযই োরবেন। 
  
 –যে কথা ির্চ্ছল, িযার্রর সবে আমার প্রথম আলাে ঐ যোবশফস্টাড র্থব়েটাবর। 
  
র্থব়েটাবর? 
  
–িযাঁ। 
  
–র্কন্তু… 
  
–র্কন্তু র্ক? 
  
–ওর র্সবনমা র্থব়েটাবরর প্রর্ত অনুরা  র্িল, তা যতা জানতাম না। 
  
–র্িল র্কনা েলবত োরে না। 
  
–তারের? 
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–যসর্দন যোযি়ে িুর্টর র্দন র্িল। তার্রখটা মবন আসবি না, ডা়েরী যদখবল জানা োবে। 
আমার ঘবর আবি। 
  
ডা়েরীবত সে র্কিু যলবখন যোযি়ে? 
  
–সে র্কিু ন়ে। 
  
–তবে? 
  
–মাবন স্মরেী়ে র্কিু ঘটনা আর র্ক! 
  
 –যসর্দন ওর আসাটা আেনার কাবি যসরকম র্কিু মবন িব়ের্িল। 
  
এখন নাও িবত োবর। 
  
এরের? 
  
–িা মবন েব়েবি, গুড ফ্রাইবড র্িল যসর্দন। 
  
 সবে অর্ভন়ে যশে িব়েবি। খুে ক্লান্ত লা াবত যোশাক না যিব়েই শুব়ে েব়ের্িলাম। 
ঘবর অল্প োও়োবরর আবলা জ্বলর্িল, দরজা যভজান। র্থব়েটাবরর একটা কাবজর যিবল 
এবস েলল-র্মস র্স্মড, ঘুর্মব়ে েব়েবিন নার্ক? 
  
আর্ম যচাখ না খুবলই সা়ো র্দলাম। 
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–আেনার সবে যদখা করবত চাইবিন একজন। 
  
–আমার সবে? 
  
–িযাঁ। উেবর র্নব়ে আসে? 
  
এর আব  যকানর্দন এবসর্িল? 
  
না। 
  
নাম র্জজ্ঞাসা কবরি? র্চর্ন্তত িব়ে েব়ে আন্না। 
  
কবরর্ি। 
  
 –র্ক নাম? 
  
–িযার্র লাইম। 
  
–ও নাবম কাউবক আর্ম র্চর্ন না। অনয কাউবক ডাকবি যদখ। শুনবত ভুল িব়েবি 
যতামার। 
  
–র্কন্তু র্নবজর কাবন শুবনর্ি। 
  
 –ভুল িব়েবি েলর্ি যতা। 
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 –ভুল। 
  
–িযাঁ। আন্না যেমন র্িল যসরকমই থাবক। 
  
 –আর্ম র্ ব়ে আর একোর র্জজ্ঞাসা করে? 
  
োও। 
  
একটু েবর যিবলর্ট র্ফবর এবস েলল িযাঁ, আেনাবকই ডাকবিন। 
  
–র্িক আবি র্নব়ে এস। 
  
 অ তযা র্েিানা যিব়ে উিবতই িল। একটু েবর িযার্র এল। কাবজর যিবলর্ট চবল যেবত 
ফুবলর যতা়ো আমার িাবত র্দব়ে যিবস েলল–আজবকর অর্ভনব়ের জনয যনযোদ। 
  
আনবন্দর সবে ফুলগুবলা র্নব়ে িযার্রবক যনযোদ জানাই। যখ়োল ি়ে ওবক েসবত ের্ল 
র্ন। যসাফা়ে েসবত ের্ল। 
  
আেনাবক র্েরক্ত করর্ি না যতা? 
  
 না না। আচ্ছা একটা কথা র্জজ্ঞাসা করে? –িযাঁ েলুন। 
  
একটা কথা খুে জানবত ইচ্ছা করবি। 
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–যকান কথা? 
  
 –আমার অর্ভন়ে ভাল যলব বি? 
  
যিবস মাথা নাব়ে িযার্র। 
  
-যনযোদ! 
  
 –আের্ন ক্লান্ত যজবনও আলাে করবত এলাম। 
  
 –র্কন্তু আমাবক যতা সোই অর্ভবনিী র্িসাবে কদর কবর না। 
  
–ওটা ো়োোর়্ে। ভাল অর্ভন়ে করবত না োরবল র্থব়েটার য াষ্ঠী র্ক আেনাবক েুেত? 
  
–একটু কর্ফর েযেস্থা কর্র। যকননা এখন মদ র্দবত োরে না। 
  
–ওসে র্কিু চাই না। আের্ন কথা েলুন তাবতই িবে। 
  
 –আর্ম ে়ে দবরর অর্ভবনিী যতা নই, যসজনয অন্তত একটু কর্ফ যিাক। 
  
–অেশয অস্বীকার করার উো়ে যনই যে আমার এখন একটু োনী়ে দরকার। 
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িযার্র কর্ফ যশে কবর অবটাগ্রাফ যনও়োর জনয ডা়েরী এর্ ব়ে যদ়ে আন্নার র্দবক। তাবক 
উঁচু আসবন েসাবত কৃতজ্ঞ িব়ে ওবি আন্না, তারের ক্রমশিঃ দুজবন দুজনার কািাকার্ি 
এবসবি। আনবন্দর মাবে িার্রব়ে য বি। 
  
র্নিঃশবব্দ মার্টিন ও আন্না যিঁবট চবলবি। তার র্নবজর ঘটনা েলা যশে। িাঁটবত িাঁটবত 
ট্রাম স্টবেবজ এবস দাঁর়্েব়েবি তারা। আন্না েবল-এোর ট্রাবম উিবত িবে। 
  
োবেন েই র্ক। 
  
আোর যদখা িবল খুশী িে। 
  
–আর্মও। 
  
 র্কিুটা ইতস্ততিঃ কবর আোর েবল একটা কথা েলার র্িল আেনাবক। 
  
-িযাঁ েলুন। এত সবঙ্কাবচর র্ক আবি। 
  
না র্িক সবঙ্কাচ ন়ে। তবে ের্দ অভ়ে যদন যতা ের্ল। 
  
 –মাবন অনুমর্ত? 
  
–িযাঁ। 
  
কথাটা খুে সাযারে েবল মবন িবচ্ছ না। 
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না যতমন র্কিু ন়ে। 
  
–তািবল অনুমর্ত চাইবিন যকন? 
  
–মাবন আেনাবক েলবত র্িক ভরসা োর্চ্ছ না। 
  
–তা কথাটা র্ক? 
  
–মাবন আর্ম েলর্িলাম… 
  
েলুন র্ক েলবেন। এত ইতস্ততিঃ করার র্কিু যনই। আর আর্ম যতা আব ই েবলর্ি, 
আের্ন িযার্রর েনু্ধ, কখবনা খারাে েযেিার করবত োবরন না আমার সাবথ। 
  
-যস যতা র্িকই। 
  
–তািবল এত র্দ্বযা যকন? 
  
আর্ম েলর্িলাম, আেনার ডা়েরীবত আজবকর কথাগুবলা র্লবখ রাখবেন? না। 
  
–র্লখবেন না? 
  
না। 
  
কারেটা ের্দ েবলন? 
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–িযার্র মারা োোর ের যথবক আর র্লর্খ না। এখন আমার যলখার র্ক আবি? র্নবজর 
জীেন র্নবজর কাবিই র্মথযা মবন িবচ্ছ। 
  
না-না, একথা েলবিন যকন? 
  
েলবত যতা চাই না, র্কন্তু চবল আবস। েত রাত ো়েবত থাবক তত িযার্র যেন সামবন 
এবস দাঁ়ো়ে, কথা েলবত চা়ে। আর্ম শুযু যোো দৃর্ি র্নব়ে তার্কব়ে থার্ক। র্কিু েলবত 
োর্র না। যস কী েন্ত্রো, েবল যোোন োবে না। আর্ম এবকোবর র্নিঃস্ব িব়ে য র্ি। 
  
র্কন্তু আেনার সামবন সমস্ত জীেন েব়ে আবি। এভাবে যভবি ে়েবল োঁচবকন র্ক কবর! 
  
–যস কথা ভােবত োরর্ি না। 
  
না ভােবল যতা চলবে না। 
  
আর্ম সে র্কিু ভুবল যেবত চাই। 
  
–মানুে যতা তা োবর না। তার চার্িদা অবনক। 
  
চার্িদা? 
  
–িযাঁ। 
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করুে মুখ কবর েবল আন্না–এখন আর চার্িদা েবল র্কিু যনই, সে ফুর্রব়ে য বি। 
  
এখন মন উতলা, তাই এরকম মবন িবচ্ছ। একর্দন যদখবেন…। 
  
মার্টিনবক থার্মব়ে যদ়ে আমা, আর এসে আবলাচনা তার ভাল লা বি না। মবন িল 
মার্টিন তার কথা়ে র্কিু মবন করবত োবর। র্কন্তু র্ক করবে? তার মবনর কথা যসই 
জাবন। 
  
ট্রাম এবস ে়েবত র্েদা়ে র্নব়ে চবল ো়ে আন্না। 
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২. জপশ়াদ়ারী জ ়ালযন্দ়া 
০৬. 
  
যেশাদারী য াব়েন্দার যথবক শবখর য াব়েন্দাবদর সুর্েযা অবনক যেশী। কাবজর যকান 
যরাোঁযা র্ন়েম থাবক না। সর্তয েলবত র্ক, মার্টিন একর্দবন ো কবরর্িল, আমার যলাক 
িবল যসই কাজ করবত দুর্দন লা ত। সেবচব়ে ে়ে সুর্েবয যস িযার্রর েনু্ধ তাই সরাসর্র 
র্ভতবর যেবত োরর্িল। আমাবদর েবে তা সম্ভে ন়ে। 
  
মার্টিন এোর ডািঃ উইস্কবলাবরর সবে যদখা করবত চবলবি। িযার্র লাইবমর েনু্ধ েবল 
কাডি োর্িব়ে ডাক্তাবরর বেিকখানা়ে েবস আবি। ঘবর েুরবনা র্দবনর র্জর্নবে ভর্তি। 
যদও়োবল অবনকগুবলা ক্রশ যোলান, মবন ি়ে সপ্তদশ শতাব্দীর কাবির ও আইভর্রর 
েুরবনা মূর্তিগুবলা চারর্দবক ি়োন। ে়ে ে়ে উঁচু যচ়োরও রব়েবি। .. 
  
ডািঃ উইস্কবলাবরর যিাটখাট যচিারা, যোশাক চটকদার,  াব়ে কাবলা যকাট উঁচু কলার, 
যঘাট য াঁফ। মার্টিবনর র্দবক তার্কব়ে র্জজ্ঞাসা করল–আের্ন র্মিঃ মার্টিন? িযার্রর েনু্ধ? 
  
িযাঁ। তা আেনার সাংগ্রিশালাটা যতা ভারী চমৎকার। 
  
আেনার আসার কারে, অর্ম রু ী ের্সব়ে এবসর্িবলা। 
  
মার্টিন লিা যেব়ে েবল েক্তেয সাংবেবেই যেশ করে। আমরা দুজবনই যতা িযার্রর েনু্ধ 
র্িলাম, তাই না। 
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–আমরা েলবত র্ক আমাবকও যোোবচ্ছন? 
  
–িযাঁ। 
  
োদ র্দবত োবরন। 
  
–যকন? 
  
–আর্ম তার র্চর্কৎসক র্িলাম মাি। 
  
–োক্, িযার্র আমা়ে এখাবন যডবকর্িল তাবক র্ক একটা েযাোবর সািােয করবত। র্কন্তু, 
এবস যদর্খ সে যশে। 
  
-সর্তয েযাোরটা ে়ে দুিঃবখর। 
  
 –আর্ম সমস্ত ঘটনাটা জানবত চাইর্ি। 
  
–আেনাবক জানাোর মত র্কিু যনই। 
  
–র্কিুই যনই? 
  
না। 
  
—অবনক আশা র্নব়ে এবসর্িলাম আেনার কাবি। 
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–আর্ম যেটুকু জার্ন েলর্ি।  ার়্ে চাো যদও়োর ের র্ ব়ে যদর্খ িযার্র মৃত। 
  
–আচ্ছা, ঐ ঘটনার ের র্ক জ্ঞান থাকা সম্ভে? 
  
–র্কিু সমব়ের জনয থাকবলও থাকবত োবর। 
  
–আের্ন র্ক র্নর্শ্চত, এটা র্নিক দুঘিটনা? 
  
যদও়োল যথবক একটা ক্রশ তুবল র্নব়ে ডাক্তার েবল–আর্ম যসখাবন র্িলাম না। আর 
আমার কাজ মৃতুয র্ক কারবে ঘবটর্িল তার ওের সীমােি। এবত অসবন্তাবের র্ক যকান 
কারে আবি? 
  
েুর্লশ িযার্রবক োবজ েযাোবর জর়্েব়ের্িল। আমার মবন ি়ে এটা খুন ন়েত আত্মিতযা। 
  
এ েযাোবর যকান মতামত যনই। 
  
–আের্ন কুলার েবল কাউবক যচবনন? 
  
না র্িক মবন করবত োরর্ি না। 
  
–িযার্রর মৃতুযর সম়ে যস র্কন্তু ওখাবন র্িল। 
  
–তািবল র্নশ্চ়েই যদবখর্ি। আচ্ছা মাথা়ে র্ক েরচুলা আবি? 
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না, আের্ন কাটিবসর সবে ভুল করবিন। 
  
–যসখাবন র্কন্তু আরও একজন র্িল। 
  
–আের্ন র্ক অবনকর্দন িযার্রর র্চর্কৎসা করর্িবলন? 
  
িযাঁ। 
  
কতর্দন িবে? 
  
–তা প্রা়ে েির খাবনক। 
  
আর আেনার সম়ে নি করে না। আেনার সবে ের্রর্চত িব়ে ভালই লা বি, তািবল 
চর্ল। 
  
. 
  
০৭. 
  
অনুসন্ধান েবেির এত র্েেৃর্তর মবযয মার্টিন, যকান সবন্দিজনক র্কিু ো়ের্ন। ডাক্তাবরর 
োর়্ে যথবক যের্রব়ে িিাৎ র্ক যখ়োল িল িযার্রর ফ্ল্যাবট য ল। যসই প্রর্তবেশীর সবে 
কথা েলা খুেই দরকার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইলেলেনথ আওয়ার । জেমস জেডলে জেে  

89 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

এক সম়ে িযার্রর োবশর ফ্ল্যাবট িার্জর ি়ে যস। যেল র্টেবত যলাকর্ট যের্রব়ে আবস, 
মার্টিনবক যদবখ র্চনবত োবর। ইর্তমবযয যলাকর্টর েীও এবসবি। তাবক েলল–এ 
েুর্লবশর যলাক ন়ে, র্েশ্বাস কর, িযার্রর েনু্ধ, কর্দন আব  এবসর্িল। 
  
ভদ্রমর্িলা যকান জোে র্দল না, মবন ি়ে অর্েশ্বাস করল, একোর স্বামীর র্দবক একোর 
মার্টিবনর র্দবক তার্কব়ে চবল য ল। যলাকর্ট এোর েলল–আর্ম যসর্দন দুঘিটনাটা 
যদবখর্ি। 
  
–আের্ন র্ক কবর েুেবলন ওটা দুঘিটনা র্িল? 
  
একটা কারে আবি। 
  
 –যসটাই যতা জানবত চাই। 
  
মার্টিনবক ফ্ল্যাবটর র্ভতবর র্নব়ে র্ ব়ে ের্সব়ে র্স াবরট র্দব়ে যলাকর্ট আোর শুরু করল। 
  
িিাৎ  ার়্ের যিক কোর শব্দ িবত জানালার কাবি র্ ব়ে যদর্খ, িযার্রবক যরাযর্র কবর 
োর়্ের মবযয র্নব়ে আসবি। 
  
আের্ন র্ক এ েযাোবর সােী র্দব়েবিন? 
  
না। 
  
–যকন? 
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–েুর্লবশ জ়োবত চাই না। তািা়ো….। 
  
–র্ক? 
  
 –আর্ম যতা সেটা জার্ন না। 
  
–আচ্ছা দুঘিটনার ের র্ক মবন ির্চ্ছল ও খুে কি োবচ্ছ? 
  
না যতা। 
  
 –এ কথা যকন েলবিন। 
  
কারে ও সবে সবে মারা য বি। 
  
–আের্ন র্ক ডাক্তার? 
  
না। 
  
–তািবল র্ক কবর েুেবলন? 
  
–আর্ম লাশ ঘবরর যিড ক্লাকি। তাই জানালা র্দব়ে তার্কব়েই েুবের্ি, ও যেঁবচ যনই। 
  
-র্কন্তু অবনবক েবলবি যে িযার্র সবে সবে মারা ো়ের্ন। 
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মৃতুযবক আমার মত যকউ যচবন না। আমার নাম যিরচক। আমার অর্ভজ্ঞতার কথা 
আবশোবশর যলাবকবদর র্জজ্ঞাসা কবর যদখবত োবরন। 
  
না না, আর্ম অস্বীকার করর্ি না। তবে খের যেব়ের্ি িযার্র ডাক্তার আসার আব ই মারা 
য বি। 
  
যজার র্দব়ে েবল যিরচক–না। সবে সবেই মারা য বি। 
  
–তবে র্মিঃ যিরচক আেনার যকাবটি সােী যদও়ো উর্চত র্িল। 
  
–র্কন্তু র্মিঃ মার্টিন েুর্লবশর েযাোবর সকবলর সােযান িও়ো উর্চত। ইচ্ছাকৃতভাবে যক 
েুর্লবশর কাবি ো়ে, তািা়ো আর্ম যতা প্রতযেদশিী নই। 
  
আর যক যক র্িল? 
  
–র্তনজনবক যদবখর্ি িযার্রর যদি েব়ে আনবত। 
  
 –িযাঁ জার্ন। তাবদর মবযয ড্রাইভার র্িল। 
  
–না। ড্রাইভার  ার়্ে যথবক নাবমর্ন,  ার়্েবতই েবসর্িল। 
  
 কথাটা শুবন মার্টিন চমবক ওবি, েবল–যসই যলাকগুবলার একটু েেিনা র্দবত োবরন? 
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যিরচক জানা়ে, এই ঘটনার সবে োবত না জর়্েব়ে েব়ে তাই জানালা েবর েন্ধ কবর 
র্দব়ের্িল। এোং যস সােী র্দবত রাজী ন়ে। 
  
মার্টিন র্চর্ন্তত িব়ে েব়ে। এটা যে একটা খুন যস র্েেব়ে র্নর্শ্চত, অথচ এরা যকউই 
িযার্রর মৃতুযর সর্িক সম়ে জানাবত োরল না। এখন েেিন্ত যে দুজন েনু্ধর সন্ধান োও়ো 
য বি োরা টাকা ও যদবশ যফরার র্টর্কট র্দবত যচব়েবি। তািবল তৃতী়ে েযর্ক্তর্ট যক? 
  
যেশ র্কিুেে ের আোর যিচকবক র্জজ্ঞাসা কবর আের্ন র্ক িযার্রবক ফ্ল্যাট যথবক যের 
িবত যদবখবিন? 
  
না। 
  
–যকান রকম র্চৎকার যচঁচাবমর্চ। 
  
না, শুযু যিক কোর শব্দ। 
  
মার্টিন মবন মবন র্সিাবন্ত এল: কাটিস,কুলার ও ড্রাইভার িা়ো জানা োবেনা িযার্র খুন 
িব়ের্িল র্ক না। 
  
–িযার্রর ফ্ল্যাবটর চার্ে কার কাবি থাবক? 
  
–আমার কাবি। 
  
 –একোর ফ্ল্যাটটা যদখবত োর্র? 
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–র্নশ্চ়েই। 
  
এরের েীবক যডবক চার্েটা আনবত েবল। যোো ো়ে ভদ্রমর্িলা খুশী ন়ে। িযার্রর 
ফ্ল্যাটটা যখালা িবল যদখা ো়ে বেিকখানা ঘরটা যিাট, ঘবর টার্কিস র্স াবরবটর  ন্ধ যেন 
এখনও ভাসবি। যশাোর ঘবর র্নভাজ র্েিানা। সের্কিু ের্রষ্কার ের্রচ্ছন্ন। যদবখ যেন 
মবন ি়ে িযার্র যেন কর্দন। আব ও এখাবন র্িল। 
  
মার্টিন েবল উিল–িযার্রর রুর্চ যোয আবি। ের্রষ্কারও েবট। 
  
–র্ক যভবে েলবলন? 
  
ফ্ল্যাটটা এত ের্রষ্কার তাই। 
  
ইলবক সমস্ত র্কিু কবরবি। আসবল িযার্র যতা য ািাল ন়ে। 
  
ঘবর র্ক যতমন যকান কা জেি র্িল? 
  
 –এক েনু্ধ এবস ওর র্িফবকস আর কা জ যফলার েুর়্েটা র্নব়ে য বি। 
  
েনু্ধ র্নব়ে য বি? 
  
–িযাঁ। 
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–যক যস েনু্ধ? 
  
–ঐ যে েরচুলা েরা যলাকটা। 
  
–র্িক মবন আবি যতা? 
  
 –িযাঁ। । 
  
এখন স্পি েুেবত োরর্ি আর্ম, িযার্রবক খুন করা িব়েবি। 
  
–খুন? 
  
–িযাঁ। 
  
 িিাৎ যিরচক েবল–এসে অথিিীন কথা েলবেন জানবল, এখাবন আেনাবক আনতাম 
না। 
  
আের্ন আমা়ে অেমান করুন আর োই করুন, আেনার সােী কাবজ লা ত। 
  
—আমার আর র্কিু েলার যনই। 
  
–যনই? 
  
–না, আর্ম র্কিুই যদর্খর্ন। আের্ন এোর আসুন। 
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েবলই যসাজা দরজার র্দবক এর্ ব়ে য ল যিরচক। মার্টিনবক চবল োোর আব  েবল–
এসে েযাোবর আমা়ে র্কন্তু র্কিুবতই জ়োবেন না। 
  
েবর যদখা োবে। 
  
–ও কাজ করবেন না। 
  
দ়ো কবর েযাোরটা যোোর যচিা করুন। 
  
আমার ো যোোর তা েুবে য র্ি। 
  
–যোবেনর্ন, তািবল এত কবর েলতাম না। 
  
–আের্ন আমা়ে েমা করুন। 
  
—র্মিঃ যিরচক! 
  
েললাম যতা। 
  
–আের্ন চান না সতয প্রকাশ যিাক। 
  
–অসতয র্কিু থাকবল যতা প্রকাশ িবে। আেনাবক যতা আব ই েবলর্ি ওটা র্নিক 
দুঘিটনা তেু যজদ করবিন। তাই আর আমার আগ্রি যনই। 
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–আমার আবি। 
  
 –তাবত আর্ম োযা র্দর্চ্ছ না। 
  
–মুবখ েলবিন র্কন্তু সািােয করবত চাইবিন না। 
  
আর্ম এোর যের িে। 
  
–অথিাৎ, আমা়ে যেবত েলবিন? 
  
—িযাঁ। 
  
র্িক আবি চর্ল, আোর যদখা িবে। 
  
না যদখা িবলই খুশী িে। 
  
–র্কন্তু যসটা যে আমার অখুশীর কারে িবে। 
  
চর্ল। 
  
মার্টিন যিাবটবল র্ফরবত একজন কমিচারী একটা র্চর্ি র্দল। মার্টিন ঘুবর তাকা়ে র্চর্ি? 
  
–িযাঁ। 
  
–যক র্দব়ে য বি? 
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 –যদর্খর্ন। 
  
–তবে যকাথা়ে যেবলন? 
  
 –যলটার েবি েব়ের্িল। 
  
র্চর্ি খুবল যদবখ ক্রার্েবনর যলখা। তাবত আবি েরেতিী অনুষ্ঠানসূচী র্নব়ে আবলাচনা িবে 
আর মার্টিবনর সোবন আ ামী সপ্তাবি একটা ককবটল োর্টির আব়োজন িবচ্ছ। এোং 
আজবকর অনুষ্ঠাবন যস র্নশ্চ়েই িার্জর থাকবে। তাই র্িক আটটা েবনবরাবত  ার়্ে 
আসবে যিাবটবল মার্টিনবক র্নব়ে যেবত। 
  
র্চর্িটা েব়ে এ েযাোবর যকান আগ্রি না যদর্খব়ে র্েশ্রাম র্নবত য ল মার্টিন। 
  
. 
  
০৮. 
  
 কুলাবরর সাবথ যদখা করবে েবল তার ফ্ল্যাবট মার্টিন যেৌঁিাল োঁচটার সম়ে। এই 
এলাকাটা আবমর্রকার অঞ্চবলর মবযয েব়ে। ফ্ল্যাবটর র্নবচই একটা আইসক্রীবমর 
যদাকান। যলাকও আবি। কুলাবরর ফ্ল্াবট র্ ব়ে যেল োজাল মার্টিন। কুলার দরজা খুবল 
অভযথিনা জার্নব়ে েবল–িযার্রর েখন েনু্ধ তখন আমার েনু্ধ। তািা়ো আেনাবক আর্ম 
র্চর্ন। 
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মার্টিন অোক, েবল–আমা়ে যচবনন? 
  
-িযাঁ। 
  
–িযার্রর কাবি শুবনবিন যোযি়ে? 
  
না। 
  
–তািবল? 
  
–আর্ম ের্শ্চমী নবভবলর খুে ভক্ত। েুেবতই োরবিন। 
  
অনয সম়ে িবল খুশী িত মার্টিন র্কন্তু এখন যতমন খুশী িল না। সের্কিু যকমন োবজ 
লা বি। আসবল িযার্রর মৃতুযবক যসর্িক মানবত োরবিনা। তেুও েলল–আের্ন 
আমারনবভল েব়েবিন শুবন সুখী িলাম। 
  
-না, না ওকথা েলবেন না। 
  
–সর্তয কথা েলবল তাই দাঁ়ো়ে। 
  
–আমাবক একজন সমেদার োিক ভােবেন না। 
  
 –আেনাবক একটা কথা র্জজ্ঞাসা করে? 
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েলুন। 
  
–িযার্রর মৃতুযর সম়ে আের্ন যতা ওখাবন র্িবলন? 
  
-ও যস র্ক মমিার্ন্তক দৃশয! আর ভাব যর র্ক র্নষু্ঠর ের্রিাস যদখুন যস সম়ে আর্ম িযার্রর 
: কাবিই োর্চ্ছলাম। 
  
–র্ক কবর ঘটল ঘটনাটা। 
  
–িযার্র আমাবক যদখবত যেব়ে যদৌব়ে রাস্তা োর িবত ো়ে, তখনই একটা  ার়্ে িুবট 
এবস যাক্কা মাবর। 
  
– ার়্ের ড্রাইভার যিক কবের্ন? 
  
কবের্িল, র্কন্তু ততেবে সে যশে। 
  
এোর একটু োনী়ে যনও়ো োক। িযার্রর এই সে কথা ভােবল এর আশ্র়ে যনও়ো িা়ো 
উো়ে থাবক না। 
  
–র্দবত োবরন। আচ্ছা র্মিঃ কুলার ড্রাইভার িা়ো  ার়্েবত আর যকউ র্িল? 
  
গ্লাবস চুমুক র্দবত র্ ব়েও যথবম ো়ে যস। মার্টিবনর র্দবক তার্কব়ে েবল–যকান যলাকটার 
কথা েলবিন? 
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–আর্ম শুবনর্ি আর যকউ র্িল। 
  
–আর্ম জার্ন না। 
  
জাবনন না? 
  
না। এসে যকাবেবক শুবনবিন। 
  
একটু যথবম আোর েবল ইচ্ছা করবল েুর্লশ র্রবোটি যথবক যজবন র্নন। 
  
তা অেশয জানা ো়ে, তেু আেনার কাি যথবকই শুনবত চাইর্িলাম। 
  
–তখন আর্ম,কাটিসও ড্রাইভার িা়ো যকউ র্িলনা। আের্ন সম্ভেত ডাক্তাবরর কথা 
েলবিন? 
  
–আর্ম িযার্রর োবশর ফ্ল্যাবটর ভদ্রবলাবকর সবে কথা েবল যজবনর্ি, ড্রাইভার িা়ো 
আরও র্তনজন যলাক র্িল, এোং. 
  
মার্টিন ইবচ্ছ কবর মােেবথ যথবম ো়ে। তাবক রিসযটা খুঁবজ যের করবতই িবে। 
  
এোং র্ক? 
  
  তার মবযয ডাক্তার র্িল না। যলাকর্ট জানালা র্দব়ে সে যদবখবি। 
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–জানালা র্দব়ে যদবখবি? 
  
–িযাঁ। র্স্থর দৃর্িবত যস কুলারবক যদখবত থাবক। 
  
-যদখবত ভুলও িবত োবর। 
  
িবত োবর না, তা েলর্ি না। তবে…। 
  
–কী? একটু েযস্ত মবন ি়ে কুলারবক। 
  
ি়েত যদখবত তার ভুল ি়ের্ন। 
  
এোর আমার একটা কথার জোে যদবেন? 
  
–র্ক? 
  
–যস র্ক যকাবটি সােী র্দব়ের্িল? 
  
না। 
  
-যকন? 
  
–েুর্লবশ র্নবজবক জ়োবত চা়ের্ন তাই। 
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–ভালকবর যদখবল যতা সােী যদবে।আের্ন য বিন,োবিাকমন ়ো র্কিু একটা েবল 
র্দব়েবি। 
  
মন ়ো? 
  
–িযাঁ। আের্ন এসে ইওবরােী়োনগুবলাবক যকানর্দন সুনা র্রক কবর তুলবত োরবেন 
না। 
  
–এ কথা যকন েলবিন? 
  
ওর যকাবটি সােী যদও়ো উর্চত র্িল। 
  
–িযাঁ এ েযাোবর আর্মও একমত। 
  
দুঘিটনার ের র্রবোটি নানাভাবে িবত োবর। তবে সেগুবলাই প্রমাবের অবেো রাবখ। 
মার্টিবনর র্দবক একটু েঁুবক েবল–ও আর র্ক যদবখবি!  লার স্ববর অস্বাভার্েকতা। 
  
না আর র্কিু যদবখর্ন, তবে িযার্রবক েখন োর়্ের র্দবক র্নব়ে আসা ির্চ্ছল তখন যস যে 
যেঁবচ যনই একথা েবলবি। 
  
ি়েত প্রসে েদলারার জনযই, কুলার েলল–প্রা়ে যচনাই েবলবি। 
  
মার্টিবনর র্দবক তার্কব়ে েলল–আর একটু মদ যদে আেনাবক? 
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না আর দরকার যনই। 
  
জাবনন িযার্রবক খুে ভালোসতাম। ওর প্রসে উিবলই খুে কি ি়ে। তাই দ়ো কবর 
আর র্কিু র্জবজ্ঞস করবেন না। 
  
–আর্ম আর একটা কথা র্জজ্ঞাসা কবরই চবল োে। 
  
–র্ক কথা। 
  
আন্না র্স্মডবক যচবনন? 
  
 –িযার্রর যপ্রর্মকা? 
  
–িযাঁ। 
  
–একোবরর জনয যদবখর্িলাম। ওর কা জেি আর্মই র্িক কবর র্দব়ের্িলাম। 
  
 েনু্ধর যপ্রর্মকার জনয উর্চত কতিেযই কবরবিন। তবে কারেটা ের্দ েবলন। 
  
–আসবল আন্না র্িল িাবের্র়োন, োো জামিার্ন। সে সম়ে রার্শ়োনবদর ভ়ে যেত। এমন 
সম়ে যটর্লবফান যেবজ ওবি। সর্র েবল কুলার উবি র্ ব়ে যফাবন র্কিু কথা েবল র্ফবর 
আবস। মার্টিন প্রশ্ন কবর–েুর্লশ িযার্রর েযাোবর যে কথা েবলবি যস সম্ববন্ধ র্কিু 
জাবনন? 
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আমার মবন ি়ে না যস রকম র্কিু থাকবত োবর। র্নবজর কতিেয সম্ববন্ধ ও খুে সজা  
র্িল। 
  
–র্কন্তু েুর্লশ েবলবি ও এ েযাোবর জর়্েত র্িল। 
  
–যকান মন্তেয অোন্তর। 
  
মার্টিন আর যকান কথা না েবল র্েদা়ে র্নব়ে যের্রব়ে আবস। সোই এত সাংর্েপ্ত জোে 
র্দবচ্ছ যে র্দবশিারা অেস্থা, আোর দুঘিটনার সম়ে যস র্িল না। এরা সািােয না করবল 
খব়ের  াদা়ে িুঁচ যখাঁজার অেস্থা িবে। না, যে কবরই যিাক িতযাকারীবক খুঁবজ যেবতই 
িবে। 
  
. 
  
০৯. 
  
মার্টিন নদীর যার র্দব়ে যিঁবট চবলবি। রাত যেশ িব়েবি। অন্ধকাবর োর়্েগুবলাবক 
বদবতযর মত লা বি। র্কিুটা দূবর একটা র্মর্লটারী থানার কাবি চারজন র্মর্লটারী 
একটা জীবে উিবি। 
  
কুলাবরর কাবি মদ খাও়োর ের তার নারী সবের দরকার িব়ে েব়েবি। মবন ে়েবি 
র্ে ত সমব়ের আমস্টারডাম ও েযার্রবসর নারীসবের কথা। মার্টিন র্নবজবক সাংেত কবর 

http://www.bengaliebook.com/


ইলেলেনথ আওয়ার । জেমস জেডলে জেে  

105 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

আমার োর়্ের র্দবক ো ো়ো়ে। রাস্তা়ে র্েজ্ঞােবন যদবখবি আজ যোবসফস্টাবড যকান 
নাটক যনই। তার মাবন। যের্রব়ে না য বল আন্নাবক োও়ো োবে। 
  
তার ফ্ল্যাবট র্ ব়ে যেল োজা়ে মার্টিন। এখবনা মবদর যনশা কাবটর্ন মাথা র্েমর্েম 
করবি। আন্না দরজা খুলবত মার্টিন র্মবথয কথা েবল–আর্ম এর্দক র্দব়ে োর্চ্ছলাম, 
আেনার ফ্ল্যাবটর দরজা যখালা যদবখ চবল এলাম। 
  
–যকাথা়ে োর্চ্ছবলন? এবতা শিবরর যশে প্রান্ত। 
  
একটুও র্েচর্লত না িব়ে েবলকুলাবরর োর়্েবত একটু যেশী র্ড্রঙ্ক কবর যফবলর্ি তাই 
রাস্তা়ে ঘুরর্িলাম। 
  
মার্টিনবক ঘবর ের্সব়ে আন্না জানা়ে চা িা়ো এখন আর অনয োনী়ে যস খাও়োবত 
োরবে না। 
  
মার্টিন েবল–না,না আের্ন র্েিত িবেননা। যটর্েবল রাখা একটা েই যদবখকুণ্ঠার সবে 
আোর েলল-িিাৎ এবস র্েরক্ত করলাম না যতা? 
  
-না, না। 
  
–আর্ম এখাবন র্কিুেবের জনয েসবত োর্র? 
  
–িযাঁ র্নশ্চ়েই। একটু চুেকবর আোর েবল আেনার যেল োজান শুবন আজ োরোর 
িযার্রর কথা মবন ে়েবি, এমর্ন কবরই যস আমার কাবি আসত। 
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আন্না মবন মবন িযার্রর উের্স্থর্ত যটর োবচ্ছ, তাই কখন মার্টিবনর র্দবক এর্ ব়ে য বি 
র্নবজই জাবন না। মার্টিনও ইর্তমবযয িাণ্ডা িাও়ো আসবি েবল জানলার েদিা যফলবত 
য র্িল, যস যটর ো়ে যমব়ের্টর িাত তার িাবতর মবযয। মার্টিন যিবস েবল–এ সম়ে 
িযার্র র্ক করত? 
  
সিসা  ম্ভীর িব়ে েবল আন্না–েুরবনা  ান র্নব়ে যস থাকত।ওগুবলাই ওবক যপ্ররো 
যজা াত। 
  
মার্টিন ভাবে র্ক কবর তাবক খুশী করা ো়ে। েুরবনা একটা  ান, িযার্রর খুে র্প্র়ে। যসটা 
মবন ে়েবতই র্শস র্দব়ে  াইবত থাবক। 
  
আন্না যেন শ্বাস েন্ধ কবর মার্টিবনর র্দবক তার্কব়ে থাবক। 
  
মার্টিন েবল–িযার্রর কথা যভবে আর র্ক করে! মা়ো কার্টব়ে র্চরর্দবনর মত চবল য ল। 
এলাম ওর সবে যদখা করবত, এবস শুনবত িল–িযার্র যনই। 
  
–তা আর্ম জার্ন, র্কন্তু আর্মও যতা মানুে। আমার একটা অেলম্বন দরকার। 
  
–তুর্মও একর্দন সের্কিু ভুবল োবে। 
  
ভুবল োে? 
  
 –িযাঁ। 
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–একথা েলবত োরবল? 
  
–এটাই যতা র্ন়েম। তার েযর্তক্রম িবে র্ক কবর? 
  
েযর্তক্রম িবতই িবে আমা়ে িযার্রর জনয। 
  
 –িবল ভাল। র্কন্তু… 
  
 –র্কন্তু র্ক? 
  
একর্দন সে ভুবল র্ ব়ে আোর যপ্রবম ে়েবে। আ়ো যচঁর্চব়ে েবল–যপ্রবম ে়েে? আর্ম? 
যতামার কথা র্কিুবতই মানবত োরর্ি না। আর্ম এসে চাই না। 
  
মার্টিন সবর আবস জানলার কাি যথবক। র্ডভাবন এবস েবস। অনযসে প্রসে এর়্েব়ে  ত 
দুর্দবনর কথা যশানা়ে আন্নাবক। সে যশানার ের আন্না েবল কাটিস, কুলার দুজবনই 
র্মবথয কথা েবলবি। 
  
–সম্ভেতিঃ এরা তৃতী়ে েনু্ধর অসুর্েবয যমটাবত চাইবিনা।তবে যস যরা ে়েবল এরাও 
যরিাই োবে না। আর আমা়ে যতা তা়োবত োরবল োঁবচ। এখন আর্ম র্ক করে? োে 
আর একোর যিরচবকর কাবি। 
  
–তাই চবলা। 
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–তুর্মও োবে? 
  
 –িযাঁ। আমার মবন ি়ে যিরচক ও তার েী আমা়ে সরাসর্র না েলবে না। 
  
িাণ্ডা িাও়ো আর গুঁর়্ে গুঁর়্ে েরবফর মবযয র্দব়ে তারা রওনা ি়ে যিরচবকর োর়্ের 
উবেবশয। 
  
আন্না র্জজ্ঞাসা কবর যিরচবকর ফ্ল্যাটটা র্ক খুে দূবর? 
  
-না খুে যেশী দূবর ন়ে। 
  
অের োবর তার্কব়ে যদবখ র্কিু যলাক। র্কিুটা এর্ ব়ে যদবখ মার্টিন র্চৎকার কবর েবল–
আবর! যিরচবকর োর়্ের তলা়ে যতাক যকন? 
  
–ও এটাই যিরচবকর োর়্ে? 
  
–িযাঁ। র্কন্তু যলাক যকন? যকান র্মর্িল নার্ক? 
  
 আন্না িিাৎ রাস্তা়ে দাঁর়্েব়ে েব়ে েবল তুর্ম যিরচবকর কথা আর কাবক েবলি? 
  
কব়েকজনবক েবলর্ি। 
  
কারা? 
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তুর্ম আর কুলার। 
  
আমার মবন ি়ে…। চবলা র্ফবর োই। 
  
–যকন? একটা জরুরী কাবজ এবসর্ি। 
  
–তুর্ম োবে না? 
  
না। তািা়ো ওর োর়্ের কাবি এত যলাক, তুর্মই েল েযাোরটা না যদবখ োও়ো ো়ে। 
  
 –তািবল আর্ম চবল োর্চ্ছ? 
  
–তুর্ম চবল োবর? 
  
–িযাঁ। 
  
র্কন্তু একটু আব ই যতা আসবত চাইর্িবল। 
  
–তা অস্বীকার করর্ি না। 
  
–তািবল? 
  
ওখাবন যলাক জ়ে িব়েবি যকন? 
  
–যসটাই যতা জানবত চাইর্ি। 
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 র্ভ়ে আমার ভাল লাব  না। 
  
 –যস কী। তুর্ম যতা অর্ভন়ে কর। 
  
–যসটা আলাদা েযাোর। 
  
মার্টিন এোর একাই এর্ ব়ে ো়ে। একজন েবল ওবি–আের্নও র্ক েুর্লবশর যলাক? 
  
না। 
  
েুর্লশ এখাবন যকন? 
  
তারা যতা আজ সারার্দন এ োর়্েবত ঢুকবি যের িবচ্ছ। 
  
—ও। আেনারা কার অবেো করবিন? 
  
–যলাকটাবক োইবর আনবল একোর যদখবত োই। 
  
কাবক? 
  
–যিরচকবক। 
  
মার্টিন ভাবে েুর্লশ যোযি়ে সােীর জনয এবসবি। প্রশ্ন কবর–যিরচক র্ক কবরবি? 
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জার্ন না। 
  
–তািবল েুর্লশ যকন? 
  
–যিরচক খুন িব়েবি না আত্মিতযা কবরবি তা যদখোর জনয। 
  
–যিরচক যনই! 
  
মার্টিন র্ের্স্মত ও িতাশা িব়ে ে়েল। তৃতী়ে েযর্ক্তর েযাোবর র্নশ্চ়েই যস র্কিু জানত 
তাই সর্রব়ে র্দল। তািবল? িযার্রর মৃতুয রিসয আ়োবলই রব়ে োবে? 
  
ইর্তমবযয একটা োচ্চা যিবল যসই ভদ্রবলাবকর জামা যবর টানবি আর েলবি োো 
ফ্রাঙ্কও কত কাঁদবি। 
  
–তুর্ম শুযু তাই যদখবল। 
  
না োো। েুর্লশ ওবদর র্জজ্ঞাসা করবি যসই র্েবদশীবক যদখবত যকমন? 
  
যিবলর্টর োো যিবস ওবি তারের েবল–েুর্লশ এটাবক খুন েবলই যবর যনবে, যকননা 
যিরচক র্নশ্চ়েই র্নবজর  লা ওভাবে কাটবে না। 
  
যিবলর্ট এোর মার্টিনবক ভাল কবর যদবখ েবল োো ঐ যলাকটাও যতা র্েবদশী। 
  
–আমার যিবল েলবি আের্ন র্েবদশী। 
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মার্টিন যকান জোে না র্দবলও অস্বর্স্ত যোয কবর। 
  
যলাকর্ট আোর েবল–েুর্লশনার্ক আেনাবক খুঁজবি। মার্টিন যকান উত্তর র্দলনা। এর 
মবযয েুর্লশ যিরচবকর োর়্ে যথবক যের্রব়ে এল। র্েিবনফ্রাঙ্ক ও ইলবক। মার্টিন ো 
ো়ো়ে চবল োোর জনয। যদবখ আন্না দাঁর়্েব়ে আবি। র্ ব়ে েবল–একটা খারাে খের 
আবি। 
  
–র্ক? খুন িব়েবি? 
  
িা। 
  
চল আমরা চবল োই। িাও়ো সুর্েবযর েবল মবন িবচ্ছ না। 
  
–তাই চল। 
  
 তারা তা়োতার়্ে যসখান যথবক চবল ো়ে। মার্টিন ভােবত থাবক যিরচক োেবলবিসে 
সর্তযই তািবল? আমাবক েবল–এোর তুর্ম োর়্ে োও। 
  
–তাই োর্চ্ছ। এর্ ব়ে যদবে না? 
  
–না। 
  
জরুরী কাজ আবি? 
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–আবি র্িকই, তবে জরুরী ন়ে। 
  
 –তািবল চবলা। 
  
 –যতামার ভাবলার জনযই েলর্ি, এখন যথবক আমা়ে এর়্েব়ে চলা উর্চত। 
  
 –যকন? তািা়ো যতামাবক যতা যকউ সবন্দি করবি না। 
  
–যক েবলবি?  তকাল যে যিরচবকর োর়্ে য র্িলাম যস সম্ববন্ধ েুর্লশ যখাঁজ র্নবচ্ছ। 
  
–তািবল েুর্লবশর কাবি োও, তাবত ভালই িবে। 
  
–র্ক ভাল িবে? ভাল র্কিু িবে না। িযার্র মারা যেবত সে যশে িব়ে য বি। 
  
আন্না চুে িব়ে ো়ে, িযার্রর নাম শুবন। র্কিুেে ের স্বাভার্েক িব়ে েবল–তািবল তুর্ম। 
সবন্দি মুক্ত িবত োরবত। 
  
–আর সবন্দি মুক্ত। ওবদর র্েশ্বাস কর্র না, মাথা়ে র্কিু যনই। নইবল িযার্রর কাঁবয যদাে 
চাো়ে। তািা়ো কযালাওবক মারবত য র্িলাম। সুতরাাং ওরা র্ক আমা়ে যিব়ে কথা 
েলবে? 
  
–তুর্ম র্েবদশী যতামার ওের আক্রমে করবত োবর না। 
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 –যস কথা যক যোোবে ওবদর। 
  
 –এটা অনযা়ে। 
  
নযা়ে অনযা়ে যক েুেবে েল। 
  
–তািবল আর েুর্লবশর কাবি র্ ব়ে কাজ যনই। 
  
 না য বল ি়েত র্ভব়েনা়ে থাকবত যদবে না। 
  
েলবলই িল। 
  
–তুর্ম র্েবদশী আর ওরা েুর্লশ। যতামার যথবক ওবদর েমতা যেশী। 
  
–যতামার যতা কা জেি র্িক আবি। 
  
–থাকবলই ো… 
  
–তািবল যতামার র্কিু করবত োরবে না। 
  
–তুর্ম ওবদর যচন না। ওরা আমা়ে রীর্তমত শার্সব়েবি। তবে… 
  
–তবে র্ক? 
  
–তবে না ঘাটাবল কুলার িা়ো যকউ যরবে না। 
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র্ক যভবে েলি? 
  
–মবন িল তাই েললাম। 
  
–যারো ভুল িবতও োবর। 
  
–তা োবর। এোর চর্ল িযাঁ। 
  
–আচ্ছা। ও, িযাঁ একটা কথা েলার র্িল। 
  
েল। 
  
 –যিরচক সামানয যজবনই খুন িব়েবি। 
  
–তা েলবত োর। 
  
–তুর্ম সােযাবন যথক। 
  
 –র্িকই েবলি। আচ্ছা র্ক কবর েলি যিরচক খুন িব়েবি? আত্মিতযাও িবত োবর। 
  
না। 
  
 –এতটা র্নর্শ্চত র্ক কবর িবল? 
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–তা েলবত োরে না, আমার কথাটা মবন যরখ। 
  
–রাখে। 
  
চর্ল। 
  
 মার্টিন যিাবটবলর র্দবক ো ো়ো়ে তার কাবন যেন আন্নার যশে কথাগুবলা যভবস 
যে়োবচ্ছ। রাস্তা জনিীন, েরফ েব়েই চবলবি। র্কিু শব্দ িবলই চমবক উিবি যস, মবন 
িবচ্ছ যকউ যেন তার র্েিু র্নব়েবি। ভাল়ে ভাল়ে যিাবটবল যেৌঁবি ঘবর যেবত োবে, যক 
যেন র্েিন যথবক ডাবক। র্েিবন তাকাবত যদবখ র্মিঃ র্স্মড;েবল কবনিল আেনাবক 
ডাকবি। .. 
  
মার্টিন েুেল যস োবমলা়ে েব়েবি। র্কিুেে ের োর্চ্ছ, েবল যিাবটল যথবক সবর ে়োর 
যচিা কবর। যের িবত োবে একটা যলাক েথ আটবক দাঁ়োল। কাবিই একটা  ার়্ে 
দাঁর়্েব়ে থাকবত যদবখ যস, যলাকটা কু্রি দৃর্িবত তার্কব়ে েবল–ঐ  ার়্েবত র্ ব়ে 
েসুন।মার্টিন র্নরুো়ে।  ার়্েবত েসবতই যজাবর চলবত শুরু কবর। মার্টিন ভ়ে যেব়ে 
র্চৎকার কবর–এত যজাবর চালাবচ্ছন যকন? যে যকান মুিূবতি র্েেদ ঘটবত োবর। 
  
আবদশ আবি–েবল ড্রাইভার যেমন চালার্চ্ছল যতমর্ন চালাবত থাবক। 
  
আোর র্চৎকার কবর মার্টিন–এত যজাবর চালাোর অথি র্ক? আমাবকও র্ক িযারীর মত 
খুন করার যচিা চলবি? 
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যকান উত্তর আবস না। 
  
–আর কতদূর র্নব়ে োবেন। 
  
তাও সে চুে। 
  
িিাৎ মার্টিবনর মবন িল তাবক যোযি়ে যগ্রফতার করা ি়ের্ন, িবল েুর্লশ থাকত। মবন 
ি়ে র্েেৃর্ত র্নব়ে যিব়ে যদবে। 
  
এক সম়ে  ার়্েটা থামল। ড্রাইভার এবস েলল–ঐ সামবনর োর়্েটা়ে যেবত িবে, আসুন। 
  
োর়্েবত ো র্দবত র্কিু আও়োজ কাবন আসবত মার্টিন েবল–যকাথা়ে র্নব়ে এবসবি 
আমা়ে ড্রাইভার জোে যদোর আব ই দরজা খুবল য ল। ঘবরর উজ্জ্বল আবলা়ে যচাখ 
যার্যব়ে য ল ওর। জার্েবনর  লা শুনবত যেল মার্টিন–আসুন আসুন র্মিঃ যডকস্টার। 
আমরা সোই র্চন্তা করর্িলাম এবকোবর না আসার যথবক যদরী কবর আসা ভাল। 
  
 মার্টিন যে়োরাবক যদখবত র্ ব়ে এক মর্িলাবক যদখবত যেল। তার দুর্দবক দুজন 
েুর্িদীপ্ত যচিারার েুেক আবস্ত কথা েলবি। সামবন যদও়োবলর র্দবক তার্কব়ে যদবখ 
একটা ে়ে োর্রোর্রক ির্ে টািান। িিাৎ র্েিন র্ফবর যদবখ দরজা েন্ধ। মার্টিনবক র্কিু 
ভাোর অেকাশ না র্দব়ে ক্রার্েন েবল কর্ফ যখব়ে সভার কাজ শুরু করা োক। একজন 
এবস মার্টিনবক কর্ফ যদ়ে। এই সমব়ে এক েুেক এবস র্েনব়ের সবে েবল–আেনার 
েইবত ের্দ একটা সই যদন, ভীেে খুশী িে। 
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িিাৎ কাবলা র্সবল্কর শার়্ে ের্রর্িতা এক মর্িলা েবল–র্মিঃ যডকস্টার আেনার েই র্কন্তু 
এবকোবর ভাল লাব  না আমার। আমার মবন ি়ে উেনযাবসর  ল্পটা সে সম়ে উচ্চ 
েেিাব়ের িও়ো উর্চত। 
  
–আমারও তাই মবন ি়ে। র্কন্তু প্রবশ্নাত্তবরর সম়ে কথাগুবলা েলবল জোে র্দবত সুর্েযা 
িবে। 
  
আর একজন মর্িলা েলবলন–আর্ম খুে একটা ইাংরাজী উেনযাস ের়্ের্ন। র্কন্তু শুবনর্ি 
আেনার উেনযাস। 
  
মর্িলাবক থার্মব়ে ক্রার্েন মার্টিনবক র্কিু  ান করবত অনুবরায জানা়ে। এরেবর 
েথারীর্ত আবলাচনা সভা শুরু িল। ক্রার্েন প্রথবম সুন্দর েকৃ্ততা র্দল। এমনকী 
মার্টিনবক করা র্কিু প্রবশ্নর উত্তর র্দব়ে তার সোন োঁচা়ে। মার্টিন প্রথম র্দবক র্িক 
প্রশ্নগুবলা যরবত োরর্িল না। 
  
োদামী টুেী েরা এক মর্িলা প্রশ্ন করল–আের্ন র্ক নতুন যকান উেনযাস শুরু 
কবরবিন? 
  
–িযাঁ। 
  
–র্ক নাম র্দব়েবিন? অেশয েলবত ের্দ আের্ত্ত না থাবক। 
  
না, না আের্ত্তর র্ক আবি। 
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–তািবল েলুন। 
  
তৃতী়ে েুরুে। 
  
োিঃ সুন্দর নাম। 
  
যনযোদ। 
  
আর একজন প্রশ্ন কবর কার যলখা আেনাবক সেবথবক যেশী প্রভার্েত কবরবি? 
  
সিজভাবে উত্তর যদ়ে মার্টিন–যগ্র। 
  
— নামটা শুবন সোই যেন যেশ খুশী িল। এক ে়েস্ক অর্ি়োন র্কন্তু েবল উিল–আের্ন 
যকান যগ্রর কথা েলবিন? এই নাম যতা আবদৌ শুর্নর্ন? 
  
মার্টিন িাল্কা সুবর উত্তর যদ়ে–যকন জন যগ্রর নাম যশাবননর্ন। 
  
এই জোবে ইাংবরজ যশ্রাতাবদর মবযয িার্সর আবলা়েন তুবল র্দল। ক্রার্েন যসই ে়েস্ক 
যলাকর্টবক েলল–র্মিঃ যডকস্টার আেনার সবে রর্সকতা কবরবিন। 
  
রর্সকতা? আমার সবে? 
  
–িযাঁ। িাবস ক্রার্েন। 
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–র্ক যরবনর রর্সকতা করবলন? 
  
উর্ন কর্ে যগ্রর কথা েবলবিন। 
  
অের একজন এোর প্রশ্ন কবর-যজমসজব়েস সম্ববন্ধ আেনার র্ক যারো? 
  
 মার্টিন ভ্রূ কঁুচবক যলাকর্টর র্দবক তার্কব়ে েবল–আের্ন র্ক েলবত চাইবিন? 
  
যলাকর্ট ইতস্ততিঃ কবর, তারের েবল–মাবন আর্ম েলবত চাইর্িলাম আের্ন র্ক তাবক 
যশ্রষ্ঠ যলখক মবন কবরন? 
  
-নামটা র্ক েলবলন, যজমসজব়েস? 
  
–িযাঁ। 
  
 তার্চ্ছবলযর সবে েবল মার্টিন-আর্ম যতা নামই শুর্নর্ন। তা উর্ন র্ক যলবখন? 
  
মার্টিবনর এ যিন উত্তবর যশ্রাতারা খুশী না িবলও সাির্সকতার তার্রফ করল। েব়ের মত 
র্ের্ভন্ন জন র্ের্ভন্ন প্রশ্ন করবত থাবক আর মার্টিন দা়েসারা য াবির জোে র্দবত থাবক, 
তার যচাবখর সামবন ভাসবত থাবক যিচার, ফ্রাঙ্ক ও কবচর িতাশ মুখ, যিরচবকর মৃতুয। 
তার মবন ি়ে ের্দ তাবক প্রশ্ন না করত ওভাবে তািবল যস মারা যেত না। 
  
 এক সম়ে সভা যশে ি়ে সোই চবল যেবত শুরু কবর িিাৎ আ়েনার র্দবক নজর 
ে়েবত যদবখ েুর্লশ ঢুকবি। কার্েবনর এক প্রিরীর সবে েুর্লশ দরজা়ে দাঁর়্েব়ে কথা 
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েলবি। মার্টিন র্ক করবে েুেবত োবর না, যস যোযেুর্ি িার্রব়ে দরজার র্দবকই এব া়ে। 
র্মর্লটার্র েুর্লশ তাবক র্জজ্ঞাসা কবর আের্ন যক? োশ যথবক এক তরুে েবল ওবি 
উর্ন যেনজার্মন যডকস্টার।নামকরা যলখক। মার্টিন ঐ তরুের্টবকই র্জজ্ঞাসা করল, 
োথরুমটা যকানর্দবক? 
  
আোর েুর্লশটা র্জজ্ঞাসা কবর আমাবদর কাবি খের আবি যোবলা মার্টিন এখাবন 
এবসবি। 
  
তরুের্ট উত্তর যদ়ে–ভুল করবিন। এরের মার্টিবনর র্দবক তার্কব়ে েবল দরজার োইবর 
দুনম্বর ঘরটা। যনযোদ জার্নব়ে তা়োতার়্ে যের্রব়ে এবস র্সঁর়্ে র্দব়ে নামবত োবে, যদবখ 
যেইন দাঁর়্েব়ে আবি। যেইনবক আর্মই োর্িব়ের্িলাম মার্টিনবক র্চর্নব়ে যদোর জনয। 
  
মার্টিন যেইনবক যদবখই োবশর একটা দরজা খুবল ঢুবক ো়ে। ঘরটা অন্ধকার। মার্টিন 
কাঁো  লা়ে েবল–ঘবর যকউ আবিন? 
  
িিাৎ োইবর যথবক যক েবল উিল-র্মিঃ যডকস্টার? 
  
আোর সে চুেচাে। িিাৎ ঘবরর লাইটটা জ্ববল ওবি। যদখবত ো়ে যেইন দরজার কাবি 
দাঁর়্েব়ে। েবল–আমরা অবনকেে যবর আেনাবক খুঁজর্ি। কবনিল আেনার সবে কথা 
েলবত চান। 
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মার্টিন ভাবে এমন এক ের্রর্স্থর্ত িব়েবি এখন ক্রার্েনবকও সবন্দবির োইবর রাখা 
োবচ্ছ না। ও র্ক সর্তযই যলখার ভক্ত, এই সভা়ে যডবক আনার র্েিবন যনাাংরা উবেশয 
লুর্কব়ে আবি নার্ক? 
  
. 
  
১০. 
  
মার্টিন যদবশ র্ফবর ো়ের্ন খের যেবতই ওর ওেরনজর রাখা শুরু কবরর্িলাম। যেইন 
মার্টিনবক র্নব়ে আসবল তার কাি যথবক কাটিস, কুলার ও ক্রার্েন সম্ববন্ধ র্জজ্ঞাসা করার 
ের িযার্রর প্রসবে আর্স। জানবত চাই আর র্কিু জানবত যেবরবি র্কনা। 
  
মার্টিন মাথা নাব়ে–িযাঁ। 
  
আমার যকৌতূিল যেব়ে ো়ে ের্ল–আর র্ক? 
  
–একটা অর্প্র়ে কথা েলে? 
  
–অর্প্র়ে কথা েলুন। 
  
–আমাবদর যচাবখর সামবন অবনক র্কিু ঘবট োবচ্ছ আেনারা যদবখও যদখবিন না। 
  
আমরা যদবখও যদখর্ি না? 
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না, েলবত োযয িলাম। 
  
–যকান েযাোবর েলুন যতা? 
  
 –িযার্রর েযাোবর। 
  
–আোর র্ক েযাোর? 
  
 –িযার্র দুঘিটনা়ে মারা ো়ের্ন। 
  
দুঘিটনা ন়ে? 
  
না। 
  
 –তবে র্ক? 
  
িযার্র খুন িব়েবি। 
  
 খুন িব়েবি! 
  
-িযাঁ। 
  
আর্ম রীর্তমত অোক, েললাম–আত্মিতযা যভবের্িলাম র্কন্তু খুন িব়েবি েবল যারো র্িল 
না। 
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অবনক র্কিু জানাবনার ের যশবে মার্টিন েলল–এর একজন প্রতযেদশিী র্িল। 
  
–প্রতযেদশিী! 
  
–িযাঁ। 
  
–যস যক? আর র্িল যকন েলবিন? যস র্ক যেঁবচ যনই? 
  
না যেঁবচ যনই। 
  
 –যেঁবচ যনই? 
  
না। আর তার কাি যথবক অবনক র্কিু যজবনর্ি। 
  
যজবনবিন? 
  
 –িযাঁ। 
  
 –র্ক েবলবি। 
  
–তার কাি যথবক শুবন েযাোরটা রীর্তমত রিসযম়ে মবন িব়েবি। 
  
রিসযম়ে। 
  
–িযাঁ। 
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েলুন যস র্ক েবলবি। 
  
েুেবত োরর্ি না যস যকন তৃতী়ে েযর্ক্তর ওের এত যজার র্দর্চ্ছল। 
  
—তৃতী়ে েযর্ক্ত? 
  
-িযাঁ। 
  
নাম েবলবি? 
  
না। 
  
–জানবত োরবলন না? 
  
–োরবল যতা সমসযার সমাযান িব়ে যেত। 
  
–তা অেশয র্িক। 
  
 –যসই প্রতযেদশিী আমাবদর অনুসন্ধাবন যকান রকম সািােয করবত চা়ের্ন। তািা়ো… 
  
তািা়ো র্ক? 
  
–আেনার যলাকও তার কাবি ো়ের্ন। 
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আর্ম চুে কবর র্চন্তা করবত থার্ক। 
  
সোই র্মবথয েবলবি। 
  
সর্ম্বৎ র্ফবর যেব়ে তার র্দবক তাকাই। 
  
েলর্ি সোই র্মবথয কথা েবলবি। 
  
র্মবথয েবলবি। 
  
–িযাঁ। 
  
মার্টিবনর কথা়ে সে গুর্লব়ে োবচ্ছ আমার। এটা যে দুঘিটনা তার প্রমান আবি অথচ ও 
েলবি খুন। িিাৎ আমার যিরচবকর কথা মবন েব়ে ো়ে। প্রশ্ন কর্র আেনার যসই 
প্রতযেদশিী র্ক যিরচক? 
  
-িযাঁ। 
  
র্ের্স্মত িব়ে ের্ল–আের্ন যসই যলাক োর সবে কথা েলার ের যিরচক মারা ো়ে। 
  
–তা জার্ন না। 
  
–আেনার সুর্েবযর জনযই জানার্চ্ছ, অর্ি়োন েুর্লশ আেনাবক সেিি খুঁজবি। 
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র্নর্েিকার ভাবে েলল মার্টিন–আমাবক? 
  
-িযাঁ। আরও খের আবি? 
  
–র্ক? 
  
ফ্রাঙ্ক ও কচ েবলবি আের্ন যিরচবকর সবে কথা েলার ের যস মানর্সক ভারসাময 
িার্রব়ে যফবল। 
  
কারে? 
  
–জার্ন না। 
  
–তাবক এমন র্কিু র্জজ্ঞাসা কর্রর্ন োবত ঐ অেস্থা িবে। 
  
–এখন েলুন যিরচবকর সবে সাোৎকাবরর কথা আর যক জানত? 
  
 –আর্ম আন্না আর কুলারবক েবলর্ি। 
  
–শুযু ওবদর যক? 
  
িযাঁ। 
  
 –আর কাউবক না? 
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না। 
  
 –র্িক মবন কবর েলবিন যতা? 
  
–িযাঁ। তবে একটা কথা মবন িবচ্ছ। 
  
 র্ক কথা? 
  
–এমনও িবত োবর কুলাবরর ওখান যথবক যের্রব়ে আসার ের কুলার যিরচবকর মুখ 
েন্ধ করার জনয তৃতী়ে েযর্ক্তবক খের র্দবত োবর। 
  
–এটা র্ক শুযু আেনার যারো? 
  
–িযাঁ। 
  
কুলার র্ক র্কিু আভাস র্দব়ের্িল? 
  
–র্িক মবন করার মত র্কিু ঘবটর্ন। 
  
–ি়েত কুলার র্কিু কবরর্ন কারে আের্ন েখন কুলারবক যিরচবকর কথা েলবত য বিন 
তার আব ই যস খুন িব়ে য বি। এটাও মবন রাখবত িবে। 
  
তার আব ই? 
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-িযাঁ। 
  
–আেনার অনুমান ের্দ…। 
  
 –র্কিু খের অন্ততিঃ আমাবদর র্িক থাবক। 
  
 মার্টিন ঘা়ে নাব়ে। 
  
আর আের্ন যে রাবত যিরচবকর োর়্ে য র্িবলন যস রাবতই ও খুন িব়েবি। আচ্ছা 
আের্ন যতা যিাবটবল রাত সাব়ে নটা়ে র্ফবরর্িবলন তাই না? 
  
–িযাঁ প্রা়ে ঐ সম়ে। 
  
–তার আব  র্ক করর্িবলন? 
  
মার্টিন ভােবত থাবক, তারের েবল–সারার্দবনর ঘটনা র্নব়ে র্চন্তা করর্িলাম রাস্তা়ে 
র্িলাম তখন র্কিু র্িক র্িল না। 
  
ঘুবর যে়োোর যকান প্রমাে আবি? 
  
 –ঘুবর যে়োোর প্রমাে? 
  
–িযাঁ। 
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না। 
  
–আের্ন টযার্ি চব়ের্িবলন? 
  
উহ। 
  
–অথিাৎ যরা যিাঁ়োর োইবর থাকবত চাইবিন। 
  
–তার মাবন? 
  
–আের্ন িযাঁ েলবল, টযার্ির নাম্বারটা র্জজ্ঞাসা করতাম। এই আর র্ক। 
  
না চ়েবলও েলবত িবে চব়ের্ি। 
  
আর্ম মার্টিনবক ভ়ে োও়োর জনয একথা েললাম। ওর র্েিবন সেসম়ে আমার যলাক 
র্িল, সুতরাাং জার্ন ও র্নবদিাে তবে একটু আযটু যদাে যতা আবি। আমার দীঘির্দবনর 
অর্ভজ্ঞতা যথবক জার্ন একজবনর িাবত িুর্র থাকবলও অবনক সম়ে অনয একজন খুনটা 
কবর। 
  
িিাৎ মার্টিন েবল–একটা র্স াবরট যখবত োর্র? 
  
সের্ত যেব়ে একটা র্স াবরট যর্রব়ে র্জজ্ঞাসা কবর–আের্ন র্ক কবর জানবলন আর্ম 
কুলাবরর োর়্ে য র্িলাম। 
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–যজবনর্ি, যিবস ের্ল। 
  
র্ক ভাবে যসটাই যতা জানবত চাই। 
  
অর্ি়োন েুর্লবশর কাি যথবক। 
  
র্স াবরবট টান র্দবত র্ ব়ে যথবম ো়ে মার্টিন। েবল–র্মবথয কথা। তারা আমা়ে যচবন না। 
এোর ের্ল–আের্ন কুলাবরর োর়্ে যথবক চবল োোর ের ওই আমা়ে যফান কবরর্িল। 
  
কুলার? আেনাবক? 
  
–িযাঁ। 
  
 মার্টিন শুবন র্ে়ের্ে়ে কবর তািবল কুলারবক অেরাযীর েেিা়ে যফলা োবে না। 
  
একটু যচঁর্চব়ে েবল–িযার্রর েযাোবর কুলারও র্মবথয েবলবি। 
  
কুলার র্নবজবক র্নবদিাে প্রমাে করবতই আমা়ে যফান কবরর্িল। 
  
 –আের্ন তািবল কুলারবক সবন্দি করবিন? 
  
–িযাঁ। সবন্দবির তার্লকা যথবক োদ র্দবত োর্র না। জ্বলন্ত দৃর্িবত মার্টিন আমার র্দবক 
তার্কব়ে েবল–আর্ম র্েশ্বাস কর্র না কুলার এ েযাোবর জর়্েত। কুলারবক েতটা র্চর্ন, 
তার যসই সবতার জনয আর্ম োর্জ যরবত োর্র। 
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মার্টিবনর কথার যজাবর আমার সবন্দি চবল ো়ে কারে আর্মও তাবক র্চর্ন। যস একজন 
টা়োর েযেসা়েী, ভালই ে়েসা। 
  
মার্টিন এোর েবল–আচ্ছা যকান সবন্দিজনক েযাোর র্কিু র্িল োবত িযার্র জর়্েত? 
  
না না। ওসবের মবযয ও র্িল না। তবে িযার্রর েযাোবর র্কিু কথা আেনাবক েলবত 
চাই। 
  
–র্ক। যথবম য বলন যকন? েলুন? 
  
না র্কিু না। 
  
েলবত আের্ত্ত যনই, তবে আের্ন আঘাত যেবত োবরন। 
  
–তেু েলুন, আর্ম সে শুনবত চাই, সে র্কিুর জনয আর্ম প্রস্তুত। 
  
–তািবল শুনুন। 
  
অর্স্ট়োন যের্নর্সর্লন শুযু মাি র্মর্লটারী িাসোতালগুবলা যেত, র্কন্তু 
যেসরকারীিাসোতাল গুবলাবত যদও়ো িত না। তারা প্রব়োজবন চ়ো দাবম োইবর যথবক 
র্কনত। 
  
যের্নর্সর্লন েন্টন েযেস্থা়ে োরা কাজ করত তারা র্নবজবদর অেরাযী েবল ভােত না। 
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-যকন ভােত না? 
  
–তারা েলত োরা আমাবদর র্দব়ে কাজ করাবচ্ছ তারাই আসল অেরাযী। অবথির যলাব ভ 
ে়ে সাাংঘার্তক, তাই তরল যের্নর্সর্লবনর সবে রিীন জল, গুব়ো যের্নর্সর্লবনর সবে 
োর্ল যমশাবত লা ল, তাবদর লাভ যেব়ে 
যেবতলা লআরোরােযেিারকততারাউেকাবররেদবলঅেকার যেত। 
  
-তাইবতা স্বাভার্েক। 
  
–েুবি িাত ো কাটা যরা ী ো যেৌন েযার্যগ্রস্ত যরা ীবদর যেশী ের্ত িবত লা ল। 
  
র্শশু িাসোতাবলর কথা আর েলবেন না। যস মমিার্ন্তক দৃশয। 
  
–যকন? র্ক িব়ের্িল? 
  
–র্শশুবদর মযার্ননজাইর্টবসর জনয র্কিু যের্নর্সর্লবনর দরকার ে়ো়ে যচারাোজার যথবক 
যনও়ো িব়ের্িল। োর ফবল অবনক র্শশুর মৃতুয, েহ র্শশু মানর্সক যরা গ্রস্ত। এখনও 
অবনবক মানর্সক িাসোতাবল র্চর্কৎসাযীন। 
  
মার্টিন অধযেি িব়ে েবল-এর সবে িযার্রর র্ক যো  আবি? 
  
–আবি, র্মর্লটারী ফাইল খুবল তাবক যশানাই। প্রথমর্দবক িযার্রবক র্েবশে র্েবশে 
জা়ে া়ে যদখা যেবত লা ল, র্েবশে কব়েকজন যলাবকর সবে অন্তরেতা ো়েবত থাকল 
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সবে টাকার অঙ্কও। এরের িযার্র র্কিুটা অসােযান িব়ে েব়ের্িল। আমরা যে তাবক 
সবন্দি করর্ি যস েুেবত োবরর্ন। 
  
ওবদর এসে কাজকমি জানার জনয আমাবদর একজন এবজন্টবক র্মর্লটারী িাসোতাবল 
র্ে়েবনর কাবজ লার্ ব়ে র্দলাম। যচারাকারোবর যস যে সে জা়ে া়ে যো াবো  রাখত 
একর্দন তার সন্ধান যেলাম, আমাবদর িব়ে যে কাজ করত তার নাম িারর্েল। তাবক 
যমবক র্জজ্ঞাসা করলাম র্ক নাম, কতর্দন আি? 
  
–যেশী র্দন ন়ে। 
  
–তেু কতর্দন? 
  
–র্তন চার মাস িবে। 
  
–র্মবথয কথা। 
  
–সযার িমাবসর যেশী না। 
  
–যতামার র্কন্তু োঁচার আশা যনই। 
  
–হঁজুর আমা়ে োঁচান। এমন কাজ যকানর্দন করে না। 
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জার্ন যতামার জনয কত র্শশু মারা য বি, েেু িব়েবি? আইবনর কাবি তুর্ম যরিাই োবে 
না। ে়ে সাজা যতামার িবে, যকউ যতামা়ে োঁচাবত োরবে না। ের্দ…। ইবচ্ছ কবর যথবম 
োই। 
  
-ের্দ র্ক? 
  
ের্দ তুর্ম আমাবদর িব়ে কাজ কর। 
  
 –তা র্ক কবর সম্ভে। 
  
–যকন? 
  
–ওরা আমা়ে র্েশ্বাসঘাতক যভবে প্রাবে যমবর যদবে। 
  
আমাবদর িব়ে কাজ না করবল যতামা়ে যিব়ে যদে যভবেি? 
  
তারের অবনক েুর্েব়ে চাে র্দব়ে ওবক রাজী করালাম। ওর সািাবেয জানবত োরলাম 
কাটিস  এ েযাোবর জর়্েত এোং এখাবন একটা ে়ে ভূর্মকা আবি ওর। 
  
মার্টিন র্জজ্ঞাসা কবর–তািবল কাটিসবক যরবলন না যকন? র্েবশে কবর যস েখন 
অেরাযী। 
  
–ইবচ্ছ কবর যর্রর্ন। 
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–যকন? 
  
যরবল েুবরা দলটা সজা  িব়ে োবে। আর আমাবদর উবেশয দলটাবক যভবি যদও়ো। 
  
আর্ম ফাইল যথবক দুবটা ির্ে মার্টিনবক র্দব়ে েললাম যদখবলই েুেবত োরবেন এবদর 
যনতা যক? ির্ে যদবখ মার্টিন স্তর্ম্ভত, এতর্দবনর েনু্ধে যেন যভবি ে়েল। মবনর মবযয 
একটা েযথা যেন অনুভে কবর যস। যদবখই যোো ো়ে যেশ যভবি েব়েবি। 
  
মার্টিনবক চাো করার জনয এক যে  মদ র্দলাম। োযয যিবলর মত োন কবর অসিা়ে 
ভাবে আমার র্দবক তার্কব়ে যেন সান্ত্বনার ভাো যখাঁবজ। 
  
এক সম়ে স্বাভার্েক িব়ে েবল–আচ্ছা এমনও যতা িবত োবর, আেনারা যেমন 
িারর্েলবক োযয কর্রব়ের্িবলন, যতমর্ন যকান য ােন চক্র তাবদর স্বাথি র্সর্ির জনয 
িযার্রবকও কাবজ লার্ ব়ের্িল। নইবল…। 
  
মার্টিন এখনও যেন তার েনু্ধবক যদােী ভােবত োরবি না। 
  
 আর্ম েললাম–িবতও োবর আোর নাও োবর। 
  
আেনারা িযার্রবক যরবত োবেন যোযি়ে ওরা আন্দাজ কবরর্িল তাই দুর্ন়ো যথবক ওবক 
সর্রব়ে র্দল। আর্ম আর এখাবন যথবক র্ক করে, র্ফবর োই ইাংলবন্ড। 
  
না োবেন না। 
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োে না যকন? 
  
–য বল অর্ি়োন েুর্লশ আেনাবকই সবন্দি করবে। 
  
–যকন? 
  
–আমার দৃঢ় র্েশ্বাস কুলার তাবদর সে জানাবে। 
  
কুলার? 
  
–িযাঁ। 
  
–র্িক েুেবত োরলাম না। 
  
র্নরােবদ যকনা থাকবত চা়ে। আর আমাবদর িাবত কুলাবরর র্েেবে োোর মত র্কিু 
যনই। 
  
–তািবল তৃতী়ে েুরুে যক?— 
  
–আমারও একই র্জজ্ঞাসা আর তাবক যরা না েেিন্ত স্বর্স্ত যনই। 
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৩. মলনর জ্ব়াে়া 
১১. 
  
মার্টিন আমার কাি যথবক যের্রব়ে র্ ব়ে মবনর জ্বালা জুব়োবত ওর্রব়েন্টাল নাবম এক 
বনশ ক্লাবে যঢাবক। উন্মাবদর মত কব়েক যে  যখব়ে র্েল র্মর্টব়ে রাস্তা়ে যনবম আবস। 
োশাোর্শ আর একটা ক্লাে, মযাকর্সন। আোর র্কিু দুবর যচজ র্ভন্টার। একটাবতও আর 
ো়ে না মার্টিন। যনশা়ে সে র্কিু যেন তালব াল োর্কব়ে োবচ্ছ। মনটা র্েবদ্রািী িব়ে 
উিবি। আমস্টারডম ও ডাের্লবনর যসই যমব়ে দুবটার কথা মবন ে়েবি। আোর র্কিুেে 
ের উদাস িব়ে েব়ে মনটা। িযার্রর কথা মবন আবস। রাস্তা সুনসান শুযু েরফ েব়ে 
োবচ্ছ। তার ইবচ্ছ করবিসে যভবি িারখার কবর র্দবত। তার মবনর আগুন আন্নাবক 
েুর়্েব়ে যদবে। এতর্দন যস ভাল র্িল র্কন্তু র্ক যেব়েবি? শুযু েঞ্চনা। 
  
রাত র্তনবটর সম়ে মার্টিন আন্নার ফ্ল্যাবট এবস যেল োজা়ে। এখাবন না এবস যস 
োবরর্ন। এক অবমাঘ আকেিে তাবক যটবন র্নব়ে এবসবি। যেল োর্জব়ে এখন যেন 
অস্বর্স্ত িবচ্ছ তার। 
  
এোর আও়োজ যভবস আবস–যক? 
  
–আর্ম মার্টিন। 
  
–তুর্ম এত রাবত? 
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–িিাৎ-ই চবল এলাম। 
  
আন্না দরজা খুবল র্ের্স্মত ি়ে। মার্টিনও র্নবজবক সামবল যন়ে, ভাবে ওবক সে েবল 
িাল্কা িবে। র্কন্তু উবত্তর্জত িব়ে মার্টিন েবল–আন্না আর্ম সে র্কিু যজবনর্ি। 
  
আন্না েবল–আব  েস। এত রাতদুেুবর র্চৎকার কবর োর়্ের যলাকবদর জার্ ও না। শান্ত 
িব়ে েস। 
  
দুজবন মুবখামুর্খ যচ়োবর েবস। আন্না েবল েুর্লশ র্ক যতামা়ে যাও়ো কবরবি? 
  
 মার্টিন অোক ি়ে–েুর্লশ! 
  
-িযাঁ। 
  
–কই না যতা! 
  
–তুর্ম যতা যিচকবক গুর্ল করর্ন? 
  
িিাৎ এ কথা র্জজ্ঞাসা করি? 
  
 কবরি র্কনা আব  তাই েল। 
  
না কর্রর্ন। 
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–তুর্ম এত মদ যখব়েি যকন? 
  
 মার্টিন র্চৎকার কবর েবল–যেশ কবরর্ি। 
  
এরের র্নবজবক সাংেত কবর েবল–র্ির্টশ েুর্লশ র্েশ্বাস কবরবি যে আর্ম যিচকবক খুন 
কর্রর্ন। 
  
–আশােযিক কথা যশানাবল। 
  
তবে িযার্রর েযাোবর অবনক র্কিু যজবনর্ি। 
  
তুর্ম যজবনি? 
  
–িযাঁ। 
  
েল র্ক যজবনি? 
  
–ও একটা র্েশ্ৰী েযাোবর জর়্েব়ে েব়ের্িল। 
  
–র্েশ্ৰী েযাোর? 
  
–ও আমাবদর দুজনবকই ির্কব়েবি। আর্ম এটা ওর কাবি আশা কর্রর্ন। আমার লিা়ে 
মবর যেবত ইচ্ছা করবি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


ইলেলেনথ আওয়ার । জেমস জেডলে জেে  

141 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

আন্না উবত্তর্জত িব়ে েবল ওবি–আমা়ে সে খুবল েল। সে জানবত চাই আর্ম। 
  
মার্টিবনর কাি যথবক সে শুবন েবল–আর্ম যতামার কথা র্েশ্বাস করবত োর্র? েবল 
আোর ভাবে মার্টিন র্মথযা েলবি। িযার্রর কখন এত অযিঃেতন িবে? র্েশ্বাস-অর্েশ্বাবসর 
যদালা়ে দুলবত থাবক আন্না। র্নবজর মবনই র্ে়ের্ে়ে করবত থাবক। আোর েবল–সর্তয 
র্েশ্বাস করবত োর্র? 
  
আর্ম যতামা়ে র্মবথয েলর্ি এ কথা র্ক কবর ভােবল? 
  
না না শুযু র্জজ্ঞাসা করর্ি। আসবল মানবত োরর্ি না। 
  
 –আর্মও োরর্ি না। ওর র্ক এমন দরকার ে়েল এই রাস্তা যেবি যনোর। 
  
–তাই যতা ভাের্ি, এিা়ো র্ক অনয েথ র্িল না? 
  
–তুর্মই ভাল েলবত োরবে। ওর সবে ঘর্নষ্ঠ ভাবে যমশার সুবো  যেব়েি। 
  
–আমার সবে ও র্েশ্বাসঘাতকতা করল। ি  প্রতারক যকাথাকার। ওর কথা শুনবতও 
ঘৃো িবচ্ছ। রাব  আন্নার যচাখ মুখ অনযরকম িব়ে ো়ে। 
  
–প্রতারো শুযু যতামার সবেই কবরর্ন, আমার সবেও কবরবি। ভাের্ি র্ক কবর ও এমন 
োবল্ট য ল। 
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–আর্ম আর ভােবত োরর্ি না। ওর কথা আর েল না আমার সামবন, ও মারা য বি 
ভালই িব়েবি। 
  
না না, একথা অন্ততিঃ তুর্ম যোল না। 
  
েলবত োযয ির্চ্ছ। 
  
–তুর্ম শান্ত িও, েুেবত োরর্ি খুে দুিঃখ যেব়েি। 
  
–ও ের্দ যজবল েবচ মরত তাও আর্ম সিয করতাম না। 
  
–জার্ন এখনও তুর্ম ওবক ভালোস। 
  
–আমার একটা কথার জোে যদবে? 
  
–র্ক? 
  
–যে িযার্র টাকার জনয এ কাজ করল যস যোযি়ে আমাবদর যচনা র্িল না। 
  
এক এক সম়ে আমারও তাই মবন ি়ে। 
  
আমাবদর র্নব়ে যেন ও িাট্টা কবর য বি। 
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করবতও োবর। যস থাকবল জোেটা তার কাি যথবকই চাইতাম। এখন এসে আমাবদর 
যমবন র্নবত িবে। 
  
–যমবন যনবে? 
  
তািা়ো উো়ে র্ক? 
  
–আর্ম োরে না। 
  
–োরবত যে িবে। 
  
–তুর্ম ভােবত োর যসই োচ্চাগুবলার কথা, োরা মারা য বি, উন্মাদ িব়েবি। 
  
–মার্টিন, ওসে ভুবল োও। 
  
–োরর্ি যকাথা়ে। 
  
–তেু সে র্কিু যভালার যচিা করবত িবে। 
  
–আন্না! মার্টিবনর  লা র্চব়ে যেন নামটা যের্রব়ে আবস। 
  
–িযাঁ, মার্টিন। 
  
 –আর্ম আর ওবক মবন করবত চাই না। 
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চাও না? 
  
না, আর্ম…। 
  
–র্ক? েল? থামবল যকন? 
  
 –আর্ম এখন যতামা়ে ভালোর্স। 
  
 আন্না অোক িব়ে েবল–আমা়ে? 
  
–িযাঁ আন্না। 
  
–আর্মও একটা কথা যতামা়ে জানাবত চাই। 
  
–র্ক কথা? 
  
–আর্মও যতামাবক ভালোর্স মার্টিন। 
  
–র্িক েলি? তুর্ম আমাবক র্েশ্বাস করবত োর। 
  
–র্কন্তু আর্ম যতা যতামাবক ভালমত র্চর্ন না। 
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আন্না ভাবে একোর যস িবকবি, র্দ্বতী়েোর আর ভুল করবত চা়ে না। একথা অস্বীকার 
করার উো়ে যনই মার্টিনবক ভাল যলব বি। অেবরর জনয ওর মবন দরদ আবি, না িবল 
মৃত েনু্ধর জনয এত যক কবর! 
  
মার্টিন েবল–তুর্ম িযার্রবক মন যথবক মুবি যফলবত োর না? 
  
–র্ক কবর োরে? 
  
জার্ন আর্ম, নইবল ও কথা র্জজ্ঞাসা করবত না। 
  
েল, িযার্রবক র্ক কবর ভুর্ল? 
  
–মার্টিন অর্ভমান কবর েবল–ো যিরচবকর মামলা র্মটবল র্ভব়েনা যিব়ে চবল োে। 
  
চবল োবে? 
  
–িযাঁ। 
  
 িতাশ  লা়ে প্রশ্ন কবর আন্না–যকন? 
  
–এখাবন যথবক র্ক করে? তািা়ো িযার্রবক যক খুন করল তা জানার র্েনু্দমাি আগ্রি 
যনই। যে ওবক খুন কবরবি র্িকই কবরবি।নইবল এই ের্রর্স্থর্তবত আর্মই ি়েত ওবক 
খুন করতাম। 
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–তুর্ম? আন্না চমবক উবি েবল। 
  
–িা িা আর্ম। 
  
কখবনাই োরবত না। .. 
  
–র্িক োরতাম। 
  
তুর্ম যরব  র্ ব়ে েলি। একটু শান্ত িও। 
  
শান্তই আর্ি, আর আমার অত তা়োতার়্ে রা ও ি়ে না। র্িিঃ র্িিঃ যশবে িযার্র র্ক না…। 
ওর জনয  েি িত আমার, সোইবক ওর কথা েলতাম। 
  
একটু যথবম আোর েবল–আর তুর্ম এখনও ঐ জঘনয যলাকটাবক ভালোস। 
  
িযাঁ, ওবক আজও ভালোর্স। ওর েযাোবর তুর্ম এত র্কিু যজবনি েবল আমার ভালোসা়ে 
র্েনু্দমাি র্চ়ে খাবে না। তবে এটা র্িক এসে জানার ের আর্ম স্তর্ম্ভত। 
  
–তুর্ম যে ভাবে কথা েলি তাবত আমার রা  িবচ্ছ। মাথা়ে অসিয েন্ত্রো িবচ্ছ আর 
তুর্ম েবক চবলি। 
  
–আর্ম যতামাবক এখাবন আসবত ের্লর্ন, র্নবজই এবসি। 
  
–তুর্ম র্কন্তু রার্ ব়ে র্দচ্ছ। 
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আন্না যিবস েবল এবক রাত র্তনবটর সম়ে এবল, তারের যরব  আি। এখন র্ক করবল 
তুর্ম খুশী িবে। 
  
–আর্ম এভাবে কখনও যতামা়ে িাসবত যদর্খর্ন আর একোর িাস। 
  
দুোর িাসার মত যকান ঘটনা ঘবটর্ন। 
  
–আর্ম খুে ক্লান্ত, সারার্দন খুে যকল য বি। 
  
জানালার কাি যথবক সবর এস। 
  
–যকন? 
  
–ওখাবন েদিা যনই। 
  
 –এত রাবত যকউ যদখবে না। 
  
 মার্টিন আবস্ত েবল–আন্না এখনও তুর্ম িযার্রবক ভালোস তাই না। 
  
-িযাঁ। 
  
সম্ভেত আর্মও। র্কন্তু যকন জার্ন না…। 
  
আচ্ছা আজ উর্ি। 
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 মার্টিন উত্তবরর অবেো না কবর রাস্তা়ে চবল আবস। িাটঁবত িাঁটবত মবন ি়ে যকউ 
তাবক অনুসরে করবি। র্েিন র্ফবর তাকাবতই একটা যরা া যলাকবক যদও়োবলর র্দবক 
চবল যেবত যদখল।মার্টিন র্চৎকার কবর–যক ওখাবন? জোেদাও? আও়োবজ একটা ঘবরর 
েদিা উবি, আবলা এবস ে়েল রাস্তা়ে। কাউবক যদখবত যেল না মার্টিন। অোক ি়ে 
যকাথা়ে য ল? উবে য ল নার্ক? স্বচবে যদবখবি তাবক। িতভবম্বর মত সামবন এর্ ব়ে 
চবল যস। 
  
. 
  
১২. 
  
সকাবল মার্টিন আমার অর্ফবস আসবত অোক িব়ে োই, এভাবে আসবে ভার্ের্ন। 
সুপ্রভাত জার্নব়ে েসবত ের্ল। র্জজ্ঞাসা কর্র–িিাৎ র্ক মবন কবর? 
  
–একটা কথা র্জজ্ঞাসা করবত চাই কবনিল। 
  
–র্ক? – 
  
-আের্ন ভূত র্েশ্বাস কবরন? 
  
ভূত? 
  
–িযাঁ। 
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না। আমার মবন ি়ে মাতাবলরা ইঁদুর ো ঐ জাতী়ে র্কিু যদখবলও ভূবতর ভ়ে ো়ে। 
 তকাবলর আন্না র্স্মবডর কথা েলার ের েলল একটা যলাক তাবক অনুসরে করর্িল, 
মার্টিন র্েিু র্নবত যকাথা়ে র্মর্লব়ে য ল। মবন িব়েবি িযার্র লাইম যেন এবসর্িল। 
  
আর্ম েললাম–একটা কথা র্জজ্ঞাসা করে? 
  
করুন। 
  
 –তখন আের্ন োন কবরর্িবলন? 
  
–যকন েলুন যতা? 
  
–আব  েলুন, তারের েলর্ি। 
  
–িযাঁ। 
  
ো যভবের্ি র্িক তাই। 
  
–র্ক যভবের্িবলন? 
  
–ও সে মবদর যখ়োবল… 
  
–র্কন্তু তখন আমার এমন অেস্থা ন়ে যে ভুল করে। আর মদ যতা নতুন খার্চ্ছ না। 
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োইবিাক তারের র্ক করবলন? 
  
–র্কিুদূবর একটা যরবস্তারাঁ়ে র্ ব়ে এক যে  মদ যখলাম। 
  
–তখনই ভূতটা আোর র্ফবর এবসর্িল। 
  
–না, আবসর্ন। ঐ রাবত আোর আন্নার ফ্ল্যাবট চবল য র্িলাম। 
  
মার্টিবনর কথা শুবন মবন িল, যে যতাক অনুসরে করর্িল যস িযার্র ন়ে। মার্টিনবক 
আমার সবে কথা েলবত যদবখ দবলর যলাকবক সােযান কবর র্দব়েবি সবে সবে। 
  
মার্টিন আোর েখন আন্নার ফ্ল্যাবট ো়ে তখন চারবট োবজ। র্সঁর়্ে র্দব়ে উিবত র্ ব়ে 
যশাবন নীবচ তার নাম যবর যক ডাকবি। নীবচ তার্কব়ে েবল আমা়ে র্কিু েলবিন? 
  
িযা। 
  
েলুন। 
  
–আন্তজিার্তক টিলদারী েুর্লশ আন্নাবক তুবল র্নব়ে য বি। 
  
–আমাবক? 
  
–িযাঁ। 
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–র্ক ো তা েলবিন! 
  
–র্িকই েলর্ি উেবর য বলই যদখবত োবেন। 
  
আসবল রার্শ়োর ওের এখন র্নরােত্তার ভার। রার্শ়োর কাবি খের র্িল আমা তাবদরই 
না র্রক। 
  
–আন্না রার্শ়োন না র্রক? 
  
–িযাঁ তাই েবলবি। এখানকার কা জেি জাল। 
  
–জাল? 
  
–িযাঁ। না র্রকে ভার্িব়ে এখাবন েসোস করবি। 
  
এখাবন েবল রার্খ র্ভব়েনা র্মর্লটারী েুর্লশী েযেস্থাগুবলা অদু্ভত যরবের। এক অঞ্চবলর 
যলাকবদর েবে অনয অঞ্চবলর যলাকবদর যরা মুশর্কবলর েযাোর। প্রবতযকটা অঞ্চবলর 
খুঁর্টনার্ট শাসন েযেস্থা অনয অঞ্চবলর যলাকবক যমবন চলবত ি়ে। 
  
আন্নার ফ্ল্যাবট প্রবেশ করার আব  আবমর্রকান েুর্লশ জামিানী ভাো়ে র্জজ্ঞাসা করল 
রার্শ়োনটাবক–র্ক েযাোর। রার্শ়োনটা জামিান ভাো যোবে না, শুযু কতগুবলা কা জ ওর 
র্দবক এর্ ব়ে র্দল। কা জ যদবখ আর র্কিু না েবল এর্ ব়ে ো়ে তারা। র্ির্টশ বসনযটা 
ওেবর না উবি আমা়ে যফান কবর। র্কিুেে েরই মার্টিন আমা়ে যফান কবর। তাবক 
আর্ম সে জার্নব়ে র্দই। আর্ম যফান যেব়ে আন্নার ফ্ল্যাবটর র্দবক রওনা িই। রাস্তাবতই 
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ওবদর সবে যদখা ি়ে আমার। র্ির্টশ বসননযর কথা়ে তারা যিড অর্ফবস োর্চ্ছল 
কা জেি েরীো করবত। ওবদর সবেই রব়েবি আন্না। রার্শ়োনটাবক র্জজ্ঞাসা কর্র, র্ক 
িব়েবি তারের কা জগুবলা যদবখ র্নব়ে ের্ল–আন্নার র্েরুবি যকান অেরাযমূলক 
কাজকবমির প্রমাে যনই। ওর র্েরুবি তদন্ত কবর তারের র্রবোব টি োিাে। আোততিঃ 
এখন ওবক যিব়ে দাও। 
  
. 
  
১৩. 
  
মার্টিন েখন ভূবতর  ল্প েলর্িল আর্ম র্েশ্বাস কর্রর্ন। তািা়ো িযার্র লাইবমর মত যলাক 
মবদর যোঁবক ভুল যদবখবি তাও মানবত োরর্ি না। র্ভব়েনার মযােটা খুবল েসলাম, 
যফান কবর জুর্ন়োর অর্ফসারবক িারর্েবলর কথা র্জজ্ঞাসা করলাম। জানা য ল 
ের্রোবরর সবে যদখা করবত অনয অঞ্চবল য বি। এখন মবন িবচ্ছ যকাথাও োও়োর 
েযাোবর র্নবেযাজ্ঞা জার্র করবলই র্িক র্িল। একটু েবর আোর যফান যেলাম; জানা 
য ল িারর্েল খুন িব়েবি। িারর্েবলর েযাোবর র্েস্তার্রত খের জানবত েবল যফান যরবখ 
মার্টিনবক েললাম–যসই যলাকটা যেখাবন অদৃশয িব়েবি যস জা়ে াটা মবন আবি? 
  
-িযাঁ। 
  
চলুন যেবত িবে। 
  
–র্কন্তু আন্নার র্ক িবে? ওবক ের্দ আোর ি়েরান কবর? 
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–র্চন্তার র্কিু যনই। ওর োর়্েবত েুর্লশ োিারা যরবখর্ি। চলুন োও়ো োক। 
  
 ার়্ে না র্নব়ে সাযারে যোশাবক ট্রাবম কবর চবলর্ি। আজবকর আেিাও়ো ভাল। র্নর্দিি 
জা়ে া়ে ট্রাম যথবক যনবম র্কিুটা িাঁটার ের মার্টিন েলল কবনিল এইখাবন। 
  
যদর্খসামবন একটা েুরবনাোঁর্চল,শযাওলা ে়ো,আ ািা়ে ভর্তি।এর্ ব়ে র্ ব়ে োঁর্চলটা 
যদখবত চমবক উিলাম, োঁর্চবলর  াব়ে একটা দরজা। র্ক মবনিবত দরজা়ে টান 
মারলাম।দরজাটা যে খুবল োবে ভার্ের্ন। র্ভতবর তার্কব়ে যদর্খ র্সঁর়্ে যনবম য বি। 
মার্টিন েবল–এসে ঘটবে যক জানত! 
  
-সর্তয কারুর জানার কথা ন়ে, এখাবন দরজার কথা যকউ ভােবেই না। 
  
–আমার মবন ি়ে যনাকটাবক র্িক যদবখর্ি। 
  
এখন আমারও তাই মবন িবচ্ছ। 
  
কবনিল, এই র্সঁর়্েগুবলা যকাথা়ে য বি? 
  
েতদূর মবন ি়ে েুবির সম়ে বতরী িব়ের্িল। 
  
েুবির সম়ে? 
  
–িযাঁ। 
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 –যস যতা অবনক র্দবনর েযাোর। তা যকাথা়ে র্ ব়ে র্মবলবি এগুবলা? 
  
-সু়েবের সবে। র্ভব়েনার নীবচ এই সু়েেগুবলা একটার সবে একটা েুক্ত, শিবরর প্রযান 
যড্রবনর সবে র্ ব়ে র্মবশবি। এরকম দরজা সারা র্ভব়েনাবতই আবি। আসবল এগুবলা 
বতরী িব়ের্িল যোর্ম্বাং-এর িাত যথবক যরিাই যেবত। এইগুবলাবক োিারা যদোর জনয 
অর্ি়োনবদর  র্েবশে েুর্লশ োর্িনী আবি। এর যে যকান একটা দরজা র্দব়ে ঢুবক 
র্ভব়েনার যে যকান অঞ্চবল ওিা ো়ে। 
  
মার্টিন অোক–েবলন র্ক? 
  
–এই িবচ্ছ যসই রাস্তা যেখান র্দব়ে আেনাবদর েনু্ধ িযার্র িাও়ো িব়ে র্ ব়ের্িল। 
  
–িযার্র? মার্টিন চমবক ওবি। 
  
–িযাঁ। 
  
–র্ক কবর িবে! ওবক যতা কের যদও়ো িব়েবি। 
  
–আর্ম র্িকই েলর্ি, সমস্ত প্রমাে তাই ইর্েত র্দবচ্ছ। 
  
–র্কন্তু… 
  
 র্কন্তু র্ক? 
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–একটা কথা র্কিুবতই েুেবত োরর্ি না। ওরা কাবক কের র্দল তািবল? 
  
এখনও জার্ন না। তবে একটা কাজ করবত েবল এবসর্ি। 
  
–যকান কাজ? অেশয ের্দ আের্ত্ত না থাবক। 
  
–না না আের্ত্তর র্কিু যনই। কেরটা তুবল যফলার র্নবদিশ র্দব়ের্ি। 
  
কেরটা? 
  
িযাঁ। 
  
–র্কন্তু কেরটা ের্দ সর্রব়ে যফবল? 
  
এখনও যফবলর্ন। যস খের আমার কাবি আবি। আর এতেবে ি়েত যতালাও িব়ে 
য বি। আর একটা কথা শুযু যিরচকই খুন ি়ের্ন আরও একজন খুন িব়েবি। 
  
–আরও একজন? 
  
–িযাঁ। 
  
–যক? 
  
 –এখন েলবত োরর্ি না। 
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েলবত োরবিন না, না েলবেন না? 
  
–জার্ন না, জানবল েলতাম। আর োজী যবর েলবত োর্র–িযার্র এই সু়েবের যকাথাও 
লুর্কব়ে আবি। 
  
–িযার্র এর মবযয রব়েবি। 
  
–আমার যতা তাই মবন িবচ্ছ। িযার্রর মৃতুয, অবন্তযর্ির্ক্র়ো সে সাজান র্িল। 
  
মাথা়ে যতা র্কিুই ঢুকবি না। 
  
–খুে স্বাভার্েক। 
  
দুঘিটনার ের যিরচক যতা িযার্রর মুখ যদবখর্িল, েবলর্িল সবে সবে মারা য বি। সর্তয 
েযাোরটার মবযয এত রিসয আবি যক জানত! একোর িযার্রর সবে কথা েলবত োরবল 
ভাল িত। 
  
–তা র্িক। 
  
তবে ওবক োর্চ্ছ যকাথা়ে? 
  
োও়ো োবে ি়েত। আের্ন একমাি যলাক োর সবে িযার্র কথা েলবত আের্ত্ত 
করবেনা, ের্দও এটা আেনার েবে র্েেিনক। 
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র্েেিনক যকন েলবিন? িযার্রবতা আমার েনু্ধ। 
  
–র্কন্তু আের্ন ওর সম্ববন্ধ অবনক র্কিু যজবন যফবলবিন। 
  
–তা অেশয র্িক। তেু ও আমার ের্ত করবে না। 
  
না করবলই ভাল। 
  
করবে না আমার দৃঢ় র্েশ্বাস। 
  
–আেনার র্েশ্বাস অটুট থাক। 
  
–আর্ম এক েলক ওবক যদবখর্িলাম, তাই ভাের্ি সর্তয ও র্কনা। েলুন র্ক ভাবে 
এব াে? 
  
আমার মবন ি়ে ও এ অঞ্চল যিব়ে যকাথাও োবে না। 
  
–যকন েলুন যতা? 
  
–য বল অসুর্েবয িবে। 
  
–র্ক যরবনর অসুর্েবয? র্নরােত্তার অভাে? 
  
 –তা িবত োবর; িযাঁ ো েলর্িলাম। আের্ন িযার্রবক সু়েবের োইবর আনবত োবরন। 
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 –আর্ম েলবল ও কথা রাখবে? 
  
–তা র্িক। রাখবলও রাখবত োবর। ের্দ এখনও েনু্ধ র্িবসবে মবন কবর। 
  
করবেনা। যসই যিবটাবেলার েনু্ধ আমরা,তবেতার আব কাটিবসর সবে একোর 
যদখাকরে। 
  
 কাটিবসর সবে? 
  
–িযাঁ। 
  
তবে এ েযাোবর আেনাবক সােযান করবত চাই। 
  
–যকন েলুন যতা। 
  
–আমার অঞ্চল যথবক য বল আেনার র্নরােত্তার দার়্েে আর্ম র্নবত োরে না, আর 
িযার্রও চাইবে না যে আের্ন আমার অঞ্চল যিব়ে রার্শ়োন অঞ্চবল োন। 
  
মার্টিন থমবক য বলও তারের দৃঢ় স্ববর েবল–আর্ম েুবরা েযাোরটা ভাল ভাবে েুবে 
র্নবত চাই তাই কাটিবসর সবে যদখা করা দরকার। 
  
. 
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১৪. 
  
রর্েোবরর দুেুরবেলা যমঘলা আকাশ,েরফও ে়েবিনা। রাস্তা়ে যলাক প্রা়ে যনই েলবলই 
চবল। মার্টিন চবলবি কাটিবসর োর়্ের র্দবক। রাস্তার একজা়ে া়ে যোবডি যলখা রার্শ়োন 
অঞ্চল। 
  
কাটিবসর োর়্ে যেৌঁবি যেল োজা়ে মার্টিন।ইচ্ছা কবরই আব  জানান র্দব়ে আবসর্ন 
যস।দরজা খুবল মার্টিনবক যদবখ অোক। েবল–আের্ন? 
  
মার্টিবনর মবন ি়ে যস ি়েত কারও জনয অবেো করর্িল। মার্টিন এোর লেয কবর 
কাটিবসর মাথা়ে েরচুলা যনই। 
  
কাটিস অসন্তুি ভাবে েবল ওবি–এখাবন আসার আব  যফান কবর আসা উর্চত র্িল। 
  
মার্টিন–তার জনয েমা চাইর্ি। 
  
–আর্ম যতা একটু েবরই যের্রব়ে যেতাম। 
  
একটু েবর যেরবতন এখন যতা ন়ে। আর্ম র্ক এোর র্ভতবর আসবত োর্র? 
  
অর্নচ্ছা সবত্ত্বও আহ্বান জানা়ে-আসুন। 
  
ঘবর ঢুবক যদবখ যভালা আলমার্র যথবক কাটিবসর ওভারবকাট, েেিার্ত, কব়েকটা টুেী আর 
েরচুলা উঁর্ক মারবি। 
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ের্রিাস কবর েবল মার্টিন–তািবল আেনার মাথা়ে চুল উবিবি? 
  
কাটিবসর মুবখর যচিারা সামবনর যড্রর্সাং যটর্েবলর আ়েনা র্দব়ে যদবখ মার্টিন। এোর 
মুবখামুর্খ িবত েবল কাটিস মাবে মাবে চুলটা খুবল রার্খ, আর ওটা েরবল মাথা যেশ 
 রম থাবক। 
  
কার মাথা? দুঘিটনার সম়ে েরচুলা েবর থাকবল সিবজ অবনযর যচাখবক ফাঁর্ক যদও়ো। 
সম্ভে না। 
  
কাটিস যকান জোে যদ়ে না। 
  
মার্টিন েবল–ো যস কথা, আর্ম িযার্রর সবে যদখা করবত চাই। 
  
–িযার্র! চমবক ওবি কাটিস। 
  
–িযাঁ। ওর সবে কব়েকটা কথা েলে। 
  
কথা 
  
?–িযাঁ। 
  
–ওর সবে? 
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হ। 
  
–ো ল িব়ে য বিন নার্ক? 
  
–যক? আর্ম? 
  
তাই যতা মবন িবচ্ছ। 
  
–আমার একটু তা়ো আবি, তাই আেনার কথার যকান জোে র্দলাম না। 
  
–শুবন খুশী িলাম। 
  
 –এোর আমা়ে খুশী করুন। 
  
–খুশী করে আেনাবক? 
  
–িযাঁ। 
  
–র্কভাবে? 
  
দ়ো কবর এই ো বলর কথা শুনুন তািবলই িবে। 
  
েলুন র্ক েলবেন? 
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ের্দ িযার্র ো িযার্রর যপ্রতাত্মার সবে আেনার যদখা ি়ে তািবল আমার কথাটা জার্নব়ে 
যদবেন। আর্ম দুঘন্টা প্রাটাবরর ভািা  ীজিার কাবি যে েট ািটা আবি ওখাবন থাকে। 
  
এখন আর্স। ও িযাঁ মবন রাখবেন আর্ম িযার্রর র্েশ্বস্ত েনু্ধ। 
  
এমন সম়ে যভতবরর ঘর যথবক র্কবসর যেন একটা আও়োজ আবস। মার্টিন শব্দটা 
অনুসরে কবর দরজার কাবি এবস দরজাটা খুবল যফবল। যদবখ রান্নাঘবরর মবযয একটা 
যচ়োবর ডািঃউইস্কবলার েবস আবি। মার্টিন অোক, কাবি র্ ব়ে েবল আের্ন এখাবন? র্ক 
েযাোর? 
  
ডাক্তার ইতস্ততিঃ কবর–মাবন…। 
  
মাবন র্ক? মার্টিন যকান কথা না েবল কাটিবসর কাবি এবস েবল ডাক্তারবক আমার 
ো লাবমার কথা েলবেন ের্দ ওেুয র্দবত োবরন। িযাঁ, আোর েলর্ি ঐটাবরর  ীজিার 
কাবি ঘণ্টা দুব়েবকর জনয থাকে। 
  
প্রাটাবরর  ীজিার যসই েট ািটার কাবি মার্টিন ঘণ্টা খাবনক িল এবসবি। িযার্রর যকান 
যদখা যনই। আবদৌ যস র্ক আসবে? 
  
চারর্দবক তাকা়ে মার্টিন। োিা়েী এলাকা সামবন যিাটনদী।িাও়োটা যেশ িাণ্ডা। িিাৎ 
চমবক ওবি যস। তার র্নবজর কানবকই র্েশ্বাস করবত োরবি না। োিাব়ের  াব়ে যাক্কা 
যখব়ে শব্দটা তার কাবন র্েযবি। িযার্রর যসই ের্রর্চত  াবনর সুর। চারর্দবক যদবখ 
যকাথাও যকউ যনই। র্কন্তু যস যতা ভুল যশাবনর্ন। তািবল র্নশ্চ়েই কাবিই িযার্র আবি। 
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সিসা র্েিন যথবক যক যডবক ওবি-যরাবলা মার্টিন। চমবক র্েিন র্ফবর যদবখ িযার্র। 
িযার্র যিবস েবল িযাবলা মার্টিন, যকমন আি? 
  
মার্টিন উবত্তর্জত–িযার্র যতামার সবে অবনক কথা আবি। 
  
র্নশ্চ়েই তা যতা থাকবেই। যতামাবক েখন আসবত র্লবখর্ি, সর্তয মার্টিন এতর্দন ের 
যতামা়ে যদবখ র্ক যে ভাল লা বি। 
  
-যকন? আর্ম যতা যতামার অবন্তযর্ির সম়ে উের্স্থত র্িলাম। 
  
 িযার্র যিবস েবল-যলাকবক যকমন ফাঁর্ক র্দব়ের্ি েল! 
  
–যতামার যপ্রর্মকাবক ফাঁর্ক র্দব়ে র্কন্তু যমাবটই ভাল করর্ন। 
  
তুর্ম আন্নার কথা েলি? 
  
–িযাঁ। ও ভীেে কাঁদর্িল। 
  
–সর্তয যমব়েটা ভাল। আর্ম ভালোর্স ওবক। 
  
–যতামার সম্ববন্ধ েুর্লশ ো েলবি আর্ম র্েশ্বাস কর্রর্ন। আচ্ছা র্ক েযাোর েলবতা? 
  
র্কিুেে চুে কবর যথবক েবল িযার্র–যতামাবক যকানর্দন র্কিু লুবকাইর্ন, আজও সে 
খুবলই েলে। 
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– িযার্রর মবন যতালো়ে চলবি। চুে কবর থাবক। মার্টিন নীরেতা ভে কবর েবল–র্শশু 
িাসোতালটাবক যদবখি? যদখবলই েুেবে র্ক অেস্থা িব়েবি? 
  
–জার্ন। একোর র্নবচর র্দবক তার্কব়ে যদখ। 
  
–যকন? র্ক আবি? 
  
–যদখই না। 
  
র্নবচর র্দবক তার্কব়ে যদবখ যলাক োতা়োত করবি, ওের যথবক র্েনু্দর মত যদখাবচ্ছ। 
  
িযার্রবল র্নবচর ঐর্েনু্দগুবলা ের্দদুচারবট যথবম ো়ে তািবল সমাবজর র্ক খুেের্ত িবে? 
  
-তুর্ম র্ক েলি? যতামার র্ক মাথা টাথা খারাে িব়ে য বি নার্ক? 
  
না েনু্ধ। একটা র্েনু্দ যথবম য বল যতামার েবকবট ের্দ কুর়্ে িাজার োউন্ড আবস তািবল 
যকমন ি়ে? 
  
–তুর্ম টা়োবরর েযেসা়ে থাকবল না যকন? 
  
–ওবত লাভ কম ি়ে। 
  
–তাবত যতা মবন শার্ন্ত যেবত। 
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–শার্ন্ত। 
  
–িযাঁ। 
  
কুলাবরর মতন। না না এত যিাট কাবজ আর্ম যনই। তুর্ম যদখ েুর্লশ আমা়ে যরবত 
োরবে না। আর্ম েুক ফুর্লব়ে ঘুবর যে়োে। 
  
–র্কন্তু যসটা র্ক োঁচা? 
  
মার্টিন দুিঃখ ো়ে ভাবে িযার্র আজ যকাথা়ে যনবম য বি। তার মবন ি়ে তাবক ের্দ এখান 
যথবক যাক্কা যদ়ে তািবলই সে যশে। িযার্রর োঁচার যকান সম্ভােনাই থাকবে না। 
  
আোর েবল মার্টিন–তুর্ম জান েুর্লশ যতামার কের খুঁব়েবি? 
  
–শুবনর্ি। 
  
–তেু তুর্ম র্নর্েিকার। একটা কথার জোে যদবে? 
  
–র্ক? 
  
েল যদবে র্ক না? 
  
–যদোর িবল র্নশ্চ়েই যদে। 
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–ঐ কেবর কার মৃতবদি? 
  
িারর্েল। 
  
–িারর্েল? 
  
িযাঁ। 
  
মার্টিন স্তব্ধ। তার মাথা়ে যেন র্কিুই আসবিনা। মানুে কত র্ক করবত োবর। দুর্ন়ো়ে 
টাকাই সে, আর র্েবেক? 
  
মার্টিন যরব  র্ ব়ে েবল-যতামা়ে র্ক করবত ইচ্ছা করবি জান? 
  
-র্ক? 
  
–েলে? এই োিাব়ের ওের যথবক যিবল র্নবচ যফবল র্দবত। 
  
না তুর্ম োরবে না। কারে এর আব  আমার েহ অেরায েমা কবরি। যতামাবক আর্ম 
র্েশ্বাস কর্র তাই যতামার ডাবক সা়ো না র্দব়ে োর্রর্ন। (একটু যথবম) এখাবন আসবত 
কাটিস মানা কবরর্িল। আসবল যতামা়ে যে ভালোর্স।– 
  
-ভালোস? 
  
–িযাঁ। 
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কাটিস র্ক েবলবি জান? যতামা়ে যমবর যফলবত। 
  
–যমবর যফলবত? 
  
–-িযাঁ। 
  
 –র্কন্তু িযার্র  াব়ের যজাবর তুর্ম যতা আমার সবে োরবে না। 
  
সে সম়ে র্ক  াব়ের যজার দরকার ি়ে? 
  
–তা অেশয র্িক। 
  
তািা়ো আমার র্রভলোর আবি। 
  
–তা যতা থাকবেই। 
  
–থাকবেই যকন েলি? 
  
নইবল যতামা়ে মানাবে র্ক কবর? 
  
েুেলাম না কথাটা। 
  
 খুে যসাজা। 
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–যসাজাটাই শুর্ন। 
  
–একর্দন যে িাবত িুর্র কাঁর্চ যরবত র্শবখর্িবল আজ যস িাবত র্েস্তল, সর্তয ভাব যর র্ক 
র্নষু্ঠর ের্রিাস। 
  
–ও সে তত্ত্ব কথা িা়ে। 
  
–তা ন়েত র্ক? 
  
–যচারা না যশাবন যবমির কার্িনী। 
  
রাখ যতামার যবমির কার্িনী। 
  
–তা যতা েলবেই। 
  
–জান তুর্ম র্নবচ েব়ে য বল যতামার র্চি যকউ খুঁবজ োবে না। ও সে ডাক্তারী কথা 
তুর্ম জানবেই ো র্ক কবর। 
  
এোর িযার্র র্নবজবক স্বাভার্েক কবর েবল র্ক যোকার মত আমরা করর্ি। োদ দাও। 
চবলা মার্টিন যফরা োক। 
  
–র্ফরবে? 
  
িযাঁ। 
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–যকাথা়ে? 
  
আব  তুর্ম েল কাটিস আর ডাক্তাবরর র্েিবন েুর্লশ লার্ ব়ে যদবে না। 
  
–যসটা েবরর কথা। 
  
–জান কাটিস যতামা়ে যমবর যফলবত েবলর্ন। আর্ম একটু িাট্টা করর্িলাম। 
  
িাট্টা। 
  
–িযাঁ, র্েশ্বাস কর। োর্নব়ে েলর্িনা। েবলই িযার্র যেন যকাথা়ে র্মর্লব়ে য ল। মার্টিন 
র্চৎকার কবর িযার্র! 
  
োিাব়ে যাক্কা যখব়ে ডাক র্ফবর আবস; িযার্র! িযার্র! িযার্র! 
  
. 
  
১৫. 
  
রর্েোর সন্ধযা়ে যোবশফস্টড র্থব়েটাবর আন্নার অর্ভন়ে র্িল। মার্টিন তার সবে যদখা 
করবে েবল র্থব়েটার যশে িবত তার ঘবর য ল। 
  
আন্না প্রশ্ন কবর র্ক খের? 
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শুনবল তুর্ম চমবক উিবে। 
  
–তাই েুর্ে? 
  
–িযাঁ। 
  
–তা খেরটা র্ক? 
  
–আব  েল কথাটা র্েশ্বাস করবে? 
  
র্েশ্বাস না করার র্ক আবি? 
  
–িযার্র…। 
  
–র্ক, েল, থামবল যকন? 
  
–িযার্র যেঁবচ আবি। 
  
–িযার্র যেঁবচ আবি? 
  
–িযাঁ। 
  
না না, র্মবথয কথা। 
  
র্মবথয? 
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–িযাঁ। 
  
–আন্না র্েশ্বাস কর। র্মবথয েবল আমার লাভ! 
  
 –তুর্মই জান। 
  
–আর র্কিু েলার যনই তািবল। 
  
আন্নাচুে, মার্টিন যভবের্িল আন্না কথাটা শুনবল খুশী িবে।তবেসর্ত্মকথা িযার্রর যকান 
েযাোবর আর আন্না খুশী যিাক যস চা়ে না। আন্নার র্দবক তার্কব়ে যদবখ তার যচাখ র্দব়ে 
জল ে়েবি। আবস্ত আবস্ত সমস্ত কথা যস আন্নাবক েবল। মার্টিবনর মবন ি়ে যস যেন মন 
র্দব়ে শুনবি না। 
  
মার্টিবনর কথা যশে িবল, যচাখ মুবি আন্না েবল–এর যচব়ে িযার্র মারা য বলই ভাল র্িল। 
  
র্িকই েবলি। ও আমাবদর ভালোসার যকান দামই র্দল না। সর্তয লিার কথা। 
  
–ও মারা য বল অবনক র্েেবদর িাত যথবক োঁচত। 
  
যসই িতভা য োচ্চাগুবলার ির্ে আন্নার যটর্েবল রাখল। আন্না যসগুবলা যদখার ের। 
েলল–িযার্রবক এ অঞ্চবল আনবত না োরবল েুর্লশ ওবক যরবত োরবে না। 
  
হ। 
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–যতামার সািােয দরকার। 
  
–আমার সািােয। 
  
–িযাঁ। 
  
–আমার যারো র্িল তুর্ম তার প্রকৃত েনু্ধ। 
  
েনু্ধ র্িলাম। 
  
–র্িবল? 
  
 িযাঁ। এখন যনই। 
  
—তািবল যতা যর্রব়ে র্দবত চাইবেই। 
  
–িযাঁ চাইর্ি। যস যতামার ভালোসার যকান মূলয র্দব়েবি? যতামা়ে ির্কব়েবি, যতামা়ে 
র্নিঃস্ব কবরবি। 
  
–তেু িযার্রবক যরবত যতামা়ে সািােয করে না। 
  
করবেনা? 
  
না, তবে…। 
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 –তবে র্ক? 
  
 –আর্ম আর ওবক যদখবতও চাই না।  লার স্বরও শুনবত চাইনা। 
  
–সর্তয তুর্ম একজন অর্ভবনিী। 
  
িিাৎ এ কথা? েলবত োযয ির্চ্ছ। 
  
 –র্কবসর জনয? 
  
সাথিক যতামার অর্ভন়ে। এখবনা িযার্রর যপ্রবম িােুডুেু খাচ্ছ। 
  
–আর্ম অর্ভন়ে করর্ি? 
  
–তা নাবতা র্ক? 
  
কথাটা েুর্েব়ে েলবে? 
  
 জবলর মত ের্রষ্কার। 
  
–তেু শুনবত চাই। 
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–িযার্রর সবে যদখা করবেনা,  লার আও়োজও শুনবেনা তেুও তাবক যর্রব়ে র্দবত 
যতামার োঁযবি। সর্তয যতামাবদর নমস্কার। সাথিক সৃর্ি ভ োবনর। যতামাবদর যকানটা 
িা, যকানটা না, আজও যোো য ল না। িাসবতও যেমন সম়ে লাব  না, কাঁদবতও তাই। 
  
তুর্ম আমাবক েতই আঘাত র্দব়ে কথা েল আর্ম ও কাজ করে না। 
  
োিঃ চমৎকার। 
  
–এটাও যজবন রাখ এমন যকান কাজ করে না োবত িযার্রর যকান ের্ত ি়ে। 
  
–সুন্দর! সুন্দর! িাততার্ল োোর মত সাংলাে। তুর্ম র্ক এখনও িযার্রবক চাও। 
  
 –তাবক চাই না র্িকই র্কন্তু…। 
  
–র্কন্তু র্ক? 
  
–আমার রবক্তর সবে ও র্মবশ একাকার িব়ে য বি, আমার কাবি িার্রই এখনও স্ববপ্নর 
েুরুে, অনয যকউ ন়ে। 
  
মার্টিন আর অেমার্নত িবত চা়ে না, তাই যকান কথা না েবল যের্রব়ে আবস। 
  
কবনিবলর কাবি এবস েবল–আমা়ে র্ক করবত িবে েলুন? 
  
এোর যশে দৃবশযর অর্ভন়ে িবে। 
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এত তা়োতার়্ে সম্ভে? 
  
 –যচিার যতা ত্রুর্ট কর্রর্ন। 
  
 –ও িযাঁ। কর্ফন যথবক মৃতবদি যতালা িব়েবি? 
  
–িযাঁ। 
  
কার? 
  
 িারর্েবলর। 
  
—তািবল িযার্র র্িকই েবলবি। 
  
–আমরা এোর কুলার ও ডাক্তারবক যগ্রফতার করবত োর্র। 
  
–তািবল ভাল ি়ে। 
  
–তবে কাটিস ও ড্রাইভার িাবতর োইবর। 
  
–যকন? 
  
রার্শ়োনবদর অনুমর্ত লা বে। 
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–একটা কাজ করবত োরবেন? 
  
—র্ক? 
  
–আের্ন কুলারবক সােযান কবর আসুন। 
  
–আর্ম? 
  
–িযাঁ। 
  
–তাবত র্ক ভাল িবে? 
  
িবে। 
  
–ের্দ র্েেরীত ফল ি়ে? 
  
–মাবন? কুলাবরর সবন্দি িবে? োর্লব়ে োবে তাই? 
  
–িযাঁ। 
  
–আর্ম চাই কুলার োর্লব়ে োক। তাবত ে়ে র্শকারটা জাবল ে়েবে। 
  
–যকন? 
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–আেনার উের িযার্রর র্েশ্বাস জন্মাবে ঘণ্টা র্তবনক ের িযার্রবক খের োিাবেন। 
েুর্লশ আেনাবক খুঁজবি এ সম়ে লুর্কব়ে থাকাই ভাল নইবল র্েেদ ঘটবে। র্ক? এ 
প্রস্তাবে রাজী? 
  
যসই অসুস্থ র্েকৃত োচ্চাগুবলার ির্ের র্দবক তার্কব়ে ের্লরাজী। 
  
যনযোদ। 
  
 –আর্ম খুনীর সবে কখনও আঁতাত করে না। 
  
–এই যতা চাই, সাোস! 
  
. 
  
১৬. 
  
ের্রকল্পনা মত সেই র্িকিাক চলবি। কুলারবক সােযান করার জনয ডাক্তাবরর 
যগ্রফতারী র্ের্িব়ে যদও়ো িব়েবি। এর মবযয মার্টিন আোর কুলাবরর সবে যদখা কবর। 
কুলার মার্টিনবক খুশী িব়েই স্বা ত জানা়ে। েবল কবনিবলর সবে র্নশ্চ়েই োবমলা চুবক 
য বি। মার্টিন জানা়ে একটু যতা  ণ্ডব াল িব়েবি। এ কথা়ে কুলার চমবক ওবি। দবম 
না র্ ব়ে েবল–যিরচবকর েযাোবর কবনিলবক জার্নব়ের্ি েবল র্কিু মবন কবরনর্ন যতা? 
  
 –এবত মবন করার র্ক আবি? 
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শুবন খুশী িলাম, আর আের্ন যতা র্নবদিাে। 
  
 –র্ক কবর জানবলন? 
  
-জার্ন। 
  
–যজবন থাকবল ভাল। 
  
–সুতরাাং ভব়ের কারে যনই আেনার, আর একজন না র্রক র্িবসবে কবনিলবক সে 
জানান কতিেয। 
  
–আের্ন যেমন িযার্রর সম়ে েুর্লবশর কাবির্মবথয েবল ভদ্রনা র্রবকর ের্রচ়ে 
র্দব়ের্িবলন! 
  
–সর্তয। কবনিবলর েযাোবর আের্ন খুে যরব  আবিন। 
  
-েুর্লশ যসই কেরটা খুঁব়ে যফবলবি জাবনন যতা। আর ডাক্তার ও আেনাবক তা়োতার়্ে 
যগ্রফতার করবে। 
  
–যগ্রফতার? র্িক েুেলাম না। 
  
–র্িকই েুবেবিন। মার্টিন আর কথা না োর়্েব়ে চবল ো়ে। 
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আমাবদর প্রাথর্মক কাজ যশে এোর শুযু জাল োতা োর্ক। র্ভব়েনার মযাে যদবখ মবন 
িল িযার্রর যের িোর এটাই ভাল রাস্তা। এই দরজার েঞ্চাশ  জ দূবর একটা যরবস্তারাঁ। 
আর যকান দরজার কাবি এসে যনই। সুতরাাং িযার্র েনু্ধবক োঁচাোর জনয অনয দরজা 
র্দব়ে যের্রব়ে েঞ্চাশ  জ রাস্তা োর িব়ে ক্লাে যথবক েনু্ধবক র্নব়ে আোর ঐ েবথই চবল 
োবে।িযার্ররকাবি এই কা়েদাটা নতুন র্কন্তু আমাবদর ন়ে। সু়েে োিারা যদোর জনয 
একটা দল রাত োরটা়ে ো়ে আর রাত দুবটা়ে– আর এক দল আবস, িযার্র এই 
সম়েটাবকই োিবে েনু্ধবক র্নব়ে োোর জনয। 
  
যসই অনুো়েী মার্টিন ঐ যরবস্তারাঁ়ে অবেো করবি। মার্টিনবক একটা র্রভলোর র্দব়ের্ি 
আত্মরোর জনয। যসই র্নর্দিি দরজার অদূবর সাদা যোোবক েুর্লশ লুর্কব়ে আবি। 
সু়েে োিারা যদোর একটা র্েরাট দল আমার র্নবদিবশর অবেো়ে আবি। আর্ম সাংবকত 
র্দবলই সে মযানবিাল েন্ধ কবর যদবে। আর শিবরর প্রান্ত ভা  যথবক টিল র্দবত র্দবত 
এর্দবক আসবে। র্কন্তু আমার ইচ্ছা র্িল িযার্র সু়েবে যঢাকার আব  যরা ে়ুেক। এবত 
মার্টিবনরও র্েেদ কম িবে, োবমলাও কম িবে। 
  
যরবস্তারাঁবত এখন অবনক যনাক। োইবর ভালই িাণ্ডা চলবি। মার্টিন যেখানটা েবস আবি 
যসখানটাও যখালা যমলা। তাই কর্ফ যখব়ে শরীর  রম করবি। 
  
মার্টিবনর র্কিু দূবর আমার একটা যলাক ের্সব়ে যরবখর্ি আর োবি কারুর সবন্দি ি়ে 
তাই এক যলাকবক যেশীেে রাখর্ি না। আর্ম র্কিুটা দূবর যফান র্নব়ে েবস আর্ি। 
একঘন্টার ওের িব়ে য ল িযার্রর যদখা যনই। িিাৎ যফান যেবজ উিবত েযস্তভাবে 
র্রর্সভার তুললাম, মার্টিন এর যফান–আর্ম িাণ্ডা়ে জবম োর্চ্ছ কবনিল। 
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–িযাঁ, খুে িাণ্ডা। 
  
 –প্রা়ে যশাও়ো একটা োবজ। 
  
–সর্তয অবনক যদরী িব়ে োবচ্ছ। 
  
–আর র্ক অবেো করে? 
  
–িযাঁ অেশযই। 
  
 –হ। 
  
–আেনাবক আমার যটর্লবফান করা উর্চত ি়ের্ন। যেমন চুেচাে েবস আবিন েবস 
থাকুন। 
  
অবনক কাে কর্ফ যখব়ে যফবলর্ি। 
  
আরও খান। 
  
শরীর খারাে করবি। 
  
–যদখুন র্মিঃ মার্টিন িযার্র ের্দ আবস তবে আর যোযি়ে যদরী করবে না। 
  
 –আর এবসবি! 
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 –অন্ততিঃ আর র্মর্নট েবনর কুর়্ে অবেো করুন। 
  
–র্িক আবি। 
  
 —-আর ভুবলও আমা়ে যফান করবেন না। 
  
–িা়ে ভ োন! ঐ যতা িযার্র, সবে সবে মার্টিবনর যফান েন্ধ। আর্ম যফান নার্মব়ে যরবখ 
র্নবদিশ র্দই মযানবিালগুবলা েন্ধ করবত। টিলদারী েুর্লশবক ের্ল এোর আমরা নীবচ 
নামে। 
  
এর্দবক িযার্র মার্টিনবক যফাবন কথা েলবত যদবখ সােযান িব়ে েব়ের্িল। তাই মার্টিন 
র্রর্সভার নার্মব়ে রাখার আব ই যরবস্তারাঁ যথবক যের্রব়ে আবস। দুভিা যেশতিঃ যসই সম়ে 
আমারও যকান যলাক যসখাবন র্িল না। আসবল একজন উবি র্ ব়ে আর একজন যে 
োর্চ্ছল তার োশ র্দব়েই িযার্র যের্রব়ে য ল। মার্টিন োইবর যের্রব়ে আমার যলাকবক 
যদখবত যেব়ের্িল। র্কন্তু েখন র্চৎকার কবর েলল ঐ যতা িযার্র, ততেবে সু়েবে প্রবেশ 
কবর য বি যস। 
  
আমরাও সু়েবে যনবম এবসর্ি িাবত টচি। চারর্দক র্দব়ে জল ে়োর আও়োজ আসবি। 
সে সু়েেগুবলা যকামর েেিন্ত জবল ভর্তি। যভতরটা যেশ অন্ধকার। সু়েবের আসল 
রাস্তাটা যটমবসর প্রা়ে অবযিক। জবল যস্রাত রব়েবি েবল ো যফলবত অসুর্েবয িবচ্ছ। 
োঁবকর মুবখ কাদা জবম আবি। োব়ের িাে যদবখ যোো োবচ্ছ িযার্র যকান র্দবক য বি। 
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আমার প্রিরীর এক িাবত টচি এক িাবত র্রভলোর। মার্টিনবক চাো  লা়ে যস েলল–
আের্ন আমার র্েিবন আসুন। 
  
-র্েিবন য বল অসুর্েবয িবে না? 
  
না। 
  
–ওবক আের্ন র্চনবত োরবেন? 
  
–িযাঁ। র্েিবন যেবত েলর্ি যকন না ও আেনাবক গুর্ল করবত োবর। 
  
–তািবল আের্নই ো সামবন থাকবেন যকন? 
  
 –এটা আমার চাকরীর অে। 
  
প্রবতযকটা মযানবিাবল োিারা রব়েবি, সমস্ত সু়েেটা আমরা র্ঘবর যফবলর্ি। যিাট যিাট 
 র্ল েথ যবর আসল েথটার র্দবক এর্ ব়ে োর্চ্ছ। 
  
প্রিরীটা োঁশী োজাবল োশ যথবক অবনকগুবলা োঁশীর আও়োজ যভবস আসল। প্রিরী 
েলল–আমার টিলদারী েনু্ধরা সোই এখাবন এবস য বি, এই জা়ে াটা সোর নখদেিবে। 
সামবনর। র্দবক র্ক আবি যদখার জনয টচি তুলবতই গুর্ল িুবট এল। প্রিরীটা েন্ত্রো়ে 
কাতবর উিল, িাত যথবক টচি েব়ে য ল। আর্ম তা়োতার়্ে এর্ ব়ে র্ ব়ে েললাম–
যকাথা়ে যলব বি? 
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– যতমন র্কিু না। িাতটা যোযি়ে িব়ে য বি। আমার সবে আর একটা টচি আবি, এটা 
যরুন। ততেবে েতস্থানটা যেঁবযর্ন। র্কন্তু সযার টচিটা জ্বালাবেন না। ও যোযি়ে কাবির 
যকান  র্লবত লুর্কব়ে আবি। গুর্লর প্রর্তশব্দ র্মর্লব়ে যেবত োঁশীর আও়োজ যশানা 
য ল। প্রিরীর্টও োঁশী োর্জব়ে উত্তর র্দল। মার্টিন এোর প্রিরীর্টবক র্জজ্ঞাসা কবর–
আেনার নামটা এখনও জানা ি়ের্ন। 
  
-যেটস্। আজ এখাবন আমার আসার কথা ন়ে। শুযু যস্পশাল র্ডউর্ট েবলই এবসর্ি। 
  
আর্ম এোর সামবন থাকে। িযার্র আমা়ে গুর্ল করবে েবল মবন ি়ে না। আর িযার্রর 
সবে আর্ম কথা েলবত চাই। 
  
–র্কন্তু সযার, আর্ম দুিঃর্খত। 
  
–যকন? 
  
আেনার োবত যকান ের্ত না ি়ে যসই র্নবদিশই আবি। 
  
–র্িক আবি, র্িক আবি। মার্টিন যেটসবক অর্তক্রম কবর সামবন এর্ ব়ে ো়ে। র্চৎকার 
কবর ডাবক–িযার্র। িযার্র। 
  
কথাটা প্রর্তধ্বর্নত িবত থাবক। আোর েবল–িযার্র লুর্কব়ে যথবক লাভ যনই। তুর্ম 
যের্রব়ে এস। িিাৎ কাি যথবক িযার্রর  লার আও়োবজ সোই চমবক ো়ে। িযার্র 
েবলেনু্ধ, তুর্ম আমা়ে ক করবত েলি? 
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মাথার ওের িাত তুবল যের্রব়ে এস িযার্র। 
  
আমার সাবথ টচি যনই। র্কিু যদখবত োর্চ্ছ না। 
  
 র্েিন যথবক যেটস েলল-সযার সােযান। 
  
মার্টিন েবল–আেনারা যদও়োল যঘঁবে দাঁ়োন। ও আমা়ে কখনও গুর্ল করবে না। 
  
আোর িযার্রবক েবল–িযার্র টচি জ্বালর্ি, যের্রব়ে এস। আর যকান উো়ে যনই, যরা 
যতামা়ে র্দবতই িবে। 
  
টচি জ্বলবল কুর়্ে  জ দূর যথবক িযার্র যের্রব়ে এল। মার্টিন েলল–মাথার ওের িাত 
রাখ। িযার্র িাত যতালার ভান কবর গুর্ল চালা়ে। গুর্ল মার্টিবনর  াব়ে না যলব  সু়েবের 
যদও়োবল লাব । সবে সবে যেটস র্চৎকার কবর সাচি লাইট জ্বালবত েবল। আবলা 
জ্বলবল যদখা ো়ে সোইবক। যেটস জবল উেু়ে িব়ে আবি েন্ত্রো়ে কাতর। মার্টিন থর 
থর কবর কাঁেবি। িযার্র র্কিুটা দূবর। মার্টিবনর গুর্ল লা ার ভব়ে আমরা িযার্রবকও গুর্ল 
করবত োরর্ি না। আমরা আবস্ত আবস্ত এব াবত থার্ক। যচাখ যাঁর্যব়ে োও়ো়ে িযার্র 
যকান উো়ে না যদবখ ে়ে সু়েবের জবল োঁর্েব়ে ে়েল। সাচি লাইট যঘারাোর আব ই 
ডুে র্দব়ের্িল তার ওের যস্রাত থাকা়ে র্কিুেবের মবযযই অন্ধকাবর িার্রব়ে য ল। মার্টিন 
সাচি লাইবটর আবলা েতদূর ো়ে তার যশে প্রাবন্ত দাঁর়্েব়ে িাবত র্রভলোর। িিাৎ আমার 
মবন িল সামবন র্ক যেন নব়ে উিল। সবে সবে র্চৎকার কবর েললাম-র্মিঃ মার্টিন 
আেনার োঁ র্দবক গুর্ল করুন। মার্টিন তৎেোৎ গুর্ল চালাল। সবে সবে েন্ত্রনার শব্দ 
যভবস উিল। সামবন এব াবত র্ ব়ে যদর্খ যরটবসর প্রােিীন যদি। মার্টিবনর যিাঁ়ো গুর্ল 
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তার  াব়ে যলব বি। সামবন তার্কব়ে যদর্খ মার্টিন যনই।নাম যবর ডাকবত থার্ক র্কন্তু 
জবলর শবব্দ র্কিুই যেন যশানা ো়ে না। েরেবেই একটা গুর্লর আও়োজ যেলাম। 
মার্টিন অন্ধকাবর খার্নকটা এর্ ব়ে য র্িল, টচি ইচ্ছা কবর জ্বাবলর্ন। িযার্র মার্টিবনর 
গুর্লবত আিত িব়ে র্সঁর়্ের র্দবক এব াবত থাবক। র্িশ ফুট উঁচু মযানবিাল-এর মুখ 
যথবক র্সঁর়্েটা যনবম এবসবি। িযার্র র্সঁর়্ে র্দব়ে ওেবর ওিার যচিা করবলও ওেবর 
উিবত োরল না। আর তখনই যেন যসই ের্রর্চত সুরটা র্শস র্দব়ে ডাকর্িল। র্শবসর 
শবব্দ এর্ ব়ে র্ ব়ে ডাকল মার্টিন িযার্রবক। র্িক তখনই আোর র্শস যথবম য ল। আর 
র্কিুদূর এর্ ব়ে যেবত মার্টিবনর োব়ে র্কিু যিকল। আবলা জ্বলবল যদর্খ িযার্র েব়ে আবি 
িাবত েনু্দক যনই। মবন িল মারা য বি র্কন্তু েন্ত্রো়ে কাতরাবনার আও়োজ োও়ো 
য ল। মার্টিন কাবনর কাবি মুখ এবন ডাবক–িযার্র! িযার্র! 
  
িযার্র যচাখ তুবল র্কিু েলার যচিা করল। আর্ম মুবখর কাবি কান র্নব়ে র্ ব়ে স্পি শুর্ন 
েলবি–যোকা যকাথাকার! মার্টিন েবল–আর্ম আজও েুেবত োর্রর্ন িযার্র যকন ওকথা 
েবলর্িল। আজ আমার মবন ে়েবি, যে আর্ম জীেবন একটা খরব াস মার্রর্ন যসই আর্ম 
প্রাবের েনু্ধবক যমবর যফললাম, সর্তয ভ োবনর কী যখলা! আর্ম মার্টিনবক সান্ত্বনা র্দই–
র্মিঃ মার্টিন এখন আমাবদর এসে ভুলবত িবে। মার্টিন সবে সবে জোে যদ়ে-না কবনিল 
আর্ম অন্তত োরে না। 
  
. 
  
১৭. 
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যমঘলাভাে যকবট য বি। ইবলকর্ট্রক র্ড্রল র্দব়ে কের যখাঁ়োর দরকার আজ আর যনই, 
চার্রর্দবকর আেিাও়ো জার্নব়ে র্দবচ্ছ এখন েসন্তকাল প্রকৃর্তও যেন িযারীর উের 
প্রসন্ন। 
  
িযারীর র্প্র়েজবনর প্রা়ে যকউ যনই ডাক্তার ও কাটিস প্রা়ে অনুের্স্থত। যকেল যসই 
যমব়ের্ট দ্রুত রাস্তা়ে র্দবক এর্ ব়ে য ল। তখন একটা ট্রাম খুঁব়ো েরফ যিবল এর্ ব়ে 
চবলবি। আর্ম মার্টিনবক প্রশ্ন কর্র–আেনার সবে  া়েী আবি? নার্ক আর্ম যেৌঁবি যদে? 
  
না, যনযোদ, আর্ম ট্রাবম োে? 
  
আর্ম ের্ল–যশে েেিন্ত আের্নই র্জতবলন, আর আর্ম যিবর য লাম। 
  
মার্টিন েযর্থত কবণ্ঠ েবল-না, না, কবেিল, আের্ন একথা েলবেন না। আর্ম সে িার্রব়ে 
যফবলর্ি।…সে িার্রব়ে যফবলর্ি। 
  
তারের মার্টিন একটাও কথা না েবল ে়ে-ে়ে ো যফবল যমব়ের্টর র্দবক এর্ ব়ে ো়ে। 
আর্ম র্কিু দূবর দাঁর়্েব়ে যদখলাম, ওরা োশাোর্শ িাঁটবি। মবন ি়ে ওরা নীরবে যিঁবট 
চবলবি। একটা যোো দুিঃখ তাবদরবক র্ঘবর রব়েবি। 
  
সর্তয, েলা ো়ে না র্েেদ কখন আসবে, কার দ্বারা যস শত্রুই যিাক আর যকানও 
র্প্র়েজনই যিাক। 
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