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শ্মশানের ক াোঁযা 
  
০১. 
  
অ্যানরানেেটা ইস্টেডিে োর্ ডিনয ঘুরনতই ধর্ি ধিখনত ধেে শহনরর উত্তর ডির্টা 
ধেে শ্মশানের ধ াোঁযায ধেনর্ ধেনে। ধর্ জােত এখাের্ার েডরডিডত খুবই খারাে, ডর্ন্তু 
এতটা িানবডে। সারা ধেনে এর্টা িয তানর্ রু্নর রু্নর ধখনযনে। এখে তার হাত-ো 
র্াোঁেনত োেে, হৃৎডেণ্ড  ়িাস  ়িাস র্রনত োেে। আর এর্টু মি তানর্ ধখনতই 
হনব। 
  
মাথার ওের আনোর সনেত োত্রীনির বনে ডিনে সীটনবল্ট েনর ডেনত। ডসোনরট 
খাওযা এখে চেনবো। োাঃ, এযারনহানস্টস ওনর্ এখে আর মি ধিনব ো। ইডতমন য 
ধর্ি আটটা িাবে হুইডি ধশষ র্নরনে। এযারনহানস্টসটা ডবরক্ত হনয উনেডেে ধশনষর 
ডিনর্। হৃৎডেণ্ড েতই োফানত থার্ ধর্ি বুঝে ধেে ো থামা েেকন্ত তানর্ অ্নেক্ষা 
র্রনতই হনব। 
  
ধেনে ধস ো়িা আর ধমানট িুজে োত্রী আনে। ইস্টেডিনের েডরডিডত এখে ধেরর্ম, 
এর্ান্ত বা য ো হনে ধর্ি এখানে আনস ো। 
  
ধর্নির সনে ডেউইযনর্ক ধে জোডবনশর্ োত্রী উনেডেে তারা সব অ্যাটোন্টায ধেনম 
ধেে। এরা িুজে উেে। েম্বা, ধেশীবহুে ধিহ ধোর্িুনটার মুখ টর্টনর্ োে। মাথায 
োোমা টুডে,  ুডে ূসডরত সুযট। ধর্নির এর্সাডর সীট ধেেনে ওরা বনসডেে। ধর্ি েখে 
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এনর্র ের এর্ মনির গ্লাস ডেেডেে, ওরা ডেনজনির মন য েীচুস্বনর ডর্ ধেে বেডেে। 
োমবার আনে ধেেটা েখে োর্। খানে ওনির এর্জে বনে উেে, ধিখ জযার্, ডর্ 
ধ াোঁযা ধিনখে? মজা জনম উনেনে। 
  
ধবজন্মা ডেোরগুনো। অ্েয ধোর্টা ধঘাৎ ধঘাোঁৎ র্নর বেে েুন়ি মরুর্ বযাটারা। 
  
ধর্ি ডশউনর উেে। োনশর সীনট রাখা েুরনো েযােঅ্যাম ওিারোইট বযােটার ডিনর্ ও 
ধচারা চাহডেনত চাইে। ওনত র্যানমরা আর আেুষডের্ সাজসরঞ্জাম আনে। র্যানমরা ো 
আোই ডের্ ডেে। ইস্টেডিে এখে আনেযডেডর হনয আনে, ডবনফারণ ঘটনবেখে তখে। 
এরর্ম অ্বিায ধর্ি েডব তুেনত আসনে বযাোরটা জাোজাডে হনে মারাত্মর্ হনব। 
  
জযার্ োনম ধোর্টা বেে, ডমডেটাডর এনসনে মনে হনে। 
  
আর ো ো, এর সেী বেে। 
  
ধেিনর্ ডচডে ো আডম? ধেহাত বা য ো হনে ও ওই িুনের ধোর্রাগুনোনর্ আমানির 
মজা েষ্ট র্রনত ধিনব ো। 
  
হযনতা ধর্াে ডেোর িনযর ধচানট খবর োডেনযনে। 
  
ো ো। ধেি বনেডেে ও প্রডতডট ধটডেনফানের র্ে ধচর্ র্রনব। ডেশ্চয র্রনে। বুঝনব 
ডির্! আমরা ডেোরগুনোনর্ উডচতমত ডশক্ষা ধিব। এবার র্াউনর্ আর বাইনর ধথনর্ 
এনস বা া ডিনত ডিডে ো। 
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ধর্ি রুমাে বার র্নর মুখ মুেে। মযাডথসে েখে ওনর্ ধিনর্ োোে, তখডে ও বুনঝডেে 
এবার ও ফাোঁনি েন়িনে। মযাডথসনের ধোট অ্নোোনো অ্ডফনস েুর্নতই ও ধটর 
ধেনযডেে মযাডথসে ওনর্ এবার মরণ ধোবে ধিনব। ধর্ি ধিাষ ডিনে ো তানর্। ধহেডর 
মযাডথসনের মত িাে বাতকা সম্পাির্ আর হয ো। িুাঃস্বপ্নিরা ডতে ডতেনট সপ্তাহ ধস 
ধর্িনর্ েরের সুনোে ডিনযনে। 
  
এি বাডিকর্ মযাডথসেনর্ বনেনে সুনোে ডিনে ধর্ি প্রমাণ র্নর ধিনব ধে ধস েৃডথবীর 
সবনচনয িাে ফনটাগ্রাফার। ধর্ ধস সুনোে ধেনযডেে ডর্ন্তু ডর্ োি হে? 
  
েজ্জায ঘামনত ঘামনত ধর্ি তার র্াোঁো র্াোঁো আেুেগুনো ডিনয তার েযােঅ্যাম বযােটা 
আোঁর্ন়ি  রে। 
  
মযাডথসে ধোর্টা র়্িা। োোঁচমাস  নর ধর্ি প্রমাণ র্রডেে ধে বাডিকর্ ওর সম্বনে ডের্ই 
বনেনে। ধর্ি েখে ধিনির ওের ফনটাগুনোোডমনয রাখত, মযাডথসনের ধচানখ ধস খুশীর 
ধোোঁযা ধিনখনে। োোঁচমাস  নর সব ডের্ই চেডেে, ডর্ন্তু ধর্ি আবার মি খাওযা শুরু 
র্রে। র্ারণ ডেে, খুবই সংেত র্ারণ। ডর্ন্তু মযাডথসেনর্ জুযাোর র্থা বনে ধর্াে 
োি হত ো। ধমনযরা তুে মযাডথসনের র্ানে। 
  
তারের ডতে হপ্তায চারনট গুরুত্বেূণক র্াজ ধর্ি েষ্ট র্নর ধফনে। তাই মযাডথসে েখে 
তানর্ ধিনর্ োডেনযডেে, ধর্ি ধিনবডেে এবার ও ওনর্ ডসন  িরজা ধিডখনয ধিনব। 
তখে ধর্নির খুবই িুরবিা। রানতর ের রাত ঘুনমানত োনর ো। ধরাজ এর্ োোঁইট 
হুইডি ধখনত হয। আনরা ধখনত োনর ও, তনব প্রানণ ডটর্নত হনব ধতা। হানতর টার্া 
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ফুডরনযনে। োড়ির বাডর্ টার্া ধিওযার জেয চাে আসনে সমানে। বাড়িিা়িা বাডর্ 
েন়িনে। ধর্নির র্ানে িামী ডজডেষ বেনত তখে ওই র্যানমরা আর েন্ত্রোডতগুনো। 
ওগুনো হাতো়িা র্রনে ধর্ি মনর োনব। 
  
বস, িযাে। মযাডথসে বেে। ধোর্টা ধোটখাট, ধর্নির ধথনর্ িশবেনরর ব়ি, সাতচডিশ 
বের ওর।  
  
ধতমে সুডবন  র্রনত োরে ো, তাই ো? 
  
ধর্নির হাত র্াোঁেনে। ধচযারটায ির র্নর ও িাোঁড়িনযনে। ধেশা ধর্নট ডেনযনে তখে। 
মুখ েরম হনয উনেনে। মাথা িেিে র্রনে, ধেনট এর্টা বযথা অ্েুিব র্রনে ধস। 
  
ধের্চার রাখ, ধর্ি বেে, ধতামার সনে েডরচনযর ের আডম… 
  
বানজ ধবার্ ো। চুে র্নর থার্, মযাডথসে েোর স্বর োডমনয বেে। তারের ধিনির 
ধিরাজ ধথনর্ এর্টা িনচর ধবাতে আর িুনটা গ্লাস বার র্নর ধর্নির ডিনর্ ধেনে ডিনয 
বেে, োে। 
  
ধর্ি ডেনজর সনে খাডের্ েুদ্ধ র্নর সতৃষ্ণিানব গ্লানস চুমুর্ ডিে। তারের  ীনর  ীনর 
বনস েন়ি মিটা ধশষ র্রে। 
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এর্টা র্ানজর র্থা আনে, িযাে। এর্মাত্র তুডমই োরনব। মযাডথসে সহােুিূডতর িৃডষ্টনত 
ধর্নির ডিনর্ তার্াে। তারের ধবাতেটা ধেনে ডিনয বেে, োও, চাোও। মনে হনে 
ধতামার আনরা িরর্ার। 
  
ধর্ি িাে র্রে মিটা তুে। তারের বেে, ডর্ র্াজ? 
  
এস ডসডিনর্ট এর্টা িারুণ র্ানজর খবর এনেনে। ওরা চায তুডমই েডবগুনো ধতাে। 
  
ডসডিনর্নটর র্াজ মানেই ধমাটা টার্া। এর্ানজ ফনটাগ্রাফার েডব ধতানে, ডসডিনর্ট সারা 
ডবনে ধস েডব োোয, আ াআড  বখরা হয। 
  
ডবষযটা ডর্? ধর্ি িাবনে েডি ডর্েুডিে মি বে র্নর ধস এর্াজটা ধশষ র্রনত োনর, 
তাহনে তার অ্থকর্ষ্ট খাডের্টা র্মনব। এডিনর্ মযাডথসনের ডিনর্ ো তাডর্নয ধস গ্লাস 
িনর ডেনযনে। মযাডথসে ধসডিনর্ েক্ষয ো র্নর বেে, আজ রানত ইস্টেডিনে এর্টা 
ডসডিে রাইট অ্ডিোে শুরু হনে। র্াে িুেুনরর মন য িাোহাোমা শুরু হনয োনব। 
ডসডিনর্ট চায তুডম র্াে সর্াে েটার ধেনে ওখানে োও। 
  
 ধর্ি আনে আনে ধবাতে বে র্রে। তার ধমরুিণ্ড ডশরডশর র্রনে। 
  
আজ রানত্র ধেনেও ধতা হয, ধস প্রায হতাশ স্বনর বেে। 
  
ো অ্ত তা়িাতাড়ি োবার িরর্ার ধেই। তুডম ঝট র্নর োনব আর ঝটেট র্াজটা ধশষ 
র্নর চনে আসনব। 
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েডি ধবডরনয ো আসনত োডর? র্ডম্পত স্বনর ধর্ি বেে। 
  
মযাডথসে গ্লানস চুমুর্ ডিনয চুে র্নর রইে। অ্নের্ক্ষণ িুজনে েীরব থার্ে। ধর্ি 
ধশনষ মডরযা হনয বেে, ধসবার ডেউইযনর্ক ডের্ এইরর্ম বযাোনরর েডব তুেনত ডেনয 
ডতেজে ফনটাগ্রাফারনর্ হাসোতানে ধেনত হনযডেে, োোঁচটা র্যানমরা িানে। ধর্ি েডব 
তুেনত োনরডে। 
  
ধসইজনেযই এস্ এই েডবগুনো চায। 
  
ধর্ি মযাডথসনের ডিনর্ তাডর্নয বেে তুডমও তাই চাও? 
  
হযাোঁ, চাই! এ–এর বক্তবয হে েডবগুনো িাে হনে োইফ–এর সনে র্থাবাতকায আসা 
োনব। এর্টু ধথনম মযাডথসে বেে, ডজ, এনমর এনজন্ট ধফাে র্নরডেে। জােনত চাইডেে 
আমরা ধতামার োড়ির টার্া ডমডটনয ধিব ডর্ো। আমার বেনত হে র্েট্রানে ধতামার 
োড়ির টার্া ধিবার ধর্াে র্থা ধেই। আবার এর্টু ধথনম মযাডথসে বেে তুডম িাবো 
ডচন্তা র্নর বে। অ্যাডেস ধতামার ডটডর্ট ধজাো়ি র্নর ধিনব। খরচ খরচার জেয এর্নশা 
িোর ধতামানর্ ডিডে। তুডম চাইনে আনরা ধিব। ডর্ র্রনব এখে বে। 
  
মানে র্াজটা ঝানমোর, বেনত ডেনয ধর্নির মনে হে িয ধেে তানর্ খামনচ  নরনে। 
আর ধর্ োনে? 
  
ধর্ি ো। আর ধর্ি জানেই ো। েডি র্াজটা হাডসে র্রনত োর, ধতামার র্োে ডফনর 
োনব। 
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রুমাে ডিনয মুখ ঘষনত ঘষনত ধর্ি বেে, আর েডি ো োডর? আমার র্োনে ডর্ 
থার্নব? 
  
মযাডথসে ওর ডিনর্ তাডর্নয ডর্ ধেে িাবে। তারের এর্টা েীে ধেেডসে তুনে ডেনয 
ধিনির উের এর্টা ডবজ্ঞােনের র্ডে িাে ডিনত োেে। এটা মযাডথসনের েডরডচত 
ইডেত ধে র্থাবাতকা ধশষ হনয ডেনযনে। 
  
এর্টা িীঘক মুহূতক ধর্ি চুে র্নর রইে। এনর্ই বনে মরণ ধোবকে। ডর্ন্তু তার 
আত্মসম্মাে এখনো ধশষ হনয োযডে। হুইডির ধঘানর তা আবার জ্বনে উেে। 
  
ডের্ আনে। ডটডর্নটর বনদাবে র্র। আডম র্াে ততরী থার্ব। ো টেনেও অ্ন্তত মাথা 
উোঁচু র্নর ও অ্ডফস ধথনর্ ধবডরনয এে। 
  
. 
  
ইস্টেডিনের এযারনোটক ডবডডংনযর ডিনর্ ধেনত ধেনত ধর্ি ধিখে িূনর ধমঘহীে 
আর্ানশ ধ াোঁযার রু্ণ্ডেী। এযারনোনটকর আনোটাও ধর্মে িুতুন়ি, ো েম েম র্রা। 
  
ওর সনে ধে িুজে োত্রী এনসনে, ওরা সামনে হাোঁটনে। ওরা খুব দ্রুত হাোঁটনে, ওনির 
উনেশয ওনির জাো। চও়িা হাতগুনো িুেনে উনত্তজোয। 
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ধর্ি তা়িাহুন়িা র্রে ো। িযােসা েরম, তার ওের বযােটাও িারী। এযারনোনটকর 
বাইনর ো রাখনত তার িয হডেে। এখে ও ধহানটনে োনব, শহনরর অ্বিাটা ডর্ 
বুঝনত হনব। তাো়িা ওর এখে এর্টু মি চাই। 
  
এযারনোটক ডবডডংনযর ডেনেজ েডবনত ডমটডমনট আনো জ্বেনে। েডবটা জেশূেয। শু ু 
েডবর মুনখ ধেনের ওই োত্রীিুজে র্ার সনে ধেে র্থা বেনে। ধোর্টা েম্বা, বডেষ্ঠ 
ধিহ, েরনে খানটা হাতা েো–ধখাো ধপাটকস শাটক আর রং–জ্বো খাডর্ েযান্ট। 
  
ধর্ি বাোঁডিনর্র বানরর ডিনর্ সনর ধেে। বারও খাডে। ধর্বে ধটনর্া, মাঝবযসী বারমযাে 
খবনরর র্ােজ ে়িডেে। 
  
উনত্তজো েথাসম্ভব ধচনে ধর্ি ডেজকো িচ চাইে। বারমযাে এর্বার ওর ডিনর্ 
ধর্ৌতূহেী ধচানখ ধচনয তারের ধহাযাইট হসক ধেনবে আটা ধবাতে ধথনর্ হুইডি ধেনে 
গ্লাসটা ধর্নির ডিনর্ ধেনে ডিে। 
  
ধর্ি ওিারোইট বযােটা ধমনঝনত ধরনখ এর্টা ডসোনরট  রাে। ওর হাতটা র্াোঁেডেে। 
তনব সনে সনে মিটা তুেে ো। এইটুরু্ আত্মসংেম ধিখানত ডেনয ওর শরীনর খুব র্ষ্ট 
হনত োেে। িরির র্নর ঘামডেে ও। তবু ধজার র্নর ডেনজনর্ সংেত র্নর  ীনরসুনি 
ডসোনরনট টাে ডিে ধর্ি। তারের ধেে ডর্েুই হযডে এরর্ম িাব ধিডখনয মনির গ্লানস 
চুমুর্ ডিে। 
  
এই আসনেে? বারমযাে শুন াে। 
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ধর্ি ধিতনর রু্োঁর্ন়ি ধেে ধেে। মিটা ধশষ র্নর বেে, হযাোঁ। 
  
 বারমযাে বেে, আেোনর্ ধিনখ অ্বার্ হনযডে োনির বুডদ্ধ আনে তারা এই শহনর 
আসার আনে িুবার িাবনব। বাইনরর ধোর্ এই শহনর এখে আসুর্ ধর্ি চায ো। 
  
ধর্নির আনরর্টু মি িরর্ার। ডর্ন্তু বারমযােটানর্ সামোনত হনব। অ্তযন্ত অ্ডেোয ও 
বানরর র্াউন্টানর েযসা ধরনখ বযােটা তুনে ধবনরাবার জেয িরজার ডিনর্ হাোঁটনত োেে। 
  
িরজায ধসই ধপাটকস শাটক েরা ধোর্টা ধেে ওর জনেযই িাোঁড়িনয আনে। ধর্নির বুর্ 
 ়িফ়ি র্নর উেে। 
  
ধোর্টা ধর্নির বযসীই হনব। মুখটা র্ডেে োে মাংসে। শানটকর বুর্েনর্নট এর্টা 
োোঁচফো রুনোর তারা। 
  
ধর্ি িরজার র্ানে ধেৌঁেনত ধোর্টা এর্টুও েথ ডিে ো। ধর্নির মুনখর ধিতর 
শুডর্নয ধেনে। 
  
ধোর্টা এবার েীচু েোয, বেে আডম ধিেুডট ধশডরফ ধজা স্লাইিার। ধতামার োম ধর্ি? 
  
 হযাোঁ। ধর্ি সিনয বনে উেে। 
  
ধশাে ধতামার ধেণীর ধোনর্রা েখে আমার সনে র্থা বনে, আমানর্ ধিেুডট বনে। 
আডম তাই চাই। 
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ধর্ি ডেশু্চে থার্ে। অ্থচ এর্বের আনে হনে ও অ্োযানস এরর্ম এর্টা েডরডিডত 
সামোনত োরত। ধর্াথায তডেনয োনে ডেনজ, ধর্ি অ্েুিব র্রে। এত িয ধেনযনে 
ধে ডর্ বেনব খুোঁনজ োনে ো। আত্মগ্লাডেনত ধর্ি জজকডরত হনত োেে। 
  
িযাে ধর্ি। ডেউইযর্ক সানের অ্প্রডতদ্বন্দ্বী ফনটাগ্রাফার ডের্ বনেডে? স্লাইিার ঘৃণা আর 
তাডেনেযর সানথ বেে। 
  
ডের্ই আমারই োম িযাে ধর্ি, ধিেুডট। 
  
ইস্টেডিনে িরর্ারটা ডর্ ধতামার, র্র্কশ স্বনর স্লাইিার বেে।  
  
ধর্ি ডেনজনর্ োোোডে ডিে। ডর্ র্রনব ধতামার ও ধর্ি, ডেনজই ডেনজনর্ মনে মনে 
বেে। ও শু ু ধতামানর্ িয ধিখানে। বে বে… 
  
ডর্ন্তু আসনে ো বেে তানত ডেনজই ঘৃণায েডম্ভত হনয ধেে। 
  
আমায আসনত বো হনযনে, তাই এখানে এনসডে, ধিেুডট। আেডে িাবনবে ো। আডম 
ধর্াে ঝানমোনত ধেনত চাই ো… । 
  
স্লাইিার ঘা়িটা এর্ডিনর্ ঝাোঁর্াে। বনট, আডম ডর্ন্তু শুনেডে ডি সােঝানমো োর্ানত 
চায। 
  
–হযনতা চায। ডর্ন্তু আডম ওসনবর মন য ধেই। 
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স্লাইিার ওর ডিনর্ ধচনয রইে। এর্টা র্থা ধর্ি, ওরা ধতামার মতে ধমরুিণ্ডহীে 
এর্টা মাতােনর্ এখানে োডেনযনে ধর্ে, বেনত োর? বে ধতা, আডম জােনত চাই। 
  
ধর্নির মনে হে ওর এখডে আনরর্টা হুইডি িরর্ার। এখেই। 
  
বে ধর্ি… স্লাইিার এর্টু ঝুোঁনর্ ধর্নির বুনর্ মৃিু  াক্কা মারে। ধর্ি ডেটনর্ িুো 
ডেডেনয ধেে। তারের শুর্নো ধোোঁট িুনটা এর্টু মুনে বেে, আডম ধর্াে েডব তুেব ো, 
ধিেুডট। আেডে ধিখনবে। 
  
স্লাইিার ওর ডিনর্ তাডর্নয ধিখডেে। আডম ডর্ িাবডে তা ধতামায িাবনত হনব ো। 
তুডম ধর্াথায উেে? 
  
ধহানটে ধসেট্রাে ধমাটর। 
  
োে র্খে? 
  
েনরর ধেনে…র্াে সর্াে এোরটায। 
  
স্লাইিার ধবশ ডর্েুক্ষণ িাবে। তারের তাডেনেযর সুনর বেে, তাহনে আমরা ধিরী 
র্রডে ধর্ে? চে ধর্ি, ধতামার থার্ার বনদাবে ধিডখ। 
  
েডবনত হাোঁটনত হাোঁটনত হোৎ স্লাইিার ডজনজ্ঞস র্রে বযানে ডর্ আনে ধর্ি? 
  
আমার ডজডেষ। 
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 র্যানমরা আনে ডর্? 
  
ধর্ি থমনর্ িাোঁ়িাে। স্লাইিানরর ডিনর্ চাইে, ওর ধচানখর িৃডষ্ট ধর্মে উন্মত্তর মতে। 
তা ধিনখ স্লাইিার এত চমনর্ ধেে ধে তা়িাতাড়ি ডেডেনয ধেে। 
  
আমার র্যানমরায হাত ডিনয ধিখ। ধিখ এর্বার? ডহডস্টডরযাগ্রে ধোনর্র মতে ধর্ি 
বনে, উেে। 
  
ধতামার র্যানমরায ধর্ হাত ডিনে? স্লাইিানরর হাতটা ততক্ষণ বদুনর্র বাোঁনটর উের 
চনে ধেনে। আডম বডেডে। চাচাে ধর্ে? 
  
র্যানমরা েুোঁনযা ো…বযস। ধর্ি এবার এর্টু সংেত স্বনর বেে। 
  
–চে, ধিরী র্রডে ধর্ে আমরা। 
  
ধর্ি, এনোনমনো োনয ধেনটর ডিনর্ চেনত োেে। বডম োনে ওর, মনে হনে একু্ষডে 
অ্জ্ঞাে হনয োনব। এর্ মুহূনতকর মন য ও িে র্নর জ্বনে উনেডেে। িাবনেই িয র্নর। 
  
বাইনরটা িযােসা েরম, বাতানস ধ াোঁযা। বাইনর োযায এর্টা  ুনোমাখা ধশভ্রনে িাোঁড়িনয 
ডেে। স্লাইিার ইশারা র্নর োড়িনত উেনত বেে। োড়ির রাইিার ডের্ স্লাইিানরর 
মতে ধোশার্েরা। শানটকর েনর্নট স্লাইিানরর মত রুনোর তারা োোনো খুব েটফনট 
আর সতর্ক। সরু মতে মুখটা ধরানি ধো়িা, ধঘাট ধঘাট ধচাখিুনটা ডিনজ োথনরর েুড়ির 
মত িাবনেশহীে। 

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

14 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
রে, এই হনে ধর্ি। এর্ সমযর্ার োমর্রা ফনটাগ্রাফার, হযনতা তুডম ওর োম শুনে 
থার্নব। ও ধর্াে ঝানমো চাইনে ো। ওনর্ ধহানটনে ডেনয োও। র্াে সর্াে এোরটার 
ধেনে ও ধফরত োনব। েতক্ষণ ো রওো হয, ওর সানথ সানথ ধথর্। 
  
ধর্িনর্ স্লাইিার বেে, এহনে রে ডমনচে। ডেনগ্রানপ্রডমর্নির ও ঘৃণা র্নর, 
ঝানমোবাজনির ঘৃণা র্নর, আর সবনচনয ধঘন্না র্নর মাতােনির। স্লাইিার এর্টু ধহনস 
বেে ওনর্ চডটও ো। চটানে ও ধরনে োয। 
  
ডমনচে সামনে ঝুোঁনর্ ধখাো জােো ডিনয ধর্িনর্ এর্বার িাবনেশহীে ধচানখ ধিখে। 
তারের স্লাইিানরর ডিনর্ ধচনয ধচাখ েরম র্নর বেে, তুডম েডি ধিনব থার্ আডম 
সর্াে ধথনর্ এই বিমাতােটানর্ োহারা ধিব, ধতামার মাথা েরীক্ষা র্রাও। 
  
স্লাইিার হাত ধেন়ি বেে আনর ো, ো, ওনর্ োহারা ডিনত হনব ো। চাও ধতা ওনর্ 
ঘনর বে র্নর রাখ। ধমাটামুডট আডম ঝানমো চাই ো। 
  
েজর েজর র্রনত র্রনত ডমনচে ধশভ্রনের িরজাটা খুনে ধর্িনর্ বেে, উনে ে়ি। 
আর ঝানমো র্রনে ধিডখনয ধিব। 
  
ধর্ি োড়িনত উনে হাোঁটুর ওের বযােটা রাখে। ডেজকে রাো ডিনয হাইওনযর ডিনর্ োড়ি 
েুনট চেে। হাইওনযনত েখে ধেৌঁেে তখে োড়ির পীি ঘন্টায সত্তর মাইে। 
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ধর্ি জােো ডিনয বাইনর ধিখডেে। েনথ ধর্াে োড়ি ধেই। এ োবৎ শু ু এর্টা 
েুডেনশর োড়ি ধচানখ েন়িনে। োড়ি চাোনত চাোনত ডমনচে েীচুস্বনর ধর্িনর্ োডে 
ডিডেে। 
  
শহনরর বাইনর ধেৌঁনে ডমনচে োড়ির ডপি র্মাে। ওনির োড়ি এখে ধমে স্ট্রীট ডিনয 
োনে। রাোর িু ানর ধিার্াে–োট সব বে। ফুটোত ডিনয ধর্ি হাোঁটনে ো। এর্টা ব়ি 
ধমান়ি ধেৌঁেনতই ধর্ি ধিখে েনথর  ানর এর্িে ধজাযাে ধেনে িাোঁড়িনয আনে। ওরা 
মুগুর ধিাোনে আর ওনির ধর্ামনর বদুর্। 
  
এর্টা ধোট রাোয েুনর্ ডমনচে ধহানটনের সামনে োড়ি থামাে। 
  
ধসন্ট্রাে ধমাটর ধহানটে এর্টা আ ুডের্  রনের িশতো বাড়ি। সামনে েে তানত এর্টা 
ধফাযারা। প্রডতটা ঘনরর সামনে বারাদা। এর্িম রাোর ওেনর। 
  
ওরা িুজে ডসোঁড়ি ডিনয ধহানটনের িরজার ডিনর্ এনোে। িানরাযাে ডমনচেনর্ ধিনখ ঘা়ি 
ো়িাে। আর ধর্নির ডিনর্ ধর্ৌতূহেী ধচানখ তার্াে। সুইংনিার ধেনে ওরা ধহানটনের 
ডরনসেশনের ডিনর্ এনোে। 
  
ডরনসেশনের ধর্রােীডট ধর্নির হানত এর্টা ধরডজনস্ট্রশে র্ািক আর র্েম ডিে। 
ধর্নির হাত এত র্াোঁেনে ধে ধস অ্ডতর্নষ্ট প্রনযাজেীয র্থাগুনো ডেখে। 
  
ধর্রােীডট বেে, ৪৫৮ েম্বর ঘর বনে চাডব ডিে। ধর্রােীডটনর্ খুব ডবিত ধিখাে ধেে 
ধর্াে ডিখারীর সানথ তানর্ র্থা বেনত হনে। 
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ডমনচেই চাডবটা ডেে। তারের ধহানটনের ধোর্রা ধবযারাটানর্ আসনত মাো র্নর 
স্বযংডিয ডেফনটর ডিনর্ এনোে। 
  
চারতোর েম্বা টাো বারাদা ধেডরনয ওরা িুজে ৪৫৮ েম্বর ঘনর এনস ধেৌঁেে। ডমনচে 
িরজা খুেে। ঘরটা ধবশ ব়ি আর সুসডজ্জত। িরজা খুনে ডমনচে ঝুেবারাদায ডেনয 
রাোর ডিনর্ ধিখে। বুঝে ওডির্ ডিনয ধর্ি োোনত োরনব ো। তারের খুশী হনয ও 
ঘনর ডফনর এে। 
  
ধর্ি বযােটা ডবোোর উের রাখে। অ্সম্ভব ক্লান্ত োেনে ওর। ো–টাও বযথা র্রনে। 
ডর্ন্তু ডমনচে ো োওযা েেকন্ত ও বসনতও োরনে ো। 
  
ওনর্ ডমনচে বেে। োওযার সময েেকন্ত তুডম এখানেই থার্নব। আডম র্াোর্াডেই 
থার্ব। ডর্েু চাই ধতামার? 
  
ধর্ি সামােয ইতেতাঃ র্রে। েত সেযা ধথনর্ তার ধেনট ডর্েু েন়িডে। ডর্ন্তু তার 
ডক্ষন ও ধতমে োডেে ো। ধর্ি খায খুব র্ম। ধস ডমনচনের ডিনর্ ো ধচনয বেে, এর্ 
ধবাতে িচ আর বরফ। 
  
–িাম ডিনত োরনব? 
  
–হযাোঁ। 
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 িরজা ধটনে ডিনয ডমনচে চনে ধেে। ধর্ি বুঝনত োরে িরজার চাডব ধোরানে 
ডমনচে। জযানর্টটা খুনে ও ব়ি ইডজনচযানর বসে। ওর হাত িুনটা এখেও র্াোঁেনে। 
  
প্রায িশ ডমডেট বানি এর্জে ওনযটার এর্টা িনচর ধবাতে এর্টা গ্লাস আর বরফ 
ডিনয ধেে। ধর্ি ওনযটানরর ডিনর্ চাইে ো, ডটেসও ডিে ো। ডমনচে ওনযটানরর সনে 
ঘনর েুনর্ডেে এবার ধবডরনয িরজায ধফর তাো োোে। 
  
ধর্ি র্াে ধেনত শুেে ওরা চনে ধেনে ডর্ো। তারের গ্লানস এর্টা ব়ি ধেে োেে। 
এর্টু চুমুর্ ডিনযই ও ধটডেনফানের র্ানে ডেনয ডরডসিার তুেে। 
  
এর্টা ধমনয উত্তর ডিে। ধর্ি ডেউইযর্ক সানের র্ানের্শানে চাইে। এর্ ডমডেট 
ধমনযডট বেে। 
  
ধর্ি শুেনত োেে। ধমনযডট র্থা বেনে ডর্ন্তু ডর্ বেনে ধশাো োনে ো। র্নযর্ ডমডেট 
বানি ধমনযডট র্াটার্াটা েোয বেে, আজ ডেউইযনর্কর ধর্াে র্ে ধেওযা হনে ো। 
  
 ধর্ি ডরডসিার োডমনয রাখে। র্ানেকনটর ডিনর্ খাডের্ শূেয িৃডষ্টনত তাডর্নয থার্ে 
তারের ওডিনর্ ডেনয মনির গ্লাস তুনে ডেে। 
  
. 
  
ডমস্টার ধর্ি। উেুে। ডমস্টার ধর্ি! 
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ধর্নির মনে হে স্বনপ্নর মন য ওনর্ ধর্ িার্নে। ধস প্রায েন্ত্রণায র্াতরানত র্াতরানত 
ধচাখ ধমেে। বারাদার ডিনর্র ধখাো জাোো ডিনয র়্িা ধরাি আসনে, তার ধচাখ ধেে 
েুন়ি োনে। 
  
ডমস্টার ধর্ি, ডেজ…আমানির হানত ধবডশ সময ধেই। 
  
ধর্ি ধর্ােমনত ডবোো ধেন়ি মাডটনত োমে। ঘরটা এখেও আবো িনম পষ্ট হে। 
ধেই বুঝে এর্টা ধোর্ ওর খুব র্ানে িাোঁড়িনয আনে ও সনে সনে ধচাখ বুনজ ধফেে। 
  
ডমস্টার ধর্ি, ডেজ। 
  
ধর্ি এবার ধচাখ খুনে ধিখে এর্জে ডেনগ্রা ওর সামনে িাোঁড়িনয আনে। িনয হাত ো 
োণ্ডা হনয ধেে ওর। 
  
ডমস্টার ধর্ি। আ ঘণ্টার মন য মাচক শুরু হনে। আেোর শরীর িাে আনে ধতা? 
ডেনগ্রাডট ডজনজ্ঞস র্রে। ধর্ি িােিানব তার্াে। েম্বা, ধরাো তরুণ এর্ েুবর্। েরনে 
েো ধখাো সািা শাটক, ইডি র্রা র্ানো েযান্ট।  
  
এখানে তুডম ডর্ র্রে। ধর্ি চাো র্র্কশ স্বনর বেে, ধর্মে র্নর ধিতনর এনে? 
  
সডর, ডমাঃ ধর্ি। আেোনর্ ঘাবন়ি ডিনত চাইডে। আডম সাডে স্মে। আডম ডসডিে রাইটস 
র্ডমডটর ধসনিটারী। 
  
ধর্ি ওর ডিনর্ তাডর্নযই থার্ে। তার মুখ ফযার্ানশ, রক্তশূেয। 
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আমার োেকনেি এই ধহানটনে র্াজ র্নর। ওই বেে আেডে আেোর র্ােনজর সনে 
ধোোনোে র্রনত ধচনযডেনেে, ডর্ন্তু ওরা ধিযডে। আর আেোনর্ বে র্নর ধরনখনে। 
ধশাোমাত্রই আডম এখানে চনে এনসডে। এই আমানর্ চাডব ডিে। আমরা চার্র সুইোর 
আসবার ডেফনট ধেনত োডর। ওডিনর্ ধর্ি েজর ধিয ো। 
  
সাংঘাডতর্ এর্ আশোয ধর্নির মে অ্ের্ার হনয ধেে। তার মাথায ডর্েুই ধখেডেে 
ো। ধস এর্িৃডষ্টনত স্মনের ডিনর্ ধচনয রইে। 
  
ধবশী সময ধেই, ডমাঃ ধর্ি। ডেে আেোর র্যানমরা আডম ডের্ র্নরই ধরনখডে। ও 
র্যানমরাটা ধর্নির হানত ডিে। ধর্নির হাত র্াোঁেনতই োেে। ডর্ন্তু র্যানমরার  াতব 
পশকটা হানত োেনতই ওর েডম্ভত িাবটা ধর্নট ধেে। ধর্ি র্র্কশ েোয বেে, ধবডরনয 
োও এখাে ধথনর্। ওর ধচাখ জ্বেনত োেে। আমানর্ এর্া ধেন়ি িাও। ধবনরাও। 
  
ডমাঃ ধর্ি। আেোর ডর্ শরীর িাে ধেই, স্মে হতচডর্ত িানব বেে। 
  
ধবনরাও। ধর্নির েো চ়িনত োেে। 
  
 ডর্ন্তু আডম ধতা ডর্েুই বুঝনত োরডে ো। আেডে ধতা আমানির সাহােয র্রনতই 
এনসনেে। আনসেডে? আজই আমরা ধটডেগ্রাম ধেনযডে ধে আেডে আসনেে। ডর্ হনযনে 
ডমাঃ ধর্ি? আমরা সবাই আেোর জেয অ্নেক্ষা র্রডে ধে। মাচক ডতেনটর সময শুরু 
হনব। 
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ধবনরাও। ধর্ি উনে িাোঁ়িাে। িােহানত ডমনোল্টাটা আোঁর্ন়ি  নর ও বাোঁ হাত ডিনয িরজা 
ধিখাে। 
  
ধবনরাও, র্খে মাচক শুরু হনব তানত আমার ডর্েু এনস োয ো। ধবনরাও। 
  
 স্মে ধেে আ়িষ্ট হনয ধেে। 
  
এ ডেশ্চয আেোর মনের র্থা েয ডমাঃ ধর্ি, আনে ধর্ামে েোয স্মে বেে। ওর 
ধচানখর ডিনর্ তাডর্নয ধর্নির ধিতর অ্বড  ডশউনর উেে। িযা র্নর আমার র্থাটা 
শুেুে ডমাঃ ধর্ি। আেডে েৃডথবীর সবনচনয ব়ি ফনটাগ্রাফার। আডম, আমার বেুরা অ্নের্ 
বের  নর আেোর ধতাো েডব ধিনখ আসডে। আেোর েডব আমরা জমাই, ডমাঃ ধর্ি। 
ধসই রাডশযােরা েখে োয তখের্ার হানেরীর ধসইসব অ্েূবক েডব, িারনত িুডিকনক্ষর 
েডব, হংর্নে িুডিকনক্ষর েডব, মােুনষর িুাঃখ র্নষ্টর অ্েবিয ধসইসব িডেে। আেোর 
মতে অ্দু্ভত প্রডতিা আর মােুনষর প্রডত িরিী অ্েুিূডত আর র্জনের আনে, ডমাঃ ধর্ি। 
  
আমরা ডতেনটর সময মাচক শুরু র্রডে। োোঁচনশার ধবডশ ধোর্ মুগুর, বদুর্ আর ডটযার 
েযাস ডেনয অ্নেক্ষা র্রনে আমানির ওের ঝাোঁডেনয েরার জেয। তা সনেও আমরা মাচক 
র্রডে। আজ রানতর মন য আমানির শরীর ডিনয রক্ত ঝরনব, র্তজে ধে হাসোতানে 
োনব। তা সনেও আমরা মাচক র্রনত চাই র্ারণ এই শহনর আমরা আমানির অ্ডেত্ব 
ডটডর্নয রাখনত চাই। আমানির মন য অ্নেনর্ই মানচক ধেনত িয োডেে। ডর্ন্তু ধেই 
শুেে আেডে আমানির মানচকর েডব তুেনবে, তানির িয র্নম ধেে। অ্দু্ভত এর্ 
উেীেো ধিখা ডিে। আমরা ধজনে ধেডে আজ আমানির র্োনে োই ঘটুর্ সারা 
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েৃডথবীনত তার প্রমাণ ধথনর্ োনব। সারা েৃডথবী বুঝনব আমরা ডর্ চাই। আমানির 
এর্মাত্র আশা েৃডথবীর মােুষনর্ ধবাঝানো আমরা ডর্ চাই, আমানির তেডতর্ িাডব 
তানির র্ানে জাোে। আেডে আমানির হনয এই বাতকা েৃডথবীর র্ানে ধেৌঁনে ডিনত 
োনরে। 
  
স্মে এর্টু থামে, আেডে িয ধেনযনেে ডেশ্চয? আমরা সবাই িয ধেনযডে। ডর্ন্তু আডম 
িাবনতও োরডে ো আেোর মতে সৎ, গুণী মােুষ আমানির ডমডেনে আজনর্ থার্নবে 
ো। 
  
ধর্ি ো ধটনে ধটনে রাইডটং ধিনির ডিনর্ ধেে। র্যানমরাটা ধটডবনের উের ধরনখ ধস 
গ্লানস হুইডি োেে। 
  
িুে ধোর্নর্ ওরা ডহনরা বাডেনযডেে এখে ধবনরাও ডেোর ধবডরনয োও, স্মনের ডিনর্ 
ধেেে ডফনর ধর্ি বেে। 
  
ঘনরর মন য র্নযর্ মুহূনতকর েীরবতা ধেনম এনো। আনবেঘে, টােটাে অ্েুিূডতনত মন্থর 
এর্ িীঘক েীরবতা। তারের স্মে বেে, আমার িুাঃখ হনে ডমাঃ ধর্ি আমানির জেয েয, 
আেোর জেয। 
  
আনে িরজা বে হনয ধেে, চাডব বে হে। ধর্ি ডর্েুক্ষণ হানতর গ্লাসটার ডিনর্ 
তাডর্নয থার্ে, তারের ঘৃণায ধেে ডশউনর উেে। সামনের ধিযানে গ্লাসটা েুোঁন়ি মারে। 
ধিযাে ধথনর্ ডেটনর্ আসা হুইডিনত তার শাটক ডিনজ ধেে। ডর্েুক্ষণ ও র্ানেকনটর ডিনর্ 
তাডর্নয রইে, মে ধথনর্ সমে ডচন্তা প্রাণেনণ সডরনয ডিনত চাইে। হোৎ বে জাোোর 
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ওোর ধথনর্ এর্ তীি বুর্ র্াোঁোনো োরীর্নের আতকোি ক্ষীণ হনয ধিনস এে। ধর্ি 
উনে িাোঁ়িাে। তার বুর্  র্ র্ র্রনত োেে। আবার ধসই আতকোি ধিনস আসে। 
  
র্াোঁেনত র্াোঁেনত ধর্ি িরজা খুনে ঝুেবারাদাটায ডেনয িাোঁ়িাে। 
  
ঘনর ডেে শীততাে–ডেযডন্ত্রত শীতেতা। এখে রাো ধথনর্ ঝােসা োসনরা র্ারী েরম 
উনে এনস ধেে তানর্  াক্কা ডিে। ধর্ি বারাদার ধরডেং আোঁর্ন়ি  নর সামনে ঝুোঁনর্ 
রাোর ডিনর্ চাইে। 
  
সাডে স্মে ডের্ রাোর মাঝখােটায িাোঁড়িনয। তার হাত িুনটা উনত্তজোয টােটাে, মুনো 
োর্ানো। িুেুনরর র়্িা ধরানি ওর আবেুশ র্ানো শরীনরর ওেনর শাটকটা অ্সম্ভব সািা 
ধিখানে। প্রথনম িাে ডিনর্ চাইে ও, তারের বাোঁ ডিনর্। র্ার ডিনর্ হাত োড়িনয স্মে 
তীক্ষ্ণ, তীি েোয বেে, এস ো, ধটসা। আমার র্ানে এস ো। ওর েোর স্বর ধর্নির 
র্ানে বাজে। 
  
ধর্ি রাোর িােডিনর্ চাইে। ডতেজে ধেতাে উন্মনত্তর মতে স্মনের ডিনর্ েুনট 
আসনে। ডবশাে ধিহ, বডেষ্ঠ ডতে ধেতাে ওনির হানত মুগুর। বাোঁ ডিনর্ তার্ানতই ধর্ি 
ধিখে ওডির্ ডিনয িুজে ধেতাে  ীনর  ীনর স্মনের ডিনর্ এনোনে। ওনির হানতও 
মুগুর। আিান্ত আর আিমণর্ারীনির এ েডব ডচরর্ানের, ডচরেডরডচত। স্মনের 
োোনোর ধর্াে উোযই ধেই। 
  
ধবাোঁ র্নর ঘুনর ধর্ি প্রায হাতন়ি হাতন়ি ঘনর চনে এে। র্যানমরাটা ঝডটডত তুনে ডেে। 
ঝটেট ৫৮ ডস. এম. ধেন্সটা খুনে ধফনে, ওিারোইট বযােটা উেু়ি র্নর ডবোোয 
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োেে। তারের ২০ ডস. এম. ধটডেনফানটা ধেন্স ডেনয প্রায টেনত টেনত বযাের্ডেনত 
চনে এে। বহু বের  নর র্যানমরা বযবহার র্রনে ধর্ি, ওর এখে প্রডতডট েডতডবড  
এমে ডেডশ্চত ও দ্রুত ধে স্বযংডিয েনন্ত্রর মতে। র্যানমরার ধেন্সমাউন্ট খট র্নর বনস 
ধেে। ১/১২৫–ধয সাটার আর এফ ১৬–য অ্যাোরচার ডিে ধর্ি। ডিউফাইিার ডিনয 
ধিনখ ডেে। ডোঃসহায ডেরি ডেনগ্রাডট আর তার চাডরডির্ ধথনর্ ডঘনর আসা 
আততাযীনির ধচহারা, এর্ িযংর্র ডহংস্রতার েডব 
  
ধেে ধর্াে অ্নেৌডর্র্ উোনয ধর্নির হানতর র্াোঁেুডে হোৎ বে হনয ধেে। ও সাটার 
ডটেনত থার্ে। 
  
ডেনচ, েনথ এর্টা ধোর্ েুটনত েুটনত বেে, এই রু্ত্তীর বাচ্চা ডেোরটা ধসই স্মে! মার 
বযাটানর্ তার েোয তেশাডচর্ উিাস ধেে। 
  
ধোর্গুনো েখে স্মেনর্ ডঘনর ধফেে তখে স্মে রু্োঁর্ন়ি ডেনয হাতিুনটা আ়িাআড়ি 
র্নর মাথা োর্ে। ওর হানতর উের এর্টা মুগুনরর বাড়ি ে়িে। স্মে হাোঁটু ধেন়ি বনস 
ে়িে। ধরানি আনরর্টা মুগুর ঝেনস উেে। েডব তুেনত তুেনত ধর্ি পষ্ট শুেনত ধেে 
মুগুনরর আঘানত হার ধফনট োওযার আওযাজ। 
  
ডেনগ্রাডট রাোয েন়ি ধেে। োোঁচটা ধোর্ ওনর্ ডবজয উিানস ধেে ডঘনর ধফেে। িশটা 
 ুনোমাখা, িাডর বুটজুনতার ফাোঁনর্ ফাোঁনর্ উজ্জ্বে োে রক্ত েড়িনয রাোয ধেে েক্সা 
র্াটনত োেে। 
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োোঁজরায মুগুনরর আঘাত েরনতই স্মনের শরীরটা েটফট র্নর উেে। এর্টা ধোর্ 
আনরর্টা ধোর্নর্ ধেনে সডরনয ডেনগ্রাডটর র্ানে ডেনয ওর োনের হান়ির ওের  াোঁই 
র্নর বুট ডিনয োডথ মারে। ডফেডর্ ডিনয রক্ত উনে ধোর্টার জুনতা আর েযান্ট ডিডজনয 
ডিে। 
  
চারতো ধথনর্ র্যানমরার সাটার ডেিুকে িানব তার র্াজ র্নর চেে। 
  
এই সময ধহানটে ধথনর্ এর্টা োতো, ডেেডেনে ডেনগ্রা ধমনয ধিৌন়ি ধবডরনয এে। 
ধমনযডট েম্বা, ওর ধর্ার়্িা চুেগুনো এনোন মনো, োনয এর্টা সািা ধোষার্, খাডে ো। 
সাংঘাডতর্ ধজানর ধমনযডট েুটনে। 
  
ধর্নির ২০ ডস. এম. ধেনস পষ্টিানব ধমনযডট  রা ে়িে। ওর মুনখর আতে, 
ডবনফাডরত ধচাখ সংর্নে র্ডেে ওষ্ঠা র….সব। 
  
ধমনযডট েখে স্মনের র্ানে ডেনয ধেৌঁোে তখে এর্টা ধোর্ স্মেনর্ আবার মুনখ োডথ 
মারনত োনে। ধমনযডট ডহংস্র েখ ডিনয ধোর্টার মুখ ডেোঁন়ি ডিে। তারের, ও স্মেনর্ 
আ়িাে র্নর ধোর্গুডের মুনখামুডখ িাোঁ়িাে। 
  
ধোর্গুডে প্রথনম এর্টু ডেডেনয ধেে। উনত্তজোিরা সন্ত্রে এর্ মুহূতক মাত্র। তারেনরই 
ধে ধোর্টার মুখ েনখ আোঁচন়ি ক্ষতডবক্ষত হনয ধেনে ধস এর্টা তেশাডচর্ চীৎর্ার র্নর 
মুগুর ওোে। ধমনযটা মাথা বাোঁচানত হাত তুেে। মুগুরটা হানতর ওের ডেনয ে়িে। 
হাতটা অ্চে হনয ডেনয োনশ ঝুনে ে়িে। র্ানো মাংনসর ধিতর ডিনয সািা িাোঁনতর 
মতে সািা হা়ি ধিনে ধবডরনয এে। 
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মার মার র্াো রু্ত্তীটানর্। ধোর্গুডে ধচোঁচাে। এরের অ্নের্গুডে মুগুর উনে ধমনযডটর 
মাথার ওের ডেনয ে়িে। ধমনযডট স্মনের ওের েন়ি ধেে। ওর সািা ধোষার্ ধর্ামর 
অ্বড  গুডটনয ধেে। েম্বা, র্ানো োতো ো িুনটা েড়িনয ে়িে। 
  
রাোর অ্েযপ্রান্ত ধথনর্ এবার েুডেনশর োড়ির তীক্ষ্ণ হুইে ধশাো ধেে। 
  
োোঁচজে ধোর্ ঝট র্নর ঘা়ি তুেে। িুজে ধিেুডট ওনির ডিনর্ ধিখনে। ধরানি ঝর্ঝর্ 
র্রনে বুনর্র বযাজ। মুনখর এডির্ ধথনর্ ওডির্ অ্বড  হাডস েড়িনয আনে। খুব  ীনর 
 ীনর ওরা এনোে। ধে ধোর্টার মুখ ক্ষতডবক্ষত হনয ধেনে, ধস মুগুরটা  নর বাটটা 
ডিনয ধমনযডটর ফাোঁর্ র্রা িুোনযর মাঝখানে চাডেনয ডিে। ওর এর্জে সেী ওনর্  নর 
ধটনে ডেনয ধেে। 
  
ওডিনর্ ধিেুডটরা  ীর োনয প্রায ধথনম ধথনম এনোডেে। োোঁচজে ধোর্ এবার 
ধেনোনত োেে। অ্চচতেয রক্তাক্ত ডেনগ্রা িুডটর র্ানে ধিেুডটরা েখে ধেৌঁেে, োোঁচজে 
ধোর্ তখে হাওযা। 
  
ধর্ি বযাের্ডে ধথনর্ সনর এে, র্যানমরা োমাে। ওর র্ােডে আবার শুরু হনযনে বনট 
তনব ধর্ি বুঝে ডেিম মানচকর ধচনয এ েডবর বক্তনবয অ্নের্ ধজার থার্নব। 
  
এখে তার চাই এর্টা ডরংর্। 
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টেনত টেনত ও ঘনরর ধিতর এে, তারেনরই ওর ো িুনটা ধমনঝনত আটনর্ ধেে। 
ধমরুিণ্ড ডিনয িনযর এর্টা তুষারশীতে ধস্রাত োমনত োেে। 
  
ধখাো িরজায ডমনচে িাোঁড়িনয, ওর ধচাখ িুনটা োথনরর মতে। িুজে িুজনের ডিনর্ 
ধচনয রইনো। তারের ডমনচে ঘনরর মন য েুনর্ িরজায চাডব ডিে। 
  
র্যানমরাটা আমায ধি, রু্ত্তার বাচ্চা। ডহংস্র স্বনর ডমনচে বেে। 
  
ধর্ি মনে মনে বেে, এও ডর্ সম্ভব? আডম এর্ বেনর ডেনজর শরীর মে এত েষ্ট র্নর 
ধফনেডে ধে এই ধখনো গুণ্ডাটানর্ ধিনখ আজ আডম িয োডে। ধোর্টার োনয খুব 
ধজার। ও ঝট র্নর আিমণ র্রনে আডম ডর্েুই র্রনত োরব ো। ও আমায 
তুনোন াো র্নর ো়িনব। র্যানমরাটাও ডেনয ধেনব। 
  
র্যানমরাটা ধি, ডর্ বেডে শুেডেস? 
  
ধর্ি ডেনোনত োেে। র্যানমরা ধথনর্ র্াোঁো হাত ডিনয ধস ২০ ডস. এম. ধেন্সটা খুনে 
ধফেে। তারের ডবোোর উের েুোঁন়ি ধফনে ডিে ধেটা। তারের ধেনোনত ধেনোনত 
ধিযাে ধঘোঁনষ িাোঁড়িনয ে়িে। ডমনচে আনে আনে এনোে। 
  
আডম েডব তুেনত ধিনখডে ধতামানর্। ধতামানর্ আডম সাব াে র্নর ডিইডে আনে? িাও, 
র্যানমরা িাও। 
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র্যানমরা োও, ধর্ি রুদ্ধশানস বেে, শু ু আমার োনয হাত ডিও ো। ও েো ধথনর্ 
র্যানমরার স্ট্রযাে খুেে। 
  
ডমনচে এর্টু িাোঁ়িাে। মুনখ তাডেেয আর ঘৃণার হাডস। 
  
ধর্নির িাে হানত র্যানমরার স্ট্রযাে। মুখ রক্তশূেয, ফযার্ানশ। েো ডিনয ঘরঘর র্নর 
ডোঃোস ধবনরানে। ওর মুনখ তীি আতে। ধর্িনর্ এখে এমে এর্টা তুে ঘৃণয 
ধোর্ার মতে ধিখানে, ধে ডমনচে চানে িুে র্নর বসে। ধস এর্টু অ্সতর্ক হনয 
ে়িে। আেুে মটর্ানত মটর্ানত িাবনত োেে ওর আতেগ্রে মুনখর ওের ও র্খে 
ঘুডষটা বসানব। 
  
িাও, ও হাত বা়িাে। 
  
ধসই মুহূনতক ধর্নির মন য ডর্ ধেে এর্টা ওনোটোেট হনয ধেে। ডচরর্াে ও ওর 
র্যানমরাটানর্ সমে িুঘকটো ধথনর্ বাোঁডচনয এনসনে। ধর্ি ওর র্যানমরায আোঁচ়ি বসানত 
োনরডে। ওর সমে অ্েুিূডত এর্ মুহূনতক প্রখর হনয উেে। অ্জানন্তই িােহাতটা শক্ত 
র্নর বাডেনয ও ডবিুযৎনবনে হাতটা ধিাোে। স্ট্রযানে বাোঁ া র্যানমরাটা গুেডতর মতে েুনট 
ডেনয ডমনচনের তাডেেযমাখা হাডস মুখটার উের োস র্নর োেে। ডমনচে মুখ সরাবার 
এর্টু সুনোেও ধেে ো। িাডর  াতব র্যানমরার ধর্ােটা ওর র্োনের রনে ডেনয 
োেে। চাম়িা ধর্নট ধেে। ডমনচে হাোঁটু ধেন়ি বনস ে়িে। ধচাখ িাডসনয রক্ত ে়িনে। 
আন া অ্চচতেয হনয ডমনচে ধর্নির সামনে বনস ে়িে হাোঁটুনত ির ডিনয। ধচাখ িুনটা 
রনক্ত প্রায বুনজ ধেনে। 
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ধর্ি েব্ধিানব িযাতক অ্ডবোসয ধচানখ ডমনচনের ডিনর্ তাডর্নয থার্ে। র্যানমরাটা 
ডমনচেনর্ আঘাত র্নর ডফনর এনস ধর্নির হাোঁটুনত সনজানর মারে, ধর্ি ধটরই ধেে 
ো। ওর 
  
অ্বশ আেুনের ফাোঁর্ ডিনয স্ট্রােটা ডেেনে ধেে। র্যানমরাটা েন়ি ধেে মাডটনত। 
  
ডমনচে মাথাটা এর্টু ঝাোঁর্াে। বযথায র্াতনর উেে। তারের অ্ডতর্নষ্ট বাোঁ হানতর উেনর 
শরীনরর ির রাখে। িােহাতটা ধর্ামনরর র্ানে ডেনয এে। ৪৫ ডরিেবানরর বাোঁটটা 
খুোঁজনত োেে। 
  
ধর্ি িনয র্াোঁেনত র্াোঁেনত অ্জানন্তই ২০ ডস. এম. ধেন্সটা তুনে ডেে। ডমনচে ধেই 
ডেেেটা ধটনে বার র্রনত োনব, অ্মডে ধর্ি ওর র্ানে ডেনয েম্বা ধেন্সটা ডিনয 
প্রাণেনণ ওর মাথার ওের মারে। ডমনচনের শরীরটা প্রথনম এর্টু িুনে উেে তারেনরই 
অ্চে হনয র্ানেকনটর ওের এডেনয েন়ি ধেে। 
  
িীষণ শরীর খারাে োেনে ধর্নির। মনে হনে ডোঃোস ধেে বে হনয োনব একু্ষডে। 
বুনর্র ধিতর ধেে ঝ়ি বনয োনে। িু হানত মাথা ডটনে ধর্ি অ্নের্ক্ষণ ডবোোর উের 
বনস থার্ে, ধজার র্নর শরীনরর ডঝমডঝম িাবটা র্াটাবার ধচষ্টা র্রে। তারের প্রায 
অ্মােুডষর্ শডক্তনত ডেনজনর্ সামনে উনে িাোঁ়িাে। র্যানমরাটা তুনে ডেনয ডফল্ম ধোটানত 
োেে। এত হাত র্াোঁেনে ধে ধবশ খাডের্ক্ষণ সময ধেে। ধশষ েেকন্ত ও র্যানমরা ধথনর্ 
ডফনমর র্াডট্রজটা ধবর র্রে। 
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ডমনচে এর্টু েন়ি উেে। ধর্ি টেমে োনয জযানর্ট োনয েডেনয ডেে। িাে েনর্নট 
র্াডট্রজটা রাখে। র্যানমরাটা সনে ধেনব িাবনত ডেনয ইতেতও র্রে বনট, ডর্ন্তু এও 
বুঝে ধে ইস্টেডিনের রাো ডিনয র্যানমরা ডেনয োওযা মানে ডেডশ্চত মৃতুয ধিনর্ আো। 
  
ধহানটনের র্ডরিরটা এর্িম ডেজকে। ডর্ র্রনব িাবে ধর্ি। হোৎ তার মনে েন়ি ধেে 
স্মে বনেডেে চার্র ও সুইোরনির ডেফনটর ওের ধর্ি েজর রানখো। দ্রুত ধহোঁনট ও 
সাডিকস ধেখা িরজাটা ধেনে এর্টা েডবনত েুর্ে। ওাঃ ধস েডি আ খাডে হুইডির 
ধবাতেটা এখে আেত। ডফনর ধেনত ধোি হে ওর। ডেনজনর্ প্রাণেনণ সংেত র্রে 
ধর্ি। 
  
ডেফনটর ধবাম ডটেে ধর্ি। ঘ়ি ঘ়ি র্নর ডোঃোস ে়িনে তার। েডি এখে এর্টু মাথা 
োণ্ডা র্নর সব গুডেনয িাবনত োরত। ধর্মে র্নর ধস ইডিে ধথনর্ োোনব? র্াে 
সর্ানের আনে ধেে ধেই। সবনচনয িাে ধহাত েডি ও ধর্াে ধমাটর িা়িা র্রনত 
োরত। ডর্ন্তু ডমনচে েুডেশনর্ ডের্ই খবর ধিনব আর ওরা ওর ধমাটর আটর্ানবই। েডি 
ধর্ি ধট্রনে র্নর োোনত োরত। 
  
ডেফনটর িরজা খুনে ধেে। ঘড়ির ডিনর্ তার্াে ধর্ি। ডতেনট ধবনজ িশ। েীিম মাচক 
শুরু হনযনে। তাই এই সমনয ধর্ি এর্টা োোবার সুনোে ধেনেও ধেনত োনর। 
েুডেশ আর ধিেুডটরা ডমডেে েণ্ড র্রনতই িযাের্ বযে থার্নব। 
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ডেফট থামে। সামনে এর্টা েযানসজ। তারের এর্টা ধখাো িরজা। ধর্ি তা়িাতাড়ি 
েযানসজটা ধেডরনয িরজা ডিনয এর্টা সরু েডেনত এনস ে়িে। েডেটা ধহানটনের 
ধেেে বরাবর চনে ধেনে। এর্টা ধোর্ও ধেই েডেনত। 
  
ধর্নির ো র্াোঁেনে। ডর্ন্তু েথাসম্ভব দ্রুত েডতনত ধস হাোঁটনত োেে। ব়ি রাোয ে়িবার 
আনেই ওরই এর্টা সমান্তরাে সরু েডেনত েুনর্ ে়িে ধর্ি। 
  
ডেযে আনোনত ধেখা েযারাজ োইেটা ধচানখ ে়িে হোৎ। োস প্রায বে র্নর রুমাে 
ডিনয মুখ মুেনত মুেনত ধর্ি েযারানজ এনস েুর্ে। 
  
এর্টা ধমাটা ধোর্ এর্টা েডন্টযার্ োড়িনত ধহোে ডিনয িাোঁড়িনয ডসোনরট টােনে। 
ধর্ি এডেনয আসনতই ও ধসাজা হনয িাোঁ়িাে। 
  
ধর্ি েথাসম্ভব শান্তস্বনর ডজনজ্ঞস র্রে, আডম এর্টা োড়ি িা়িা র্রনত চাই। 
  
ধবেসে ধমাটা ধোর্টা সযাোঁতনসোঁনত হাতটা এডেনয ডিে। অ্ডেোস্বনেও ধর্ি হাতটা  নর 
আোঁর্াে। 
  
োড়ি িা়িা র্রনত চাে। ধর্াে ঝানমো ধেই। আমার অ্নের্ োড়ি আনে। র্তক্ষনণর 
জনেয? 
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ধর্নির হোৎ মনে ে়িে মযাডথসে ধে তানর্ এর্নশা িোর ডিনযনে তার ধথনর্ ধমানট 
আডশ িোর আর র্নযর্টা ধসন্ট েন়ি আনে। এত মি ধখনযনে বনে তার আফনশাষ 
হে। অ্থচ ওর এখে মি িরর্ার। 
  
ধর্ি েোটা স্বািাডবর্ র্রার ধচষ্টা র্নর বেে, িু ঘণ্টার জেয। এই র্াোর্াডে ঘুনর 
আসব। ো েরম। 
  
রু্ড়ি িোর। ধবেসে চটেট বেে, ডিনোডজট আর ইেডসওনরনন্সর জেয েব্বই িোর 
ডিনত হনব, তনব ওটা ধফরত োওযা োনব। 
  
এই সময ধর্ি মারাত্মর্ িুে র্নর বসে। অ্ডতডরক্ত মিযোনে তার ডচন্তাশডক্ত এতই 
ধিাতা হনয ডেনযনে ধে ধস বনে বসে, ধিখুে, হাটকজ–ধয আমার ধিডিট র্ািক আনে। 
আডম ডবশ িোর এখডে ডিডে। তনব ডিনোডজট ডিনত োরব ো। বনে র্ািকটা ধবেসনের 
হানত ডিে। 
  
ধেই ধোর্টা র্ািকটা ধিখনত োেে, ধর্ি ডেনজর িুে বুঝনত োরে। ডর্ন্তু ততক্ষনণ 
ধিরী হনয ধেনে। ধোর্টা রু্ৎডসত থমথনম মুনখ বেে ডেনগ্রানপ্রমীনির আমরা োড়ি 
িা়িা ডিই ো। োও, িানো। বনে র্ািকটা ডফডরনয ডিে। 
  
ধর্ি মুখ ডফডরনয হাোঁটনত োেে। ওর েুটনত ইনে র্রে। রাোটার ধশষপ্রানন্ত এনস বাোঁ 
ডিনর্ ঘুনর ও এর্টা ধোংরা েডের ধিতর েুনর্ ে়িে। েডেটার সামনেই ব়ি রাো। 
েডের মাঝামাডঝ জযার্স বার ধেখা এর্টা সাইেনবািক ঝুেনে। প্রথনম ধর্ি ধজার র্নর 
এডেনয ধেে। ডর্ন্তু র্নযর্ েজ এডেনযই ধস থমনর্ িাোঁ়িাে। তার মি এখে িীষণ 
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প্রনযাজে। ধর্ি জানে এর্ ডমডেট সমযও তার েষ্ট র্রা উডচৎ েয। ডর্ন্তু তার মি 
চাই–ই। েইনে ও আর হাোঁটনত োরনব ো। তা়িাতাড়ি ডেডেনয এনস বানরর সুইংনিারটা 
ধেনে ও ধিতনর েুনর্ ে়িে। এর্টা ডঘঞ্জী ধোংরা বার। 
  
এর্টা বুন়িা ডেনগ্রা বারমযাে ো়িা বারটা এর্িম ফাোঁর্া। ধর্িনর্ ধিনখ বারমযােটা িনয 
ধেে জনম ধেে। 
  
আমায িয োবার িরর্ার ধেই। ধর্ি বেে, ধহাযাইট হসক আর বরফ। এখেই চাই। 
  
বুন়িা ডেনগ্রাডট এর্টা ধবাতে, এর্টা গ্লাস আর এর্ বাডট বরফ ধর্নির সামনে ধরনখ 
অ্ের প্রানন্ত চনে ধেে। 
  
ডদ্বতীয ধেনের ের ধর্ এর্টু সহজিানব ডোঃোস ডেনত োরে। েডেটা ডর্ চুেচাে। 
েীিম মানচকর এখে ডর্ হনে ধর্ জানে। 
  
বেনত োর ধর্মে র্নর আডম এর্টা োড়ি ধেনত োডর। ধর্ি হোৎ ধবনোযরাযা হনয 
বেে, আমানর্ শহর ধথনর্ োোনত হনব। 
  
বৃদ্ধ ডেনগ্রাডট িু র্োঁ  সেুডচত র্রে, ধেে ধর্ি তানর্ মারনত োনে। 
  
ধস মুখ ো ডফডরনয বেে, আডম োড়ি টাড়ির খবর রাডখ ো। 
  
ধসন্ট্রাে ধমাটর ধহানটনের সামনে ধতামানির িুজে আজনর্ খুব মার ধখনযনে। সাংঘাডতর্ 
আহত। শুনেে? 
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বৃদ্ধ ডেনগ্রাডট বেে এ শহনর ধর্ ডর্ বনে আডম জাডে ো। 
  
ধতামার স্বজাডত সম্পনর্ক ওিানব ধবাে ো। আডম ডেউইযনর্কর এর্জে সাংবাডির্। 
ধতামার সাহােয চাই। 
  
বৃদ্ধ ডেনগ্রাডট এবার ঘুনর ধর্নির মুনখর ডিনর্ অ্নের্ক্ষণ তার্াে। তারের সতর্ক েোয 
বেে, আেডে ধবা হয ডমনথয বেনেে। 
  
ধর্ি ওর মাডেবযাে বার র্নর ধপ্রস র্ািকটা রাখে। 
  
 বৃদ্ধ ডেনগ্রাডট এবার সামনে এডেনয এে। তারের ডেনর্নের ধতাব়িানো চশমা বার র্নর 
েরে। এর্বার র্ানিকর ডিনর্ তার্ায, আনরর্বার ধর্নির ডিনর্ চায। হোৎ ও বনে, 
উেে আডম আেোর র্থা শুনেডে। ওরা ধিনবডেে আেডে ওনির সনে মাচক র্রনবে। 
  
জাডে, ওরা আমানর্ ধহানটনে বে র্নর ধরনখডেে। অ্নের্ র্নষ্ট ধবডরনয এনসডে। 
  
ধে িুজেনর্ ওরা ধহানটনের বাইনর ধমনরডেে, ওরা মারা ধেনে। 
  
ধর্ি ডোঃোস টােে। ডের্ জাে? 
  
জাডে। আেোর এখাে ধথনর্ এখডে চনে োওযা উডচৎ। ওরা েডি আেোনর্ এখানে 
ধিনখ, আমানর্ও ধমনর ধফেনব। 
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আডম েডব তুনেডে। ধে োোঁচটা ধোর্ ওনির ধমনরনে, ওনির আডম র্োঁডসর্ানে ধঝাোব। 
তুডম আমানর্ এর্টা োড়ি ধোো়ি র্নর ডিনত োর। 
  
আমার োড়ি ধেই। 
  
সহসা বাইনর েুডেনশর োড়ির তীক্ষ্ণ ইসনে বাতাস িীণক–ডবিীণক হনয ধেে। িুজনেই 
চমনর্ ধেে। ধর্ি তা়িাতাড়ি আনরর্টা ডরংর্ ধেনে ডেে। এখে তার মাথা খুব েডরষ্কার 
র্াজ র্রনে। মিটা েোয ধেনে ও মাডেবযাে ধথনর্ োোঁচ িোনরর এর্টা ধোট এর্টা 
োমনেখা র্ািক আর ডফেনমর র্াডট্রজটা বার র্নর। 
  
ওরা হযনতা আমানর্  রনব, ধর্ি বনে। ডর্ন্তু এ েডব ওনির হানত ডর্েুনত ধিওযা 
চেনব ো। ধতামানর্ এগুনো ডেউইযনর্ক সানের অ্ডফনস োোনত হনব বুনঝে? তুডম বুন়িা 
হনযে, তুডম েরীব, তুডম খুবই িয ধেনযনে আডম জাডে। ডর্ন্তু ধে িুজেনর্ ওরা আজ 
ধমনর ধফেে, তানির ডিনর্ তাডর্নয ধতামানর্ এটুরু্ র্রনতই হনব। এই ডফল্ম আর 
আমার র্ািকটা ডেউইযর্ক সাে–এ ধতামায োোনতই হনব। 
  
তা়িাতাড়ি ধর্ি িরজার র্ানে চনে োয, সুইংনিারটা ধেনে ও েডেনত ো ডিে। 
  
আবার েুডেনশর হুইে ধবনজ উেে। েডেটা এখে জেমােব শূেয। ধর্ি ধমান়ির ডিনর্ 
হাোঁটনত থার্ে। বুনর্র হৃৎডেণ্ডটা  ়িাস  ়িাস র্নর োফানে। তবু ওর এর্টা আশ্চেক 
আেদ হডেে। ও বুনঝনে ডেনগ্রা বৃদ্ধ ধেমে র্নরই ধহার্ মযাডথসেনর্ েডবগুনো ধেৌঁনে 
ধিনব। ধর্নির এখে োই ধহার্ো ধর্ে, ওর এনস োয ো। তার সব গ্লাডে  ুনযমুনে 
ধেনে। ধস ডেনজনর্ অ্নের্ হাল্কা মনে র্রনে। 
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ডতেনট ধোর্ রাোর ধর্াণ ধথনর্ এনস মুগুর হানত ওনর্ ডঘনর ধফেে। ডর্ন্তু ধর্ি. ওর 
চোর েডত থামাে ো। 
  
. 
  
০২. 
  
 ইস্টেডিনে আসার ধচাে মাস আনে ধর্ি ধমডক্সনর্ার সমুদ্রতনট ধশৌডখে রেিূডম 
অ্যার্ােুেনর্ানত সযােনি টাইমনসর রডেে ধিা়িেনত্রর জেয েডব তুেডেে। 
  
তখে ধর্নির অ্সা ারণ ফনটাগ্রাফার ডহনসনব খুব োমিার্। সমূ্পণক ডে–োন্স র্াজ র্নর 
ও, েডবগুনো এর্ র্থায অ্সা ারণ। ডেউইযনর্ক ওর এনজন্ট সযাম ওযাড ধসগুডে 
ডেনমনষ ডবিী র্নর ধিয। ধর্নির বযানের এর্াউনন্ট টার্া জমনতই থানর্। 
  
ধর্নির জীবনে ধস এর্ মহানসৌিানেযর সময। ধস ডবখযাত,  েী। সবাই তানর্ এর্ 
িানর্ ধচনে। তার স্বািয িাে। অ্থচ খযাডত ওর চডরত্র েষ্ট র্নরডে। সাফেয ওর মাথা 
ধঘারাযডে। তবুও অ্েেয প্রডতিাবােনির মতেই তার চডরনত্র ডর্েু েরপর ডবনরা ী 
তবডশষ্টয ডেে। ধস ডেে ধবডহনসবী, বড্ড ধবশী মি ধখত, সুদরী ধমনযনির সে র্ামো 
র্রত। অ্েরডিনর্ ধস ডেে িযােু ধর্ামে প্ররৃ্ডতর। ডেেীড়িত সবকহারানির এর্রর্ম ধস 
ধেে মুখোত্র ডেে। িী বা সংসার ো থার্ায ধস ডেনজনর্ ডোঃসে ধবা  র্রত। মােুষটা 
ডেে সা াডসন  সা ারণ। ওর প্রডতিাই ডেে অ্সা ারণ। সারা েৃডথবীটা ধস ঘুনর ঘুনর 
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মােবিরিী ফনটাগ্রাফার ডহনসনব অ্সহাযনির ওের অ্তযাচার, তানির িুাঃখ িুিকশার েডব 
তুেত। তার সারা সমযটা র্াটত ধট্রনে, ধেনে েযনতা োড়িনত। 
  
ধরিইডিযােনির জীবেোত্রার র্নযর্ডট সূক্ষ্ম, খুবই অ্েুিূডত প্রবণ েডব তুনে ও তখে 
সনব অ্যাডটটোে হ্রনির তীনর সাডন্টযানো ধথনর্ ডফরনে। েডবগুনোনত ধরিইডিযােনির 
জীবনের প্রডতটা মুহূতক,  ুনো মযোর েেও ধেে োওযা োয। ধবাঝা োয শু ু অ্ডেত্ব 
ডটডর্নয রাখনত ধরিইডিযােরা ডর্ অ্মােুডষর্ সংগ্রাম র্রনে। 
  
এই েডবগুনোর ডবেরীত জীবনের ডবষযবস্তু তখে খুোঁজডেে ধর্ি। তানত ধরি 
ইডিযােনির ওের ধতাো েডবগুডে আনরা মমকপশকী হনব। সািায–র্ানোয ধমশানো 
ডবেরীত এর্টা এনফে। 
  
তাই ওর অ্যার্ােুেনর্ায আসা। ধেসব অ্েস, ডবোসী ধমাটা মাংসে উেংখে েরোরী 
শবনিনহর মনতা সী বীনচ েন়িডেে তানির েডব ধস তার ২০ ডস. এম. ধটডেনফানটা 
ধেেনস তুেডেে। 
  
ধর্ি তখে ডহেটে ধহানটনে আনে। ওর ধিাো েডবগুনো সযাম ওযানির র্ানে রওো 
হনয ধেনে। এর্টা শক্ত র্াজ র্রবার ের ধিতরটা ধেমে হাের্া হনয োয, ধসরর্মই 
হনযডেে ধর্নির। ধস সুইডমং েুেটার োনশ র্যাডম্বনসর আরামনচযানর এর্ গ্লাস ধটরু্ইো 
র্ডেন্স হানত ডেনয বনস তার িডবষযত র্মকেন্থা সম্পনর্ক িাবডেে। 
  
সামনে এনর্বানর অ্সিয প্রায েে র্তগুনো আনমডরর্াে টুডরস্টববকনরাডচত িানব হইচই 
র্রনত র্রনত জনে ঝাোঝাডে র্রডেে। ধর্ি ওনির ডবতৃষ্ণার সনে ধিখডেে। এই 
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বুন়িানির হানত এত টার্া? অ্থচ র্ত ধোেয তরুণনির ধর্াে টার্াই ধেই, এইনিনব 
তার মে খারাে হনয োডেে। 
  
োেীযটা ধশষ র্নর িীজ োর হনয ও সমুদ্রতনটর ডিনর্ এডেনয ধেে। 
  
ধসডিে ডেযডত ওর সনে এর্ িযংর্র ধখো ধখেে। ওর জীবে, ওর মৃতুয সব ধেে 
ডে কাডরত র্নর ডিে ধসই সবকোশা ডেযডত। ধসই ধরািজ্বো ম যানে ও ধিখা ধেে জুযাো 
ধরার্ানর্। এই জুযাো ধরার্াই ধর্িনর্ ধ্বংস র্রনত র্রনত সবকোনশর ধশষ ডর্োরায 
ডেনয এনস িাোঁ়ি। র্ডরনযডেে। তার ধিতরর্ার চমৎর্ার মােুষটানর্ ধশষ র্নর ডিনযডেে 
েুনরােুডর। ধশাচেীয েডরণডতর ধশষ অ্বিায ধেৌঁনে এর্ডিে ইস্টেডিনে বণকডবনদ্বষী ডর্েু 
মােুনষর হানত ওর প্রাণটাই প্রায চনে ডেনযডেে। 
  
ধমডক্সনর্ার ধমনযরা খুব তা়িাতাড়ি ব়ি হনয োয, খুব অ্ে সংখযর্ ধমনযরাই শরীনরর 
েত্ন ধেয। োরা ধেয ো তারা হনয েন়ি ধমাটা আর রু্ৎডসত। জুযাো ধরার্া ধমডক্সর্াে, 
ওর বনযস এখে সনতনরা। ে়িে়িতা আনমডরর্াে ধমনযনির োডব্বশ বের বযনস শরীনর 
ধে েূণকতা আনস জুযাোর এখেই তা এনস ধেনে। ধরশনমর মতে চুনের েে ধর্ামর 
অ্বড  ধেনমনে। ধচাখিুনটা েিীর র্ানো, োর্টা ধোট ডর্ন্তু ধেে োথর ধথনর্ রু্োঁনি 
ধতাো। ধোোঁট িুনটানত ধেে ম ুর স্বনপ্নর প্রডতশ্রুডত। েুরুষনর্ োেে র্নর ধিওযার মতে 
তার শরীনর মডির ধেৌোর্ষকণ রনযনে। 
  
বাডের উের ডচৎ হনয শুনযডেে জুযাো। ওর ধর্াোঁর়্িা চুে ধঘরা মুখখাো ধেে এর্টা 
েডবর মতে। ধচাখিুনটা ধবাজা। অ্েযমেি হনয হাোঁটনত হাোঁটনত ধর্ি জুযাোর র্ানে এনস 
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েব্ধ হনয িাোঁড়িনয ধেে। ওর ডোঃোস প্রায বে হনয ধেে। ধর্ি জীবনে েত োরী 
ধিনখনে জুযাো ডোঃসনদনহ তানির মন য সুদরতম। ধেে রক্তমাংনসর মােবী েয 
জুযাো। ধেে এর্টা ডশে ো ধচাখ িনর ধিখা োয। আর ধর্ি অ্েুিব র্রে ওর 
শরীনরর টােও িুবকার। 
  
ধর্নির ডেপদ োযা জুযাোর মুনখর ওের েন়িডেে। জুযাো ধচাখ খুেে। তারের 
েরপর েরপনরর মুনখর ডিনর্ তাডর্নয রইে। এবার হাসে জুযাো। তার মুনক্তার 
মতে িাোঁনতর সাডর ধিনখ ধর্নির ধিতরটা ধর্মে ডশরডশর র্নর উেে। 
  
এনর্বানর এর্া? ধর্ি বেে। 
  
ধর্ে, তুডমই ধতা আে, ধমাডহেীর িডেনত জুযাো বেে। 
  
 আডম ধতামানর্ র্াে রানতই ধিনখডে। তুডম ডহেটে ধহানটনে আে ো? 
  
 হযাোঁ। 
  
জুযাো উনে বসে। তার চুনের র্ানো রাশ েোয ধেোঁডচনয বেে, তুডম ধতা ধর্ি। 
ডবেডবখযাত ফনটাগ্রাফার। 
  
–ধর্মে র্নর জােনে? ধর্ি ধহনস বেে। 
  
–আডম অ্নের্ ডর্েুই জাডে। ধস খুব আন্তডরর্ সুদর চাহেীনত ধর্নির ডিনর্ তার্াে। 
ধর্ি ধতামার অ্নের্ েডব আডম ধিনখডে। মানঝ মানঝ তুডম খুব ডবষণ্ণ হনয ে়ি, ো? 
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ধর্ি ওোঁর োনশ হাোঁটু মুন়ি বনস ে়িে। 
  
 এ র্থা বেে ধর্ে? 
  
 বে, আডম সডতয বডেডে? 
  
ধর্নির অ্স্বডে হডেে। মনে হডেে জুযাো ধেে তার ধিতর অ্বড  ধিখনত োনে। 
  
আমার র্থা থার্। ধতামার র্থা বে। ধতামার োম ডর্? 
  
 জুযাো ধরার্া। 
  
তুডম ডর্ েুডট র্াটানত এনসে? 
  
ধসরর্মই। 
  
ধর্াথায উনেে? 
  
৫৭৭ েম্বর ঘর, ডহেটে ধহানটনে। 
  
মুহূনতকর জেয ধবাবা হনয ধেে ধর্ি। আডম ধতা ৫৭৯ েম্বর ঘনর আডে। 
  
জাডে, আজ সর্ানেই ঘর বিনেডে। 
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 জুযাোনর্ শু ু সুদর োনেডে ধসই মুহূনতক ওর শরীনরর অ্নমাঘ সবকোশা আর্ষকনণর 
র্থাই ধিনবনে ধর্ি। বুঝনত োরে ধস ডেনজর বনশ আর ধেই। রক্ত দ্রুততানে বইনে, 
বুর্  ়িাস  ়িাস র্রনে। 
  
জুযাো েীে প্রশান্ত মহাসােনরর ডিনর্ তাডর্নয িুনবকা য হাডস হাসে। র্টা বানজ? 
  
ডেনবকান র মতে তাডর্নযডেে ধর্ি। হোৎ সডম্বত ধেনয ঘড়ির ডিনর্ তাডর্নয বেে, িুনটা 
ধবনজ রু্ড়ি। 
  
— ইস্। তা়িাতাড়ি উনে জুযাো ডিনজ ধিাযানে ধর্ামনর জড়িনয ডেে। আমানর্ ধেনতই 
হনব। ধিডর র্রনে ও িাডর ধরনে োনব। 
  
–ধর্? ধশাে, ধেওো। 
  
জুযাো ডর্ন্তু ততক্ষনণ বাডে ডিনয েুটনত শুরু র্নরনে। স্বেে েডতিেী ওর। ধমডক্সর্াে 
ধমনযনির ে়িে এত সুদর। ধর্ি বাডের উের বনসই রইে। অ্নের্ ধমনযর সনে ধপ্রম 
র্নরনে, তানির ধমাডহেীমাযার জাে ধর্নট ধবডরনযও এনসনে। ডর্ন্তু এ ধেে অ্দু্ভত এর্ 
অ্ডিজ্ঞতা। তার ধেমে আেদ হনে, ধতমডে েন্ত্রণাও হনে সমানে। ঘর বিডেনযনে, 
জুযাো ওর সনে োট্টা র্রডেে োডর্। 
  
র্যানমরা তুনে ডেনয ও ধহানটনে ডফনর এে। ডিনজর ওের ডিনয হাোঁটনত হাোঁটনত খন়ির 
চাোর েীনচ ওনেেএযার ধরসু্টনরনন্টর ডিনর্ ধচনয ধিখে। 
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প্রায প্রডতটা ধটডবেই িডতক। িূের্ায আনমডরর্াে মডহোরা ডর্ন্তু ব়ি রর্নমর ফুের্াটা 
টুডে আর সুইডমং সুযট েনর ধচযার মুন়ি বনস আনে। ধরামশ শরীর বুন়িারা সাোঁতানরর 
ধোষার্ েনর বনস আনে। ওনির িুড়ি হাোঁটুর ওের থেথে র্রনে। 
  
হোৎ ও জুযাোনর্ ধিখনত ধেে। এর্টা ধটডবনে এর্জে িীঘকর্ায, োতো ধচহারার 
ধমডক্সর্ানের সনে বনস আনে। বযস েোঁযষডট্ট হনব। োতো মুনখ আডিজানতযর ডচহ, সািা 
চুে, েীে ধচানখর িৃডষ্ট র্নোর। চমৎর্ার ডেখুোঁত ধেজার, সািা ফ্লানেনের েযান্ট, সািা 
ডসনল্কর শাটক আর টাই ওর েরনে। চাডরডিনর্ রু্ৎডসত প্রায েে ধচহারার মানঝ ধোর্ডট 
ধেে এর্টা বযডতিম। ের ডিনর্ তাডর্নয ধর্নির সব উৎসাহ ধেে ডেনি ধেে। 
ধটডবেটার ধথনর্ অ্নের্ িূরত্ব ধরনখ অ্নের্টা ঘুনর ও চনে ধেে ডেনজর ঘনর। ঘনর 
েুনর্ এই প্রথম ধখযাে র্রে ওর আর োনশর ঘরটার মন য এর্টা িরজা আনে। ওর 
িরজাটা ডখে ধিওযা। ডেশ্চয িরজাটা ওডির্ ধথনর্ও বে থার্নব। 
  
জুযাো বনেনে ও ওই ঘনর এনসনে আজ। তাহনে আজ রানত ধে ধর্াে সমনয জুযাোর 
ইনে থার্নে ওরা ধোোনোে র্রনত োনর। ডবোোয শুনয েন়ি ধর্ি। অ্ডির এর্ 
উনত্তজোয ধস েটফট র্রনত োেে। 
  
জুযাোর সেী েুরুষডট ধর্? ওর বাবা? স্বামী? প্রণযী? হোৎ ধটডেনফাে ধবনজ উেে। 
ডেউইযর্ক ধথনর্ সযাম ওযাড র্থা বেনত চায। জুযাোর মুখ িাসডেে ধর্নির ধচানখর 
সামনে। ডেজ বনে ধিনবে আডম এর্ সপ্তানহর জেয বাইনর ধেডে ধর্াে ডের্াো ধরনখ 
োইডে। এইটুরু্ র্রনবে িযা র্নর? 
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ডবখযাত ধর্ি অ্মে অ্েুেয ডবেয র্নর র্থা বেনে ধে অ্োনরটর ধমনযডট েনে ধেে। 
  
ধসডিে সেযায এর্টা িা়িা র্রা জীনে র্নর ধর্ি এনমাররা উেরূ্নে ো োমা 
ধরসু্টনরনন্ট ধেে। অ্যার্ােুেনর্া ডেউজর্ােনজর সাংবাডির্ ডরর্ানিকা ওনরাডসওর সনে 
ওর ডিোর খাবার অ্যােনযন্টনমন্ট। 
  
ধরসু্টনরনন্ট ওনরাডসও ওর জেয অ্নেক্ষা র্রডেে। ওনরাডসও ধমডক্সর্াে, ধোটখাট ধচহারা, 
িড়ি োর্ানো শরীর। র্ানো মুখ ধথনর্ ওর হাডস র্খেও ধমোয ো। ধোষার্ও খুব 
র্াযিা র্নর েনর। 
  
ধখনত ধখনত এটা ধসটা ডবষনয র্থা বেনত োেে ওরা িুজনে। হোৎ ধর্ি মনে র্রে 
ওনরাডসও ওনর্ সাহােয র্রনত োনর। 
  
চামচ ডিনয র্ডফ ো়িনত ো়িনত ধর্ি বেে, ডহেটনে এর্জে ধমডক্সর্াে আনে। েম্বা, 
োতো ধচহারা, বযস বের েযষডট্ট। মাথায ঘে সািা চুে, ধচানখর রে েীে। আডম েখে 
ধিডখ, ওর েরনে… 
  
আডম জাডে উডে ধর্। ওনরাডসওর মুনখ ধর্ৌতুনর্র হাডস। ওর র্থা জােনত চাও, 
অ্যাডমনো। আনর বেো ওর তরুণী সডেেীডটনর্ ধতামার মনে  নরনে। 
  
ধর্ি ধহনস ধফেে।  নর ধফনেে ধিখডে…োর্নে িদ্রনোর্ডট ধর্? 
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ওর োম মযােুনযে বযানরিা। ওর জাহানজর বযবসা আনে। বযবসা ধর্ন্দ্র হনে ধিরািুজ। 
িদ্রনোর্ ডবরাট  েী। ওর িী শেযাশাযী, অ্সুি। ডতেডট ধেনে বযবসা ধিনখ। এর্ডট 
ধমনয আনে, বযাে অ্ফ যুর্াতানের ধপ্রডসনিনন্টর সনে ডবনয হনযনে। 
  
ধর্ি ডবডস্মত হে। এসব খবর  ীনর  ীনর হজম র্রনত োেে। 
  
ওর সনে…ওর ডর্ ধমনয? ধশষ অ্বড  প্রশ্নটা র্নরই ধফেে ধর্ি। 
  
ওর প্রশ্ন শুনে ওনরাডসও ডোঃশনে ধহনস েড়িনয ে়িে। ওর হাডস আর থানমো। ধর্ি 
ত েক  নর অ্নেক্ষা র্রে। 
  
হাডস থাডমনয ওনরাডসও বেে, মাে র্র িাই। ও ওর ধমনয েয। ওর ধমনয এর্ 
ডবশাোর্ার মডহো। ওর…. 
  
ওর ধমনযর র্থা থার্। সনের ধমনযডট ধর্? 
  
ইস েতবার এ প্রশ্ন শুনেডে ততবার েডি ধর্ি িশটা র্নর িোর আমানর্ ডিত, আডম 
ধসই মাডসকডিজটা ডর্নে ধফেতাম। ও আসার ের ধথনর্ প্রনতযর্ডিে ঘণ্টায ঘণ্টায 
আমানর্ এ প্রশ্নটার জবাব ডিনত হয। 
  
এটা ডর্ন্তু আমার প্রনশ্নর জবাব হে ো। 
  
ধমনযডটর োম জুযাো ধরার্া। 
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 জাডে, ও ধর্? ডর্ র্নর? 
  
ও বতকমানে ডসের বযানরিার েমসহচরী ধস ডবষনয ধর্াে সনদহই ধেই। ডর্ন্তু ও ধে ধর্ 
তা বো র্ডেে। শুনেডে বযানরনির সনে ধিখা হবার আনে ও ধমডক্সনর্ায সাে ডিনযনো 
ক্লানব েতকর্ী ডেে। ধশাো োয, বুেফাইটারনির সনে ওর ধবজায ধিাডে। ডর্ম্বাবো োয 
বুেফাইটাররাই ওর সনে ধিাডে র্রনত বযে। তনব ওনির উনেশয খুব এর্টা সফে 
হযডে। ওরা ওনর্ র্াযিা র্রনত োনরডে। 
  
এখে বেনত এর্জে ডিডেযান্ট ফনটাগ্রাফার ধে োডর্ জুযাো ধরার্ার সম্পনর্ক আগ্রহী, 
তার মনের র্থাটা ডর্? 
  
আনরর্টু র্ডফ ধেওযা োর্। ধর্ি বেে, ধমডক্সর্াে র্ডফ সডতযই চমৎর্ার। 
  
ডর্েুক্ষণ চুে র্রার ের ধর্ি বেে, ডসের বযানরিার মতে বযে মােুষ অ্যার্ােুেনর্ায 
ডর্ র্রনেে? 
  
শুনেডে সম্প্রডত ওর এর্টা হাটক অ্যাটার্ হনযনে। এখানে এনসনেে ধরাি ধোহানত 
িাক্তানরর েরামনশক। 
  
হাটক অ্যাটার্? 
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ওনযাডসও ধর্নির মনের র্থা আোঁচ র্নর বেে, তুডম হযনতা িাবে হানটকর রুেী এর্ বৃদ্ধ 
ডহেটে ধহানটনে ধর্মে র্নর জুযাো ধরানর্ার মত এর্ডট প্রাণবন্ত ধমনযর সনে সহবাস 
র্রনেে, তাই ো? 
  
বেনত োর। ধর্ি ধহনস বেে। 
  
ধমনযরা েখে এত সুদরী হয তানির সনে ডমশনে ডবেনির সম্ভাবো থানর্ বই ডর্। 
ডসের বযানরিা আর্ােুেনর্ানত ধপ্রম র্রনে ধর্ি অ্ত মাথা ঘামানব ো। ধসই জনেযই 
ঝুোঁডর্ ডেনয উডে মাথা ঘামানেে ো। 
  
হযনতা তাই। ধর্ি ডেনেজ েোয বেে। 
  
ধর্নির মনে হনযনে জুযাো হযনতা ধস্বোয তার োনশর ঘনর এনসনে। ডর্ন্তু ডসের 
বযানরিা েডি তার জীবে, স্বািয জুযাোর জেয সবডর্েুই েণ রাখনত োনরে, এ বযাোনর 
ওর মাথা েোনো ডের্ হনব ো। ধস ডসের বযানরিার প্রশংসা র্রডেে মনে মনে। 
  
োর্ ডেনয, ডসের বযানরিা আর তার প্রণযেীর র্থা থার্। চে োহান়ির ডিনর্ ঘুনর 
আসা োর্। 
  
ওনরাডসও ডবে চাইে। বেে অ্সম্ভব, আমানর্ অ্ডফনস ডফরনতই হনব। ডমাঃ ধর্ি এর্টা 
উেনিশ ডিই েডিও উেনিশ ধিওযা আডম েেদ র্ডর ো। আমার র্থা হে ধমডক্সনর্ানত 
তুডম মজা–টজা র্রার জেয অ্নের্ ধমনয োনব। ধমডক্সনর্ানত এর্টা র্থা প্রচডেত আনে 
জুযাো ধরার্া েুরুষনির র্ানে মৃতুয স্বরূে। ও আমানির আ ুডের্ র্ারনমে। ওর জেয 
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িুজে বুেফাইটার প্রাণ হাডরনযনে। এখে ধথনর্ই সাব াে হও। আোমীর্াে বা আোমী 
েরশু সাব াে হনয োি ধেই। এই র্থা র্ডট বনেই আডম োব। মনে ধরখ ধমনযনির 
ধসৌদেক খুব ধোিেীয, ডর্ন্তু ধসৌদেকটার আ়িানে হযনতা  ারানো েুডর োর্া থানর্। 
ধতামার অ্সম্ভব িক্ত আডম, জাে ধতা? ধর্নির হাত ঝাোঁডর্নয ওনরাডসও চনে ধেে। 
  
ধর্ি ধরসু্টনরন্ট ধথনর্ ধবডরনয এে। জীনের োনশ িাোঁড়িনয ও তারািরা আর্াশটার 
ডিনর্ তার্াে। েরম র্ানো ধিেনিনটর ওের তারাগুনো ধেে হীনরর িুযডতর মতে 
জ্বেনে। বাতাস েরম। বাডের ওের ধেউ আেন়ি ে়িনে ডফনর োনে আবার। সমুনদ্রর 
র্নিাে ধশাো োনে। িুনর ধিখা োয োহান়ির োনয আনো জ্বেনে। মনে হনে এর্টা 
বৃহৎ সরীসৃে ধেে এডেনয শুনয আনে। েুটন্ত োড়ির আনোগুনো মনে হনে উ়িন্ত 
ধজাোডর্র ঝার্। 
  
ধহানটনে ডফনর ধর্ি বযানরর র্থাই িাবনত োেে। ডের্ র্নরনে সযাম ধফাে র্রনে ওর 
ডর্ র্ানজর র্থা ধজনে ধেনব। আর র্াে সর্ানেই ও অ্যার্ােুেনর্া ধেন়ি চনে োনব। 
র্ানজ জড়িনয ে়িনে ও জুযাোনর্ ডেশ্চযই িুেনত োরনব। ডসের বযানরিার 
ম ুচডন্দ্রমানর্ েষ্ট র্রবার ধর্াে অ্ড র্ার ধেই তার। প্রাণান্ত িাে ো বাসনে বযানরিা 
এমে িানব জীবনের সনে জুনযা ধখেনত োরত ো। 
  
ওর ঘর ধথনর্ ওযািনর্ ধফাে র্রে ও। তারের ডবোোয বনস সমুনদ্রর বুনর্ চাোঁনির 
প্রডতেডব ধিখনত োেে। ডবশ ডমডেট েনর ও র্ানের্শাে ধেে। ওরা বেে ধে তুডম 
এর্ সপ্তানহর জেয বাইনর ধেে। ওযাড োোঁ োোঁ র্নর ধচোঁচাডেে। 
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র্ানের েিকা ফাটানব োডর্? োাঃ ধশষ অ্বড  মত বিোে সযাম। ডর্ র্ানজর র্থা 
বেডেনে বেনতা? 
  
ডর্ বযাোর। ধমনযডট রাজী হনে ো োডর্? 
  
বানজ র্থা ো়ি। ধফানের ডবে চ়িনে। ডর্ র্াজ বে? 
  
ষাোঁন়ির ে়িাই। আোমী মানস আমানির র্ােনজ এর্টা েতুে েযার্াডম শুরু হনে। োম 
হে ডেনজই ধিখুে। েডরর্েোটা, েীডতবাডেশ, আিশকবািী। ওনির  ারণা ধতামার 
োোনো েডব ডিনয শুরু র্রনে ষাোঁন়ির ে়িাইনযর মতে অ্চেডতর্ বযাোর বে র্রা োয। 
আনমডরর্ার বাইনর েডি েডবগুনো ধিাো োয, তাহনে ওরা র্যাশ ডতে হাজার িোর 
আর েোঁডচশ োনসকন্ট রযযাডেডট ধিনব। বুঝনতই োরে ওরা ডর্ চায। ক্লান্ত ডবধ্বে ধঘা়িা, 
ক্ষতডবক্ষত ষাোঁ়ি, র্ােুরুষ ফাইটার, টুডরস্টনির োশব উিাস। ধতামানর্ আর ডর্ 
ধবাঝাব? এই রডববানর এর্টা জবরিে ে়িাই হনব। আডম ডিনের সনে র্থা বনেডে। 
ডিযাজ ে়িনে। ডিযাজ এখে িুিকান্ত জেডপ্রয। ডর্, র্রনব ধতা? 
  
আজ শুিবার। ধর্নির মনে হে এ িানোই হে। 
  
ধবশ সযাম। ডিেনর্ বেনব আমার ডটডর্ট র্নর রাখনত। এনর্বানর সামনের িু-সাডর 
রাি ডিনয ডটডর্ট র্রনব। আমার িু োনশর সীট িুনটা ধেে খাডে থানর্। আমার জাযো 
চাই। 
  
ডের্ আনে। 
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 ডিেনর্ ধবাে, ে়িাইনযর আনে ও েনর আডম ডিযানজর সনে র্থা বেনত চাই। 
  
এনত এর্টু ঝানমো হনত োনর। ডিযানজর এখে খুব োম। ও রাজী োও হনত োনর। 
  
ধস ডিে বুঝনব। ওনর্ বে আডম এই বযবিাই চাই। 
  
ধবশ। আডম ডর্ ধতামার জেয এে ধপ্রডসনিনন্ট এর্টা ঘর বুর্ র্নর রাখব। 
  
 ধর্ি এর্টু ইতেতাঃ র্নর মানঝর বে িরজাটার ডিনর্ এর্বার তার্াে। তারের বেে 
ো, আডমই বনদাবে র্রব। ধশষ ধে েডব োডেনযডে, ধেনযনো? 
  
হা। অ্েূবক, অ্সা ারণ। িযাে তুডম হে িুিকান্ত এর্টা টযানেন্ট, আডম বেডে, জাে…। 
  
ধর্ি ওনর্ থাডমনয ডরডসিার োডমনয রাখে। র্াজটা ধবশ চযানেনঞ্জর হনব। খুব দ্রুত 
শাটকার ডটেনত হনব। িাে আনো োনবো তাই ব়ি অ্যাোরচার বযবহার র্রনত হনব। খুব 
মাথা খাটানত হনব তানর্। ডর্ন্তু ফনটাগ্রাডফর এইসব সমসযা তার িােই োনে। 
  
ধটডেনফােটা তুনে এবার ধর্ি ধমডক্সনর্ার ধর্ান্ ধর্ান্ শহনর ধেে োনব ধখাোঁজ ডেে। 
আনে ধথনর্ েুক্ত র্রার িরর্ার ধেই। ধেনের সীটগুনো র্খেই িডতক থানর্ ো। 
তারের বে িরজাটার র্ানে ডেনয র্াে োতে। ো, ধর্াে সা়িা শে ধেই। বাইনরর 
বারাদায ডেনয ঝুোঁনর্ ধিনখনে োনশর ঘনর আনো জ্বেনে ডর্ো। ধিনখনে জােো বে, 
ঘনর আনো ধেই। ধর্ি ঘনর ডফনর এে। 
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তাহনে সবটাই েডরহাস। জুযাো তার সনে োট্টা র্রডেে। অ্থকহীে, ডেষু্ঠর, োট্টা। 
  
ধিযাে আেমাডর ধথনর্ েযাডর্ং বযাে ডেনয ডজডেসেত্র গুডেনয ডেে ধর্ি। জুযাোর ডেমকম 
েডরহাসও হজম র্রনত োরনে ো। ধর্েই বা ধরনে োনে ধর্ি। ওনতা ডির র্নরডেে 
ওনির বযাোর ধথনর্ িূনর থার্নব ও। ডজডেসেত্র গুডেনয ডেনয ও িাবে ও এর্টু মি 
ধখনয ধেনব। ডর্ন্তু রাত অ্নের্ হনয ধো এখে ঘুডমনয ে়িাই িাে। 
  
জামার্াে়ি ধেন়ি ধফেেও। বাথরুনম োবার আনে ধশষবানরর মতেবে িরজাটায র্াে 
োতে। ডেেব্ধ, এর্িম েীরব। 
  
চুনোয োর্। ডেনজর মনেই ধচোঁডচনয উেে ও। শাওযারটার েীনচ মাথা ধরনখ ও 
অ্নের্ক্ষণ স্নাে র্রে। তারের ঘনর ডফনর ডবোোয এডেনয ে়িে। খুব আরাম োেনে 
এখে। আর এর্টুও রাে ধেই। 
  
হোৎ ধফাে ধবনজ উেে। ধর্ি িাবে সযাম হযনতা ডর্েু বেনত িুনে ধেনে। ও হাের্া 
র্নর ধফােটা  রে। হযানো! 
  
ধিখোম ধতামার ঘনর আনো জ্বেনে। 
  
জুযাোর েো, এ ডেশ্চযই জুযাোর েো। সনে সনে ধর্নির বুনর্র ওোোমা দ্রুততর 
হে, ডোঃোস প্রায বে হনয এে। 
  
–ধর্ােরর্নম ও বেে তাই বুডঝ? 
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–হযাোঁ, ডবরক্ত র্রোম োডর্? 
  
ো, ো… 
  
িানো, আডম বেডেোম আমার ডিনর্র িরজা ধখাোই আনে। 
  
 এই রুদ্ধোস উনত্তজোর মুহূনতকও ধর্ি বযানরিানর্ ধিানেডে। 
  
আডম শুনত োডে। আনবনে ধর্নির েো থর থর র্নর উেে। 
  
আডম শুনযই আডে। 
  
 ডরডসিার োডমনয ধর্ি বে িরজাটার ডখে খুনে োনশর ঘনরর মন য ডেনয িাোঁ়িাে। মৃিু 
েীে আনো জ্বেডেে, ধর্ি ধিখে র্ানো চুনের বেযার মানঝ জুযাো শুনয আনে। ধোোঁনট 
ধসই মাির্তাময হাডস। ধর্ি ঘনর েুনর্ িরজা বে র্রে। 
  
ধসাযা েটার ধেে  রবার জেয ওনির অ্সম্ভব তা়িাহুন়িা শুরু হনযনে। সহোত্রী শু ু 
আটজে আনমডরর্াে টুডরস্ট। তানির হানত র্যানমরা। 
  
েথারীডত ধেে ো়িনত ধিরী হনে। 
  
ধর্নির অ্ডিজ্ঞতায জুযাোর সানথ ধপ্রম তার জীবনে এর্ অ্েেয ঘটো। এরর্মটা আর 
র্খনো হয ডে। ডর্ন্তু ধিতনরর এর্টা োেনবা  ধসই অ্ডিজ্ঞতার আেদনর্ অ্নের্ ম্লাে 
র্নর ডিনযনে। 
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ধিানরর ডিনর্ ওরা েখে ধপ্রনমর বেযায তখনো িাসডেে, জুযাো হোৎ বেে ধস ধর্নির 
সনে ধমডক্সনর্ায োনে। 
  
ধতামায ধর্ বেে আডম ধমডক্সনর্ায োডে? ধর্ি অ্বার্ হনয ডজনজ্ঞস র্রে। 
  
আডম ধটডেনফানে ব শুনেডে। তুডম ধতা বুেফাইনটর েডব তুেনত োে, তাই ো? 
  
 ধর্ি বেে, তুডম তা র্রনত োর ো। তুডম বযানর়িার র্থা িুনে োে। 
  
 জুযাো তখে তার এর্টা ো তুনে খুব মে ডিনয ধিখনে। 
  
 আমার ো সডতযই সুদর, তাই ো? 
  
ধর্ি উনে বসে। 
  
 ধশাে, ধতামার এরর্ম র্রা ডের্ হনব ো। বযানরিা ধতামানর্ সডতযই িােবানস… 
  
জুযাো িুম র্নর ো োডমনয ডিনয বেে, বযানরি বুন়িা…ওনর্ আমার অ্সহয োনে। 
আমার ডজডেসেত্র ধোোনো হনয ধেনে। ডেনচর হনে ধরনখডে। র্াে আডম ধতামার সনে 
ধমডক্সনর্া োডে। 
  
ো, আডম ধতামায এর্াজ র্রনত ডিনত োডরো। আমার সনে ধিখা হবার আনে তুডম 
বযানরর সনেই ধতা ডেনে…. 
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আমার ওনর্ ক্লাডন্তর্র োেত। আমার ওর সনে আসা উডচৎ হযডে। আমার িুে হনযনে। 
ওর মতে বুন়িার সনে ধথনর্ ডর্ র্রব? আডম ধমডক্সনর্া ডফনর োডে। তুডম েডি আমায 
ো ডেনয ধেনত চাও, ধসাজা বনে িাও। আডম এর্াই োব। 
  
বযানরিানর্ ডর্ বেনব? ধর্ি উনদ্বনে বনে উেে। 
  
 ডর্েুই বেব ো। ও েতক্ষনণ ঘুম ধথনর্ উেনব, আডম চনে োব। 
  
ধশাে এরর্ম হৃিযহীে বযবহার র্রা উডচৎ েয। অ্ন্তত ডেনখ জাোও। 
  
 ডেনখ জাোবার িরর্ার ধেই। হনে ধে ধবযারা থানর্ ও বনে ধিনব আডম চনে ধেডে, 
বযস। 
  
এই বনে জুযাো ধর্িনর্ িুহানত জড়িনয  রে। েখে ঘুম িােে ওনির, আটটা ধবনজ 
ধেনে। জামার্াে়ি বিোনো, ধহানটনের ডবে ধমটানো, োড়িনত মােেত্র ধিাোর 
তা়িাহুন়িানত বযানরিার র্থা িুনেই ধেে ধর্ি। 
  
ধমডক্সনর্া শহনরর অ্ন কর্টা োড়ি ধিবার ের ধর্নির হোৎ মনে ে়িে বযানরিার র্থা। 
সডতয িদ্রনোনর্র জেয খারাে োেনে খুব। জুযাোর খুশীনত িরা মুনখর ডিনর্ তাডর্নয 
ধর্ি িাবে জুযাোর ধিতরটা ডর্ ডেমকম। তার এর্টু িয র্রনত োেে। 
  
ধর্িনর্ ধচনয থার্নত ধিনখ জুযাো বেে, আডম এর্টা চমৎর্ার বাড়ির খবর জাডে। 
আমরা ধসটা িা়িা র্রনত োডর। ধহানটনে থার্ার ধথনর্ অ্নের্ িানো। আডম খুব িাে 
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রাোঁ নত োডর। আডম বাড়িটার ধিখানশাো র্রব, রান্না র্রব, ধতামার িাে োেনে ো 
িাবনত। 
  
জুযাোর েরনে িামী হাতর্াটা সািা ধোর্। মাথার উের চুে চুন়িা র্নর বাোঁ া। র্ানে 
ধসাোর িুে, েোয চও়িা ধসাোর র্োর। এই রর্ম সুদরী, ধসৌডখে ধমনয হাত েুড়িনয 
রান্না র্রনে িাবনতই হাডস ধেে ধর্নির। 
  
ধতামার ডবোস হনে ো? তুডম িাবে আডম রাোঁ নত োডর ো? 
  
ধর্ি বুঝে জুযাোর আঘাত ধেনেনে। তা়িাতাড়ি বেে, আডম জাডে তুডম রাোঁ নত োর। 
ডর্ন্তু র্জে েডরচাডরর্া োেনব ধতামার? 
  
িুর, আমরা ধর্াে েডরচারর্ রাখব ো। শু ু তুডম আর আডম থার্ব। 
  
বাাঃ ধবশ হনব। চে বাড়িই িা়িা র্রব আমরা। 
  
জুযাো ওর হানতর উের হাত রাখে। ডমডষ্ট ধহনস বেে, আডম সব বযবিা র্রব। 
ধতামার র্ানে টার্া আনে ধতা? সব বনদাবে র্রনত ডর্েু টার্া োেনব ডর্ন্তু। আমার 
র্ানে িুনশা ধেনসা আনে। মযােুনযে ধবচারা িারী রৃ্েণ। 
  
িাোঁ়িাও িাে মনে র্নরে। তুডম ওনর্ এর্টা ধটডেগ্রাম োডেনয িাও। 
  
জুযাো ধর্নির হাতটা ধটনে বেে, ধতামার র্ানে টার্া আনে ডর্ো জােনত চাইোম। 
তুডম খাডে খাডে মযােুনযনের র্থা বেে, আমার িানো োেনে ো। 
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ধর্ি এর্টা ডোঃোস ধফনে মাডেবযাে ধথনর্ ওনর্ োোঁচ হাজার ধেনসার ধোট ডিে। 
  
ধমডক্সনর্ায ধেৌঁনে আডম ধচর্ িাোব। এখে এর চাইনত ধবশী টার্া আমার র্ানে ধেই। 
  
 েনথষ্ট হনব। ধিখনব আডম ডর্রর্ম গুডেনয চাোনত োডর। আমরা খুব সুখী হব ধিনখা। 
জুযাোর উজ্জ্বে ধচাখিুডট খুডশনত উেনে ে়িনে ধেে। 
  
এোরটার ের ওরা ধমডক্সনর্া ধেৌঁেে। ম য আনমডরর্ায সযাম ওযানির প্রডতডেড  
অ্যানিােনফা ডিে এযারনোনটক ডেে। ধমাটামুডট মােুষডট, মাথায টার্, জামার্ােন়ির 
ডিনর্ ডবনশষ েক্ষয ধেই। ডর্ন্তু বযবহারডট খুবই ম ুর। 
  
ধর্ি েখে জুযাোর সনে ওনর্ আোে র্ডরনয ডিে ডিে ধেে  েয হনয ধেে। ওর 
ধচানখ ডবস্ময আর প্রশংসা। 
  
ধর্ি ডজনজ্ঞস র্রে, ডটডর্ট ধেনযডেনে? 
  
ডেশ্চযই, আেডে ো ো বনেডেনেে সব বযবিা র্নর ধরনখডে। 
  
ডিযানজর সনে র্খে ধিখা র্রডে? 
  
ডিনের মুখ ধথনর্ ধসৌজেযমাখা হাডসটা হোৎ ডেনি ধেে। িুাঃডখত, এটা এনর্বানর 
অ্সম্ভব বযাোর। ডিযাজ র্ানরা সনে ধিখাই র্নর ো, এমেডর্ ধপ্রডসনিনন্টর সনেও েয। 

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

55 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ডিযাজ খুব ধোোঁ়িা  াডমকর্। ে়িাইনযর আনে ধস শু ু প্রাথকো র্নর। ওর সনে ধিখা হওযা 
সম্ভবই েয। 
  
ধর্ি ডবরক্ত হনয বেে, ে়িাইনযর আনে ওর সনে র্থা বেনতই হনব। আডম ওযাডনর্ 
আনেই ধতা বনেডেোম। 
  
ডিে োনয ো ঘষে, টুডে ডিনয ো চাে়িাে। 
  
ডসের ধর্ি। সডতয বেডে আডম েথাসা য ধচষ্টা র্নরডে। 
  
জুযাোর ধচাখ হোৎ জ্বনে উেে রানে। ও বনে উেে, ডিযাজ এর্টা ধবার্া, ধেট ধমাটা 
ধর্াো বযাে। তুডম েডি সডতযই ধিখা র্রনত চাও, আডম বযবিা র্নর ধিব। ধমডক্সনর্ায 
আডম র্ত ডর্ র্রনত োডর। এখে আডম োডে। বাড়িটার বনদাবে র্রনত হনব আমায। 
র্াে আমরা েতুে বাড়িনত োব। আজ রানত ধহানটে এ ধপ্রডসনিনন্ট থার্ব। আমার জেয 
ধহানটনে অ্নেক্ষা র্র। ডবনর্নের ডিনর্ ধতামার সনে ধিখা র্রব। 
  
এর্ ডমডেট ধশাে জুযাো। সডতয বেে ডিযানজর সনে ধিখা র্ডরনয ডিনত োরনব? 
  
ডেশ্চয। জুযাো চনে ধেে। 
  
ডিনের মুনখ এর্টা ধমডর্ হাডস ধখো র্রনে। বেে ডসের আেডে িােযবাে। আেোর 
বােবী শু ু সুদরীই েে, ডতডে অ্সম্ভবনর্ সম্ভব র্রনত োনরে। 
  
হা। ধর্ি বযাে তুনে ডেনয হাোঁটনত শুরু র্রে। 
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ধেনহতু ধর্ি সরে এবং িদ্র, জীবনের অ্িাডবত সাফনেয ধস ডবডস্মতই হয ধর্বে, 
িানেযর র্ানে সবসময তার আন্তডরর্ রৃ্তজ্ঞতা জাোয। এর্ আন্তজকাডতর্ 
প্রডতনোডেতায ধেষ্ঠ অ্যানমচার ফনটাগ্রাফার ডহনসনব ধস এর্ হাজার িোর েুরিার 
ধেনযডেে িশ বের বযনসই। ধসই তার ধসৌিানেযর শুরু। এর্ মসৃণ সফেতার েথ 
ডিনয তার বা াহীে চো। জীবনে র্খেও ধর্াে র্ডেে অ্সুখ হযডে তার। জীবনে এমে 
এর্টা সমযও আনসডে েখে ওর র্ানে োড়ি ডেে ো। অ্োহানরর র্ষ্ট ডর্ ধর্ি তা 
জােনতই োনরডে। ধতমে ধর্াে আঘাতও জীবনে োযডে ও। প্রায সবসমযই ধর্াে ো 
ধর্াে সুদরী ধমনয ওর সডেেী হনয ধথনর্নে। তার জীবনে ধস এত সফেতার মুখ 
ধিনখনে ধে তার জীবনে জুযাো ধরানর্ার অ্র্স্মাৎ আডবিকানব ধস অ্বার্ হযডে। েডিও 
জুযাোর আডবিকাবনর্ ধস ধিবতানির এর্ প্রসন্ন বরিাে বনেই মনে র্নরনে। 
  
এে ধপ্রডসনিনন্ট আনোডর্ত ধফাযারা আর ডবশাে সুইডমং েুনের মুনখামুডখ বানর বনস 
জুযাোর জেয অ্নেক্ষা র্রনত র্রনত ও েত বানরা ঘণ্টার র্থা ধিনবনে। সামনের 
ধটডবনে গ্লানস ডসেজানো বীযার আর বরফ। 
  
জুযাো রহসযমযী ধস ডবষনয সনদহ ধেই। ও ডেনজই বনেনে ধর্িনর্ েখে ও ডহেটে 
ধহানটনে েুর্নত ধিনখ তখডে ওর ধপ্রনম েন়ি োয। ডেনজই ধখাোঁজ খবর ডেনয জানে ধর্ি 
ধর্, ওর ঘনরর েম্বর র্ত, সব। জুযাো সনে সনেই ধর্নির োনশর ঘর বিে র্নর 
ডেনযনে। জুযাো জােত ধর্ি ওনর্ চাইনবই। এই বানরাঘন্টার মন য েরপরনর্ িাে 
র্নর জাোর সুনোেই োযডে ওরা। ডর্ন্তু জুযাোর ডবষনয ধর্ি েত র্মই জােুর্ জুযাো 
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ধর্নির সব খবরই জানে। এনতও ধর্ি আশ্চেক হযডে। ধর্ি ডবখযাত সবকজেডবডিত 
এর্ডট োম। 
  
জুযাোর সনে িােবাসার ো অ্ডিজ্ঞতা হনযনে এরর্মডট আনে ধর্নির হযডে। এই 
অ্ডিজ্ঞতার এমে এর্ উনত্তজো ও তৃডপ্ত আনে ো ধর্ি র্খেও আনে অ্েুিব র্নরডে। 
এর্ েথাথক প্রণযণীনর্ ডর্ র্নর িােবাসনত হয, জুযাো তা জানে। 
  
জুযাোর র্থা িাবনত িাবনত ধর্ি সিনয উেেডব্ধ র্রে জুযাো ো়িা ধস তার জীবনের 
র্থা িাবনতই োরনেো। জুযাো ো়িা ধসবাোঁচনত োরনবো। ধমনযনির বযাোনর ধর্ি 
সবসমযই সতর্ক ডেে। র্াউনর্ই তার জীবনে িীঘকিাযী হনত ধিযডে। ডর্ন্তু জুযাোর 
সনে সংসার োতার স্বপ্ন তানর্ এর্ আশ্চেক আেদ আর উেীেোয িডরনয ডিনে। 
আবার েখেই মনে হনে মযােুনযে ধর্ ডর্ অ্োযানস ও ধেন়ি এে। এর্ অ্জাো 
আশোয তার মে িনর উেে। অ্বশয ধস তার মেনর্ ধবাঝাে, বযানরিার বযস েোঁযষডট্ট, 
অ্সুি রুে এর্ বৃনদ্ধর সানথ জুযাোর মতে ধেৌবনোেে, প্রাণচঞ্চে এর্ ধমনয র্তক্ষণ 
থার্নত োনর। ধর্নির মনেহে জুযাো তানর্ সডতযই িােবানস, ধসও জুযাোনর্ 
িােবানস, এ িানোবাসা িীঘকিাযী হনত বা য। 
  
জুযাোর জেয তার মে খারাে হনত োেে। ধস ধজার র্নর তার মেনর্ বুেফাইনটর 
প্রসনে ডেনয ধেে। ডিে বনেনে আজ সেযানবোয ধস ধফাে র্নর জাোনব ডর্ ডের্ হে 
ো হে। ডেে ওর োড়িটা ধর্িনর্ ডিনযনে বযবহানরর জেয। বনেনে ও ধর্নির োইি 
আর ধসাফানরর র্াজ র্রনব। ধর্ি ডিেনর্ বনেনে ও ডতেনট র্যানমরা বযবহার র্রনব, 
ডিেনর্ ওর োনশ বসনত হনব, ধর্ি েখে ধে র্যানমরাটা চায ধর্িনর্ তা হানত তুনে 
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ডিনত হনব োনত ধর্ি ইনে মনতা ধে ডিনয অ্েবরত েডবর ের েডব তুেনত োনর। 
ধর্নির ডিেনর্ ধবশ েেদ হনযনে। ডিেই বনেনে জুযাোর ঘনর রাখার জেয ধর্ন়ির 
এর্টা ব়ি র্ারনেশাে ফুনের ধতা়িা ধর্ো উডচৎ। ডিই ধসই ফুনের ধতা়িা ধর্ো ও 
রাখার বযবিা র্রনে। 
  
োনঞ্চর ের ধর্ি খাডের্ ঘুডমনয ডেে। সেযা সাতটা োোি ঘুম ধথনর্ উনে ডেনজনর্ 
ধবশ ঝরঝনর োেডেে ধর্নির। বাথরুম ধথনর্ স্নাে র্নর ধবনরানতই জুযাোর ধটডেনফাে 
এে। 
  
ধটডেনফানে অ্নের্ েুরুষ র্নের র্থাবাতকা, েীটানরর বাজো, োনের আওযাজ আসডেে। 
ধর্ি সডেগ্ধ স্বনর বেে, তুডম ধর্ানেনর্ র্থা বেে? 
  
এর্টা র্ানফ ধথনর্। এখানে ো তহ–তচ আমার মাথা খারাে হনয ধেনে। ধশাে, ডিযাজ 
আোমীর্াে আ়িাইটার সময ধতামার সনে র্থা বেনব। ও ধহানটে ডি ধটারায থার্নব। 
ডের্ আনে? 
  
–ডেশ্চয। বাাঃ চমৎর্ার। ডর্ র্নর র্রনে? 
  
ধরোনিা আমার খুব বেু। ও বুেফাইটানরর মযানেজার। প্রখযাত ফনটাগ্রাফার ধর্ি ওর 
এর্জে ফাইটানরর েডব তুেনব শুনে েনে ধেনে। এখে ডিযাজও খুব খুশী ধিখডে 
ধেটনমাটা ধর্াোবযাে এর্টা। 
  
ধর্ি মনে মনে বেে খুব বেু। এর্থার মানে ডর্? 
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এমডেনত বেে, বাাঃ চমৎর্ার। ডর্ন্তু তুডম র্ানফনত ডর্ র্রে িাডেকং? আমার র্ানে চনে 
আসে ো ধর্ে? 
  
ধরোনিা এখানে আনে ধে। আডম এখেই ধবডরনয োডে তনব রাত িশটার আনে আসডে 
ো। 
  
 ধর্ে? 
  
এখেও র্াজ বাডর্ আনে ধে। বাড়িটা ধেনযডে ডর্ন্তু িাোনের সনে ধিখা র্রনত হনব, 
ওনর্ টার্া ডিনত হনব। ধোর্টা এর্টা িাহা ধচার, ওর সনে িামিস্তুর র্রনত হনব। 
আোমীর্াে বুেফাইনটর ের আমরা আমানির েতুে বাড়িনত ধসাজা চনে ধেনত োরব। 
আজ রানত চে আমরা ধেই ধরসু্টনরনন্ট োই। ওখানে চমৎর্ার খাবার োওযা োয। তুডম 
জাে ধরসু্টনরন্টটার র্থা? 
  
ধর্ি বেনে ও জানে ো। 
  
তাহনে ধতামার এর্টা মনে রাখার মতে অ্ডিজ্ঞতা হনব। এর্টা ধটডবে বুর্ র্নর োও 
ো ধর্ে? আডম োডে, এখেও অ্নের্ র্াজ বাডর্ আনে। তুডম আমানর্ এখেও িােবাস 
ধতা? 
  
ধসটা এখানে এনেই বুঝনত োরনব। 
  
 জুযাো ধহনস উেে, ধস আমার খুব িাে োেত। চডে। ধফােটা োডমনয রাখে জুযাো। 
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ডর্েুক্ষণ ের ডিে ধটডেনফাে র্রে। ধর্ি ওনর্ ডিযানজর র্থা বেে। শুনে ডিে 
আশ্চেক হনয ধেে। 
  
আেডে জানেে ো ডসের ডিযানজর সনে আেোর ধিখা র্ডরনয ধিবার জেয আডম ডর্ 
েডরেমটাই ো র্নরডে। আেোর বােবী ধে ধরোনিার র্থা ধিনবনে, তা খুব বুডদ্ধর র্াজ 
হনযনে। ধরোনিা অ্তযন্ত ডবডশষ্ট বযডক্ত এখাের্ার, তনব খুব র়্িা প্ররৃ্ডতর। আেোর 
বােবী ধরোেনিানর্ ডেশ্চযই খুব িাে ধচনেে। তাই বযাোরটা সম্ভব হনযনে। 
  
এর্থা শুনে ধর্নির উনদ্বে আর ঈষকা ধবন়িই ধেে। রাত িশটার এর্টু েনর জুযাো 
হু়িমু়ি র্নর ধর্নির ধশাবার ঘনর েুর্ে। বেে, চে িাডেকং আমার ধবজায ডক্ষনি 
ধেনযনে। খুব তা়িাতাড়ি জুযাো স্নাে র্নর ধোর্ বিনে ডেে। 
  
ধেগ্রুই ধরসু্টনরনন্টর খাবার সডতযই চমৎর্ার। ধখনত ধখনত জুযাো বর্র বর্র র্নরই 
চেে। সব বযবিা ততরী। এখে এর্ সপ্তানহর িা়িা ডিনযডে। তনব েতডিে ইনে 
ততডিে আমরা ওই বাড়িনত থার্নত োডর। ডিযানজর সনে সাক্ষাৎ ডের্ র্নর ডিনযডে, 
খুশী হনযে ধতা? ধোর্টা এর্টা ডেনবকা , ধমাটা। তনব ষাোঁন়ির সনে ে়িাইনয ডিযাজ খুব 
মজবুত। ধরোনিা তত ধবজায খুডশ। ধরোনিা সহনজ খুশী হয ো…। 
  
ধর্ি বেে, ডিে বেে ধরোনিা খুব র্নোর প্ররৃ্ডতর, ডর্ র্নর ওনর্ রাজী র্রানে? 
  
জুযাো েুডর ডিনয এর্টা িীমিডতক ধেসডট্র র্াটডেে। ও ধচাখ তুনে হাসে। 
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িাে, ধতামার ডহংনস হনে ধতা। েুরুষ েখে ডহংনস র্রনত শুরু র্নর ধবাঝা োয ধস 
ধমনযডটনর্ সডতযই িােবানস। 
  
ওসব র্থার র্াযিা ো়ি…িযা র্নর আমার প্রনশ্নর জবাব িাও। 
  
তুডম ডর্ ধরনে ধেে, জুযাোর ধচানখ ধর্ৌতুনর্র হাডস। 
  
এখনো রাডেডে, ধতামার জবানবর অ্নেক্ষা র্রডে। 
  
 রাডে েুরুষ আডম খুব েেদ র্ডর। রাে ো হনে আবার েুরুষ মােুষ োডর্? 
  
 ধর্ি অ্সডহষু্ণ েোয বেে, িযা র্নর বেনব ডর্ ধরোনিা রাজী হে ধর্ে? 
  
 ডেশ্চয। এনত ধোেে র্রার ডর্েু ধেই। জুযাো খুব আরাম র্নর ধহোে ডিনয বসে। 
আমার বাবা ডেনেে এর্জে োমর্রা বুেফাইটার, টমাস ধরানর্া। বাবা ধরোনিানর্ 
উেনত অ্নের্ সাহােয র্নরডেনেে। ধরোনিা আজনর্ ধে এত ক্ষমতাবাে আর  েী তা 
বাবার জেযই অ্নের্টা। তাই আডম ধর্াে সাহােয চাইনে, ধরোনিা ো র্রনত োনর ো। 
  
ধর্ি স্বডের ডেোস ধফেে। খুশী মনে জুযাোর হাত  রে। 
  
 ধতামার বাবার ডর্ হে? 
  
বাবা এখে বুন়িা হনয ধেনেে। তাই টযাক্সনর্ায এর্টা রুনো ধবচার ধিার্াে র্নরনেে 
বাবা। বাবা িাডর র়্িা আর ডখটডখনট। বাবার ইনে ডেে ধেনের। ডর্ন্তু তার জেয বাবা 
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আমার সনে এমে বযবহার র্রনবে তা আডম মােনত োরডে ো। মাও ঘযােঘযানে 
ডখটডখনট। েনের বের বযনসই আডম বাড়ি ধথনর্ োডেনয োই। 
  
ধতামার বযস র্ত? 
  
 সনতনরা। 
  
িু বের আনে তুডম ডেনজর েডরজেনর্ ধেন়ি চনে ধেে? 
  
ডেনজর োনযই িাোঁ়িানো িাে। 
  
ডর্ন্তু ধর্মে র্নর ধরাজোর র্নরে? 
  
জুযাোর ধচানখ উনদ্বে আর আশো ফুনট উেে, ধতামার ধর্ৌতূহে ব়ি ধবশী ধিখডে। 
েুরুষরা এসব সডতযর্থা জােনত চাযো। তারা ো সডতয তাই ডবোস র্নর। 
  
ধর্ি িীঘকডেোস ধফেে। জুযাো ধর্ন়ির হাত  নর বেে, চে আমরা ধহানটনে ডফনর 
োই। ডবোস র্র আডম ধতামায িােবাডস। ধতামানর্ োওযা আমার জীবনের এর্টা ব়ি 
োি। 
  
আমারও। 
  
জুযাোর মুখ খুশীনত ঝেমে র্নর উেে। হানত হাত জড়িনয ওরা ধরসু্টনরন্ট ধথনর্ 
ধবডরনয এে। 

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

63 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

কপনরা লডযাে 
০৩. 
  
ধেনরা ডিযাজ ধোটখাট আোঁটসাট ধচহারা। ধচৌনর্া ঘা়ি, শক্ত শরীরটা ধেে ইপাত আর 
র্ংডিনট ততরী। শরীর ধথনর্ োশব শডক্ত এবং অ্মােুডষর্ ক্ষমতা ধেে ডের্নর ে়িনে। 
ধমডক্সর্াে ডহনসনব ওর োনযর রং রীডতমনতা র্ানো। মুখ ধচাখ ধেে র্াটা র্াটা। ডিযাজ 
রীডতমনতা সুিশকে আর অ্হংর্ারী েুরুষ। 
  
ধর্ি েখে ওর ডবরাট সুসডজ্জত ধহানটে রুনম েুর্ে ডিযাজ ওর ডিনর্ ধেেে ডফনর 
জােো ডিনয ে়িাইনযর মযিানে োোঁডচনের ডিনর্ ডেষু্ঠর িৃডষ্টনত ধচনয িাোঁড়িনয আনে। 
ধবাঝাই োয ধর্ি আসনব বনে ও ইনে র্নরই এই ধোনজ িাোঁড়িনয আনে। র্ানেই 
িাোঁড়িনয ধরডজনো ক্লযানোনর্া। ডিযানজর খাে োর্া চারনট তনরাযাে আর েুদ্ধ র্রবার 
আর্াঙ্খা ো়িাচা়িা র্রনে। ক্লযানোনর্া ডিযানজর তনরাযাে ধিখানশাো র্নর। 
  
ধরডজনো ক্লযানোনর্া ধোনটাখানটা, োতো সুিশকে এর্ তরুণ ডর্ন্তু ওর আোত সুশ্রী 
মুনখর আ়িানে এর্টা শযতােী ধেে ধখো র্রনে। ওর ধচাখগুডে চঞ্চে, সনদনহ িরা। 
ওর িাবিেী ডের্ এর্জে খুোঁতখুোঁনত সডেগ্ধ িীনোনর্র মতে। ডিে আনে ধথনর্ই ওর 
সম্পনর্ক ধর্িনর্ সাব াে র্নর ডিনযনে। 
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ও ডিযাজনর্ খুশী রানখ। ডর্ন্তু মােুষ ডহনসনব খুব ডবেজ্জের্। ডিযাজ ওর র্ানে 
ধিবতুেয। তনব এ ডেনয ধর্াে ধর্ো হযডে। সবাই জানে ডিযাজ ধমনযনির সনে ধপ্রম 
র্রনত ওোি। োোঁন়ির মতে শডক্ত ডিযানজর। 
  
এর্জে ডবশাে ধচহারার ধবশ হাডসখুডশ মােুষ ধচযানর বনস র়্িা চুনরাট খাডেে। ইযা 
িুড়ি আর ইযা ধোোঁফ ওর। ও হনে ধরোনিা, ষাোঁন়ির ে়িাইনযর মযানেজার। বেে, 
ধর্নির মতে আন্তজকাডতর্ খযাডত সম্পন্ন আনোর্ ডচত্রীর সনে সাক্ষাৎ হওযানত ধস 
রীডতমনতা েডবকত ও আেডদত। িাো িাো পযাডেনশ ধর্ি ওনর্  েযবাি ডিে। 
  
তার ের ধর্ি ডিযানজর র্ানে ধেে। ডিযাজ এমে এর্টা িাব ধিখানে ধেে ও হনে 
সম্রাট িযা র্নর িশকে ডিনে মাত্র। তনব ধর্নির এর্টা ডবনশষ ক্ষমতা আনে, ও খুব 
তা়িাতাড়ি প্রডতনরা  জয র্রনত োনর। োোঁচ ডমডেনটর মন য ডিযাজ ধবশ সহজ 
স্বািাডবর্ হনয উেে, হাডসও ফুটে ওর মুনখ। ধর্ি বুঝে ডিযাজ ধতাষানমাি ডপ্রয। ধর্ি 
ডেেকজ্জ িানব ওনর্ চাটুর্ারী র্রনত োেে। 
  
ডিে এতক্ষণ িরজার র্ানে িাোঁড়িনযডেে, এখে ও ধর্নির র্যানমরােত্র বার র্রনত শুরু 
র্রে। র্নযর্ ডমডেনটর মন যই ধর্ি েডব তুেনত শুরু র্রে। সবকিাই ও ডর্েু ডফেম 
েষ্ট হনব  নর ধেয। ও জানে ও োর েডব তুেনে ধস ধর্াে ো ধর্াে সময অ্েযমেি 
হনয ে়িনবই আর তখেই ওর র্যানমরায তার স্বরূেটা  রা ে়িনব। প্রায সত্তরটা েডব 
ধতাোর ের ধে েডবডট ধস আর্াঙ্খ র্রডেে ধসডট তুেনত োরে। 
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ততক্ষনণ ডিযাজ েডব ধতাোর জেয খুবই আগ্রহী হনয েন়িনে। ডিযাজ, ধেমে িানব 
বনেনে ধর্ি সম্মডত জাডেনযনে। শু ু অ্নেক্ষা র্রনে অ্সা ারণ ধসই েডবটার জেয। 
তখে তীি ডবনদ্বনষ ক্লযানোর্া ধর্নির ডিনর্ তাডর্নযডেে। ওর ধচাখ ধিখনেই ধবাঝা োয 
জীবনে বযথক, এবং অ্নেযর সাফেয ধস সহয র্রনত োরনে ো। তাডর্নয থার্নত থার্নত 
অ্েযমেিিানব ক্লযানোর্া তনরাযােগুনোর ওের হাত রাখে, ধচযানরর োনয িাোঁ়ি র্রানো 
ডেে তনোযারগুনো। হোৎ ঝেঝে র্নর মাডটনত েন়ি ধেে। ডবিুযৎনবনে ডিযাজ ঘুনর 
িাোঁড়িনয চীৎর্ার র্নর উেে। তার ধচাখ ধিান  ডেষু্ঠরতায জ্বনে উনেনে। 
  
আোড়ি উজবুর্। তুডম ডর্ িু ডমডেটও চুে র্নর থার্নত োর ো? 
  
সনে সনে শাটকার ডটেে ধর্ি, ও জানে এইজেয ধস প্রতীক্ষা র্নর ডেে েডিও এর েনর 
আরও ধোটা রু্ড়ি েডবও তুেে। ধফানটা ধিাো হনয ধেনে ডিযাজ ধর্মে িুাঃডখত িানব 
বেে, আেোরা আমার ে়িাই ধিখনত আসনেে ধতা? 
  
ডেশ্চয। ধর্ি ডিেনর্ ইশারা র্রে র্যানমরা ধোটানত। 
  
আেোর জীবনে এ এর্ ডবরাট অ্ডিজ্ঞতা হনব। আেডে আেোর োডতোতেীনিরও এই 
েে বেনত োরনবে, ধে ডবখযাত ডিযাজনর্ আেডে ষাোঁ়ি মারনত ধিনখনে। 
  
িাবনেশহীে মুনখ ধর্ি বেে, ধস খুবই সম্মাডেত ধবা  র্রনে ডেনজনর্। ডিযাজনর্ র্থা 
ডিে ফনটার এর্ র্ডে ওর র্ানে োোনব। তারের র্রমিকে র্নর ধরনিার সনে হাত 
ঝাোঁর্াে। 
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. 
  
ে়িাইনযর ধোে মযিানের ডিনর্ ধেনত ধেনত ডিে বেে ও ডেনবকা  বনট ডর্ন্তু ষাোঁন়ির 
সনে ে়িাইনয খুব মজবুত, অ্সম্ভব সাহসও আনে ধোর্টার। োর সাহস বনেই আনে 
তার অ্নের্ ধিাষ ক্ষমা র্রা োয। আজ ডবনর্নে আেডে ওর আসে ধচহারা ধিখনবে। 
বের খানেনর্র মন যই ও িিা হনয োনব। তনব ধমনযনির ব়ি উৎোত ওর জীবনে। 
িুনটা ে়িাইনয মজবুডত ধিখানত ডেনয মােুষ সা ারণতাঃ ধহনর োয। 
  
ধর্ি ডিনের র্থা মে ডিনয শুেডেে ো। ধস শু ু জুযাোর র্থা িাবডেে। জুযাো 
সর্ানে ধহানটে ধথনর্ ধবডরনয ধেনে। ও বনেনে ষাোঁন়ির ে়িাই ওর র্ানে ক্লাডন্তর্র 
এর্নঘনয োনে। এো়িা বাড়িটানর্ও ডের্োর্ র্রনত হনব। ে়িাই ধশষ হনে ধর্িনর্ 
ধসাজােতুে বাড়িনত ধেনত বনেনে, ওখানেই ধস ধর্নির জেয অ্নেক্ষা র্রনব। 
  
ডিযাজ এর্ ডবশাোর্ার ষাোঁন়ির সনে েুজনে। ষাোঁ়িটা অ্তযন্ত শডক্তশােী, দ্রুতেডত আর 
সাহসী। ডিে বেডেে আজর্াে িানো ষাোঁ়ি োওযাই োয ো। োরা ষাোঁ়ি প্রজন্ম র্রায ও 
োনে তারা ধতমে িাে ষাোঁ়ি োোয ো আজর্াে। এখে ধে সব ষাোঁ়ি আনস, তারা ধোট, 
ফুডতকবাজ ডর্ন্তু ধতমে সাহসী েয। 
  
ষাোঁন়ির ে়িাইনযর র্োনর্ৌশে ধর্ি ডর্েুই ধবানঝ ো। তনব এটুরু্ বুনঝনে এর্ অ্েেয 
অ্সা ারণ ধোদ্ধা আর প্রডতেনক্ষ এর্ বেবাে চমৎর্ার এর্টা ষাোঁন়ির এ ে়িাই িী়িা 
ডহনসনব অ্েেযসা ারণ। ধস তার সমে তেেুণয প্রনযাে র্নর ডতেনশা েডব তুনেনে। 
ডিেও ডের্ িক্ষ বদুর্বানজর মতে এর্টার ের এর্টা র্যানমরা ওনর্ েুডেনয োডেে। 
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ষাোঁ়িডটনর্ হতযার িৃশয বহুডিে ধর্নির সৃ্মডতনত আোঁর্া থার্নব। তখডে ধবাঝা ধেনে ডর্ 
োশডবর্ শডক্ত  নর ওই ডিযাজ। ধেশীবহুে বার সবটুরু্ শডক্ত ডিনয ও ধতাযােটা েুডর্নয 
ডিে ষাোঁন়ির শরীনর। আমূে ডবন  ধেনে তনবাযােটা। ষাোঁন়ির শরীর বাডেনত েড়িনয 
ে়িবার আনেই মৃতুয ঘনট ধেনে ষাোঁ়িটার। 
  
এরের ডিযাজ উদ্ধত িেীনত রাজার মতে মানের চাডরডিনর্ হাোঁটে আর িশকর্নির 
উিাস ধ্বডে শুনে মাথা ো়িে। 
  
ডিে আনেই এর্টা ফনটাগ্রাডফর ধিার্ানের সনে র্থা বনে ধরনখডেে। ধসাজা ওরা চনে 
ধেে ধসখানে। 
  
িু ঘন্টা বানি িার্করুম ধথনর্ ধবডরনয এে ধর্ি, হানত এর্ ধোো ডিনজ ডপ্রন্ট। 
  
ডিে আর ধিার্ানের মাডের্ বীযার ধখনত ধখনত র্থা বেডেে। ধর্িনর্ ধিনখ ওরা উনে 
িাোঁ়িাে। 
  
এগুনো চেনব, ডের্ আনে। ধর্ি র্াউন্টানরর উের ডপ্রন্টগুনো সাডজনয রাখনত রাখনত 
বেে। 
  
ধিার্ানের ধটনর্া মাডের্টার ষাোঁন়ির ে়িাই ধবজায অ্েেদ। ডর্ন্তু ডপ্রন্টগুনো ধিখনত ও 
ডশস ডিনয ডেোস টােে। হযাোঁ, আডম েডবনত পষ্ট ধিখনত োরডে ষাোঁন়ির ে়িাইনযর 
আসে ধচহারা। 
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এবার উনদ্বনের সনে ডিে বেে, ডিযাজ খুশী হনবো ডসের! 
  
ওর িাবায ডর্ আনস োয? ধর্ি ডপ্রন্টগুনো তুনে এর্টা ব়ি খানম িরে। চে, বাড়ি 
োই। 
  
োড়িনত স্টাটক ডিনয ডিে বেে, ডিযাজ ধোর্টা সাংঘাডতর্। তার ওের  েী, জেডপ্রয। 
েডব ধিনখ ও ধমানটই খুশী হনবো। আমার ধর্মে মনে হনে েডবনত ওর ষাোঁ়ি মারার 
বযাোরটা অ্সম্ভব অ্ডর্ডঞ্চৎর্র মনে হনে। .. 
  
ডজডেসটা অ্ডর্ডঞ্চৎর্রই, ধর্ি খুশী হনয বেে। 
  
ডর্ন্তু ডিযাজ আেোনর্ ডবেনি ধফেনত োনর। 
  
ধর্ আমানর্ ডবেনি ধফেনব এসব েডি িাবতাম তাহনে আজ ডটনর্ থার্নত োরতাম 
ো। 
  
জাডে ডসের, জাডে, তবুও আেোনর্ সাব াে ো র্নর োরডে ো। 
  
  েযবাি। েনর ধিখা োনব ডর্ হয। 
  
 ডিে ওর িারী র্া টা ঝাোঁর্াে। তার মুনখ অ্স্বডে আর হতাশা। 
  
 বুনঝডে ডসের, ডিযানজর মতেই আেোর সাহস। 
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ধবশ, এবার চুে র্র আর তা়িাতাড়ি োড়ি চাোও। 
  
 বাড়িটা ধিনখ খুবই অ্বার্ আর খুশী হে ধর্ি। 
  
এর্টা ব়ি হে, িুনটা ধশাবার ঘর, িুনটা বাথরুম, এর্টা রান্নাঘর এর্টা এতব়ি েযারাজ 
আনে ধে তানত িুনটা োড়ি রাখা োয। বাোনে ফুে ফুনট আনো হনয আনে, এর্টা ধোট 
ধফাযারা আনে আর র্নযর্টা সুদর োে। বাড়ির ফাডেকচারও আ ুডের্ ধসৌডখে। জুযাোর 
প্রতযাশািীপ্ত উজ্জ্বে ধচানখর ডিনর্ তাডর্নয ধর্ি অ্ডিিূত হনয বেে, তুডম জানো িাডেকং 
বাড়িটা আমার ডর্ েেদ হনযনে। ধতামার জেয আডম এই প্রথম ডেনজর বাড়ি বেনত ো 
ধবাঝায তাই ধেোম। 
  
জুযাো ধর্িনর্ জড়িনয  রে। এটা আমার আর ধতামার বাড়ি। আর ধর্ি আমানির 
মন য আসনব ো। 
  
ধসই রানত জুযাোর অ্নের্ েী়িাডেড়িনতও ধর্ি ওনর্ রাোঁ নত ডিে ো। িুজনে 
র্াোর্াডে এর্টা ধরসু্টনরন্ট ধথনর্ ধখনয এে। তারের জুযাোনর্ ডিযানজর েডবগুনো 
ধিখাে। জুযাো প্রথনম ডর্েুই বনেডে। ডিযাজ ক্লযানোনর্ার ওের চাোঁচানে এই েডবটা 
ধিনখ ওর ডোঃোস বে হনয ধেে ডবস্মনয। অ্েযসব েডব সডরনয এই েডবটার ডিযানজর 
ডেষু্ঠর অ্ডিবযডক্ত ধস মে ডিনয ধিখনত োেে। 
  
ডিযাজনর্ সডতযই এরর্ম ধিখনত? 
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মুনখাশটা খনসো ে়িা অ্বড  অ্নেক্ষা র্রনত হনযডেে। হযাোঁ, এ হনে ধেনরা ডিযাজ। 
ডেষু্ঠর, ডেনবকা  এই হনে ওর আসে ধচহারা। 
  
জুযাোর র্ানো ধচানখ অ্স্বডে ফুনট উেে। ধতামানর্ ডিনয বাবা আমার ধর্াে েডব 
ধতাোর ো। তারের ধহনস বেে, ো এমডে োট্টা র্রডে। তনব ডিযাজ এই েডব ধিনখ 
খুশী হনব ো। চে, আমরা শুনত োই। েতুে বাড়িনত এই আমানির প্রথম রাত। 
  
তুডম ে়িাইনযর েডব ধিখনে ো? 
  
জাডে তুডম ধে েডবই ধতাে, অ্সা ারণ হয। চে শুনত োই। োডর্ ধেনত চাও ো? 
জুযাোর হাডসনত আমন্ত্রণ ফুনট উেে। 
  
েরডিে সর্ানে র্ডফ ধখনত ধখনত ধর্ি ডজনজ্ঞস র্রে জুযাো োড়ি চাোনত োনর 
ডর্ো? 
  
ডেশ্চয। ধর্ে? 
  
এখানে ধতামার এর্টা োড়ি িরর্ার হনব। আডম ধখাোঁজ ডেডে এর্টা িাে ধসনর্ি হযাি 
োড়ির। 
  
উিানস আেনদ জুযাো ধেনচ উেে। 
  
বরাবর এর্টা োড়ির সা  ডেে আমার। 
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ডর্ন্তু এত টার্া আনে ডর্ আমানির। এই বাড়ি… 
  
–ও ডেনয তুডম ধিব ো। এখে আডম ধবনরাডে। চারনটর মন য ডফনর আসব। েডি 
িরর্ার হয ওেনসািার ফনটার ধিার্ানে ধখাোঁজ র্র, আডম ধসখানেই থার্ব। েডবগুনো 
এেোজক র্রনত হনব। আজ রানতর ধেনেই ওগুনো োোনত হনব। আডম ো আসা 
অ্ডে…। 
  
ডেশ্চয। আডম বাড়ির র্াজ র্রব। আজ রানত এমে চমৎর্ার ডিোর রাোঁ ব ধে তুডম 
আমানর্ বাহবা ধিনবই। 
  
ধর্ি মাডেবযাে খুনে োোঁচনশা ধেনসার ধোনটর তা়িা ধটডবনে রাখে। 
  
আনরা িরর্ার হনে ধবাে। এ ধতামারই টার্া জুযাো, ো খুশী র্নরা। এর্টা ধোষার্ 
ডর্নে ডেও ইনে হনে। আমার ো আনে আমরা িাে র্নর ধেব। 
  
ধর্ি েুনট ধবডরনয ধেে। ডিে েডন্টযার্ ডেনয বাইনর অ্নেক্ষা র্রনে। এত সুখ ধর্ি 
জীবনে আর োয ডে। মনে হনে তার ো ডর্েু আনে সব ডবডেনয ডিনে তার ধপ্রম সাথকর্ 
হয। 
  
োড়িনত ধর্ি ডিেনর্ বেে, ধতামার সাহােয চাই ডিে। 
  
 প্রথনম চাই এর্টা োড়ি। থািারবানিকর বাজার ির ডর্ এখে? 
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 ডিে সমীহ র্রার িেীনত বেে, ধস বযবিা হনয োনব ডসের। আমার বেুর োড়ির 
বযবসা আনে। 
  
ডবনর্ে ডতেনটর মন য চাই ডর্ন্তু। 
  
ডেশ্চয ধেনয োনবে। 
  
ধবশ আনরর্টা র্থা ধশাে। আডম এর্টা হীনরর ধিসনেট ডর্েনত চাই। 
  
িীনের ধচাখ ব়ি ব়ি হনয ধেে। প্রায এর্টা টযাডক্সনর্ ধমনর বসে। 
  
 ডিে এবার ধটার্ ডেনে বেে হীনর? হীনর ডর্েনত ধে অ্নের্ টার্া োনে ডসের 
  
টার্ার র্থা রাখ। হীনরর বযবিা র্রনত োরনব ধতা? 
  
এ শহনর টার্া ধফেনে র্ীনসর ো বযবিা র্রা োয। আমার এর্ডট বেু হীনরর 
ধখাোঁজখবর রানখ। আডম বযবিা র্নর ধিব। 
  
ফনটার ধিার্ানের সামনে োড়ি রাখে ডিে। 
  
োড়ি আর ধিসনেট ডেনয ডতেনটর সময এখানে চনে এস। 
  
ডেশ্চয ডসের। ডিে টুডে তুনে সম্মাে জাোে। 
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তুডম খুব িানো অ্যানিােনফা। 
  
ডিে বেে, মািাম খুবই রূেসী। ডর্ন্তু আডম হোম সা ারণ সািামাটা ধোর্। আেোর 
র্ানজ োেনত োরডে বনে আডম খুবই খুশী। ডর্ন্তু ডর্ জানেে, ধসাোও বযবহার র্রনত 
র্রনত ক্ষনয োয। 
  
ধর্ি ধহনস ধিার্ানে েুর্ে। টমাস ওেনমািা ওর জেয অ্নেক্ষা র্রডেে। আ়িাইনটর 
মন য ডপ্রন্ট ধশষ র্নর সযাম ওযাডনর্ োোবার জেয ধফানটাগুনো েযানর্নট িনর ধফেে 
ধর্ি। ধেনরা ডিযানজর জেয ধে েডবগুনো ডিযাজনর্ িাে ধিডখনযনে ধসইগুনো ধবনে 
ধবনে আোিা এর্টা েযানর্নট িরে। ওেনমািা বেে ওর সহর্ারী এর্টা ধেনেনর্ 
ডিনয ধহানটে ডি ধটনরানত েডবগুনো োডেনয ধিনব। 
  
িীনের জেয অ্নেক্ষা র্রনত র্রনত ধর্ি সর্ানের র্ােজটা তুনে ডেে। 
  
র্ােনজর প্রথম োতায এর্টা েডব। তার েীনচ ধেখা, ডবখযাত জাহাজ স্বত্বাড র্ারী 
মযােুনযে বযানরিা েতর্াে সর্ানে মারা ডেনযনেে। সম্প্রডত হাটক অ্যাটানর্র ের 
অ্যার্ােুেনর্ায এর্ডট সম্ভ্রান্ত ধহানটনে ডসের বযানরিা  ীনর  ীনর আনরােযোি 
র্রডেনেে। ডতডে…। 
  
ধর্নির হাত ধথনর্ খবনরর র্ােজটা েন়ি ধেে মাডটনত। সমে শরীরটা ধেে ওর োণ্ডা 
হনয ধেে। েডি ধর্ি বযানরিার র্াে ধথনর্ জুযাোনর্ ো ধর্ন়ি ডেনত ডসের বযানরিা 
ডেশ্চয ধবোঁনচ থার্নতে। ধর্িই ওোঁর মৃতুযর জেয িাযী। ধর্ি তা়িাতাড়ি ধফাে র্রে 
জুযাোনর্। 
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র্ােজ ধিনখে আজনর্র? ধর্ি প্রশ্ন র্রে। 
  
ধসাো, র্ােজ ধিখার সময ধর্াথায আমার। ধর্ে? 
  
র্াে সর্ানে ডসের বযানরিা হাটক অ্যাটার্ হনয মারা ডেনযনেে। 
  
এর্টু ধথনম জুযাো বেে, মারা ধেনে? িাোঁ়িাও উনোনে ডর্ ধেে েু়িনে। তুডম… 
  
 ধর্ি চীৎর্ার র্নর বেে, শুেে, উডে মারা ধেনেে। আমরাই ওনর্ ধমনরডে। 
  
ডর্ন্তু িাডেকং ওর বনযস হনযডেে, অ্সুনখ িুেডেে। আমরা ধর্াথায ওনর্ মারোম। তুডম 
ধেে বড্ড ডবচডেত হনয েন়িে? 
  
ধতামার ডর্েু হনে ো, জুযাো? 
  
আমার খারাে োেনে ডের্ই, ডর্ন্তু….। 
  
ওর সনে আমানির এরর্ম র্রা ডের্ হয ডে জুযাো। 
  
জুযাো সংনক্ষনে বেে, এর্ডিে ো এর্ডিে ওনর্ মরনতই হত। এই ডেনয মে খারাে 
র্র ো। আডম োই েইনে এমে চমৎর্ার ডিোরটা েষ্ট হনব। 
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ধর্ি ডবমষক হনয ে়িে। িাবনে আমারও ধতা ডের্ এরর্মই মৃতুয ঘটনত োনর। র্াে, 
েরশু অ্থবা এর্বের বানি জুযাোর জীবনে েডি অ্েয ধর্াে েুরুনষর আডবিকাব ঘনট! 
জুযাো আমানর্ েুোঁন়ি ধফনে ধসই েুরুনষর জীবনে প্রনবশ র্রনব। সনে সনে এর্টা 
োসনরা র্ারী িয ধর্িনর্ এর্িম অ্বশ র্নর ডিে। ো ো ধস জুযাোনর্ ো়িা বাোঁচনত 
োরনব ো। ধর্নির িােবাসা ধেমে উন্মও জুযাোরও তাই। তাহনে এখে তানির ডবনয 
র্নর ধফেনত বা া ধর্াথায? 
  
চারনটর এর্টু েনর ধর্ি এর্টা ঝর্মনর্ োে থািারবািক চাডেনয বাড়ি এে। 
  
েটার এর্টু েনর ওরা বাোনের ধিােোয োশাোডশ বনসডেে। জুযাো ধেরর্ম িক্ষতার 
সনে োড়ি চাডেনযনে তা ধিনখ ধর্ি অ্বার্ হনয ধেনে। োড়ি আর হীনরর ধিসনেট 
ধিনখ জুযাো এত খুশী হনযনে ধে আেনদ ধর্োঁনি ধফনেনে। আর ধর্িনর্ েুরিার 
ডিনযনে অ্নের্। 
  
িশটার সময ধমানমর আনোয ডিোর ধখনত বনসডেে ধর্ি আর জুযাো। জুযাো হাসনত 
হাসনত র্াোঁিনত র্াোঁিনত র্খে ধে ধমডক্সর্ােনির উৎসনব ো ো রান্না হয তা র্নর 
ধফনেনে। 
  
খাওযা ধশষ হনে জুযাো উৎসুর্ ধচানখ ধর্নির ডিনর্ তাডর্নয ডজনজ্ঞস র্রে, ধর্মে 
ধরন ডে বে ধতা? ধতামার িাে ধেনেনে। ধমানমর আনোয ওর হীনরর ধিসনেট ঝর্মর্ 
র্রডেে। 
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ধর্ি মুগ্ধ ডবস্মনয বেে, জুযাো তুডম ো র্র তা সুদর হনত বা য। তুডম ধসৌদনেকর 
প্রডতমা। 
  
জুযাো আেনদ োডফনয বেে, চে আমরা এখে ডেরাডমি অ্ফ ডি মুনে োব। এমে 
চাোঁনির আনোয ডেরাডমি ধিখাটা এর্টা চমৎর্ার অ্ডিজ্ঞতা। 
  
খুব ধজানর োড়ি চাডেনয ওরা আ ঘণ্টার মন য সাে জুযাে ডটওডটহুযার্ানে চনে এে। ধস 
এর্ মহাে িৃশয। রু্ড়ি মাইে জুন়ি প্রত্নতাডের্ ধ্বংসাবনশষ েড়িনয আনে। 
  
ধমডক্সনর্া উেতযর্ার প্রাচীেতম র্ীডতক ডেরাডমি অ্ফ ডি মুনের োনযর র্ানে এর্ডট 
েতজােু িীনোনর্র মূডতক আনে। ধোনর্ বনে ওটা জেনিবীর মূডতক। তারই োনশ িাোঁড়িনয 
ধর্ি জুযাোনর্ ডবনযর প্রোব ডিে। এই র্থা বোর জেয এমে ধরামাডন্টর্ আর োটর্ীয 
েডরনবশ আর হয ো। ধর্ি জানে এে তার জীবনের এর্টা গুরুত্বেূণক মুহূতক, তার 
সমে িডবষযনতর সুখ ডেিকর র্রনে জুযাোর এর্টা হযাোঁ বোর উের। ধস িুরুিুরু বনক্ষ 
জুযাোর উত্তনরর জেয অ্নেক্ষা র্রনত োেে। জুযাো ধর্ন়ির হাত  নর বেে, তুডম 
ধতামার মে িাে র্নর বুনঝ এর্থা আমায বেনো ধতা? আমানর্ ধর্ি ধর্ােডিে িী 
হনত বনে ডে। আডমও ধতা তাই চাই। তুডম ডর্ সডতযই তাই চাও? তুডম েডি আমানর্ ো 
ডবনয র্র আডম তবুও ধতামানর্ িােবাসবই। তুডম ধতামার মে ডের্ জাে? 
  
ধর্ি ডবনয র্রনতই চায, ধস ডশশুর মতে ডবনযর েডবত্রতানত ডবোস র্নর। ধস মনে 
র্নর এর্মাত্র ডবনয হনেই জুযাোর সানথ তার িীঘকিাযী সম্পর্ক হওযা সম্ভব। ডবনয হনে 
জুযাো ডর্েুনতই তানর্ ধেন়ি চনে োনব ো। 
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ওই সপ্তানহর ধশনষই ওরা ডবনযর ডিে ডের্ র্নর ধফেে। ধর্ি ডেনজনর্ খুব ডেডশ্চত 
হাের্া অ্েুিব র্রে। ওরা ধর্ি আর বযানরর র্থা উনিখ র্নর ডে। ডর্ন্তু বযানরর র্থা 
মনে ে়িনতই ধর্নির খুব অ্স্বডে হনযনে। জুযাো ডবনযনত ধর্াে আ়িম্বর চায ো। শু ু 
ধর্াজুডমনে ম ুচডন্দ্রমা োেে র্রনত চায। জুযাো বেে ওর ডিনর্র সাক্ষী হনব এর্ডট 
ধমনয। ধর্ি অ্যানিােনফা ডিেনর্ ওর সাক্ষী হনত অ্েুনরা  র্রে। ধমাটা ধমডক্সর্ােডট 
ধতা এ সম্মানে অ্ডিিূত হনয ে়িে। ধর্নির সুখশাডন্ত র্ামো র্রনত র্রনত ও ধর্োঁনিই 
ধফেে। 
  
ধর্নির সুনখর ধেে ধশষ ধেই। জুযাো শু ু িাে রাোঁ নতই জানে ো ধস অ্তযন্ত 
ডেেুণিানব সংসার চাোনত োনর এর্ডিনেই ধর্ি তা বুনঝ ধেে। 
  
েরডিে সর্ানেই ডবনয। ওরা ম ুচডন্দ্রমানত োওযার জেয ধোেোে র্রডেে। এমে সময 
ডেউইযর্ক ধথনর্ ওযানডর ধটডেনফাে এে। 
  
সবাই ষাোঁন়ির ে়িাইনযর েডব ধিনখ এনর্বানর অ্ডিিূত। বেনত ডদ্ব া ধেই িযাে এ োবৎ 
েত েডব তুনেে, এ এনর্বানর সবার ধসরা। এখে ডর্ র্রে? ডফনর আসে? তাহনে 
র্ানজর বযবিা র্নর রাখব। 
  
র্াে সর্ানে আডম ডবনয র্রডে, ধর্ি িাবে সযাম ওযানডকর মুখটা েডি ও এর্বার 
ধিখনত োরত। 
  
আনর আনর, ওযাড ধচোঁডচনয উেে। আমার ডবোসই হনে ো। ো তুডম োট্টা র্রে। 
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ধর্ি ওনর্ িােিানব বুডঝনয বেে ধস সডতযই ডবনয র্রনে। 
  
োর্ শুনে আমার এর্টু র্ষ্ট হনে। তনব ধতামায অ্ডিেদে জাোডে। ডর্ র্রে তা 
ধজনে বুনঝ এনোে ধতা? 
  
ওনির ম ুচডন্দ্রমা ধতমে জমেো। আসনে আনমডরর্াে টুডরস্টরা জুযাোর ডিনর্ এনতা 
মেনোে ডিডেে ধে ধর্ি রীডতমনতা শডেত হনয উেে। জুযাো খুব ধর্ৌতুর্ অ্েুিব 
র্রডেে ডর্ন্তু ধর্নির ডবরডক্ত বা়িডেে। োচ–ঘনরও ধর্ি জুযাোনর্ র্ানে োডেে ো। 
সমানে ধর্ি ো ধর্ি জুযাোনর্ োনচর সেী হনত অ্েুনরা  র্রডেে। ধশষনমষ এমে 
অ্বিা হে ধে ধর্ি বেে ডিনের ধবশীর িাে সমযটা ওরা বযাের্ডেনত োউঞ্জ ধচযানর 
শুনয র্াটানব। তানত আবার জুযাোর আেডত্ত। অ্বনশনষ িশডিে ো ধেনতই ওরা 
ম ুচডন্দ্রমা বাি ডিনয ধমডক্সনর্ায ডফনর আসনব ডের্ র্রে। 
  
ধর্ি ধিখে ডবনয ডজডেসটা েডিও খুব চমৎর্ার ডর্ন্তু ও আর আনের মতে স্বা ীে ধেই। 
আনে ও রাোয রাোয ওর ফনটাগ্রাডফর জেয েতুে ডবষয খুোঁনজ ধব়িাত। ধর্াে 
ডচত্তার্ষকর্ মুখ, েতুে িৃডষ্টনর্াণ, ধর্াে আনোর ধখো। ডর্ন্তু জুযাো ওর সনে থানর্ বনে 
ও ডর্েুনত মেনোে ডিনত োনর ো। জুযাো হাোঁটনত িােবানস ো। ও ওর থািারবািক 
ো়িনতই চায ো। ধর্ি ওনর্ েতই ধবাঝার্ ধে ঘণ্টায আডশ মাইে ধবনে োড়ি ধোটানে 
ওর িডবষযনত েতুে েতুে েডব ধতাো খুবই র্ডেে হনব, জুযাো তার র্থায র্ণকোত 
র্নর ো। তাই ডফনর আসবার োোঁচডিে বানি ধর্ি ডির র্রে ধস এবার েতুে র্ানজ 
হাত ধিনব। সযাম ওযাডনর্ ধফাে র্রে ধর্ি। 
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ধফাে  নরই ও ার ধথনর্ ধচোঁডচনয উেে সযাম, ডর্ িাযা! ধতামার ধফানের জেযই বনস 
আডে। ধর্মে র্াটে হডেমুে। 
  
ধর্ি বেে, িােই ধর্নটনে। 
  
 এখেও ডর্ ধেশার মন যই আনে। 
  
 ধর্নির এসব তামাসা িাে োেে ো। ও বেে, ধর্াে র্ানজর র্থা আনে? আডম 
ততরী। 
  
এর্টা র্াজ আনে তুডম র্রনত োর। ডবনশষ টার্ােযসা ধিনব ো। ডতেনশা িোর আর 
অ্েযােয খরচাোডত, তনব ধতামার টার্ােযসার ো হাে, ডতেনশা িোর ধতামার র্ানজই 
োেনব। 
  
এ র্থার মানে ডর্? 
  
তুডম আমায িাবোয ধফনেনে িযাে। ধতামার বযাে মযানেজার আমার র্ানে এনসডেে। 
ধতামার অ্যার্াউনন্ট চার হাজার িোর ঘাটডত েন়িনে। আডম বেোম ডর্েু বি ডবিী 
র্রনত, ডর্ন্তু ধতামার জেয আর ডর্েু ধেই। 
  
ধর্ি উডদ্বে হে। ও টার্ােযসার বযাোনর বরাবরই অ্সাব াে। এডেনয বযাে 
মযানেজানরর সনে ওর ডখডটডমডট ধেনেই থার্ত। ধশনষ ওযাডই বনে র্নয তার 
অ্যার্াউন্ট ধিখানশাোর িার ধেয। 
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ওযাড বনেডেে সবনচনয িাে হয েডি ধর্ি র্নযর্টা বি ডর্নে রাখনত োনর আর 
অ্যার্াউনন্ট খরচ খরচার জেয এর্ হাজার িোর রানখ। হাজার িোর ফুডরনয ধেনে ও 
এর্টা বি ধবচনত োনর। আবার েডব ধবনচ আর এর্টা বি ডর্েনত োনর। তাো়িা 
টার্ায টার্া আসনব। ধর্ি রাজী হনযডেে! 
  
ওযাড বেে, এর্ মাস আনেও ধতামার চডিশ হাজার বি ডেে। এরমন যই সব ধবনচ 
ধখনযনো? 
  
ধর্ি ঘে ঘে মাথায আেুে চাোনত োেে। অ্নের্ডিে  নর ওর এর্টা অ্িযাস ধচনর্র 
ধেেনে ডেনখ ধিওযা, অ্যার্াউনন্ট টার্া ো থার্নে, বি ডবিী র্রুে। ধর্ জানে ওর 
অ্জস্র বি আনে, তাই অ্ত ডহনসব রাখত ো। এর্টু িনয িনয ইিােীং ও ো খরচা 
র্নরনে তার এর্টা ধমাটামুডট ডহনসব র্রে। থািারবািক োড়িটা ডর্নেনে। হীনরর 
ধিসনেট ডর্নেনে। বাড়ির এর্মানসর িা়িা আোম ডিনযনে। জুযাোনর্ ডসনল্কর ধস্টাে 
ডর্নে ডিনযনে। িশ ডিে  নর ধর্াজুনমনের সবনচনয ডবোসবহুে ধহানটনে ম ুচডন্দ্রমা 
োেে র্নরনে। তবুও চডিশ হাজার িোর খরচ হনয ধেে? 
  
ধফাে  নর আে ো ধেন়ি ডিনযে? ওযাি অ্ ীর িানব ডজনজ্ঞস র্রে। 
  
এর্ডমডেট চুে র্র। আডম িাবনত ধচষ্টা র্রডে। 
  
সডতযই ধতা ো খরচ র্নরনে তাত চডিশ হাজার িোর হযই। খুব  াক্কা ধখে ধর্ি, ধস 
ঘামনত শুরু র্রে। 
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সযাম, ওরা ডর্ ষাোঁন়ির ে়িাইনযর েডবগুনোর টার্া ডিনযনে? ডতেহাজার িোর ধিবার 
র্থা ডেে… 
  
ডিনযনে এবং তুডম িশডিে আনেই তা খরচা র্নর ধফনেে। ডর্ হনে বে ধতা, ঈেনরর 
ধিাহাই ডর্ হনে আমায বেনব। 
  
তুডম বেনে ো চার হাজার ঘাটডত েন়িনে? 
  
হা। এখে ধশাে…। 
  
এর্ ডমডেট  র… 
  
ধর্ি র্ােনজ ডহনসব র্রনত শুরু র্রে। ধর্াজুনমনে ও োড়ি আর ধমাটরনবাট িা়িা 
র্নরডেে। জনের েীনচ সাোঁতার ধিবার জেয স্বেনদ িুবুরীর ধোষার্ িা়িা র্রা চেত, 
ডর্ন্তু ধর্ি তা ডর্নেনে। তা ো়িা জুযাো এর্টা রুনোর ডট–ধসট ধচনযডেে তাও ডর্নে 
ডিনযনে ধর্ি। ইস জুযাোনর্ ডেরে র্রা উডচত ডেে ধর্নির। রুনোর ডট–ধসট ও ডর্ 
বযবহার র্রনব? 
  
ধর্ি বেে, সযাম, তুডম ডর্েু স্টর্ ডবিী র্র। বযানের ওিার রাফট ধমটানত, আমার 
খরচ চাোনত এখে হাজার িনশর্ িোর বযানে থার্া িরর্ার। র্রনব ধতা? 
  
আনর বাজার খুব মদা ধে। এখে ধবচার সময েয, ধর্োর সময। 
  
 ো হয ধবচ। আমার িশ হাজার িোর চাই। 
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 ধবশ। ধতামার ডর্ স্টর্ আনে ধিখব, ো োডর র্রব। 
  
ধর্নির মেটা এর্টু হাের্া হে। 
  
এখে র্ানজর র্থা ধশাে। ধবাস্টনের আডর্কওেডজর্যাে ডমউডজযাম ধমডক্সনর্ার ডচনফে–
ইনজা আর উক্সমনের ধ্বংসেূনের এর্নসট েতুে ফনটা চায। আডম আমার েুরনো 
েডবগুনোর র্ডে আর প্রনযাজেীয তথয োডেনয ধিব। ওরা ধতামার হানত ধিাো েডব 
চায। ডর্ বে? 
  
এই ধতা যুর্াতাে ধথনর্ ডফরোম। 
  
ধসটা ডর্ আমার ধিাষ। তুডম ধতা আমায জাোওডে তুডম ধর্াথায োে? 
  
ডতেনশা িোর আর খরচখরচা ধিনব? 
  
 হযাোঁ। ডর্ন্তু িুজনের োওযা আসার খরচা ডিনত োরব ো। েডি বউনর্ ডেনয ধেনত হয 
ওর িা়িা ধতামানর্ ডিনত হনব। র্াজটার এর্ সপ্তাহ মনতা সময োেনব। 
  
এর্ সপ্তানহর র্াজ র্নর ডতেনশা িোর। ধোিায োর্ ওরা। 
  
 িযাে, অ্েডরণনতর মত র্থা ধবাে ো। এ টার্াটা ধতামার িরর্ার। 
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ওযাি ওনর্ এিানব ধর্ােডিেও র্থা বনেডে। এর্টু ইতেতাঃ র্নর ধর্ি বেে, ডের্ 
আনে। েডব ডিনেই টার্া সনে সনে োব ধতা? 
  
ডেশ্চয। আো, ধফাে রাখডে এখে। ধর্ি রান্নাঘনর ডেনয ধিখে জুযাো রান্নাবান্নায বযে। 
  
 বেে, ওযানির সনে র্থা বেডেোম। এর্টা র্াজ ডের্ হনযনে। ধমডরিায ডফনর ধেনত 
হনব। 
  
 জুযাো ভ্রূ ধর্াোঁচর্াে। 
  
 র্াজটা ডর্ র্রনতই হনব? 
  
 আনর র্াজ ধতা, হাজার হনেও। 
  
 র্খে? 
  
 এই সপ্তানহর ধশষানশডষ। 
  
 ডের্ আনে। আমানির ডফরনত ধিডর হনব ো ধতা? 
  
ো মানে আডম এর্াই োডে। র্াজটা জডটে, ঝানমোর বযাোর। আমানর্ মে ডিনত হনব 
িানো র্নর। 
  
জুযাো অ্বার্ হনয বেে, তার মানে তুডম আমায ডেনয ধেনত চাও ো? । 
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ো তা েয। আমার র্ানজর  রণটা এরর্ম। এর্ সপ্তাহ আডম থার্ব ো, তুডম ডর্ র্রনব 
িাডেকং? 
  
আডম ধতামার সনে ধেনেই িানো হত। ডিনের ধবোয তুডম ো হয র্াজ র্রনত রানতর 
ধবো ধতা আমরা এর্সনে থার্নত োরতাম। 
  
ধর্ি এর্টু ইতেতাঃ র্নর বেে, ওরা আমার এর্ার খরচ ডিনে। 
  
 জুযাোর র্ানো ধচাখ হোৎ সডদগ্ধ হনয উেে। 
  
ডর্ন্তু তুডম ধতা বনেডেনে আমানির অ্নের্ টার্া আনে। 
  
আনে। তা বনেই ডর্ েড়িনয ডেডটনয খরচ র্রনত হনব োডর্। আমার এখে এর্টু 
টাোটাডে োনে, তনব িুমানসর মন যই আডম রযযােডট োব। তখে সব ডের্ হনয োনব। 
  
আডম ধতামার খুব খরচ র্ডরনয ডিডে ো? 
  
ধিখ তুডম ঘর সামোও, আডম টার্ােযসার বযাোর ধিখনবা। িু মাস বানি আমরা আবার 
ধব়িানত োব। 
  
আবার ধটডেনফাে ধবনজ উেে। ধর্ি েুনট ডেনয ধফাে  রে, ধতামার স্টনর্র ডহনসব 
ধিখোম। এখে ধবচনে ডতডরশ োনসকন্ট েস ডিে তুডম? 
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চুনোয োর্। বযােনর্ বো োর্ ধোে ডিনত। 
  
আনর তুডম ডর্ খবনরর র্ােনজ ে়ি ো। ধোনের বযাোনর এখে িারুণ র়্িার্ড়ি চেনে। 
ধোে োনব ো। 
  
ধর্নির অ্সম্ভব ডবরডক্ত ধবা  হে। এমডেনতই টার্ার জেয মাথা ঘামানত ওর ডচরর্াে 
খারাে 
  
ধবশ। ডেনজনির মন য ডতডরশ োনসকন্ট ধোর্সানে ডর্ এনস োয বে? ডবিী র্নর িাও 
তুডম। আমার টার্ার িরর্ার। 
  
অ্ত টার্ার ডর্ িরর্ার ধতামার। ওিাররাফনটর টার্াটা ডমডটনয িাও আর বযানে িু 
হাজার িোর ধরনখ চাোও ো েতডিে ো রযযােডট োও? 
  
িাও এ োই স্টর্ ডবিী র্নর। আডম অ্ত ধটনেটুনে চাোনত োরডে ো। ধর্ি ধফাে 
ধেন়ি ডিে। 
  
এখে টার্ার টাে েন়িনে বনে ধর্ি খরনচর বযাোনর খুব খুোঁতখুোঁনত হনয উেে। 
থািারবানিকর জেয ধেনট্রাে, ধরডেজানরটর ধমরামডত, এর্ িজে ধহাযাইট হসক হুইডির 
ডবে, সব জমা ে়িনে। ধবেনরাযা িানব এর্ ডশডশ জয এনসন্স ডর্নেডেে? এখে 
আফনশাষ হনে। ওেনমানিা ডবে োডেনযনে ওর িার্করুম িা়িা র্রার জেয। জুযাোর 
চার ধজা়িা জুনতার ডবে। জীবনে এই প্রথম ডহনসব র্রনত ডেনয মাথা খারাে হনয 
োডেে ধর্নির। টার্া এত দ্রুত ফুডরনয োনে ও রীডতমনতা িয ধেনয োডেে। 
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জুযাো োড়ি চাডেনয ধর্িনর্ ধমডরিা োবার ধেনে তুনে ডিে। ধর্নির ডবষণ্ণতার ধোোঁযাচ 
তারও ধেনেনে। প্রায র্থা ো বনেই এরা সারা েথটা এনসনে। এযারনোনটকর র্ানে 
আসনত ধর্ি বেে, আডম ো থার্নে তুডম ডর্ র্রনব িাডেকং। 
  
ো হয র্নর সময র্াটাব। ধতামার সনে ধেনেই িাে র্রতাম। আমার খুব মে খারাে 
োেনব। 
  
ধর্ি বেে, ধরাজ সেযায ধতামায ধফাে র্রব। আজ রাত আটটায ধফাে র্রব। 
  
 েুক্সমানে ডদ্বতীয ডিে সেযায ধর্ি ডিনের ধটডেনফাে ধেে। 
  
ওখানে ধেৌঁনে ধর্ি িাবে টার্ােযসা ডেনয এত উতো ো হনেই ধস োরত। জুযাোর 
জেয ওর খুবই মে খারাে র্রনে। সেযার ের ধ্বংসেূনের েডব ধতাোর মতে আনো 
থানর্ ো। তাই সেযানবোগুনোনত ওর ডেনজনর্ খুব ডোঃসে োনে। আনের সেযায ও 
জুযাোর সনে ধফানে র্থা বনেনে এর্ ঘণ্টা। আজও ধফাে র্রনতই োডেে, এমে 
সময িীনের ধফাে এে। 
  
আেোনর্ জাোনো িরর্ার ডসের, আজ সর্ানে আেোর ষান়ির ে়িাইনযর েডবশুদ্ধ 
মযাোডজেগুনো ধেৌঁনেনে। 
  
তানত ডর্ হে? ধর্ি অ্ ীর হনয ঘড়ি ধিখে। জুযাো তার ধফানের জেয অ্নেক্ষা 
র্রনে। 
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এখানে সবাই খুব চনট ধেনে। আডম ধতা আেোনর্ বনেডেোম ডিযাজ এখানে খুবই 
জেডপ্রয। সবাই ধখনে আনে। 
  
তা আমানর্ ডর্ র্রনত হনব? মাথা চােন়ি র্াোঁিনত হনব? 
  
আমার মনে হে আেোনর্ আমার জাোনো িরর্ার ধে আজ ডবনর্নে ধর্ি আমার 
োড়ির চারনট টাযার ধর্নট ডিনযনে। এমে ধর্ি র্নরনে ধে জানে আেোনর্ আডম 
েডবগুনো তুেনত সাহােয র্নরডে? 
  
ধর্ি সচডর্ত হনয উেে। আডম িুাঃডখত অ্যািানফা? তুডম জাে ধর্ এ র্াজ র্নরনে। 
  
আমার মনে হয ক্লযানোনর্া। আডম ধতা আেোনর্ বনেডেোম ও ডিযাজনর্ ধিবতা মনে 
র্নর? 
  
আডম খুবই িুাঃডখত। তুডম েতুে টাযার ডর্নে োও। আমার োনম ডবে র্নরা। 
  
ো, ো, তা বেডে ো আডম। আডম শু ু আেোনর্ হুোঁডশযার র্নর ডিডে ডসের। আেোর 
ওরা ক্ষডত র্রনব আমার  ারণা। আেডে সাব ানে থার্নবে। 
  
ধোিায োর্ ওরা। আমায ডর্েু র্রনে ওনির মাথা ধিনে ধিব আডম। ধশাে তুডম টাযার 
ধর্ে, আমার োনম ডবে োোও। 
  
অ্নের্  েযবাি ডসের, তনব সাব াে ডসের। িােই হনযনে আেডে এখে এখানে ধেই। 
আেডে ডফনর আসনত আসনত এনির ধরাষ অ্নের্টা র্নম োনব। 
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হোৎ জুযাোর র্থা মনে হে ধর্নির। 
  
আমার িীর ডর্েু হনব ো ধতা অ্যানিােনফা? ধর্ি সাংঘাডতর্ ঘাবন়ি ধফানের ডরডসিারটা 
আোঁর্ন়ি  রে। 
  
ডিে হাসে। ো ডসের, ডসনোরা ধর্ি এর্িমই ডেরােি, ধর্ে ো উডে ডেনজনর্ বাোঁচানত 
োনরে। তার ওের উডে ধমডক্সর্াে, তার উের অ্েূবক সুদরী। 
  
ধর্ি স্বডের ডেোস ধফেে। ডের্ বেে ধতা? 
  
ডের্ ো জােনে আডম আেোনর্ এর্থা বেতামই ো। ডর্ন্তু আেডে সাব ানে থার্নবে, 
ডসের, আেোর জেয আমার খুবই িুডশ্চন্তা হনে। 
  
হযাোঁ, আডম সতর্ক থার্ব, ধতামায র্থা ডিডে। ও ধফাে ধেন়ি ডিে। 
  
ডসোনরট  ডরনয ও জুযাোনর্ ধফাে র্রে। জুযাো ধফাে  রে এর্টু ধিরী র্নর। 
  
ডিনের র্থাগুনো ধর্ি জুযাোনর্ বেে। ডেনজর র্থা িাবডে ো আডম, ডর্ন্তু তুডম 
এর্ো আে। ব়ি ডচন্তা হনে। 
  
আমার জেয ডচন্তা র্র ো। আডম ধরোনিার সনে র্থা বেব। ও বিমাসটানর্ উডচৎ 
ডশক্ষা ধিনব। ধতামার খবর ডর্ বে? ধর্ি হোৎ উনত্তজোয টােটাে হনয উেে। ও ধেে 
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শুেে এর্জে েুরুষ ডর্ বনে উেে। িাডেকং তুডম র্থা বেে ো ধর্ে? জুযাো বেে। 
ধর্ি র্াে ধেনত আবার ধশাোর ধচষ্টা র্রে। ো, এবার ধর্াে আওযাজ ধিনস এে ো। 
  
হযাোঁ, হযাোঁ এখাের্ার র্াজ ডের্ই চেনে। ধতামার ঘনর ডর্ ধর্ি আনে জুযাো? 
  
আমার এখানে ো ধতা, এর্থা ডজনজ্ঞস র্রনো ধর্ে? 
  
মনে হে এর্টা ধোর্ ধতামার সনে র্থা বেে। 
  
জুযাো ধহনস উেে, ও ধতা ধরডিও। এর্টা োটর্ শুেডেোম। এখডে ধরডিওটা বে র্নর 
ডিোম। 
  
ধর্ি ধজানর স্বডের ডেোস ধফেে। 
  
তুডম ডর্ র্রে এর্া এর্া? জুযাো অ্নের্ক্ষণ বর্রবর্র র্রে, তারের বেে, ো 
ধতামার আর েযসা েষ্ট র্রা উডচৎ হনব ো। গুিোইট িাডেকং। 
  
েীনচ ধরসু্টনরনন্ট ধেনত ধেনত ধর্ি উেেডব্ধ র্রে জুযাো তার র্তখাডে জুন়ি আনে। 
র্ী ডোঃসে র্ী এর্ার্ী ধে োেনে ডেনজনর্। ওনযটারনর্ বেনত ওনযটার ধর্িনর্ এর্টা 
খবনরর র্ােজ এনে ডিে। ধখনত ধখনত ধর্ র্ােজ ে়িনত োেে। খাওযা েখে ধশষ 
হনয এনসনে ও ধরডিও আর ধটডেডিশনের ধপ্রাগ্রাম ে়িনত োেে। ে়িনত ে়িনত েব্ধ 
হনয ধেে ধর্ি, হাত ধথনম ধেে তার। আজ ধমডক্সনর্া ধরডিনযানত ধর্াে োটনর্র 
ধপ্রাগ্রামই ধেই! ধর্নির মে : ঈষকায জ্বনে উেে। এখে ও ডেডশ্চত ধে েুরুষ র্েই ধস 

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

90 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

শুেনত ধেনযডেে জুযাোর ঘনর। এর মন যই জুযাো ওর সানথ প্রবঞ্চো র্রনত শুরু 
র্নরনে? মনের অ্ডির েন্ত্রণা থামানত ও প্রাণেনণ ডেনজনর্ ধবাঝানত ধচষ্টা র্রে সবটাই 
তার র্েো। ধর্ি ডেে ো জুযাোর ঘনর। ডর্ন্তু জুযাো ধর্ে ধপ্রাগ্রাম ডেনয ডমনে র্থা 
বেে! ঘনর ডফনর এনসই ও জুযাোর সনে র্থা বেনত চাইে। তখে িশটা বানজ। 
অ্োনরটর ধমনযডট বেে, ওডির্ ধথনর্ ধর্ি ধফাে  রনে ো। ধর্ি ওনর্ আবার ধচষ্টা 
র্রনত বেে। আর অ্সহয রানে েন্ত্রণায ঘনরর মন য োযচাডর র্রনত োেে। 
ওনযটারনর্ বেে এর্ ধবাতে ধটরু্ইো, বরফ ও ধেবু আেনত। র্ত ডর্ তার মনে 
আসনত োেে, এখে ডেশ্চযই জুযাো তার েুরুষ সেীর সনে রনযনে। েত িাবনে তত 
মাথা োেে োেে োেনে তার। 
  
মাঝরাত ধেডরনয ধেে। ধটরু্ইোর ধবাতে অ্ন কর্ খাডে ধর্ি প্রায েুনরা মাতাে। 
অ্োনরটর ধমনযডটনর্ ডর্েুক্ষণ েরেরই বেনে ডর্ হনে ওডিনর্। বানরাটা েযতাডিশ 
ডমডেনট ধফাে ধবনজ উেে। ধর্ি টেনত টেনত ডরডসিার  রে, ধর্াে চুনোয ডেনযডেনে? 
তীি ধিান  ধর্ বনে উেে। অ্ের প্রানন্ত জুযাো হযানো বেনতই। 
  
তুডম র্থা বেে। ডর্ মজা। এইমাত্র ধতামার র্থা িাবডেোম। 
  
ধর্াথায ডেনযডেনে? তর়্ি প্রায ধচোঁচানত োেে। 
  
ধখাোঁজ র্নরডেনে োডর্। আো এনসডেে, আমরা ডসনেমায ডেনযডেোম। আো ধসই ডবনযর 
সাক্ষী ধমনযটা। 
  
ডমনথয র্থা বে ো। তুডম ধর্াে েুরুনষর সনে ধবডরনযডেনে…ধর্? 
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জুযাো ডেোস টােে ধজানর। িযাে তুডম ডর্ মি খাে োডর্? 
  
 তানত ধতামার ডর্? বে ওই েুরুষটা ধর্। 
  
ধর্াে েুরুষই আনসডে। আডম আোর সনে ধবডরনযডেোম। ডবোস ো হয আোনর্ ধফাে 
র্র। ওর ধফাে েম্বর ডিডে ধতামানর্। 
  
আডম আসডে। র্াে এর্টা ধহেনেে র্রব। ধর্ি িুম র্নর ধফাে োডমনয রাখে। 
র্ডম্পত হানত ধর্ি গ্লানস িু ইডঞ্চ ধটরু্ইো িনর ধখনয ডেে এর্ ধোনর্। তারের থরথর 
র্নর র্াোঁেনত োেে িাোঁড়িনয িাোঁড়িনয, তারেরই হানতর গ্লাস হাত ধথনর্ ডেেনে ধেে 
আর ও ডবোোয উেু়ি হনয েন়ি ধেে। 
  
েরডিে সর্ানে েখে ঘুম িােে ধর্নির মাথায অ্সহয েন্ত্রণা হনে। ও েরের চারনট 
অ্যাসডেডরনের বড়ি ধখে। ডর্ন্তু মাথায অ্সহয েন্ত্রণা হনতই োেে। তারেনর োণ্ডা জে 
ধখনয েরের ডতে ধেযাো র্ডফ ধখে। এবার এর্টু ডির হনয ডচন্তা র্রনত োেে ধস 
ডর্ র্রনব। জুযাো ডমনথয র্থা বনেনে তার ধর্াে সনদহই ধেই। ওর মনে হে একু্ষডণ 
ও জুযাোর র্ানে েুনট ডেনয তর্ডফযৎ চায ধর্ে জুযাো তানর্ ডমনথয বেে, ডমউডজযানমর 
র্াজ চুনোয োর্। মনের শাডন্তর র্ানে ডতেনশা িোর ডর্? ডর্েুই ো। ধস তা়িাতাড়ি 
ধহানটনের ডবে ডমডটনয ডিে আর প্রায েুনট এযারনোনটক চনে এে। মাঝেনথ র্াজটা 
ধেন়ি ডিনে সযাম ওযাড ডর্ বেনব তানর্? ধিনব উডদ্বে হে ধর্ি। হোৎ তার মনে হে 
র্াজটা ধশষ ো র্রায ধস ধেনের োওযা আসার িা়িা আর ধহানটে ডবনের টার্াও 
োনব ো। ইস্ এই সময এত বানজ খরচা হনয ধেে। মেটা ধতনতা হনয ধেে। জুযাো 
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ওর জনেযই বনস ডেে। মুখ সািা, মনে হয সারারাত ঘুমায ডে। ধর্ি রুক্ষ েোয বেে, 
এর্টা ফযসাো হনয োর্। আডম ধতামার ঘনর পষ্ট এর্টা েুরুনষর েো ধেনযডে। র্াে 
রানত ধরডিনযানত ধর্াে োটনর্র ধপ্রাগ্রামও ডেে ো। এনতই প্রমাণ হয তুডম ডমনথযবািী। 
  
জুযাো ওর ডিনর্ িাবনেশহীে ধচানখ তাডর্নয বেে, জােই েডি আডম ডমনথযবািী তাহনে 
ডফনর এনে ধর্ে? 
  
ধর্নির মনে িয আোঁর্ন়ি  রে। 
  
ডফনর এোম ধর্ে? র্ী বেে তুডম। আডম ধতামার স্বামী, আডম ধতামার র্ানে তর্ডফযৎ 
চাই? 
  
 ধর্াে তর্ডফযৎ ধিব ো আডম। আডম োটর্ শুেডেোম, তার জেয তর্ডফযৎ ধিব ধর্ে? 
  
ডমনথয র্থা। ধর্াে োটর্ শুেডেনে তুডম? োটনর্র োম ডর্? 
  
জুযাো উদ্ধত িেীনত উনে িাোঁ়িাে। ওর র্ানো ধচানখ আগুে ঝরনত োেে। 
  
োটর্টা ডেে যু র্ােট ধটর্ ইট উইথযু। ডেউ অ্রডেনযেস ধথনর্ শটকওনযনি ধশাো 
োডেে। ডিেনর্ বে, ধতামানর্ খবর ডিনয ধিনব। তুডম অ্সম্ভব ডেনবকা , সডদগ্ধডচত্ত 
আর ডেষু্ঠর। আডম ধতামায িােবাডস ো। 
  
ধর্নির িনয িম বে হনয ধেে। জুযাোনর্ ধস ধেনত ডিনত োনর ো। ধর্ি উত্রান্ত 
িানব জুযাো, জুযাো িার্নত িার্নত ওর ধেেে ধেেে েুটনত োেে। 
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. 
  
০৪. 
  
 জুযাোর মে ধফরানত রাত হনয ধেনে। এর্ ঘণ্টারও ধবডশ সময বে ধশাবার িরজার 
সামনে িাোঁড়িনয র্ারু্ডত ডমেডত র্নরনে ধর্ি। বারবার ক্ষমা প্রাথকো র্নরনে। 
  
আডম ডমনথযবািী। তুডম আমায ডবোস র্র ো, আমায িােবাস ো। জুযাো রুদ্ধ র্নে 
বনেনে। 
  
অ্নের্ অ্েুেয ডবেয র্নর প্রায েতজােু হনয ক্ষমা ডিক্ষা র্রার ের জুযাোর মে এর্টু 
েরম হে। 
  
জাে আডম র্াে সারারাত ঘুমাই ডে। তুডম আমানর্ িীষণ আঘাত র্নরে। তুডম খারাে, 
খুব খারাে। 
  
ডবোস র্র আর র্খেও এরর্ম হনব ো। ধশষনমষ জুযাো ধর্নির বাহুনত  রা 
ডিনযনে। ধর্ি হাোঁে ধেন়ি বাোঁচে। আবার ওরা ধেই ধরসু্টনরনন্ট ধখনত ধেে। আবার 
ধর্ি শযানম্পনের অ্িকার ডিে। খরনচর র্থা ধখযাে র্রেই ো। তার ধতা িাইোসক 
ক্লানবর র্ািক আনে। েনর ধিখা োনব। ঘুডমনয ে়িবার আনে ধর্ি ডের্ র্রে জুযাোর 
মে ধেনত ও ওনর্ এর্টা উেহার ধিনব। এর্টা ওনমো স্বযংডিয ঘড়ি। এখনো ডর্েু 
স্টর্ বাডর্ আনে তার। ডতে মানসর মন য রযযােডটর টার্াও ধেনয োনব। 
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েরডিে ডিেনর্ ধর্ি ধফাে র্নর বেে এর্টা ঘড়ি ধিখনত। ডিে বেে ডবনর্নের 
মন যই ও ঘড়ি ধেৌঁনে ধিনব। তারের ধর্ি িনয িনয সযাম ওযািনর্ ধফাে র্রে। 
  
সযাম আডম যুর্াতানে োডে ো। ধতামানর্ েডবগুডে ধফরত োোডে। মানে োওযা আসার 
েডরেম আর খরচা উেনব ো সযাম। আর ধর্াে র্ানজর র্থা থার্নে বে। 
  
ওযাড ডবরক্ত হে, আডম ওনির বনেডেোম তুডম রাজী আে…। 
  
 অ্েয ধর্াে র্ানজর খবর সযাম? 
  
 ডের্ এখডে ডর্েু হানত ধেই তনব হযাডর জযার্সনের সনে র্থাবাতকা চেনে। ও ধতামার 
ষান়ির ে়িাইনযর েডবগুনো ধিনখ এর্িম োেে হনয ধেনে। ও োইফমযাোডজনের সনে 
র্থা বনেনে। ডেউ অ্রডেযেনসর ডিডক্স র যানির ওের এর্টা প্রবে ধেখার র্থা 
হনযনে। েডি ডিেটা হয, ধতামানর্ েডব তুেনত হনব। র্াজটায িাে টার্া থার্নব িযাে, 
র্াে ধতামায সডের্ জাোব। 
  
ধবশ। আনরর্টা র্থা আনরা ডর্েুস্টর্ ধবনচ িাও আমার। আমার োোঁচ হাজার িোর 
িরর্ার। 
  
ধিাহাই ধতামার। ধতামানর্ ধতা বনেডে… 
  
সযাম মনে ধরখ টার্াটা আমার। 
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জাডে এটা ধতামার টার্া ডর্ন্তু ধতামার অ্যার্াউনন্ট র্ত টার্া আনে ধতামার িযাে? 
ধতামার এরু্শ হাজার িোনরর স্টর্ আনে এখে ধবচনে ধমানট ১৫ হাজার িোর োনব। 
  
রযযােডট ধতা োব? 
  
ধশাে িযাে…. 
  
 োোঁচ হাজার িোর আমার চাই। বনে ধফাে ধরনখ ডিে ধর্ি। 
  
ঘড়িডট ডের্ সমনয এে। অ্েূবক অ্েরূে ঘড়িডট, আোনো়িা হীনর বসানো। ধর্ি জানে 
এটা ধেনে জুযাো ধেমে খুশী হনব আর ডর্েুনত েয। তাই–ই হে। ধসই রানত ধর্নির 
িােয খুবই প্রসন্ন হে। িুজনের মন য িােবাসা ধেে উেনচ ে়িডেে। 
  
সযাম ওযাড তারের ডিে সর্ানে ধফাে র্নর বেে, ডেউ অ্রডেযেনসর র্াজটা ডের্ 
হনয ধেনে। আর ধস ধর্নির স্টর্ চডিশ োনসকন্ট ধোর্সাে ডিনয ধবনচ ডিনযনে। সযাম 
আরও বেে, শুিবার জযার্সে ডেউ অ্রডেযেনসর ফেনটে র ধমাটর ধহানটনে থার্নব। 
এটা ডসডিনর্নটর র্াজ। তুডম হযনতা েয হাজার িোর েেকন্ত ধেনত োনরা! শুনে 
োরেরোই আেদ হে ধর্নির। আডম ডের্ ধেৌঁনে সব–সযাম,  েযবাি। 
  
ও জুযাোনর্ েুনট ডেনয বেে ওরা শুিবার ডেউ অ্রডেযেনস োনে। জুযাোও খুব খুশী 
হে। তারেনরই ধর্ি ডেেনর্ বেে ধট্রনে সীট ডরজািক র্রনত। আর ধহানটনে এর্টা 
ব়ি ঘর বুর্ র্রনত। ডিোনরর ের ধর্ি বেে চে এর্টু োড়িনত ঘুনর আডস। 
জুযাোনত থািারবািক চাোনোর এর্টা সুনোে ধেনেই হয। ও োডফনয উেে। 
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এর্সনে ধবডরনয ওরা েযানরনজর র্ানে এে। এবং অ্র্স্মাৎ েযানরনজর র্ানে এর্টা 
োনের ধঝাোঁে ধথনর্ এর্টা ডবরাট োযামূডতক এনস ডঘনর  রে তানির। 
  
ধিনখা, সাব াে, জুযাো তার িারী হাতবযােটা এর্টা ধোনর্র মুনখ েুোঁন়ি ডিনয ধচোঁচানত 
শুরু র্রে। 
  
ঘটোর আর্ডস্মর্তায ধর্ি ডেনজনর্ সামোনত ো সামোনতই িুজে ধবোঁনট ধমডক্সর্াে 
ওর ওের ঝাোঁডেনয ে়িে। ধর্ি োডথ মারার ধচষ্টা র্রে। সনজানর এর্টা ঘুডষ ে়িে 
ওর মুনখ। সমানে োোোডে ডিনয ওরা ধর্িনর্ চ়ি ঘুডষ োডথ মারনত োেে। 
  
জুযাোর আতকোি ততক্ষনণ ধথনম ডেনযনে। ধর্ি বহুর্নষ্ট ধেনেেুনে ওেবার ধচষ্টা 
র্রনতই আনরর্টা োযামূডতক ধতন়ি এে ওর ডিনর্। ধসাজা হনয িাোঁ়িানতো িাোঁ়িানতই ও 
আবার েন়ি ধেে। আবার হাোঁোনত হাোঁোনত ওোর ধচষ্টা র্রনতই ও সিনয ধিখে এর্টা 
ধোহার িাণ্ডা ে়িনে ওর মাথায। ধর্ি হাত তুনে ডেনজনর্ বাোঁচানত ধেে, ডর্ন্তু ধিরী 
হনয ধেনে। ধর্ি চাডরডিনর্ আগুনের হো ধিখে তার ের তচতেয হাডরনয েুডটনয 
ে়িে। ধচো হারাবার আনে ধর্ি ডেনজর েোর ধোোডে শুেনত ধেে মনে হে ধেে 
তার মাথা িুটুর্নরা হনয োনে। অ্ের্ানর তডেনয ধেনত ধেনত ধস জুযাোর ধখাোঁজ 
র্রডেে। 
  
জুযাো, ডিে আর সযাম ওযাডক হাসোতানের ওনযডটং রুনম অ্নেক্ষা র্রডেে। ধজানস 
ডেনন্টা োনম তরুণ ধমডক্সর্াে িাক্তারডট ধসই সমনয ঘনর এে। ওযাড ডেউইযর্ক ধথনর্ 
েুনট এনসনে। ওযাড েম্বা, ধমাটা আর অ্সম্ভব উিযম আর প্রাণশডক্ত ওর। বের চডিশ 
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বযস। জুযাোর ধসৌদেক ওনর্ এতটুরু্ টোনত োনরডে। জুযাো আিমনণর বযাোনর 
ধতমে ডর্েুই বেনত োনরডে। বনেনে ওরা োোঁচজে ডেে। জুযাোর মাথায ওরা র্ম্বে 
ধচনে  নরডেে তাই জুযাো ডর্েুই ধিখনত োনরডে। জুযাোর আতকোি শুনেই 
প্রডতনবশীরা েুডেশনর্ ধফাে র্নর। ধমডক্সর্ােরা খুব উিাসীে ডবনশষ র্নর সংর্নটর 
সমনয। েথারীডত েখে েুডেশ এে আততাযীরা তখে োডেনয ধেনে। ওরা এনস ধিখে 
েযারানজ িাউিাউ র্নর আগুে জ্বেনে, থািারবািক ততক্ষনণ েুন়ি এর্টা ধ্বংসেূে, ধর্ি 
জীবে মৃতুযর মাঝখানে। ওনর্ তখডে হাসোতানে ডেনয োওযা হয। ডতেডিে ের ডির 
হয অ্োনরশে হনব। 
  
ওরা উডদ্বে ধচানখ ডেনন্টার ডিনর্ তার্াে। িাক্তারডট বেে, খুব সামনে ডেনযনেে উডে। 
ওর মাথার খুডের হা়ি ধিনেনে তনব আশা র্ডর ধজা়িা ধেনে োনব। আমরা আশা র্রডে 
মাসখানেনর্র মন যই উডে সুি হনয োনবে। 
  
আডম ধিখনত োডর ওনর্? জুযাো ডজনজ্ঞস র্রে। র্ােনর্র আনে েয। েনর এর্টা 
র্ানফনত েুনর্ জুযাো ওযানির সানথ র্থাবাতকা বেডেে। হানতর েখ খুটনত খুটনত বেে 
ও, তিডের্ খরচা োেনব। আনরা অ্নের্ রর্ম খরচা আনে। আমার এর্টা েতুে োড়ির 
িরর্ার… 
  
ওযাড শীতে ধচানখ জুযাোর ডিনর্ তার্াে। ওর এখে ধতমে টার্া ধেই। র্াণ্ডজ্ঞােহীে 
মাতানের মতে ইিােীং ও টার্া উড়িনযনে। তারের জুযাোর হানতর হীনরর 
ডরস্টওযাচটার ডিনর্ তাডর্নয বেে, টার্ার িরর্ার থার্নে এটা ডবিী র্রুে। 
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ইেসুযনরন্স ধর্াম্পােী োড়ির টার্া ধিনব। ধে র্টা টার্া আনে ধর্ি হাসোতাে ধথনর্ 
ধবনরানে ওর র্ানজ োেনব। 
  
জুযাোর ধচাখ র্ডেে হে। রানে িাোঁড়িনয উনে জুযাো বেে, ধর্ি সব সময বনেনে 
আেডে ওর বেু। ডর্ন্তু আমার তা মনে হয ো। ও র্খনোই চাইত ো আডম ঘড়িটা ধবনচ 
ডিই। র্ক্ষনো ো।  
  
ওযাড অ্বজ্ঞার িৃডষ্টনত জুযাোর ডিনর্ তার্াে। ওযানির র্ানে জুযাো এর্টা সুদরী 
ধবশযা মাত্র। 
  
আডম ওর প্ররৃ্ত বেু বনেই বেডে ওই ঘড়ি আর ো িামী িামী উেহার আনে সব ধবনচ 
ডিনত। ওর ধে র্টা টার্া আনে আডম তা আেনে রাখডে মনহািযা। আেডে তার 
র্াোর্ড়িও োনবে ো। 
  
সুেডেত র্া  িুডট আোঁডর্নয মুখ ডফডরনয রানে েরের র্রনত র্রনত জুযাো ধবডরনয 
ধেে। 
  
 েরডিে সবকপ্রথম ওযাডই ধর্িনর্ ধিখনত ধেে। 
  
ধোট সািা ঘরটায েুনর্ই ধর্নির মুখ ধিনখ ওযাড বুঝে ধর্ি অ্তযন্ত িুডশ্চন্তাগ্রস্তু। 
  
 ধর্ি বেে, এনসে িাে র্নরে সযাম। জুযাোর সনে ধিখা হনযডেে? 
  
 র্াে হনযডেে। উডে িােই আনেে। 
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ধর্ি আগ্রহিরা ধচাখ তুনে বেে, আমানর্ র্খে ধিখনত আসনব বেে ডর্েু? 
  
বনেে ডে বনট, তনব মনে হয আজ আসনবে। ধতামার ধর্মে োেনে এখে? 
  
ধর্ি মুখ ডবরৃ্ত র্নর বেে, বযাোরটা এর্টা অ্ডিশানের মতে হে সযাম। তার মানে 
ডেউ অ্রডেযানন্সর র্াজটা হাতো়িা হনয ধেে। 
  
জযার্সে অ্নেক্ষা র্রনত োরে ো। ও েুর্াসনর্ র্াজটা ডিনয ডিে। 
  
ধর্ি িীঘকডেোস ধফেে। তারের এর্টু ধিনব ওযাডনর্ বেে, জাডে ো জুযাোর হানত 
ধর্মে টার্ােযসা আনে। চাইনে ডর্েু ডিও ওনর্। 
  
উডে চাডেনয ধেনবেখে। ধতামার বাডর্ স্টর্ র্টা রাখা িরর্ার। তুডম েখে হাসোতাে 
ধথনর্ ধবনরানব, ধতামার টার্া োেনব। 
  
তা হযনতা ডের্…ডের্ আনে আডম ওর সানথ র্থা বেব। 
  
ঘটোটা ডর্ হনযডেে বেত? 
  
আমার ধতাো ষাোঁন়ির ে়িাইনযর েডবগুনো ওরা েেদ র্নরডে। অ্যািােনফা সাব াে র্নর 
ডিনযডেে বনট, ডর্ন্তু আডম র্াে ডিইডে। োড়িটা ধেনে, তাই ো? 
  
হা। 
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এর্টা েতুে োড়ির িরর্ার হনব ওর। 
  
ইেসুযনরন্স ধর্াম্পােী ধসটা ধিখনব এখে। ওর জেয ধিবো। উডে ডেনজনর্ ধিখনত 
জানেে। ধশাে িযাে, আমানর্ ডেউইযনর্ক ডফরনত হনব। বনে োডে, েখেই তুডম সুি 
হনব ধতামার জেয এর্োিা র্াজ ডের্ র্নর রাখব। তুডম িােিানব ধসনর ওে, আডম 
এডির্টা ধিখডে। 
  
ওযাড চনে োবার ের ধর্ি ধচাখ বুনজ থার্ে। মাথায খুবই েন্ত্রণা হনে। ওযানডর 
আনে জুযাো ধর্ে তানর্ ধিখনত এে ো? জুযাো এে ডবনর্নের ডিনর্। 
  
ধতামানর্ ধিনখ এত িাে োেনে। ধর্মে আে? খুব েন্ত্রণা হনে? জুযাো ডজনজ্ঞস 
র্রে। 
  
আডম ডের্ আডে। ধতামার খবর ডর্? আমার জেয মে ধর্মে র্রনে ডর্? 
  
 ডেশ্চযই। হাসে জুযাো, তারের বেে, এত ডর্েু সামোনত হনে আমানর্ ডর্ বেব। 
ইেসুযনরনন্সর ধোনর্রা োড়ি ডেনয ঝানমো র্রনে। বেনে ইনে র্নর টার্া োবার জেয 
আমরা িুঘকটো ঘডটনযডে। এর্জে উডর্নের সনে র্থা বেনত হে। ডতডে মনে র্নরেো 
ওরা টার্া ধিনব। বাড়িওযাো বাড়িটা ইেডসওর র্নর রানখ ডে। ও টার্া চাইনে। 
  
ধর্নির মাথা েন্ত্রণায িেিে র্রনে। ও ধজার র্নর হাডস ধটনে আেে। 
  
ওসব ডেনয ধিব ো িাডেকং। আডম ধসনর উনে সব বযবিা র্রব। 
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ডর্ন্তু আমার ধে োড়ি ধেই। টযাডক্সও োওযা োয ো। আমরা এর্টা োড়ি ডর্েনত োডর? 
  
ডেশ্চয ডেশ্চয। বযানে র্ত আে জাডেো তনব রু্ডেনয োনব। ওই রযানর আমার ধচর্বুর্ 
আনে। আডম েযাে ধচর্ সই র্নর ডিডে। তনব সবটা ধেে তুনে ডেও ো ধসাো। 
  
জুযাোর মুখ হাডসনত উজ্জ্বে হনয উেে। ধচর্বুর্ আর র্েম ডেনয তকু্ষডণ ধর্নির র্ানে 
এে। 
  
ডিেনর্ ধবাে, ও সোয বযবিা র্নর ধিনব। েতডিে ো ধসনর উডে এর্টু হুোঁডশযার হনয 
খরচ র্রনত হনব। 
  
আমার এর্ বেুর োড়ির বযবসা আনে। ডিনর্ আর ডবরক্ত র্রব ো। তারের ঘড়ি 
ধিনখ জুযাো বেে িাক্তার আমানর্ র্নযর্ডমডেট থার্নত বনেনে। ধতামানর্ আর ডবরক্ত 
র্রবো। র্াে েডি োও আডস ডচন্তা র্র ো ধর্মে। আডম েখেই োরব আসব। 
  
ধর্নির মাথার েন্ত্রণা এত ধবন়ি ধেনে ওর মুখ সািা হনয ডেনযডেে, ঘামডেে িরির 
র্নর। বেে, এর্ডমডেট জুযাো, তুডম ধরোনিার সনে র্থা বনেডেনে, ক্লযানোনর্াই ধতা 
বযাোরটা ঘডটনযনে, তাই ো? 
  
জাডে ো। ধে ধর্ি হনত োনর। ওই ফনটাগুনো ডেনয অ্নেনর্ই ধক্ষনে আনে। 
  
 ডর্ন্তু ধবোনিার সনে র্থা বনেডেনে? 
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জুযাো ধর্নির ডিনর্ ো তাডর্নয বেে, এই..মানে িুনে ডেনযডেোম। তনব অ্েয ধর্ি 
হনত োনর। আো এখে চডে িাডেকং। তা়িাতাড়ি ধসনর ওে। বনে চনে ধেে। 
  
জুযাো চনে োবার ের খুবই ডবচডেত হনয ে়িে ধর্ি। িাাঃ ডেনন্টা ওনর্ ধিনখ খুবই 
অ্সন্তুষ্ট হনেে। বেনেে এ র্ডিে ধর্ি ওর সনে ধিখা র্রনত োরনব ো। ো, শুেুে 
আেোর িাের জেয বেডে। আেোনর্ এখে ঘুনমর ওষু  ডিডে। আেোর ডবোম 
প্রনযাজে। 
  
ধর্ি বেে, আমার িীনর্ ধটডেনফাে র্নর বেনবে েডি আমানর্ ধিখনত ো–ই োয, 
এতটা েথ আসবার িরর্ার ধেই। 
  
ডের্ আনে, আডম ধটডেনফাে র্রব। 
  
ঘুনমর ওষু  খাওযার আনে জুযাো ধে এর্র্াড়ি সমসযার র্থা বনেডেে মনে ে়িে 
ধর্নির। ধসনর উনে মহা ঝঞ্ঝানট ে়িনব ও। মনে মনে প্রাথকো র্রে, জুযাো ধেে 
বযানের সব টার্া ো তুনে ধেয। তারেনরই মনে ে়িে জুযাোর হাতঘড়ির িাম ধিওযা 
বাডর্ এখেও। েযানরনজর বযাোরটা এর্টা ঝানমো হনয রইে। বাড়িওযাোনর্ও 
ক্ষডতেূরণ ডিনত হনব। ধর্নির হোৎ মনে হে তার আনের্ার ডেডশ্চন্ত আরানমর জীবে 
ধেে ডচরতনর ধশষ হনয ধেনে। 
  
এর্ সপ্তাহ ধর্নট ধেে। ধর্িনর্ ধবডশরিাে সমনযই ঘুনমর ওষু  ডিনয ঘুম োড়িনয 
রাখা হনযনে। ওর মাথার েন্ত্রণা এখে অ্নের্ র্ম। বুঝনত োরনে িমশাঃ ও শডক্ত 
ডফনর োনে। সবনচনয শডক্ত ডিনযনে ওনর্ জুযাোর ধরাজ সর্ানে োোনো এর্নতা়িা 
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ফুে। ফুনের সনে সবসমনযই এর্টা র্ািক থানর্। তানত ধেখা থানর্, আমার িােবাসা 
োও, জুযাো। ধর্ি আেনদ উনদ্বে হনয ওনে। আটডিনের ডিে ধর্ি িাাঃ ডেনন্টানর্ 
ডজনেযস র্রে ধস জুযাোনর্ ধিখনত োনর ডর্ো। িাক্তার মাথা ো়িে, ো, এখে 
আেোর র্ানে ধর্াে ধোর্ ো আসাই িাে। আেোর িী আেোনর্ ডবিত র্রনব বেডে 
ো। ডর্ন্তু তারও ধতা ডেনজর সমসযা থার্নত োনর। এখানে শুনয আেডে ডর্ বা র্রনত 
োনরে। এর্ সপ্তানহর মন য আেোর হা়ি ধজা়িা ধেনে োনব। ধিখনবে তারের আেডে 
ডর্ তা়িাতাড়ি সুি হনয উেনবে। 
  
ওনর্ এর্টু জাডেনয ধিনবে িযা র্নর। 
  
িাাঃ ডেনন্টা মুখটা ডফডরনয ডেনেে। বনে ধিব। 
  
ডদ্বতীয সপ্তাহ ধেডিে ধশষ হে ধর্ি জােোর  ানর ইডজনচযানর বনসডেে। ধবশ িাে 
োেডেে শরীর। জুযাোর সনে ধিখা র্রার জেয ও অ্ ীর হনয ডেনযডেে। িাাঃ ডেনন্টা 
েখে ওনর্ ধিখনত এনেে ধর্ি ধসই র্থাই ওনর্ বেে। িাাঃ ডেনন্টা িাবনেশহীে মুনখ 
বেনেে, ডের্ আনে, আডম ধফাে র্রব? র্াে ডবনর্নে আসনত বেব, ধর্মে? 
  
আজ ডবনর্নে। ধর্ি ধজার ডিনয বেে, আডম বুঝনত োডর ো এই ঘনর ধটডেনফাে ধেই। 
ধর্ে। 
  
ডেনন্টা বেনেে, এখানে আমরা মাথার আঘানতর ডচডর্ৎসা র্ডর ডসের। তাই ধরােীনির 
ঘনর ধটডেনফাে থানর্ ো। 
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আর র্তডিে এখানে থার্নত হনব আমানর্? 
  
 আর এর্ সপ্তাহ। তারেরও মানঝ মানঝ ধচর্আনের জেয আেোনর্ এখানে আসনত 
হনব। 
  
এনত ধতা খরচ হনে প্রচুর। তাো়িা িের আমানর্ র্াজও শুরু র্রনত হনব। 
  
 র্রনবে তনব এর্ সপ্তাহ বানি। 
  
ধর্ি জুযাোর র্ািকটা উনল্টোনল্ট ধিখে। আজ সর্ানেও এর্নজা়িা র্ারনেশে ফুে 
এনসনে ধর্নির র্ানে। 
  
ধর্ি হোৎ ডশশুর মতে ধহনস বেে, আো বেুেনতা, আমার িীর এত খরচা র্রার 
িরর্ারটা ডর্। এসব বে র্রনতই হনব ওনর্। 
  
িাঃ ডেনন্টা ধর্নির ডিনর্ তার্ানেে ো। আমানর্ ধেনত হনব ডসের। বনে ধবডরনয 
ধেনেে। 
  
ধর্ি িাঃ ডেনন্টার োওযার ডিনর্ অ্স্বডে িরা ধচানখ তার্াে। ধোর্টা ধেে র্ী রর্ম। 
  
ধবো ডতেনট ধথনর্ই ধর্ি অ্ ীর আগ্রনহ জাোোর োনশ বনস রইে। র্তডিে বানি ধস 
জুযাোনর্ ধিখনত োনব ধিনব তার বুনর্ আেনদর ডশহরণ হডেে। ধস জুযাোর সনে 
তার সাক্ষাৎ, ডেরাডমি অ্ফ ডি মুনের েীনচ তার ডবনযর প্রোব, তানির হডেমুে সবডর্েুর 
র্থা িাবডেে। ব়ি অ্িাব ডেে তার জীবনে ধস্নহ িােবাসার। জুযাো তানর্ িডরনয 
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ডিনযনে। জুযাো সনে থার্নে ধস িডবষযতনর্ িয র্নর ো। ধস আবার ডের্ টার্া 
ধরাজোর র্রনব। তানির জীবে আবার সুনখ আেনদ িনর োনব। 
  
িরজায ধটার্া ে়িে। 
  
এনসা িাডেকং। উনত্তজোয ধর্ন়ির বুর্  র্ র্ র্রনত োেে। একু্ষডণ ধস জুযাোনর্ 
ধিখনত োনব। 
  
িরজা খুনে অ্যানিােনফা ডিে ঘনর েুর্ে। উসনর্াখুসনর্া ধচহারা বরাবরর্ার মে। 
মযো ধোষার্। িরজায িাোঁড়িনয ঘামনে আর ইতেতাঃ র্রনে। 
  
হযানো আনিােনফা, তুডম আসনব তা িাডব ডে। ডর্ র্রে এখানে? ডিে ধচাখ তুনে 
তার্াে। 
  
 ধর্ি ধিখে েীনের ধচাখ েেেে র্রনে। ধর্ি অ্ ীরিানব বেে, আডম জুযাোর জেয 
অ্নেক্ষা র্রডে, ডিে। তুডম বরঞ্চ র্াে এনসা। 
  
উডে আসনবে ো ডসের ধর্ি। 
  
ধর্ি ওর ডিনর্ অ্ডবোনসর িৃডষ্টনত তাডর্নয থার্ে। এই এর্টা র্থায ওর হৃিনযর 
পদে ধেে বে হনয ধেনে।   
  
মানে ওর ডর্ অ্সুখ র্নরনে? 
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ো ো। 
  
 তনব ডর্ হনযনে? ধবার্ার মতে িাোঁড়িনয ধথর্ ো। জুযাো আসনব ো ধর্ে? 
  
উডে এখানে ধেই, ডসেয। ডিে ধোর্ ডেনে বেে। 
  
ডর্ ো তা বেে, আজ সর্ানেও আডম ওর োোনো ফুে ধেনযডে। 
  
 ডিে জন়িাসন়িা হনয িাোঁড়িনয রইে। 
  
এখানে ধেই ধতা ধর্াথায ধেনে? 
  
 উডে ধপনে, ডসের। 
  
ধর্ি ধচোঁডচনয বেে, তুডম ডর্ োেে হনয ধেে োডর্? ধপনে ও র্রনেটা ডর্? 
  
 ডিে ধোোঁট র্ামন়ি বেে, ধপনে ষাোঁন়ির ে়িাইনযর মরসুম শুরু হনযনে। 
  
ধর্ি প্রাণেনণ ডেনজনর্ সংেত রাখার ধচষ্টা র্রে। ওর র্োনের ডশরা িেিে র্রনত 
োেে। এর্টা িনযর ধস্রাত ডেনের ডশরিাোঁ়িা ধবনয োমনত োেে। 
  
ষাোঁন়ির ে়িাইনত জুযাোর ডর্? তুডম ডর্ বেনত চাইে জুযাো আমানর্ ধেন়ি চনে ধেনে? 
  
ডিে ইতেতাঃ র্নর মাথা ো়িে। 
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ধর্ি েনেরটা র্ািক তুনে ডিেনর্ ধিডখনয বেে, ডমনথয বেে তুডম। োেে হনয ধেে 
তুডম। আজ সর্ানেও আমানর্ ফুে োডেনযনে। 
  
আডম োডেনযডে ডসের। িীে মাথা েীচু র্নর বেে। আেোর সনে এরর্ম ডমথযাচার 
র্নরডে। বনে খুবই খারাে ধেনেনে আমার। ডর্ন্তু িাক্তার বনেডেনেে এসময আেোনর্ 
ধর্াে খারাে খবর ধিওযা চেনব ো। 
  
তুডম…তুডম োডেনযনে? 
  
হযাোঁ ডসের। আমার এর্মাত্র উনেশয ডেে আেোনর্ িাে র্নর ধতাো। র্ািকগুনো আমার 
হানত ধেখা। আডম ধিনবডেোম ডসেরার হানতর ধেখা হযনতা আেডে ধচনেে ো। 
  
ধর্নির েো র্াোঁেনত োেে। ধস ডহসডহস স্বনর বেে, ডর্ন্তু আডম ধতা েনেরটা র্ািক 
ধেনযডে। ও র্নব ধেে? 
  
আেডে এখানে ধেডিে আনসে তার েনরর ডিেই। 
  
ধর্ি ধচাখ বে র্নর ধফেে। শু ু টার্ার জেযই তাহনে জুযাো তার র্ানে এনসডেে। 
তার সামনে েৃডথবীটা িুনে উেে ধেে। 
  
বনো আরও বনো। ধর্ি রানে িুাঃনখ অ্ডিমানে প্রায বুনজ োওযা েোয বেে। আনরা 
ধতা বোর আনে ো? সহসা তার র্ানে সব ডর্েু ডিনের আনোর মতে েডরষ্কার হনয 
ধেে। 
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হযাোঁ। ধেনরা ডিযাজ। িুাঃস্বনপ্নর মতে এ িযংর্র সতয ডর্েুনতই ডমনথয হনত োনর ো। 
  
ধেনরা ডিযাজ। 
  
 েযবাি অ্যানিােনফা। তুডম িযা র্নর এখাে ধথনর্ চনে োও। আমায এর্া থার্নত 
িাও। 
  
ডিে বোর ধচষ্টা র্রে ধস র্তটা মমকাহত। ডর্ন্তু ধর্নির েডম্ভত েন্ত্রণার্াতর মুনখর 
ডিনর্ তাডর্নয তার ধচানখ জে এনস ধেে। ধমাটা মােুষডট তার মযো রুমাে ডিনয ধচাখ 
মুেনত মুেনত ঘর ধথনর্ ধবডরনয এে। 
  
ডিে আনে ধথনর্ই িাক্তারনর্ সাব াে র্নর ডিনযডেে। উডে রুেী ধিনখ তা়িাতাড়ি 
ধর্নির ঘনর এনেে। 
  
এনস ধিনখে ধর্ি ধোষার্ েনর টনর জযানর্ট োনয েোনেে ওর মুখ সািা ধচাখ 
টর্টনর্ োে। ধর্ি েনর্নট ওর ডজডেসেত্র িরনত োেে। 
  
ডর্ র্রনেে টা ডর্? ডেনন্টা ধচোঁডচনয বেে, ধোষার্ েনর আেোর ধবরনোর অ্বিা েয 
এখে। োে শুনয ে়ুিে। 
  
চুে র্রুে। আডম চনে োডে। আমানর্ ডর্ র্ােজেনত্র সই র্রনত হনব বেুে। 
  
ডসের ধর্ি, আডম সবই শুনেডে। আডম খুবই িুাঃডখত। ডর্ন্তু এরর্ম িাডযত্বজ্ঞােহীে 
ধোনর্র মতে র্াজ র্রাটা আেোনর্ মাোয ো। আেডে ধসনর ওনেেডে এখেও। 
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আমার আেোর সহােুিূডত চাই ো। আমার এনজন্টনর্ হাসোতানের ডহনসবটা োডেনয 
ধিনবে। আমানর্ ধেন়ি ডিে। 
  
ধর্নির ধচাখ মুনখর মডরযা িাব ধিনখ িাঃ ডেনন্টা বুঝনেে ধর্নির সনে তর্ক র্রা বৃথা। 
উডে শান্তিানব বেনেে, ডসের ধর্ি আেডে খুবই ঝুোঁডর্ ডেনেে। তনব আডম আেোনর্ 
বা া ডিনত োডর ো। িযা র্নর িরর্ারী ফমকগুনো ো আো েেকন্ত অ্নেক্ষা র্রুে। 
  
ধর্ি বেে, আডম েনের ডমডেট সময ডিডে আেোনর্। এরের আডম ধবডরনয োব। 
  
ধর্ি হাসোতাে ধথনর্ ধবডরনয এে। শারীডরর্ িুবকেতা আর স্নাযুর উনত্তজোয তার ো 
র্াোঁেডেে। 
  
ডিে বাইনর োযায িাোঁড়িনযডেে। িাঃ ডেনন্টার ধফাে োবার েরই ধস উদ্ধোনস 
হাসোতানে এনস ধেৌঁনেনে। 
  
আডম হাডজর ডসের। ধর্াথায ডেনয োব আেোনর্? 
  
ধর্নির বযানিজ বাোঁ া মাথা। ধচাখ ধর্াটরােত, তানত আবার ধর্মে বেয িৃডষ্ট। মুখ 
খড়ির। মতে সািা। েথচারীরা সবাই ওর ডিনর্ এর্বার র্নর তার্াডেে। 
  
ধর্ি ডহংস্রিানব বেে, আমায ডেনয ধতামার মাথা ঘামানত হনব ো। আমার টার্া ধেই 
আর। আমানর্ ডেং়িানেও আর টার্া ধবনরানব ো। 
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ডিে েরম েোয বেে, আডম শু ু ডজনেযস র্রডে ধতামায ধর্াথায ডেনয োব বেু। 
  
ধর্ি িাোঁড়িনয ে়িে। িীনের র্াোঁন  হাত ধরনখ বেে, আডম িুাঃডখত। ডর্েু মনে র্র ো। 
আমায বাড়ি ডেনয চে। 
  
বাড়ির র্ানে ডেনয ধর্ি অ্নের্ক্ষণ োড়ির মন য বনস রইে। তারের ো ধটনে ধটনে 
বাড়িনত েুর্ে। ডিে আ ঘণ্টা অ্নেক্ষা র্নর বাড়ির ধিতনর েুর্ে। 
  
ধর্ি আ  গ্লাস ধটরু্ইো হানত োউঞ্জ ধচযানর বনসডেে। 
  
এগুনো র্ী ডি। ধটডবনে সেনত্ন সাজানো র্ািকগুডের ডিনর্ ধিডখনয ধর্ি বেে। 
  
 ডিে ওডিনর্ তার্ানতই তার ধচাখ ডবতৃষ্ণায রু্োঁচনর্ ধেে। 
  
ওগুনো ডজডেস বাোঁ া ধিবার ধিার্ানের ডটডর্ট। 
  
ধর্ি ধচযানর ধহোে ডিনয উের ডিনর্ তাডর্নয বেে, জুযাো ধিখডে বাড়ি ধঝডটনয সব 
ডেনয ধেনে। আমার র্যানমরাটা েেকন্ত ধেই। ধর্ি েিীর িুাঃনখ িীঘকডেোস ধফেে। 
  
ডিে ততক্ষনণ এর্টা ধিাব়িানো খাম বার র্নর ডহসাব টুর্নত বনসনে। 
  
র্ত? ধর্ি ডজনেযস র্রে। 
  
 আট হাজার ধেনসা ডসের। 
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ধর্ি র্াোঁ  ঝাোঁর্াে। র্ী আর এনস োয এনত। তুডম এখে োও, ধর্ি উিাস েোয 
বেে। র্াে ইনে র্রনে এস। 
  
ডিে উনে িাোঁ়িাে। আডম সাহনস ডবোস র্ডর ডসের। আমার মনে হয আেোর মতে 
সাহসী ধোর্ আবার ইনে র্রনেই উনে িাোঁ়িানত োনর। আডম আেোনর্ বনেডেোম 
এর্জে সাহসী ধোনর্র অ্নের্ ধিাষই ক্ষমা র্রা োয। আেডে আমানর্ ডেরাশ র্রনবে 
ো। 
  
ওর ডিনর্ ো তাডর্নযই ধর্ি বেে, তুডম ডেনবকা । এখে আমার জেয িাবো র্রার আর 
ধর্াে অ্থকই ধেই। 
  
আমরা র্থা বেনত োডর ডসের। র্থা বেনে অ্নের্ সময মনের িার োঘব হয। 
  
ধবনরাও তুডম, ধবনরাও। ধতামার মতে এর্টা চডবকর ধোো আমানর্ ডেনয ডবোে র্রনব 
তাই চাই োডর্ আডম? তুডম োও এখে। 
  
আডম বুঝনত োরডে ডসের, িীনের মুনখ ধর্াে িাবান্তর হে ো। 
  
ধর্ি মুখ ডবরৃ্ত র্নর বেে, তুডম ডর্েুক্ষণ আনেই আমানর্ বেু বনে সনম্বা ে 
র্নরডেনে। 
  
 আডম োনর্ বেু বনে মনে র্ডর, ধসও আমায বেু িাবনব ো আডম ধতা আশা র্ডর ো 
ডসের। 
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আাঃ ধবনরাও এখে তুডম। 
  
 ডিে ধর্নির ডিনর্ তাডর্নয বেে িযা র্নর ধটরু্ইো সাব ানে খানবে। মারাত্মর্ ধেশা 
হয এটায। 
  
জ্ঞাে ডিওো, োও এখাে ধথনর্। 
  
অ্তযন্ত ডবমষকিানব ডিে ঘর ধথনর্ ধবডরনয ধেে। 
  
আ ঘণ্টা বানি ডিে সযাম ওযািনর্ ধফাে র্রে। ওযাড বেে, িযাখ অ্যানিােনফা, তুডম 
ডর্ র্রনত োর। এর্টা ধমনয েযাং ধমনরনে বনে ধর্ি েডি অ্ াঃোনত ধেনত চায, তনব 
ওর মরণই ঘোনব। ধর্নির সমসযা ডেনয আমায ডবরক্ত র্র ো। আমার ডেনজর অ্নের্ 
র্াজ আনে। ও ডের্ই আবার উনে িাোঁ়িানব। এর্টা ধবশযার জেয আর র্তডিে ধশার্ 
র্রনব। 
  
উডে এর্জে সডতযর্ানরর মােুষ ডসের? এর্জে সাহসী মােুষ। আেডে এখানে এর্বার 
আসনত োনরে? 
  
আমানর্ জ্বাডেও ো। বনে ওযাড ধফাে ধেন়ি ডিে। 
  
ডিে ডেনজর বাড়িনত ডেনয খাডের্ক্ষণ চুে র্নর বনস রইনো। সময অ্েচয ডেনয 
ধমডক্সর্ােরা িানব ো। ডিে সমানে িাবে ধর্ি এর্জে অ্সা ারণ মােুষ। ওর জেয 
তার ডর্েু র্রা িরর্ার। 
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সেযানবোয ও ডদ্ব াগ্রস্তুিানব ধর্নির বাড়িনত আবার এে। বাড়িটা ঘুটঘুোঁনট অ্ের্ার। 
সামনের িরজা ধখাোই ধেে। ডিে তা়িাতাড়ি েুনর্ আনো জ্বােে। ধিখে ধর্ি উেু়ি 
হনয ধমনঝনত শুনয আনে। আর ধমনঝনত ধটরু্ইোর খাডে ধবাতে ে়িােড়ি খানে। 
অ্নের্ র্নষ্ট ডিে ধর্নির অ্চচতেয ধিহটানর্ ধসাফায তুনে শুইনয ডিে। েোর টাই 
আেো র্নর ডিে। বের্ী ডজডেনসর ডটডর্টগুনো ডেনজর েনর্নট েুরে। খাডের্ক্ষণ 
িাোঁড়িনয বুঝে ধর্ি এখে ঘুনমানব। তার এখানে থার্ার িরর্ার ধেই। খুব অ্ডেোয 
ডিে আবার বাড়ি ধথনর্ ধবডরনয এে। তার বুর্টা িাডর হনয উনেনে। 
  
েরডিে সর্ানে ধর্ি র্াতরানত র্াতরানত ধজনে উেে। তার মাথাটা ডেোঁন়ি োনে। মুখ 
শুর্নো। ধজার র্নর িাোঁ়িাবার ধচষ্টা র্রে, তার হাত ো সব র্াোঁেনে। হোৎ চাডরডিনর্ 
তাডর্নয ধস চমনর্ উেে। ধটডবনের ওের তার বই বযবহৃত েযাে আম বযােটা। র্ডম্পত 
হানত বযােটা খুনে ওর র্যানমরা আর েন্ত্রোডত ধিখনত ধেে। ডমনোেটা তুনে ডেনতই 
িরজা ধেনে ডিে র্ডফ, ধেযাো, ধেট ডচডের েট ধট্রনত র্নর ডেনয েুর্ে। 
  
গুি মডেকং ডসের। 
  
র্যানমরার োনয হাত ধবাোনত ধবাোনত ধর্ি বেে, তুডমই এটা োড়িনয আেনে? 
  
হযাোঁ, ডসের। ডিে র্ডফ োেে। এখে ধর্মে ধবা  র্রনেে? 
  
 টার্া ধর্ানেনর্ এে। 
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মনে র্রুে ো এটা এর্টা সামােয  ার, ধশা  ধিবার িরর্ার ধেই। আমার টাযার েষ্ট 
হনয ধেনে আেডেই ধতা আমানর্ টাযার ডর্নে ডিনযডেনেে, আডমও আেোর র্যানমরাটা 
ডফডরনয আেোম। বযস ধশা নবা  হনয ধেে। 
  
 েযবাি, অ্যানিেনফা। ধর্ি বেে। 
  
 ডিে র্ডফর ধেযাো ধর্নির ডিনর্ ধেনে বেে, আমার মনে হনে ডসের আেোর 
এবাড়িনত থার্নত আর িাে োেনবো। আমার ফ্লযানট এর্টাবা়িডত ঘর আনে। ঘরটা 
ধতমে েয তনব আেডে ডর্েুডিে বযবহার র্রনত োনরে। 
  
— ধর্ি তা়িাতাড়ি বেে, আমার মােুষজনের সে আর িাে োেনে ো ডিে।  েযবাি, 
আডম অ্েয ধর্াথায এর্টা ঘর ধিনখ ধেব। 
  
ঘরটার ধোর্ার িরজা আোিা। আেোনর্ ধর্ি ডবরক্ত র্রনব ো, আেোনর্ র্থা 
ডিডে। 
  
ধর্ি েন্ত্রণায েটফট র্রডেে। হাে ধেন়ি ডিনয বেে, ডের্ আনে ডিে।  েযবাি। ডর্ন্তু 
শু ু র্নযর্ডিনের জনেয। 
  
ডেশ্চয। আেডে র্ডফ খাে, আডম আেোর জামার্াে়ি গুডেনয ডেডে। 
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ডতে ঘণ্টা বানি ডিে সযাম ওযাডনর্ ধটডেনফাে র্রে। সব বনে বেে, ওর এখডে 
ধর্াে র্াজ শুরু র্রা িরর্ার ডসের। শু ু টার্ার জেয েয, ওনর্ আবার র্ানজ ডফনর 
আসনত হনব। 
  
ধবশ অ্যানিােনফা। ধিডখ ডর্ র্রনত োডর। র্াজ র্রার মত শরীনরর অ্বিা আনে ধতা? 
  
মনে ধতা হয। 
  
 ডিে অ্শান্ত মনে ধর্নির ধখাোঁজখবনর ধেে। ওর েডরচাডরর্া মাডরযানর্ ও ধর্িনর্ 
ধিখানশাো র্রনত বনেডেে। মাডরযা খবর ডিে ধর্ি আসবার েনর এর্জে ধোর্রা 
এনস ডতে ধবাতে ধটরু্ইো ডিনয ধেনে। ধর্নির িরজার বাইনর ও খাবার ধরনখ 
এনসডেে। ধর্ি তা ধোোঁযডে। েরডিে সর্ানে ডিে খবনরর র্ােজ ধিবার েুোঁনতা র্নর 
ধর্নির ঘনরর িরজায  াক্কা ডিে। 
  
র্ী? র্ী? ধর্ি তীক্ষ্ণ েোয বেে। 
  
খবনরর র্ােজ ডেনয এনসডে ডসের। 
  
আডম র্ােজ চাই ো। আমানর্ জ্বাডেও ো। 
  
মানে আর ডর্েু চাই আেোর। ডসোনরট? 
  
 ধিাহাই ধতামার, আমানর্ এর্ো থার্নত িাও। 
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ডিে হতাশ হনয ডেনজর ঘনর ডফনর এে। ডবনর্নে ধর্নির বাড়ি ডেনয ধিখে ডচডেেত্র 
এনসনে। ধসগুডে ডেনয ও ধর্নির িরজায  াক্কা ডিে। 
  
আেোর ডচডে ডসের। 
  
িরজা খুনে ধেে। ধর্ি মাথার বযানিজ ধখানেডে। িাড়ি র্ামায ডে। ডিে বুঝে ধর্ি 
প্রচুর মি ধখনযনে। িীনের ডিনর্ জ্বেন্ত িৃডষ্ট ডিনয বেে, আমানর্ িাও। তারের 
ডচডেেত্রগুনো এর্রর্ম ডেডেনয ডেনয মডরযা হনয উনল্টোনল্ট ধিখনত োেে। ডিে বুঝে 
ধর্ি ডেশ্চয জুযাোর ডচডে আশা র্রনে। 
  
আমায এর্ো থার্নত িাও। ধর্ি ডিেনর্ প্রায ধেনে িরজার বাইনর বার র্নর ডিে। 
ধবডশর িাে ডচডেই ডবে। ইেসুযনরন্স ধর্াম্পােী এর্টা ডচডেনত জুযাোনর্ ডতে হাজার 
িোর ধিনব বনেনে। িাইোসক ক্লাব েনশা িোনরর ডবে োডেনযনে। 
  
ধর্ি ডচডেগুনো মাডটনত েুোঁন়ি ধফেে। তারের ধটরু্ইোর ধবাতেটা ডেনয গ্লানস মি 
োেনত োেে। ধর্ি বুঝে ধস ডেনজনর্ ধ্বংস র্রনে। ডর্ন্তু তার েন্ত্রণা র্মাবার আর 
ধর্াে উোযই ধেই। এমে সময হোৎ ধটডেনফাে ধবনজ উেে। চমনর্ উনে এর্টু 
ইতেতাঃ র্নর ও ধফােটা  রে। ও প্রানন্ত ওযানির েো। 
  
ধর্মে আে িযাে? এর্ডিনের এর্টা র্াজ আনে। র্রনত োরনব? 
  
ধর্ি অ্নের্ র্নষ্ট ডেনজনর্ সামোে, হযানো সযাম। আডম খুব িাে আডে। ধিখ, এখডে 
এর্োিা ডবে এনসনে। এগুনো ধতামানর্ ধমটানত হনব। 
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ডের্ আনে। ওগুনো আমার র্ানে োডেনয িাও। র্ী, র্াজটা র্রনত োরনব? 
  
— হযাোঁ, হযাোঁ, ডেশ্চয। র্াজটা র্ী 
  
র্াে ধজোনরে ডি েযে ধমডক্সনর্া ধেৌঁনেনেে। োনন্স শু ু ধতামার ধতাো েডবই োো 
হনব। ডবরাট বযাোর। েযাডরস মযাচ..জুর িয োন্স.সমে র্ােজ। র্াজগুনোর্র ধতামায 
আর  ানরর জেয িাবনত হনব ো। অ্যানিেনফা সব বযবিা র্নর ধিনব। তুডম শু ু েডব 
তুেনব। 
  
ডেশ্চয তুেব…তুেনত োরব। তার মাথা সমানে র্াম়িানে। 
  
. 
  
ধর্নির ফনটাগ্রাফার জীবনে র্েেময অ্ যানযর শুরু এখানে ধথনর্ই। ডিেই সব ডের্ 
র্নর ডিে। োশ ধজাো়ি র্রে। িয েযনের সনে সাক্ষাৎর্ার ডের্ র্রে। ধর্িনর্ ওর 
প্রাসানি ডেনয ধেে সময হানত র্নর। ধর্ি এত ধটরু্ইো ডেনেনে ধে িানো েডব ধতাো 
সম্ভব েয এ অ্বিায। 
  
ডেনজর েডব ডপ্রন্ট র্রার ক্ষমতা ধেই ধর্নির। ও টমাস ওেনমািানর্ ধস িার ডিে। 
ধর্ি। আর ডিে িুজনেই ওেনমাির অ্ডফনস ধেে ডপ্রন্ট ধিখনত। িুজনের মনেই 
আশো ধখো র্রনে। ওেনমািার মুখ ধিনখ ধর্ি বুঝে সবকোশ হনয ডেনযনে। এর্টা 
িনযর শীতে প্রবাহ তার ডেনের ডশরিাোঁ়িা ডিনয োমনত োেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

118 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ওেনমািা ডবভ্রান্ত িানব বেে, এ েডবগুনো ধতা ধর্াে র্ানজই আসনব ো ডসের। সব 
আউট অ্ফ ধফার্াস। 
  
সযাম ওযাড খবরটা জাোমাত্র ধক্ষনে ডেনয ধচোঁচানত োেে। তুডম র্যানমরার ধিাষ ডিে। 
িযাে। এটা ধতামার েরীক্ষা র্রা উডচৎ ডেে ো। েযাডরস মযাচনর্ এখে ডর্ জবাবডিডহ 
ধিব। আডম জীবনে এরর্ম অ্বিায েড়িডে। 
  
ধর্ি আমতা আমতা র্নর সমানে ডমনথয বেনত োেে, জীবনে এর্বার ধতা এরর্ম 
হনতই োনর, সযাম। র্যানমরার ডপ্র–ধসটটা র্াজ র্রডেে ো। …ডবোস র্র আডম এর্িম 
ধবার্া হনয ধেডে। 
  
ধশাে িযাে, তুডম আমার োম িুডবনযে। তুডম এরর্ম ধবইমােী র্রনত োরনে আমার 
সনে 
  
আাঃ চুে র্র। ধর্ি চীৎর্ার র্নর উেে, ো হবার হনযনে, আমানর্ অ্েয র্াজ িাও। 
আমার হাত খাডে সমূ্পণক। এর্টা ডর্েু বযবিা র্র। 
  
আনরর্বার এরর্ম র্র, ধতামার সনে আমার সম্পর্ক ধশষ হনয োনব। ধতামার আর ডর্, 
তর্ডফযৎ ধতা আমানর্ই ডিনত হয। তুডম আমার র্ত ক্ষডত র্নরে জাে ো। 
  
আাঃ, খযাচখযাচ র্র ো। আমার অ্েয র্াজ চাই। ধর্ি ধটরু্ইোর গ্লানস চুমুর্ ডিে। 
  
েনর খবর োনব। বনে ওযাড িুম র্নর ধফােটা োডমনয রাখে। 
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িুডিে েনর ওযাড ডেডখত ডহনসব োোে। সমে ডবে ডমডটনয ডিনযনে, িাাঃ ডেনন্টা আর 
হাসোতানের সব প্রােয ডমডটনয ডিনযনে। আর ধর্াে ধশযার বা স্টর্ ধেই, এর্িম 
েডরষ্কার। তার ওেনর ওর এর্ বেনরর রযযােডটর টার্ার মন য ে মানসর টার্াই  ার 
ধশা  র্রনত চনে ধেনে। ধর্ি বুঝে ওর মূেয এখে এর্ র্াোর্ড়িও েয। তার উের 
িীনের ধথনর্ ও এ েেকন্ত ৭০০ িোর  ার র্নরনে, ওযাড ওর র্ানে োয েনশা 
িোর। 
  
ধটরু্ইো ধখনে মে এর্িম অ্সা়ি হনয োয। এই–ই িাে। ধর্ি প্রাণেনণ ধটরু্ইো 
ডেেনত থার্ে। এই সময র্যাডেনফাডেকযার েতুে র্ােজ েুর্োউ–এর হনয ডিউর্ অ্ব 
এডিেবরার ধমডক্সনর্া আেমনের েডব ধতাোর বযবিা র্নর ডিে ওযাি। 
  
ওর ধথনর্ িানো ডর্েু বাোনত োরনে ো? এডিেবরা ডর্ ধসাজা বযাোর োডর্? 
ডসডিনর্ট ধথনর্ এ েডব তুেনে ডের্ হত। 
  
 ডসডিনর্টও েডব তুেনে। ওরা েুর্াসনর্ ডেনযনে। ধতামার বিোম েড়িনয ধেনে িযাে। 
তুডম ডেনজর সবকোশ র্রে। হযাোঁ তনব এবার আমার ডের্োর্ েডব চাই। মনে ধরনখা। 
  
েডবগুনো তুেনত ধর্নির ো শারীডরর্ আর মােডসর্ েডরেম হে বোর েয। ডপ্রন্টগুনো 
ওেনমািা েীরনব ধর্নির হানত তুনে ডিে। 
  
ধর্ি বুঝনত োরে েডবগুনো অ্তযন্ত সা ারণ মানের, এনত অ্েেয সা ারণ ধর্িনর্ 
ধর্ি খুোঁনজ োনব ো। 
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েরডিে ডবনর্নে ওযানির ধটডেনফাে এে। ধর্ি তখে তার ডবেে বেু ধটরু্ইোর গ্লাস 
হানত, ডেনয ডবোোয শুনযডেে। ও বুনঝনে ওযাড োোোডে র্রনব। ডর্ন্তু ওযাড ো 
বেে তা তীনরর মতে তার বুনর্ ডেনয ডব ে। ওযাড আনে আনে বেে, ধশাে িযাে, 
আমার মনে হয তুডম এখেও সুি হও ডে। ধতামার েডবগুনো এর্টা তৃতীয ধেণীর 
ফনটাগ্রাফারও তুেনত োরত। 
  
মাত্র েনশা িোনরর ডবডেমনয ওরা র্ী আশা র্নর। 
  
োর্ ধে িযাে, েযসা ওরা ডিনযনে ডর্ন্তু প্রশংসা র্নরনে েুর্ানসর েডবগুডের। আডম 
আমার বিোম ডেনযও িাবডে। আডম ধতামানর্ েনশা িোর োোডে। আমার র্ডমশে 
ডেডে ো। সাব ানে চেনে এনত ধতামার িুমাস চনে োনব। েডরেম র্ম র্র, ডবোম 
োও। েখে তুডম সডতযই সুি হনব ধতামার জেয র্াজর্মক ধিখবক্ষণ। 
  
এত বের বানি ডর্ অ্োযানস ওযাড ওনর্ ধেনট ডিে–এ ধে অ্ডবোসয। ধর্ি টেনত 
টেনত উনে িাোঁ়িাে। ডের্ আনে। ওযাডই ধতা এর্মাত্র এনজন্ট েয। ধস ধিডখনয ধিনব 
ওনর্। জােো ডিনয আেন়ি ে়িনে োড়ি চোচনের আওযাজ। ধর্নির মাথা িেিে 
র্রনে এর্টা ধেউ ধেে তার মন য আেন়ি আেন়ি ে়িনে। হাোঁটু ধেন়ি বনস র্াোঁেনত 
র্াোঁেনত ও িু হানত ডেনজর মুখ োর্ে। চরম হতাশায ওর শরীর ধবোঁনর্ ধবোঁনর্ ধেে, 
ধিতর ধথনর্ িমনর্র ওের িমর্ র্ান্না ধবডরনয এে। 
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লেউইযেক সাে 
০৫. 
  
ডেউইযর্ক সাে-এর ডবনশষ প্রডতডেড  বাতকা সম্পািনর্র অ্ডফনস েুনর্ ধচযানর  ে র্নর 
বনস ে়িে। ধহেডর মযাডথসে হানতর েীে ধেডন্সে োডমনয বাডিকনর্র ডিনর্ র়্িা িৃডষ্টনত 
তার্াে। এখে বাডেকনর্র ধমডক্সনর্ায থার্ার র্থা, ধর্েো মযাডথসেই ওনর্ েেকটনের 
বযবসাডযর্ ডির্টা বা়িাবার জেয র্নযর্টা রমযরচো ডেখনত োডেনযডেে। অ্বশয বাডিকর্ 
এ বযাোনর খুবই ডেরুৎসাহ ডেে। 
  
তুডম ডফনর এনে ধে বাডিকর্? আডম ধতা বডেডে। বাডিকর্ হাসে। বাডিকর্ েম্বা, ধবাো, চুে 
িুরু সব সািা। বযস ডতডরশ হনব। সাে–এর অ্েযতম ধেষ্ঠ ধেখর্ বাডিকর্। বাডিকর্ 
জানে সাে এর তানর্ িরর্ার তাই খাডের্ সুডবন  ধেয তনব ধেখাগুনো ডের্ সময মতই 
ধিয। 
  
ধসই টুডরস্টনির ওের গুেিরা র্াডহেীর র্থা েডি বে সব র্নর ডিনযডে আডম। চাডেক 
ধিখনে ধেখাগুনো। আমার মাথায এর্টা বুডদ্ধ এনসনে, ধহেডর। সাে–এর এনত িানো 
হনব। 
  
মযাডথসে এর্টা ডসোনরট  রাে আর সডদগ্ধ িৃডষ্টনত বাডিকর্নর্ ধিখনত োেে। 
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বেনত োর িশ ডিে আনে ধমডক্সনর্া শহনর র্ার সনে আমার ধিখা হনযনে? বাডিকর্ 
ডবো অ্েুমডতনতই মযাডথসনের ডসোনরট েযানর্ট ধথনর্ এর্টা ডসোনরট তুনে ডেনয 
 রাে। 
  
বে, এটা ধতা  াোঁ া েয ধে উত্তর ধিব। 
  
িযাে ধর্ি, ফনটাগ্রাফার। বাডিকর্ ধচযানর ধহোে ডিনয বনস ওর র্থার প্রডতডিযা 
ধিখনত চাইে। 
  
মযাডথসে িাবনেশহীে মুনখ ডসোনরনটর ধ াযা ো়িডেে। 
  
ধর্িনর্ মনে আনে ধতামার? 
  
হযাোঁ, মনে আনে বইডর্। ধর্ান্ ধমনযর ধথনর্ ঘা ধখনয ধবাতে  নর িয েযনের েডব 
ধতাোর বযাোনর সব িণ্ডে র্নর। ওর এনজনন্টর প্রচুর অ্থকিণ্ড হয। ওরর্ম এর্টা 
মাতানের সম্পনর্ক আমার িাবার ডর্ িরর্ার। 
  
ধর্ে ো ধস েৃডথবীর সবকনেষ্ঠ ফনটাগ্রাফার। বাডিকর্ েিীরিানব বেে। 
  
ধমডক্সনর্া ধথনর্ শু ু এই র্থা বোর জেয তুডম এনসে এি? আশ্চেক। 
  
আডম ধর্নির সনে র্াজ র্রনত চাই। 
  
 মযাডথসে হাোঁ র্নর বাডিকনর্র ডিনর্ ধচনয রইে। 
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 মানে, আবার বে ধতা র্থাটা। 
  
আডম আর ধর্ি এর্সনে র্াজ র্রনে সাে–এর ধচহারাটাই োেনট োনব। আর আডম 
তুডম িুজনেই বুডঝ সাে–এর উন্নডত হওযা এখে খুবই িরর্ার। 
  
তুডমও ডর্ ধর্নির সনে ধবাতে ধটাতে  নরে োডর্? 
  
ধহেডর, আডম সডতয বেডে। তুডম েডি এ প্রোনব রাডজ ো হও আডম টাইমনসর সনে র্থা 
বেব। েযনতা ডট্রডবউেনর্ বেব। আডম ডেডশ্চত ধর্ি আর আডম এর্সনে র্াজ র্রনে 
ফাটাফাডট বযাোর হনব। 
  
ধোর্টা আে মাতাে। ওর সব ধশষ হনয ডেনযনে। ডর্নস ধতামার ধর্নির ওের এত 
ডবশাস জন্মাে? 
  
ধর্ে ধতামার ডর্ মনে হয ো ধর্ি আবার সুি হনয উেনব। ও এর্জে জাত 
ফনটাগ্রাফার। 
  
আনর আডম ো়ি মাতােনির ডচডে। ধেশা ওনির ধর্ন়ি ধেয। 
  
আনর এর্টা ঝুোঁডর্ ডেনত ডর্? ধর্ি তার আনের অ্বিায েডি ডফনর ধেনত োনর তানত 
আমানিরই োি হনব। 
  
মযাডথসে ডসোনরনটর োই ধফনে বেে, তুডম ডর্ ধর্নির সনে র্থা বনেে? 
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 ডেশ্চযই। 
  
শুনেডেোম ও ধর্ান্ এর্টা ইডিযানের রু্োঁন়িয েন়ি আনে। শুনেডেোম এর্ ধেনসায ডিে 
চাোত আর এর্ ধবাতে ধটরু্ইো ধখত। ডের্ ধতা? 
  
এটা েুরনো খবর। ইডিযােনির রু্োঁন়ি ধথনর্ ওযানডর এনজন্ট ডিে ওনর্ হাসোতানে 
ডেনয োয। ডতে সপ্তাহ হাসোতানে ওনর্ এর্নফাোঁটা মিও ধখনত ধিওযা হয ডে। 
  
ডিে আমার র্ানে এনস অ্েুনরা  র্নর ধর্নির বযাোনর ডর্েু র্রার জেয। আডম, 
ধর্িনর্ ধিখনত চাই, আমার ওর সনে র্থা বনে িাে োনে। ওর ধতাো ষাোঁন়ির 
ে়িাইনযর েডব মনে আনে? অ্সা ারণ, অ্েূবক। ধর্ি আবার উনে িাোঁ়িাবার জেয প্রস্তুত। 
তুডম ধতা জাে এর্সময সব খবনরর র্ােজ ধর্িনর্ ধেবার ধচষ্টা র্নরনে। আমার 
ডবোস আডম আর ও েডি এর্সনে র্াজ র্ডর আর তুডম েডি ওর ধেেনে থার্, ও 
আবার আনের মতে র্াজ র্রনব। এবং তানত সাে উৎর্ষকতার এর্টা ডবনশষ মাত্রায 
ধেৌঁেনত োরনব। 
  
আমার ডবোস হয ো ও মি েুনরােুডর ো়িনত োরনব। 
  
বাডিকর্ অ্ ীর হনয বেে, ডবোস র্র মযাডথসে এর্ সপ্তাহ হে ও হাসোতাে ধথনর্ 
ো়িা ধেনযনে। ধর্ানর্ানর্াো ো়িা আর ডর্েুই খায ডে। আর এখানেই আনে ধর্ি। 
  
মযাডথসে অ্বার্ হনয বেে, এখানে? 
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বাডিকর্ বেে, র্ী র্রব বে মযাডথসে। েইনে আমরা টাইমনস োব। 
  
 মযাডথসে িাবনত োেে। মনে হনে তুডম এনর্বানর েণ র্নর বনস আে। 
  
 হযাোঁ। ধর্নির সনে আডম র্াজ র্রনত চাই। তাহনে এর্টা অ্সা ারণ র্ীডতক ে়িব 
আমরা। 
  
র্ী রর্মিানব র্াজ র্রনব? 
  
রডববানরর েটা োতাই আমার চাই। আমরাই ধেখা ও েডবর ডবষয ডের্ র্রব, মানে 
আমরা ডতেজে। 
  
ধর্নির রডেে েডব োোব আমরা। আডম এরর্ম ধিনবডে। িুরর্ম এনর্বানর ডবেরীত 
ডজডেসনর্ তুেোয ধফনে আনোচো হনব। ধর্ি তবেরীতয িারুণ ধফাোঁটানত োনর। ধেমে 
সবে আর িুবকে মােুষ, ধেমে বৃদ্ধ আর তরুণ ধেমে অ্তযাচারী আর অ্তযাচাডরত। 
  
মযাডথসনের বাডিকনর্র প্রোব মনে মনে িাে ধেনেনে ডর্ন্তু মুনখ প্রর্াশ র্রে ো। 
  
খরচ ধর্মে হনব? 
  
ধর্নির র্থা িাবে। এখে ধর্িনর্ হপ্তায ডতেনশা িোর ডিনেই চেনব! আনের্ার 
ধর্িনর্ িাবনে এটা আমানির খুবই সোয িাও মারা হনব। 
  
হু…ধতামার ডর্ মনে হয আমরা ওনর্ ে বেনরর র্েট্রানে রাজী র্রানত োরব? 
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মানে, অ্তডিনের র্েট্রযাে ধর্ে?  র িুবের। ডদ্বতীয বেনরহপ্তায এনর্ ৫০০ িোর 
ডিনত হনব। 
  
মযাডথসে ডবরক্ত হনয বেে, মনে হয তুডম ধর্নির এনজন্ট হনযে। 
  
বাডিকর্ ডবেীত িানব ধহনস বেে, ো আডম শু ু ধিখডে ধর্ি োনত ো েনর্। ওর গুনণর 
প্রডত েদ্ধা আনে আমার। 
  
মযাডথসে বেে, আডম র্থা বডে আনে ওর সনে। 
  
. 
  
বাডিকর্ খুবই উডদ্বে িানব বানর অ্নেক্ষা র্রডেে। এর্ঘণ্টা বানি ধর্ি ধসখানে েুর্ে। 
  
এই চারমানস ধর্ি অ্নের্ বিনে ডেনযনে। ধরাো হনয ডেনযনে, র্ানো চুনের ফাোঁনর্ 
ফাোঁনর্ োর্া চুে ধিখা ডিনে। ধমডক্সনর্ার ধরানি েুন়ি েুন়ি ওর োনযর রং ইডিযােনির 
মতে বািাডম হনয ধেনে। তনব ওনর্ ধবশ সুি ধিখানে। ধর্মে এর্টা উিাসীে িৃডষ্ট। 
তবুও বাডিকর্ েখে ওর ডিনর্ তার্াে ধর্ি খুশীর হাডস হাসে। 
  
বাডিকনর্র োনশর টুেটায বনস বেে,  েযবাি বাডিকর্। িুবেনরর র্ন্ট্রাে সই র্নর 
এোম। 
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বাডিকর্ ওর র্াোঁন  হাের্া ঘুডষ ধমনর বেে, এবার আমরা ওনির ধিডখনয ধিব িযাে। 
আমরা এর্টা ফাটাফাডট র্াণ্ড র্রব। 
  
সডতযই হে তাই। সাে েডত্রর্ার এর্ স্বনণকাজ্জ্বে অ্ যানযর শুরু হে। অ্েযােয েডত্রর্ার 
ধথনর্ সােএর োম েড়িনয ে়িে। সংবািেনত্রর র্মকজীবনে ধে র্নোর ডেযমােুবডতকতা 
আর র্ানজর চাে থানর্ তানত ধর্নির েনক্ষ িাে হনযনে। মনির অ্িযাস প্রায চনে 
ধেনে ধর্নির। শু ু র্াজ আর র্াজ। বাডিকনর্র মত সমবযথী বেু োওযানত এর্ার্ীত্বও 
অ্নের্ ঘুনচনে। সাে–এর অ্ডফনসর র্ানেই বাডিকনর্র ফ্লযাট। ধসই ফ্লযানটরই এর্টা ঘনর 
ধর্ি থানর্। িুজনে আেে মনে র্াজ র্নর, সময ধর্নট োয। 
  
বহুসময ঘুনমর আনে এর্া ঘনর জুযাোর র্থা মনে েন়ি োয ধর্নির। জুযাো এখে 
প্রায সৃ্মডত। ধসই সৃ্মডতনত ধবিো অ্নের্ র্ম। ডর্ন্তু ধর্ জানে এই মুহূনতক েডি জুযাো 
ঘনর ধোনর্ আর ধর্িনর্ জড়িনয  নর, ধর্ি সব িুনে োনব। ধপনে ষাোঁন়ির ে়িাইনযর 
ডসজে ধশষ। জুযাো ডেশ্চযই ধমডক্সনর্ায ডফনর এনসনে। হযনতা ডিযানজর সনেও সম্পর্ক 
ধশষ র্নরনে জুযাো অ্েয র্ারও সানথ রনযনে। জুযাো এখেও তার িী। ডর্ন্তু ওনর্ 
ডিনিাসক র্রার র্থা িাবনতও োনর ো ধর্ি। 
  
র্নযর্মাস ধর্নট ধেনে। এর্ডিে সেযানবোয ধর্নির ঘনর ধটডেনফাে ধবনজ উেে। 
বাডিকর্ ডবরক্তস্বনর বেে, বাজনত িাও। ডর্ন্তু ধসই ধটডেনফােটার মন য ধেে এর্টা 
অ্নমাঘ ডেযডতর িার্ ডেে। ধর্ি ধফােটা তুেে। মযাডথসে র্থা বেনে। 
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ধশাে িযাে, এর্টা িারুণ বযাোর অ্থচ এর্টা ফনটাগ্রাফারও হানতর র্ানে ধেই। িুনটাই 
শহনরর বাইনর। ধর্ি বেে, ডর্ হনযনে ধহেডর? 
  
বুন়িা ডেিেযািার গুডে ধখনযনে। আমরা সবার আনে ওখানে ধেৌঁেনত চাই। তুডম ডর্ 
ওখানে োনব িযাে? 
  
ধর্ি প্রতযাখযাে র্রনত োরত। ডর্ন্তু তার মনে ে়িে মযাডথসেই তানর্ আবার উনে 
িাোঁ়িাবার সুনোে ডিনযনে। তার ঋণ ধশা  র্রার এটাই সুনোে। 
  
আডম োডে ধহেডর। আমার ওের ধেন়ি িাও। 
  
খুব িাে। তুডম ডের্াো জানো ত? 
  
 জাডে। 
  
ধর্ি তা়িাতাড়ি টাই আর জযানর্ট েনর র্যানমরা ডেনয েুটে। 
  
ধজাোস ডেিেযািার র্ডব, োটযর্ার, ডশেী, সেীতর্ার। ধোর্টার ডশেজেনত ডবশাে 
োম। ধোর্টার সমর্ামী বনে িুেকাম আনে। ওর সনে সবসময এর্ডট ধেেব, ক্ষীণতেু 
সুিশকে এর্জে। তরুণ থানর্ই। ধসই তরুণ আবার বিনে োয আবার আনরর্জে তার 
জাযোয আনস। 
  
ডর্ন্তু ডেিেযািার মানেই জবর খবর। ওর বযাোর সযাোর সবসমনযই সংবািেনত্রর 
ধজার খবর। োনতর ওের ডেিেযািানরর অ্েূবক ফ্লযাট। ওর বাড়ির ডিনর্ েড়ি ডর্ মডর 
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র্নর োড়ি চাোনত চাোনত ধর্ি বুঝে ধহেডরর তার র্ানে সাহােয চাইবার অ্ড র্ার 
আনে। ডেিেযািানরর। গুডেনত আহত হবার খবর আনে োোনো ধে ধর্াে বাতকা 
সম্পািনর্র র্ানে এর্টা স্বপ্ন। 
  
োড়িটা ধর্ােরর্নম োর্ক র্নর ধর্ি ফ্লযাটবাড়ির ডসোঁড়ি টেনর্ উেনত োেে। 
ডেিেযািানরর সির িরজার সামনে এর্জে ডবশাের্ায োেমুনখা েুডেশ োহারা ডিনে। 
ধর্িনর্ ধিনখ ধচাখ োডর্নয বেে, তুডম ধর্? ধর্াথায েটেট র্নর চনে োে? 
  
ধেফনটেযান্ট টার্ার আনেে? 
  
থার্নে ধতামার ডর্? 
  
তানর্ ডেনয বে ডেউইযর্ক সাে–এর ধর্ি ধিতনর ধেনত চায। আর ধচাখ োডর্ও ো 
ধতামানর্ এর্টা ষাোঁন়ির মতে ধিখানে। েুডেশডট এর্টু ইতেতাঃ র্নর ধিতনর ধেে। 
ধর্িও ওর ধেেে ধেেে েুর্ে। ধেফনটেযান্ট টার্ার ধোটখাট মােুষ, মুখটা র্ডেে। 
সুসডজ্জত েডবনত িাোঁড়িনয ডতডে এর্জে ডিনটর্ডটনির সনে র্থা বেডেনেে। ধর্ি ও 
েুডেশডটনর্ এডেনয আসনত ধিনখ ডতডে ডবরডক্তিরা ধচানখ তাডর্নয বেনেে, আেডে ধর্? 
  
ডেউইযর্ক সাে–এর ধর্ি। মযাডথসে আমানর্ োডেনযনে। ডর্ হনযনে? 
  
মযাডথসে টার্ানরর সনে িুনে েন়িনে। টার্ার ধর্নির হাত ঝাোঁডর্নয বেে, আোে র্নর 
খুশী হোম। 
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ডর্ বযাোর েডি বনেে? 
  
 টার্ার ডবতৃষ্ণার সনে বেে, বুন়িা বিমাশটা এবার বা়িাবাড়ি র্নর ধফনেনে। েতুে েেী 
আোর আনে আনের সেীডটনর্ োোঁটাই র্রনত িুনে ধেনে। ফনে ঝে়িাঝাডট, ধেনেডট 
গুডে র্নরনে ওনর্। 
  
মারা ধেনে? 
  
আনর ো ো, ধসই ধসৌিােয ডর্ হনব। ও ধিতনরই ডহনরা হনয বনস আনে। 
  
 ধেনেডটর োম ডর্? 
  
ধজডর মাশকাে। ধেনেটা িােই। বুন়িা শযতােটাই ওনর্ েষ্ট র্নরনে। 
  
ওর েডব তুেনত চাই। 
  
ডেশ্চযই। আনে আডম ধসনর আডস, তারের তুডম ধেও। 
  
ধর্ি র্যানমরা বার র্রে। তারের ফ্লযাশোে এোঁনট ডেনয িরজা ধেনে এর্াট ডবশাে 
োউনঞ্জ েুর্ে। সািায র্ানোয সাজানো ঘরটা। ধিযানে ডেিেযািানরর আোঁর্া প্রাচীর 
ডচত্র। 
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এর্টা উোঁচু ধবিীর ওের ধজিার চাম়িা োর্া আরাম ধর্িারায ধজাোস ডেিেযািার শুনয 
ডেে। এর্জে বযি চার্র সামনে িাোঁড়িনয। এর্জে িাক্তার ডেিেযািানরর মাংসে 
হানত বযানিজ বাোঁ ডেে। 
  
ধর্ি ধবিীনত উনে ডজনেযস র্রে, এখে ধর্মে ধবা  র্রনেে? 
  
িূেনিই মােুষডট মুখ ডবরৃ্ত র্নর বেে চনে োও। ধর্ান্ সাহনস এখানে েুনর্ে। আডম 
েডব তুেনত ধিব ো। আমার শরীর খুব খারাে। 
  
আডম িযাে ধর্ি। 
  
 েডরচারর্ডট ধর়্িনর্ বা া ডিনত আসডেে, ডেিেযািার তানর্ হাত োড়িনয মাো র্রে। 
  
তুডমই ধর্ি? সডতয? ধতামায ডচেনত োরডে বনট। খুবই অ্বার্ এবং খুশী হনযডে। তুডম 
এর্জে মহৎ ডশেী..অ্বশয ধতামার ধক্ষনত্র। এখানে ধর্ে? 
  
ধর্ি বেে, ডমাঃ ডেিেযািার এই গুডে চাোনোর র্থা চাো থার্নব ো। আেডে চাে ো 
েৃডথবীর সব র্ােনজ আেোর ফনটা ধবনযার্। আেডে আমানর্ ধচনেে। আডম আেোনর্ 
র্থা ডিডে েডবগুনো খুবই উোঁচু িনরর হনব। 
  
ডেিেযািার হাসার ধচষ্টা র্রে। তার েন্ত্রণা র্রডেে ডর্ন্তু িযাের্ খুশী হনযনে। 
  
হযাোঁ, হযাোঁ িাই তুডম েডব ধতাে। ধশাে আর ধর্াে ফনটাগ্রাফারনর্ এখানে েুর্নত ধিনব ো। 
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তরুণ িাক্তারডট বোর ধচষ্টা র্রে, ডেজ ডমস্টার ডেিেযািার আেডে এত উনত্তডজত 
হনবে ো। 
  
ডেিেযািার বেে, োওনতা, আডম হাতুন়িনির র্থা শুডে ো। 
  
েডব তুেনত তুেনত ধর্ি বেে, ডর্ র্নর বযাোরটা ঘটে ডমাঃ ডেিেযািার? 
  
বুন়িাটার মুখ ডবরৃ্ত হনয ধেে। ধর্ি ডের্ এই অ্ডিবযডক্তই চাইডেে। ধর্ি েডব 
তুেনতই োেে ওডিনর্ ডেিেযািার ধচোঁডচনয বেনত োেে, ধোর্রা বদ্ধ োেে। ডর্েুো 
বযাোরটা, আমার এর্ তরুণ বেুর সনে ডহংসা ডহংডস আর ডর্। ধজডর ডহংনসর ধচানট 
আমানর্ ো তা বেনত োেে। ডর্ন্তু আডম অ্নেযর  মডর্নত চডে ো। ধশনষ ধজডর এই 
বদুর্টা ডিনয আমানর্ গুডে র্নর বসে। আডম এর জেয প্রস্তুতই ডেোম ো। 
  
ডেিেযািার–এর মুখ ডববণক সািা হনয োডেে। ধর্ি ধমাম েডবডট তুেে। িাক্তার 
ধর্িনর্ ইশারা র্রে ধশষ র্রনত। 
  
 েযবাি ডমাঃ ডেিেযািার। ধর্ি ধবডরনয ধেে। বুন়িানর্ ধিনখ মনে হে অ্জ্ঞাে হনয 
োনব। ডর্ন্তু োর্া অ্ডিনেতা এনর্বানর। িুবকেিানব হাত ো়িে ধর্িনর্। সির িরজার 
বাইনর অ্নের্ েোর আওযাজ োওযা ধেে। ধর্ি সাব াে হে। ধপ্রনসর ধোনর্রা এনস 
ডেনযনে। ধর্ি টার্ারনর্ ধজডর মাশকানের র্থা বেে। োও, িশ ডমডেনটর ধবডশ েয 
ডর্ন্তু। আডম ওই বিরগুনোনর্ সামনে আডস। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

133 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ধর্ি ঘনর েুনর্ ধিখে িুজে ডিনটর্ডটি জাোোর  ানর িাোঁড়িনয ডসোনরট খানে। ধজডর 
মাশকানের বযস ধতইশ বের। েম্বা, ফযার্ানস চুে ও িুরু, মুখশ্রী িাে। ধচাখ েীে। 
ধর্নির হানত র্যানমরা ধিনখই ধজডর আ়িষ্ট হনয ধেনো। ডবনদ্বনষর িৃডষ্টনত ধর্নির ডিনর্ 
তার্াে। ধর্ি র্যানমরাটা ধটডবনে ধরনখ বেে, আডম িযাে ধর্ি। তুডম রাজী হনেই 
আডম ধতামার েডব তুেব ধজডর। আজ েৃডথবীর সব সংবািেনত্র ধতামার খবর ধহিোইনে 
ধবনরানে তুডম তা থামানত োরনব ো। বাইনর ধপ্রনসর ধোনর্রা ডেজডেজ র্রনে। তুডম 
ওনির এ়িানত োরনব ো। তনব তুডম েডি আমানর্ ধতামার েডব তুেনত িাও আডম র্থা 
ডিডে আমার র্ােনজর অ্ডফস ধথনর্ আডম ধতামার জেয এর্জে িাে অ্যাটডেক ডেনযাে 
র্ডরনয ধিব। ধসই ধতামার ধর্স ধিখনব। এ ো়িা আরও েডি ধতামার জেয ডর্েু র্রনত 
োডর আমানর্ বেনত োর। 
  
ধজডর এবার এর্টু সহজ হে, বেে, আডম আেোর োম জাডে, ধর্ ো জানে? ডের্ 
আনে আডম আেোর শনত রাজী। 
  
ধজডর ধতা আর ডেিেযািানরর মতে আত্মসনচতে েয, তাই সহনজই ওর মুনখর আসে 
অ্ডিবযডক্ত ধতাো োয। েডব ধতাো হনয ধেনে এর্জে ডিনটর্ডটি বেে, এনর্ এখডে 
ধহিনর্াযাটকানর ডেনয ধেনত হনব ডমস্টার ধর্ি। আেোর হনয ধেনে ধতা? 
  
হযাোঁ, তারের ধজডরনর্ ধর্ি বেে, আজ রানতই এর্জে উডর্ে োনব ধতামার র্ানে, 
সবচাইনত িাে উডর্ে। আর ডর্েু র্রনত োডর? 
  
মাশকাে এর্টু আমতা আমতা র্নর বেে, আমার ধবােনর্ খবর ডিনত োনরে িযা র্নর। 
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ধর্ি বেে, ডেশ্চয। আজ রানতই ধিখা র্রব আডম। ওর ডের্াো? ধজডর মাশকাে ওর 
োনমর এর্টা র্ািক বার র্নর তার ধেেনে ওর ধবানের ডের্াো ডেনখ ডিে। 
  
তারের আনবে প্রাণেনণ িমে র্রার ধচষ্টা র্রনত র্রনত বেে, এর্টু সইনয বেনবে 
ডমাঃ ধর্ি। আমানির মন য খুব িাব, ও খুবই িুাঃখ োনব। 
  
ধর্ি র্ািকটা ডেনয বেে, আমার ওের আিা রাখ। ডবনশষ ডর্েু বেনত হনব? 
  
 বেনবে বুন়িা হতো়িাটানর্ আডম খুে র্রনত োরনে খুশী হতাম। 
  
ডের্ আনে। 
  
ডেিেযািানরর ঘনরর বাইনর ধচোঁচানমডচ চেনে। হোৎ েডরচারর্ডট ধবডরনয আসনত ওর 
হাত ধচনে ধর্ি বেে, ধেেে ডির্ ডিনয ধবডরনয োবার ধর্াে রাো আনে? 
  
ধোর্টা বেে, ওডিনর্ চার্র জমািারনির ডেফট আনে। 
  
োোঁচডমডেনটর মন য ধবডরনয ধর্ি ধজানর োড়ি চাডেনযনে ডেউইযর্ক সাে–এর অ্ডফনসর 
ডিনর্। 
  
অ্ডফনস ডেনয ধিখে মযাডথসে অ্ডিরিানব োযচাডর র্রনে। ধর্ি ধটডবনে ডফেনমর 
র্াডটকজ োডমনয রাখে। 
  
ধহেডর শু ু আমরাই েডব তুনেডে। েডব িাে হনযনে। 
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 ডেিেযািার আর ধে ধেনেডট গুডে র্নরনে ধজডর মাশকাে িুজনের েডব তুনেডে। 
  
মযাডথসে সনে সনে ধটডেনফাে তুনে ফনটা এডিটরনর্ েুনট আসনত বেে। 
  
মযাডথসে ডরডসিার োডমনয রাখনতই ধর্ি বেে, ধেনেডটর সনে আডম এর্টা শতক 
র্নরডে। তুডম ওর জেয এর্জে িানো অ্যাটডেক ডের্ র্রনব। আমার  ারণা আমার েডবর 
জেয ও খাোস ধেনয ধেনত োনর। 
  
ডর্ বেনত চাইে? 
  
আনে েডবগুনো ধিখই। 
  
 আডম ধবেস্টাইেনর্ বেডে। এ  রনের ধর্নস ও খুবই সফে। 
  
ধশাে ধর্েস্টাইে ধেে আজ রানতই ধেনেডটর সনে ধিখা র্নর। বনেই ধর্ি ডসোঁড়ি ডিনয 
ধিৌন়ি োমনত োেে। 
  
ধেনেটার ধবাে ডিডর্ মাশকাে ডট্রমন্ট অ্যানিডেউনত এর্টা ফ্লযানট থানর্। 
  
ধর্ি জােনতা ো ডেযডত তার সনে আবার এর্ অ্দু্ভত ধখো ধখেনে। জানে ো আজনর্র 
এই সাক্ষাৎর্ার ওনর্ এর্ডিে ইস্টেডিে োনম এর্টা শহনর ধেৌঁনে ধিনব। 
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ডেিেযািানরর আহত হবার খবর েতই চমর্প্রি ধহার্ বাডিকর্ এ ডেনয মাথা ঘামাযডে। 
ও শুনয শুনয ধটডেডিশে ধিখডেে। এমে সময ধটডেনফাে ধবনজ উেে। মযাডথসনের 
ধফাে। 
  
এি, এখডে চনে এনসা। একু্ষডে ধতামানর্ আমার চাই। 
  
আনে ধহেডর। এখে আডম অ্ফ ডিউডট। আর ডেিেযািার, ধশাে… 
  
থামাও ধতামার বরু্ডে। মযাডথসে অ্চ েক হনয ধচোঁডচনয বেে, এি। আমরা এর্টা আশ্চেক 
ডজডেস ধেনযডে ো আমার ধিনির ওের েন়ি আনে। এটা ধেনে তুডম ধফাটক েনক্সর 
সমে ধসাোও চাইনব ো। ও বাব্বা! আমানির ধর্ি ডেিেযািানরর ো এর্খাো েডব 
তুনেনে, ধিখনে সারা িুডেযানত সা়িা েন়ি োনব। এ েডবর মতে েডব তুডম আর ধিখ 
ডে। ধর্ি মনে র্নর এই েডবর ধজানরই ধেনেটা খাোস ধেনয োনব। আডমও ডেডশ্চত। 
ধবেস্টাইে এখানে আসনে। তুডম ধেখার ডির্টা ধিখ… 
  
বাডিকর্ উনত্তডজত হনয বনস ে়িে। বে ডর্ ধহেডর, ধর্নির েডবর ধজানর… 
  
 আনর তাহনে আর ডর্ বেডে। েডবটা এর্বার ধিখ শু ু.. 
  
 আডম ধতামানর্ ডর্ বনেডেোম ধহেডর, তুডম ধর্নির সম্বনে ো বনেডেনে… 
  
 ডের্ আনে বাবা, আডম প্রডতটা র্থা ডফডরনয ডেডে। এবার িযা র্নর এখানে এস। 
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ধশাে ধহেডর, ডেউনজর েডব ধতাোর র্থা েয ধর্নির। তুডম ওনর্ এজেয আোিা র্নর 
টার্া ধিনব। এ েডবর র্ডেরাইট শু ু ধর্নির। সারা িুডেযায ডেশ্চয এ েডব োো হনব… 
  
আনর তুডম আমানর্ ডর্ মনে র্র। আডম ডর্ এর্টা ধচার োডর্? 
  
ধর্ােরর্নম জামা েডেনয ধবনরাবার উেিম র্রনতই িরজায ধবে বাজে। ধর্ি আর 
এর্টা েম্বা মতে রুনোেী চুে আর িুরুওযাো ধমনয ঘনর েুর্ে। 
  
ধর্ি র্যানমরা োডমনয বেে, এি, ইডে ডিডর্ মাশকাে। এর িাই ডেিেযািানরর হানত 
গুডে র্নরনে। ডরনোটকারনির উৎোত এ়িানত আজ রানত ইডে এখানে থার্নবে। 
  
ধমনযডটর ডিনর্ তাডর্নয ধর্ি বেে, এখানে আেোনর্ ধর্ি ধখাোঁজ র্রার র্থা িাবনব 
ো, ডমস মাশকাে। আেডে বৃথা িুডশ্চন্তা র্রনবে ো। আমার  ারণা আেোর িাইনর্ 
আমরা খাোস র্রনত োরব। আডম এখে সাে–এর অ্ডফনস োডে। ঘণ্টা িুনযর্ েনর 
ডফরব। 
  
ধমনযডট আর্ডস্মর্ ধবিোর আঘানত তখেও মুহযমাে হনয আনে। তার েীে ধচাখ িুনটা 
ডবষণ্ণ, ধোোঁট র্াোঁেনে। 
  
ধর্ি েরম েোয বেে, আেডে বসুে। বৃথা িুডশ্চন্তা র্রনবে ো। এি, তুডম ডর্ আসে? 
  
ডেশ্চয। ধহেডর হাোঁর্িার্ শুরু র্নর ডিনযনে। 
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ডেফনট োমনত োমনত ধর্ি বেে, ধমনযডট অ্সম্ভব আঘাত ধেনযনে। িাইনর্ খুবই 
িােবানস। 
  
বাডিকর্ বেে, ডর্ ধমনয! ডর্ ধচহারা! ডর্ র্নর জাে? 
  
মনে হয ফযাশে আডটকস্ট। িাইনযর র্ানে ধেনত চাইডেে, আডমই সডরনয আেোম। 
  
িশ ডমডেট বানি ওরা মযাডথসনের অ্ডফনস েুর্ে। ধজানযে ধর্েস্টাইে ততক্ষনণ ধেৌঁনে 
ধেনে। ডবখযাত ধফৌজিারী আইেজীবী ধবেস্টাইে। ধবনট, ধমাটা আর এর্নরাখা। উডে 
ধর্নির ধতাো ডেিেযানির েডবটা ধিখডেনেে মে ডিনয। বেনেে, ডেিেযাি এই েডবটা 
ডর্ র্নর তুেনত ডিে? 
  
বাডিকর্ েডব ধিনখডশস ডিনয উেে। তুডম বুন়িাটার মুনখাশ এর্িম ধটনে ডেোঁন়ি ধফনেে 
িযাে। ওর মুখটা ধিনখই মনে হনে োে আর অ্োচানরর এর্টা মূডতকমাে েডব। মুনখর 
প্রডতডট বডেনরখা পষ্টিানব প্রর্ট। ধর্মে আনিানশ ধোোঁটটা রু্োঁচনর্ আনে। ডর্ রু্ৎডসত! 
  
ধর্ি খুব আনে বেে, আমরা এ েডবটা োেব ো। ডেিেযািানরর সনে এর্টা 
ধবাঝানো়িা র্রব এ েডবটা ডেনয। 
  
মযাডথসে ধফনট ে়িে, ো আমরা এ েডব োেবই। ডর্ বানজ বর্ে তুডম? 
  
ধর্ি মযাডথসনের ডিনর্ তার্াে। অ্েয েডবগুডে আডম ডবোেযসায ডিনয ডিডে ধহেডর। 
ডর্ন্তু এ েডবটা আডম ো বো অ্বড  তুডম বযবহার র্রনত োরনব ো। 
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ধটডবনে এর্টা ঘুডষ ধমনর মযাডথসে বেে, আডম এ েডব ধেনে ডিনে তুডম ডর্ র্রনত 
োর? 
  
বাডিকর্ বেে, ডেশ্চযই োনর। র্ডেরাইনটর ধর্নস ধফনে ডিনত োনর সােনর্। 
  
ধর্ি ধবেকস্টাইনের ডিনর্ তাডর্নয বেে, আমরা এ েডবটা ডেেযািারনর্ ধিডখনয 
বযাোরনর্ জেডি ডমটমাট র্রনত োডর। ডেিেযািার েডি বনে এটা এর্টা ডেের্ 
িুঘকটো তাহনে ধজডর মাশকাে ো়িা ধেনয োয। 
  
ধবেকস্টাইে এর্টু ধিনব বেনেে, িাে প্রোব। বনে েডবটা ডিফনর্নস েুরনেে। আডম 
োডে। 
  
এর্ ডমডেট…এই। মযাডথসে প্রায োেনের মতে ধটডবে চাে়িানত োেে। 
  
 ততক্ষনণ িদ্রনোর্ ধবডরনয ধেনে, মযাডথসনের ডিনর্ তার্ানেেও ো। 
  
ডর্েুক্ষণ চুেচাে র্াটে। তারেনর মযাডথসে বেে, িযাে তুডম জাে ধে িুডেযার সমে 
র্ােনজ তুডম এ েডব ডবিী র্রনত োরনত। ধমাটা টার্াও ধেনত। তুডম এরর্ম র্রনে 
ধর্ে? 
  
ডর্েু ো। ধর্াে ধর্াে সমনয টার্া তুে হনয োয। আডম চাই ধেনেটা খাোস োর্। 
  
ধর্নির ডিনর্ তাডর্নয বাডিকনর্র হোৎ মনে হে মাশকানের ধবাে খুব প্রিাডবত র্নরনে। 
ধর্িনর্, তাই ধেে মনে হয। 
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এর্ঘণ্টাবানি ধর্েস্টাইে ধফাে র্রনেে। মযাডথসে ধফাে  রে। উডে বেনেে র্াজ 
হনযনে। আডম েুডেশ ধহি ধর্াযাটকারনস োডে। ডেিেযািার রাজী হনযনে। বদুর্টা 
িাডেযস ডেিেযািানরর। এটাই বো হনব ধে মাশকাে বদুর্টায গুডে িরা আনে জােত 
ো। ধিরাজ খুনে বদুর্টা তুেনতই গুডে েুনট োয। 
  
সবাই বুঝনব এটা এনর্বানর িাহা ডমথযা। 
  
ডর্ন্তু প্রমাণ ত র্রনত োরনব ো। ধর্েস্টাইে বেনেে। মযাডথসে ডেিেযািার আর 
মাশকানের বাডর্ েডবগুনো ধিখডেে। োর্ অ্ন্তত এগুডে ও এর্াই োোনত োরনব। তনব 
এর্টা সাংঘাডতর্ সম্পি হাতো়িা হনয ধেে। 
  
ধবেকস্টাইে ধহনস বেনেে, ধর্ি এর্টা ধোর্ বনট। আমার ধতা ডেিেযািারনর্ 
েযার্নমে র্রার র্থা মনেও আনসডে। 
  
হু। মাডথে মুখ ডবরৃ্ত র্নর বেে। 
  
ধজডর মাশকাে েখে ো়িা ধেে তখে ধর্ি আর বাডিকর্ েুডেশ ধহি ধর্াযাটকানসকর বাইনর 
অ্নেক্ষা র্রনে। ধজডর ধবনরাবার সনে সনে ডরনোটকাররা ওনর্ ডঘনর  রে। সমানে 
র্যানমরার ফ্লযাশবাডত জ্বেনে। ধর্ােরর্নম এর্টা েুডেশ ধজডরনর্ ধর্নির োড়িনত উডেনয 
বডসনয ডিে। ধর্ি সনে সনেই োড়ি ধেন়ি ডিে। 
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মাশকাে অ্ডিিূত িানব বেে, ডমাঃ ধর্ি, আেডে আমার জেয ো র্নরনেে, ধর্েস্টাইে 
আমানর্ সব বনেনেে। ডবডেমনয আডম আেোর জেয ডর্ র্রনত োডর বেুে… 
  
ধর্ি বেে, ধতামার ধবানের র্ানে ধতাোর ঋণ আনরা অ্নের্ ধবডশ ধজডর। এ র্থাটা 
মনে ধরখ। ধতামার ধবাে খুবই িাে ধমনয। 
  
বাডিকর্ মনে মনে হাসে। বাডিকর্ জুযাোর সব র্থাই জােত। ওর মনে হে ডিডর্ 
মাশকানের সনে ধর্নির এর্টা সম্পর্ক হনে ধর্ি জুযাোনর্ এনর্বানর িুনে ধেনত 
োরনব। আর োরনব ডেনজনর্ সবকোশ ধথনর্ বাোঁচানত। 
  
ধর্ি ওনির বাড়ির বাইনর োড়ি থামাে। তারের মাশকােনর্ বেে, োও, ওেনর োও। 
আমরা এর্টু ধবড়িনয আসডে। আর ধর্াে ঝানমোয জড়িও ো ধেে। আমরা ঘণ্টা 
িুনযনর্র মন য ঘুনমানত চাই। 
  
মাশকাে বেে, ডর্ন্তু ডমাঃ ধর্ি ডিডর্ আেোনর্  েযবাি ডিনত চাইনব। 
  
ধর্ি মাথা ো়িাে,  েযবানির িরর্ার ধেই। বনে োড়ি ধেন়ি ডিে। 
  
বাডিকর্ ডসোনরট  রাে, িাে ধমনয। 
  
ধর্ি বেে, হযাোঁ। 
  
বাডিকর্ আ়িনচানখ ধর্িনর্ ধিখনত োেে। অ্নের্ডিে েনর ধর্নির মুনখ ও ধবিোর 
োেটা ধিখনত ধেে ো। ওনর্ ধর্মে খুব স্বডে ধেনযনে মনে হে। 
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েরডিে সর্ানে ওরা হডেউি ধেে। ডবসৃ্মত ডচত্রতারর্ানির ডেনয এর্টা ধেখা ধবনরানব, 
ধসজেয োওযা। মযাডথসে জােত ধর্ি অ্েূবক সব েডব তুেনব। 
  
ডফনর এনস ধর্ি ওর ডচডেেনত্রর মন য ডিডর্ মাশকানের এর্টা ডচডে ধেে। 
  
 ডপ্রয ডমাঃ ধর্ি, 
  
ধজডরর জেয আেডে ো র্নরনেে তার জেয আেোনর্ সামনে ধথনর্  েযবাি জাোনত 
চাই। এর্টু ডর্ ধিখা হওযা সম্ভব? প্রায সেযায আডম বাড়িনতই থাডর্। 
  
ধসডিে সেযানবোয ধর্ি ডিডর্ মাশকানের বাড়িনত ধেে। ডিডর্ ধমনযডট েম্র 
সহােুিূডতশীে স্বিানবর। এবং অ্বশযই ডশেী মে আনে ওর মন য। ডের্ এরর্ম এর্জে 
সেীই ধর্ি ধচনযডেে। ডর্ন্তু আশা র্নর ডে। 
  
প্রায রাত িুনটা অ্বড  ওরা েে র্রে। ডিডর্ জাোে ধজডর র্াোিায চনে ধেনে। 
িযােুিানর ধজডরর বেুর এর্টা ধখোর ক্লাব আনে। ও ধজডরনর্ ওর োটকোর হওযার 
জেয অ্নের্ডিেই েী়িােীড়ি র্রডেে। ওর ডেনজর িাই সমর্ামী, ডিডর্র র্ানে এ 
আঘাত সাংঘাডতর্। ওরা েডিও িুজে িুজেনর্ খুব িােবানস, ডর্ন্তু ওনির ো়িাোড়ি 
হওযাটাই িাে। 
  
ডিডর্ ধর্িনর্ বেে ও ধর্নির এর্জে মে ফযাে। ধর্নির ইিােীংর্ার ডর্েু েডব 
ডেনযও বুডদ্ধিীপ্ত আনোচো র্রে। ধর্ি মুগ্ধই হে। 
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ধর্ি উনে ে়িবার আনে বেে, র্াে আমরা ধর্াথাও ধেনত োডর ো, শহনরর বাইনর? 
আেোর ডর্ সময হনব? 
  
ডিডর্ জাোে তার অ্নের্ র্াজ বার্ী রনযনে। ধস ধর্িনর্ আোমীর্াে ডিোর ধখনত 
আসনত বেে। 
  
ধবশ, আমরা ো হয বাইনরই খাব ধর্াথায। 
  
ধর্ে আমার রান্না ধখনত আেডে িয োনেে? 
  
ধর্নির হোৎ জুযাোর র্থা মনে ে়িে। ওর মুনখ এমে এর্টা ধবিো ফুনট উেে ধে 
বুডদ্ধমতী ডিডর্ তা়িাতাড়ি বেে, ধবশ আমরা বাইনরই খাব। 
  
ো, আডম এখানেই আসব। 
  
তারের িশডিে  নর ও ধরাজই ডিডর্র ফ্লযানট এে। এই িশ ডিনেই ও বুঝে ডিডর্নর্ 
ও  ীনর  ীনর িােনবনস ধফনেনে। 
  
ও ডিডর্নর্ সবই বেে। জুযাোর র্থা, িুাঃস্বনপ্নর মতে ধসই ডিেগুডে, ওর 
ধরিইডিযােনির রু্োঁন়িয েন়ি থার্া..সব। িােবাসার র্থা ওরা উচ্চারণ র্নরডে ডর্ন্তু 
ধর্িও বুনঝনেডিডর্ও তানর্ িােনবনসনে। ডর্ন্তু জুযাোর অ্শুি সৃ্মডত তার র্ানে এখেও 
মডেে হযডে, ব়ি জীবন্ত তার প্রিাব। ধর্ি িাবডেে ধস ডর্ আর ধর্াে েতুে সম্পর্ক 
শুরু র্রনত োরনব। 
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তারের ধর্ি আর বাডিকর্ েতুে র্াজ ডেনয েযাডরনস চনে ধেে। েযাডরনস আনমডরর্াে 
েেকটর্নির ডেনয এর্টা ধবশ ধেখা হনত োনর। 
  
ধর্িও এর্টু স্বডে ধেে। ডর্েুডিে ডেনজর মেটানর্ িাে র্নর োচাই র্নর ধেওযার 
জেয ডিডর্র ধথনর্ এর্টু িূনর সরাই িাে। আটডিে বানি ডফরনত ডফরনত ধেনে বনস ও 
মেডির র্রে ধসডিনিাসক ধেনব। আর ডিডর্নর্ ডবনযর প্রোব ধিনব। বাডির্নর্ ো 
জাডেনয ও এর্জে উডর্নের সনে র্থা বেে। 
  
শুেে ডিনিাসক ধেনত ওর ধর্াে অ্সুডবন ই হনব ো। শু ু ধমডক্সনর্া শহনর তানর্ িুসপ্তাহ 
থার্নত হনব। ধমডক্সনর্ার ডববাহডবনেি খুব তা়িাতাড়ি আর সহনজ হয। উডর্েই 
ধর্িনর্ ওোঁর ধমডক্সর্াে প্রডতডেড র ডের্াো ডিনেে। ধর্ি মযাডথসেনর্ বেে ধস িুসপ্তাহ 
েুডট চায। মযাডথসে আেডত্ত র্রে। বাডিকর্নর্ ও বেে ডববাহ ডবনেি র্রনতই ও 
ধমডক্সনর্া োনে। বাডিকর্ খুশী মনে ওনর্ শুির্ামো জাোে। 
  
োবার আনের ডিে ও সেযানবোটা ডিডর্র সনে র্াটাে। ডর্ন্তু ডর্েুই বেে ো। েতক্ষণ 
ো ওসডতযই ধজনেনে ও মুডক্ত ধেনযনে ডিডর্নর্ ও মনের র্থা জাোনবইো। শু ু বেে 
এর্টা জরুরী র্ানজ ও িুসপ্তানহর জেয ধমডক্সনর্া োনে। 
  
. 
  
০৬. 
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 এে প্রানিা ধহানটনের েডবর ধিওযানে ডবনিরার আোঁর্া েঞ্চাশ ফুট েম্বা প্রাচীর ডচত্র। 
রডববার ডবনর্নের এর্ডট সময আনমডরর্াে টুডরস্টরা হাোঁ র্নর তাই ধিখডেে। ধর্ি 
েডবনত েুর্ে ধস সময। এর্া এর্া ধস োঞ্চ ধখনয ডেনযনে। আজ রডববার, ডর্ র্নর ধে 
সময র্াটানব িাবডেে ধর্ি। ধমডক্সর্াে উডর্েরা ওনর্ েরামশক ডিনযনে ধর্ি ধেে 
ওনির সানথ আনরা আনোচো র্নর। জুযাোর বযাডিচানরর র্থা খুোঁডটনয খুোঁডটনয ডজনেযস 
র্নরনে, সব প্রমাণ খুোঁডটনয ধিনখনে। এর্ র্থা বেনত বেনত ধর্নির ডবরডক্ত  নর 
ধেনে। 
  
এর্টা ধেোরবযার্ বই ডর্নে ডবনর্ে অ্বড  আোনমিা োনিকনে সময র্াটানব ধিনব 
এর্টা বইনযর ধিার্ানে ধেে ধর্ি। 
  
ডসের ধর্ি। 
  
ঘুনর িাোঁড়িনয ধর্ি ডিে অ্যানিােনফার আেনদ ঝেমনে মুখটা ধিখনত ধেে। সনে সনে 
ডেনজনর্ আর ডোঃসে বনে মনে হে ো ধর্নির। র্রমিকে র্রনত র্রনত ডিনের সনে 
আর ধোোনোে রানখডে বনে ধর্নির এর্টু খারাে োেে। ধর্ি ইনে র্নরই ডিনের 
সনে আর সম্পর্ক রানখডে। ধর্নির িুাঃসহ অ্তীনতর সনে ডিে খুবই জড়িত ডেে। ধর্ি 
সব িুেনত চাইডেে। তনব এখে ডিেনর্ ধিনখ তার মে খুশীনত িনর ধেে। 
  
ডিে আনবনে প্রায ধর্োঁনি ধফনেনে, এ এর্টা ডবনশষ মুহূতক ডসের। আডম ধতা জােতামই 
ো আেডে এখানে এনসনেে। ডর্ চমৎর্ার ধচহারা হনযনে আেোর। আেোনর্ ধিনখ 
এত িাে োেনে। 
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ধর্ি বেে, আমরা িুজনেই খুশী হনযডে। চে ডর্েু খাওযা োর্। ধতামার সময আনে 
ধতা? 
  
আেোর জেয সময ধেই। ডিে বেে। 
  
ডিে ধর্নির সনে এর্টা স্বাোনোডর্ত বানর েুর্ে। 
  
আেোনর্ ধিনখই বুঝনত োরডে আেডে িাে আনেে। ডেউইযর্ক সাে–এ আেোর 
অ্সা ারণ েডব ধিনখডে। আডম খুবই সা ারণ এবং অ্ডশডক্ষত। হযনতা আমার েনক্ষ এটা 
ঔদ্ধতয হনব বো ধে আেোর েডব আমার মেনর্ িীষণ ো়িা ধিয। 
  
ডিনের িূে হাতটায চাে ডিে ধর্ি। তারের ডেনজর জেয ধর্ার্ানর্াো আর িীনের 
জেয র্ডফ অ্িকার ডিে। তারের আনবে সামনে বেে, অ্যানিােনফা, ডেজ আমানর্ ডসের 
বে ো। আমানর্ িযাে বনেই ধির্। আর তুডম অ্জ্ঞ, অ্ডশডক্ষত এ সব বানজ র্থা 
ধবােে ো। 
  
আেনদ উচ্ছ্বানস ডিে প্রায ধেনচ ধফনে আর ডর্। 
  
এবার বে, এখানে এনসে ধর্ে? 
  
এর্টুও ডদ্ব া ো র্নর ধর্ি ডিডর্র র্থা খুনে বেে। 
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বেে, অ্যানিােনফা, ডিডর্র সনে ধতামার আোে র্রনতই হনব। জুযাোর মন য ো ধেই, 
ওর মন য আনে। আডম জুযাোর সনে ডববাহ ডবনেনির জেয এনসডে। জুযাোর সনে 
আমার ো হনযডেে তা ডেের্ োেোনমা বেনত োর। এখে আডম সবই বুঝনত োরডে। 
  
জুযাো ধতামার উেেুক্ত েয, ধর্ি। ও ধবানঝ শু ু টার্া। ও বযাড গ্রে। 
  
 ধর্ি ইততাঃ র্নর বেে, জুযাোর ডর্ হে ধশষ েেকন্ত? 
  
 জুযাো এখে এখানে। 
  
েোর মন য ডর্ ধেে এর্টা িো োডর্নয ধতানে ধর্নির। মাথা েীচু র্নর বেে, এখে 
ডিযানজর সনেই আনে? 
  
ো ও ডিযাজনর্ও ধ্বংস র্নর ডিনযনে। ওরা েখে ধপে ধথনর্ ডফরে তখেই ওনির 
সম্পর্ক ধশষ হনয ধেনে। আজ ডবনর্নে আডম ডিযানজর ষাোঁন়ির সনে ে়িাই ধিখনত 
োডে। আমার মনে হনে এটাই ওর ধশষ ে়িাই। 
  
ধশষ ে়িাই মানে? 
  
ডিযাজনর্ আডম ধিনখডে, ধর্ি। ও এখে এর্টা ধ্বংসেূে ো়িা ডর্েুই েয। জুযাো ওর 
সাহস ডোঃনশষ র্নর ডিনযনে। ওনর্ ধিখনে ধতামার িুাঃখ হনব। েত রডববার িশকর্রা 
ওর ডিনর্ ধবাতে েুোঁন়ি ধমনরনে। তুডম িাবনত োর? 
  
ডর্ন্তু অ্যানিােনফা ধর্ে? ধর্ি ডবচডেত হনয প্রশ্ন র্রে। 
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ডিে মুখ ডফডরনয ডেনয বেে, এর্টা ধরিইডিযানের রু্োঁন়ি ঘনরর র্থা ধতামার মনে 
েন়ি…তা–ও জােনত চাও ধর্ে? 
  
ধর্ি িীঘকডোঃোস ধফেে, সডতয আমরা েুরুষরা সডতযই ডেনবকা । 
  
 জুযাোনর্ িােবাসা মানে মৃতুযনর্ িােবাসা। 
  
ডদ্বতীযবার ধর্ি এই তুেোটা শুেে। বেে, জুযাো র্ী র্রনে এখে? 
  
চযােুেনটনের্ োনর্ক তুডম এর্সমনয ধে বাড়ি িা়িা র্নরডেনে ওখানেই থানর্ এখে। 
ওর সনে এখে ধর্ি ধেই। ডিযাজ জুযাোনর্ অ্নের্ িামী িামী উেহার ডিনযডেনো 
তানতই… তাো়িা ও সােোবনে োইট ক্লানব ধরাজ রানতই োয। ওখানে  েী 
আনমডরর্ােনির আড্ডা। ডিডবয আরানমই আনে ও। 
  
ধর্নির ধচানখর সামনে জুযাোর প্রায অ্নেৌডর্র্ ধচহারাটা ধিনস উেে। ওর িীঘক 
এোডযত র্ানো চুে এর্টা বনমকর মে ওর শরীরনর্ ধেনর্ রানখ। জুযাোর মতে তানর্ 
ধর্ি আর অ্ত উন্মত্ত র্রনত োরনব ো। 
  
ধর্ি ধজার র্নর জুযাোর েডবটা মে ধথনর্ মুনে ধফেে। 
  
 অ্যানিােনফা আডম ডিযানজর ে়িাই ধিখনত চাই। 
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ধবশ। আজর্াে ডিযানজর ে়িাইনয আর িী়ি হয ো। শু ু ওর অ্ডেবােক েডরণডত ধিখার 
আশায অ্নের্ শরু্ে ওখানে িী়ি র্নর। 
  
তনব তুডম ধর্ে ধেনত চাও অ্যানিােনফা। 
  
আমার জীবনের এর্টা অ্ যায ধতামার, জুযাোর আর ডিযানজর সনে জড়িনয ধেনে 
ধর্ি। ওর জেয আমার টাযার ধখাযা োয। ধে ঘটো ধো়িা ধথনর্ ধিনখডে তার ধশষটাও 
আডম ধিখনত চাই। 
  
ধোে মযিানে বাডে ে়িানো। মােটা োেরনের তার ডিনয ধঘরা। ধব়িাতানরর ডের্ 
োনশর সীটটায ডিে আর ধর্ি ডেনয বনস ে়িে। সডতযই অ্নের্ সীট খাডে আনে। 
তনব িী়ি হনযনে। 
  
ধর্ি ক্লযানোনর্ানর্ ধিখনত ধেে। িুরু রু্োঁচনর্ ধরডজনো তনরাযাে অ্েুশীেে র্রনে। 
  
ধর্িনর্ ওর ডিনর্ তার্ানত ধিনখ ডিে বেে, হযাোঁ, ধরডজনো এখেও ডিযানজর সনে 
আনে। ডিযানজর সডতযই ডবেে অ্েুচর ও। 
  
েত রডববার িশকর্রা েখে ডিযাজনর্ ধবাতে েুোঁন়ি মারডেে, ধরডজনো র্াোঁিডেে। 
  
চারডিনর্ ধরাি ঝর্মর্ র্রনে। েরনে রুনোডে র্ানো ধোষার্, ধেনট্রানর্ ধিনখই 
ডচেনত োরে ধর্ি। িুোনশ িুজে মাতানির। ওনির ধেেনে আনরা ধোর্। সবনচনয 
ডেেনে ধঘা়িার ডেনে সহনোদ্ধারা। 
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িােহাত িুডেনয ওরা বাডের ওের ডিনয সমাে তানে ধহোঁনট এে। ধর্ি ধিতনর ধিতনর 
এর্টা অ্সুি উনত্তজো ধবা  র্রে। ধস ডিযানজর ডিনর্ িাে র্নর তাডর্নয ধিখে। 
ডিে ডের্ই বনেনে। আজনর্র ডিযাজ আনের ডিযানজর ধ্বংসাবনশষ মাত্র। তার ধসই 
বাজোডখর মে  ারানো মুখ ধর্মে ঝুনে েন়িনে, আনের মতে ডেষু্ঠর োেনে ো ওনর্। 
ওর ধচাখ অ্ডিরিানব ঘুরনে। ডজে বেে প্রথম ো়িটার সনে ও ে়িনব। 
  
ডিযাজ এডেনয ডেনয ক্লযাোনর্ানর্ ওর আংরাখা ডিে। 
  
ডিযাজ হোৎ ধর্িনর্ ধিখনত ধেে। মুখ ডফডরনয ও ক্লযানোনর্ানর্ র্ী বেে। ক্লযাোনর্ও 
ধর্নির ডিনর্ তার্ানত োেে। িুজনে ডমনে ধর্নির ডিনর্ তাডর্নয র্ী ধেে বেনত 
োেে। এসময ষাোঁ়িটা ঝন়ির ধবনে মােটায েুনর্ ে়িে। তারের ডশং বাডেনয চাডরডিনর্ 
েুটনত োেে। ষাোঁ়িটা েখেই ধর্াে আংরাখা ধিখনত ধেে তার ডিনর্ ধতন়ি ধেে। 
  
ওাঃ ডর্ প্রর্াণ্ড বাোঁ়িটা। ডিে বনে উেে। 
  
ডিযাজ ষাোঁ়িটানর্ ধিখনত োেে। ক্লযানোনর্া ধরডেংনযর ওের ঝুোঁনর্ ধরনেনমনে 
ডিযাজনর্ ডর্ ধেে বেে। ডিযাজ বেে, চুে র্র। আমানর্ ধবাতেটা িাও। ক্লযানোনর্া 
ডবরডক্তিরা মুনখ এর্টা ধচাোর মতে মুখওযাো ধসারাই ডিে। ডিযাজ চর্চডর্নয তা 
ধখনয ধখনয ধসারাইটা ধফরত ডিে। 
  
ডিে বেে, সবাই িাবনে ওটা জে, আসনে ওটা ধটরু্ইো। 
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মানে তখে িীষণ হইচই। ষাোঁ়িটা এর্টা ধঘা়িানর্ োডথ ধমনর ধফনে ডিনযনে। ডিযাজ 
সরাসডর ধর্নির ডিনর্ তার্াে, আবার ধিখা হে তাহনে। ধতামার জেযই আডম এই 
ষাোঁ়িটানর্ মারব। তনব আডম ধতামানর্ র্রুণা র্ডর। ডিযানজর র্থাগুনো ধর্ি ডের্ই 
শুেনত ধেে। 
  
গুিোর্, ধর্ি আনে বেে। ডিযাজনর্ ধিনখ ধর্নির র্রুণা হে। তারের ধবোঁনট ধচৌনর্া 
মােুষটা ষান়ির ডিনর্ এডেনয ধেে। মানের বাডর্ সবাই চনে ধেনে। এখে ডিযাজ আর 
ষাোঁ়িটা মুনখামুডখ সংঘনষকর জেয ততরী। 
  
ডিযাজ হাোঁটনত হাোঁটনত িুবার ধহাোঁচট ধখে। জেতা রুদ্ধোস হনয ডিযাজনর্ ধিখনে। ধর্ি 
ধিখে র্যােেনর্া অ্েয িুজে মাতানিরনর্ ডর্ ধেে বেে। তারের আংরাখা হানত ওরাও 
ডিযানজর ধেেে ধেেে েুটে। অ্ চিার্ানর ডিযাজনর্ ডঘনর আেোনত আেোনত ওরা 
চেে। 
  
ডিযাজ ষাোঁ়িটার ডতডরশেজ িূনর এনস িাোঁড়িনয ধেে। ধেেনে আসা মাতানিারনির 
পযাডেশ িাষায োোোে ডিে। ওনির হাত ধেন়ি চনে ধেনত বেে। ধর্ি ধিখে 
িশকর্নির সীট আর মাে ধঘরা ধরডেনের মাঝ ডিনয ক্লযানোর্া োেনের মতে ষ়িটার 
ডিনর্ েুটনে। 
  
 ডিে বেে, আনর ধবার্াটা র্রনে র্ী, এনত ডিযাজ আরও ঘাবন়ি োনব। 
  
এবার ডিযাজ ষাোঁ়িটার েনের েনজর মন য িাোঁড়িনয। তারের আংরাখাটা খুনে ষাোঁন়ির 
ডিনর্ ধিাোনত োেে। ততক্ষনণ ক্লযানোনর্া ষাোঁ়িটার ধেেনে ধরডেং ধবনয োমবার ধচষ্টা 
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র্রনে। ধেজ ধসাজা র্নর ষাোঁ়িটা আিমণ র্রে। এর্ মুহূনতকর মন য ঘটোটা ঘনট 
ধেে। এর্টা প্রায েৃডথবী র্াোঁোনো শে হে, ধর্ি ধিখে ডিযাজ ডেটনর্ শূনেয উনে 
ধেে আর তারের ডচৎ হনয আেন়ি ে়িে বাডের ওের। এবার ষাোঁ়িটা ডক্ষপ্রেডতনত েুনট 
এডেনয এে। অ্েযরা ধিৌন়ি আসনে। ডিযাজ উেনত ধচষ্টা র্রে। ডর্ন্তু ষাোঁ়িটার েডত এত 
ডক্ষপ্র ধে ক্লযানোনর্া ডর্েুই র্রনত োরে ো। বা ডশং ডিনয ষাোঁ়িটা ডিযানজর বুর্ ডচন়ি 
ওনর্ ধরডেনের সনে ধেোঁনথ ধফেে। তারের আবার ডশং ধবোঁ াে। 
  
ক্লযানোনর্া আতকোি র্রনত র্রনত ষ়িটার ডসং  নর ওরোনর্ ঘুডষ মারনত োেে। 
িশকর্নির সানথ উনে িাোঁড়িনয ধর্িও োেনের মতে ধচোঁচাডেে। ক্লযানোনর্ানর্ এবার 
মাডটনত আেন়ি ধফনে ষাোঁ়িটা অ্েয এর্জে েোযমাে মাতানিানরর ধেেনে েুটনত 
োেে। োবার সময কু্ষর ডিনয ক্লযানোনর্ার মুখটা ধথতনে ডিনয ধেে। ডতেজে চার্র 
এনস ডিযাজনর্ তুনে ডেনয মাে ধথনর্ েুনট ধবডরনয ধেে। এর্জে ক্লযানোনর্ানর্ িাোঁ়ি 
র্ডরনয ডিে। ক্লযানোনর্ার মুখ ডিনয িরির র্নর রক্ত ে়িডেে। 
  
ধর্নির বডম োডেে, ধস ধর্ােরর্নম বেে, চে োওযা োর্। ধেনটর বাইনর ডিনয ধেনত 
ধেনত ধর্ি উিভ্রানন্তর মতে বেে, ডিযানজর আঘাত খুব গুরুতর মনে হয ধতামার? 
  
ডিে র্াোঁ  ঝাোঁডর্নয বেে, ডিযাজ ডেশ্চযই এতক্ষনণ মারা ডেনযনে। ওর োোঁজরার হা়ি 
চুরচুর হনয ধেনে ষ়িটার ডশনের ঘানয। 
  
ধর্ি খুবই ডবচডেত হনয েন়িনে। বেে, আমানর্ ধহানটনে ডেনয চে আোঁনিােনফা। আডম 
এ শহর ধথনর্ চনে ধেনত চাই। আমার ধঘন্না  নর ধেনে এখানে। 
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ডিে অ্গুেডত োড়ির িীন়ির মন য ডিনয ধেনত ধেনত ওর েডন্টযানর্র র্ানে ধেৌঁনে 
বেে, ডিযাজ ডেনজই ডেযডত ধিনর্ এনেনে। ডিে ধহানটনের বাইনর োড়ি থামানত ধর্ি 
বেে, ডেনজ র্ডিনের মন য আডম চনে োব। ধতামায খবর ধিব। ধহানটনে েুনর্ই ধর্ি 
ট্রানিোে এনজন্সীর অ্ডফনস ডেনয তার েরডিেই ডেউইযর্ক োবার ধেনে ডটডর্ট বুর্ 
র্রে। ডেফট ওেনর চনে এনে ধর্ি চাডব ডিনয ডেনজর ঘর খুেে। সেযার িীঘক 
প্রহরগুনো ধস ডর্ র্নর র্াটানব ধিনব তার মে িাডর হনয ধেে। িরজা বে র্রে ধর্ি, 
আর তারেরই োথর হনয ধেে। জাোোর ডিনর্ ডেে ডফডরনয জুযাো িাোঁড়িনয আনে। 
এর্টা সা াডসন  ধোষার্ েনর আনে। চাডরডির্ ডিনয ধরানির আিা ওনর্ ডঘনর  নরনে। 
  
ধতামার মতে ধর্ি হয ো, হনত োনর ো। আডম ডফনর এনসডে র্ারণ আডম বুঝনত 
ধেনরডে আডম ধতামায র্ত িােবাডস। বনেই জুযাো িুহাত ধর্নির ডিনর্ বাড়িনয ডিে। 
তুডম ডর্ আমানর্ চাও, তাহনেোও আমানর্। েরডিে সর্ানে ধর্ি ডেউইযনর্ক োবার 
সীট র্যােনসে র্রে। জুযাো ডবোোর ওের এডেনয শুনয আনে। সারারাত ওরা 
োেনের মতে র্থা বনেনে, ধহনসনে, িােনবনসনে। জুযাো ধর্িনর্ বেে, ধতামানর্ 
হাডরনয বুনঝডে তুডম আমার র্তখাডে জুন়ি আে। আডম এর্া ডেোম এই জেযই রু্বুডদ্ধ 
আমায ধেনয বনসডেে। তুডম আমার সনে থার্নে র্ক্ষনো এমে হত ো। 
  
জুযাো ধর্িনর্ র্ী িীষণ েন্ত্রণা ডিনযনে, সবই মনে েন়িনে ধর্নির। ডর্ন্তু ও ধস ডেনয 
আর িাবে ো। ও বুনঝনে জুযাো েত ডেষু্ঠরতাই র্রুর্ ো ধর্ে, জুযাো তার সবকস্ব। 
জুযাো তানর্ িার্নে ধস তানর্ ডর্েুনতই ধফরানত োরনব ো। এ ধেে িযংর্র এর্ 
ডেযডতর ডেনিকশ। 
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আমরা েুরনো র্থা আর মনে র্রবো জুযাো। তুডম আমার িী। আমরা েতুে র্নর 
আমানির ডববাডহত জীবে শুরু র্রব। আমরা ডেউইযনর্ক ডফনর োব। ধর্াথাও এর্টা 
ধোট ফ্লযাট খুোঁনজ ধেব। আমরা খুব সুখী হব। 
  
জুযাো ধর্নির হাত ধবাোনত ধবাোনত বেে, ডেউইযর্ক? আমার মনে হয ো িাডেকং 
ডেউইযনর্ক আমার থার্নত িাে োেনব। আমরা ধতা ধসই বাড়িটানতই থার্নত োডর। 
  
ডেউইযনর্ক আমার সাে–এর সনে র্েট্রাে আনে। আমানর্ ওখানেই র্াজ র্রনত হনব। 
  
র্েট্রাে? তার মানে? 
  
আডম এর্টা র্ােনজ র্াজ র্ডর। 
  
ওরা িাে টার্া ধিয ধতামানর্? 
  
ো। 
  
তনব তুডম ওখানে র্াজ র্র ধর্ে? 
  
 ধস তুডম বুঝনব ো। এখেও ধি়িবের ওনির সনে আমায র্াজ র্রনত হনব। 
  
 জুযাো বেে, ওরা র্ত ধিয ধতামায? 
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হপ্তায ডতেনশা িোর, হতাশায িুনব ধেনত ধেনত ধর্ি িাবে অ্যানিােনফা ডের্ই বনে, 
জুযাো ধবানঝ ধর্বে শরীর আর টার্া। 
  
টার্া ধতামার র্ানে খুব িামী ো? 
  
জাডেো। টার্া থার্া িাে, তনব ধসটা এমে ডর্েু এর্টা বযাোর েয। তারের ধহনস 
জুযাো বেে ধর্ি আডম র্ত র্ম টার্ায ধতামার সংসার চাডেনযডে বে? ডেনজর হানত 
রান্না র্নরডে। 
  
হযাোঁ। 
  
ধতামার ডর্ মনে হয সপ্তানহ ডতেনশা িোনর আমরা চাোনত োরব? 
  
ডেশ্চয। হাজার হাজার ধোর্–এর ধচনয অ্নের্ র্নম সংসার চাোয। 
  
তনব চে আমরা ডেউইযনর্ক োই। 
  
ধর্ি উর্ীেনির জাোে ধস ডববাহ ডবনেি চায ো। এ ডবষনযও জুযাোর সনেও র্থা 
বেে। জুযাো বেে, তুডম আমানর্ ধেন়ি ডিনত োর ো। তাহনে সবকোশ হনয োনব 
আমার। তুডম আমার স্বামী, তাই জনেযই ধতা ধতামার র্ানে ডফনর এনসডে। 
  
জুযাোর মুখ িু হাত ডিনয তুনে  নর ধর্ি বেে, তুডম আমার িী তাই ধতা ধতামানর্ 
ক্ষমা র্রনত োরডে। 
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জুযাো বেে, চে আমরা বা়িী োই। এই মানসর ধশষ অ্ডে িা়িা ধিওযা আনে। 
  
ওর ধসই ওনির আনের্ার বা়িীনত ডফনর ধেে। েযারানজ েতুে োে থািারবািকটা ধচানখ 
ে়িে ধর্নির। 
  
জুযাো ধেে ডর্েুই েয এিানব বেে, ধতামার আমার অ্নের্ েেদ ডেে। এটা ধেনরা 
আমানর্ ধিয। ওনর্ ধতা ক্ষডতেূরণ ডিনতই হত। 
  
ধর্ি বুনর্র র্ষ্টটা ধজার র্নর সডরনয ডিে। ঘনর েুনর্ জুযাো বেে, ধতামায এর্টু 
ধটরু্ইো এনে ডি? 
  
ধর্ি বেে, ো আডম আর মি খাই ো। 
  
ধর্ে? 
  
ধর্ি বেে, মি ধখনে আমার শরীনরর ক্ষডত হনব। 
  
জুযাো ধেে এর্টু হর্চডর্নয ধেে। তারের ধিতনর ডেনয ধর্ি েব্ধ হনয বনস রইে। 
মেটা ডবতৃষ্ণায িনর ধেনে ওর। োড়িটা ধিনখ ও ডবচডেত হনয েন়িনে। ওনির ধশাবার 
ঘনর জুযাো আর ডিযাজ ধপ্রম র্রত, এই ধিনব ওর েন্ত্রণা ধবন়িই চনেনে। অ্থচ ও 
এত অ্সহায ধে জুযাোনর্ অ্স্বীর্ার র্রার তার ক্ষমতা ধেই। এ সম্পর্ক িাযী হনব ো, 
ধর্ি মনমক মনমক বুঝডেে। জুযাো ধেমে শরীর আর টার্া ো়িনত োনর ো ধসও 
জুযাোনর্ ো িােনবনস থার্নত োনর ো। তবুও ধতা ক্ষডণনর্র জেযও জুযাোনর্ ধচাখ 
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িনর ধিখনত োনব। জুযাো েডি ওনর্ ধেন়ি ধিয ও ডেনজনর্ আর ধ্বংস র্রনব ো। 
ব়ি র্ষ্ট ধেনযনে ধস, আর ধস ডেনজর জীবে েষ্ট র্রনব ো। 
  
িশডিে স্বনপ্নর মতে ধর্নট ধেে। এই িশডিে ধস ডেনমনষর জেয ধচানখর আ়িাে 
র্নরডে জুযাোনর্। এর্ডিে বাোনে বনস জুযাো বেে, ধসাো তুডম সুখী হনযে ধতা? 
  
ধর্ি বেে, ধর্ে এর্থা বেনে? 
  
জুযাো বেে, র্ত বিনে ধেে তুডম। র্ত েম্ভীর। ধর্মে ধেে উিাসীে োনে তমানর্। 
তুডম আবার র্াজ শুরু র্রনব ো? 
  
হযাোঁ, ধসই র্থাই বেডে ধতামানর্। আডম ডেউইযনর্ক ডফরব তুডমও োনব আমার সনে। 
  
ডেউইযনর্ক ধর্াথায থার্ব আমরা? আমানির বা়িীনত বাোে থার্নব ো? 
  
ো। 
  
 জুযাোর েরনে ডবডর্ডে। ধস োনযর ওের ো তুনে বসে। ধর্নির মনে হে জুযাো 
ধেে ধসৌদনেকর জীবন্ত প্রডতমা। 
  
আমার মনে হয তুডম আনে ফ্লযাটটা ধজাো়ি র্র তারের ো হয আডম োব। ধিখ আডম 
ধর্মে ডহনসবী হনয ধেডে। 
  
ো, তুডম আমার সনে োনব জুযাো। 
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 ধবশ ধতা, তুডম ো বেনব িাডেকং। র্নব রওো হব? 
  
আোমী বৃহপডতবার। 
  
তাহনে বু বার ডবনর্নেই আমরা োড়ি চাডেনয চনে োব ডেউইযর্ক। 
  
ধর্ি জুযাোনর্ েক্ষয র্রডেে, বেে, ডেউইযনর্ক ধতামার োড়ি োেনব ো জুযাো। 
ওখানে োর্ক র্রবার জাযো ধেই। োড়িটা আমরা ধবনচ ডিনয োব। 
  
জুযাোর ধচাখিুনটা রানে জ্বনে উেে ডর্ন্তু েরক্ষনণই বেে, ডের্ আনে। 
  
রানত ধর্ি বাডিকর্নর্ ধটডেনফাে র্রে। 
  
 বৃহপডতবার ডফরনবা এি। ডেনযই র্াজ  রব। 
  
 বাডিকর্ বেে, ধবশ তাই ধহার্। এর্টা খবর ধিনব ধতা। আডম ডচন্তায মডর। িাে আে 
ধতা? 
  
 খুব। ধিখা হনে সব বেব। 
  
ডের্ আনে, এর্টা র্াজ ধতামার জেয ডের্ র্নরই ধরনখডে। 
  
ডর্ র্াজ? 
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 হযাডর ওনযস্টনের ডিজাইে র্রা ধোষানর্ এর্টা েতুে োনের োটর্ শুরু হনে। শু ু 
আমরাই এই খবরটা োোর িার ধেনযডে। শুিবার ডবনর্নে শুরু হনে। 
  
ডের্ আনে। আডম ধেৌঁনে োব ধর্ি ধটডেনফাে ধেন়ি ডিে। তারের ডিনের সনে র্থা 
বেে ধর্ি। 
  
অ্যানিােনফা আডম আর জুযাো এর্সনে আবার থার্ব, ডের্ র্রোম। বৃহপডতবার 
আমরা ডেউইযর্ক োডে। েযানরনজ ওর োড়িটা ধরনখ ডিডে। ধবনচ ডিনত োরনব? 
  
ধবশ ডর্েুক্ষণ েব্ধ থার্ার ের ডিে বেে, র্ী বেনে, আডম ডের্ শুনেডে? তুডম আর 
জুযাো। আবার বেনতা? 
  
ডের্ ডের্ আনে। অ্ত উনত্তডজত হনযা ো। আডম ো র্নরডে ধিনবডচনন্তই র্নরডে। 
োড়িটার বযবিা র্রনত োরনব ধতা? 
  
ডিে তখেও েডম্ভত হনয আনে। ধর্াে রর্নম বেে, ডের্ আনে। 
  
 েযবাি, ধর্ি তা়িাতাড়ি ধফাে োডমনয রাখে। 
  
বু বার রানত বাক্স ধোেনত ধোোনত হোৎ জুযাো িু হানত মাথা ডটনে ডবোোর ওের 
বনস েন়ি। 
  
ধর্ি ধিৌন়ি ওর র্ানে ধেে, ডর্ হে ধসাো? 
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জুযাো ডবোোয ডচৎ হনয শুনয ে়িে। মুখ বযথায শক্ত হনয উনেনে। অ্নের্ র্নষ্ট 
জুযাো বেে, এই সময প্রডতমানস আমার এই েরর্েন্ত্রণা। োও োও আমানর্ এর্া 
থার্নত িাও। 
  
ধর্ি বেে, আডম িাক্তার িার্ডে। 
  
ধবার্ার মতে র্থা ধবাে ো। ধমনযনির এরর্ম হয। তুডম ধথার্া োডর্? আমানর্ এর্া 
থার্নত িাও, বযস্। 
  
ডেনচ ডেনয ধর্ি অ্ডির িানব োযচাডর র্রনত োেে। তারের বাোনে ধেে। ধশনষ 
থার্নত ো ধেনর আবার উেনর ধেে। জুযাো তখেও শুনয আনে। মুখ এনর্বানর চনর্র 
মতে সািা। ধর্িনর্ ধিনখ ডবরডক্তনত ধচাখ রু্োঁচনর্ বেে, ডর্ হে, বেোম ো আমানর্ 
এর্া থার্নত িাও। এরর্ম হয আমার। িু এর্ডিে েন্ত্রণা থানর্ তারেনরই ডের্ হনয 
োব আডম। 
  
ধর্ি তবু বেে, র্াে ধেনত োরনব ধতা? 
  
ধেনত বা য হনে োব। এখে ধতা োও। জুযাো বেে। 
  
ধর্ি বেে, বা য হনে ধেনত হনবো। েনরও ধেনে হনব। আডম ডর্ ডর্েু র্রনত োডর 
ধতামার জেয? 
  
ো, ডর্েু ো। র্াে োোি ডের্ হনয োনব। 
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ডর্ন্তু েরডিে স্বািাডবর্িানবই জুযাো ডের্ হে ো। এত সািা রক্তশূেয োেডেে ওনর্ ধে 
ধর্ি জুযাোনর্ ডেনয োওযার আশা ধেন়ি ডিে। তবু ধর্ে জাডেো মনে হে, ডের্ 
োওযার সমনযই জুযাোর অ্সুখটা হে ধেে সাজানো বযাোর এর্টা। 
  
ধর্ি জানে জুযাোনর্ অ্ডবোস র্রা উডচৎ। তবু েতডিে োরনব ও জুযাোনর্ ডেনজর 
িখনে ধরনখ ধিনব। 
  
ডবোোর োনশ িাোঁড়িনয ধর্ি জুযাোনর্ বেে, আডম োডে। এর্ ঘণ্টার মন য রওো 
ধিব। মনে হনে ধেনত োরনবো ো? 
  
তুডম ধজার র্রনে আডম োব। বযথা সহজ র্রব আডম। 
  
ো, ো শুনয থার্ তুডম। 
  
 েীনচ ডেনয ডিেনর্ ধফাে র্রে ধর্ি, অ্যানিােনফা খুব তা়িাতাড়ি এখানে আসনত 
োরনব? ধতামানর্ আমার িীষণ িরর্ার। 
  
িশ ডমডেনটর মন যই োডে। 
  
ধেমে র্থা, িশ ডমডেনটর মন যই এনস হাডজর ডিে। ওর সারা মুনখ উনদ্বে। 
  
ধর্ি ওনর্ ডেনয বসবার ঘনর ধেে, আমার এর্টা উের্ার র্রনব িাই আর র্াউনর্ 
আডম ডবশাস র্ডর ো। 
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ধবশ তুডম ো বেনব, র্রব। ডর্ন্তু জুযাোর বযাোরটা ডর্? আডম ধতা ধতামানর্ সাব াে… 
  
জাডে। ধশানো আোমী ডতেডিে ধতামার ধর্াে জরুডর র্াজ আনে। 
  
ো। 
  
আডম চাই তুডম এ বাড়িনত থার্। তুডম জুযাোর সনে সনে থার্নব। জুযাো িাে হনে 
তুডম ওনর্ ডেউইযনর্কর ধেনে বডসনয ধিনব। 
  
আডম িাে র্নর বুঝোম ো। 
  
আমার আর জুযাোর এর্সনে ডেউইযনর্ক োবার র্থা ডেে আজ। জুযাো হোৎ অ্সুি 
হনয েন়িনে। এটা ওর  াপ্পাও হনত োনর। হযনতা আমার ধথনর্ ও িােবার সুনোে 
খুোঁজনে। 
  
ডিে এনর্বানর ডবচডেত হনয ে়িে, আডম বুঝনত োরডে ো, ও েডি চনে ধেনত চায 
ওনর্ ধেনত ডিে ো ধর্ে। ওরর্ম এর্টা ধমনযমােুষ ডিনয ধতামার ডর্ হনব? 
  
আডম ধতামানর্ ধবাঝানত োরব ো অ্যানিােনফা। ও ধে আমায চায আডম ডেডশ্চত জাডে। 
হযনতা আমানর্ িােবানস। ডর্ন্তু ওর র্ানে টার্ার আর্ষকণ সাংঘাডতর্।  নর োও ো 
এর্টা েুনদ্ধ ধেনমডে আডম। ধিডখ ো জযী হনত োডর ডর্ ো। 
  
তুডম ডের্ ডসদ্ধান্ত ডেনযনে? 
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 হযাোঁ। তুডম আমার অ্ডত ডবোসী বেু। তুডম আমার জেয এটুরু্ র্রনব? 
  
ডেশ্চয। ওনর্ আডম ডেউইযনর্কর ধেনে তুনে ধিবই, র্থা ডিডে। 
  
ধর্ি ওেনর ডেনয জুযাোনর্ বেে ডিে ধতামার ধিখানশাো র্রনব। তুডম সুি হনে ও। 
ধতামায ডেউইযনর্কর ধেনে তুনে ডিনয আসনব। 
  
আমার ওের ধতামার এর্টুও ডবোস ধেই ো? 
  
ো। ডর্ন্তু আডম ধতামায িােবাডস, আডম ধতামানর্ ঘনর রাখনত চাই। 
  
 হোৎ হাসে জুযাো, হাত িুনটা বাড়িনয বেে, আডম ধে ধতামায র্ী িােবাডস। এরর্ম 
িােবাসা োওযা ধে ধর্াে ধমনযর িাডেয। আর ধর্ি আমার জেয এত র্ষ্ট র্নরডে। 
  
জুযাো আনবনে থরথর র্নর র্াোঁেডেে। 
  
আমরা িুজনে ডমনে এর্টা চমৎর্ার জীবে েন়ি তুেনত োডর জুযাো। 
  
ডেশ্চযই আমরা তা র্রব। 
  
 বযাে হানত ধর্ি েীনচ ধেনম এে। ডিে েীনচ িাোঁড়িনয ডেে। িুজনে িুজনের হাত 
ঝাোঁর্াে। 
  
 ধতামার জেয আডম ডর্ র্রনত োডর অ্যানিােনফা? ধর্ি বেে। 
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ডিে মৃিু ধহনস বেে, সময ডেশ্চযই আসনব। বেুনত্বর মানেই ধতা হে েরপনরর 
র্ানজ োো। 
  
ডবিায অ্যানিােনফা। প্রডতডিে সেযা আটটায আডম ধফাে র্রব। ওর ওের েজর ধরখ। 
  
ডেশ্চযই ডর্ন্তু এরর্ম র্নর তুডম র্তডিে চেনত োরনব। ধতামার ধতা সুখ আসনব ো। 
  
আডম সুখ ডর্েনত চাইডে অ্যানিােনফা। আো চডে। 
  
বাডিকর্ এযারনোনটক এনসডেে। রাোয প্রচুর ট্রাডফর্। তার মন য ডিনয োড়ি চাোনত 
চাোনত বাডিকর্নর্ জুযাোর র্থা বোর ধচষ্টা র্রে ধর্ি। বাডিকর্ ওনর্ থাডমনয ডিনয 
বেে, এটা ধতামার বযডক্তেত বযাোর িযাে। তনব আডম মনে র্নরডেোম তুডম ডিডর্র 
বযাোনর েনথষ্ট ডসডরযাস। ডের্ আনে তুডম ো িাে বুনঝে র্নরে। ডর্েুক্ষণ ডর্ ধেে 
ধিনব বাডিকর্ বেে, িেবাে র্রুে তুডম ো র্রে তা ধিনবডচনন্ত ধেে র্র। 
  
ধর্ি ফযার্ানশ হাডস ধহনস বেে, জুযাো আমার িী এি। ডবনয বযাোরটা আমার র্ানে 
ডচরিাযী বযাোর। বাডিকর্ র্াোঁ  ঝাোঁর্াে। 
  
আমার র্ানে ধর্াে ডর্েুই ডচরিাযীেয। আডম হডে ডসডের্। ধশাে আডম ওনযস্টনের 
ডিজাইে ধশা ডেনয ধতামার সানথ আনোচো র্রনত চাই। 
  
এরের র্ানজর র্থা বেনত বেনত ওরা ডেউইযর্ক সা-এর অ্ডফনস ধেৌঁনে ধেে। ধসই 
ধথনর্। এমে িানব র্ানজ জড়িনয ে়িে ধর্ি ধে জুযাোর খবরই ডেনত োরে ো। 
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শহনর এর্টা বানর ওনযস্টে, বাডিকর্ আর োটনর্র িুই প্র াে অ্ডিনেতার সনে 
মঞ্চসজ্জা ডেনয আনোচো র্রনত, র্রনত হোৎ ঘড়ির ডিনর্ ধচাখ ে়িে ধর্নির। সাতটা 
েঞ্চাশ বানজ। তখডে ও র্ানের এর্টা ধটডেনফাে বুথ ধথনর্ ধমডক্সনর্ানত ধটডেনফাে 
র্রে। 
  
ডিে বেে জুযাো এখেও সুি হযডে। োড়ির খনের ধেনযনে এর্টা। িােই িাম 
ধিনব। 
  
জুযাোর সনে র্থা বো োনব? 
  
 ঘুনমাে। োোঁচ ডমডেট আনেও ধিনখডে। 
  
 তনব ডর্ ওর সডতযই অ্সুখ র্নরনে? 
  
বেনত োরডে ো। ও ওেনর শুনয আনে, আডম েীনচ বাোনে আডে। ডচন্তা ধর্ার ো। র্াে 
আবার ধফাে ধর্ার। 
  
ওনর্ েথাসম্ভব তা়িাতাড়ি ডেউইযনর্ক োোও। 
  
র্থা ডিনযডে ধতা। আমার সা যমতে র্রব। 
  
ধফাে ধেন়ি ডিনয এই প্রথম ডেনজনর্ খুব হাল্কা োেে ধর্নির। েনরর ডিে সারাডিেটা 
ধর্নট ধেে বযেতায। সেযার শুরুটা ডফল্ম ধিনিোেে র্নরই র্াডটনয ডিে ধর্ি। র্খে 
ধফাে র্রনব ধিতনর ধিনতর েটফট র্রডেে। আটটার সমনয অ্েযনির হানত ডপ্রন্ট 
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র্রবার িার ডিনয ও এর্টা ফাোঁর্া অ্ডফস র্ামরায ডেনয ধমডক্সনর্ায ধফাে োোে। 
ধটডেনফানের র্ানের্শনের জেয অ্চ েক হনয অ্নেক্ষা র্রনত োেে ধর্ি। অ্োনরটর 
জাোে ধর্ি  রনে ো। 
  
ধর্ি আ়িষ্ট হনয ধেে। 
  
 ডর্ন্তু আডম জাডে বাড়িনত ধোর্ আনে। আনরর্টু ধিখুে ো। ধিতনর ধিতনর উনত্তজো 
ও অ্স্বডেনত ধর্ি টােমাটাে হনত োেে। অ্োনরটর জাোে ধর্াে জবাব ধেই। হযনতা 
ডিে জুযাোনর্ ডেনয এযারনোনটক ধেনে। তা়িাতাড়ি এযারনোনটক ধফাে র্রে ধর্ি। 
এযারনোটক ধথনর্ জাোে ঘণ্টা িুনযর্ বানি ধমডক্সনর্ার এর্টা ধেে আসনে। ডেশ্চযই 
ওই ধেনে আসনে জুযাো। ডর্ন্তু অ্যানিােনফা খবর ধিনব ধতা এর্টা। 
  
এর্ঘণ্টা বানি েডবগুনো মযাডথসেনর্ োডেনয আবার ডিেনর্ ধফাে র্রে ধর্ি। এবারও 
অ্োনরটর জাোে ধর্াে উত্তর ধেই। এযারনোনটক ধফাে র্নর জােে ধমডক্সনর্া ধথনর্ 
সবনচনয ধশনষ ধে ধেে এনসনে তানত জুযাো োনমর ধর্ি ধেই। 
  
এ সময বাডিকর্ ঘনর েুর্ে। ধর্নির মুখ ধিনখ চমনর্ বাডিকর্ বেে, ডর্ হনযনে? 
  
ধর্ি বেে, জুযাোর র্াে ধথনর্ ধর্াে খবর োডে ো। ওনর্ ধেন়ি আসা আমার উডচৎ 
হযডে। চুনোয োর্ সব। চে ধবনরাই, এর্টু মি খাই। 
  
থাম, তুডম আবার এসব শুরু র্রনত োরনব ো। চে বাড়ি চে। 
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ধর্ি এর্টু হাসবার ধচষ্টা র্নর বেে, চে বাড়িই চে। 
  
েরডিে ধিার েটায ধর্ি আবার ধফাে র্রে। এবারও ধর্াে জবাব ধেই। এযারনোনটক 
ধফাে র্রে ধর্ি। সর্াে সান়ি েটায ধমডক্সনর্া োবার এর্টা ধেে আনে। সামােয 
ডজডেস বযানে েুনর ধর্ি ফ্লযাট ধথনর্ ধবডরনয এে। তার মনের মন য এর্টা ঝ়ি চেনে 
ধেে। তবু ডেনজনর্ শান্ত র্রার ধচষ্টা র্রে ধর্ি। এযারনোটক ধথনর্ ধসাজা টযাডক্স ডেনয 
োনর্কর ধসই বাড়িটানত ধেৌঁেে ধর্ি। ধেনমই ধিখে েযারাজ ধিাো থািারবািক ধেই। 
সির িরজা হাোঁর্নর ধখাো। ধর্ি প্রায ো ডটনে ডটনে ঘনর েুর্ে। িরজা জােো সব হা 
হা র্রনে। এর্টা িযংর্র সবকোনশর আোঁচ োনে ধর্ি। ডেনজনর্ ধটনে ডহোঁচন়ি ডেনয ও 
ওেনর ধশাবার ঘনর ধেে। ধশাবার ঘনরর িরজার োনশ অ্নের্ক্ষণ িাোঁড়িনয রইে ধর্ি। 
তার বুনর্র হৃৎডেণ্ডটা সমানে োফানে। ধশনষ িরজা ধেনে ঘনর েুনর্ ে়িে। 
  
ডিে ডবোোয েন়ি আনে। েরনে সািা ধোোেী ধিারার্াটা োযজামা। িাে হানত 
এর্টা ২২ ডরিেিার আোঁর্ন়ি  নর আনে ডিে। ডবোোয রক্ত েড়িনয শুডর্নয ধিো হনয 
আনে। র্োনে রনের ওের এর্টা ধোট র্াে েতক। ধর্ি বুঝে ডিে ডর্িানব মনরনে। 
বাতানস তখে জুযাোর ধসই ডবনশষ এনসন্স িাসনে। ধসডিেই অ্নের্ রানত ডেউইযনর্ক 
ডফনর এে ধর্ি। বাডিকর্ খুবই িুডশ্চন্তা র্রডেে। ধর্িনর্ ধিনখই বাডিকর্ বুঝে ধর্ি 
প্রচুর মি ধখনযনে। 
  
োর্। অ্দু্ভত ধহনস ধর্ি বেে, সব চুনর্ ধেে। 
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বাডিকর্ ধর্নির মি খাওযা ধিনখ উডদ্বে হনযডেে। ডর্ন্তু ধস র্থা ো বনে ডজনজ্ঞস র্রে, 
ডর্ হনযনে? 
  
ধর্ি আবার অ্দু্ভতিানব হাসে, জুযাো ধিনেনে এি। ডেনজর সব ডজডেস গুডেনয ডেনয, 
থািারবািক ডেনয ধর্নট েন়িনে। হযনতা আমারই ধিাষ। আডম বড্ড র়্িার্ড়ি 
র্রডেোম। োড়িটা ডেনয ওনর্ জবরিডে ো র্রনে ও ডেউইযনর্ক ডেশ্চযই আসত। ডর্ন্তু 
ওর এর্ ধপ্রডমনর্র োড়ি বনে আডম সহয র্রনত োডরডে। আর তাো়িা আডম র্ম 
ধরাজোর র্ডর বনে ও িযও ধেনযডেনো। 
  
ডর্ন্তু তুডম ধতা বনেডেনে ডিে ওর ধিখানশাো র্রনে। ও ডর্ বেে। 
  
ধর্ি প্রায োেনের মতে হাসে এবার। তাই ধিনখ বাডিকর্ িয ধেনয ধেে। 
  
অ্ডত র্র্কশ, ডবতৃষ্ণায িরা র্নে ধর্ি বেে, ডেশ্চযই। ধিখানশাোর র্থাই ধতা ডেে। 
আশ্চেক, আডম ধিনবডেোম আডম ডিেনর্ ডবোস র্রনত োডর। ডর্ন্তু আডম এর্টা ো া। 
তুডম িাবনত োর ডিে জুযাোর সনে শুনযনে? 
  
বাডিকর্ ধজানর ডেোস টােে। ডর্ বেে িযাে? ডিেনর্ আডম িাে ধোর্ বনে জােতাম। 
  
ডের্ই বেডে। আমানির ডবোোয শুনযডেে ডিে। মূখক ধবজন্মাটা গুডে র্নর আত্মহতযা 
র্নরনে। 
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তারের ধচাখ ধেনর্ বেে, উাঃ আডম িাবনত োরডে ো। জুযাোর ওের জবরিডে র্নর, 
তারের আমার মুনখামুডখ হবার সাহনস রু্নোযডে। ধহাোঁৎর্া, এর্টা ডেনবকা  এর্টা 
ধবশযার বাচ্চা… 
  
হা িেবাে। অ্সম্ভব আঘাত ধেে বাডিকর্। ও তা়িাতাড়ি জােোর র্ানে ডেনয আর্াশ 
ধিখনত োেে। 
  
ধর্নির েো র্াোঁেডেে, ডিে র্থা ডিনযডেে ও জুযাোনর্ ধেনে তুনে ধিনব। বনেডেে 
আডম ধেে ওনর্ ডবোস র্ডর। আডম হেফ র্নর বেনত োডর আডম ধমডক্সনর্া ো়িার 
আনেই ও আমানির ডবোোয ডেনয জুযাোনর্ োর়্িাও র্নর। োজী, হতো়িা েরনর্ 
ধেে ও ঝেনস মনর। 
  
চুে র্র। এবার রানে ধফনট ে়িে বাডিকর্। তুডম মাতোডম র্রে। ো ঘনটনে ধতামারই 
ধিানষ। তুডমই ডিেনর্ মারনে। িীনের মতে সরে ধোর্নর্ ঐ রর্ম এর্টা 
ধমনযনেনের খপ্পনর ধর্ি ধফনে আনস? এই ধমনযনেনেটা ধতামানর্ র্তবার ধবার্া 
বাডেনযনে? ওই অ্যানিােনফানর্ ওর সানথ শুনত বা য র্নরনে, ধোি ধিডখনযনে। ডর্ 
র্নর ধতামার মনে হে অ্যানিােনফার মনের ধজার ধতামার ধথনর্ ধবশী? তুডম েডি েুরুষ 
হও অ্যানিােনফা েুরুষেয? ও ডর্ মহােুরুষ োডর্? 
  
ও তুডম িীনের েনক্ষ বেে। আডম ওনর্ ডবোস র্নরডেোম। োজী, ধহার্া, চডবকর ধোো 
এর্টা…. 
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বাডিকর্ রানে চীৎর্ার র্নর উেে, ধতামার র্থা শুনে আমার বডম োনে। অ্যানিােনফানর্ 
ওর সডতযই িাে োেত। খুবই ডেরীহ আনবেপ্রবণ িদ্রনোর্। অ্যানিােনফার মৃতুযর জেয 
ধে ধর্ি েুনরােুডর িাযী জানে বাডিকর্। ওই বিমাশ ধমনযনেনেটার জেয তুডম ধসবার 
ডেনজনর্ ধ্বংস র্রনত ধচনযডেনে…তাও ডশক্ষা হযডে ধতামার। ডর্ রু্ৎডসত অ্েিাথক 
ধোংরা ধবশযা ধমনযমােুষ এর্টা। এখে আবার েং র্নর ধবাতে  নরে। তুডম এর্টা 
ধমরুিণ্ডহীে েুরুষ। এর্টা হযাংো বযডক্তত্বহীে ধমনযনেনেবাজ। এ েেকন্ত এর্থা ধতামার 
মুনখর ওের ধর্ি বনেডে। ডর্ন্তু আডম বেডে। অ্যানিােনফানর্ তুডমই ধমনরে। ধতামার 
গুণ আনে ধতা ডর্? অ্যানিােনফার তবু অ্নের্ এনেম ডেে। জুযাো ওই ধবশযাটা ওনর্ 
ফাোঁডসনযনে। ও আমানর্ অ্ডে ফাসাত। অ্যানিােনফা বুনঝডেে। ডর্ন্তু ধতামার জেয 
ডেনজনর্ রক্ষা র্রনত োনরডে। ধতামার ধিাষ ধষােআো–ধবচারা ধতামানির এই 
ধবহাযােোর জেয ডেনজর জােটাও ধখাযাে। 
  
ধর্ি উনে িাোঁ়িাে। আডম মযাডথসেনর্ বেডে, আমার সম্বনে ধতামার মনোিাব েখে 
এরর্ম, ধতামার সনে আডম আর র্াজ র্রব ো…। 
  
মনোিাব? ধতামার সম্পনর্ক আবার ডর্ মনোিাব থার্নব। তুডম এর্টা ধবহাযা ফােতু 
ধোর্। তুডম এর্টা সডতযর্ানরর অ্েিাথক, েো র্াোঁেডেে বাডিকনর্র। বেে, আডম ধবডরনয 
োডে। আডম ডফরবার আনেই তুডম এ বাড়ি ধেন়ি চনে োনব। আডম জাডে তুডম এখে 
মি ধখনতই থার্নব। আডম এসব বরিাে র্রব ো। ডজডেসেত্র ডেনয ধর্নট ে়ি এখেই। 
মি খাও, মাতোডম র্র, আত্মহতযা র্র। আমার ডর্েু এনস োয ো। েনথষ্ট সুনোে 
ধেনযডেনে তুডম। ডিডর্নর্ ডবনয র্রনত োরনত তুডম, তা ো র্নর ওই েিকমার ধবশযাটার 
োনয োনয ঘুরনত োেনে। ধসও জাহান্নানম োর্। তুডমও জাহান্নানম োও। 
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বনে িরজা  ়িাস র্নর বে র্নর বাডিকর্ বাইনর ধবডরনয ধেে। 
  
এরের ের ের ডতে ডিে ধর্নির আর ধর্াে োত্তাই ধেই। বাডিকর্ আনেই মযাডথসেনর্ 
সব জাডেনয ডিনযডেে। তবুও মযাডথসে খুবই ত েকসহর্ানর ধর্নির জেয অ্নেক্ষা র্রনত 
োেে। বাডিকর্নর্ ইংেনি োডেনয ডিে সা ারণ ডেবকাচনের ওের এর্টা ধেখা ডেখনত। 
  
বাডিকর্ েিীর ধক্ষানি মযাডথসেনর্ বেে, তুডম ডের্ই বনেডেনে। হযনতা সারাজীবেই ও 
মাতাে ধথনর্ োনব। আডম জাডে ো তুডম ওর সনে র্ী র্রনব তনব ওর সনে র্াজ র্নর 
ডেনজর বিোম র্রনত চাই ো আডম। মযাডথসে শু ু র্াোঁ  ঝাোঁর্াে! 
  
বাডিকর্নর্ বেে, ডের্ আনে এি। আডম ওর সানথ র্থা বেব এখে। ও ফনটাগ্রাফার 
ডহনসনব িারুণ। তুডম আর ধর্ি ডমনে র্ােনজর ডবডি সাতাশ োরনসন্ট বাড়িনয 
ডিনযডেনে। ধসটা র্ম র্থা েয। তুডম েিনে োও। 
  
চারডিনের ডিে ধর্ি মযাডথসনের সনে ধিখা র্রনত এে। প্রচুর মি ধখনযনে। তনব 
ধবসামাে হযডে। বেে আবার র্াজ র্রনত চায। মযাডথসে বেে ও ওনর্ প্রস 
ডরনোডটকং–এর র্াজ ডিনত চায। ধর্ি তানতই রাজী হে। এর্ সবকোশা ডবিীডষর্ার মন য 
ডতে সপ্তাহ র্াটে। ধর্নির ডদ্বতীয আত্মহেে। তারেরই ইস্টেডিনের খবর এে। 
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সরোরী োসপাতানির লসোঁল়ি 
০৭. 
  
ইস্টেডিনের সরর্ারী হাসোতানের ডসোঁড়ি ডিনয আ়িষ্ট োনয আনে আনে ধেনম এে 
ধর্ি। ধসই  ুনোমাখা ধশভ্রনের োনয ধহোে ডিনয িাোঁড়িনযডেে রে ডমনচে। ধর্নির বাোঁ 
ধচানখর েীচটা ফুনে আনে, ধচাযানে োস্টার োোনো, মুখটা অ্সম্ভব ডববণক–এো়িা 
ধর্িনর্ ধিনখ ধর্ি বুঝনব ো ধসন্টার ধমাটর ধহানটনের ধথনর্ ধবডরনয ডতে ধিেুডট 
েুডেনশর র্ানে ডর্ অ্মােুডষর্ মার ধখনযনে ধর্ি। 
  
সারা শরীনর েন্ত্রণা। হাোঁটনত র্ষ্ট হনে, তবুও মনে এর্টা েিীর তৃডপ্ত ডেনয ধর্ি হাোঁটনত 
োেে। ডমনচে বেে, ডমাঃ ধর্ি, োড়িনত উনে ে়ি। ধেেটা ধবডরনয োনব েইনে। এই 
কু্ষন  শহরটা ধিখার শখ ডমনটনে ধতা ধতামার? 
  
হা, ডর্েুটা। ধর্ি ো়িীর ধেেনের সীনট উনে ে়িে। অ্নের্ র্নষ্ট ো িুনটা ে়িানত 
ে়িানত ধর্ি িাবে ডফল্মগুনো ডেশ্চযই এখে মযাডথসনের র্ানে োনে। িু–এর্ ডিনের 
মন যই ধফিানরে বুযনরা অ্ফ ইেনিডস্টনেশে েডবগুনো ধেনয োনব। তারের এই 
জানোযারগুনো োরা স্মে ও তার বােবীনর্ ধমনর ধফনেনে, তারা উডচৎ সাজা োনব। 
ধতামার র্যানমরা ধেেনের সীনট আনে ধর্ি। তারের মুনখর র্াে িানের ওের হাত 
ডিনয বেে, খুব ধবার্া বনেডেোম। োর্ ডেনয তুডমও ধ াোই ধখনযে। আডমও ধখনযডে, 
ধশা নবা । িডবষযনত আর এই শহনর ো মাডরও ো। 
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তাই হনব ধর্ি বেে। 
  
ওর  ুনোমাখা েযাে–অ্যাম বযােটার ডিনর্ তাডর্নয বুর্  ়িাস র্রে এর্বার ধর্নির। 
এরা র্যানমরাটা খুনে ধিনখডে ধতা। এর্নরাে ডফল্ম ধেই ওনত। হযনতা এটা এর্টা 
ফাোঁি। ধর্ি ঘামনত োেে। হযনতা ধর্াথাও ডেনয ডেনয ওরা ডফল্মটার র্থা ডজনজ্ঞস 
র্রনব। 
  
ডর্ িাবে এত? ডমনচে ডজনেযস র্রে। 
  
িাে োেনে ো। ধেনট ো োডথ ধখনযডে। 
  
 ডমনচে হাসে। র্ী িাবনত োনর বেে ো। 
  
ওরা ডর্ন্তু এযারনোনটকই ধেৌঁোে। ডমনচে বেে, ধে ডেিম মাচক ডেনয ধতামার এত 
উৎসাহ ডেে, তার র্থা জােনত চাও ো। আমরা েণ্ড র্নর ডিনযডে ওনির মাচক। এখে 
ডেোরগুনো আবার েনতক েুনর্ ধেনে। 
  
ধিখ ধতামার জাযোয ডেনয আবার ধবশী েে, ধর্ারো। মুখ বে ধরখ। 
  
ধর্ি ধর্াে জবাব ো ডিনয িারী বযােটা র্াোঁন  ডেনয েন্ত্রণায ধবোঁর্নত ধবোঁর্নত োড়ি 
ধথনর্ োমে। ডমনচে বেে ডবিায ধর্ি। এবার ধতামার এখানে ধব়িানোটা জমেো, 
ব়িই আফনশানষর র্থা। ধর্ি েডবনত েুনর্ ডটডর্ট ধিখাে। ধর্রাণীডটও প্রায মুখ 
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ধিোনোর িেীনত হাসে, িােয িােয ধেৌঁেে। ধর্ি ধর্াে ডর্েু বেে ো, আর র্নযর্ 
ডমডেনটর মন য ও েুডেনশর আওতার বাইনর চনে োনব। 
  
হযানো, ধর্ি, ধর্ি ধিখে ধিেুডট ধজা স্লাইিার ওর মাংসে ডেষু্ঠর মুনখ আ খাো হাডস 
ধমনখ ওর ডিনর্ মাোনের মতে এডেনয এনসনে। ধর্ি িয ধেে বনট তনব িাবে 
আবার েডি শুরু র্রনত চাস, শুরু র্র। ডর্ন্তু ধতাির জাে আমার হানতর মুনোয এখে। 
ধতাির মুনখর হাডস েুডটনয ধিব আডম। 
  
চেনে? স্লাইিার বেে, 
  
ধসরর্মই ধতা মনে হনে, ধিেুডট। 
  
ধবশ ধবশ। আনে ধেনেও ধতা োরনত। োবার সময আর রাে েুনষ ধরখ ো। ধর্ি চুে 
র্নর রইে। 
  
আনর ধতামার রাে ধে ে়িনেই ো! আমার ধেনেগুনো আবার িীষণ উিাসী! র্ানো 
েীডরতবাজনির আমরা ধিখনত োডর ো। 
  
ধর্ি তবু চুে র্নর রইে। ধশাে ধতামার জেয এর্টা সামােয উেহার এনেডে। 
  
স্লাইিানরর মুনখ এবার হাডস েড়িনয ে়িে। চনে োনব অ্থচ ধর্াে সৃ্মডতডচে ডেনয 
োনবো তাই হয োডর্? 
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ও আবার মারনব তাহনে। ধর্নির েন্ত্রণার্াতর শরীর শক্ত হনয ধেে। ডের্ আনে এখে 
আডম মনর োব। তারের ডজতব আডমই ধশনষ। এই েচােো শহরটা োনট তুনে ধিব। 
  
স্লাইিার ডর্ ধেে আেনতা র্নর তুনে ধিখাে। ধিনখ রক্ত ডহম হনয ধেে। ও ধিখে ঐ 
ধর্ািার্ ডফনমর ধরােটা। তুডম ধতা এই শহরটার ডর্েুই জানো। এখানে ডেোররাই 
ডেোরনির মাংস খায। ওই বুন়িা সযাম ডেনজ আমায এই ডফল্মটা এনে ধিয। তুডম 
ডেউইযর্ক সানে এই েডবটা োোনত ধচনযডেনে। ডর্ন্তু সযাম বুনঝডেে এই ডফল্মটার র্ির 
আডম আনরা ধবশী বুঝব! তাই ও এটা আমায এনে ধিয। 
  
ধর্নির অ্িময ইনে হে ডফল্মটা ধর্ন়ি ধেবার। ো, ধর্াে আশা ধেই। 
  
স্লাইিার বেে, ধশাে এর্টা ধবাঝাে়িায আসা োর্। আমরা ডফল্মটা রাডখ আর তুডম 
র্াডটকজটা রাখ। ডফল্মটা ধটনে ধবর র্নর এর্রাশ তােনোে োর্ানো েষ্ট ডফেম ও 
ধর্নির– োনযর র্ানে ধফনে ডিে। ধর্ি ওর োনযর র্ানে তার্াে। জীবনে সবচাইনত 
েরাজনযর মুহূতক এটা। আডম ধশষ হনয ধেোম, মযাডথসেনর্ ডর্েুই ধিখানো ধেে ো। 
প্রচণ্ড মার ধখোম, ডর্ ফে হে? জুযাো… অ্যািেনফা… এি… ডিডর্ তারের এই। ডর্ 
আর এনস োয! স্লাইিার হাসনত োেে, জাহান্নানম োও। ধতামরা ডেোত োও। 
ধতামানির এই ধবজন্মা শহর ডেোনত োর্। ধর্ি মুখ ডফডরনয আনে আনে ধরডেং 
ধেডরনয ধেনের ডিনর্ এনোে। স্লাইিানরর অ্ট্টহাডস ওর ওের আগুনের হর্ার মতে 
আেন়ি ে়িনত োেে। 
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ডতেঘণ্টা বানি ধেেটা েখে ধর্নেডি এযারনোনটক ধেৌঁোে, ধর্ি েুনরােুডর মাতাে। 
এযারনহানস্টস ধমনযডট ধর্িনর্  নর ডেনয ধেনত বা য হে। অ্েয োত্রীরা ধর্ি মজা 
োডেে, ধর্ই বা ধঘন্নায মুখ রু্োঁচনর্ ধর্িনর্ েথ ধেন়ি ডিে। এযারনহানস্টস ধমনযডট 
অ্বশয খুব ডমডষ্ট, িানো। ডরনসেশনের র্ানে ধর্িনর্ ধেৌঁডেনয ডিনয উডদ্বে স্বনর বেে, 
সযার আেডে সুি ধবা  র্রনেে ধতা? 
  
িারুণ আডে। হাজার ো েক্ষ  েযবাি খুডর্। 
  
এই সময ধসাফানরর ধোষার্ েরা এর্টা েম্বা ধরাো ধোর্ ধর্নির ডিনর্ এডেনয এে। 
  
ডমাঃ ধর্ি? 
  
ধর্ি প্রায টনে েন়ি োডেে। ধর্ােমনত ধোর্টার হাত  নর ডেনজনর্ সামোে। 
  
 হযাোঁ। 
  
আডম োড়ি এনেডে সযার। আেোর বযােটা আমায ডিে। 
  
ধতামার ডেশ্চয িুে হনযনে, সর, ধর্ি ধোর্টানর্ ধেনে সডরনয টযাডক্সর ডিনর্ এনোনত 
থার্ে ধহাোঁচট ধখনত ধখনত। 
  
ধোর্ডট ওর ধেেে ধেেে ধেে। 
  
 মাে র্রনবে ডমাঃ ধর্ি। 
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বযাোরটা ডর্? ধর্ি জড়িনয জড়িনয প্রশ্ন র্রে। 
  
 ডমাঃ িযািফ আেোর সানথ ধিখা র্রনত চাে, সযার। আেোর বযােটা আমায িযা র্নর 
ডিে। 
  
এনত েডি ধতামরা মজা োও, তাহনে চে। ডর্ন্তু ডমাঃ িযািফ আবার ধর্? 
  
এই ধে োড়ি সযার। এর্টা হেুি রনের ধরােস রনযস ধিডখনয ধসাফারডট বেে। 
  
 ধর্ি অ্বার্ ধচানখ তাডর্নয বেে, িুে র্রনে ো ধতা? 
  
ো সযার। ডমাঃ িযািফ আেোনর্ই ডেনয ধেনত বনেনেে। 
  
ধর্ি বুঝে ধসাফারডট ওনর্ প্রায ধজার র্নরই োড়িনত তুেে। েরম েডির সীনট 
ডেনজনর্ িুডবনয ডিে ধর্ি। তার সব তােনোে োডর্নয োনে। ধস সীনটর ধেেনে 
মাথাটা ধহডেনয ডিে, আর তারেরই অ্জ্ঞাে হনয ধেে। 
  
ডেউইযর্ক শহনরর বহুতে ডবেডিংনযর চডবশ তোয ডমাঃ িযািনফর ফ্লযাট োনির ওের, 
চাডরডিনর্ বাোে। ধর্ি এর্টা োনের োযায বনসডেে। 
  
ধোর্টা েম্বা, ধরাো োনযর রে তামানট খুব স্বািয ডবড  ধমনে চনে। ডেযডমত ধোে 
বযাযাম র্নর আর সূনেকাোসো র্নর। েোঁচাত্তর বের বযস আদাজ, খুবই শক্ত সমথক 
ধচহারা। ধোট ধোট ধচাখিুডট উজ্জ্বে, তীক্ষ্ণ িৃডষ্ট। 
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আনমডরর্াে  েীনির মন য েঞ্চম, এই ওর েডরচয। 
  
হুইসোর োনম রু্ৎসা-প্রচারর্ারী সংবািেনত্রর মাডের্ িযািফ। িযািনফর আরও 
বযবসাোডত আনে, তনব এই সংবাি েত্রডটনত এর ডবনশষ আগ্রহ। ডেষু্ঠরতা ও ডেিকযতার 
জীবন্ত প্রতীর্ এই িযািফ। তার েডত্রর্া ধে র্ত ডবখযাত ধোর্নর্ ডবেনি ধফনেনে, তার 
সংখযা ধেই। ধর্নির মুনখামুডখ িযািফ বনসডেে। ধর্নির ধেশার ধঘার িাে র্নর 
র্ানটডে। িযািফ সম্বনে ধর্ি আনেই জােত। ধোর্টা ডবেজ্জের্, প্রিাবশােী, অ্সম্ভব 
 েী। িযািফ েীচুস্বনর বেে, ধর্ি মনে হনে ধতামার ধখো এখে ধশষ। 
  
হযাোঁ, ধর্ি বুনঝনে ধস খুবই ডবেনি েন়িনে, িযািনফর গুহায এনস ধেৌঁনেনে। ডর্ন্তু 
িযািনফর মতে এর্টা জঘেয ধোর্ ওর ডেে চােড়িনয র্থা বেনব ধর্নির সহয হে 
ো। বেে, তানত ধতামার ডর্ এনস োয? 
  
আডম ধতামার সব েডতডবড  জাডে ধর্ি। তারের ডেনজর হানতর ধসাোর ওনমো ঘড়ির 
ডিনর্ তাডর্নয বেে, আডম বযে মােুষ। আডম এর্টা র্ানজর র্থা ধতামায বেনত চাই। 
  
ধর্ি মনির গ্লাস োডমনয রাখে। তার ধর্াে আগ্রহই ধেই। আডম র্নযর্টা ডবনশষ 
 রনের েডব চাই। তুডম তার জেয িশ হাজার িোর োনব। 
  
তারের ধর্ন়ির ডিনর্ তাডর্নয িযািফ বেে, অ্েযােয র্ােনজ ধসইসব েডব োোবার 
অ্ড র্ার ধতামার থার্নব। তা ধথনর্ও তুডম েযসা ধেনত োর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

179 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

আমায ধর্ে? আনরা ধতা অ্নের্ ফনটাগ্রাফার আনে? আডম এর্টা অ্েিাথক মাতাে 
ধিখনতই ধতা োই। 
  
তুডম ধর্ আডম িানোিানবই জাডে এবং ধতামানর্ই আমার িরর্ার। তারের োনযর 
ওের ো তুনে িযািফ বেে, মি ধখনে মােুনষর তেডতর্ চডরত্র বনে ডর্েু আর থানর্ো। 
তার ওেনর ধতামার খুব েযসারও প্রনযাজে। আমার অ্নের্ টার্া আনে। অ্তএব 
আমরা এর্সনে র্াজ র্রনত োডর। 
  
জাোেী েডরচারর্ডট এর্টা োযার মতে এনস ধর্নির গ্লানস আনরা হুইডি ধেনে ডিনয 
চনে ধেে। ধর্ি বেে, আমার এখনো ডেউইযর্ক সাে-এর সনে র্েট্রযাে আনে। 
  
িযািফ ঘা়ি ধেন়ি বেে, ো আডম ধতামার র্েট্রযাে ডর্নে ডেনযডে। মযাডথসে র্েট্রযােটা 
ধঝন়ি ধফনে ধেে বাোঁচে। 
  
ধর্ি মনির গ্লানসর ডিনর্ তাডর্নয রইে। ধহেডরনর্ ধিাষ ধিওযা োয ো। আডম আর 
র্ত েীনচ োমব? ধস ডেনজ ডেনজনর্ প্রশ্ন র্রে। হুইসোনরর মতে এর্টা ধোংরা 
র্ােনজ েডি আডম র্াজ র্ডর তাহনে ধসটা হনব আমার অ্ াঃেতনের ধশষ  াে। 
  
িযািফ বেে, তুডম মযাডথসনের সনে ধতামার র্েট্রােটা খুোঁডটনয র্খনো ে়িডে। ওই 
র্েট্রানে ডেে তুডম েডি উনল্টা োেটা র্াজ র্র তাহনে মযাডথসে ধতামার োনম মামো 
েুর্নত োনর। মযাডথসনের িযামাযা আনে, আমার ডর্ন্তু ধেই। তুডম েডি আমার র্াজ 
আমার ডেনিকশ মাডফর্ ো র্র তাহনে ধতামার োনম এমে মামো েুনর্ ধিব ধে জীবনে 
আর এর্ িোরও র্ামানত োরনব ো, ধস ধে জানতর েডবই ধতাে ো ধর্ে। 

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

180 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
ধর্ি িযািনফর ডিনর্ তার্াে। ওর ধচাখ ঝােসা, ধেে ডর্েুই িাে র্নর ধিখনত োরনে। 
ো। আমায ডর্ র্রনত হনব? 
  
িযািফ বেে, অ্যাডেটা ধস্ট্রডেনর্র সমূ্পণক জীবেীটা আডম সংগ্রহ র্নরডে। র্নযর্টা 
ধফানটা ধেনেই জীবেীটা োোনো োয। ধতামার ধসই েডবগুডে তুেনত হনব। অ্যাডেটা 
ধস্ট্রডের্ এর্জে আন্তজকাডতর্ খযাডতসম্পন্ন তা়ির্া। ডিডজত বানিকা, জীে ধমানরা, ডজো 
ধোনো ডিডজতার সনে ওর োম এর্ ডেোনস উচ্চারণ র্রা োয। ধর্ি ধর্ি অ্যাডেটানর্ 
আ ুডের্ েুনের োনবকা বনে। অ্যাডেটার জেয রাডশযায। বযস সাতাশ বের, ধচাখ ও চুে 
োংসুনট সািা। ও ডের্ সুদরী েয সুশ্রী। েত োোঁচবের  নর অ্যাডেটার োম সংবািেনত্র 
প্র াে সংবাি বনে েডরনবডশত হনে। ধস এোশ ওোশ ডফরনেও ধসটা খবর হনয োয। 
অ্তযন্ত আর্ষকণীয চডরত্র এই অ্যাডেটা। ধর্ি এ সবই জানে। মিটা ধশষ র্নর ও র্াোঁো 
র্াোঁো হানত এর্টা ডসোনরট  রাে। অ্যাডেটা ধতামার ডর্ ক্ষডত র্রে িযািফ। আডম ধতা 
বুঝনত োরডে ধসই জীবেী র্ীরর্ম হনব। 
  
অ্যাডেটা আমার র্ী র্নরনে ধস ধতামার জাোর িরর্ার ধেই। এটা র্খেও ধিনবনে 
অ্যাডেটা র্খেও ডবনয র্রে ো ধর্ে? 
  
ধস্ট্রডের্ সম্বনে আমার ধর্াে আগ্রহই ধেই। ও ডবনয র্রে ো ধর্ে ধস ডেনয আমার 
মাথা, ঘামাবার িরর্ার ধেই। 
  
িযািফ অ্েযডিনর্ ো মু়িে। এবার ধথনর্ ধতামার মাথা ঘামানত হনব। ডচত্রতারর্ানির 
মন য অ্যাডেটা এনর্বানরই অ্েয রনের। োোঁচ বের হে ও খুবই োম র্নরনে। ওর োনম 
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ধর্াে ধর্ ধেই, ওর জীবনে ধর্াে েুরুনষর োম ধশাো োয ো। ও সমর্ামীও েয। 
আনর এনতা রীডতমত সনদহজের্। ও রক্তমাংনসর মােুষ ধতা! আমরা ডবোস র্ডর ো 
অ্যাডেটা সাতাশ বের বযনসও িাডজকে রনয ধেনে। ও ধেডিে আন্তজকাডতর্ খযাডত ধেে 
ধসডিে ধথনর্ আমার ধোর্জে প্রায চডব্বশ ঘণ্টা ওর ওের র়্িা েজর ধরনখনে অ্থচ 
আশ্চেক এখনো ধর্াে ধোেে প্রণযীর সোে োইডে আমরা। 
  
ধর্ি বেে, ধতামার জেয আমার আফনশাষ হনে। ধতামার ধোংরা র্ােজটার েনক্ষ এটা 
এর্টা আশািে বুঝনত োরডে িযািফ। এর জেয িডবষযনত আডম ধতামানর্ সহােুিূডত 
জাোব। 
  
িযািফ ম়িার খুডের মতে িাবনেশহীে মুখ র্নর বেে, অ্থচ আমার এই ধোংরা 
োর্মাখা র্ােজটায তুডম এখে র্াজ র্রে। 
  
তানত ডর্ এনস োয? 
  
ধশাে র্ানজর র্থা ধশাে। ধম মানস ধস্ট্রডের্ সুইজারেযানি োয। ওখানে আমার ধোর্ 
ওনর্ অ্েুসরণ র্নর। ধোজানে ধস্ট্রডের্ হোৎ ধবোত্তা হনয োয। ধোর্ডট ওনর্ আর 
খুোঁনজ োযডে। আবার ধসনেম্বনর ধস্ট্রডের্ সুইজারেযানি োয। আমার ধোর্ডট খুবই 
চাোর্ চতুর ডর্ন্তু মনরাক্স অ্ডে ডেনয ওর েজর ধথনর্ ধস্ট্রডের্ হাওযা হনয োয। ও 
আমানির ধোর্নির  াপ্পা ডিনে আমরা বুঝনত োরডে। ডর্ন্তু ধর্ে এই সতর্কতা? আমার 
 ারণা সুইজারেযানি ওর ধর্াে ধোেে প্রণযী আনে। আমার জাো িরর্ার ধস ধর্। 
আডম ওনির িুজনের এর্সনে েডব চাই। এটাই ধতামার র্াজ ধর্ি। তুডম আমানর্ েডব 
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িাও, আডম ধতামানর্ িশ হাজার িোর ধিব। েডি েডব তুেনত ো োর ধতামার ডবরুনদ্ধ 
মামো িানযর র্রব। এমে েযাোঁনচ ধতামায ধফেব ধে এর্ডট িোর ধরাজোর র্রনত 
চাইনে আমানর্ই ধসটা ডিনত হনব। 
  
ধর্ি সব শুেডেে। বেে, এখে ধস্ট্রডের্ ধর্াথায? 
  
েযাডরনস। র্াে সর্ানে তুডম েযাডরস োনব। আমার ধোর্ ওডেক এযারনোনটক থার্নব। 
ধসই সব বযবিা র্নর ধিনব। আর এর্টু মি চাই? 
  
ধর্ি হাসে, মদ ডর্! তুডম ধেে ডর্ বেডেনে, মি ধখনে মােুনষর েীডতজ্ঞাে চনে োয। 
হযাোঁ, আডম আনরর্টু মি খাব। 
  
ওডেক এযারনোনটকর ডরনসেশনের বাইনর হুইসোনরর প্রডতডেড  ধর্ে ধশরমযাে অ্নেক্ষা 
র্রডেে। ধোর্টা ধচৌনর্া ধবশ োট্টানোট্টা খুব বযেবােীশ  রনণর। ওনর্ ধিনখ ধর্াে 
মাঝাডর জানতর ধসেসমযাে মনে হয। ওর শাটকটা ধোংরা, জুনতাটাও  ুনোমাখা। িুজনে 
চুেচাে ৩৭। ধশরমযানের ডসমর্া োড়ির ডিনর্ হাোঁটনত োেে। ধে চও়িা রাোটা ডেনয 
ওনতারুৎ িু সনি েন়িনে, ধসটা ডিনয েযাডরনসর ডিনর্ ধেনত ধেনত ধশরমযাে বেে, ধে 
ধর্ানো মুহূনতক ধস্ট্রডের্ রওো হনত োনর। হতো়িা বৃডষ্ট। এবার আমানির ধচানখ 
এখেও ধস্ট্রডের্ ফাোঁডর্ ডিনত োনর ডে। ওর েযারানজর ধোর্টানর্ আডম হাত র্নরডে। 
ওর বাড়ির িানরাযােটাও আমানির টার্া খানে। ওর ধহযারনরসার খবর ডিনযনে 
অ্যাডেটা বাসেত্র ধোোনে। ধেই ো খবর োব ধস্ট্রডের্ রওো ডিনযনে তুডম এনরানেনে 
ধজডেিা চনে োনব। ধসখানে ধবামযান্ ধতামার সব বনদাবে র্নর ধিনব। আডম 
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ধমাটনরঅ্যাডেটার ডেেু ধেব। ওর োড়ি হনে অ্যাস্টে মাডটকে। ও োড়ি চাোয খযাোর 
মে। তাই আমানর্ আবার ি়িডর্ ডিনত োনর। োইনহার্, তুডম আর ধবামযাণ ওর জেয 
িানোরডবনত অ্নেক্ষা র্রনব। ধসখানে ওনর্ বিকার ধেনরানত হনব। ধোজাে ধথনর্ 
মনরাক্স োবার েনথ িু িুবার ও আমানির ধচানখ  ুনো ডিনযনে। ধোজাে আর ধিনির 
মাঝেনথ িুনটা চাোর্চতুর ধোর্রানর্ িুনটা ধতজী োড়ি ডিনয ধমাতানযে র্নর ধরনখডে। 
এবারও েডি ও আমানির এড়িনয োয তাহনেই ধেডে। এস. ডব. র্াজ েণ্ড হওযা েেদ 
র্নরে ো। 
  
ধর্ি মুখ খুেে ো। এর্টা িবে হুইডি, খাডের্টা বরফ এই শু ু িাবডেে ও। 
এখাের্ার র্ানজ ওর ডবদুমাত্র আগ্রহ ধেই। ধস েডব তুেনত রাজী আনে ডর্ন্তু এত 
র্ষ্টনিাে র্রনত ধস রাজী েয। 
  
এরর্ম ম়িার মে মুখ র্নর ধথর্ ো ধিাে। আডম ধতামার সব খবর রাডখ। তুডম জব্বর 
েডব তুেনত োর জাডে। ডর্ন্তু এখে আমার সনেই ধতামানর্ র্াজ র্রনত হনব। ধিবো 
সব সাডজনযগুডেনয ধতামার র্ানে এনে ধিব আর তুডম োনযর ওের ো তুনে েডব 
তুেনব। 
  
ধর্ি বেে, চুনোয োও। বনে ধচাখ বুজে। 
  
ধশরমযাে এবার চুেচাে োড়ি চাোনত োেে। ধসইেেিীর বাোঁ ডিনর্ রুিয ধিাডজনরা 
োড়িনয এর্টা তৃতীয ধেণীর ধহাটনে এনস োড়ি থামাে। 
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বযােটা োমাও, ধর্ি। োমটা ধেখাও। আডম ততক্ষণ অ্যাডেটার িানরাযানের সনে র্থা 
বনে আডস। তুডম আসনব? 
  
ধর্ি বযােটা োমাে। তুডম োর সনে র্থা বেনত চাও বে, আমার অ্েয র্াজ আনে। 
  
ধর্ি ধহানটনের ধিতনর েুনর্ ধেে। ধশরমযাে হতাশ হনয র্া  ঝাোঁর্াে তারের চনে 
ধেে। 
  
সেযাটা ধর্ি ডবোোয শুনয র্াটাে। হানতর র্ানে এর্ ধবাতে িচ হুইডি আর 
ডেউইযর্ক ডট্রডবউে র্ােজটা। রাত েটার র্াোর্াডে এর্টা ধহানটে ধথনর্ ধখনয এে। 
আনে অ্নের্বার েযাডরনস এনসনে। ডর্ন্তু আজ তার এ শহরটা িাে োেনে। ধস এর্ো 
থার্নত চায সনে শু ু মি থার্নেই হয। 
  
রাত ধসাযা এোরটা োোি ধটডেনফােটা ধবনজ উেে। ধশরমযাে ধফাে র্রনে। র্াে 
অ্যাডেটা ধবডরনয োনে। আডম ধতামার জেয ধজডেিার ডটডর্ট ধর্নটডে। তুডম সর্াে েটা 
ধচাে ডমডেনটর ধেে  রনব। আডম ধতামানর্ সর্াে আটটায ধহানটে ধথনর্ তুনে ধেব। 
ধজডেিায ধবামযান্ ধতামার সনে ধিখা র্রনব। 
  
ধস–ও হু বনে সম্মডত জাোে। ধফাে োডমনয ও েম্ভীর হতাশায র্া  ঝাোঁর্াে তারের 
ঘনরর বাডত ডেডিনয ডিে। 
  
অ্ের্ানর জুযাোর েডব তার র্ানে ধিনস উেে। ডবোোয ধশাওযা র্ানো চুনের রাডশ 
ডিনয, োর্া জুযাোর ধসই অ্েূবক িডেমা। ধস ডেনজনর্ োে ডিনত ডিনত ডবোোয উনে 
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বসে। এখে তার চাই ডেজকো অ্ন্ততাঃ ডতে গ্লাস মি। এই অ্ডিশাে ধথনর্ তার মুডক্ত 
ধেই। 
  
েরডিে সর্ানে ধশরমযাে ধর্িনর্ ওডেক এযারনোনটক ডেনয ধেে। ধর্নির ওরর্ম 
উিাসীে িাব ধিনখ ধশরমযাে ধক্ষনেই ধেে। এ র্াজটা আমার র্ানে জীবেমরনণর 
মতে। সারাক্ষণ মনি িুনব থার্নে তুডম এ র্াজটা র্রনত োরনব ডর্ র্নর? 
  
োও োও, ধর্ি বেে। তার মাথায খুবই েন্ত্রণা হনে। 
  
এস ডবর ডেশ্চয মাথা খারাে হনয ধেনে েইনে এরর্ম এর্টা ো়ি মাতােনর্ এই 
র্ানজর িার ধিয। এডিনর্ র্াজটা িণু্ডে হনে আমারই সব ধিাষ হনব। 
  
এযারনোনটক ধেৌঁনে ধশরমযাে ধর্িনর্ ডটডর্ট ডিে, বেে, ওনহ ধবামযােনর্ সামনে 
চেনব। ও আমার মতে এত েরম েয। 
  
আর ধশাে, অ্ত র্েডচও ো। ধবামযানের মানর্ ডেনয ওর সম্পনর্ক গুেোে র্নরা। 
ধবামযােনর্ ধর্ েনরাযা র্নর আর িযািফনর্ই বা ধর্ েনরাযা র্নর। বেনত বেনত ধর্ি 
এডেনিটনরর ডিনর্ এডেনয ধেে। 
  
ধেে েখে ধজডেিায ধেৌঁেে ধর্ি ধবশ মাতাে হনয েন়িনে। সুইস র্াস্টমনসর 
র্মকচারীরা ওর সনে খুবই র্ডেে বযবহার র্রে। হসকটক ধবামযান্ র্াস্টমনসর ধব়িার 
ওোনর অ্নেক্ষা র্রডেে। ধোর্ডট সুইস। জুডরনখ থানর্। ধবোঁনট আোঁটসাোঁট ধচহারা। 
ধচাখিুডটনত  ূতকডম োসা। ধর্নির সম্বনে ও আনেই জােত, তাই ধর্িনর্ মাতাে ধিনখ 
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অ্বার্ হে ো। ধবামযানর প্রচণ্ড আত্মডবোস। ধস মনে র্নর ধস সবরর্ম অ্বিা সামাে 
ডিনত োনর। োোঁচবের হে ও হুইসোর র্ােনজর সুইস প্রডতডেড । সুইজারেযানি ধর্াে 
টযানক্সর ঝানমো ধেই। তাই বহু ব়িনোনর্র িরসা সুইজারেযাি। এবং এনির ধোেে 
রহসয ধটনে ধবর র্নরই হুইসোনরর এত োমিার্। এটা প্রমাডণত ধে, ধবামযান্ 
ধর্োসোেীনির মন য অ্েযতম ধেষ্ঠ সোেী। 
  
িানোরডবনত ধেৌঁেনত অ্যাডেটার ডতে চার ঘন্টা োেনব। আশার্ডর ততক্ষনণ ধতামার 
ধেশা ধর্নট োনব। এখে ধর্ি তুডম মি েুোঁনতও োরনব ো। ধতামার সামনে এখে র্াজ, 
আর ধসই র্াজ ো র্রনে আডম ধতামানর্ িােরর্ম ধবে ধিব। 
  
ধর্ি ওর োনোযাে ধচহারার ডিনর্ এর্বার তার্াে। 
  
তাই বুডঝ? োও, আমার বযাে োও। ধতামার মডেব িােিানবই জানে র্াজটা আমার 
দ্বারাই সম্ভব তারজেযই ও র্েট্রাে ডর্নে ডেনযনে। োও, বর্বর্াডে থামাও। 
  
ধবামযান্ বযােটা ডেে। ধবশ োণ্ডা, র্ের্নে আবহাওযা। ওরা ধবামযানের জাগুযার োড়ির 
ডিনর্ এনোে। 
  
িানোরডবর র্াস্টমস্ ঘাোঁডটর র্ানে ডেনয বিকানরর ডবশডমটার িূনরর ধোট এর্টা 
ধহানটনের সামনে োড়ি িাোঁ়ি র্রাে ধবামযান্। ততক্ষনণ ধর্নির ধেশা অ্নের্টা ধর্নট 
ধেনে। ধবামযান্ এর্টা ঘর ডের্ র্নরই ধরনখডেে। ওরা িুজনে ধসই ঘনর ধেে। ধবামযান্ 
ওনির ঘনর এর্ ডেটার র্ানো র্ডফ োডেনয ডিনত বেে। ঘনরর জােো ধথনর্ বিকার 
ধোস্ট ধিখা োয। ডবোোয  ে র্নর বনস ধর্ি িুহানত মাথা ডটনে  রে। 
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এর্টা িবে িচ আর বরফ। তা়িাতাড়ি। আমার মি চাই–ই চাই। 
  
ধবামযান্ ডেনজর িারী ধর্াটটা খুনে ধফেে। জাোো খুনে ডিে। চাডরডির্ ধ াোঁযাশায 
িরডত ধবাঝাই োয এখডে বরফ ে়িনব। বাতাস এত োণ্ডা ধে হান়ি র্ােুডে ধেনে 
োনে। 
  
জােো বে র্র, ধর্ি বেে। 
  
ধবামযান্ ধর্নির সামনে এনস িাোঁ়িাে, আমার ডিনর্ তার্াও। 
  
ধর্ি িুরু রু্োঁচনর্ ধবামযানের ডিনর্ তার্াে। জােো বে র্র ডশেডের। ধর্ি বেে। 
  
হোৎ ডবিুযৎেডতনত হানতর উনল্টাডেে ডিনয ধবামযান্ ধর্িনর্ োনে চ়ি মারে। ধর্ি 
ডবোোয ডচত হনয েন়ি ধেে। উেবার ধচষ্টা র্রনতই ধবামযান্ আবার চ়ি মারে। ধর্ি 
ডেশ্চে। ওর মুখ জ্বাো র্রনে। ধেশার ধঘার েুনরা ধর্নট ধেনে। ইস্টেডিনে ডমনচনের 
প্রডত ধেমে ঘৃণা হনযডেে ধসরর্ম অ্সীম ঘৃণা ডেনয ধবামযানের ডিনর্ও তার্াে। 
  
ধবামযান্ বেে ঘন্টায ঘন্টায আডম মার চাোনত োডর জাে। আডম বেডে তুডম মি ধোোঁনব 
ো, বযস। বুনঝে? 
  
ধে্ি ডেনজনর্ ততরী র্রডেে। হোৎ ও ডবোো ধেন়ি ধেনম ধবামযানের মুনখ এনোোথাড়ি 
ঘুডষ চাোনত োেে। অ্তযন্ত ধেশািারী িক্ষতার সনে ধবামযাে মাথা সডরনয ধর্নির খুোঁডষ 
এ়িাে। তারের সমে শরীনরর শডক্ত ডিনয এর্ জব্বর ঘুডষ মারে ধর্নির হৃৎডেনণ্ডর 
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ডের্ েীনচ। ধর্ি এর্টা ধর্াৎ র্নর শে তুনে বনস ে়িে হাোঁটু ধেন়ি। ধবামযাে তারের 
চুনে হযাোঁচর্া টাে ধমনর ধর্িনর্ উডেনয মুনখর ওের এনোোথাড়ি এমে চ়ি মারনত 
োেে ধে ধর্ি সমূ্পণক অ্সহায হনয ে়িে। এ সময ওনযটার র্ডফ ডেনয এে। ধর্ি 
ওর ধশষ শডক্ত ধশষ আত্মসম্মাে সংহত র্নর টেনত টেনত ধবামযানের ডিনর্ এডেনয 
এে। ধবামযান্ খুবই তাডেেয সহর্ানর আবার এর্ ধেিায ঘুডষ মারে ধর্নির মুনখ। 
ধর্ি  প্ র্নর মাডটনত েন়ি ধেে। ধবামযান্ বসে, এর্ েযানর্ট ডসোনরট ধবর র্রে। 
এর্টা  রাে। ধর্ি ডর্েুক্ষণ আেন্ন হনয েন়িডেে, এবার ধর্ােরর্নম শরীরটা ধটনে 
তুনে েরম ঘৃণা িনর ধবামযানের ডিনর্ চাইে। 
  
মনে হনে ধতামার জনন্মর ডের্ ধেই, ধর্ি বেে। 
  
ধবামযান্ হাসে। ো বনেনে। োও এখে এর্টু র্ডফ খাও। উনে ধেযাোয র্ডফ োেে 
ধবামযাে। 
  
ডচডে? 
  
ো। 
  
ধবামযান্ ধর্িনর্ র্ডফর ধেযাো ডিনয আবার ডবোোয বসে। এত ঘুডষ চ়ি থাপ্প়ি ধখনয 
ধর্নির সারা শরীনর েন্ত্রণা হনে। হোৎ ধর্নির মনে হে ধস এর্টা োোঁ়িমাতাে, সারা 
মুনখ র্ােডসনট, জামার্াে়ি রু্োঁচর্ানো এই তত ধবামযান্ ধিখনত োনে। ওর সবরর্ম 
হার হনয ধেনে। ওর আত্মসম্মানের ধশষ ফুডেেটা আবার জ্বনে উেে। ধর্ােমনত উনে 
িাোঁড়িনয ও েরম র্ডফ ধখে, তারের আনরা র্ডফ োেে ধেযাোয। 
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ডসোনরট? ধবামযাে মযানরানর্ইে–এর েযানর্ট বাড়িনয ডিে। 
  
  েযবাি। 
  
ধর্ি ডসোনরট  রাে। আনরা র্ডফ ধখে। তারের বাথরুনম ডেনয িানো র্নর মুখ  ুে। 
ডেউইযর্ক ো়িার ের এই প্রথম ডেনজনর্ ধবশ ঝরঝনর োেে ধর্নির। ঘনর এনস ও 
ধখাো জােো ডিনয বিকার–ধোনস্টর ডির্ ধথনর্ বুর্ িনর োণ্ডা বাতাস টােনত োেে। 
  
ধবামযান্ বেে, এখনো ডতেঘণ্টা আনে অ্যাডেটার এখানে ধেৌঁেনত। খানব ডর্েু? 
  
ো। 
  
 আমার ইনে র্রনে। েডি ধখনত চাও, ঘন্টা বাডজও। ওরা ধতামানর্ মি ধিনব ো, তাই 
ধস ধচষ্টা ধর্ার ো। েনর ধিখা হনব। 
  
ধবামযান্ ধবডরনয ধেে। ধর্ি আর এর্ র্াে র্ডফ ধখে, তারের ইডজ ধচযানর বনস 
রইে। এর্া থার্নে তার মে িারািান্ত হনয ওনে। ডর্েুক্ষণ ের ডবরক্ত হনয ও উনে 
ে়িে, ঘর ধথনর্ ধবনরাে েডবনত। ওিারনর্াট োনয ডিনয ও বুডটনর্ চনে ধেে। ব়ি 
ব়ি িনচর ধবাতে সাজানো ধিনখ ধর্নির ধচাখ আটনর্ ধেে। ডর্ন্তু মি ধর্েবার 
ইনেটা ধস ধজার র্নর মে ধথনর্ সডরনয ধফেে। এর্ েযানর্ট মি িরা চুইংোম ডর্েে 
ধর্ি। ধবামযানর্ ধহানটে ধথনর্ ধবনরানত ধিনখ ও এডেনয ধেে। ধবামযাে বেে, ধতামার 
ডর্েু ধখনত ইনে র্রনে? ধবশ ধস্টর্ বাোয এখানে। ধতামার ডর্েু খাওযা িরর্ার। 
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ধখনেই হয। 
  
ধর্নির োজরগুনো এখনো টেটে র্রনে। ডর্ন্তু ওর আবার স্বািাডবর্ জীবনে ডফনর 
ধেনত িীষণ ইনে র্রনে। 
  
োঞ্চ খাওযা হনে ধবামযান্ ডবে ডমডটনয ডিে। িুজনে অ্ের্ানর ধবডরনয ডেনয জাগুযানর 
বসে। োড়ির মুখ বিকার ঘাোঁডটর উনল্টাডিনর্। বিকার–ঘাোঁডটনত অ্যাডেটা ধস্ট্রডের্ ধেৌঁেে 
সেযা োোঁচটা েঞ্চানশ। ততক্ষনণ চাডরডিনর্ ঘে অ্ের্ার হনয ধেনে ডর্ন্তু বিকানরর উজ্জ্বে 
আনোয সহনজই অ্যাডেটানর্ ওরা ডচেনত োরে। ধবামযান্ বেে, এনস ধেনে। র্াস্টমস্ 
ধেনরানত ওর োোঁচ ডমডেট োেনব ো। চে আমরা রওো ডিই। 
  
ধোজার ধরানির ডিনর্ ধবামযান্ োড়ি চাোে। ধেেনের জােো ডিনয ধর্ি ধিখে এর্ডট 
েম্বা ধমনয, ডি র্রার েযান্ট আর সািা চাম়িার জযানর্ট েরা সািা ধহেনমনট চুেগুনো 
োর্া, অ্যাস্টে মাডটকনের োনশ িাোঁড়িনয এর্িে সীমান্ত রক্ষীর সনে র্থা বেনে। 
এর্টুক্ষণ তারেনরই ওনর্ আর ধিখা ধেে ো। 
  
সহসা িীষণ উনত্তডজত হনয ধেে ধর্ি। অ্নের্ অ্নের্ মাস েনর এমে উনত্তজোর 
অ্েুিূডত ধবা  র্রে ধর্ি। ধবামযান্ বেে, আমরা েথ ধেন়ি ধিব। 
  
ডর্েুক্ষণ বানিই অ্ ীর হনেকর আওযানজ ধবামযান্ োশ ডিে। ঘণ্টায এর্নশা 
ডর্নোডমটানররও ধবডশ পীনি ঝন়ির েডতনত ধবডরনয ধেে োে অ্যাস্টে মাডটকে। 
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ধবামযান্ অ্যার্ডসনেটানর মৃিু চাে ডিনয বেে, এইসব সরু রাোয এমে পীনি ধর্ি 
োড়ি চাোয। িযাশনবানিকর শটকওনযি ডরডসডিং ধসনটর সুইচ ডটনে ডিনয ধবামযান্ 
মাইনিানফােটা তুনে ডেে। 
  
হসকট ওযাই আরনর্ িার্নে। র্াম ইে ওযাই আর। 
  
 োউি পীর্ানর এর্ডট েুরুনষর েো ধিনস এে, শুেডে হসকট। 
  
োডটক ধোজানে োনে। তুডম ধর্াথায? 
  
 গ্রের োনশ। 
  
এখানে আসনব। ধতামার োড়ি সামনে ধরনখ েজর রাখনব, তনব সাব াে িীষণ পীনি 
োড়ি োনে। 
  
ধোজানের শহরতেীনত ধেৌঁেবার আনে ওরা অ্যাস্টে মাডটকেটা ধিখনত ধেে ো। এই 
সব। রাো ধবামানত্র হানতর তােুর মতে ধচো। েখেই ডসন  রাো ধেনযনে ও উদ্ধোনস 
োড়ি চাডেনযনে, বাোঁনর্র মুনখ সাব াে হনয পীি র্ডমনযনে। ধোজানে ধোর্বার মুনখ 
োড়ির জেনে অ্যাডেটার োে অ্যাস্টে মাডটকে আবার ধিখা ধেে। োড়ির ধস্রানতর ম য 
ডিনয ওরা গ্রুে ধেডরনয চেে। অ্যাস্টে মাডটকে আবার ধচানখর আ়িানে। োড়ির িীন়ির 
মন য এোঁনর্নবোঁনর্ অ্যাডেটা দ্রুত োড়ি চাডেনয উ াও হনয ধেনে। 
  
শটকওনযি ধসনট আবার র্থা ধশাো ধেে। 
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ওযাই আর বেডে। অ্যাডেটার োড়ি ডের্ আমার োড়ির ধেেনে, োশ র্াটাবার ধচষ্টা 
র্রনে। আমরা এখে ধর্নির েনথ অ্যািে িু ডেমকনত। 
  
ধবামযাে বেে ওনর্ আটনর্ রাখ। আডম  নর ধফেডে। 
  
আো। তারেনর এর্টা োে ডিনয ওযাই আর বেে ধবডরনয ধেে আমায ধর্নট। এনর্ 
ধবোঁনর্ আমার োশ র্াডটনয এর্টা ট্রানর্র মুনখামুডখ  াক্কা োোনত োোনত ধচা র্নর 
ধবডরনয ধেে। এডিনর্ আডম জযানম আটনর্ আডে। 
  
ধবামযান্ মুখ ডখোঁডচনয বেে, তুডম ডেনজনর্ রাইিার বে? বনে োড়ির পীি অ্সম্ভব 
বাড়িনয ডবেজ্জের্ িানব োড়ির জেনের মন য ডিনয ও ধবডরনয ধেে। র্নযর্ ধসনর্নির 
মন যই ও এর্টা োড়ির োশ ডিনয সাোঁর্নর ধবডরনয ধেে রাইিারনর্ হাত ধিডখনয। 
রাইিারও হাত ো়িে। 
  
উনত্তজোয টােটাে হনয সারাক্ষণ বনস ধর্ি। ধবামযান্ ধেরর্ম িক্ষতার সনে োড়ি 
চাোনে ধিনখ প্রশংসা ো র্নর ও োরে ো। ধবামযান্ আেে মনে বেে ও েডি মনে 
র্নর আমানর্ র্াটানব ও িুে র্নরনে। মাইনিানফােটা তুনে ডেে ও। গ্রািনর্ িার্ডে। 
ডশেডের গ্রাি। োউিপীর্ানর আনরর্টা র্েস্বর ধিনস এে, বে হসটু। 
  
আমানির োডটক ধতামার ডিনর্ এনোনে। তুডম এখে ডের্ ধর্াে জাযোয আে? 
  
ফ্লার আর মনরাক্স–এর মাঝামাডঝ ধের্ ধরানি। 
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 েজর রাখ। োডটক িীষণ পীনি োড়ি চাোনে। 
  
ধবশ। 
  
ধোজাে ধেডরনয ওরা ধের্ ধরাি ডিনয ধেে উন়ি চেে। েনথ োড়ির ধমো। ধবামযাে 
ধর্ােডটনর্ োশ র্াডটনয ধর্ােটা আশ্চেক িক্ষতায ওিারনটর্ র্নর ধবডরনয ধেনত োেে। 
এডিনর্ ধের্ ধথনর্ হাের্া রু্যাশা উনে আসনে। সামনের োড়িগুনোর ধহিোইনট ধচাখ 
 াোঁ ানো আনো। ধবামযান্ ডচন্তায ে়িে। এই আনোনত ও আমানির র্ো ধিখানত োনর। 
গ্রাি েডি ওনর্  নর রাখনত োনর। 
  
ধিনি োড়িনয মনেকানক্স োবার ধসাজা েনথ েখে োড়ি েুটনে, তখে ধর্ি হোৎ বেে, 
আনর তুডম ওনর্ ধেন়ি ধবডরনয োে। ওর োড়ি িাোঁড়িনয েন়িনে। ডেনজনর্ এর্টা 
োোোে ডিনয ধবামযাে ধির্ র্ষে। ফুটোনথর  ানর োড়ি িাোঁ়ি র্রাে। 
  
তুডম ডের্ ধিনখে? 
  
ধর্ি মুখ বাড়িনয অ্ের্ানর ধিখে। 
  
হযাোঁ, েুডেনশর সানথ র্থা বেনে। েুডেশ ওনর্ ফাোঁডসনযনে। মাইনিানফাে তুনে ডেে 
ধবামযাে, এযাি, ধবেনরাযা োড়ি চাোনোর জেয োডটর োড়ি িাোঁ়ি র্ডরনযনে েুডেশ। 
এখডে আসনব। আমার  ারণা এবার ও সমনঝ চাোনব। 
  
আো। 
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আমানির েজর রাখনত হনব। এই জাযোনতই আমরা আনে ধ াোঁর্া ধখনযডে। ডর্ হনে 
বেনতা এখানে? 
  
ধর্ি তখনো ধেেনে ধচনয আনে। ো হয, েুডেশ ডটডর্ট ডিনে। ধে ধর্াে মুহূনতক ডর্ন্তু 
ও ধবডরনয োনব। 
  
ধবামযান্ ঘণ্টায ষাট ডর্নোডমটার পীনি োড়ি ধেন়ি ডিে। 
  
আসনে, ধর্ি বেে। 
  
অ্যাস্টে মাডটকেটা ওনির োশ র্াডটনয ধবডরনয ধেে। ওই োড়ির ধেেনের আনো িুনটা 
ধিনখ ধিনখ ধবামযাে এখাে ধথনর্ মনেকাে ডিনোি ও আডজে অ্বড  অ্েুসরণ র্রে। 
  
ধবামযান্ বেে, ও ডর্ ইটােীর সীমানন্তর ডিনর্ োনে ো ডর্ োহান়ির েনথ েুটনে? এই 
বরফ ে়িে বনে। ধবামযাে ওযাটোনরর সুইচ ডটেে। ধবামযােনির ধেেে ধথনর্ এর্টা 
োড়ির ধহিোইট জ্বেে ডেিে। 
  
ধবামযাে বেে গ্রাি। ও মাইনিানফাে তুনে বেে োডট ডের্ আমার সামনে। এি, আমায 
এবার ধটর্র্র, ওর সামনে োও। ধখযাে ধরখ, ইটােী োবার িু মুনখা রাোয ও ধেে 
ধতামায ধ ার্া ো ধিয। ও ডিোরও ধেনত োনর। 
  
আো। 
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ডবশ ডমডেট েনর। গ্রাি অ্যাস্টে মাডটকেটার র্ ডমটার আনে, ধবামযান্ র্ ডমটার ধেেনে। 
এই সমনয অ্যাডেটার োড়ি বাোঁ ডিনর্ ঘুরে। ধবামযান্ সনে সনে পীি বা়িাে। ও ডিোনর 
োনে। েথ এবার খুব খারাে। বরফও ে়িনব। 
  
এর্ ডর্নোডমটার ধেনত ো ধেনতই বরফ ে়িনত োেে। অ্যাস্টে মাডটকনের পীি ধবন়ি 
ধেে। খুবই ডবেজ্জের্ বার্গুনো খুব ডেেুণ হানত র্াডটনয র্াডটনয োড়িটা ধজানর চেনত 
োেে। ধবামযাে োড়ির আনো ডেডিনয অ্যাস্টে মাডটকেটার খুব র্াোর্াডে চনে এে। ওর 
িয এই েনথ ওনর্ ফাোঁডর্ ধমনর ধর্াথায ো চনে োয অ্যাডেটা। গ্রাি ইটাডেযাে ধরানি 
চনে ডেনযডেে। আবার োড়ি ঘুডরনয ওনির ডেেু ডেেু আসনত োেে। এর্টা ধোট্ট মতে 
গ্রাম হুনমানজর র্াোর্াডে সরু রাোয অ্যাডেটার োড়ি হোৎ পীি র্ম র্রে। ধবামযান্ 
ধির্ র্ষে েইনে  াক্কা ধখত। 
  
বেে আমানির ধিনখডে ধতা, ওই আবার োনে। ো োড়ি চাোনত জানে বনট ও। ঝন়ির 
ধবনে খা়িা চ়িাই েনথ ও ধসডজনযর গ্রানম উনে এে। চাডরডিনর্ রু্যাশা আর বরফ। 
ডেজকে গ্রাম। অ্যাস্টে মাডেটা এখে এর্নশা ডমটার আনে। হোৎ জাগুযারটা ডেেনে 
ধেে। মনে হে জাগুযারটা িােডিনর্ োর্ ধেনব। ধবামযাে সামনে ডেে। ধর্ি ডেরুৎসাহ 
েোয বেে, চনে ধেনে। 
  
এতক্ষণ ধর্ি সামনের ডিনর্ ঝুোঁনর্ বসডেে। অ্যাডেটার োড়ির োে আনোর উের ধচাখ 
ডবড নয ধরনখডেে। আর আনো ধিখা োনে ো। ধবামযান্ বেে, ডিোনর োনে আর 
ধর্াে োবার জাযো ধেই এখানে। োড়ির েডত র্ডমনয ও চ়িাই ধেনরানত োেে। 
সামনে শহর। 
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ধর্ি বনে উেে, ধতামার িােডিনর্। ওই ধতা, ধিতনর েুনর্ ধেে। িুনটা ধেট। িুনটা 
ধোর্ এনস ধেট বে র্রে। 
  
ধবামযাে র্নযর্ ডমটার এডেনয ডেনয োড়ি থামাে। গ্রানির েযােডসযা োড়িও এনস িাোঁ়িাে 
োনশ। গ্রাি োড়ির জােো ডিনয মুখ বাে। ওর সবুজ টুডে আর বষকাডত বরফ েন়ি সািা 
হনয োডেে। গ্রাি ধবামযানই বযসী। চও়িা র্াোঁ , ধিনখই ধবাঝা োয সুইস। 
  
ধবামযান্ বেে, মনে হয র্ানরা জডমিারীনত েুর্ে। ডচেনত ধেনরডেনে ধতা ওনর্? 
  
ো, এই বরনফ র্াউনর্ ধচো োয ো। 
  
ধবামযাে োড়ি ধথনর্ ধেনম বেে, এখানে অ্নেক্ষা র্র। তারের বরনফর ঝােটা ধথনর্ 
ডেনজনর্ বাোঁচানত বাোঁচানত ও ধেেেডিনর্ ধহোঁনট ধেে। গ্রাি ডসোনরট  ডরনয োড়ি ধথনর্ 
ধেনম এে। 
  
তুডমই ধর্ি? আডম ধতামার র্থা খুব শুনেডে। 
  
ধর্ি ডেপৃহ েোয বেে, আডমও শুনেডে। ও গ্রাি–এর র্াে ধথনর্ সনর বসে। 
ডসোনরট খুোঁজনত োেে। 
  
গ্রাি বেে, সডতযই েডব তুেনত জাে বনট তুডম। আডম ধতামার সব েডবর সম্বনে জাডে। 
  
আডমও, ধর্ি বেে। 
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ডর্েুক্ষণ িুজনেই চুেচাে। তারের গ্রাি বুঝে ধর্ি ওর সনে র্থা বেনত এর্ান্তই 
অ্ডেেুর্। তাই ডেনজর োড়িনত ডফনর ধেে। োোঁচ ডমডেট বানি ধবামযান্ ডফরে। 
  
বেে, ওখানেই ধেনে। খুব উোঁচু োোঁডচে। োড়ি োবার রাোটা খুবই েম্বা। বাড়ির ডচেও 
ধিখোম ো। গ্রাি তুডম এখানে থার্। ধেনটর ওের েজর ধরখ। আমরা ডিোনর োডে। 
এ জাযোটার ধখাোঁজ খবর ডেনত হনব। 
  
ধবামযাে জাগুযানর উনে বনস ডিোনরর ডিনর্ োড়ি চাডেনয ডিে। 
  
. 
  
০৮. 
  
এখে রাত আটটা। ধবেডিোর ধহানটনের োউঞ্জ এর্িম জেশূেয। ধে র্জে ধখোর 
ধমৌসুম শুরু হওযার আনেই চনে এনসনে তারা িাইডেং রুনম। চুন্নীনত র্ানের আগুে 
েেেে র্রনে। ের্শা র্াটা র্ানের ধমনঝনত চর্চনর্ োডেনশ োেনচ আিা ধবরানে। 
ধবশ ঘনরাযা, সুদর েডরনবশ। ফাযারনেনসর খাডের্টা িূনর এর্টা আরাম ধর্িারায 
ধচাখ বুনজ ধর্ি বনসডেে। খুবই মি ধখনত ইনে র্রনে, ডর্ন্তু ডেনজনর্ িমে র্রে ও। 
িযািনফর এ র্াজটা ওনর্ খুবই আরৃ্ষ্ট র্নরনে। ডেনজর র্ানে প্রমাণ র্রনত চাইে ধে 
িাে ফনটা ধতাোর ক্ষমতা এখেও ওর আনে। 
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িরজা ধেনে ধবামযাে েুর্ে, ধশরমযাে ওর ধেেনে ধেেনে। ধর্ি ধশরমযানের ডিনর্ 
তাডর্নয বেে, তুডম ধর্ানেনর্? 
  
আর ধবাে ো। ধশরমযাে ডশউনর উনে বেে, েযাডরস ধথনর্ ওই ধমনযনেনেটার ধেেে 
ডেনত ডেনয মনরডেোম আর ডর্। এখেও মাথা ডঝমডঝম র্রনে। 
  
ধবামযান্ অ্চ েক হনয বেে, জাে ধতার্ার োিায েন়িে। 
  
তারের ধর্নির ডিনর্ তাডর্নয বেে, আডম খবর ডেোম। অ্যাডেটা ধজোনরে ডেৎস্ ফে 
সুিউইনের ধফানটক ডেনয েুডর্নযনে। জাে ধতা এই ধজোনরে ধর্? আডেেগ্রানি উডেশনশা 
ধততাডিশ সানে রুশনির র্ানে ডতডে তসেযসহ আত্মসমেকণ র্নরডেনেে। এই বাড়িনত 
ডতডে েত ডবশ বের  নর বাস র্রনেে অ্বসনরর ের। ডর্ মনে হয বে ধতা এর 
ধথনর্?  
  
ধর্ি র্াোঁ  ঝাোঁডর্নয বেে, ডর্েু ো। ধতামার ডর্ মনে হনে? 
  
ধশরমযাে বেে, ধোর্টা ডহটোর ডবনরা ী প্রচার চাোত। অ্ডেটা ধতা জন্মসূনত্র রাডশযাে, 
তাই ো? 
  
ধবামযান্ বেে, তা বনট, তনব আমানির  ারণা ডেে ও ওর গুপ্তপ্রণযীর সনে ধিখা র্রনত 
সুইজারেযাি আনস, এর্ আডশ বেনরর বুন়িা জামকাে ধজোনরনের সনে ধিখা র্রনত 
আনস শুেনে িযািফ খুবই হতাশ হনব। 
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ধবামযাে বেে, মনে হনে ধিতনর ধর্াে বযাোর আনে। আজ রানত আমরা বাড়িটা 
ধিখনত োব। 
  
ধশরমযাে বেে, ডর্ন্তু বরনফ োনযর োে ে়িনব। তুডম ডর্ অ্যাডেটানর্ জাোনত চাও 
আমরা। ওনর্ অ্েুসরণ র্রডে? 
  
ধবামযাে বেে, এই রর্ম বরফ েডি ে়িনত থানর্ তাহনে ধর্াে ডচন্তা ধেই। বরনফ সব 
ধেনর্ োনব, ধিখনব তুডম। গ্রািনর্ ডেনয বরং ধেন়ি িাও। ও িুঘণ্টারও ধবশী আটনর্ 
আনে। ধশরমযাে েজেজ র্রনত র্রনত ধবডরনয ধেে। 
  
ধবামযান্ এর্টা ডসোনরট  ডরনয বেে, এস. ডবর এর্টা ষষ্ঠ ইডন্দ্রয আনে। ধপ্রম-ধটনমর 
ধথনর্ এটা আনরা জমাডট বযাোর হনত োনর। বুন়িা জামকাে ধজোনরে, রুশনির প্রডত 
োর সহােুিূডত আনে এবং তার সনে ধোেনে ধিখাসাক্ষাৎ র্রনে এর্জে ডবখযাত 
ডচত্রতারর্া। আডম আর তুডম ডের্ সব ধবর র্নর ধফেব ধর্ি। 
  
ধর্ি চুে র্নরই রইে। ধবামযাে বেে, চে ডর্েু খাওযা োর্। সামনে র্াজ, আবার 
ধবজায োণ্ডা। 
  
ডিোনরর ের িুজনেই ডেনজর ডেনজর ঘনর চনে ধেে। ধর্নির জেয ও এর্টা ডি-
ধোষার্ ডের্ র্নর ধরনখডেে। ডিবুট আর িোো েনর ওরা চার্নরর ধবরুবার িরজা 
ডিনয ধবডরনয োড়ি চাডেনয ধশরমযানের র্ানে ধেে। ধবচারা ধশরমযাে ওর ডসমর্া 
োড়িনত বনস োণ্ডায জনম োডেে। এ সময র্ের্নে বাতাস বইনত শুরু র্রে। োণ্ডায 
ওনির হান়ি র্ােুডে  নর ধেে। ধবামযান্ বেে, চে এর্টু ধিনখশুনে আডস। 
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ধশরমযাে ডবরক্ত হনয বেে, তুডম োও। আমার িরর্ার ধেই। 
  
র্নযর্ ডমডেট অ্নের্ র্নষ্ট ধহোঁনট ধর্ি আর ধবামযাে উোঁচু ধোহার ধেটটার সামনে এনস 
িাোঁ়িাে। ওোনশ এর্টা ধোট বাড়ির আিাস োওযা োনে। ধবামযাে বেে, চে আমরা 
ওডির্ ডিনয োই। োোঁডচে ধঘোঁনষ ওরা ো ডটনে ডটনে চেনত োেে। 
  
চে আমরা োোঁডচে টের্াব। 
  
 খাোয ধেনম ধেে ধবামযান্। বরনফ ওর জুনতা িুনব ধেে। 
  
োোঁডচনে ধহোে ডিনয ও িাোঁ়িাে। 
  
িাোঁ়িাও, আনে ধতামায তুনে ডিই। 
  
ধবামযাে িু হাত ধজা়িা র্রে। ধর্ি ওর ধজা়িা হানতর ধচনটায ো ডিনয উনে িাোঁ়িাে। 
ধবামযান্ ওনর্ ধেনে ওেনর তুনে ডিে। ধর্ি োডচেটা আোঁর্ন়ি োোঁডচনের ওের উনে 
ে়িে। োোঁডচনের ওের বনস ও ধবামানত্র ডিনর্ চাইে। ধবামযান্ এত ধবোঁনট ধে ধর্নির 
বা়িানো হাতই  রনত োরে ো। ধরনে ডেনয এর্টা োে ডিে। 
  
োর্নে। আডম এখানেই থাডর্। তুডম ধিখনত বাড়িটা েডি ধিখনত োও। 
  
 ধর্ি েরম েোয বেে, ডর্ র্নর িাবে তুডম, আডম ডেনজই োোঁডচে টেনর্ ধেনত 
োরব। 
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এত িাে োেডেে তার এই িুাঃসাহডসর্ অ্যািনিঞ্চার ধে বেবার েয। ধস খুবই 
উনত্তডজত ধবা  র্রনে। ডর্ন্তু ধবামযানর্ বুঝনত ডিে ো। 
  
িাোঁ়িাও িড়ি আেডে। ধবনের োড়িনত িড়ি আনে। আমার ধখযাে র্রা উডচৎ ডেে। তুডম 
এখানে অ্নেক্ষা র্র, আডম ধিরী র্রব ো। ধবামযান্ অ্ের্ানর ডমডেনয ধেে। 
  
োোঁডচনের ওের গুডটসুডট ধমনর ধর্ি বনসরইে। োনয মাথায সমানে বরফ ে়িনে। 
োোঁডচনের ওের ধথনর্ খাডের্টা বরফ ধফনে ডিে ও। তারের বরনফর মন য োডফনয 
োমে। েরম তুষানর ে়িে বনে বযথা োেে ো ডর্ন্তু আচমর্া আঘাত োেে এর্টা। 
োনযর োতা জ্বনে োনে, হাোঁটুটাও ধেে ম়িমড়িনয উেনে। এই অ্বিানতই ধর্ি োনের 
সাডরর ধিতর ডিনয সাব ানে ো ডটনে ডটনে এনোনত োেে। ধশনষ এর্টা ব়ি সমতে 
বরনফ োর্া জাযোয এে। এবার ও বাড়িটা পষ্ট ধিখনত ধেে। ধর্মে এনোনমনো 
ে়িানো বাড়িটা, মানঝ মানঝ বুরুজ আনে। ধিনখই ধবাঝা োয সুইজারেযানির ডবনশষ 
 রনের িুেকপ্রাসাি এটা। ধততো বাড়িটার োনয োনয ধোট জােো। ধর্াে ধর্াে ঘনর 
আনো জ্বেনে। সহসা ধর্ি থমনর্ ধেে। ও ডবেনির েে োনে। এর্টু ডেডেনয 
বরফোর্া এর্টা ধিবিারু োনের আ়িানে িাোঁড়িনয ও বাড়িটানর্ ধিখনত োেে। 
ডোঃসান়ি িাোঁড়িনয ও বাড়িটা েক্ষয র্রনত োেে। মাথার ওের সমানে বরফ ে়িনে। 
ধখযােই হে ো ধর্নির। ওর মনে হে বাড়িটার খুব র্ানে ো ডেনয ও বুডদ্ধমানের র্াজ 
র্নরনে। হোৎ ও ধিখে বাড়িটার র্ানে ডর্ ধেে ে়িনে-চ়িনে। বরনফর বৃডষ্টর ম য ডিনয 
ধর্ি ধিখে এর্টা ধোর্ মাথা ডেচু র্নর ধহোঁনট ধব়িানে বাইনর। তারের আনরর্জেনর্ 
ধিখা ধেে। আনে আনে অ্ের্ানর ধচাখ সনয ধেে ধর্নির। ধিখে ধিওযানের োনয 
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ধহোে ডিনয এর্টু এর্টু ফাোঁর্ ধরনখ সাডর সাডর সশি সান্ত্রী িাোঁড়িনয আনে। ওনির মুখ 
ধর্নির ডিনর্। ধচহারাগুনো এমে িযংর্র ধে ধর্ি সিনয ডেডেনয ধেে। আনরা ডবশ 
ডমডেটও প্রায ডোঃোস বে র্নর িাোঁড়িনয রইে। হাত ো এডিনর্ োণ্ডায জনম োনে। 
েনথষ্ট ধিনখনে ও এই মনে র্নর োোঁডচনের ধেডির্ ডিনয এনসডেে ধসডিনর্ চেে। 
োোঁডচনের ওের বরফ সডরনয এর্টা ডচে ধরনখডেে ধর্ি। ডর্ন্তু এখে বরফ ে়িানত 
ধসটা খুোঁনজ ধেনত অ্সুডব া হে ধর্নির। 
  
ধবামযান্। ও আনে িার্ে। 
  
এই ধে। 
  
োোঁডচনের ওোর ধথনর্ সা়িা এে আর সানের মত ডেেনে এর্টা িড়ি ধবনয ধর্নির 
োনযর র্ানে ে়িে। িড়ি ধবনয উেনত ধর্নির খুবই র্ষ্ট হে। োোঁডচনের ওের উনে ও 
ঘ়ি ঘ়ি র্নর ডোঃোস ডেনত োেে। হৃৎডেণ্ডটা ধেে োোঁজরার োনয আে়িানত োেে। 
বহুর্নষ্ট ডেনজনর্ সামনে ধর্ি ধবামযা ধ োনশ োডফনয ে়িে। ধবামযাে ধক্ষনে ধেনে। 
আমার জেয অ্নেক্ষা র্রডে ধর্ে? 
  
জাডে। চে, োওযা োর্ এখাে ধথনর্। 
  
োড়ির মন য বনস এর্টু আরাম ধেে ধর্ি। োড়ির ধিতরটা ডিডবয েরম বাইনরর 
তুেোয। ধহানটনের ডিনর্ োড়ি চাোনত চাোনত ধবামযান্ বেে, বযাোরটা র্ী? 
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বযাোর আনে এর্টা। ধহানটনে ডেনয বেডে। র্নযর্ ডমডেনটর মন য ওরা ধহানটনে ধেৌঁনে 
ধেে। ধহানটনের েডবনত ধেৌঁেনতই ধমাটানসাটা হাডসখুশী মযানেজার ধবামানত্র ডিনর্ 
এডেনয এে। 
  
হসকট, তুডম ধতামার বেু আর ডমাঃ ধশরমযাে েুডেশ র্ািক ধেখাওডে। 
  
িুনে ডেনযডেোম এর্িম। আমায িাও আডম ডেনয োই ঘনর। তা ওনর্ র্ািকগুনো ডিে। 
বসার ঘনর ডেনয ধবামযান্ ডির ধোষার্ খুেনত োেে। 
  
এবার বে। এত রহসয র্রার িরর্ার ধেই। 
  
ধর্ি জযানর্ট খুনে ফাযারনেনসর সামনে ডেনয হাত ো আগুনে ধসোঁর্নত োেে। 
  
ধর্ি বেে, প্রায বানরাজে সশি ধোর্ বাড়িটার চাডরডিনর্ টহে ডিনে। অ্ন্তত িুজনের 
র্ানে অ্নটানমডটর্ ডরিেবার আনে। 
  
ধবামযানের মুখ হাোঁ হনয ধেে। ডের্? 
  
আডম ডবশ ডমডেট  নর সব েক্ষয র্নরডে। এর্িম ডের্ বেডে। 
  
ডর্ বযাোর বেনতা? ডর্ন্তু োহারা ধর্ে? 
  
ধর্ি ঘা়ি ো়িে। োণ্ডা ডর্ রর্ম? বযানরাডমটার ডর্ বেনে? 
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ধবামযান্ উনে ধটডেনফানে আবহাওযার খবর ডেে। তারের ডবরডক্তিরা স্বনর বেে, 
ধটম্পানরচার উেনে। র্াে ডিেটা িাে হনব মনে হয। 
  
ধর্ি বেে, বাড়িটার মুনখামুডখ জেনের ডর্োনর এর্টা ব়ি অ্নবাো োইে োে আনে। 
এর্মাত্র ওখাে ধথনর্ই আডম েডব তুেনত োডর। ধততোয এর্টা ঝুেন্ত বারাদা আনে। 
র্াে ডিে িানো হনে অ্যাডেটা বারাদায আসনত োনর। এো়িা ধতা ফনটা ধতাোর আর 
ধর্াে উোয ধিডখ ো। আমার এর্টা েনশা ডমডেডমটার ধটডেনযানর্ার ধেন্স িরর্ার। 
ধর্াথা ধথনর্ োব? 
  
সশি োহারা আনে বেনে ধে? 
  
থারু্র্। ধেেনসর ডর্ র্রনব তাই িাব। 
  
এর্টু ধিনব ডেনয ধবামযাে ঘড়ি ধিখে। রাত বানরাটা ধবনজ র্নযর্ ডমডেট হনযনে। 
  
র্াে এনে ডিনত োডর। 
  
িাে র্নর আনো ধফাোঁটার আনেই আডম র্যানমরার সাজসরঞ্জাম ডেনয োনে উনে ে়িনত। 
চাই। 
  
ধবামযান্ ভ্রূ ধর্াোঁচর্াে। তারের এর্টা েম্বর িাযাে র্রে। এর্টু অ্নেক্ষা র্নর ডেচু 
েোয র্ানর্ ধেে র্ী বেে, ধর্ি বারাদার েডব র্ী িানব তুেনব তার সুডবন  অ্সুডবন  
িাবনত োেে। ধরাি েডি চ়িা হয আর অ্যাডেটা বারাদায ধবনরায, ধরানর্ার ধেন্স ধেনে 
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ও িাে ধক্লাজআে ডেনত োরনব। ধবামযান্ ধফাে োডমনয বেে, আডম গ্রািনর্ োোডে। 
মনেকানে আমার এর্ বেুর ফনটার ধিার্াে আনে। তার র্ানে ধেন্স আনে। গ্রাি ডতে 
ঘন্টার মন য ডেনয আসনত োরনব। 
  
গ্রানির ধশাবার ঘনর ডেনয ও গ্রািনর্ ধটনে ওোে। এখে মনেকানে ধেনত হনব বনে প্রচণ্ড 
োে ডিে গ্রাি। তারের জামার্াে়ি েনর এর্টু বানিই ও ধবডরনয ধেে। ধর্ি ধশাবার 
ঘর ধথনর্ বসার ঘনর র্যানমরার েন্ত্রোডত এনে ওর ডমনোটায ডফম িরনত োেে। 
  
ধিখ বানরা ঘণ্টা চাোনত োডর এই েডরমাণ সযািউইচ আমার িরর্ার। তাো়িা র্ডফ, 
আ  ধবাতে িযাডি, খাডের্টা সরু িড়ি, ডতে ডমটার ডেট বাোঁ া িড়ি, এর্টা িানো 
ডশর্ানরর েুডর আর চ়িাইনয ওোর ধোহার োে চাই। োনে ওো অ্ত সহজ হনব ো। 
তনব এর্বার উনে ে়িনত োরনে আমায আর ধর্ি ধিখনত োনব ো। 
  
ধবামযান্ মাথা ো়িে। ওর মন য প্রথম খুডশর িাব ধিখে ধর্ি। 
  
 আডম সব বযবিা র্নর ধিব। আর ডর্েু চাই? 
  
োনে ওোর ের আমার এর্া থার্াই িাে। তনব োমবার সময হু়িমু়ি র্নর োমনত 
হনব। ধতামার সনে ধোোনোে র্রব ডর্ িানব? 
  
আমার এর্টা ধরডিও আনে। তানত র্থা বো োয, ধশাোও োয। এটাই ধোোনোে 
রাখার এর্মাত্র উোয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

206 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

চমৎর্ার। তুডম আমার সনে োোঁডচে অ্বড  আসনব। েডি বরফ ে়িা ধথনম োয 
ধতামানির ডেনজনির োনযর োে মুনে ধফেনত হনব। ধতামানর্ আমার মােেত্র বইনতও 
সাহােয র্রনত হনব। তারের তুডম ধহানটনে চনে আসনত োর। 
  
েরডিে সর্াে েটার এর্টু বানি ধর্ি আর ধবামযান্ ধহানটে ধথনর্ ধবনরাে। গ্রাি 
ইডতমন য ধরানর্ার ধেন্স ডেনয এনসনে। মােেত্র সব এর্টা রুর্সযানর্ ওরা িনরনে। 
বরফ েরা এখে বে। চাোঁনির রুনোেীআনোয িনর ধেনেচাডরডির্টা। তুষারর্ণা ঝরনে। 
তােমাত্রা শূনেযর অ্নের্ েীনচ। েথ খুবই ডেেে। ধশরমযানের ডসমর্া তখনো েনথর 
োনশ িাোঁড়িনয আনে। িুজনে ধশরমযােনর্ সশি সান্ত্রীনির োহারা ধিবার র্থা বেে। 
ধশরমযাে চমনর্ ধেে, খুব ডসডরযাস মনে হনে বযাোর। 
  
তাই ধিখনতই োডে। ধবামযান্ বেে, তুডম োডচনের এোনর থার্। আডম েখে ডফরনত 
চাইব, তুডম আমায িড়ি েুোঁন়ি ধিনব। 
  
ধবামযান্ োোঁডচনের র্ানে ডেনয ধর্িনর্ ধেনে তুেে। ধশরমযাে এবার ধবামযানর্ ধেনে 
তুনে ডিে। িড়ির এর্ প্রানন্ত রুর্সযার্, ধর্নির র্যানমরার সরঞ্জাম আর শটওনযি 
ডরডসিার ধসটটা ধবোঁন  ডিে ধশরমযাে। ধবামযান্ ধসগুনো ধটনে তুেে। িুজনে োোঁডচে 
ধবনয ধেনম খুব সন্তেকনণ অ্ের্ার জেে ডিনয চেনত োেে। ধর্ি ধেখানে ো ধফেে 
ওর োনযর োনের ওেরই ধবামযান্ ো ধফেনত োেে। ধশষ অ্বড  ধর্ি বেে, এখাে 
ধথনর্ ধিখা োনব। 
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োনের ফাোঁর্ ডিনয বরফ োর্া েেটা ধিখা ধেে। চাোঁনির আনোয ঝেমে র্রনে েেটা। 
রানত ধে অ্নরাো োইে োেটা ধিনখডেে ধসটার র্ানে খুব  ীর োনয ধর্ি হাোঁটনত 
োেে। েনের ডিনর্ ইডেত র্নর ধর্ি ধবামযানর্ বেে, ধিখনত োে ওনির? সান্ত্রীনির 
ধিনখ ধবামযাে ধজানর ডোঃোস টােে। র্ানো র্ানো ডেশ্চে সব মূডতক, হানত রাইনফে, 
ধচাখ জেনের ডিনর্ েজর রাখনে। ধর্ি ডেডেনয অ্ের্ানর চনে এে। ও চ়িাইনয ওোর 
জেয ধোহার োে জুনতায আোঁটনত োেে। আেুে এনর্বানর ডহম হনয ধেনে। ধবামযান্ 
ডজনজ্ঞস র্রে, ডর্ োই ওরা োহারা ডিনে? 
  
ধর্ বেে, তুডম িাব ডেনয। ধর্ি ডেনে বা া িড়িটা খুনে এর্টা মুন়িা সবনচনয ডেচু 
িােটায ধবোঁন  অ্েযমুনিার ফাসটা ধচনে  নর ও োনের গুোঁড়িনত জুনতার েীনচ আোঁটা 
ধোহার োে ডবড নয ডিে। তারের অ্নের্ র্নষ্ট ও ওেনর উেনত োেে। তোর ডিনর্ 
এর্টা ঘে িানের ওের উনে ও মুখ বাড়িনয ধবামানর্ বেে, ডের্ আনে। 
ডজডেসেত্রগুনো আমায ডিনয তুডম সনর ে়ি এখে। আর োনযর োেগুনো মুনে ধফে। 
  
ধবামযাে অ্েযােয ডজডেসেত্র িড়ির মাথায ধবোঁন  ডিে। ধর্ি ধসগুনো ধটনে ওেনর ো 
ধতাো েেকন্ত ধচনয রইে ধবামযাে। তারের চাো েোয গুিোর্ বনে অ্ের্ানর ডমনশ 
ধেে। এর্টা ফার োনের িাে ধিনে সেনত ওনির োনযর োে মুনে ধফনেডেে ও। 
ধর্ি খুব সন্তেকনণ ওেনর চ়িনত োেে। অ্বনশনষ োনের প্রায মেিানে উনে ও ধিখে, 
এখে উচ্চতা ব়ি বারাদার সমাে ধেৌঁডেনযনে। এই ব়ি বারাদার ডের্ ডেনচই োর্বার 
ডবশাে িরজা। হাের্া ধতোযা ধটডবেটার োযাগুনোও োনের িানে বাোঁ ে। রুর্সযার্টা 
আনরর্টা োনে বাোঁ ে। এবার ও অ্নের্ক্ষণ অ্নেক্ষা র্রনত োনর। আ ঘণ্টা চুেচাে 
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বনস ও শটকওনযি ডরডসিানরর সুইচ ডটনে ধবামযানর্ িার্ে। ধবামযাে সনে সনে সা়িা 
ডিে, শুেডে। 
  
আডম অ্নেক্ষা র্রডে। আডম প্রস্তুত। োইে ধর্নট ডিে ধর্ি। ধর্ি োনের র্ানণ্ড ধহোে 
ডিনয ধচাখ বুজে। এখে চারঘণ্টা অ্ন্ততেনক্ষ ডর্েু র্রার ধেই। ধবো এোরটা হনত ো 
হনত ধরাি এমে চন়ি ধেে ধে ধর্ি ওর োনযর িারী জযানর্টটা খুনে ধফেে। এরমন য 
র্নযর্টা সযািউইচ আর িযাডি ধমশানো র্ডফ ধখনয ডেনযনে ও। ধিানরর আনো ফুটনত 
ো ফুটনত সান্ত্রীনির ধবশ েডরষ্কার ধিখনত ধেে ধর্ি। েজে সান্ত্রী। ডবশাে ধজাযাে 
ধচহারা ধোর্গুনোর। এনির োনয র্ানো বষকাডত োনয রবানরর বুট, মুনখ র্ানো 
োডস্টনর্র মুনখাশ। 
  
ধর্ি ওর েনশা ডমডেডমটার ধেন্স ডিনয ধিখনত ধিখনত িাবে এমে গুণ্ডা ধচহারার 
ধোজে ও র্খনো ধিনখডে। ধরাি বা়িনত ওনির েজে প্রাসানি েুনর্ ধেে। আনরা 
ডতেজে টহে ডিনতই োেে। এরা খুবই হুোঁডশযার আর সতর্ক। 
  
সর্াে িশটা োোি বারাদা ও বাড়ির মানঝর িরজাগুনো খুনে ধেে। র্াোর্া উনের 
টুডে আর েুনরানো এর্টা ওিারনর্াট েরা এর্ বৃদ্ধ ধবডরনয এে। ওর হানত েম্বা হাতে 
ধিওযা, ঝা়ি বারাদা ধথনর্ বরফ ধঝডটনয েডরষ্কার র্রনত োেে ধস। তারের বারাদার 
ওের চারনট আরাম ধর্িারা ধেনত ডিে আর সামনে এর্টা র্ানের ধটডবে োতে। 
এবার ধর্নির এর্টু িরসা হে। এর্টা ধচযানরর ওেনর ও ওর র্যানমরার মুখ ধঘারাে। 
খুবই পষ্ট েডব উেনব ডেডশ্চত হনয ধর্ি ধেনস োর্া েডরনয এর্টা ডসোনরট  রাে। 
িশটা ধথনর্ এোরটার মন য চাডরডির্ েখে ডেশ্চে তখেই ওর োনের েীনচ িুজেনর্ 
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জামকাে িাষায র্থা বেনত শুেে। িােোোর ফাোঁর্ ডিনয েীনচ ওনির ধিখা অ্সম্ভব। 
ধবজায িয ধেে ধর্ি, ডর্ন্তু ওনির ধিখনত ধেে ো বনে ডবরডক্তনত তার মে িনর 
ধেে। সূেক েখে মাঝখানে হোৎ বারাদায খাডের্টা প্রাণচাঞ্চেযও ধিখা ধেে। িরজা 
খুনে হোৎ বারাদায ধবডরনয এে অ্যাডেটা ধস্ট্রডের্। ধটডেনিাডের্ ধেেস ডিনয ও 
অ্যাডেটা ধস্ট্রডের্নর্ খুব মে ডিনয ধিখনত োেে। অ্যাডেটার েরনে আোঁনটা টুর্টুনর্ োে 
েযান্ট আর সািা ধসানযটার। ওর ধোট ধোট ধর্ার়্িা চুনের রুনোডে গুনো ধরানি 
ঝেমে র্রনে। এর্টু ডেেু ধহনে হাোঁটুর ওের হাত ধরনখ ধর্ি অ্যাডেটানর্ ধিখনত 
োেে। অ্যাডেটা এর্টা ধচযানর। বনস এর্ েযানর্ট ডসোনরট আর োইটার ধবর র্রে। 
েখে ও ডসোনরট  রানে তখে এর্ডট ধোর্ বারাদায ধবডরনয ওর র্ানে এে। 
ধোর্ডটর েরনে র্ানো ডি-েযান্ট, র্ানো ধোেেো ধসানযটার। ধোর্টা মাঝাডর রর্ম 
েম্বা,  ূসর চুে ধোট ধোট র্নর র্াটা, ধচৌনর্া র্াোঁ , হাোঁটা চো উেীপ্ত তসডের্ সুেি। 
ধোর্টার ডিনর্ েের্হীে ধচানখ ধর্ি তাডর্নয রইে। ধোর্টা অ্যাডেটার র্ানে ধেে, 
অ্যাডেটা হাত তুেে, হাসে। ধোর্টা অ্যাডেটার হানতর আেুনে চুনমা ধখে। ধর্ি ডেনজর 
অ্জানন্তই ধেে অ্ন্তর ধথনর্ ডেনিকশ ধেনয শাটার ডটেে। এর্ েম্বর েডব ধতাো হে। 
ধোর্টানর্ ধর্ি ধিখনতই থার্ে, ধিখনতই থার্ে। ধর্াথায ধেে ধিনখনে ওনর্, অ্সম্ভব 
ধচো োেনে। ধর্াে ডবখযাত বযডক্ত সনদহ ধেই। এবার উনত্তজোয ধর্ি প্রায োেে হনয 
ধেনত বসে। ধর্ি ডচেনত ধেনরনে এই ডবখযাত বযডক্তডটনর্। ধর্ি ওর ধরানিনো়িা মুখ 
ধেনস ধফার্াস র্রে ধেন্স জুন়ি। িুবের আনের র্থা। ধর্ি তখে েূবক বাডেকনে। ধিইডে 
ধটডেগ্রানফর সাপ্তাডহর্ীর জেয র্তগুনো েডব তুেনে। ওর মনে ে়িে ডর্িানব 
েূবকজামকােীর ডসনিট েুডেনশর সবকময র্তকা ধজোনরে এডরখ হানিকেবুনেকর আসবার 
আশায ও ডতেডট ক্লাডন্তর্র ঘণ্টা অ্নেক্ষা র্রডেে। তারের ধজোনরে েখে এনেে 
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জ্বেন্ত ধচানখ ধর্নির ডিনর্ তার্ানেে, ডর্েুনতই েডব ধতাোর অ্েুমডত ডিনেে ো, ওর 
মনে আনে। ধসই হানিকেবুেক এখানে! ডহটফোনরর েনর সবনচনয ডবেজ্জের্, িযের 
ডেষু্ঠর জামাে। ধটডেনিাডের্ ধেনসর ম য ডিনয ধিখনত ধিখনত িনযর এর্টা তুষার 
শীতে ধস্রাত ধর্নির ডেনের ডশরিাোঁ়িা ডিনয োমনত োেে। হানিকেবুেক! এখানে অ্যাডেটা 
ধস্ট্রডেনর্র সনে। এমে চমর্প্রি খবর েৃডথবীনত আর বুডঝ হযডে। িযানিফ সডতযই 
অ্সা ারণ। িযানিফ ডের্ই বুনঝডেে। ধসইজেযই প্রাসাি ডঘনর এত সশি সান্ত্রী। ওরা 
হানিকেবুনেকর গুপ্ত েুডেশবাডহেীর ধোর্। ধসই ডবখযাত গুপ্তবাডহেী। ধর্ি সিনয ওনির 
ধিখে। ধর্ি বুঝে সারা জীবনে ধস এর ধথনর্ ধবশী ডবেজ্জের্ র্াজ আর র্নরডে। 
ওই ধোর্গুডে েডি ওনর্ ধিনখ তাহনে রু্রু্নরর মতে গুডে র্রনব। এর্ডট প্রশ্ন র্রনব 
ো। আবার ও বারাদার ডিনর্ তার্াে। ধসই বৃদ্ধ ধোর্ডট এর্টা খাবার ধবাঝাই ধট্র আর 
রুনোর র্ডফ েট এনে ধটডবনে ধরনখ চনে ধেে। অ্যাডেটা আর হানিকেবুেক খুবই ডেডবষ্ট 
মনে র্থা বেনে। হানিকেবুেক উনে র্ডফ োেনত োেে। ধর্ি এর্টার ের এর্টা েডব 
তুেনত োেে। এই উজ্জ্বে ধরানি েডব ধে খুব িাে আসনব ও বুঝনত োরডেে। 
  
হোৎ িরজাগুনো সোনট খুনে ধেে। িুনটা ধোর্ ধবডরনয এে বারাদায। এর্ডট েম্বা 
হা়ি ধবর র্রা শক্ত র্ডেে ধচহারা। হানিকেবুনেকর মতে েরনে ডি-ধোষার্। ধস এর্ডট 
হুইেনচযার ধেেনে তানত এর্ডট বুন়িা, ধমাটা ধোর্ বনস আনে। 
  
ধর্ি ধিনখই ডচেে েম্বা ধোর্টা হনে হানিকেবুনেকর িাে হাত হামকাে ডেনযিে। ডর্ন্তু 
বৃদ্ধডটর ডিনর্ ধর্ি ধচনযই রইে। েম্বা ধেন্সটা ডিনয ধিখনত ধিখনত েৃডথবীর সবনচনয 
ব়ি ডবস্ময ধেে ওর জেয অ্নেক্ষা র্রডেে। ধর্ি ডির জােত ধবাডরস িুসেওডির মত 
ধিখনত আনরর্টা ধোর্ এই েৃডথবীনত ধেই। ধসই িুে, মাংসে মুখ, মুনখ ববকর 
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ডেষু্ঠরতা। এখে বুন়িা হনয ডেনযনে। তবু মুনখর ধসই ঔদ্ধতয বযে িাব োযডে। এর্সময 
ও োডেনের েুডেনশর সবকময র্তকা ডেে। ইহুিীরা ওর িনয র্াোঁেত। ধবনসনের ধসই 
জানোযারটার মতেই ওর োম সারা েৃডথবীনত ঘৃণা ও আতে জাডেনয তুনেডেে। ধর্ি 
বুঝে ও এর্টা ঐডতহাডসর্ ঘটো ধিখনে। এই ডেষু্ঠর, ডেমকম ধোর্গুনোর সনে এর্ 
ডবেডবখযাত ডচত্রতারর্ার ধোোনোে। এ ধে েৃডথবী র্াোঁোনো খবর। েূবক বাডেকনের 
হতকার্তকা, রুশ সরর্ানরর তথার্ডথত এর্ ডমনত্রর সনে বতকমাে রুশ সরর্ানরর এর্ 
প্র ােতম শত্রর ধোেে আোঁতাত!!! উনত্তজো আর ডবস্ময েত চরনমই উেুর্ ধর্ি ডের্ 
এর্টার ের এর্টা েডব তুনে ধেনত োেে। 
  
হানিকেবুেক আর িুসেওডি ধটডবনে এনস বনসনে। ডেনযিে ধিতনর চনে ডেনযডেে। 
এখে ও এর্টা বযাে ধবাঝাই র্ােজ ডেনয ধটডবনে রাখে। অ্যাডেটা উনে হানিকেবুনেকর 
ধেেনে িাোঁড়িনয অ্িযে সম্পনর্কর স্বেদতায ওর র্াোঁন  হাত রাখে। হানিকেবুেক বযাে 
ধথনর্ এর্টা মযাে ধবর র্নর ধটডবনে ডবডেনয রাখে। ধর্নির ধেেটা এত শডক্তশােী ধে 
ও মযােটার খুোঁডটোডট েেকন্ত ধিখনত ধেে। মযােটা েডশ্চম বাডেকনের। হোৎ ধর্ি ধিখে 
ও এর্ ধরাে ডফল্ম খরচ র্নর ধফনেনে। আবার র্যানমরায ডফল্ম িরে ও। 
  
িুজনে খুব মনোনোে ডিনয মযােটা ধিখনে আর র্থা বেনে। ধর্ি র্যানমরার শাটার 
ডটেনতই োেে। ও বুনঝডেে এর্ ইডতহানসর সডেক্ষনণ ও িাোঁড়িনয আনে। ধে েডবগুনো 
ধর্ি তুেনে েযসা ডিনয তার মূেযাযণ হয ো। এ েডব হুইসোনরর ধথনর্ অ্নের্ ধবশী 
গুরুত্বেূণক। এ েডব এখডে ধসনিটাডর অ্ফ ধস্টনটর হানত ধেৌঁোে িরর্ার। ডতডে ধিখার 
আনে এ েডব আর র্ারও ধিখা উডচৎ েয। এ েডবর ধজানর আনমডরর্া রাডশযার সনে 
ডর্ো র্রনত োনর। এ ধবাঝার রাজচেডতর্ জ্ঞাে ধর্নির আনে। ধর্নির ডদ্বতীয 
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ধরােটাও ফুডরনয ধেে। বাহাত্তরটা েডব তুনেনে ধর্ি, এনর্র্টা বারুনির ধোো। এখে 
ওর এর্মাত্র ডচন্তা ডর্ র্নর এখাে ধথনর্ োডেনয ধহানটনে ধেৌঁোে োয আর ধজনেিায 
আনমডরর্াে রাষ্ট্র প্রডতডেড র হানত ফনটাগুডে তুনে ধিওযা োয। এবার ও ধটর ধেে ওর 
হাত র্াোঁেনে। তা়িাতাড়ি িাডির ধবাতেটা ডেনয চুমুর্ ডিনতই ডবেডত্ত। ধবাতেটা ধর্নির 
আ়িষ্ট জনম োওযা আেুে ধথনর্ ডেেনে ডেনয োনের তোয বরনফর উের ে়িে। সনে 
সনে িনয োণ্ডা ধমনর ধেে ধর্ি। আতনে তার হৃিডেণ্ডটা োফাোডফ র্রনত শুরু 
র্রে। েডি ধর্াে সান্ত্রী এখাে ডিনয োয, সব ধশষ তাহনে। তা়িাতাড়ি শটকওনযি 
ডরডসিানরর সুইশ ডটেে ও। ধবামযান্? অ্ডির িানব ধর্ি বেে, ো ধশরমযাে বেডে, বে 
ডর্ বযাোর। আমার প্রনযাজেীয েডব সব তুনে ডেনযডে। এখে িরর্ার এখাে ধথনর্ সনর 
ে়িা। 
  
অ্ের্ার ো হনে তুডম ধবনরানত োরনব ো। এর্ঘণ্টা আনে আডম ওখাে ধথনর্ োড়ি 
চাডেনয ডেনযডে। ধেনট িাোঁড়িনয িুনটা ধোর্ োোঁডচনের ওের েজর ধরনখনে। অ্ের্ার ো 
হওযা অ্বড  ধতামানর্ অ্নেক্ষা র্রনতই হনব। 
  
সাংঘাডতর্ গুরুত্বেূণক বযাোর। আমার হানত এখে ডিোমাইট। 
  
ডর্েু র্রা োনব ো। ধতামানর্ সবুর র্রনতই হনব। 
  
ডের্ আনে, হাে ধেন়ি ডিে ধর্ি। বারাদার ডিনর্ আবার তার্াে। ডমডটং ধশষ। 
হানিকেবুেক িুসেওডির ধচযার ধেনে ধিতনর ডেনয োনে। ধেেে ধেেে অ্যাডেটা োনে। 
ওর হানত র্ােজিডতক বযাে। িরজাগুনো বে হনয ধেে, এবার বারাদা খাডে। ধর্ি 
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র্যানমরা খুনে সেনত্ন ওর রুর্সযানর্ িরে। ধতোযা ধটডবেটা তুনে িাোঁজ র্নর বযানে 
রাখে। আনমডরর্াে রাষ্ট্রপ্রডতডেড  এই েডবগুনো ডেনয ডর্ র্রনবে ধর্ি তা িাবনে ো। 
এই েডবগুনো তার র্ানে ধেৌঁনে ধিওযার িাডযত্ব সম্পনর্ক ও ডেডশ্চত, ওনর্ এটা র্রনতই 
হনব। োনের িানে ধহোে ডিনয ও অ্ের্ার হবার জেয অ্নেক্ষা র্রনত োেে। 
  
ধসাওযা োোঁচটার এর্টু েনর বরফ ে়িনত আরম্ভ র্রে, োণ্ডা সাংঘাডতর্ ধবন়ি ধেে। 
অ্ডচনরই েিীর অ্ের্ার ধেনম এে চাডরডিনর্। প্রাসািটা অ্ের্ানরর সনে ডমনশ ধেে 
শু ু ডতে চারডট আনোডর্ত জােো অ্ের্ানরর মন য ফুনট রইে। ধর্ি সান্ত্রীনির ধিখনত 
োডেে। ওরা সমানে টহে ডিনে, এ ওর সানথ র্থা বেনে। েখে অ্ের্ার আরও ঘে 
হে ধর্ি শটকওনযি ডরডসিানরর সুইচ ডটেে। 
  
ধবামযাে? 
  
 আডে। ডের্ আনে আমরা োডে। ধে জাযোটা ডিনয েুনর্ডেোম খুোঁনজ োনব? 
  
ধচষ্টা র্রব। খুবই শক্ত অ্বশয। 
  
 ডর্েু হে? 
  
িুিকান্ত সাংঘাডতর্ বযাোর। েৃডথবীর মন য বৃহত্তম সংবাি। েখে এখানে ধেৌঁেনব 
ধহিোইট জ্বাডেও। তা ধিনখ আডম েথ ডচনে ধেব। 
  
বৃহত্তম-সংবাি মানে? 
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সময েষ্ট র্রে। আমানর্ এখাে ধথনর্ ডেনয োও। ধর্ি সুইচ বে র্রে। 
  
ধর্ি সাব ানে োমনত োেে। সারা শরীনর বযথা, ডেোস ডেনত র্ষ্ট হনে ওর। বহু 
র্নষ্ট ধশষ অ্বড  ও বরনফর ওের োমে। মােেত্র তুনে ডেনয র্াে োতে। বাতানস 
র্ান্নার মতে আওযাজ, োেোোর মমকর ধ্বডে এ ো়িা আর ডর্েু শুেনত ধেে ো ও। ধে 
োোঁডচে ডিনয ও ধেনমনে ধসটা ধর্াথায আবো বুঝনত োরনে। ধসডিনর্ সন্তেকনে এনোনত 
োেে ও। 
  
মানের ধবাঝা িুাঃসহ রর্নমর িাডর োেনে ধর্নির। হোৎ ওর ো ডর্নস ধেে বা ে। 
ধহাোঁচট ধখনয উেু়ি হনয েন়ি ধেে ধর্ি। বরনফ ওর োর্ মুখ িুনব ধেে, প্রথনম খুবই 
িয ধেনযডেে। এবার হাোঁটু আর হানত ির ডিনয ধর্ি উনে ে়িে। চাডরডিনর্ এর্টু 
েরম আনো। এবার ধেেে ডিনর্ চাইনতই চুে খা়িা হনয ধেে ধর্নির। আতনে তার 
হৃিপদে প্রায ধথনমই ধেে। সমে প্রাসািটায ঝেমনে আনো জ্বনে উেে। এর্ িীঘক 
ডেোস বে র্রা মুহূতক। তারেরই ধঘার অ্ের্ানর ধর্িনর্ িুডবনয ডিনয সব আনো ডেনি 
ধেে। এর্টা তীক্ষ্ণ, তীি ঘণ্টা বাজনে। 
  
ধর্ি বুঝনে ও তানর ধহাোঁচট ধখনযনে এবং তাই অ্যাোমক বাজনে। সবকোশ, এমে আতে 
জীবনেও আর ওর হযডে। ও েডি ধর্ােরর্নম সান্ত্রীরা এখানে আসার আনে োোঁডচেটার 
র্ানে ধেৌঁেনত োনর। শটকওযি ডরডসিারটা ও ধফনে ডিে। তারের রুর্সযার্টা আোঁর্ন়ি 
 নর অ্ের্ানর োনের গুোঁড়িনত  াক্কা ধখনত ধখনত ও অ্নের মতে েুটে। হোৎ ধর্ি 
ধিখে ওর িােডিনর্ েনের ডমটার িূনর টচক জ্বেে এবং ডেিে। 
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ধর্ি থমনর্ িাোঁড়িনয েন়ি এডিনর্ র্াে োতে। ধঝাোঁনের মন য খসখনস শে। 
রুর্সযার্টা ওর হাত ডেেনে হরনর্ ডেনয ে়িে। বুর্  ়িাস  ়িাস র্রনে। হোৎ 
এর্টা টনচকর আনো ওর ওের এনস ে়িে। এর্টা সান্ত্রী চমডর্ত ডবস্মনয অ্ফুট 
আতকোি র্রে। তারেনরই ধর্ি ওর ো  রনব বনে সান্ত্রীটার উরুনত ডেনয  াক্কা ধখে। 
িুজনেই বরনফ েন়ি ধেে। িনয ডিনশহারার মতে ধর্ি অ্িৃশয মুখটানর্ এনোোথাডর 
ঘুডস েুোঁন়ি আোঁচ়িানত োেে। সান্ত্রীটা এনর্বানরই প্রস্তুত ডেে ো। প্রথনম খাডের্ চমনর্ 
ডেনয ওর সমে শডক্ত প্রনযাে র্নর ধর্নির আোড়ি হাত সনবনে সডরনয ধর্িনর্ 
এনর্বানর েুোঁন়ি ধফনে ডিে। ধর্ি হাোঁচ়ি োোঁচ়ি র্নর উেবার ধচষ্টা র্রনতই ও ধর্নির 
ওের আবার এনস ে়িে। ধর্নির শাসোেীনত ওর ইপানতর মত আেুেগুনো ধচনে 
বনসনে। ধর্ি বুঝে ও এখডে মরনব। হোৎ ওর ধর্ামনরর ধবেনট ডশর্ারীনির েুডরর 
র্থা মনে ে়িে। ও ধর্ােরর্ম হাতন়ি েুডরটা বার র্নর সমে শডক্ত ডিনয েুডরটা ধেোঁনথ 
ডিে। সাম্রীটার জামার্াে়ি ধিি র্নর শরীনর েুনর্ ধেে েুডরটা, ধর্নির হানত র্াোঁেুডে 
আর  াক্কা উনে এে। হাতটা ধেে অ্সা়ি হনয ধেে। এর্টু ডেোনসর জেয আরু্ে ধর্ি 
েড়িনয সনর এে। তার ের উনে িাোঁ়িাে। র্থাবাতকা ধশাো োনে র্ানেই। সনে সনেই 
ধিখা ধেে ওর ধথনর্ িশ ডমটার িূনর োোঁডচেটার ো ডিনয আনো ঝেনর্ উেে। েুডরটা 
আোঁর্ন়ি  নর োেনের মতে ধর্ি ধসডিনর্ েুটে। ঘ়িঘ়ি র্নর ডেোস ে়িনে। 
হৃিডেণ্ডটা ধফনট োয আর ডর্। 
  
ধর্ি? ধবামযানের েো। 
  
ধর্নির েো ডিনয এর্টা ঘ়িঘ়ি আওযাজ ধবনরাে। হোৎ ওর ডেনের ওের সোৎ র্নর 
ডর্ ে়িে। িড়ির মুন়িা। ওডিনর্ জেে হ়িমু়ি র্নর সব েুটনে ধর্ি ধটর ধেে। এই 
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োণ্ডায ও িনয ঘামনত োেে। ধেেে ডফনর ধিখে প্রায বানরাটা টচক জ্বেনে, চমর্ানে। 
িড়িটা আোঁর্ন়ি ও েুডরটা ধফনে ডিে তারের ধিযানে ো ধেডর্নয োোঁডচনের ওেনর 
উেে। োোঁডচনের ওের ডিনয র্ ো ধহোঁনট ধবামযান্ ধেখানে িাোঁড়িনযডেে তার র্াোর্াডে 
বরনফর উের ঝাোঁডেনয ে়িে ধর্ি। হাোঁোনত হাোঁোনত উনে ও ধবামানর্ বেে, চে 
জেডি। ওরা আমানর্ তা়িা র্নরনে। ধর্ি ধে িীষণ িয ধেনযনে তা ধবাঝার মে বুডদ্ধ 
ধবযমযানত্র আনে। ও ধর্িনর্ জােনট  নর ডের্ র্নর িাোঁ়ি র্ডরনয ডিে তারের অ্ন কর্ 
ধেনে, অ্ন কর্ ধটনে ধর্িনর্ ওর জাগুযানর তুেে। 
  
োড়িটা েখে চেনে, ক্লান্ত ডব বে ধর্ি ঘ়ি ঘ়ি র্নর ডেোস টােনত োেে। ধবামযান্ 
বেে, ডর্ হনযনে ডর্? 
  
ধর্নির েো ডিনয আওযাজ ধবনরাে ো। সান্ত্রীটার শরীনর ওর েুডরটা ধেনথ োনে এই 
িৃশযটাই ধচানখর উের িাসডেে ধর্নির। সান্ত্রীটা মনর োয ডে ধতা? 
  
ধর্ি? 
  
ধর্ি ধর্ােমনত বেে, র্থা বে ো, চাোও। 
  
 মডরযা হনয োড়ি চাডেনয িশ ডমডেনটর মন য ধহানটনে ধেৌঁনে ধেে ধবামযাে। 
  
ধর্ি হাোঁোনত হাোঁোনত বেে, সির িরজা ডিনয আমানর্ ডেনয ধেও ো! আমার সারা 
শরীনর রক্ত। উজবুর্ ধর্াথার্ার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

217 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ধবামযাে েো চড়িনয বেে, ডর্ হনযনেটা ডর্? 
  
আমায উেনর ডেনয চে। 
  
ধবামযান্ োে ো়িে। তারের ধর্িনর্ শক্ত র্নর  নর ধহানটনের ধেেে ডিনর্ ডেনয 
ধেে। সাডিকস ধেখা ডেফট ডিনয ওরা ধততাোয উেে। ধর্িনর্ আোঁর্ন়ি  নর ধবামযান্ 
বসার ঘনর ডেনয এে। ধশরমযাে অ্ডিরিানব োযচাডর র্রডেে। গ্রাি ডবরডক্তিরা মুখ 
ডেনয ধচযানর বনসডেে। ধর্িনর্ ধিনখ োডফনয উনে বেে, ধর্নির ো ডিনয রক্ত 
ঝরনে। ধশরমযাে হাোঁ র্নর ধর্িনর্ ধিখডেে। রনক্ত মাখামাডখ জযানর্টটা ো ধথনর্ খুনে 
ধফেে ধর্ি। ধরনে আগুে হনয ও ধবামযানর্ বেে, জাহান্নানম োও তুডম। মি িাও 
আমানর্। মি িাও ডশেডের। 
  
ধবামযাে ঘাবন়ি ডেনয মি োেে। 
  
 ডেজকো হুইডি েোয ধেনে ধর্ি বেে, ধ্বো ডের সময এর্জে সান্ত্রীনর্ আমায েুডর 
মারনত 
  
ওরা ডতেজনে হাোঁ র্নর ধর্নির ডিনর্ তাডর্নয রইনো তারের ধবামযান্ ধচোঁডচনয বেে, হা 
িেবাে….তুডম ওনর্ খুে র্নরে? 
  
ধর্ি রুমাে ডিনয ওর রক্তমাখা আেুে েডরষ্কার র্রে। তারের বেে, ওনর্ েুডর ো 
মারনে ও ধমনর ধফেত আমায। ধবামযান্ চে, ধিরী ধর্ার ো। আনমডরর্াে র্েসানের 
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র্ানে এ েডব ধেৌঁোনত হনব। এ এনর্বানর ডিোমাইট চে, আমানির ধজনেিা ধেনত 
হনব একু্ষডে। 
  
ধবামযান্ ধচোঁডচনয উেে, আনর উজবুর্ ডর্ বযাোর আডম ডর্েু এখনো জাডেইো। বে 
আমানর্। 
  
 িুাঃডখত ধর্ি বেে। বযাোর ডবরাট। ডবরাটতম। ধজোনরে হানিকেবুেক আর ধবাডরস 
িুসেওডির সনে সাক্ষাৎর্ার হডেে। আমার র্ানে ওনির েডব আনে। ধবামযান্ অ্ডবোসী 
ধচানখ ধর্নির ডিনর্ তাডর্নয রইে। িাবে ধর্ি ধবা  হয োেে হনয ডেনযনে। 
  
িুসেওডি? ডর্ বেে তুডম ো–তা। িশবের আনে িুসেওডি আত্মহতযা র্নরনে। 
  
আডমও তাই জােতম। ডর্ন্তু ও ধবোঁনচ আনে। তাই জেযই ধতা ওরা এত সান্ত্রী ধরনখনে। 
ওরা সবাই হানিকেবুনেকর ধোর্। 
  
আনর ধেশা হনয ধেনে োডর্ ধতামার? ডর্ বেে তুডম? 
  
ধটডবনে ঘুডষ ধমনর ধর্ি বেে, িুসেওডি ধবোঁনচ আনে। আমার র্ানে ওনির েডব আনে। 
  
ধবামযান্ ধর্নির সািা রক্তশূেয মুনখর ডিনর্ তাডর্নয থার্ে। ও ধর্নির ধচাখ ধিনখ 
বুঝে ধর্ি সডতয র্থা বেনে। 
  
তা েডি হয, আমায ডফল্মগুনো িাও। আডম এস ডবনর্ োডেনয ডিই। 
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ধর্ি মাথা ো়িাে। 
  
ো এ েডব এত গুরুত্বেূণক ধে িযানিফনর্ ধিওযা োনব ো, এগুনো একু্ষডে আনমডরর্াে 
র্েসানের হানত ডিনত হনব। 
  
ধবামযানের মুখ র্ডেে হনয ধেে। 
  
ধতামার র্েট্রাে এস. ডবর সনে। তুডম ধে েডবই তুনে থার্, তা এস. ডবর সম্পডত্ত। 
আমানর্ িাও েডবগুনো। 
  
র্েসাে ো়িা আর ধর্ি এ েডব োনবো, ধবামযান্। 
  
ধবামযানের মুখ রানে অ্ের্ার হনয ধেে। 
  
এর্টা মাতানের সনে র্াজ র্রনত ধেনে এই-ই হয। ও এবার রানে ধফনট ে়িে। 
ধশরমযােনর্ বেে, তুডম ডর্ ওর সনে এর্মত োডর্? 
  
ধমানটই ো। এসডবনর্ ধফানটা ডিনত হনব। ও ধফানটা ডেনয ো র্রনব ওর বযাোর। 
  
ধসই র্থা। েডবগুনো আমায িাও। আমরা ডতেজে তুডম এর্ো। িরর্ার হনে আমরা 
ধজার খাটাব। 
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ধর্ি িয ধেনয ডেডেনয ধেে। সডতয তার েডি আর এর্টু সাহস থার্ত, মি েডি ওনর্ 
এিানব ধশষ ো র্রত। তবুও িয ধেনেও ধর্াথা ধথনর্ এর্টা শডক্ত ধেে ধর্ি। এই 
ডফেমগুনো এই গুণ্ডাটার হানত ডর্েুনতই ধিওযা চেনব ো। 
  
ধর্ি র্াোঁনচর োইিােীটা তুনে ডেে। 
  
 েডি ধজার র্র জােো ডিনয এটা েুোঁ়িব। 
  
ধবামযাে অ্বজ্ঞার হাডস হাসে। িুজনের মন য র্থা হনে জােো িােনে তানত ডর্ এনস 
োয। িাও ধর্ি, ডফল্মগুনো আমানর্ িাও। তুডম ডেশ্চযই অ্তটা মাতাে হওডে। িাও। 
  
ধশরমযাে আর গ্রাি ধর্ন়ির ডিনর্ এনোনত োেে। হোৎ িরজায ধজানর  াক্কা মারে। 
ডতেজনেই থমনর্ আ়িষ্ট হনয িাোঁড়িনয ধেে। 
  
ধবামানত্র িুনচানখ িয, ধর্? 
  
েুডেশ। িরজা খুেুে।  মনর্ ধর্ বেে। 
  
ধর্ি ধেনোনতই োেে, ধেনোনতই োেে। ওর ধশাবার ঘনরর িরজাটা খুনে ধেে িুম 
র্নর। সুইস েুডেনশর োইরো ইউডেফমক েনর এর্জে িীঘক, বডেস্ট ধিহ ধোর্ ঘনর 
েুর্ে। 
  
ধে ধেখানে আনে ধতমে িাোঁড়িনয থার্। বদুনর্র বাোঁনট হাত ডিনয ও বেে। 
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েুডেশটার ধেেনে র্ানো বষকাডত আর র্ানো টুডে েনর এর্টা ধবোঁনট ধজাযাে ধোর্ 
েুনর্ডেে। ধস চাডব ঘুডরনয িরজা খুনে ডিে। আনরা িুজে ধোর্ ঘনর েুর্ে। ধর্ি 
ধিনখই ডচেে, ওরা হানিকেবুনেকর ধোর্। 
  
ধবামযান্ সুইস েুডেশডটনর্ ত়িনে বেে, এ সনবর মানে র্ী? 
  
আেোনির োসনোটক? আেোরা এ ধহানটনে োম ধরডজডস্ট্র র্রােডে। ধসটা িণ্ডেীয 
অ্েরা । 
  
 স্বডের ডেোস ধফেে ধবামযান্। 
  
ও, িুাঃডখত। আমরা বযে ডেোম। এই ধে আমার োসনোটক। আমার সেীনির োসনোটক 
ওনির র্ানে। ধর্ি সবই েক্ষয র্রডেে। ধস এই িাওতায িুেে ো। হানিকেবুনেকর 
ধোর্ েখে এখানে আনে, তখে ওনির ধগ্রপ্তার র্নর খাোতিাসী হনবই। 
  
ধশরমযাে আর গ্রাি িুজনেই োসনোটক ধিখাে। ধর্ি েোটা েথাসম্ভব স্বািাডবর্ ধরনখ 
বেে, আমার ধশাবার ঘর ধথনর্ োসনোটক ডেনয আসডে। ধশাবার ঘনরর ডিনর্ ও আনে 
আনে এনোনত োেে। শরীর িনয আ়িষ্ট, বুর্  ়িে়ি র্রনে। 
  
েুডেশটা হোৎ ধচোঁডচনয বেে, এই িাোঁ়িাও। শরীর িনয রু্োঁর্ন়ি ধেনে তবু ধর্ি 
এনোনতই োেনো। ধেেনে োনযর শে, ধর্ােমনত িরজাটার োিা  নর ও সান্ত্রী িুনটার 
মুনখর ওের আেন়ি বে র্রে। এর্জে র্া  েুডর্নয ডিনযডেে, ধর্ি ধেনে সডরনয 
িরজায চাডব ডিনয ডিে। তারের এর্োনফ ঘর টেনর্ ও োর্া বারাদার িরজাটা 
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খুেে। তারের িরজার োিা ধটনে ডেনয ধেেনে েুনর্াে। িরজা আর ধিযানের 
মাঝামাডঝ জাযোয ও িাোঁড়িনয থার্ে। বসার ঘনরর িরজা  ়িাস র্নর খুনে ধেে, 
ধোর্টা িােে। জেডি। ধর্ ধেে ধচোঁডচনয উেে। 
  
িুনটা ধোর্ বারাদায েুনট ধবডরনয এনস ডেফনটর ডিনর্ েুটে। ধর্ি েব্ধ হনয িাোঁড়িনয 
থার্ে। বাইনরর ঘনর েুডেশটা বেনে, ধতামানির ধগ্রপ্তার র্রা হে। 
  
ধবামযাে উনত্তডজত হনয প্রডতবাি র্রে। খাডের্ক্ষণ  ো ডের আওযাজ। তারের 
ধবামযান্ বেে, ডের্ আনে, আমরা োডে। 
  
তারের েুডেশটা আর িুজে সান্ত্রী ধবামযান্, গ্রাি আর ধশরমযানের সনে ধখাো িরজা 
ধেডরনয োর্া বারাদা ডিনয চনে ধেে। ধিযাে ধঘোঁনষ িাোঁড়িনয ধর্ি ওনির জুনতার মচমচ 
শে শুেে। ডেফট েীনচ ধেনম োওযা অ্বড  অ্নেক্ষা র্রে ধর্ি। তারের এর্টা েরম 
ধর্াট োনয েডেনয িরজার ডিনর্ েুনট ধেে। িরজা খুনে ঝুে বারাদায এনস ও 
িরজাটা বে র্রে। 
  
র্ম্পাউনি ডতেনট োড়ি িাোঁড়িনয আনে। োনশ িুজে সুইস েুডেশ। ধর্নিরেীনচই 
আনরর্টা ঝুেবারাদা। ধর্ি ধরডেং টেনর্ েীনচর বারাদায োডফনয ে়িে। ঝুেবারাদা 
ধথনর্ ঘনর ধোর্ার িরজার ধেেনে অ্ের্ার। িরজা খুনে অ্ের্ার ঘনর ও েুনর্ ে়িে। 
তারের িরজার েিকা ধটনে হাতন়ি হাতন়ি সুইচ খুোঁনজ ধবর র্নর ডটেে ও। আনোনত 
ধিখে সামনেই ডবোো। এর্ডট ধমনয উনে বসবার ধচষ্টা র্রনে। ধিনখই রক্ত জনম ধেে 
ধর্নির। ধর্ি ধমনযডট ধচোঁচাবার আনে ঝাোঁডেনয েন়ি ওর মুখ চাো ডিে। ধমনযডট ওনর্ 
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সরাবার ধচষ্টা র্রে। ধর্ি মডরযা হনয ডফসডফস র্নর বেে, িয ধেওো। ধচোঁডচও ো। 
আডম ধতামার ধর্াে ক্ষডত র্রব ো। 
  
ধমনযডট ধর্নির অ্স্বািাডবর্ িৃডষ্ট ধিনখ বুঝে ধর্ি খুবই িয ধেনযনে। ও আনে র্নর 
ধর্নির হাতটা ওর মুখ ধথনর্ সরাে। 
  
ডর্ হনযনে বেুে ধতা? 
  
ধমনযডটর শান্ত র্েস্বর ধর্িনর্ খাডের্ আেে র্রে। ধমনযডট বেে, তুডম আমায প্রায 
ডেনষ ধফনেে। 
  
ধর্ি তা়িাতাড়ি ডবোো ধথনর্ উনে িাোঁ়িাে, বেে িুাঃডখত। 
  
 ধমনযডট বেে, িনয আমার প্রাণ প্রায উন়ি ডেনযডেে। 
  
ধর্ি বেে ধতামার ধথনর্ আডম অ্নের্ ধবশী িয ধেনযডেোম। আো ধতামার র্ানে 
এর্টু মি আনে? 
  
ধমনযডট ওর ডিনর্ তাডর্নযই রইে। তারের বেে, আো, তুডম িযাে ধর্ি, ো? আডম 
ডেডশ্চত তুডম ধর্ি। 
  
হযাোঁ, আডম ধর্ি। ডর্ র্নর জােনে? 
  
 সম্ভবতাঃ আডম ধতামার সবচাইনত ব়ি িক্ত। 
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ধর্ি  প্ র্নর ইডজনচযানর বনস ে়িে। এত স্নাযুর চাে তার সহয হনে ো। মনে হনে 
ধস অ্জ্ঞাে হনয োনব। ও ডেনজর হানতর ডিনর্ তার্াে। ধেে রক্ত ধেনে আনে ওনত। 
ধর্ি মুখ োর্ে। 
  
ধমনযটা ডবোো ধেন়ি উনে েন়িনে ততক্ষনণ। ধর্নির হানত এর্টা গ্লাস গুোঁনজ ডিনয 
বেে, ধখনয োও এটা। 
  
ধর্ি প্রায অ্চচতনেযর ধঘানরর মন য ডেে। ইডির ঝানজ ওর ধচতো ডফনর এে। ধচা ধচা 
র্নর এর্ ধোনর্ হুইডি ধশষ র্রনতই গ্লাসটা ওর হাত ধথনর্ মাডটনত েন়ি ধেে। 
  
ধমনযডট ডজনজ্ঞস র্রে, এবার বেনব বযাোরটা র্ী? 
  
 ধমনযডটর ডির শান্তিাব ধিনখ ধর্ি অ্বার্ হনয ধেে। 
  
 তুডম ধর্? 
  
ধমনযডট বেে, আডম? আমার োম ডজনেৎ িু প্রা। আডম ফরাসী। মনেকানয এর্টা 
ট্রানিোে এনজন্সীনত র্াজ র্ডর। েুডট র্াটানত এখানে এনসডে। 
  
ধতামার োড়ি আনে? 
  
হযাোঁ, েীনচর েযানরনজ…িক্সওযােে। 
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 ধিখ, আমানর্ ধজডেিায ধেনতই হনব, ধর্ি মডরযা হনয বেে। 
  
এখডে ধেনত হনব? 
  
হা। 
  
ডর্ন্তু আমার ধতা োড়ির িরর্ার হনব। চে আডম ধতামায ধজডেিায ডেনয োডে। 
  
ধর্ি বেে, ধিখ ধতামানর্ আডম এ বযাোনর জ়িানত চাই ো। আন্তজকাডতর্ গুরুনত্বর 
বযাোর এটা। ধতামার প্রাণ সংশয হনত োনর। 
  
ধমনযডটর ধচাখ জ্বনে উেে। তুডম ধর্াে েডব তুনেে? তাই এত ধোেমাে। 
  
ধর্ি বেে, হযাোঁ। 
  
তাহনে আডম ধতামানর্ সাহােয র্রবই। আডম এখেই ধরডি হনয ডেডে। ধমনযডট 
জামার্াে়ি ডেনয বাথরুনম েুনর্ ধেে। 
  
ধর্ি এখেও ডের্  াতি হযডে। ধস গ্লানস আরও. ইডি োেে। তারের এর্ চুমুনর্ 
গ্লাস ধশষর্নর আনো ডেডিনয িরজা খুনে ঝুেবারাদায ডেনয িাোঁ়িাে। ওর ডের্েীনচই 
এর্িে ধোর্। চারজনের েরনে সুইস েুডেনশর ধোষার্, বাডর্ িুজে হানিকেবুনেকর 
ধোর্। এর্টা েুডেশ মাইনিানফানে র্থা বেনে। ও োডেনয ধেনত োনর, আমরা সারা 
ধহানটনে তিাসী চাোডে। শহনরর ওের েীনচর সব রাো বে র্র। ধবশী িূর োোনত 
োরনব ো, েজর রাখ, ধোর্টা ডবেজ্জের্। 
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ধর্ি তা়িাতাড়ি ঘনর ডফনর এে। ওর আনেই ধবাঝা উডচৎ ডেে এত সহজ হনব ো। 
ধর্ি ডবভ্রানন্তর মতে িাোঁড়িনয রইে। এখে র্ী র্রনব ও? ডজনেৎ এই সময প্রস্তুত হনয 
ধবডরনয এে। 
  
আমার হনয ধেনে। শু ু ধেেনের জীেটা… 
  
ধর্ি বেে, েীনচ েুডেশ। ওরা সব রাো র্নর ডিনযনে। 
  
েুডেশ। 
  
 এই সময িরজায  াক্কা ে়িে। 
  
. 
  
০৯. 
  
আবার িরজায  াক্কা ে়িে। ধর্ি আর ধমনযডট েরপনরর ডিনর্ তার্াে। োেনের 
মতে ধর্ি এর্টা েুনর্াবার জাযো খুজডেে। ডফেনমর ধরােিুনটা ও েযানন্টর েনর্নট 
আোঁর্ন়ি  রে। 
  
বাথরুম। ধমনযডট ডফসডফস র্নর বাথরুনমর ডিনর্ আেুে ধিখাে। তারের েো তুনে 
বেে, ধর্? 
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েুডেশ 
  
ধর্ি বাথরুনম েুনর্ িরজা বে র্নর ডিে। 
  
বাথরুম ধথনর্ োোনোর ধর্াে রাোই ধেই। বুনর্র মন য হাতুড়ির আওযাজ। ও 
রুদ্ধোনস ধিযানের োনয ধহোে ডিনয অ্নেক্ষা র্রনত োেে। 
  
ও শুেে ডজনেৎ িরজা খুনে ডিনে। এর্জে ধোর্ বেনে, আমরা এর্ডট ধোর্নর্ 
খুজডে..নোর্ডট মারাত্মর্…অ্েরা ী। 
  
ওাঃ, ডজনেনতর েোয িয। এখানে আডম ো়িা ধতা ধর্ি ধেই। ধবনরাব বনে 
জামার্াে়ি  েরডেোম। 
  
আেোর োসনোটক? 
  
ধোর্ডট িারী োনযর আওযাজ তুনে ধোবার ঘনর ধেে। 
  
ডজনেৎ বেে, এই ধে আমার োসনোটক। ধোর্টা ডর্ র্নরনে? 
  
খুে 
  
এবার ধোর্ডট হাতে ঘুডরনয বাথরুনমর িরজা খুনে ধিতনর চাইে। িনয রু্োঁর্ন়ি ধর্ি 
ধিযানের োনয ধেেনট থার্ে। িরজা বে হনয ধেে। ধর্ি ডেনজর ধসৌিােযনর্ ডবোস 
র্রনত োরে ো। 
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খুে। তনব ও সান্ত্রীটানর্ ধমনর ধফনেনে। ধর্নির সারা ইডন্দ্রয জুন়ি এখে িয আর িয। 
ডজনেৎ বেে, ডের্ আনে চনে ডেনযনে ওরা। অ্নের্ র্নষ্ট ডেনজনর্ সামনে ধর্ি ধশাবার 
ঘনর এে। ডজনেৎ ধর্নির ডিনর্ তার্াে। ওর ধচানখ িয আর সংশয। 
  
ডর্ হনযনে আমানর্ বে। ওরা বেনে ধতামানর্ ওরা খুনের বযাোনর খুোঁজনে। 
  
আর ধর্াে উোয ধেই। ধর্ি আনে আনে এর্টা ধচযানর বসে। তারের ক্লান্ত িানব 
এর্টাো বনে ধেে সব। িানিফ…অ্যাডেটা ধস্ট্রডের্, প্রাসানির বারাদায ওর্ী 
ধিনখনে…এনর্ এনর্ সব। ডজনেৎ েিীর মনোনোে ডিনয সব শুেে। 
  
সান্ত্রীডটর সনে  ো ডে, ওর েুডর মারার র্থা বনে চেে। আডম েুডর ো মারনে ও 
আমানর্ ধমনর ধফেত। ওরা ডেশ্চয বুনঝডেে আডম ফনটা তুনেডে। ওরা ডেশ্চয আমার 
র্যানমরা খুোঁনজ ধেনযনে। ডর্ন্তু আডম হাে ধেন়ি ডিনত োডর ো। এটা আন্তজকাডতর্ 
বযাোর। আমানর্ আনমডরর্াে র্েসানের র্ানে ধেৌঁেনতই হনব। 
  
েডবগুনো ডর্ খুবই গুরুত্বেূণক। 
  
ধোোঁট র্াম়িানত র্াম়িানত ধর্ি বেে, আমার ধতা তাই মনে হয। আজর্াে গুপ্তচর 
চাডরডিনর্। এ খবর েডি এখনো ধর্ি ো জানে তাহনে এটার গুরুত্ব আন্তজকাডতর্ 
েেকানয। 
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আডম ধতা ধজনেিায ধেনত োডর। আমার ধতা ধমাটনর ধেনত ধর্াে বা া ধেই। ধমনযডট 
বেে। 
  
ধর্ি ধমনযডটর ডিনর্ তার্াে। আোতিৃডষ্টনত এটা এর্টা িারুণ সমা াে, ডর্ন্তু 
ইস্টেডিনের বুন়িা সযানমর ডবোসঘাতর্তার র্থা ওর মনে ে়িে। 
  
এই ধমনযডট ধর্? ধর্ান্ ডবোনস ওনর্ এত গুরুত্বেূণক র্ানজর িার ধিনব ধর্? তাো়িা 
োড়ি থাডমনয ওনর্ েডি ওরা তিাসী র্নর? ধমনযডট তাহনে িীষণ ডবেনি ে়িনব। ো 
ধর্নির ধর্াে অ্ড র্ার ধেই ধমনযডটনর্ এই ডবেনির মুনখ ধেনে ধিবার। 
  
ধর্ি বেে, ো, র্াজটা আমানর্ ডেনজনর্ই র্রনত হনব। তুডম এ জাযোটা ধচে? অ্েয 
ধর্াে েনথ ধজডেিায ধেৌঁো োয 
  
মনরাক্স েেকন্ত ধরেরাো আনে। ধজডেিা োবার ধট্রে ধেনত োর তুডম। তনব আমার মনে 
হয ওরা ধস্টশনেও েজর রাখনব। এর্টু ধিনব ডেনয ও বেে, তুডম ডি র্রনত োর? 
  
িাে োডর ো। তনব চাডেনয ডেনত োডর। 
  
ডি চন়ি আমরা তাহনে ধেনত োডর। আডম রাো ডচডে। অ্নের্বার ডি র্নর ধেডে 
সাইনে। ধসখাে ধথনর্ আমরা ধেনর্ ধেনত োডর তারের স্টীমানর ধজনেিা? 
  
ধর্ি ধিনব ধিখে ধমনযডটনর্ ডেনয োবার জেয ওর উনদ্বে হনে। 
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আডম আশা র্রনত োডর ো ধে তুডম… বনে ও ধথনম ধেে। তারের বেে, আমানির 
র্ানে ডি ধেইও। 
  
আডম ডি ধজাো়ি র্রনত োডর। 
  
ধর্ি বেে, ডর্ন্তু এ র্ানজ বুঝনতই োরে খুবই ডবেি আনে। আডম ধতামানর্ এর 
মন য  ধটনে আেনত চাই ো। আমানর্ বে ধর্াথায ডি ধজাো়ি র্রনত হনব… 
  
ধমনযডট বেে, তুডম খুোঁনজ োনব ো। আমার এর্ বেুর বাড়ি। চে আমরা েীনচ ডেনয 
ধিডখ েুডেশ র্ী র্রনে। েুডেশ েডি চনে ডেনয থানর্ তনব আমরা বাোে ডিনয ধবডরনয 
ধেনত োরব। ওরা েডি ধহানটনেই থানর্ তাহনে আমানির অ্নেক্ষা র্রনতই হনব। 
  
ডজনেৎ মনে হয ধর্াে বা া শুেনব ো। ধর্ি হুইডির ধবাতে খুোঁজডেে। খাডের্টা ডেজকো 
হুইডি েোয ধেনে ডিে। 
  
তারের এর্টু  াতি হনয এর্টা ডসোনরট  রাে। 
  
িশ ডমডেনটর মন য ডজনেৎ ডফনর এে। বেে, ওরা ধহানটে ধেন়ি চনে ধেনে। ধহানটনের 
বাইনর এর্টা েুডেশ ধমাতানযে আনে বনট তনব আমরা ধেেে ডিনয ধবডরনয ধেনত 
োডর। ওখানে ধর্ি ধেই। 
  
ধর্ি বেে, আমার ধে ডতেজে বেু ধগ্রপ্তার হে তানির ডর্ হে? 
  
ধহানটনের মাডের্ ডমাঃ বা বেনেে ওনির েুডেনশর োড়িনত ডেনয ধেনে। 
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ধর্ি মুখ ডবরৃ্ত র্রে। ডজনেৎ এর্টা খানটা উনের ধর্াট োনয ডিনয বেে, চে োই। 
  
ধর্ি ডজনেনতর র্ানে ডেনয ওর র্াোঁন  হাত রাখে, ধর্ে তুডম ডেনজনর্ ডবেনির মন য 
জ়িাে। এর্টা ধোর্নর্ আডম খুে র্নরডে।  রনত োরনে েুডেশ আমানর্ খুে র্রনব। 
িেবাে জানে তুডম আমার সনে থার্নে ডর্ হনব। 
  
ডজনেনতর েীে ধচাখ িীপ্ত হনয উেে। ও বেে, ধর্েো আডম ধতামার িক্ত। আর এর 
ধচনয উনত্তজর্ ঘটো আমার জীবনে আর ঘনটডে। 
  
ধবশ, ধর্ি বেে, চে তাহনে োওযা োর্। 
  
ধর্নির ডিনর্ খাডের্ক্ষণ ডবষণ্ণ িৃডষ্টনত তাডর্নয ডজনেৎ বেে ধতামার মন য ধর্াে 
ধরামান্স ধেই, ো? 
  
ধর্ি হুইডির আ খাডে ধবাতে েনর্নট রাখে। ডজনেনর ধেেে ধেেে োর্া বারাদা 
ডিনয ধবডরনয ডসোঁড়ি অ্বড  ওরা ধহোঁনট ধেে। আ াআড  ধেনম ডজনেৎ হাত তুেে। ও 
এডেনয ডেনয জেশূেয বসার ঘরটা ধিনখ ডেনয ধর্িনর্ ইশারা র্রনত ধর্ ধেনম এে। 
  
জোর্ীণক খাবার ঘর, এর্টা োর্া বারাদা, এর্টা র্াোঁনচর িরজা ধেনে ওরা এর্টা 
বারাদায এে। বাইনর শক্ত বরনফর আেরনণর উের ডিনয ওরা ধহোঁনট ধেে। খুব ধজার 
োণ্ডা বাতাস ধেে ওনির ধচাখ মুনখ ধর্নট বসনত োেে। ধমনযডট িােই রাো ধচনে। 
ওনর্ অ্েুসরণ র্রনত োেে ধর্ি। ধিবিারু োনের সাডর ডিনয খাডের্ চনে এর্টা 
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োডচনের র্ানে এে। ডজনেৎ বেে, ওডিনর্ আনরর্টা েথ আনে। বাড়িটা অ্বড  চনে 
ধেনে। িোো েরা হানত ধর্ি ডজনেনতর ো  নর োোঁডচনে তুনে ডিে। তারের োোঁডচে 
টেনর্ ডজেনেত োমে। ধর্ি তা়িাতাড়ি োডচে ধেডরনয ওর র্ানে ধেে। এর্টা 
অ্ের্ার জেনের মন য ডিনয ওরা হাোঁটনত োেনো। ডর্ন্তু জেনের বাইনর ডবরাট মাে 
চাোঁনির আনোয ধিনস োনে। ধর্ি মুখ ডফডরনয ধিখে। বরনফর উের ওনির োনযর 
র্ানো োে। ধর্নির িুডশ্চন্তা হে। জেনের ধিতর ডিনয ডমডেট িনশর্ ধহোঁনট ওরা এর্টা 
বাড়ির ডখ়িডর্ িরজায ধেৌঁেে। বাড়িটা র্ানের ততরী, ধোট ধিাতো। র্ানের ডসোঁড়ি ডিনয 
ডজনেনতর ধেেে ধেেে উেে ধর্ি। সির িরজার ওেনরর োেু োনি হাতন়ি ডর্ ধেে 
খুজে ডজনে। তারের বেে ধেনযডে, বনে চাডব ডিনয িরজা খুেে। এর্সনে ো ধফনে 
ওরা এর্টা োণ্ডা, ব়ি হেঘনর এনস েুর্ে। ধর্ি িরজা বে র্রে। ডজনেৎ আনো 
জ্বােে। 
  
জােো বে। ধর্ি ধিখনত োনব ো। 
  
ধর্ি উডদ্বেিানব বেে, আমানির তা়িাতাড়ি র্রনত হনব। হানিকেবুনেকর ধোর্রা 
আমানির োনযর োে ধিনখ এখানে চনে আসনব ডের্। 
  
আডম ডি আেডে। তুডম এখানে িাোঁ়িাও। 
  
ধর্ি বেে, আডম ধতামানর্ সাহােয র্ডর। 
  
ডজনেৎ ডবরক্ত হনয বেে, তুডম এখানে িাোঁ়িাও, আডমই আেডে। 
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ধর্ি অ্ডির িানব অ্নেক্ষা র্রনত োেে। তারের ধর্ানটর েনর্নট হাত োর্ানতই ওর 
রক্ত ডহম হনয ধেনে। এ েনর্ট ও েনর্ট হাত়িানত োেে। িুনটা েনর্টই খাডে। 
ডফনমর ধরাে ধেই। 
  
িনয েন্ত্রণায িীণক হনত হনত ধর্ি েডম্ভনতর মতে িাোঁড়িনয রইে। তারের  ়িাস  ়িাস 
বুনর্ ডসোঁড়ির মাথায ডেনয এর্টা োর্া বারাদার ডিনর্ ধচাখ ধরনখ ডজনেৎনর্ খুোঁজনত 
োেে। 
  
ডজনেৎ, ধর্ি আরু্ডতিরা েোয িার্ে। 
  
ধর্ানেনর্ ধেে ডজনেৎ সা়িা ডিে, এর্ ডমডেটও োেনব ো। িাোঁ়িাও… 
  
অ্নের মতে ধর্ি ডসোঁড়ি ধবনয ধেনম এে। তারের োর্া বারাদা ধেডরনয এর্টা খাডে 
েযারানজ ডেনয ধেৌঁেে। এর্টা িযানর্নট সাডর সাডর ডি ঝুেনে। ডজনেৎ ধর্িনর্ ধিনখ 
চমনর্ উেে। 
  
ডর্ হে? 
  
ডফেনমর ধরাে িুনটা ধেই। ধহানটনেও ডেে। 
  
ডজনেৎ বেে, তা হনত োনর ো। িাে র্নর ধিনখে? 
  
 িোো খুনে ধর্ি আবার োেনের মতে েনর্ট হাত়িাে। তারের চরম হতাশায শূনেয 
ঘুডষ ়িে। 
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োনত হাত ডিই তাই েণ্ড হনয োয, চরম হতাশায খাে খাে হনয ধর্ি বেে। 
  
ধিখ োোঁডচে টের্ানত ডেনয হযনতা ধফনে ডিনযে, আডম ডেনয ধিখডে। 
  
ধর্ি বেে, চে আডম ধতামার সনে োই। ধর্ি েুটে। 
  
 িযাে। অ্নেক্ষা র্র। 
  
ডজনেৎ ধর্নির ধেেনে েুনট এে। িরজার হাতনে হাত রাখে ধর্ি। ডর্ হে? ধর্ি 
অ্ ীর হনয বেে। 
  
তুডম ওখানে োনব ো, িযাে। ওখানে ধতামার ডবেি হনত োনর। ওরা েডি আমায ধিনখ 
আডম বেনত োডর আডম ডখ়িডর্র িরজা ডিনয ধহানটনে ডফরডেোম। তুডম এখানে 
অ্নেক্ষা র্র। আমার োোঁচ ডমডেটও োেনব ো। 
  
ো ো, আডম ধতামার সনে োব। ধরােিুনটা খুবই িরর্ারী ডজডেস। ধর্ি িরজা খুেনত 
ধেনতই ডজেত ওর োশর্াডটনয এনস িরজা বে র্রে। 
  
আডম ওগুনো ডের্ খুোঁনজ োব। এর্টু বুডদ্ধ খাটাও। ধর্ে ধবর্ার ঝুোঁডর্ ধেনব? 
  
 ডজনমনতর ডিনর্ ফযার্ানস সািা মুনখ ধপ্রনতর মতে হাসে ধর্ি। 
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হযনতা আডম এখেও ধশষ হনয োইডে। হযনতা এখেও আডম অ্ত মাতাে উজবুর্ েই। 
ধহাটনে েখে তুডম আমার খুব িক্ত বনে আমানর্ জড়িনয  নর চুনমা ধখনযডেনে তখেই 
েনর্ট ধথনর্ ধরাজ িুনটা সডরনযে তুডম। আডম প্রায মনজ োডেোম আর ডর্। 
  
ডজনেৎ আহত মুখ র্নর বেে, আডম! আডম ধতামার ডফল্ম সডরনযডে? আডম ধতামায এত 
সাহােয র্রোম আর তুডমই আমানর্ িাযী র্রে। ডের্ আনে চে আমরা িুজনেই ডেনয 
খুডজ। ডজনে িরজা খুনে ধবনরানত ধেে। ধর্ি ডবিুযৎেডতনত এনস িরজা  াক্কা ডিনয বে 
র্রে। আমায ডফল্মগুনো িাও, ধর্নির েোর স্বর মডরযা, িযের। ধরােগুনো ো ডিনে 
ধিখ ো ধতামার ডর্ হাে র্ডর। 
  
ধর্নির উন্মত্ত িযংর্র ধচানখর িৃডষ্ট ধিনখ ডজেত ডশউনর উেে। ধজার র্নর হাসবার 
ধচষ্টা র্নর বেে, সডতয, ধিনবডেোম ধবডরনয ধেডে প্রায। এই োও ধরােগুডে। বনে 
ডজনেৎ ধর্ানটর েনর্নট হাত ডিনয এর্টা েনযন্ট থাডট এইট ডস্মথ অ্যাি ওনযসে 
অ্নটানমডটর্ ডরিেবার ধবর র্নর ধর্নির বুনর্র ডিনর্ তার্ র্রে। 
  
ে়ি ো, ডমাঃ ধর্ি। ডজনেনতর ধচাখ োণ্ডা, র্ডেে। 
  
ধর্ বেে তুডম ধর্? আমার ধবাঝা উডচৎ ডেে তুডম এত সময মনতা সুডবন মত হাডজর 
হনে ডর্ র্নর? 
  
ডেডেনয োও, ঘনর ধোর্। আরাম র্নর বনস থার্। আর বীরত্ব ধিখানত ধেও ো। 
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েিীর ডবতৃষ্ণায ধর্ি মুখ ধর্াোঁচর্াে। ধর্াে উোয ধেই। বসবার ঘনর েুনর্ও আনো 
জ্বােে ঘনরর এর্ডিনর্ ডবরাট ফাযার ধেস। তানত ধবাঝাই র্রা র্াে। ধর্ি োইটার 
জ্বাডেনয র্াে ধঘোঁনর আগুে জ্বােে। র্ানের আগুে িেিে র্নর জ্বনে উেে। ডজনেৎ 
ধসাফার উের আ খাডে হুইডি ধবাতে েুোঁন়ি মারে। বেে, ওটা ডেনয মনজ ঋর্। 
আমানর্ ধটডেনফাে র্রনত হনব। বনে ধেনোনত ধেনোনত সাইি ধবানিকর ওের 
ধটডেনফাে তুনে এর্টা েম্বর িাযাে র্রে। ধর্ি হইডিনত এর্টা েম্বা চুমুর্ ডিে। তার 
সারা শরীর হোৎ ডশউনর উেে। 
  
ডজনেৎ ধফানে বেে ডেডর্ আনে? িশ ডমডেট বানি আসনব? আমানর্ বেনবে ধফাে 
র্রনত। আডম ওর বাড়িনত আডে। বেনবে খুবই জরুডর িরর্ার। 
  
ধর্ি েরম ধর্াটকটা খুনে রাখে। তারের িুইডির ধবাতেটা ডেনয ধসাফায বসে। 
  
ডজনেনতর ডিনর্ তাডর্নয ধর্ি বেে, তুডম ডর্ রাডশযােনির হনয র্াজ র্রে? 
  
ধর্িনর্ ধিনখ ডজনেৎ এর্টু হাসে। 
  
হযনতা। আডম এর্টু েনরই চনে োডে। জাডে ো ধতামার র্ী হনব। হযনতা এখানে 
থার্াই ধতামার েনক্ষ ডেরােি। 
  
সডতয। আমার জেয ধতামার উনদ্বে ধিনখ আডম খুবই ো়িা ধখনযডে। এর্টা র্থা িাবডে 
আডম, আমার ডফ েখে ধেনয ধেে তখে এ বযাোনর ডর্ র্নর র্নে ো বোর ধর্াে 
র্ারণ ধেই। আমার ধর্ৌতূহে হনে। 
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ডর্েুক্ষণ ডচন্তা র্নর ডজনেৎ ঘা়ি ো়িে। 
  
ো, খুনেই বেডে। অ্যাডেটা ধস্ট্রডের্ আর আডম অ্নের্ডিে  নরই এর্সনের্াজ র্রডে। 
আমরা হানিকেবুনেকর ডবোসঘাতর্তার প্রমাণ হাতানত ধচনযডে। অ্যাডেটা ওর ধপ্রনম ে়িার 
িাে র্নর ওনর্ মডজনযনে। অ্যাডেটা ওনর্ বুডঝনযনে ধে আমরা বতকমাে রুশ 
েিেকনমনন্টর ডবনরা ী। হানিকেবুেক অ্যাডেটার ধপ্রনম এতই উন্মত্ত হনযনে ধে ও ডবোস 
র্রে ধে ও িুসেওডিনর্ ক্ষমতায ধফরার ধচষ্টা র্রনে। সমে বযাোরটা এমে আষান়ে 
েনের মনতা অ্বািব মনে হে ধে হানিকেবুেক ধে ডবোসঘাতর্ তা প্রমাণ র্রবার আমরা 
তথয হানত চাইোম। হুইসোরর্ােনজর ডমাঃ িযানিফনর্ ধটাে ধফেনত ধর্াে অ্সুডবন  
হে ো অ্যাডেটার। ডমাঃ িানি ধর্াে বযাোর আনে মনে র্নর ধতামায োোনেে ফনটা 
তুেনত। আমরা ডেনজরা েডব ডর্েুনতই ধোো়ি র্রনত োরতাম ো। ধহানটনে ধতামার 
ঘনরর ডের্ েীনচ এর্টা ঘরিা়িা র্নর আডম আশায আশায বনস থার্োম তুডম েডব 
তুনেে, এখে ধসগুডে আমার হানত। অ্েটা জনের মতে সহজ, তাই ো? 
  
ধেিানব আডম ধতামার ঘান়ির ওের েন়িডেোম তুডম র্ী জােনত? 
  
ো ো ওটা আমার ধসৌিােয বনে ঘনট োয। তুডম েখে ঘনর েুর্নে আডম ধতা আমার 
িােযনর্ ডবোসই র্রনত োরডেোম ো। 
  
ডেডর্ ধর্? 
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ডেডর্ এই বাড়িটার মাডের্। ও ধতামার এর্টা ধরাে ডেনয োনব ধমাটনর। আডম আর 
এর্টা ধরাে ডেনয োব ধট্রনে। 
  
আর আডম বনস বনস আগুনে হাত ো ধসোঁর্ব েতক্ষণ ো হানিকেবুনেকর গুরা এনস আমায 
ধমনর ধফনে, তাই ো? ধর্ি েোয ডবষ ধেনে বেে। 
  
ডজনেৎ ডেপৃহিানব র্াোঁ িুনটা ঝাোঁর্াে। 
  
ধতামার জেয আমার িুাঃখ হনে। এর্বের আনে হনে আডম ধতামানর্ ডবেনি ধফেতাম 
ো। ডর্ন্তু তুডম এখে বো েচা মাে। তুডম ডেনজনর্ ফােতু ো়িা আর ডর্েু বনত োর? 
  
ধর্ি ডর্েু বেে ো। 
  
ডজনেৎ এর্টু ঝুোঁনর্ বেে, আো তুডম ধতা ডবরাট এর্জে ফনটাগ্রাফার। ধতামার েডব 
আডম ধিনখডে। আো এর্থা ডর্ সডতয ধে ধমডক্সনর্ার এর্টা ধবশযার জেয তুডম ধতামার 
জীবে েষ্ট র্নরে? 
  
ধর্ি বেে, গুপ্তচর ডহনসনব তুডম ধবশ মজার স্বীর্ার র্রডে। ডর্ন্তু ধতামার ওই ধোংরা 
োর্ ডিনয আমার অ্তীত জীবে ধশার্া বে র্র িযা র্নর। 
  
ডজনেৎ োে হনয উেে। 
  
আডম িুাঃডখত। আডম সডতযই জােনত চাইডে। 
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ধবশ। ধতামার এটা ডবরৃ্ত ধর্ৌতূহে বুঝনত োরডে। আডম জাডে আমার সম্বনে ধোনর্ 
ডর্ িানব। আডম এখে জািুঘনরর এর্টা মরা ডজডেস। ডর্ন্তু বেনতা আমার মতে 
মাতানের ওের ধতামানির এই ডবোস ডর্ র্নর হে ধে আডম েডবগুনো তুেনত িণু্ডে 
র্ডরডে। ধতামরা এত চাোর্ আর ধচৌর্স হনযও আমার ওের ডবোস রাখে ডর্ র্নর 
তাই আডম িাবডে। 
  
ডজনেৎ হোৎ আ়িষ্ট হনয ধেে। ওর ধচাখ ব়ি ব়ি হনয ধেনে। 
  
ডর্ বেে তুডম? 
  
ধর্ি বেে, খুডর্ ধতামার জেয আমার সডতযই র্ষ্ট হনে। ধতামার আশায আডম জে 
ধেনে ডিোম। ধজোনরে িয েনের েডব তুেনত আডম ধর্মে ধবডরনযডেোম ধশাে ডে? 
  
তুডম ডর্ িাবে আডম মি ো ধখনযই োনে উনেডেোম। 
  
 ধে ডফল্ম ধেনযনে ধসগুডে ডপ্রন্ট র্নর তারের বীরত্ব ধিখাও। 
  
েডবগুনো আমার ধথনর্ও বানজ হনব বাজী ধরনখ এ র্থা আডম বেনত োডর। 
  
ডজনেনতর মুখ ম়িার মতে সািা ধিখাে। তা়িাতাড়ি ও ধর্ানটর েনর্নট হাত েুডর্নয 
ডফল্মগুনো পশক র্রে 
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ধর্ি বেে, ধতামার রাডশযাে মডেবডটনর্ আডম জাডে ো। ডর্ন্তু ডতডে েখে জােনবে 
এরর্ম জরুডর র্ানজর জেয আর সব ফনটাগ্রাফার বাি ডিনয আমানর্ বাো হনযনে ডতডে 
ধমানটই খুশী হনবে ো। 
  
ডজনেৎ খাডের্ক্ষণ ডেবকার্ হনয বনসডেে। তারের বেে, তুডম র্থা বোয খুব ওোি, 
তাই ো? আডম বেনত োডর ধতামার েতই ধেশা হর্ ফনটা তুডম ডের্ই তুনেে। তুডম 
হনে ধর্ি, এরর্ম জরুডর বযাোর তুডম বুঝনব ো এ হনত োনর ো। 
  
ধর্ি ডজনেনতর ডিনর্ তাডর্নয হাসে, ধবশ ডপ্রন্ট র্নরই ধিখ। আমার ডেনজর ওের ধতা 
এত ডবোস ধেই। 
  
এ সময ধটডেনফাে ধবনজ উেনতই িুজনে চমনর্ উেে। ডজনেৎ ধর্নির ডিনর্ ডরিেবার 
তার্ র্নর ডরডসিার তুেে, এখডে আসনব ডেডর্? অ্সম্ভব জরুডর িরর্ার। ো 
ধচনযডেোম তা আডম ধেনয ধেডে। তুডম েত তা়িাতড়ি োর এখানে এস। 
  
ধর্ি আবার ধবাতে খুনে েম্বা এর্টা চুমুর্ ডিে। ডজনেৎ ধখোঁডর্নয বেে, তুডম মি 
খাওযা থামানত োর ো? 
  
ধর্নির হাত ধথনর্ ধবাতেটা প্রায েন়ি োডেে। ওর এখে খুব ধেশা জনম ধেনে। 
  
ডেনজর র্থা িাব খুরু্মডণ। বেুর সনে েখে র্থা বেডেনে ধিােরা তখে এনস ধেনে। 
  
ধিাে? ডর্ বেব তুডম! 
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বাইনর জুনতার মচমচ শে ধশাো োনে। ধর্ ধেে বারাদায হাোঁটনে। ধর্ি আর ডজনেৎ 
িুজনেই র্াে োতে। বাইনর বাতাস ধজানর বইনে। োি ধথনর্ বারাদায বরফ খনস 
ে়িে। ডজনেৎ চমনর্ উেে। 
  
ধর্ি ইশারা র্নর ডজনেতনর্ র্থা বেনত বারণ র্রে। তারের ধর্ি িরজাটা ফাোঁর্ 
র্নর খুনে  রে, ডজনেৎ সামনে ঝুোঁনর্ ধিখার ধচষ্টা র্রে। হোৎ ধর্ি ডজনেনতর 
র্বডজনত সনজানর মারে। ডজনেনতর হাত ধথনর্ ডরিেবার খনস ে়িে। এত ধজানর 
 াক্কা মারে ধর্ি ওনর্ ধে ও চরডর্ ধখনত ধখনত ঘনরর মাঝখানে চনে ধেে। বদুর্টা 
তুনে ধর্ি হাসে। 
  
তুডম অ্যানমচার মেোডত্বর্ হওযা ো়ি। ধিনবডেনে আমার খুব ধেশা হনযনে ো? আডম 
িাে র্নরডেোম। আডম ততটা উজবুর্ েই। 
  
ডজনেনতর ধচাখ জ্বেনত োেে। 
  
 োও আবার ধো়িায ডফনর োওযা োর্। ডফল্মগুনো আমায িাও। 
  
ডজনেৎ ধেেনে হনট ধেে ডর্ন্তু ধর্ি ডবিুযৎেডতনত েুনট ডেনয ওর হানতর র্বডজ মুচন়ি 
ডিে। তারের ওর ধিাম়িানো হাত র্াোঁন র র্ানে ডেনয ডেনয আরও মুচন়ি ডিে। ডজনেৎ 
েন্ত্রণায র্াতনর উেে। 
  
 ধর্ি ডহংস্রিানব বেে, িাও ডফল্মগুনো িাও। ধর্ি ওর ধিাম়িানো হাত আবার 
মুচ়িানত ধেে তখে ডজনেৎ তা়িাতাড়ি েনর্ট ধথনর্ ডফল্মগুনো ধবর র্নর ধর্নির হানত 

http://www.bengaliebook.com/


কেড । কেমস কেডলি কেে  

242 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ডিে। এবার ডজনেতনর্  াক্কা ডিনয ধসাফার উের ধফনে ডিে ধর্ি। তারের ডফল্মগুনো 
ডেনয ধর্ি ইডজনচযানর বসে। হানতর ধতাে িুনটার ডিনর্ তাডর্নয ধর্ি বেে, এর্টা 
র্থা জাে। আডম অ্নের্ ধিনবডে। হানিকেবুেক, ওর বানজ ষ়িেন্তু এসব ডেনয আডম ধর্ে 
এত উনত্তডজত হনযডেোম। মনে হনে আমার েিেকনমন্ট-এ ডেনয মাথা ঘামানব ধর্ে? 
চাোর্ ো হানিকেবুেক, েত ইনে চাোর্। আনে এরর্ম েডরডিডতনত আডম উনত্তডজত 
হতাম এখে হইো। 
  
ইস্টেডিে োনম এর্টা শহনর আডম িুজে অ্সহায ডেনগ্রা তরুণ তরুণীনর্ খুে হনত 
ধিনখডেোম। তাই ধিনখ আমার মাথা খারাে হনয োয। মনে হনযডেে মােব সিযতা বুডঝ 
ধশষ হনয ধেে। ডর্ন্তু আডম জাডে তা ডের্ েয। আজ আডম জাডে ডেনজনির অ্ডেত্ব 
ডটডর্নয রাখনত অ্েয মােুনষর মরা িরর্ার। ডেনগ্রা হতযার ফনটাগুডে আমার র্ানে ডেে। 
আডম ধিনবডেোম আমার ফনটার ধজানর আডম োোঁচটা ধবজন্মা ডবনবর্হীে োষণ্ডনর্ শাডে 
ধিব। ডর্ন্তু আনরর্টা োষণ্ড আমার ধসই ডফেমগুনো েষ্ট র্নর ধিয। ধিেুডট স্লাইিানরর 
তাডেেয িরা হাডস মনে ে়িে ধর্নির। মনের ধর্াণায জ্বাো র্নর উেে। বেে, 
  
তুডম মনে র্রে হানিকেবুেক ধে ধবইমাে এই র্থা েৃডথবীর র্ানে প্রমাণ র্রনে এর্টা 
ডবরাট বযাোর হনব। ধতামার বনযস র্ম তাই বুঝে ো, েৃডথবী ধেমে চেনে ধতমেই 
চেনব। েৃডথবীনত ডবোসঘাতর্তাই হনে আমানির জীবনে সবনচনয স্বািাডবর্ এর্টা 
ঘটো। তাই আডম ধতামানির বযাোনর থার্ব ো। ডফল্মগুনো আমার। আডম এ ডেনয ো 
খুশী র্রব। 
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এবার ডির অ্র্ডম্পত হানত ধিেুডট স্লাইিার ধেমে র্নর র্াডতকজ ধথনর্ ডফল্মগুনো ধটনে 
বার র্রডেে, ধর্ি ধসইিানবই ডফল্ম ধটনে ধটনে বার র্রনত োেে। 
  
ডজনেৎ আতকোি র্নর বেে, ো ো এরর্ম র্র ো। 
  
ধর্ি োনযর র্ানে ডফনমর ডফনতর রু্ণ্ডেীটা ধিনখ বেে, এই োও ডজনেৎ র্াডতকজটা 
ধতামায উেহার ডিডে। সৃ্মডতডচে ডহনসনব ধরনখ িাও এটা। অ্ত িুাঃখী িুাঃখী মুখ র্র ো 
ডজনেৎ। তুডম িুে ধঘা়িার ওের বাজী ধরনখডেনে। 
  
ধর্ি এবার ধবাতে ধথনর্ এর্টা েম্বা চুমুর্ ডিে, এটা আমার খুব জরুরী ডেে। তুডম 
গুপ্তচর ডহনসনব খুব চতুর েও ডজনেৎ, ধতামার ধিখা উডচৎ ডেে আ নবাতে মি এখেও 
রনযনে। ডজনেৎ রানে িুাঃনখ চীৎর্ার র্নর বেে, ধতামার মতে ধমরুিণ্ডহীে মাতানের 
ধথনর্ আমার ডর্েু আশা র্রাই িুে হনযডেে। োও, ধতামার ধমডক্সনর্ার ধসই ধবশযার 
র্ানেই োও, ধিখ ও েডি ধতামায োই ধিয। 
  
ধর্ি হাসে, ধবশ, আডম ধমরুিণ্ডহীে। ধবশ, ধস ধবশযা। ডর্ন্তু ক্ষডণনর্র জেয হনেও 
আমরা েরপর েরপনরর ধথনর্ এমে ডর্েু ধেনযডেোম তুডম তা র্খনো োনব ো। 
পষ্ট বুঝনত হনব ধতামার মতে ধমনযর ধসরর্ম এর্টা িােবাসা িরর্ার ো ধর্াে 
েুরুষ আজ েেকন্ত ধতামায ধিযডে। এই ধে জীবে োেে র্রডে আমরা এই জডটে জীবে 
বাোঁচার র্ী ধর্ৌশে জাে? িাে মুহূতকগুনো তাডরফ র্রা আর বানজ মুহূতকগুনোনর্ ধেনট 
ধফো। আমার সমসযা এখানেই। খারাে মুহূতকগুনো আমানর্ হাডরনয ডিে। আডম ধহনর 
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ধেোম। ধশাে, এইসব গুপ্তচর, ষ়িেন্ত্র এসব িাওতা িুনে োও। এর্জে েুরুষনর্ খুোঁনজ 
োও, তানর্ িােবাস, ডবনয র্র সন্তানের মা হও। ধমনযরা এই জনেযই সৃডষ্ট হনযনে। 
  
ডজনেৎ ধচোঁডচনয বেে, চুে র্র। ধতামার মতে মাতানের ধথনর্ আডম েরামশক চাই ো। 
  
ধর্ি ওর চুনে হাত ডিনয বেে, ডের্ই বনেে। োরা ডেনজনির জীবনের ডহনসনব িুে 
র্নর ধফনে তানির উেনিশ ধিওযা বৃথা। আো আডম চডে, ধতামার বেু ো আসা অ্বড  
বনস থার্ আরাম র্নর। ও িরজার র্ানে ধেৌঁেনত ডজনেৎ বেে, ধবার্াডম র্র ো। ওরা 
বাইনর সব ওৎ ধেনত আনে ধতামার জেয। 
  
আমার িডবষযত বেনত ডর্েু ধেই। এখে জীডবর্া অ্জকনের আর ধর্াে েথই রইে ো। 
ধে জীবনে আমার ধর্াে আগ্রহ ধেই, তার িাড়ি টাোর অ্ড র্ার আমার আনে। েত 
ইনে এবার োটুনর্েো র্রব আডম, আর মনে মনে হাসব। 
  
ঘর ধথনর্ ধবডরনয েযারানজ ধেে ধর়্ি। োনয ডি বাোঁ নত বাোঁ নত জুযাোর র্থা হোৎ 
মনে ে়িে ধর্নির। জুযাো এখে র্ী র্রনে? হযনতা এই মুহূনতক ধর্াে  েরু্নবর 
িূেনিহ আনমডরর্ানের োনশ শুনয আনে, জুযাোর চারোনশ সূেক তার ধজযাডত েড়িনয 
ধরনখনে। ডি বাোঁ া হে। হোৎ চেডচ্চনত্রর ডসনের মতে েরের র্নযর্টা মুখ ওর 
ধচানখর সামনে ধিনস উেে। সযাম ওযাি, এি বাডিকর্, মযাডথসে, ডিডর্ মাশকাে। েিীর 
িুাঃনখ আর ডবস্মনয মাথা ো়িে ধর্ি। ওরা ধর্মে ধেে োযা োযা হনয ধেনে ওর 
র্ানে। ধেে অ্েীর্, অ্বােব ডসনেমার েডবর মে। তারের, েযারানজর িরজা খুেনত 
খুেনত অ্যানিােনফা ডিনের মুখ ধিনস উেে ধর্নির সামনে। ধসই ধমাটানসাটা 
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ধমডের্াে, জামায খাবানরর িাে। ওর রৃ্তাথক হাডস, ওর ডবেয, ওর মমতা, ওর ডবেেতা, 
সব ডেনয অ্সম্ভব বােব হনয ধেে ওর মুখ। মনে হে এই মুহূনতক ধর্নির খুব র্ানেই 
আনে ডিে। 
  
ধজযাৎস্নায মাখামাডখ বরনফর উের ধর্ি এনস িাোঁ়িাে। আইনে োবার োেু েনথ ও 
োমনত শুরু র্রে, ডির েডত ধবন়ি ধেে ওর। আর ডের্ তখেই বাইনর চাডরডিনর্ ওৎ 
ধেনত থার্া হানিকেবুনেকর সাত্রীনির মন য এর্জনের ধচানখ েন়ি ধেে ধর্ি। রাইনফে 
উোঁচু হে, আেুে ডট্রোনর উেে, গুডে ধোোঁ়িার শে। গুডেটা েুনট এে মৃতুযর বাতকা ডেনয। 
ধর্নির ডি বরনফ োর্ ধখনত ধখনত ঘুনর ঘুনর ডেটনর্ ধেনত োেে আর বরনফর ওের 
ডেনখ ধেনত োেে ধর্নির মৃতুয সংবাি। 
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