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১-২. শারদ প্রভাতের পদধ্বর্ 
  
০১. 
  
এক অপরূপ সুন্দর শারদ প্রভাতের পদধ্বনি েখি আকাতশ বাোতস জশািা যাতে। 
হঠাৎনভক্টর ডারমতটর ঘুম জভতে জেে। জকাি এক অোিা আেংতক সারা ো ঘাতম নভতে 
উতঠতে। ঘন়েতে পাাঁেটা জবতে সাাঁইনিশ নমনিট। 
  
বযস সাাঁইনিশ। উন্নে, বনেষ্ঠ, শযামো জেহারা নভক্টর ডারমতটর। অনে-উৎসাহী স্বাক্ষর 
নশকারীরা প্রাযই োতক নেিোরকা জেেরী জপক বতে ভুে কতর। বযাপারটাতক উন়েতয 
জদবার জেষ্টা করতেও জস এ েিয জবশ নবরনি অিুভব কতর। কারণ স্ব-পনরেতযই জস 
যতেষ্ট খযানে ও নবতের অনিকারী। েে দশ বেতর োর োরনট িাটক নিউইযতকের বৃহেম 
রঙ্গমঞ্চগুনেতে মঞ্চস্থ হতয নবরাট সাফেয অেেি কতরতে। এখিও মিয ইউতরাতপর ব়ে 
ব়ে শহর জেতক এই কনট িাটতকর অনভিয বাবদ োাঁর জমাটা টাকা উপােেি হয। নভক্টর 
নববানহে েীবতিও সুখী। স্ত্রীর বযস এখি আটাশ। দুেতির পারস্পনরক ভােবাসার বন্ধি 
অটুট। োতদর দশ মাস বতযতসর একমাি সন্তাি। 
  
হঠাৎ দুমাস আতে নভক্টর ডারমতটর মাোয এক দুিের্ে িাটতকর আইনডযা আতস–এক 
অসািারণ প্লট, যা েকু্ষনি একটািা নেতখ জফো দরকার। 
  
জভরা নসওর হতো ডারমতটর জসতেটারী। পক্কতকশ এবং দক্ষ এক মনহো। জস োতক 
বুেে একটা নিেেি োযো খুাঁেতে জযখাতি সমূ্পণে নিেেতিমাস নেতিক িতর জেখাটা জশর্ 
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করতে পারতব। মাি দুনদতির মতিয ভদ্রমনহো েমৎকার একনট বান়ে খুাঁতে বার করতেি। 
জিভাে মরুভূনমর সীমাতন্ত একনট জোট্ট সবোিুনিক িাাঁতের র যাঞ্চ হাউস। জসখাি জেতক 
নিকটেম মিুর্য আবাস হে জবাপ্টি েীক, কুন়ে মাইে দুতর এবং পীট শহর পঞ্চাশ 
মাইে দূতর। 
  
জবশ ব়ে শহর, পীট শহর, নকন্তু জবাস্টি েীতক একটা ো়েী জমরামতের জদাকাি, জোটা 
কতযক কনফ হাউস ও একনট মুনদর জদাকাি ো়ো আর নকেুই জিই। 
  
িষ্টিী়ে বান়েটার িাম। এনটর মানেক এক প্রবীণ দম্পনে, ইউতরাতপর িািাি োযোয 
জবন়েতয োতদর অনিকাংশ সময জকতট যায। 
  
একনট দীঘে প্রাইতভট রাস্তা এতস জমতঠা রাস্তায নমতেতে বান়েনট জেতক। জসই রাস্তা িতর 
জঝাাঁপঝা়ে ও বানের জভের নদতয আতরা পতিতরা মাইে জেতে পীট শহতর যাওযার পাকা 
রাস্তা পাওযা যাতব। সমূ্পণে নিেেিো ও সবোিুনিক আরাম জপতে হতে িষ্টিীত়ের জেতক 
ভাতো োযো পাওযা মুনিে। 
  
একনদি নভক্টর ডারমট োর স্ত্রী কযানরতক নিতয োন়ে জেতপ বান়েটাতক জদখতে এতসনেে। 
নঠক এইরকম একটা বান়েই জস জেতযনেে। সুেরাং নেিমাতসর েিয ভা়ো জিওযার 
েুনিতে জস সই কতর নদে। 
  
িষ্টিীত়ে রতযতে একনট ব়ে হেঘর, একনট খাবার ঘর, একনট প়েবার ও অস্ত্রশস্ত্র 
রাখবার ঘর, নেিনট জশাবার ঘর, নেিনট বােরুম, একনট সবোিুনিক সরঞ্জাম সতমে 
রান্নাঘর এবং একনট সুইনমং পুে। এো়ো একনট ব়ে েযাতরে ও জটনিস জকাটেও আতে। 
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বান়ে জেতক শদুতযক েে দূতর োকরবাকরতদর েিয একনট পাাঁে কামরাওযাো কাতঠর 
জকনবি।– একটু জবশী ভা়ো, নকন্তু নভক্টর এখি প্রেুর জরােোর করতে এবং োযোটা 
োর মতি িতরনেে। 
  
জস ভা়ো জিওযার আতে কযারীর সতঙ্গ কো বতে নিতযনেে,–বযাপারটা জোমার পতক্ষ খুব 
ক্লানন্তকর হতে পাতর। জেখা জশর্ িা হওযা পযেন্ত জোকেতির সতঙ্গ জদখাসাক্ষাৎ হতব িা। 
েুনম বরং বান়েতেই োতকা, আর আনম একো নেতয কােটা জসতর আনস। 
  
নকন্তু কযারীর মতে োর হাতেও নকেু কম কাে োকতব িা। বাচ্চার জদখাশুিা করতে 
হতব, নভক্টর যা নেখতব জসগুতো টাইপ করতে হতব। রান্না করতে হতব। োো়ো োর 
অসমাপ্ত েনবগুতোওঃ আাঁকা জশর্ করতে পারতব। 
  
নড-েং িাতম এক নভতযেিামী োকর জিতব বতে দুেতি নঠক করে। জেতেনট বেরখাতিক 
োতদর কাতে কাে করতে। জস জয জকবে েৃহস্থােী কােকমে ভাতো পাতর ো িয, জমাটর 
সারাতিারবযাপাতরও দক্ষ। ডারমট ভাবে, োন়ে জমরামতের জদাকাি জেতক এেদূতর 
োকতে হতব, সুেরাং নডেং সতঙ্গ োকতে ভােই হতব। 
  
দুমাতসর কতঠার ও একাে পনরশ্রতমর পর িাটতকর কাে প্রায জশর্ হতয এতসতে। নভক্টর 
এখি সংোতপর ওপর জশর্ পানেশ ে়োতে এবং নিেীয অংক নিতয ঈর্ৎ ধ্বস্তাধ্বনস্ত 
করতে। কারণ এ অংকনট োর সমূ্পণেমতিামে হযনি। আর হপ্তা দুতযতকর মতিয জযিাটক 
মঞ্চস্থ হবার েিয তেরী হতয যাতব জস নবর্তয জস নিনিে। োর এই িাটকনটও নবপুে 
েিনপ্রযো অেেি করতব নিনিে। 
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িষ্টিী়েতক এই দুমাতস নভক্টর ও কযারী ভােতবতস জফতেতে। েস অযাতঞ্জতেস-এর 
হট্টতোতের মতিয নফতর জযতে হতব ভাবতেই খারাপ োেতে। মিুেনিমার পর এই প্রেম 
োরা দুেতি মতির সুতখ একাতন্ত বাস করবার সুতযাে জপে। এখি োরা অিুভব করতে 
জয, সামানেক েীবতির গুরুভার ও অন্তহীি পানটে আর জটনেতফাতির আওযাে োতদর 
পরস্পরতক োিবার আিযে অনভজ্ঞো জেতক কেটা বনঞ্চে করনেে। এমিনক োতদর 
সন্তাি জয জকমি আতস্ত আতস্ত ব়ে হতয উঠতে ো েক্ষয করবার সমযও োরা এর আতে 
কখিও পাযনি। 
  
ডারমট দম্পনের িষ্টিী়ে যেই ভাতো োগুক িা জকি, োতদর নভতযেিামী োকতরর এই 
… নিবোসি এতকবাতরই সহয হনেে িা। যে নদি যাতে, েমশঃই জস আতরা নবর্ণ্ণ হতয 
উঠতে। জসই েতিয কােকতমের ো়েও কতম আসতে। 
  
মাতঝ মাতঝ নভক্টর তিযেেুযে হয, কারণ নড-েং-জক একেি সািারণ োকতরর জেতক 
নেিগুণ মাইতি জবশী জদওযা হয। কযারীর আবার দযামাযা একটু জবশী। জস স্বামীর সতঙ্গ 
েকে কতর জয, মাইতি যেই জহাক িা জকি, নিঃসঙ্গো সম্পতকে অনভতযাে করার অনিকার 
োর আতে। 
  
. 
  
এক শারদ প্রভাতে আমাতদর কানহিী শুরু হতে। েখি নভক্টর ডারমতটর ঘুম হঠাৎ 
জভতে জযতে জদতখ োর সবোঙ্গ নভতে েপে করতে। 
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জস েুপ কতর শুতয রইে। ঘন়ের নটক নটক শব্দ আর রান্নাঘতরর জরনিোতরটাতরর মৃদু 
গুঞ্জি ো়ো বান়েটাতে জকাতিা শব্দ জিই। 
  
জকাতিা দুঃস্বপ্ন ও জো জদতখনি অেে েভীর ঘুমটা জভতে জয এেটা ভয জপতযতে। 
  
মাো েুতে জদখে কযারী নিনিতন্ত ঘুতমাতে। জোট্ট খাতটর ওপর োতদর জেতেও আরাতম 
ঘুতমাতে। 
  
োাঁর সবতেতয মূেযবাি দুই সম্পনে নিরাপতদ আতে জদতখ োর অদু্ভে ভযটা কতম এে। 
হৃদনপতের েনেও স্বাভানবক হে। 
  
মতি মতি বেে, নিিযই দুঃস্বপ্ন জদতখনেোম, নকন্তু আিযে নভক্টর স্বনস্ত জপে িা, নবোিা 
জেতক জিতম প়েে। জস নিঃশতব্দ যাতে কযারীর ঘুম িা ভাতে, জেনসং োউিটা পতর, 
েনটতে পা েনেতয আতস্ত দরো খুতে ব়ে জেৌতকা দাোিটাতে জবনরতয এে। 
  
ব়ে বসবার ঘরটায ঢুতক োনরনদতক োনকতয জদখে, সবনকেু জযমিনট নেে নঠক 
জেমিনটই আতে। নবরাট োিাো নদতয বাইতর োকাে। উতঠাতির মাঝখাতি জফাযারা 
জেতক সেীব েতেব রানশ উচ্ছ্বনসে হতে, জটরাতসর ওপর পত়ে আতে কযারীর জফতে 
যাওযা একনট পনিকা। 
  
প়েবার ঘতর এবার ঢুকে জস। োিাো নদতয োকাে শদুতযক েে দূতর োকরতদর 
ঘরটার নদতক, জযখাতি নড-েং ঘুতমায জসখাতি জকাতিা প্রাতণর েক্ষণ জদখা যাতে িা। 
অবশয নড-েং কনিিকাতেও সাত়ে সােটার আতে ওতঠ িা। 
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নভক্টর নবরিতবাি কতর অেে কারণ খুাঁতে পায িা। রান্নাঘতরর নদতক জেে। জস োিে 
এখি নবোিায জেতেও ঘুম আসতব িা। বরং একটু কনফ জখতয কাে শুরু করা যাক। 
  
জস রান্নাঘতর ঢুতক ঘতরর অিয নদতকর একটা দরো খুতে নদে। এ দরোর বাইতর 
আতরকটা জোট উতঠাি। এই উতঠাতির জোট জেটনট সবেদা জখাো োতক। যাতে োতদর 
অযােতসনশযাি কুকুর ব্রুতিা বান়ে পাহারা নদতে পাতর আর ঘুম জপতে উতঠাতি রাখা 
খাাঁোয এতস ঘুতমাতে পাতর। 
  
কুকুতরর উতেতশয নভক্টর একবার নশস্ নদতয কনফর পারতকাতেটার োনেতয নদে। ব্রুতিার 
খাবার বানটতে জঢতে জমতঝতে িানমতয জরতখ বােরুতম জেে। 
  
দশ নমনিট পতর দান়ে কানমতয শাওযাতর স্নাি জসতর সাদা শাটে, িীেরতের সুেীর পযান্ট 
ও সাদা েুতো পতর জস রান্নাঘতর জরগুতেটার বন্ধ করতে যানেে, হঠাৎ জেতম জদতখ 
ব্রুতিার খাবার জেমনি পত়ে রতযতে। কুকুরটার পাো জিই। আবার জকি জযি মিটা ভতয 
আাঁেতক উঠে। এ বান়েতে এতস অবনি কখতিা এরকম ঘতটনি। প্রনেনদি নশস জশািামাি 
ব্রুতিা রান্নাঘতর এতস ঢুতকতে। 
  
নভক্টর খাাঁোয ওতক জদখতে জপে িা। আবার নশস নদতয নকেুক্ষণ অতপক্ষা কতর জেতটর 
কাতে নেতয বাইতরর জঝাাঁপঝাত়ে জকাোও কুকুরটাতক জদখতে জপে িা। 
  
 জস ভাবে এখতিাও জো সকাে হযনি। কুকুরটা জবািহয ইাঁদুর নটদুর নকেু ো়ো কতর 
দূতর নেতয পত়েতে। নকন্তু আেতক সব নকেুই জকমি নবশ্রীরকম অস্বাভানবক। 
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জস রান্নাঘতর এতস কনফ জঢতে নিতয োর মতিয েীম জমশাে। োরপর প়েবার ঘতর 
জডতির সামতি বতস কতযক েুমুক-কনফ জখতয একটা নসোতরট িরাে। 
  
সমাপ্ত প্রায পােুনেনপটা হাতে েুতে নিতয জশর্ কপাোয জোখ জবাোে। নকন্তু োর সমস্ত 
মি েুত়ে রতযতেব্রুতিার অন্তিোি রহসয। পােুনেনপসনরতয জরতখ কনফ জশর্ কতর আবার 
রান্নাঘতর জেে। 
  
একইভাতব ব্রুতিার খাবার পত়ে রতযতে। 
  
নভক্টর আবার জেতটর কাতে নেতয নশ নদে। নিতেতক হঠাৎ ব়ে একা মতি হে। কযারীর 
সতঙ্গ কো বেতে ইতে করে নকন্তু োতক িা োোতিাই ভাে। জস প়েবার ঘতর নেতয 
ইনে জেযাতর শুতয মাোটাতক একটু ঠাো করতে জেষ্টা করে। 
  
জসখাি জেতকই ব়ে োিোটা নদতয জদখতে জপে টকটতক োে বতণের জোোটা আকাতশ 
উঠে। প্রনেনদি োতক এই দৃশয মুগ্ধ কতর। নকন্তু আে োতদর োনরনদতক নবশাে েিশূিয 
মরুভূনমর নিঃসঙ্গোর কো অিুভব করে। 
  
হঠাৎ োর কাতি োর জেতের জফাঁপাতিা কান্নার শব্দ এে। দ্রুে জস জশাবার ঘতর ঢুকে। 
  
েখি খাবাতরর েিয জখাকা প্রােঃকােীি নেৎকার শুরু কতরতে। নবোিায বতস কযারী 
আ়েতমা়ো ভােনেে, নভক্টরতক জদতখ হাসে। 
  
আে েুনম সকাে সকাে উতঠ পত়েে। কটা বাতে? 
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 নভক্টর জেতের কাতে জযতে জযতে বেে, সাত়ে েটা। বাবার জকাতে উতঠই জেতের কান্না 
জেতম জেে। 
  
কযারী বেে, জোমার ঘুম হে িা? 
  
িা, নকেুতেই আর ঘুম এে িা। 
  
জেতে জকাতে নিতয নভক্টর খাতট বসে আর োর স্ত্রী বােরুতম ঢুকে। পতিতরা নমনিট পতর 
কযারী জখাকাতক খাওযানেে আর নভক্টর নবোিায ো এনেতয নদতয োই জদখনেে। দৃশযটা 
োর খুব ভাে োতে। 
  
কযারী বেে, কাে রাতে জসই জমাটর সাইতকেটার আওযাে জপতযনেতে? 
  
কযারীর কোয জস আবার সোে হতয বেে, জমাটর সাইতকে? কই আনম জো শুনিনি। 
  
কাে রাতে জকউ একেি জমাটর সাইতকতে এখাতি এতসনেে। েখি দুতটা হতব। নকন্তু 
েতে যাওযার শব্দ আর জপোম িা। 
  
পুনেশ-টুনেশ জকউ হতব হযে। টহেদারী পুনেশতদর একেি মাতঝ মাতঝ এখাতি আতস–
মতি পত়েতে জোমার? 
  
নকন্তু জোকটা জয আর নফরে িা। 
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েুনম নিিযই ঘুনমতয পত়েনেতে োই আর েতে যাওযার আওযােটা শুিতে পাওনি। েতে 
িা জেতে জস এখাতিই োকে। নকন্তু আনম কাউতক জদখতে পাইনি। 
  
কযারী বতে, নক কতর োিতে জয জস এখাতি জিই? 
  
জদখ ডানেেং জোকটা এখাতি োকতব নক েতিয? োো়ো ব্রুতিা জো নেৎকার–ও, হযাাঁ মতি। 
প়েে ব্রুতিাতক সকাে জেতক জদখনে িা। নশস্ নদোম নকন্তু জস এে িা। কযারী দ্রুে 
রান্নাঘতর নেতয জদতখ খাবার জেমনি রতযতে। 
  
কযারী এতস বেে, জকাোয নেতয োকতে পাতর? 
  
নকেু ো়ো কতরতে জবাি হয। আনম একটু খুাঁতে জদনখ। 
  
ওনদতক জখাকার কান্না শুতি কযারী জশাবার ঘতর নফতর জেে। নভক্টর ব়ে জেতটর নদতক 
নশস নদতে নদতে জহাঁতট েেে। 
  
ব়ে জেতটর কাতে এতস সরু জমতঠা রাস্তাটার োরপাতশ োকাে। জকাোও জকাতিা োঞ্চেয 
জিই। 
  
বােু ঢাকা রাস্তার নদতক োকাতেই জদখে োর নিতের োন়ের োকার দাতের ফাাঁতক এক 
জো়ো জমাটর সাইতকতের োকার দাে। জসই োকার দাে োর জেতট এতস জেতম জেতে। 
জস বাাঁনদতক োকাে, জসখাতি োকার দাে জিই। মতি হয জকউ একেি জমাটর সাইতকতে 
জেতপ পীট শহতরর ব়ে রাস্তা জেতক জমতঠা পে িতর োর বান়ের জেট পযেন্ত এতসতে। 
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োরপর আতরাহী শুদ্ধ জমাটর সাইতকেনট জেফ হাওযায নমতশ জেতে। োকার দাে জদতখ 
জবাঝা যায জয, োন়েটা জেট জেতক োর বান়ের নদতকও যাযনি। অেবা জবাষ্টি েীতকর 
রাস্তাও িতরনি। জেতটর কাতে। এতস জবমােুম োতযব হতয জেতে। 
  
জসই আিযে োকার দাতের নদতক োনকতয নিঃসঙ্গোর নবনেি অস্বনস্তকর অিুভূনে আবার 
োতক নঘতর িরে। জস বা়েীর নদতক জোতর পা োোে। 
  
কযারী দরোয দাাঁন়েতয উতেনেেভাতবোর উতেতশয হাে িা়েতে। নভক্টর কাতে এতস 
নেতজ্ঞস করে, নক হতযতে? 
  
নভক্! বনু্দকগুতো জিই। 
  
কযারী ভয জপতযতে। আশংকায োর িীে দুতোখ নবস্ফানরে হতয উতঠতে। 
  
বনু্দকগুতো! জিই। 
  
জোমার ঘতর নেতযনেোম–োতক একটাও বনু্দক জিই। 
  
জস অস্ত্রশতস্ত্রর ঘতরর নদতক েেে। বনু্দতকর োকগুতো োাঁর জডতির আ়োতে একনট 
জোট ঘতরর মতিয নেে। প্রনেনট োক খানে পত়ে রতযতে। এখাতি োরনট বনু্দক নেে, 
আর ৪৫ ও ১২ কযানেবাতরর দুনট রাইতফে। োতদর একটাও জিই। 
  
মৃদু, ভযােে স্বতর কযারী বেে, কাে রাতেও জো বনু্দকগুতো নেে। 
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নেে তবনক। নভক্টর োর জডতির িীতের েযারনট খুেে। এই েযাতর একনট ৩৮ পুনেশ .. 
জস্পশাে অতটাতমনটক নরভেবার োতক। েস অযাতঞ্জতেস পুনেতশর ব়েকেো োতক এনট 
উপহার। নদতযনেতেি। েযারটা এতকবাতর ফাাঁকা। 
  
কযারী এনেতয এতস বেে, জোমার নরভেভারও জিই? 
  
মতি হতে েে রাতি জকউ একেি এখাতি ঢুতক বনু্দকগুতো নিতয সতর পত়েতে। আনম 
বরং পুনেশতক একটা খবর নদই। 
  
আনম জয জমাটর সাইতকতের আওযােটা জপতযনেোম। 
  
হতে পাতর। জদখা যাক, পুনেশ নক করতে পাতর। 
  
জটনেতফাতির নরনসভার েুেতেই কযারীবেে, জসই জোকটা হযতো এখিও এখাতিই 
আতে। আনম জো জোমায বেোম–ওর েতে যাওযার আওযাে আনম শুনিনি। 
  
নরনসভার কাতি োনেতয ডাযাে করতেই জস বুঝে জফাি জকতট জদওযা হতযতে। 
  
নভক্টর শান্ত েোয বেে, মতি হতে জটনেতফািটাও জকতট জেতে। 
  
দমবন্ধ েোয কযারী বেে, েেরাতিও জো নঠক নেে। জসই জয আমাতদর একটা জফাি 
এে। 
  
োনি, োনি, নকন্তু আপােেঃ আর এটা কাে করতে িা। 
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পরস্পতরর নদতক োকাে োরা। জোখ ব়ে ব়ে কতর কযারী বেে, ব্রুতিার কী হতযতে? 
জোমার কী মতি হয? 
  
েুনম আবার বা়োবান়ে জকাতরা িা। জকউ একেি কাে রাতে এ বান়েতে ঢুতক জসই 
বনু্দকগুতো হানেতযতে আর জটনেতফাতির োর জকতটতে। ব্রুতিা হযতো োর হাতে ঘাতযে 
হতযতে। 
  
েুনম বেতে োও ব্রুতিা মারা জেতে? 
  
োনি িা ডানেেং। হযতো নকেু ওরু্ি টযুি খাইতয নদতযতে োনি িা। 
  
কযারী নভক্টরতক েন়েতয িরে। নভক্টর োতক িতর োকে। কযারীর শরীরটা েরের কতর 
কাাঁপতে। নভ এসব নক হতে? আমরা এখি কী করব? 
  
নভক্টর বুঝতে পারে জয জস নিতেও জকশ ভয জপতযতে, সতেেি হতযতে োনরনদতকর 
নবশাে নিেেিোর নবর্তয। নড-েং-এর কো োর মতি প়েে। 
  
জশাতিা, েুনম জখাকার কাতে োতকা। আনম বরং নড-েংতক জডতক েুনে। োতক জোমার 
কাতে জরতখ আনম োনরনদকটা ঘুতর জদখতবা। আর েুনম অে ভয জপতযা িা। 
  
নভক্টর োতক নিতয জশাবার ঘতর ঢুকে। জোকা েখি হাে পা েুাঁত়ে জখেতে। 
  
েুনম এখাতি োতকা, আনম দুনমনিতটর মতিয নফতর আসনে। 
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কযারী োর হাে জেতপ িতর, িা, নভক, েুনম আমায একো জরতখ কখতিা যাতব িা। 
  
নকন্তু, ডানেেং 
  
জদাহাই জোমার। আমায জেত়ে জযও িা। 
  
 আো, আো, আনম যানে িা। েুনম ঘাব়োতিা বন্ধ কর। 
  
জস োিাোর সামতি নেতয হাাঁক নদে, নড-েং! নড-েং। 
  
প্রেুযেতর শুিু প্রনেধ্বনি জভতস এতো। নিস্তব্ধো জযি আরও োঢ় হতয উঠে। 
  
কযারী েখি অতোোে ও বযস্ত ভনঙ্গতে একতো়ো স্নযাকস্ ও হােকা জসাতযটার পতর 
নিতে। 
  
নভক্টর বতে, বযাটা এতকবাতর ম়োর মে ঘুতমায। েে কযারী জোকটাতক জডতক েুেতে 
হতব। জখাকাতক েুতে িাও। 
  
দুেতি জকনবতির নদতক জহাঁতট েেে। কযারীর জকাতে জেতে। 
  
নভক্টর জকনবতির দরোয জটাকা নদতয অতপক্ষা করে। 
  
নভক্টর অসনহষু্ণ েোয বতে, আনম জভেতর ঢুকনে, েুনম এখাতি দাাঁ়োও। 
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হােে জঘারাতেই দরো খুতে জেে। নভক্টর ঢুতক–নডং! 
  
জকাতিা সা়ো জিই।রান্নঘতররকে জেতকেেপ়োরটটআওযাে।আর জকাতিা শব্দ জিই। 
  
নভক্টর বসবার ঘর জপনরতয জশাবার ঘতর ঢুকে। অন্ধকার ঘর, বাোতস একটা কটুেন্ধ 
জভতস আসতে। হােত়ে হােত়ে আতো জ্বাোে। 
  
ঘরটা সমূ্পণে ফাাঁকা। বানেতশর োতয নড-েং-এর মাোর খাাঁে। জস জয এখাতি শুতযনেে 
জস নবর্তয সতন্দহ জিই। োতযর োদর একনদতক সরাতিা। জসখাতি নডেংতক িা জপতয 
একবার রান্নাঘরটা জদতখ, কযারীর কাতে নফতর এতস, নভক্টর বেে 
  
জোকটা জিই। 
  
 োর মাতি জস-ই বনু্দকগুতো–আর ব্রুতিাতক নিতয পানেতযতে? জোমার নক মতি হয? 
  
নভক্টর নিিােস্ত মতি বতে, হতে পাতর। এ োযোটা ওর ভাে োেনেে িা। জস ব্রুতিাতক 
খুব ভােবাসতো। হযতো োর এক বনু্ধতক নদতয একটা জমাটর সাইতকে আনিতযনেে। 
  
নকন্তু বনু্দকগুতো? 
  
একটু জভতব নভক্টর বেে, হুম, এই নভতযেিামীগুতোতক জবাঝা ব়ে মুনিে। হযতো জস 
জকাতিা এক গুপ্ত সনমনের সভয যাতদর বনু্দতকর প্রতযােি রতযতে। মতি হতে, নিনিতন্ত 
পাোবার েতিয জটনেতফাতির োরও জকতট নদতযতে। 
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কযারী বতে, নকন্তু অেগুতো বনু্দক আর ব্রুতিাতক নিতয নক কতর একটা জমাটর সাইতকতে 
োপতে পাতর? 
  
হযে একটা ো়েীও নিতয জেতে। আনম একবার জদতখ আনস। আমরা ো়েীতে কতর পীট 
শহতর নেতয এখাতি পুনেস পাঠাব। এসব বযাপার োরাই ভাে সামোতে পারতব। 
  
কযারী সম্মনে োনিতয, বেে আনম োহতে জখাকার নেনির্পি গুনেতয নিই। েুনম ো়েী 
নিতয এতসা। 
  
বান়ের নদতক কযারী েতে জেে। নভক্টর েযাতরতের নদতক জযতে জযতে নক মতি হে নড-
েংতর শাবার ঘতর নেতয নবোিার বাাঁনদতকর জোট আেমারীটা খুেে। সামতিই 
রতযতেেকেতক পনরিার নেিনট সুযট ও কতযকনট উনদে। অিয োতক নড-েং-এর 
ইতেকনিক জসভার পত়ে আতে। েে ব়েনদতি নভক্টর োতক এটা উপহার নদতযনেে। 
জসভাতরর পাতশ একটা জকাডাক কযাতমরা। িেুি োইকা কযাতমরা জকিার পর জস এটা 
নড-েং-জক নদতযনেে। নড-েং-এর সবতেতয নপ্রয সম্পদ এ-দুনট। 
  
অসািারণ জকাতিা নবপদ িা ঘটতে নড-েং কখতিা এ দুতটা নেনির্ জফতে জযে িা। নকন্তু 
নক হতে পাতর? 
  
োরপর নভক্টর েযাতরতে নেতয নবরাট দরোদুতটা খুেে।িীে-সাদা কযানডোকও মাকোরী 
এতস্টট ওযােি পাশাপানশ রতযতে জদতখ জস জযি একটু নিনিন্ত হতো। কযানডোতক েত়ে 
বসে। োনব োোতিাই নেে। োনব ঘুনরতয পাতযর োপ নদতেই ঘ়ে ঘ়ে কতর শব্দ হে। 
নকন্তু ইনঞ্জি স্টাটে নিে িা। পর পর নেিবার জেষ্টার পর জস ো়েী জেতক জবনরতয মাকোরী 
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এতস্টট ওযােিটাতে নেতয বসে। এটাতক োোবার জেষ্টা করতে জসই একই বযাপার 
হে। ঘ়ে ঘ়ে শব্দ হে নকন্তু ো়েী েেে িা। 
  
নভক্টর ওযােি জেতক জবনরতয কযানডোতকর বতিট খুেে। ো়েী সম্বতন্ধ োর জ্ঞাি অল্প 
হতেও জস জদতখই বুঝে জয পানকেং প্লােদুতটা োোতিা জিই। দুতটাতে একই বযাপার। 
  
জকউ একেি পানকেং প্লাে কটা খুতে নিতয দুতটা ো়েীতকই সমূ্পণে অেে কতরতে। 
  
এক জো়ো অেে ো়েীর মাঝখাতি দাাঁন়েতয ভাবে, একো োকতে জস পুতরা অবস্থাটা 
একটা েযাতেঞ্জ নহতসতব েহণ করে নকন্তু কযারী আর বাচ্চার কো জভতব জস ভীে হতয 
উঠে। ব্রুতিা জিই। নড-েং জিই। অস্ত্র জিই, জটনেতফাি জিই, এখি জদখা যাতে ো়েীও 
জিই। 
  
কযারী আর জখাকা একো রতযতে মতি হতেই জস বান়ের নদতক জদৌ়ে োোে। 
  
জশাবার ঘতর কযারী একটা সুযটতকতশ বাচ্চার নেনির্পি গুনেতয নিনেে। নভক্টর ঘতর 
ঢুকতেই কযারী বুতে পারে নকেু একটা ঘতটতে। জস েীক্ষ্ণ–েোয বতে, নক হতযতে? 
  
বযাপার খুব জোেতমতে, ো়েী দুতটাতক অেে কতর জদওযা হতযতে। আমাতদর এখাি 
জেতক পাোবার উপায জিই। নকেুই বুঝতে পারনে িা। 
  
কযারী বতস প়েে, কী হতযতে ো়েীর? 
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প্লােগুতো জকউ খুতে নিতযতে। নড-েং োর কযাতমরা আর জসভার জফতে জেতে। জস 
কখিি ও দুতটা জফতে েতে যাতব িা, যনদিা। 
  
নভক্টর কযারীর পাতশ বতস বতে, জোমায ভয পাওযাতে োই িা, নকন্তু বযাপারটা ব়ে 
জঘারাতো হতে। জকউ একেি এখাতি এতসতে–একেি জোক জয। 
  
কযারী োর নদতক ফযাকাতশ মুতখ োনকতয, েুনম বেে নড-েং বনু্দকগুতো েুনর কতরনি? 
  
 িা। েতে জেতে জস কখতিা োর কযাতমরা আর জসভার জফতে জযে িা। 
  
 োহতে জস জকাোয জেে? আর ব্রুতিারই বা কী হে? 
  
োনি িা। 
  
কযারী উতঠ দাাঁন়েতয, েে আমরা এখাি জেতক েতে যাই নভক। একু্ষনি! আনম আর এখাতি 
োকতে পারনে িা। 
  
এখাি জেতক যাবার উপায জিই। ব়ে রাস্তা এখাি জেতক পতিার মাইে দূতর। জরাঙু্গতরর। 
োপ বা়েতে। জখাকাতক জকাতে নিতয এেটা পে হাাঁটতে পারতব িা। 
  
আনম হাাঁটতে রানে আনে। এখাতি োকার জেতয অতিক ভাতো। েুনম জখাকাতক িাও। 
আনম নেনির্পি নিনে। আর এক মুহূেেও এখাতি িয। 
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অতিকটা রাস্তা হাাঁটতে হতব নকন্তু। নঠক আতে, েে হাাঁটাই যাক। নকেু পািীয নিতে হতব। 
আনম একটা ফ্লাক্স ভতর নিনে। সূযে একটু বাতদ ভীর্ণ জেতে উঠতব। 
  
োতে আমার নকেু হতব িা–ো়োোন়ে কতরা নভক। 
  
নভক্টর রান্নাঘতর নেতয একটা ফ্লাতি নহমশীেে জকাকাতকাো ভরে। দুপযাতকট নসোতরট 
পতকতট নিে। জেকবই আর হঠাৎ দরকাতরর েিয রাখা একতশা ডোতরর নেিতট জিাট 
পতকতট পুরে। 
  
জোমার টুনপটা পতর নিও। আনম একটা োো নিতয জখাকাতক আ়োে কতর রাখব। 
জোমার েযিাোনট নিতয িাও কযারী। আমরা– 
  
জস েমতক জেে কযারীর অসু্ফট েীৎকাতর। রিহীি মুতখ কযারী োর পাতযর নদতক 
োনকতয আতে। 
  
োতক অিুসরণ কতর নভক্টর নিতের পাতযর নদতক োকাে। োর েুতোর িার বরাবর 
একটা োঢ় োে রতের দাে–োে দােটা জয নকতসর, জস নবর্তয সতন্দতহর জকাতিা 
অবকাশ জিই। 
  
নভক্টর বান়ের োরপাশ ঘুতর জদখবার সময জকাতিা এক োযোয একরাশ রতির মতিয 
নিিযই পা জফতেতে। 
  
. 
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০২. 
  
 মাস নেতিক আতের জসই নদিনটতে আমাতদর নপনেতয জযতে হতব িষ্টিী়ে-এর নবনেি 
ঘটিা প্রবাতহর কারণ বুঝতে হতে। জযনদি েস্ অযাতঞ্জেস শহতর সনে েুকাস িামক 
একেি অযাটিী মুতখর মতিয একনট অতটাতমনটক নপস্ততেরিে পুতর োর নবরেতকশ 
মাোর খুনে উন়েতয নদতযনেে। 
  
নেরকাে সনে েুকাস কুখযাে সব অপরািীতদর হতয ওকােনে কতর এতসতে। নকন্তু েবু 
সুেেুর উনকে ও জশযার মাতকেতটর যাদুকর নহতসতব োর প্রনেপনে কম নেে িা। 
আত্মহেযার সময োর বতযস নেে পাঁযর্নট্ট বের। েে নেনরশ বের িতর জস নেম 
েযামাতরর অিীতি কাে কতরতে–আি কযাতপাতির পর আতমনরকার সবতেতয ভযংকর 
অপরািীতদর অিযেম। েুকাতসর কাে নেে বনহেেেতে েযামাতরর প্রনেনিনিত্ব করা এবং 
োর উপানেেে টাকা নঠক মে খাটাতিা। 
  
 প্রায র্াট বের বতযস েযামাতরর অপরাি েীবি শুরু হয কুখযাে–দ জরাোর টুনহর 
জদহরক্ষী নহতসতব। োরপর িীতর িীতর একনদি নেনি নিতে দসযসদোতরর পদ দখে 
করতেি এবং আতমনরকার সবতেতয ভযাবহ গুপ্তসংস্থা মাডোর ইিকরতপাতরতটড-এর 
সদসয নিবোনেে হতেি। জশতর্ জদতশর কতযকনট অনে প্রতযােিীয নশল্পতক সমূ্পণে নিযন্ত্রণ 
করবার ক্ষমো এতস প়েে োর জেৌহমুনষ্ঠর মতিয। 
  
নেনি সমে অপরািী েীবতি র্াট েক্ষ ডোর অেে েমাতে জপতরনেতেি। 
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আতমনরকাি পুনেতশর জোতযন্দা দপ্তর জফডাতরে বুযতরা অভ ইিতভনস্টতেশি 
(এফ.নব.আই.) ভােভাতবই োিে জযেযামার খুব ব়ে োতের অপরািী,দসুয সম্রাট এবং 
জদতশর বৃহেম কতযকনট বযাংক ডাকানের জপেতিও োর হাে আতে।েবু োরা নকেুতেই 
োর জকাতিা অপরাি প্রমাণ করতে পাতরনি। িযামাতরর আিযে োেুরী ও েুকাতসর 
অসািারণ আইতির পযাাঁতের সামতি োরা দাাঁ়োতে পাতরনি। 
  
েযামার পঞ্চান্ন বের পূণে হবার পর অবসর নিতে হতব ভাবতেি। দসুযদতের িাযতকর 
পতক্ষ অবসর েহণ করা সহে কাে িয। সািারণেঃ দেপনের দুবেেোর েক্ষণ জদখা 
নদতেই দতের আতরকেি আতেযাস্ত্র নিতয মুতখামুনখ দাাঁ়োয আর জসখাতিই দেপনের 
জশর্। নকন্তু েযামার বুনদ্ধ কতর র্াট েক্ষ ডোর আতেই নিরাপদ োযোয সনরতয 
জফতেনেতেি। োর জেতক কুন়ে েক্ষ ডোর ভনবর্যে েীবতি শানন্ত ও নিরাপোর খানেতর 
খরে করতে হে। এই কুন়ে েক্ষ ডোর োর দেেযাতের পে এে সুন্দরভাতব পনরষ্কার 
করে জয, নেনি সনেযই জশর্ পযেন্ত আরাতম ও নিরাপতদ জোকেকু্ষর আ়োতে সতর জযতে 
পারতেি। খুব কম দসযসম্রাটই একাতে সফে হতযতেি। 
  
েুকাতসর হাতে বাকী েনিশ েক্ষ ডোর নঠকমে খাটাবার েিয নদতয নিনিতন্ত নেতেি। 
েস্ অযাতঞ্জেস জেতক অল্পদূতর পযারাডাইস শহতর একনট নবোসবহুে বান়ে নকতি েযামার 
অবসর েীবি শুরু করতেি। 
  
জহতেি জডাসেতক নেনি দসুযবৃনে করবার সমতযই নবতয কতরনেতেি। জস েখি একনট 
িাইট ক্লাতব োি োইতো।–জসািােী েুে। ব়ে ব়ে জোখ। বযতসর জেতয একটু জবশী ব়ে 
জদখাে। েযামারতক ভােতবতস জস োর সব নকেু জমতি নিতযনেে। 
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নকন্তু দসুযবৃনে জেতক জবনরতয েযামার নিতেতক একেি অনে অমানযক ভদ্রতোক নহতসতব 
প্রমানণে করতেি। েমৎকার েে জখেতে পারতেি। নিে জখোর হােও ভাে, মদও 
জখতেি। পযারাডাইস শহতরর উচ্চনবে সমাে োতক সহতে জমতি নিে। োরা অবশয 
োিে নেনি একেি পযসাওযাো-অবসরপ্রাপ্ত বযবসাযী। জহতেিও এ সমাতে সহতেই 
নমতশ জেে। একটু জমাটা হতযতে এবং রংটা ফযাকাতশ হতযতে নকন্তু জসই উেে–সুতরো 
েোর জকাি পনরবেেি হযনি। এখিও জস নপযাতিার সামতি বতস মুতখ মুতখ মোর মোর 
োি তেরী কতর োইতে পাতর। ক্লাতবর আসর যখি এক একনদি নঝনমতয আতস জস 
সমতয জহতেতির োি জকৌেুতকর সৃনষ্ট করে। 
  
জহতেি যখি েস্ অযাতঞ্জেতস বাোর করতে জযে, বৃনষ্টর েিয েে জখো বন্ধ। জসই সময 
েযামার বান়েতে একো পত়ে জযতেি। েখি োর মি পুরতিা নদতির েীি উতেেিায 
ভরা নদিগুতোর েিয আিোি করে। েখি জেত়ে আসা নবশাে ক্ষমোর েিয োর 
আপতসাস হে। নকন্তু নেনি জসই নেন্তাতক আমে নদতেি িা। অপরাি েীবি জেতক 
জকাতিা কেংতকর োপিা নিতয নেনি জবনরতয আসতে জপতরতেি। এফ. নব. আই. 
(তফডাতরে বুযতরা অফ ইিতভনস্টতেশি) োতক েুাঁতে পাতরনি। সনে েুকাস োর টাকা 
খাাঁনটতয নিযনমে জমাটা টাকা এতি নদতে। েযামার দসুযেীবি জেতক জবনরতয আসতে 
জপতরতেি বতে নিতেতক খুব ভােযবাি ভাতবি। 
  
েযামার মতি মতি অতিক সময দুদোন্ত সব ডাকানে অপহরণ বা বযাংক েুতঠর কো 
ভাবতেি। এতে জয শুিু সময কাটে ো িয এগুতো োর কাতে দাবার িাাঁিার মতোই 
আকর্েণীয নেে। নেনি কল্পিার জোতখ জদখতেি মাি পাাঁেেি জোক কী কতর েস্ 
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এযাতঞ্জেতসর জেস্ িযাশিাে বযাংতকর জভের ঢুতক দশ েক্ষ ডোর নিতয জবনরতয আসতে 
পাতর। হযতো এক বর্েণ ক্লান্ত নিপ্রহতর জহতেি একনট োতির সুর ভােতে আর েযামার 
বতস বতস ভাবতেি কী কতর জটোস প্রতদতশর এক জকাটীপনের কিযাতক অপহরণ কতর 
কতযক েক্ষ ডোর মুনিপণ রাখা যায। এই সমস্ত ভাবিাগুনে োর ভাে োেে। 
একবারও নেনি জহতেিতক এই সব র়্েযতন্ত্রর কো নকেু বতেি নি। 
  
জযনদি সকােতবো সনে েুকাস আত্মহেযা করে, জসই সকাতেই েযামার েমৎকার 
একদাি েেফ জখো জশর্ কতর োর পাটেিাতরর সতঙ্গ ক্লাতবর বাতর ঢুকনেতেি। োাঁরা 
দুতেোস নেন্ এর অডোর নদতেি। 
  
েযামার পনরেৃনপ্তর সতঙ্গ পািীতযর জেোসনট জশর্ কতর িানমতয রাখতেি। এমি সময 
বার মযাি োতক বেে, আপিার একটা জফাি আতে, নমঃ েযামার, েস্ অযাতঞ্জেস্ জেতক। 
  
েযামার জটনেতফাি বুতে ঢুতক দরো বন্ধ করতেি। সনে েুকাতসর ব়ে জকরািী এবং বনু্ধ 
েযাকবস োতক ককেশ েোয খবরটা োিাে। 
  
আত্মহেযা কতরতে? 
  
নেনি েে নেনরশ বের িতর সনে েুকাসতক জেতিি। োতক নেনি এক সুেেুর আইিেীনব 
বতে োিতেি। োিতেি জয টাকা জরােোতরর োর এক সহোে ক্ষমো নেে। নকন্তু 
এও নঠক জয জমতযতদর বযাপাতর েুকাস জকািনদি মাো নঠক রাখতে পারে িা। আর 
ফাটকা বােীতে জস নেে েরম উহ্ঙ্খে ও জবপতরাযা। জশর্ কপদেকনট জশর্ িা হতয জেতে 
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েুকাস কখতিা আত্মহেযা করে িা। েযামাতরর কপাতে নবনু্দ নবনু্দ ঠাো ঘাম ফুতট উঠে। 
োর েনিশ েক্ষ ডোতরর পনরণাম সম্পতকে আেংনকে হতয উঠতেি নেনি। 
  
এক িাোত়ে দুহপ্তা জঘারাঘুনর কতর নেনি সনে েুকাতসর আত্মহেযার কারণ খুাঁতে বার 
করতেি। জবাঝা জেে সনের োরেি ব়ে মতক্কে নেে-েযামার োতদর একেি। এরা 
প্রতেযতকই োর কাতে নবরাট অংতকর টাকা েমা জরতখনেতেি। সমস্ত টাকা েুকাস 
নিতের কাতে োনেতযনেে। হযে োাঁর ভােয খারাপ নেে নকংবা হযে নঠকমে 
ফাটকাবানে করবার বযস োর েতে নেতযনেে। জয কারতণই জহাক, োর প্রেুর ক্ষনে 
হনেে। সুেরাং আতরা জবশী কতর টাকা জঢতে অবস্থা সামোবার জেষ্টা করে। েনম, বান়ে 
ও জশযাতরর ফাটকাবােী েমশঃ োতক এক অন্তহীি খাতদর েভীতর জটতি নিতয জেে। 
জশর্ আশাটুকু যখি ধ্বতস জেে, েখি োর মতক্কেতদর েমা জদযা পুতরা িব্বই েক্ষ 
ডোর অদৃশয হতযতে। েযামাতরর েনিশ েক্ষ ডোরও োর মতিয নেে। েুকাস েযামারতক 
নেিে, জস কখতিা োতক ক্ষমা করতব িা। োই নিতেতকই জশর্ কতর নদে জস। 
  
নেনরশ বেতরর নবশ্বস্ত সহের ও বনু্ধ েুকাস জয নবশ্বাসঘােকো কতর োতক েরম 
দানরতদ্রর মতিয জঠতে নদতয জেতে এটা উপেনব্ধ করতে োর নকেু সময োেে। বযাংতকর 
পাাঁে হাোর ডোর বাতদ োর সমস্ত জশযার, সমস্ত বে, এমি নক জসফ নডতপানেতট রাখা 
টাকাটাও েুকাতসর মৃেুযর সতঙ্গ সতঙ্গ অদৃশয হতয জেতে। 
  
েুকাতসর নবশাে নবোসবহুে অনফতসর জভের এবং েযাকবতসর সামতি নেনি 
বতসনেতেি? েযাকবসেম্বা, জরাো জেহারার,শান্তভনঙ্গতে েযাকবসবেনেে,এই হে বযাপার। 
নমঃ েযামার।আনম দুঃনখে।কেো জযকীকরনেতেি, জস নবর্তয আমার জকাতিা িারণাই নেে 
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িা। ক্ষনে আপিার একোর হযনি, প্রায িব্বই েক্ষ ডোর হানরতয ভদ্রতোতকর মাোটাই 
খারাপ হতয নেতযনেে জবাি হয। 
  
েযামার আতস্ত আতস্ত উতঠ দাাঁ়োতেি, েীবতি প্রেম নিতেতক বৃদ্ধ বতে মতি হে। 
  
নেনি বেতেি, আমার িাম জযি িা জবতরায, এবং জকউ জযি োিতে িা পাতর জয আমার 
একনট পযসাও জেতে বুঝতে জপতরে? খবতরর কােতের জোতকরা যনদ আমায এতস িতর, 
আনম জোমায িরব! 
  
েযামার এতস ো়েীতে বতস েুপোপনকেুক্ষণ ভাবতেি, জোতখর ওপর ভাসতে জকবে 
অন্ধকার। দানরতদ্র ভরা ভনবর্যে। জহতেিতক একু্ষনি খবরটা োিাতবি িা। নকন্তু এবার 
নেনি নক করতবি? সংসার েেতব নক কতর? অডোর জদওযা িেুি কযানডোক ো়েীটার 
কো মতি প়েে। জহতেিতক েন্মনদতি একটা ফাতরর জস্টাে উপহার জদতবি বতে কো 
নদতযতেি। দূরপ্রােয সফতরর েিয এক নবোসবহুে োহাতের একনট কামরা নরোভে করা 
আতে। োর টাকা জদওযা হযনি। এই সব খরে জমটাতে জেতে বযাংতকর সামািয পাাঁে 
হাোর ডোর এক হপ্তার মতিয উত়ে যাতব। 
  
েযামার নসোর িনরতয ইনঞ্জি স্টাটে নদতয িীর েনেতে পযারাডাইতস েেতেি। জযতে জযতে 
ভাবতেি–নকেু একটা করতে হতব। 
  
নঠক আতে, সতোতর মুতখর নসোরটাতক নেতবাতে নেতবাতে নেনি মতি মতি বেতেি, িেুি 
কতর টাকা জরােোতরর বতযস জো এখিও যাযনি। নকন্তু কী কতর? র্াট বের বযতস 
েনিশ েক্ষ ডোর উপােেি করা জো মুতখর কো িয–যনদ 
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নেনি বান়েতে জপৌঁতে জদতখি জহতেি জবতরাবার েিয তেরী হতে। েযামার ঢুকতেই জস 
বেে, োিতে পারতে নকেু? জস জকি আত্মহেযা করে? 
  
জদিার দাতয, ওপর োোনক করতে নেতযনেে-সবাই জয ভুেটা কতর। েুনম জবনরতয পত়ো। 
আমার নকেু ভাববার আতে। 
  
টাকা জরােোতরর বযাপাতর জহতেি সনে েুকাসতক যাদুকর বতে োিে, েুনম বেতে োও 
সনে জশতর্ ফেুর হতয নেতযনেে? 
  
নঠক োই, জেফ ফেুর। 
  
জহতেি বেে, ো আমাতদর কাতে এে িা জকি? আমরা োতক সাহাযয করতে পারোম। 
জবোরা সনে! জকি এে িা আমাতদর কাতে? 
  
েযামার মুখ কাতো কতর বেতেি, জবতরাতব েুনম? আমার কােকমে আতে। 
  
ভাবনে শহতরর নদতক যাব–জসই ফাতরর জস্টােটাতক পেন্দ কতর আসব। 
  
দামী জস্টাে জকিবার সময এটা িয। নকন্তু নেনি জহতেিতক কো নদতযতেি। পতর অবস্থা 
বুতঝ অডোরটা িা হয বানেে করা যাতব। জহতেতির হাতে একটা মৃদু োপ়ে নদতয 
বেতেি, নঠক আতে, জবনরতয পত়ো। ো়োোন়ে নফরতব। োরপর প়েবার ঘতর এতস 
ঢুকতেি। ঘতর অেে বই। একটা জডি ও কতযকটা ব়ে জেযার। োিাোর ওপাতর 
জোোতপর বাোি। 
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েযামার দরো বন্ধ কতর একটা নসোর িনরতয জডতির সামতি বসতেি। টু-সীটার 
োগুযার েত়ে জহতেতির জবনরতয যাওযার শব্দ জপতেি। জহতেতির নফরতে ঘণ্টা দুতযক 
জদরী।এর মতিযই নকেু একটা করতে হতব। বান়েতে দুেি নিতো োকর আতে নকন্তু োরা 
নবরি করতে আসতব িা। েযামার নস্থর হতয বতস, ঘন়ের কাাঁটা দুতর েেে। োর 
অসামািয অপরাি প্রনেভা েন্ন েন্ন কতর একটা পে খুাঁতে জব়োতেি। নকভাতব নেনি 
োর হারাতিা সম্পদ নফতর পাতবি। 
  
প্রায একঘণ্টা ভাবার পতর উতঠ োিাোর কাতে নেতয বাইতরর োাঁটা েি ও জোোতপর 
ঝাত়ের নদতক োকাতেি। নফতর এতস জডতির েযার খুতে একটা সভা ফাইে বার 
করতেি। ফাইে খুতে কতযকটা খবতরর কােতের কানটং-এর ওপর জোখ জবাোতেি। 
োর মুখ েভীর নেন্তায েমেতম হতয উঠে। জশতর্ ফাইে বন্ধ কতর দুযাতর জরতখ নদতেি। 
  
নেনি নিঃশতব্দ নেতয দরো ফাাঁক কতর কাি পােতেি। রান্নাঘর জেতক দুই োকতরর মৃদু 
কণ্ঠস্বর। দরো বন্ধ কতর এতস ওপতরর ডািনদতকর েযার হােন়েতয একটা জোত ট, 
জকাাঁেকাতিা নঠকািার বই বার করতেি। বইটার পাো ওেটাতে োেতেি। 
  
জশর্ পযেন্ত জয জটনেতফাি িাম্বারটা খুাঁেনেতেি জসটা জপতয জেতেি। জফাতি েুতে 
অপাতরটরতক বেতেি সযািিানিসতকাতে একটা জফাি করতে োি। নঠকািা বই জেতক 
িম্বরটা পত়ে জশািাতেি। অপাতরটর জমতযনট বেে নক্ষতণর মতিযই োিাব। 
  
অতিকক্ষণ বাতদ জসই িম্বরটা অপাতরটর িতর নদতেি; িম্বর পাওযা জেতে। েতব বদতে 
নেতযনেে িম্বরটা। েযামার িরতেি। 
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হযাতো? জক কো বেতেি? 
  
আনম জমা জেতেনটর সতঙ্গ কো বেতে োই। 
  
জোকনট বেে, কো বেনে। আপনি জক? েযামার বেতেি, জোমার েো নেিতে পানরনি। 
জমা, অতিকনদি হে-সাে বের োই িা? 
  
জক আপনি? 
  
জক বতে মতি হয জোমার? অতিকনদি জদখা হযনি জমা। জকমি আে? 
  
 নেম? জহ ঈশ্বর! নেম েুনম? 
  
জমা জেতেনট নবশ্বাসই করতে পারনেে িা জয, নবে নেম েযামার োর সতঙ্গ কো বেতে। 
স্বযং আতমনরকার রাষ্ট্রপনে জফাি করতেও জস এেটা অবাক জহাে িা। 
  
জমা দীঘে পতিতরা বের েযামাতরর ডািহাে নহতসতব কাে কতরতে। েযামার পনরোনেে 
অন্তেঃ নবশনট ব়ে বযাংক েুতঠর িাযক নেে জস। জসই পতির বের পুনেশ এবং অপরািী 
মহো জমা-জক দসুযবৃনের সবতেতয দক্ষ নশল্পী বতে োিে। েনটেেম জোহার নসনু্দক জস 
জোতখর পেতক খুেতে পারে। পাকা হাতে পতকট মারতে পারে। টাকা োে করে। 
জোর িরার সবতেতয নিখুাঁে ফাাঁদ েেিে কতর নদতে পারে, ডাকানের পর ঝত়ের জবতে 
োন়ে োনেতয উিাও জহাে। নকন্তু এে দক্ষো সতেও পনরোেিার ক্ষমো এতকবাতর নেে 
িা। একটা ডাকানের প্লযাি পুতরা েক জকতট সানেতয নদতে জস অিাযাতস কাে জসতর 
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আসতে পারে। নকন্তু োর নিতের ওপর প্লযাি করবার দানযত্ব এতেই জস এতকবাতর 
েতে প়েে। 
  
েযামার অবসর জিবার পর জস এই েেযটা আনবষ্কার করো। জমা নিতে মেেব এাঁতট 
একটা জোটখাট ডাকানে করতে নেতয িরা পত়ে সযাি জকাতযনন্টি-এর জেতে দীঘে েনট 
বের কাটাতে হে। পুনেশ ভাে কতরই োিে জয অতিকগুনে অসািারণ বযাংক ডাকানের 
সতঙ্গ জস েন়েে নেে। কারারক্ষীরাও জস খবর জপতযনেে। ফতে োরা জমার ওপর েঘিয 
অেযাোর োোে। 
  
জমা জেে জেতক জবনরতয এতকবাতর জভতে পত়েতে। েখি োর বতযস আটেনিশ। জেতের 
অমািুনর্ক প্রহাতর একটা নকডনি এতকবাতর েখম হতয জেতে। েবের আতে জয দক্ষেম 
দসুয বতে পনরনেে নেে, আে োর োযামাি জিই। 
  
জস দসুয েীবতি প্রেুর জরােোর কতরনেে। নকন্তু দুহাতে খরে কতর আর জবপতরাযা েুযা 
জখতে কানটতযতে। জেে জেতক জবনরতয োর হাতে একনট পযসাও জিই। নকন্তু আশ্রয 
পাবার মে একটা োযো নেে–োর মা। 
  
নবশােকাযা একদা সুন্দরী ডে জেতেনটর বযস এখি বাহাের। সযািিানিসতকার দুনট 
উাঁেুদতরর েনিকােতযর মানেক নেনি। জেতে োতক যেটা ভােবাসে োর কাতে জেতেও 
েেটা নপ্রয নেে। জেে জেতক জবনরতয জমা যখি োর কাতে এে, জেতের জশােিীয 
অবস্থা জদতখ নেনি নশউতর উঠতেি। বুঝতে পারতেি জয োর সমস্ত কমেক্ষমো ও স্নাযু 
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জভতে গুাঁন়েতয জদওযা হতযতে। োতক আবার নিতের পাতয দাাঁ়ে করাতে হতে জসবা শুশ্রূর্া 
করা দরকার। 
  
নেনি বসবাতসর েিয একটা নেি-ঘরওযাো ফ্লযাট নঠক কতর নদতয োতক সমূ্পণে নবশ্রাম 
নিতে বেতেি। জস আরাতম ঘণ্টার পর ঘণ্টা োিাোর পাতশ একনট জেযাতর বতস োকে 
আর বন্দতর োহােতদর যাওযা আসা জদখে। আবার ডাকানে করবার নেন্তা পযেন্ত োর 
মাোয এতে হাে পা ঠাো হতয জযে। 
  
আঠাতরা মাস োর এভাতব জকতট জেে। প্রাযই েযামাতরর কো মতি পত়ে। েযামার োর 
উপাসয জদবো নেতেি। নেনি জয সময মে দসুযবৃনে জেত়ে েনিশ োখ ডোর নিতয সতর 
পত়েতেি এেিয জস োতক প্রশংসার জোতখ জদখে। োর প্রািি দেপনে জয নকেু কতর 
োর সহাযো করতে পাতরি, এ নেন্তাই োর মাোয আতসনি। 
  
ডতের ভাতেয োরপর নবপযেয জিতম এে। আঞ্চনেক পুনেতশর অপরাি নবভােীয প্রিাি 
কযাতপ্টি ও-হানডে অবসর নিতেি।কযাপতটিকযাপশ এতেি োর োযোয।তরাো,ক়ো 
জমোতের মািুর্ এবং এক জোাঁ়ো িমেসম্প্রদাতযর সভয। েনণকা বৃনেতক নেনি ঘৃণা কতরি 
আর কখতিা নেনি ঘুর্ নিতেিিা। কাতে োেবার নেি সপ্তার মতিয নেনি ডতের দুনট 
েনণকােযই বন্ধ কতর নদতেি এবং জসখািকার অনিকাংশ েনণকাতক জেপ্তার করতেি। 
রাোরানে ডতের সমস্ত উপােেি বন্ধ হতয জেে, োর ওপর এতস েুটে অেে জদিার 
দায। এই নবরাট আঘাে োতক পঙু্গ কতর নদে। এখি নেনি হাসপাোতে। কী সব নবনেি 
নেনকৎসা েেতে োর উপর। জমার কাতে সবই এক রহসযময প্রতহনেকা। 
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ডতের মাতসাহারা বন্ধ হতয জযতে জমা নবপতদ প়েে। জস ফ্লযাট জেত়ে বন্দতরর কাতে এক 
জিাংরা বনস্ততে ঘর ভা়ো নিতয োকরী খুাঁেে। অনিকাংশ োমাকাপ়ে ও নেনির্পি জবতে 
জফেে। োরপর খাবার জোটা মুশনকে হতয প়েে। জশর্ পযেন্ত একইটােীযাি জরতস্তারাাঁয 
ওতযটাতরর কাে জপে। একটা মাি জস কাতের কাে কতরনেে–সযািিানিসতকার 
জটনেতফাি এক্সতেঞ্জতক োর জফাি িম্বর পনরবেেতির কো োনিতয নদতযনেে। এই 
েতিযই জসনদি েযামার োতক িরতে জপতরনেে। 
  
অনেকতষ্ট উতেেিা জেতপ জস বেে, নবে নেম! আবার জয জোমার েো শুিতে পাব এ 
আনম ভাবতেও পানরনি। 
  
েযামাতরর পনরনেে জসই উদাে হানস, জকমি আে, জমা? কােকমে জকমি েেতে-ভাতো 
  
জমা োকাে জেে েটেতট জটনবতে ঠাসা জরতস্তারাাঁটার নদতক পত়ে, োকা রানশকৃে এাঁতটা । 
বাসিগুতোর নদতক, জযগুতো োতক িুতে হতব। 
  
জস নমতেয কো বেে, ভােই আনে। নেমতক জস োতি, একবার জয বযেে হতযতে োতক 
নেনি কখিও নবশ্বাস কতরি িা। জস জরতস্তারাাঁর মানেক িানিওনের নদতক োকাে, 
জোকটা একমতি টাকা গুণতে। োরপর িীেু েোয বেে, এখি আনম নিতে বযবসা 
আরম্ভ কতরনে…ভােই েেতে। 
  
েযামার বেতেি, খুব ভাে, জশাতিা জমা, আনম জোমার সতঙ্গ জদখা করতে োই। একটা 
কাে হাতে এতসতে–জোমার আেহ োকতে পাতর। প্রেুর টাকার বযাপার। জোমার ভাতে 
আ়োই োখ ডোতরর মে প়েতে পাতর। আসতব িানক েুনম? 
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জমা বতে, নঠক শুিতে পানে িা। োইতি নকেু জোেমাে আতে জবািহয। নক বেতে জযি 
েুনম? 
  
আনম বেোম জয ব়ে একটা কাে হাতে এতসতে। জোমার ভাতে আ়োই োখ প়েতে 
পাতর। 
  
জমা জোখ বুেতেই জেেখািার জসই ভযংকর মাতরর িৃনে মতি প়েে, োর সবোঙ্গ ভতয 
জকাঁতপ উঠে। 
  
হযাতো? শুিতে পাতে িা জমা? 
  
নিিয–শুতি জো ভােই োেতো। নকন্তু কােটা নঠক নক, নেম? 
  
জস সব কো জো আর জটনেতফাতি বো যায িা। 
  
েযামাতরর েো িারাতো জশািাে। জোমার এখাতি আসতে হতব। েখি কো হতব। আনম 
পযারাডাইস শহতর আনে। কতব েুনম আসতে পারতব? 
  
করুণ দৃনষ্টতে নিতের জপাশাতকর নদতক োকাে, অিয সুযটটারও একই অবস্থা। 
পযারাডাইস শহতর যাবার ভা়ো কুন়ে ডোর োর কাতে জিই। জরতস্তারাাঁর কাতে জকাি েুনট 
জিই। নকন্তু েবুও জরামাঞ্চ, নবে, নেম–আ়োই েক্ষ ডোর। নবে নেম কখিও োতক ভুে 
রাস্তা জদখাি নি। 
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জমা েো িীেু কতর বেে, শনিবার িাোদ জযতে পানর। এখি কাতের োপ ব়ে জবশী। 
  
আে নক বার। মঙ্গেবার? কােটা েরুরী জমা, আতরা আতে আসা োই। েুনম 
বৃহস্পনেবার এতসা। পারতব বৃহস্পনেবার আসতে? 
  
ো েুনম যখি বেে। নঠক আতে নেম। বৃহস্পনেবাতরই জপৌঁেব। 
  
জস বুঝতে পারে িানিওনে োাঁর কো শুতি নবর্াি দৃনষ্টতে োর নদতকই োনকতয আতে। 
  
েযামার বেতেি, জপ্লতি কতর েতে এতসা। আনম এযার জপাতটে োকব। জপৌতি বারটায 
একটা জপ্লি আতে। জোমায ো়েীতে কতর আনম বান়ে নিতয আসব। এখাতিই োঞ্চ সারা 
যাতব। নঠক আতে? 
  
োহতে োকরীটা ো়েতে হতব। নকন্তু আবার নবে নেতমর সতঙ্গ জস কাে করতে পারতব। 
  
আসতবা আনম। 
  
েমৎকার–আবার জদখা হতব জমা বতে েযামার জফাি জেত়ে নদতেি। 
  
িানিওনে োর সামতি এতস বেে, বযাপারটা নক? জকাোও যাবার মেেব করে িানক? 
  
জিাংরা অযাপ্রতি হাে মুেতে মুেতে জমা বতে, নকেু িা এক মাোে বযাটা জফাি করনেে। 
অতিকনদি আতে একবার আোপ হতযনেে। জোকটার মাোয নেট আতে। 
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িানিওনে সনন্দগ্ধ জোতখ োাঁর নদতক োকাে। জস জেোস িুতে েতে জেে। 
  
 জমার কাতে বাকী নদিটুকু খুব দীঘে বতে মতি হে। আ়োই েক্ষ ডোর কোটায যাদু 
আতে। 
  
জমা োরতট িাোদ নিতের ঘতর নফতর এে। দুঘণ্টার মতিয আর জরতস্তারাাঁয জযতে হতব িা। 
েটেতট োমাকাপ়েগুতো খুতে স্নাি কতর নিে। মুতখর জখাাঁো জখাাঁো দান়ের ওপর 
ইতেকনিক জরোর বুনেতয নিে। োরপর একটা পনরষ্কার শাটে ও সুট পতর এক জদৌত়ে 
োরনসেন়ে জপনরতয রােপতে জিতম এে। বাসস্টতপ এতস োমে। পতে জঘাট একতোো 
ভাতযাতেট ফুে নিতযনেে। জরাে জস এই ফুে জকতি ডতের েিয। এটা মাতযর সবতেতয 
নপ্রয ফুে। 
  
জস হাসপাোতে এতস জসই দীঘে নবর্ণ্ণ ঘরনটতে উপনস্থে হে। ঘরভনেে অেে বৃদ্ধা–জকউ 
অসুস্থ, জকউ বা মৃেুযপেযািী। মাতযর নবোিায জপৌঁেতিা অবনি প্রনেনট বৃদ্ধার দৃনষ্ট োর 
ওপর নিবদ্ধ রইে। 
  
জমা যেবার এখাতি আতস মাতক জদতখ েমতক উতঠ, জকমি জযি কুাঁকত়ে জঘাট হতয 
যাতেি। নববণে সাদা মুখ, জঠাাঁতটর দুপাতশ যন্ত্রণার েভীর জরখা। আর এই প্রেম োর 
জোতখ জযি ফুতট উঠতে পরােতযর পূবোভাস। 
  
মার পাতশ বতস হােটা েুতে নিে নিতের হাতে। ডে বেতেি, নেনি জবশ ভাতো 
আতেি। ভাববার নকেু জিই। হপ্তাদুতযতকর মতিয নেনি হাাঁটা েো করতে পারতবি েখি 
জদখা যাতব কযাতপ্টি কযাপশতক নকভাতব শাতযস্তা করা যায। 
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জস আতস্ত আতস্ত মাতক বেে, েযামাতরর জটনেতফাতির কো। বযাপারটা নক আনম োনি 
িা। েতব নবে নেমতক জো েুনম োতিাোর কো শুতি জকািনদি আনম ঠনকনি। 
  
খবরটা জশািামাি োর বাম অতঙ্গর েীি যন্ত্রণাটা জযি অদৃশয হতয জেতে। নবে নেমতক 
নেনি নেরকাে সম্ভ্রতমর জোতখ জদতখতেি। অতিকবার নেনি ডতের বান়েতে এতসতেি। 
বান়ের জমতযতদর সতঙ্গ এক েুমুে সন্ধযা কানটতয যাবার আতে ডতের সতঙ্গ বতস আি 
জবােে িে হুইনি জশর্ কতর নবদায নিতেি। পুরুর্ বতট একেি। িূেে, বুনদ্ধমাি ও 
েটপতট। আে োর দরকার ডতের জেতেতক। 
  
েুনম ওর সতঙ্গ জদখা কতরা জমা। নবে নেম কখিও ভুে কতর িা। আ়োই োখ ডোর। 
একবার জভতব দযাতখা। 
  
হযাাঁ, নবে নেম নিতে যখি বতেতে, েখি কোটা ভাওো িয। নকন্তু মা, এই জেহারা নিতয 
জো আর জযতে পানর িা। নেম বেে জপ্লতি কতর েতে আসতে। আমার কাতে একদম 
টাকা জিই। আনম োতক বেোম জয ভােই জরােোর করনে। আমার নিতের একটা 
জরতস্তারাাঁ আতে। েুনম জো োতিা নেতমর মনেেনে। আমাতদর দুরবস্থার কো োতক বো 
সম্ভব নেে িা। 
  
জমা নঠকই কতরতে বুতঝ বেতেি, আমার কাতে টাকা আতে জমা। েুনম যখি যাে, েখি 
জবশ স্টাইতের সতঙ্গই যাওযা দরকার। নবোিার পাতশ জোট আেমারী জেতক একটা 
কাতো কুমীতরর োম়োর বযাে জবর কতর োর জেতক একটা খাম জবর কতর জমা জক 
নদতেি। টাকাটা িাও, জমা। ভাতো একটা জসট নকতিা। পাযোমা শাটে আর টুনকটানক 
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অতিক নেনির্পি োেতব। ভাে জেহারার একটা সুটতকসও নিও। নবে নেম এসব 
খুাঁনটিানট খুব েক্ষয কতর। 
  
দশখািা একতশা ডোতরর জিাট জদতখ, নবস্ফানরে জোতখ জস বেে, একী কাে, মা! এে 
টাকা জকাতেতক এতো? 
  
জহতস ডে বেতেি, টাকাটা আমার কাতেই নেে। এটা আমার েরুরী দরকাতরর েিয 
েনমতয জরতখনেোম, জমা। এ টাকা এখি জোমার। সাবিাতি খরে জকাতরা। আমার কাতে 
আর জকাতিা টাকা জিই। 
  
নকন্তু এ টাকা জোমার োেতব মা! এ আনম নিতে পারব িা। জসতর উঠতে হতে জোমার 
এখি জশর্ পযসাটা পযেন্ত দরকার। 
  
হােটা জেতপ িতর ডে বেতেি, কতযকনদতির মতিযই েুই আ়োই োখ ডোর পানব, 
জবাকা। নেতমর সতঙ্গ একবার জদখা করতে আমাতদর আর জকািনদি অভাব োকতব িা। 
নিতয জি টাকাটা। 
  
টাকার খামটা নিতয জমা জেে জরতস্তারাাঁয। িানিওনেতক বেে জয জস আর োকরী করতব 
িা। িানিওনে কাাঁি ঝাাঁনকতয বেে জয, ওতযটার আেকাে পযসায এক ডেি কতর 
পাওযা যায। জমা যাবার সময জস করমদেি করে িা বতে জমার মিটা একটু খারাপ 
হে। 
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বুিবারটা জকতট জেে নেনির্পি নকিতে। োরপর ঘতর নফতর িেুি সুটতকতশ সবনকেু 
গুনেতয রাখে। ইনেমতিযই েুে কাটা ও িতখর পনরেযো জসতর নিতযনেে। িেুি সুট পতর 
জস আযিায নিতেতক প্রায নেিতেই পারনেে িা। 
  
জস সুটতকশ হাতে নিতয হাসপাোতে জেে। নকন্তু ওযাতডের িাসেনট োিাে জয আে োর 
মাতযর সতঙ্গ জদখা করা বারণ। নেনি একটু কষ্ট পাতেি, োতক নবরি িা করাই ভাে। 
  
অসহায ভাতব সুঠাম, স্বণেতকশী িাসেনটর নদতক োনকতয এক েীি নিঃসঙ্গো আর ভয 
হৃদনপেতক আাঁকত়ে িরে। 
  
জবাি হয খারাপ নকেু হযনি, িা? ভীেু েোয প্রশ্ন করে জস। 
  
অেযন্ত সহে ভঙ্গীমায বতস, জবল্টটা নঠক করতে করতে জমতযনট েতে জেে। জযি নকেুই 
িয বযাপারটা। 
  
 জমা ইেস্তুেঃকতর বাইতরর নদতক পা বা়োে। রাস্তায এতস জখযাে হে ভাতযাতেতটর 
জোোটা। আবার নফতর জেে ফুেওযােীর কাতে। ফুেগুতো নদে। বেে, মা ভাতো জিই। 
কাে আবার জিব িা হয। জোমাতক নদতযনে োিতে মা খুশী হতবি। 
  
জমাতর নেতয দু-হাতে মুখ জঢতক বতস রইে। একটু পতর অন্ধকার জিতম এে। কী কতর 
প্রােেিা করতব ভুতে জেে। শুিু, নপ্রয যীশু আমার মাতক জদতখা, যত্ন নিও-সতঙ্গ জেতকা। 
মাতক আমার ব়ে দরকার। 
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বেতে পারে িা জস এর জেতয জবশী নকেু। জমা িীতে জিতম জটনেতফাি িতর হাসপাোতে 
জফাি করে। 
  
এক মনহো োতক োিাতেি জয, ডে একটু অস্বনস্ততে আতেি। জমা ডািাতরর সতঙ্গ কো 
বেতে োইতে, নকন্তু োিতে পারে োতক পাওযা যাতব িা। 
  
সারা রানিটা জমা এক মতদর আয কাটাে। দুতবােে জশর্ কতর যখি বান়ে নফরে, েখি 
জস মাোে। 
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৩-৪. সকাতি প্রােঃরাশ 
০৩. 
  
েযামার বৃহস্পনেবার সকাতে প্রােঃরাশ খানেতেি। জহতেি সকাতে নকেু খায িা। জস 
নিেীযবার েযামাতরর কনফর জপযাো ভনেে কতর নদনেে। এমি সময নেনি সহে 
ভনঙ্গতে বেতেি। আে সকাতের জপ্লতি জমা জেতেনট আসতে, ডানেেং। এখাতিই োঞ্চ 
খাতব। 
  
েমতক বেে, জক? 
  
জমা জেতেনট। জোমার নিিযই মতি আতে? 
  
মাতি জসই বদমাশটা? সতব জেে জেতক জবনরতযতে, োই িা? 
  
প্রায দুবের হতো জবনরতযতে। ব়ে ভাতো জোকটা। েুনম জো োতক পেন্দ করতে 
জহতেি। 
  
একটু নববণে হতয জহতেি বেে, কী োয জস? 
  
নকেুই িা। জস এখি নিতের বযবসা োোতে। েেকাে আমায জফাি কতরনেে। একটা 
কাতে পযারাডইসশহতর আসতে। আনম এখাতি আনে জেতি জভতবতে একবার জদখা কতর 
যাতব। অতিকনদি পতর আবার জদখা হতব। েমৎকার জোক। 
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েীি রাতে জহতেি বেে, ও জেফ একটা ডাকাে। নেম েুনম কো নদতযনেতে ঐ 
ডাকােগুতোর আর োযা মা়োতব িা। আমাতদর সামানেক মযোদার কো ভুেতে েেতব 
িা। জকউ যনদ োিতে পাতর জয একটা জেে জফরৎ আসামী আমাতদর সতঙ্গ জদখা করতে 
এতসনেে? 
  
হতযতে, হতযতে, জহতেি, ঠাো হও। জমা আমাতদর পুতরাতিা বনু্ধ। একবার জেতে 
নেতযনেে জো আমাতদর নক? এখি জস ভদ্র েীবি-যাপি করতে আর নিতে বযবসা 
করতে। 
  
জহতেি অতিকক্ষণ িতর অিুসনন্ধৎসু দৃনষ্টতে োনকতয বেে, নকতসর বযবসা? 
  
োনি িা। জদখা হতে িা হয েুনমই জেতি নিও। 
  
আনম ওতক জদখতে োই িা, আর ও এ বান়েতে পা নদক ো-ও আনম োই িা। জদখ, 
নেম, পাাঁে বের হে েুনম অপরািী মহে জেতক সতর এতসে, আর নফতর জযতে জেষ্টা 
কতরা িা। 
  
েযামার মাংতসর জশর্ টুকতরানট মুতখ পুতর জপ্লট সনরতয একটা নসোতরট িরাতেি। 
োরপর িারাতো স্বতর বেতেি, আনম কী করব িা করব জস নবর্তয কাতরা উপতদশ 
জশািা আমার পেন্দ িয জহতেি, জোমার উপতদশও িা। েুনম ো োি, মাো েরম 
জকাতরা িা। জো এখাতিই োঞ্চ .. খাতব পুরতিা বনু্ধ নহতসতব। জস আমার বান়ে আসতে 
সুেরাং শান্ত হও। 
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স্বামীর েম্ভীর-িূসর জোতখ আগুতির ঝেক জহতেি নেরকাে ভয কতর েতে। জস োতি 
োর বযস নকেু কমতে িা, রূতপ েমশঃ ভাটার টাি িরতে। র্াতটর জকাঠায নেতযও 
েযামার এ পযেন্ত অিয জকাতিা িারীর নদতক দৃনষ্ট জদিনি। জহতেি উতঠ একটু জহতস বেে, 
নঠক আতে নেম। আনম বরং ওর েিয ভাে নকেু জবাঁতি রাখব। আমার শুিু ভয হতযনেে 
জয জসই নবশ্রী পুরতিা েীবিটা জেতক হঠাৎ একেি এখাতি এতস প়েতে 
  
ভয পাবার নকেুই জিই। যাকতে, আনম এযারতপাতটে েেোম। আমরা দুেতি সাত়ে 
বাতরাটা িাোদ নফরব, তেরী জেতকা। জহতেতির োতে একবার জঠাাঁট েুাঁইতয েযামার 
জবনরতয জেতেি। 
  
জহতেি বতস প়েে, জমা জেতেনট। মতি প়েে অতিকনদি আতেকার কো যখি জমা 
নেতমর ডািহাে নেে। মািুর্ নহতসতব জমা জক খারাপ োেে িা। নকন্তু োর পনরেযটা 
আে ভযাবহ, জেে জফরৎ ডাকাে। োরা আে পযারাডাইস শহতর উচ্চনবে মহতে 
োযো কতর নিতযতে। আর এখি জকউ যনদ োিতে পাতর জয জমা োতদর সতঙ্গ োঞ্চ 
খাতে! উাঁহু, নেতমর মাোয নক অিয জকাি মেেব এতসতে? 
  
. 
  
এফ. নব. আই.-এর ইিতপক্টর জে জডনিসি এবং জস্পশাে এতেন্ট টম হাপোর 
এযারতপাতটের েনবতে োতদর ওযানশংটি োমী জপ্লিনটর খবতরর েিয অতপক্ষা করনেে। 
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এক নবশাে জপশীবহুে মািুর্ জডনিসি, মুতখ ব়ে একতো়ো জোাঁফ। জমাটা িাতকর পাতশ 
োমাতট দাে, বতযস প্রায আটেনিশ একেি সুদক্ষ, পনরশ্রমী পুনেশ অনফসার। পযারাডাই 
শহতরই োর সদর দপ্তর। োর পাতশ হাপোরতক বাচ্চা বতে মতি হনেে। ইিতপক্টতরর 
জেতয কুন়ে বেতরর জোট জস। জরাো, েম্বা জেহারার উন্ননেশীে যুবক। জডনিসতির মে 
ক়ো নশক্ষক পযেন্ত স্বীকার কতরতেি জয, জোকরা কােকমে ভােই নশখতে। দুেতির মতিয 
একটা প্রীনের সম্পকে েত়ে উতঠতে। ইদািীং আবার হাপোর জডনিসতির জমতযতক নবতয 
করবার েিয ঝুাঁতকতে। 
  
জডনিসি হঠাৎ হাপোতরর বাহুতে োপ নদতয, জক এতো দযাতখা একবার। ঐ জয বযাটা 
জমাটকু এইমাি জেট নদতয ঢুকে। 
  
হাপোর জবাঁতট-জমাটা মািুর্নটতক জদখতে জপে। জপ্লি জেতক জিতম েনবতে এতস ঢুকে। 
হাপোর নেিতে িা জপতর সপ্রশ্ন জোতখ কেোর নদতক োকাে। 
  
েেক্ষতণ জডনিসি উতঠ, ো়োহুত়ো জকাতরা িা। জোকটার ওপর িের রাখতে হতব। 
  
োরা জোকটার নপেু নিে। োন়ে পাকে করবার োযোয এতস জস েমতক দাাঁ়োে। 
  
জডনিসি বেতেি, ঐ হে জমা জেতেনট। মতি প়েতে? ওর সতঙ্গ জমাোকাে অবশয 
জোমার হযনি–ওর সমতয েুনম কাতে জঢাকনি। েতব ওর কীনেেকোপ নিিয শুতি 
োকতব। 
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এই জসই জেতেনট! খুব শুতিনে ওর কো। েযামাতরর সযাোৎ। জস সমতয গুোমহতের 
সবতেতয উাঁতদ ওস্তাদতদর একেি নেে। োরপর দুবেতরর েতিয জেতে নেতয আবার 
দুবের হতো জবনরতযতে। জেহারা জদতখ জো মতি হতে জবশ টাকাপযসা কতরতে। সুটটা 
েমৎকার। 
  
এই জসই জোক। নকন্তু বযাটা এখাতি কী মেেতব এতসতে? 
  
ঐ জদখুি বাাঁনদতক। ঐ জয েযামার স্বযং। 
  
োউড স্পীকাতর জশািা জেে–ওযানশংটতির যািীরা সকতে জযি একু্ষনি পাাঁে িম্বর জেতট 
েতে আতসি। 
  
পুনেশ অনফসার দুেি জদখে,েযামার হাে জিত়ে ইসারা করতেি এবং জমা জেতেনট 
জসনদতক পা োোে। োরপর অনফসার দুেি অনিো সতেও ৫ িম্বর জেতটর নদতক 
েেে। 
  
নেনন্তেভাতব জডনিসি বেতেি, েযামার এবং জেতেনট–জসই অপরাতেয েুনট। নবপদ 
বাাঁিতে পাতর। 
  
 হাপোর বেে, আপনি নক বেতে োইতেি েযামার আবার দসযেীবতি নফতর যাতব! ওর 
হাতে জো অতঢে টাকা আতে। এমি পােোনম ও করতব িা। 
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োনি িা। অতিকবার জভতবনে সনে েুকাস জকি আত্মহেযা করে। জসই-ই েযামাতরর 
টাকাপযসার জদখাশুিা করে। যাই জহাক ওতদর ওপর িের রাখতে হতব। জপ্লতি উতঠই 
এখািকার পুনেশতদর সেকে করতে হতব। দীঘে একুশ বের আনম েযামারতক বাতে 
পাবার জেষ্টা কতরনে। পানরনি। যনদ ও পুরতিা েীবতি নফতর আতস–জস সুতযাে আনম 
হােো়ো করতবা িা। 
  
. 
  
জকউ োতক েক্ষয করতে জসটা জমাবুঝতে পাতরনি। দুেতি কাোকানে আসতেই দুেতি 
েীক্ষ্ণ দৃনষ্টতে পরস্পতরর ওপর জোখ বুনেতয নিে, েে সাে বেতর অিযেতির কেটুকু 
পনরবেেি ঘতটতে। 
  
েযামাতরর োমাতট জেহারা এখিও োো আতে েতব জসই েঞ্চে েরেতর হাাঁটার ভঙ্গীটা 
হানরতয জফতেতেি। অবশয নেতমর বযস এখি র্াট। েযামাতরর োতয কুেকুতে কাতো 
জসাতযতডর েযাতকট, বাদামী েযাবানডতির পযান্ট আর মাোয সাদা টুনপ। জদতখ সম্ভ্রান্ত 
ভদ্রতোক বতেই মতি হয। 
  
জমার জেহারা আতের জেতয অতিক জমাটা ও ফযাকাতশ হতয জেতে। জকমি একটা 
অস্বাস্থযকর ও নশনেে ভাব। আর েযামার েক্ষয করতেি োর জোতখর অস্বেন্দ, ভীেু 
োহিী এবং জঠাাঁট জো়োর িাভোস কাাঁপুনি। েতব জমা-র জোহারা যতেষ্ট সম্ভ্রান্ত জদখাতে। 
জরােোর ভাতো িা হতে, এমি উাঁেুদতরর জপাশাক পরা যায িা। 
  
জমার হাতে হাে নমনেতয েযামার বেতেি, অতিকনদি পতর জদখা হে, জকমি আে? 
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জমা োিাে জয জস ভােই আতে এবং োর সতঙ্গ জদখা হওযাতে খুব খুশী হতযতে। 
োরপর দুেতি কযানডোক ো়েীটার নদতক এনেতয জেে। 
  
জমা মুগ্ধকতণ্ঠ বতে, জোমার ো়েী িানক, নেম? 
  
হযাাঁ, েতব এবার এটা জবতে িেুি মতডে নকিনে। জঢাতকা, জহতেি জোমার েতিয জস্পশাে 
খাবার তেরী করতে, জদরী হতে মো জদনখতয জদতব। 
  
জযতে জযতে জমার কাতে ডতের সব খবর োিতেি। 
  
েযামার খুব নবেনেে হতেি। ডেতক োর খুব ভাতো োেতো। নেনি বেতেি, ভাতো 
হতয যাতবি। উনি যতেষ্ট শি িাতের মািুর্। অসুস্থো সকতের েীবতিই আতস আবার 
ভাে হতয ওতঠ। উনিও জসতর উঠতবি। 
  
নেনি সযাি জকাতযনন্টতির সম্বতন্ধ োিতে োইতে জমা দুই হাতে সতোতর মুনষ্ঠবদ্ধ কতর, 
শি, জবাাঁো েোয বেে,-অনে েঘিয োযো–জস সমযটা খারাপ জকতটতে। 
  
েযামার অনে অতল্পর েিয এই সযাি জকাতযনন্টি এর োস জেতক নিতেতক বাাঁনেতযতেি। 
এই জেেটা একটা দুঃস্বতপ্নর রােত্ব। নেনি বেতেি, আনমও জসই রকম জভতবনেোম। যা 
হবার হতয জেতে। ও নিতয জভতবা িা। বযাপারটা েুতক জেতে। 
  
িািাি েতল্পর মতিয কুন়ে মাইে রাস্তা জকতট জেে। নকন্তু েযামার জয জকি জমা-জক 
জডতকতেি, জস নবর্তয জকাি কো হে িা। 
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নিনবেতেই খাওযা-দাওযার পাট েুতক জেে। খাওযাটা জবশ ভারী হতযনেে নকন্তু জমা বুঝতে 
পারে, োর আসাটা জহতেতির নঠক পেন্দ িয। োর মি একটু খারাপ হতয জেে। 
  
জহতেি জসাোসুনে োতক নেতজ্ঞস করে এখি নক করতো। 
  
জমা বেে, োর একটা জরতস্তারাাঁ আতে। জরােোর পি ভােই হতে। 
  
োহতে পযারাডাইস শহতর এতসে নক েতিয? 
  
ইেস্তেঃ কতর জমা নকেু বেতে যানেে, এমি সময েযামার বেতেি, ও আতরা একটা • 
জরতস্তারাাঁ খুাঁেতে। েমৎকার মেেব। পযারাডাইস শহতর একটা ভাতো ইটানেযাি জরতস্তারাাঁ 
হতে আমাতদর সুনবিা হতব। 
  
োঞ্চ জশর্ হতে জহতেি বেে জয জস শহতর যাতে আর জসখাি জেতক নিেে ক্লাতব। 
  
জহতেি েতে যাওযার পর েযামার বেতেি, েতো জমা, আমার প়েবার ঘতর। জোমার 
সতঙ্গ কো আতে। 
  
দুেতি প়েবার ঘতর ঢুকে। েযামাতরর নবরাট বান়ে, বাোি, অেে দামী দামী আসবাব 
পি ও োকেমক জদতখ জমার মাো ঘুতর জেে। এ ঘতর এতস ব়ে োিাো নদতয 
জোোতপর বানেো জদখতে জদখতে বেে, েমৎকার বান়ে জপতযে নেম। 
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েযামার বতস এক বাক্স নসোর জমাির নদতক নদতয নিতেও একনট েুতে বেতেি, মন্দ 
িয। আো সনে েুকাসতক জোমার মতি আতে? 
  
নিিয। জস এখি নক করতে? এখিও নক জোমার হতয কাে করতে? 
  
হপ্তা দুতযক আতে জস নিতেতক গুনে কতরতে। কােটা আমারই করবার কো, নকন্তু োর 
আতেই নিতে জসতর জফতেতে। 
  
জমা নশউতর োর নদতক োকাে। 
  
েযামার বতে েেতেি, হযাাঁ, আমার েনিশ োখ ডোর উন়েতয নদতযতে। এ কো নকন্তু েুনম 
আর আনম ো়ো জকউ োিতব িা। জহতেিতকও আনম োিাতে োই িা। আমার কাতে 
এখি জয কটা পযসা আতে, জোমার হাতে ডোতরর সংখযা োর জেতয জবনশই হতব। 
  
স্বযং নবে নেতমর কাে জেতক েনিশ োখ ডোর মারা! অনবশ্বাসয, জমা স্তনম্ভে হতয 
োনকতয রইে। 
  
 েযামার বেতেি, সুেরাং এখি আমার জবশ জোতক টাকা দরকার, কােটা শি িয, 
নকন্তু জোমার সাহাযয োই। আমরা দুেতি েুনট নেরকাে, কাে কতর এতসনে োই প্রেতম 
জোমার কোই মতি হতো। এখিও আমরা অিাযাতস ব়ে একটা কাে হানসে করতে 
পানর। আমার মাোয একটা মেেব আতে।কােটা নঠকমে সারতে পানর টাকা আসতে 
পাতর। পনরকল্পিা ও পনরোেিা সব আনমই করতবা, জোমাতক দরকার, পাবার নকেু জিই, 
জমা। আনম জোমায কো নদনে এতকবাতর নবপতদর সম্ভাবিা জিইবুঝতে জপতরে? যনদ 
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জকাি জোেমাতের আশংকা োকতো আনম জোমাতক জডতক পাঠাোম িা। সযাি 
জকাতযনন্টতি জোমার নদিগুনে জয জকমি জকতটতে জস আনম বুঝতে পানর। জশাি–আমার 
সতঙ্গ কাে করতে ঐ জেতে যাওযার সম্ভাবিা জিই। োকতে, এই বযতস আনম কখিও এ 
বযাপাতর মাো েোোম িা আর জোমাতকও জটতি আিোম িা। 
  
জমা-র মি জেতক এবার ভয সতর জেে। নবে নেম যখি নিতে মুতখ বেতেি জয 
জকািরকম ঝুাঁনক িা নিতযই নেনি আ়োই েক্ষ ডোর োর হাতে েুতে জদতবি েতব 
সনেযই হতব। েযামাতরর ওপর অটে নবশ্বাস আতে োর। জোতখ ঐ দৃনষ্ট নিতয েযামার 
যনদ জকাতিা নকেু করবার প্রনেজ্ঞা কতরি জস প্রনেজ্ঞা নেনি পােি করতবিই। 
  
উৎসাহভতর জমা প্রশ্ন করে, কােটা কী বেে জদনখ? েযা 
  
মার বেতেি, েি ভযাি ওযাইনের িাম শুতিে কখতিা? 
  
 জমা হেভম্ব মুতখ ঘা়ে িা়েে। 
  
ভদ্রতোক একেি তেেবযবসাযী। নিবাস জটোস প্রতদশ। েুনম হযতো নবশ্বাস করতবিা 
নকন্তু সনেয সনেযই িানক ভদ্রতোক একশ জকানট ডোতরর জবনশ সম্পনের মানেক। 
  
একটা জোতকর অে টাকা োকতেই পাতর িা। একশ জকানট ডোর। জকাতেতক পাতব 
অে টাকা? 
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েে শোব্দীর জশতর্ ওাঁর বাবা জেতের খনি আনবষ্কার কতরনেতেি। জটোতস েখি সতব 
জোকবসনে আরম্ভ হতযতে। জস ভদ্রতোক েতের দতর এতকর পর এক েনম 
নকতিনেতেি। জস েনমর জযখাতিই েেে কতরি, জসখাতিই জদতখি জেে। েীবতি নেনি 
একটা শুকতিা েেে জখাত়েি নি–ভাবতে পাতরা। নেনি মারা যাবার পর োর জেতে বযবসা 
নিে। বাবা জয টাকা জরতখ নেতযনেতেি েি ভযাি ওযাইনে নিপুণ হাতে োতক দশগুণ 
কতর জফেতেি। নবশ্বাস কতরা। আে োর হাতে একশ জকানট ডোতরর জবনশ তব কম 
হতব িা। 
  
জমা মুতখর ঘাম মুতে বেে, এসব জশািা কো, জকািনদি সনেয বতে নবশ্বাস কনরনি। 
  
েযামার বেতেি, জবশ কতযক বের যাবে আনম ভযািওযাইনের ওপর িের রাখনে। 
ভদ্রতোতকর বযাপার-সযাপার ব়ে অদু্ভে। নেনি জডতির একটা েযার খুতে একটা ফাইে 
বারকরতেি, োর মতিয অেে খবতরর কােতের কানটং আটকাতিা। এই প্রতেযকনট 
কানটং ভযাি ওযাইনের পনরবার সম্পতকে। ওরা নিতেতদর সম্বতন্ধ যেটা োতিি আনম োর 
জেতয নকেু কম োনি িা। মাতঝ মাতঝ আনম নিেক মোর েতিযই িািাি েুনর ডাকানের 
প্লযাি জভতব জভতব খা়ো করোম। েখি োিোমিা জয একনদি সনেয সনেয এ পতে 
নফরতে হতব। আমায যখি নফতরই আসতে হতে েখি জসই প্লযািগুতো যতেষ্ট কাতে 
োেতব। ভযাি ওযাইনের স্ত্রী কযািসাতর মারা জেতেি। একনট মাি জমতয, োর জেহারা 
নঠক মাতযর মে। ভযাি ওযাইনের কাতে োর জমতযর মে মূেযবাি নকেুই জিই। 
  
েযামার নকেুক্ষণ োর জ্বেন্ত নসোতরর নদতক োনকতয বেতেি, একেি মািুর্ যা নকেু 
োইতে পাতর োর সবটুকু ভযাি ওযাইনের আতে। োর এে জবনশ টাকা জয সবটা খরে 
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করা অসম্ভব। নেনি জয জকাতিা নেনির্ জয জকাতিা দাতম নকিতে পাতরি নকন্তু নিতের 
জমতয এমি একটা নেনির্ যা জকিা যায িা। 
  
জমা পুতরাটা জশািবার েিয অতপক্ষা করনেে। 
  
েযামাতরর মুতখর জরখা কতঠার হতয উঠে, জোখ দুতটা জ্বেতে। সুেরাং আমরা োর 
জমতযতক েুনর কতর এতি োর পতকট জেতক সুন্দর ও নিরাপদভাতব েনিশ োখ ডোর 
নিতে পানর। 
  
সবোঙ্গ শি হে জমার। দুতোখ নবস্ফানরে কতর বেে, দাাঁ়োও, দাাঁ়োও, নেম! েুনম োতিা 
আমাতদর জদতশ অপহরতণর শানস্ত প্রাণদে। জশতর্ নক েযাস জেম্বাতর প্রাণ নদতে োও? 
  
েুনম নক জভতবে কোটা আনম ভানবনি? আনম জো বেোম, পুতরা বযাপারটা সহে, 
নিরাপদ আর সমূ্পণে-জোপি। িতরা ভযাি ওযাইনে োর জমতযতক হারাতেি, দুনিযায 
একমাি যার েিয নেনি পতরাযা কতরি। েনিশ োখ ডোর োর মে জোতকর কাতে 
মুন়ে-মু়েকী। জোমার জমতযতক জকউ যনদ নিতয োিায জয কুন়ে ডোর মুনিপণ নদতেই 
েুনম োতক জফরৎ পাতব, েুনম নক সতঙ্গ সতঙ্গ টাকাটা জদতব িা? েুনম নক পুনেশ ডাকতে 
যাতব? িা, বরং টাকাটা নদতয জদতব। নেনি নবিা ঝাতমোয জমতযতক জফরে পাতেি। োর 
েিয জয টাকা খরে হতে োর মূেয োর কাতে যেটুকু আমাতদর কাতে কুন়েটা ডোতরর 
দাম োর জেতয জবনশ। 
  
নকন্তু একবার জমতযতক জফরে জপতেই নেনি আমাতদর জপেতি পুনেশ োোতবি। ওরকম 
জোক কখিও মুখ বুতে অেগুতো টাকার জশাক হেম করতব িা। 
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আনম োতক পনরষ্কার সমনঝতয জদব জয জকািরকম শযোনি করতে সুনবতি হতব িা। 
জমতযর ওপর যেই পাহারা বসাি িা জকি, একনদি িা একনদি আমার দতের একেি 
বনু্দক হাতে োর কাতে জপৌঁেতবই এবং জসইনদিই সব জশর্। আনম োাঁর মতি ভয 
ঢুনকতয জদব, েেতোে করতেই জমতযতক খেমকরবই। জসআে জহাক,কাে 
জহাক,আরদুবের পর জহাক। নেনিও বুঝতবি জয একটা জমতযতক সারােীবিক়ো 
পাহারাযরাখা অসম্ভব। সুেরাং নেনিিুপোপ োকতবি। 
  
জবশ, নেরকাে জোমার কোয নবশ্বাস কতরনে। েুনম যখি বেে, োই হতব। আমায কী 
করতে হতব? 
  
জোমার ওপর সহে কােটার ভার নদনে। েুনম অপহরণ টুকুর বযবস্থা করতব–অবশয 
একো িয। আমাতদর আতরা দুেি োেতব। দুেি কম বতযসী, শি সমেে, ডাকাবুকা 
জোাঁ়ো আমাতদর োই। োতদর ভাতে প়েতব পাাঁে হাোর ডোর। েুনম নিিযই দুতযকটা 
ভাতো জোকরা জযাো়ে করতে পারতব। 
  
েযামাতরর মে জমারও বহুনদি অপরািী মহতের সতঙ্গ জযাোতযাে জিই নকন্তু জস কো 
বেতে মহানবপদ হতব। নবে নেমতক জমা জেতি। োর মুখ জদতখ আ়োই োখ ডোর 
জদতবি িা। যেক্ষণ নঠকঠাক কাে হতব, েেক্ষণ নেনি নকেু বেতবি িা। নকন্তু একটু 
অক্ষমো জদখতেই পিপাঠ নবদায। 
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হঠাৎ জমার মাোয একটা কো এতো, আনম দুেিতক নেনি, যারা এ কাে করতে পাতর। 
দুই ভাইতবাি োাঁরা। িাম-জেি। এ বযাপাতর ওতদর জেতয মািািসই বদমাশ পাওযা 
মুনিে। 
  
েযামার বেতেি, জকি? জক োরা? 
  
আমার িীতের ফ্লযাতট োতক। ভীর্ণ জবপতরাযা। যমে ভাইতবাি। ভাইটা হে বীটনিক–
নিতের দে আতে। ওতদর বতশ আিা শি। নকন্তু প্রেুর সাহস আতে। 
  
জহতস েযামার বেতেি, জভতবা িা, আনম ওতদর নঠক মযাতিে কতর জিব। ওতদর সম্বতন্ধ 
আর নক োতিা? কী কতর ওরা? 
  
নকেুই িা। জকাি নদি জরােোতরর জেষ্টাও কতরনি। বেোম জয–ভীর্ণ জবপতরাযা। ওতদর 
বাবা নেে এক বনু্দকবাে। জোটখাট জদাকাি আর নিেেি জপিে পাম্প েুঠ কতর 
জব়োে। একনদি মাোে অবস্থায বান়ে নফতর জদতখ, োর জবৌ অিয জোতকর সতঙ্গ শুতয 
আতে। দুেিতকই গুনে কতর জশর্ কতর। পতিতরা বেতরর েিয োর জেে হে, নকন্তু 
নেি মাস জযতে িা জযতেই জেতের মতিয জস আত্মহো করে। 
  
জোটতবো জেতকই এই ভাইতবাি েুনর করা নশতখনেে। ওতদর মা নেে জদাকাি বাোর 
জেতক নেনির্পি সরাতে নসদ্ধহস্ত। মাতক জদখতে জদখতে এরা দুেতি মাতযর জেতযও 
পাকা জোর হতয উঠে। োরা দশ বের বযতস বাবা মাতক হানরতয অনে বিয েীবি যাপি 
করতে। েুনর োমানর কতর খাবার দাবার জোো়ে কতর। পুনেশ এবং উপতদশদাোতদর 
সব সময এন়েতয েতে। দুেতিই খুব োোক-েেুর। সারাক্ষণ ব্ল্যাকতমতের েুতো জখাাঁতে, 
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সুতযাে জপতেই কাম়ে বসায। জবািটা সারাক্ষণ রূপ জদনখতয জব়োয আর জকাতিা বুদু 
ফাাঁতদ পা নদতেই ভাই এতস টুনট িতর জশর্ কািাকন়েটুকু জকত়ে জিয। জোাঁ়োটা মহা-
জপাি। আর একটা জমতযতক দতে জিওযার মেেবটাও মন্দ িয, অতিক কাতে োেতে 
পাতর। 
  
নকেুক্ষণ জভতব েযামার বেতেি, আনম সযািিানিসতকা নেতয ওতদর সতঙ্গ জদখা কতর যনদ 
ভাে োতে োহতে ওতদর দতে নিতয জিব। নঠক আতে? 
  
আনম কো বতে রাখব। এর জপেতি েুনম আে শুিতেই ওরা েুতট আসতব। 
  
জস জো আসতবই। েতব কােটা এখুনি ওতদর কাতে ফাস জকাতরা িা, জমা। আনম আতে 
ওতদর জদখতে োই। োনিও জয, নবে নেম েযামাতরর অিীতি কাে করার একটা সুতযাে 
জপতে পাতর। 
  
. 
  
একটা েযাম্পতপাতস্টর োতয জহোি নদতয নেো জেি দাাঁন়েতযনেে। নঝর নঝর বৃনষ্ট 
প়েতে। জস োে রং করা পুরুষ্ঠ জঠাাঁতট জ্বেন্ত নসোতরট নিতয রাস্তার ওপাতর নেো 
ক্লাতবর জেতটর ওপর দৃনষ্ট নিবদ্ধ জরতখতে। 
  
রাে নেিতট, একু্ষনি খতেররা জবতরাতব োতদর একেি িা একেি োতক জদতখ এ 
ফুটপাতে েতে আসতব। 
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জমতযতদর েুেিায নেো একটু েম্বা, েও়ো কাাঁি, উনু্মি বক্ষতদশ পুরুর্তদর মাো ঘুনরতয 
জদয, নিতটাে নিেম্ব ও দীঘে পা। োর পরতির কাতো োম়োর টাউোসে জেতে েকেতক 
জদখাতে। োতয কাতো োম়োর জসাতযটার, োর নপতঠর নদতক সাদা রতের একনট জেি 
মানের েনব আাঁকা, যার প্রেনেে িাম হে ডযাডী েংতেেস। ভাইতবাতি সবেদা এই েনব 
আাঁকা জপার্াক পতর। এ এোকার গুোতদর কাতে োাঁরা এেিয জেদার েযাতকটস িাতম 
পনরনেে–জেদার েযাতকট হে শসযনবধ্বংসী জেি মানের নবর্াি োোর িাম। 
  
নেো োর জখযােমে োর কাতো েুেতক জসািােী রতে রানেতয নিে। জোযাতের হা়ে উাঁেু, 
ব়ে ব়ে কােতে িীে জোখ আর সুঠাম িাক। োতক সুন্দরী বো যায িা নকন্তু োর 
সবোতঙ্গ রতযতে সুেীি–জযৌি আতবদি। োর িষ্টামীও আনদম আকর্েতণ ভরা। দুই জোখ 
েুম্বতকর মে মািুর্তক জটতি আতি। জস োাঁর ভাইতযর মেই নিষু্ঠর, দুঃসাহসী ও নহংে। 
দুই জেি ভাইতবাতির মতিয জকাতিা ভাতো নেনিস পাওযা দুঃসািয। এরা স্বভাবেঃ 
নমেযাবাদী, অসৎ ও নবশ্বাসঘােক, েরম স্বােেপর। পরস্পতরর প্রনে োতদর অসািারণ 
মমো, োরা দুেতি এক জেহারার যমে, োতদর মতিয প্রাযই মারামানর বাাঁিে নকন্তু জকউ 
অসুস্থ বা নবপদেস্ত হতে েখি অিযেি সবেদা এনেতয আসে। পরস্পরতক োরা সমূ্পণে 
নবশ্বাস করে। োরা একসতঙ্গ জসৌভােয ও দুভোেয উপতভাে করে। োতদর মতিয একেি 
একটা টাকা জরােোর করতে স্বভাবেঃই অিযেি োর আট আিার মানেক-এর 
বযনেেম কল্পিােীে। 
  
একটা অন্ধকার েনেতে রাস্তার ওপাতর োর ভাই নরফ জেি ো ঢাকা নদতয দাাঁন়েতয 
আতে। জবাতির জেতয জস কতযক ইনঞ্চ েম্বা। জবাতিরই মে োর েও়ো–জোযাে আর 
উজ্জ্বে কাতো জোখ, েেতটতবোয মারামানর করতে নেতয একবার োর িাক জভতেনেে। 
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কতযক মাস আতে েনিক শত্রু বাতে জপতয োর ডািনদতকর জোখ জেতক জোযাতের িীে 
পযেন্ত িারাতো কু্ষর নদতয নেতর নদতযনেে। মুতখর এই দুনট ক্ষতের েিয োতক আরও 
নহংে ও ভযাবহ জদখায। কু্ষরিারীশত্রুনটর োরাযোসমতয প্রনেতশাি নিতযতে। আে স্ত্রীর 
সাহাযয ো়ো জোকনটর এক পা েেবার সামেেয জিই–মাোয অেে বুতটর আঘাে জপতয 
োর মনস্তষ্ক নেরনদতির মে পঙু্গ হতয জেতে, দৃনষ্টশনিও জিই বেতেই েতে। নরফ আর 
নেো দুেতিই সবেদা িীবুট পতর োতক। এ েুতো োতদর জপাশাতকর সতঙ্গ জবশ মািায। 
আর রাস্তার ে়োইতযর সময অস্ত্র নহতসতবও মারাত্মক কাে জদয। 
  
িাইট ক্লাতবর দরো নদতয একটা জোক জবনরতয এে। ডাইতি বাাঁতয োনকতয নেোতক 
জদখে। োরপর পতকতট হাে ঢুনকতয উতল্টানদতক রওিা হে। 
  
জোক জবতরাতে শুরু হতযতে। নকেুক্ষতণর মতিযই একটা িা একটা জোক োর নদতক 
এনেতয আসতব। দূতর োই ভাই জ্বেন্ত নসোতরতটর টুকতরাটা েুাঁত়ে জফতে আতরা 
অন্ধকাতর সতর জেে। 
  
িাইট ক্লাব জেতক স্ত্রী পুরুতর্রা জবনরতয অতিতক ো়েীতে উতঠ দরো বন্ধ করে। োরপর 
জবনরতয এতেি একনট জোটখাট জোক। পরতি বর্োনে মাোয জোে টুনপ। ভদ্রতোক 
রাস্তার ওপার জেতক নেোর নদতক োকাতেি, একবার নিিা কতর এপাতর েতে এতেি। 
নেোর অনভজ্ঞ জোখ েক্ষয করে ভদ্রতোতকর দামীবর্োনেহাতে তেরী েুতো আর ঝকঝতক 
স্ট্রাপওযাো জসািার হােঘন়ে। জোকটা নশকার নহতসতব মন্দ হতব িা। 
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জোকনটর সবোতঙ্গ জকমি জযি এক জবপতরাযা সবোন্তা ভাব। হাল্কা পাতয হাাঁটতেি। জরাো 
িূেে মুতখর োমাতট রং জদতখ জবাঝা যায ভদ্রতোকতক প্রেুর জঘারাঘুনর করতে হয। 
  
ভদ্রতোক এতস বেতেি, সনখ, কাতরা েতিয পে জেতয আতে িানক? 
  
িাক নদতয নসোতরতটর জিাাঁযা বার কতর একটুকতরা জপশাদারী হানস জহতস বেে, হযে 
নেোম কাতরা পে জেতয। নকন্তু এেক্ষতণ জবািহয োর জদখা জপতযনে। নক বে? 
  
নেোতক ভাে কতর পযেতবক্ষণ কতর ভদ্রতোক বেতেি, নঠক আতে, েতো বৃনষ্ট জেতক 
জবতরাতিা যাক। আমার ো়েীটা ঐখাতি আতে। একটা নিেেি, নিনরনবনে োযোয জেতে 
জকমি হয? অতিক েল্প করা যাতব। 
  
জহতস নেো বেে, মন্দ মেেব িয। োযোটা জকাোয, আর নঠক কেটা নিেেি? 
  
নেনি জোখ নটতপ বেতেি, একটা জহাতটতে জেতে জকমি হয সনখ? ও়োবার মে নকেু 
টাকা আমার পতকতট আতে। জোট্ট জকাতিা নিনরনবনে োযো জোমার োিা আতে? 
  
নিোন্ত সহে হতয আসতে কােটা। নেো একটু নেন্তা কতর বেে, জবশ জো, আমার 
আপনে জিই। আমার একটা ভাতো োযো োিা আতে। েতো জসখাতি যাই। 
  
জ্বেন্ত নসোতরটটাতক আেুতের জটাকায শূতিয েুাঁত়ে নদে নেো। এটা একটা সংতকে। 
যাতে নরফ বুঝতে পাতর জস জোকটাতক, জকাোয নিতয যাতে। 
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ভদ্রতোতকর বুইক কনটেে ো়েীতে দুেতি উঠে। নেো পাতশ বসতেই নেনি বেতেি। 
জোমার জপাশাকটা েে ব়ে অদু্ভে। জোমায জবশ মানিতযতে। ডযাডী েংতেতের েনবটা 
োনেতযে জকি? 
  
নবরি ভতর নেো বেে, ওটা আমার পনরেয নেহ্ন। জসািার হােঘন়েটার নদতক নেো 
একবার োকাে। অন্তেঃ এটা বাোতে পারতেও খাটুনি পুনর্তয যাতব। 
  
োরা জহাতটতে জপৌঁতে একটা ঘতর বযবস্থা কতর জফেে। নরতসপশি জডতির বযি, জিাংরা 
জকরািীনট নেোর নদতক জোখ নটপে। নেোও জোখ নটপে। দুেতিই োতি জয নরফ কতযক 
নমনিতটর মতিযই আসতব। 
  
োরা মাঝারী সাইতের একটা ঘতর এে। জভেতর একটা জো়ো নবোিা। জোটা দুতযক 
জেযার একটা ওযাশ জবনসি আর একটা জরাাঁযাওঠা কাতপেট। 
  
নবোিায বতস নেো ভদ্রতোতকর নদতক োনকতয হাসে। নেনি েেক্ষতণ বর্োনে আর টুনপ 
খুতে জফতেতেি। এখিোর োতয একটা তেরীকরাকাতোসুট। জেহারা জদতখ জবশ 
পযসাওযাোমতিহয। 
  
নেো বেে, আমার টাকাটা দাও জদনখ, নেনরশ ডোর। 
  
জকৌেুতকর হানস জহতস ভদ্রতোক োিাোর নদতক জেতেি। জিাংরা পদোটা সনরতয বৃনষ্ট 
জভো রাস্তায জোখ রাখতেি। জদখতে জপতেি নরফ জমাটর সাইতকে জেতক িামতো। 
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নেো েীক্ষ্ণ েোয বেে, কী জদখে ওখাতি? এখাতি এতসা–আমার টাকাটা োই। 
  
ভদ্রতোক বেতেি, টাকা পাতব িা সনখ। জোমাতক আমার প্রতযােি জিই। আনম জোমার 
ভাইতযর সতঙ্গ জদখা করতে োই। 
  
আমার ভাই? কী আতেবাতে বকতো? 
  
েে হপ্তায আমার এক বনু্ধতক জোমরা ফাাঁতদ জফতেনেতে। োতক েুনম এখাতিই জটতি 
এতিনেতে। োর সব টাকাকন়ে জিবার পর জোমার হেো়ো ভাই োতক প্রেে মার 
নদতযনেে। এবার আমার পাো। 
  
নেো জোকনটর নদতক োনকতয জদখে, নিোন্ত নিরীহ জেহারা। জোট জদহ, ওেতিও কম, 
নরফ এক ঘুনর্তে এতক সাবা়ে করতে পারতব। 
  
জস োনেতেযর সতঙ্গ বেে, জেতেমািুনর্ করতে জযও িা বীরপুরুর্। আমরা জোেমাে োই 
িা। নকন্তু সামতে িা েেতে নবপতদ প়েতব। জোমার মে দশটাতক নরফ একা খেম 
করতে পাতর। যনদ হাসপাোতে জযতে িা োও জোমার মানিবযাে আর নরস্টওযাে নদতয 
দাও। আনম নরফতক বেব জযি জোমার োতয হাে িা জদয। 
  
ভদ্রতোক জহতস বেতেি, জেদার েযাতকট োইিা!দুই িূেে, নহংে েরুণ েরুণী-যাতদর 
োতযর জোর ো়ো একনট পযসা জরােোতরর ক্ষমো জিই। সনখ, আে আনম জোমাতদর 
পাওিা নমনটতয নদতে এতসনে। 
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নরফ ঘতরর দরোটা সতোতর খুতে ঘতর ঢুকে। সািারণেঃ জস ঘতর জঢাকার আতেই 
নেো সব োমাকাপ়ে খুতে নবোিায শুতয োতক। যাতে নরফ এতসই জরতে আগুি হতয 
যাওযা ভাইতযর ভূনমকা করতে পাতর। আে োতক সমস্ত জপাশাকশুদ্ধ বতস জোট্ট 
মািুর্নটর নদতক োনকতয োকতে জদতখ নরফ েমতক দাাঁ়োে। 
  
হানস মুতখ ভদ্রতোক বেতেি, এতসা, জখাকা, এতসা। জোমার েিয আনম বতস আনে। 
  
নরফ নেোর নদতক োকাতে জস একটু অস্বনস্তর সতঙ্গই বেে, আনম োনি িা বাপু। 
জোকটার মাো খারাপ আতে মতি হয। 
  
দরো বন্ধ কতর নরফ েীক্ষ্ণ দৃনষ্টতে বেে, নঠক আতে। জদাস্ত, হােঘন়ে আর মানিবযােটা 
বার কতরা। অতিক রাে হতযতে। ঘুতমাবার সময হে। 
  
োপা হানস জহতস ভদ্রতোক বেতেি, ঘুতমর েিয আমার জেমি ো়ো জিই। 
  
ভদ্রতোকনটর দুঃসাহস জদতখ এবার নরফ জক্ষতপ জেে,দুপা এনেতয,দাাঁে নখাঁনেতয বেে, 
েটপট কতরা। 
  
ভদ্রতোক একটু নপনেতয, মানিবযাে োই? বতেই পতকতট হাে জঢাকাতেি। 
  
নেো িারাতো েোয বেে সাবিাি। একনট কাতো নপস্তে বার কতর ভদ্রতোক জসটা 
নরতফর নদতক উাঁনেতয িতর বতেি, কীতর শযোি! এরকম পযাাঁতে প়েনব বতে ভানবস নি, 
োই িা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

60 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

নরফ ভযংকর মুখভনঙ্গ কতর বেে, ওটা জফতে জদ, িইতে মহা নবপতদ প়েনব। 
  
ডািনদতক একটু ভ়েনক নদতযই সহসা বাাঁনদক নদতয জস আেমণ করে। নেোর নিশ্বাস 
বন্ধ হতয জেে। একী পােোনম! 
  
নরফ পাক জখতয দুহাতে মুখ জঢতক নপেু হতট এে। অযাতমানিযা েযাতসর েীি েন্ধ 
জবতরাে। েেক্ষতণ নরফ মানটতে বতস দুহাতে জোখ ঘর্তে ঘর্তে আহে েন্তুর মে 
আেেিাদ করতে। নেো ওঠবার জেষ্টা করতেই ঘুতর দাাঁন়েতয োর নদতক েযাসনপস্তেটা 
েুতে িরে। দুহাতে জোখ ঢাকতে নেতয একরাশ অযাতমনিযা মুতখ এতস োেে। জোখ 
বাাঁেে বতট। নকন্তু নিশ্বাতসর সতঙ্গ অতিকটা জ্বেন্ত েযাস ফুসফুতস ঢুতক জেে। েীৎকার 
করতে করতে জস মানটতে পত়ে জেে। 
  
সন্তুষ্ট নেতে জোট মািুর্নট বর্োনেটা নিতয পরতেি, জবশ কাযদা কতর জহনেতয টুনপটা 
মাোয নদতেি। একবার ভূপনেে জেি ভাইতবাি দুেি জকমি কাটা পাাঁঠার মে েটফট 
করতে জদতখ জবনরতয ো়েীতে নেতয উঠতেি। 
  
ভদ্রতোক জয জক নেতেি, জেতিরা োিতেও পারে িা। নকন্তু োতদর শানস্তর খবর েন়েতয 
প়েতে যারা এর আতে োতদর হাতে নিেৃহীে হতযতে, োরা োতক সুনবোতরর দূে 
নহতসতব মতি মতি শ্রদ্ধা োিাে। 
  
. 
  
০৪. 
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 ো়েীতে জস্পশাে এতেন্ট এর মযাসি বতসনেে। জরনেস জকাটে জহাতটতের প্রতবশিার 
জেতক প্রায পঞ্চাশ েে দূতর। সযাি িানিসতকার ভযাি জিাে অযানভনিউতযর পাতশর এক 
েনেতে এনট একনট নিেীয জশ্রণীর জহাতটে। 
  
েযামার জয এই জহাতটতে এতস উতঠতেি েে সন্ধযায জস্পশাে এতেন্ট হযারী োসেি 
স্থািীয পুনেশ অনফতস এই খবর পাঠায, জসই জেতক োসেি এবং মযাসি পাো কতর 
জহাতটেনটর ওপর িের রাখতে। 
  
সকাে এোতরাটা জবতে কুন়ে নমনিট। মযাসি সকাে জেতক বতস নকন্তু জেমি নকেু জোতখ 
পত়েনি। েতব মযাসি তিযে হারাবার পাি িয। জস অতিকবার িািাি আতেবাতে 
জহাতটতের সামতি নদতির পর নদি পাহারা নদতযতে। জস োতি, জস যনদ অতপক্ষা কতর, 
েতব আে জহাক কাে জহাক, একটা িা একটা নকেু ঘটতবই। 
  
নঠক সাত়ে এোতরাটায একটা টযাক্সী এে, আর ো জেতক িামে স্বযং জমা জেতেনট। জস 
টযাক্সীর ভা়ো নমনটতয ঝটপট জভেতর ঢুতক জেে। মযাসি োর জরনডও- জটনেতফাতির 
মাইতক জডনিসিতক খবর নদে। 
  
জডনিসি বেতেি, ওতদর ওপর িের রাতখা, এবং আনম টমতক পাঠানে। জেতেনট 
জবতরাতেই টম োর নপেু জিতব। আর েুনম সামোতব েযামারতক। 
  
দুেি বযিা মনহো জহাতটতে ঢুকতেি। োর নকেুক্ষণ পতর টযাক্সী কতর একনট জমতয 
এে। সতঙ্গ একনট জোট জেতে। োরাও জহাতটতে ঢুকে। 
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একটা নসোতরট িনরতয আরাম কতর বতস মযাসি ভাবে, ওতদর সতঙ্গ েযামাতরর নিিয 
জকাতিা সম্পকে জিই। 
  
একনট জেতে ও একনট জমতয মতি হয যমে ভাইতবাি, োরা বাতরাটা বােবার কতযক 
নমনিট আতে এে। জমতযনটর েুে জসািােী রতের। পরতি সো সুনের জপার্াক, পাতয 
জকাাঁেকাি সাদা েুতো আর জোতখ সািগ্লাস। জেতেনটর োতযর রং োমাতট, পরতি োঢ় 
সবুে রতের পযান্ট ও জখাো েোর সাদা শাটে। কাাঁতির ওপর বাদামী রতের হােকা 
েযাতকট জঝাোি। োর জোতখও কাতো েশমা। জযি কমবযসী োিোিী, েুনট উপতভাে 
করতে জবনরতযতে। মযাসি একবার নিরুৎসাহ ভাতব োতদর জদখে। জমা বুনদ্ধ কতর বতে 
নদতযনেে জয েযামাতরর সতঙ্গ জদখা করবার সময োরা জযি োতদর নেরােনরে জপাশাক 
িা পতর। এটুকুর েতিযই োরা পুনেশ অনফসারানটর মতি জকাি সতন্দহ িা োনেতযই 
জহাতটতে ঢুতক প়েে। 
  
নেো োপা েোয ভাইতক বেে, রাস্তার ওনদতক ো়েীর জভের জোকটাতক জদতখনেস? 
নটকনটনক হতে পাতর। 
  
নরফ বেে হুম জদতখনে। জেতেনটতক বেতে হতব। নকেুই িয হযে এই বযাটা প্রাইতভট 
নডতটকনটভ জকাতিা এক ডাইতভাসে জকতসর মাে-মশো জোো়ে করতে। 
  
জমা োতদর বতে নদতযনেে জদােোয ১৪৯িং ঘতর নেতয দুবার জটাকা নদতয অতপক্ষা 
করতে। 
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োউতঞ্জ কতযকেি বযি বযনি বতসনেতেি। োরা দুেতি নসাঁন়ের নদতক এতোতে োরা 
সবাই োনকতয জদখতেি। 
  
একেি জবযারা োতদরতক জদতখ উঠতে নেতযও জেতম জেে। জভতব জদখে এরা দুেতি 
রাস্তা জেতি নিিয। 
  
১৪৯ িং ঘতরর সামতি নেো আর নরফ জপৌঁেে। দুবার জটাকা নদতেই দরো খুতে জেে। 
জমা ইনঙ্গতে োতদর জভেতর ঢুকতে বেে। 
  
নবে নেম েযামার োিাোর পাতশ একটা আরাম জকদারায বতস, জঠাাঁতটর ফাাঁতক িরা 
জ্বেন্ত নসোতরট। ভাইতবাতি ঢুকতেই োতদর ওপর ক়ো িের বুনেতয নিতেি। োরা 
দুেি এমি ভঙ্গীতে ঢুকে জযি িেুি পনরতবতশ অিভযস্ত দুই েন্তু। জমাসনেযই বতেতে 
পাকা শযোি। নেোর নদতক দৃনষ্ট বুনেতয, দারুি জমতযটা কী বুক একখািা। 
  
েযামাতরর নদতক ভ্রূতক্ষপ িা কতর নরফ জমা-জক বেে, জহাতটতের বাইতর ো়েীতে একটা 
নডতটকনটভ বতস আতে–প্রাইতভট নডতটকনটভ বা পুনেশও হতে পাতর। 
  
জমা ফযাকাতশ মুতখ েযামাতরর নদতক োকাতেই নেনি শান্তভাতব বেতেি, েুতোয যাক। 
আনম জোকটাতক জদতখনে। ওরা নিিযই জদখতে োয জেতেনট কখি এতস আমার সতঙ্গ 
জমাোকাৎ কতর–নকেুই জদখনে ওতদর জোখ এ়োয িা। জেমি দরকার হতে আনম ওর 
জোতখ িুতো নদতয উিাও হতয যাব। েে েনেশ বের িতর ওতদর জোতখ িুতো নদতয 
আসনে। 
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জেি ভাইতবািও েযামারতক খুনটতয জদখতে কসুর করেিা। জোটতবোয োর সম্বতন্ধ 
খবতরর কােতে অতিক নকেু পত়েনেে। োিে একদা কুখযাে দসযসম্রাট নেতেি, পাতপর 
পতে প্রেুর জরােোরও নেে–প্রায র্াট েক্ষ ডোর, আে েযামার েরােস্ত, জদতখ হোশ 
হে োরা। নসোর মুতখ বসা র্াট বেতরর এক জমাটা জোকতক কল্পিাও করতে পাতরনি, 
জভতবনেে সাংঘানেক জেহারার এক মািুর্ জদখতে পাতব। 
  
জোমরা জবাতসা, েযামার বেতেি, দু-হপ্তা আতে জয অযাতমানিযা েযাতস নরতফর মুখ ঝেতস 
নদতযনেে। পতর জদখা হতে েযামার নেতজ্ঞস করতেি। জোমার মুতখ আবার নক হে? 
  
কামত়ে নদতযনেে একটা মােী, নরফ বেে। েযামাতরর মুখ ও জোতখর দৃনষ্ট জ্বতে উঠে। 
  
নেনি েতেে উঠতেি, আনম প্রশ্ন করতে ভদ্রভাতব েবার নদনব-বুতঝনেস? 
  
নিিযই, হযাাঁ, হা, নরফ বেে, আমার মুতখ কী হতযতে োতে আপিার নকেু এতস যায িা। 
  
েযামাতরর নদতক োকাে জেতেনট। আতেকার নদি হতে একনট ঘুনর্তে মুখ জভতঙ্গ 
নদতেি। এসব বাদ নদতয বেতেি, এবার জোমরা জশাি, আনম একটা ডাকানের প্লযাি 
কতরনে। ইতে হতে আসতে পার। জকাতিা ঝুাঁনক জিই, আর মেুনর পাাঁে হাোর ডোর। 
রােী আতে? 
  
বুঝতে জপতরনেে নেো েযামার ঘাতযে হতযতেি। সহোে প্রবৃনে নদতযই বুতঝ নিে 
পুরুতর্র মতি োেসা োোতে জপতরতে জস। েযামাতরর জবোতেও ভুে হযনি। 
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ঝুাঁনক জিই জকাি? জস োিতে োইে, োহতে ঐ পুনেশটা নপেু নিতযতে কী েতিয? 
  
ওসব কো ো়ে, জোমরা আসতে োও? পাাঁেনট হাোর ডোর পাতব। মিনস্থর কর। 
  
কােটা কী নরফ বেে? 
  
েযামার বেতেি, যেক্ষণ িা দতে আসে, নকেুই োিাতিা যাতব িা, আর দতে যনদ 
একবার জঢাতকা, আর জবতরাতে পারতব িা। 
  
পরস্পতরর নদতক ভাইতবাি োকাে, বেে দুহপ্তা খারাপ জকতটতে। এক ভদ্রতোক োতদর 
অযাতমানিযা নদতয শাতযস্তা কতরতে। এটা েন়েতয প়োয মাো জহট হতযতে, নবদ্রূপ করতে। 
আর নেোতক জ্বাোেি কতর মারতে, নকেু নদি আতেও োতক জোবার সাহসটুকু নেে িা। 
পাাঁে হাোর অংকটা শুতি মাো ঘুতর নেতযনেে োতদর। একসতঙ্গ এে টাকা স্বতপ্নও 
ভাতবনি। এেনদি ো বাাঁনেতয খুশীতে জেতকতে। আে েযামাতরর পািায পতর নবপতদর 
োতস প়েতে হতব। 
  
এেগুতো টাকার জোভ সামোতিা সহে িয। নরফ নেোর নদতক োকাতে নেো মাো 
জিত়ে সম্মনে োিাে। 
  
নরফ বেে, নঠক আতে আমরা দতে আসনে, কােটা কী? 
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েযামার জমা জক যা বতেনেতেি, এতদরতকও োই বেতেি। জকবে িামগুতো বেতেি িা, 
বেতেি জয, জমতযনটর বাবার প্রেুর টাকা আতে এবং পুনেতশর ঝাতমো িা কতর মুনিপণ 
জমটাতে নিিা করতবি িা। 
  
ভাইতবাতি আতরকবার পরস্পতরর নদতক োনকতয নরফ বেে, এ বযাপাতর েন়েতয প়েতে 
আমাতদর প্রাণদে পযেন্ত হতে পাতর। পাাঁে হাোতর হতব িা, প্রাণ হারাবার ঝুাঁনক যখি 
নিতে হতে, আমাতদর এক একেতির পাাঁে হাোর ডোর োই। 
  
েযামাতরর মুখ োে হতয জেে। আমার কো কাতি জেে িা? বেোম িা নবপতদর 
সম্ভাবিা জিই? 
  
নরফ বেে, কােটা জমতয েুনরর। হাোরটা েেতোে বাাঁিতে পাতর। জকাতিা নকেু কতরই 
পুনেতশর ঝাতমো এ়োতিা যাতব িা। দশ হাোর িা জপতে আমরা এ কাে জোব িা। 
  
েযামার জোঁনেতয উঠতেি, জবনরতয যাও োহতে, দুেতিই একু্ষনি জবতরাও। জোমাতদর মে 
জঢর জঢর গুো আতে যারা পাাঁে হাোতরই করতব। 
  
নরফ শান্ত েোয বেে, দশ হাোর ডোর জপতে আমরা পনরপানটভাতব কােটা জসতর 
নদতে পানর। জকাতিারম খুাঁে োকতব িা। 
  
েতেে উঠতেি েযামার, জবনরতয যাও। শুিতে পাতে। জবনরতয যাও! 
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টাকাটা জো আপিার পতকট জেতক যাতে িা, অে েটবার নক আতে? আপনি জমতযটার 
বাবার কাতে আতরা কতযক হাোর িা হয বান়েতয নদি। োহতেই জো আমরা খুশী মতি 
কােটা জসতর নদই। 
  
পাাঁে হাোর ডোর জিতব জো িাও, িইতে একনট পযসাও পাতব িা। েযামাতরর ডাি হাে 
জকাতটর কাোকানে সতর এে। ওখাতি জয একনট আতেযাস্ত্র আতে বুঝতে অসুনবতি হে 
িা। 
  
নরফ উতঠ বেে, েল্ নেো, কােকমে পত়ে রতযতে। 
  
দাাঁ়োও একটু, জমা বতে উঠে। েযামাতরর নদতক োনকতয, জোমার সতঙ্গ একটা কো 
আতে। নেম, বতে জস জশাবার ঘতর জেে। 
  
 নরতফর নদতক অনেদৃনষ্ট জরতখ েযামার ঝত়ের জবতে পাতশর ঘতর নেতয দ়োম কতর দরো 
বন্ধ কতর নদতেি। 
  
নেনি দাাঁে মুখ নখাঁনেতয বেতেি, কী হতযতে? 
  
জমা শান্তভাতব বেে, ঠাো হও নেম, পতর আমায জদার্ নদও িা। এরা অনে িূেে। এতদর 
এভাতব োন়েতয নদতে েুনম নকন্তু ভুে করতব। এ কাে করার ক্ষমো এতদর আতে, দশ 
হাোর ডোর জদওযা যায। োো়ো এখি আর এতদর টাকা িা নদতয আমাতদর উপায 
জিই। ওরা জেতি জেতে আমরা এক জমতয েুনরর মেেব আাঁটনে। ওরা সাতপর মে খে। 
ওরা যা োয নদতয দাও–ওরা মুখ বুতে কাে েুতে জদতব। নকন্তু এখি যনদ বার কতর দাও 
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ওরা রাস্তার ওপাতর পুনেতশর নটকনটনকটার কাতে সব ফাাঁস কতর জদতব। পুনেশ ওতদর 
জেতি িা-নকন্তু আমাতদর খুব জেতি। ওরা আমাতদর অিাযাতস নবপতদ জফেতে পাতর। 
  
েযামাতরর মুখ টকটতক োে। নবশাে দুহাে একবার মুনষ্টবদ্ধ হতে, একবার খুেতে। 
রাতে কাাঁপা েোয বেতেি, েুনম কী বেতে োও ঐরকম একটা হেো়োর মুতখ মুতখ 
েকে করা আনম সতয যাব? আনম জোক োনেতয ওতক খুি করাতবা। আনম 
  
েুনম কাতক োোতব? আে জো আর আমাতদর দতের জসই সব খুতিতদর জকউ কাতে 
জিই। অিয কাউতক নদতয করাতে োতকও জোমার টাকা নদতে হতব নকন্তু েেক্ষণ নকেু 
করার োকতব িা। পুনেশ একবার জকািেতম োিতে পারতে সব জশর্। 
  
েযামার োিাোর নদতক নেতয জমার নদতক জপেি ঘুতর দাাঁ়োতেি। একটা অদু্ভে যন্ত্রণা 
হৃদনপতের িীতে। নেনি েে কতযক বেতর এেটা উতেনেে হিনি। জোতর নিশ্বাস নিতে 
োেতেি। েমশঃ মুখ জেতক বা়েনে রি জিতম জেে, হৃদস্পন্দিও স্বাভানবক হতয এে। 
  
জমা অস্বনির সতঙ্গ োনকতয োতক। 
  
 েযামার ঘুতর দাাঁন়েতয, জোমার নক সনেয মতি হয ওরা কােটা েুতে নদতে পারতব? 
  
জমা বেে, আনম োনি ওরা পারতব। 
  
 েযামার দীঘেশ্বাস জফতে বেতেি, জবশ নঠক আতে। নকন্তু আবার যনদ জকাতিা েেতোে 
কতর। আনম নিতের হাতে ওতদরতক গুনে কতর মারব। 
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জমা মাো জিত়ে সম্মনে োনিতয বেে, োই জকাতরা, নেম। নকন্তু এখি েেে। ওতদর 
সতঙ্গ আবার কো বো যাক। 
  
োরা বসবার ঘতর নফতর জেে। নরফ নিনবেকার মুতখ নসোতরট িরাতে। নেো জেযাতর 
জোখ বন্ধ কতর ো এনেতযনেে। দুেতি ঘতর ঢুকতে জস জসাো হতয কাপ়ে নঠক করে, 
নকন্তু োর আতেই েযামার োর নিতটাে অপরূপ সুন্দর পাতযর ওপর নদতয জোখ বুনেতয 
জেতে। 
  
জমা বেে, আমরা কো বতে জদখোম। জোমরা দুেতিই পাাঁে হাোর ডোর কতর পাতব। 
অেগুতো টাকা যখি নিে, কােটা নকন্তু নঠকমে েুতে জদওযা োই। 
  
কাে আমরা নঠকই েুতে জদব। েযামাতরর নদতক োনকতয নরফ বেে। জস বুতঝনেে জয 
েযামাতরর প্রেম প্রস্তাব প্রেযাখাি করাটা নেোরকাতে পােোনম ো়ো আর নকেু মতি 
হযনি। একবার োরও খটকা জেতেনেে জয জস ভুে করে নকিা। নকন্তু এই বুত়ো 
ঘাঘুটাতক সনেযই জস িাপ্পা নদতে জপতরতে। বেুি নক করতে হতব–আমরা কতর জদব। 
  
েযামার বসতেি, োর বুতকর বাাঁনদতক জমা়োতিা বযোটাও োত়েনি। নেোর িবিতব সাদা 
উরুর কো জভতব বার বার নেোর ওপর িের যানেে। 
  
নেনি বেতেি, আনম জোমাতদর সাবিাি কতর নদনে। এখি জেতক আনম যা বেব, 
জসইমে কাে োই। জোমাতদর জকাতিারকম ঝাতমো আনম বরদাস্ত করব িা। বুতঝে? 
  
আমাতদর কাতে জকাতিা খুাঁে োকতব িা। আপনি নিনিে োকুি। 
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নরতফর নিনবেকার ক্ষেনেতহ্ন ভরা মুখ আর সাতপর মে নিষ্প্রাণ জোখদুতটা োতক নবেনেে 
করে। 
  
নঠক আতে। বতে একটা নসোর িনরতয আবার শুরু করতেি, জশাতিা এবার প্লযািটা। 
জমতযটাতক েুনর করা নিোন্তই সহে কাে। অতিকনদি যাবৎ ওর ওপর আমার িের 
আতে। প্রনে শুেবার জমতযনট ো়েী োনেতয সযাি বািোনডতিা শহতর েুে বাাঁিতে যায। 
োরপর শহতরই কানি ক্লাতব োঞ্চ জসতর বান়ে জফতর। েে দুবের িতর ও একই রুনটি 
মািতে। আতবাতহড হ্রতদর কাতে এক নবরাট এতস্টতট ও বাবার সতঙ্গ োতক। এতস্টতটর 
মাঝখাতি োতদর প্রাসাদ জেতক একটা নেি মাইে েম্বা প্রাইতভট রাস্তা েতে জেতে সযাি 
বািোনডতিা োমী রােপে পযেন্ত। এই প্রাইতভট রাস্তার জশতর্ একনট জোহার জেট আতে। 
বাইতর জেতক জকউ জদখা করতে এতে এই জেট জেতক জটনেতফাতি খবর নদতে হয। 
েখি প্রাসাদ জেতকই একেি কমেোরী জেতটর তবদুযনেক োো খুতে জদয এবং জেতটর 
জভের নদতয প্রবানহে মারাত্মক নবদুযৎ প্রবাহ বন্ধ কতর জদয। 
  
জমতযনট সকাে িটায বা়েী জেতক জবতরায। জেতট জপৌঁেয িটা দশ। নেোর নদতক োনকতয 
েযামার বেতেি, এ কােটা জোমার, মি নদতয জশাতিা। েুনম িটার সময জেতটর বাইতর 
োকতব। জোমার সতঙ্গ একটা ো়েী োকতব। োন়ের বযবস্থা আনম করব। িটা দশ 
বােতেই েুনম জোমার োন়ের বতিট খুতে জফেতবনঠক জযি োন়ে খারাপ হতয জেতে। 
ো়োহুত়ো জকাতরা িা। জমা জোমার আ়োতে োকতব জযখাতি একটা ব়ে জঝাাঁপ আতে। 
জেট জখােবার েিয জমতযটাতক োন়ে জেতক। িামতে হতব। েখি েুনম নেতয োতক বেতব 
জয, জোমার োন়ে খারাপ হতয জেতে, জস যনদ োর োন়ে কতর জোমায কাোকানে জকাতিা 
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োন়ে জমরামতের জদাকাতি জপৌঁতে নদতে পাতর জো ব়ে ভাে হয। েুনম একো জমতয–জস 
নিিযই নিঃসতন্দতহ িা বেতব িা। েুনম োর োন়ে ে়েবার পর জস জোমাতক সযাি 
বািোনডতিার নদতক নিতয যাতব। জমা েখি আ়োে জেতক জবনরতয জোমার জসই োন়েটায 
েত়ে জোমাতদর নপেু জিতব। 
  
েযামার একটু জেতম নেোর নদতক জেতয আবার বেতেি, এইবাতর জোমার আসে কাে 
শুরু হতব। রাস্তার মাঝখাতি জমতযটাতক সমনঝতয নদতে হতব জয জোমার কোমে কাে 
িা করতে জস মহানবপতদ প়েতব। জস েিয েুনম এই নেনিসটা বযবহার করতব। েযামার 
জকাতটর পতকট জেতক একনট জোট জবােে বার কতর বেতেি, এর জভেতরসােনফউনরক 
অযানসড আতে। জবােতের মাোয। এই ঢাকনির কাতে োপ নদতেই নপেনকনরর মে 
অযানসড জবনরতয আসতব। েুনম োতক বেতব জয জোমার কো িা শুিতে অযানসড েুাঁত়ে 
োর মুতখর বাতরাটা বানেতয জদতব। োন়ের জভের োম়োর আোদতির ওপর খানিকটা 
অযানসড জে কতর একটু িমুিা জদনখতয জদতব। জস নিতের জোতখ অযানসতডর কাযেকানরো 
জদখতে আর ঝাতমো করতব িা। 
  
নেো সম্মনে োনিতয জবােতের েিয হাে বান়েতয বেে, নঠক আতে। জিহাৎ জসাো 
বযাপার। এ যন্ত্রটা আনম আতেও বযবহার কতরনে। 
  
জমা েযামাতরর নদতক োনকতয, জকমি? বতেনেোম িা। 
  
েুনম োতক মযাকেীি জিাযাতর োন়ে পাকে করবার োযোনটতে নিতয জযতে বেতব। োন়ে 
জঢাকাতে জকাি অসুনবতি হতবিা। জমা জোমাতদর জপেতি োকতব। েুনম আর জমতযনট 
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োন়ে জেতক জবনরতয জমার োন়ের জপেতির সীতটবসতব। জমতযটা জযি পাোবার জেষ্টা িা 
কতর জদখতব,বুতঝে? 
  
েযামার এবার জমার নদতক োনকতয, েুনম ওতদর নিতয জসাো িষ্টিীত়েেতে যাতব। 
জোমাতক মযাতপ জদনখতযনে, েুনম োতিা নঠক োযোটা জকাোয। দুপুর িাোদ জোমরা 
ওখাতি জপৌঁতে যাতব। নঠক আতে? 
  
হযাাঁ। 
  
নেো বেে, িষ্টিী়ে? জসটা আবার কী? 
  
েযামার নরতফর নদতক নফতর বেতেি, কাি জপতে জশাতিা। এবার জোমার ভূনমকা। 
একােটার একমাি কাযদা হে এমি এক োযোয জমতযটাতক েুনকতয রাখা, জযখাতি 
জকউ োতক জখাাঁেবার কো ভাবতব িা। আর এমি একেিতক জোো়ে করা জয 
আমাতদর হতয মুনিপণ সংেহ কতর আিতব।কারণ আমাতদর মতিয জকউ ওর বাবার সতঙ্গ 
জদখা করতে যাতবিা। জোমরা কখিও নভক্টর ডারমতটর িাম শুতিে? 
  
নেো বেে, ঐ িাতমর একেি িাটযকার আতে। োর কো বেতেি িা নিিয? 
  
েযামার বেতেি, োর কোই বেনে। জোকটার ভাতোিাম আতে। ওতক সবাই জেতি। 
ওতকই পাঠাব জমতযনটর বাবার সতঙ্গ কো বেতে। জস ভদ্রতোকতক রােী করাতব টাকাটা 
নদতে আর, পুনেতশর ঝাতমো িা করতে। 
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নরফ মুখ জবাঁনকতয বেে, কী দরকার পত়েতে োর? 
  
েযামার বেতেি, কারণ োর একনট সুন্দরী স্ত্রী ও একনট জোট বাচ্চা আতে। েুনম, জমা 
আর নেো, নেিেতি ডারমতটর বান়েতে েুত়ে বসতব। জোমাতদর কাে হতব ভদ্রতোকতক 
এমি ভয পাওযাতিা যাতে ও আমাতদর অবািয হবার সাহস িা পায। েযামার নরতফর 
নদতক োনকতয ভাবতেি, জমা একাতের েিয উপযুি জোকই নঠক কতরতে সতন্দহ জিই। 
এই জেহারা নিতযও যনদ স্ত্রী ও নশশু শুদ্ধ একেি মািুতর্র ভয িনরতয জদওযা অসম্ভব 
হয োহতে আর নকেু বেবার জিই। 
  
নরফ বেে, নঠক বুঝোম িা। এ জোকটা এর মতিয আসতে নক কতর? 
  
েযামার বুনঝতয বেতেি, জোকনট একনট িাটক নেখতে বতসতে। আমার পনরনেে এক 
ভদ্রতোক ওতক একনট র যাঞ্জ হাউস ভা়ো নদতযতেি। জস বান়ে আনম জদতখনে। ওরকম 
একটা যাতেোই, নিেেি সৃনষ্টো়ো বান়ের কো ভাবাই যায িা। েতব শানন্ততে, নিেেতি 
বতস িাটক জেখার পতক্ষ আদশে োযো। বান়েটার িাম িষ্টিী়ে। ডারমট এখি ওখাতিই 
আতে। আর োর স্ত্রী, সন্তাি, একেি নভতযেিামী োকর আর একটা অযােতসনশযাি 
কুকুর আতে।েযামার নরতফর নদতক আেুে েুতে িরতেি।তোমার কাে হতব কুকুর এবং 
োকরটার বযবস্থা করা, আর োরপর ডারমটতদর মতি যোসম্ভব ভয িনরতয জদওযা। 
বুতঝে? 
  
নরফ েীক্ষ্ণ দৃনষ্টতে োনকতয বেে, কুকুরটার বযবস্থা আনম করতে পানর নকন্তুোকরটার 
বযবস্থা করব মাতি কী? 
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েযামার বেতেি, এই োকরবাকরগুতো িািাি ঝাতমো বািাতে পাতর। জোমাতক 
সারাক্ষণ ডারমটতদর পাহারা নদতে হতব, সুেরাং োকরটাতক োর ঘতরর জভের বন্ধ 
রাখাই নিরাপদ। িইতে জস নবপদ বািাতে পাতর। 
  
নরফ সম্মনে োিাে। 
  
েুনম জটনেতফাতির োর জকতট জদতব আর োন়েগুতোতক অেে কতর জদতব। ওতদর কাতে 
অস্ত্রশস্ত্র োকতব জসগুতো সনরতয জদতব। োরপর জমা জপৌঁেতিা পযেন্ত ো ঢাকা নদতয 
জেতকা। জমতয েুনরর আতের নদি মাঝরাতে েুনম িষ্টিীত়ে জপৌঁেতব। 
  
োিাোর কাতে নেতয নরফ প্রশ্ন করে, িীতের ঐ নটকনটনকর বযাপাতর কী করা যায? 
  
নকেু িা। জোমরা দুেি িীতের বার-এ নেতয দুপাি পািীয নিতয বতসা। আিঘণ্টা ওখাতি 
কানটতয জসাো জবনরতয যাতব। িীতের জোকটা জোমায জেতি িা। নকন্তু সাবিাি, জকউ 
জযি নপেু িা জিয। জমা এখুনি জবনরতয যাতে। ওরা নপেু জিতব। এবং এর আতেও 
অতিক পুনেশ জমার নপেু নিতযতে। োঞ্চ জশর্ কতর আনম জবতরাব। আমারও নপেু জিতব 
ওরা। নকেু করতে পারতব িা। 
  
েযামার নিফতকস খুতে একটা জমাটাতসাটা খাম খুতেনরতফর নদতক েুাঁত়ে নদতয বেতেি, 
এরমতিয সব আতে-মযাপ, সমতযর খুনটিানট, আর সমস্ত প্লযাতির নববরণ। মুখস্ত করা হতয 
জেতে সব পুন়েতয জফেতব।কােটা পতরর হপ্তায। ইনেমতিয জমা ো ঢাকা জদতব।কাতের 
আতের নদি নবতকে পাাঁেটায জোমরা টুইি েীক টযাভাতি জপৌঁতে যাতব। জমা জসখাতি 
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োকতব। জস জোমাতদর জশর্ নিতদেশ জদতব আর জদতখ জিতব জয কখি কী করতে হতব ো 
জোমাতদর রপ্ত আতে নকিা। নঠক আতে? 
  
নরফ বেে, আে নকেু টাকা নদি িা। পতকট একদম ফাাঁকা। 
  
েযামার খাতমর নদতক ইনঙ্গে কতর।ওর জভের একতশা ডোর পাতব। আপােেঃোনেতয 
িাও। পতরর নদি জমা আতরা নকেু জদতব। জস জোমার োন়েটাও নিতয যাতব।নেনি নেোর 
নদতক োনকতয, এবার জসাো বাতর নেতয জবাতসা। আর জকািরকম ঝাতমো করতে শুিু 
পুনেশ িয, আনমও জোমাতদর শাতযস্তা করার বযবস্থা জিব। 
  
. 
  
পতরর বৃহস্পনেবার রাতি নরফ জেি োর জমাটর সাইতকতে েত়ে পীট শহর জেতক 
জবাস্টি েীতকর নদতক যানেে। রােপে জবতয মাইে পতিতরা যাবার পর বাাঁনদতক এক 
কাাঁো রাস্তা জদখা জেে। জসই রাস্তা নদতয আতরা পতির মাইে নেতয জস িষ্টিীত়ের জোহার 
জেতটর সামতি জপৌঁেে। 
  
জেতটর বাইতর োন়ে োনমতয নরফ র যাঞ্চ হাউসটার নদতক োকাতো। 
  
নেরােনরে কাতো োম়োর জপাশাক নরতফর পরতি। জোতখর নবশাে েেেস্ মুতখর অতিেক 
জঢতক জরতখতে। অস্বনস্ত হতে, এই োর প্রেম ব়ে অপরাি, আর জস োতি এ কাতে 
জকাতিা েেতোে বািতে কেব়ে নবপদ আসতব। 
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নেো আর জস েে সােনদি িতর এই কাে নিতয কে পরামশে কতরতে। নকন্তু দশ হাোর 
ডোর পাবার স্বপ্ন োতদর সতম্মানহে কতরনেে। এ োতদর জোট খাতটা নোঁেতক েুনরর 
বযাপার িয। সহসা োতদর হাতে এতসতে এই নবরাট ডাকানের কাে। এবং মেেব ফাস 
হতেই একমাি পুরিার মৃেুয। েযামাতরর মে এক পাকা বদমাশ সাফেয সম্পতকে 
নিনিে িা হতে এ বযাপাতর োরা িাক েোে িা। 
  
এখি, নরফ এই অপহরতণর কাতে েন়েতয জেতে। কতযক ঘণ্টার মতিয নেোও েন়েতয 
প়েতব। আর োতদর জফরবার উপায জিই। সুেরাং কােটা নঠকমে জশর্ করতেই হতব। 
  
নরফ জেট খুতে জমাটর সাইতকে জঠতে ঘাতসর ওপর নিতয জেে। নরফ সামতির নদতক 
ক়ো িের জরতখ সাবিাতি এতোতো। অযােতসনশযাি কুকুরটা হঠাৎ ঝাাঁনপতয প়েতে জস 
সামোতে পারতব িা। জমা োতক একটুকতরা নবর্ মাখাতিা মাংস নদতয নদতযতে। 
  
এক ঘণ্টার জবশী সময োেে র যাঞ্চ হাউতসর কাতে জপৌঁেতে। োর ভােয ভাে জয 
কুকুরটা োতক জদখবার আতেই জস কুকুরটাতক জদখতে জপে। সতঙ্গ সতঙ্গ উপু়ে হতয জস 
শুতয প়েে। বান়েটা েখিও পঞ্চাশ েে দূতর।কুকুরটা এমিভাতব কাি খা়ো কতর 
দাাঁন়েতয আতে জয খুব সম্ভবেঃ জস নবপতদর-সংতকে জপতযতে। 
  
জস মাংতসর টুকতরাটা বার কতর েট কতর কুকুতরর নদতক েুাঁত়ে নদে। জোাঁ়োটা নিখুাঁে 
হতযনেে। কুকুরটা ঘুতর জেে নরতফর নদতক। নকন্তু অন্ধকাতর নরতফর কাতো জপাশাক 
োতক এতকবাতর অদৃশয কতর জরতখতে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

77 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

োর ো নদতয দরদনরতয ঘাম প়েতে, জস েুপোপ শুতয, বুতকর মতিয দুরু দুরু করতে। 
পাাঁে নমনিট পতর আতস্ত মাো েুেে। জদখে কুকুরটা একপাশ নফতর মানটতে পত়ে 
রতযতে। িীতর িীতর উতঠ সাবিাতি সামতি এনেতয জেে। 
  
নরফ সতঙ্গ আিা জকাদাতের সাহাতযয নিহে কুকুরটাতক কবর নদতয বানেগুতো সমাি 
করে। এবার জস জমাটর সাইতকতের কাতে এতস জসটা জঠতে নিতয েেেবান়ের বাইতরর 
নদতক। েযাতরতের জপেতি জসটা জরতখ একবার োনকতয সমস্ত োযোটা ভােভাতব জদতখ 
নিে। 
  
এই বান়ে এবং আতশপাতশর নবসৃ্তে নববরণ জমা োতক আতেই নদতযনেে। োই োকরতদর 
জকনবি নেিতে োর জদরী হে িা। ঐ জকনবতিই নভতযেিামী োকরটা োতকি, অতিকক্ষণ 
নেন্তা কতর জস আতে বান়ের নদতক জেে।কাতো োযার মে জসবান়ের োরপাশ ঘুতর 
জটনেতফাতির োর জবর করে। এগুতো জকতট কাতো সুতো নদতয জবতি রাখে যাতে 
জবাঝা িা যায। 
  
বান়ের বাাঁনদতক কাাঁতের োিো। োরপতরই বনু্দতকর ঘর। নিঃশতব্দ োো জভতে ব়ে 
ঘটাতে ঢুকে। অতিযর বান়েতে জোপতি োো জভতঙ্গ জঢাকা োর এই প্রেম। ফতে জবশ 
িাভোস হাতে একটা জ্বেন্ত শনিশােী টেে িরে। টতেের আতো নেতয প়েে বনু্দতকর 
োতকর ওপর। বনু্দকগুতো মানটতে িানমতয জমার নিতদেশ অিুযাযী সবকটা েযার খুাঁতে 
একটা ০.৩৮ জবাতরর অতটাতমনটক নরভেবার জপতয পতকতট পুরে। োরপর বনু্দকগুতো 
েুতে নিতয োাঁতদর আতোয জবনরতয এে। বান়ে জেতক জবশ কতযকশ েে দুতর এক 
বানেযান়ের মতিয জসগুতো পুাঁতে নদে। 
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এসব জসতর রাে দুতটায জস বান়েতে নফতর কাাঁতের োিাোগুতো বন্ধ কতর একটা 
নেকনেতক েুনরর সাহাতযয সুতকৌশতে জভেতরর নেটনকনিটা জফতে নদে। 
  
োরপর নরফ েযাতরতে নেতয জভেতর ঢুতক দরো িানমতয নদে। বানে জ্বানেতয েটপট 
দুতটা োন়ে জেতকই স্পনকেং প্লাে খুতে নিে। রুমাতে েন়েতয বনু্দতকর োযোয প্লােকটা 
পুাঁতে জফেে। 
  
জমা জযমি জযমি বতে নদতযতে নঠক জেমনি কাে হতয েতেতে। কুকুরটা খেম, 
বনু্দকগুতোর বযবস্থা, োন়েদুতটা অেে এবং জটনেতফাি অতকতো। এবার নভতযেিামী 
োকরটা। অবশয নরতফর ভয অতিকটা জকতট জেতে। 
  
পতকট জেতক একটা বাইসাইতকতের জেি বার করে। ে়োইতযর সময এটাই োর 
সবতেতয নপ্রয হানেযার। জোহার জেিটা ডািহাতের মুতঠার ওপর বযাতেতের মে েন়েতয 
োকরতদর জকনবতির নদতক রওিা হে। 
  
নড-েং মািুর্নট নিোন্তই কু্ষদ্র। জোট্ট, জরাো জেহারা, োর ওপতর মহা ভীেু। রাে দুতটার 
কতযক নমনিট পতর, অস্বনস্তর সতঙ্গ োর ঘুম জভতঙ্গ জেে। খানিকক্ষণ েুপোপ শুতয ভাবে 
োর জো এমি হয িা েতব জকি োর ঘুম ভাঙ্গে। খাতটর পাতশর বানেটা জ্বানেতয উতঠ 
জেষ্টা জপতযতে জদতখ রান্নাঘতর নেতয ঢুকে। জরনিোতরটার জেতক এক জবােে 
জকাকাতকাো বার কতর জকনবতির োো খুতে বাইতর এতস র যাঞ্চ হাউসটার নদতক 
োকাে। আর নঠক েকু্ষনি জকনবতির ওিার জেতক নরফ এতস োর সামতি দাাঁ়োে। 
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স্তনম্ভে–নবিতয উভতয পরস্পতরর নদতক োকাে। োাঁতদর আতোয নডেং-এর মুখ স্পষ্ট 
হে নকন্তু নরফ নেে োযার জভেতর। কাতো োযামূনেে ো়ো নড-েং নকেুই জদখতে জপে 
িা। েীি আেংতক োর হাে-পা ঠাো হতয জেে। জকাকাতকাোর জবােেটা হাে জেতক 
খতস প়েে। েেক্ষতণ নরফ এনেতয এে। জদখে নড-েং েীৎকার করবার েিয মুখ 
খুেতে। োর জেি ে়োতিা ডাি হাতের মুতঠা হঠাৎ ভয পাওযা নক্ষপ্রোয জকউতটর 
জোবতের মে সামতির নদতক েুতট জেে। 
  
োর ঘুনস সতোতর আঘাে নিতয প়েে নড-েংতযর মুতখর একপাতশ। সারা হাে 
ঝিঝনিতয উঠে। জোকটা নেটতক এতকবাতর জকনবতির জভের জমতঝতে আো়ে জখতয 
প়েে। 
  
নরফ মতি মতি ভাবে–এে জোতর মারা জমাতটই উনেে হযনি। ঘুনর্টাঅনেনরি 
জোতরবতসতে, আর এই সাইতের একটা জোতকর পতক্ষ এরকম জমাক্ষম আঘাতের পর 
জবাঁতে োকা সম্ভব িয। 
  
র যাঞ্চ হাউসটার নদতক একবার জস োকাে। মতি মতি ভাবে, কী কপাে! বযাটা এখাতি 
দাাঁন়েতয কী করনেে? মাইনর! ভতয আনম–আতরকটু হতেই জোকটা জোঁনেতয উঠে। ঘুনর্ িা 
োনেতয উপায নেে িা। 
  
জোহার জেিটা হাে জেতক খুেতে নেতয নরতফর জখযাে হে জেিটা জকমি জযি জভো 
জভো আর েটেতট োেতে। মুখ নবকৃে কতর জস জকনবতির োযা জেতক জবনরতয এে। 
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োাঁতদর আতোর িীতে জেতির বাতরা আিা েুত়ে জেতে োকা োঢ়, েকেতক দােটার নদতক 
োনকতয রইে। বুঝে এ রি।রাতের জোতট বানের ওপর ঘতর্ ঘতর্ জেি জেতক রি মুতে 
জফেে। োরপর পতকতট জেিটা জরতখ নসোতরট িনরতয টেে জ্বানেতয োকাে পত়ে োকা 
জরাো দুই পাতযর নদতক। যনদ জস এ বযাটাতক জমতর জফতে োতক োহতে সমস্ত প্লযাতির 
বাতরাটা জবতে যাতব। েযামার বতেনেতেি জয এ কাতে ঝুাঁনক জিই। নকন্তু এ হেভােয যনদ 
মতর নেতয োতক, োহতে েযামার পুনেতশর ঝাতমো এ়োতে পারতব িা। 
  
দুরু দুরু বতক্ষ োোোে নদতে নদতে টতেের আতো জফেে, নডেং-এর নবধ্বস্ত মৃে মুতখর 
ওপর। 
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৫-৬. কুমারী জেিডা ভযা্ ওযাইরি 
০৫. 
  
কুমারী জেেডা ভযাি ওযাইনে যনদ একশ জকানট ডোতরর উেরানিকানরিী িা হতো 
োহতে জয োর ভাতেয নক নেে ো বো মুশনকে। এক নিেীয জশ্রণীর জদাকাতির জসেস 
োেে নকংবা ব়েতোর সাদামাটা এক টাইনপস্টহওযা। কারণ োর প়োশুতিার যা অবস্থা 
োতে এর জবশী নকেু হওযা োর স্বতপ্নও আসে িা। 
  
জসৌভােযবশেঃ জস একেি জটক্সাি জকানটপনের একমাি নপ্রয সন্তাি হতয েতন্মতে। 
জসতহেু প্রকৃনের েরফ জেতক পাওযা বঞ্চিার অতিকটাই জস জঢতক রাখতে জপতরনেে। 
  
এমি নকেু সুন্দর িয োর জেহারা। জযটুকু জসৌন্দযে আতে, োও জকমি জযি নিষ্প্রাণ ও 
বণেহীি। ব়ে ব়ে বাদামী জোখদুতটা প্রায সারাক্ষণই নবর্য জদখায। িাক ও জঠাাঁটতো়ো 
জবশ সুন্দর, নকন্তু নেবুতকর ে়েি জবমািাি হওযায মুতখর সামনেক জসৌন্দতযের অতিকটা 
িষ্ট হতযতে। বুতকর ে়েিও জমাতটই উাঁেু িয। এেিয োর যতেষ্ট দুঃখ কারণ অেুযন্নে 
বক্ষ নেিানভতিিীতদর জস খুব ভি। 
  
অনেনরি আদতর জস আঠাতরা বের বযতস আে এক নবর্ণ্ণ জমোতের অবদনমে কাম, 
নখটনখতট ও অেস প্রকৃনের কুমারী জমতয। জয সব যুবক োর োরপাতশ োতক, োতদর 
আসেিের োর বাবার ঐশ্বতযের ওপর, সুেরাং পুরুর্ োেটার ওপতরই োর অনবশ্বাস 
ও অশ্রদ্ধা েতন্ম নেতযনেে। 
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টাকা নদতয যা জকিা যায, োর সবনকেু োকা সতেও জেেডার তদিনন্দি েীবি নেে 
নিোন্ত একতঘতয। হপ্তায জস কম কতর োরতট নসতিমা জদখে, আর হপ্তায অন্তেঃ দুবার 
োতদর বান়েতে পানট বসে। এসব পানটে েটুেো আর োাঁকেমক ো়ো নকেুই িা, েতব 
নিমনন্ত্রে যুবক যুবেীরা রানশ রানশ উপাতদয খাদয ও পািীয ধ্বংস কতর উিনসে হে 
কারণ নবিা পযসায জভাতের সম্ভার ো়ো যায িা। অেে এরাই আ়োতে মুখ ভযাংোয 
আর প্রনেদাি জদবার জকাি জেষ্টাও কতর িা। 
  
জেেডার কতযকেি অন্তরঙ্গ োিে জয জস মতি মতি োর সব অসুনবতি আর 
অস্বােতন্দযর েিয বাবাতক দাযী কতর। জস নবশ্বাস করে বাবার অে টাকাপযসা িা 
োকতে এেনদতি োর ভাতো নবতয হতয জযে। োর িারণা নবতয হতেই সব ঝাতমো 
নমতট যাতব। নকন্তু োর বাবার ভােবাসা জযি োর বুতক ভারী পােতরর মে, োর সব 
বযাপাতর বাবার আকুে–আেহ জদতখ জেেডার সবোঙ্গ জ্বেে। আে জয পুরুর্মািুতর্র 
ওপর জেেডার অিােহ োর জপেতিও রতযতে জেতেতদর সতঙ্গ জমোতমশা আর ফুনেে 
করবার েিয বাবার সারাক্ষতণর উপতদশ। 
  
সকাে সােটায জেেডার ঘুম জভতেতে। োরপর একেি মনহো মানেশ নবতশর্জ্ঞ এক 
ঘণ্টা িতর োর ওপর যন্ত্রণাদাযক মানেশ োনেতয জেতেি। এতক আপােেঃ এই বান়েতে 
আমন্ত্রণ কতর এতি রাখা হতযতে। উতেশয জেেডার নিেতম্বর জঘর জোট কতর আিা। 
োরপর বাবার সতঙ্গ নবরনিকর প্রােঃরাশ জসতর িটার কতযক নমনিট আতে বান়ে জেতক 
জবতরাে। োর োগুযার োন়েতে নেতয উঠে। 
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একটু তবনেিয আিবার েিয জস নঠক কতরনেে আে োর েুে োো অযানপ্রকতটর রতে 
রানেতয জিতব। কতযকনট জমতযতদর পনিকায জস পত়েতে, েুে রাোতিার বযাপাতর এনট জয 
জকবে আিুনিকেম রে োই িয, এ এনট খুব নমনষ্ট ও সম্ভ্রান্তও বতট। জেেডার 
নেরনদতির বাসিা নিতেতক নমনষ্ট ও সম্ভ্রান্ত কতর রাখা। 
  
জস েম্বা-রাস্তা জবতয োগুযার োোতো। জরনসং োইভাতরর মে দক্ষোর সতঙ্গ জয জকাতিা 
োন়ে োোতিার ক্ষমো োর আতে। 
  
নেো নবদুযৎবাহী জেতটর কাতে োর েিয অতপক্ষা করতে পাতশিীে রতের জফাডে 
নেংকিোন়ে। 
  
জমা জেতেনট প্রায নবশ েে দূতর এক ঘি জঝাাঁতপর আ়োতে নেে। জস োিে একবার 
জমতযটাতক দখতেআিতে পারতে আর োতদর জফরবার উপায োকতবিা।নরফ জেতিরমে 
জসও োিে–োর েীবি নবপন্ন। যনদও েযামার কখিও ভুে কতরিনি। েবুোর 
মিবেনেে জয েযামার একদােরম সাহস ও সাফেয অেেি কতরতেি। জসই মািুতর্র 
আে আর নকেু অবনশষ্ট জিই। 
  
জস জবতরাবার আতে হাসপাোে জেতক এক জটনেতফাি আতস। একেি িাসে োিাে োর 
মা খুব অসুস্থ। নেনি জমা-জক জদখতে োইতেি। 
  
জমার এখি আর উপায জিই, জস কােনটর সতঙ্গ েন়েতয জেতে। জস িাসেনটতক বেে, যে 
শীঘ্র সম্ভব জস হাসপাোতে আসতব। 
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োর নবর্য নেন্তায জেদ প়েে োন়ের আওযাতে। েীরতবতে োন়েটা জেতটর নদতক 
আসতে। জমা মাো িীেু কতর বতস রইে। নেো োন়ের বতিট খুতে জফতেতে। োর পরতি 
িেুি িীে সাদা জপাশাক। মাোর জসািােীেুেিীে নরবি নদতয পনরপানট কতর বাাঁিা। 
োতক আর পাাঁেটা আতমনরকাি জমতযর মেই জদখানেে। 
  
জমা আর নরতফর মতি যেই ভয োকুক, নেো নকন্তু পূণে আত্মনবশ্বাস নিতয কাতে 
জিতমতে। প্রাপয দশ হাোর ডোর োরা নকভাতব খরে করতব, এখি জেতকই প্লযাি 
করতে। নরতফর অস্বােন্দয সতেও একবারও মতি হযনি জয বযাপারটা জফাঁতস জযতে 
পাতর। 
  
জেেডা োন়ে জেতক জিতম জেট খুেতে খুেতে ঈর্োনিে জোতখ নেোর নদতক োকায। 
নেোর দুই সুকনঠিস্তিবৃন্ত জযিোর সস্তা জপাশাকফুাঁত়ে জবনরতয আসতে। জেেডাবুঝে, 
জযসবযাতেোইরকম অস্বনস্তকর িকে কাাঁেুনে োতক পতর োকতে হয, জস সব পরবার 
জমতযটার দরকার হয িা। 
  
প্রশস্ত, বনু্ধত্বপূণে হানস জহতস নেো বেে, আমার একটু উপকার করতবি? োন়ের 
ইেনিশন্টা খারাপ হতয জেতে। কাোকানে জকাতিা েযাতরে আতে নক? 
  
জেেডার জমতযটাতক ভাে োেে। জমতযটা এমি এক েেৎ জেতক আসতে, যার সতঙ্গ 
পনরেতযর সুতযাে োর আে পযেন্ত হযনি। োর জবশ জকৌেূহে হতো। 
  
ব়ে রাস্তার ওপর একটা েযাতরে আতে। েে জোমায জপৌঁতে নদই।…উতঠ এতসা। 
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 নেো োন়েতে উঠতে উঠতে বেে, বাঃ! কী দারুণ োন়েটা! আপিার নিতের? 
  
হা-জোমার পেন্দ হতযতে? 
  
একশ মাইতের জেতযও, জোতর যায নিিযই? 
  
একোটা বো খুব ভুে হে, কারণ জেেডা োে মারতে ওস্তাদ। পাতযর োপ বান়েতয 
জেে়ো েীযার বদতে নদে। সতঙ্গ সতঙ্গ োন়ে সামতির নদতক নেটতক জেে। আর কতযক 
জসতকতের মতিয স্পীতডানমটাতরর কাটা উতঠ জেে ঘণ্টায একশ পাঁযনিশ মাইতে। 
  
নেংকি োন়েটার জভের জমা সতবঢুকতে যাতে এমি সময োগুযার োন়েটা উিাও হতয 
জেে। জমা োোোনে নদতে নদতে নেংকিটা স্টাটে নদতয রােপতের ওপর নিতয এে। 
  
এে জোতর েেতে জমা োতদর িরতে পারতব িা নেো বুঝে। দুহাতে মুখ জঢতক েীৎকার 
করে, ব়ে জোতর যাতেি। জদাহাই আপিার, এে জোতর িয। 
  
জেেডা েৃনপ্তর হানস হাসে, এই জভতব জয জস জোতর োন়ে োনেতয কাউতক ভয পাইতয 
নদতে জপতরতে। আতস্ত আতস্ত েনে কনমতয ঘণ্টায সের মাইতে নিতয এে। 
  
সনেয ভয জপতয নেতযনেতে িানক? এরকম জোতর জো আনম প্রাযই যাই–জোতর োন়ে 
োোতে আমার খুব ভাতো োতে। 
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নেো ঘা়ে নফনরতয একবার জদখে, জমার জকাতিা নেহ্ন জিই, আনমও জভতবনেোম মো 
োেতব নকন্তু ো বতে এে জোতর। আিযে োন়ে এটা! আপনি নক সযাি বািোনডতিা 
যাতেি? ওখাতি এক বনু্ধর সতঙ্গ জদখা করবার কোবড্ড জদরী হতয জেতে। 
  
ওখাতিই যানে নকন্তু েযাতরতে একটু জেতম জোমার োন়ে সানরতয নদতে বতে জেতে হে। 
  
ওরা বরং োন়েটাতক সযাি বািোনডতিাতে জোমার কাতে জপৌঁতে জদতব। 
  
োকতে নদি। আনম টযানক্সতে নফতর আসব।এখি যে সম্ভবো়োোন়ে আমার শহতর 
জপৌঁোতিা দরকার। ভীর্ণ জদরী হতয জেতে। 
  
োন়ে েযাতরে োন়েতয যাবার পর আযিায এক ঝেক জদতখ জেেডা সতক্ষাতভ বেে, 
মানট কতরতে। আবার জসই বযাপার। 
  
কী হতযতে? 
  
 নবরনির সতঙ্গ জেেডা বেে, এক বযাটা পুনেশ, নকেু মতি জকাতরা িা। আনম একটু োন়ে 
োমানে বতেই বাাঁ পাতশ োন়ে োনমতয নদে। 
  
পরক্ষতণই এক োেমুতখা তদেযাকার পুনেশ জমাটর সাইতকতে এতস োতদর পাতশ 
দাাঁ়োে। 
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পুনেশনট জমাটর সাইতকে জেতক জিতম এনেতয এতস, সুপ্রভাে, নমস ভযাি ওযাইনে। 
এইমাি আপনি ঘণ্টায একশ নেনরশ মাইে জবতে যানেতেি। নকেু মতি করতবি িা। 
অেযনিক জোতর োন়ে োোতিার েিয আপিার িামটা টুতক নিতে বািয হনে। 
  
োহান্নাতম যাও েুনম, জেতে জবৌ শুদ্ধ। যে প্রাতণ োয আমার িাম নেতখ িাও। ভেবাি 
করুি জোমার হেো়ো জমাটর সাইতকেটা জেতক পত়ে জোমার ঘা়ে জভতে যায। 
  
পুনেশনট হাসে, নিিযই, নমস ভযাি ওযাইনে। নকন্তু ভেবাতির জদাহাই। রােপতে একটু 
আতস্ত োন়ে োোতবি। জোট্ট একটা পযাতড কীসব নেতখ জস একটা েনরমািার নটনকট 
জেেডাতক এনেতয নদতয বেতে, আপিার বাবা ভাে আতেি? 
  
োতে জোমার কী এতস যায। এমনিতেই নেনি জোমার ওপর েটা। আর আেতকর 
বযাপাতরর পতর আতরা জবনশ েতট যাতবি। 
  
 জস জেেতক ভােভাতব জেতি। জয জমতয পৃনেবীর এক বৃহেম সম্পনের অনিকানরিী, 
োতক েনরমািা করতে োরও ভাে োতে িা। জোতর োন়ে োোতিার েতিয হপ্তায 
অন্তেঃ একবার েনরমািা োর হয। এবার োর পুনেশী জোখ নেোর ওপর প়েতেই 
কনঠি হতয উঠে। নেোও ভয জপতয অিযনদতক জোখ সনরতয নিে। 
  
সা়েম্বতর সযােুট করে পুনেশনট দুপা নপনেতয। বেে, োমাোম বতে রাে করতবি িা। 
নমস্ ভাি ওযাইনে। বুঝতেই জো পারতেি, িা োনমতয উপায নেে িা। 
  
হতযতে মারনফ! এবাতর যাও, ডুতব মতর নেতয বতে, জেেডা জহতস জফেে। 
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োন়ে আবার ব়ে রাস্তায আসতেই নেংকি োন়েতে কতর জমা োর পাশ নদতয জবনরতয 
জেে। 
  
জেেডা বেে, জোমার োন়ে বতে মতি হে। 
  
নেো মাো জিত়ে বেে, আমার োন়ে? নক কতর হতে পাতর? 
  
কাি ঝাাঁনকতয জেে বেে, মতি হে জযি জোমার োন়েটার মে জদখতে। ঐ পুনেশটা 
আো ঝাতমো করতে পাতর। এখি ও সযাি বািোনডতিা পযেন্ত আমার নপেু নপেু আসতব। 
জোকটাতক আনম নেনি। মহাপানে। আমায েনরমািা কতর খুব আিন্দ পায। 
  
পাহাত়ের ো জবতয শহতরর নদতক উঠতে ওরা। নেো জপেতি োনকতয জদখতে জপে দূতর 
পুনেশটা োতদর নপেু নপেু আসতে। বযাপারটা নবপজ্জিক হতে পাতর। নেো হােবযাে 
খুতে েযামাতরর জদওযা অযানসতডর েযাপ্টা জবােেটা বার করে। 
  
জেেডা বেে, কী বার করতে ওটা? 
  
নেো নহংে েোয বেে এটা মারাত্মক অযানসড 
  
. 
  
জবশ নকেুক্ষণ নভক্টর ডারমট রতি জভো েুতোটার নদতক োনকতয মুখ নবকৃে কতর 
েুতোতো়ো পা জেতক খুতে জফেে। 
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কযারী কাাঁপা েোয বেে, ওটা রি, োই িা? 
  
হতে পাতর োনি িা। ওতঠা কযারী, যাওযা যাক। 
  
কযারী বেে, আনম তেরী–নভ-ওটা রতির দাে, োই িা? 
  
অিয এক জো়ো েুতো পরতে পরতে নভক্টর ভাবনেে জকাি োযোয নেতয োর েুতোয 
রি োেে। মতি হয নড-েং-এর। জকনবতি জকাোও রি েতম আতে। নড-েং নক আহে 
হতযতে? 
  
হযাাঁ, আমারও োই মতি হয। ও নিতয আর আতোেিা কতর োভ জিই। েতো, আমরা… 
হঠাৎ কাতি এতো জরনিোতরটতরর দরো বন্ধ করার শব্দ। 
  
নফসনফনসতয কযারী বেে, শুিতে জপতে? রান্নাঘতর জকউ ঢুতকতে। 
  
জরনিোতরটতরর দরো বন্ধ করার আওযাে মতি হে জযি, ভীে হতয বেে জস। 
  
নঠকই শুতিে, নভক, বান়েতে জকউ একেি এতসতে। 
  
 নঠক আতে। অে ভয জপতযা িা। েুনম এখাতি োতকা। আনম জদতখ আসনে। 
  
 িা–কখখতিা েুনম যাতব িা। আমার কাতে োতকা। 
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ডানেেং-জদাহাই ওরকম জকাতরা িা–েুনম একটু জখাকার কাতে োতকা। োরপর জস দ্রুে 
নিঃশব্দ পাতয দাোি জপনরতয রান্নাঘতরর দরোর নদতক এনেতয জেে। 
  
দরোর সামতি নেতযই োর হৃদস্পন্দি জযি জেতম জেে। ক্ষেনেতহ্ন ভরা বীভৎস মুখ 
নিতয নরফ জেিবতসআতেরান্নাঘতরর জটনবতের ওপর। পরতিকুেকুতে কাতো োম়োর 
জিাংরা জপাক, হাতে একটা মুরেীর ঠযাং নিতয আরাম কতর নেতবাতে। ঐ দৃশয জদতখ 
জকাি মািুর্ ভয িা জপতয যায িা। 
  
োর বুক সতোতর িক িক করতে। ভতযর ঠাো জোে জবতয প়েতে। নভক্টর নিবোক। 
  
একমুখ জহতস নরফ বেে, ভতয হাে পা জপতটর মতিয জসাঁনিতয জেে িানক ইযার? মুরেীর 
ঠযাংটা একনদতক েুাঁত়ে জফেতেই নভক্টতরর সমস্ত ভয রাতে পনরণে হে। 
  
কী করে কী এখাতি বতস? জক েুনম? 
  
নিষ্প্রাণ ও কনঠি দৃনষ্টতে নরফ োনকতয পতকট জেতক সাইতকতের জেিটা বার করে। 
  
জশাতিা ইযার, আমার সতঙ্গ জোমায মানিতয েেতেই হতব। আনম জবশ কতযকনদি 
এখাতিই োকব। আমার কো নঠকঠাক শুতি েেতে েুনম, জোমার জবৌআর জোমার 
বাচ্চার জকাতিা নবপদ হতব িা। এখি আমার কনফ োই। জোমার জবৌতক বে আমায কনফ 
কতর নদতে কো কাতি জেে? 
  
নভক্টর বেে, জবনরতয যাও এখাি জেতক। ওতঠা একু্ষনি জবনরতয যাও। 
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কযারী এতস নরফতক জদতখই আাঁেতক উঠে। নরফ োর নদতক োনকতয হাসে। 
  
নরফ বাাঁকা হানস জহতস বেে, বাঃ জবশ জদখতে জো। এই জয খুকী, আমায একটু কনফ 
বানিতয দাও। িইতে জোমার প্রাতণশ্বতরর মুখ জভতে জদব। 
  
নভক এতোবার জেষ্টা করতে কযারী ভয জপতয োর হাে আাঁকত়ে িরে, নকেু করতে জযও 
িা, নভক! আনম ওতক কনফ তেরী কতর নদনে। নভক-জদাহাই জোমার। 
  
এই জো েক্ষ্মী জমতযর মে কো। জোমরা কো শুতি েেতেই আর জকাতিা ঝাতমো হয 
িা। নরফ জোহার জেি ে়োতিা ডাি হাতের মুতঠা নদতয সশতব্দ জটনবতের ওপর নকে 
জমতর েীৎকার কতর বেে, কনফ আতিা। শুিতে পাতো? আর একবারও জযি আমায 
বেতে িা হয। 
  
নভক্টর কযারীতক জোর কতর রান্নাঘর জেতক জঠতে বার কতর নদতয, যাও, জখাকার কাতে 
যাও। আনম এ গুোটাতক শাতযস্তা করনে। 
  
নরফ জটনবে জেতক জিতম একমুখ নবদ্রুতপর হানস নিতয এনেতয আসতে। 
  
নভক্টর কতেতে প়েবার সময মুনিতযাদ্ধা নহতসতব োর ভাে িাম নেে। নকন্তু নরফতক 
জ্ঞাি হওযা ইস্তক অনেতে েনেতে নিষু্ঠরভাতব ে়োই কতর জবাঁতে োকতে হতযতে। োর 
ক্ষমোর সতঙ্গ নভক্টতরর েুেিাই েতে িা। জোহার জেিসুদ্ধ ডাি হাতের মুতঠা সতোতর 
নভক্টতরর মুতখর একপাতশ আঘাে হািে। নভক্টর নঠকতর পত়ে জেে। 
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কযারী েীক্ষ্ণ েীৎকার কতর োর পাতশহাাঁটু জেত়ে বতস প়েে। জ্ঞািহীি জদহটা জসাো 
করতেই আবার জস েীৎকার করে–নভক্টতরর মুতখর একপাশ রতি জভতস যাতে। 
  
নরফ জেিটা খুতে পতকতট জরতখ োর জমাটা আেুেগুতোর সাহাতযয কযারীতক েুে িতর 
জটতি েুেে। োরপর োতক জঠতে সনরতয নদতয েীৎকার করে, কনফ!কাতি জেে 
কোটা!কনফ আতিা, িইতে এ শাোতক আনম বুতটর বান়ে মারব। 
  
কযারী আেংনকে জোতখ একবার নরতফর পাতযর জোহাবাাঁিাতিািীবুতটর নদতক োনকতয 
টেতে টেতে রান্নাঘতরর জকাতণর নদতক নেতয পারতকাতেটার োনেতয নদে। 
  
. 
  
জে জডনিসতির জটনবতের ওপর রাখা অতিকগুতো জটনেতফাতির একটা জবতে উঠে। হাে 
বান়েতয নরনসভার নিতয জমাটা েোয নেনি বেতেি,তফডাতরে নফল্ড অনফস।ইিতপক্টর 
জডনিসি কো বেনে। 
  
জডনিসি োর হবু োমাইতযর েো জপতেি। কেো–আনম টম। আনম দুঃনখে-েযামারতক 
হানরতয জফতেনে–এই একটু আতে। ও জবািহয বুঝতে জপতরনেে জয আনম নপেু নিতযনে। 
আমার সতঙ্গ হযারী নেে। দুেিতকই জবাকা বানিতয জেফ হাওযার সতঙ্গ জোকটা নমতশ 
জেে। 
  
জডনিসি জকািমতে রাে সামনেতয বেতেি, জবশ নঠক আতে, টম। এখাতি নফতর এতসা 
েটপট। 
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দশ নমনিট পতর জস্পশাে এতেন্ট হযারী োসেি জফাি কতর বেতে, মাফ করতবি কেো, 
আমরা জেতেনটতক হানরতয জফতেনে। 
  
জডনিসি নহংেভাতব বেতেি, োনি োনি, জেফ জোকটা হাওযার সতঙ্গ নমতশ জেে। োই? 
বতেই দ়োম কতর নরনসভার জরতখ নদতেি। পাইতপ োমাক ভরতেি এমি সময টম 
হাপোর ঘতর ঢুকে। 
  
জডনিসি বেতেি, জেতেনটও জভতেতে। সুেরাং ও দুবযাটাতে নিিয জকাতিা মেেব 
এাঁতটতে নকন্তু কী মেেব? 
  
হাপোর জেযাতর বতস, েযামার নিিয বুঝতে জপতরনেে জয জপেতি জকউ জেতেতে নকন্তু 
এমি জভােবােী জদখাতব, ো আমরা স্বতপ্নও ভানবনি। একটা েনবতে ঢুকে, োরপর 
  
অনিযেভাতব জডনিসি বেতেি, বাদ দাও। েে একটু জবতরাতিা যাক। মাোয টুনপ েন়েতয 
নেনি এতোতেি। কুন়ে নমনিতটর মতিয োর োন়ে েযামাতরর বান়ের সামতি এে। 
  
জোহার জেতটর নদতক োনকতয নেনি বেতেি, েযামার নিিয বান়ে জিই। নকন্তু োর 
জবৌতযর জো বান়ে োকার কো। জমতযটা এক সময এক িাইট ক্লাতব োি োইে। শুতিনে 
আেকাে িানক জবশ সম্ভ্রান্ত হতয পত়েতে। পুনেতশর আনবভোতব আত্মারাম খাাঁো ো়ো হতয 
িা যায। 
  
টম জিতম জেট খুতে আবার োন়েতে বসে। 
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নবরাট বান়েটার নদতক জযতে জযতে ঈর্োর সতঙ্গ জস বেে, জোকটা জবশ স্টাইতের মাোয 
োতক, নক বতেি? 
  
জডনিসি জেতো েোয বেতেি, দশ োখ ডোর কামাতে েুনমও োইতব স্টাইতে োকতে। 
েযামাতরর আতে পুতরা েনিশ োখ ডোর। 
  
একেি জমাটা, নিে জেহারার নিতো জমতয দরো খুতে নদে। 
  
জডনিসি বেতেি, নমঃ েযামার আতে? 
  
নমঃ েযামার বান়ে জিই। 
  
নমতসস েযামারতক জডতক নদতেও েেতব। োতক বে জয জকিীয পুনেশবানহিীর 
(তফডাতরে বুতরা) ইিসতপক্টর জডনিসি এতসতেি। একরকম জোর কতরই জডনিসি 
জভেতর ঢুতক প়েতেি। অেেযা নিতো জমতযনট সতর দাাঁ়োে। অনফসার দুেি সুন্দর 
আসবাবপতি সাোতিা প্রশস্ত েনবতে ঢুকে। 
  
জহতেি েযামার নসাঁন়ে জবতয জিতম আসনেে দুেিতক জদতখ েমতক জেে। অস্বনস্তভতর 
একটা হাে েোর কাতে উতঠ জেে। 
  
জডনিসি ভারী েোয বেতেি, শুভসন্ধযা, নমতসস েযামার। আমরা হনে জকিীয 
পুনেশবানহিীর অনফসার। নমঃ েযামার বান়ে জিই বুনঝ? 
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এক অসহায আেংতক জহতেি শি হতয উঠে। নেম অবসর জিবার পর জেতকই এরকম 
এক পনরনস্থনের েিয জস ভয জপতযতে। নিতেতক জকািরকতম সামতে িীতে জিতম এে। 
নিতো পনরোনরকানটতক রান্নাঘতর যাবার েিয ইনঙ্গে কতর। 
  
হযাাঁ, নমঃ েযামার বাইতর জেতেি। কী বযাপার বেুি জো? 
  
োর সতঙ্গ জদখা করতে এতসনে। আনম হনে ইিতপক্টর জডনিসি,পাতশর জখাো দরো 
নদতয োউতঞ্জর নদতক োনকতয, ঐখাতি নেতয কোবােোগুতো হতে ভাে হয। বতেই নেনি 
োউঞ্জটার জভেতর নেতয ঢুকতেি, োর জপেতি হাপার। 
  
নিিােস্তভাতব জহতেি জস ঘতর ঢুতক বেে, আনম নকন্তু নকেুই বুঝতে পারনে িাকী 
হতযতে? 
  
আনম নমঃ েযামাতরর সতঙ্গ জদখা করতে োই–পুনেশী বযাপার। জকাোয জেতেি নেনি? 
  
জকমি জযি কুাঁকত়ে দুই হাে সহসা মুনষ্ঠবদ্ধ হতয এে জহতেতির। 
  
উনি নিউ ইযকে জেতেি। আনম–আনম নঠক োনি িা জকাোয নেতয উতঠতেি। নিতের 
বযবসার বযাপাতর নেতযতেি। 
  
জডনিসি মতি মতি বেতেি পতিতরা বের আতে জমতযনটর জেহারা কে ভাে নেে এখি 
অতিক নববণে হতয জেতে। আর খানিকটা ঘাবত়ে জেতে। 
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নেনি পুনেশী জমোতে বেতেি, একো নক সনেয, নমতসস েযামার, জয জমা জেতেনট িামক 
একেি জেে জফরৎ আসামী এবং কুখযাে অপরািী হপ্তাদুতযক আতে আপিাতদর সতঙ্গ 
জদখা করতে এতসনেে? 
  
জহতেি একটা জেযাতর বতস বেে, হযাাঁ এতসনেে। জস আমার স্বামীর পুরতিা বনু্ধ। 
পযারাডাইস শহতরিেুি একটা জরতস্তারাাঁ জখােবার েিয োযো খুাঁেনেে। জমা এ শহতর 
আসতে শুতি স্বভাবেঃই আমার স্বামী মিযাহ্নতভাতের জিমন্তন্ন কতরনেতেি। 
  
জডনিসি নবদ্রুতপর স্বতর বেতেি, জেতেনট খুেতব জরতস্তারাাঁ? োই বতেতেিানক আপিাতক? 
  
হযাাঁ, জসইরকমই জো বেে। 
  
আর আনম যনদ োিাই জয েে কতযক মাস জমা একনট পঞ্চম জশ্রণীর জহাতটতে এক 
েৃেীয জশ্রণীর জবযারার কাে করতে এবং নিেস্ব বেতে দশটা পযসাও জিই, োহতে কী 
আপনি খুব আিযে হতবি? 
  
জহতেি নশউতর উতঠ বেে, জদখুি, আনম ওর সম্বতন্ধ নকেুই োনিিা। ও আমার স্বামীতক 
যা বতেতে, আপিাতক জসইটুকুই োিাোম। 
  
জদখুি নমতসস েযামার, আপিার বা আপিার স্বামীর নবরুতদ্ধ আমাতদর জকাি অনভতযাে 
জিই। আপিার স্বামী এককাতে খুব ব়ে দসুয নেতেি। আমরা োতক জোাঁবার আতেই নেনি 
বুনদ্ধ কতর জসই েীবি জেতক জবনরতয এতসতেি। নকন্তু নেনি আবার হযে পুতরাতিা 
জপশায জফরার জেষ্টা করতেি। অবশয আমার মঙ্গতের েিয আনম োই জয নেনি আবার 
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জস জেষ্টা করুি। যাইতহাক, োতক োনিতয জদতবি, আমার িের ওর ওপর আতে। 
জকাতিা অপকীনেে করবার জেষ্টা করতেই নবপতদ প়েতবি। বনু্ধ নহতসতব একবার োতক 
সাবিাি করোম আর নিেীযবার আনম আসব িা। বুঝতে জপতরতেি? হাপোর, েতো 
এবার ওঠা যাক। 
  
. 
  
যখি জডনিসি জহতেতির সতঙ্গ কো বেতেি, নেম েযামার জসই সময জেক অযাতরাতহড 
জহাতটতে এতস জপৌঁেতেি। েমৎকার নবোসবহুে জহাতটে। বেতরর ওই সমতয িিী 
খতেরতদর ভীত়ে ঠাসা োতক। 
  
েযামার জহাতটে জরনেস্টাতর সই করবার সময িাম নেখতেি–আতিেস্ট জবনেকস। েে 
হপ্তায বুনদ্ধ কতর নেনি জটনেতফাি মারফৎ একনট কামরা নরোভে কতর জরতখনেতেি। োই 
সতঙ্গ সতঙ্গ একনট সুন্দর ঘর জপতেি। ঘরনটর বযােকনি জেতক হ্রদ জদখা যায। 
  
পুনেশ দুতটাতক জিাাঁকা নদতয েযামার জবশ সন্তুষ্ট জবাি করনেতেি। নেনি আশা করতেি 
জমা ও ফাাঁনক নদতয সতর প়েতে জপতরতে। বযাে জেতক নেনির্পি বার কতর জরতখ নেনি 
বযােকনিতে জেতেি। সন্ধযা সােটা পযেন্ত জসখাতি বতস হ্রতদর জশাভা উপতভাে কতর 
োরপর বসবার ঘতর নেতয টুইি েীক টযাভাতিে একটা জটনেতফাি কে বুক করতেি। 
জফাি পাবার পর নেনি নমঃ মযানরযতির সতঙ্গ কো বেতে োইতেি-জমা এই েদ্মিাতম উি 
জহাতটতে ঘর ভা়ো নিতযতে। 
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সংতক্ষতপ কো হে দুেতির। জকাতিা সনন্দগ্ধ বযনি আন়ে পােতেও োতদর কো বুঝতে 
পারে িা। নকন্তু েযামার নঠকই বুতঝ নিতেি জয সব নঠকঠাক েেতে এবং জেি 
ভাইতবাি এতস জপৌঁতেতে। 
  
কাে নঠকমে মাে জডনেভানর জদওযা হতয জেতে আমায োনিও,বতে জফাি জেত়ে 
নদতেি। জহতেতির কো একবার মতি হতযনেে নকন্তু ভাবতেি নেনি জো োতক বতে 
এতসতেি জয সনে েুকাতসর মৃেুয সংোন্ত বযাপাতর নিউইযকে যাতেি জস জযি নেন্তা িা 
কতর। নেনি োতিি জহতেি জবাকা িয। জস হযে োর কোর একবণে নবশ্বাস কতরনি। 
এখি োতক জফাি করা নবপজ্জিক হতব। 
  
েযামার ঘতরতেই নডিার সারতেি। োরপর বানক সতন্ধযটা বযােকনিতে বতস কাটাতেি–
মুতখ জ্বেন্ত নসোর হাতে হুইনির গ্লাস নিতয সব জদখতে োেতেি। 
  
নেনি পতরর নদি সকাতেও রইতেি। এোতরাটার একটু পতর জমার জটনেতফাি এে। 
কাাঁপা েোয এমিভাতব বেনেে জযি োর দম আটতক আসতে। 
  
জমা বেে, মাে পাওযা জেতে নকন্তু একটু জোেমাে জবাঁতিতে। 
  
েুনম এখি জকাোয আতো? 
  
জো পাইি-এ। এক জটনেতফাি বুে জেতক কো বেনে। 
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েযামার োিতেি জয জহাতটতের েনবতে কতযকটা জটনেতফাি বুে রতযতে, জযগুতোর 
োইি জহাতটতের সুইেতবাতডের জভের নদতয যায িা। 
  
েুনম ওখাতিই োতকা। জোমার িম্বরটা দাও। একু্ষনি আবার জোমায জফাি করনে। 
  
নেনি বুঝতে জপতরনেতেি জয এটুকু বোও নবপজ্জিক হে। হযে জহাতটতের সুইেতবাতডের 
জকাতিা এক অপাতরটর োইতি আন়ে জপতে আতে। নকন্তু কী জোেমাে জবাঁতিতে ো োিা 
দরকার। 
  
জমা োতক জফাি িম্বর োনিতয োইি জকতট নদে। 
  
নেফতট েত়ে েযামার িীতের েিাকীণে েনবতে জিতম এতেি। কপােতোতর একনট 
জটনেতফাি বুে খানে নেে। বুতে ঢুতক দরো বন্ধ কতর জমার িম্বরটা ডাযাে করতেই 
সা়ো নদে জস। 
  
কী হতযতে? কীতসর জোেমাে? 
  
জমা োতক জমাটর সাইতকেওযাো পুনেশনটর বযাপার োিাে। 
  
যনদ জকাতিা নকেু ফাস হতয যায োহতে পুনেশনট নেোর পনরষ্কার বণেিা নদতে পারতব। 
আমাতদর বরাে মন্দ, নকন্তু জমতযটা পােতের মে োন়ে োোনেে। পুনেতশ িরা নবনেি 
িয। 
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নকন্তু ফাস হতব িা। ঐখাতিই এই কােটার মো। েুনম নিনিন্ত হতে পাতর পুনেশরা 
নকেুই োিতে পারতব িা। ভযাি ওযাইনে জমতযটা কী বেতে? 
  
নেো ওতক সামতে আতে–জসনদতক জকাতিা ঝাতমো জিই। অযানসড জদতখ ভতয ওর হাে 
পা ঠাো হতয জেতে। আনম ভাবোম পুনেতশর বযাপারটা জোমায োিাতিা উনেে। 
  
নঠক আতে জমা। েুনম এবার জবনরতয পত়ো। একঘণ্টার মতিয িষ্টিীত়ে জপৌঁতে যাতব। 
আনম জোমায সাত়ে বাতরাটায ওখাতি জফাি করব। েুনম জপৌঁতেই জটনেতফাতির োরটা 
েুত়ে জদতব। ওখাতি জপৌঁতেতে োিতেই আনম ভযাি ওযাইনের সতঙ্গ কো বেব। 
  
 নিতের কামরায নফতর েযামার বযােকনিতে নেতয দাাঁ়োতেি। জকাতিা কাতেই জদখনে 
নিনিে হবার জো জিই, পুনেতশর ঘটিানট োতক উনিে কতরতে। পুনেশনটর যনদ জফাঁপর 
দাোনে করার অভযাস োতক োহতে হযে জহড জকাযাটোতসে নরতপাটে কতর জদতব জয ভযাি 
ওযাইনের জমতয একেি নিম্নতশ্রণীর জমতযর সতঙ্গ এক োন়েতে যাতে। 
  
নিনিন্ত হতে পারনেতেি িা েযামার, বারবার জোখ যাতে হােঘন়ের নদতক। জশতর্ সাত়ে 
বাতরাটার কতযক নমনিট আতেই জটনেতফাি অপাতরটরতক বেতেি, িষ্টিীত়ের িম্বরটা 
নদতে। 
  
অপাতরটর োিাে, দুঃনখে। োইিটা খারাপ আতে। আমাতদর ইনঞ্জিীযার ইনেমতিয োইি 
সারাবার েিয ওখাতি জেতেি। আপনি ঘন্টাখাতিক পতর আবার জেষ্টা করুি। 
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অপাতরটর জমতযনটতক িিযবাদ োনিতয জফাি জেত়ে নদতো। এবার জবাঝা যাতে ঘটিার 
েনে োর অিুকূতে িয। হযে জেেডার জকশ পনরেযোকারী ভযাি ওযাইনেতক জফাি কতর 
োিাতব জয োর জমতয এখতিা এতস জপৌঁতোযনি। নেনি জখাাঁে জিতবি কানি ক্লাতব কারণ, 
নেনি োতিি েুে বাাঁিা জশর্ হতে জেে ওখাতি োঞ্চ সাতর। জসখাতিও যনদ জশাতিি জয 
জস আতসনি, োহতে নেনি হযতো পুনেতশ খবর জদতবি। সবেিাতশর আর নকেু বানক 
োকতব িা। 
  
জমা নক পনরনস্থনেটা সামোতে পারতব? োইি কাটা জদখতে ইনঞ্জনিযার নক ভাবতব? জস 
নক পুনেতশর কাতে নরতপাটে করতব?নেনি নেন্তা করতে োেতেি, জমার ওপতরই সবনকেু 
নিভের করতে। জমা এবং নেো জেেডাতক নিতয িষ্টিীত়ে জপৌঁতে জেতে। ভযাি ওযাইনে 
পুনেতশ খবর জদওযার আতেই োতক জফাি করা দরকার। 
  
জিাটবুক জেতক ভযাি ওযাইনের জফাি িম্বর জবর কতর ডাযাে কতর হঠাৎকাতিকশািটা 
জকতট নদতেি। এঅঞ্চতে ভযাি ওযাইনের প্রনেপনে নবরাট। জফািটা জকাো জেতক 
এতসতেনেনি অিাযাতস বার করতে পারতবি। োরপর েদন্ত োোতেই দফারফা। 
  
বুে জেতক জবনরতয দ্রুেপতদ েযামার একটা টযাক্সী িতর োইভারতক বেতেি, জমি স্ট্রীতট 
নিতয জযতে। কতযক নমনিতটর মতিয জেিাতরে জপাস্ট অনফতস জপৌঁতে জসখাি জেতক নেনি 
ভযাি ওযাইনের িম্বর ডাযাে করতেি। 
  
অপরপ্রাতন্ত একেি বেে, নমঃ ভযাি ওযাইনের বান়ে জেতক কো বেনে। 
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আনম ভযাি ওযাইনের সতঙ্গ কো বেতে োই। েরুরী দরকার–নমস ভযাি ওযাইনের 
সম্পতকে নকেু বেবার আতে। 
  
আপিার িামটা নক? 
  
উনি আমায নেিতবি িা। আনম োর জমতযর েনিক বনু্ধ। আমার িাম মযানিনকি। 
  
একটু িরুি দযা কতর। 
  
সতব নফতর েি ভযাি ওযাইনে প়েবার ঘতর বতস সকাতের ডাতক আসা একরাশ 
নেনঠপতি জোখ জবাোতেি। সামতির জডতির ওপর ব়ে এক গ্লাস মানটেনি রাখা আতে। 
  
োর পনরোরক জফতোস দরোয জটাকা নদতয জভেতর ঢুতক বেে জয, নমঃ মযানিনকি 
িাতম একেি জফাি করতেি। 
  
সযার, উনি বেতেি জয নমস জেেডার সতঙ্গ িানক ওর পনরেয আতে। 
  
েি ভযাি ওযাইনে এক খবোকৃনে ভারী জেহারার মািুর্। েও়ো িাাঁতের মুখ, জোট জোট 
জোতখ কনঠি দৃনষ্ট। েও়ো কেৃেত্ববযঞ্জক জোযাে। নেনি জযমি মািুর্ োর জেহারাও জেমনি 
এক প্রািি ওযােি োইভাতরর সন্তাি। নযনি একনট টাকাতক অিাযাতস দশ টাকায 
পনরণে করতে পাতরি এবং উপােেতির পন্থা সম্পতকে যার নবনু্দমাি বাদ-নবোর জিই। 
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োর জোতখর দৃনষ্ট েীক্ষ্ণ হে। আে পযেন্ত জেোর জকাতিা বনু্ধ োতক সরাসনর জটনেতফাি 
কতরনি। জটনেতফাতির কাতে নেতয বাাঁহাতে জফাতির োইতির সতঙ্গ একটা জটপ জরকডোর 
োনেতয ডাি হাতে নরনসভার েুেতেি। 
  
বেুি। 
  
নমঃ ভযাি ওযাইনে? 
  
হযাাঁ। 
  
আপিার জমতযর নবর্তয কো আতে। আপিার বযস্ত হবার নকেু জিই–আপিার জমতযতক 
অপহরণ করা হতযতে। জস নিরাপতদ আতে এবং কতযকনদতির মতিযই োতক অক্ষেতদতহ 
আপিার কাতে নফনরতয জদওযা হতব। অবশয আপনি যনদ পুনেতশ খবর িা জদি বা 
আমাতদর নিতদেতশর জকাতিারকম জখোপ িা কতরি, োহতে আর আপিার েীবতি 
ইহেীবি জদখতবি িা। আমাতদর নবরাট দে–আপিার বান়ের ওপর েনব্বশ ঘণ্টা িের 
রাখা হতে, আপিার জটনেতফািও টযাপকরা হতযতে। আপনি জকাি নকেু করবার জেষ্টা 
করতবি িা। কাে আবার আপিাতক জফাি করব আনম। েযামার জফাি জরতখ েটপট 
টযাক্সী স্টযাে জেতক টযাক্সী নিতয জহাতটতে নফরতেি। 
  
খানিকক্ষণ েি ভযাি ওযাইনে নিিে হতয জেে। মুখ নববণে জদখাে। নকন্তু অিতরাষ্ঠ 
সহসা এক কুৎনসে ও নিষু্ঠর রূপ নিে। নরনসভার িানমতয শি েোয বেতেি, 
অযািেুেতক পানঠতয দাও। 
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দুনমনিতটর মতিযই জমনরে অযািেুে, ভযাি ওযাইনের জসতেটারী দীঘে োমাতট, জপা়ে 
খাওযা জেহারার একেি জটক্সাি, পরতি জস্পাটেস শাটে ও িীে রতের েীিস্, ঘতর ঢুকে। 
ভযাি ওযাইনে েখি জফাতি জটনেতফাি অনফতসর সুপারভাইোতরর সতঙ্গ কো বেতেি। 
  
ভদ্রমনহো োিাতেি, জফািটা জেিাতরে জপাস্ট অনফস জেতক এতসনেে। ওখািকার এক 
পাবনেক বুে জেতক। 
  
িিযবাদ োনিতয ভযাি জফাি জেত়ে অযািেুতের নদতক নফতর, এইমাি একটা জোক 
আমায জফাি কতর োিাে জয জেেডাতক অপহরণ করা হতযতে। ওর েুে বাাঁিবার 
জদাকাতি এবং কািনি ক্লাতব জখাাঁে িাও। জেতি িাও জেেডা ওখাতি নেতযনেে নক? 
  
ভযাি ওযাইনে োিাোর নদতক নেতয দুহাে জপেতি মুনষ্টবদ্ধ কতর বাইতর োনকতয 
রইতেি। অযািেুে েটপট জফাি দুতটা জসতর োিাে জয, নমস জেেডা েুে বাাঁিতে যািনি। 
আর কািনি ক্লাতবও যািনি। পুনেতশ খবর নদই? 
  
ভযাি ওযাইনে নবকৃে েোয বেতেি, িা, কাউতক নকেু বেে িা। এখি বাইতর যাও। 
আমার অতিক নকেু নেন্তা করার আতে। 
  
. 
  
০৬. 
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িষ্টিীত়ের বারান্দায নরফ দাাঁন়েতযনেে। আাঁকাবাাঁকা পে জবতয এনেতয আসা োন়েটার 
নদতক োনকতয নহপ পতকতট রাখা ডারমতটর অতটাতমনটক নরভেবারটা িরে। 
  
বাতরাটা বাতে, নরফ সামতির ঘরটায ডারমট এবং োর জেতে-জবৌতক পুতর োো োনেতয 
নদতযতে। ঘতরর োিাো জখাো নেে। োো়ো আর জবতরাবার রাস্তা জিই। নরফ জযখাতি 
দাাঁন়েতযনেে, জসখাি জেতক সবকটা োিাোই জদখা যায সুেরাং োর দুনিন্তা জিই। 
একনট জমাক্ষম ঘুনর্তেই জস ডারমট এবং োর জবৌ-এর সব সাহস উন়েতয নদতযতে। 
  
নভতযেিামী জোকটাতক খুি কতর নরফ ভীর্ণ অস্বনস্ত অিুভব করতে। োর মতে এটা 
হতে নোঁেতক জোর জেতক এক িাক্কায ডাকাে হবার ফে। পুাঁেতক জোকটাতক অে জোতর 
মারবার েতিয নিতেতক োোোে নদনেে। ডারমতটর সাইতের একেি োর হাতের 
জমাক্ষম মার সামোতে পাতর, নকন্তু ঐরকম কু্ষতদ জোক কী কতর সহয করতব। নরফ নঠক 
করে জমা-জক োকরটার বযাপাতর নকেু বেতব িা। জমা যেই োোক জহাক িা জকি, 
জভেরটা োর খুবই িরম। জস হযতো ঐ সংবাতদ। জক্ষতপই যাতব। 
  
কতযক েে দূতর োন়ে োমে। জমা োন়ে োোনেে, জপেতির সীতট নেো আর েুনর করা 
জমতযটা। 
  
জকৌেূহতের সতঙ্গ নরফ জমতযনটর নদতক োকাে। নকন্তু জস এর জেতয রূপবেী কাউতক 
আশা কতরনেে। জমতযনট োন়ে জেতক িামতে োর প্রশস্ত নিেতম্বর নদতক োনকতয ভাে 
োহতে জেহারাটা জেমি নকেু খারাপ িয। 
  
জমা োন়ে জেতক িামতে িামতে বেে, সব নঠক আতে জো? 
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জকাতিা জোেমাে জিই–জোমার খবর ভাে জো? 
  
হযাাঁ, নকন্তু আনম বরং োন়েটাতক েুনকতয জফনে। েযাতরেটা জকাোয? 
  
 নরফ আেুে জদনখতয বেে, জভেতর অতিক োযো আতে। 
  
েযাতরতের নদতক জমা েতে জেে। নরফ নেোর নদতক োকাে। নেো জেেডার পাতশ 
দাাঁন়েতযনেে, নরফ োকাতেই নেো োিাে সব নঠক আতে। জেেডা এেক্ষণ জকৌেূহেী 
দৃনষ্টতে নরতফর নদতক োনকতয নেে। জস নিনিন্ত জয জমা োতক যা বতেতে োতে উনিে 
হবার নকেু জিই। যেক্ষণ িা োর বাবার কাে জেতক টাকা পাওযা যায েেক্ষণ শুিু 
োতক আটতক োকতে হতব। জেেডা এই কাতো োম়োর জপাশাক পরা জিাংরা জেহারার 
জোকনটতক জদতখ ভীর্ণ অবাক হতযনেে। নসতিমার পদোয জস অতিকবার এইরকম 
ডাকােতদর জদতখতে। যাতদর জদখতেই শরীতরর রি েরম হতয ওতঠ। 
  
জমতযটার সারা মুতখ জকমি োে রং েন়েতয জোখ জকমি ঘি হতয এে। নরফ বুঝে জয 
জমতযটা োতক জদতখ জবশ নবেনেে হতযতে। নরফ বেে, আমার িাম নরফ। জোমার 
িামটা নক সনখ? 
  
জেেডা ভযাি ওযাইনে। েুনমও আতে িানক এর মতিয? 
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নিিযই সনখ, আমরা সবাই আনে এর মতিয। এতসা, জোমার িেুি বাসাটা একটু জদতখ 
শুতি িাও। কতযক পা এনেতয জেোর বাহু জেতপ িরে।কাোকানে আসতেই জেে জদখে 
োর মযো কাাঁি। জিাংরা িতখর ডো আর োর কদমোট েুতের ওপর িুতো রানশ। 
  
 জঘন্নায জস িাক কুাঁেতক, নেটতক সতর এে। জেেডা েীক্ষ্ণ েোয বেে, আমার োতয 
হাে নদও িা। জোমার–জোমার োতয নবনেনর েন্ধ। 
  
নরতফর মুতখর িূসর োম়োর িীতে জপশীগুতো ফুতে উঠে। োর জোখ িারাতো হে, 
অিতরাষ্ঠ সুকনঠি হে। 
  
নেো বুঝতে পারে েনেক সুনবতির িয, শান্ত োক নরফ। শুিতে পানেস? জঢর হতযতে। 
  
নরতফর জোতখ ভযাবহ নহংেোর আগুি জদতখ জেেডা কতযক পা নপনেতয জেে। 
  
 নেো জোঁনেতয উঠে, নরফ, জেতম যা! জমা আসতে। 
  
নঠক আতে সনখ, আমার মতি োকতব। অতিক সময হাতে আতে–আমার মতি োকতব। 
  
জমা এতস বেে, এখাতি নক করে জোমরা? ওতক জভেতর নিতয যাও। 
  
জেেডাতক নিতয নেো বান়ের জভেতর ঢুকে। নরতফর দৃনষ্ট জেেডার জপেতির নদকটায। 
  
জমা নেতজ্ঞস করে, ডারমটতদর কী করতে? 
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ওতদরতক সামতির ঘতর োোবন্ধ কতর জরতখনে। জোকটা একটু সাহস জদখাবার জেষ্টা 
কতরনেে োই এক ঘা োোতে হতযতে। এখি আর ঝাতমো করতব িা। 
  
কুকুরটা? 
  
জকাতিা অসুনবতি হযনি। পুতে নদতযনে। 
  
োকরটা? 
  
োকরতদর জকনবিটা জদনখতয নরফ বেে, ওখাতি আটতক জরতখনে। আমায জদতখই ভতয 
এতকবাতর ঠাো হতয জেতে। পাোবার জেষ্টা করতব িা। 
  
েুনম এবার জটনেতফাতির োরটা জো়ো দাও। কেো একু্ষনণ জফাি করতব। 
  
নরফ হুকুম নেনিসটা সহয করতে পাতর িা। বেে, হতব িা। জকতট নদতযনেোম। নকন্তু 
জো়ো োোবার মে োর জিই। 
  
জমা অনিযেভাতব বেে, েযাতরতের মতিয দযাতখা িা একবার। ওখাতি নিিযই কতযক 
টুকতরা োর পাতব। োইি নঠক করতেই হতব। েটপট কতরা। বতেই জস বান়ের জভেতর 
ঢুতক জেে। 
  
নরফ জভতব জদখে এে ো়োোন়ে জমার সতঙ্গ ঝে়ো বািাতিা নঠক হতব িা। অেস 
পদতক্ষতপ েযাতরতের নদতক জেে। 
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প়েবার ঘতর খাতটর ওপর নভক্টর ডারমট শুতযনেে। োন়ের আওযাে োর কাতি জেে। 
মাো ভীর্ণ বযো করতে। আর মুতখর ডািপাশটা এতকবাতর ক্ষেনবক্ষে হতয জেতে। 
নেিঘন্টা হে োর জ্ঞাি নফতরতে নকন্তু এখিও হাে পা অসা়ে হতয আতে। কযারী পাতশ 
বতস একনট হাে নিতের মুতঠার মতিয িতর উনিে জোতখ স্বামীর নদতক োনকতয আতে। 
নভক্টর োন়ের আওযাে জপতয ওঠবার জেষ্টা করে। 
  
কযারী উতঠ বেে, শুতয োতকা েুনম, আনম জদখনে।োিাো নদতয বাইতর োকাতেই জস 
জদখে নরতফর সামতি নেো ও জেে়োদাাঁ়োতিা। োরপর জদখে জমা োন়ে োনেতয 
েযাতরতের নদতক জেে। আতরা নেিেি এতো। উঃ নভক! এসব কী হতে? এরা কারা? 
  
নভক্টর আতস্ত আতস্ত উতঠ বসে। মাোটা বিবি কতর ঘুতর জেে োরপর দৃনষ্ট পনরষ্কার 
হতয এে। জস কযারীর পাশ নদতয োিাোর বাইতর োকাে। 
  
েখি নরফ জেেডার সতঙ্গ কো বেতে। নভক্টর নেোর ও জেেডার নদতক োকাে। 
  
নভক্টর নব়েনব়ে কতর বেে, অসম্ভব ঐ জমতযটা নকন্তু ো নক কতর হতে পাতর। নঠক জযি 
ভযাি ওযাইনের জমতযর মে জদখতে। েুনম জো োতিা কযারী–ও এখি পৃনেবীতে সবতেতয 
নবেশােী জমতযতদর একেি। ওর িামটা জবািহয জেেডা–োই িা? 
  
দমবন্ধ েোয কযারী বেে, নঠক বতেে। বারবার মতি হনেে জমতযটাতক জকাোয জযি 
জদতখনে। ওতক নিিয েুনর কতর এখাতি আিা হতযতে। 
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বরফেতের মতিয ডুনবতয রাখা স্পঞ্জটা নিতয মুতখর পাতশ জেতপ িরতে িরতে বেে, 
ওরা জবািহয জমতযটাতক এখাতি েুনকতয রাখার মেেবকরতে।েমৎকার মেেব। এরকম 
এক োযোয েিাসী োোবার কো জক ভাবতব? 
  
কযারী বতে উঠে, আতরকটা োন়ে আসতে। নভক্টর োনকযার ওপর ো এনেতয নদে। োর 
মাোয দপদপ করতে। এমি সময জখাকা ফুাঁনপতয–জকাঁতদ উঠে। কযারী জসনদতক েুটে। 
  
দ্রুেপতদ নরফ োউতঞ্জ জেে। জেেডা ও নেো বতসনেে। জমা ককতটে জটনবতের সামতি 
দাাঁন়েতয একপাি পািীয তেরী করনেে। 
  
নরফ বেে, একটা োন়ে আসতে, পাাঁে নমনিতটর মতিয এতস প়েতব। 
  
জমা োিাোর কাতে জেে। ডািহাতের আেুেগুতো িাভোস ভনঙ্গতে একবার জকাতটর িীতে 
খাতপর মতিয েুকাতিা নপস্তেটা স্পশে করে। জস নেোর নদতক নফতর বেে, েুনম 
পনরোনরকার ভূনমকািাও। জকউ যনদ আতস,দরো খুতে বেতব ডারমটরা জবনরতযতে। 
আমরা জোমার জপেতিই োকব। জেেডাতক বেে, একটা আওযাে কতরে নক মো 
জদনখতয জদব। 
  
নরফ জহতস বেে, িা িা, আওযাে করতব জকি? কী বতো সনখ? 
  
জেেডা োনেতেযর ভনঙ্গতে মুখ ঘুনরতয নিে। 
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 নরফ বনিম জহতস বেে, ভারী েক্ষ্মী জমতয, দাাঁ়োও সখী, আনমতোমাতক শাতযস্তা করনে। 
আনম–। 
  
জমা েতেে উঠে, েুপ কতরা। ডারমটতদর পাহারা দাও। োরা জযি েুপোপ োতক। আনম 
এখাতিই আনে। 
  
নরফ েনব জপনরতয প়েবার ঘতরর োো খুতে জভেতর ঢুতক জেে। 
  
নেো বেে, জটনেতফাি জমরামে করবার িাক একটা। 
  
জমা োপা েোয, নিিযই জটনেতফাতির োর জেক করতে এতসতে। যনদ জদতখ জয োর 
কাটা 
  
নেো ে়ো েোয বেে, আঃ ঠাো হও বাপু। ওতদরতক আনম সামতে জিব। 
  
বান়ের সামতি এতস োন়েটা োমে, োতদর ওপর একটা ব়ে মই। জভেতর দুেি 
কমবতযসী ইনঞ্জনিযারা বতস আতে। নেো এনেতয নেতয সদর দরো খুেে। 
  
জেক অযাতরাতহড জহাতটতের েনব জপনরতয েযামার জেতটর কাতে আসতেই দাতরাযাি 
োতক জসোম কতর বেে, আপিার োন়ে তেরী। সযার, আপিার জো দুনদতির েিয 
দরকার। োই িা? 
  
দাতরাযাতির হাতে একটা পাাঁে ডোতরর জিাট গুাঁতে নদতে নদতে েযামার বেতেি, হুম। 
োর পতরও যনদ দরকার োতক, জোমায োিাব। 
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োন়ে পাকে করবার োযোয দাতরাযািনট েযামারতক নিতয নেতয একটা বুইক কিভানটেবে 
োন়ের দরো খুতে িরে। 
  
জয জকাি সময োন়ের দরকার হতে আমায বেতবি সযর। 
  
েযামার নস্টযানরং হুইতের সামতি বতস ঘা়ে জিত়ে সম্মনে োনিতয শহতরর নদতক োন়ে 
জোটাতেি। 
  
দুপুর নেিতটর কতযক নমনিট পতর েযামার িষ্টিীত়ের জেতটর সামতি এতস জপৌঁেতেি। 
োন়ে োনমতয জেট খুতে োন়ে জভেতর ঢুনকতয আবার জেট বন্ধ করতেি। 
  
বুতকর বাাঁনদতকর বযোটা আবার নফতর এতসতে। আাঁকাবাাঁকা রাস্তায োন়ে োোতে নেতয 
েযামার অিুভবকরতেি োর অত্মনবশ্বাস েতমই কতম আসতে।বতযস বা়েতে। যনদ 
জকাতিা েেতোে বাাঁতি? এেনদি িতর দসুযবৃনে কতর জশতর্ যনদ জেতে ঢুকতে হয। এখি 
আর উপায জিই। জমার ওপর োর নবশ্বাস আতে। প্লযািটাও নিখুাঁে হতযতে। জকাতিা 
জোেমাে হতব িা। 
  
েযামার জদখতেি নরফ বারান্দায জবতের জেযাতর বতস, দুপা জরনেতে জভাো। েযামার 
োন়ে। জেতক জবতরাতেই জস উতঠ দাাঁ়োে। 
  
েম্ভীর েোয েযামার বতেি, োন়েটা সনরতয জফে। জমা জকাোয? 
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সদর দরোর নদতক বুত়ো আেুে নদতয ইনঙ্গে কতর বারান্দার জরনেং নডনেতয জিতম 
োন়েতে বতস েযাতরতের নদতক োনেতয নদে। 
  
েযামার নসাঁন়ে জবতয উঠতেি, এমি সময জমা দরো খুতে জবনরতয এে। 
  
দুেতি পরস্পতরর নদতক োনকতয জদখে। োরপর েযামার ক়ো েোয কী খবর? 
  
জমা বেে, সব নঠক আতে। জমতযটা জভেতর। ডারমটতদর নিতয জকাতিা জোেমাে হযনি। 
একেি জটনেতফাি ইনঞ্জিীযার োইি জদখতে এতসনেে, নেো োতক মযাতিে কতর 
নিতযতে। জকাি ঝাতমো জিই। 
  
একটা প্রশস্ত, নিনিন্ত হানস জহতস বেে, আমার প্লযানিং-এ কখিও ফাাঁক োতক িা, কী 
বে? ডারমট জকাোয? ওর সতঙ্গ আমার কো আতে। 
  
প়েবার ঘতরর নদতক ইনঙ্গে কতর জমা বেে, ঐখাতি আতে। ওর জবৌতযর সতঙ্গ। 
  
েযামার এতোতেই জমাবেে, এক নমনিট–নেম। জোকটা একটু ঘাতযে হতযতে। নরফ 
োতক এক ঘা নদতযতে। 
  
েযামাতরর মুখ োে হতয জেে। মার নদতক অনেদৃনষ্ট জহতি বেতেি, জমতরতে? কী বেে 
েুনম? 
  
ো জোকটা একটু বীরত্ব জদখাতে নেতযনেে। নরফ অেেযা োতক ঠাো করতে বািয 
হতযতে। 

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

114 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

  
টুনপ খুতে ঘমোি মুখ মুতে েযামার বেতেি, জকমি আতে জস? 
  
এখি ভােই আতে, েতব নরতফর ঘুনর্র জোর ব়ে জবশী। 
  
েযামার অসতন্তার্ প্রকাশ কতর োরপর প়েবার ব়ে ঘরটায ঢুকতেি। 
  
নভক্টর আর কযারী পাশাপানশ বতসনেে। বযি নবশাোকৃনে মািুর্নটতক জদতখ নভক্টর উতঠ 
দাাঁ়োে। 
  
েযামার োর বযবসাযীসুেভ েদ্ম আন্তনরক েোয বেতেি, আনম ক্ষমা োইতে এতসনে। 
শুিোম আমার এক সহকারী িানক একটু জবশী উতেনেে হতয পত়েনেে। আনম দুঃনখে। 
  
নভক্টর বেে, জক আপনি? এই সব গুোগুতো এ বান়েতে কী করতে আমায বেতবি? 
  
আতরকটু এনেতয নেতয েযামার বতস, কযারীর নদতক একটু মাো জহনেতয বেতেি, আমার 
অনভবাদি েহণ করুি নমতসস ডারমট। এ সবনকেুর েিয আনম দুঃনখে এো়ো আমার 
উপায নেে িা। নমঃ ডারমট, আপিার বরাে খারাপ জয এ বান়েটা ভা়ো নিতযতেি। 
আপােেঃ আশা করনে জয আপনি আমাতদর সহতযানেো করতবি। আপনি শান্ত হতয 
বসুি। আনম পুতরা বযাপারটা বেনে। োরপর আপনি নবতবেিা কতর জদখুি আমাতদর 
সতঙ্গ হাে জমোতবি নকিা। 
  
দৃনষ্ট নবনিময করে কযারী ও নভক্টর। োরপর রাে সামনেতয নভক্টর বতস একটা নসোতরট 
িনরতয বেে, বসুি, সব বযাপারটা আমার সনেযই োিা দরকার। 
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পৃনেবীর সবতেতয িিী জমতযতদর একেিতক আনম েুনর কতর আিতে জপতরনে। আমার 
আন্দােমে জমতযনটর বাবার কাে জেতক েনিশ েক্ষ ডোর মুনিপণ োওযা যাতব। 
মুনিপণ নিতয দরদস্তুর করার সময, জমতযনটতক েুনকতয রাখবার েিয আমাতদর একটা 
জোপি আজ্ঞা দরকার। এ কাতের েিয এর জেতয ভাে োযো পাওযা খুব শি। নমঃ 
ডারমট বযাপারটা আনম সংতক্ষতপ সারনে। আপিাতক আনম নিবোনেে কতরনে টাকাটা 
নমনটতয নদতে রানে করবার েিয। টাকাটা সংেহ কতর আমার হাতে এতি জদওযার 
ভারও আপিার ওপর োকতব। 
  
শি হতয জেে সবোঙ্গ নভক্টতরর। কী জযি বেতে যানেে নকন্তু েযামাতরর শযোনি 
জোতখর দৃনষ্ট কারীর ওপর নস্থর জদতখ জস জেতম জেে। 
  
েযামার বেতেি, আপিাতদর জবািহয একনট বাচ্চা আতে–জেতে োই িা? বাচ্চাতদর 
আনম ভােবানস। একনট বাচ্চা নবপতদ প়ুেক এ আনম কখিও োই িা। আমার কো 
বুঝতে পারতেি জো? 
  
শান্ত েোয নভক্টর বেে, জপতরনে জবািহয–যনদ আপিার কোমে িা েনে, োহতে আমার 
জেতে োর প্রনেফে পাতবনক বতেি? 
  
প্রশস্ত হানস জহতস েযামার বেতেি, আপিার মে মািুতর্র সতঙ্গ কারবার করা সনেযই 
ব়ে আিতন্দর, নমঃ ডারমট। আপনি হতেি েটপতট, বুনদ্ধমাি ও যুনিবাদী। ঐ জয নরফ 
জোকরা ব়ে জোাঁযার, আর ওতক পুতরাপুনর সামোতিা আমার কমেিয। আপিার ওপর 
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জদখনেহােও োনেতযতে। হাে োোতিার বযাপাতর ওর জকাতিা বােনবোর জিই–ো জস 
জেতেই জহাক, জমতযই জহাক আর বাচ্চাই জহাক। 
  
নরতফর জেহারা নভক্টতরর জোতখ জভতস উঠে। বনস্তর িদেমা জেতক উতঠ আসা এক ঘৃনিে 
কীট-ওর অসািয নকেু জিই। এখি োর কেেবয কযারী ও জখাকাতক নবপদ জেতক রক্ষা 
করা। 
  
নভক্টর বেে, আনম জেষ্টার ত্রুনট করব িা, অবশয আতদৌ যনদ ভযাি ওযাইনেতক টাকা 
নদতে রােী করাতিা সম্ভব হয। 
  
ভীর্ণ নহংে েোয েযামার বেতেি, ভযাি ওযাইনের কো আপনি োিতেি জকাতেতক? 
  
জমতযটাতক আনম নেিতে জপতরনে। এ অঞ্চতে ওতক জক িা জেতি। আমাতক নক করতে 
হতব বেুি। 
  
কযারী বেে, িা নভক! ও কাে েুনম কখতিা-। 
  
োর নদতক োনকতয নভক্টর মাো িা়েে। োর জোতখর দৃঢ় দৃনষ্ট জদতখ কযারী েুপ কতর 
জেে। 
  
েযামার বেতেি, আপিার জকাতিা নবপদ হতব িা। আপনি জকবে ভযাি ওযাইনেতক 
বুনঝতয বেতবি জয, নেনি যনদ টাকা িা জদি োহতে ইহেীবতি আর জমতযতক জদখতে 
পাতবি িা। োর কাে জেতক আপনি োর েক্ষ ডোতরর দশনট জেক জিতবি। ভযাি 
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ওযাইনের যা আনেেক প্রনেপনে, োতে জেকগুতো ভাোতে অসুনবতি হতব িা। নমঃ 
ডারমট, আপিার পরবেেী কাে হতব নবনভন্ন বযাতি নেতয জেকগুতো ভাোতিা। আনম জবশ 
কতযকটা বযাংতকর িাম নেতখ জদব। োরপর আপনি এতস টাকাটা আমার হাতে েুতে 
জদতবি। আমরা সতঙ্গ সতঙ্গ নমস ভযাি ওযাইনেতক জেত়ে জদব। আপনিও নিনিতন্ত িাটকনট 
জশর্ করতে পারতবি। কােটা জেমি নকেু শি িয, কী বতেি? 
  
জসইরকমই জো মতি হতে। 
  
েযামার এক কতঠার কুৎনসে মুতখ বেতেি, যনদ আপনি ভযাি ওযাইনেতক বুনঝতয রােী 
করাতে িা পাতরি, টাকা িা নদতে োর জমতযতক খুি করা হতব। পুনেতশ খবর জদতবি িা 
োহতে নকন্তু আপিার স্ত্রী ও জেতে ভীর্ণ নবপতদ প়েতব। ঐ টাকাটা আমার কাতে অেযন্ত 
প্রতযােিীয। আমার এখি যা অবস্থা, োতে দযামাযা জদখাতে েেতব িা। আপিাতক স্পষ্ট 
োনিতয নদনে, যনদ জকাি েেতোে বাতি ো আপিার জদাতর্ই জহাক আর ভযাি 
ওযাইনের অবািযোর েতিযই জহাক–োহতে প্রেতমই নবপতদ প়েতব আপিার স্ত্রী ও 
জেতে। জভতব জদখুি, নরতফর মে এক শযোি একটা বাচ্চার ওপর কীিা করতে পাতর। 
আত্মরক্ষার ক্ষমো যার জিই, োর ওপর োতযর জোর ফোতে ও জবশী আিন্দ পায। 
আমার বিবয আপনি নিিযই বুঝতে পারতেি। আমার র়্েযন্ত্র যনদ বযেে হয, োহতে 
আপিাতদর নেিেিতক নরতফর হাতে জেত়ে নদতয আনম সতর প়েব। অেএব, খুব 
সাবিাি। আপিারা দুেতি কো বতে জদখুি। কাে সকাতে আপিাতক ভযাি ওযাইনের 
কাতে জযতে হতব। সব টাকা জযাো়ে করতে নেিনদি োেতব। োরপর এখাতি নফতর 
আসতবি। সবনকেু নঠকঠাক ভাতব হতে আমরা েখিই নবদায জিব। আর যনদ জকাতিা 
জোেমাে বাতি… একবার কাাঁি ঝাাঁনকতয নেনি দরোর নদতক েেতেি। 
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নভক্টর বেে, দাাঁ়োি একটু। আমার োকতরর কী অবস্থা, বেতবি একটু? 
  
কী আবার হতব। ভােই আতে। 
  
আমার নবশ্বাস হতে িা। োর জশাবার ঘতর রি-উিাও হতয জেতে জোকটা। 
  
েযামাতরর মুখ শি হতয জেে। দরো খুতে, নরফ! োর েভীর ও ভারী েোয সারা বান়ে 
েমেম কতর উঠে। 
  
নরফ কতযক মুহূতেের মতিয েতে এে। 
  
আমাতক ডাকতেি। 
  
 েযামার ক়ো েোয, নভতযেিামী োকরটা জকাোয? কী হতযতে োর? 
  
োকরতদর জকনবতির নদতক ইনঙ্গে কতর নরফ বেে, ওর জভেতর আতে। 
  
নভক্টর বেে, নমতেয কো। ও ঘতর জিই। 
  
নরফ নবশ্রীভাতব জহতস, কী ইযার। আতরক ঘা বসাব িানক? 
  
েযামার বেতেি, োতমা। ঘর জেতক নেনি জবনরতয জেতেি। নভক্টতরর নদতক েীক্ষ্ণ দৃনষ্টতে 
োনকতয নরফও জবনরতয জেে। েনবতে এতস েযামার বেতেি, কী কতরে োকরটাতক? 
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একটু উতেনেে হতয পত়েনেে। োই এক ঘা োোতে একটু রি পত়েনেে। এখি ভাে 
হতয জেতে। 
  
েযামাতরর মাোয এখি অতিক নেন্তা। একটা োকরতক নিতয মাো ঘামাবার সময এখি 
জিই। 
  
জমা জশাবার ঘর জেতক জবতরানেে। েযামার ইনঙ্গতে জডতক, আে রােটা আনম এখাতিই 
োকব। োযো হতব জো? 
  
নিিযই। অতিক োযো আতে। 
  
ভযাি ওযাইনের জমতযটা জকাোয? 
  
নেো ওতক পাহারা নদতে। 
  
পাোবার সম্ভাবিা জিই জো? 
  
জকাতিা সম্ভাবিা জিই।রােপে পযেন্ত জপৌঁেতে পাকা পতির মাইে হাাঁটতে হতব। এই 
োযোটা বাো েমৎকার হতযতে। 
  
োরা জশাবার ঘতর ঢুকে। আর নরফ বারান্দায জবনরতয কু্ষদৃনষ্টতে একশ েে দূতর 
োযোটার নদতক োনকতয রইে, জযখাতি জস নড-েংতক কবর নদতযতে। 
  
অপহরতণর পর ভাইতবাতির মতিয প্রেম কোবােো হে মিযরাতি। 

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

120 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

  
বারান্দার জশর্প্রাতন্ত ইনেতেযাতর নরফ বতসনেে। জয ঘরদুতটাতে ডারমটরা এবং জেে়ো 
ঘুমুতে, োতদর প্রতেযকনট োিাোর ওপর ওখাি জেতক িের রাখা যায। 
  
নেো এতস জেযাতরর পাযার কাতে জমতঝর ওপর বতস প়েে। নরফ ওতক নসোতরট নদে। 
  
অমি উসখুস করনেস জকি? ঐ জমতযটার কো ভাবনেস? 
  
নবদ্রুতপর ভনঙ্গতে নরফ বেে, জোর নক মতি হয আনম ঐ জমতযটাতক নিতয মাো ঘামানে! 
  
আমার জো জসইরকমই মতি হতে। 
  
জেতপ যা। আে পযেন্ত আমার মাো জকাি জমতয জঘারাতে পাতরনি। 
  
নিঃশতব্দ দুেতি নসোতরট খাতে। নেো বুঝে জয একটা নকেু জোেমাে হতযতে। 
বযাপারটা জশািবার েিয জস অতপক্ষা করনেে। োর ভাই নেরকাে নিতের সব ঝাতমোর 
কো োতক খুতে বতে। নকন্তু দশনমনিট পতরও যখি নকেু বেে িা েখি নেো বেে, 
আো আনম োহতে শুতে েেোম। জোর পতর জো জেতেনটর পাহারা জদবার পাো, োই 
িা? 
  
হুম। নেো ওঠবার সময জস বতে জফেে, ঐ হেতদ োম়োর জোকটা 
  
 নেো বুঝে, এবার নরফ জপতটর কো বেতব। োই জস জেতপ বসে। 
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ওতক এবার নকেু খাবার জপৌঁতে নদতে হতব। ওর কো ভুতেই নেতযনেোম। জোকটার 
নিিয নখতদ জপতযতে। 
  
নরফ বেে, োই িানক? আমার জো জসরকম মতি হতে িা। জোকটা মতর জেতে। 
  
 পােতরর মে নস্থর হতয নেো ভাইতযর নদতক জেতয রইে। 
  
মতর জেতে। কী হতযনেে? 
  
জোকটা জোঁোতে যানেে। আনম ঘাবত়ে নেতয খুব জোতর জমতর নদতযনে, হাতে আবার জেি 
ে়োতিা অবস্থায। শাোর মাোটা এতকবাতর পো নডতমর মে জফতট জেে। 
  
ঘমোি হােদুতটা িাতটে মুেতে মুেতে নেোবুঝে জয এবার োরা সনেযকাতরর নবপতদ 
পত়েতে। নেো একটু সহে হতয বেে, ম়োটাতক নিতয নক কতরনেস? 
  
সামতি বােুর প্রান্ততর পুাঁতে নদতযনে। 
  
যনদ ওরা জকািনদি োিতে পাতর জয জোকটা খুি হতযতে োহতে আর েযামার পুনেতশর 
ঝাতমো এ়োতে পারতব িা। 
  
নরফ নখাঁনেতয বেে, আমার ও কোটা আতেই জখযাে হতযতে। বেোম জো, আমার জো 
জকাতিা জদার্ জিই। ঘুনর্টা একটু জোতর জেতে নেতযনেে, এই যা। 
  
নেো ভাবে-জমতয েুনর। োরপর জশতর্ িরহেযা। 
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েুই প্রনেনদি ঐ োকরতদর জকনবতি খাবার নিতয যানব। জেতেনটতক বরং বুনঝতয নদস জয 
জোকটা জোতক জদতখ জফতেতে। নকন্তু োতক বা আমাতক জদতখনি। দতের আর কাতরা মুখ 
যনদ ও িা নেতি রাতখ োতেই আমাতদর মঙ্গে। কোটা জেতেনট নিিযই জমতি জিতব। 
এতে আমরা আতরা নদি দুতযক সময হাতে পাব। 
  
নরফ ঘা়ে জিত়ে সম্মনে োনিতয বেে, নকন্তু জশর্ পযেন্ত বযাপারটা সামোতিা যাতব বতে 
মতি হয িা, জোকটা জয সনেযই আমার হাতে খুি হতযতে। 
  
নেো বেে, জভতব জদখতে হতব। জদার্টা জেতেনটর ঘাত়ে োনপতয জদওযা জযতে পাতর। 
পুনেশ ওতক জেতি নকন্তু আমাতদর জেতি িা। 
  
নরফ জখাঁনকতয উঠে, হতযতে, জেতপ যা। োকরটা কখি জটতসতে ো ওরা বার কতর জিতব। 
জোকটা মরবার পতিতরা ঘণ্টা পতর জমা এখাতি জপৌঁতেতে। পুনেশ অে জবাকা িয। 
  
জভতব জদনখ–নরফ-জমতযটার সতঙ্গ েুই ঝাতমো বািাস িা। 
  
নরফ নহংে ভাতব বেে, জমতযটাতক আনম শাতযস্তা করব। জকাতিা শােী আমার সতঙ্গ 
ওভাতব কো বতে জরহাই পায িা। েুই এর মতিয িাক েোতে আনসসিা। ওতক আনম 
ভােভাতবই শাতযস্তা করব। 
  
উতঠ দাাঁন়েতয নেো বেে, ওর োতয হাে নদতে নবপতদ প়েনব। আমাতদর অবস্থাটা 
একবার জভতব দযাখ। ইনেমতিযই আমরা যতেষ্ট নবপতদ পত়েনে। এর ওপর েুই যনদ 
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জমতযটাতক নিতয ঝাতমো কনরস জরহাই পাবার উপায োকতব িা। জমতযটার কো ভুতে 
যা। কী আতে জমতযটার মতিয? জেহারাও জো আহামনর নকেু িয।–েুই োকরটার কো কী 
বেনব নঠক কতর জি। আনম এখাি জেতক পুতরা দশ হাোর ডোর নিতয জবতরাতে োই, 
এবং জস টাকা খরেও করতে োই। বতে নেো জভেতর েতে জেে। 
  
জশাবার ঘতর নভক্টর ও কযারী পাশাপানশ শুতয নেে। কযারী োইনেে স্বামীর যোসম্ভব 
কাোকানে োকতে, োতদর নবোিার পাতশ ঘুমন্ত জখাকা শুদ্ধ জোট খাটটা রতযতে। 
  
দুেতির একেিও ঘুতমাতে পারতে িা। কযারী বেে, েুনম এ কাে কতরা িা নভক। েুনম 
কখিও ঐ জোকটার দাোে নহতসতব কাে করতে পাতরা িা। েুনম নক বুঝতে পারে িা 
কোটা? 
  
অস্বনস্তর সতঙ্গ নভক্টর বেে, ভযাি ওযাইনেতদর নিতয আমার একটুও মাোবযো জিই। 
আমাতদর নিতেতদর নিরাপোর েতিযই আমায এ কাে করতে হতব। জোকটা আমাতক 
নমতেয ভয জদখাতে িা। কযারী–আমার নকন্তু মতি হতে নড-েং মারা পত়েতে। 
  
িা, িা। কী বেে েুনম? 
  
মারা িা প়েতেও সাংঘানেক আঘাে জপতযতে োতে সতন্দহ জিই। ওর জকনবতি রি 
েতমনেে। গুোটার হাতে সনেয জোর আতে। নিতের ক্ষতে হাে বুনেতয, যনদ এেটা 
জোতর নড-েংতক জমতর োতক 
  
েুপ কতরা নভক। 
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এ জোকগুতো পাকা অপরািী। জমাটা জোকটাতক আনম নেনি িা, োর ঐ জোকরা গুোটার 
জেতয নকেু কম শযোি িয। ওর কোমে িা েেতে জোমার বা জখাকার োতয হাে 
েুেতেও নিিা করতব িা। সুেরাং ওর কাে আমায কতর নদতেই হতব। 
  
কযারী বেে, নকন্তু নভক্ ঐ জোকগুতোর কাতে আমাতক একো জফতে েুনম েতে যাতব? 
  
এরা ঝাতমো বািাবার জেষ্টা করতব িা। এরা শুিু টাকা োয। জোমাতদর জকাি ক্ষনে 
করতব িা–এ নবর্তয আনম নিনিন্ত। 
  
আনম জমাতটই অে নিনিন্ত হতে পারনে িা। েুনম নক সনেযই কাে আমাতক জফতে েতে 
যাতব? 
  
কযারী, জোমার মাোয যনদ অিয জকাতিা মেেব িা এতস োতক, োহতে এ কাে করা 
ো়ো আমার েনে জিই। 
  
মেেব? োর মাতি? 
  
োর মাতি, এ ো়ো অিয নকেু করার মেেব। 
  
আনম জো বারবার বেনে, েুনম আমার আর জখাকার কাতে োতকা। 
  
অেোৎ ঐ জোকটা যা করতব বতে শাসাতে, োই করতে জদব? 
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জকাতিা মীমাংসায জপৌঁোতিা জেে িা। এ নিতয অতিকবার একই বযাপার হে। নভক্টর 
বুঝতে পারতেও, জয কযারী এই ডাকােতদর মতিয একা োকতে ভয পাতে, এো়ো জো 
উপায জিই। 
  
আমায জযতেই হতব, ডানেেং। 
  
নভক্টতরর আতরা কাতে সতর এতস কযারী জোখ বুেে। 
  
জমা জেতেনট েেুেে জেস্টরুতম আরামদাযক শযযায শুতযনেে। জস অতিকনদি এে আরাতম 
জশায নি। নকন্তু োর মার কো মতি পত়ে অস্বনস্ত োেতে। দু-হপ্তা োর সতঙ্গ জদখা হযনি। 
সযাি িািনসসতকা ো়োর পর আর জকাতিা খবরও পাযনি। মাতযর অবস্থা খারাপ জেতিও 
আ়োই োখ ডোর হাতে আসতব জভতব আর নবে নেম োতক কো নদতযতেি। নেনি 
কখতিা কোর জখোপ কতরি িা। মতি মতি জমা ভাবে, অেগুতো টাকা হাতে জপতে জস 
মাতক নঠক সানরতয েুেতে পারতব। 
  
টাকাটা নকন্তু এখতিা হাতে আতসনি। জসই জমাটর সাইতকেওযাো পুনেশটা োতক 
দুনিন্তায · জফতেতে। আবার নরফ জেিতক নিতযও দুনিন্তা-জেতেটা অনে বদ। জযভাতব 
ভযাি ওযাইনের জমতযটার নদতক োকানেে, জমার জমাতটই ভাে োতেনি। বুঝতে পারনেে 
জয, এ দুেিতক নিতয মুশনকে বািতব। নরতফর কাতে আবার ডারমতটর নরভেবারটা 
রতযতে। নরতফর মে এক কাঠ জোাঁযাতরর হাতে নরভেবার োকাটা জমাতটই নিরাপদ িয। 
  
জেেডা জমার পাতশর ঘতর শুতয আতে। োর জোতখও ঘুম জিই। জস ভাবনেে, োর বাবা 
এখি নক করতেি। জঘা়োর নডম করতেি মতি মতি বেে। টাকাটা জয ভদ্রতোক েটপট 
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নমনটতয জদতবি জস নবর্তয নিনিন্ত। সবনকেু এে ো়োোন়ে জশর্ হতয যাতব জভতব োর 
আপতশাস হনেে, কারণ জস বযাপারটা রীনেমে উপতভাে করতে, ঐ জমতযটা যখি 
োগুযার োন়ের জভের অযানসড জে করে সতঙ্গ সতঙ্গ পুতরা োযোটার োম়ো কুাঁকত়ে 
খতস প়েে। জস সনেযই খুব ভয জপতযনেে। োরপর যখি ভয জকতট জেে েখি জেতকই 
োর সমস্ত ঘটিাটা খুব মোর বতে মতি হতে। জস আরাতমই আতে। এ ঘরটা জবশ 
েমৎকার। আবার ঐ সাংঘানেক জেহারার জেতেনটর সতঙ্গ জদখা হে। জেতেনটর কো মতি 
প়েতেই জেেডার শরীর উষ্ণ হতয উঠে। জেফ একটা োতিাযার–নকন্তু দারুণ 
োতিাযার! 
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৭-৮. ইরেতেযাতর দাাঁতের ফাাঁতক 
০৭. 
  
একটা ইনেতেযাতর দাাঁতের ফাাঁতক একটা নসোর নিতয েযামার বতস নেতেি। জমা জেতেনট 
োর জপেতি দাাঁন়েতয। োাঁর সামতি আতরকনট ইনেতেযাতর নভক্টর ডারমট বতস আতে। 
  
েযাতরতের দরো জখাো; নভক্টর োিাোর জভের নদতয জদখতে পানেে। নরফ নভক্টতরর 
কযানডোক োন়ে নিতয পত়েতে। স্পনকেং প্লােদুতটা োোতিা হতয জেতে। এখি জস 
োন়েটার িম্বর জপ্লট সনরতয েযামাতরর আিা ভুতযা িম্বর জপ্লটটা োোতে। 
  
িটা বাতে। েযামার বেতেি, এোতরাটা িাোদ আপনি ভযাি ওযাইনের বান়ে জপৌঁেতবি। 
ভদ্রতোকতক বুনঝতয শুনিতয রােী করাতেই হতব। বুতঝতেি? 
  
নভক্টর বেে, বুতঝনে। 
  
ভযাি ওযাইনে আপিার পনরেয োিতে জেষ্টা করতবি। যনদ নেনি োিতে পাতরি এবং 
এখাতি িাওযা কতরি, োহতে নকন্তু অনে েঘিয বযাপার হতব। এই জেি ভাইতবাি দুেি 
আত্মসমপেণ করতে োতি িা। আর োরা আপিার জেতে, জবৌ এবং ভযাি ওযাইনের 
জমতযতক জশর্ করতব। োরপর শরীতরর জশর্ রিনবনু্দ পযেন্ত পুনেতশর সতঙ্গ ে়োই কতর 
যাতব। 
  
নভক্টর েুপ কতর শুিনেে। 
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সুেরাং ভযাি ওযাইনের কাে জেতক জেকগুতো আদায করবার দানযত্ব সমূ্পণে আপিার 
ওপর। জেক কটা নিতয আপনি সযাি বািানডতিা েতে যাতবি। জসখাতি জেস িযাশিাে 
বযাতি প্রেম জেকটা ভাোতবি। জসখাি জেতক েস্ এতঞ্জেতস নেতয মাতেেন্ট নফতডনেনটতে 
নিেীয জেকটা ভাোতবি। রােটা জসখাতি মাউন্ট জেতসন্ট জহাতটতে োকতবি। জসখাতি 
েযাক হাওযাডে িাতম একটা ঘর নরোভে কতর জরতখনে। রাে এোতরাটায আপিাতক জফাি 
করব। যনদ সবনকেু নঠক োতক, আপনি এই নেস্ট অিুযাযী উপকূেবেেী শহরগুনে জেতক 
এতক এতক সবকটা জেক ভানেতয জিতবি। সব জশতর্ সযাি িািনসসতকা শহতর 
আসতবি। জরাে আমেস জহাতটতে আনম োকব। টাকাটা আমার হাতে েুতে নদতেই 
আপিার েুনট। আপনি েখি এ বান়েতে আসতে পাতরি। োর আতেই আমরা নমস 
ওযাইনেতক জেত়ে জদব এবং আমার জোকেি সতর যাতব। োরপর জযি আপনি কাউতক 
নকেু বেবার বা শযোনি করবার জেষ্টা করতবি িা। সবনকেু ভুতে যাতবি। োোনক 
করতে ভাবতবি িা পুনেশ আপিাতক রক্ষা করতে পারতব। একনদি িা একনদি আমার 
দতের একেি আপিার বান়ে নেতয সপনরবাতর জশর্ কতর জদতব। বুঝতে জপতরতেি? 
  
হযাাঁ, জপতরনে। 
  
জবশ োহতে এই পযেন্তই–পতর বেতবি িা জয আপিাতক সাবিাি করা হযনি, োন়ে 
তেরী, এবার রওিা জহাি। 
  
আমার স্ত্রী একো োকতে ভয পাতে। আপনি এবং আনম যখি এখাতি োকব িা, েখি 
জয োর জকাতিা নবপদ হতব িা, োর েযারান্টী নক? 
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বনু্ধবর, আপিার দুনিন্তার জকাতিা কারণ জিই। আমার সহকারী জমা, এখাতি োকতব। 
জেিরা একটু েংেী আতে। নকন্তু আমার বনু্ধ ওতদর শাসতি রাখতে পারতব। যেক্ষণ 
আপনি আমার নিতদেশ অিুযাযী েেতবি েেক্ষণ জকাতিা রকম নবপতদর আশিা জিই। 
  
নভক্টর কযারীর কাতে নবদায নিতে ভয পানেে। নকন্তু জশাবার ঘতর ঢুতক জদখেকযারী 
নিতেতক সামতে নিতযতে। 
  
দুহাতে নভক্টতরর েো েন়েতয িতর জস বেে, নঠক আতে নভক, আমার আর ভয করতে 
িা। দুনিন্তা কতরা িা। আনম নঠক োকব। 
  
নভক্টর োতক আদর কতর বেে, যে ো়োোন়ে সম্ভব আনম নফতর আসব। সব নকেু নঠক 
হতয যাতব। এই কনদতির জরামাতঞ্চর কো সারােীবি িতর েল্প করব। 
  
েযামার এতস বেতেি, আপনি তেরী নমঃ–ডারমট? 
  
জেতেতক ও কযারীতক েুমু জখতয কযারীর নদতক এক দীঘে নিনব়ে দৃনষ্ট জফতে বযাে নিতয 
জবনরতয প়েে ডারমট। 
  
জেতেতক জকাতে নিতয কযারী নবোিায বসে। োর বুক ভতয ঠাো হতয আসতে। জেতেতক 
জোতর বুতক জেতপ িরে। 
  
অযাতরা জহড জেক পযেন্ত জয রােপে েতে জেতে, জসটা িতর অতিকদূর পযেন্ত েযামার 
নভক্টতরর োন়ের জপেতি জপেতি এতেি। োরপর কতযকবার হণে বানেতয হাে জিত়ে 
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পাতশর একটা রাস্তা িতর নিতের জহাতটতের নদতক জেতেি। জমা়ে ঘুনরতয নভক্টর ভযাি 
ওযাইনের এতস্টতটর নদতক এনেতয েেে। 
  
দশ নমনিট পতর জস নবদুযৎবাহী জোহার জেটটার সামতি এতস োমে। োন়ে জেতক জিতম 
জটনেতফাতির নরনসভার েুেতেই সা়ো পাওযা জেে। 
  
নভক্টর বেে, নমঃ ভযাি ওযাইনের সতঙ্গ কো বেতে োই। নেনি োতিি জয আনম 
আসতবা। নমস ভযাি ওযাইনের সংোন্ত বযাপার। 
  
জসাো জভেতর েতে আসুি খুতে যাতে জেট। োন়েতে উতঠ নকেুক্ষতণর মতিযই প্রাসাতদর 
সদর দরোয জপৌঁতে জেে। 
  
নসাঁন়ের জো়োয জমনরে অযািেুে নেে। অযািেুে নভক্টতরর মে সম্ভ্রান্ত জেহারার 
একেিতক জদতখ েমতক জেে। শুিুেমকিয, নবিযও, কারণ োর মতি হনেে জকাোও 
জযি এই ভদ্রতোকতক জদতখতে। 
  
নভক্টর বেে, নমঃ ভযাি ওযাইনের সতঙ্গ আমার দরকার আতে। 
  
এনদতক আসুি। বতে োতক দুতটা ঘর জপনরতয একটা েকেতক উতঠাতি নিতয জেে। 
জসখাতি ভাি ওযাইনে নেতেি। 
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নভক্টর উতঠাতি ঢুকতেই ভযাি ওযাইনে ঘুতর দাাঁন়েতয োর নদতক োকাতেি। ইনঙ্গতে 
অযািেুেতক েতে জযতে বতে নেনি জোট জটনবেটার নদতক নেতয একটা নসোর েুতে 
িনরতয োরপর বেতেি, বেুি এবার। আপনি জক, এবং কী োি? 
  
শান্তেোয নভক্টর বেে, নমঃ ভযাি ওযাইনে, আপিার এবং আমার সামতি আে একই 
সংকট। দুেতিরই নপ্রযেতির প্রাণ-নবপন্ন। আপিার জমতযতক যারা অপহরণ কতরতে, 
োতদরই হাতে বন্দী রতযতে আমার স্ত্রী এবং নশশুপুি। আপিার জমতযর জেতয োতদর 
দুেতির নিরাপো আপােেঃ আমার কাতে জবশী গুরুত্বপূণে। 
  
জবশ নকেুক্ষণ নভক্টরতক পযেতবক্ষণ কতর ভযাি ওযাইনে একটা জবতের জেযার জদনখতয 
বেতেি, বসুি–আপনি বতে যাি, আনম শুিনে। 
  
নভক্টর বসতে বসতে বেে, এই জোকগুতো আমাতক নিবোনেে কতরতে আপিার কাে 
জেতক েনিশ োখ ডোর আদায করবার েিয। েেকাে োরা আপিার জমতযশুদ্ধ আমার 
বান়ে এতস দখে কতর জিয। আনম যনদ আপিার কাে জেতক টাকা আদায কতর নদতে িা 
পানর, োহতে ওরা আপিার জমতয ও আমার জবৌ-জেতেতক খুি করতব। এটা নমতেয 
শাসানি িয। আনম ওতদর জদতখনে। ওতদর মতিয একনট গুো জোকরা আতে যার কাতে 
জয জকাতিা নিষু্ঠর কাে জিহাৎ জেতেতখো। আমার িারণা, ইনেমতিযই জস আমার 
োকরতক খুি কতরতে। 
  
আপিার বান়ে জকাোয? 
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আমায সেকে করা হতযতে জয বান়ের নঠকািা জযি আপিার হাতে িা পত়ে। জকাতিানকেুই 
আপিাতক োিাতিা েেতব িা। আনম জকবে আপিাতক োিাতে পানর জয, যনদ আপিার 
জমতযতক সুস্থ শরীতর জফরৎ পাবার ইতে োতক, োহতে আমার হাতে োর োখ ডোতরর 
দশটা জেক নদতে হতব। 
  
 ভযাি ওযাইনে িাকমুখ নদতয অেে নসোতরতটর জিাাঁযা জবর কতর বেতেি, আশা কনর 
বুঝতে পারতেি জয, এর ফতে আপনি নিতেও এক েরম অপরাতির অংশীদার হতয 
প়েতেি। সবনকেু েুতক জেতে যখি পুনেশ রঙ্গমতঞ্চ িামতব, েখি হযতো আপিাতকই 
েযাস জেম্বাতর ঢুকতে হতব। 
  
বযাপারটা েুতক যাবার পর আমায যনদ প্রশান্ত মহাসােতরর মাঝখাতিও জফতে জদওযা হয, 
োতেও আমার নকেু এতস যায িা। এই মুহূতেে স্ত্রী-পুতির নিরাপোর জেতয জকাি নকেুই 
আমার কাতে ব়ে িয। 
  
নভক্টতরর মুতখর দেদতে ক্ষেটার নদতক োনকতয ভযাি ওযাইনে বেতেি, এটা কী কতর 
হে? 
  
ঐ জয জোকরা গুোটা জমতরতে। ডািহাতের মুতঠায একটা সাইতকতের জেি েন়েতয ঘুনর্ 
োোয–এতকবাতর জমাক্ষম জোট োতে। 
  
নভক্টর বতে েেে, এই গুোনট আমার বাচ্চার, স্ত্রীর বা আপিার জমতযর মুতখ ঐরকম ঘুনর্ 
বসাতে এেটুকু নিিা করতব িা। আপিার জো অতিক টাকা। ওতদর দাবী িা হয নমনটতয 
নদি। োর োখ ডোতরর দশটা জেক। আপিার অহনমকা ো়ো অিযনকেু এতে কু্ষণ্ণ হতব 
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বতে জো মতি হয িা। সুেরাংইেস্তেঃ করতবি িা। এইরকম একটা ঘুনর্ যনদ আপিার 
জমতযর মুতখ োতে োহতে আর োর মুতখর নকেু অবনশষ্ট োকতবিা। আনম িাপ্পা 
নদনেিা,নমঃ ভযাি ওযাইনে, আনম আপিাতক িে সেযটুকু োনিতয নদনে। 
  
জটনবতের ওপর বনেষ্ঠ দুহাে জরতখ ভযাি ওযাইনে বেতেি, টাকা নদতেই আমার জমতযতক 
জফরে পাব োর নস্থরো নক? 
  
জকাতিা নস্থরো জিই। আনম নিতেও োনি িা বান়ে নফতর আমার জেতে জবৌতক েীনবে 
জদখব নকিা। নকন্তু এো়ো জকাতিা উপাযও জিই। টাকাটা নদতে হযে বা আপিার 
জমতযতক জফরৎ জপতেও পাতরি, এই পযেন্ত। 
  
আনম নকেু বুঝতে পারনে িা। টাকা আনম নদতে পানর নকন্তু োর বদতে জয কী পাব, ো 
োিা জিই। আপনি আমার জমতযতক জদতখতেি? জস ভাে আতে? 
  
হা, আনম োতক জদতখনে। মতি হয, এখি পযেন্ত জস ভােই আতে। 
  
যারা ওতক েুনর কতরতে োতদর কো বেুি। ওতদর দতে কেি আতে? 
  
আমার একমাি কাে হে আপিাতক মুনিপণ নমনটতয নদতে রােী করাতিা। আমাতক 
সেকে কতর জদওযা হতযতে। জকাতিা খবর জযি িা জবতরায। আপনি জকবে নস্থর করুি, 
টাকাটা জদতবি, িা জমতযতক ওই জোকগুতোর কোয জরতখ জদতবি। বযস। 
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ভযাি ওযাইনে েীি অিুসনন্ধৎসু দৃনষ্টতে োনকতয উতঠ দাাঁ়োতেি, একটু বসুি, টাকার 
বযবস্থা করনে। 
  
নেনি দ্রুেপতদ উতঠাি জপনরতয প়েবার ঘতর ঢুকতেি। জসখাতি অযািেুে অতপক্ষা 
করনেে। 
  
নেনি নিতদেশ নদতেই অযািেুে জফাি েুতে নিে। কযানেতফানিেযা অযাে মাতেেন্ট বযাতির 
মযাতিোতরর সতঙ্গ কো বেে জস। মযাতিোর রীনেমে েমতক জেতেও োিাতেি জয, এক 
ঘণ্টার মতিযই জেক তেরী হতয যাতব। 
  
অযািেুে নরনসভার জরতখ ভযাি ওযাইনেতক বেতেি, এ জোকটা ডাকােতদর জকউ িয। 
ও জোকগুতো এতক এতেন্ট নহতসতব বযবহার করতে েমৎকার মেেব। এ জোকটার জবৌ 
ও একটা বাচ্চা জেতে আতে। ডাকােগুতো জেেডাতক েুঠ কতর ওর বান়েতে আড্ডা 
জেতরতে। টাকা আদাতযর ভার পত়েতে এর ওপতর, যনদ এ জবোে কতর ওর জোটা 
পনরবার সাফ কতর জদতব। 
  
এ ভদ্রতোকতক আনম আতে জকাোয জযি জদতখনে। জবশ িামকরা জকউ একেি হতব। 
খুব সম্ভবেঃ নেতযটার োইতির। 
  
জোকগুতো এতক প্রেুর মার নদতযতে। মুতখর কাটাটা েক্ষয কতরে? ডাকােগুতো জিহাে 
সহে পাি িয। এতক েুনম এর আতে জকাোও জদতখে? 
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নঠক মতি প়েতে িা। েতব জদতখনে নিনিন্ত। ভদ্রতোকতক নিতয কী জযি খবর 
জবনরতযনেে। 
  
খুব কাতের খবর নদতে িা? মতি করবার জেষ্টা কতরা। আনম োিতে োই, জোকনট জক? 
  
অযািেুে নেন্তা করতে োেে জকাোয জদতখতে জোকনটতক। নেতযটার মাতি জোকনট নক 
অনভতিো? জস িৃনে হােত়ে েেে আর ভযাি ওযাইনে নভক্টতরর কাতে নফতর জেতেি। 
  
. 
  
জমা-জক জযি ফুটন্ত ক়োইতয জফতে জদওযা হতযতে। জস িা পারতে আরাম কতর বসতে, 
িা পারতে নেন্তা করতে। মা,তকমি আতেি? ইতে করনেে, নরনসভার েুতে হাসপাোতে 
জফাি কতর োতি নকন্তু নবপতদর সম্ভাবিা। হযতো ভযাি ওযাইনে পুনেতশ খবর 
নদতযতেি। পুনেশ হযে সব । োইতি আন়ে জপতে আতে। পুনেশ যনদ িষ্টিীত়ের খবর 
জেতি যায োহতে োর আ়োই োখ ডোতরর স্বপ্ন বনু্দতকর গুনেতে উত়ে যাতব। 
  
নকন্তু মাতযর খবর োিতেই হতব। 
  
জশাবার ঘতর জেেডা কযারী আর বাচ্চাটা। োতদর টুকতরা টুকতরা কো কাতি আসতে। 
জেি ভাইতবাি দুেি জরােুতর ো এনেতয শুতয আতে, জকাকাতকাো খাতে আর েনবর 
বইতযর পাো ওল্টাতে। েযামার োতক আতদশ নদতয জেতেি এ বান়ে জেত়ে এক 
পািাি়েতে। নকন্তু হাসপাোতে জফাি কতর মাতযর খবর োিা একান্ত প্রতযােি। 
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সবতেতয কাতের বুে হতো জবাস্ট েীতক কুন়ে মাইে দূতর। যনদ জস জোতর োন়ে োোয 
ঘণ্টা খাতিতকর মতিয নফরতে পারতব। একঘণ্টায কী আর ঘটতব? 
  
মা বান়ে জেতক জবনরতয জেি ভাইতবাতির নদতক এনেতয আসতে োরা মুখ েুতে োকাে। 
  
জমা বেে, আমার একটা কাে আতে। নকেুক্ষতণর মতিযই নফতর আসব। জোমরা নঠকমে 
পাহারা দাও, জোেমাে বানিও িা। জকবে িের জরতখা জমতয দুেি জযি িা পাোয। 
একঘণ্টার জবশী জদরী হতব িা। 
  
নরফ বেে, নিিয। নফতর এতস জদখতব আমরা এখাতিই বতস আনে। যাবার আর োযো 
জকাোয? 
  
এখাতিই োতকা জোমরা। আনম জকাতিারকম েেতোে োই িা। 
  
নরফ বেে, েেতোে আবার কী হতব? আমার জো জবশ মোই োেতে, েুনম জবনরতয 
পত়ো। আমরা সব নঠকঠাক রাখব। 
  
সহসা জমা একটু ইেস্তেঃ করে নরতফর জোতখ নবদ্রুতপর োযা জদতখ। নকন্তু ভাইতবাতি 
আবার েনবর বইতয নিমে হতে জমা আর নিিা িা কতর েযাতরতে নেতয নেংকি োন়েটায 
জেতপ রওিা হে। 
  
োন়ে নমনেতয জযতেই নরফ আ়েতমা়ো জভতঙ্গ উতঠ দাাঁ়োে। 
  
নেো সনন্ধগ্ধ জোতখ বেে, জকাি েুতোয যানেস? 
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জেতপ যা। একটু পা জখনেতয আনস। জকাোয যানে িা যানে োতে জোর দরকার নক? 
  
খুব হতযতে নরফ, বতস প়ে। জোর আসে মেেব আমার োিা আতে। ও কাে কনরস 
িা। কতযকনদতির মতিয আমরা দশ হাোর ডোর পাব। সবনকেু ভেুে কতর নদস িা। 
  
েুই একটা জবাকা। বুঝতে পারনেস িা জয কােটা ইনেমতিযই ভেুে হতয জেতে। এই 
ফাাঁতক একটু মো েুঠতে পারতে ক্ষনে নক? েুই েুপ কতর বতস োক। নিেীয বার বেব 
িা আনম। 
  
জমতযটার োতয হাে নদস জি। 
  
জেতপ যা বতে বান়ের নদতক জেে। 
  
জেেডা বাচ্চাতদর দুেতক্ষ জদখতে পাতর িা। োর মতে, বাচ্চাতদর একনদক জেতক 
জবতোয আওযাে, আর অিযনদতক েরে পদােে। বাচ্চারা হে একোতের জোট 
োতিাযার, যারা জোতকতদর কাতে সবেদা জবনশ মতিাতযাে আকর্েণ করতে পাতর। যনদও 
জেেডা হে পৃনেবীর সবতেতয পযসাওযাো জমতযতদর অিযেম। োর িাতর কাতে একটা 
নশশু জদখতে সবাই জযি োর উপনস্থনের কো ভুতে যায। এেিয বাচ্চাতদর ওপর োর 
ভীর্ণ রাে। 
  
আপােেঃ জস ইনেতেযাতর বতস বযাোর মুখ কতর, কযারীর জখাকার োনেযা বদতে 
জদওযা জদখনেে। নবেৃষ্ণায োর িাক কুাঁেতক জেে। এই বাচ্চাগুতো এক অখাদয বযাপার। 
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নভক্টর ডারমতটর বান়েতে োকতে জপতয োর রীনেমে জরামাঞ্চ হনেে। ভদ্রতোতকর 
প্রনেনট িাটক জস জদতখতে। এে জোক োকতে জশর্ পযেন্ত সুনবখযাে নভক্টর ডারমটতকই 
জয োর মুনিপণ আিতে েুটতে হে, এ বযাপারটা োর ভীর্ণ জরামানন্টক বতে মতি 
হনেে। বান়ে নফতর এই নিতয জস কে োেই িা মারতে পারতব। 
  
োর কযারীতক পেন্দ হতযনেে। এমি সুন্দরী জমতযতক এইরকম এক জমাটা-জসাটা 
নবদঘুাঁতট বাচ্চাতক নিতয মাোমানে করতে জদতখ োর করুণা হনেে। জস োইনেে আরাম 
কতর বতস কযারীর সতঙ্গ সােতপার্াক নিতয আতোেিা করতব। োর নবশ্বাস, কযারী নিিয 
োমাকাপ়ে সম্পতকে অতিক নকেু োতি। যাই জহাক, জশর্ পযেন্ত কযারী বাচ্চাটাতক খাতট 
শুইতয, কতযকটা জখেিা ঝুনেতয নদে। জেেডা জযি হাাঁফ জেত়ে বাাঁেে। 
  
কযারী বেে, বযস, এবার নকেুক্ষতণর েিয নিনিন্ত। এবার ঘরটা গুনেতয নিতে হতব। িা 
নক, েুনমই ঘরটা সাোতব আর আনম নেতয রান্নার জযাো়ে করব? 
  
জেেডা জযি নিতের কািতক নবশ্বাস করতে পারতে িা। বেে, আনম গুনেতয জিব? োর 
মাতি? 
  
ো ঘরতদার জো একটু গুনেতয রাখতেই হয। আনম রান্না করতে যানে, োই বেনেোম 
েুনম েেক্ষণ জশাবার ঘর দুতটা গুনেতয জফে। ওরা দুেি জো আর আমাতদর কাতে 
সাহাযয করতে আসতে িা! 
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জেেডা রাতের সতঙ্গ বেে, আনমও জকাতিা নকেু করতে পারব িা। আনম নক জোমার 
োকর িানক? দু-এক নদতির মতিয আমার বাবা টাকা নমনটতয জদতব, আর আনম বান়ে 
নফতর যাতবা। এখািকার ঘর জদাতরর নক হে োতে আমার বতয জেে। 
  
জকি, জোমার আপনে োকতে আনম সব নকেু কতর নিনে। খাবার জখতে আশাকনর 
জোমার আপনে জিই? 
  
খাবার খাতবা তবনক। একতশা বার খাতবা। 
  
নঠক আতে। েুনম যনদ েুপোপ বতস োকতে োও, োই োতকা। আনমই সব জসতর নিনে। 
  
আমার দায পত়েতে োকরািীর কাে করতে। বতে োিাো নদতয বাইতরর নদতক োনকতয 
বতস রইে। 
  
জসই মুহূতেে সশতব্দ দরো খুতে নরফ জভেতর ঢুকে। 
  
স্তনম্ভে–নবিতয কযারী ও জেেডা োনকতয। নরতফর ক্ষেনেতহ্ন ভরা মুখ ঘাতম েকেক 
করতে। কযারী োর োতযর েতন্ধ দুপা নপনেতয জেে। নরফ জেেডার নদতক একদৃতষ্ট 
োনকতয আতে। জেেডা জযি জেযাতরর মতিয েতম জেতে। 
  
নরফ হােোনি নদতয বেে। েতে এতসা সনখ, েতো, জোমাতে আমাতে একটু হুতিা়ে করা 
যাক। উতঠ পত়ো। 
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কযারী জেেডার সামতি দাাঁন়েতয।তবনরতয যাও এখাি জেতক। ওর োতয েুনম হাে 
জদতবিা। 
  
নরফ কুৎনসে ভাতব বেে, সতর যাও সামতি জেতক,িইতে জোমাতক নদতযই নকন্তু শুরু 
করব। 
  
 কযারী িা িত়ে বেে, জবনরতয যাও। 
  
সতোতর নরতফর বাাঁহাে এতস আঘাে করে কযারীর মুতখর বাাঁ পাতশ। মতি হে জযি এক 
েীি হাওযার ঝাাঁপটা োতক নেটতক খাতটর উপর জফেে। মাো নঝমনঝম করে,জ্ঞাি জিই 
বেতেই েতে। জস জসখাতিই পত়ে রইে। 
  
জস অস্পষ্টভাতব শুিতে জপে জেেডা েীৎকার করতে। অতেেি অবস্থায ওঠবার জেষ্টা 
করতে করতে জদখে জেেডা নরতফর সতঙ্গ ে়োই করতে। নকন্তু নরতফর আসুনরক শনি 
োতক জটতি েুতে টািতে টািতে ঘতরর বাইতর নিতয জেে। জেেডার আেে েীৎকার সারা 
বান়েতে প্রনেধ্বনি েুেে। নরফ োতক জটতি নিতয জেে জয ঘরটায, জেেডা আতের নদি 
শুতযনেে। োতক নবোিার ওপর েুাঁত়ে জফতে জভের জেতক দরোয নেটনকনি েুতে নদে। 
  
নিিে হতয নেো বতস রইে। েীি নেৎকার জভতস আসতে নকন্তু একটুও ি়েে িা জস। 
োর মুখ পােতরর মে কনঠি হতযতে। 
  
নকেুক্ষণ পতর েীৎকার জেতম জেে। 
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. 
  
জটনেতফাি বুতে দাাঁন়েতয জমা জেতেনট জদখতে জপে দুনট জমতয আাঁটসাাঁট েীিস পতর, 
টুতের ওপর বতস জকাকাতকাো খাতে। কদমোট েুেওযাো একনট জেতে োতদর নদতক 
ঝুাঁতক পত়ে কো বেনেে। োর হাতেও স্ট্র শুদ্ধ একটা জকাকাতকাোর জবােে। 
  
কপাতের ঘাম মুেে জমা। আর কেক্ষণ দাাঁন়েতয োকতে হতব। োইতির ওপার জেতক মৃদু 
গুঞ্জি আর টুকতরা টুকতরা কো জভতস আসতে। ওরা োতক িতর োকতে বতেতে। একনট 
জমতয টুে জেতক জিতম োতির বাতক্সর মতিয একনট মুদ্রা জফতে নদতেই েীি েটুে বােিা 
আরম্ভ হে। জমতযনট োর নশশুসুেভ নিেম্ব যুেে দুনেতয িাে শুরু করে। 
  
একটা েো জশািা জেে। নমঃ জেতেনট! আনম িাসে হানডেনস্ট বেনে। আনম দুঃনখে। 
আপিার মা েেরাতি পরতোক েমি কতরতেি। 
  
োতির আওযাে জমার কাতি নবাঁিনেে, ভদ্রমনহো জয কী বেতেি ো জযি জস বুঝতে 
পারতে িা। জমা সতোতর নরনসভার জেতপ িরে। নিিয ভুে শুতিতে জস–োর মা-মাতি 
মারা জেতে। 
  
কী বেতেি আপনি? একটু িরুি। বুতের দরো খুতে েীৎকার কতর উঠে। বন্ধ কতরা ঐ 
হেো়ো বােিাটা। 
  
জমতযনট িাে বন্ধ কতর োর নদতক োকাে। োরপর আবার িােতে শুরু করে। জমার 
নদতক জকামর দুনেতয আর দুহাতে েুন়ে নদতয। 
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জমা েীি হোশায দরো বন্ধ কতর আমার মা, জকমি আতেি? 
  
 বেোম জো। নেনি শানন্ততে পরতোক েমি 
  
মাতি মারা জেতে। 
  
হযাাঁ, হযাাঁ, নিিযই। েে রাতি উনি মারা জেতেি। 
  
জমা আতস্ত আতস্ত নরনসভার িানমতয জরতখ ভাবে আ়োই োখ ডোতর োর আর জকাতিা 
প্রতযােি জিই। আে জস নিঃসঙ্গ। নক করতব টাকা নদতয? মা যখি আর জবাঁতে জিই– 
  
জমা িীতর িীতর কনফ হাউস জেতক জবনরতয এতো। োন়ের জভের নেতয বসে। িষ্টিীত়ে 
নফতর যাতব? যনদ নকেু জোেমাে বাতি? েযামাতরর বতযস হতযতে? যনদ আে োাঁর প্লযাি 
জফাঁতস যায? জেতের জসই ভযংকর কো মতি প়েে। কী হতব আ়োই োখ ডোর জপতয? 
নকন্তু মতি প়েে জোট্ট জরতস্তারাাঁ আর দাসতত্বর কো। জস েীবতি যাওযা েতে িা। টাকাটা 
জপতে, বান়ে, ভদ্র েীবি যাপি, বানক েীবিটার েিয সনঙ্গিী হতে পাতর। োো়ো 
োমযাতরর সতঙ্গ নবশ্বাসঘােকো করা খুব খারাপ হতব। িা–নফতর জযতেই হতব। 
  
জমা একটা োন়ে নিতয নফতর েেে িষ্টিীত়ের নদতক। 
  
. 
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মতি প়েে িা এখিও জোকটাতক জকাোয জদতখে? ভযাি ওযাইনে প্রশ্ন করতেি। নভক্টর 
ডারমটতক োর কযানডোক োন়েতে উঠতে জদতখনেতেি নেনি। নভক্টর কযানেতফানিেযা 
অযাে মাতেেন্ট বযাংতক যাতে, জেক জিবার েিয। 
  
অযািেুে বেে; জোকনট নেতযটাতরর সতঙ্গ েন়েে। 
  
–িম্বর নিতযে োন়ের? 
  
–নিিয। 
  
-নঠক আতে, এবার কাতে োো যাক, নেনি বেতেি। 
  
এই জোকগুতো যনদ ভাতবেনিশ োখ ডোর নিতয জকতট প়েতব, োহতে ভুে করতব। 
বেনেে জয, জটনেতফাি টযাপ কতরতে। এটা হযতো িাপ্পা, জকাি ঝুাঁনক িা নিতয, জে 
জডনিসতির সতঙ্গ জদখা করতে হতব। োতক জটতেক্স পাঠাও,বে আমার সতঙ্গ েস্ 
এতঞ্জেস্ এযারতপাতটে জদখা কতর ১২টার সময। সাক্ষাৎকার জযি জোপি োতক। আমরা 
জহনেকপ্টাতর যাতব, যাতে নপেু নিতে িা পাতর। 
  
ভযাি ওযাইনে জদ়েঘণ্টা পর এযার জপাতটের পাতশ একনট জোট্টঅনফতস ঢুকতেি। জপেি 
জপেি অযািেুে এে। এইখাতিই জডনিসি োর সতঙ্গ জদখা করতবি। জডনিসতির সাতে 
টম হাপার। 
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ভযাি ওযাইনে ও জডনিসতির জবশ কতযক বের পর জদখা হে। জডনিসি একবার োর 
নবিযকর জোতযন্দানেনরর সাহাতযয একনট বযাংকঘনটে েুযােুনর িতর জফতে ভযাি 
ওযাইনের অতিকগুতো টাকা বাাঁনেতয নদতযনেতেি। োর এই উপকাতরর কো ভযাি 
ওযাইনে জভাতেিনি। এবং প্রতেযক ব়েনদতি োর কাে জেতক জডনিসতমর কাতে একরাশ 
খাদযসামেী উপহার জযে। 
  
করমদেি করতেি দুেতি। ভযাি ওযাইনির জোতখর নেি জ্বাোটুকু জডনিসতির েীক্ষ্ণ 
দৃনষ্টতে িরা প়েে। 
  
ভযাি ওযাইনে জডতির িাতর বতস বেতেি, আমার জমতযতক েুনর করা হতযতে। েনিশ 
োখ ডোর মুনিপণ োওযা হতযতে এবং হুমনক–পুনেতশ খবর নদতে জমতযতক জফরে 
পাতবা িা। জডনিসি, আনম জোমার সতঙ্গ জদখা করোম কারণ জমতযতক জফরৎ পাবার 
সাতে সাতে আনম োই জয েুনম ডাকােগুতোতক িরবার বযবস্থা কতরা। আমরা 
জহনেকপ্টাতর এখাতি এতসনে সুেরাং ওতদর পতক্ষ োিা সম্ভব িয। জফাতি জোকনট 
আমাতক যা যা বতেনেে, ো এই জটতপ জরকডে করা আতে। এটা েুনমই রাতখা। জটতপর 
রীেনট নেনি জডনিসতির হাতে নদতেি। 
  
জডনিসি বেে, বযাপারটা কখি ঘটে, নমঃ ভযাি ওযাইনে? হাপোতরর নদতক কটাক্ষ কতর 
জদখতেি োর হাতের জিা5 তেরী আতে। 
  
ভযাি ওযাইনে জডনিসিতক সব ঘটিার বণেিা নদতেি। জশর্ পযেন্ত নভক্টর ডারমতটর প্রসঙ্গ 
এে। 
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ভযাি ওযাইনে বেতেি, জবাঝা যাতে জয এই জোকনটর সতঙ্গ অপহরণকারীতদর জকাতিা 
সম্পকে জিই। জোকনট আমারই মে দুর স্থায পত়েতে। অযািেুে বেনেে জয জস িানক 
জোকনটতক আতে জদতখতে। 
  
অযািেুতের নদতক োকাতেি জডনিসি । 
  
আনম খুব জেষ্টা করনে মতি করতে নকন্তু কেুতেই মতি আসতে িা, নঠক জকাোয 
জদতখনে। ভদ্রতোক জয নেতযটার োইতির জকউ জস নবর্তয আনম নিনিে–সম্ভবেঃ 
একেি অনভতিো। 
  
ো একটা সূি জো পাওযা জেে অন্তেঃ বতে জডনিসি পযারাডাইস শহতরর সদর দপ্ততর 
মযাসিতক জফাি করতেি। বেতেি, আনম নমঃ জমনরে অযািেুেতক পাঠানে। 
ঘন্টাখাতিতকর মতিয জপৌঁতে যাতবি। নেনিই জোমাতক সবনকেু বুনঝতয বেতবি। েুনম 
একু্ষনি নেতযটারী এতেন্ট সাইসি অযাে জের অনফতস নেতয বের আটনিশ বযতসর 
শযামো জেহারার েফুট েম্বা যেেি অনভতিোর েনব পাতব, সব নিতয এতসা। খুব েরুরী 
কাে এটা। জফাি জেত়ে নেনি অযািেুতের নদতক োনকতয, আপনি বরং রওিা হতয 
যাি,নমঃ অযািেুে। ঐ এতেন্টতদর কাতে হযে জসই ভদ্রতোতকর েনব জপতয যাতবি। 
  
ভযাি ওযাইনের নদতক োকাতে নেনি মাো জিত়ে সম্মনে োিাতে জস দ্রুেপতদ জবনরতয 
জেে। 
  
ভযাি ওযাইনে বেতেি, এই ডাকােরা নকন্তু অনে নবপজ্জিক। জেেডার বযাপাতর 
জকািরকম ঝুাঁনক নিতে োই িা। বুতঝে? 
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জডনিসি শান্তভাতব বেতেি, নিিয, এসব বযাপার কী কতর সামোতে হয ো আমরা 
োনি। এবার আপিার জমতযর তদনিক রুনটতির খুাঁনটিানট আতরকটু বেুি আমাতক। 
আপনি এইমাি বেনেতেি জয, একই নদতি একই সমতয প্রতেযক হপ্তায জস েুে বাাঁিাতে 
জযে।   
  
–আতরা এক ঘণ্টা আতোেিার ওপর ভযাি ওযাইনে উতঠ দাাঁ়োতেি। নেনি বেতে আে 
োহতে এই পযেন্তই। আনম কাতের ভার জোমার হাতে জেত়ে নদনে বতট, নকন্তু আমাতক 
নেতজ্ঞস িা কতর হঠাৎ নকেু কতর জবাতসা িা জযি। 
  
জডনিসি উতঠ করমদেি করতেি। ভযাি ওযাইনে বেতেি, েনিশ েক্ষ ডোর আমার 
কাতে জেেডার জেতয মূেযবাি িয, ও ো়ো আমার আর জকউ জিই। 
  
নেনি েতে জযতেই জডনিসি আবার জটনেতফাতির নদতক হাে বা়োতেি। 
  
সদর দপ্ততর জমনরে অযািেুে একরাশ নবেৃষ্ণার সতঙ্গ জশর্ ফতটানট মযাসতির জডতির 
ওপর েুাঁত়ে জফেে। 
  
িাঃ–এতদর মতিয জকউ িয। 
  
 মযাসি বেে, হযে জোকনট নসতিমায অনভিয কতর, আনম বরং 
  
নসতিমার অনভতিো কখতিা িয। আনম সমূ্পণে নিঃসতন্দহ জয, ভদ্রতোক নেতযটার োইতি 
এবং ভাে িামডাকও আতে। 
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মযাসি উতঠ দাাঁন়েতয, নঠক আতে। েেুি োহতে তদনিক পনিকা জহরাল্ড-এর অনফতস নেতয 
োতদর পুতরাতিা ফতটাগুতোর ওপর জোখ বুোতিা যাক। ওতদর কাতে নবখযাে বযনিতদর 
সম্পতকে। এক োইতিরী আতে। জসখাতি জখাাঁে পাওযা জযতে পাতর। 
  
সদরদপ্তর জেতক দুেতি জবরাতে। এমি সময জডনিসতির সতঙ্গ জদখা। নেনি জোতর 
োন়ে োনেতয এযারতপাটে জেতক নফতর এতসতে। 
  
জডনিসি বেতেি, নকেু পাওযা জেে? 
  
োরা জকাোয যাতে সবনকেু মযাসি োতক োিাে। জডনিসি সম্মনে োিাতেি। অনফতস 
এতস সযাি বািোনডতিার পুনেশ দপ্ততর জফাি করতেি। োিতে োইতেি েেকাে সকাে 
িটা িাোদ ভযাি ওযাইনে এতস্টট জেতক সযাি বািোনডতিার পতে কুমারী ভযাি ওযাইনেতক 
জকাতিা পুনেশ অনফসার জদতখতে নকিা। জসখািকার কমেরে সাতেেন্টনট োিাে জয, জস 
অনবেতম্ব োতক োিাতব। 
  
জডনিসি সাতেেন্টনটতক বতে নদতেি, প্রনেনট ভ্রামযমাি পুনেশ অনফসার জযি একনট ই 
টাইপ োগুযার োন়ের জখাাঁে কতর। োন়ের িম্বরটা বতে নদতেি। 
  
এরপর নেনি হাপোরতক বেতেি অযািেুতের কাে জেতক পাওযা কযানডোতকর িম্বরনট 
সম্বতন্ধ অিুসন্ধাি করতে। 
  
হাপোর োিাে, এরকম জকাি িম্বর জিই। 
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জডনিসি একট জটপ জরকডোর জটতি নিতয োতে ভযাি ওযাইনের জদওযা জটপনট 
ে়োতেি। 
  
একােনেতে দুেতি শুিতেি। পর পর নেিবার পুতরা জটপটা শুতি জডনিসি জমনসি বন্ধ 
কতর একটা নসোর িনরতয আরাম কতর বসতেি। 
  
নেনি প্রশ্ন করতেি, এমি জকাতিা গুোতক জেতিা, জয হাতে সাইতকতের জেি েন়েতয 
ে়োই কতর? 
  
হাপোর বেে, শ দুতযক িাম একু্ষনণ নদতে পানর। আমার অতেিা জয সব গুোতদর এ 
অতভযস আতে োতদর সংখযাও নিশ-বনিশ হাোতরর কম হতব িা। এটা আেকাে 
বীটনিক জঘা়োগুতোর এক ফযাশি হতয দাাঁন়েতযতে। 
  
নকন্তু এ কােটা জকাতিা নোঁেতক জোাঁ়োর কাে িয টম। েনিশ োখ ডোর। জটতপ একেি 
বযি জোতকর েোর আওযাে শুিোম। মতি প়েতে জসই সব পুরতিা নদতির কো। 
যখি দিাযতকরা এরকম নবশাে অংতকর মুনিপণ দানব করে। এ সব কাে ঐ নেম 
েযামারতক ব়ে ভাতো মািায। যনদ অবশয জবাকানম কতর আবার দসযেীবতি নফতর 
আতসি। আমার মতি হয িা আে আবার নেনি একটা জমতযেুনরর কাতে হাে োোতকি। 
যাই জহাক, েুনম এ অঞ্চতের সবকটা বযাংতক জটতেক্স কতর দাও জয জকাতিা জোক যনদ 
ভযাি ওযাইনের সই করা োর োখ ডোতরর জেক ভাোতে আতস, োহতে জযি আমাতদর 
খবর জদয। আমরা জেক ভাোতিার সতঙ্গ সতঙ্গ এই জোকনটর নপেু নিতে পানর। 
  
সম্মনে োনিতয হাপোর জবনরতয জেে। 
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জোতখ শূিযদৃনষ্ট, মুখ নিনবেকার, জডনিসি িূমপাি কতর েেতেি। েযামার? হতে পাতর! 
োতক ও োর সঙ্গী জেতেনটতক আর খুাঁতে পাওযা যায নি। মতি মতি হাসতেি নেনি। 
যনদ েযামার এর জপেতি োতকি এবং োতক িরা সম্ভব হয, োহতে োতক েযাস জেম্বাতর 
জদবার পনরেৃনপ্ত জডনিসতিরই প্রাপয হতব। অবসর জিবার আতে এর জেতয ব়ে পুরিার 
জকাতিা পুনেশ অনফসাতরর কল্পিােীে। 
  
. 
  
০৮. 
  
কযারী জখাকার একটািা কান্নার শতব্দ টেতে টেতে উতঠ দাাঁ়োে। নরতফর আঘাতের 
োযোটা োর েরম ও জফাো মতি হে। বাচ্চার কান্না ো়ো সমস্ত বান়েটা েমেতম। জস 
জেতেতক বুতক েুতে নিে। জখাকা সন্তুষ্ট হতয কান্না োনমতয নকেনকে শব্দ শুরু করে। 
  
জেতেতক জকাতে নিতয কযারী দাোতি জবনরতয কাি পােে। নকেু জশািা যাতে িা। সদর 
দরো খুতে োকাে। 
  
নেো এনদতক োনকতযই উতঠাতি বরাদুতর বতস আতে। 
  
কযারী ভাঙ্গা েোয বেে, েুনম একটু এতসা িা 
  
নেো বেে, ওর মতিয িাক েোতে জযও িা। খাতমাকা মার খাতব। 
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নকন্তু োই বতে ও ঐ জমতযটাতক 
  
জোমার ঘতর নেতয বতস োতকা। 
  
কযারী ঘতর নফতর জেতেতক খাতট শুইতয একনট জখেিা হাতে গুাঁতে নদে। োরপর দুরুদুরু 
বতক্ষ জেেডার ঘতরর নদতক েেে। আবার নরতফর মুতখামুনখ হতব জভতব নশউতর উঠে। 
োবতে জো আর অসহায জমতযটাতক োতিাযারটার হাতে জেত়ে জদওযা যায িা। নকন্তু 
দরো জভের জেতক বন্ধ। দরোয সতোতর নকে জমতর েীৎকার করে। দরো জখাতো। 
  
জকাি সা়ো িা জপতয কযারী ভয জপতয জেে, েতব নক শযোিটা জেেডাতক জমতর 
জফতেতে? 
  
দরোয আবার ঘুনর্ জমতর, জেেডা! কী হতযতে জোমার? দরো জখাতো। 
  
নফসনফস কতর কো বোর আওযাে জপে কযারী। োরপর শুিে জেেডা নখেনখে কতর 
হাসতে। 
  
জেেডা জভের জেতক বেে, সব নঠক আতে। েুনম েতে যাও িা! 
  
স্তনম্ভে নবিতয কযারী দাাঁন়েতয নেে। এমি সময একটা শতব্দ জপেতি োকাতেই নেোতক 
জদখে। োর মুতখ এমি এক অনভবযনি যা বযো, রাে, হোশা আর েীি ঈর্োর। 
  
নেো সতোতর বেে, কাতক নিতয দুনিন্তা করতে, বুদ্ধ জকাোকার? জমতযতদর কী কতর 
বশ করতে হয, ো আমার ভাইতযর োিা আতে। যাও, নিতের ঘতর নেতয বতসা। 
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কযারী নবেৃষ্ণা নিতয নিতের ঘতর নফতর এে। োরপর েীি ঘৃণায নশউতর উতঠ জভের 
জেতক নেটনকনি নদে। 
  
. 
  
টহেদারী পুনেশ অনফসার মানকে জে, জডনিসতির অনফসঘতর এতস ঢুকে। সযােুট কতর 
বেে, মানফে, নড নডনভশি। সাতেেন্ট ও হযানরডি আমাতক পানঠতয নদতেি, সযর। 
  
জডনিসি বেতেি, নমস্ ভযাি ওযাইনের বযাপাতর িানক? 
  
আতজ্ঞ হযাাঁ সযর। মানকে েটপট সব কো বতে জেে োন়েতে বসা এই নিেীয জমতযনটতক 
আমার জকমি জযি অিযমিি জেতেনেে, নেোর এক নিখুাঁে বণেিা নদে মানফে। আনম 
জভতবনেোম নমস্ ভযাি ওযাইনে জবািহয জমতযনটতক োন়ে কতর শহতর জপৌঁতে নদতেি। 
  
যা োিার নেে জডনিসি প্রশ্ন কতর োাঁর কাতে সবটুকু জেতি নিতেি। 
  
মানফে সবতশতর্ বেে, আনম মযাকেীি জিাযাতর োন়ে পাকে করবার োযোটা পযেন্ত নমস 
ভযাি ওযাইনের জপেি জপেি নেতযনেোম। োরপর অিয রাস্তা িতর। 
  
নঠক আতে, ঐ জমতযনটতক প্রতযােি হতে সিাি করতে পারতব জো? 
  
নিিয নপরতবা। 
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জকাতিা কো জযি িা জবতরায, জডনিসি মানফেতক সেকে কতর নদতেি। োতক জযতে বতে 
সযাি বািোনডতিার পুনেশ দপ্ততর জফাি করতেি। নিতদেশ নদতেি মযাকেীি জিাযাতরর োন়ে 
পাকে করবার এোকাটা ভাে কতর খুাঁেতে। োর িারণা ওখাতিই নমস ভযাি ওযাইনের 
োগুযার োন়েটা পাওযা যাতব। সাতেেন্ট োিাে জস জখাাঁে নিতয জডনিসিতক খবর জদতব। 
  
জমনরে অযািেুে ও মযাসি এতস ঢুকে জডনিসতির ঘতর। 
  
 মযাসি বেে, জহরাল্ড পনিকার োইতিরীতে যে েনব নেে সব উতল্ট পাতল্ট জদখোম, 
নমঃ অযািেুে জোকনটর হনদশ জপতযতেি নকন্তু জর্ােআিা নিনিে হতে পাতরি নি। একটা 
গ্রুপ ফতটা জদখাে জস, এটা হতে জভনিতসর জেযাৎস্না িামক একটা িাটতকর 
কোকুশেীতদর গ্রুপ ফতটা। জশতর্র সানরতে ডািনদক জেতক েৃেীয জোকনট হতেি নভক্টর 
ডারমট–নযনি এইিাটক নেতখতেি। নমঃ অযািেুতের মতে এই জসই বযনি। 
  
অযািেুে বেে, হযাাঁ, ফতটাটা জেমি পনরষ্কার িয, েবু আমার িারণা ইনিই নেনি। 
  
জডনিসি জটতেতফাতি নেতযটারী এতেন্ট সাইমি অযাে জের মানেক নমঃ সাইমিতক 
িরতেি। জডনিসিতক নেনি নেিতেি, নকন্তু হঠাৎ োর জফাি জপতয জবশ অবাক হতেি। 
  
জডনিসি বেতেি, আপিাতক নবরি করোম বতে মতি নকেু করতবি িা নমঃ সাইমি। 
আনম নমঃ নভক্টর ডারমতটর সতঙ্গ একটু জদখা করতে োই। োর নঠকািাটা নদতে পাতরি? 
  
জস আনম নদতে পানর। নকন্তু আমার মতি হয িা োতক বান়েতে পাতবি। ভদ্রতোক বাইতর 
জেতেি। নক বযাপার বেুি জো? 
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একটুকতরা কােতে নঠকািাটা নেতখ নিতয জডনিসি বেতেি িিযবাদ। আপিার সময িষ্ট 
করার েিয দুঃনখে। বতেই জফাি জেত়ে নদতেি। 
  
নঠকািাটা হতে ১৩৩৪৫ িম্বর নেংকি অযানভনিউ, েস এতঞ্জেস। মযাসি, েুনম 
অযািেুেতক জসখাতি নিতয যাও। জসখাতি নমঃ ডারমতটর জখাাঁে কতরা। যনদ নেনি বান়ে 
িা োতকি, েতব োর একটা েনব নিতে জেষ্টা করতব। যনদ ইনিই জসই বযনি হি, োর 
বেেমাি নঠকািাটা জেতি আসতব। 
  
মযাসি ও অযািেুে জবনরতয জেতে হাপোর এতস ঢুকে। 
  
সযাি বািোনডতিার জেসিযাশিাে বযাি এবং েস এতঞ্জেতসর মাতেেন্ট ফাইনডনেনট বযাি 
জেতক আমাতদর জটতেতক্সর েবাব এতসতে। এই দুই বযাংতক ভযাি ওযাইনের সই করা 
োর েক্ষ ডোতরর দুনট জবযারার জেক ভাোতিা হতযতে। 
  
জয জোকটা জেক ভাোতে এতসনেে োর জেহারা জকমি? 
  
হযাাঁ–জসই একই জোক–আটনিশ বের, েম্বা সুদশেি ও শযামো জেহারা। সােসজ্জাও জবশ 
েমৎকার। 
  
জোমার ওপর একটা নবতশর্ কাতের ভার নদনে, টম। জসাো অযাতরাতহড জেতক েতে 
যাও। ঐ অঞ্চতের সবকটা জহাতটতে জখাাঁে নিতয দযাতখা, নেম েযামাতরর জেহারার জকাতিা 
জোক সম্প্রনে জেতকতেি বা োকতেি নকিা। সাবিাতি যাতব। আমাতদর ফাইে জেতক 
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েযামাতরর একটা ফতটা, নিতয িাও। জেটস আর িনডতক সতঙ্গ নিও। খুব ো়োোন়ে খবর 
োই। 
  
হাপোর বতে উঠে, নেম েযামার? আপনি বেতে োি? 
  
জোমাতক আনম ো়োোন়ে খবর পাঠাতে বেোম। 
  
আো সযর বতেই জবনরতয জেে। 
  
. 
  
কযারী! 
  
 জেেডার ডাক কযারীর কাতি এে। কযারী নিতের আহে মুতখর ওপর েে োোনেে। 
ডাক শুতি দরোয এতস দাাঁ়োে। 
  
কযারী! 
  
জশাবার ঘতরর দরো খুতে দাোতি এে কযারী। 
  
কী বেে? 
  
এতসা িা একটু। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

155 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

দাোি জপনরতয জেেডার ঘতরর সামতি এতস দাাঁ়োে কযারী। ঘতরর দরো হাট কতর 
জখাো। ইেস্তেঃ কতর জস ঘতর ঢুকে। 
  
খাতটর একপাতশ জেেডা। শুতয আতে। নবোিাটা এতকবাতর েেভে। একনট োদতর 
জেেডার সবোঙ্গ ঢাকা। োর পনরপানট েুে এতোতমতো হতয জেতে। মুতখর রং োেতে। 
জোতখ মুতখ োর পনরেৃনপ্তর োপ। 
  
কযারী জদখে নরফ জেতির পাো জিই। খাতটর পাতশ জেেডার োমাকাপত়ের 
ধ্বংসাবতশর্। োর জপার্াক দুটুকতরা হতয পত়ে আতে। অন্তবোসগুতো সাদা কাপত়ের 
টুকতরায পনরণে হতযতে। 
  
জেেডা খুব শান্তভাতব বেে, আমার আর জকাতিা োমাকাপ়ে জিই। আমায নকেু জপার্াক 
িার নদতে পারতব? 
  
জোমার জকাোও জেতেতে িানক? জস জোকরা জকাোয? 
  
 নখেনখে কতর জহতস বেে, আনম নঠক আনে–ও োি করতে। আনমই জোর কতর 
পাঠাোম। উঃ কযারী! আনম কাউতক িা বতে োকতে পারনে িা। নরফতক আমার ভীর্ণ 
ভাতো জেতেতে। েুনম োতিা িা ও কী অদু্ভে ভাতো! কী ভীর্ণ আনদম!কযারী! আনম ওর 
জপ্রতম পত়েনে। েীবতি এই প্রেম একেি পুরুর্তক আমার ভাতো োেে। আনম ওতক 
নবতয করব। 
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জোমার কী মাো খারাপ হতযতে। এ কো নেন্তা করতে জোমার েজ্জা করতে িা? আমায 
নকরকম জমতরতে জদতখে? 
  
জেেডা জবাকা জবাকা জহতস োদর একটু সনরতয োর উরুর ওপর একটা িীে হতয 
যাওযা কােনশতটর দাে জদনখতয বেে, আমাতকও জমতরতে। মািুর্টা ঐরকম। ও যা োয 
ো োতযর জোতর আদায করতে োতি নিষু্ঠরভাতব সুন্দরভাতব। 
  
জঘন্নার জোতখ কযারী জোঁনেতয উঠে, েুপ কতরা। জবাকা জকাোকার। ঐরকম একটা 
োতিাযারতক জোমার ভাতো জেতেতে? 
  
জেেডা মুখ শি কতর বেে, নহংতস কতর আর নক করতব! বুঝতে পারনে ওরও 
আমাতকই পেন্দ হতযতে। নকন্তু এ ো়ো আর কী আশা কতরনেতে েুনম। হাোর হতেও 
জোমার বতযস অতিক জবনশ, োর ওপর আবার বাচ্চা আতে। নরফ কখিও জোমার মে 
একটা জমতযর সতঙ্গ 
  
নক্ষপ্তভাতব কযারী বেে, আর একটা কো বেতে জোমায আনম োপ্প়ে োোব-জভতবাি 
নমতেয ভয জদখানে। 
  
নরফ বােরুতমর দরো খুতে জবনরতয এে। জকামতর একটা জভাযাতে ে়োতিা োর নবশাে 
বুতক ঘি কাতো জোম, বাহুতেও অেে কাতো জোম। কযারীর মতি হে এক বীভৎস 
বিমািুর্। জস দরোর নদতক দুপা নপনেতয জেে। 
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নরফ একমুখ জহতস কযারীতক বেে, আবার িাক েোতে এতসে সনখ? ঝাতমো বািাতে 
োও? 
  
জেে বেে, আঃ, নরফ ওতক জেত়ে দাও। ওর একটু নহংতস হতযতে। েুনম কাতে োকতে 
ও আমার োতয হাে নদতে পারতব িা। দাও িা আমায নকেু কাপ়ে-জোপ়ে। নরফ 
ো়োহুত়োর জোতট আমার সব োমাকাপ়ে নোঁত়ে জফতেে! 
  
নরফ হাসতে হাসতে বেে, হযাাঁ, পরবার নকেু এতি দাও ওতক। আমরা দুেতি এইমাি 
জপ্রতম পত়েনে। 
  
কযারী জকািরকতম কাপত়ের আেমারী জদনখতয বেে, ওর মতিয জেতক যা দরকার নিতে 
পার। বতে দ্রুেপতদ জবনরতয জেে। 
  
জেনসং জটনবতের সামতি দাাঁন়েতয একটা সুন্দর কাটগ্লাতসর জবােে জেতক একরাশ সুেনন্ধ 
েে, বুতক জমতখ পনরেৃনপ্তর সংতে েন্ধ শুকে নরফ। 
  
ো জেতক মােীতদর মে েন্ধ জবতরাতে। কী? এবার নঠক আতে জো? 
  
খুব সুন্দর জদখাতে, নরফ। কী দারুণ মাসে, জোমার– 
  
হতযতে, হতযতে। েুনম এবার কাপ়ে জোপ়ে পতর িাও নদনক। আনম একু্ষনণ আসনে। 
  
োরই অতপক্ষায নেো বারান্দার জরনেতে জহোি নদতয দাাঁন়েতয নেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

158 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

নরফ এনেতয এতস একমুখ জহতস বেে, দারুণ বযাপার হতযতে মাইরী। বুিু জমতযটা 
আমার জপ্রতম পত়ে জেতে। ভাবতে পানরস? দশ হাোর ডোর জো এখি আমার কাতে 
িনসয। জমতযটা আমায নবতয করতে োয। 
  
জ্বেন্ত জোতখ নেো বেে, নবতয করতব জোতক? নক বেনেস েুই? 
  
সনেয বেনে! এইমাি োিতে পারোম জমতযটা আসতে জক। ওর বাবা হতে দুনিযার 
সবতেতয পযসাওযাো ব়েতোকতদর একেি। জটোতসর আতিকটাই িানক জোকটার 
জকিা। জসই েতিযই েযামার জমতযটাতক েুনর কতরতে। এবার জশাি। আমাতক জদতখ 
জমতযটার মাো ঘুতর জেতে। এই িরতির জমতযতদর োতযর জোতর বশ করতে হয। আর 
মাইরী। োতযর জোর কাতক বতে জদনখতয নদতযনে জমতযটাতক, ওতক 
  
েুপ কর, জিাংরা োতিাযার জকাোকার। জোতক নবতয করতব! জবাকা, েুই জভতবনেস ওর 
বাবা এ নবতযতে রানে হতব? 
  
নরতফর পা সামতির নদতক েুতট জেে। নেোর জো়োনেতে পা বানিতয টাি নদতেই জস নেৎ 
হতয মানটতে পত়ে জেে। আর নরফ সতঙ্গ সতঙ্গ োর োতে ে়ে মারে। 
  
নেো ওঠবার-জেষ্টা করতেই নরফ েতেে উঠে, আতরা জিাোই োই িানক? যে োস েে 
পানব। খবরদার মুখ খুেনব িা। আনম যা বেনে শুতি যা। বুঝতে জপতরনেস? 
  
নেো গুনটতয জেে। 
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এই হতে আমাতদর সুতযাে। েযামার বযাটার খুব আস্পিো জয আমাতদর মাি দশ হাোর 
ডোর নদতে োয, ও টাকা:তো এখি নকেুই িয। োো়ো কােটা জফাঁতস যাওযার 
সম্ভাবিা। আনম জভতব জদতখনে, এখি আমাতদর জকবে োন়েতে জেতপ জমতযটাতক ওর 
বাবার কাতে জফরৎ নদতে জযতে হতব। োহতে আমরা এই জমতয েুনরর বযাপার জেতক 
জবনরতয আসতে পারব। ওর বাবা এে কৃেজ্ঞ হতব জয পুনেশও ডাকতবিা। োরপর 
জমতযটা বেতব জয জস আমায ভােবাতস। বেতব জয োর বাচ্চা হতে েতেতে। েখি আর 
কী উপায োকতব? পেন্দ জহাক িা জোক নবতযতে রানে হতেই হতব। আর োরপর 
মাইরী দুনিযার সব টাকা আমাতদর কোয, জোকটার জকানট জকানট টাকা আতে। 
  
আনম জো আর জমতযটাতক নবতয করনে িা। আমার নক েনে হতব? 
  
কী সব আতে বাতে বকনেস? েুইও আমাতদর সতঙ্গ আসনব। োো়ো আর কী হতে 
পাতর? 
  
আমরা নেিেতি একসতঙ্গ োকব, োই িা? জমতযটার বতয জেতে ওরকম ভাতব োকতে। 
আমারও বতয জেতে। 
  
আনম যা বেব ও োই করতব। 
  
নকন্তু আনম করব িা। 
  
েুই কী জমতযটার টাকা বাোতে োস িা? 
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িা, োই িা। েতন্ম ইন্তক আমরা এক সতঙ্গ ব়ে হতযনে। প্রনেনট কাে একসতঙ্গ কতরনে। 
আে আতরকটা জমতযর সতঙ্গ জোতক ভাোভানে করতে আনম রানে িই। আনম কখতিা 
োইব িা জয ঐ বুদু জমতযটা আর োর টাকা জোতক আমার কাে জেতক আ়োে কতর 
নদক। 
  
েুই এমিভাতব কো বেনেস জযি েুই আমার জবৌ। 
  
এই, নরফ 
  
জেেডা বারান্দায দাাঁন়েতয ডাকতে। হেতদ রতের শাটে ও টুকটুতক োে একটা আটসাাঁট 
স্নযাকস, মাোয জবতিতে একটা সাদা িাফে। জোতখমুতখ খুনশর ভাব, মুহূতেের েতিয োতক 
প্রায রূপসী জদখাে। 
  
আমরা কখি রওিা হতবা, নরফ? 
  
োমাকাপ়ে পতরই রওিা হনে। 
  
জোমার েতিয োমাকাপ়ে জবর কতর নবোিায জরতখনে। ো়োোন়ে কতরা, নরফ। েটপট 
জবনরতয প়েতে হতব। 
  
িীরস েোয নেো বেে, একটা োন়ে আসতে। 
  
 নরফ োন়েটা জদতখ বেে, জেতেনট আসতে। 
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নেো বেে, এবার জবশ মো হতব। জমতযটাতক বান়ে নিতয যাবার বযাপাতর জেতেনটতক কী 
বেনব? 
  
নরফ একেুতট জেেডার ঘতর নেতয জমতঝতে জেত়ে রাখা োর কাতো োম়োর পযান্টটা 
েুতে নহপ পতকতট হাে জঢাকাে নভক্টতরর নরভেবারটার উতেতশয নকন্তু অস্ত্রটা জসখাতি 
জিই। আতশ পাতশর সবনকেু খুাঁতেও জপে িা। জবমােুম অদৃশয হতয জেতে নরভেবারটা। 
  
. 
  
নবশােকাযা জভরা নসের েে পাাঁে বের যাবৎ নভক্টর ডারমতটর জসতেটারী। আরামনপ্রয 
জেহারার পতকশ মনহো। োর মুতখ আপােেঃ সেকে জকৌেূহেী দৃনষ্ট ফুতট উতঠতে। 
  
মযাসি ও জমনরে অযািেুেতক নেনি জডতির জপেি জেতক েশমার জভের নদতয পযেতবক্ষণ 
করনেতেি। এবার বেতেি, জকিীয পুনেশ জেতক আসতেি নমঃ মযাসি? আনম বযাপারটা 
নঠক বুঝতে পারনে িা। 
  
মযাসি আবার ভদ্রভাতব প্রশ্ন করে, আপনি দযা কতর বেতবি নমঃ ডারমটতক জকাোয 
পাওযা যাতব? 
  
আনম বেোম জয, আনম নকেু বুঝতে পারনে িা। নমঃ ডারমতটর সতঙ্গ আপিার নকতসর 
প্রতযােি? 
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কোবােোর ফাাঁতক অযািেুে ব়ে ঘরটার এনদক-ওনদক োকানেে। ঘতরর জশতর্ রূতপার 
জিতম আাঁটা েনিক বযনির ফতটা জদখতে জপে। ডারমতটর েমৎকার ফতটাটার নদতক 
নকেুক্ষণ োনকতয জস ঘুতর উতেনেেভাতব বেে, জসই ভদ্রতোকই নভক্টর ডারমট। ভুে 
হবার সম্ভাবিা জিই। 
  
মযাসি স্বনস্তর শ্বাস জফতে বেে, এটা একটা েরুরী েদতন্তর বযাপার। যে ো়োোন়ে 
সম্ভব ডারমতটর সতঙ্গ আমাতদর জদখা করা দরকার। দযা কতর বেুি নেনি জকাোয 
আতেি। 
  
নমস্ নসের বেতেি, নমঃ ডারমট একনট িাটক নেখতে বযস্ত। োতক এখি নবরি করা 
েেতব িা। আপিাতক জস নঠকািা জদওযা আমার পতক্ষ অসম্ভব। 
  
নমঃ ডারমট খুব নবপতদ পত়েতেি। আমরা প্রমাণ জপতযনে জয একদে ডাকাে োর 
বান়েনট দখে কতর নিতযতে এবং োতদর হাতে োর স্ত্রী ও জেতের েীবি নবপন্ন। 
  
নমস নসের বেতেি, আপিার পনরেয পি জদখতে পানর। নমঃ মযাসি? 
  
মযাসি নবরনির সতঙ্গ োর পুনেশী কাডে বার কতর জদখাে। 
  
 নঠক নেি নমনিট পতর মযাসি জডনিসিতক জফাি করনেে। 
  
ডারমটই জসই ভদ্রতোক। নেনি এবং োর স্ত্রী িষ্টিী়ে িামক একনট র যাঞ্চ হাউস ভা়ো 
নিতযতেি শ্রী ও শ্রীমেী হযানরস জোি-এর কাে জেতক। বান়েটা সভযেেৎ জেতক একদম 
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নবনেন্ন। জবাস্ট েীক িামক একটা জোট োযো জেতক কুন়ে মাইে আর পীট শহর 
জেতক পঞ্চাশ মাইে। 
  
জডনিসি বেতেি, বহুৎ আো। নফতর এতসা এখাতি। নমঃ অযািেুেতক এখি আর 
প্রতযােি জিই। ো়োোন়ে েতে এতসা। 
  
জডনিসি জফাি িানমতয রাখতেই আবার জবতে উঠে। সযাি বািোনডতিার পুনেশ দপ্তর 
জেতক সাতেেন্ট ও হযানরডি জফাি করতে। 
  
নমস্ ভযাি ওযাইনের োগুযারটা খুাঁতে জপতযনে সযর। আপনি জযখাতি বতেনেতেি 
জসখাতিই। একটা অদু্ভে বযাপার সামতির দরোর জভের নদতক জকাতিা এক ক়ো 
অযানসড জে করা হতযতে। সমস্ত োম়োর আোদিটা জ্বতে জেতে। 
  
োন়ের জভেতর যা যা আেুতের োপ পাও জযাো়ে কতরা আর কী অযানসড জসটাও জদতখা। 
  
ইনেমতিযই আমার জোতকরা কাতে জেতে জেতে। 
  
 আবার জফাি জেত়ে, নসোর িরাতেই টম হাপোতরর জফাি এতো। 
  
হাপোর বেে, নঠক িতরনেতেি কেো, েযামার জেক অযাতরাতহড জহাতটতে দুনদি নেতেি। 
জহাতটতের দাতরাযাি ফতটা জদতখই নেিতে পারে। জমতয েুনরর নদি দুপুর নেিতটয 
েযামার একটা কিভানটেবে বুইক ভা়ো কতর পীট শহতরর নদতক জেতেি। জসরাতি আর 
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জফতরিনি। পরনদি সকাে এোতরাটার পর নফতরতেি। জহাতটতের টাকা েুনকতয টযানক্স 
জেতপ জরে জস্টশতির নদতক যাি। োর একটু পতরই সযাি িািনসসতকার জিি োত়ে। 
  
খুব ভাে, সুেরাং এর জপেতি েযামাতরর হাে োকতে পাতর। জশাতিা টম, জোমার েতিয 
ঐখাতিই একটা কাে আতে। আমরা প্রায নিঃসতন্দহ জয নমস ভযাি ওযাইনে িষ্টিী়ে 
িামক এক র যাঞ্চ হাউতস বন্দী আতে। িষ্টিীত়ের অবস্থাি টমতক বুনঝতয নদতেি। নকন্তু 
জর্ােআিা নিনিন্ত হতে পারনে িা। এটা েুনম খুাঁতে বার করতে পারতব? 
  
পারব জবািহয। 
  
 ক়ো েোয জডনিসি বেতেি, অে আতস্ত বেতে েেতব িা। ডাকােগুতো জযি নকেু 
োিতে িা পাতর। শুিোম এরমতিযই ওরা জপ্রঅযানসড কাতে োনেতযতে। খুি করতেও 
হযে নিিা করতব িা। ওরা যনদ বুঝতে পাতর জয ওতদর জপেতি পুনেশ জেতেতে োহতে 
জমতযটাতক ডারমটতদর আর অিযািয যারা ওতদর সিাি করতে পাতর োতদরতক জশর্ 
কতর জদতব। 
  
জশাতিা টম, একটা োন়ে ভা়োকতরা। জোমার মানিবযাে, পুনেশ কাডে আর নপস্তে কাতে 
জরতখ যাতব। োন়ে োনেতয েতে যাও িষ্টিীত়ে। ভােভাতব োযোটার আশপাশ জদতখ 
দরোয ঘনন্ট বাোতব। জয-ই দরো খুেুক িা জকি, বেতব জয েুনম বান়ের মানেক 
হযানরস জোিতসর বনু্ধ এবং োতদর কাে জেতক দুমাতসর েিয বান়েটা ভা়ো নিে। 
বেতব, েুনম এনদক নদতয যানেতে োই একবার বান়েটা জদতখ জযতে ইতে হে–ইেযানদ, 
ইেযানদ। জমাতটর ওপর কো বেতে বেতে বান়েটার জভেরটা জদতখ জিতব। ঢুকতে 
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নিিয জোমাতক জদতব িা। নকন্তু োযোটার খুাঁনটিানট জদতখ জিওযা োই। আমাতক োিাতব 
জয বান়েটার কাোকানে জকাি ঘর বা জকনবি আতে নকিা। আর পুনেতশর দে সুনবতিমে 
ো-আ়োে কতর গুনে োোবার মে োযো আতে নকিা। বুঝতে পারে, খুব সাবিাতি 
কাে কতরা, টম। েযামাতরর দেবে হতে বযাপারটা অনে নবপজ্জিক। 
  
নঠক আতে কেো। আনম একু্ষনণ রওিা হনে। পাাঁেটা িাোদ ওখাতি জপৌঁতে যাব। সতঙ্গ 
জেটস বা িনডতক জিব িানক? 
  
কী েতিয? জোমার নক মি জকমি করতে? 
  
. 
  
জমা িীর েনেতে োন়ে োনেতয িষ্টিী়ে নফরনেে। জবাস্টি েীক জপনরতয রাস্তার পাতশ 
োন়েটা োমাে মিটাতক একটু হােকা কতর জিবার েিয। 
  
নকন্তু োর জোতখ একতফাাঁটা েে জিই, কারণ হঠাৎ জস আনবষ্কার করে োর নিতের 
কাতে মাতযর মৃেুযর োৎপযে নক? েীবতি এই প্রেম জস মাতযর সতঙ্গ পরামশে িা কতরই 
নিতের ইতেমে কাে করতে পারতব। এই আকনিক উপেনব্ধ োতক এে েমতক নদে 
জয জস একটা নসোতরট িনরতয ভাবতে বসে এই আনবষ্কার োর ভনবর্যৎ েীবিতক নঠক 
কেটা প্রভানবে করতব। 
  
আটেনিশ বের বযতস োর নবতয করা হতয ওতঠনি কারণ জয কনট জমতযতক িা পেন্দ 
কতরতে োর মা িাকে কতর নদতযনেতেি। সারাটা েীবি োর মাতযর অিীিোয 

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

166 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

জকতটতে। োর অেে নবরনিকর বযাপাতরর মতিয নেে োর উপতদশ প্রনেনদি 
োমাকাপ়ে বদোতে হতব। মদ জবনশ খাওযা েেতব িা ইেযানদ। আে আ়োই েক্ষ ডোর 
হাতে জপতে জস এক িেুি স্বািীি, েমৎকার েীবি শুরু করতে পারতব। 
  
োর মতি প়েে যখি জস মাতযর কাে ো়ো োকে েখি আবার েযামার োর ওপর 
শাসি োোতেি। অবশয েযামার অবসর জিবার পর োর সবনকেু বািোে হতয 
নেতযনেে। নকন্তু োতে োর জদার্ জকাোয? এখি আবার েযামার োর ওপর প্রভুত্ব 
ফোতেি। 
  
জমা ভাবে, আ়োইোখ ডোর! অংকটা েমৎকার। নকন্তু েযামার এে টাকা নদতেি 
োহতে নিতে কে টাকা বাোতবি? 
  
জমা স্বািীিোর মেোয নস্থর করে জয, ভাোভানেটা জমাতটই িযাযসঙ্গে হতে িা। 
মেেবটা েযামাতরর হতেও আসে নবপজ্জিক কােটা জমার ওপর। েেতোে বাাঁিতে 
জমার ঘাত়েই আতে জকাপ প়েতব। আিাআনি বখরাতে েযামারতক রানে করাতে হতব। 
  
জমা িষ্টিীত়ের নদতক োন়ে োোে। টাকার কোই োর মাোয ঘুরনেে। েযামারতক বেতব 
জয জস জেিতদরতক োর নিতের বখরা জেতক টাকা নমনটতয নদতে রানে আতে নকন্তু 
োতক োর িেুি বযবস্থায টাকা ভাে করতে হতব। 
  
োর মিতক এইসব কুনটে নেন্তা এমি সোে কতর নদতযনেে জয, িষ্টিীত়ের কাোকানে 
আসতেই সহোে প্রবৃনের সাহাতযয বুঝতে পারে জকাোও একটা েেদ জবাঁতিতে। 
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খানিকক্ষণ োন়েতে বতস বারান্দার নদতক োনকতয রইে। জেেডা িেুি োমাকাপ়ে পতর 
একদৃতষ্ট োর নদতক জেতয আতে। নেো োর পাতশ দাাঁন়েতয, নরতফর নেহ্ন জিই। 
  
জমা োন়ে জেতক জবতরাে। জস মতি মতি বেে, নকেু একটা হতযতে। নকন্তু কী? জেিরা 
অনে খে। জস োর জকাতটর জবােম আেো কতর নদে, যাতে প্রতযােি জবাতি জকাতটর 
িীতে রাখা ৩৮ অতটাতমনটক নপস্তেটা বার করতে পাতর। 
  
বারান্দায উতঠ জস বেে, সব নঠক আতে জো? 
  
 নেো বেে, জবনঠক আবার নক হতব? 
  
নেোর মুতখর বাাঁ নদতকর কােনশতট দাে জদতখ োর অস্বনস্ত আতরা জবত়ে জেে। 
  
নরফ জকাোয? 
  
নেো বেে, জভেতর আতে। 
  
এমি সময নরফ সদর দরোয এতস দাাঁ়োে। োর পরতি কাতো োম়োর জপাক। কপাতে 
নবনু্দ নবনু্দ ঘাম। 
  
আতর, নফতর এতসে োহতে? 
  
জমা নেতজ্ঞস করে, নমতসস ডারমট জকাোয? 
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নরফ বেে, োর জোাঁ়োটাতক নিতয জভেতর বতস আতে। 
  
জমা েক্ষয করে, নরতফর হাে োর নপতঠর জপেতি েুকাতিা। 
  
আনম িা োকার মতিয সব নঠক নেে? 
  
নিিয, নিিয, বেতে বেতে নরফ জমার নদতক এতোতে োেে। 
  
জমা জোতখর জকাি নদতয জদখে নেোও সহে ভনঙ্গতে এনেতয আসতে। জমা নেতজ্ঞস 
করে, জোমার জপেতি ওটা কী? 
  
নকতসর কো বেে েুনম? জমার কতযক হাতের মতিয জস এতস পত়েতে। 
  
জমাতক জয এক সাংঘানেক োতের অপরািী বতে মতি করে পুনেশ বানহিী জসটা নঠক। 
োর মা এবং েযামার োর ওপর যখি েখি কেৃেত্ব ফোতেও জস জেমি সংকতট প়েতে 
এতকবাতর জকউতটর মে ভযংকর হতয উঠে। খুি খারানপর বযাপাতর কম বতযসী 
গুোতদর মুতখামুনখ ে়োইতযর সময জমা কখিও নপেু হতটনি। জয জকাতিা দসুযর জেতয 
দ্রুে নপস্তে োোবার আিযে ক্ষমো োর নেে এবং এই ক্ষমো োতক বহুবার প্রাতণ 
বাাঁনেতযতে। 
  
নরফ সতব জোহার জেি ে়োতিা হাে েুতে জমা-জক ঘুনর্ োোতে যাতে, এমি সময োর 
সামতি এক নিকর্ কাতো নপস্ততের িে উদযে, জযি জকাি মন্ত্রবতে জমার হাতে উতঠ 
এতসতে নপস্তে। 
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নেো েমতক দাাঁন়েতয জেে নপস্তে জদতখ। কাাঁপা েোয নরফ বেে, এ আবার নক? 
  
জমা ক়োেোয বেে, জেিটা হাে জেতক জখােদা। জমতঝতে জফতে দাও। 
  
এ জযি এক িেুি জমা। োর মুখ সুকনঠি, কাতো–জোতখ নস্থর ও ভযাবহ দৃনষ্ট। 
  
ো়োেন়ে জেিটা জফতে নরফ বেে, আনম জো জকবে একটু ইযানকে করনেোম, ওরকম 
করে জকি, জমা? 
  
ওনদতক সতর যাও। 
  
জোমার মাোটাো খারাপ হে িানক?বতে নরফ সু়েসু়ে কতর জবাতির পাতশ নেতয দাাঁ়োে। 
  
জমা জেিটা েুতে বেে, এবার বে, এখাতি কী হতে? 
  
এেক্ষণ জেেডা ভতয ভতয দৃশযটা জদখনেে। এবার জস বেে, ওতক জমতরা িা! আমরা 
একসতঙ্গ েতে যাব নঠক কতরনে। ওতক আনম নবতয করব। েুনম যনদ আমাতদর সাহাযয 
কতরা, আনম বাবাতক বেব জোমায নকেু টাকা নদতে। 
  
স্তনম্ভে হতয জমা নপস্তে িানমতয হাাঁ কতর জেেডার নদতক োনকতয রইে। 
  
 নরফ সুতযাে বুতঝ বেে, এই হে আসে বযাপার জমা। আমরা জপ্রতম পত়েনে। জশাতিা, 
এই সুতযাতে জমতযটাতক জফরৎ নিতয জেতে ওর বাবা খুশী হতবি এবং পুনেতশর ঝাতমো 
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করতবি িা। আমরা জবকসুর জবনরতয আসতে পারতবা। আমাতদর নবতয হতয যাতব, আর 
জোমাতকও খুশী কতর জদব। 
  
মুগ্ধতিতি জেেডা নরতফর নদতক জেতয আতে। োরপর জমা নেোর নদতক োকাতেই বুঝে 
নেোর অন্তেঃ জেমি মিঃপুে িা বযাপারটা। 
  
জমা-র েযামাতরর কো মতি প়েে। জেিতদর এই কাতে জঢাকাতিার েিয নিতেতক 
োোোে নদে জস। েযামাতরর আতরা নেিনদি োেতব সব কাে করতে। জেে আর নরফ 
োর নবরুতদ্ধ। দাাঁন়েতযতে। নেো হযে োর স্বপতক্ষ োকতে পাতর।েবু নবশ্বাস করা েতে 
িা। োর ওপর ডারমতটর স্ত্রীতক পাহারা নদতে হতব। 
  
জমা দাাঁন়েতয সমসযার সমািাি জখাাঁোর জেষ্টা করনেে, এমি সময দূতর কাাঁো রাস্তায 
একটা োন়ে আসতে জদখে। 
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৯-১০. ্ষ্ট্ীত়ের জিাোর জেট 
০৯. 
  
িষ্টিীত়ের জোহার জেতটর সামতি টম হাপোর োন়ে োমাে। 
  
োন়ে জেতক জিতম জেট খুেতে নেতয জস মুতখর ঘাম মুেে ভতয। সতঙ্গ জকাতিা অস্ত্র জিই। 
োন়ে োনেতয বান়ে পযেন্ত নেতয সদর দরোয ঘনন্ট বাোতে হতব। োর কেোর অিুমাি 
নঠক হতে ঐ বান়ের মতিয একদে সাংঘানেক দসুয আতে। ওরা যনদ িেতম োিতে 
পাতর জয জস পুনেস অনফসার, োহতে আর প্রাণ োকতব িা, অপহরতণর সতঙ্গ সতঙ্গ োরা 
েরম অপরাতি অপরািী হতয প়েতব–যার শানস্ত মৃেুযদে। সুেরাং োতক হেযা কতর 
পাোবার জেষ্টা করতব। 
  
আতস্ত আতস্ত হাপোর োন়ে োনেতয বান়েটার নদতক েেে। সেকে দৃনষ্টতে োরপাশ জদখতে 
জকাোও এেটুকু আ়োে-আবডাে জিই। জোটখাট কতযকটা বানের সূ্তপ আতে। জস আতরা 
েক্ষয করে জয কাাঁো রাস্তাটা নদতয জকাতিা োন়ে এতে অতিক আতে জেতকই বুঝতে পারা 
যায িুতোর জমঘ জদতখ। 
  
নসনক মাইে দূতর সবুে েতির মাঝখাতি বান়েটা দাাঁন়েতয আতে, এনদক ওনদক আতরা 
কেকগুতো জোট ঘর ও জকনবি। সকােতবোয এতদর অোতন্ত এই বান়েতে হািা জদওযা 
অসম্ভব। রাতের জবোয হািা জদওযাও অেযন্ত শি ও নবপজ্জিক হতব। 
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জস আপিমতি নশস্ নদতে নদতে ভাবে, জডনিসতির যনদ খুব ো়োোন়ে এখাতি হািা 
জদওযার মেেব োতক োহতে সহে হতব িা। 
  
েম্বা বারান্দাটা ফাাঁকা ও সবকটা োিাো বন্ধ জদখতে জপে। োরপর জোতখ প়েে বান়ের 
কাতে একটা নেংকি োন়ে দাাঁন়েতয। োন়েটার সবোতঙ্গ িুতো আর জপেতি কযানেতফানিেযার 
এক িম্বর জপ্লট োোতিা। টম নিতের োন়ে োমাতে োমাতে িম্বরটা মুখস্থ কতর নিে। 
  
জস বুঝতে পারে োর ওপর িের রাখা হতে। োন়ে জেতক জিতম দুরুদুরু বতক্ষ, নসাঁন়ে 
জবতয বারান্দায উতঠ ঘনন্ট বাোে। 
  
জস অতপক্ষা করতে করতে ভাবে, হবু শ্বশুর হতে নক হতব সবতেতয শি কােগুতো োর 
ঘাত়ে োপাতে নিিা কতরি িা। 
  
নেো দরো খুতে নিনবেকার জোতখ োর নদতক োকাে। 
  
নেোতক জদখামাি জস নেিতে পারে জয জেেডা ভযাি ওযাইনে অদৃশয হবার আতে 
টহেদারী পুনেশ অনফসার মানফে োর োন়েতে জয জমতযনটতক জদতখনেে, োর বণেিা জস 
শুতিনেে জডনিসতির কাতে। 
  
জডনিসতির অিুমাি নমতে জেে। জস এক ডাকাতের আড্ডায ঢুতক পত়েতে। 
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নবরি করোম বতে মতি নকেু করতবি িা। এনদক নদতয যানেোম, োই ভাবোম 
একবার। জদখা কতর যাই। নমঃ ডারতমতটর সতঙ্গ জদখা হতব নক? আপনি জবািহয নমতসস 
ডারমট? 
  
ঠাো েোয নেো বেে, োরা দুেতিই জবনরতযতেি। 
  
নমঃ হযানরস জোিস, অেোৎ এ বান়ের মানেক আমায এ বান়েটা দুমাতসর েিয ভা়ো 
নদতেি। ভাবোম একবার জদতখ যাই। বান়ের সাইেটা একটু জদতখ জিওযা দরকার। 
  
এখি বান়েতে জকউ জিই। আনম আপিাতক ঢুকতে নদতে পারনে িা। 
  
জস জো নিিয। নঠক আতে আনম োহতে েনে। আপিাতক নবরি করোম িা, নকন্তু 
  
 হা হা, শুতিনে আনম, আপনি এনদক নদতয যানেতেি।বতেই সশতব্দ দরো বন্ধ কতর 
নদে। 
  
োন়ের নদতক হাপোর জহাঁতট েেে। বুঝতে পারতে জয, এখিও োর ওপর িের রাখা 
হতে জোমগুতো জযি খা়ো হতয উঠে। মতি হতে এই বুনঝ োর নপতঠ একটা বুতেট 
এতস নবিে।নকন্তু োর জোখ জেতম জিই। োন়েতে উঠতে জপতর হাপোর এবার স্বনস্ত জপে। 
জডনিসি জয খবর োইনেতেি ো জস সংেহ কতর অক্ষে জদতহ নফরতে জপতরতে। 
  
হাপোর বান়ের িাোতের বাইতর নেতযই োন়ে োনমতয নেংকি োন়ের িম্বর টুতক নিে। 
োরপর পীট শহতর জপৌঁতে জডনিসিতক জফাি করে। 
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আপিার আন্দাে এতকবাতর নমতে জেতে। নমস ভযাি ওযাইনের োন়েতে জয জমতযনটতক 
জদখা নেতযনেে জসই এতস দরো খুেে। োরপর বান়েনটতে যাবার রাস্তা এবং 
োনরপাতশর নবস্তানরে বণেিা নদে। 
  
নঠক আতে। এবার নক করতে হতব জশািি। িনড আর জেটুস্ জক নিতয রাতের অন্ধকাতর 
ওখাতি নেতয ো ঢাকা নদতয পত়ে োকতব। জশর্ রাস্তাটুকু বরং পাতয জহাঁতট যাও। সতঙ্গ 
একটা দূরবীি নিও। নদিরাে ক়ো িের রাখতব বান়েটার ওপর। তেরী হতয িাও। পীট 
শহতরর পুনেশ দপ্ততরর িাংকনেতির কাে জেতক জোমার যা যা দরকার নিতয যাও। আনম 
োিতে োই জয বান়ের জভেতর জক জক আতে। 
  
হাপোর বেে, হু। 
  
একটা কো মতি রাখতব বান়ের বানসন্দারা জযি নবনু্দমাি সতন্দহ িা কতর জয োতদর 
ওপর িের রাখা হতযতে। এটা জোমার দানযত্ব। জকাতিা ঝুাঁনক নিও িা। শুতভো রইে। 
  
. 
  
নভক্টর ডারমট েস এতঞ্জেতসর মাউন্ট জেতসন্ট জহাতটতের নরতসপশি জডতির সামতি 
এতস দাাঁ়োে। বেে, আমার েিয একটা কামরা নরোভে করা আতে। আমার িাম েযাক 
হাওযাডে। 
  
আতে তবনক, নমঃ হাওযাডে। রুম িম্বর পাঁনেশ আপনি জো জকবেমাি একরানি োকতবি, 
োই িা? 
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নভক্টর বুঝতে পারে জয ক্লাকেনট জকৌেূহেী দৃনষ্টতে জেতয আতে, হযাাঁ, জকবে একটা রাে। 
  
জরনেস্টাতর সই কতর, জবযারার হাতে সুটতকশ নদতয োর জপেি জপেি এনেতয জেে। 
  
েটা বােতে কুন়ে নমনিট। জবযারা েতে যাবার পর নভক্টর খাতটর ওপর বতস প়েে। 
মুখটা এখতিা বযো করতে। কযারী ও জখাকা জকমি আতে? 
  
এখি োর সুটতকতস একশ ডোতরর জিাতট জমাট আট েক্ষ ডোর। প্রেম দুতটা জেক 
ভাোতে অসুনবতি হযনি। োতক আতরকটা সুটতকশ নকতি জেস িযাশিাে বযাংতক েৃেীয 
জেকটা ভাোতে জযতে হতব। োরপর জস েস এতঞ্জেস জেত়ে নিতদেশািুযাযী উপকূেবেেী 
নবনভন্ন শহতর পনরেমা শুরু করতব। আে রাে এোতরাটায জসই ডাকােটার জফাি 
করবার কো। 
  
সারানদতির এই স্নাযনবক উতেেিা আর মুতখর টিটতি বযো োতক পনরশ্রান্ত কতর 
নদতযতে। নবোিায শুতয ঘুতমাবার েিয জেষ্টা করতে। 
  
েযামার সযাি িািনসসতকা জরাে আমসে জহাতটতে জেনসং জটনবতের ওপর রাখা জবােেটা 
জেতক ব়ে এক জেোস হুইনি ঢােতেি। োরপর োর সতঙ্গ পনরমাণ মে েে নমনশতয 
ইনেতেযাতর আরাম কতর বসতেি যনদও োর েুেিায জেযারটা জোট। 
  
অিীরভাতব বার বার নেনি ঘন়ের নদতক োকানেতেি। এোতরাটা বােতে পাাঁে নমনিট। 
ডারমট টাকার প্রেম নকনস্তটা নঠকমে জোো়ে করতে জপতরতে জো? এক েুমুক হুইনি 
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জখতয ভাবতেি আর মদ টািা উনেে হতবিা। তিশতভাতের পর জেতক একটািা নেংক 
কতর েতেতেি নেনি। ো জবশ েরম োেতে আর সতঙ্গ জসই বুতকর যন্ত্রণাটা। নসোর 
িনরতয জহাতটতের জটনেতফাি অপাতরটরতক বেতেি েস এতঞ্জেতসর মাউন্ট জেতসন্ট 
জহাতটে িতর নদতে। একটু জদনর হে িম্বরটা জপতে। 
  
নভক্টতরর েো নেিতে পারতেি েযামার। 
  
নেনি বেতেি, নিিয বুঝতে পারতেি আনম জক? কাে জকমি েেতে? সাবিাতি কো 
বেুি। জকাতিা ঝাতমো হযনি জো? 
  
িা। 
  
পযো নকনস্তর মাে জপতয জেতেি? 
  
হযাাঁ। 
  
েমৎকার। কাে আপনি সান্টা বারবারা যাতবি। জসখাি জেতক সানেিাস শহর। জসখাতি 
কযামনিযা জহাতটতে একই িাতম আপিার েিয একটা ঘর নরোভে কতর জরতখনে। কাে 
এই সময আবার আপিাতক জফাি করব। 
  
বুতঝনে। নকন্তু আমার স্ত্রীতক একটা জফাি করতে োই। পারতবা করতে? 
  
জসটা নঠক উনেে হতব িা। আমার বনু্ধনট নবরি হতে পাতর, জস জেমি জফাি জটাি পেন্দ 
কতর িা। বতে নেনি জফাি জেত়ে নদতেি। 
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. 
  
জেোস জশর্ কতর আবার হুইনি ঢােতেি। োাঁর ভারী মুখ োে হতয উতঠতে। 
  
আমার হাতে এখি আট েক্ষ ডোরেযামার মতি মতি ভাবতে। আর নেিনদতির মতিয 
পুতরা েনিশ েক্ষ ডোর হাতে আসতব। জমা আর ঐ জোাঁ়ো–দু়েী দুতটাতক নকেু টাকা 
নদতে হতব। োর পতরও হাতে পাঁযনিশ োতখর জবশী োকতব। অিাযাতস েীবতির বানক 
নদিগুতো এই টাকায জকতট যাতব। 
  
জহতেতির সতঙ্গ কো বেতে খুব ইতে হে। নিতেতক সান্ত্বিা নদতেি, িা, নবপতদর 
সম্ভাবিা নকেু জিই। নবপদ আবার কী হতব। অপাতরটরতক বান়ের িম্বরটা নদতয জফাি 
িানমতয রাখতেি। জহতেি নিিয খুব দুনিন্তা করতে। এবার ওতক সনে েুকাতসর 
বযাপারটা োিাতিা উনেে। আে জহাক কাে জযাক োতক কোটা জো োিাতেই হতব। 
একসতঙ্গ সবনকেু দুম কতর ফাাঁস করা নঠক হতব িা। 
  
জটনেতফাি জবতে উঠতেই েযামার নরনসভার েুতে নিতেি। 
  
হযাতো জহতেতির েো জকমি জযি দূরােে ও উতেনেে মতি হে জক কো বেতেি? 
  
েযামার জখাশ জমোতে জহতস বেতেি, জোমার জপ্রনমক কো বেনে। 
  
ও, নেম! বযাপার নক বতো জো? েুনম জকাোয আে? 
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জডনিসতির কমেোরী জো সীসোতরর ওপর েযামাতরর বান়ের জফাি টযাপ করবার ভার 
নেে। জস এবার নিঃশতব্দ জটনেতফাি োইতির সতঙ্গ সংযুি জটপ জরকডোরনট োনেতয 
নদে। 
  
জকমি আতো নপ্রতয? আমার েিয মি জকমি করতে িানক? 
  
নেম! দুেি পুনেশ অনফসার এখাতি এতসনেতেি। জোমার জখাাঁে করনেতেি। 
  
েেক্ষতণ সীস ব্রুোর জটনেতফাি ইনঞ্জিীযারতক ডাক নদতযতে। নফস নফস কতর বেে, 
নশেেীর বার কতরা এই জফািটা জকাো জেতক আসতে। 
  
েযামার বেতেি, কী বেতে? কী েিয োরা এতসনেে? 
  
জোমার সতঙ্গ ওাঁতদর কো বেবার নেে। নেম, আমার ভীর্ণ দুনিন্তা হতে। জমা জয 
এখাতি এতসনেে, ো-ও ওরা োতিি। এই অনফসারনট, অেোৎ ইিতপক্টর জডনিসি 
  
হাে জেতক নরনসভার প্রায খতস প়েে েযামাতরর, জডনিসি! 
  
হযাাঁ। উনি বেতেি জমার িানক জরতস্তারাাঁ জটতস্তারাাঁ নকেু জিই। ওর নিতের বেতে একনট 
পযসাও জিই। উনি–উনি বেতেি জয েুনম যনদ মঙ্গে োও োহতে জকাতিারকম কুকীনেে, 
কুমেেব জকাতরা িা। নেম! েুনম নিিয জেমি নকেু করে িা, নক বে? … 
  
েযামার ভাবনেতেি, জডনিসি! এফ.নব. আই-এর সবতেতয সুদক্ষ অনফসারতদর একেি 
এবং োর অতিক নদতির শত্রু। 
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নেনি বেতেি, আনম জোমায পতর জফাি করব। নেন্তা করবার নকেু জিই। এখি আমায 
জবতরাতে হতব। খাতমাকা দুনিন্তা জকাতরা িা। 
  
জটনেতফাি ইনঞ্জিীযার োিাে, জফািটা এতসনেে সযাি িািনসসতকার জরাে আমেস জহাতটে 
জেতক। 
  
সীস ব্রুোর খপ কতর নরনসভার েুতে সযাি িািনসসতকার পুনেশ দপ্ততরর কাতিকশি 
োইে। 
  
েযামার উতঠ দাাঁ়োতেি। জহতেিতক জফাি করা অেযন্ত জবাকানম হতযতে। জমা-জক োর 
সতঙ্গ নমনেে হতে জদতখই পুনেশ বুঝতে জপতরতে জয োর মাোয বদ মেেব আতে। 
রঙ্গমতঞ্চ যখি জডনিসি এতস জেতে েখি জিাাঁকা জদওযা অসম্ভব। জডনিসি নিঘোে োর 
বান়ের োইতি আ়েী পােবার বযবস্থা কতরনেে। োরা জেতি জেতে জয নেনি এই জহাতটতে 
আতেি। কতযক নমনিতটর মতিযই পুনেশ এতস প়েতব। েযামার োতয জকাট োনপতযতেি। 
োর সুটতকতস োমা কাপ়ে ও টুনকটানক নেনির্ ো়ো আর নকেু জিই আর জহাতটতের 
টাকা জমটাবার সমযও জিই–পুনেশ এতস। প়েতব। েটপট জবনরতয প়ো দরকার। 
  
দুেি পুনেশ অনফসার এোতরা নমনিতটর মতিযই জবাে আমেস জহাতটতে এতস ঢুকে। 
েটপট নিতেতদর পনরেয পি জদনখতয স্তনম্ভে নরতসপশি ক্লাকেনটর িাতকর সামতি 
েযামাতরর ফতটানট েুতে িরে। 
  
এ জোকনটতক জদতখে? 
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বাঃ, নিিয জদতখনে। এতো নমঃ মযাসতির েনব। ভদ্রতোক মাি দুনমনিট আতে জবনরতয 
জেতেি। 
  
দুেতির মতিয জয একটু জবনশ েম্বা োর িাম বব আেোি। জস বেে, আে রাতে নমঃ 
মযাসি নক জকাতিা জটনেতফাি কতরনেতেি? 
  
জসটা আনম োনি িা েতব খুব সহতেই োিা জযতে পাতর। বতে জস পাতশর ঘতর ঢুকে। 
এ ঘতর সুইে জবাডে রতযতে জটনেতফাতির। আোি োর নপেু নপেু এে। 
  
পুনেশ অনফসাতরর প্রতশ্নর েবাব জটনেতফাি অপাতরটর এক এক কতর নদে। 
  
বান়ে জফরবার জযাো়ে করতেি জডনিসি, এমি সময আোতির জফাি এে। 
  
েযামার একটুর েিয আমাতদর ফাাঁনক নদতয পানেতযতেি। বান়ে ো়ো আতরক োযোয 
জফাি কতরনেতেি নেনি। রাে এোতরাটায েস এতঞ্জেতসর মাউন্ট জেতসন্ট জহাতটতে 
েনিক বযনির সতঙ্গ জফাতি কো বতেনেতেি। 
  
জডনিসি বেতেি, নঠক আতে। আপােেঃ েযামাতরর কো ভুতে যাও। এখতিা োতক 
িরবার সময হযনি। নেনি োইি জকতট এবার সীস ব্রুোরতক জফাি করতেি, কাি খা়ো 
কতর বতস োতকা। নমতসস েযামাতরর কাতে আসা প্রনেনট জফাতির নববরণ আমার োই। 
  
বাতরাটা বােতে দশ নমনিট, জডনিসি বান়েতে জফাি কতর োনিতয নদতেি জয নফরতে 
অতিক রাে হতব, িীতে জিতম নিতের জমাটতর বতস েস এতঞ্জেতসর নদতক েুটতেি। 

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

181 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

  
. 
  
কযারীর জশাবার ঘতর সবাই েত়ো হতযতে। ঘতরর জভের ভযাপসা েরম কারণ হাপোরতক 
আসতে জদতখই জমা ঘতরর সব োিাো বন্ধ কতর নদতযতে। 
  
বাচ্চার খাতটর পাতশকযারীদাাঁন়েতয। েরতম বাচ্চা ঘুনমতয পত়েতে। জেেআর নরফ োিাোর 
পাতশ, জেতসর পদোর আ়োতে দাাঁন়েতয আতে। জমা নপস্তে হাতে এমি োযোয দাাঁন়েতয 
জযখাি জেতক োিোর ফাাঁক নদতয বাইতরটা জদখতে পাতব। আর এই নেিেিতক 
পাহারাও নদতে পারতব। 
  
োন়ে োনেতয হাপোরতক জবনরতয জযতে জদখে। োরা হাপোর ও নেোর কোবােো সবই 
শুতিতে। এবার নেো ঘতর ঢুকে। 
  
জমা আশ্বস্ত হতয বেে, নঠক আতে। যে ব বাতে বযাপার। োিোগুতো জখাতো। 
  
জমা বেে, জশাতিা জোমরা দুেতি মুনিপণ পাবার পর নক কর িা কর োতে নকসসু যায 
আতস িা। নকন্তু েযামার টাকা নিতয িা আসা পযেন্ত জকউ এখাি জেতক এক পা ি়েতে 
পারতব িা। জোমার মে গুোতদর েনরতয আমার সারাটা েীবি জকতটতে। বদমাতযনশ 
করতে করতে পার নকন্তু এখি জেতক আমার কোর আতে গুনে েুটতব। বুঝতে জপতরে? 
  
নরফ রাতে ফুেতে নকন্তু জমা জযরকম অনবশ্বাসয নক্ষপ্রোয নপস্তে বার কতরনেে োর পতর 
োর সামতি দাাঁ়োবার মে ক্ষমো বা সাহস জিই। 
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নরফ জখাঁনকতয উঠে, জোমার মাো নবেত়ে জেতে? বুঝতে পারে িা জয এর ফতে আমরা 
সাদা হাতে জবনরতয আসতে পারব? ওতক জফরৎ নদতেই আমরা জবকসুর খাোস পাতবা। 
নকন্তু মুনিপণ একবার নিতেই আমরা জফাঁতস যাতবা। 
  
জমা শান্ত েোয বেে, আমরা জকউ ফাসব িা। এ কাতের প্রনেনট খুাঁনটিানট আতে 
জেতকই প্লযাি করা আতে। জোমরাদুেতি-জেি ভাইতবািতদর নদতক নপস্তে েুতে বেে, 
এবান়ে জেতক জবতরাও। এখি জেতক বাইতরর একটা জকনবতি োকতব জোমরা। জেেডা 
এখাতিই োকতব। জোমাতদর দুেতির একেি ও যনদ এ বান়ের পঞ্চাশ েতের মতিয পা 
দাও, জেফ গুনে খাতব। প্রাতণ মারব িা। েতব ঠযাং জখাাঁ়ো কতর জদব। মাোয ঢুতকতে? 
  
শযোনি হানস জহতস নরফ বেে,আর েুনম নক করতব জমাটকু? নেিরানের জেতে আমাতদর 
পাহারা জদতব? 
  
নপস্ততের েেেতি ঘর জকাঁতপ উঠে। 
  
এক ঝেক ভযংকর হেতদ আগুি ফতটাোফাতরর ফ্লযাশোতির মে মুহূতেের মতিয আতো 
কতর নদে। জেেডা েীৎকার কতর উঠে। 
  
নরফ টেতে টেতে নপেু হতট এে। হাে কাতির ওপর উতঠ এে। আেুে নদতয রি 
জবতরাে, ঘাত়ের পাশ নদতয েন়েতয প়েতে োেে। নরফ রতির নদতক োনকতয জযি 
নবশ্বাস করতে পারতে িা। 
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জস িরম েোয বেে, গুনে োোতে আনম োনি। এবার এখাি জেতক জসাো জবনরতয 
যাও, আর জফরবার জেষ্টা জকাতরা িা। েুনমও যাও, নেোর উতেতশয বেে। 
  
কাতি একটা জিাংরা রুমাে োপা নদতয নরফ জবনরতয জেে। বুতেটটা দক্ষ মযাতসেতির 
েুনরর মে োর কাতির েনে উন়েতয নদতযতে। 
  
নপেু নপেু নেোও জবনরতয জেে। জখাকা জেতে কান্না শুরু করে। জেেডা উপু়ে হতয 
নবোিায শুতয ফুাঁনপতয ফুাঁনপতয কাাঁদতে। নপস্ততের েেেতি কযারীর মুখ সাদা হতয 
নেতযনেে। জস জখাকাতক েুতে নিে। 
  
যেক্ষণ িা নরফ আর নেো সবুে েি জপনরতয জকনবতি িা জঢাতক, জমা োিাোর পাতশ 
দাাঁন়েতয রইে। োরপর জস কযারীর নদতক ঘুতর দাাঁ়োে। 
  
জোমার এই জমতযনটতক পাহারা নদতে হতব। এতক জোতখর আ়োে জকাতরা িা। আনম ওই 
দুেতির ওপর িের রাখনে। েুনম যনদ জোমার বাচ্চাশুদ্ধ েযান্ত জবতরাতে োও, আমার 
সতঙ্গ সহতযানেো করতেই হতব। টাকা জপৌঁেতে এখতিা নেিনদি বানক। আমার সতঙ্গ হাে 
জমোতে রানে জো? 
  
কযারী জভতব জদখে এই জমাটা ইটানেযািনট এ পযেন্ত োর সতঙ্গ ভাতোই বযবহার কতরতে। 
জেি ভাইতবািতদর বা এই মূখে জমতযটাতক একনবনু্দনবশাসকরা েতেিা। এই পনরনস্থনেতে 
নিরতপক্ষ োকা েেতব িা। কাতরা িা কাতরা পক্ষ নিতেই হতব। োই মাো জিত়ে বেে, 
নঠক আতে। আনম আপিাতক সাহাযয করব। 
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অতিকটা আশ্বস্ত হতয জমা নপস্তে ভতর রাখে। েন্দিরে জখাকার নদতক োনকতয, আমার 
ভাইতযর দশনট জেতেতমতয। যুতদ্ধর সময জস মারা নেতযনেে। োর জেতেতমতযতদর আনমই 
মািুর্ কতরনে। বাচ্চাতদর আনম খুব ভাতো সামোতে পানর। ওতক আমার জকাতে জদতব? 
  
কযারী আপনে করতে যানেে নকন্তু জমার জোতখ অদু্ভে এক জকামে দৃনষ্ট জদতখ জেতম 
জেে। 
  
কযারী বেে, ও-ও িেুি মুখ জেমি পেন্দ কতর িা। আপিার কাতে হযে 
  
েেক্ষতণ জমা দুহাে বান়েতয নদতযে। অেেযা কারী জখাকাতক েুতে নদে। জখাকা হঠাৎ 
কান্না োনমতয জোখ মুখ কুাঁেতক জমা-জক পযেতবক্ষণ করতে োেে। জমা দুোে ফুনেতয, মৃদু 
নশতসর মে আওযাে করে, োরপতরই একমুখ হানস। জখাকাও হাসতে োেে। 
  
কান্না োনমতয জেে জমা ও কযারীর নদতক অনে দৃনষ্টতে োকাে। েবু োরা জেেডার নদতক 
ভ্রূতক্ষপ করে িা। 
  
জমা বেে, বাচ্চাতদর আমার খুব ভাে োতে। ওরাও আমায খুব ভােবাতস। েুনম, আনম 
আর জোমার বাচ্চা োহতে একদতে, নক বে? েুনম জমতযটার ওপর িের জরতখা। 
জকাতিা েেতোে করতে আমায ডাকতব। আনম এক োপ্পত়ে নসতি কতর জদব। 
  
জখাকাতক কযারীর কাতে নদতয জমা বারান্দায নেতয বসে। জসখাি জেতক জকনবিটা জদখা 
যানেে। কযারীতক নবশ্বাস করা েতে নকন্তু ঐ জেি ভাইতবাি দুেি সাতপর মে িূেে। 
নেিরানি জেতে পাহারা জদওযা সনেযই অসম্ভব। জমার একমাি আশা,যনদ ইনেমতিয 
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েযামার জফাি কতরি োহতে জস োতক সবনকেু োিাতে পারতব। জকনবতির নদতক 
জদখে, োিাোর খ়েখন়ে ও দরো বন্ধ। জেি ভাইতবাি এখি কী করতে? 
  
নরফ ওযাশ জবনসতি নিতের কাতি েতের ঝাাঁপটা নদনেে আর শাপ-শাপান্ত করনেে। 
গুনে জখতযই োর সব সাহস উতব জেে। 
  
নেো ইনেতেযাতর আরাম কতর শুতয ভাইতক জদখতে পানেে, নকন্তু োতক সাহাযয করবার 
জেষ্টা করে িা। 
  
এখতিা রি প়েতে জদতখ নরফ জখাঁনকতয উঠে, েুই একটু হাে োোতে পারনে িা। েুপ 
কতর বতস আনেস জয। রিটা োমাবার বযবস্থা করতে পারনেস িা? 
  
েীবতি এই প্রেম ভাইতক সাহাযয করবার একটুও ইতে হে িা নেোর। নরফ ঐ 
টাকাওযাো কুেীটাতক নবতয করবার েিয জমতে ওঠায োর মতি এে জঘন্না ও নহংতস 
েতন্মতে মতি হতে জয আে এক েিাতদর কুঠারাঘাতে োতদর েতন্মর জযােসূিটুক 
নিনিহ্ন হতয জেতে। 
  
নরফতক নেো ভাে কতরই জেতি। নরফ যখি বতেতে জয জস জেেডাতক নবতয করতব েখি 
নরফ সনেযই এ নবতয োইতে। নরফ ইনেমতিযই স্বপ্ন জদখতে, কী কতর জমতযটার টাকা 
ও়োতব। কী কতর জস নেোর একান্ত নপ্রয জসই দুরূহ বণেহীি েীবি জেত়ে, পানেতয 
আসতব। কী কতর ঐশ্বতযের িরম পাাঁতক ডুতব োকতব। শীেনেরই একনদি নরফ োতক 
জেত়ে েতে যাতব। জস কখিও োইতবিা জয সারােীবি নেো োর জেেু়ে হতয জ্বাোেি 
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করুক। জস নেোতক টাকা জদতব নিনিে নকন্তু জসই সতঙ্গ োইতব নেো োতক নিষৃ্কনে নদক, 
যাতে জস িিীতদর জসই িরম, অেেহীি, উতেশযহীি েীবি জোতে ো জঢতে নদতে পাতর। 
  
নরফ োোোনে নদতে নদতেই জশাবার ঘতর এতস নবোিার োদর জেতক একফানে োদর 
নোঁত়ে একটা পযাতডর মেি তেরী কতর কাতির ওপর জেতপ িরে। োরপর আতরকফানে 
কাপ়ে নদতয জসটাতক মাোর সতঙ্গ বাাঁিে। এেক্ষতণ রি বন্ধ হে। 
  
এেক্ষতণ অন্ধকার হতয এতসতে। নরফ বসবার ঘতর এে। োর োম়োর েযাতকতট রতির 
দাে। মুখ ফযাকাতশ, জোতখ রাতের আগুি। 
  
কী হতযতে জোর? আমায একটু সাহাযয করনে িা জয? 
  
নেো নিনবেকার মুতখ জেতয রইে। 
  
ঐ বযাটা জমাটকু। জক োতি বযাটা অে ভাে গুনে োোয। ও ইতে করতেই আমায খেম 
করতে পারে। 
  
নেো ভ্রূতক্ষপও করে িা। 
  
অতিকক্ষণ অস্বনস্তর সতঙ্গ নরফ নেোর নদতক োনকতয ভাবে নেোর এবযবহার এতকবাতর 
িেুি। নকন্তু কো বোতিার েিয সািযসািিা করতে োর অহনমকায বাাঁিে। োই জস 
একবার োিোর কাতে নেতয খ়েখন়ের ফাাঁক নদতয উাঁনক মারে। জমা-জক বারান্দায 
জদখতে জপে। একটা নপস্তে োকতে এখাি জেতক গুনে োোতে েক্ষযভ্রষ্ট হে িা। হঠাৎ 
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মতি প়েে জসই হারাতিা নরভেবাতরর রহসয। ডারমতটর নরভেবারটা নহপ পতকতট 
জরতখনেে। নকন্তু বার করতে নেতয জদতখ জসটা জিই। নিিয জকউ নিতযতে। জমা েখি 
বান়ে নেে িা। সুেরাং নেিেি জমতযর একেি জকউ সনরতযতে ওনট। 
  
সনন্দগ্ধ জোতখ নরফ নেোর নদতক োনকতয বেে, আমার নরভেভারটা নিতযনেস? 
  
উদাসীিভাতব ঠাো েোয নেো বেে, নরভেভার? নকতসর নরভেভার? 
  
 ডারমতটর নরভেভার। পযাতন্টর পতকতট জরতখনেোম োরপর জদনখ জিই। 
  
 নেো মুখ জভংতে বেে, নিতের পযাতন্টর পতকট সামোতে পানরস িা। 
  
েুই নিতযনেস নকিা বে? 
  
আনম জকি নিতে যাব? দারুণ নক্ষতি জপতযতে, বতে নেো রান্নাঘতরর নদতক পা বা়োে। 
  
নরফ খপ কতর োর হাে জেতপ েীৎকার কতর উঠে, নিতযনেস েুই? 
  
এে জোতর ঝটকা জমতর নেো হাে োন়েতয নিে জয নরফ অবাক। 
  
োতয হাে নদতি। নরভেভারটা আমার কাতে জিই। কার কাতে আতে ো নিতয আমার 
মাোবযোও জিই। 
  
রান্নাঘতর ঢুতক জেে নেো। 
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নরফ োোোে নদতে নদতে নেনন্তে মতি োিাোয নেতয জমার নদতক োনকতয রইে। 
  
জডনিসি রাে একটার পর েস এতঞ্জেতসর মাউন্ট জেতসন্ট জহাতটতে এতস ঢুকতেি। 
  
নরতসপশি জডতির ক্লাকেনটর কাতে নিতের পনরেয নদতয োিতে োইতেি এ জহাতটতে 
আে িেুি জক জক এতসতে। ক্লাকেনট োতক জরনেস্টার জদখাে। অল্প নেজ্ঞাসাবাতদর পর 
জডনিসি বেতেি, আর এই ভদ্রতোক, েযাক হাওযাডে-এর জেহারা মতি আতে? 
  
হযাাঁ, নিিয, েম্বা শযামো জেহারা জপাশাক আশাক জবশ দামী। মুতখর একপাতশ কাটা 
দাে-ব়ে নবশ্রী দােটা। 
  
এর ঘতরর একটা বা়েনে োনব আমায দাও জদনখ, এর সতঙ্গই আনম জদখা করতে োই। 
  
নিিােস্ত ভাতব ক্লাকেনট জপেতির একটা হুক জেতক োনব নিতয জডনিসিতক নদে। 
  
ইিতপক্টর আমরা এখাতি জকাি েেতোে োই িা। আসা কনর কোটা মতি রাখতবি। 
  
নিিয, নিিয, েেতোে জক োয? 
  
 নভক্টর অন্ধকাতর শুতয শুতয কযারীর কো ভাবনেে। দুঘণ্টা িতর একই নেন্তা ঘুরতে জস 
যনদ নিতের কাে নঠকমে কতর যায, োহতে কযারী ও জখাকার জকাতিা নবপদ হতব িা। 
নকন্তু জেি ভাইতবািতদর কো নকেুতেই ভুেতে পারনেে িা। এতদর অসািয নকেুই জিই। 
সহসা কাতি এে এক মৃদু শব্দ জস সেনকে হতয উঠে। 
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আতস্ত কতর োোয োনব ঢুনকতয জমাে়ে নদতেি জডনিসি, দরো খুতে জেে। জসই মুহূতেে 
নভক্টর ঘতরর আতো জ্বাোে। 
  
জডনিসি জভেতর ঢুতক দরো বন্ধ কতর বেতেি, আনম ইিতপক্টর জডনিসি, জফডাতরে 
বুযতরা জেতক আসনে। আপনি নমঃ নভক্টর ডারমট, োই িা? 
  
নভক্টর বেে, হযাাঁ। কী বযাপার বেুি জো? আপনি হঠাৎ আমার ঘতর? 
  
সব নঠক আতে, নমঃ ডারমট। আনম আপিাতক সাহাযয করতে এতসনে। আমরা সবনকেুই 
জেতিনে। আপনি জয কী নবপতদ পত়েতেি, ো আমরা োনি। এবার আসুি, একসতঙ্গ 
কাে করা যাক। আমরা এই ডাকােতদর িরতে োই। অবশয জসই সতঙ্গ নমতসস ডারমট 
ও আপিার বাচ্চার যাতে জকাতিা নবপদ িা হয, জসটাও আমরা জদখতবা। আনম আপিাতক 
কো নদনে, যেক্ষণ িা টাকা নমনটতয জদওযা হতে এবং নমতসস ডারমট মুনি পাতেি, 
েেক্ষণ আমরা নকেু করবার জেষ্টা করব িা। আপনি শুতি হযে ভরসা পাতবি জয,নঠক 
এই মুহূতেে আমার নেিেি অনফসারিষ্টিী়ে পাহারা নদতে। খারাপ নকেু ঘটতে জদখতে 
সতঙ্গ সতঙ্গ োরা নেতয আপিার স্ত্রীতক সাহাযয করতব। 
  
নভক্টর জরতে বেে, এ বযাপাতর িাক িা েোতেই আপিাতদর েেে িা? ভযাি ওযাইনের 
মে িিী জোতকর কাতে েনিশ েক্ষ ডোর কেটুকু? এই ডাকােগুতো অনে সাংঘানেক। 
নবপদ বুঝতে বান়ের সবাইতক জশর্ করতে নিিা করতব িা। ওরা ইনেমতিযই আমার 
োকরতক খুি কতরতে। ওরা । 
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দাাঁ়োি, দাাঁ়োি, আপনি বেতেি আপিার োকরতক ওরা খুি কতরতে? 
  
নিতেতক সামতে নিতয নভক্টর বেে, সনঠক নকেু বেতে পানর িা, েতব োকরটার জশাবার 
ঘতর অতিক রি েতমনেে। োরপর আর োতক জদনখনি। 
  
জডনিসি সান্ত্বিার সুতর বেতেি, হযে আপিারই মে জোর জোট জেতেতে োর। এবার 
একটু শান্ত হবার জেষ্টা করুি নমঃ ডারমট। হযে আপিার পনরনস্থনেতে প়েতে আনমও 
ওরকম করোম। আমাতদর এই সাক্ষাতের কো জকউ োতিিা। আপােেঃ আপিার 
কাতে নকেু খবর োই। সবকটা ডাকাতের বণেিা োই আনম। আবার বেনে, আপিার স্ত্রী 
ও জেতে নিরাপদ িা হতে আমরা নকেু করতবািা। 
  
আনম আপিাতক নকেু বেতে পারব িা। আমার জবৌ-জেতের নিরাপো ো়ো আর জকাতিা 
নবর্তয আমার আেহ জিই। 
  
জস বুঝতে পারনে নকন্তু বযাপারটা অতিক জবনশ গুরুত্বপূণে নমঃ ডারমট। আপনি আমায 
নবশ্বাস করতে পাতরি। আনম বরং বতে যাই আর আপনি োিাি নঠক আতে নকিা 
আমার অিুমাি। আমার িারণা এই অপহরতণর িাযক নযনি োর বতযস র্াট, দীঘে, ভারী 
জেহারা, আর োতযর রং োেতে। নঠক আতে? 
  
একবার নিিা কতর নভক্টর মাো জিত়ে সম্মনে োিাে। 
  
োর সতঙ্গ আতরকনট জোক আতে? ইটানেযাি জবাঁতট জমাটা এবং োতযর রং কােতে। নঠক 
নকিা? 
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নভক্টর মাো িা়েে। 
  
ওতদর সতঙ্গ একনট জমতয আতে; মাোর েুে জসািােী, েম্বা। একটু রুক্ষ িরতির মুখ সুশ্রী 
জেহারা। বতযস বাইশ নক জেইশ, নঠক বেনে? 
  
নভক্টর আবার মাো িা়েে। 
  
এো়োও আতরকনট জেতে আতে নকন্তু োর সম্বতন্ধ আনম নকেু োনি িা আর আমার 
আেহ জিই োিার। 
  
নভক্টর বেে, ঐ জমতযনটর যমে ভাই এই জেতেনট। এতকই আনম জবশী ভয পানে–এক 
নহংে িৃংশস গুো। এই জেতেনটই আমায জোট োনেতযতে। হাতের মুতঠায একটা 
সাইতকতের জেি েন়েতয রাতখ। 
  
জকমি জেহারা োর? 
  
নরতফর বণেিা নদে নভক্টর। োাঁর বো জশর্ হতেই জডনিসি উতঠ দাাঁ়োতেি। 
  
আপনি এখি যা করতেি োই কতর যাি, নমঃ ডারমট। মুনিপতির টাকা জোো়ে 
করুি।একটা কাডে নদতয বেতেি, এতে আমার জফাি িম্বর আতে। মুখস্থ কতর কাডেটা 
পুন়েতয জফেতবি। পুতরা টাকা জোো়ে করা হতেই আমাতক জফাি করতবি। ডাকােগুতো 
জভতবতে একবার টাকাটা হাতে। জপতেই কাম ফতে। নকন্তু ভযাি ওযাইনেতক োরা জেতি 
িা। আপিার স্ত্রী, জেতে ও নমস ভযাি। ওযাইনে মুনি জপতেই আমরা ওতদর নপেু জিব। 
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এখি জেতক আমার নেিেি অনফসার আপিার সতঙ্গ োকতব। সাহাতযযর প্রতযােি হতেই 
োতদর ডাকতবি–আপনি নমেযা দুনিন্তা করতবি িা। আমরা ো়োহুত়োর মাোয নকেু 
করব িা। 
  
অসহায ভনঙ্গতে নভক্টর বেে, মতি হতে আপিার ওপর ভরসা করা ো়ো উপায জিই। 
নকন্তু যেক্ষণ িা ডাকােগুতো িষ্টিী়ে জেতক জবতরায, দযা কতর নকেু করতবি িা। 
  
জডনিসি দরোর নদতক এনেতয জেতেি, আনম কো নদনে, ভাববার নকেু জিই। এভাতব 
ঘতর ঢুতক নবরি করোম বতে মতি নকেু করতবি িা। 
  
শুভরানি, নমঃ ডারমট। বতেই জবনরতয জেতেি। 
  
নভক্টর সামতির জদযাতের নদতক োনকতয রইে শূিয-দৃনষ্টতে। 
  
. 
  
১০. 
  
সাবিাতি মাো েুতে ঘুমন্তকারীর নদতক জেেডা োকাে। খ়েখন়ের ফাাঁক নদতয োাঁতদর 
আতো ঘতর ঢুকতে। জেেডা কযারীর নদতক নকেুক্ষণ োনকতয োরপর খুব সেকেোর সতঙ্গ 
জিতম প়েে। 
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েমেতম নিস্তব্ধো বান়ে েুত়ে, জেেডা ভাবে, েুনপসাত়ে বান়ে জেতক জবনরতয ঐ জকনবতি 
জঢাকার ঝুাঁনক জিতব িা শুতয প়েতব। জমাটা ইটানেযািটা নক জেতে আতে? এেক্ষতণ জো 
ঘুনমতয প়েবার কো, নকেু বো যায িা। 
  
নরতফর কাতে জযতে ভীর্ণ ইতে করতে। একবার োর কাতে জযতে পারতেই োরা এখাি 
জেতক পাোতে পারতব নিনিে। নরতফর কাতে জপৌঁেতে হতবই। 
  
জেেডা উতঠ খাতটর পাতশ রাখা শাটে পযান্টটা পতর নিে। 
  
একবার ঘুতমর মতিয কযারী পাশ নফরে। সতঙ্গ সতঙ্গ জেেডা নস্থর হতয জেে। বুক 
নঢপনঢপ করতে। কযারীর ঘুতমর েভীরভাব জদতখ জস খানে পাতয নিঃশতব্দ দরোর নদতক 
এতোতো। আতস্ত কতর নেটনকনি খুতে পা নটতপ নটতপ রান্নাঘতর ঢুকে। োরপর 
জসখািকার নখ়েনকর দরো খুতে জবনরতয এে জেযাৎস্নায ভরা রানির বুতক। 
  
বারান্দায জমা জেতে বতস োকবার অতিক জেষ্টা কতরনেে। নকন্তু রাে োোর অতভযস 
োর এতকবাতরই জিই। একটা জেযাতর আরাম কতর জস বতসনেে, নপস্তেটা জকাতের 
ওপর জরতখ। এখি জস েভীর ঘুতম আেন্ন। 
  
বান়ের সামতির নদতক এতস জমার িাক ডাকার আওযাে শুিতে জপে। োরপর 
একতদৌত়ে েি জপনরতয বােুর ওপর নদতয জকনবতির নদতক জদৌ়েে। 
  
নেো জকনবতির জভের জশাবার ঘতরর দরো বন্ধ কতর শুতযনেে। ঘুম জযি এতসও 
আসতে িা। বসবার ঘতর নরফও শুতয শুতয নঝতমাে। দীঘে দুঘণ্টা িতর জস দূতরর 
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বান়েটার নদতক োনকতয বতসনেে। নকন্তু োরপর োাঁদটা বান়ের জপেতি সতর যাবার সাতে 
সাতে বান়ের োরপাতশর োযাঘি হতয এে। জস আর জমা-জক জদখতে জপে িা। ওনদতক 
পা বা়োবার সাহস োর জিই। ঠযাং জখাাঁ়ো করবার ঝুাঁনক নিতে জস রােী িয। জস দুতটা 
জেযার এক কতর ো েন়েতয নদতযতে এবং নঝতমাতে নঝতমাতে ভাবতে জেেডার কো। 
  
হঠাৎ একটা শব্দ হতেই নেো সোে হতয উঠে।দরোয কযাে কতর শব্দ হে। োরপর 
বসবার ঘর জেতক নফসনফতস েোর আওযাে জভতস এে। জস জিতম দরোর নদতক জেে। 
দরোয কাি পােে। জেেডার েো। োতযর রি েরম হতয উঠে। জস আতস্ত আতস্ত 
নেটনকনি খুতে দরোটাতক ইনঞ্চখাতিক ফাাঁক করে। যাতে সব কো জশািা যায। 
  
দরোর আওযাে হতেই নরফ ি়েম়ে কতর উতঠ বসে, নকন্তু জেেডার েোয আশ্বস্ত 
হে। জেেডা বেে, ভয জপতযা িা নরফআনম এতসনে। 
  
জস অন্ধকাতর নরতফর পাতশ হাাঁটু জপতে বতস োতক েন়েতয িতর বুতক মাো রাখে। 
  
জেেডা নরতফর কদমোট েুতের জভের আেুে োোতে োোতে বেে, আনম োকতে 
পারোম িা, জোমার নক খুব জেতেতে? 
  
নরফ োতক কাতে জটতি নেতজ্ঞস করে, ও জোকটা জকাোয? ঘুনমতয পত়েতে? 
  
হা। নরফ, এখাি জেতক পাোতিা যায িা? েতো িা আমরা এখুনি পানেতয যাই। 
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জমাটকু দারুণ গুনে োোয। আমাতদর অতপক্ষা করতে হতব। আমার কাতির কী অবস্থা 
করে, জদখতে জো? 
  
নেো জকাোয? 
  
পাতশর ঘতর ঘুতমাতে। আতস্ত কো বতো, ও জযি শুিতে িা পায। জস জেেডাতক বুতক 
জটতি নিে। 
  
দরো বন্ধ কতর নেো খাতট নেতয বসে। েমশঃ অসু্ফট কোগুতো যখি একান্ত বল্গাহীি 
হতয উঠে, েখি জস উতঠ দাাঁ়োে। ভাবে বযাপারটাতক আর এতোতে জদওযা েেতব িা–
োর ভাই হােো়ো হতয যাতে। এতক জরাি করবার একটা মাি উপায আতে। জেেডার 
েোয েীি আিতন্দর অসু্ফট েীৎকার জশািা জেে নেোর মতি আর নিিা রইে িা। 
োিোর কাতে নেতয খ়েখন়ে খুতে োিাো েতে বাইতর জবতরাে। 
  
জস নিঃশতব্দ েযাতরতের সামতি নেতয সাবিাতি দরো জটতি েুতে জভেতর ঢুতক দরো 
বন্ধ কতর নদে। নকেুক্ষণ হাে়োবার পর আতোর সুইে জপতয আতো জ্বাোতো। 
েযাতরতের অপর প্রাতন্ত জদখতে জপে পানেেব বস্তুনট–একটা েম্বা হােেওযাো জকাদাে। 
  
 নেো জকাদাে নিতয আতো নিনভতয বাইতর এে। 
  
নড-েতের কবর খুাঁতে বার করতে োর দুঘণ্টা জেতে জেে। অতিক জখাাঁ়োখুন়ে কতর জশতর্ 
বানের েোয মৃেতদহটাতক আনবষ্কার করে নেো। েেক্ষতণ রাে দুতটা জবতে জেতে। 
িষ্টিীত়ের ওপর োাঁদ আতো বর্েণ করতে। 
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আতস্ত আতস্ত জমািাক জডতক েতেতে। কযারীনভক্টতরর স্বপ্ন জদখতে। নরফ আর জেেডা 
অবসন্ন জদতহ মানটতে শুতয আতে অিোেে অবস্থায। 
  
টম হাপোর বান়ে জেতক নসনক মাইে দূতর নিকটেম বানের সূ্তপটার জপেতি েুনকতয 
রতযতে। োর সতঙ্গ জেটস আর িনড। হাপোর সযাি িািনসসতকার পুনেতশর কাে জেতক 
একটা জপনরতিাপ এতিতে। এর সাহাতযয আ়োে জেতক বান়ের ওপর িের রাখতে 
পারতে। জেটুস্ ও িনড ঘুনমতয পত়েতে। িের রাখা সতেও জকনবি জেতক নেোর জবনরতয 
আসা হাপোতরর জোতখ পত়েনি। জপনরতিাপ জেমি কাতে জদয িা। 
  
নেো কাযদা কতর ঘতর নফতর এে। শুতয প়েে, পাতশর ঘর জেতক নফসনফসানি জভতস 
এতো। 
  
জেেডার কাে জেতক নরফ সতর জেে। োর নবরনি জবাি হতে। 
  
নরফ বেে, এবার েুনম ঘতর নফতর যাও, ো জেতক হাে সরাও! জোর কতর জেেডাতক 
সনরতয নদে জস, আর এখনি জভাতরর আতো ফুতট উঠতব। 
  
জেেডা োমাকাপ়ে নিতয উতঠ প়েে। 
  
কো বতো আতস্ত। 
  
 –খুব ইতে গুনে খাওযার? নরফ বেে। 
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–ঐ জমাটকু গুনে োোতব–গুনে নক কতর োোতে হয, ো ওর ভাতো োিা আতে। 
  
–ডানেেং, পুাঁেতক জোকতক নক েুনম ভয পাতো? প্রশ্ন করে জেেডা। 
  
ওর নপস্তেটাতক ভয িয ওর নটপতক ভয। দরো জদনখতয বেে পাোও, আনম নকেু 
একটা করব। ভাতো এখাি জেতক। 
  
জেেডার সতঙ্গ জকউ এভাতব কো বতেনি। জবশ জরামাঞ্চকর োেতো। 
  
ভােবাস েুনম, োই িা? নরতফর কাতে বেে জস। 
  
জস জেেডার হাে িতর মরুভূনমর আতোোযায জঠতে বার কতর নদে এক িাক্কায। প়েে 
নেতয জকনবতির বাইতর, পরমুহূতেেই োকাে পাতযর কাতে পত়ে োকা বীভৎস বস্তুনটর 
নদতক। একদৃতষ্ট োনকতয জদখতো নরফ জসনদতকই োনকতয আতে, োরপর জেেডা দুহাতে 
মাোর েুে িতর আেেিাদ শুরু করে। 
  
জসই আেেিাদ শুিতে জপে নেো। 
  
. 
  
 েযামার সযানেিাস শহতরর কযামনিযা জহাতটতে জটনেতফাি অপাতরটরতক বেতেি 
পযারাডাইস শহতরর একনট িম্বর িতর নদতে। নেনি নফে জবকারতক জফাি করতেি। এ 
ভদ্রতোতকর সতঙ্গ নেনি নিযনমে েেফ জখতেি আর নবশ্বাসতযােয বনু্ধ বতট! 
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জশতর্ এই কযামনিযা জহাতটতে েযামার উঠতেি। নভক্টর ডারমতটর আে এই জহাতটতেই 
আসবার কো। েমশঃ েযামার িাভোস হতয প়েতেি। নেনি অেযন্ত নবেনেে জডনিসি 
োর নবর্তয েদন্ত করতেি শুতি। েযামার ভাবতেি, এ পযেন্ত ডারমট যা টাকা জযাো়ে 
কতরতে োই নিতযই েম্পট জদতবি নকিা। এেক্ষতণ ডারমতটর হাতে িেদ জর্াে োখ 
ডোর এতস যাওযার কো। নকন্তু জেতেনট ও জেিতদর কো জদনখতয েতে যাওযা উনেে 
হতব নক? ভাবতেি এ সব করবার আতে একবার জহতেতির সতঙ্গ কো বো দরকার। 
  
নবতকে পাাঁেটা জবতে কতযক নমনিট। অপরপ্রাতন্ত জবকার জফাি িরে। 
  
েযামার বেতেি, নফে–আনম নেম কো বেনে। একটা জোেমাে হতযতে। জশাতিা, বনু্ধ। 
নহতসতব জোমায একটা কাতের কো বেব, জসটা জোমায করতে হতব এবং জকাি প্রশ্ন 
করতে পারতব িা। রােী? 
  
জস বেতে, জকাোয নেতযে েুনম বে জদনখ? জোমার েিয বতস জেতক জেতক একটা নদি 
আমার জখোই হে িা। 
  
দুঃনখে, নকন্তু আপােেঃ আনম অসুনবতিয পত়েনে। আমার কােটা করতে পারতব জো? 
  
বাঃ, নিিয পারব। নেম–জয জকাতিা কাে, কােটা কী? 
  
আমার বান়ে নেতয জোমায জহতেিতক বেতে হতব জস জযি ক্লাতব এতস নঠক সােটার 
সময আমায জফাি কতর। পারতব বেতে? 
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একতশাবার, নকন্তু বযাপারটা নকেু বুঝতে পারোম িা। েুনম নিতেই জো 
  
আতেই বতেনে জকাতিা প্রশ্ন করা েেতব িা। পারতব নকিা বতো? 
  
বেোম জো পারব। 
  
নঠক আতে। 
  
োতক জহাতটতের জফাি িম্বরটা নদতয েযামার বেতেি, পতরর হপ্তায যখি জদখা হতব, 
েখি জোমায সবনকেু বুনঝতয বেব। এখুনি ফাস করতে োইনে িা। নঠক আতে, নফে? 
  
নিিয আনম আিঘণ্টার মতিয জোমার বান়ে জপৌঁতে যানে। েুনম নকেু জভতবািা। নেম–
েুনম নক জকাতিা নবপতদ পত়েে? 
  
জদাহাই নফে! যা বেনে শুিু জসটুকু কর। এখিকার মে নবদায। 
  
জফাি জেত়ে েযামার বতস অতপক্ষা করতে োেতেি। সময জযি কাটতেিা। জহতেি 
সােটায জফাি করে। 
  
কী খবর নপ্রতয? েুনম ভাে আে জো? 
  
জহতেি জযি এক অতেিা েোয বেে, আনম জকমি আনে োিতে োইে? কী কতর 
কোটা বেতে? কী হতে এসব, নেম? আমার োিবার অনিকার আতে। নফে আমার 
কাতে নেতয এমিভাতব োকাে, জযি এক দােী আসামীতক জদখতে। বযাপার কী নেম? 
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শান্ত হও, জহতেি। পুনেতশর কাি বাাঁনেতয জোমার সতঙ্গ আনম কো বেতে োই।বুঝতে 
পারে িা। ওরা আমাতদর বান়ের জফাি টযাপ কতরতে। 
  
জহতেি েীক্ষ্ণ কতণ্ঠ বেে, কী েতিয োরা আমাতদর জফাতির োইি টযাপ করতব? েুনম 
নক জকাতিা অিযায কাে কতরে? জোমার কো আনম নকেুই বুঝতে পারনে িা। 
  
েযামার রুক্ষভাতব বেতেি, েুপ কর জহতেি। জোমায আমার কাতে আসতে হতব। পুনেশ 
· জোমার নপেু জিতব। োতদর জোতখ িুতো নদতে হতব। এ কাে েুনম আতে অতিক 
কতরে, আেও পারতব। োরপর েুনম সযানেিাস শহতরর কযামনিযা জহাতটতে েতে 
আসতব। আনম এখাতিই আনে। দূরতদতশ আমরা পান়ে েমাব-হযতো নিরুতেতশর পতে। 
  
নকেুক্ষণ িীরবোর পর েযামার নবরি হতয বেতেি, জহতেি। 
  
এখাতিই আনে আনম। েুনম োহতে নবপতদ পত়েে। এে টাকা আতে জোমার–এ জবাকানম 
জকি করতে জেতে? 
  
েযামার ভীর্ণ জরতে বেতেি, মুখ সামতে কো বেে। এসব বযাপাতরর েুনম নকসসু 
োতিা িা। সনে আমাতদর সব টাকা জমতর নদতযতে। শাো জোতচ্চার আমার সমস্ত টাকা 
ফাটকা জখতে উন়েতয নদতযতেেনিশ োখ ডোর। 
  
জহতেি প্রায জোঁনেতয, সনে? িা, িা! জস কখিও এমি কাে করতব িা। 
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নঠক োই কতরতে। নকন্তু টাকাটা জফরৎ আবার বযবস্থা আনম কতরনে। জশাতিা জহতেি। 
েুনম এখাতি েতে এতসা।আনম জোমায নকেু বুনঝতয বেব।ভেবাতির জদাহাই। একটু 
সাবিাতি এতসা। জকউ নপেু নিতে োতক জিাকা জদওযা োই িইতে জোমার নপেু নপেু 
এতস ওরা আমার সন্ধাি জপতয যাতব বুতঝে জো? 
  
েযামার বুতকর যন্ত্রণায ঘামনেতেি। জহতেি! শুিতে পাে? 
  
পানে, ভাবনেোম আমাতদর োহতে আর জকাতিা টাকা পযসা জিই। 
  
নঠক োই। নকন্তু আনম শীেনের টাকা পাব। আমার কাে যনদ হানসে হয োহতে আমার 
সবটুকু টাকা নফনরতয আিতে পারব। েতে এতসা েুনম। সব বুনঝতয বেব। 
  
িা, নেম। মতি নকেু জকাতরািা, আনম আসতে পারনে িা। আমার বতযস হতযতে, েুনমও 
বুত়ো হতযে নেম–আবার অপরাি েেতে নফতর যাবার বতযস জোমার আর জিই। বান়ে 
এতসা, আমরা একটা উপায জভতবর করব।পতিতরাবের আতে হযেপুনেতশর সতঙ্গ 
েুতকােুনর জখেতে অতিক মো জপোম। নকন্তু আে আর এতে জকাতিা মো পানে িা। 
বান়ে নফতর এতসা, নেম। 
  
আে আমাতদর বান়েবতে নকেু জিই।আমারকো জোমার মেতে ঢুকতেিা?আমরা জসফ 
ফেুর হতয জেনে। নকন্তু িেুি কতর টাকা জরােোতরর বযবস্থাও করা হতযতে। েুনম 
এখাতি েতে এতসা। 
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আনম আসনে িা। আতের নদতি আমরা দুেতি নমতে অতিকবার এ িরতির অযাডতভঞ্চার 
কতরনে। জভতবনেোম আমরা দসুযবৃনে জেতক সতর আসতে জপতরনে। নকন্তু েুনম আবার 
জসখাতি নফতর জেতেও আনম নফরতে রােী িই। নবদায নেম। আনম জযমি কতর জোক 
োনেতয জিব। যনদ জকািনদি জোমার মে বদোয, যনদ জকািনদি ওপে জেতক সতর 
আসতে পার োহতে এতসা। িা হতে, এই জশর্ নবদায নেম। 
  
োইিটা কাটার শতব্দ েযামাতরর মতি হে জযি একটা দরো োর মুতখর ওপর বন্ধ হতয 
জেে। েযামার জটনেতফাতির জবাম জটপাতটনপ করতে োেতেি। নবশ্বাস করতে পারতেি 
িা জয োর স্ত্রী জফাি জেত়ে নদতযতে। এই কী জসই জহতেি! এক েৃেীয জশ্রণীর িাইট 
ক্লাতবর নিেীয জশ্রণীর োনযকা যাতক নেনি জসই েীবি জেতক উদ্ধার কতরি। োর এই 
বযবহারযাতক নেনি অেে, প্রনেপনে, সম্মাি নকেুই নদতে বানক রাতখি নি। 
  
েযামার আতস্ত আতস্ত নরনসভার িানমতয নকেুক্ষণ েুপোপ বতস রইতেি। ঘাম হতে, জকমি 
জযি ভয করতে আর বযোটাও ো়েতে িা। 
  
 েযামার উতঠ ভারী পদতক্ষতপ সুযটতকতশর নদতক এনেতয একটা হুইনির জবােে বার 
করতেি। অতিকটা মদ গ্লাতস জঢতে জখতয জফেতেি। আবার গ্লাস ভরতেি। 
  
জফাি জবতে উঠতেই েযামার েমতক উঠতেি, নরনসভার েুেতেি। 
  
আপনি বেনেতেি নমঃ েযাক হাওযাডে এতে োিাতে, উনি এইমাি এতস জপৌঁতেতেি। 
একশ পাঁযনিশ িম্বর ঘতর আতেি। 
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িিযবাদ বতে েযামার জফাি জেত়ে নদতয নসোর িরাতেি। একশ পাঁযনিশ িম্বর রুম এই 
েোতেই হতব। ডারমতটর কাতে জর্াতো োখ ডোর। 
  
 েযামার ভাবতেি, এখি কী করা উনেে? জহতেি নক সনেযই োতক নবদায নদতযতে? 
োহতে আর নবপদ ঘাত়ে কতর বতস োকবার প্রতযােি নক? োর জেতয টাকাটা নিতয 
জকতট প়েতেই জো হয? জমা আর জেিতদর নিতয মাোবযো কতর কী হতব? 
  
জর্াতো েক্ষ ডোর েীবতির বাকী কটা নদতির েিয যতেষ্ট। একটা জিৌকায জেতপ নকউবা 
পানেতয যাওযা শি হতবিা। হযতো একনদি জহতেি আসতব। েযামার জোখ বন্ধ 
করতেি। বুতকর একটািা যন্ত্রণাটা ভানবতয েুতেতে। জমা-জক বনঞ্চে করা নক উনেে 
হতব? জশতর্ উতঠ কনরতডার জবতয একশ পাঁযনিশ িম্বর ঘতরর নদতক এনেতয জেতেি। 
  
বােরুতম ঢুতক নভক্টর ডারমট হাে িুনেতেি। এমিসময দরোয জটাকা প়েে। হাে 
মুেতে মুেতে দরো খুতে োমারতক জদতখ েমতক জেতেি।েযা মার দরো বন্ধ কতর 
বেতেি,কী? জকমি েেতে? 
  
ভােই। আপিাতক এখাতি জদখব বতে ভানবনি। 
  
কে টাকা জযাো়ে হে?   
  
এ পযেন্ত জর্াতো োখ। নভক্টর নবোিার পাতশ জমতঝতে পত়ে োকা সুযটতকশদুতটার নদতক 
আেুে জদখাতেি। 
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জদখা যাক খুেুি দুতটাতক। 
  
নভক্টর শান্ত েোয, আপনি নিতেই খুেুি িা জকি। 
  
েুদ্ধ দৃনষ্টতে েযামার োকাে। নভক্টরও অকনম্পে জোতখ োর নদতক োকাে। োরপর 
একটা োপা নবরনির শব্দ কতর একটা সুযটতকতসর ডাো খুেতেি। আর নঠক েকু্ষনণ 
মতি হে জযি একটা জ্বেন্ত বিম োর শরীরতক এ জফা়ে ও জফা়ে কতর জবনরতয জেে। 
পরক্ষতণই নেনি হুমন়ে জখতয পত়ে জেতেি, দুই জোতখর দৃনষ্ট নিবদ্ধ জসই অেস্ব একশ 
ডোতরর নদতক বুতকর অসহয যন্ত্রণায কো জবতরাতে িা। 
  
েযামার কী জযি বেতে োইতেি সহসা োর শরীতরর সব শনি নিঃতশর্ হতয জেে। জযি 
এক জভতে যাওযা খত়ের পুেুে। নেনি কােতর উঠতেি যন্ত্রণায। োরপর মৃেুয এতস 
োতক শান্ত কতর নদে, েখতিা জস টাকাগুতো আাঁকত়ে িরতে োইতেি–জয টাকা োর আর 
জকাতিা কাতে োেতব িা। 
  
নভক্টর নবিতয স্তনম্ভে হতয নবশােতদহী মািুর্নটতক মরতে জদখে। যখি জস হাে পা 
েন়েতয উপু়ে হতয পত়ে জেে েখি নভক্টর অসহাযভাতব সাহাযয করতে জেষ্টা করতেি। 
  
নেনি প্রেতম কযারী ও জখাকার কো ভাবতেি। োরপতরই মতি প়েে জসই পুনেশ 
অনফসারনট বতেনেতেি জয োর আতশপাতশই একেি িা একেি পুনেশ োকতবই। নেনি 
দরো খুতে কনরতডাতর জবনরতয এতেি। একটু বাতদ একটু দূতর আতরকনট দরো খুতে 
একেি দীঘে বনেষ্ঠ জেহারার জোক জবনরতয এে। জস নভক্টতরর নদতক োনকতয ভুরু 
েুেে। 
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নভক্টর বেে, একটু এনদতক আসুি, ভদ্রতোক মারা জেতেি। 
  
জডনিসি একঘণ্টার মতিয জহাতটতে এতেি। নভক্টতরর ঘতর ঢুকতেি োর সতঙ্গ নেে জসই 
পুনেশ অনফসারনট এবং মযাসি। জডনিসি েযামাতরর নদতক োনকতয নেনন্তেভাতব োতে 
হাে ঘতর্ টাকা ভনেে সুযটতকশটার নদতক োকাতেি। 
  
কে টাকা আতে ওটার মতিয? নভক্টর োিাতেি কে টাকা আতে। জডনিসি মযাসতির 
নদতক ঘুতর বেতেি, জহাতটতের সবাই ঘুনমতয প়েতে েুপোপ মৃেতদহটা সরাবার বযবস্থা 
জকাতরা। জকউ জযি োিতে িা পাতর। সুযটতকশটা েুতে নিতয বেতেি, েেুি নমঃ 
ডারমট। আমরা অিয জকাোও নেতয কোবােোগুতো সানর। 
  
েযামাতরর ঘতর নেতয দুেতি জভের জেতক দরো বন্ধ করতেি। জডনিসি নবোিায আর 
নভক্টর ইনেতেযাতর বসতেি। 
  
জডনিসি বেতেি, বানক নেিেি ডাকােতক খুনশ করবার পতক্ষ যতেষ্ট টাকা আপিার 
হাতে এতসতে। আমার মতি হয, এবার পুতরাদতম কাে শুরু করা উনেে। আপনি জসাো 
িষ্টিীত়ে নেতয ওতদরতক টাকাটা নদতয নদি। টাকা জপতেই ওরা সতর যাতব।িষ্টিী়ে জেতক 
জবতরাতে আমরা ওতদর ফাাঁকায পাব। েখি আমার জোতকরা ওতদরতক নঘতর জফেতব। 
আপনি সতঙ্গ একটা অস্ত্র জিতবি,, নমঃ ডারমট। 
  
িা–ওখাতি জেতেই প্রেতম ওরা আমায সােে করতব। েখি নপস্তে জপতে বুঝতে পারতব 
জয নকেু একটা জোেমাে আতে। 
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আপিার োন়েতে একটা নপস্তে েুনকতয রাখতে পাতরি। 
  
ওসব জকাতিা ঝুাঁনক নিতে োইনে িা। োো়ো নপস্তে োোতিা আমার জেমি আতস িা। 
  
জবশ, নঠক আতে। হযে আপিার যুনিই নঠক। ওরা োিতে োইতব েযামার জকাোয? 
বেতবি, অযাতরাতহড জহাতটতে। সাোন্ন িম্বর জকনবতি অতপক্ষা করতেি। জহাতটতে 
জপৌঁেবার আতেই োরা িরা পত়ে যাতব। সুেরাং বেতে বািা জিই। কোটা জবশ 
নবশ্বাসতযােয জশািাতব। 
  
নভক্টর সতন্দতহর সুতর, বেতেি? িরুি ওরা যনদ ঐ জহাতটতে জফাি কতর েযামাতরর জখাাঁে 
জিয? 
  
জস বযবস্থা আনম কতর রাখব, নমঃ ডারমট। ওতদর জফাি জপতে জহাতটতের মানেক বতে 
জদতবি জয েযামার জবনরতযতেি। 
  
আমার িারণা, েযামার অিযতদর োিািনি জয নেনিকে টাকা আদায করতেি। সুেরাং 
জর্াতো োখ ডোতরই ওরা সন্তুষ্ট হতয যাতব। বানক জেকগুতো আমায নদতয নদি, আনম 
ভযাি ওযাইনেতক জফরৎ নদতয জদব। 
  
জেকগুতো নদতে নদতে নভক্টর বেে, নহতসব মেি আমার আতরা দুনদি পতর িষ্টিী়ে 
জফরবার কো। এে আতে নফরতে ওরা সতন্দহ করতব িা? 
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জডনিসি েবাব নদতেি, বেতবি েযামার ো়োোন়ে কাে জশর্ করতে োইনেতেি। জেক 
ভাোতে জকাি অসুনবতি িা হওযায আপনি েটপট কাে জসতর নিতযতেি। ওরা এ নিতয 
জেমি মাো ঘামাতব িা। 
  
নভক্টর জদখতো পেন্দ িা হতেও উপায জিই। বেতো, নঠক আতে। আনম এবার জবনরতয 
পন়ে। 
  
জডনিম ঘন়ে জদতখ বেতেি, দুনেি ঘণ্টার মতিয আপনি সযাি বািোনডতিা জপৌঁতে যাতবি। 
বানেযান়ের আ়োতে আ়োতে আমার জোতকরা বান়েটা পাহারা নদতে। েবুআপনি একটু 
সাবিাতি কাে করতবি। আমার নবশ্বাস, টাকা জপতেই ডাকােগুতো যোসম্ভব ো়োোন়ে 
পাোতে জেষ্টা করতব। 
  
নভক্টর দৃঢ় কতণ্ঠ বেে, আনম কাে সকাে পযেন্ত অতপক্ষা করতে পারব িা। আতরক রানি 
আমার স্ত্রীতক ওখাতি রাখতে আনম রানে িই। আেই আনম িষ্টিীত়ে যাব। 
  
জদখুি নমঃ ডারমট– 
  
োতক োনমতয নভক্টর বেতেি, আনম আে রাতেই ওখাতি যাব। আমায জকউ জঠকাতে 
পারতব িা। 
  
হোশ ভঙ্গীতে জডনিসি বেতেি, আপিার োযোয আনম হতেও জবািহয একই কাে 
করোম। নঠক আতে, োই করুি, নকন্তু সাবিাি। 
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নভক্টর সুযটতকশটা েুতে নিতেি, জডনিসি জটনেতফাতির নদতক হাে বা়োতেি। 
  
. 
  
পাহারা জদবার পাো হাপোতরর জশর্ হতে, জস জেটুতক জঠতে েুেতে যানেে এমি সময 
জেেডার আেেিাদ কাতি এে। 
  
অিয দুেি পুনেশ অনফসারও জসই শতব্দ জেতে উঠে। োরা নেিেি উনিে দৃনষ্টতে 
পরস্পতরর নদতক োকাে। 
  
জেটস বেে, কী হতে ওখাতি? 
  
হঠাৎ জসটা জেতম আবার েভীর িীরবো জিতম এে। 
  
 হাপোর বেে, আনম একবার জদতখ আনস। 
  
জেটস বেে, দাাঁ়োও, এ কাে জোমার জেতয আনম ভাতো করতে পারব। ওতদর সমূ্পণে 
অোতন্ত জযতে হতব। আমাতদর কাউতক জদখতে জপতে ওতদর নকেু বুঝতে বানক োকতব 
িা। 
  
যুতদ্ধর সময জোট জরাো জেহারার জেটস্ েঙ্গতে েঙ্গতে িাউতটর কাে কতরতে। 
হাপোরতক োর যুনি মািতে হে জয জেটই একমাি জস কাে সম্পন্ন করবার ক্ষমো 
রাতখ। 
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নঠক আতে, আতেক্স। েটপট রওিা হতয প়ে। বযাপারটা োিা দরকার। 
  
জেটস বানের ওপর নদতয বুতক জহাঁতট এনেতয জেে। হাপোর জরনডও জটনেতফাতি োিে 
জডনিসি অনফতস জিই। 
  
হাপোর ক়ো েোয বেে, োতক খুাঁতে বার কতরা। এখাতি নবপদ জদখা নদতযতে। একনট 
জমতযর েীৎকার জশািা যাতে োতক খবরটা দাও। 
  
জমা-র েভীর ঘুম জেেডার েীিাতর জভতঙ্গ জেে। েমতক, েেমে জখতয উতঠ দাাঁ়োে। জস 
জয জকাোয আতে, জস জখযাে হতেই কতযক মুহূেে জকতট জেে। োরপর সমূ্পণে সোে 
হতয সামতির জকনবতির নদতক োকাে। জদখতে জপে জেেডা দুহাতে নিতের মাোর েুে 
আাঁকত়ে িতর েীৎকার করতে। 
  
নরফ জদৌত়ে জেেডার কাতে এতস োর োতে কতযকটা ে়ে কনর্তয নদে। েীৎকার জেতম 
জেে। এবার জস জফাাঁপাতে জফাাঁপাতে নরফতক আাঁকত়ে িরতে জেষ্টা করে, নকন্তু নরফ 
োতক জঠতে সনরতয নদে। 
  
বীভৎস েন্ধ আসতে সামতি পত়ে োকা নভতযেিামী োকরনটর েনেে মৃেতদহ জেতক। 
  
জমা বারান্দার নসাঁন়ে জবতয জিতম এে। কযারীর ঘতর আতো জ্বতে উঠে, জখাো োিো 
নদতয সভতয বাইতর োকাে। ঘতরর জভের জেতকই মৃেতদতহর েন্ধ পাতে 
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এবার জেেডা জদৌ়ে োোে। নরফ োর জপেতি েুটতে যানেে, নকন্তু নপস্তে হাতে জমা-
জক আসতে জদতখই দাাঁন়েতয জেে। 
  
েীৎকার কতর জমা জেেডাতক োমতে বেে, নকন্তু জস জদৌত়েই েেে। 
  
জমা নরফতক বে, িতরা জমতযটাতক। পানেতয যাতে। নরতফর জসকো কাতিই ঢুকে িা। জস 
একদৃতষ্ট নভতযেিামী জোকনটর নদতক োনকতয রতযতে। সহসা জস অিুভব করে, 
জেেডাতক জকািনদি জস নবতয করতে পারতব িা। প্রােুতযে ভরা নিনিে েীবতির স্বপ্ন োর 
জভতঙ্গ েুরমার হতয জেে। 
  
এেক্ষতণ নভতযেিামী োকরনটর মৃেতদহ জমার জোতখ প়েে। োর জোমগুতো সব খা়ো 
হতয উঠে। 
  
খ়েখন়ের ফাাঁতক জোখ জরতখ নেো জখাশতমোতে দৃশযটা উপতভাে করনেে। 
  
বান়ের একশ েতের মতিয জেটুস্ এতস পত়েতে। বুঝতে পারে উজ্জ্বে োাঁতদর আতোয 
ি়োে়ো করতেই িরা পত়ে যাতব। জদখে জমা এবং নরফ মানটতে পত়ে োকা একটা 
কাতো বস্তুর নদতক োনকতয আতে। োরপতরই জদখে জেেডা েুতট আসতে। জেে়োতক 
নেিতে জপতর জঝাাঁতকর মাোয এক োতফ জস উতঠ দাাঁ়োে। 
  
জেেডাতক োনমতয বেে, আনম পুনেতশর জোক, জসাো জদৌ়েতে োক ওখাতি। 
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জেটসতক জযি মানট খুাঁত়ে জবতরাতে জদখে জমা। জেেডাতক জদখে এক োতফ সতর 
আবার জদৌ়েতে োেে। সতঙ্গ সতঙ্গ জমার নপস্তে জেতক গুনে েুটে। জস ইতে কতর নিোর 
টাতিনি। েমক ও ভতযর িাক্কায আপিা জেতকই জযি ঘতট জেে। 
  
মাোয গুনে জেতে জেটস মুখ েুবত়ে পত়ে জেে। জেেডা বানেযান়ের জপেতি অদৃশয হতয 
জেতে। 
  
–এসব কী হতে? জমা বেে, োর মাোয সবনকেু েট পানকতয যাতে। বযাপারটা কী? 
  
 নরফ জেটস-এর নদতক জদৌত়ে জেে। আর নেৎ কতর োমাকাপ়ে হাে়োতে োেে। জস 
জেট-এর মানিবযাে জপে। জবতরাে োর পুনেশী পদক, জদতখই হু়েমু়ে কতর উতঠ দাাঁ়োে। 
েুটে জমার নদতক। 
  
জোকটা পুনেশ! জমারকাতে নেতয, নখাঁনেতয জস বেে, বুদু জকাোকার, জোকটাতক খেম 
কতর নদতযে। 
  
পােতের মে জেেডা েুতট েতেনেে। হাপোর োতক জদতখ হাে জেতপ িরে। 
  
আমরা পুনেশ অনফসার,ভয জপতযািা।বতেই জস জেেডার মুখ জেতপ িরে, যাতে েীৎকার 
করতে িা পাতর। জেেডা ো়ো পাবার জেষ্টা করে, ভতয োর দুতোখ নবস্ফানরে হতয 
উতঠতে। হাপোর মতন্ত্রর মে আউ়োতে োেে জয জস পুনেতশর জোক। পতর জেে কোটা 
বুঝতে জপতর িস্তািনস্ত োমাে। োর শরীর নশনেে হতয হাপোতরর োতযর ওপর প়েে। 
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 হাপোর উতেনেে েোয, েযাক। এতক একু্ষনি জডনিসতির কাতে নিতয যাও। এই নমস্ 
ভযাি ওযাইনে। 
  
বান়েটার নদতক োনকতয িনড বেে, বান়েতে জয একটা জমতয ও বাচ্চা রতযতে। োতদর 
নক হতব? 
  
হাপোর বেে, যা বেনে োই কতরা। আনম ওতদর যা পারনে করনে। 
  
জেেডাতক একরকম জটতি িনড নিতয েেে বানেযান়ের জপেতি েুকাতিা েীতপর নদতক। 
  
 হাপোর জদখতে জপে নেিনট মূনেে বান়ের জভের ঢুকে। দরো বন্ধ করার আওযাে জপে 
একটা ঘতরর আতো নিতভ জেে। 
  
 সতব েীপ স্টাটে নদতযতে, এমি সময জস এবং েীতপ বসা িনড দূতর একনট োন়ের 
জহডোইট জদখে। জেেডানডর পাতশ বতস নহনস্টনরযা জরানেিীর মে ফুাঁনপতয ফুাঁনপতয 
কাাঁদনেে। োর বাহুতে একটা োপ়ে জমতর িনড েীপ জেতক জিতম প়েে। হাপোর এতস 
োর পাতশ দাাঁ়োে। দুেতি নপস্তে হাতে নিতয এনেতয আসা োন়েটার রাস্তা আটতক 
দাাঁ়োে। 
  
জিক কতর্ োন়ে োমােনভক্টর।এমি সময নভক্টর এক ভযাবহ কান্নার শব্দ শুিতে জপে-
একনট জমতয অস্বাভানবক শুকতিা েোয জকাঁতদ েতেতে। ভতযর নশহরণ োর োতয বতয 
জেে। 
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১১-১২. জমা এবিং োর ভাই 
১১. 
  
জমা এবং োর ভাই-এর মুতখ কীরকম আেংক ফুতট উতঠতে নেো ো পযেতবক্ষণ 
করনেে। দুেতিই োিোর সামতি দাাঁন়েতয বাইতরর অন্ধকাতরর নদতক জেতয আতে। 
োতদর মুতখর অনভবযনি জদতখ নেো রীনেমে মো পানেে। সনেযকাতরর ব়ে কাে যখি 
হাতে আতস আর প্রনেপতক্ষর প্রবে ক্ষমো হাত়ে হাত়ে জবাঝা যায–েখিই জবাঝা যায 
জক পুরুর্ আর জক িাবােক। এতদর দুেতির কাউতকই খাাঁনট পুরুর্মািুর্ বো েতে িা। 
  
ককেশ েোয মা বেে, ওখাতি ঐ ম়োটা কার? 
  
কী মতি হয জোমার? ঐ হেতদ োম়োর োকরটা। োতক খুি করতে হতযনেে। আর 
েুনম এখি জেফ জোরাবানেতে পা ডুনবতযে। পুনেশ খুি কতর জকউ জরহাই পায িা। 
  
জমা বদ্ধ েোয বেে, আনম ইতে কতর এ কাে কনরনি। গুনেটা হঠাৎ েুতট জেে। আনম 
খুি করতে োইনি। 
  
িরম েোয নেো বেে, আদােতে জসই কোই জবাতো। 
  
নরফ োতক িমক নদতয বেে, েুই েুপ কর জো। একটা পুনেশ যখি জদতখনে েখি 
আতরা পুনেশ েুনকতয আতে। সুেরাং পুতরা বযাপার নিঘোে ফাাঁস হতয জেতে। 
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নখেনখে কতর নেো জহতস উঠে। সনেয িানক। ভানেযস েুই বেনে। 
  
জমা কাাঁপা পাতয দাোি জপনরতয কযারীর ঘতর ঢুকে। 
  
েেক্ষতণ কযারী োিো বন্ধ কতর েটপট স্নযাক্স আর শাটে পতর নিতযতে। জমা জদখে জস 
ভতয সাদা, জোখ দুতটা অস্বাভানবক অবস্থায জোকার পাতশ দাাঁন়েতয। 
  
 জমা ঘতর ঢুতক দরো বন্ধ করে। েখতিা োর হাতে নপস্তে রতযতে। কযারী ভতয নশউতর 
উঠে। 
  
জমা নপস্তে জরতখ বেে, ভয জপতযা িা আমরা নবপতদ পত়েনে। েুনম শুিে জো? 
  
 হযাাঁ–আনম শুতিনে। 
  
জমা বযাপারটা কাউতক জবাঝাবার েিয বযাকুে, হু়েমু়ে কতর বেে, বাইতর একেি পুনেশ 
অনফসার েুনকতয নেে। আনম োতক গুনে কতর জমতর জফতেনে। একেি জোকতক হঠাৎ 
ি়েতে জদতখ নপস্তে জেতক গুনে েুতট জেে। আনম ইতে কতর কনরনি। েীবতি কখতিা 
আনম মািুর্ খুি কনরনি। নবশ্বাসতযােয িা হতেও আনম সনেয কোই বেনে। যাক এখি 
আমাতদর সামতি খুব নবপদ। জোমার ও বাচ্চারও সামতি নবপদ। আমার হাতে 
জোমাতদর নবপদ হতব িা–মতি জরতখা। আনম জোমাতদর ভাতোর জেষ্টাই করব।নকন্তু অিয 
দুেি ঝাতমো বািাতে োইতব। েুনম এখতিা আমার সতঙ্গ আতো জো? 
  
এই ভীে মািুর্নটর নদতক োনকতয বেে কযারী, হযাাঁ, আনম আপিার সতঙ্গই আনে। 
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আনম আর জবনশক্ষণ বাাঁেবিা-বুঝতে পারনে।নকন্তু আতে জোমার বযবস্থা কতর যাবার জেষ্টা 
করতবা। েুনম এখাতি োতকা, আর আনম যা বেব নঠক োই করতব। 
  
জমা এতস জদখে নরফ এখতিা োিোর পাতশ দাাঁন়েতয আর নেো একটা জেযাতরর হােতে 
বতস নসোতরট খাতে। 
  
ে়ো েোয নরফ বেে, এবার আমরা কী করব শুনি? 
  
জমা বেে, আমরা োন়েতে েত়ে েম্পট জদবার জেষ্টা করব।কােটা মারাত্মক হতেও এখি 
মৃেুয ো়ো নকেুই োইবার জিই। গুনের মুতখ দাাঁন়েতয মৃেুযবরণ করতে পারতেই জস 
সুখীহয। কারণ জস আবার জেতে জফরার কো ভাবতেও পারতে িা। োর একমাি 
কামিা-মৃেুযটা জযি ো়োোন়ে হয আর ডারমতটর বাচ্চার জযি জকাতিা নবপদ িা হয। 
আমরা নখ়েনকর দরো নদতয পাোব। 
  
নেো নবিযভরা েোয বেে, কী করতে োইে েুনম বতো জদনখ, আত্মহেযা? 
  
এো়ো পাোবার পে জিই। আমরা ওতদর জোখ িাাঁনিতয পাোব। েতো, পুনেশ বান়ে নঘতর 
জফেবার আতে পাোতে হতব। 
  
নরফ দরোর নদতক পা বা়োে। নকন্তু নেো োর রাস্তা আ়োে কতর দাাঁ়োে। নরফ। 
জবাকার মে কাে কনরসতি। বান়ে জেতক জবতরাতেই ওরা আমাতদরতক গুনে জমতর ঝাাঁঝরা 
কতর জদতব। 
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জমা বেে, ওর কোয কাি নদও িা। েতো-পাোতিা যাক। 
  
নেোর জোতখ জসই অনে পনরনেে আগুতির ঝেক, নরফ োর নদতক োনকতয আতে। 
  
নেো বেে, জমাটকুর কো শুনিসতি। পাোবার সময ডারমতটর জবৌতক সতঙ্গ নিতেই 
হতব। জস োন়েতে োকতে জকউ গুনে োোতে সাহস করতব িা। 
  
সহসা নিনিন্ত হানস জহতস নরফ বেে, মাইরী, মাো আতে বতট জো। 
  
জস কযারীতক আিবার েতিয পাবা়োতেই জমা নপস্তে েুতে বেে, দাাঁ়োও। ও মেেব 
জেত়ে দাও। প্রাতণর ঝুাঁনক নিতে হয আমরা নেিেতিই জিব-নমতসস ডারমটতক সতঙ্গ 
জিওযা েেতব িা। 
  
বানেযান়ের জপেতি নভক্টর, হাপোর ও িনড কো বেনেে। 
  
হাপোর উতেনেে েোয বেে, জদখুি, নমঃ ডারমট, পনরনস্থনে জঘারাতো হতয উতঠতে। 
আমাতদর উপনস্থনের কো ওরা জেতি জেতে। ইনেমতিযই আমাতদর একেিতক ওরা খুি 
কতরতে। আতরা জোকেি িা আসা পযেন্ত নকেুই করা উনেে িয। 
  
নভক্টর ভতয আশিায বেে, আমার জবৌ জেতে ঐ বান়েতে রতযতে। আপনি নক বেতে 
োি। োতদরতক খুিীতদর হাতে জফতে েুপোপ আপিার দেবে আসার অতপক্ষায োকব? 
একু্ষনি আনম ওখাতি যাতবা। আমার কাতে মুনিপতণর টাকা আতে। ওরা টাকা জপতেই 
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েতে যাতব। োরপর োরা পাোতো িা পাোতো োতে নক? আমার জবৌ-জেতের 
নিরাপোর কোই আতে ভাবব। 
  
হাপোর বেে, আপিার মতির অবস্থা বুঝতে পারনে, নকন্তু ওরা পুনেতশর খবর জপতয 
জেতে োই টাকা জপতে ওরা পাোতব নঠকই। নকন্তু পাোবার সময আপিার স্ত্রী-পুিতক 
ঢাে নহতসতব বযবহার করতব। যাতে আমরা গুনে িা োোই। এমি নক জশতর্ খুি কতরও 
জরতখ জযতে পাতর। অেএব এখি আপিার টাকা নিতয ওখাতি যাওযা েেতব িা। 
  
ইনেমতিয িনড েীতপ নফতর নেতযনেে। হঠাৎ জস েুটতে েুটতে হানের হে। 
  
জডনিসি জরনডও জটনেতফাতি কো বেতেি। উনি জোমায ডাকতেি। 
  
জরনডও জটনেতফাতির নদতক হাপোর জদৌ়েে। নপেু নপেু িনডও জেে। নভক্টর একা একটু 
ইেস্তেঃ কতর নিতের কযানডোক োন়েতে জেতপ েীরতবতে র যাঞ্চ হাউতসর নদতক জবনরতয 
জেে। 
  
েটপট হাপোর জডনিসিতক সব োিাে। 
  
আর এখি নমঃ ডারমট োন়ে কতর বান়েটার নদতক রওিা হতয জেতেি। আনম বারণ 
কতরনেোম, নকন্তু উনি শুিতেি িা। 
  
অসন্তুষ্ট হতয জডনিসি বেতেি, সবনকেু জোেমাে কতর বতস আতে। নমস ভযাি 
ওযাইনেতক সনরতয দাও। জস নিতে েীপ োোতে পারতব? 
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িনড বেতে জসটা সম্ভব িয। জমতযটা এতকবাতর মৃেীতরােীর মে কান্নাকানট করতে। 
  
োহতে িনডতক বতো জমতযটাতক োর বাবার কাতে জপৌঁতে নদতে। আমার নবশ্বাস, 
ডাকােগুতো নিরাপোর েিয নমতসস ডারমটতক সতঙ্গ জিতব। ওরা সনেযই যনদ নমতসস 
ডারমটতক নিতয পাোয, আমাতক খবর জদতব। কারণ, আনম ওতদর পাোবার রাস্তা বন্ধ 
করার বযবস্থা করব।– বান়ের িাতরকাতে জযও িা। যা যা হতে, সব আমায োিাতব। 
  
নরফ ও নেো নপস্তেিারী জমা র নদতক োনকতয নেে। 
  
নরফ দাাঁে নখাঁনেতয বেে, জোমার কী মাো খারাপ হতযতে? ও জমতযটাতক সতঙ্গ নিতেই 
জো জকিাফতে। আমাতদর আর জকাি অসুনবতি হতব িা পাোতে। 
  
জমা ক্লান্তভাতব বেে, জস আর কেক্ষতণর েিয? ওতক সতঙ্গ নিতে আমাতদর ঝাতমো 
বা়েতব তব কমতব িা। ও এখাতিই োকতব। 
  
নেো েীক্ষ্ণকতণ্ঠ বেে, ওতক িা নিতয আমরা যাব িা। 
  
জমা কনঠিমুতখ বেে যা বেনে, োই কতরা। জোমরা এতকবাতর অসহয হতয উতঠে। আনম 
আর নকেুর পতরাযা কনর িা। হয আমার কো জশাতিা িযতো দুেিতকই আনম জশর্ কতর 
জদব। 
  
নঠক েখুনি নভক্টতরর োন়ের জহডোইতটর েীি আতো োিাোর পদোয এতস প়েে। জমা 
োিাোর নদতক েুতট জেে। নেো সতঙ্গ সতঙ্গ োর ওপর ঝাাঁনপতয পত়ে োতক নেটতক 
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জফতে নদে। োর হাতের অস্ত্র নেো নেনিতয নিতয নপেু হটে। জমার নদতক নপস্তে েুতে 
নহংেভাতব বেে, এখি জেতক যা করবার আমরাই করব। 
  
েেক্ষতণ নরফ োিাো নদতয উাঁনক মারতে। নেো ঘতরর আতো নিনভতয নদে। নরফ 
নভক্টতরর োন়ে নেিতে পারে। জস নভক্টরতক িামতে জদখে। 
  
ডারমট এতসতে। 
  
নেো বেে, সাবিাি, ো ঢাকা নদতয োক। 
  
নপস্তেটা আমায জদ। 
  
নপস্তেটা নেো নরফতক নদে। নরফ আবার উাঁনক নদে। নভক্টর বান়ের নদতক োনকতয নস্থর 
হতয দাাঁন়েতয আতে। 
  
নভক্টর হাাঁক নদে, আনম একো আনে। টাকা নিতয এতসনে। 
  
নরফ বেে, একো এতস োকতে জোমারই মঙ্গে জদাস্ত। আমার নপস্তে জোমার নদতক 
আতে। টাকা নিতয জসাো েতে এতসা। 
  
নরফ নেোতক বেে, দরো জখাে। 
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জমার দৃনষ্ট ঘতরর আিাতে কািাতে একটা অতস্ত্রর জখাাঁতে ঘুরনেে। োর কাতেই জটনবতের 
ওপর জিাতঞ্জর তেরী জোট একটা িে িারীমূনেে নেে। পাতয পাতয জস এতস জটনবতের 
পাশনটতে দাাঁ়োে। 
  
নরফ ঘুতর োকাে জকাতিা োোনক করবার জেষ্টা জকাতরা িা, জমাটকু। 
  
জমা বেে, নকেুই করবার জিই। সব জশর্ হতয এতসতে। আমরা আর পাোতে পারব িা। 
  
েুপ কতরা। েুনম িা পারতেও আমরা নঠকই পাোব। 
  
নভক্টর ঘতর ঢুকে, জপেতি নেো। 
  
নহংেভাতব নরফ বেে, পুনেশ োহতে এতস জেতে, নক বে ইযার। এ জোমার বদমাতযশী? 
  
নভক্টর বেে, ওখাতি দুেি পুনেশ নেে। একেি মারা জেতে। অিযেি ভযাি ওযাইনেতক 
জপৌঁেতে জেতে। 
  
েীপ স্টাটে জদবার আওযাে জভতস এে। েীতপর জহডোইট আতোনকে কতর দ্রুে 
েনেতে পীট শহতরর নদতক েতে জেে। 
  
নরফ মুখ ভযাংোে, বতট? জভতবে জোমার ভাওোয আনম নবশ্বাস করব? েটপট বতো 
জদনখ, ওখাতি নঠক কেি আতে? 
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এখি জকউ জিই। েতব শীেনেরই ওরা নফতর আসতে। আর একঘণ্টার মতিয পুতরা 
োযোটা পুনেতশ জেতয যাতব। জোমাতদর টাকা নিতয জসাো জদৌ়ে দাও। 
  
নরফ বেে, আতো জ্বাো। ো েযামার জকাোয? নেনি এতেি িা জকি? 
  
নভক্টর বেে, নেনি আসতবি জকি? জোমাতদর ভাতের টাকা পানঠতযই নেনি সতর পত়েতে। 
  
নরফ সুযটতকতসর নদতক োনকতয বেে, কে আতে এতে? 
  
জর্াতো োখ ডোর। 
  
নমতেয কো। 
  
নিতের জোতখই জদখ োহতে বতে োো খুতে ডাো েুতে সতর দাাঁ়োে। 
  
জেি ভাইতবাি দুেি রানশকৃে টাকা জদতখ স্তনম্ভে হতয জেে। নরফ এেদূর সতম্মানহে 
হতয পত়েনেে জয নপস্তে িানমতয সুযটতকতসর নদতক এনেতয জেে। জমার কাোকানে 
আসতেই জমা নবদুযৎতবতে জিাতঞ্জর মূনেেটা েুতে সতোতর নরতফর কনিতে আঘাে করে। 
এে দ্রুে জয জকউ জবাঝবার সমযই জপে িা। 
  
নপস্তে খতস প়েে নরতফর হাে জেতক। জমা নপস্তে েুতে োতদর দুেতির নদতক েুতে 
িরে। 
  
নেো জেযাতরর হােতের ওপর বতস রইে–নিনবেকার ভাতব, নকন্তু দুই জোখ জ্বেতে। 
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জমা বেে, সনেয কো বেুি, নমঃ ডারমট। বাইতর নক পুনেশ আতে? আনম এদুেিতক 
িনরতয নদতে োই–নিতেও িরা জদব আনম। বাইতর যনদ পুনেশ োতক, োতদর জডতক 
আিুি। 
  
নভক্টর বেে, একেি অনফসার আতে। 
  
নঠক আতে, োতকই ডাকুি োহতে। 
  
নরফ কনিতে হাে বুতোতে বুতোতে োোোে নদে।নভক্টরদরোর নদতক জেে। আর 
জমানরতফর নদতক নপস্তে উাঁনেতয দাাঁন়েতয রইে। নেোর নদতক জপেি কতর দাাঁন়েতযনেে। 
োই জস জদখতে জপে িা কখি নেোর হাে িীতর িীতর জেযাতরর কুশতির িীতে ঢুতক 
জেে। আতের নদি রাতি জস ভাইতযর পতকট জেতক নভক্টতরর নরভেবারটা হাে সাফাই 
কতর কুশতির েোয েুনকতয জরতখনেে। 
  
নভক্টর দাোতি জবনরতয সদর দরোর নদতক এনেতয যাতে। এমি সময জশাবার ঘর 
জেতক কযারী জবনরতয এে। 
  
জস সািতন্দ জোঁনেতয উঠে, নভক। োই জযি মতি হে জোমার েোর আওযাে জপোম। 
  
োতক েন়েতয িরে নভক্টর, সব নঠক আতে জো ডানেেং। এক নমনিট দাাঁ়োও–আনম পুনেশ 
অনফসারনটতক জডতক আনি। আনম 
  
সহসা বসবার ঘর জেতক গুনে োোতিার কািফাটা শব্দ জভতস এে। 
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নেো কুশতির িীতে নরভেবাতরর জসফনট কযাে সনরতয জসটা বার কতরতে। োরপর জমার 
নপতঠর ওপর েক্ষয নস্থর কতর নিোর জটতিতে। 
  
জমা বুতেতটর িাক্কায জকাঁতপ উঠে, নকন্তু জকািরকম যন্ত্রণা অিুভব করে িা। মতি হে 
জকউ জযি োতক একটা কাপ়ে ে়োতিা হােুন়ে নদতয আঘাে কতরতে। উতল্ট পত়ে জেে 
জস, নপস্তে নেটতক প়েে নরতফর পাতযর কাতে। নেোর মুখটা এক কনঠি সাদা মুতখাতশর 
মে জদখাতে। জমা ওঠবার জেষ্টা করতেই, জমার মাোর ওপর েক্ষ নস্থর কতর আতরকবার 
নিোর নটপে। 
  
জমা মাতযর কো ভাবনেে। নেনি মরবার আতে ভয জপতযনেতেি নকিা। মাতযর মৃেুযর 
পর োর জবাঁতে োকার জকাতিা অেে হয িা। জস যনদ েযামাতরর পযাাঁতে িা প়েে, 
োহতেও বযাপারটা একই রকম দাাঁ়োে। সারাটা েীবি জস মা ো়ো কাউতক আপি বতে 
ভাবতে পাতরনি। সুেরাং মাতযর েীবি জশর্ হবার সাতে সাতে োাঁর েীবতির োৎপযেও 
জশর্ হতয জেতে।একটুও বযো করতে িা, েবু বুঝতে পারতে জয মৃেুয আসতে। আর 
যাইতহাক, জসই েঘিয জেেখািায োতক আর নফতর জযতে হতব িা। নিেীয বুতেটনট 
এতস োতক জশর্ করবার নঠক আতের মুহূতেে জস ডারমতটর বাচ্চার কো ভাবনেে। 
  
জমার নপস্তেটা নরফ েুতে নিে। 
  
শাো আমার কনিটা এতকবাতর জভতঙ্গ নদতযতে। 
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আঃ, েুপ কর।বতে নেো দরোর কাতে নেতয নভক্টর ও কযারীর নদক নরভেবার েুতে 
িরে। 
  
নেো বেে, জভেতর এতসা। সাবিাতি। 
  
কযারী জমার মৃেতদহ পত়ে োকতে জদতখ োপা আেেিাদ কতর নভক্টতরর কাাঁতি মুখ 
েুকাতো। 
  
 নেো বেে, টাকাটা েুতে নিতয োন়েতে রাখ। 
  
 নরফ জখাঁনকতয উঠে, পারব িা। আমার কনি জভতঙ্গ জেতে। 
  
যা বেনে োই কর! জোর কনির নিকুনে কতরতে। 
  
নরফ োোোে নদতে নদতে নপস্তেটা নহপ পতকতট ঢুনকতয, সুটতকতসর ডাো বন্ধ কতর 
বাাঁহাতে েুতে নিতয জবনরতয জেে। 
  
নভক্টর ও কযারীর নদতক নেো োকাে, ওতক আনমই খুি কতরনে। সুেরাং আনম জকাি 
নকেুর পতরাযা কনর িা। আমরা যানে, নকন্তু জোমার জবৌতক সতঙ্গ নিতয যানে। 
  
নভক্টর দৃঢ়কতণ্ঠ বেে, ওতক জোমরা নিতয জযতে পাতরা িা। কখতিা িা। 
  
রাস্তা োত়ো, আর একবারও জযি বেতে িা হয। 
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কযারী নভক্টতরর হাে োন়েতয সতর এে। 
  
 জস রুদ্ধশ্বতস বেে, আনম ওতদর সতঙ্গ যানে। নভক্ জদাহাই 
  
, আনম যাব। একেি জেতেই জো হে? আমার স্ত্রীতক বাচ্চার জদখাতশািা করতে হতব। 
  
নরফ ঘতর ঢুকে, নভক্টতরর জপেি নদতক জস নেে। নেো মাো িা়েে। কযারী জশর্ মুহূতেে 
নরফতক জদখতে জপে, নকন্তু জোঁনেতয সাবিাি করবার আতেই নরফ নভক্টতরর মাোর 
জপেতি নপস্ততের বাাঁট নদতয সতোতর আঘাে করে। নভক্টর অজ্ঞাি হতয েুনটতয প়েে। 
কযারী জসনদতক এতোতেই নরফ োতক িতর জফেে। 
  
দ্রুেকতণ্ঠ নেো বেে, েে, েে। েটপট সতর প়ো যাক। 
  
কযারীতক একরকম টািতে টািতেই দুেতি োতক কযানডোক োন়ে পযেন্ত নিতয জেে। 
নেো োইভাতরর োযোয বসে আর নরফ কযারীতক জপেতির সীতট জঠতে নদতয নিতে 
োর পাতশ বসে। নেো োন়ে োনেতয নদে। 
  
নরফ কাাঁপা েোয বেে, ওরা গুনে োোতব িানক? 
  
আমায নেতজ্ঞস করনেস জকি? একু্ষনি নিতেই োিতে পারনব। 
  
কযারীতক ঢাতের মে সামতি িতর নরফ মাোিীেু কতর বতস রইে। নেোর নদতক োকাে–
নেো দুই হাে নস্টযানরং হুইতের ওপর জরতখ োন়ে োোতে জোহার জেতটর নদতক। 
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িষ্টিীত়ের আশপাতশর এোকার একটা মযাতপ জডনিসি জোখ বুতোনেতেি। এমি সময 
হাপোতরর জফাি এে। 
  
হাপোর খবর নদে, এইমাি ওরা পাোে। আনম জকবে, দুতটা জমতযর জেহারা জদখতে 
জপোম োন়ের জভের। অিয ডাকােগুতো হযতো োন়ের জমতঝতে মাো গুাঁতে রতযতে। 
একনট জমতয োন়ে োোনেে, আর অিযেি জপেতির সীতট। ডারমতটর কযানডোক 
োন়েটা নিতয জেতে। জেট জেতক বাাঁনদতক জমা়ে নিে, অেোৎ জবাস্টি েীতকর নদতক 
যাতে। 
  
নঠক আতে, টম। বান়েতে নেতয জঢাতকা। জদখ ডারমতটর নক হে। সাবিাতি জযও, 
শীেনের সব োিাও। আনম অতপক্ষা করনে। 
  
জরনডও জটনেতফািটা কাাঁতি ঝুনেতয হাপোর নপস্তে হাতে র যাঞ্চ হাউতসর নদতক জদৌ়েে। 
  
বান়ের সামতি আসতেই জদখে নভক্টর টেমে কতর সদর দরোয এতস দাাঁ়োে। 
  
দরোর োতয জহোি নদতয নভক্টর বেে, ওরা আমার স্ত্রীতক নিতয জেতে। আপিারা নকেু 
করতে পারতেি িা? এরা জয কযারীতক নিতয েতে জেে। 
  
হাপোর বান়েতে জঢাকার জেষ্টা করতেই নভক্টর োর হাতে খামতে িরে। 
  
জকাি নদতক জেতে ওরা? 
  
জবাস্টি েীতকর নদতক। এখাতি জোোগুনে েেনেে জকি বেুি জো? 
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নিতের জোতখই জদতখ নিি, ওখাতি একেি মতর পত়ে আতে। 
  
বসবার ঘতর ঢুতক হাপোর জদখে জমা মানটতে উপু়ে হতয পত়ে আতে। জদহটাতক নেৎ 
কতর জদখে সনেযই মতরতে নকিা। োরপর জরনডও জটনেতফাি োেু করে। 
  
জডনিসি েেক্ষতণ োনরনদতক োে েন়েতয নদতযতেি-জবাস্টি েীতকর পঞ্চাশ মাইতের 
মতিয প্রনেনট টহেদারীপুনেশতক নভক্টতরর কযানডোক োন়ের জখাাঁে করতে বো হতযতে, 
প্রনেনট জপতিাে পাম্পতক বতে জদওযা হতযতে। এোকার সবকনট এযারতপাটেতকও সেকে 
কতর জদওযা হতযতে। 
  
জডনিসি েম্ভীর হতয জেতেি সব শুতি। 
  
জডনিসি বেতেি, ওরা জো আর অিন্তকাে োন়ে োোতবিা। একসময িা একসময 
োমাতেই হতব। অবশয যেক্ষণ নমতসস ডারমট ওতদর হাতে রতযতেি েেক্ষণ আমরা 
ওতদর আটকাতে পারব িা। েুনম অনফতস নফতর এস, টম। নমঃ ডারমটতক নিতয এতসা। 
োতক বেে আমরা যোসম্ভব জেষ্টা করনে োর স্ত্রীতক রক্ষা করবার। 
  
হাপোতরর কাতি একটা জমাটর োন়ে স্টাটে জদবার শব্দ এে। 
  
একটু িরুি, কেো, বতেই জস োিোর নদতক নেতয জদখে নভক্টর জমার নেংকি োন়েটা 
েযাতরে জেতক বার কতর রাস্তায িানমতয আিে, োরপর উিাও হতয জেে। 
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হাপোর মাইতকর কাে এতস বেে, ডারমট পানেতযতে। ভদ্রতোতকর মাোয ঢুতকতে জয 
হযতো নেনি কযানডোক োন়েটা িরতে পারতবি। এবার একটা বাচ্চার একটািা কান্নার 
শব্দ। জহ ভেবাি, এখি আবার ডারমতটর বাচ্চাটা কান্না েুত়েতে। কী করব আনম? 
  
শীেনের জোমারও নবতয হতব। জোমারও বাচ্চাকাচ্চা হতব। এখি জেতক অভযাস োকা 
ভাে। েুনম বরং বাচ্চাটাতক জহডতকাযাটোতসে নিতয এস। 
  
. 
  
ঘন্টায পাঁোনশ মাইে জবতে কযানডোক োন়েটা জবাষ্ট্রিীতকর নদতক েুটে। নেোর মি উিাস 
ও জবপতরাযা উতেেিায ভতর উতঠতে। ইনেমতিযই জস পাোবার একটা মেেব জভতবতে। 
োতদর কাতেিেদ জর্াতো োখ ডোর আর এক জো়ো আতেযাস্ত্র আতে। এখি োতদর 
অসািয নকেু জিই। 
  
নরফ বেে, জকাি েুতোয যানেস েুই? এে জোতর োোতে োন়ে উতল্ট যাতব। 
  
একটা বাাঁক ঘুরতে নেতয োন়েটা নবপজ্জিক ভাতব কাে হতয জেে। অতিক িস্তািনস্তর 
পর োন়ে জসাো হতে নেো আবার েুমুে েনেতে োইভ শুরু করে। 
  
সভতয নরফ েীৎকার করে, শুিতে পানেস িা? োন়ে উতল্ট যাতব। 
  
আঃ েুপ কর। 
  
জকাোয যানেস েুই? 
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িাতর কাতে নিিয একটা এযারতপাটে আতে। আমাতদর জমনক্সতকা পাোতিা একমাি 
উপায। একবার যনদ একটা জপ্লি ভা়ো কতর বডোর জপনরতয জমনক্সতকাতে ঢুতক প়েতে 
পানর, োহতে আমাতদর জকউ েুাঁতে পারতব িা। 
  
মাইনর, বুনদ্ধ আতে বতট জোর। সনেয, একবার জমনক্সতকা পোতে পারতেই এখািকার 
পুনেশ আর নকেু করতে পারতব িা। 
  
নেো বেে, োন়ের জভের জকাোও একটা জরাড মযাপ আতে নকিা দযাখ। সবনকেু 
আমাতকই করতে হতব িানক? 
  
েটনেস জকি? বতে নরফ সামতি এতস েটপট োন়ের সবকটা জখাপর খুাঁেে। নকন্তু 
জকাতিা জরাড-মযাপ জদখতে জপে িা। কযারীর নদতক ঘুতর বেে, কাোকানে জকাতিা এযার 
জপাটে আতে? 
  
এ এোকার জকাোয এযারতপাটে আতে ো জস োিে, নকন্তু এতদরতক সাহাযয করবার 
োর নবনু্দমাি ইতে জিই। 
  
আনম োনি িা। 
  
দাাঁে নখাঁনেতয, ঘুনর্ পানকতয নরফ বেে, নশেেীর বেে এযাতপাটে জকাোয? ওসব িাপ্পা 
আনম শুিতে োই িা। দাাঁে জভতে জদব। 
  
আনম োনি িা। 
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নেোর নদতক োকাে নরফ, এখি োহতে কী করনব? 
  
নেো বেে, খুাঁতে বার করতে হতব। জপতিাে প্রায ফুনরতয এতসতে। েুই জমতযটার পাতশ 
নেতয জবাস। পতরর জপতিাে পাম্পটায োমতে হতব। জোর নপস্তে তেরী রানখস। 
  
জপৌঁেতিার শীতর্ে নেতয নরফ বেে, জশাতিা সনখ!টু শব্দনট জযি িা জবতরায। শযোিী 
করবার জেষ্টা করতে জেফ খেম। 
  
োরা জবাস্টি েীতকর কাোকানে এতস একটা জপতিাে পাম্প জদখতে জপে। 
  
আতস্ত কতর নেো বেে, জোেমাে বািতে পাতর, সাবিাতি োনকস নরফ। নিতের 
নরভেবারটা জস উরুর িীতে ঢুনকতয রাখে। োরপর োন়ে জঢাকাে জপতিাে পাতম্প। 
  
একেি েম্বা-েও়ো, নিে জেহারার অযাতটেযান্ট োন়েটা জদখতে জপতয জবনরতয এে। 
  
 নেো বেে, টযাি ভনেে কতর দাও। ঝ়েতপাে করবার দরকার জিই। আমাতদর ো়ো 
আতে। 
  
জোকনট জহতস জহতস পাইতপর মুখটা োন়ের টযাতির জভের নদতয বেে, ো়ো জিই কার? 
জেে, েে, োকার হাওযা সব নঠক আতে জো? 
  
হযাাঁ। 
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কযারীর ওপর জেতক জোখিা সনরতয নরফ একটা সুযটতকতসর ডাো খুতে একনট একশ 
ডোতরর জিাট বার করে। 
  
অযাতটেযান্ট জোকনট বকবক কতর েেে, েবু ভাতো জয আপিারা জটনেতফাি করতে 
োইতেি িা, ওটা সারানদি িতর খারাপ। আমায পােে কতর েুতেতে। এই রাস্তা নদতয 
জয-ই যায োরই জটনেতফাি করবার দরকার হয। 
  
নেো বেে, ো়োোন়ে হাে োোও। আমাতদর জফাতির দরকার জিই। আো, কাোকানে 
এতরাতপ্লি-টযানক্সর জকাতিা জস্টশি আতে? 
  
জোকনট বেে, আতে তবনক! এই রাস্তা িতর মাইে দুতযক নেতয বাাঁনদতক ঘুরতে হতব। 
বাাঁতকর মাোয একটা সাইিতবাডেও আতে। জোট জস্টশি,দুেি কমবযসী জেতে এই 
বযবসাটা কতর। অবশয পযসাকন়ে জেমি আতস িা, কারণ কাতেই একটা ব়ে এযারতপাটে 
আতে। েতব ো়োোন়ে জপ্লি ভা়ো করতে োইতে এখাতিই সুনবতি হতব। 
  
টযাি জেতক জহাসপাইপটা বার কতর নরতফর হাে জেতক একশ ডোর নিতয জোকটা 
বেে, জোট জিাট জিই? 
  
িা। 
  
জবশ নকেু সময োেে জিাটটা ভানেতয আিতে। নরফ বা নেো িারণাও করতে পারে িা 
জয এই জপতিাে পাতম্পর জটনেতফাি খারাপ োকায োতদর কেব়ে সুনবতি হে। জবাস্ট 
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েীক জেতক পঞ্চাশ মাইতের মতিয একমাি জপতিাে পাম্প যাতক পুনেতশর জোতকরা 
জফাতি িরতে পাতরনি এবং কযানডোক োন়েনট সম্পতকে সেকে করতে পাতরনি। 
  
নেো রােপে নদতয েীরতবতে োন়ে জোটাতো। নেোর এই পাোতিার মেেবটা নরতফর 
যুৎসই মতি হনেে। নকন্তু একটু নেন্তা করতেই োর মতি হে, বযাপার অে সহে িয। 
  
জস বেে, এই, জমনক্সতকা জযতে পাসতপাটে োেতব িা? জপ্লিওযাোরা যনদ নিতয জযতে 
রানে িা হয? 
  
নেো বেে, একতশাবার রানে হতব। আমাতদর কাতে জর্াতো োখ ডোর ও দুতটা নপস্তে 
আতে। রানে হতেই হতব। 
  
নকন্তু এ জমতযটাতক নিতয কী করব? এতক জকাি কাতে োেতব? 
  
জোর নক মতি হয? যেক্ষণ িা আমরা নিরাপদ হনে ও আমাতদর সতঙ্গ োকতব। 
  
কী মতি হয জোর? আমরা পাোতে পারব? 
  
োনি িা। েতব পাোবার জেষ্টা আমাতদর করতেই হতব। 
  
সামতি একটা সস্তা সাইিতবাডে জদখা জেে, োতে জেখা,বসউইক নবমাি-টযাক্সী জকি, দু 
মাইে। 
  
নেো এবত়ো-জখবত়ো রাস্তা জবতয এযারতপাতটের নদতক এনেতয েেে। 

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

233 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

  
. 
  
১২. 
  
যখি নভক্টর িষ্টিীত়ে নফরনেে েখি োর কযানডোক োন়েতে অল্পই জপতিাে নেে। 
জবাস্টি েীতক জপৌঁেতিার আতে জেি ভাইতবািতদর জপতিাে নিতে োমতেই হতব। ওতদর 
দশ নমনিট পতর নভক্টর রওিা হতযতে। ওরা যনদ জপতিাে নিতে োন়ে োমায েতব নভক্টর 
জোতর োন়ে োোতে ওতদর িরতে পারতব। কযারীর কাোকানে জপৌঁেতিা ো়ো জস অিয 
নকেু ভাবতেই পারতে িা। 
  
নভক্টর নেংকি োন়েটাতক এে জোতর োোনেে জয পরপর নেিবার জস এনেতয আসা 
োইভারতদর ঘাবত়ে নদতয নবদুযতের মে জবনরতয জেে। স্পীতডানমটার কাটা একশ দুই 
মাইতের ওপর নস্থর হতয আতে। এ োন়ে এে জোতর জযতে পাতর িা। 
  
এখি োর আপতশাস হতে জডনিসতির অস্ত্র িা জিওযার েিয। যনদ জস কযানডোকতক 
িতর জফেতে পাতর, েখি জস কী করতব? ওতদর দুেতির কাতেই অস্ত্র আতে। জস জকাি 
উপাতয। কযারীতক মুি করতব? 
  
পাতশর একটা োন়ে জপনরতয নভক্টর েতে জেে। েীি হতিের আওযাে োর কাতি এে। 
নপনেতয প়ো োন়েটার োইভার েমতক জশতর্ হিে বানেতয প্রনেবাদ োিাতে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ ব্রাইট সামার মর্নিং । জেমস জেডরি জেে  

234 

www.bengaliebook.com                                  সূরেপত্র 
 

 

নভক্টর সামতি একটা কযােতটক্স জপতিাে পাম্প জদখতে জপে। রাস্তায এই প্রেম জপতিাে 
পাম্প। নিিয এখাতিই ওরা জপতিাতের েিয জেতমনেে। োরপর সতোতর জিক কতর্ 
োন়ে োমাে। 
  
একনট উনদেপরা েম্বা জোক হন্তদন্ত হতয েুতট এে। নভক্টর োন়ে জেতক িামে। 
  
 জোকনট বেে, আতর সবেিাশ! আমায ঘাবত়ে নদতযনেতেি, আগুি জিভাতে েুটতেি 
িানক? 
  
নভক্টর প্রশ্ন করে, নমনিট দতশক আতে একটািীে-সাদা কযানডোক এখাতি নক জপতিাে 
নিতে এতসনেে? োন়ের জভের দুেি জমতয আর একেি জেতে নেে? 
  
খুশী েোয জোকনট বেে, বাঃ, নিিয! এই নমনিট পাাঁতেক োরা জেে। োরা আপিার 
বনু্ধ বুনঝ? 
  
বনু্ধই বতট! দীঘেশ্বাস নিতয নভক্টর বেে, জকাোয যাতে নকেু বেে? 
  
একনট জমতয আমায নেতজ্ঞস করনেে জয কাোকানে জকাতিা এতরাতপ্লি-টযাক্সীর জস্টশি 
আতে নকিা। আনম বসউইক এযারতপাতটে জযতে বতেনে। 
  
জোমার জটনেতফাি আতে? 
  
আে সারানদি িতর জফািটা খারাপ হতয আতে। দুঃনখে, নকন্তু জকাতিা উপায জিই–ও, 
এই নিতয কেবার জয এই একই কো বেতে হে। 
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নভক্টর োন়েতে উঠতে উঠতে বেে, একটা বনু্দক নপস্তে নকেু িার নদতে পাতরা? 
  
 নবস্ফানরে জোতখ জোকনট বেে, বনু্দক? োর মাতি? 
  
বাদ দাও। 
  
বনু্দক োইতেি জকি শুনি একবার? 
  
নকেু িয,বতে োন়ে হাাঁনকতয জস বসউইক এযারতপাতটের নদতক েেে। জবাস্টি েীক 
যাবার সময জস অতিকবার োতদর সাইিতবাডে জদতখতে। 
  
নভক্টর ভাবে ওরা োহতে আকাশপতে পাোবার জেষ্টা করতে। জপতিাে পাতম্পর জোকনটর 
কোিুযাযী ওরা ব়েতোর পাাঁে জেতক দশনমনিট এনেতয রতযতে। একটা জপ্লি ভা়ো কতর 
আকাতশ উঠতে অন্তেঃ একঘণ্টা োেতব। সুেরাং োর আতেই জস এযারতপাতটে জপৌঁেতে 
পারতব। 
  
. 
  
র যােফ বসউইক জটনেতফাতির নরনসভার িানমতয উতঠ দাাঁ়োে। বসউইতকর বতযস জবশী 
িযবনেষ্ঠ জেহারা, মাোয বানে রতের েুে। 
  
োর পাটেিার জেফ েযানিং জপ্লতির একটা বানেে করা জেযাতরর ওপর ো এনেতয 
শুতযনেে। জস বেে, জক জফাি কতরনেে। 
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একটা নসোতরট িনরতয বসউইক বেে, েুই হযতো নবশ্বাস করনব িা। পুনেশ জস্টশি 
জেতক জফাি কতরনেে। বেে জয একদে অপহরণকারী এখাতি হািা নদতে পাতর। একনট 
জমতয ও একনট জেতে অিয একনট জমতযতক েুনর কতর িানক এইনদতকই আসতে। 
পুনেশগুতোর মাো খারাপ। পুতরা েে হপ্তাটায কাউতক এনদতক মা়োতে জদখোম িা। 
  
েম্বায েযানিং জেমি জবশী িয, েতব েও়োয প্রেুর। োতযর রং শযামো। বসউইতকর 
জেতয বযতস একটু ব়ে। েীক্ষ্ণদৃনষ্টতে পাটেিাতরর নদতক োনকতয জস বেে,তোকগুতো 
জকমি জদখতে? জস নবর্তয নকেু বেে িানক? 
  
 নিিয। জেতেটা েম্বা, বনেষ্ঠ, আর শযামো জেহারা। কাতো োম়োর জপাশাক পতর আতে। 
জমতযটার েুে জসািােী, জস ঐ জেতেনটরই যমে জবাি। অিয মনহোনট সুন্দরী, েুতের রং 
োেতে। ওরা বেে, ডাকােতদর প্রতেযতকই সশস্ত্র এবং অনে নবপজ্জিক। 
  
েযানিং বেে, ডাকােগুতো যনদ জপ্লি বাোবার মেেতব োতক োহতে এরকম একটা 
নিেেি এযারতপাতটেই প্রেতম হািা জদতব। নবপজ্জিক জোক। 
  
বতট? বতে জস জডতির েযার জেতক একটা ৪৫ অতটামযানটক নরভেবার বার করে। 
  
জহতস বসউইক বেে, জেতেমািুনর্ কনরসিা, জেফ। ওটা োোতে জেতে জোর হাতেই 
জফতট যাতব। েে কতযক বেতর একবারও ওটাতক পনরষ্কার করা বা জেে জদওযা হযনি। 
আর োো়ো ওর কােুেে পযেন্ত জিই। 
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নবিে হতয েযানিং নরভেবারটা েযাতর জরতখ নদতযবেে, ডাকােগুতো যনদ সনেযই 
এখাতি আতস োহতে আমরা মাইনর এতকবাতর জবাকা বতি যাব। 
  
 বসউইক বেে, আসতবিা। আমাতদর এখাতি জকউ আসতে োয িা।–জেফ, কোটা 
বেতে আমার ভাতো োেতেিা নকন্তু খাোপি জদতখ মতি হতে জয নশেেীর িেুি একটা 
নকেু িা ঘটতে আমাতদর পােোন়ে গুটাতিা ো়ো উপায জিই। এ বযবসাটা জমাতটই েেতে 
িা। 
  
জোতক নিতয আসে ঝাতমো জয, েুই রাোরানে ব়েতোক হতে োস। আতর বাবা, 
সবনকেুতেই একটু সময োতে। আতরা মাস দুতযক দযাখ, োর মতিযই সব নঠক হতয 
যাতব। 
  
বসউইক েযার জেতক একটা ফাইে বার করতে করতে বেে, যনদ এইভাতবআর 
নকেুনদি েতে, আমরা জেফ জদউনেযা হতয যাব। সনেয বেনে, জেফ। আয, এই 
নহতসবগুতো জদতখ যা একবার। 
  
োাঁরা দুেতি নমতে জদিা-পাওিার নহতসব শুরু করে। পুতরা এক ঘণ্টা িতর জযােনবতযাে 
করবার পর জপিনসে জফতে েযানিং উতঠ দাাঁ়োে। 
  
অবস্থা জয এে খারাপ ো আনম এর আতে কখতিা ভানবনি, এখি আমরা কী করব? 
  
বসউইক বেে, অতিযরা যা কতর, োই করতে হতব আর নক। আমাতদর জেতযও বুদ্ধ 
কাউতক পাকত়ে বযবসাটা নবনে কতর নদতে হতব। আমরা হঠাৎ জস জেতম জেে। 
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অনফসঘতরর দরো নিঃশতব্দ খুতে জেতে, একনট জমতয দাাঁন়েতয আতে। োর পরতি 
ফুেকাটা সুনের জপাশাক, মাোর েুে অযত্নভতর জসািানে রতে রাোিিা। আর দুই জোতখ 
সেকে ও সোে দৃনষ্ট। 
  
নেো বেে, একটা জপ্লি োই–আমাতক ও আমার বনু্ধতদর একু্ষনি সযাি িানিসতকা নিতয 
যাবার েিয। পাওযা যাতব কী? 
  
প্রশস্ত হানস জহতস েযানিং বেে, আতর নিিয! জপ্লি তেরী আতে। সযািিানিসতকা 
এযারতপাতটের অিুমনে জপতয জেতে আমরা এক ঘণ্টার মতিয উত়ে জযতে পারতবা। 
োহতে হতব জো? 
  
সতন্দহভতর নেো প্রশ্ন করে, সযািিানিসতকার অিুমনে নিতে হতব জকি? 
  
েযানিং বেে, ওখাতি জপ্লি িামাতে জেতে অিুমনে নিতে হয, জবনশক্ষণ োেতব িা। 
  
জমতযনটর জেহারাটা জেমি সুনবতির জঠকতে িা। সহসা বসউইতকর মতি প়েে পুনেতশর 
সেকেবাণী। জস সহেভাতব বেে, ওতক এবং ওর সঙ্গীতদর ওতযনটং রুতম নিতয বসাও, 
জেফ। কনফ টনফ যা োতে এতি দাও। আনম অিুমনের বযবস্থা করনে। 
  
নেোর নদতক নফতর েযানিং বেে, নিিয। এনদক নদতয আসুি। জবশীক্ষণ অতপক্ষা করতে 
হতব িা। আপনি জস জিতম জেে। নেো কাপত়ের ভাতে রাখা নরভেবারটা েুতে িতরতে। 
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জফাি-জটাি নকেু করতে হতব িা। একু্ষনি আমাতদর আকাতশ উ়েতে হতব। জডি জেতক 
সতর এতসা। 
  
বসউইক েযানিং-এর পাতশ এতস দাাঁ়োে। েযানিং অবাক হতয বেে, এসব কী হতে? 
  
েুপ কতরা বতে নেো অনফতসর আতরা জভেতর ঢুকে জপেতি কযারী ও নরফ। আর নরতফর 
োতয কাতো োম়োর জপাশাক জদতখ েযানিং বুঝে, এরাই জসই ডাকাে দে। 
  
জটনেতফাতির োর নরফ একটাতি নোঁত়ে জফেে, জোমরা দুই মতক্কে যনদ জবাঁতে োকতে 
োও োহতে যা বেনে োই কতরা। আমাতদর জবশী সময জিই। আমরা সীমান্ত জপনরতয 
জমনক্সতকা পাোতে োই–আমাতদর নিতয জযতে হতব। অেএব েটপট হাে-পা োোও। 
  
বসউইক বেে,তমনক্সতকা? অসম্ভব।নভ েুযািা এযারতপাতটে জপ্লি িামাতিার অিুমনে 
নিতেই হতব। োো়ো পাসতপাটে কতিাে দপ্ততরর জোতকরাও জোমাতদর জেতপ িরতব। 
ওরকম কতর জমনক্সতকা যাওযা যায িা। 
  
নেো বেে, হযাাঁ, যায। জোমরা আমাতদর জয জকাতিা োযোয একটা মাতঠর ওপর 
িানমতয জদতব। এযারপাতটেই িামতে হতব এমি জকাি কো আতে? জসাো কো, আমরা 
জমনক্সতকা যাব। আর জোমাতদর নিতয জযতে হতব। 
  
বসউইক বেে, ো হয িা। একটা হােকা জপ্লিতক মাতঠ িামাতিা সম্ভব িয। আর মাঠই 
বা জেমি পাে জকাোয? জমনক্সতকা নেতযে জকািনদি? এ হয িা। 
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অস্বনস্তভতর নরফ জবাতির নদতক োকাে। খাতমাখা সময িষ্ট হতে। রাস্তা বরাবর পাোবার 
জেষ্টাই করা যাক। আমার আতেই মতি হতযনেে এ মেেবটা জেমি– 
  
েুপ কর! আমরা জমনক্সতকাই যাতবা। গুনে জখতে িা োও জো আমাতদর ভাতোয ভাতোয 
জপৌঁতে দাও। েেে। 
  
হোশ ভঙ্গীতে বসউইক বেে, জোমরা যনদ োই োও, োই জহাক োহতে। নরভেবাতরর 
সতঙ্গ েকোেনকে েতে িা। েতব আনম আতেই বতে নদনে, েযাশ-েযাে করতে হতে পাতর। 
আমার জপ্লতির পািা জেমি জবশীিয।সুনবতিমে একটা সমেে োযোর করবার আতেই 
জেে ফুনরতয জযতে পাতর। 
  
নেো বেে, জস যখি হতব েখি জদখা যাতব, অে কো বেতে হতব িা। েটপট কতরা। 
  
বসউইক েযানিং-এর নদতক বা জোতখর পাো একটু িানেতয বেে, েুই বরং জপ্লিটা তেরী 
কর, জেফ। 
  
েযানিং বেে, নঠক আতে। নকন্তু োর মতি হে বসউইক জবািহয নবপজ্জিক নকেু একটা 
মেেব করতে। 
  
নেোতক নরফ বেে, েুই ওর সতঙ্গ যা। আনম এ দুেিতক পাহারা নদনে। নেো বেে 
েযানিংতক, েতো, জদাস্ত। োোকী করবার জেষ্টা কতরা িা। 
  
. 
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এড ব্ল্যাক জডনিসতির অিযেম কমেোরী জটনেতফাতির নরনসভার িানমতয রাখে। 
  
এোকার সবকটা জপতিাে পাম্পতক সেকে কতর জদওযা হতযতে কেো, জকবে জবাস্টি 
েীতকর বাইতরর পাম্পটাতক খবর জদওযা যাযনি ওতদর জফাি খারাপ বতে। 
  
মযাপ জেতক জডনিসি মুখ েুেতেি। 
  
নেনি অিীরভাতব বেতেি, একেি টহেদারী অনফসারতক ো়োোন়ে পাঠাও। ওখাতিই 
ডাকােগুতোর োমবার সম্ভাবিা জবশী। 
  
মাইতোতফাি েুতে নিে ব্ল্যাক। কতযক জসতকতের মতিযই জবাস্টি েীক-োমী পুনেতশর 
একনট োন়েতক িরা জেে। টহেদারী পুনেশ অনফসার জবনিং োিাে জয, জস একু্ষনি 
কযােতটক্স জপতিাে পাম্পনটতে খবর পাঠাতে। 
  
রাে একটা বােবার সতঙ্গ সতঙ্গ কযােতটক্স জপতিাে পাতম্পর অযাতটেনটর েুনট হতয জেতে 
এবং োর োযোয এতসতে োর সহকারী। োর নডউনট রাে একটা জেতক পরনদি 
সকাে িটা পযেন্ত। 
  
জবনিং-এর প্রতশ্নর উেতর সহকারীনট বেে, আনম জো জস নবর্তয বেতে পারব িা। আনম 
এইমাি কাতে এতসনে। জিড হযতো নকেু খবর নদতে পারে নকন্তু োর নডউনট জশর্ 
হতয জেতে। 
  
োর বান়ের জফাি িম্বর োতিা? 
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োনি তবনক। নকন্তু আমাতদর জটনেতফাি কাে করতেিা। োো়ো জিড জবািহয এখতিা 
বান়ে। জফতরনি। জস প্রনেনদি জবাস্টি েীতকর জকাতিা এক জরতস্তারাাঁয জেতম রাতের 
খাবার জখতয জিয। 
  
জবনিং জিতডর বান়ের জফাি িম্বর ও নঠকািা নিতয োন়েতে নফতর ওযযারতেস মারফৎ 
জডনিসিতক সব োিাে। 
  
জডনিসি আতদশ নদতেি, খুাঁতে বার কতরা োতক। েটপট। 
  
কনফ হাউতসর সংখযা কম িয জবাস্টি েীতক। রাে প্রায জপৌতি দুতটায জবনিং 
কযােতটতক্সর অযাতটেযান্টনটতক খুাঁতে বার করে। জিতডর কাতে সমস্ত খবর সংেহ কতর 
জডনিসিতক োিাতে দুতটা বােে। 
  
টম হাপোর েেক্ষতণ জহড জকাযাটোতসে এতস জেতে। অনেশয জেতো মুতখ ডারমতটর 
জেতেতক জকাতে কতর জভেতর ঢুকে। বাচ্চাটা সারা রাস্তা জোঁনেতযতে। দুেি মনহো পুনেশ 
আপ্রাণ জেষ্টা সতেও কান্না োমাতে পারে িা। 
  
জডনিসি বেতেি, ওরা বসউইক এতরাতপ্লি-টযাক্সীর জস্টশতির নদতক েতেতে। খুব 
সম্ভবেঃ জমনক্সতকা পাোবার জেষ্টা করতব। ওরা আমাতদর জেতয এক ঘণ্টা এনেতয আতে। 
অবশয ডারমট ওতদর জপেি জপেি জেতে। েুনম একবার ঐ এযারতপাটেটাতক সেকে কতর 
দাও। 
  
হাপোর জফাি করার জেষ্টা করে নকন্তু জফাি খারাপ। 
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জডনিসি বেতেি, আনম জবনিংতক বতেনে ঐ এযারতপাতটে জযতে। যেক্ষণ নমতসস ডারমট 
ওতদর হাতে রতযতেি েেক্ষণ আমরাও ওতদর ওপর ে়োও হতে পারনে িা। েতে এতসা, 
টম। আর বতস োকা যায িা। আমরা জহনেকপ্টাতর ঘটিাস্থতে নেতয পন়ে। 
  
. 
  
এযারতপাটে পযেন্ত েতে যাওযা কাাঁো রাস্তার মাঝামানঝ এতস নভক্টর োন়ের আতো নিনভতয 
নদে। আতস্ত োন়ে োনেতয এযারতপাতটের জেতটর সামতি োমে। জিতম োন়ের 
জপেিনদতকর ডাো খুতে োন়ে জমরামে করার যন্ত্রপানেগুতো জেতক একটা জোট্ট জোহার 
ব়ে নিে–এটাই অস্ত্র নহসাতব কাতে োেতে পাতর। োরপর দ্রুে সেকে েনেতে জোট 
অনফস ঘরটার নদতক এতোতো। 
  
কযানডোক োন়ের কাোকানে আসতেই নভক্টর জদখে একনট জেতে ও একনট জমতয 
জবনরতয আসতে। নেোতক জস নেিতে পারে। কযানডোতকর জপেতি েুনকতয জস শুিতে 
জপে নেো জেতেনটতক বেতে, পা োোও জদাস্ত। হাতে পাতয নখে িতরতে িানক? 
  
োরা জবশ নকেুদূর যাওযা পযেন্ত নভক্টর অতপক্ষা করে, োরপর নিঃশতব্দ অনফসঘতরর 
োিোয উাঁনক মারে। 
  
জদওযাতে জহোি নদতয একেি বনেষ্ঠ জেহারার জোক দাাঁন়েতয আতে। োর সামতি 
জডতির ওপর নরফ বতস। আর োতদর জেতক একটু দূতর ফযাকাতশ মুতখ কযারী দাাঁন়েতয। 
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প্রবে ইতে হনেে ঘতর ঢুতক নরফতক আেমণ কতর। নকন্তু জস োিে, যেক্ষণ নরতফর 
হাতে নপস্তে আতে, েেক্ষণ োতক পরাস্ত করা যাতব িা। োর মাোয এক মেেব, এে। 
দ্রুেপতদ কযানডোক োন়েটার কাতে নেতয জপেতির সীতট োকাে। জদখে টাকা ভনেে 
সুযটতকসটা জসখাতিই রতযতে। নভক্টর জস দুতটাতক োন়ে জেতক বার করে, একবার উনিে 
দৃনষ্টতে হযাাঁঙ্গাতরর নদতক োকাে। 
  
হযাঙ্গাতরর দরো খুতে েযানিং জভেতর ঢুকতে, জপেতি নেোও। দুহাতে দুতটা সুটতকস 
নিতয নভক্টর অনফসঘতরর জপেি নদতয অন্ধকাতর নমনেতয জেে। 
  
নেো হযাঙ্গাতরর জভের দাাঁন়েতয েযানিং-এর জপ্লি োেু করা জদখনেে। 
  
জদখ জদাস্ত, জভতবা িা জয নবনি পযসায জোমাতদর নদতয এসব কনরতয নিনে। আমাতদর 
জমনক্সতকা জপৌঁতে নদতে পারতে পুতরা এক হাোর ডোর পাতব। জোমাতদর বযবসা পতির 
যা অবস্থা জদখনে োতে এ টাকা জোমাতদর অতিক কাতে োেতব। 
  
েযানিং বেে, োই িানক? আর যনদ েযাশ-েযানেং করতে নিতয জপ্লিনট জভতঙ্গ যায? 
  
আঃ জেতপ যাও। জপ্লিটা ইিনসওর করা আতে নিিয? এখি হাে োোও। 
  
হঠাৎ বসউইতকর িের প়েে নরতফর ক্ষেনবক্ষে ফুতে ওঠা কনির ওপর। োর মতি 
হে যনদ জকািেতম নরতফর কাোকানে জযতে পাতর, োহতে নপস্তেটা নেনিতয জিওযা 
জমাতটই শি হতব িা। কনির যা অবস্থা োতে ডািহােটা অেে বেতেই হয। 
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বসউইক বেে, আমার পাটেিার একা জপ্লি োেু করতে পাতর িা। জপ্লিটা জঠতে বার 
করতে দুেি োতে। জোমাতদর যনদ সনেযই ো়ো োতক োহতে এখি হযাাঁঙ্গাতর নেতয 
আমার হাে োোতিা উনেে। 
  
আতে একো বেনি জকি? 
  
জোমরা আমাতক রীনেমে ঘাবত়ে নদতযনেতে। 
  
 নরতফর নদতক ভ্রূতক্ষপ িা কতর জস সহেভাতব োিোর কাতে নেতয বাইতরটা জদখে। 
নরফ সেকে ভঙ্গীতে োর ওপর নপস্ততের িে উনেতয রইে। 
  
হুম, আমাতকও হাে োোতে হতব জদখনে। েতো যাওযা যাক। 
  
 নরফ কযারীর নদতক োনকতয বেে, েুনম আমার সতঙ্গ এতসা। 
  
বসউইকতক বেে, েুনম আমার সামতি যাও। 
  
বসউইক এখি নরতফর নেি ফুতটর মতিয। কযারী এখতিা িত়েনি জদতখ নরফ ঘুতর োতক 
দরো নদতয জবতরাতে ইনঙ্গে করে। ফতে বসউইতকর উতল্টানদতক ঘুরতে হে 
োতক।সতঙ্গ সতঙ্গ বসউইক ঝাাঁনপতয পত়ে নপস্তেটা আাঁকত়ে িরে। নপস্ততের িে এক 
ঝটকায িীতের নদতক জিতম জযতেই সশতব্দ গুনে েুটেবুতেটটা কযারীর কতযক ফুট দূতর 
জমতঝর ওপর এক েতেের সৃনষ্ট করে। 
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বসউইক বুঝতে পাতরনি জয নরতফর োতয কী অসামািয শনি। হাোহানে ে়োইতয 
নরতফর দীঘেনদতির অনভজ্ঞোর কোও োর োিা নেে িা। 
  
নরফ োর ডািহাে বযবহার করতে িা জপতর োর জোহা বাাঁিাতিা িী বুট নদতয সতোতর 
বসউইতকর পাতয আঘাে করে। েীি যন্ত্রণায োর হাতের বাাঁিি নশনেে হতয এে। 
পরক্ষতণই নরফ কাাঁতির এক িাক্কায জদওযাতের ওপর নেটতক জফতে নদে োতক। োরপর 
কুৎনসে মুখভঙ্গী কতর নপস্তে েুতে বসউইকতক গুনে করে। 
  
কযারী দুহাতে মুখ জঢতক কুাঁকত়ে সতর জেে। বসউইতকর হােকা বাদামী রতের শাটে রতি 
নভতে জেে। োরপর োর জোখ উতল্ট জেে, জদযাে জবতয েন়েতয প়েে জমতঝর ওপর। 
  
গুনে েেবার কতযক জসতকে আতে েযানিং এতরাতপ্লতির ইনঞ্জি োেু কতরনেে। ইনঞ্জতির 
েীি েেেতি গুনের শব্দ োপা পত়ে জেে। নভক্টরও গুনের আওযাে জশাতি নি। জস 
অনফসঘর জেতক শখাতিক েে দূতর এযারতপাতটের সীমািা বরাবর একটা ফাটতের মতিয 
সুযটতকসটা জফতে নদতয নফতর আসনেে। 
  
নরফ োোোে নদতে নেতে কযারীতক টািতে টািতে বাইতর নিতয এে। হযাাঁঙ্গাতরর নদতক 
পা োোনেে, হঠাৎ জেতম জেে। 
  
নব়ে নব়ে কতর জস বেে, কী হে আমার। টাকাটা নিতেই ভুতে যানেোম আতরকটু 
হতে। এক পা ি়েতব িা এখাি জেতক। বতে কযানডোতকর কাতে নেতয জপেতির সীতট 
হাে বা়োে সুযটতকস দুতটার েিয। িা জপতয সেনকে হতয এক টাতি জপেতির দরো 
খুতে জফেে। োন়ের জভেতরর আতো জ্বােে। 
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সনবিতয নরফ ফাাঁকা সীটটার নদতক োনকতয রইে–োর সবোতঙ্গ এক আিযে রাে ও 
ভতযর অিুভূনে। সামতির সীটটা একবার জদখে, নব়েনব়ে করতে করতে েুতট জপেতির 
ডাো খুেে। 
  
টাকা উিাও হতয জেতে। 
  
স্তনম্ভে হতয নরফ োন়েটার নদতক োনকতয রইে। জর্াে োখ ডোর। অদৃশয হতয জেে? 
জক নিে? 
  
কারীর বুক দুরদুর করতে নরতফর ভাবসাব জদতখ।োর ডািনদতক কুন়েেে দূতর অনফসঘর 
জেতক একফানে আতো এতস পত়েতে, োো়ো শুিু েমাট অন্ধকার। একবার যনদ ঐ 
অন্ধকাতর ো ঢাকা নদতে পাতর, োহতে জবািহয জকউ োতক িরতে পারতবিা। এই োর 
পাোবার সুতযাে। এখি যনদ পাোতে িা পাতর োহতে জমনক্সতকা জপৌঁেতিার পর োর জয 
কী অবস্থা হতব ো ভাবা যায িা। 
  
কযারী জসই অন্ধকাতরর নদতক েুটে। এে জোতর েীবতি জস কখিও জদৌ়েযনি। 
  
েখিও নরফ দাাঁন়েতয ভাবতে, জক নিে টাকাটা? টাকার কো ো়ো েখি োর মাোয আর 
নকেু জিই। কযারীর কো জস সমূ্পণে ভুতেই জেতে। 
  
নরতফর সহসা মতি হে নেো! নেো োর সতঙ্গ প্রোরণা করতে। নেোই েতব পতকট 
জেতক নরভেবার েুনর কতরতে। নেেই নভতযেিামী োকরটার মৃেতদহ বার কতরনেে। 
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নেোই জেেডার সতঙ্গ োর নবতযর মেেব বািোে কতর নদতযতে। আর এখি জসই 
নেোই োতক জফতে সব টাকা নিতয জমনক্সতকা পাোতে। 
  
জস দুতশা েে দূতর হযাাঁঙ্গাতরর নদতক োকাে। অতিকগুতো ব়ে ব়ে আতো জ্বতে উঠে। 
রািওতযর একাংশ উজ্জ্বে আতোয ভতর জেে। জোট্ট জপ্লিটা হযাাঁঙ্গাতরর জভের জেতক 
জবনরতয রািওতযর ওপর দাাঁ়োে। নরফ জদখে নেোও জবনরতয এতস জপ্লতির নদতক 
এতোতে। উজ্জ্বে আতোতে নেোতক খুব স্পষ্ট জদখা যাতে। টহেদারীঅনফসার জবনিংও 
োতক জদখতে জপে। জবনিং সতব এযারতপাতটে জপৌঁতেতে। এবত়ো-জখবত়ো ঘাসেনমর 
ওপর উপু়ে হতয শুতয হযাাঁঙ্গাতরর নদতক োনকতযনেে। নরফ ও কযারীতক জস অনফসঘর 
জেতক জবতরাতে জদতখতে। আপােেঃ এতরাতপ্লি ও নেোতক জদতখ ভাবনেে এখি োর কী 
করা উনেে। দূর আকাশ জেতক জযি এক যন্ত্রযাতির ক্ষীণ েেেি জভতস আসতে। জবনিং 
ভাবে, মতি হতে এ জডনিসতির জহনেকপ্টাতরর আওযাে। 
  
নরতফর মাোয প্রেে আতোতশ আগুি জ্বেনেে। নপস্তেশুদ্ধ হাে কযানডোতকর োতদর 
ওপর জরতখ নেোর নপতঠর ওপর েক্ষয নস্থর করে। নেো দাাঁন়েতযনেে আর েযানিং 
জপ্লিটাতক নঠকমে রািওতযর ওপর দাাঁ়ে করানেে। 
  
নরতফর মতি হে, আর কতযক জসতকতের মতিয নেো জপ্লতি উঠতব আর টাকাশুদ্ধ উিাও 
হতয যাতব। একবার নিিা করে হযতো দূরত্বটা জবশী হতয যাতে। ইেস্তেঃ করা সতেও 
নিোতরর ওপর আঙু্গতের োপ জবত়ে জেে। সহসা েীি এক আতোর ঝেকানি নদতয 
ভীর্ণ শতব্দ নপস্তে েতেে উঠে। 
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নভক্টর জোট জোহার রডটা সতোতর হাতের মুতঠায জেতপ িতর অনফস ঘতরর আতোনকে 
োিোর নদতক েুতট আসনেে। নকন্তু পঞ্চাশ েে মে যাবার পর হঠাৎ জস জেতম জেে। 
  
কযারীর হাে িতর অনফস জেতক নরফতক জবনরতয আসতে জদখে। নভক্টর অন্ধকাতর গুাঁন়ে 
জমতর বতস োতদর ওপর িের রাখে। জদখে নরফ েমতক দাাঁন়েতয কযারীতক কী জযি 
বতে োন়ের নদতক জেে। 
  
বুক নঢপ নঢপ করতে নভক্টতরর গুোটা একু্ষনি োিতব জয টাকাভনেে সুটতকস দুতটা উিাও। 
এখি োর কী করা উনেে? জদখতে জপে কযারী নস্থর হতয দাাঁন়েতয। নরফ োন়ের দরো 
খুেতে। কযারী জযি সহসা প্রাণ জপতয েীরতবতে োর নদতকই েুতট আসতে। নরফ কী 
জদতখ জফেতব? গুনে োোতব? নকন্তু িা, নরফ জখযােই করে িা জয কযারী, পাোতে। 
  
কযারী োর কুন়ে েতের মতিয এতে, নভক্টর উতঠ দাাঁ়োে। 
  
কযারী! আনম নভক্টর। 
  
জকাতিারকতম ভযােে েীৎকারটাতক জেতপ োর নদতক োকাে। অন্ধকাতরর মতিয একটা 
অস্পষ্ট োযামূনেে ো়ো নকেুই জদখতে পাতে িা। নভক্টর আবার বেে, আনম, ডানেেং! 
  
কযারী োর বাহু বন্ধতির মতিয েুতট এে। নভক্টরতক আাঁকত়ে িরে। নভক্টর নরতফর নদতক 
োকাে, নরফ এখিও জটর পাযনি। জস হযাাঁঙ্গাতরর নদতক জোখ জফরাে। নেোতক স্পষ্ট 
জদখা যাতে। পরক্ষতণই নপস্ততের েেেতি োরা েমতক উঠে। নভক্টতরর জোতখর ওপর 
নেো একবার জকাঁতপ উতঠ মুখ েুবত়ে পত়ে জেে রািওতযর ওপর। 
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নভক্টর বেে, েে, পাোতিা যাক। কযারীতক টািতে টািতে জস এযারতপাতটের প্রতবশিাতরর 
নদতক েুটে। 
  
নকেুদূর জযতে িা জযতেই অন্ধকাতরর জভের জেতক আতদশ জশািা জেে, োতমা! পাোবার 
জেষ্টা কতরা িা। 
  
নভক্টর এক টাতি কযারীতক োনমতয নদে। পুনেশ অনফসার জবনিং নপস্তে হাতে অন্ধকার 
জেতক জবনরতয এে। 
  
মানটর বুতক নেো আেত়ে প়েতেই নরফ এক েীি, অসহয যন্ত্রণা অিুভব করে। মতি 
হে জযি একটা িারাতো জোরা োতক–এতফাঁ়ে ওতফাাঁ়ে কতর নদতযতে। দীঘে ভযাবহ 
কতযকটা মুহূেে জস োর ভূেুনষ্ঠে জবাতির জদতহর নদতক োনকতয রইে। নেোর িাটে 
অতিকখানি উতঠ জেতে, েীি আতোয োর জসািােী েুে জিতে জব়োতে। 
  
সহসা নরতফর নিঃসঙ্গ মতি হে, জস আেিেতস্তর মে হযাাঁঙ্গাতরর নদতক েুতট েেে। 
  
েযানিং পাইেতটর আসতি বতস োতক জদখতে জপে। একবার ইতে হে জসাো জপ্লিশুদ্ধ 
েম্পট নদতে, নকন্তু বসউইতকর কো মতি পত়ে জেে। োই জস েুপোপ বতস রইে–
জপ্লতির ইনঞ্জি েতেে উঠে, প্রতপোতরর পাখা েীি েনেতে ঘুতর েেে। 
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জবাতির কাতে এতস নরফ হাাঁপাতে আর ঘামতে। নেোর নপতঠর নঠক মাঝখাতি োমার 
ওপর োে রতির জোপ। নরফ হাাঁটু জেত়ে বতস নপস্তে িানমতয খুব সাবিাতি জবািতক নেৎ 
করে। 
  
নেো গুনেতয উঠে। জোখ জমতে বেে, পাো, পুনেশ এতস জেতে। এই জপ্লতি জেতপ 
পাো–আমার েিয ভানবস িা। পানেতয যা শীেনের। 
  
নরফ কাাঁপা েোয বেে, টাকাটা জকাোয? জকাোয জরতখনেস? আমার সতঙ্গ েুই এরকম 
জকি করনে? 
  
নেো মাো জিত়ে অনেকতষ্ট কী জযি বেতে জেে নকন্তু জোখ বন্ধ হতয জেে। 
  
নরতফর েো জভতঙ্গ জেে, নেো। টাকাটা জকাোয? কী কতরনেস েুই টাকাটা নিতয? 
  
অতিক জেষ্টায নেো বেে, টাকা জো োন়েতেই আতে কী বেনেস কী েুই? ওটা নিতয 
জপ্লতি উতঠ প়ে, নরফ! আমায গুনে কতরতে ওরা। 
  
নরফ জসাো হতয বসে। পাইেতটর আসি জেতক োর নদতক োনকতয েযানিং নশউতর 
উঠে। োর মতি হে, জেতেটা বুনঝ একু্ষনি উন্মাদ হতয যাতব। 
  
নরফ নেৎকার কতর উঠে েুই টাকাটা নিসনি? টাকাটা জয উিাও হতয জেতে। আনম 
ভাবোম েুই নিতযনেস। শুিতে পানেস? টাকা উিাও হতয জেতে। 
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নেো েীি যন্ত্রণায জকাঁতপ উঠে, আনম জিব? আনম নিতে যাব জকি? ও জো আমাতদরই 
টাকা–জোর আর আমার। আনম জিব জকি? 
  
দুহাে মুনষ্টবদ্ধ কতর নরফ নিতের মাোয ঘুনর্ মারতে োেে। কাতির ওপর বাাঁিা জিাংরা 
বযাতেেটা নোঁত়ে জফতে নদে। অসহয দুঃখ ও যন্ত্রণা োতক উন্মাদ কতরতে। 
  
নেো–আনম ভাবোম েুই ও টাকা েুনর কতরনেস। আনমই জোক গুনে কতরনে, জবািনট। 
আমায মাফ কতর জদ। আমার মাো খারাপ হতয নেতযনেে। জবািনট। আনম জোতক এখাি 
জেতক নিতয যাব, জোতক ডািাতরর কাতে নিতয যাব। েুই নকেু ভানবসতি। 
  
জঠাাঁট জবতয রি েন়েতয প়েে, নেোনরতফর একটাহােনিতের হাতেরমতিয িতর, েুই যা 
নরফ! এখি আর আমার েিয নকেু করবার জিই। আনম সব বুঝতে জপতরনে-েুই এখি 
পাো। 
  
আনম জোতক জফতে জকাোও যাতবা িা। বতে পােতের মে নপস্তেটা হাতে েুতে নিে। 
একসতঙ্গই যাব আমরা। জমনক্সতকা জপৌঁেতেই জোতক সানরতয জোেবার বযবস্থা করব। সব 
নঠক হতয যাতব, জবািনট! টাকা পযসা সব েুতোয যাক। আমরা আতের মে োকব–েুই 
আর আনম। 
  
নেোতক পাাঁোতকাো কতর েুতে নিে নরফ। নেোর মুখ জেতক এক োপা কান্না জবনরতয 
এে, সমস্ত শরীর জবাঁতক জেতো। োরপর মুখ নদতয আতরা রি জবতরাতে–জোখ বুতে 
এে। 
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নেোর প্রাণহীি মুতখর নদতক োনকতয নরফ দাাঁন়েতয রইে। বুতকর ওপর েরম রতির 
স্পশে জপে। োরপর আবার নেোতক মানটতে আতস্ত কতর শুইতয নদে। 
  
নেো মতর জেতে। নেোর মুখটা জস জযি আর নেিতে পারতে িা। এই নক জসই নেো! 
যাতক জস ভােবাসে, যার সতঙ্গ জস ঝে়ো কতরতে, েুনর কতরতে, ব়ে হতযতে। েীবতির 
সবনকেু ভাে কতর নিতযতেিা, এ কখতিা নেো িয। 
  
োর েো নদতয এক বিয পাশনবক-আেেিাদ জবনরতয এে। নরফ জশাতক দুঃতখ উন্মে হতয 
দুহাতে মানটর ওপর ঘুনর্ মারতে মারতে একটািা জকাঁতদ েেে। 
  
. 
  
জহনেকপ্টাতরর পাইেট আেুে জদনখতয বেে, জপ্লতির ইনঞ্জতির অে আওযাতে ওরা নকেু 
শুিতে পাতব িা। আনম আপিাতদরতক িানমতয নদতে পানর–জকউ জটর পাতব িা। 
  
জডনিসি বেতেি, িামাও োহতে। 
  
এযারতপাটে জেতক পাাঁেতশা েতের মতিয জহনেকপ্টারনট আতস্ত কতর িামে। নপস্তে হাতে 
জডনিসি ও হাপোর জবনরতয এতেি। জপ্লিটা হযাাঁঙ্গাতরর সামতি দাাঁন়েতয আতে। নরফ োর 
জবাতির পাতশ হাাঁটু জেত়ে বতস আতে। হঠাৎ একটা মৃদু নশতসর আওযাে। টহেদারী 
অনফসার জবনিং অন্ধকার ফুাঁত়ে জবনরতয এে। 
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আনম জবনিং সযার। আমার সাতে নমঃ ও নমতসস ডারমট আতেি। একটু আতে গুনের 
আওযাে জপোম। আনম এনেতয নেতয জদখব? 
  
জডনিসি নভক্টর ও কযারীতক জদতখ দ্রুে পাতয এনেতয জেতেি। 
  
নেনি বেতেি, সব নঠক আতে। এই অনফসারনট আপিাতদর জহডতকাযাটোতসে জপৌঁতে 
জদতব। এখি আর ভতযর নকেু জিই। জসখাতি আপিাতদর বাচ্চা আতে। আপিারা রওিা 
হি। আমরা এখািকার বাকী কােটুকু জসতর জফেনে। জবনিং েুনম নমঃ এবং নমতসস 
ডারমটতক জসাো জহডতকাযাটোতসে নিতয যাও। 
  
নভক্টর বেে, ঐখাতি একটা ফাটতের মতিয জর্াতো োখ ডোর রাখা আতে। 
  
জহতস জডনিসি বেতেি, টাকার কো এখি বাদ নদি। আপিারা েটপট জহডতকাযাটোতসে 
যাি। মতি হয, আপিারা ওখাতি জপৌঁেতে আমার জোতকরা হাাঁপ জেত়ে বাাঁেতব। 
  
জবনিং নভক্টর ও কযারীতক নিতয োর োন়ের নদতক রওিা হে। জডনিসি রওিা হতেি 
জপ্লতির নদতক, সতঙ্গ হাপার। 
  
নেোর জদতহর োনরপাতশ নরফ এখি েক্কর খাতে। জস জযি নিতেই োতি িা জস কী 
করতে, সহসা একবার আহে েন্তুর মে আেেিাদ কতর উঠে। েযানিং-এর সবকটা 
জোম খা়ো হতয জেে। 
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এখি জডনিসি ও হাপোর আর জবশীদূতর জিই। একতো়ো নপস্তে উাঁনেতয উঠে নরতফর 
ওপর। ে়ো েোয জডনিসি বেতেি, নপস্তে জফতে মাোর ওপর দুহাে জোতো। 
  
 েট কতর নরফ ঘুতর দাাঁ়োে।মূতঢ়র মে োঢ় অন্ধকাতরর নদতক োনকতয জেতক ভতয 
নদতশহারা হতয সহসা জস উতল্টানদতক জদৌ়ে োোে, অতন্ধর মে েুতট এতস প়েে 
এতরাতপ্লতির প্রতপোতরর ওপর। নবশাে প্রতপোরটা েখিিক্ষিতবতে ঘুতর েতেতে–জকউ 
নকেু জবাঝবার আতেই সাক্ষাৎ মৃেুযর মে জিতম এে নরতফর ওপর। কসাইতযর েুনরর 
মে নিমেমভাতব নিখনেে কতর নদে নরতফর মাো। 
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