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১. বৃলির বড় বড় জ াোঁটা 
 
  
জুলাই মাস। সকাল ফেজকই বৃষ্টির বড় বড় ফ াোঁটা পড়জে। কজয়দখানার ঘষ্টড়জে ঢং ঢং 
কজর আটটা বাজল। ফলাহার  টক পার হজয় বাইজর এজস দাোঁড়ালাম। 
  
বাইজর এজস মুষ্টির আনজে সব সুের ফদখলাম ফেন। কজয়দীজদর বাষ্টড়জে ষ্টদজয় আসার 
জনয সরকাষ্টর বাসটা এক ফকাজে দাোঁড়াজনা। ষ্টকন্তু আষ্টম এই মুহূজেে োজবা না বাষ্টড়জে। 
সাজড় ষ্টেন বের পর স্বাধীনোর আনজে আষ্টম ষ্টদশাহারা, উন্মত্ত। 
  
এমন সময় পাশ ফেজক একজন ডাকজলা আমাজক, হযাষ্টর। ঘাড় ঘুষ্টরজয় ফদষ্টখ ওষ্টদজকর 
বুইজক ফরষ্টনক আমাজক ফহজস ষ্টিেজর ডাকল। আষ্টম ষ্টিধাজবাধ কজরও গাষ্টড়জে উঠলাম। 
  
ফরষ্টনক োর হাে ষ্টদজয় আমার ডান হাে ফেজপ ধরজলা। মৃদু স্বজর আজে কজর বলল 
এখন ষ্টকরকম লাগজে? 
  
িাল–ষ্টকন্তু েুষ্টম এখাজন! পুষ্টলজশর বড়কেো ষ্টক পাষ্টঠজয়জেন? 
  
মাো ফনজড় ফরষ্টনক বলল, না সরকারী কাজজ না, ষ্টনজজর গরজজই এলাম। 
  
োক, গাষ্টড়টা ফো একদম নেুনকার গাষ্টড়? ফোমার? 
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হযাোঁ, মাস দুজয়ক হজলা ষ্টকজনষ্টে। 
  
 োহজল ফরাজগার িালই হজে ফোমার? 
  
ফরষ্টনক ফেজের সাজে বলল বের দুই হল বড়কেোর ফেশাল অষ্ট সার হজয়ষ্টে। 
  
আষ্টম লজ্জা ফপজয় ষ্টে ষ্টে বললাম। ষ্টগয়ার পালটাজলা এবং অযাকষ্টসলাজরটজর োপ ষ্টদজয় 
বলল ফরষ্টনক–পুষ্টলশ ষ্টবিাজগ এখন অজনক রদবদল হজয়জে। নেুন বড়কেো ষ্টমজডাজ খুব 
িাজলা ফলাক।…ো এখন ষ্টক ষ্টঠক করজল? 
  
ষ্টকেুজো করজেই হজব, কাগজজর অষ্ট জসর োকষ্টরটাও ফনই। 
  
হু, প্রেম প্রেম অসুষ্টবধা ফোমার হজবই। 
  
আর উপায় ষ্টক? পুষ্টলশ খুজনর শাষ্টে ফসাজা কো না। 
  
হযাোঁ, সংবাদপত্র জগজে ষ্টকউষ্টবট একজন ফকউজকটা ফলাক োর ফনকনজজর েখন পজড়ে, 
শে। ফেিাজেও কাগজজ োকষ্টর আর হজব না ফোমার। 
  
হযাষ্টর ষ্টবরি হজয় বলল, ফস ো করার করব। স্ত্রী ষ্টলনার প্রষ্টেও কেেবয আজে। খাষ্টনক 
সময় েুপোপ েলল। রাোয় মানুে কম। 
  
েীড বাষ্টড়জয় ফরষ্টনক বলল, হযাষ্টর পুষ্টলজশ োকষ্টর করজলও ষ্টবশ বেজরর বনু্ধজে ষ্টের 
খাজব না। নেুন বড়কেোজক ফোমার কো বজলষ্টে। ষ্টেষ্টন ফদখজবন বজলজেন। 
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আষ্টম অবাক হজয় বললাম, পুষ্টলজশ োকষ্টর? মজর ফগজলও করব না। 
  
ফোমার ফবৌ ষ্টননার কো িাব? 
  
কি ফো আমারও হজয়জে। 
  
 ফরষ্টনক বলল–ফবশ ফোমার োকষ্টর ফখাোঁজা েষ্টদ সাহােয মজন কর, োহজল ষ্টকেু বলজবা 
না। 
  
 ফদখ, এই সাজড় ষ্টেন বের আষ্টমও কম কি কষ্টরষ্টন। অনযায় নযায় এসব ষ্টনজয় মাো 
ঘামাই না। ওঃ, সাজড় ষ্টেন বেজর। ষ্টকিাজব ফকজটজে… ষ্টননার বযাপারটা আমার ওপর 
ফেজড় দাও। 
  
ফরষ্টনক বলল- ুজলর মজো ষ্টনষ্পাপ একটা ফমজয়–একখানা ষ্টেষ্টঠও ষ্টলখজল না। ষ্টেন বের, 
এক ষ্টদজনর জনযও ফজজল ফদখা করজে ষ্টগজয়ও ফোমার ফদখা ফপজলা না। অেে এমন 
ফদখাজল েুষ্টম, ফেন ফস একটা বাইজরর ফমজয়। 
  
হযাোঁ বাইজরর ফমজয়…েুষ্টম িাবজে পাজরাষ্টননাজক ষ্টলখজবা আষ্টম ষ্টেষ্টঠ, ো পড়জব ওয়াডোর। 
েুষ্টম িাবজে পাজরা-ফসই বাষ্টলকা ধেেেকারী শয়োনটা ষ্টননাজক ফদজখ বাজজ ইষ্টিে 
করজব। 
  
েবুও এরই মজধয প্রষ্টেষ্টট স্ত্রী স্বামীর সি ফপজয় শাষ্টি পায়। এসব প্রষ্টেকূলো সব 
সমাজজই আজে। 
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আষ্টম েুপোপ োকলাম। ডানষ্টদজক সমুদ্র, শহর দূজর, বাষ্টলয়াষ্টড়র এপাজশ সারবেী 
অজনক ফকষ্টবন। ফবশ খাষ্টল পজড় আজে। দলবল ষ্টনজয় আজস স্নানােেীরা। এই ফকষ্টবনগুজলা 
ষ্টেল আমার প্রধান কমেজেত্র। কযাষ্টলজ াষ্টনেয়ার সবজেজয় নামী কাগজ ফহরাল্ড, আষ্টম োর 
সাংবাষ্টদক। সারা শহর জুজড় খবর খুোঁজজ ফবড়াজে হয়। ষ্টবজয় কজরষ্টে ধুমধাম কজর। গাষ্টড়, 
বাষ্টড় দুই-ই কজরষ্টে। হঠাৎ ফসই ষ্টবিীষ্টেকার রাে। 
  
বীে ফহাজটজলর পানশালায় বজস আষ্টেহুইষ্টির ফগলাস ষ্টনজয়। হাজের ষ্টসগাজরট পুজড় 
েজলজে। খবর োই আমার। পাজশর ফটষ্টবজল বজস আজে অজেনা দুজন বযষ্টি। সমাজন পান 
কজর েজলজে। োরা দুজজন ষ্টক আজলােনা করজে। 
  
ফেই কোগুজলা কাজন ফগল অমষ্টন মজন হল এ ফো খবজরর মে খবর।ষ্টশকাজগার এক 
কুখযাে গুণ্ডাবাষ্টহনী এই শহর দখল করার োজল আজে। জুয়ার আড্ডা ফেজক শুরু কজর 
োরা ষ্টকেুই বাদ রাখজব না। এই শহর ফেজকই োরা মাসকাবাজর আয় করজব পোঁষ্টেশ 
লে ডলার। 
  
ফলাকগুজলা পাগল নয় ফো। পাম ষ্টসষ্টটর মে শহর দখল করা োষ্টিখাষ্টন কো নয়। ষ্টকন্তু 
না, কো শুজন বুঝলাম োরা পুষ্টলশ ষ্টবিাগ, স্বায়ত্ত শাসন ষ্টবিাজগর বড় বড় কমেকেোজদর 
হাে কজরজে। এে বড় কাণ্ড হজে েজলজে বজস োকলাম না। ষ্টনজজর ফেিায় েদি 
োলালাম। কি হজলও ষ্টকেু ষ্টকেু প্রমাে ফপলাম। োপাজনার আজগ ফহরাজল্ডর মাষ্টলক ষ্টমঃ 
মযােু ষ্টকউষ্টবজটর সাজে আজলােনা করলাম। 
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ষ্টকন্তু মযােু ষ্টনষ্প্রি, ফকান িাবাির ফদখা ষ্টদল না োর মুজখ। স্বয়ং ষ্টেষ্টনই ফে ফসই দজল 
আজেন, ো েষ্টদ একটু ফটর ফপোম। 
  
উষ্টন বলজলন কাগজপত্র সব এজন ফদখাও। েুটলাম বাষ্টড়জে, রাোয় পুষ্টলশ আমাজক 
পেজরাধ করজলা। পুষ্টলজশর বড়সাজহব আমাজক ফদখা করজে বজলজেন। োনায় ফগজল পর 
ষ্টেষ্টন আমাজক মে এক ফনাজটর োড়া ষ্টদজয় বলজলন টাকার ষ্টবষ্টনমজয় আমার েদি 
সংক্রাি কাগজপত্র ষ্টেষ্টন ষ্টকনজে োন। 
  
ঘুে! না, টাকার বাষ্টিল না ষ্টনজয় উজঠ পড়লাম। বাষ্টড় ফেজক কাগজপত্র এজন ষ্টদলাম 
মযােুর হাজে। ষ্টেষ্টন বলজল, রাে সাজড় দশটায় আষ্টম ফেন োর বাষ্টড়জে োই। শুজন 
ষ্টননাও িয় ফপল। দশটার একটু আজগ ষ্টননাজক ষ্টনজয় ফবজরালাম। রাো  াোঁকা, ষ্টমষ্টনট 
পজনজরা আর বাষ্টক, এমন সময় েীরজবজগ একটা পুষ্টলজশর গাষ্টড় আমার গাষ্টড়জে মারল 
ধাক্কা। িাগয িাল, ষ্টকেু হলনা। সজজাজর ফেক কেলাম। 
  
পুষ্টলজশর গাষ্টড় েেেজে দাোঁষ্টড়জয় পজড়জে। গাষ্টড়র ড্রাইিার আহে। সিী ফলাকষ্টট আমার 
হাজে েটপট এজস হােকড়া পরাজলা। অপরাধ অসেকেিাজব গাষ্টড় োলাজনা। 
  
ঘটনার আকষ্টিকোয় আষ্টম ফোবা; এমন সময় আর একষ্টট জীপ এল। নামজলন সাজজেন্ট 
ফবইষ্টলস। ষ্টেষ্টন ফেন আজগ ফেজকই জানজেন সব। আমাজক ষ্টনজয় ষ্টেষ্টন গাষ্টড়জে েুজল 
োনার ষ্টদজক েলজলন। মাঝপজে গাষ্টড় োষ্টমজয় সাজজেন্ট আমাজক নামজে বলজলন। গাষ্টড়র 
ড্রাইিার শি হাজে ষ্টপেজমাড়া কজর ধরজলা আমার হাে। পজকট ফেজক হুইষ্টির 
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ফবােজলর পানীয়টুকু আমার শরীজর ষ্টেষ্টটজয় ষ্টদজলন। বেুজকর বাোঁট ষ্টদজয় আমার মাোয় 
মারজলন। 
  
 জ্ঞান ষ্ট রজলা ফজজল। শুনলাম ফসই ড্রাইিার নাষ্টক মারা ফগজে। এই অপরাজধ সাজড় ষ্টেন 
বের ফজল হল। উষ্টকল প্রােপে লড়াই কজরজে আমার জনয, পাজরষ্টন। মযােুআমার 
ষ্টবরুজে রায় ষ্টদজয়জেন। আমার নাজম কুৎসা রটাজেও োর ষ্টিধা হলনা। আমার উষ্টকজলর 
োজপ পজড় আদালে েদিকষ্টমশন বসাজলন। েদজি আমার আষ্টবষ্কার খাোঁষ্টট এবং ষ্টনিুেল 
বজল প্রমাষ্টেে হল। পুষ্টলজশর বড়কেো পদেযাগ করজে বাধয হজলন। 
  
আজ আষ্টম মুি। েষ্টদও োকষ্টর পাবার সামানয আশাও আমার ফনই। ো আয় কজরষ্টে, 
দুহাজে উষ্টড়জয়ষ্টে। ষ্টননার জনয ষ্টকেুই করজে পাষ্টরষ্টন। ও ফকমন আজে ফক জাজন। 
ফরষ্টনকজক ষ্টজজ্ঞাসা করলাম ও িাজলা ফো! 
  
হযাোঁ, ফোমার ফজজল োবার পর ও কাজজ ফনজমজে। 
  
গাষ্টড় োমজলা বাষ্টড়র সামজন। নামলাম ফসই পষ্টরষ্টেে ঘাস কাকজর োওয়া পে। েষ্টবর 
মজো সুের বাংজলা। ধীজর ধীজর পা বাড়ালাম বাষ্টড়র ষ্টদজক। সদর দরজা খুজল ষ্টননা 
জলিরা ফোজখ দাোঁষ্টড়জয় রইল। 
  
ঘুম ফিজে ফদষ্টখ ফিার হজয় আসজে।ষ্টননা ষ্টনষ্টিজি ঘুমাজে আমার পাজশ। ষ্টক করজবা, 
ফকাোয় োজবা। ষ্টননাজক পাজশ ফরজখ ষ্টসষ্টলং-এর ষ্টদজক োকালাম। ফরাজগার করজেই 
হজব ফে কজর ফহাক। মযােুর ষ্টমেযা ষ্টরজপাজটের জনয ফোট খাট সংবাদপত্রগুজলা আমাজক 
ফদখজল ষ্টশউজর ওজঠ। আমাজক অনয পে ফদখজে হজব। 
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ষ্টননার ষ্টদজক োকালাম। ফজজল োবার সময় ষ্টননার বয়স মাত্র বাইশ, আমার সাোশ। 
  
আহা, ফবোরী ষ্টক কিই না কজরজে। মুজখ মষ্টলনোর োপ। ফরাগাও হজয়জে। ষ্টনরুপায় 
হজয় োজক কাজ করজে হজয়জে। শে অসুষ্টবধা সজেও ষ্টননা বযাজের আড়াইশ ডলার 
ফোজলষ্টন। সাে আট ষ্টদন নানা কো িাবজে িাবজে ষ্টদন ফগল। 
  
গেকাল ষ্টবজ্ঞাপন ফদজখ এক অষ্ট জস ফগলাম। অষ্ট জসর বড়কেো আমাজক ফদজখ অবাক–
আষ্টম ফে সুপষ্টরষ্টেে ো বুঝলাম। ষ্টেষ্টন বলজলন, এ কাজ আপনার জনয নয়। 
  
ষ্টননার ডাজক ফেেনা ষ্ট রল। বললাম, না ষ্টকেু না। 
  
আমার কাজে ফগাপন ফকাজরা না। সাে পাোঁে ফিজব ফকাজনা লাি ফনই। ফদজখা আষ্টম ষ্টঠক। 
োষ্টলজয় ষ্টনজে পারব। আষ্টম েুষ্টম ষ্টক আলাদা। ফোমার েেটা দাষ্টয়ে আমারও 
ফোেেটাই।বলজে বলজে ষ্টননার গলা ধজর এল। 
  
দুহাজে কাজে ফটজন ষ্টনলাম।-ফজজল ফেজক আষ্টম আর আষ্টম ফনই। ষ্টননা। 
  
সারা শহজর কাজ ফনই আমার জনয েবুও পজে পজে ফঘারা। মদ ফখজয় সবষ্টকেু িুজল 
োষ্টক। আজগও ফখোম, এখন পষ্টরমাে ফবজড়জে। হা ষ্টমেযা কোও বলা শুরু করলাম 
ষ্টননার কাজে। ষ্টননার ফোজখ আমার অপদােেো প্রমাে না করার ওটা একটা ফকৌশল 
মাত্র। ষ্টকন্তু আজে আজে ষ্টননা ধরজে পারজো ষ্টঠক। েবু কখজনা ষ্টকেু বলজো না। আমার 
প্রষ্টেষ্টট কো শুনজো, সমজবদনা জানাজো। আগ বাষ্টড়জয় পজকট খরো ষ্টদে। 
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িীেে িুল করে ষ্টননা। 
  
একষ্টদন সমুজদ্রর ফোোঁয়া বাোঁষ্টেজয় এক পানশালায় বজসষ্টে। প্রায় সজন্ধ েখন। োষ্টকজয় আষ্টে 
সামজনর ফ ান-খুপষ্টরর ষ্টদজক। নানা কো িাবষ্টে, কখজনা আত্মহেযার কোও–এমন সময় 
দরজা ফঠজল একষ্টট ফমজয় ঢুকল। 
  
পরজে সাদা স্নযাক্স, ওপজর সবুজ রজের টাইট সসাজয়টার। ফোজখ ফরাদ েশমা। শরীজর 
ফঢউ েুজল ফ াজনর ষ্টদজক ফগল। বজয়স বের ফেষ্টত্রশ ফো হজবই। মাো ঘুষ্টরজয় ফদরার 
মে ফেহারা। ষ্টকেুেে বাজদ ফ ান ফরজখ ফে পজে এজসষ্টেল ফসই পজেই েজল ফগল। ফক 
এই ফমজয়টা? হাজের হােবযাগটার কো ষ্টেিা করলাম। বযাগষ্টট নাষ্টমজয় ফরজখ ফস ফ ান 
করষ্টেল। ষ্টকন্তু ফবজরাবার সময় ফো বযাগটা ফদষ্টখষ্টন। 
  
আষ্টম উজঠ দাোঁড়ালাম। সমে শরীজর ষ্টশহরে ফখজল ফগজলা। দরজা ফঠজল ঢুজক েমজক 
ফগলাম। বযাগটা হাজে ষ্টনজয় ফদষ্টখ ষ্টক োর পষ্টরেয়! ফদখাই োক, ষ্টক আজে বযাজগ। 
োষ্টরষ্টদক একবার ফদজখ ষ্টনলাম। 
  
ফসানার ষ্টসগাজরট ফকস, ফসানার লাইটার। একোড়া ফনাজটর বাষ্টিল, ফঘজম ফগলাম। ষ্টক 
করা উষ্টেে। 
  
উঃ, এেগুজলা টাকা। আর ষ্টননার কাজে হাে পােজে হজব না। সােরকম িাবনা এল। 
কে ফলাক আসজে, োজে। আষ্টমই ফে ষ্টনজয়ষ্টে এমন ফকাজনা প্রমাে ফনই। ষ্টনলাম, টাকাটা 
পজকজট পুরজে োব, ফোখ পড়ল সামজনর ফোট আয়নার ষ্টদজক। 
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ষ্টঠক আমার ফপেজন ফমজয়ষ্টট দাোঁড়াজনা। োষ্টকজয় আজে আমার ষ্টদজক। 
  
 বলাবাহুলয আষ্টম অবাক। ফেন মুহূজেের জনয মৃেুয এজস আমার ষ্টশয়জর দাোঁষ্টড়জয়জে। 
  
দরজায় মৃদু ফটাকা পড়ল। আলজগাজে বযাগটা ফ জল ষ্টদলাম। একটাজন দরজা খুললাম। 
ফোখাজোষ্টখ হজে ফস মৃদু ফহজস বলল। আমার বযাগটা ফবাধহয় এখাজনই ফ জল ফগষ্টে। 
  
হযাোঁ, িাবষ্টেলাম ফবয়ারার ষ্টজম্মায় জমা ষ্টদজয় োব। 
  
মাত্র দু পা এষ্টগজয়ষ্টে, অমষ্টন ফবয়ারা এজস আটকাজলা। 
  
আমাজক বলল, ষ্টক ইয়ার, ফগালমাজলর ধাোয় ষ্টেজল নাষ্টক? 
  
সজি সজি ফমজয়ষ্টট এষ্টগজয় এজস বলল, ষ্টে ষ্টে, ফগালমাল ফকন করজবন, উষ্টন ফোমার 
কাজে জমা ষ্টদজে োষ্টেজলন। আষ্টম আড়ি হজয় দাোঁষ্টড়জয় আষ্টে। 
  
েবু বযাগটা একবার ফদজখ ষ্টনন। ফমজয়ষ্টট ফবয়ারার অনুজরাজধ অষ্টনোয় বযাগটা পরীো 
করজে লাগজলা। বুজকর মজধয আমার হােুষ্টড় ফপটা শুরু হজয়জে। িাবষ্টে ফবয়ারাজক ধাক্কা 
ফমজর েুজট েজল োই। 
  
েখষ্টন ফস মাো ফনজড় বলল, না, সব ষ্টঠক আজে। আমাজক বলল ধনযবাদ আপষ্টন না 
োকজল বযাগটা আমার ফখায়া ফেজো। ফবয়ারা সজর ফগল। আমার ষ্টবষ্টিে োউষ্টন ফদজখ 
ফমজয়ষ্টট ফহজস বলল, েষ্টদ ষ্টকেু মজন না কজরন। একটু ষ্টড্রেস ষ্টদজে বষ্টল। ষ্টিজ, আপষ্টত্ত 
করজবন না ষ্টমঃ হযাষ্টর। 
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বাঃ ফমজয়ষ্টট ফদষ্টখ আমার নামও জাজন। আসজল ফজল ফেজক োড়া পাবার পরষ্টদন ফহরাল্ড 
কাগজজ আমার একটা েষ্টব ওরা োষ্টপজয়জে। োবেীয় েেয ষ্টদজয় ঘটনা ষ্টবকৃে কজর 
ষ্টকউষ্টবট োষ্টপজয়জে। 
  
দুজজন ফেয়ার ফটজন বসলাম।বযাগ খুজল ফসানার ষ্টসগাজরট ফকসষ্টট ফবর কজর বলল, 
ষ্টসগাজরট? 
  
একটা েুজল ষ্টনলাম, ফসানার লাইটার ষ্টটজপ ধষ্টরজয় ষ্টদজলা, ষ্টনজজও একটা ধরাজলা। 
  
োরপর ফজল ফেজক ফবষ্টরজয় ফকমন লাগজে? 
  
 িাজলা। 
  
খবজরর কাগজজর কাজটা োড়জেই হজলা? 
  
 হযাোঁ। 
  
কষ্টদন ধজর ফরাজই এখাজন আসজে ফদষ্টখ আপনাজক। োকষ্টর বাকষ্টর ষ্টকেু ফো হয়ষ্টন, 
োই না? আসজল োকষ্টরর বাজার খুবই খারাপ এখন। 
  
ো বজলজেন। 
  
আো, ফকউ েষ্টদ আপনাজক কাজ ফদয়, করজবন? 
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অবাক হজয় বললাম, োর মাজন ফকান োকষ্টর আপনার ফখাোঁজজ আজে। 
  
আজে, আপষ্টন ষ্টক ফস কাজ করজে পারজবন? 
  
 ষ্টক কাজ? 
  
ফেমন ষ্টকেু না সাধারে। সামানয ঝুোঁষ্টক আজে। 
  
কাজটা একটু ফব-আইনী মজন হজে? 
  
না, না, ফব-আইনী না। 
  
েজব ঝুোঁষ্টকর প্রশ্ন আসজে ফকন। না, না আষ্টম আর এসব ঝাজমলায় জড়াজবা না। 
  
 ফস হাসজলা-খান। এবার ফসাজাসুষ্টজ োজক বললাম, বলুন ফো কাজটা ষ্টক? 
  
 বলব, সব বলব। ষ্টনষ্টরষ্টবষ্টলজে। আপনার বাষ্টড়জে ফ ান আজে ষ্টনিয়? 
  
 আজে, গাইড নম্বজর পাজবন। 
  
ফবশ কাল বাষ্টড় আজেন ফো। 
  
 আষ্টে। আজ উষ্টঠ, কে হজলা ফবয়ারা। 
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ফহজস বলজলা িুজল ষ্টগজয়ষ্টেলাম। 
  
 আষ্টম বললাম, আষ্টম িুষ্টলষ্টন, হাসজে হাসজে পজকট ফেজক টাকার বাষ্টিলটা ফবর কজর 
ষ্টদলাম। 
  
ধনযবাদ বজল ফসশরীজর ফঢউ েুজল হাে ফনজড় দরজার ষ্টদজক এজগাল। গাষ্টড়জে উঠল। 
আবো আজলায় গাষ্টড়র নাম্বারষ্টট নজজর পড়জলা। 
  
রাো পার হজয় বাোঁষ্টদজক অজটাজমাবাইজল একটা ফোি অষ্ট স। এ মাশোল প্রধান কমেকেো। 
সাংবাষ্টদক জীবজন বহুবার োর কাজে আসজে হজয়জে। 
  
এড বই পড়ষ্টেল, আমাজক ফদজখ বলল আজর, হযাষ্টর। ষ্টক খবর? ফকমন আে? 
  
িাজলাই, আটষ্টদন হল ফজল ফেজক োড়া ফপলাম। 
  
ষ্টসগাজরট অ ার করজেই এড় বলল–ফেজড় ষ্টদজয়ষ্টে ষ্টসগাজরট। কযান্সার ফরাগটা বড় 
ষ্টেিায় ফ জলজে। 
  
িাজলা। 
  
নানা কোয় দশ ষ্টমষ্টনট কাটজলা। 
  
এবার আসল কো পাড়লাম। আো এড়, খজয়রী রজের একখানা ফরালনম্বরটা 
SAX।গাষ্টড়টা কার? 
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ষ্টম: মযানরুজক্সর। 
  
োই নাষ্টক? 
  
 গাষ্টড় বজট, পষ্টেরাজ। 
  
 মযানরুক্স, মাজন ফসই পযাষ্টরজসর ফ ষ্টলক্স মযানরুক্স? 
  
 হা। বের দুজয়ক হল এজসজে। ষ্টবরাট বাষ্টড় ষ্টকজনজে। উজেশয স্বাজ্যাোর। 
  
 আষ্টম হেিম্ব। 
  
 অেোৎ উষ্টন হজেন ফসই দো আর োমার বযবসায় ষ্টেষ্টন ফকাষ্টটপষ্টে। 
  
হযাোঁ বজলষ্টে বের খাজনক হজলা উষ্টন কষ্টঠন বযাষ্টধজে পজড়জেন।  ুস ুজস কযান্সার। 
  
 ষ্টেষ্টিে হজয় বললাম- এে টাকা পয়সা ফিাগ কজর ফেজে পারজবন না? 
  
না, আর বাষ্টড়ও ষ্টক বাষ্টড়। সমুজদ্রর পুব পাজড় ইরা ক্রযানজলর ষ্টবরাট বাষ্টড়টা। ষ্টনজজর 
মজনর মে কজর সাষ্টজজয়জেন। 
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ইরা ক্রযানজল আমারও ফেনা। ফেজলর বযবসা ফেজক ষ্টবরাট ধনী হজয়ষ্টেজলন। প্রাসাজদর 
মে বাষ্টড়টা বাষ্টনজয়ষ্টেজলন। োরপরই ষ্টক একটা ফগালমাজল পজড় বাষ্টড় ষ্টবষ্টক্রর কো 
ওজঠ। 
  
আো, িাজলা কো, ঐ ফমজয়ষ্টট ফক? নীল েশমা পজর গাষ্টড় োলাষ্টেল? 
  
 মযানরুজজর স্ত্রী। 
  
ফসষ্টক! বজয়স ফো ফবষ্টশ না। বুজড়ার বয়স ফো সত্তর বাহাত্তর ফো হজবই। 
  
োজে ষ্টক, টাকা োকজল একশ বেজরও বউ ফজাটাজনা োয়। ইষ্টন নেুন বউ। ষ্ট ল্মস্টার। 
  
প্রেম বউ, োর খবর ষ্টক? 
  
গাষ্টড়র অযাকষ্টসজডজন্ট মারা ফগজে। 
  
োহজল বুজড়া এজসজে স্বা্য ফ রাজে। 
  
এজস উপায় ষ্টক? ফমজয়, ফবৌ বায়না ধজরজে এখাজন োকজব। 
  
 ফমজয় আজে নাষ্টক? 
  
হযাোঁ, প্রেম পজের সিান। আঠাজরা বের বয়স। পরীর মে ফদখজে। ো ওজদর বযাপাজর 
এে আগ্রহ, ষ্টক বযাপার? 
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ষ্টকেু না, গাষ্টড়, বউ ফদখলাম। োই জানজে এলাম, বযস। 
  
ফ রার পজে সারাটা পে িাবজে িাবজে এলাম। আগামীকাল ফস ফ ান করজব। 
  
বীে ফরাজড বাস োমজলা। ষ্টশস ষ্টদজে ষ্টদজে বাষ্টড় ঢুকলাম। 
  
পরষ্টদন সকাল নটা নাগাদ ফহরাজল্ডর অষ্ট জস ফগলাম। ফর াজরন্স রুজম গে দুবেজরর 
কাগজজর  াইল ষ্টনজয় বসলাম। খুব একটা খুোঁজজে হজলা না। এমন এক দুষ্টনয়া 
ফোলপারকারী খবর, প্রেম পাোজেই ্ান ফপজয়জে। ষ্টরয়া পযাষ্টরজসর এক শশা গালে। 
ফপ্রৌঢ় মযানরুক্সজক ষ্টবজয় কজরজে োর অগাধ সম্পষ্টত্তর জনয। ষ্টননা ফবষ্টরজয় ফগজে কাজজ। 
বাষ্টড়জে ষ্ট জর শুরু হল অজপো। ষ্টঠক এগাজরাটার সময় ফ ান এল। ষ্টরষ্টসিার েুললাম- 
হযাজলা। 
  
ষ্টম: হযাষ্টর? ফসই েীক্ষ্ণ গলা। 
  
হযাোঁ, বলুন। 
  
কাল আমাজদর ফদখা হজয়ষ্টেজলা। 
  
 মজন আজে ষ্টমজসস মযানরুক্স 
  
আষ্টম োর নামটা ফজজন োব, ফস আশা কজরষ্টন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 জাস্ট অ্যানাদার সাকার । জজমস জেডলি জেজ  

17 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

সমুজদ্রর পুবষ্টদজক একবার ফকষ্টবজনর মজধয বাোঁষ্টদজকর একটা ফকষ্টবন িাড়া ষ্টনজে হজব 
আপনাজক। রাে নটায় ফদখা করজবা ফসখাজন। 
  
ফবশ ষ্টঠক আজে। 
  
োহজল ঐ কোটাই রইল বজল ফস ফ ান নামাল। 
  
ষ্টক োয় ষ্টমজসস মযানরুক্স! ফবজরালাম, পুব পাজড়র ফকষ্টবজনর েোবধায়ক ষ্টবল ফহাল্ডজনর 
কাজে ফগলাম সাজড় এগাজরাটায়। নারী পুরুে সবাই স্নান করজে ফনজমজে। 
  
ষ্টবল আমাজক ফদজখ ফহজস বলল, কেষ্টদন পর ফদখা হজলা আপনার সজি, বসুন। 
  
বাোঁ ষ্টদজকর ফশে ফকষ্টবনটা আজ রাজত্র আমার দরকার। নটা নাগাদ আসজবা। 
  
ষ্টকন্তু আটটার পর অষ্ট স ফিালা রাষ্টখ না। সজন্ধযর সময় োষ্টবটা েষ্টদ ষ্টনজয় োন। 
  
ষ্টক দরকার? আপষ্টন বারাোর কাজপেজটর নীজে ফরজখ োজবন। আষ্টম খুোঁজজ ফনব। 
  
ষ্টবল ষ্টঠক আজে, ষ্টঠক আজে বজল বকবকাষ্টন শুরু করল। কোয় কো বাজড়। সময় নি 
করার সময় আমার ফনই। আষ্টম উজঠ পড়লাম। 
  
বাষ্টড় ষ্ট জর ষ্টননাজক ষ্টক বলজবা? ফিজব ফিজব উপায় একটা বােলালাম। রাে ফজজগ এড় 
মাশোজলর সজি গাষ্টড় গুেজে হজব। 
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ষ্টননা আমার কাজজর কো শুজন খুশীজে ডগমগ হজয় উঠজলা। 
  
রাে সাজড় আটটা নাগাদ–গযাজরজজ ষ্টগজয় পযাকাডেখানা ফবর করলাম। হাে ফনজড় ষ্টননাজক 
শুিরাষ্টত্র জাষ্টনজয় গাষ্টড় স্টাটে ষ্টদলাম। 
  
প্রায় নটা নাগাদ ফপৌঁেলাম। খাোঁ খাোঁ করজে োষ্টরষ্টদক। কাজপেজটর নীজে ঘজরর োষ্টব পাওয়া 
ফগল। 
  
ফবশ বড়ই ফকষ্টবন। ঢুজক একটা ববঠকখানা, একপাজশ ফশাবার ঘর, ফোি একষ্টট স্নানঘর, 
ওপাজশ রান্নাঘর। ঘজর ষ্টকেুরই অিাব ফনই। ষ্টবলাষ্টসোর েড়ােষ্টড়। 
  
বাইজরর বারাোয় ফবজের একটা ফেয়ার ফটজন ষ্টনজয় বসলাম। প্রশে সমুজদ্রর ফঢউ এজস 
আোঁেড় কাটজে বাষ্টলর বুজক। ফদখজে ফদখজে পোঁষ্টেশ ষ্টমষ্টনট ফকজট ফগল। 
  
গুড ইিষ্টনং ষ্টম:। অন্ধকাজর পষ্টরষ্কার ফদখা োজে না। মাোয় সাদা ষ্টসজের িা ে, 
পরজেনীল ফপাশাক, ডান হাজে েওড়া ফসানার ফেসজলট। 
  
মুজখামুষ্টখ বজস ফস হাসজলা–আপনার সম্বজন্ধ আষ্টম অজনক ষ্টকেুই জাষ্টন, ষ্টমঃ। দশ হাজার 
ডলার ফে অবলীলাক্রজম পাজয় ফঠলজে পাজর, ফস ফেজী ফলাক। আমার একজন ফেজী 
ফলাজকরই দরকার। আপষ্টন ফো ঝুোঁষ্টক ষ্টনজে ওোদ। 
  
আষ্টম, ওোদ ষ্টক কজর? 
  
আমার বযাগটা ফেজক টাকার ফোড়াটা সরাজলন। ধরা পড়জল ে বেজরর ফজল! 
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 আষ্টম েখন প্রকৃষ্টে্ ষ্টেলাম না। 
  
ঝুোঁষ্টক ষ্টনজে রাষ্টজ আজেন আর একবার? 
  
টাকাকষ্টড় ফেমন ফপজল আপষ্টত্ত ফনই। 
  
 ফবশ আপনাজক পঞ্চাশ হাজার ডলার ফদজবা। 
  
 আমার কানজক ষ্টবশ্বাস করজে পারষ্টেলাম না। কাজটা ষ্টক? 
  
 আজগ বলুন, ঝুোঁষ্টক ষ্টনজে রাষ্টজ আজেন ষ্টক? 
  
 হা রাষ্টজ। টাকা ফপজল ষ্টননাজক ষ্টনজয় এ শহর োড়জবা। নেুন কজর জীবন শুরু করব। 
  
রুমাজল মুখ মুজে ফস বলল স্বামীর ফদওয়া মাষ্টসক িাো োড়া ষ্টনজস্ব বলজে আমার ষ্টকেু 
ফনই। ষ্টেষ্টন ো ফদন ো েজেি। ষ্টকন্তু োর ফমজয় বা আমার ঐ টাকায় েজল না। 
  
ো আপনার টাকা ফনই, আমাজক ষ্টক কজর পঞ্চাশ হাজার ফদজবন? 
  
আপনার টাকা আপষ্টনই ফজাটাজবন। আষ্টম শুধু আপনাজক পেটা বজল ফদজবা। 
  
পে? 
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হা, পে। শুনুন, আষ্টম এবং আমার সৎ ফমজয় ওজদে, আমাজদর দরকার সাজড় োর লাখ 
ডলার। দু-সপ্তাজহর মজধয টাকাটা োই। আমার একাি আশা, এই টাকা ফোগাড় করজে 
আপষ্টন সাহােয করজবন। ষ্টবষ্টনমজয় আপষ্টন পঞ্চাশ হাজার পাজবন। 
  
আমাজক আপনার স্বামী টাকা ফদজবনই বা ফকন? 
  
আমার স্বামীর অজঢল টাকা, োইজে ফগজল হাজাজরা বকষ্ট য়ে োইজবন। ওজদে বা আষ্টম, 
আমরা এসব প্রজশ্নর জবাব ষ্টদজে রাষ্টজ নই। আপনার ফেজত্র বকষ্ট য়ে লাগজব না। 
  
আো, আপনার হঠাৎ এে টাকার দরকার হল ফকন? 
  
 বা, ফকাষ্টটপষ্টের ফবৌ-ফমজয়জদর টাকার দরকার ফনই।…নাম ধাম সব ফো ফজজন বজস 
আজেন। 
  
আপনারা ষ্টক ফকাজনা ব্লাকজমলাজরর হাজে পজড়জেন? 
  
ষ্টমঃ আমাজদর বযষ্টিগে বযাপারগুজলায় অেো ফকৌেূহল ফদখাজবন না। টাকা আমাজদর 
োই। আপনার সাহােয ফপজল আপষ্টন পাজবন, বযস েজেি নয় ষ্টক। 
  
না, কারে, আপনার েমো ফনই টাকা ফদবার। 
  
এখন ফনই পজর পাজবন। শুনুন, আমার সৎ ফমজয় ওজদে গুণ্ডাজদর হাজেপড়জব, অপহৃো 
হজব। গুণ্ডারা দাষ্টব করজব পাোঁে লাখ ডলার। আপনার কষ্টমশন ফনজবন। বাদবাষ্টক আষ্টম 
আর ওজদে সমান িাজগ িাগ করব। 
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গুণ্ডারা কারা? 
  
ফকউ না, আসজল ওজদে দূজর ফকাোও োজব। আপষ্টন িয় ফদষ্টখজয় আমার স্বামীর কাে 
ফেজক টাকাটা আদায় করজবন। ফটষ্টলজ াজন একষ্টদন ধমকাজবন, টাকার দাষ্টব করজবন। 
বযস, ষ্টমজট ফগজলা ঝাজমলা। 
  
আষ্টম হেিম্ব। ধরা পড়জল হয়  াোঁষ্টস,নয় গযাস ফেম্বার। কাজটা সাংঘাষ্টেক। একটা িয় 
এজস পাজক পাজক জষ্টড়জয় ধরজে। 
  
ষ্টক বলজবা ফিজব পাষ্টে না। ফস ফহজস বলল, ফকাজনা উপায় ফনই ষ্টমঃ এ ঝুোঁষ্টক ষ্টনজেই 
হজব টাকাটা পাবার জনয। 
  
ষ্টকন্তু এর পষ্টরোম বুঝজেন ফো? 
  
হযাোঁ, ফকান িয় ফনই। ফসরকম হজল স্বামীজক আষ্টম সব খুজল বলব। বযস োহজল ফো 
আর.. ঝাজমলা রইল না। 
  
অেোৎ সষ্টেয কো ফশানামাত্র আপনার স্বামী পুষ্টলসজক বলজবন োর কাে ফেজক পাোঁে লাখ 
ডলার হাোজনার জনয ফমজয়জক ষ্টনজয় োর স্ত্রী একটু মজা করষ্টেজলন। 
  
অবাক ফোজখ ষ্টরয়া োকায়। 
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িুজল োজবন না আষ্টম একজন সাংবাষ্টদক ষ্টেলাম। ফকাষ্টটপষ্টে। মযানরুজলর ফমজয় গুণ্ডাজদর 
হাজে পড়জব কম কো না। খবজরর কাগজজর প্রেম পৃষ্ঠায় োপাজনার মজো খবর বজট। 
  
ষ্টরয়া নজড় বজস বলল, সহজ বযাপারটাজক আপষ্টন জষ্টটল কজর েুলজেন। ওজদে হঠাৎ 
একষ্টদন উধাও হজব। আপষ্টন ফ ান কজর বলজবন, োরপর উষ্টন ষ্টবেুমাত্র ফদরীনা কজর 
টাকাটা ষ্টদজয় ফদজবন। এর মজধয ফগালমালটা ফকাোয়? 
  
আপাে দৃষ্টিজে ফকাোও না, ষ্টকন্তু পজর। 
  
পজর ষ্টক হজব না হজব, ফস িাবনা এখন না। আজগ বলুন কাজটা করজে রাষ্টজ আজেন 
ষ্টকনা। না হজল আষ্টম অনয ফলাজকর ফখাোঁজ করজবা। 
  
হাসলাম আষ্টম। ফস োই ফহাক, ো করবার আপষ্টন করজবন। আষ্টম শুধু এটাই বলষ্টে 
কাজটা আমার পেে সই না। 
  
ষ্টমঃআপনাজক ষ্টদজয় ফবাধ হয় কাজটা হজব না। দুঃষ্টখে। 
  
এখাজনই ফশে করজল হে, ষ্টকন্তু পঞ্চাশ হাজার ডলাজরর ফলাি কম না। 
  
আপষ্টন িুল করজেন, কাজটা আমার পজে সম্ভব নয়–একো বষ্টলষ্টন একবারও। ফজজলর 
ঘাষ্টন টানজে কারই বা িাজলা লাজগ? 
  
আপষ্টন অেো ষ্টেিা করজেন। 
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আো, ষ্টম মযানরুক্স ষ্টক ষ্টবশ্বাস করজবন ফে োর ফমজয় উধাও হজয়জেন। 
  
ফমজয় বলজে ষ্টেষ্টন অজ্ঞান। বযে হজয় উঠজবন ষ্টেষ্টন। 
  
টাকাটা আদায় কজর আপষ্টন টাকা ষ্টনজয় বাষ্টকটা আমার হাজে েুজল ফদজবন। 
  
ফমজয়জক ফদজবা না? আকষ্টিক প্রজশ্ন ফস ঘাবজড় ফগল। ঘাড় নাড়জলা, হযাোঁ। 
  
ফবশ, খুোঁষ্টটনাষ্টট ষ্টবপদ োড়া ষ্টেিার ফকান কারে ফনই। পুষ্টলশজক খবর না ষ্টদজয় আপনার 
স্বামী হাে-পা গুষ্টটজয় বজস োকজবন এটা ষ্টবশ্বাস হয় না। 
  
স্বামীজক সামলাবার দাষ্টয়ে আমার। ষ্টেষ্টন বৃে অসু্, মৃেুযপেোত্রী। 
  
ষ্টঠক আজে, আগামীকাল আমার মোমে ফ ান কজর ফজজন ফনজবন। 
  
কাল ফকন? আজই বজল ষ্টদন না? 
  
িাবজে হজব আমাজক। আগামীকাল বলজবা। 
  
 বযাগ খুজল ফনাজটর একটা োড়া েুোঁজড় ষ্টদজলা। ফকষ্টবজনর িাড়ার খরে। কাল ফ ান 
করজবা। দশটা ফবজজ দশ ষ্টমষ্টনট। ষ্টননাজক বজল এজসষ্টে রাে হজব ষ্ট রজে। 
  
আগাজগাড়া বযাপারটা উলজট পালজট িাবজে লাগলাম। ষ্টসগাজরজটর পর ষ্টসগাজরট পুড়জে 
লাগজলা। প্রায় বাজরাটা নাগাদ ষ্টসোজি ফপৌঁেলাম। 
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হা, করজবা আষ্টম। একাজ করজবা। পরষ্টদন সকাল আটটায় ফগলাম ষ্টবজলর কাজে। আজরা 
একষ্টদজনর জনয ফকষ্টবনটা োই। িাড়া ষ্টদলাম। ষ্টঠক, এগাজরাটায় ফ ান এল। 
  
ষ্টমঃ? 
  
হযাোঁ। 
  
ষ্টক রাষ্টজ আজেন ফো? 
  
হযাোঁ, শুধু একটা শেে আপনাজদর দুজজনর সাজে একটু কো বলজে োই আবার। 
  
 ফ ান ফরজখ গাষ্টড় স্টাটে কজর েজল ফগলাম। 
  
সজন্ধয েটায় ফকষ্টবজন এলাম। সারা ষ্টদন ধজর বাষ্টড়জে ষ্টেলাম। টুষ্টকটাষ্টক ষ্টজষ্টনে ষ্টনলাম। 
ফটপজরকডোর ষ্টনলাম। পুষ্টলজশর খপ্পজর পড়জল ষ্টনজজজক বাোঁোবার এটাই হজব ফমােম 
প্রমাে। 
  
দরজা খুজল ফশাবার ঘজর এলাম। ফটপজরকডোর কায়দা কজর ষ্টঠক করলাম। 
  
মাইজক্রাজ ানটা  ুলদাষ্টনর ফপেজন রাখলাম। ওরা আসার আজগ সবটাই আবার পরীো 
কজর ষ্টনলাম। 
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োক ষ্টনষ্টিি। এমন সময় দরজায় ফটাকা পড়ল। সাজড় সােটা বাজজ। ফক আসজে 
পাজর? দরজা খুললাম। ষ্টবল ফহাজল্ডন দাোঁষ্টড়জয় আজে। 
  
এক িদ্রজলাক একটু আজগ এই ফকষ্টবনটা িাড়া ষ্টনজে োইষ্টেজলন। ো আপষ্টন.. 
  
না ষ্টবল, কজয়কটা ফলখা শুরু কজরষ্টে। ষ্টদন সাজেক লাগজব। এমন ষ্টনষ্টরষ্টবষ্টল পষ্টরজবশ না 
হজল মাোয় ষ্টকেু আসজে োয় না। 
  
ষ্টঠক আজে ষ্টমঃ। ফবশ ষ্টখজদ ফপজয় ফগজে। কাজের ফকাজনা ফরজোরাোঁ ফেজক ফখজয় ষ্টনজে 
হজব। হাজে ফবষ্টশ সময় ফনই। 
  
নটা বাজজে পাোঁে েখন েখন, ফকষ্টবজন এজস ফপৌঁেলাম। অসহয গরম। ফবজের ফেয়ারটা 
ফটজন বারাোয় বসলাম।ষ্টসগাজরট ধরালাম। ফিেজর ফিেজর ফবশ একটা োপা উজত্তজনা 
অনুিব করষ্টে। ষ্টরয়া ষ্টক আজও ফদষ্টরজে আসজব! আর ওজদে, ফকমন ফমজয় ফক জাজন! 
  
ষ্টেিায় ফেদ পড়জলা। ষ্টরয়া এজসজে। সজি ফকউ ফনই। ঘজর ঢুকলাম। 
  
কই আপনার ফমজয় ফকাোয়? 
  
আসজব। এক টাজন মাোর িা ে খুজল ফ লজলা ফস। ষ্টক ষ্টকেু বলজবন? 
  
বলজবা মাজন, ষ্টমস মযানরুজক্সর সজি একটু আজলােনার দরকার। 
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আিেে, এে আজলােনার ষ্টক দরকার? ওজদে ফো বাচ্চা নয়। োজক না জাষ্টনজয় ষ্টকেু 
করা হজব না। 
  
বারাোয় পাজয়র শব্দ ফশানা ফগল। দরজা খুললাম। 
  
দরজার ওপাজশ েুবেী দাোঁষ্টড়জয়। কাজলা কুেকুজে এক মাো েুল কাধ োষ্টপজয় ষ্টপঠ অবষ্টধ 
নামাজনা, পানপাোর মজো মুখ। ফোজলা ফেজক োষ্টিজশর মজধয বজয়স। ওজদে 
সুেরীসজেহ ফনই। ষ্টকন্তু সারা শরীজর ইষ্টিজয়র ফিাগসুখ োড়া ফে ফস ষ্টকেু ফবাজঝ না, 
ো ফবাঝা োজে। 
  
হঠাৎ ষ্টখলষ্টখল কজর ফহজস উঠজলা ওজদে আপষ্টন বুষ্টঝ আষ্টলবাবা? আপনার েষ্টিশ 
ফোজরর খবর ষ্টক? 
  
ষ্টরয়া বজক উঠল, ওজদে এটা হাষ্টস-োমাশার সময় নয়। জরুরী কো আজে। 
  
ওজদজের মুজখামুষ্টখ ফসা ায় বসলাম। হাসজলা ওজদে। বলুন, ষ্টক বলজে োন। বলজবন 
আপষ্টন, আষ্টম শুনজবা। 
  
প্রেজম বলুন এই অপহরজের বযাপারটা আপষ্টন জাজনন ষ্টক না। 
  
ষ্টনিয়ই। আষ্টম, ষ্টরয়া দুজজনই জাষ্টন। 
  
 ষ্টরয়াজক ষ্টজজজ্ঞস করলাম, কাজটা কজব নাগাদ করজে োন? 
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েজো োড়াোষ্টড় সম্ভব। 
  
ষ্টমস মযানরুক্স ফকাোয় উধাও হজবন? 
  
 কাজমেজল। ষ্টেন োরষ্টদন ও ফসই ফহাজটজলই োকজব। 
  
 ষ্টকিাজব োজব? 
  
গাষ্টড়জে! ওর ষ্টনজজর গাষ্টড় আজে। 
  
োহজল এই অপহরজের ঘটনা আমরা োড়া ফকউ জানজব না। োই ফো? 
  
 হযাোঁ। 
  
ফবশ, আপনার কো মজো না হয় ষ্টনষ্টিজিই রইলাম। ধজর ষ্টনলাম আপনার স্বামী টাকা। 
ষ্টদজলন। এখন ফমজয়জক ষ্টনরাপজদ ষ্ট জর আসজে ফদজখও ষ্টক ষ্টেষ্টন বযাপারটা েদি করার 
জনয পুষ্টলশ ডাকজবন না? 
  
আষ্টম আবারও বলষ্টে ষ্টমঃ স্বামী সংক্রাি সব ষ্টকেু সামলাবার দাষ্টয়ে আমার। আপনার 
নয়। 
  
ষ্টঠক আজে। ষ্টমস মযানরুক্স, আগামী শষ্টনবার আপনার এক বান্ধবীর সাজে আপনার 
ষ্টসজনমা ফদখার আজয়াজন করজে হজব। 
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ওজদে ঘাড় নাড়জলা,-োরপর? 
  
োবার আজগ দুপুজর খাবার ফটষ্টবজল বাবাজক কোটা জানাজবন। বান্ধবীর সজি ফদখা করার 
কো োকজব রাে নটার সময়। আপষ্টন ষ্টসজনমা হজলর ধাজর কাজেও োজবন না। বাষ্টড় 
ফেজক ফসাজা ফবষ্টরজয় গাষ্টড় ষ্টনজয় েজল োজবন পাইজরটস ফকষ্টবজন। বাইজর গাষ্টড় ফরজখ 
ঢুজক োজবন ফকষ্টবজন। খাবাজরর অডোর ফদজবন। সাবধান, পষ্টরষ্টেে কারুর সজি ফেন 
ফদখা না হয়। 
  
হজব না। 
  
আসজল পষ্টরষ্টেে ফলাকজন োজে না ফদজখ ফ জল। অপষ্টরষ্টেেরা আপনাজক মজন রাখুক। 
ষ্টমষ্টনট। পাোঁজেজকর ফবষ্টশ োকজবন না। সকজলর ফোখ এষ্টড়জয় উজঠ বসজবন গাষ্টড়জে। 
নেুন ফপাশাক, লাল পরেুলা োকজব ফপেজনর সীজট। েটপট পজর ফনজবন। 
  
আষ্টম েেেজে আপনার গাষ্টড় ষ্টনজয় এজগাজবা। ফকাজনা ষ্টনজেন জায়গায় আপনার গাষ্টড় 
ফরজখ আষ্টম উজঠবসজবাআমার গাষ্টড়জে। ফসাজাষ্টবমানবের। লসএজেলজসর ফহাজটজলও 
আপনার নাজম ঘর ফনওয়া োকজব। ফহাজটজলর মযাজনজারজক বলজবনআপষ্টনঅসু্। 
খাবারটাবার ফেন ফস আপনার ঘজরই ফপৌঁজে ফদবার বযব্া কজর। আমার ফ ান না 
পাওয়া পেেি আপষ্টন ঘর োড়জবন না। 
  
 ষ্টরয়া বজল উঠল–ওজদেজক ফো লস এজেলজসনা পাষ্টঠজয় কাজনেজল পাঠাজলই িাজলা 
হজো। 
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টাকা ফপজে হজল আপনাজদর আমার কোমে কাজ করজে হজব। ওজদেজক ফিজন েুজল 
ষ্টদজয় আষ্টম আর ফদরী করব না। কাোকাষ্টে ফকান বুে ফেজক ষ্টমঃ মযানরুক্সজক ফ ান 
করব। 
  
প্রেজম োর ফসজক্রটারীর ফটষ্টবজল ফ ান করজবন। োরপর স্বামীর সজি ফস ফোগাজোগ 
করজব, আষ্টম ফস সময় োর ঘজরই োকজবা। ফটষ্টলজ ান োজে ষ্টেষ্টন ধজরন, ফসই বযব্া 
করজবা। 
  
োর আজগ ওজদেজক ফসই বান্ধবীজক ষ্টদজয় ইষ্টেমজধয একবার ফ ান করাজে হজব। এটা 
ফোমারই দাষ্টয়ে ওজদে। েুষ্টম োজক বজল রাখজব ফোমাজক ফস েষ্টদ নটার মজধয হজলর 
সামজন ফপৌঁেজে না ফদজখ, োহজল ফেন বাষ্টড়জে ফ ান কজর খবর ফনয়। 
  
োরপর? 
  
 োরপর আর ষ্টক আমার ফ ান ফপৌঁেবার আজগই েুষ্টম উধাও। 
  
ফ াজন োজক বলজবা, রাে দুজটা নাগাদ টাকা ষ্টনজয় ষ্টেষ্টন ফেন ইস্ট বীে ফরাড ধজর 
এজগাজে োজকন। টাকা োকজব অযাটাষ্টেজে। পজের পাজশ এক জায়গায় ষ্টেনবার আজলার 
সজেে ষ্টেষ্টন ফদখজে পাজবন। ফসখাজন অযাটাষ্টেটা ফ জল ষ্টেষ্টন েজল োজবন। ওজদে 
ফকষ্টবজন আমার জনয অজপো করজব। আষ্টম আমার অংশ ষ্টনজয় বাষ্টক টাকা োর হাজে 
েুজল ফদজবা। 
  
ষ্টরয়া সজজাজর বজল উঠল, না ো হজব না। টাকা আপষ্টন আমার হাজে ফদজবন। 
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ওজদে বজল উঠল, ফকন আমাজক ষ্টদজল ফোমার আপষ্টত্ত ফকাোয়? 
  
ফোমাজক আষ্টম ষ্টবশ্বাস কষ্টর না। 
  
 ওজদে ফঠাোঁট ওল্টাজলা।–একবার ফোমার হাজে টাকা পড়জল…। 
  
আষ্টম হাে েুজল োমালাম। দাোঁড়াও, দাোঁড়াও। সমাধান কজর ষ্টদষ্টে। ফোমার বাবাজক ষ্টদজয় 
েুষ্টম একটা ষ্টেষ্টঠ ষ্টলষ্টখজয় রাখজব। টাকা ষ্টদজয় ফেন ষ্টেষ্টন ফসাজা ফলান ফব-ফে েজল োন। 
ফোমার সজি োর ফসখাজনই ফদখা হজব। 
  
ষ্টকন্তু বাবা েষ্টদ ফসখাজন আমাজক না ফদখজে পান োহজল ফসাজা পুষ্টলজশ খবর ষ্টদজে 
পাজরন। 
  
মাো নাড়লাম আষ্টম। ষ্টঠক। েজব োর জনয আজগ ফেজকই প্রস্তুে োকজে হজব। ফলান ফব 
ফে ফোমার গাষ্টড়র ফপেজনর সীজট োকজব আজরকটা ষ্টেষ্টঠ। োজে ফলখা োকজব ষ্টেষ্টন 
ফেন ফসাজা বাষ্টড় ষ্ট জর োন, ফসখাজন ফোমার সজি ফদখা হজব। 
  
হযাোঁ ো-ই িাজলা আপষ্টন দুজজনর হাজে টাকা েুজল ফদজবন। 
  
এবার কাজজর কোয় আসা োক, অপহরজের ষ্টদন ফেজক ঘটনা সব বাবা জানজে 
োইজবন। েুষ্টম আসার পর ষ্টেষ্টন পুষ্টলজশও ফোগাজোগ করজে পাজরন। 
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না পুষ্টলজশ উষ্টন ফোগাজোগ করজবন না। কারে উষ্টন ঘজরর ফকজলোষ্টর বাইজর েড়াক 
োইজবন না। ষ্টরয়া বলল। 
  
 েবু পুষ্টলশজক আমাজদর ষ্টহজসজবর মজধয রাখজেই হজব। ওজদে কাল েুষ্টম আবার 
আসজব। 
  
আমার কাে ফেজক সব েুষ্টম ষ্টশজখ ফনজব। 
  
ষ্টরয়া বজল উঠল অনেেক আপনারা আবার সময় নি করজবন, ষ্টমঃ? 
  
আষ্টম বজল উঠলাম; আমাজক ষ্টদজয় েষ্টদ কাজ করাজে োন, েজব আমার কোমজো 
আপনাজদর েলজে হজব। 
  
আষ্টম ষ্টকন্তু কাল আসব। হাসজে হাসজে ওজদে ফোখ ষ্টটপজলা। 
  
ফবশ, উজঠ দাোঁড়ালাম। ষ্টমজসস মযানরুক্স, ইষ্টেমজধয আপনাজক একটা জরুরী কাজ সারজে 
হজব।শহরেলীর ফকাজনা অখযাে ফদাকাজনর শরোপন্ন হজবন। ওর জনয সাধারে একপ্রে 
ফপাশাক ষ্টকজন ফনজবন। 
  
ষ্টঠক আজে। কালই ষ্টকজন ফ লজবা। 
  
কাল ওজদজের সজি সব পাষ্টঠজয় ফদজবন। 
  
 ষ্টরয়া আর ওজদে েজল ফগল। 
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দরজা বন্ধ কজর আষ্টম আর দাোঁড়ালাম না, োড়াোষ্টড় ফবাোম ষ্টটজপ ফটপ-ফরকডোর বন্ধ 
করলাম। 
  
পরষ্টদন রাে নটার একটু পজরই ওজদে এজলা। সাদামাটা ফ্রক, হাজে ফোট সুটজকশ।-
বাো হাষ্টজর। আজদশ করুন। 
  
এজসা, ফিেজর এজসা। মা কখন আসজব? 
  
েুষ্টম ফো একলা আমাজকই আসজে বজলে। ববঠকখানার আজলা জ্বলার সাজে সাজে ফটপ 
ফরকডোর োলু হল। 
  
ওজদে ফসা ার পাজয়র ওপর পা েুজল বসজলা- ষ্টরয়া ফোমাজক জির পাকজড়জে। 
  
আষ্টম অবাক, পাকজড়জে মাজন? 
  
ঐ ফে ফটষ্টলজ াজন হােবযাগ ফ জল আসার ঘটনাটা। ওটা ফো জানেই। 
  
আষ্টম েখন স্বািাষ্টবক ষ্টেলাম না। োই ফহাক ষ্টরয়ার বযাপাজর সাবধান ফেজক। োহজল 
কাজটা হজে শষ্টনবার, মষ্টিজসর সাজে ষ্টসজনমা োে। 
  
ফোমার বান্ধবী োড়া বনু্ধ আজে। 
  
ঝুষ্টর ঝুষ্টর, ফকন? 
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একজজনরই নাম কজরা। 
  
ফজরা উইষ্টলয়াম। 
  
ফবশ ো এর সাজে ষ্টক ফ াজন কো হয়? হয়। েমৎকার, ফক ফ ান ধজর? 
  
আমাজদর খানসামা। 
  
এসব প্রশ্ন করার কারেটা বষ্টল। শষ্টনবার েুষ্টম ষ্টসজনমা ফদখজে োবার ষ্টকেুেে পর 
ফপৌজন নটা নাগাদ আষ্টম ফ ান করজবা। 
  
বাপজর বাপ এজে ফদষ্টখ অযাডজিঞ্চার। 
  
হযাোঁ, েজব খাোঁষ্টট না ফিজাল। কারে পুষ্টলজশর বযাপারটা একদম িুলজে পারষ্টে না। রাো 
পার হবার সময় ফোমাজক ফকউ মুখ ফেজপ ধজরজে, ফটজন অনয গাষ্টড়জে েুজলজে। গাষ্টড়জে 
একজজনর হাজে ধরা ফোমার মুখ, আজরকজন ষ্টপেল ফঠষ্টকজয় ফরজখজে ফোমার পাোঁজজর। 
ফোমাজক বাদ ষ্টদজয় ফোক সাকুজলয ষ্টেনজন। শুজন মজন হজব ষ্টেনজনই ইটাষ্টলর ফলাক। 
ষ্টক ষ্টক কো হজব োর একটা খসড়া বেষ্টর কজর ফরজখষ্টে। পজড় মুখ্ কজর নাও। 
েোরীষ্টে গাষ্টড় অজনকবার ঝাোঁষ্টক ফদজব। েুষ্টম অনুমাজন বুঝজব বড় রাো োষ্টড়জয় গাষ্টড় 
শহজরর বাইজর োজে। প্রায় দুঘন্টা েলার পর গাষ্টড় দাোঁড়াজব। ফলাহার ফগট খুলজব। কুকুর 
ডাকজব। নুষ্টড় পােজরর রাো ধজর গাষ্টড় এষ্টগজয় োজব। ফেমন বললাম, মজন ফরজখা। এই 
বাষ্টড়জে েুষ্টম োকজব ফমাট ষ্টেনষ্টদন। ফোমাজক একটা বন্ধ ঘজর ফরজখ ফদব। বেী 
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োকাকালীন েুষ্টম কুকুর, গরুর ডাক শুনজে পাজব। কটা মুরগীও জুজড় ষ্টদজে পার। 
সকাল ফেজক রাে অবষ্টধ ওরা ো ফখজে ষ্টদজে, োরও একটা োষ্টলকা বেষ্টর কজরষ্টে। সব 
বযাপারটা ষ্টনখুোঁে হজব। 
  
েুষ্টম এমনিাজব বলে ফেন সষ্টেয আষ্টম গুণ্ডাদজলর খপ্পজর পজড়ষ্টে। 
  
হযাোঁ, অষ্টিনয় করজে হজব। এবার বাবাজক দুখানা ষ্টেষ্টঠ ষ্টলজখ ফ লল। হযাোঁ, োবার আজগ 
সজি আনা ফপাশাক এবং পরেুলাটা একবার পজর ফদষ্টখজয় োও ফো। 
  
ষ্টমষ্টনট দজশক পজর নেুন ফপাশাজক ওজদে এল। ষ্টপজঠর ফেনটা লাষ্টগজয় দাও ফো বজল 
ফপেন ষ্ট রজলা। 
  
আষ্টম কাোঁপা হাজে প্রােপজে ষ্টনজজজক সংেে ফরজখ ফেন টানলাম। ষ্টনজমজে ঘুজর ফস আমার 
গলা জষ্টড়জয় ধরজলা। আষ্টম এক ঝটকায় োজক সষ্টরজয় ষ্টদলাম। আষ্টম বললাম- এগুজলা 
ষ্টকন্তু অকাজ। 
  
কাজজর সজি িাজলা োকার ফকান সম্পকে ফনই। 
  
ওজদে ফশাবার ঘজর ফগল কাপড় পালটাজে। হযাষ্টর… ফেনটা খুলজে পাষ্টরে না ওজদে 
ডাকল, হযাষ্টর… 
  
নাঃ, এ ডাকজক অগ্রাহয করজে পারব না। ফকাজনা পুরুেই পারজব না। 
  
ফকষ্টবজনর দরজা ফিের ফেজক লাগালাম। এষ্টগজয় ফগলাম ফশাবার ঘজর। 
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গযাজরজজ গাষ্টড় রাখজে ষ্টগজয় ফরষ্টনজকর বুইকখাষ্টন ফদজখ অবাক হজয় ফগলাম। ফজল ফেজক 
োড়া পাবার পর এই এল। এে রাজে ষ্টকজসর দরকার। ষ্টননার কো মজন হজে ষ্টনজজজক 
ফোট লাগল। ষ্টননার মে স্ত্রী োকজে ওজদজেরকামনায় ষ্টনজজজক সমপেে করা উষ্টেে 
হয়ষ্টন। লজ্জায় মজর ফগলাম। 
  
ঢাকা বারাোয় ওরা দুজজন বজস গল্প করজে। 
  
দরজার পাজশ দাোঁষ্টড়জয় ডাকলাম, ষ্টননা। ষ্টননা েুজট এজস আমার গলা জষ্টড়জয় ধজর েুমু 
ফখল। আষ্টম অমানুে, অপদােে। 
  
ষ্টননার সজি ষ্টবশ্বাসঘােকো কজরষ্টে। ফরষ্টনকজক ষ্টজজ্ঞাসা করলাম, ষ্টক বযাপার? 
  
এক মাস ষ্টেলাম না, ওয়াষ্টশংটন ষ্টগজয়ষ্টেলাম। আজই ষ্ট রলাম। শুনলাম েুষ্টম নাষ্টক 
োকষ্টর ফপজয়জে। 
  
বলার মে ষ্টকেু না। 
  
বড় কেোর সজি কো বজল আষ্টম ফোমার জনয একটা বযব্া করজে পাষ্টর। 
  
না বনু্ধ, পুষ্টলজশর দয়া গে ষ্টেনবের ধজর ফপজয় বুজঝষ্টে, আর দয়া োই না। 
  
ষ্টকন্তু ফস পুষ্টলস আর ফনই। 
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আমাজক একটু িাবজে দাও। 
  
 ষ্টননা বজল উঠল, িাবনার ষ্টক োকজে পাজর হযাষ্টর? 
  
না, একটু ফিজব ফদষ্টখ। 
  
ফবশ? ফরষ্টনক বলল, ফিজবই খবর ষ্টদও। 
  
েষ্টল োহজল, গুডনাইট বজল েজল ফগল ফরষ্টনক। 
  
ষ্টননা আমার গলা জষ্টড়জয় বলল, োকষ্টরটা েুষ্টম নাও, সব ষ্টদক ফেজক ষ্টেিা কজর ফদজখা। 
  
ষ্টননা আমার ঘুম পাজে। আর দাোঁড়ালাম না, ফপাশাক পাজল্ট ষ্টবোনায় গা এষ্টলজয় ষ্টদলাম। 
  
ষ্টননা ফপাশাক পাজল্ট ষ্টবোনায় আমার পাজশ শুজয় পড়জলা। একটা হাে রাখজলা আমার 
বুজক। 
  
আষ্টম ষ্টননার পষ্টবত্র হাে শরীর ফেজক সষ্টরজয় ষ্টদলাম। আলজগাজে পাশ ষ্ট রলাম। পরষ্টদন 
বৃহেষ্টেবার ষ্টননা ফগল গাষ্টড় ষ্টনজয়। সারাষ্টদন ষ্টকেু করার ফনই। ওজদজের কো মজন 
হল। কালজকর অপরাধ ফবাধটা আর ফনই। ওজদেজক আমার োই। আষ্টম জাষ্টন আষ্টম 
অজনক নীজে ফনজম ফগষ্টে। ফরষ্টনজকর ফদওয়া সুজখর োকষ্টর ফেজক ফনাংরা পষ্টেল জীবজনর 
ষ্টদজক এষ্টগজয় ফগলাম। পাপ আমাজক টানজে। সজন্ধযর সময় ফকষ্টবজন ফগলাম। সমুজদ্র স্নান 
কজর, সাোঁোর ফকজট সময় ফেন কাটজে না, কখন ওজদে আসজব। 
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পরষ্টদন ষ্টননা আবার কোটা েুলল। আষ্টম িাবষ্টে, বজল কষ্ট র কাজপ েুমুক ষ্টদলাম। 
  
ষ্টননা পাওনাদারজদর ষ্টবলগুজলা েুজল ধরজলা। আষ্টম মুদীআর ইজলকষ্টিজকর টাকা ষ্টদজয় 
ষ্টদলাম। 
  
বাষ্টড় ফেজক ফবষ্টরজয় ফগলাম। আবার ফকষ্টবজন ফগলাম। ওজদেজক পাবার জনয বযাকুল হজয় 
উঠলাম আজগ ফকন ওজদে আজস না। অবজশজে ফস এজলা। ফদৌজড় জষ্টড়জয় ধরলাম। ষ্টকন্তু 
ফস এক ঝটকায় আমাজক সষ্টরজয় ষ্টদজলা। 
  
ফমজয় ফদখজলই অমন েুকেুক ফকজরা না। 
  
রাজগ দপকজর জ্বজল উঠলাম।ইজে হল গলা ষ্টটজপ ফশে কজর ষ্টদই। ষ্টসগাজরজটর ফধাোঁয়া 
উষ্টড়জয় ওজদে বলল, খুব ফো প্রেম ষ্টদন ফেজ ফদখাষ্টেজল? ফকাোয় ফগল ফসই ফেজ। 
আসজল ফোমরা এক একটা…।বল ষ্টক জরুরী কো।আষ্টমকাগজগুজলা ফমজল ধরলাম। 
প্রজশ্নর পরপর জবাবদাও। 
  
ওজদে ফহজস বলল, পরীোটা ফক ফদজব হযাষ্টর, েুষ্টম না, আষ্টম? 
  
েুপ কজরা…ফোমার সো মোমে শুনজে আষ্টসষ্টন। 
  
এজকর পর এক উত্তর ষ্টদজে লাগল ওজদে ষ্টনিুেলিাজব। 
  
আষ্টম েমৎকৃে। ষ্টঠক আজে আগামী শষ্টনবার কাজজ নামষ্টে। 
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ওজদে বুজকর কাজে ঘন হজয় দাোঁড়াজলা। 
  
রাগ পড়জলা? 
  
মুহূজেে আমার ডান হাে আেজড় পড়জলা ওর মসৃে গাজল। 
  
ওজদে গাজল হাে ঘেজলা- েুষ্টম, আমায় মারজল হযাষ্টর? 
  
 ফবষ্টরজয় োও, দূর হও। 
  
 ওজদে পাজয় পাজয় দরজার ষ্টদজক এজগাললা, ষ্টনঃশজব্দ ফবষ্টরজয় ফগজলা ঘর ফেজড়। 
  
েবুও আমাজক হাষ্টরজয় ষ্টদজলা ওজদে। ঘুম িােজে সকাল সাজড় সােটা হজয় ফগল। আজ 
শষ্টনবার। 
  
ষ্টননাজক বললাম, আমার আজ ষ্ট রজে ফদরী হজব। 
  
জজনর সজি ফদখা করজব না? 
  
না, ফসামবার োজবা। 
  
োকষ্টরটা েুষ্টম ফনজব হযাষ্টর? 
  
 ফদষ্টখ ফকমন মাইজন-পত্তর ফদয়? 
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 উজঠ ষ্টননাজক জষ্টড়জয় ধরলাম। ষ্টনজজজক িাষ্টর পষ্টবত্র মজন হল। 
  
ফবলা দশটা নাগাদ ফকষ্টবজন ফগলাম। ফক ফেন দরজায় কড়া নাড়জলা। 
  
 খুজল ফদখলাম ষ্টবল ফহাজল্ডন। 
  
ফকষ্টবনটা ষ্টক সামজনর সপ্তাজহও রাখজবন? 
  
হযাোঁ। 
  
এ সপ্তাজহর িাড়া েষ্টদ আজ ষ্টদজেন। 
  
কাল ফদব, মাষ্টনবযাগষ্টটই আনজে িুজল ফগষ্টে। 
  
 ষ্টঠক আজে, ষ্টমঃ। 
  
ষ্টরয়ার ফ ান এল। আজই োহজল কাজজ নামজেন? 
  
ফসরকমই ফো ইজে। 
  
কাল ফবলা এগাজরাটায় আষ্টম আবার ফ ান করজবা। 
  
টাকাকষ্টড়ও ষ্টকেু ষ্টনজে হজব। এখাজন েজল আসুন। 
  
আসজবা। 
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 বৃষ্টি পড়জে। আটটা নাগাদ বৃষ্টি ধরল। ফপৌজন নটা নাগাদ ডায়াল ফঘারালাম। ষ্টরং হবার 
সজি সজি ওপাজশর সাড়া ষ্টমলজলা 
  
কাজক োই? 
  
ওজদে, বলুন ফজরী উইষ্টলয়াস ফ ান করজে। 
  
একটু ধরুন। 
  
ওজদে ষ্টরষ্টসিার েুলল। 
  
 বজলা 
  
 আজশ পাজশ ফকউ আজে নাষ্টক? 
  
না। কাল েুষ্টম আমাজক মারজল ফকন? 
  
ওসব বাদ দাও। ষ্টক ষ্টক করজে হজব, মজন আজে ফো! 
  
আজে! 
  
োহজল ফবষ্টরজয় পজড়া। ফ ানটা রাখলাম। ফকষ্টবজন জমজমাট ষ্টিড়। ষ্টকন্তু ওজদে এখন 
আসজে না ফকন? 
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নটা ফবজজ পোঁষ্টেশ। হঠাৎ ফলাহার  টক ফপষ্টরজয় ঢুকজলা ওজদজের দুধ সাদা রজের ফোি 
গাষ্টড়খাষ্টন। 
  
পরজে লাল ফপাশাক, মুখ গম্ভীর। আষ্টম হাে নাড়লাম। ফসও হাে নাড়াজলা। আষ্টম োর 
গাষ্টড়র ষ্টদজক পা বাড়ালাম। 
  
জানলার কাোঁে নাষ্টমজয় ফরজখ ফগজে ওজদে। সজি আনা সুটজকশটা পজড় আজে সীজটর 
ওপর। হাজে এখন অজঢল সময়। লস এজেলজসর ফিন োড়ল সাজড় দশটায়। ওজদজের 
নামটা পাল্টাজনা হজয়জে হারকুট। 
  
দরজা ফঠজল ফবষ্টরজয় এজলা ওজদে। ফদষ্টখ একষ্টট ফলাক ওজদজের সজি সজি 
আসজে।ওজদেজক ষ্টবরি করা শুরু কজরজে।ওজদে োজক ো, িাগ সমাজন বলজে, ষ্টকন্তু 
ফসও নাজোড়বাো। ওজদেজক ফদজখ ফস ষ্টঠক োকজে পারজে না। হঠাৎ জষ্টড়জয় ধজর পর 
পর েুমু ফখজলা। আষ্টম এবার ফেজপ ফগলাম। েষ্টকজে েুজট ষ্টগজয় রড ষ্টদজয় োর মাোয় 
বাষ্টড় ষ্টদলাম। ফস মাষ্টটজে পজড় ফগল। 
  
ওজদেজক োড়া লাগালাম। নাও, আর ফদষ্টর ফকাজরা না। ওজদে বলল, ফলাকটা … 
  
 েুষ্টম আর দাোঁষ্টড়জয় ফেজকা না। ো বললাম ফকাজরা। 
  
ফপাশাকটা পাজল্ট নাও। গাষ্টড় স্টাটে করলাম। খাষ্টনকটা োবার পর আর একটা গাষ্টড়র 
সাজে। ধাক্কা লাগল। আজ ষ্টক কুেজেই ফে ফিার হল। গাষ্টড়র েষ্টে ষ্টনজয় িাষ্টব না। 
এবার আর ষ্টনোর ফনই। এষ্টদজক বৃষ্টি শুরু হজয় ফগল। 
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মা  করজবন সযর েমজক ফোখ ফ রালাম। ফবজটখাজটা ফেহারার মানুে, অন্ধকাজর ষ্টঠক 
বুঝজে পাষ্টরষ্টন…। 
  
ষ্টক বুঝজে পাজরাষ্টন হাবাটে? িুলটা কার? এক মষ্টহলার গলার স্বর। 
  
আসজল মাজন… 
  
শুনব মাজন টাজন বাদ দাও। 
  
 ফবশ মাো ফনায়ালাম আষ্টম। এবার দয়া কজর গাষ্টড়টা একটু এষ্টগজয় ষ্টনন। 
  
না, খবরদার। আষ্টম পুষ্টলশ ডাকষ্টে ো করার ওরা এজস করজব। 
  
ঘাজম সমে শরীর ষ্টিজজ ফগল। 
  
মন ষ্ট্র করজে ফদষ্টর হল না। শরীজরর সমে শষ্টি প্রজয়াগ কজর অযাকষ্টসলাজরটজর োপ 
ষ্টদলাম। ঝনঝন শজব্দ ষ্টেটজক পড়জলা ও-গাষ্টড়র িাো মাগাডে। 
  
মষ্টহলার গলা ফপলাম- নম্বরটা…হাবাটে নম্বর। 
  
ওজদেজক ফেখাজন পযাকাডে ষ্টনজয় অজপো করজে বজল এজসষ্টে, বড় রাোয় ওটার ঘুর-
পেটা ধজর উধ্বশ্বাজস ফসষ্টদজক েুটলাম। 
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ফটষ্টলজ াজনর শজব্দ ঘুম িােল। 
  
ষ্টননা ফ ান ধজরজে। 
  
ফলান-ফব ফেজক ষ্টবমান ঘাোঁষ্টট প্রায় সারা পে ওজদে প্রজশ্ন প্রজশ্ন জজেষ্টরে কজরজে। োজক 
অযাকষ্টসজডজন্টর কো ইজে কজরই বষ্টলষ্টন। োক পাজশর ফ ান বুে ফেজক মযানরুজক্সর 
বাষ্টড়জে ফ ান করলাম। 
  
ওপাজশ ফ ান েুজল বলল- কাজক োই? 
  
 ষ্টমঃ মযানরুক্সজক একবার ফডজক ষ্টদন। 
  
আপনার নাম? 
  
নাম ফজজন কাজ ফনই। 
  
একটু ধরুন…। 
  
খাষ্টনকেে বাজদ মযানরুজল্পর ষ্টনিাোঁজ িারী িরাট গলার স্বজর বলুন। 
  
ো ষ্টমজেয বজলষ্টন ষ্টরয়া। স্বামীর ওপর আষ্টধপেয অস্বীকােে নয়। 
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শুনুন…আপনার ফমজয় ওজদে এখন আমাজদর হাজে। ফমজয়র জীবন ফপজে েষ্টদ 
োনোহজলপে, লাখ ডলার ফোগাড় করুন। ফদষ্টর করজবন না। োলাষ্টক কজর পুষ্টলশ-টুষ্টলশ 
ডাকজবন না। বুঝজলন? 
  
বুজঝষ্টে…ষ্টকন্তু কখন ষ্টকিাজব ষ্টদজে হজব টাকা, েষ্টদ জানজে পারোম…। 
  
বলজবা, ফসামবার, টাকা ফোগাড় করজে আপনার কেষ্টদন লাগজব? 
  
কাল সকাজলই ফপজয় োব টাকা। 
  
 ফবশ, ফসামবার আষ্টম জানাজবা। পুষ্টলজশ খবর ষ্টদজল ফমজয়জক আর জযাি পাজবন না। 
  
বাষ্টড় ষ্ট জর এলাম। ষ্টননা দরজার পদো সষ্টরজয় উোঁষ্টক ফমজর বলল– হযাষ্টর, জজনর ফ ান, 
ফোজক ডাকজে। 
  
আর দাোঁড়ালাম না, েুজট ষ্টরষ্টসিার েুললাম। 
  
 দারুে খবর হযাষ্টর, েজশা ডলার মাইজনর োকষ্টরটা ফোমার হজয় ফগজে। এখুষ্টন েজল 
এজসা। 
  
 এখুষ্টন? আজ ফো ফরাববার। 
  
 কাজজর আবার ফরাধ, ফসাম। বড়কেো এেুষ্টন আসজবন। একটা জরুরী, আজলােনা। 
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জরুরী, ষ্টক বযাপার? 
  
আজর ফ ষ্টলক্স মযানরুজক্সর ফমজয় গুণ্ডাদজলর হাজে পজড়জে–এটা ষ্টক কম জরুরীখবর 
হযাষ্টর? সুেরাং, ফহ বনু্ধ ষ্টবলম্ব কজরা না। 
  
আমার গলা শুষ্টকজয় ফগজে। শি মুজঠায় ষ্টরষ্টসিার ফেজপ ধজর আষ্টম ফোেলাজে লাগলাম। 
  
না হযাষ্টর, ফোমার ফকাজনা ওজর আপষ্টত্ত আষ্টম শুনষ্টেনা। এ সুজোগ েুষ্টম পাজয় ফঠজলানা, 
ষ্টিজ। 
  
ষ্ট সষ্ট স কজর বললাম, োষ্টে জন, এেুষ্টন োষ্টে। 
  
ফরষ্টনক বলল– োড়াোষ্টড় এজসা, ফদষ্টর ফকাজরা না। 
  
ষ্টননা ষ্টজজজ্ঞস করজলা, ষ্টক? এজো জরুরী েলব ষ্টকজসর? 
  
ষ্টক জাষ্টন ফকন? োকষ্টরটা ফশজে ষ্টনষ্টে। মাস ফগজল েজশা ডলার… এ সুজোগ পাজয় ফঠলা 
ষ্টঠক না। 
  
ষ্টননা আমাজক জষ্টড়জয় ধজর আদর করল। েুষ্টম রাষ্টজ হজয়জে ফদজখ খুব িাল লাগজে 
আমার। 
  
োই েটপট, বেষ্টর হজয় ষ্টনই। 
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ফরষ্টনজকর অষ্ট জস ঢুকলাম। 
  
ফরষ্টনক হাসল। োক সুবুষ্টে হল োহজল। 
  
মযানরুজক্সর ফমজয় ষ্টক হজয়জে োর? 
  
ফরষ্টনক বলল েলল, সযাজরর কাজে জানজে পারজব। 
  
দরজা ফঠজল আমরা ষ্টমেিাজজর কামরায় ঢুকলাম। 
  
শি সমেে ফেহারা, েুল ধপধজপ সাদা, হাজের আেুজল ধরা জ্বলি ষ্টসগাজরট। 
  
ষ্টমজিাজ পাজয়র শজব্দ োকাজলন। 
  
পষ্টরেয় কষ্টরজয় ষ্টদল জন। 
  
ফরষ্টনক শুরু করজলা। সকাজল মযানরুক্স োজক ফ াজন বজলজেন আজই োর পাোঁে লাখ 
ডলার দরকার। গুণ্ডার দল োজক শাষ্টসজয়জে এ বযাপাজর পুষ্টলজশর শরোপন্ন হজল 
ফমজয়জক ষ্টেষ্টন জযাি পাজবন না। 
  
এসব ফো সবই ফোমার অনুমান জন। মযানরুক্স ফো আর বজলষ্টন। ফকান প্রমাে ষ্টক েুষ্টম 
ফপজয়জো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 জাস্ট অ্যানাদার সাকার । জজমস জেডলি জেজ  

47 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

বাঃ েজব আর বলষ্টে ষ্টক? এই শহজর বাস করজে এজস মযানরুক্স একজন ষ্টবশ্বে 
ফদহরেীর জনয আমাজদর দপ্তজর আজবদন কজরন। ও ষ্টরজল ফক পাঠালাম। আষ্টম ফ ান 
কজর আজ সকাজল জানলাম–মযানরুজক্সর ফমজয় কাল ষ্টসজনমায় োজব বজল রাে ফপৌজন 
নটা নাগাদ ফসই ফে বাষ্টড় ফেজক ফবষ্টরজয়জে োর পর আর ষ্ট জর আজসষ্টন। 
  
ষ্টসজনমায় ষ্টগজয়ষ্টেল ষ্টক? 
  
না, ফে বনু্ধর সজি োবার কো, ফস ফ াজন কজর জানায় ওজদে োয় ষ্টন। 
  
মযানরুক্স জাষ্টনজয়জে আমাজদর? 
  
না, মযানরুক্স টাকা ষ্টনজে এজলই খবর ফনব। ঘটনার মূজল ফোমাজক ঢুকজে হজব। 
আমাজদর ের  ফেজক সব রকম সাহােযই েুষ্টম পাজব। নীরজব মাো নাড়লাম আষ্টম। 
  
ফরষ্টনকজক ষ্টমজডাজ বলল ফমজয়ষ্টট ফে গাষ্টড় ষ্টনজয় বাষ্টড় ফেজক ফবষ্টরজয়ষ্টেল োর ফকাজনা 
হষ্টদশ ফপজল? 
  
ও ষ্টরজল বলল, ফমজয়র সাজে োর গাষ্টড়খানাও উধাও। 
  
গাষ্টড় বার করজে ফবষ্টশ অসুষ্টবজধ হজব না। ফগাজয়ো ষ্টবিাজগ ইষ্টেমজধয েুষ্টম ঘটনাটা 
জাষ্টনজয় ফরখ। 
  
রাখজবা। 
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ফোমার করেীয় ষ্টকেু ফনই এখন, দুঘণ্টা পর পর ফরষ্টনকজক ফ ান কজর ফজজন ষ্টনও। 
আষ্টম বললাম, মযানরুজল্পর ওপর েষ্টদ নজর রাষ্টখ ফস ফকাোয় টাকা ষ্টদজে োজব। 
  
না ো করজে ফগজল ষ্টবপদ আজে। 
  
েষ্টল জন, েষ্টল সযর বজল েজল এলাম রাোয়। 
  
ফবলা এগাজরাটায় ষ্টরয়া আসজব ফকষ্টবজন। ওজদেজক ফ ান করলাম। ওষ্টদক ফেজক 
ওজদজের সাড়া ষ্টমলজলা, হযাজলা? 
  
হযাষ্টর বলষ্টে। এষ্টদজক মে ঝাজমলা হজয় আজে। এখষ্টন ষ্টকেু বলষ্টে না। পজর বলষ্টে। েুষ্টম 
িালিাজবই ষ্ট জর এজসা। 
  
ফসই মাোলটা ষ্টক মারা ফগজে? 
  
না, ফস িাজলাই আজে। আসজল পুষ্টলশরা নাক গষ্টলজয়জে। 
  
োহজল ষ্টক হজব? 
  
ফদখা োক। 
  
ষ্টকন্তু …আমার ফে ের সইজে না। 
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ফ াজন এসব বলা োয় না। োড়ষ্টে। নানারকম ষ্টেিায় ডুজব ফগলাম। এমন সময় ষ্টরয়া 
ঢুকল। 
  
মযানরুক্স বযাজে টাকা আনজে ফগজে, আষ্টম ওজদজের জনয গীজোয় প্রােেনা করার েুজো 
কজর ফবষ্টরজয় এলাম। 
  
ফসা ায় ষ্টরয়া পাজয়র ওপর পা েুজল বলল টাকাটা কজব ষ্টনজেন? 
  
 টাকা। আজদৌ পাজবা ষ্টকনা ফদষ্টখ। 
  
োর মাজন? 
  
আপনার স্বামীর বযাজের মযাজনজার এবং আপনাজদর ষ্টবশ্বে ফসা ারষ্টট পুষ্টলজশর কাজে 
ইষ্টেমজধয সব  াোঁস কজর ষ্টদজয়জে। 
  
ষ্টমজেয, সব ষ্টমজেয আপষ্টন বাষ্টনজয় বাষ্টনজয় বলজেন, ধাপ্পাবাজ আপষ্টন। 
  
আপনাজক গল্প ফশানাবার মে প্রবৃষ্টত্ত আমার ফনই। আমার কো ষ্টবশ্বাস না হয়, ফখাোঁজ 
ষ্টনন। 
  
আপষ্টন জানজলন ষ্টক কজর? 
  
আমার নেুন োকষ্টরর কো ফেজক শুরু কজর–সবই োজক বললাম। 
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পুষ্টলশ ষ্টনঃসজেহ ফে ওজদে গুণ্ডাজদর হাজে পজড়জে। 
  
 হোশ হজয় ষ্টরয়া কাোঁপজে কাোঁপজে ফেয়াজর বজস পড়জলা। ষ্টক হজব োহজল, টাকা আমার 
োই-ই। 
  
আষ্টম ষ্টকন্তু েখনই জানোম, পুষ্টলজশর ফোজখ আমরা ধুজলা ষ্টদজে পারব না। দাোঁড়ান সাজড় 
এগাজরাটায় ফরষ্টনকজক ফ ান কজর পুষ্টলস কেদূর ষ্টক করজলা, ফজজন ষ্টনই। 
  
ফরষ্টনকই ফ ান ধরল। 
  
 কেদূর এজগাজল জন? 
  
গাষ্টড়র ফখাোঁজ েলজে। মযানরুক্স টাকা ষ্টনজয় ফগজেন। ষ্টেনজট নাগাদ ফ ান ফকাজরা। 
  
করজবা। 
  
 ষ্টরয়াজক বললাম, গাষ্টড়টা এখজনা ওরা খুোঁজজ পায়ষ্টন। আপনার বাষ্টড়জে ষ্টেষ্টঠর বাক্স আজে 
ফো? 
  
আজে। 
  
 ঢুকবার সময় এই খামখানা বাজক্স ফ জল োজবন। সাবধান দোনা পজর ফনজবন। 
  
োহজল সষ্টেয সষ্টেয কাজটা আপষ্টন করজেন? 
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করজবা না ফকন। ওজদে কাল েজল আসজব। ফকষ্টবজন ফপৌঁজে এখাজন অজপো করজব ফস। 
আপষ্টনও এজস োজবন, িাগ কজর ফনজবন টাকাটা। 
  
ষ্টরয়া ঘাড় নাড়জলা- ফবশ, োহজল ঐ কোই রইজলা। 
  
হযাোঁ, ওষ্টরলজক ফোজখ ফোজখ রাখবার ফেিা করজবন। ও পুষ্টলজশর ের। 
  
 ষ্টরয়া একদৃজি আমাজক ফদখল। বারাো ফেজক নামার সময় ফস এক েমক আবার 
ফদখজলা। োরপর হনহন কজর েজল ফগল। 
  
মজনর মজধয ফকাোয় ফেন সজেজহর একটা কাটা খেখে কজর উঠল। 
  
 বৃষ্টিটা ধরজে ষ্টবল ফহাজিজনর অষ্ট জস টাকাটা ষ্টদজে ফগলাম। 
  
কাজ ফকমন এজগাজে? 
  
এজগাজে কাল রাজেই ফশে হজয় োজব। 
  
ষ্টবজলর অষ্ট স ফেজক ফবষ্টরজয় ফসাজা ঢুকলাম ফোি ফরজোরাোঁয়। খাওয়া ফসজর ফকষ্টবজন 
ষ্ট রলাম ফসায়া দুজটা। 
  
বাষ্টড়জে ফ ান করলাম। 
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ষ্টননা ফ ান ধরজলা–োকষ্টরটা হজয়জে হযাষ্টর? 
  
 হজয়জে। 
  
 েুষ্টম বাষ্টড় ষ্ট রে কখন? 
  
 ষ্টঠক ফনই, জন ো কাজ ষ্টদজয়জে, কালঘাম েুজট োজে। 
  
ষ্টননা ফহজস উঠল। 
  
ফরষ্টনকজক ফ ান করলাম। ও েুষ্টম আমায় বাোঁোজল হযাষ্টর। ফসাজা ফলান ফব-ফে েজল োও, 
এেুষ্টন রওনা হজে হজব। গাষ্টড় পাওয়া ফগজে। 
  
আষ্টম ষ্টনবোক, দাোঁষ্টড়জয় রইলাম ষ্টনবোক ্ানুর মজো। 
  
 সাদা গাষ্টড়খাষ্টন ষ্টঘজর ষ্টেনজন পুষ্টলশ ফগাজয়ো। ফরষ্টনক দাোঁষ্টড়জয় আজে একপাজশ। 
  
গাষ্টড়টা ষ্টমস মযানরুজক্সরই ফো? আলবৎ, সব ষ্টমজল োজে। হাজের োপ ষ্টনজে ফলাকজন 
আসজব। েজলা, মযানরুজক্সর সাজে ফদখা কজর আষ্টস। ফোমার গাষ্টড়জেই েজলা। দশ 
ষ্টমষ্টনট পজর মযানরুজক্সর বাষ্টড়র  টজক গাষ্টড় োমালাম। বাষ্টড় ফো নয় ফেন এক দুগে। 
  
ষ্টমস মযানরুক্স বাষ্টড়জে আজেন? ফরষ্টনক বলল। 
  
 না ফবষ্টরজয়জেন। 
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 কখন ষ্ট রজবন? 
  
জাষ্টন না। 
  
একবার ষ্টমঃ মযানরুজক্সর সজি ফদখা করজে পাষ্টর? 
  
না, উষ্টন অযাপজয়ন্টজমন্ট োড়া কারুর সাজে ফদখা কজরন না। 
  
 বজলা পুষ্টলশ ফহডজকায়াটোসে ফেজক ফল জটনযান্ট ফরষ্টনক এজসজে। 
  
একষ্টমষ্টনট সযর খবর ষ্টদষ্টে। 
  
–আসুন সযর, ফসাজা এই পে ধজর েজল োন। 
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২. সদর দরজায় খানসামা 
সদর দরজায় খানসামা দাোঁষ্টড়জয়। ফবজের একষ্টট ফেয়াজর সমুজদ্রর ষ্টদজক মুখ কজর বজস 
আজে ষ্টরয়া। োর মুজখামুষ্টখ বজস আজেন এক বৃে। অনুমাজন বুঝলাম ইষ্টনই ষ্টমঃ 
মযানরুক্স। 
  
ষ্টমঃ মযানরুক্স? 
  
আষ্টমই। 
  
ষ্টমস মযানরুজক্সর ফখাোঁজজ আমাজদর আসজে হল। 
  
হঠাৎ োর ফখাোঁজজ আপনাজদর ষ্টক দরকার পড়জলা। 
  
দরকার আজে ষ্টমঃ মযানরুক্স। কাল ফশেরাজে এক বৃে গাষ্টড়র ধাক্কায় িীেেিাজব জখম 
হজয়ষ্টেল। একটু আজগ ফলান ফব-ফে পুষ্টলশ ষ্টমস মযানরুজক্সর গাষ্টড় পষ্টরেযি অব্ায় 
ফদখজে পায়। গাষ্টড়র বাোঁ ষ্টদজকর দরজাটা িাো। 
  
মাো নাড়জলন। না আমার ফমজয় েষ্টদ কাউজক ধাক্কা মারজো, ফস পাষ্টলজয় ফেে না, 
োোড়া ও পাষ্টলজয় োয়ষ্টন। হয়জো ফকান বনু্ধজদর সজি ফবড়াজে ফগজে। আজকালকার 
ফেজলজমজয় বাবা মাজক জাষ্টনজয় ষ্টকেু কজরনা। 
  
কজব ষ্ট রজবন ষ্টেষ্টন? প্রশ্ন করজলা ফরষ্টন। 
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জাষ্টননা, শুনুন কারুর বযষ্টিগে বযাপার ষ্টনজয় মাো ঘামাজনা আষ্টম পেে কষ্টরনা। ফমজয় 
ষ্ট রজল আষ্টম বরং আপনাজদর খবর ফদব। 
  
গাষ্টড় বারাোর ষ্টদজক হাোঁটজে হাোঁটজে গজগজ করজে লাগল–আমাজদর কোটা ফমাজট 
গ্রাজহযর মজধয আনজলা না। ফেজপ ফগল। 
  
ফেজপ োওয়ার বযাপারটা নাও ষ্টঠক হজে পাজর। হয়জো ফমজয় গুণ্ডাজদর হাজে পজড়ষ্টন। 
  
 ষ্টমস মযানরুক্স ফে ষ্টবপজদ পজড়জেন, এ বযাপাজর সজেহ ফনই আমার। 
  
ষ্টমজিাজ-এর ফহডজকায়াটোজরর কামরায় আবার ববঠক বসল। না, এখন আমাজদর করেীয় 
ষ্টকেুই ফনই। ষ্টকেু করজে ষ্টগজয় ফমজয়টার ষ্টকেু হজল ষ্টমঃ মযানরুক্স কাউজক ফেজড় কো 
বলজবন না। আজলােনা ফশে হজলা। বাষ্টড়র পে ধরলাম। ঢাকা বারাোয় ষ্টননা বজস 
 ুলদাষ্টনজে রে করষ্টেল। হাজের কাজ ফ জল েুজট এজস আমার গলা জষ্টড়জয় ধরজলা। 
  
গাল ষ্টটজপ ষ্টননাজক আদর করলাম। ফরষ্টনজকর সজি মযানরুজক্সর বযাপারটা সবটাই 
ষ্টননাজক বললাম ষ্টনজজর অংশটুকু োড়া। 
  
রাজের খাবার ফখজয় আবার ফবজরালাম। ফ ান বুে ফেজক ওজদেজক ফ ান করলাম। হযাষ্টর 
বলষ্টে, ফশাজনা কাল রাে এগাজরাটার ফিজন েুষ্টম রওনা হে। আষ্টম োকজবা, ফকষ্টবজন 
োজবা। েুষ্টম োকজব, আষ্টম োকব না। 
  
েুষ্টম বলজে, সব ষ্টঠক ষ্টঠক হজব। 
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 আলবৎ। 
  
ফহডজকায়াটোজসে ফ ান করলাম। ফরষ্টনক ফনই, বাষ্টড় ফগজে। োর মাজন ফকাজনা খবর ফনই। 
  
পরষ্টদন সকাল নটার পর ফগলাম অষ্ট জস। শুরু হল আবার কমেজীবন। 
  
এগাজরাটার সময় ফরষ্টনক এল–ষ্টক, কাজকমে ফকমন লাগজে? 
  
 িাজলা। নেুন খবর আজে নাষ্টক? 
  
না, ফলান ফব-ফে পুষ্টলশ ফমাোজয়ন আজে। 
  
মযানরুক্স েষ্টদ সষ্টেয সষ্টেয অজোগুজলা টাকা গুণ্ডার হাজে েুজল ফদন, আমরা ফো ষ্টকেু 
জানজেও পারজবা না। 
  
োর টাকা ষ্টেষ্টন ফদজবন, িয় ওোঁর ফমজয়জক ষ্টনজয়। হয়জো টাকার ষ্টবষ্টনমজয় ষ্টেষ্টন োর 
ফমজয়জক জীষ্টবে ষ্ট জর পাজবন না। 
  
ফরষ্টনক েজল ফেজে একষ্টট ষ্টসগাজরট ধরালাম।, কাল সকাজলই আসজে পঞ্চাশ হাজার 
ডলার। 
  
 াইলপত্র ফরজখ ফবজরাজবা, এমন সময় ফরষ্টনক ঢুকজলা। োর মুজখ-ফোজখ োপা উজত্তজনা। 
ষ্টকেু ঘজটজে বুঝলাম। 
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বুঝজল হযাষ্টর এজকই বজল কপাল। 
  
পাইজরট স ফকষ্টবজনর কাোকাষ্টে পাহারাদার কনজস্টবল এক ষ্টরজপাটে ষ্টদজয়জে একষ্টট 
ফলাকজক নাষ্টক ফকষ্টবনর উজল্টাষ্টদজকর গাষ্টড় রাখার জায়গায় অজ্ঞান অব্ায় পাওয়া 
ফগজে। 
  
গলা শুষ্টকজয় কাঠ। োরপর? 
  
োরপর আর ষ্টক? ফলাকটাজক নাষ্টক একষ্টট ফমজয়র ফপেন ফপেন ফবজরাজে ফদজখজে। 
ফমজয়ষ্টট আর ফকউ নয়, স্বয়ং ওজদে মযানরুক্স। 
  
ফস ষ্টেনজো োজক? 
  
বাঃ ওজক ফক না ফেজন? কাগজজ েষ্টব ফবজরাজে। 
  
 ফসই মাোলষ্টট? 
  
মাোর জখম ষ্টনজয় ফস হাসপাোজল। ফগলাম দজরায়াজনর কাজে। ষ্টমস মযানরুজক্সর েষ্টব 
ফদজখ দজরায়ান বলল, হযাোঁ সযর, এরই ফপেন ফপেন ফসই ফলাকটা ফবষ্টরজয়ষ্টেজলা। 
  
ষ্টমস মযানরুক্স কখন ঢুজকষ্টেজলন ফকষ্টবজন? 
  
ধরুন,…নটা নাগাদ? 
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োরপর ষ্টক হজলা! 
  
ষ্টমষ্টনট দজশক পর একজন খবর ষ্টদজলা একটা ফলাক নাষ্টক মুখ েুবজড় আজে। 
  
ষ্টমস মযানরুক্স কাজরার ফখাোঁজজ ফকষ্টবজন ঢুজকষ্টেল? 
  
ফসরকমই ফো মজন হয়? 
  
 পরজে ষ্টক ষ্টেজলা োর। 
  
 ষ্টনিুেল বেেনা ষ্টদজলা ফস। 
  
উজঠ দাোঁড়াজলা ফরষ্টনক হাসপাোজলর ফসই ফলাকটার সজি একবার ফদখা কজর এজল মে 
হয় না। ষ্টক ফেন, নাম োর? 
  
ওয়াস্টার কাষ্টবে। 
  
 েজলা হযাষ্টর, কাজটা ফসজর আষ্টস। 
  
ষ্টবোনায় ষ্টেে হজয় শুজয় আজে ওয়াস্টার। আমাজদর ফদজখ বযেসমে িাজব উজঠ বসজলা 
ফস। 
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ফসষ্টদন সযর, একটু ফবাধহয় ফবসামাল হজয় পজড়ষ্টেলাম। ফমজয়টাজক ফদজখ ষ্টঠক োকজে 
পাষ্টরষ্টন। ধাোঁ কজর আমার মাোয় ফক এজস ঘা ষ্টদল। আষ্টম, জ্ঞান হারালাম। 
  
ফকমন ফদখজে ফস? 
  
বুকটা ধক কজর উঠজলা আমার। 
  
 লম্বা েওড়া ফজায়ান ফেহারা, ষ্টকন্তু … 
  
আবার ফদখজল ষ্টেনজে পারজব? 
  
না, না সযর, ফেনা সম্ভব নয়। 
  
ষ্টসোঁষ্টড় ষ্টদজয় নামজে নামজে ষ্টবড়ষ্টবড় করল ফরষ্টনক, বান্ধবীর সাজে ফদখা করার কো রাে 
নটায়, উলজট হাষ্টজর হল ফকষ্টবজন, ফকন? 
  
হয়জো বাষ্টড় ফেজক ফবজরাবার আজগ ফকান ফ ান ফপজয় োকজব। 
  
হযাোঁ, েুষ্টি ষ্টহজসজব এটাই একমাত্র সম্ভব। ও’ষ্টরজলজক বলজে হজব। ফস হয়জো ষ্টকেু 
বলজে পাজর। ফ রার পে েুপোপ কাটজলা। ষ্টবজকল পাোঁেটা নাগাদ ঘজর ঢুকজলা ফরষ্টনক, 
ও’ষ্টরজলজক ফ ান করলাম। বলল, ষ্টমস মযানরুক্স ফবজরাবার ষ্টমষ্টনট পাোঁে আজগ একটা 
ফ ান আজস। রাে ফপৌজন নটায়। ফজরী উইষ্টলয়ামস-এর ফ ান। ফজরী ষ্টমস ওজদজের 
বনু্ধ। ওজক িাবলাম ষ্টজজ্ঞাসাবাদ করজবা। ষ্টকন্তু ষ্টমজোজ ষ্টনজেধ করজলা। 
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ফকজশ গলা পষ্টরষ্কার কজর বললাম। ো আমার ষ্টক এখন আর োকার দরকার আজে? 
  
কাোকাষ্টে োকজল কাজজর সুষ্টবজধ–এই আর ষ্টক। 
  
আসজল একটা পাষ্টটেজে োবার কো। 
  
 একো আজগ বলজব ফো, ফকাোয় পাষ্টটেটা। 
  
আজগ ফেজকই ষ্টেিা কজর ফরজখষ্টেলাম। বললাম- কযাষ্টসজনা ফরজোরাোঁয়। রােির পাষ্টটে। 
  
ফরষ্টনক েজল ফেজে ফ ান েুজল বাষ্টড়র নম্বর ফঘারালাম। 
  
ষ্টননা আজ আমার ষ্ট রজে একটু রাে হজব। এেুষ্টে ফবজরাজে হজব, রাে দুজটার পর 
আষ্টম বাষ্টড় ষ্ট রজবা। োড়ষ্টে। 
  
অষ্ট স ফেজক ফবষ্টরজয় ফসাজা ফগলাম ফকষ্টবজন। একটা বাজজে মাত্র দশ ষ্টমষ্টনট বাষ্টক। 
  
রাজের শহর ঘুজমাজে। ষ্টবমানবের ফেজক োত্রী বাস আসজে এখনও ষ্টমষ্টনট পজনজরা 
ফদষ্টর। 
  
অষ্ট জস সাজজেন্ট হারল্ড জানাজলন, একটু আজগ ফরষ্টনক বাষ্টড় ফেজল ফগজে। ষ্টনষ্টিি মজন 
ওজদজের বাষ্টড়জে ফ ান করলাম। 
  
টাকা ফোগাড় হজয়জে? 
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হযাোঁ? 
  
ফবশ, ষ্টঠক দুজটার সময় আপষ্টন বাষ্টড় ফেজক ফবজরাজবন। ষ্টনজজর ফরালস ষ্টনজজই 
োলাজবন। রাোর ফকাজনা এক জায়গায় ষ্টেনবার টজেের আজলার সজেে ফদখজে পাজবন। 
ফদখামাত্র টাকার বযাগ জানালা গষ্টলজয় রাোয় েুোঁজড় ফদজবন। আপনার ফমজয় আধ ঘন্টার 
মজধয ফলান ফব-ফে ফপৌঁজে োজবন। ষ্টেনজট নাগাদ োজক ফদখজে পাজবন। েষ্টদ ফসখাজন না 
পান, ফমজয় বাষ্টড়জেই োজব। 
  
হু, োরপর? 
  
োরপর আর ষ্টক? ফমজয় িাজলা আজে। স্ত্রী ষ্টহজসজব ফেমনই ফহাক ষ্টরয়া, স্বামীর ওপর 
োর ফে আষ্টধপেয আজে ো ফবাঝা ফগল। 
  
ষ্টনজজর ষ্টদক ফেজকও ষ্টনষ্টিি হলাম। বযাজের লকাজর রাখা ফসই দুখাষ্টন ফটপ মা ফমজয়জক 
 াসাবার পজে েজেি। অবশয কাজ ফেিাজব এজগাজে, োজে ফটজপর দরকার হজবনা, 
ফটপ ফেখাজন আজে, োকজব। একটা ফবজজ পাোঁে-পোঁষ্টেশটা বাস ক্রজম োমল। এজক এজক 
সকজল নামজলা। 
  
দূর ফেজক একেমক ফদজখই ষ্টেনলাম ওজদেজক। পরজন ফসই নীজলর ওপর সাদা িাটে। 
আমাজকই খুোঁজজে। 
  
হাে ফনজড় ইশারা করলাম। 
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েজলা, গাষ্টড়র ষ্টদজক পা বাড়ালাম আষ্টম। ফপেন ফেজক একটা িাষ্টর হাে এজস পড়জলা 
আমার কাোঁজধ। 
  
ষ্টনজমজে ফেন এই ষ্টবরাট পৃষ্টেবী দুজল উঠল। শি বষ্টলষ্ঠ ফেহারা, হযাষ্টর েুই না ফসষ্টদন 
ফজজল ফগষ্টল? 
  
 ঘাম ষ্টদজয় জ্বর োড়জলা আমার। 
  
ষ্টটম কাইষ্টল। ফহরাজল্ডর একজন জাোঁদজরল সাংবাষ্টদক। এজক ফেজননা, সংবাদপত্র জগজে 
এমন ফকান ফলাক ফনই। 
  
বাপজর বাপ, এমন ঘাবজড় ষ্টদজয়ষ্টেল। …ওজদে ঠায় দাোঁষ্টড়জয় আজে। 
  
ফকমন আষ্টেস, বল? 
  
িাজলা ফোমার খবর ষ্টক? 
  
এই েলজে একরকম। 
  
ইষ্টন ফক? 
  
আমার স্ত্রী ষ্টননার বান্ধবী। 
  
ওজদে োড়াোষ্টড় েজল ফগল। এ ষ্টকজর হযাষ্টর, ও অমন েষ্টড়ঘষ্টড় েুটজলা। বযাপার ষ্টক? 
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আসজল বড় লাজুক। 
  
হয়ে োই, িজয় ফেন এজকবাজর ষ্টসোঁষ্টটজয় ফগজে। ফোর গাষ্টড় আজে ফো, আমাজক িাজা 
ফহাজটজল নাষ্টমজয় ষ্টদজয় ো না। 
  
দুঃষ্টখে, আমরা উলজটা ষ্টদজক োজবা। 
  
োকষ্টর বাকষ্টর ষ্টকেু করষ্টেস নাষ্টক? 
  
হযাোঁ, পুষ্টলজশ। 
  
সময় সুজোগ ফপজল একষ্টদন বউজক ষ্টনজয় লস-এজেলজস োস। 
  
 োজবা, গুড নাইট। 
  
. 
  
গাষ্টড়জে খুব বকলাম ওজদেজক, ফোমার ফকাজনা বুষ্টে ফনই, েজল ফেজে পারজল না, 
দাোঁষ্টড়জয় রইজল ফকন? 
  
বাঃ, ও বুষ্টঝ আজগ ফেজক ফদজখষ্টন? 
  
 োকজগ, ো হবার হজব। 
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আষ্টম ফিজব পাষ্টে না, পুষ্টলজশর কো বলজল েুষ্টম কালবাবা, বাবা ষ্টকেু …  
  
নাঃ, ফোমার বাবা এখনও মুখ ফখাজলন ষ্টন। গাষ্টড়র ধাক্কা ফেজক শুরু কজর বযাজের ফ ান, 
ষ্টমেিাজজর ধারো সবই বললাম। 
  
ফলান ফব-ফে অমন একটা কাণ্ড ঘটজলা। েুষ্টম ফো ফসষ্টদন আমায় ষ্টকেু বলজল না। 
  
ো ো ষ্টশষ্টখজয়ষ্টেলাম, মজন আজে ফো? 
  
 মজন আজে। 
  
 দুজটা বাজজে কুষ্টড় ষ্টমষ্টনজটর সময় ফকষ্টবজনর সামজন গাষ্টড় রাখলাম। 
  
োও ফপাশাক পাজল্ট, হাে পা ধুজয় সু্ হজয় নাও। 
  
গাষ্টড় ফেজক ফনজম অবার ষ্টপষ্টেজয় এজস ওজদে বলল, আমাজক আদর করজল না। 
  
একটু ইেেেঃ করলাম। োরপর দুহাজে গলা জষ্টড়জয় োর কজবাষ্ণ ফঠাোঁজট ফঠাোঁট 
রাখলাম। ষ্টকেুেে পর আষ্টলিন মুি হলাম। 
  
ষ্টবজয়র আজগ ফোমার সাজে ফকন ফদখা হল না, হযাষ্টর? 
  
িাগয। বজল গাষ্টড় োড়লাম। 
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গাষ্টড় ষ্টপষ্টেজয় ফঝাোঁজপর আড়াজল রাখলাম। ষ্টকন্তু মযানরুক্স েষ্টদ আমাজক ফধাোঁকা ফদয়। েষ্টদ 
সজি কজর ও’ষ্টরজলজক ষ্টনজয় আজস!দূজর ফহডলাইজটর ফজারাজলা আজলা ফদখা োজে। ফস 
আসজে। 
  
ফরালস রজয়জ। হযাোঁ, মযামরুক্স একাই এজসজে। আর মাত্র পোঁষ্টেশ গজ দূজর গাষ্টড়খানা 
টেেটা মাষ্টটর সজি ষ্টমষ্টলজয় ষ্টেনবার সুইে ষ্টটপলাম। এক ফসজকি,… দু ফসজকি…কাজলা 
একটা অযাটাষ্টে জানলা গজল রাোয় আেজড় পড়জলা। গাষ্টড়র গষ্টে না কষ্টমজয় েজল ফগল। 
  
আমার সামজন হাে পাোঁজেক দূজর আজে অযাটাষ্টে। একষ্টমষ্টনট অজপো করলাম। োরপর 
এক ঝটকায় অযাটাষ্টে ষ্টনজয় ষ্টনলাম। 
  
ফকষ্টবজনর পাজশ গাষ্টড় রাখলাম। ঘষ্টড়জে েখন ষ্টেনজট বাজজে পোঁষ্টেশ ষ্টমষ্টনট বাষ্টক। ষ্টরয়ার 
ফো এেেজে ফপৌঁজে োবার কো। ফকষ্টবন অন্ধকার। আজলা জ্বাজলষ্টন ওজদে। আজলা 
জ্বালার ষ্টবপদও অজনক। ষ্টসোঁষ্টড় ফিজে উঠলাম বারাোয়। 
  
না বারাোয় ওজদে ফনই। 
  
আিেে ফগজলা ফকাোয় ফস? ববঠকখানায়… ওজদে। দরজা ফখাজলা। 
  
ফকাজনা সাড়া ফনই। 
  
আিেে হজলাটা ষ্টক! 
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দরজায় ধাক্কা ষ্টদজে ষ্টগজয় আর এক ষ্টবিয়! দরজা ফখালা। ষ্টনঘোে ঘুষ্টমজয় পজড়জে 
ফমজয়টা ষ্টেিা িাবনা ঘুজমাজবই ফো। আজলা জ্বাজলাম, না ওজদজের ষ্টেহ্নমাত্র ফনই। 
অযাটাষ্টে ফটষ্টবজল ফরজখ ফশাবার ঘজরর দরজায় ফটাকা ষ্টদলাম। 
  
দরজা খুজল ফদখলাম ওজদে ঐ ফপাশাজকই শুজয় আজে ষ্টবোনায়। 
  
ওজদে, এই ওজদে োপা স্বজর ডাকজে ডাকজে এজগালাম। 
  
ফঠলজে ষ্টগজয় ষ্টবদুযৎেজশের মে সষ্টরজয় আনলাম হাে, মুজখর কো মুজখই রজয় ফগজলা। 
  
ওজদে…ওজদজের গা ঠাণ্ডা। ঝুোঁজক পড়লাম। োর মুজখর ওপর। ষ্টেটজক সজর 
এলাম।নাইলজনর একটা ফমাজা শি পাক ফখজয় জড়াজনা রজয়জে গলায়–ওজদে মারা 
ফগজে। 
  
স্বপ্ন নয়, বােব। খুন-হা ওজদে মযানরুক্স খুনই হজয়জে। আমার সমে ফেেনা পিু, 
টলজে টলজে ফকাজনামজে ফদয়াল আলমাষ্টরটার সামজন ষ্টগজয় দাোঁড়ালাম। িজের একটা 
ফবােল েুজল ষ্টনলাম মুজঠায়, ষ্টেষ্টপ খুললাম োরপর ফবােল উপুড় করলাম গলায়। 
  
ষ্টরয়াজক ফ াজন খবর ফদবার জনয বেষ্টর হলাম। খানসামা ফ ান েুলজলা। হয়ে এজোেে 
ঘুমায়ষ্টন ফস, হয়জো মযানরুজক্সর ষ্ট জর আসার জনযই অজপো করজব। 
  
ফক বলজেন? কাজক োই? 
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ষ্টমঃ হযামি..। ষ্টমজসস মযানরুক্সজক একবার লাইনটা ষ্টদন। নাম বলজলই উষ্টন বুঝজে 
পারজবন। 
  
 উষ্টন ঘুজমােন ষ্টমঃ হযামি। 
  
 খুব জরুরী দরকার। 
  
 দুঃষ্টখে, ষ্টমজসস মযানরুক্স অসু্। বজলজেন ঘুজমর মজধয ফেন ওোঁজক ষ্টবরি না করা হয়। 
  
ও আো, ষ্টঠক আজে। 
  
োহজল ষ্টক সষ্টেয সষ্টেযই ষ্টরয়া অসু্ হজয় পড়জলা। ষ্টকেুই ষ্টঠক ষ্টঠক ফবাঝা োজে না। 
ফকাোয় একটা খটকা লাগজে। মযানরুক্সও হয়জো এজোেজে ফলান ফব-ফে ফপৌঁজে 
ফগজেন। পুষ্টলশ েষ্টদ একবার ফপেজন লাজগ, োহজল খুজনর অপরাধ আমার ঘাজড় োপাজে 
োরা ইেেেঃ করজব না। ওজদজের মৃেজদহ ফকানমজেই এখাজন পজড় োকজে ফদওয়া 
েলজব না। সব ফেজড় ফগজল হয়জো আজ আষ্টম বাোঁেজবা।ষ্টকন্তু কাল, পরশু?ষ্টবল ফহাজল্ডন 
ফো ফদজখজে। পুষ্টলজশ খবর ফদজব ফস, পুষ্টলশ আসজব।হযাোঁ, এজেজত্র ষ্টরয়াই পাজর আমাজক 
বাোঁোজে। আগাজগাড়াবযাপারষ্টট ষ্টনজয় ওর সজি একদ া আজলােনা করজে হজব। ওজদজের 
মৃেজদজহর আপােে একটা সিষ্টে করা দরকার। এমন একষ্টট জায়গায় লুষ্টকজয় রাখজে 
হজব ফেখাজন সেরাের ফকউ োয় না। ষ্টরয়ার সজি আজগ কোবােো বষ্টল, ষ্টক োর 
মোমে–ফজজন ষ্টনই। োরপর নয় ফসরকম বুঝজল পুষ্টলজশ খবর ফদজবা। 
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ষ্টবোনার োদর মুজড় মৃেজদহ ষ্টনজয় এলাম বাইজর। ডালা খুজল গাষ্টড়র িাজে শুইজয় 
ষ্টদলাম, ডালা নাষ্টমজয় োষ্টব বন্ধ কজর ষ্ট জর এলাম ফশাবার ঘজর। 
  
ফবােজলর বাষ্টক পানীয়টুকু গলায় ফঢজল মন অজনকটা োিা হল। 
  
আজলা ষ্টনষ্টিজয় ফবজরাজে োব, ফোখ পড়জলা অযাটষ্টেটার ওপর। বাোঁ হাজে অযাটাষ্টে েুজল 
বাইজর এলাম। োলা লাষ্টগজয় উজঠ বসলাম গাষ্টড়জে। এখন ষ্টেনজট ফবজজ দশ। গাষ্টড়র 
গষ্টেজবগ কখজনা েষ্টিজশর ওপর েুলজবা না। 
  
বড় রাোয় উজঠ গাষ্টড়র গষ্টেজবগ একটু বাষ্টড়জয় ষ্টদলাম। 
  
ফেমাোর ফমাজড় এক িাষ্ট ক ষ্টসগনযাল। ষ্টগয়ার বদজল ডাইজন ফমাড় ফনব। সবুজ আজলার 
সজেেটা মুহূজেে রিেেু ফমজল আমার ষ্টদজক কটমট কজর োকাজলা। 
  
ফেক কেলাম। সবুজ। প্রােপে ফেিায় ষ্টনজজজক স্বািাষ্টবক ফরজখ ষ্টগয়ার বদজল 
অযাকষ্টসলাজরটজর োপ ষ্টদলাম। হঠাৎ এক প্রেণ্ড ঝাোঁকুষ্টন ফখজয় েমজক দাোঁষ্টড়জয় পড়জলা। 
  
আমার মজনর অব্া সিীন এখন। গাষ্টড় অেল, অনঢ়। 
  
েেেজে ষ্টসগনযাজলর আজলা সবুজ ফেজক লাজল পালজটজে। আড়জোজখ োকালাম 
পুষ্টলশটার ষ্টদজক। ফহলজে ফহলজে ফস এষ্টগজয় আসজে পাজয় পাজয়। 
  
আজলার সজেে লাল ফেজক আবার সবুজ। 
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 ষ্টক মশায়? রােির এখাজনই োকার মেলব? 
  
না, মাজন ষ্টগয়ারটা ফবাধ হয় ফগজে। 
  
ো এিাজব পজে দাোঁষ্টড়জয় োকজল, েলজব? 
  
গযাজরজ-টযাজরজ ফখালা পাব? 
  
ফদষ্টখ, লাইজসন্স ফদষ্টখ। 
  
পুষ্টলজশর ফপ্রসকাডেখানাও ফদখালাম। ফদজখা কাণ্ড, একো ফো আজগ বলজে হয়। 
  
পুরজনা হজলও গাষ্টড় ষ্টকন্তু ফবশ মজবুে। 
  
 কজয়ক মুহূেে নীরবো। 
  
আজে গযাজরজ মাইলখাজনক দূর। 
  
 ফ ান কজর ফদখুন। 
  
 নম্বরটা? 
  
আজে ডায়াষ্টরজে ফলখা আজে। দাোঁড়ান।নম্বর ষ্টলজখ ফসবলল, এেুষ্টন ফেন ওরা ফক্রন 
পাষ্টঠজয় ফদয়। আমার নাম শুনজল ওরা আর আপষ্টত্ত করজব না। 
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উজল্টাষ্টদজক ফ ান বুে ফেজক ফ ান করলাম। সজব বজল ষ্টনজজর জায়গায় এলাম। ষ্টক, 
রাষ্টজ হজয়জে? 
  
হা হজয়জে। 
  
এজকর পর এক ষ্টেিা এজস ষ্টিড় করজলা। 
  
 গাষ্টড় ফো ষ্টনজয় োষ্টে বাষ্টড়জে?ষ্টননা েষ্টদ হঠাৎ ফদজখ ফ জল মৃেজদহ!ো ষ্টকেু করজবা 
রাষ্টত্তজর। 
  
ষ্টমষ্টনট পজনর পর গযাজরজ ফেজক ফেকডাউন িযান এজস হাষ্টজর। ফমকাষ্টনক ফোরাটা 
নামজলা। পরীো কজর বলজলা। ষ্টগয়ারটা ফগজে। সারাজে দুসপ্তাহ লাগজব। 
  
সারাজনা টারাজনা নয়, গাষ্টড়খানা আজগ বাপু েুষ্টম আমার বাষ্টড় অবষ্টধ ফপৌঁজে দাও। পজর 
সারাজনার কো িাবা োজব। 
  
োর মাজন? েমৎকার, গাষ্টড় সারাজব আর একজন, আর আষ্টম ফপৌঁজে ফদব, মাঝরাষ্টত্তজর 
ফডজক আমার সজি রষ্টসকো? এসব  ালেু কাজ আমার িারা হজব না। 
  
ফবশ হজব না েখন োও। পুষ্টলশ ফহড ফকায়াটোজরর ফকান অষ্ট সারজক েুে োষ্টেলয 
করার ষ্টবপদ অজনক, মজন ফরজখা। 
  
এজেই কাজ হল। ফেমাোর ফেজক বাষ্টড় ফমাট োর মাইল। েুপোপ গাষ্টড়টা িযাজনর সজি 
বজস এলাম। 
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আষ্টম দরজা োলাবন্ধ কজর পজকট ফেজক, মযাষ্টনবযাগ ফবর করলাম। 
  
কে? 
  
পজনজরা ডলার। 
  
না আজে মাত্র এগাজরা ডলার। 
  
ষ্টনজলা ফস। েেেজে ফিার হজে শুরু কজরজে। ঘজরর আজলা ষ্টনষ্টিজয় বােরুজম ঢুজক 
ঝাোঁঝষ্টর খুজল ষ্টদলাম। 
  
পাজামার দষ্টড়টা সজব ফবোঁজধষ্টে, এমন সময় ফ ানটা ফবজজ উঠজলা। 
  
ষ্টরষ্টসিার েুললাম- হযাজলা? 
  
হযাষ্টর। ফরষ্টনজকর গলা ফিজস এজলা। একটু আজগ মযানরুক্স ফ ান কজরষ্টেজলন। এবার 
আর লুজকােুষ্টর নয়–পষ্টরষ্কার বলজলন–ফমজয় োর গুণ্ডাদজলর হাজে পজড়জে। েুষ্টম এেুষ্টন 
ফহড ফকায়াটোজসে েজল এজসা। 
  
ঘাজম ষ্টিজজ উঠজলা শরীর। 
  
দশ ষ্টমষ্টনজটর মজধয আষ্টম গাষ্টড় পাঠাষ্টে। েুষ্টম বেষ্টর হজয় নাও। 
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 ঘাড় ফঘারাজেই ফোখাজোষ্টখ হল ষ্টননার সজি। 
  
ফক…ফক হযাষ্টর? 
  
জজনর ফ ান। এেুষ্টে ফহডজকায়াটোজসে ফেজে হজে। 
  
একটু কষ্ট  কষ্টর ফোমার জনয? 
  
োক। 
  
ফকন, োকজব ফকন? 
  
ফপাশাক পাজল্ট টাইজয়র নট বাোঁধষ্টে, বাইজর জীপ এজস োমজলা। 
  
 ষ্টননাজক ফোি কজর েুমু ফখজয় উজঠ বসলাম গাষ্টড়জে। 
  
অষ্ট জস অপাজরশন রুজমর ফটষ্টবজল একখাষ্টন মযাজপর ওপর হুমষ্টড় ফখজয় রজয়জে োরা 
ষ্টেনজন ফরষ্টনক একগাল ফহজস বলল–মযানরুক্স ফেজহেু ফমজয়জক পানষ্টন, োই আমাজদর 
শরোপন্ন হজয়জেন। 
  
আষ্টম ষ্টনিুপ। মযানরুক্স সবই বজলজেন। ফকাোও ফমজয়ষ্টট ফনই। 
  
আষ্টম োষ্টে আর হযাষ্টরজক ষ্টনজয় মযানরুজল্পর সাজে একবার ফদখা কজর আষ্টস। 
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বাষ্টন্ট বলল- ফকন জাষ্টননা, মজন হজে ফমজয়ষ্টটজক জীষ্টবে পাব না। এরজনয দায়ী োর 
বাবা, ষ্টেষ্টন প্রেম ফেজক আমাজদর বলজল, এেদূর গড়াজো না। 
  
না, বাবা িুল কজরনষ্টন। এই কুকীষ্টেের নায়ক এ শহজররই ফলাক। 
  
আষ্টমও োই মজন কষ্টর। 
  
 এরকম ধারোর কারে? আষ্টম বললাম। 
  
কারে একটা নয়। অজস্র। ফজরী উইষ্টলয়ামজসর ফ াজনর কোটাই ধরা োক। ফবোরা 
প্রায় পজনর ষ্টদন োবৎ ষ্টবোনায়, শেযাশায়ী। ষ্টেষ্টন বলজলন ফজরীর োজদর বাষ্টড় োওয়া 
বা োর ফমজয়জক ফ ানজটান করা বন্ধ হজয়জে। োর মাজন গুণ্ডারা জাজন ওজদজের সাজে 
ঘষ্টনষ্ঠোর কো ফজরীর। পাইজরটস্ ফকষ্টবজনর নামও এ শহজরর ফলাক োড়া ফকউ জাজন 
না। 
  
আমরা মযানরুজক্সর বাষ্টড় ষ্টগজয় ফপৌঁেলাম। আমাজদর ফদজখ ক্লাি ফোখ দুজটা েুজল 
োকাজলন মযানরুক্স, ষ্টক ফমজয়র মৃেুয সংবাদ ফশানাজে এজলন নাষ্টক? 
  
ফমজয় আপনার জীষ্টবেই আজে। ফমজয়জক আপষ্টন ফশে কখন ফদজখষ্টেজলন। 
  
শষ্টনবার কুষ্টড় ষ্টমষ্টনট আজগ বান্ধবীষ্টট জানাজলা ওজদে ষ্টসজনমায় োয়ষ্টন। অবাক হলাম। 
োরপর গুণ্ডাদজলর একষ্টট ফলাক ফ ান করজলা। ফসামবার সকাজল ওজদজের একষ্টট ষ্টেষ্টঠ 
ফপলাম। এই ফসই ষ্টেষ্টঠ। হাজের ফলখা আপনার ফমজয়রই ফো? 
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হযাোঁ। ষ্টগজয় ফদষ্টখ ওজদে ফনই। এখাজন এজস ফদষ্টখ, ফস ফনই। অগেযা আপনাজদরশরোপন্ন 
হলাম। 
  
আো ফে ফলাকটা আজলার সজেে ফদখাষ্টেজলা, োজক আপষ্টন ফদজখন ষ্টন? 
  
না আজলাটুকুই ফদজখষ্টে, ফলাকটাজক ফদষ্টখষ্টন। 
  
জায়গাটা একবার পরীো কজর ফদখজল হজো। আপষ্টন েষ্টদ সজি…। 
  
দুঃষ্টখে ফল জটনযান্ট। আষ্টম অসু্। 
  
আষ্টম জানোম, এ প্রশ্ন আপনারা করজবন। 
  
আষ্টম ফসই জায়গাটার একটানশাকজর ফরজখষ্টে ফটষ্টবজলর ড্রয়ার খুজল একখানা কাগজ 
ষ্টদজলন। 
  
বাষ্টন্টর হাজে কাগজখাষ্টন ষ্টদজলা ফরষ্টনক। ফফ্রড, বযাষ্টরজক ষ্টনজয় এেুষ্টন েুষ্টম ইস্ট বীে 
ফরাজড েজল োও। গাষ্টড়টা বরং পাষ্টঠজয় ষ্টদও আষ্টম আর ওখাজন োজবানা ফসাজা ফহড 
ফকায়াটোজসে ষ্ট রজবা। 
  
কজলর পুেুজলর মজো বাষ্টন্টর ফপেন ফপেন ষ্টগজয় উঠলাম গাষ্টড়জে। 
  
ইস্ট ফরাজডর ফসই ফঝাোঁপ। নকশা ষ্টমষ্টলজয় সষ্টঠক জায়গাজে ফপৌঁেজে বাষ্টন্টর মে ঝানু 
পুষ্টলশ অষ্ট সারজদর এেটুকু অসুষ্টবজধ হজলা না। 
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শুরু হল েদি। 
  
ষ্টবড়ষ্টবড় করজলা বাষ্টন্ট, বুঝজলন ষ্টমঃ, ফলাকটা ফে এখাজনই লুষ্টকজয়জেন ফস ষ্টবেজয় আষ্টম 
ষ্টনঃসজেহ। এই ফদখুন োর জুজোর োপ। আপষ্টন েটপট দুজন ফ াজরনষ্টসক অষ্ট সার 
পাঠাবার বযব্া করুন। মাো ফহষ্টলজয় ফদষ্টর করলাম না। গাষ্টড় োড়জলা। ষ্টনজস্ব বলজে 
আর ষ্টকেু ফনই।  টজকর বাইজরই ফরষ্টনজকর ফদখা ফপলাম। 
  
ফরষ্টনজকর হাজে একটা অযাটাষ্টে। 
  
বুঝজল হযাষ্টর, এটারও একটা েষ্টব োপজে হজব। মযানরুক্স ষ্টকজনষ্টেজলন একজজাড়া 
অযাটাষ্টে। একষ্টটজে ফরজখষ্টেজলন টাকা, আর একটা ফরজখ ষ্টদজয়জেন ষ্টনজজর কাজে। 
  
বাষ্টন্ট ওখাজন ষ্টগজয় ষ্টকেু ফপল? 
  
সব ঘটনাই োজক বললাম। 
  
দু আেুজলর  াোঁজক ধরা জ্বলি ষ্টসগার, ফোজখর দৃষ্টি ফখালা  াইজলর পাোয় ষ্ট্র ষ্টনবে। 
  
ফেয়ার ফটজন মুজখামুষ্টখ বসলাম আমরা। ওজদে ও অযাটাষ্টের েষ্টব কাগজজ োপাবার কো 
ফরষ্টনক বলল। 
  
ঘাড় নাড়জলন ষ্টমজোজ। েেেজে ষ্টবষ্টিন্ন দৃষ্টিজকাে ফেজক ফিালা ওজদজের গাষ্টড়র 
একরাশ 
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েষ্টব বেরী কজর ফ জলজে ফরইগার। 
  
পজরর ষ্টেনঘণ্টা দম ফ লার  ুরসে পাষ্টে না। কাগজজর অজস্র প্রষ্টেষ্টনষ্টধর ফপ্রস ষ্টবজ্ঞষ্টপ্ত 
ষ্টনজে আসার অনুমষ্টে প্রােেনা কজর ফ ান। কাজক বাদ ষ্টদজয় কাজক অনুমষ্টে ফদজবা–এটাই 
এক সমসযা। এককাজলর সাংবাষ্টদক আষ্টম ফমাটামুষ্টট সবাই আমার পষ্টরষ্টেে। েেেজে 
ষ্টরজপাটে আমার বেষ্টর। 
  
ফ ান বাজজলা-হযাজলা? 
  
ষ্টননার স্বর–হযাষ্টর, গাষ্টড়র োষ্টবটা েখন ফেজক খুোঁজষ্টে–পাষ্টে না। েুষ্টম, েুষ্টম ষ্টনজয়জে 
নাষ্টক! 
  
আর বল ফকন! োড়াহুজড়ার মজধয গাষ্টড়র কো ফোমাজক বলা হয়ষ্টন। কাল রাজের 
দুরব্ার কো সবটাই বললাম। 
  
ইস, আষ্টম োহজল ষ্টক কষ্টর। একগাদা পুেুল,  ুলদাষ্টন জজমজে, ফদাকাজন আজই ফপৌঁজে 
ফদবার কো…গযাজরজজ একটা খবর 
  
না, েুষ্টম বুঝজে পারজেনা ষ্টননাষ্টগয়াজরর ফগালমাল সারাজে ফগজল এখন একরাশ টাকার 
দরকার। েুষ্টম বরং একটা টযাষ্টক্স ফদজখ নাও। বাষ্টড় ষ্ট জর ো করার করজবা। োড়ষ্টে। 
  
দরজায় ফটাকা পড়জলা। 
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ফক? 
  
আসজে পাষ্টর, হুজুর? দরজা ফঠজল ষ্টটম কাইষ্টল ঢুকজলা। ফঢাক ষ্টগজলাম আষ্টম। 
  
এজস ফকাজনা লাি ফনই ষ্টটম, আমার কাজে ফকাজনা খবর ফনই। 
  
সষ্টেয কজর বল, ফমজয়টা মারা ফগজে, োই না? আমাজদর অনুমান, ফস আর ফবোঁজে ফনই। 
  
 ো ফোজদর মযানরুক্স ষ্টক বজলন? 
  
 ষ্টক আর বলজবন। সহজ িাজবই পুজরা বযাপারটা ফমজন ষ্টনজয়জেন। 
  
আর োর েুবেী স্ত্রী–োর ষ্টক খবর? 
  
ষ্টেষ্টন শেযা ষ্টনজয়জেন। 
  
বষ্টলস ষ্টক? সষ্টেয? 
  
বাঃ ষ্টমজেয বজল আমার লাি! 
  
ওঃ, কে িড়ংই ফে জাজন মাগী! 
  
ফকন? 
  
 মযানরুক্স ফো  রাসী,…আইনটা েুই পষ্টড়সষ্টন? 
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না মাজন…। 
  
ফকাষ্টট ফকাষ্টট টাকার সম্পষ্টত্ত ষ্টহজসব মে বউ ফমজয়র আধাআষ্টধ পাবার কো। ফো ফমজয় 
েষ্টদ সষ্টেয মজর ষ্টগজয় োজক োহজল িাগীদার বলজে রইল ঐ হারামজাদী, দুহাজে সব 
টাকা ফিাগ করজব। 
  
এবার আগাজগাড়া বযাপারটা আমার ফোজখর সামজন েি হজয় উঠল। 
  
ওজদে মারা ফগজে ষ্টরয়ার েক্রাজি। ষ্টটম বজল উঠল ষ্টকজর, গুম ফমজর ফগষ্টল ফকন? 
  
না মাজন…কো ফশে করার আজগই ফটষ্টলজ াজনর আওয়াজ হল। ষ্টমজোজজর িরাট গলা 
এল। এেুষ্টন একবার আমার ঘজর এজসা বাকর। 
  
ষ্টটম, েষ্টলজর বজল েজল ফগল। আষ্টমও ষ্টমজিাজজর ঘজর ফগলাম। ষ্টবজশে পষ্টরষ্ট্ষ্টের জনয 
এক ফপ্রস-ষ্টবজ্ঞষ্টপ্ত ফলখার জনয বলজলন আমাজক, ষ্টলখলাম। 
  
ওজদে সংক্রাি সব ষ্টলখলাম। ওজদজের জীবনহাষ্টন আশোর সম্পজকেও ষ্টলখলাম। 
  
এমন সময় ফরষ্টনক ঢুকজলা। 
  
বুঝজলন সযর, মজন হজে আশার আজলা ফদখজে পাষ্টে। কাষ্টবে বলল, ফসই ফলাকটা নাষ্টক 
প্রায় ে  ুট বষ্টলষ্ঠ গড়জনর। এও জানলাম ফস লাষ্টক-স্টাইক ষ্টসগাজরজটর িি, ফে 
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গাষ্টড়জে েজড় এজসষ্টেল ফস, োর ফেজলর টযাে  ুজটা এবং সজবোপষ্টর ওজন োর একজশা 
আষ্টশ পাউি। 
  
েুষ্টম জানজল ষ্টকিাজব? 
  
জুজোর োপ ফদজখ। 
  
বাঃ েমৎকার। বাষ্টজমাে হজে আর ফদষ্টর ফনই। এবার দরজা ফঠজল ফরগলার ঢুকজলা। 
  
এষ্টদজক একটা দারুে, কাণ্ড হজয় ফগজে সযর? রীে ফরাজডর হাবাটে কযারী একটু আজগ 
োর গাষ্টড়র অযাষ্টক্সজডজন্টর বযাপাজর োনায় ডায়রী করজে এজসষ্টেজলন। 
  
ফকন? 
  
 ফে গাষ্টড়র সজি োোঁর গাষ্টড়র ধাক্কা ফলজগষ্টেল ফসটা ষ্টেল ওজদে মযালরুজক্সর ফোটেস 
কার? 
  
বজলা ষ্টক? 
  
আসল রহসযটা ফো ওখাজনই। গজবের হাষ্টস হাসজলা ফরইগার। 
  
গাষ্টড়র ড্রাইিার ফক োলক, না োষ্টলকা? 
  
 োলক সযর। 
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ফেয়ার ফেজড় উজঠ জানলার কাজে ষ্টগজয় দাোঁড়াজলা। 
  
েুষ্টম োজক এখুষ্টন এখাজন ষ্টনজয় এজসা। 
  
ফস বযব্াও কজর এজসষ্টে। জযামিও এেুষ্টন এজস পড়জব। 
  
এখন আর আমার োকা সমীেীন নয়। ষ্ট রলাম, জন, ফডসজক একরাশ কাজ… 
  
 কাজ! বজসা, বজসা, কাজ-টাজ ষ্টনজয় পজর োজহাক িাবা োজব। 
  
অগেযা বসজেই হজলা। 
  
সামষ্টরক বাষ্টহনীর ফলাজকরা ইষ্টেমজধয বাষ্টড় বাষ্টড় েিাশী শুরু কজর ষ্টদজয়জে। 
  
দরজায় ফটাকা পড়জলা। 
  
 সস্ত্রীক হাবোটে কযাষ্টরজক ষ্টনজয় ঢুকজলা এক পুষ্টলশ-অষ্ট সার। 
  
ঘজর পা ষ্টদজয়ই শুরু হল ষ্টমজসস কযাষ্টরর গজগজাষ্টন। 
  
 হযাোঁ ফে কো বলষ্টেলাম শুরু করজলন িদ্রমষ্টহলা। 
  
ষ্টমজিাজ বজল উঠজলন, গাষ্টড়র োলজকর ফেহারার বেেনা ষ্টদজে পারজবন? 
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আজজ্ঞ হযাোঁ সযর, হাবাটে কযাষ্টর বলজলন। 
  
ষ্টক রকম ফদখজে ফস? 
  
 মাজন, এজক অন্ধকার েজব লম্বা ফবশ, ফেহারাও মজবুে। 
  
ষ্টমজসস কযাষ্টর ঘাড় নাড়জলন, নানা। বড়জজার লম্বায় এোঁনার মজো। বজল হাে েুজল 
ষ্টমজিাজ– ফক ফদখাজলন। 
  
ষ্টমজিাজ বলজলন, ষ্টমজসস কযাষ্টর কো আমরা আপনার স্বামীর সজিই বলষ্টে। 
  
মাজন সীজট বজসষ্টেল েেদূর আোজ, বজল আমার ষ্টদজক োকাজলন, োষ্টকজয়ই রইজলন। 
  
ষ্টক, এর মজো? বাকের েুষ্টম একটু দাোঁড়াও ফো, ফলাকটা ষ্টক এরই মজো লম্বা? 
  
 হযাোঁ, েেদূর মজন হজে, ফদখজেও ফস অজনকটা এনারই মজো। 
  
ফবশ এবার বলুন। 
  
ফস এক অদু্ভে কাণ্ড সযর। ফদােটা সযর আমারই। 
  
 ষ্টমজসস কযাষ্টর বজল উঠজলন, না ফদাে ফোমার নয়, আকষ্টিক একটা ধাক্কা ফমজর লম্বা 
ফনব…োরপর পগার পার। 
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ষ্টমজসস কযাষ্টর দয়া কজর এবার একটু েুপ করুন। গলার স্বর, বয়স আোজ করজে 
পাজরন? 
  
বজয়স কমপজে ষ্টেষ্টরশ। 
  
ফপাশাকটা? 
  
অন্ধকাজর েেদূর মজন পড়জে োর পরজন ষ্টেজলা বাদামী রংজয়র ফব্লজার। 
  
োর মাোয় টুষ্টপ ষ্টেল? 
  
না। 
  
 সো না কাজলা? 
  
ষ্টঠক বলজে পারব না। 
  
 োর গলার স্বর শুনজল োজক ষ্টেনজে পারজবন? 
  
 না, ফেনা সম্ভব নয়। 
  
কটা নাগাদ হজয়ষ্টেল অযাষ্টক্সজডন্ট? 
  
 দশটা দশ। 
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গাষ্টড়টা ফকান ষ্টদজক এজগাজলা? 
  
এয়ারজপাজটের ষ্টদজক। 
  
আো ফরষ্টনক, এয়ারজপাজটে ফখাোঁজখবর ফনবার বযব্া হজয়জে? 
  
না, আপষ্টন েষ্টদ বজলন। 
  
 েদজির জনয ফকাজনা জায়গাই বাদ ষ্টদজল েলজব না। 
  
ধনযবাদ ষ্টমঃ কযাষ্টর, দরকার হজল িষ্টবেযজে এরকম সাহাজেযর জনয আসজে হজে পাজর। 
  
হযাোঁ, হযাোঁ। 
  
এবার েলল, আষ্টদজখযো ফদখাজে হজবনা, বজল গজগজ করজে করজে স্ত্রী দরজার ষ্টদজক 
এজগাজলন। 
  
ফেজে ষ্টগজয় কযাষ্টর আড়জোজখ আমার ষ্টদজক োকাজলন। েষ্টদ ষ্টকেু মজন না কজরন ষ্টমঃ 
ষ্টমজিজ…উষ্টন ফক? বজল আমাজক ফদখাজলন। 
  
হযাষ্টর বাকর, ফপ্রস-অষ্ট সার। ষ্টকন্তু ফকন? 
  
এমষ্টনই, বজল বড় বড় পা ফ জল দরজার ষ্টদজক এজগাজলন। 
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োহজল ফলাকটা লম্বায় ে  ুট, ওজন একজশা আষ্টশ পাউি… আো হযারী, ফোমার ষ্টদজক 
োকাজলা ফস ফোমার ওজন কে? 
  
আমার?…একজশা নিই। ষ্টকন্তু আমার ওজন ফজজন ফোমার লাি ষ্টকজসর? 
  
লাি, লাি…িাবষ্টে ফোমার মুজখর অংশটুকু ফঢজক ফোমারই একখানােষ্টবকাগজজ ফেজপ 
ষ্টদই– এরকম ফেহারার ফকাজনা ফলাকজক েষ্টদ,শষ্টনবার রাে নটার পর ফলানজব অেবা 
পাইজরটস ফকষ্টবজনর আশপাজশ ফদজখ োজকন, ষ্টেষ্টন আমাজদর দপ্তজর এজস ফোগাজোগ 
করুন। সযর, আপষ্টন ষ্টক বজলন? 
  
খুব িাল আইষ্টডয়া। োহজল শুধু বাষ্টক রইল এখন এয়ারজপাটে। েুষ্টম বরং ফরগলারজক 
ষ্টনজয় এেুষ্টন এয়ারজপাটে েজল োও। আর বাকর, ফেমন ফেমন শুনজল েটপট এক ষ্টরজপাটে 
বেষ্টর কজর ফ জলা। 
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৩. লনজজর ঘজর ল জর 
ষ্টনজজর ঘজর ষ্ট জর ফেয়াজর শরীর এষ্টলজয় ফোখ বুজলাম। হুোঁ, জাজল এবার ফমােম টান 
পজড়জে। েষ্টবোপাহজল, ফক ফকাোয় আমাজক ফদজখজেিগবান জাজনন।এখনআসল ফে 
কাজটা গাষ্টড়র িাজক রাখা বড়মানুজের ফমজয়ষ্টট ফো েষ্টিশ ঘণ্টা কাটজে না কাটজেই 
গন্ধ েড়াজে শুরু করজবন। আজ রাজের মজধযই ফহেজনে করা দরকার। ষ্টননা ফজজগ 
োকজল আমার পজে ষ্টকেু করা সম্ভব না। 
  
হঠাৎ ফবজজ উঠজলা ফ ান। ষ্টনউজ ফডইষ্টলর বােো সম্পাদজকর ফ ান। সব জানালাম। 
  
ফজল ফেজক ফবজরাবার পর ষ্টননার োড়া ফখজয় এরকমই একটা ফব্লজার আমাজক ষ্টকনজে 
হজয়ষ্টেল। ফরষ্টনজকর স্বজর েমজক উঠলাম। ফদষ্টখ ফরষ্টনজকর হাজে হুবহু ফসই ফব্লজার। 
  
ষ্টক ফহ, স্ত্রীর ধযাজন বসজল নাষ্টক।নাও েটপট এটা পজর ফ লল। েষ্টব ফোলার ফলাজকজদর 
বষ্টসজয় এজসষ্টে। 
  
অেএব উঠজে হল। েষ্টব ফদজখ ষ্টমজিাজ িাষ্টর খুশী। ফরষ্টনক ষ্টমজোজজক জানাল ফে, 
ফসষ্টদন ফিজন োরা ষ্টেল োজদর মজধয এয়ারজহাজস্টস োড়া ফসই ফমজয়ষ্টট একাষ্টকনী। 
  
ফমজয়টার নাম ষ্টক? 
  
অযান হারকুট। ষ্টমস মযানরুজক্সর েষ্টব এয়ারজহাজস্টসজক ফদখালামনা এরকম ফেহারার 
ফমজয় ফস রাজে ফিজন ষ্টেল না। 
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ফেয়ার ফঠজল উজঠ দাোঁড়ালাম– জন, আষ্টম োহজল… 
  
হযাোঁ, স্বেজে। 
  
 ষ্টনজজর কামরায় ষ্টগজয় ষ্টননাজক ফ ান করলাম। 
  
হযাষ্টর। 
  
হযাোঁ, আজও ষ্ট রজে রাে হজব আমার। 
  
সামষ্টরক বাষ্টহনী উত্তরপ্রাি ফেজক েিাশী োলাজে োলাজে ক্রমশঃ দষ্টেে-মুজখা 
এজগাজে। ষ্টহজসবমজো এেেজে োরা আমার বাষ্টড়র ষ্টদজক…। 
  
হযামজির সাকজরদ ফটড োউনজক একটা গাষ্টড় ষ্টদজে বললাম। 
  
 ফবশ ফো, গাষ্টড় ফনজবন, এ আর ফবষ্টশ ষ্টক কো। 
  
 ষ্টঠক আজে, েটপট ফেল-ফটল িজর দাও। নটার মজধয আমাজক আবার…। 
  
এমন সময় স্বয়ং হযামি এজস হাষ্টজর। 
  
হযামি বাষ্টকজে গাষ্টড় ষ্টদজে োইজলন না। উষ্টন োইজে ষ্টত্রশ ডলার, আর আমার কাজে 
আজে মাত্র ফসায়া দু ডলার। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 জাস্ট অ্যানাদার সাকার । জজমস জেডলি জেজ  

87 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

না, আর দাোঁড়ালাম না। এজগালাম বাষ্টড়র ষ্টদজক। 
  
সামজনর ফমাড়টা ফপজরাজলই বাষ্টড়। ফমাজড়র কাোকাষ্টে ফপৌঁজে েমজক দাোঁড়ালাম। 
সাজজেন্ট…। 
  
োর মাজন আমার বাষ্টড়টাও খানা েিাসী কজরজে। ফদষ্টখ গযাজরজজর দু-পাোর দরজাটা 
ফখালা। একটু দূজর দাোঁষ্টড়জয় আজে সামষ্টরক বাষ্টহনীর ফপাশাক পরা দুই েুবক। ষ্টননা 
ফদারজগাড়ায় দাোঁষ্টড়জয় হাে ফনজড় োজদর ষ্টক ফেন ফবাঝাজে। 
  
আষ্টম কাজে ফেজেই ষ্টননা বজল উঠল, ঐ ফো-ফখাদ বাষ্টড়র মাষ্টলক হাষ্টজর। ো দরকার–
ওর কাজেই বলুন। 
  
ষ্টক বযাপার ষ্টননা? এজো রাজে এোঁরা দুজন, বযাপার ষ্টক? 
  
গাষ্টড়র িাক খুজল না ফদখাজনা অবষ্টধ 
  
ফকন? 
  
আজগ েুষ্টম িাজের োষ্টবটা দাও এজদর। 
  
ষ্টকন্তু ষ্টননা োষ্টবটা আসার সময় ফদাকাজন ষ্টদজয় এলাম। নেুন একজজাড়া োষ্টব বাষ্টনজয় 
ফনবার জনয…। 
  
কাল আটটার পর নেুন পুরজনা সব োষ্টবই এজস োজে। েখন আসুন। 

http://www.bengaliebook.com/


 জাস্ট অ্যানাদার সাকার । জজমস জেডলি জেজ  

88 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
ষ্টঠক আজে, বজল হযাে েজলা ফজা, এখনও অজধেক রাো। 
  
দাোঁড়াও, দাোঁড়াও-কালজকর জনয ষ্টকেু ফ জল রাখা োজব না। িাে ফিজেই বরং…। 
  
োর মাজন! িাে িােজে োইজল আষ্টম ফে িাে িােজে ফদজবা এ কোটা আপনার মাোয় 
ফঢাকাজলা ফক? 
  
সজি আমার ওয়াজরন্ট আজে। 
  
 আষ্টম পুষ্টলশ ফহড ফকায়াটোজসে োকষ্টর কষ্টর। 
  
িাক আমাজক িােজেই হজে। 
  
খবরদার। ষ্টননা সামজনর ফমাজড় একজন সাজজেন্টজক ফদজখ এলাম, োজক একবার…। 
  
ফোমাজক  াোঁষ্টসকাজঠ ফঝালাজবন। 
  
ষ্টমষ্টনট দুই কাটজে না কাটজে ষ্ট জর এজলা ষ্টননা সজি আজগর ফদখা ফসই সাজজেন্ট। 
  
ষ্টক বযাপার, এজো ফগালমাল ষ্টকজসর? 
  
িােটা আষ্টম খুলজে োই, ইষ্টন বলজেন োষ্টব এর কাজে ফনই। োলা ফিজে ফদবার কো 
বলষ্টে, োজেও ইষ্টন রাজী নন। 
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োষ্টব, আপনার কাজে ফনই ফকন? 
  
নেুন একপ্র্ োষ্টব বানাজে আমার সব োষ্টবই আজ ষ্টদজয় আসজে হল ফদাকাজন। 
  
 ফকান ফদাকান? 
  
ফসজক্রটারীজক ষ্টদজয়ষ্টেলাম, ষ্টেষ্টন ফকাোয় ষ্টদজয়জেন, জাষ্টন না। ফহড ফকায়াটোজসে োকষ্টর 
কষ্টর, সারা ষ্টদন ো ঝাজমলা। বারবার বলষ্টে এোঁরা ফেন কাল এজস েখন ফহাক ো ফদখার 
ফদজখ োয়–ঐ এক ফগা–োলা ফিজে এখনই এই মুহূজেে িাে ফদখজবই। 
  
এটা আপনাজদর বাড়াবাষ্টড় হজে।জহড ফকায়াটোজসের ফলাক…কোয়ও ফো একটা দাম 
ষ্টদজে হয়। 
  
 িাে আষ্টম িােজবাই। 
  
িাোর আজগ েষ্টেপূরজের কোবােো ফে মজন রাখজে হজব। 
  
আষ্টম বললাম, অে েকে-ষ্টবেজকে লাি ফনই। বরং এক কাজ করা োক, ফরষ্টনকজক 
একবার ফ ান কষ্টর। ফস েষ্টদ মে ফদয়, েজবই োলা িােজবন। 
  
ষ্টঠক, আপষ্টন োই করুন। সাজজেন্ট বজল উঠজলা। 
  
ধযাৎ, পুষ্টলজশর কাজ কারবারই এমন। েলল হযাে, এখাজন আর না। ষ্টরজপাটে ফদবার 
সময় েী  অষ্ট সারজক আষ্টম সব বযাপারটা বলব। 
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ধনযবাদ সাজজেন্ট, অসংখয ধনযবাদ। অষ্টিবাদন জাষ্টনজয় ষ্টবদায় ষ্টনজলা ফস। 
  
ষ্টননা কপাল োপড়াজলা, ও ষ্টক কাণ্ড! সামানয একটা োষ্টবর জনয। দুষ্টদন সবুর করজলও 
ফো… 
  
বাদ দাও, আর িাজলা লাগজে না। দাও োষ্টবটা দাও, গযাজরজজর োলা বন্ধ কজর রাষ্টখ। 
  
োষ্টব ষ্টদজলা ষ্টননা। দাও, এবার একটু হুইষ্টি দাও। 
  
 ধজরা ষ্টসগাজরট। 
  
দাও। 
  
 ফদশলাইটা ফকাোয় ফে রাখলাম। 
  
 আমার ফকাজটর পজকজট লাইটার আজে। 
  
ষ্টননা ফকাজটর পজকজট হাে ফঢাকাজলা। হযাষ্টর…! ষ্টননা েীৎকার কজর উঠজলা। েষ্টকজে োর 
ষ্টদজক োকালাম। দু-আেুজলর  াোঁজক ধরা আমার োষ্টবর ষ্টরং। সব োষ্টবই ওজে আজে। 
  
গলা আমার শুষ্টকজয় কাঠ। হাে ফেজক গ্লাসটা পজড় ফগল আমার। 
  
ষ্টননার মমেজিদী দৃষ্টির সামজন পজড় আষ্টম আজরকবার মৃেুযজক ফেন প্রেযে করলাম। 
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ঘষ্টড়জে েখন ঢং ঢং কজর দশটা বাজজলা। নীরবো িােজলা ষ্টননা। ষ্টবড়ষ্টবড় কজর বলল, 
ফমজয়টা োহজল গাষ্টড়র িাজেই আজে। 
  
আষ্টম মাো নীেু করলাম। 
  
বজলা হযাষ্টর, ষ্টক কজরে েুষ্টম হাোঁটু ফগজড় বজস আমাজক ঝাোঁকাজলা। 
  
ষ্টবশ্বাস কজরা–আষ্টম ষ্টকেু কষ্টরষ্টন। 
  
েুষ্টম োজক খুন কজরে? 
  
না ষ্টননা, না ফোমার গা েুোঁজয় বলষ্টে আষ্টম ষ্টকেুই কষ্টরষ্টন। 
  
 োহজল গাষ্টড়র িাজে ফস এল ষ্টক িাজব। 
  
ফস এক ষ্টবরাট ইষ্টেহাস ষ্টননা, েুষ্টম ষ্টক সব কো ষ্টবশ্বাস করজব? 
  
ফোজখর ফকাজে জল টলমল কজর উঠজলা। আো ফোমাজক োড়া আষ্টম আর কাজক ষ্টবশ্বাস 
করজবা হযাষ্টর। 
  
এজোষ্টদজনর জমাটবাধা কান্না আর বাধা মানজলানা। ষ্টননাজক শি আষ্টলিজন আোঁকজড় 
ধরলাম। বললাম, ষ্টরয়ার সাজে প্রেম পষ্টরেজয়র ষ্টববরে ফেজক সব। 
  
এমনষ্টক ওজদজের সাজে দুরাে কাটাজনা। 
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ষ্টননা বলল এে কাণ্ড। আমায় আজগ বজলাষ্টন ফকন? 
  
বষ্টলষ্টন, আমার এই অষ্টিশাজপর কো ফোমাজক বলজে ষ্টগজয়ও পাষ্টরষ্টন। 
  
েুষ্টম…ফোমার সব ষ্টকেুর অংশীদার হজে োই আষ্টম। 
  
 পরম ষ্টনিেজয় োজক বুজক ফটজন ষ্টনলাম। অজনক ষ্টদন পর আবার সহজিাজব শ্বাস ষ্টনজে 
পারলাম। 
  
বাধা ষ্টদল ষ্টননা, ফদষ্টর করা আর ষ্টঠক নয়, েজলা। 
  
হযাোঁ অজনক ষ্টবপদ। মৃেজদহ হয়জো পেজে শুরু কজরজে। একবার েষ্টদ কয়লাখষ্টনজে 
ষ্টনজয় ফেজে পারোম। 
  
হযাোঁ, একখানা গাষ্টড় এেুষ্টন দরকার, ষ্টকন্তু িাড়ার টাকা। 
  
িাড়ার টাকা ফো িাজেই আজে। মযানরুজক্সর টাকার বাক্স-ওজদজের মৃেজদজহর সজিই 
আজে। 
  
ফবশ োহজল েুষ্টম এক কাজ কজরা। গাষ্টড় ষ্টনজয় এজসা। 
  
উঠলাম। ষ্টননাজক বললাম েুষ্টম োষ্টরষ্টদজক নজর রাজখা। আষ্টম অযাটাষ্টে ষ্টনজয় আসষ্টে। 
গযাজরজজর দরজায় োলা খুজল হাট কজর ষ্টদলাম। পো গন্ধ ফবষ্টরজয়জে। লাশ পেজে শুরু 
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কজরজে। োলাটা খুজল অযাটাষ্টেটা বার করলাম। শরীর অসাড়, ববঠকখানার ফসা ায় 
শরীর এষ্টলজয় ফোখ বুজলাম। 
  
হুইষ্টির গ্লাস এষ্টগজয় ধরজলা ষ্টননা। দুপ্রাজি দুষ্টট ষ্টি োলা। োপ পড়জেই োলাটা  াোঁক 
হল। 
  
ষ্টকন্তু না, টাকা ফনই, টাকার বদজল একরাশ িাজ করা খবজরর কাগজ। দু-হাজে মুখ 
ফঢজক আষ্টম ফোখ বুজলাম। 
  
গাষ্টড় িাড়া করার মে ষ্টেষ্টরশ ডলারও আমার ফনই। 
  
টাকা, টাকা ফকাোয়? 
  
 ফনই। 
  
ো হজল এসব মযানরুজক্সরই কারসাষ্টজ। 
  
না, কারসাষ্টজ করার ফলাক ষ্টেষ্টন নন। 
  
 মযানরুক্স আসজল একজজাড়া হুবহু অযাটাষ্টে ষ্টকজনষ্টেজলন। োলাষ্টক কজর ফকউ হয়জো 
বদল কজরজে। 
  
োলাষ্টকটা করজব ফক? 
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ফকন, ষ্টরয়া, কু-মেলজবর ষ্টশজরামষ্টে। ষ্টবশ্বাজসর নাজম ফস আমাজক ঠষ্টকজয়জে। 
  
োক, ওসব কো, আজগ একটা গাষ্টড় ফোগাড় করজে হজব। বাোঁ ষ্টদজকর রাোয় অজস্র 
গাষ্টড় দাোঁষ্টড়জয় োজক…ওর একখানা েষ্টদ ষ্টনই? 
  
আমরা গাষ্টড় েুষ্টর করজবা? 
  
না, েুষ্টর নয়, ধার। ষ্টকেুেজের জনয। 
  
রাোয় ফবষ্টড়জয় এলাম। অসংখয গাষ্টড়। পুজরাজনা মজডজলর বড়সড় গাষ্টড়। দরজার হােজল 
োপ ষ্টদজলা ষ্টননা। খট কজর একটা শব্দ। দরজা খুলজলা। োক বাোঁো ফগজলা। োষ্টবটা 
ডযাশজবাজডেই আজে। 
  
েজব ষ্টক এখনই? 
  
না এখন নয়। রাে বাডু়ক, েেেে আমরা সমুজদ্রর পাজড় একটু বষ্টস। 
  
পাশাপাষ্টশ আমরা বসলাম। 
  
ষ্ট সষ্ট স করজলা ষ্টননা, ষ্টকন্তু ফমজয়টাজক খুন করজলা ফক? 
  
 ষ্টঠক, একোটা আষ্টমও সমাজন ফিজব েজলষ্টে। 
  
ষ্টরয়া? 
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হজে পাজর। 
  
ফদজখা, আমার ফকবল মজন হজে ফোমার এই ষ্টরয়ার একজন ফপ্রষ্টমক আজে। 
  
হজে পাজর। 
  
আজলােনার  াোঁজক  াোঁজক অজনক প্রজশ্নর ঝড় উঠজলা। উঠলাম আমরা। োরষ্টদজক 
সেকেদৃষ্টি ঘুষ্টরজয় দরজা খুলজলা ষ্টননা। গাষ্টড়জে উজঠ বসজলা। আষ্টমও উঠলাম। বাংজলার 
ষ্টদজক ফেজে শুরু করল ষ্টননা। 
  
গযাজরজজ ফপৌঁজে োলাটা খুজল মৃেজদহ ও অযাটাষ্টেটা ঐ গাষ্টড়র মজধয ফরজখ ষ্টদলাম। 
োরপর সমুজদ্রর কাোকাষ্টে ষ্টনজেন এক জায়গায় এজস গাষ্টড় দাোঁড় করাজলা ষ্টননা। আষ্টম 
আর ষ্টননা ফনজম বাষ্টড়র ষ্টদজক েুটজে শুরু করলাম। 
  
বাষ্টড় ষ্ট জর ষ্টননা জ্ঞান হারাজলা। জ্ঞান ষ্ট রজলা একঘণ্টা পর। আষ্টম এজগালাম গযাজরজজর 
ষ্টদজক। 
  
হযাোঁ, কাজ এখজনা বাষ্টক। ওজদজের টুষ্টকটাষ্টক ষ্টজষ্টনস সহ সটজকশটার সদগষ্টে করা 
দরকার। রান্নাঘজর গযাসেুন্নী ফজ্বজল সুটজকস পুষ্টড়জয় স্বষ্টের ষ্টনঃশ্বাস ফ ললাম। 
  
সকাল নটার সময় অষ্ট জস ফগলাম। মাো ধজর আজে। রাজজযর ঘুম আসজে ফোজখ। প্রায় 
ষ্টমষ্টনট পজনজরা পর হঠাৎ ঝনঝন কজর ফবজজ উঠল ফ ান। 
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হযাজলা। হযাষ্টর বলষ্টে। 
  
হযাষ্টর, মযানরুজক্সর ফমজয়র সন্ধান পাওয়া ফগজে। 
  
 বজলা ষ্টক! 
  
গুণ্ডারা োর মৃেজদহ একখানা েুষ্টর-করা গাষ্টড়র িাজে পুজর সমুজদ্রর ধাজর ফ জল ফরজখ 
ফগজে। 
  
োর মাজন…খুন। 
  
েুষ্টম এখুষ্টন োনায় েজল এজসা। 
  
এই ফসই গাষ্টড়, েষ্টব ফোলা ফেজক ওরনানারকম পরীো ষ্টনরীো েলজে। িাজকর োলা 
ফখালা। অযাটাষ্টেটা পজড় আজে একপাজশ। 
  
িাষ্টর মজার বযাপার, টাকার বদজল অযাটাষ্টে ফবাঝাই এক পাোঁজা পুরজনা খবজরর কাগজ। 
  
বলল ষ্টক, অবাক কাণ্ড ফো। 
  
োই ফহাক, েুষ্টম বরং মযানরুজক্সর বাষ্টড়জে েজল োও। ওোঁজক সজি ষ্টনজয় এজসা। মৃেজদহ 
সনাি করজে হজব। 
  
আষ্টম..মাজন, উষ্টন ফো অসু্। 
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োও, উষ্টন আসজে না পাজরন ও’ষ্টরজলজক সজি কজর ষ্টনজয় এজসা। 
  
পুষ্টলশ ফহড ফকায়াটোসে ফেজক আসষ্টে। ষ্টমঃ মযানরুক্স… 
  
 উষ্টন খুবই অসু্। ডািাজরর বারে…। 
  
োহজল ষ্টমজসস মযানরুক্সজকই ডাকুন। 
  
আষ্টমও োর সজি ফগলাম ফিেজর। টানা হলঘর ফপষ্টরজয় ফসই ফপেজনর উজঠান। আরাম 
ফেয়াজর বজস কাগজ পড়জে ষ্টরয়া। িারী সুের ফদখাজে। আমাজদর পাজয়র শজব্দ ফোখ 
েুলল। আমার ষ্টদজক ফোজখ ফোখ পড়জে ফস ফেন একটু অবাক হজলা। ফোয়াল শি 
হজলা োর।ইষ্টন…এজক ফো ষ্টঠক… 
  
হযাষ্টর বাকের। ফহড ফকায়াটোসে ফেজক আসষ্টে। 
  
হাজের ইশারায় খানসামাজক েজল ফেজে বলল ষ্টরয়া। ষ্টকেুেে দুজজনই ষ্টনবোক। আষ্টম 
হাসলাম, ষ্টক ষ্টেনজে পারজেন? 
  
ষ্টরয়া ষ্টসগাজরট ধষ্টরজয় বলল, ফকন এজসজে বলুন। 
  
এলাম….আসজেই হজলা। মৃেজদজহর হষ্টদশ ফে পুষ্টলশ ফপজয়জে, ফসই খবরটুকু জানাজে 
এলাম। 
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 ওজদে োহজল মারা ফগজে। 
  
বাঃ অপূবে। ফস ফে মারা ফগজে একো আপনার ফেজয় িাজলা আর ফক জাজন? 
  
টাকার ফলাজি ফশজে আপষ্টন ওজক খুনই করজলন? 
  
হাসলাম, আমাজক ফদাোজরাপ কজর ফকান লাি ফনই ষ্টমজসস মযানরুক্স। আর ফকউ না 
জানুক, আষ্টম জাষ্টন আপষ্টনই দায়ী। আপনাজক ষ্টনোর ষ্টদষ্টে না। 
  
এসব ষ্টক বলজেন। 
  
 স্বামী মারা োবার পর পুজরা সম্পষ্টত্ত হাজের মুজঠায় আনার এমন সুের এক সুজোগ… 
  
আিেে, ফসষ্টদন রাজে ঘুজমর ওেুধ ফখজয় আষ্টম েখন শেযাশায়ী। আপষ্টন ফস রাজে 
ফকাোয় ষ্টেজলন? 
  
আষ্টম ফকাোয় ষ্টেলাম না ষ্টেলাম োজে আপনার লাি হজব না। এবযাপাজর আমাজক 
জড়াজে োইজল আপষ্টনও ষ্টনোর পাজবন না। 
  
আপষ্টন অনেেক িয় ফদখাজেন ষ্টমঃ।মজন রাখজবন, ফজল ফ রে একজন কজয়দীর 
মুজখরকোয় ফেজয় পুষ্টলশ ফকাষ্টটপষ্টের স্ত্রীর কোজেই অজনক ফবষ্টশ মেোদা ফদজব। 
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আমাজক েেটা ফবাকা ফিজবষ্টেজলন, আসজল আষ্টম ো নই। আপনার মেলব বুঝজে 
আমার এজোটুকু অসুষ্টবজধ হয়ষ্টন। োই শুরু ফেজকই আষ্টম সেকে ষ্টেলাম। আমাজদর সব 
কোবােো আষ্টম ফটপ কজর ফরজখষ্টে। 
  
োর মাজন…একা ফপজয় আপষ্টন আমাজক িয় ফদখাজেন? 
  
সময় এজল বুঝজে পারজবন। কাোঁজের দরজা ফঠজল এক বষ্টলষ্ঠ ফেহারার েুবক এল। বয়স 
আমারই মে। 
  
ও’ষ্টরজল…আিেে। আমার ধারো ষ্টেল ও’ষ্টরজল বয়জস ফপ্রৌঢ়, ষ্টকন্তু আজ ফদখষ্টে, ফস েুবক। 
  
 গাষ্টড় বেষ্টর মযাডাম। 
  
োক, আজ শরীরটা িাজলা নয়, োব না। 
  
আষ্টম উজঠ দাোঁড়ালাম। 
  
বলষ্টেলাম, ওজদে-ফক ফে অব্ায় ফপজয়ষ্টে, োর পরজন ষ্টেল নীজলর ওপর সাদা 
ফডারাকাটা িাটে। এই ফপাশাকটা এজলা ফকাজেজক? 
  
িাটেটা আষ্টমই ষ্টকজন ষ্টদজয়ষ্টেলাম।সো দাজমর জামা, মান-টান করজে লাগে। গাষ্টড়জেই 
ফরজখ ষ্টদজে ওজদে। বজল দ্রুে ফস েজল ফগল। 
  
আপষ্টন ষ্টনিয়ই ষ্টমঃ বাকের? 
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 েমজক ফোখ ফ রালাম। আষ্টমই ও’ষ্টরজল। 
  
ফরষ্টনক বলষ্টেল মৃেজদহ সনাি করজে, আষ্টম ফেন আপনাজকই সজি ষ্টনজয় োই। 
  
 মৃেজদহ, োর মাজন ষ্টমস মযানরুক্স োহজল খুনই হল। 
  
হযাোঁ। 
  
ফসই একবাক্স টাকা, োর ফকাজনা হষ্টদশ পানষ্টন বুষ্টঝ? 
  
না। 
  
টাকার হষ্টদশ ফবর করুন, এই েড়েজের নায়ক ফক োরও হষ্টদশ পাজবন। 
  
হাজে হাে ঘেজলা ফস,ইস, অমন  ুজলর মে ফমজয়টা, ফকান শয়োন ফে োজক গলা ষ্টটজপ 
মারজলা। দাোঁড়ান ষ্টমঃ মযানরুক্সজক খবরটা ষ্টদজয় আষ্টস। বজল ফস পা বাড়াজলা। 
  
আিেে আষ্টম ফোকাউজকই বষ্টলষ্টন ওজদে ষ্টকিাজব মারা ফগজে। ফকাজনা কাগজজও োপা 
হয়ষ্টন। োহজল ও’ষ্টরজল ষ্টকিাজব জানজে পারজলা ফে োজক গলা ষ্টটজপ মারা হজয়জে। 
  
হযাোঁ ষ্টঠক ফিজবষ্টে। এই েড়েজে ষ্টরয়ার ফদাসর ঐ ও’ষ্টরজল। 
  
পাোঁে ষ্টমষ্টনট পর ও’ষ্টরজল এল। 
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েলুন োওয়া োক। 
  
মযানরুক্সজক বলজলন? 
  
বজলষ্টে। 
  
শুজন খুব ফিজে পজড়জেন, না? 
  
স্বািাষ্টবক। 
  
অেে ফদখুন, ষ্টমজসস মযানরুক্স ষ্টকন্তু কে সহজ িাজবই না ষ্টনজলন। হয়জো সৎ ফমজয় 
বজল পেে-টেে ফেমন একটা…। 
  
মাো নাড়জলা ও’ষ্টরজল–দুজজনর এজকবাজর গলায় গলায় িাব ষ্টেল। ষ্টমজসস মযানরুক্সও 
কম দুঃখ পানষ্টন। েবু ঐ এক ধরে। ফিেজর ফিেজর গুমরান। 
  
আষ্টম বললাম, ফরষ্টন বলষ্টেজলা ওজদে মারা োওয়ায় লািটা একষ্টদক ফেজক ষ্টমজসস 
মযানরুজল্পর।…অযাটাষ্টের হষ্টদশ পাওয়া ফগজে। 
  
ফকান অযাটাষ্টে? 
  
মযানরুজক্সর লুজটর টাকার। 
  
ফকাোয় ফপজলন? 
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গাষ্টড়র িাজে। 
  
পুজরা টাকাটাই ষ্টেল নাষ্টক? 
  
 না, একরাশ পুরজনা খবজরর কাগজ। 
  
ফসষ্টক! অেটাকা ষ্টক হল? 
  
 ষ্টক জাষ্টন… 
  
মৃেজদহ সনাি কজর েজল ফগজলা ও’ষ্টরজল। আষ্টম, ফরষ্টনক আর বাষ্টন্ট আমরা ষ্টেনজনই 
জীজপ কজর ফহড ফকায়াটোজসের ষ্টদজক ফগলাম। 
  
ফরষ্টনক বলল, ফপাশাক পাল্টাজলা ফকন ফস? আর ঐ খবজরর কাগজজ ঠাসা অযাটাষ্টে— 
  
আগামীকাল দুপুজরর আজগই আমার ষ্টরজপাটে োই। 
  
দরজা খুজল উোঁষ্টক ষ্টদজল এক সাজজেন্ট, সযর এক িদ্রজলাক আপনার সজি ফদখা করার 
জজনয অজনকেে ফেজক বজস আজেন। নাম ক্রাইস ফকলার। 
  
পাষ্টঠজয় দাও,বলল ফরষ্টন। ষ্টকেুেে পর এক লম্বা ফেহারার েুবক ঘজর ঢুকজলা। 
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পজকট ফেজক িাোঁজ করা একখানা খবজরর কাগজ ফবর কজর ফটষ্টবজল ফমজল বলল েষ্টবর 
এই ফলাকষ্টটজক আষ্টম ফদজখষ্টে ফল জটনযান্ট। 
  
ফকাোয়? 
  
এয়ারজপাজটে। 
  
 বুকটা হঠাৎ ধক কজর উঠজলা। 
  
কজব? 
  
শষ্টনবার রাে এগাজরাটায়। হঠাৎ ফদষ্টখ এই ফলাকটা ফব্লজার পজর আসষ্টেল। 
  
 োর মাজন? 
  
আসজল ফব্লজাজরর শখ আমার বহুষ্টদজনর ষ্টকনজবা ষ্টকনজবা কজর আর ফকনা হজয় ওজঠষ্টন। 
ফসই জনয কাজরার গাজয় ফদখজলই ফোখ োয়। 
  
স্বািাষ্টবক! ো োজক ফদখজল আপষ্টন ষ্টেনজবন? 
  
না। 
  
একলা ষ্টেল ফস? 
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না, সজি একষ্টট ফমজয়ও ষ্টেল। 
  
ফমজয়! ফদজখজেন োজক। ষ্টক ফপাশাক ষ্টেল? 
  
হযাোঁ, পরজন ষ্টেল নীজলর ওপর সাদা ফডারাকাটা িাটে, ফরাদ েশমা ফোজখ ফদখজে মে না। 
মাোয় লাল েুল। 
  
ষ্টরষ্টসিার েুললল ফরষ্টনক ফটইলর? ফশাজনা ফমজয়ষ্টটর পরজনর ফপাশাকটা এখুষ্টন একবার 
ফহড ফকায়াটোজসে পাষ্টঠজয় দাও। 
  
ফকলার অবাক আপনারা কার খবরটা জানজে োন বলুন ফো? ফলাকটার না ফমজয়টার? 
  
ষ্টক করষ্টেল োরা? 
  
 দুজজন এল লষ্টবজে। একবারও োরা কো বজলষ্টন। 
  
 দরজা ফঠজল ঢুকজলা এক সাজজেন্ট। হাজে ওজদজের নীল-ফপাশাকটা। 
  
 এই ফপাশাকটাই পরজন ষ্টেল ষ্টক? 
  
হযাোঁ, এই জামাই পরা ষ্টেল। 
  
ফরষ্টনক হাে বাষ্টড়জয় ষ্টদল– ধনযবাদ, ষ্টমঃ ফকলার। ষ্টঠকানাটা দয়া কজর ষ্টদজয় োন। আবার 
দরকার হজে পাজর। 
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েষ্টল োহজল। 
  
বাষ্টন্টজক ফ ান করল ফরষ্টনক এখুষ্টন েজল এজসা। ফদরী ফকাজরা না। 
  
আমার ষ্টদজক োষ্টকজয় ফরষ্টনক বলল, হযাষ্টর, আগাজগাড়া বযাপারটার মজধয ফকাোয় ফেন 
গলদ আজে–িয় ফদষ্টখজয় টাকা আদাজয়র মে এটা বযাপার না। 
  
গলাটা আমার ফকোঁজপ উঠজলা। ফকন, নয় ফকন? 
  
ফকন নয়, এটাই েষ্টদ জানজে পারোম…। 
  
বাষ্টন্ট ঢুকজলা ঘজর। ষ্টক বযাপার এে জরুরী েলব? 
  
 ফকলাজরর কো আগাজগাড়া বলল ফরষ্টনক বাষ্টন্টজক। 
  
আিেে, এয়ারজহাজস্টজসর বেেনার সাজে ফকলাজরর বেেনার ফদখষ্টে ফবশ ষ্টমল আজে। 
ফিজনর ফমজয়ষ্টটর নাম অযান হারকুট। 
  
আমার মন বলজে আগাজগাড়া বযাপারটা ষ্টমজেয। 
  
আিেে বযাপার, ওজদজের সাজে উইষ্টলয়াজমর ফদখা মাসদুজয়ক হল বন্ধ। আর োর ফ ান 
ফপজয়ই ফস পাইজরষ্টস ফকষ্টবজন েুটজলা? ফসই ফে ফগল, ফসই োওয়াই ফশে োওয়া। 
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এরপর সজি এল বাদামী রজের ফব্লজার, বষ্টলষ্ঠ লম্বা-েওড়া গড়জনর এক েুবক। গাষ্টড় 
ফপজোজে ষ্টগজয় লাগল ধাক্কা কযাষ্টরর গাষ্টড়র সাজে। োরপর ফদখা ফগল এয়ারজপাজটে। 
ফকলাজরর বেেনা অনুোয়ী ফস অযান হারকুট। ষ্টকন্তু আমার অনুমান ফস ওজদে মযানরুক্স। 
সিী েুবজকর কোমজো ফস েটপট ষ্টনজজজক পাজল্টজে। 
  
োরপর অযাটাষ্টের বযাপারটা…। 
  
কাল সকাজলই সব ষ্টরজপাটে োই। 
  
ফরষ্টনক আমাজক বলল-আর হযাষ্টর শহজরর সব কাগজজ ফমজয়ষ্টটর জামার সব েষ্টব 
োপাওোঁ। ফদষ্টখ কাজ এজগায় ষ্টকনা। 
  
 না। ফশে ফেিা আমার করজেই হজব। ও’ষ্টরজলর অপরাধ প্রমাজের ফশে ফেিা, ফদখা 
োক। মুখ বুজজ েুপোপ কাজ করজে হল নিই ষ্টমষ্টনট। ষ্টখজদয় ফপট ফো ফো করজে। 
উঠব-েখষ্টন ফবজজ উঠজলা ফ ান। 
  
ষ্টবরষ্টিজে ষ্টরষ্টসিার েুললাম- হযাজলা। 
  
 হযাষ্টর, ষ্টননার উজিগ পূেে স্বর ফিজস এজলা। 
  
 েুষ্টম এখুষ্টন একবার বাষ্টড়জে েজল এজসা, িীেে দরকার। 
  
 দরকার, ফকন হঠাৎ…। 
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ষ্টননা ফ ান নাষ্টমজয় ফরজখজে। ফরষ্টনজকর কামরায় ঢুকলাম।..ষ্টক বযাপার?মুখ-ফোখ এরকম? 
  
 আর ফবাজলা না, ষ্টননার ফ ান ফপলাম, বাষ্টড় ফেজে হজব এখুষ্টন, শরীর খারাপ। 
  
োও, েট কজর ঘুজর এজসা। অষ্ট জসর গাষ্টড়গুজলা…। 
  
কো ফশানার বধেে আমার ফনই। বাষ্টড় ফপৌঁেলাম। না, ষ্টননা এ-ঘজর ফনই। 
  
ষ্টননা, ফকাোয় ফগজল েুষ্টম? 
  
এই ফে এখাজন। 
  
আষ্টম ঢাকা বারাোয় উোঁষ্টক ষ্টদলাম। দরজার ষ্টদজক মুখ কজর ষ্টননার উজল্টা ষ্টদজকর 
একখাষ্টন ফসা ায় বজস ও’ষ্টরজল। আর ডান হাজে এক ফোি ষ্টরিলবার। 
  
দাোঁষ্টড়জয় রইজলন ফকন? আসুন। 
  
আষ্টম দাোঁজে দাোঁে ফেজপ বললাম–এই মুহূজেে আপষ্টন আমার বাষ্টড় ফেজক ফবষ্টরজয় োন। 
  
ষ্টরিলবার শূজনয েুোঁজড় লুজ  ষ্টনজয় বলল ও’ষ্টরজল, আষ্টম অষ্টেষ্টে–আমাজক োড়াজনা ষ্টক ষ্টঠক 
হজব? 
  
ষ্টক োন আপষ্টন? 
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ফটপ। 
  
ষ্টকজসর ফটপ? 
  
এই ফদজখা–সকাজল ষ্টরয়াজক বজল এজলন–এর মজধয সব িুজল ফগজলন। 
  
না িুষ্টলষ্টন। এককাজলর িালমানুে। 
  
পুষ্টলশ অষ্ট সার ও ষ্টরজল ফে আজ ফকাষ্টটপষ্টের ফবৌজয়র পা-োটা কুকুর…। 
  
বাঃ েমৎকার, এে ষ্টকেু ফজজন ফগজেন আমার সম্বজন্ধ, এবার েটপট ফটপগুজলা ষ্টদজয় 
ষ্টদন। 
  
না, ফটপ আপষ্টন পাজবন না। 
  
ষ্টমঃ বাকের অবাধয হজবন না। একটা গুষ্টলজেই সব ফশে হজয় োজব, এে অবযেে ষ্টটপ 
আমার। 
  
আষ্টম ষ্ট্র, ষ্টনবোক। 
  
ধরুন গুষ্টলটা এক মুহূজেে আপনার ষ্টপ্রয়েমা স্ত্রীর  ুস ুস ঝাোঁঝরা কজর ষ্টদজে পাজর। বা 
এই ষ্টশষ্টশর নাইষ্টিক অযাষ্টসডটা েষ্টদ আপনার স্ত্রীর মুজখ ফকউ ফঢজল ফদয়…িাবজে 
আমারই অবাক লাগজে ষ্টমঃ বাকের। 
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আষ্টম ষ্টশউজর উঠলাম। েলুন। 
  
ফকাোয়? 
  
বযাজে, লকাজর ফটপগুজলা আজে। 
  
সাবধান–ফধাোঁকা ফদবার ফেিা করজবন না। 
  
না, েলুন, বজল দরজার ষ্টদজক পা বাড়ালাম। ষ্টননা েুজট এজস পে আগলাজলা। 
  
আষ্টম এক ঝটকায় সষ্টরজয় ষ্টদলাম ষ্টননাজক। 
  
 ফটপ হােোড়া করজল, প্রমাে ফে ষ্টকেুই োকজব না। ফঝাোঁজকর মাোয়… 
  
 আষ্টম কেেপাে করলাম না। কালষ্টবলম্ব না কজর গাষ্টড় োড়লাম। 
  
োষ্টকজয় ফদখলাম ষ্টকনা কাোঁদজে। 
  
 দাোঁে ফবর কজর ও’ষ্টরজল হাসজলা। েজব–এই না হজল মরদ। 
  
আষ্টম ষ্টনরুত্তর। 
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ষ্টরয়া বলল, ফটপগুজলা নাষ্টক আপনার কাজেই রজয়জে। ো বষ্টলহাষ্টর বজট আপনাজক! 
মজনর এজো ফজার আপনার। ফরষ্টনক ফবাধহয় আপনাজক সজেহ কজর উঠজে পাজরন ষ্টন 
োই না? 
  
হযাোঁ, মাো নাড়লাম আষ্টম। 
  
 ষ্টঠক পারজব, ষ্টনোর আপষ্টন পাজবন না। 
  
জাষ্টন। 
  
 েজব হযাোঁ, ষ্টবপজদ পজড় ফশজে আবার আমাজক বা ষ্টরয়াজক ঝাজমলায় জড়াজবন না। 
  
আষ্টম ম্লান হাসলাম। 
  
ষ্টক হল, হাসজেন ফে! 
  
হাসষ্টে আপনার িষ্টবেযজের কো ফিজব। 
  
 অেোৎ? 
  
অেোৎ ো ষ্টেরকাজলর ষ্টনয়ম। 
  
ফস ষ্টকরকম মশাই। 
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সাদামাটা ষ্টহজসব। ষ্টরয়া মযানরুক্সজক বাোঁোবার জনয আপষ্টন আজ উজঠ পজড় ফলজগজে। 
অজনক আশা আপনার। এই ষ্টরয়াই আপনাজক কুকুজরর মজো লাষ্টে ফমজর োষ্টড়জয় ষ্টদজে 
কসুর করজবনা। দুজিোগ আপনাজকও িুগজে হজব। 
  
সহসা অিহাষ্টসজে ও ষ্টরজল ফ জট পড়জলা। বাঃ ষ্টমঃ বাকর, কায়দাটা ফদখষ্টে ফবশ িালই 
কজরজেন। কোর ফবালোজল ষ্টরয়া, আমার মজধয একটা ফগালমাল বাধাবার ফেিা কজর 
লাি ফনই। ও ষ্টরজলজক অজো কাোঁো ফেজল িাবজবন না। ষ্টরয়ার কাে ফেজক কো আদায় 
না কজর…. 
  
ষ্টক কো আদায় করজবন? 
  
িষ্টবেযজের কো। বুজড়াটা মজর োবার একমাস পর ফস আমাজক ষ্টবজয় করজব–এমনষ্টক 
পুজরা সম্পষ্টত্তর ষ্টহজসবটা। 
  
আষ্টম ফহজস বললাম, এ িুল আপনার ওখাজনই ষ্টমঃ ও ষ্টরজল। সাংবাষ্টদক জীবজন এমন 
ঘটনা আষ্টম আকোর ঘটজে ফদজখষ্টে। 
  
আমার জায়গায় েষ্টদ আপষ্টন হজেন— 
  
 ষ্টক আবার আজগ ফদখোম োর কোকেদুর সষ্টেয।মুজখ ফসোবজল,কাজজও োইকজর 
ষ্টকনা। 
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আপষ্টন একটা আে গাধা। ষ্টরয়াজক ফোজখর ফদখাই ফদজখজেন শুধু। মনটা োর ফদজখনষ্টন। 
এক কোর ফমজয় ফস। মুজখ ো বজল কাজজও োই। 
  
পরবেেী কাজ সংষ্টেপ্ত। বযাজে ঢুকলাম। লকার ফেজক ফটজপর বাষ্টিল ফবর কজর েুজল 
ষ্টদলাম ও’ষ্টরজলর হাজে। 
  
েষ্টল। 
  
আসুন, আমার উপজদশটা ফখয়াল করজবন। 
  
োক। 
  
অষ্ট জস ষ্ট রজে ষ্ট রজে ফশায়া ষ্টেনজট। ঘজর ঢুজক ফদষ্টখ ফরষ্টনজকর একটা ষ্টেষ্টঠ। োর 
সাজে ফদখা করার জনয। োর মাজন এক ঘণ্টার অনুপষ্ট্ষ্টেজে অজনক জল গষ্টড়জয়জে। 
  
ষ্টেনজট কুষ্টড়, ফরষ্টনজকর কামরায় পা রাখলাম। 
  
 আমার পাজয়র শজব্দ ফোখেুলল। ফবাজসা। ষ্টরজপাজটের ফশে াইলটায় একবার ফোখ বুষ্টলজয় 
ষ্টনই। 
  
ফরষ্টনজকর গলার স্বর গম্ভীর। একঘণ্টার আজগর ফদখা ফরষ্টনজকর সাজে এ ফরষ্টনজকর 
ফকাজনা ষ্টমল ফনই। আষ্টম প্রমাদ গুনলাম। 
  
হযাষ্টর–ওজদে মযালরুজক্সর সাজে ফোমার ষ্টক ফকাজনা রকম জানাজশানা ষ্টেল? 
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এসব েুষ্টম ষ্টক বলজো জন। আমার ফস সুজোগ ফকাোয়? 
  
 ষ্টঠক েবু োর সম্বজন্ধ েষ্টদ ষ্টকেু। 
  
ষ্টকন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন আসজে ফকন জন? 
  
এমষ্টন, খুজনর বযাপার। ষ্টনজজর ফবৌজক অবষ্টধ সজেজহর ফোজখ ফদখজে হয়। বজল ফস 
হাসজলা। 
  
মজনর অস্বষ্টে োপা ষ্টদজে আষ্টমও োর সজি গলা না ষ্টমষ্টলজয় পারলাম না। 
  
হযাোঁ, বলজে িুজল ফগষ্টে ষ্টমজসস মযালরুজক্সর এখন ফসানায় ফসাহাগা। পুজরা সম্পষ্টত্তর 
উত্তরাষ্টধকারী এখন ফস। 
  
জাজনা হযাষ্টর, ফমজয়টার সম্বজন্ধ ো জানলাম, িাল না। কে ফলাজকর সজি ফে োর 
িালবাসা ষ্টেল। এখুষ্টন লসএজেলস ফেজক আমার ফলাজকরা ফ ান কজরষ্টেজলা। অযান 
হারকুজটর সন্ধান োরা ফপজয়জে। ময়না েদজির ষ্টরজপাটে একটু আজগ ফপলাম। আেমকা 
ফপেন ফেজক মাোয় আঘাে, োরপর গলা ষ্টটজপ খুন। 
  
জন, আষ্টম রং ঘজরই ষ্টগজয় বষ্টস, একগাদা কাজ রজয় ফগজে ফটষ্টবজল। 
  
ষ্টঠক আজে, েুষ্টম ঘজর োও। 
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সামজনর ঝুল-বারাোয় ফহলান ষ্টদজয় দাোঁষ্টড়জয় আজে দুজন ফগাজয়ো-অষ্ট সার। োপা গলায় 
ষ্টক ফেন োরা ষ্ট স াস করজে। আমাজক ফদজখ মুখ ঘুষ্টরজয় ষ্টনল। দরজা ফঠজল ঘজর 
ঢুকলাম আষ্টম। 
  
হুোঁ, পাহারার বযব্াও ফদখষ্টে। 
  
ষ্টসগাজরজটর পর ষ্টসগাজরট ফপাড়ালাম। োরজট ফবজজ দশ। পদো সষ্টরজয় উোঁষ্টক ষ্টদল ফরষ্টনক, 
েজলা ফহ, বড় সাজহব ডাকজেন। 
  
দুজজন ষ্টমজিাজজর ঘজর এলাম। 
  
ষ্টমজিাজ বলজলন এসব ষ্টক শুনষ্টে ফরষ্টনক? 
  
আগাজগাড়া বযাপারটাই একটা সুের েজক-ফ লা গল্প। ফমজয়ষ্টট এবং ফব্লজার-পরা সিী 
দুজজন ষ্টমজল গল্পটা সাষ্টজজয়জে। 
  
অযান হারকুজটর হাজের োজপর সজি ষ্টমস মযানরুজক্সর হাজের োপ হুবহু ষ্টমজল ফগজে। 
  
 ষ্টকন্তু ফমজয়ষ্টট খুন হজলা।-ফকন? 
  
কারে একটা নয়–অজস্র। 
  
ষ্টকন্তু…ফক ফসই ফদােী? োর পষ্টরেয়…। 
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ফপজয়ষ্টে। ফেটুকু ফপজয়ষ্টে, োজক ফগ্রপ্তার করার পজে েজেিনয়। বাষ্টলর বযাপাজর 
ফ াজরনষ্টসক ষ্টরজপাটেটা ফপজল। 
  
ঝনঝন কজর ফবজজ উঠল ফ ান। ফরষ্টনক ষ্টরষ্টসিার েুলল।–হযাজলা, হযাোঁ, ফপজয়জো? বজলা 
ষ্টক? আমরা এখুষ্টন োষ্টে। ষ্টরষ্টসিার নাষ্টমজয় ফরজখ উজঠ দাোঁড়াজলা ফস। 
  
ইস্ট বীজে এখুষ্টন একবার আমাজক ফেজে হজে। েজলা হযাষ্টর, োওয়া োক। 
  
ষ্টবল ফহাজেজনর মুখখানা মুহূজেে ফিজস উঠল। আমাজক ফদজখ েষ্টদ ফস সবার সামজন শুরু 
কজর ফদয় টাকার োগাদা–আমার ফো দ া র া। 
  
আষ্টম….আমাজক ষ্টনজয় ফকন টানা হযাোঁেড়া করজো িাই। ফটষ্টবজলর কাজ প্রেুর। 
  
োক..েল। ফরষ্টনক ধমক ষ্টদল। ষ্টসোঁষ্টড় ষ্টদজয় নামজে ষ্টগজয় ফদষ্টখ, ফসই ফগাজয়ো অষ্ট সার 
দুজন েজলজে। গাষ্টড়র ফপেজন উজঠ বসলাম আমরা, োরা দুজন বসল োলজকর পাজশ। 
  
ইস্ট বীজে ফপৌঁেজে ফপৌঁেজে সজন্ধয েটা। গাষ্টড় োমজলা ষ্টবল ফহাজিজনর অষ্ট জসর সামজন। 
আমরা নামলাম। 
  
আসুন ষ্টমঃ বাকের, আসুন। খবরটবর ষ্টক বলুন! ষ্টবল ফহজস বলল। 
  
পষ্টরেয় কষ্টরজয় ষ্টদই,ইষ্টন ফল জটনযান্ট ফরষ্টনক, ফহড ফকায়াটোসে ফেজক আসজেন একটা 
জরুরী েদজির বযাপাজর। 
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প্রশ্ন! আমাজক? ফকান ফগালমাল? 
  
না ফেমন ষ্টকেু নয়। বের কুষ্টড় বয়স, মাোর েুল লালজে, নীজলর ওপর সাদা ফডারাকাটা 
িাটে ফোজখ ফরাদ-েশমা–এরকম ফকাজনা ফমজয়জক ষ্টকআপষ্টনগেকজয়কষ্টদজনর মজধয এখাজন 
ফদজখজেন? 
  
দুঃষ্টখে সযর। 
  
ষ্টকন্তু শষ্টিার মাঝরাে নাগাদ এখাজন ফস এজসষ্টেজলা ষ্টমঃ ফহাজিন। আো আপনাজক কে 
রাে অবষ্টধ োকজে হয় এখাজন? 
  
আটটা, িাজলা কো ষ্টমঃ বাকের েে শষ্টনবার সারা রাে এখাজনই ষ্টেজলন। 
  
ফে িয় এজোষ্টদন করষ্টেলাম, ষ্টবল ষ্টদল হাজট হাোঁষ্টড় ফিজে। 
  
 শষ্টনবার রাজত্র এখাজন আষ্টম ষ্টেলাম না, ষ্টেলাম শুক্রবার। ফোমার ষ্টহজসজব ফবাধহয় িুল 
হজে। 
  
হজে পাজর..সারাটা ষ্টদন ো ধকল আমাজক ফপায়াজে হয়…। 
  
ষ্টকন্তু ষ্টমঃ বাকের ফে শষ্টনবার রাজে এখাজন ষ্টেজলন–এ কোটা হঠাৎ আপনার মাোয় এজলা 
ফকন? েীক্ষ্ণ দৃষ্টিজে আমার ষ্টদজক োকাজলন ফরষ্টন। 
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আষ্টম বললাম একটা উপনযাস ফলখার বযাপাজর একটা ফকষ্টবন কষ্টদজনর জনয িাড়া 
ষ্টনজয়ষ্টেলাম জন। 
  
ফসষ্টক। ফকষ্টবন িাড়া ষ্টনজয়ষ্টেজল–আমাজক ফো একবারও বল ষ্টন। 
  
ফিজবষ্টেলাম, বইখানা ফোমার নাজমই উৎসগে করজবা। আজগ ফেজক োই ষ্টকেু বষ্টলষ্টন। 
  
ফোখ ফ রাজলা ফরষ্টনক, শষ্টনবার রাজে সব ফকষ্টবনই োলাবন্ধ ষ্টেল–োই না ষ্টমঃ ফহাজল্ডন? 
  
 হযাোঁ, েজব ষ্টমঃ বাকেজরর ফকষ্টবজনর োষ্টবটা ওনার কাজেই রাখজেন। 
  
আমার ষ্টদজক ফোখ ষ্ট ষ্টরজয় ফরষ্টনক ষ্টজজজ্ঞস করজলা ফোমার ফকষ্টবজন ষ্টনিয়ই োলা 
লাগাজনা ষ্টেল। 
  
হুোঁ, ফসরকমই ফোে মজন হজে। 
  
 ফকান ফকষ্টবনটা িাড়া ষ্টনজয়ষ্টেজল েুষ্টম? 
  
 বাোঁ ষ্টদজকর ফশে ফকষ্টবন। 
  
ফকষ্টবনটা ষ্টক এখন খাষ্টল, না ফলাকজন আজে। 
  
না খাষ্টল। 
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 েমৎকার, ষ্টদন োষ্টবটা ষ্টদন, ফকষ্টবনটাও ফদজখ োই। 
  
ঘাড় ষ্ট ষ্টরজয় ফরষ্টনক ষ্টজজজ্ঞস করজলা, ষ্টমঃ ফহাজল্ডন, ওজদে মযানরুক্সজক আপষ্টন ষ্টক 
কখজনা ফদজখজেন? 
  
না, োেুস কখজনা োজক ফদষ্টখষ্টন। 
  
ফকষ্টবজন ঢুজক ফরষ্টনক বলল-বাঃ বযব্া ফো ফদখষ্টে এজকবাজর রাজকীয়। ো এরকম 
ফকষ্টবন িাড়া করজল, আমাজক জানাজল না? 
  
অনযমনির মজো ঘাড় নাড়লল ফরষ্টনক, হুোঁ, খুন হবার পজে আদশে জায়গাই বজট! 
  
খুন ফে এখাজন হজয়জে একো েুষ্টম িাবজো ফকন? 
  
ফবশ িাজলা কজর ফিজব বল, শষ্টনবার রাজত্র োষ্টব েুষ্টম সজি ষ্টনজয় ষ্টগজয়ষ্টেজল, না ফরজখ 
ষ্টগজয়ষ্টেজল? 
  
আর বল ফকন। োড়াহুজড়ার মজধয োষ্টবটা ফসষ্টদন ষ্টনজে িুল হজয় ফগজে। 
  
কজয়ক মুহূেে ষ্ট্র হজয় আমার মুজখর ষ্টদজক োষ্টকজয় রইজলা ফরষ্টনক–আজর বযস, সাজড় 
েটা, েুষ্টম এখষ্টন বাষ্টড় োও, ষ্টননার শরীর খারাপ…। 
  
আজর ধূর, েুষ্টমও ফেমন, শরীর খারাজপর বযাপারটা আসজল একটা মে ফধাোঁকা। আমাজক 
েখন ঐ কো বজল বাষ্টড় ফদৌড় করাজলা। ষ্টগজয় ফদষ্টখ পুরজনা এক বান্ধবী এজসজে, পষ্টরেয় 
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কষ্টরজয় ফদবার জনয। আসার সময় শুজন এলাম, োরা দুজন ফকাোয় ফবজরাজব। হয়জো 
ষ্টগজয় ফদখজবা ষ্টননা এখজনা ফ জরই ষ্টন। বরঞ্চ ফোমার সাজে োষ্টক। দরকার টরকার েষ্টদ 
হয়। 
  
আজর না না, দরকার আবার ষ্টকজসর? োক, েুষ্টম বাষ্টড় োও। ফরষ্টনজকর স্বজর দৃঢ়ো। 
আষ্টম জাষ্টন আষ্টম েজল োওয়া মাত্র ফ াজরনষ্টসক দপ্তজরর োবৎ ফলাজন ঘজর শুরু কজর 
ফদজব োজদর পরীো ষ্টনরীো। ঘজরর প্রষ্টেষ্টট ইষ্টঞ্চ োরা খুোঁষ্টটজয় খুোঁষ্টটজয় ফদখজব। আমার 
সম্বজন্ধ ফেটুকু অজানা োজদর, ফসটুকুও আর জানজে বাষ্টক োকজব না। 
  
োহজল েষ্টল জন। কাল আবার ফদখা হজব। 
  
হু। ঘজরর োরপাশ ফদখজে ফদখজে অযামনজির মজো মাো নাড়জলা ফরষ্টনক। 
  
 ষ্টবজলর অষ্ট জস ফগলাম। 
  
ফোমার টাকাটা কালজক সকাল দশটার মজধয ষ্টদজয় োব বজল আর দাোঁড়ালাম না–েষ্টল। 
  
বাসস্টজপ এজস দাোঁষ্টড়জয়ষ্টে একখানা জীপ এজস োমজলা আমার পাশ ফঘোঁজে। ফসই 
ফগাজয়ো। দুজন। এষ্টক! বাজস ফকন? আমরা ফো ঐ ষ্টদজকই োষ্টে, আপনাজক বরং 
গাষ্টড়র সামজন…। 
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োক, বাজসই োজবা। বজল আগে বাজস উজঠ পড়লাম। মাইলখাজনক োবার পর ষ্টনোি 
ফকৌেূহজলর বজশ ঘাড় ঘুষ্টরজয় ফপেজন ফদখলাম ফসই জীপখানা বাজসর ফপেন ফপেন 
আসজে। 
  
বাষ্টড় ষ্ট জর ফদষ্টখ ষ্টননা ফেয়াজর বজস আজে। আমাজক ফদজখ আমার বুজক ঝাোঁষ্টপজয় পড়জলা। 
জাজনা ওরা আজ এজসষ্টেল। 
  
কারা? 
  
 পুষ্টলশ। দুপুজর আষ্টম ফবষ্টরজয়ষ্টেলাম বাজাজর। ফসই  াোঁজক বাষ্টড়জে ঢুজক ওরা ষ্টক ফেন 
সব ফখাোঁজ কজর ফগজে। হয়জো মাইজক্রাজ ান ষ্ট ট কজর ফগজে। 
  
ইশারায় েুপ করজে বললাম। ষ্টশকারী ষ্টবড়াজলর মজো আষ্টম ফদখজে লাগলাম। ঘষ্টড়র 
ফপেজন সরু কাজলা োরটা হঠাৎই নজজর পড়জলা। সবষ্টদক ষ্টদজয়ই পাকাপাষ্টক বযব্া। 
ফরষ্টডওটা োলু করলাম ফজাজর। ফরষ্টডওর সরব আেেনাজদ গমগম করজে লাগজলা ঘর। 
  
ষ্টক ফদজখ েুষ্টম বুঝজল বাষ্টড়জে ফকউ এজসষ্টেল। 
  
ঐ ফদজখা, আলমারীটা ফখালা। সব অজগাোল। 
  
ফদরী না কজর ষ্টেনলাজ  ষ্টগজয় ফপৌঁেলাম আলমাষ্টরর কাজে, হােল ফটজন পািা খুললাম। 
জামা, পযান্ট-ফকাট-টাই সবই আজে। ফনই ফকবল ফব্লজারটা। 
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িজয়র একটা শীেল অনুিূষ্টে ষ্টশরা উপষ্টশরা ফবজয় েষ্টড়জয় পড়ল সারা ফদজহ। এষ্টগজয় 
এজস ষ্টননা দাোঁড়াজলা আমার পাশ ফঘোঁজে– হযাষ্টর–ষ্টক হল? 
  
আমার ফব্লজার, ওরা ষ্টনজয় ফগজে। 
  
ষ্টনজয় ফগজে! 
  
হা–ষ্টননার ফোখ জজল িজর ফগল। ষ্টননাজক বুজক ফটজন ষ্টনলাম। ষ্টনবোক ্ানুর মে দাোঁড়াজনা 
োড়া আমার ষ্টকেু করার ফনই। 
  
েুষ্টম ফটপগুজলা ফকন ষ্টদজল? 
  
ও’ষ্টরজল সব পাজর, ও একটা খুজন। 
  
আো জনজক ফডজক েষ্টদ সব বল। 
  
োজেও লাি হজব না। অজনক ফদরী হজয় ফগজে। োোড়া হাজে আমার প্রমােই বা 
ফকাোয়? 
  
আো টাকাগুজলাই বা ফগজলা ফকাোয়? 
  
হযাোঁ, টাকা? 
  
বযাজে। 
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না, বযাে নয়, বাষ্টড়জেও নয়। 
  
েজব? 
  
বাইজর ফকাোও ফেমন ধজরা, ফস্টশান, এয়ারজপাজটের ফল ট-লাজগজ? 
  
 দাোঁড়াও, পুজরা বযাপারটা ষ্টলজখ সাষ্টজজয় ষ্টনই। বজল একটা ষ্টরজপাটে ষ্টলখলাম। 
  
ষ্টননা ফদখজল কাগজটা। এজে ফোমার লাি? 
  
আমার ফলখা সব জায়গায় ফপৌঁেজব। প্রোজরর বযাপাজর ষ্টবেুমাত্র প্রশ্ন ফকউ েুলজব না। 
  
োজে ফোমার ষ্টক? 
  
ও’ষ্টরজলর মাোয় ঢুষ্টকজয় ফদওয়া কোগুজলা। আষ্টম দুজটা ফ ান কজর আষ্টস ডািারখানা 
ফেজক। বাষ্টড় ফেজক করা োজব না বজল ফবষ্টরজয় ফদষ্টখ পুষ্টলশ দাোঁষ্টড়জয় আজে। 
  
হযাজলা, ফফ্রজডর পষ্টরষ্টেে স্বর। 
  
ফফ্রড আষ্টম হযাষ্টর বলষ্টে, একটা জরুরী ষ্টরজপাটে আজে। রাে এগারটায় েষ্টদ প্রোজরর 
বযব্া, কজরা…। 
  
আলবাৎ, ষ্টরজপাটেটা ষ্টক বলল। আষ্টম ষ্টলজখ ষ্টনই। 
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 কাগজজর ফলখাটুকু পজড় ফশানালাম োজক। 
  
ষ্টঠক আজে। 
  
এবার মযালরুজক্সর বাষ্টড়জে ফ ান করলাম। হযাজলা? খানসামা ষ্টজজজ্ঞস করল। 
  
পুষ্টলশ ফহড ফকায়াটোসে ফেজক বলষ্টে। ষ্টমঃ ও’ষ্টরজলজক একবার ষ্টদন। 
  
ধরুন। 
  
ফ ান েুলজলা ও’ষ্টরজল। হযাজলা? 
  
ষ্টেনজে পারজেন? 
  
 বলুন ষ্টক দরকার? 
  
ফশেরো ফবাধহয় আর হল না। ফরষ্টনক একটা শি মেলব এোঁজটজে। 
  
ষ্টকজসর মেলব? 
  
ষ্টকজসর আবার, আপনাজদর সাবার। রাে এগাজরাটার ফটষ্টলষ্টিশজনর ষ্টবজশে ফঘােোষ্টট মন 
ষ্টদজয় শুনজবন। োড়ষ্টে। বজল ফ ান নাষ্টমজয় রাখলাম। বযস কাজ আমার ফশে। বাইজর 
এলাম। 
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ষ্টমঃ বাকের, আপনাজক এেুষ্টন আমাজদর সজি ফহড ফকায়াটোজসে ফেজে হজব। 
  
েলুন অজপেমান জীজপর ষ্টদজক এজগালাম। দু-আেুজলর  াোঁজক জ্বলি ষ্টসগাজরট, মুজখর 
ফরখায় এক নীরব ঔদাসীনয–আমাজক ঘজর ঢুকজে ফদজখ ফোখ েুললল ফরষ্টনক– এজসা। 
হাজের ইশারায় সাজজেন্টষ্টটজক েজল ফেজে বলজলা ফরষ্টন। ষ্টসগাজরজটর পযাজকট ফবর করজলা 
ফরষ্টনক, আমার ষ্টদজক এষ্টগজয় ধরজলা–নাও, ষ্টসগাজরট নাও। 
  
হাে বাষ্টড়জয় ষ্টনলাম। ষ্ট্রদৃষ্টিজে আমার িাব-িষ্টি লেয করজে লাগজলা। 
  
েুষ্টম এসব ফকন করজে ফগজল হযাষ্টর? 
  
 বলষ্টে। আজগ বললা–আমাজক ষ্টক ফোমরা ফগ্রপ্তার কজরজো? 
  
না, কষ্টরষ্টন। ফগ্রপ্তার করার আজগ একবার বযাপারটা ষ্টনজয় ফখালাখুষ্টল আজলােনা কজর 
ষ্টনজে োই। 
  
ফবশ, ষ্টক জানজে োও বজলা। 
  
 েুষ্টম…ষ্টক ওজদে মযানরুক্সজক খুন কজরে? 
  
না, ফসকো েুষ্টম ষ্টক ষ্টবশ্বাস করজব? 
  
হযাষ্টর, ষ্টবশ বেজরর পুরজনা বনু্ধ আমরা। ো ো হজয়জে, এই ঘটনায় ষ্টকিাজব কখন েুষ্টম 
জষ্টড়জয় পজড়জো? 
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ষ্টটম কাইষ্টল র সাজে ঘটনার রাজে এয়ারজপাজটে ফদখা হওয়া ফেজক শুরু কজর..আগাজগাড়া 
বযাপারটা ফোমার মুখ ফেজকই ফশানা োক। 
  
বললাম। ষ্টরয়ার সাজে প্রেম ফদখা হওয়া ফেজক এখন ফে দুজটা ফ ান করলাম সব কো। 
  
ফরষ্টনক েষ্টম্ভে।বজলা ষ্টক। ফিেজর ফিেজর এজো সব কাণ্ড। ষ্টকন্তু ওজদে বা ষ্টরয়া 
মযালরুজক্সর ফদাে প্রমাে করজব ষ্টক কজর? 
  
প্রমাে সব আজে। ফটজপর বাষ্টিল ও ষ্টরজলর হাজে েুজল ষ্টদজয় আষ্টম এখন ষ্টনঃস্ব। েুষ্টম 
েষ্টদ আমাজক একটু সাহােয কজরা। 
  
আমার সাহােয োইজো েুষ্টম…আষ্টম কেটুকু ষ্টক করজে পাষ্টর? 
  
ষ্টবজশে ষ্টকেু না। আমার সজি একবার োজব মযালরুজক্সর বাষ্টড়জে। সজি দলবলও 
োকজব। বাকীটা এগাজরাটা বাজজলই জানজে পারজব। 
  
ফবশ, েজলা। জীজপ মযালরুজক্সর বাষ্টড় দশ ষ্টমষ্টনজটর পে।  টজকর পাহারায় একজন 
অষ্ট সারজক ফরজখ ষ্টনঃশজব্দ আমরা োরজন নুষ্টড় ষ্টবোজনা পজে এজগালাম। ফদয়াজলর পাশ 
ফঘোঁজে অষ্টে সিপেজে আষ্টম জানলার পজে উোঁষ্টক ষ্টদলাম। বাোঁ ষ্টদজকর ফসা ায় আধজশায়া 
ও’ষ্টরজল। হাজে ধরা হুইষ্টির গ্লাস, ডানষ্টদজকর ষ্টডিাজন ষ্টেে হজয় শুজয় ষ্টরয়া। োর হাজে 
জ্বলি ষ্টসগাজরট। এগাজরাটা বাজজে ষ্টঠক পাোঁে ষ্টমষ্টনট বাষ্টক। 
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ফটষ্টলষ্টিশনটা োলাও –ষ্টরয়া বলল। উঠজলা ও’ষ্টরজল। পদোয় ফিজস উঠল ফফ্রড ষ্টহক্সজনর 
মুখ।–আমার ফলখা ষ্টরজপাটেটা পুজরা পজড় ফশানাল। আষ্টম েললাম, বজল ও’ষ্টরজল উঠল। 
  
ফকাোয়? ষ্টরয়া ষ্টজজজ্ঞস করল। 
  
 মাল সামলাজে। এয়ারজপাটে ষ্টগজয় এেুষ্টন অযাটাষ্টে োষ্টড়জয় আনজে হজব। 
  
না ওসব োওয়া-টাওয়া বাদ দাও। 
  
োর মাজন? সব েুজল ফদজবা, পুষ্টলজশর হাজে? 
  
 এোড়া ফকাজনা উপায় ফনই। 
  
ষ্টরয়া, েুষ্টমই অযাটাষ্টেটা োষ্টড়জয় আনন। 
  
না। আমার পজে সম্ভব নয়। 
  
 ষ্টরয়া ফোয়াল শি করজলা, ও ষ্টরজল। কোর অবাধয হজয়া না। 
  
পারজবা না। 
  
ফগজল িাজলাই করজে, ফটজপর বাষ্টিলটা রজয়জে অযাটাষ্টেজে। 
  
োর মাজন? 
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 মাজন ো োই। বাকজরর ফদওয়া ফটজপর বাষ্টিল আষ্টম অযাটাষ্টেজেই ফরজখষ্টে। 
  
ফস ষ্টক, েুষ্টম ফে ফসষ্টদন বলজল–ফটপ েুষ্টম পুষ্টড়জয় ফ জলজো? 
  
না। ষ্টমজেয কো বজলষ্টেলাম। 
  
ফকন? 
  
ফোমার ষ্টবরুজে সােযপ্রমাে সবনি কজর বজস োকজবা, আর টাকা পয়সা হাষ্টেজয় 
আমাজক দূর কজর োষ্টড়জয় ফদজব, ো েলজব না। আজগ আমাজক ষ্টবজয় করজব, োরপর…. 
  
েুষ্টম, একটা আে ষ্টনজবোধ। পুষ্টলশজক ফ ান কজর সব ঘটনা আষ্টম বলজবা। বলজবা, বাকের 
ফকাজনা ফদাে কজরষ্টন, ওজদেজক খুন কজরজো েুষ্টম। ফোমারই প্রজরােনায় আষ্টম এসব 
কজরষ্টে। আমাজক ফলখা ফোমার গাদাগাদা ফপ্রমপত্র োজদর নাজকর সামজন েুোঁজড় ফদব। 
  
আমাজক েুষ্টম িয় ফদখাজো? 
  
ফোমার মজো জাজনায়ারজক 
  
কো ফশে হজলা না োর। ও’ষ্টরজলর হাজে কাজলা একটা ফোি ষ্টরিলবার। 
  
বরং বষ্টল ষ্টক, িয় ফদখাজনা, পুষ্টলশ ডাকা, এয়ারজপাজটে ষ্টগজয় অযাটাষ্টে ষ্টনজয় আসা–এসব 
োক। এসজবর ফেজয় সহজ ফে কাজটা–ফেমন ধজরা, ফোমার কপাল োক কজর মাত্র 
একষ্টটবার ষ্টিগার ফটপাবযস,  ুষ্টরজয় ফগল ঝাট। 
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েুষ্টম…আমাজক খুন কজর ষ্টনোর পাজব না শয়োন। বাকের সব জাজন, সব। 
  
রাজখা ফোমার বাকের। আর ফদষ্টর ফকাজরা না। হাে েুজল ফদওয়াজলর কাজে ষ্টগজয় দাোঁড়াও। 
  
আমাজক এক ধাক্কায় সষ্টরজয় জানলাটপজক ঘজর ঢুকজলা ফরষ্টনক। হাজে োর ৩৮ ফবাজরর 
পুষ্টলশ ফেশযাল। ও’ষ্টরজলর ষ্টপজঠ ষ্টরিলবার োক কজর ফস হুোর ষ্টদজলাখবরদার ও 
ষ্টরজলসাবধান। 
  
ষ্টেপ্র হায়নার মজো ঘাড় ষ্ট ষ্টরজয় ষ্টিগার ষ্টটপজলা ও’ষ্টরজল। োর ষ্টরিলবাজরর শব্দজক 
োষ্টপজয় গজজে উঠজলা ফরষ্টনজকর পুষ্টলশ-ফেশযাল। মুজঠা আলগা হজয় ষ্টরিলবার গষ্টড়জয় 
পড়জলা ফমজঝয়, ও’ষ্টরজলর জ্ঞানহীন ফদহ লুষ্টটজয় পড়জলা ষ্টরয়ার পাজয়র কাজে। 
  
দুহাজে মুখ ফঢজক হঠাৎ আকুল কান্নায় ফিজে পড়জলা ষ্টরয়া…। 
  
পুষ্টলশ হাসপাোজল মারা ফগল ও’ষ্টরজল। জবানবষ্টে ষ্টদজয় ফগল, ওজদেজক খুন করার 
মেলবটা আসজল ষ্টরয়ার। আমাজক দাবার গুষ্টট ষ্টহজসজব বযবহার করার মূজলও ফস। ষ্টরয়ার 
ফপ্রজম হাবুডুবু খাষ্টেল, ও’ষ্টরজল। িালবাসার প্রষ্টেদান ষ্টহজসজব ফস এসব কজরজে। 
  
আবার ফসই হাজেবাস। ষ্টেনষ্টদজনর ষ্টদন ফদখা করজে এল ফরষ্টনক। 
  
একটা সুখবর ফশানাজে এলাম। এই মামলায় রাজসােী ষ্টহজসজব ফোমার নাম প্রোব 
কজরজেন বড়কেো। রাজী? 
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হযাোঁ, আষ্টম রাজী। 
  
োক, ফোমার শাষ্টে মকুব করার বযব্াও বড়কেো কজরজেন। েজব ফোমার এ-শহজর 
ফবাধহয় আর জায়গা হজব না। 
  
িাজলা কো, ষ্টননা ফকমন আজে? 
  
িাজলা, বলল আজ ফেজকই বাষ্টড় ষ্টবষ্টক্রর ফেিায় ফস উজঠ পজড়জে। শহরটার ওপর োর 
ফঘন্না ধজর ফগজে। 
  
আজই ফোমাজক সােী ষ্টদজে হজব। ষ্টননাও ফকাজটে হাষ্টজর োকজব। 
  
 েজলা োহজল। 
  
ষ্টরয়ার হজয় পাোঁে, পাোঁেজন দুজদ বযাষ্টরস্টার লড়জলা। ফধাজপ ফকাজনা েুষ্টিই ষ্টটকজলা না। 
ফটপ বষ্টজজয় ফশানাজনা হল আদালজে। রায় ষ্টদজলন ষ্টবোরক। পজনজরা বেজরর ফজল হল 
ষ্টরয়ার। আর আমার পাোঁে বেজরর ষ্টনবোসন। ষ্টনবোসন বলজে এ শহর ফেজড় অনয ফেজকান 
জায়গায়। এই পাোঁে বের এ শহজর আসজে পারজবা না। না, আর না। শহরটার ওপর 
আমারও ফঘন্না ধজর ফগজে। এখন শুধু ষ্টননা,নেুন কজর বাোঁো। আদালজের ষ্টবরাট হলঘর 
ফপষ্টরজয় বাইজর এলাম। দরজার কাজে প্রেীো করষ্টেজলা ষ্টননা। ফোখ িষ্টেে জল। 
  
আমার ষ্টদজক োষ্টকজয় হাসজলা। োর হাষ্টসজে প্রষ্টেশ্রুষ্টের দৃঢ় অিীকার। হাে ধজর েুজল 
েুমু ফখলাম। নেুন জীবজনর পজে এষ্টগজয় ফগলাম। 
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