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৪. প্যাবরকস বিোবলে েনফাকরন্স .............................................................. 168 

৫. বমউবনকের রাস্তায় ................................................................................. 227 

  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

2 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

১. শান্ত ডবকেল 
 
  
চবিকশ মম, রবিিার। 
  
সারা জায়গাটা জুক়ে শান্ত বিকেল মনকম আসকে। বনস্তব্ধতার মকিয ভারী মমাহময় 
প্বরকিশ। এেটা প্াওয়ার মিাট িযাকভবরয়ার বলন্ডাউ িন্দর মেক়ে এবগকয় চকলকে। বেেুটা 
দূকরই মদো যাকে মোনটযানজ মলে। মিাকটর চালে চাললস ওয়ানলার। এেভাকি তাবেকয় 
আকে সামকনর বদকে। প্রচণ্ড সািিানী। হাওয়া িুকে সতেল হওয়ার িযাপ্াকর ওস্তাদ। 
তাোকনা মদকে মিাো যাকি না মকন বে আকে। 
  
*** 
  
এর বিে দুবদন প্কর। জায়গাটা হকে লন্ডন। দু’জন িযবি প্রস্পকরর সকে েথা 
িলবেল। এেজন টুইড, অপ্রজন মাকটলল। েথা প্রসকে টুইড মাকটললকে িলল, িুেকল 
েুনটা মিশ নৃশংস। েুুঁবে বনকয়ই েরা হকয়কে। 
  
ওয়ানলার প্াওয়ার মিাট-এ সাগকরর িুে বচকর একগাকত একগাকত সকিমাত্র িন্দর 
োব়েকয়কে। সামকনই ডানবদকে প্াথকরর এেটা বসংহমূবতল আর িাুঁবদকে বিরাট উুঁচু লাইট 
হাউস। মােোন বদকয় স্পীকড এবগকয় চকলকে,ওয়ানলার-এর প্াওয়ার মিাট। হিাৎ মসই 
মুহূকতল মোথা মথকে এেটা শব্দ মভকস একলা। 
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ওয়ানলার-এর িয়স চবিশ। প্াতলা–মচহারা। েটফুকট, হাবসেুবশ স্বভাকির। প্রকন এেটা 
জামলান সুযট। মাথায় টুপ্ী। সামকনই মলে। দূকর তাোকলা ও। না, সকন্দহজনে বেেু 
নয়। 
  
বিকেকলর মসানালী সূকযলর আকলায় মাোমাবে সমুকের মেউ আেক়ে প়্েবেল িাবলয়াব়েকত। 
অদূকর মভকস চকলবেল হাল্কা প্ালকতালা মনৌকো। মিশ বেেু দূকর বলকিনবটন আর 
সুইজারলযাকন্ডর িরফ োো প্াহাক়ের দুকটা অসমান চুক়ো। ওয়ানলার দূকর তাোকলা। তার 
মচাকে প়্েল দুকটা সাদা রকের স্টীমার। মযগুকলা েুকট চকলকে জামলান শহর 
মোনস্টযানকজর বদকে। 
  
সমুকের স্বে,নীলকচ জল। িাতাকসর বিকু্ষব্ধ তরে তার ওপ্করনানা িরকনর নক্সা 
বতরীেরকে। রহসযময়, বিে ঐ জায়গাটায় বেেু মানুষকে মদো যাকে। মমাট ে’জন। 
িাতাস োটকত োটকত ওরা এবদকেই এবগকয় আসকে। 
  
এই মতামরা চকল যাও। ওয়ানলার এেভাকি তাবেকয় চীৎোর েকর ওকদর িলল। বনকজর 
ইবিনটা োবনেটা বপ্বেকয় বনল। সিাই সুগবিত মচহারার যুিে। প্রকন স্নাকনর মপ্াশাে। 
দু’জকনর মসানালী চুল। ওকদর মনৌকোগুকলা িনুকের মকতা। ওয়ানলার অনুভি েরল তার 
মনৌকো তটকরো মথকে আর আিমাইল। ওরা ে’জন চক্রাোকর ঘুরপ্াে োকে। ওয়ানলার 
বনকজর মিাটটা থাবমকয় চীৎোর েকর িকল উিল, এই মতামরা চকল যাও এোন মথকে। 
  
চীৎোর েকর িলকলও, তেনও ওয়ানলাকরর মকন মোন রেম বিরবির প্রোশ বেল না। 
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বেন্তু ওরা ক্রমশঃ আকরা োকে আসকত লাগল। তেন ওয়ানলার তা়ো েকর োবনেটা 
এবগকয় মগল। মসানালী চুকলর লম্বা যুিেবট মিাকটর একেিাকর োকে। তার িাুঁহাকত প্াল 
আর ডান হাকত েুবর। ওয়ানলার বিপ্দ িুকে সািিান হিার আকগই ওরা ওর মিাটটাকে 
বঘকর মফকলকে। যুিেবট লাবফকয় ওর প্াওয়ার মিাকট চকল একলা। আর ওকে লক্ষয েকর 
মুহূকতলর মকিয মোণােুবন ভাকি েুবরটা চালাকলা। ইবতমকিয প্াুঁচোনা মনৌো ওকে 
মাে়েসার জাকলর মকতা বঘকর মফকলকে। দূকর মোথাও জল পু্বলশ আকে বেনা মস 
িযাপ্াকর তাকদর হৃকক্ষপ্ বেল না। 
  
ওকদর চক্রিুযহ মভদ েকর প্াওয়ার মিাটটা নজকর আসা োকরার প্কক্ষ সম্ভি নয়। 
ততক্ষকণ মসানালী চুকলর যুিেবট েসাই-এর োজ মসকর লাবফকয় বনকজর মনৌকোয় উকি 
মগল। আর সিাই বমকল দ্রুত মনৌোগুকলা চাবলকয় অদৃশয হকয় মগল। অদূকর অবিয়ার 
সীমাকরো। মদো যাকে শুিু িূ িূ তীরভূবম। 
  
*** 
  
একতা অকনেিার েুবর মারা হকয়কে। উন্মাদ না হকল এরেম ভাকি মেউ েুন েকর না। 
শরীরটা একেিাকর োুঁেরা হকয় মগকে। 
  
েথাগুকলা িলবেকলন পু্বলশ সাকজলন্ট ডরনার। আর মৃত িযবিবট হকলা চাললস ওয়ানলার। 
প্াওয়ার মিাটটার মভতর ওর বনপ্রাণ মদহটা প্ক়ে বেল। 
  
সাকজলন্ট ডরনাকরর জীিকন এ এে অদু্ভত অবভজ্ঞতা। ওর সকে েমিকয়সী পু্বলশটা 
লাশটার সমস্ত বেেু প্রীক্ষা েরবেল। 
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হিাৎ প্াকয়র োকে বেকসর এেটা স্পকশল ওর ভুরু েুুঁচকে একলা। সকে সকে মসটা 
েুব়েকয় প্কেকট চালান েরল। বত্রকোণােৃবত অকনেটা মডলটার মকতা এেটা িযাজ। 
ভয়ঙ্কর অিস্থায় প্ক়ে থাো মদহটার বদকে আর এেিার মদেকলাুঁ। লাশটার প্কেট মথকে 
িার েরা ওয়াকলট মথকে ডরনার প্াসকপ্াটলটা িার েরকলা। তারপ্র আিার িকল 
উিকলাকলােটা ইংকরজ। আকর িযাগটায় মতা অকনে টাোও আকে মদেবে। 
  
–ওরা ভয় মপ্কয় তা়োতাব়ে…। 
  
অসমাপ্ত িােযটা ডরনাকরর সহোরী িুস িকল উিকলা। ততক্ষকণ মৃতকদকহর মচাে দুকটা 
িন্ধ েকর মদওয়া হকয়কে। োবনেক্ষণ প্কর ও আিার িকল উিকলা শয়তানগুকলার মতা 
মোন বচহ্নই মদো যাকে না। োজ মসকর তা়োতাব়ে সকর প্ক়েকে…। 
  
ডরনার িলল, বেন্তু এই িযাগটা বেবনকয় বনকত এে মসকেকন্ডর মিশী লাগত না। 
  
এেটু মথকম িলল, অদু্ভত রেকমর েুন।েথা িলকত িলকত চাবরবদকে তাোবেল। 
হিাৎিযাকগর মকিয এেটা প্লাবস্টে োডল নজকর প়্েল। অকনেটা মক্রবডট োকডলর মকতা। 
সিুজ আর লাল মডারাোটা। োডলটা মদকে ডরনার িুেকলা ওটা মক্রবডট োডল নয়। আর 
প্াুঁচ অক্ষকরর এেটা মোড নম্বর, মযটা লন্ডন শহরকে মিাোয়। 
  
িুস িকল উিকলা, িযাপ্ার বে? 
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ডরনাকরর মুে মদকে িুস অনুমান েরবেল সমসযা মিশ জবটল। ডরনার োডলটা 
ওয়াকলকটর মকিয েুবেকয় রােকত রােকত বে মযন ভািবেল। োবনে প্কর ও আর িুস 
দু’জকনই প্াওয়ার মিাকটর একেিাকর বনকচ একস নীচু স্বকর েথািাতলা িলকত লাগকলা। 
  
িযাপ্ার মগাপ্ন রােকত হকি। প্রথকমই আমাকদর পু্লাকে বি. এন. বড-মত জানাকত হকি। 
েুি তা়োতাব়ে…। 
  
তার মাকন ও…। 
  
–আবম বেেুই মকন েরকত চাইবে না। বেন্তু লন্ডকনর মলাকেরা রাকতর আকগই সমস্ত বেেু 
জানকত চাওয়ার জকনয মবরয়া হকয় উিকি, আর মসটাই আমাকে বচন্তায় মফকলকে। 
  
*** 
  
পু্বলশ লকের ওপ্করর বদেটায় সাকজলন্ট ডরনার দাুঁব়েকয়বেল। বলন্ডাউ িন্দকর ওকদর 
লেটা ক্রমশ একস মপ্ৌঁকেবেল। লাশটা এেটা েযানভাস বদকয় োো। এেটা শি দব়ে 
বদকয় প্াওয়ার মিাটটা লেটার সকে িাুঁিা বেল। ডরনার চুপ্চাপ্ দাুঁব়েকয়বেল। 
  
মৃতকদকহর বপ্েন বদেটা ভয়ািহ আোর িারণ েরায় ডরনার বচবন্তত হকয় প্ক়েবেল। 
েথাটা িুসকেও জানায়বন মস। 
  
–ঐ েয়জন অপ্রািীকে তীক্ষ্ণভাকি নজর রাকো। ওরা সম্ভিত এেন এই তীরভূবমকতই 
একসকে। েুি োোোবে বঘকর মফলার মচষ্টা েরকি। বেন্তু সািিান ওরা সিাই সশস্ত্র। 
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ডরনার তার মরবডও অপ্াকরটরকে সংকেকত েথাগুকলা জানাকলা। ওরা ততক্ষকণ বলন্ডাউ-
এ বিতীয়িাকরর সফর আরম্ভ েকরকে। এবদকে পু্বলকশর মহড মোয়াটলাকর তেন সংকেত 
প্ািাকনা হকে। 
  
–আমার মকন হকে ওর মপ্েকন েকয়েটা অদু্ভত বচহ্ন আকে। 
  
ওয়ানলাকরর বদকে তাবেকয় িুস মন্তিযটা েরকলা। লে ততক্ষকণ িন্দকরর োকে একস 
মগকে। িুস সাইকরন িাজাকলা। 
  
–প্রায় অকনেটা, বেেু এেটা বচকহ্নর মকতা। বেন্তু বেকসর বচহ্ন মে জাকন। জায়গাটায় 
এত মিশী রি জকমবেল ময…। 
  
তুবম মতামার োজ েকর যাও, বিরবির সকে ডরনার েথাটা িলল। 
  
সূযল ক্রমশ বনম্নগামী। চমৎোর প্বরকিশ। ওরা মোট্ট িন্দরটায় আকস্ত আকস্ত পূ্িল বদকের 
অবভমুকে একগাকত লাগল। ওোকন লে দাুঁ়োকনার জায়গা। ডরনার সেকলর মচাে এব়েকয় 
মৃতকদহটাকে বেভাকি মহড মোয়াটলাকর বনকয় যাওয়া যায় তাই ভািবেল। চাললস ওয়ানলাকরর 
মদহটা ইবতমকিযই পু্ঙ্খানুপু্ঙ্খ মদকে বনকয়কে। সুতরাং উতলা হিারও প্রকয়াজন মনই। 
  
*** 
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পু্রাকনা িাুঁকচর বসন্ডাই শহরটার িাব়েঘরগুকলা মিযযুগীয় িরকনর। মোনটযানজ মলকের 
মশষপ্রাকন্ত পূ্িলবদকের িীপ্টায় অকনে সরু সরু রাস্তা আকে। গাব়েকত িা মেকন এ 
জায়গায় আসার জনয দুকটা আলাদা রাস্তা আকে। মসৌবেন মহাকটলও আকে। 
  
প্াতলা মচহারার তীক্ষ্ণ মুকের এে যুিে দাুঁব়েকয়বেল। প্রকন বজনকসর প্যান্ট আর শাটল, 
িয়স েুব়ে িের। যুিেবট বসকনমার সকে যুি। আনমকন ভািকত ভািকত হাুঁটবেল মস। 
িন্দকরর পু্বলশ লেটার বদকে এেিার তাোকলা। হিাৎ মচাে প়্েল মপ্েকনর বদকে 
প্াওয়ার মিাটটার বদকে আর সকে সকে সতেল হকয় চাবরবদকে তাবেকয় দ্রুত এেটা 
িাব়ের মভতর েুকে প়্েল। হাত ঘব়েটা মদকে বনল। 
  
মফাকনর িুকথর সামকন মপ্ৌঁকে মস মোোর আকগ আর এেিার মদকে বনল সামকনর 
অবফসটা মথকে মেউ আসকে বেনা। 
  
বনবিত হকয় ও এেটা নম্বর ডায়াল েরল। মোকনা এেটা অযাপ্াটলকমন্ট মথকে এেটা 
যুিতী েণ্ঠস্বর মভকস একলা। ও িলল, আবম এডগার ব্রাউন িলবে। 
  
অপ্র প্রান্ত মথকে উত্তর একলা, আবম ক্লারা, হাকত এেদম সময় মনই, এেনই মিবরকয় 
যাবে…। 
  
যুিে হু িকল োবনেক্ষণ মথকম িলল, মতামাকে জানাবে ময আোবেক্ষত িযাপ্ারটা 
অিকশকষ মপ্ৌঁকে মগকে। 
  
–এত তা়োতাব়ে? 
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প্াওয়ার মিাকটর মকিয এেটা মদহ রকয়কে শুকন ক্লারার েকণ্ঠ বিস্ময় প্রোশ মপ্ল। 
  
–তুবম বনবিত মতা, ক্লারা প্রশ্ন েরকলা। 
  
–বনবিত না হকয় আবম বেেু িবলনা, তুবম বে সিবেেু জানকত চাও? 
  
না-না। অত তা়োহুক়োর বে আকে? যাইকহাে জানাকনার জনয িনযিাদ…। স্বাভাবিে 
েকণ্ঠ। িলল ক্লারা। 
  
–আমার বফ? ব্রাউন গলার স্বরটা এেটু চব়েকয় বদল। 
  
দাুঁ়োও, মপ্াষ্টঅবফস মথকে বনকত হকি। বদন দুকয়ে সময় লাগকি। মকন রােকি মতামার 
োজ এেনও মশষ হয়বন। োজটা অত মসাজা মভকিানা।ব্রাউকনর উকেকশয েথাগুকলা িকল 
মগল। 
  
ক্লারা মফানটা মেক়ে বদল। মফানটার বদকে তাবেকয় োুঁিটা োুঁবেকয় িুথ মেক়ে রাস্তায় 
মনকম দাুঁ়োকলা। ব্রাউন বনকজর লক্ষয রাোর িযাপ্ারটা ভালই জাকন। বেন্তু ক্লারার সকে 
ওর আলাপ্ই হয়বন। ময সংস্থার হকয় ও গুপ্তচকরর োকজ মনকমকে, তাকদর িযাপ্াকর ও 
বেেুই জাকননা। ক্লারার নম্বরটা অিশয স্টাটগাটল-এর। 
  
*** 
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স্টাটগাকটলর চমৎোর মপ্ন্টহাউস অযাপ্াটলকমন্ট। সাতাশ িেকরর আেষলণীয়া ক্লারা ঘকরর 
মকিয মেবসং মটবিকলর আয়নায় বনকজর মুে প্রে েরবেল। আকগ মকডবলং মপ্শায় বেল। 
শহকরর মসরা প্াললাকর চুকলর প্বরচযলা েকর। ওয়ারকোকি ওর যা মপ্াষাে আকে তা 
অকনযর ঈষলার িস্তু। 
  
ওর মচাে দুকটা গভীর োকলা, আকিদনময়ী। 
  
মিাুঁকটর বসগাকরটটা বনকয় বনকজর সাদা মফানটা িরকি বেনা ভািবেল, তারপ্র 
অযাপ্াটলকমকন্টর মাবলেকে ডােকলা। এরপ্র আিকপ্া়ো বসগাকরটটা মফকল দবক্ষণ 
িযাকভবরয়ার এেটা নম্বর ডায়াল েরল। 
  
বিে তারপ্রই উত্তর-পূ্িল বলন্ডাউ-এর েকয়ে মাইল মভতকর অকনেটা দূকগলর মকতা 
এেটা ফাকমলর মকিযর এেটা েকক্ষ চাম়োর এেটা হাত বরবসভার তুলকলা। মসই হাকতর 
আেুকল এেটা হীকরর আংবট মশাভা প্াকে। িাুঁবদকের বরকস্ট নামেরা মোম্পানীর দামী 
বরস্টওয়াচ। 
  
–হযাুঁ, িলবে। 
  
মফাকনর অপ্রপ্রান্ত মথকে এেটা গম্ভীর েণ্ঠস্বর ঐ িােযটা উচ্চারণ েরকলা। এ প্রান্ত 
মথকে মভকস একলা, ক্লারা িলবে। 
  
-হযাুঁ। আবম ময মলাকমর মপ্াষােটা প্াবিকয়বেলাম মপ্কয়কেন মতা? ভাল। আর মোন 
েির? ক্লারা োবনেটা ইতস্ততঃ েকর ব্রাউকনর েিরটা জানাকলা। 
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তুবম িলকো তাহকল, ওটা একস মপ্ৌঁকেকে? 
  
–হযাুঁ। আবম জাবন এিার তুবম োবনেটা মপ্কয়ে। 
  
বেন্তু ষাট িেকরর িৃদ্ধ মানুষটা মকনর প্রবতবক্রয়া মগাপ্ন েকর মগল। ভীষণ সতেলতার 
প্রকয়াজন। পু্বলশ ইবতমকিযই মদহটা েুুঁকজ মপ্কয়কে। 
  
প্বরেল্পনামত এেটা িযাপ্াকর বনবিত ময, ওটা ওয়ানলার-এর মদহ এিং ওটা পু্বলকশর 
মহফাজকত। সূত্র অতযন্ত বনভলরকযাগয। 
  
–তুবম বনবিত? েুি তা়োতাব়ে…। 
  
এেটু োুঁপ্া েণ্ঠস্বকর ক্লারা িলল, আবম মতা ওোকন বেলাম না…। আবম মতা মতামাকে 
িললাম প্াুঁচ বমবনট আকগ আমাকদর মলাে বে িলল…। 
  
মসই িৃকদ্ধর েণ্ঠস্বর মশানা মগল এিার, যাইকহাে, তুবম মকন মরকো ময, আমার সকে েথা 
িলকো। 
  
এই েথাটা িকল বরবসভার মরকে মসানার লাইটাকর চুরুট িরাকলা। 
  
ওবদকে ক্লারা বিরবির সকে বেেু িলকত যাওয়ার আকগই মফান মেকট মগল। ক্লারার 
সমস্ত েরচ-েরচা ওই িহন েকর। তিুও…। 
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ক্লারা গম্ভীর মুকে বসগাকরট িবরকয় োবনে িাকদ আয়নায় মুে মদেকত লাগকলা। সমসযা 
এেন, মসই বমবলওবনয়ার বশল্পপ্বত। ও বিজ্ঞ রাজনীবতবিদও িকট। ক্লারা জাকন ময মস 
প্বিম জামলানীর এেজন বিপ্জ্জনে মলাকের সকে যুি। 
  
*** 
  
মেলিার োবিকশ মম : 
  
 টুইড ওর অবফকসর মদাতলার ঘকর িকসবেল। অদূকরই বরকজন্টপ্ােল। মমাটা মলকন্সর 
চশমা বদকয় মদেবেল, চাললস ওয়ানলার-এর মৃতকদহটা মথকে বলন্ডাউ জলপু্বলশ সিবেেু 
েুকল বনকে। 
  
বব্রকটকনর গুপ্তচর সংস্থার মেন্দ্রস্থলটা ওয়াটারলু মস্টশকনর একেিাকর গাকয় েংক্রীট 
বিবডং। মভতরটা অিশয জবজলয়ান বিবডং-এর মত। মিশীরভাগ অংশই মপ্শাদার 
ইনবটবটউশনগুকলার এবিয়াকর আকে। 
  
বেন্তু জায়গাটার এেটা সুবিকি ময এই বিবডং মথকে িাইকর একস ময মোন বদকে চকল 
যাওয়া যায়। 
  
মেউ অনুসরণ েরকে বেনা মসটা মদোর সিচাইকত ভাল উপ্ায় হল বরকজন্ট প্ােল। 
বরকজন্ট প্াকেল বনকজকে লুবেকয় মরকে োউকে অনুসরণ েরা একেিাকর অসম্ভি। 
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োবনে একগাকলই বরকজন্ট প্াকেলর প্রকিশ প্থ মাবটর নীকচ চকল মগকে। মেউ যবদ এোকন 
অনুসরণ েরকত চায় তাহকল তাকে বলফকট উিকত হকি। 
  
টুইড মৃদু স্বকর িলল, মানুষটা সকে বে িকয় মি়োবেল, সবতযই মমলাবন্তে। 
  
ও ো়োও ঘকর আরও এেজন বেল, নাম মেইথ মাকটলল। ও আপ্ন মকন বসগাকরট 
োবেল। টুইড-এর মন্তকিয ও োবনেটা অিােই হকলা। 
  
ওকদর দুজকনর মকিয িয়কসর ফারােটা অন্ততঃ িের বিকশকের। মারকটল লম্বা সুগবিত 
মচহারার। মচােমুকে এেটা দৃঢ়তার ভাি। মজদী স্বভাকির। িয়স ঊনবত্রশ। নাকের গিন 
মরামানকদর মত। 
  
োকলা রকের মহাডাকর প্রপ্র বসগাকরট মেকয় যায়। েথা িকল জামলান ভাষায়। এো়ো 
ফরাসী ও স্পযাবনশ ভাষাকতও দক্ষ। হাল্কা বিমান ও মহবলেপ্টার চালাকনায় প্ারদশলী। 
সাুঁতারও োকট মাকের মত। 
  
–স্বাভাবিে ভাকিই সিবেেু ঘকট। োরাপ্ হকতই প্াকর। এটাকেও িরকত হকি বিবে। ও 
িকল উিল। 
  
রহসযময় স্বভাি, ওকে সবিে আসকন িবসকয়কে। সমসযা সমািাকন ওর েযাবত েুিই। বেন্তু 
ওর তীব্র আচরকণই ওকে এব়েকয় নতুন এেজনকে মসন্ট্রাল মরবজবির প্রিান েরা 
হকয়কে।নতুন সুপ্রীম মেডাবরে অযান্টনী হাওয়াডল টুইকডর সকে বেেু রহসযািৃত আলাপ্ 
হয়। তেন মিশ অপ্েন্দই েকরবেল। 
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–এসি বে েকর েরকল মেইথ? 
  
 টুইড োুঁিটা োুঁবেকয় মডকের ফাুঁকে ওয়ানলার-এর বজবনষপ্কত্রর বদকে হাতটা িাব়েকয় 
বদকলা। মাকটলল েতেগুকলা োগকজর টুেকরা তুকল বনকলা। তার মকিয বেেু বটবেটও 
আকে। সিগুকলাই ওয়ানলাকরর ওয়াকলকটর মকিয মথকে প্াওয়া মগকে। 
  
ওয়ানলাকরর ওয়াকলকট নানারেম অদু্ভত সি বজবনসপ্ত্র ভবতল বেল। মস অতযন্ত বক্ষপ্ত বেল। 
মাকটলল জাকন িযাপ্ারটা মমাকটই তুে েরিার নয়। ওয়ানলার জানকতা, তার যবদ বেেু ঘকট 
িা মস যবদ েুন হকয় যায় তাহকল তার োে মথকে মোনরেম ে’ যাকত মেউ না প্ায় 
মসরেমই েরা উবচত। 
  
–ও জামলানীকত বে েরত? মাকটলল বজকজ্ঞস েরল। 
  
–ঋকণর িযাপ্াকর জব়েকয় বেল। আবম এিং এবরে মস্টালারও রকয়কে। এবরকের োকে 
আবম সবতযই ঋণী। ওর প্রকয়াজন বেল এমন এেজন িাইকরর মলাে ময এেজন 
জামলানীকে িযাকভবরয়ার মডলটায় েুবেকয় বদকত প্ারকি। এটা নয়ানাজীকদর িযাপ্ার।ওরা 
েুি মেৌশকলই বনকজকদর আইকনর মভতর রােকত সক্ষম হকয়বেল। মসজনযই ওকদর িযান 
েরা যায়বন। 
  
বি. এন. বড.এটা জামলান নাকমর আদযক্ষর। এবট জামলান মফডাকরল বসকক্রট সাবভলস। 
একদর মহডকোয়াটলার বমউবনকের োোোবে। টুইড প্কেট মথকে বেেু এেটা মির 
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েরকতই মডকে প্ক়ে এেটা অদু্ভত আওয়াজ হকলা। ও মসটার বদকে তাোকলা। অকনেটা 
মডলটার মত মদেকত বত্রভুজােৃবত এেটা রূকপ্ার িযাজ। 
  
–স্ববস্তোর আিুবনে সংেরণ? টুইড মন্তিয েরকলা। এেটু মভকি তারপ্র িলল, এই 
িযাজটা ওয়ানলার-এর মদহ মথকে প্াওয়া মগকে। েুনী অিশযই এটা না মভকি-বচকন্ত মফকল 
বদকয়বেল। 
  
মেমন েকর ও েুন হকলা? 
  
েুিই নৃশংসভাকি। িকল টুইড বনকজর মচয়াকর মহলান বদকয় িসকলা। তারপ্র িলকলা, বি. 
এন. বড. প্যাকথালবজস্ট-এর বরকপ্াকটল িকলকে, ওয়ানলারকে এে বিকশষ িরকনর েুবর বদকয় 
প্ুঁবচশিার ওর মদকহ আঘাত েরা হকয়কে। তারপ্র ওর মদকহর মপ্েকন ওকদর মেডমােল 
মডলটা’ এুঁকে মদয়। 
  
–এই মডলটার িযাপ্ারটা আমরা ভািবে…। 
  
–এটা এেজন বনরকপ্ক্ষ সাক্ষী বচবহ্নত েকরকে। তার নাম মস্টালার। এেনও আমার 
োকে আকসবন ও। বলন্ডাউ-এর িন্দকর এেটা উুঁচু মটরাকস বেেু জামলান টুযবরস্ট িকসবেল। 
  
মাকটলল িকল উিল, বেরেম মযন মকন হকে। 
  
 এরপ্র ও এেটা জামলান নাম উচ্চারণ েরকলা। 
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–হযাুঁ। িযাপ্ারটা আবম িলকত ভুকল বগকয়বেলাম। তুবম মতা বলন্ডাউ িকল অদু্ভত জায়গাট 
মচন। মযাকপ্ জায়গাটা আবম মদকেবে। ওপ্র মথকে জায়গাটা মভলার মকতা মদেকত। মূল 
ভূেকণ্ডর সকে দুকটা ব্রীজ বদকয় যুি রকয়কে…। 
  
–এেটা মরাড ব্রীজ আর এেটা মরল চলাচকলর রাস্তা আকে। অিশয ওোন বদকয় 
সাইকেল োেও মযকত প্াকর। 
  
িাঃ, মতামার মদোর প্রশংসা েরকত হয়। টুইকডর িকক্রাবি মাকটলল মেয়াল েরলনা। 
টুইড তার প্রচণ্ড উকিগ মগাপ্ন েরার আপ্রাণ মচষ্টা েরবেল। 
  
–যা িলবেলাম…, এেজন জামলান টুযবরস্ট, ওয়ানলার যেন মিাট বনকয় মলকে ঘুরবেল, তে 
িাইকনােুলার বদকয় ওকে লক্ষয েরবেল। তারপ্র ও ে’জন উইন্ড সােলার’-মে এবগকয় 
আসকত মদেল। ওয়ানলাকরর োকে একস ওর প্াওয়ার মিাটটা থামাকলািাইকনােুলার বদকয় 
এেভাকি মদকে যাবেল ও। ওয়ানলার হুইকলর োকে দাুঁব়েকয়বেল। বিপ্দ িুকে সতেল হকয় 
জলপু্বলকশর সকে মযাগাকযাকগর জনয মবরয়া হকয় উিল। ওকদর লে মটরাকসর নীকচ। 
  
এরপ্র ও মস্টালাকরর বরকপ্াটলটা মদেল। তারপ্র িলল, ডরনার তেন সমুে মদেবেল…। 
  
িাবেটা অতীত, দুভলাগযজনে ইবতহাস, তাই না? 
  
–হযাুঁ তাই। আবম চাই তুবম এিার একগাও। 
  
*** 
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মেডবরে অযান্টনী হাওয়াডল মোনরেম শব্দ না েকরই হাওয়ার মকতা অবফকস একলা। 
  
ওর সকে মযাসন বেল। নতুন োকজ মলকগকে। মযাসকনর মচােদুকটা তীক্ষ্ণ আর কু্ষিাতল। ও 
চুপ্চাপ্ ওর চীফ-এর মপ্েকন অকনেটা েবমশনার-এর মকতা দাুঁব়েকয় রইকলা। 
  
–টুইড আমার মকন হয় তুবম জাকনা ময আমাকদর প্রিানমন্ত্রী বভকয়নাকত েনফাকরকন্স 
যাকেন সুতরাং ওর বনরাপ্ত্তার জকনয আমাকদর সবক্রয় মলাকের প্রকয়াজন। তাই মতা? 
  
ও িলার সময় সবক্রয় েথাটার ওপ্র মজার বদল যার অথল মাকটললকে রাো যায় টুইডকে 
িাদ বদকত হয়। অসংযত মমজাকজর হাওয়াকডলর মুেটা চও়ো। িয়স প্োশ হকলও 
সুগবিত মচহার ও অতযন্ত েুশলী। মমকয়কদর োকে শয়তান িকল েযাবত আকে। 
  
আসল েথা ওর স্ত্রী বসনবথয়া মদকশর এেটা মোট েুিুবরকত থাকে। ও নাইটব্রীকত 
বপ্কয়ডএকডরা ভা়ো বনকয়কে। ওটাও েুি এেটা সুবিকিজনে নয়। টুইড-এর িযবিগত 
মন্তিয উেকে যাওয়ার িযাপ্ারটা মিাোয়। 
  
ঐ জায়গাটায় আবম এেসময় বেলাম। তাও সকে যেন মমকয় আকে তেন এেটা ঘর… 
  
–এইগুকলা বে? হাওয়াডল ওয়াকলটটা মদেকত মদেকত িলল। মাকটলল ততক্ষকণ োগকজ 
টুেকরাগুকলা প্কেকট পু্কর বনকয়কে। হাওয়াডল ঘকর েুকে এল। 
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–হু। টুইড মৃদু মহকস িলল। তারপ্র ওর মুকের বদকে তাবেকয় িলল, চাললস ওয়ানলার-
এর বনজস্ব িযাপ্ার-সযাপ্ার সি। বি. এন. বড. যবদ দয়া েকর বমউবনে মথকে লন্ডকন 
আকস, তকি আমরা তদকন্তর োজটা তা়োতাব়ে আরম্ভ েরকত প্াবর। 
  
টুইড চশমাটা েুকল মুকে আিার প্কর বনল। হাওয়াডল-এর সামকন চশমা ো়ো ওর অস্ববত 
হয়। 
  
িুক়ো িয়কস আমরা এেটুকতই মরকগ যাই, হাওয়াডল হালো মমজাকজই েথা িলল। 
  
 –মলােটা মৃত, টুইড আিার িলল। 
  
–মতামার োজ আমার প্েন্দ হকে না। যতটা েকরে ততটাই ভাল। হাওয়াডল েথাগুকলা 
মি জানলার োুঁকচর মভতর বদকয় িাইকরর বদকে তাোকলা। 
  
–আবম মজার বদকয় িলবে, আর এে সপ্তাকহর মকিয প্যাবরস মথকে বভকয়নায় ময সবমট 
এক্সকপ্রস আসকি তাকত সবক্রয় েমলীরা থােকি। মেলিার মদাসরা জুন…। 
  
টুইড-এর বদকে তাবেকয় িকল উিল, আমার োকে েযাকলন্ডার রােকিা। 
  
হাওয়াডল প্রথকম টুইডকে ভুরু েুুঁচকে তারপ্র মাকটললকে মদেল। মাকটলল এতক্ষণ এেটা 
েথাও িকলবন। চুপ্চাপ্ বসগাকরট টানবেল। হাওয়াকডলর উপ্বস্থবতকত মেউ এরেম অভযাস 
েকর এটা হাওয়াকডলর প্েন্দ নয়। 
  
–আো। ও মজার বদকয় িললল। 
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মাকটলল হাওয়াডল-এর বদকে েবিন দৃবষ্ট বনকয় তাোকলা। 
  
–আবম অনয জায়গায় িযস্ত, ও িকল উিকলা। হাওয়াডল টুইকডর বদকে বফরল, শীতল দৃবষ্ট। 
  
–এটা অতযন্ত িাকজ িযাপ্ার। আবম মাকটললকে আমার বনরাপ্ত্তা বিভাকগ বনবে। ও ভাল 
জামলান…। 
  
-মেন ও িযাকভবরয়া যাবেল। টুইড িলল, আমাকদর িরািরই সকন্দহ বেল পৃ্বথিীর ঐ 
অংকশ এেটা অদু্ভত িযাপ্ার ঘকট চকলকে। এেন মিাো যাকে ওয়ানলার েুন হল মেন? 
  
হাওয়াডল মযাসকনর বদকে তাোকত মদেল ও মযন েতৃলপ্ক্ষকে আক্রমণ েরকত উদযত 
েবমশনাকরর মকতা দরজায় দাুঁব়েকয়। 
  
–আবম বে িযাপ্ারটার এেটু মোুঁজ বনকত প্াবর? 
  
 বি. এন. বড. এবরে মস্টালার আর আবম বনকজ। টুইড এেটু মজার বদকয়ই িলল েথাটা। 
হাওয়াডল’-এর োে মথকে এেন যাওয়া প্রকয়াজন। 
  
মন্ত্রীর সকে মদো হকয়কে। িযাকভবরয়ান রহকসযর পু্করা ভারটা আবম বনবে। আবম মযমন 
িুেকিা স্টাফকে বনকয় পু্করা ক্ষমতা অনুযায়ী োজ েরাকিা। আর এেটা িযাপ্ার, সাবমট 
এক্সকপ্রস বভকয়না মথকে চারজন উুঁচু দকরর প্বিমী মনতাকদর বনকয় আসকে। িযাকভবরয়া 
বদকয় যািার সময় ওরা বে মসাবভকয়ত ফাস্ট মসকক্রটারীর সকে মদো েরকি? 
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*** 
  
ওরা আিার এো হকয় মগল। মন্ত্রীকদর বিকশষ আকলাচনা মশানার জকনয হাওয়াডল অবফস 
মথকে মিবরকয় মযকতই মযাসনও নীরকি ওকে অনুসরণ েরকলা। 
  
–আমার িযাপ্ার ও মকন মরকেবেল, মাকটলল িলল। 
  
–বিে আকে। মে? 
  
 –ঐ ময নতুন মেকলটা, মযাসন। রাস্তা মথকে মস ওকে বনকয় একসবেল। 
  
 টুইড িলল, এক্স মস্পশযাল ব্রাে। থামকলা। আিার িলল, হাওয়াডল ওকে রীবতমত 
ইন্টারবভউ বনকয় বনকয়াগ েরকে। আমার িারণা ও আমাকদর সকে মযাগ মদিার জকনয 
আকগ মথকে ওৎ মপ্কত বেল। 
  
–ময সি মলাে আকিদন েকরবেল তাকদর আমরা বনইবন। মাকটলল বহসবহবসকয় িকল উিল। 
  
–ওয়ানলার এর হবদশ তুবম বেভাকি সংগ্রহ েরকো? মন বদকয় মস্টালার-এর মলাকের 
মতালা এই েবিগুকলা মদকো। দুকটাকতই ওয়ানলাকরর মপ্েকন মডলটা প্াবটলর প্রতীে 
প্বরষ্কারভাকিই মদো যাকে। 
  
–মডলটা অথলাৎ নয়া নাজী। 
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মাকটলল েবিগুকলা মদেকত মদেকত িলল, মডলটা মরইনহা়ে বদকয়বত্র নাকম এেজন 
বমবলওয়নার ইকলেেবনক্স বশল্পবট চালাকে। এো়োও িযাকভবরয়ান মস্টকটর ইকলেশান 
অবফস চালাকে যা…। 
  
–মচৌিা জুন, িৃহস্পবতিার, সাবমট এক্সকপ্রস মযবদন িযাকভবরয়া অবতক্রম েকরবেল তার 
আকগর বদন। 
  
টুইড িকল উিকলা, এেটা বেেু আকে যা বদকয় হাওয়াডল-এর মচাে এব়েকয় মযকত প্াকর। 
তুবম জান মেইথ, আমার এেটা অদু্ভত অনুভূবত হকে, তা হকলা সমস্ত িযাপ্ারটার, 
প্রস্পর সংযুবি–এক্সকপ্রস িযাকভবরয়া অবতক্রম েরা, মস্টট ইকলেশান, আমাকদর োকে 
মপ্ৌঁেিার আকগই ওয়ানলাকরর েুন হওয়া। সমস্ত বেেু। 
  
মাকটলল মডকের ওপ্কর েবিগুকলা মরকে বদল। তারপ্র প্কেট মথকে লুোকনা োগকজর 
টুেকরাটা মির েরকতই হাওয়াডল ঘকর েুেল। ও ওটা লুবেকয় মফকলবেল। 
  
জুবরে মথকে আরম্ভ েরকিা। বে োরকণ ওয়ানলার েুন হকলা এটা মির েরকত হকি। 
  
জুবরে মেন? আবম মতা মতামাকে মদেকয় বেলাম বমউবনে মথকে জুবরকের এেটা প্রথম 
মেণীর বটবেট আর বলন্ডাউ মথকে বমউবনে। বেন্তু…। 
  
–হু, এই মেুঁ়ো োগকজর টুেকরা। চাবলকয় যাও। লক্ষণ ভালই। 
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টুইড আতস োুঁচ বদকয় টুেকরাটা ভাল েকর প্রীক্ষা েরকত লাগকলা। এই বটবেকট বপ্রন্ট 
েরা আকে, বলকজন্ড বভ, বি. মজড. জুবর…বলবন। মিগুনীঅংশটায় মরনওকয়গ–
আগস্টশব্দগুকলা প্াে েরা আকে। দামও মলো আকে। 
  
–প্রথমিার যেন আবম জুবরকে বেলাম, আবম বনবিত ময, মতামার োকে এেটা োকমর 
বটবেট বেল। মাকটলল িলল, োকমর রুটটা বেল িনহফেযাবস মথকে মরনওকয়ভা। হু, 
ওয়ানলার শহকরর মভতকর মেন মঘারাঘুবর েরবেল? মোথায় যাবেল? ও মতা সময় নষ্ট 
েরার মলাে নয়। 
  
টুইড ওর েথায় ঘা়েটা না়েকলা। তারপ্র েয়ার েুকল এেটা ফাইকলর মভতর মথকে 
মোট্ট োকলা মনাটিুে মির েরল। ওর এেটা প্াতায় আেুল বটকপ্ িকর েয়াকরর চাবিটা 
মদালাকত লাগল। 
  
আমার িারণা তুবম জান ময হাওয়াডল, যতক্ষণ না সিাই িাব়ে যায়, িকস থাকে, তারপ্র 
ও ভ্রমকণ মিকরায়। মভকিবেল বেেু এেটা প্াকি যা ওকে িলা হয়বন। ও বনকজর স্টাফ-
এর মপ্েকনই : মগাকয়ন্দাবগবর েরকত মিশী সময় মদয়। তারপ্র অপ্র প্কক্ষর মপ্েকন 
মগাকয়ন্দাবগবর েকর। ওর হাত শি রােকত িযাপ্ারটা…। 
  
–তুবম সি চাইকত দামী োজটা েকর মফকলে। 
  
মাকটলল িকল উিকলা, অনুমানটা দারুণ। আবম বে তুরুকপ্র তাসটা মদেকত প্াবর? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

23 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

ওয়ানলার-এর িযাপ্াকর মস্টালার দ্রুতকিকগ আমার োকে এবগকয় আসকে। টুইড মোট 
মনাটিুেটার প্াতা ওল্টাকত ওল্টাকত িকল উিকলা, এেমাত্র আবমই জাবন ওয়ানলাকরর োকে 
দুকটা মনাটিুে থােত। িুেপ্কেকটর মভতর ময ি়ে মনাটিুেটা থােকতা ওটা প্াওয়া 
যাকে না। ময িদমাইশটা ওকে আঘাত েকরবেল, মসই ওটা হাবপ্স েকরকে। অথলহীন 
সি িযাপ্ার। িযাটা মগাপ্ন প্কেকট মরকেবেল। মস্টালার বলভার মথকে যেন আসবেল 
তেন ও বনকজ মদকেকে। এর আকগ জলপু্বলকশর ডরনাকরর োকে সি শুকনবেল। 
  
–আবম বে ওটা এেটু মদেকত প্াবর? 
  
–মতামার বজভটা েুিই িারাকলা, িকল টুইড মনাটিুেটা ওকে বদকলা। মাকটলল প্াতা 
ওল্টাকত ওল্টাকত েতগুকলা োপ্ো়ো টাইকপ্র শব্দ মদেকত মপ্ল। বমউবনে, জুবরে, 
মডলটা, ওয়াবশংটন বডবস, অপ্াকরশান মক্রাকোডাইল প্রভৃবত। 
  
চাললস…? 
  
–ওরা সিাই ওয়ানলারকে চাললস িকল। মকন হকে চাললস মমইন মস্টশনগুবলকত বেল। 
হাউপ্টিযানহফ…বমউবনে…জুবরে। মেন? যবদ জুবরকের সকে মডলটা’র মোনরেম 
সম্পেল থাকে তাহকল অদু্ভত িযাপ্ার মোষ্টা? িলকত প্াকরা? 
  
টুইড িকল উিল, মডলটা হকে অবফবসয়াল নয়া-নাজী প্াবটল। একদরই প্রাথলী িযাকভবরয়ান 
মস্টট ইকলেশাকন দাুঁ়োকে। 
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বেন্তু এরা আন্ডার গ্রাউকন্ডও োজ েকর। এেটা গুজি আকে মডলটা দলগুকলা উত্তর-পূ্িল 
সুইজারলযাকন্ড অপ্াকরশন চালাকে; মসন্ট গযাকলন আর অবিয়ান িডলার-এর বিে 
মােোকন ওকদর োরিার। সুইস োউন্টার এসবপ্য়কনজ দাবদল অযান্ড িযাপ্ারটায় মিশ 
বচবন্তত…। 
  
আমাকদর সমথলন েরাটাই অকনে? বদকে? মাকটলল বজকজ্ঞস েরকলা। 
  
–েুি সতেলভাকি। সুইস প্বলবস তুবম মতা জাকনা? বনরকপ্ক্ষ থােকত চায়। মসজনয ওরা 
েুি সািিাকন…। 
  
ঐেুকনগুকলা ওয়ানলাকরর বে েরকলা মদে। আর এই বক্লন্ট লুবসসটা মে? ওয়াবশংটন বড. 
বস.? 
  
টুইড মঘারাকনা মচয়ারটাকে আকস্ত আকস্ত মঘারাকত মঘারাকত িলল, বক্লন্ট আমার অকনে 
বদকনর পু্করাকনা িনু্ধ, প্রািন বসয়া। প্কর বটম ও’বমকয়রা ওকে িার েকর বদকয় বনকজই 
এেন বসকক্রট সাবভলকসর প্রিান হকয়কে। সুতরাং মাবেলন মপ্রবসকডকন্টর সাবমট এক্সকপ্রকস 
বভকয়না যাত্রার মোন বনরাপ্ত্তা রইল না। 
  
–হাওয়াডল যবদ এর বিপ্কক্ষ থাকে তাহকল বি.এন. বড-র সকে মযাগাকযাকগর িযাপ্াকর 
ফাকন্ডর মিশীরভাগটা মে মদকি? 
  
–বি. এন. বড-র এবরে মস্টালার। প্রচুর প্য়সাওয়ালা মলাে ও। মডলটা এেটা 
ক্ষতবচহ্ন…। 
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–তাহকল চাললস মযরেম মগাপ্ন স্বভাকির, মসই রেমই মতামাকে না জাবনকয় বমউবনে 
মথকে ওয়াবশংটকন দ্রুত…। 
  
ওকে থাবমকয় বদকয় টুইড সবন্দগ্ধ েকণ্ঠ িকল উিল, হযাুঁ। আবমও তাই মকন েবর, বেন্তু 
মেন, িুেকত প্ারবে না। 
  
–বেন্তু আমরা মতা অনযবেেু িুকে উিকত প্ারবে না। তাই না? 
  
ওয়ানলারকে ময িাণ্ডা মাথায় েুন েরা হকয়কে একত মদোই যাকে। 
  
েথাটা িকল মনাটিুেটা মদেকত মদেকত িলল, মসন্ট্রালহে৷ ই মদো যাক্। 
  
মচয়াকর িসা টুইকডর দৃবষ্ট চশমার মকিয বনবললপ্ত। এর অথল মাকটলল জাকন ময, এেন ও 
এমন বেেু িলকত যাকে যা ও প্েন্দ েকরনা। এেটা বসগাকরট িবরকয় মহাডারটা দাুঁত 
বদকয় মচকপ্ িরল। 
  
টুইড স্বাভাবিে ভাকিিলল, তুবম এই িযাপ্ারটায় আমাকে বেেু সাহাযয ের 
মেইথ।ওয়ানলারকে জীবিত মদকেকে ময মসই মশষ িযবি হকে ফাবডল আনলড ও আমাকদর 
েুিই সাহাযয েকরকে। 
  
–ও অথলাৎ মবহলা? 
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–হুুঁ, মবহলা। মক্লয়ার হফার। ও থাকে জুবরকে। মমকয়টার মা ইংকরজ িািা সুইস। ও 
সুইস সাবভলকস মযাগ বদকয়বেল। মসন্ট্রালহে ৪৫। সুতরাং মরফাকরন্স মথকে অনুমান েরা 
যায়…। 
  
-মকন হকে ওয়ানলাকরর মনাটিুে রাোর োরণ হকে ওর সকন্দহজনে িযাপ্ারগুকলা…। 
  
তুবম যা সাহাযয মপ্কয়ে সি বেেুই প্রকয়াজকন লাগকত প্াকর…। 
  
–সমস্ত সাহাযয আবম বিশ্বাস েরকত প্াবর…। 
  
টুইড এেটু মজার বদকয়ই িকল উিকলা, মমকয়টা এেটা প্রকয়াজনীয় ভূবমো প্ালন েরকত 
প্াকর। 
  
িযাপ্ারটা মিাে…। মাকটলল িকল উিকলা, ওয়ানলারকে এমন মেউ েুন েকরবেল যাকে ও 
বিশ্বাস েকরবেল এিং মস জানত ও সুইজারলযান্ড অবতক্রম েরকে। 
  
এেটু মথকম আিার িকল উিল, এেন তুবম আমাকে আিার িলকলা ময, মেউ মস্টালার 
িাইকরর সাহাযয মচকয়কে। 
  
োরণ ওভাকি, বি. এন. বড মভতকর েুকে মযকত প্াকর। মযোকনই তুবম যাও না মেন সি 
জায়গাকতই এেটা সকন্দকহর মমঘ। মদাসরা জুন, মেলিার, রাত এগাকরাটা প্ুঁয়বত্রকশ 
সাবমট এক্সকপ্রস প্যাবরস ো়েকে। আর সাতবদকন, রহসয মভদ হকে। 
  
*** 
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 িুিিার, সাতাকশ মমঃ 
  
মজকনভাগামী বমঃ মেইথ মাকটললকে অনুকরাি েরা হকে বতবন মযন তা়োতাব়ে সুইস 
এয়ার বরকসপ্শকন মডকে চকল আকসন…। 
  
টযানর মথকে েিরটা একলা। মাকটলল বহথকরা বিমানিন্দকরর লাউকি বেল। যািার সময় 
হকয় একসকে। বিে মসই সময় েিরটা শুকন ও আকস্ত আকস্ত বসুঁব়ে বদকয় নামকলা। ওোন 
মথকে সুইস এয়াকরর বরকসপ্শন মডে মদো যাকে। ওোকন আকরা দু’জন যাত্রীকে ডাো 
হকলা। ও উকল্টাবদকে যাবেল। 
  
সুইস এয়ার মহাকস্টস তাকে জরুরী মফান আসার েিরটা জানাকতই ও এবগকয় বগকয় 
বরবসভার িরকতই মমকয়টা সামকন মথকে চকল মগল। 
  
টুইকডর মফান, েণ্ঠস্বকর সতেলতা। প্রাথবমে প্বরচয়প্িল মসকর মাকটলল োকজর েথায় 
একলা। 
  
-বে িযাপ্ার? তুবম আমার নাম ব্রডোস্ট েকরে। এই টাবমলনাকলর প্রকতযেটা হারামজাদা 
আমার নাম মজকন মগল…। 
  
–আবম মজকনভায় যাওয়ার িযাপ্ারটা প্াকল্টবে। ওোকন মে…। 
  
–অকনে িনযিাদ। আর দশবমবনট িাকদ আমার ফ্লাইট…। 
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–আকর গতোল যেন আমরা েথািাতলা িলবেলাম তেন আমার অবফকস োরকপ্াো বেল। 
  
 –তুবম মোথা মথকে িলে? 
  
–মিোর িীট মস্টশকনর এেটা িুথ মথকে। বিবডং মথকে েথা িলার মকতা মিাো আবম 
নই। প্বরষ্কার েরার মমকয়টা আমাকে জানাকলা আমার লাইকটর িাটা মগকে। আবম ওটা 
মচে েরকত বগকয় হিাৎই মদবে তেন মশকডর মভতর োরকপ্াো…। 
  
–তাহকল মতা আমাকদর েথা মেউ শুকনকে। 
  
–মটপ্ েকরও বনকয়কে। এটাও মজকনকে আবম মোথায় যাবে আর মেন যাবে। 
  
–আবম মভকিবে মতামার মপ্লন িরার আকগই এটা জানান উবচৎ–টুইকডর গলা বদকয় 
এেিরকনর শব্দ িার হকলা আর েণ্ঠস্বকর আকিগ। 
  
িনযিাদ, আবম আমার মচাে মোলা রােি,মাকটলল মোট্ট জিাি বদল। 
  
–সম্ভিতঃ জুবরে-এ মতামার সতেল থাো উবচৎ। এেটা বরকসপ্শান েবমবট মতামার জকনয 
অকপ্ক্ষা েরকত প্াকর…। 
  
অসংেয িনযিাদ। এিার আমাকে মযকত হকি…। 
  
*** 
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এগাকরাটা দকশ সুইস এয়ার ফ্লাইট ো়েল। লন্ডকন তাপ্মাত্রা প্োশ বডগ্রীফাকরনহাইট। 
মাকটলল জানলার িাকর এেটা সীকট িকসবেল। জানলা বদকয় জারা প্িলকতর শৃেগুকলা 
মদেকত মদেকত মকন হবেল মযন ওগুকলা মোুঁয়া যাকি। 
  
মপ্লন প্রথকম িযাসকলর ওপ্কর একস মপ্ৌঁেকলা তারপ্র জুবরকের উকেকশয পূ্িলবদকে উক়ে 
চলকলা। 
  
মমবসকনর শব্দ হওয়ার সময় জানলার অপ্র প্রাকন্তিরকফ োো আল্পস-এর ওপ্র সূকযলর 
আকলা প্ক়ে এে মকনারম দৃশয বতরী েকরকে। অিকশকষ মপ্লন নামকলা। 
  
মক্লকটন এয়ারকপ্াটল। জুবরকের দূরত্ব এোন মথকে দশ বেকলাবমটার। মপ্লন মথকে 
মিকরাকতই উত্তাকপ্র েলোবন ওকে গ্রাস েরকলা। লন্ডকন প্োশ বডগ্রী আর জুবরকে 
প্ুঁচাত্তর বডগ্রী ফাকরনহাইট। এয়ারকপ্াটল সুশৃঙ্খল আর শান্ত। োস্টমস্ আর প্াসকপ্াটল 
েকন্ট্রাল অবতক্রম েরকত ওর রীবতমত সমসযা মদো বদকলা। 
  
এয়ারকপ্াটল মথকে আন্ডারগ্রাউন্ড মস্টশন মথকে মেন িকর ওকে হাউণ্ট িযানহে-এর বদকে 
মযকত হকি। মযটা ওয়ানলার-এর মনাটিুকে মলো বিতীয় জায়গা। মেকনর িদকল ও এেটা 
েযাি’ এ উিকলা। 
  
সুইজারলযাকন্ডর বতনকট ি়ে মহাকটল-এর মকিয এেটাকত ও উিকলা। ঘকরর ভা়ো 
হাওয়াডলকে সেযাসী িাবনকয় মদকি। বেন্তু হাওয়াডল েরচ-েরচা মদয়বন। লন্ডন মেক়ে যািার 
আকগ টুইডকে অকনেগুকলা বজবনস মটকলক্স েরকলা। একত এবরে মস্টালারও আকে। 
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জামলানরাই মতামার েরচ িহন েরকে। সুতরাং মমজাকজ উপ্কভাগ েকরনাও,টুইড 
িলকলা। এেটু মথকম আিার িলল, সমস্ত ঘটনার িযাপ্াকর ওরা সকচতন। ওরা জাকন ময, 
এমন মলােকে আবম সাহাকযযর জকনয প্াবিকয়বেলাম, মস আর মনই…। 
  
–মসজনয আবম প্রিতলী মলাে হকত প্াবর? মাকটলল উত্তর বদকলা, যাে ভাকলাই। মোট্ট 
ঘকরর মথকে শহকরর ভাল জায়গাই প্াওয়া যাকি…। 
  
ভাল? উদাসীন ভাকি শব্দটাকে ভািিার মচষ্টা েরল ও। 
  
েযাি দ্রুতগবতকত েুকট চকলকে জুবরকের বদকে। ভািকত লাগল টুইকডর অবফকসর 
োরকপ্াোর েথা, ওর মহাকটল প্বরিতলন েরা উবচত। বিকরািীরা যবদ ওকে িাউর-
অযালযাে’-এ মোুঁজার মচষ্টা েকর তাহকল ওর োকে এেটা দারুণ সুকযাগ আসকি। প্রথকম 
মতা ওকদর সকে মদো মহাে। মাকটলল এেটা বসগাকরট িরাকলা। 
  
জুবরকে বফকর যাওয়াই ভাল। নীলরকের োমগুকলা শব্দ েরকত েরকত চকল যাকে। 
োইভার ওকে িযানহেকপ্লটজ-এর বদকে বনকয় চলল। মযকত মযকত বলমাট নদী িকয় 
যাকে মদেকত লাগল মাকটলল। এেটা ব্রীজ প়্েল এই নদীর ওপ্র। ওয়ানলাকরর মনাটিুকে 
মেন জায়গাটার নাম মলো আকে এই মভকি েুি আিযল হল আর ভালভাকি জায়গাটা 
মদেকত লাগকলা। 
  
িাুঁবদকে সাবর সাবর গাে। ইউকরাকপ্ এটাই ওর বপ্রয় শহর আর এই রাস্তাটা। এোকন 
মিশ েকয়েটা ি়ে ি়ে িযাংে আকে, যাকদর আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টগুকলাকত জমাকনা মসানার 
প্াহা়ে। প্রকতযেটা িযাংকের বনরাপ্ত্তা িযিস্থা অতযন্ত েবিন। 
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আকস্ত আকস্ত গাব়ে টযালকটলীর রাস্তায় একস প়্েল। দুকর রাস্তার মশষপ্রাকন্ত িাউর-আ-
লযাে’ মদো যাকে। সামকন মলে। 
  
িূসর মমকঘ োো আোশ। আিহাওয়াটা গুকমাট। শহরটা মযন বিপ্কদ মমকে আকে। 
িনুকের মত এে জায়গায় েযািটা একস থামল। সামকনর প্রকিশ প্থ বদকয় েুেকতই 
মহড মপ্াটলার দরজা েুলকলা। মাকটলল মদেল এেটা মরালস রকয়স আর প্াুঁচটা মাবসলবডজ 
প্ােল েরা রকয়কে। প্রকিশ প্কথর বিে মপ্েকন সিুজ লন, মোট্ট প্ােলও িলা যায়। 
  
এয়ারকপ্াটল মথকে মহাকটল প্যলন্ত ওকে মেউ অনুসরণ েকরবন। এ িযাপ্াকর ও বনবিত। 
মহাকটল প্রায় ভবতল হকয় মগকে। মহড মপ্াটলার ওকে মদকে ভ্রু েুুঁচকে মফানটা তুকল বেেু 
েথািাতলা িকল অিকশকষ ওকে এেটা ডািল মিকডর ঘর মদওয়া হল। ঘকর মপ্ৌঁকে 
মিডরুম এিং িাথরুম ভালভাকি প্রীক্ষা েকর বনল মোন মাইকক্রাকফান লুেকনা আকে 
বেনা। যাইকহাে বেেুই প্াওয়া মগল না। ও বেেুকতই মযন সন্তুষ্ট হকত প্ারবেল না। 
  
বলফট এব়েকয় ও বসুঁব়ের বদকে এবগকয় মগল। বলফকট না চ়োই ভাল, ওটা এেটা ফাুঁদ। 
আিহাওয়া, স্বাভাবিে। োবনেটা একগাকতই মদেল এেটা চাকদায়ার তলায় চা আর 
বেংেস প্াওয়া যাকে। প্াকশর মেে মরসু্টকরকন্ট ও েবফর অডলার বদল। এেটা বসগাকরট 
িবরকয় সামকন এবলটকদর আসা যাওয়া এেভাকি লক্ষয েরকত লাগকলা। এেটা োয়া ওর 
সামকন মভকস উিকলা। 
  
মক্লয়ার হাকরর সকে বিে রাত আটটায় ওর অযাপ্কয়ন্টকমন্ট আকে, ওরই ফ্লযাকট। বেন্তু 
সময়টা এত বিশ্রী ময ও োবনেটা বিরবি মিাি েরকলা। স্বাভাবিে হকল জায়গাটা ও তে 
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তে েকর েুুঁকজ বনকত প্ারত। বেন্তু এেন তা সম্ভি নয়। টুইকডর অবফকসর োরকপ্াোর 
ওপ্কর ও বনকজর মেৌশকল োবনেটা প্বরিতলন ঘবটকয়কে। ও ভালভাকিই অকপ্ক্ষা েরকত 
লাগল। 
  
অকনযরা যেন রাকতর োিার মেকয় বনকে ও তেন েবফ মেল সাক়ে সাতটা নাগাদ। 
তারপ্র বিকল বনকজর সই আর রুম নাম্বারটা বলকে িনুোেৃবত জায়গাটায় একস 
দাুঁ়োকলা। োউকে মদেকত না মপ্কলও ওর মকনর অস্ববস্ত বেেুকতই যাকে না। 
  
রাস্তা ফাুঁো, জনমানিহীন। ও মমবসকনর োকে বগকয় ওটাকে থাবমকয় েুব়ে মসবন্টকমর 
এেটা মুো েুবেকয় বদল আর বটবেটটা বনকয় জুবরকের এেটা মগাপ্ন মলাকের জকনয 
অকপ্ক্ষা েরকত লাগল। 
  
োমগুকলা ওর মচাকের সামকন বদকয় মিবরকয় যাবেল। বটবেটটা ওকে োবনেটা োকমলায় 
মফলবেল। ওর িুেপ্কেকট এেটা োকমর মভতর ওয়ানলাকরর ওয়াকলকটর সিবেেু আকে। 
ওর সকেই োকমর বটবেট আকে, তাকতও মলো মরনওকয়গ–আগস্ট। জায়গাটা মিশীদূর 
নয়। মক্লয়ার হফাকরর মুেটা মকন প়্েকত সামকন বদকয় আসা োমটায় উকি নামিার 
দরজার বদকে বিে প্াকশর সীটটায় িকস প়্েল। 
  
মহাকটল মথকে মসন্ট্রাল হে ৪৫এ আসকত বমবনট প্াুঁকচে লাকগ। এোকনই মক্লয়ার 
হফাকরর ফ্লযাট। োমটা এেটা স্টপ্ একগাকতই ওর মকন হকলা মেউ মযন অনুসরণ 
েরকে। প্করর স্টপ্টায় উকি দাুঁ়োকলা আর োমটা থামকল এেটা োকলা মিাম বটপ্ল, 
তাকত দরজা দুকটা আপ্না হকতই েুকল মগল। 
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দরজা েুলকলা। বনকজর বটবেটটা মদকে বনকয় ও সামকনর বদকে তাোকলা। গন্তিযস্থল 
সম্পকেল এেকনা ও বেেুটা বিভ্রাবন্তকত ভুগকে। 
  
বেেু মলাে োম মথকে নামল। দরজা িন্ধ হকত আরম্ভ হল। ও লাবফকয় ফুটকিাকডল প্া 
রােকলা। ও জাকন ফুটকিাকডল মেউ থােকল দরজা হয় েুকল যাকি নয়কতা মোলাই থােকি। 
  
এিাকর প্াকশ মনকম ও োবনেটা দাুঁ়োকলা। 
  
এবদে-ওবদে তাবেকয় মেউ ওকে অনুসরণ েরকে বেনা মস সম্বকন্ধ বনবিত হকলা। 
োকমর দরজা আিার আপ্না-আপ্বন িন্ধ হকয় মগল এিং োম বনজস্ব গবতকত চলকত 
লাগল। 
  
মসন্ট্রালহে জায়গাটা অকনেটা চতুভুলকজর মত। এেবদকে িনহফোকস আর চারবদকে ি়ে 
ি়ে বিবডং। এই চতুভুলকজর প্রকতযে বদকের সামকনটা িনুকের মত। প্রকতযেটা বদকেই 
প্রকিশ প্থ আকে। এেটায় িনহফোকস। মভতকর িাগান। 
  
মাকটলল দ্রুত রাস্তাটা প্ার হকলা। মপ্াকোটযাকসর বদকে এবগকয় ডান বদকে প্াশাপ্াবশ 
ব্লকের তৃতীয় বদকে একগাকত লাগকলা। িনুকের মকতা জায়গাটা মহুঁকট যািার সময় 
গােগুকলা, গাকের মূলগুকলা ভাল েকর মদেকত লাগল। ওর আকগর েথা মকন প়্েল। 
সিবেেু এেই আকে, প্াল্টায়বন বেেুই। ও এেটা সীকট বগকয় িসকলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

34 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

মসন্ট্রালহকে এই অযাপ্াটলকমন্টটায় ও আকগ েেনও আকসবন। মোোর সময় মেৌশল বনল। 
এমনভাকি দাুঁ়োকলা যাকত িাইকর ওর োয়াটা মদো যায়, মসভাকি দাুঁ়োকলা। তাহকল 
অনুসরণোরীকে িকর মফলা সহজ হয়। 
  
জায়গাটা আকলাআুঁিাবর। মেমন মযন সি অস্পষ্ট। সামকন গােগুকলাকত প্ােীকদর 
বেবচরবমবচর আর েনলার েুলেুল শব্দ মশানা যাবেল। এর মথকে শান্ত প্বরকিশ আর 
হয়না। সামকনর জানালা, তার প্াকশর জানলাটার বদকে ও তাোকলা। তাকরর প্দলা বদকয় 
জানলাগুকলা মঘরা। হিাৎ এেটা শব্দ হকলা। 
  
না। শাবস্তর মরূদযাকন ওকে মেউ অনুসরণ েরকত আকসবন। এিাকরও উকি দাুঁব়েকয় 
িনুোেৃবত জায়গাটার বদকে একগাকত লাগল। অযাপ্াটলকমকন্ট মোোর প্লযানটা টুইড ওকে 
িুবেকয় বদকয়বেল। 
  
সামকন মদেল মনমকপ্লট–বস. হফার। মিলটা বটপ্কতই জামলান ভাষায় এেটা মবহলা 
েণ্ঠস্বর মভকস এল। ভাষাটা সুইস-জামলান নয় িকল ও বিে িুেকত প্ারল না। 
  
–মে ওোকন? 
  
 –মাকটলল। েণ্ঠস্বরটা যথাসম্ভি নরম মরকে িলল। মচােদুকটা গ্রীকলর বদকে। 
  
অপ্রপ্রান্ত মথকে েণ্ঠস্বর মভকস এল–আবম েযাচটা েুকল বদকয়বে। মদাতলায় আবে। 
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দরজা মোলার প্র আকস্ত আকস্ত মভতকর েুকে মগল। মপ্েকনর দরজাটা আপ্না হকতই 
িন্ধ হকয় মগল। সামকন পু্করান আমকলর বলফট। বলফকটনা উকিও মিশ তা়োতাব়ে বসুঁব়ে 
বদকয় উিকত লাগল। 
  
উচ্চতা প্াুঁচ ফুট েয় ইবে। 
  
ওজন নয় মস্টান দুই প্াউন্ড। 
  
িয়স-প্ুঁবচশ। 
  
চুকলর রং োকলা। 
  
 মচাকের রং–মঘার নীল। 
  
হফাকরর িণলনা মমাটামুবট এইরেম। 
  
টুইড মাকটললকে লন্ডকন এটা আকগ মথকেই বদকয়বেল। ফাবডল আনলড-এর মদওয়া তথয 
ওগুকলা। ও জাকন ময, টুইকডর দুকটা িযাপ্াকর ঘৃণা আকে। এেটা েমন মাকেলট আর 
এেটা মমবেে বসকস্টম। 
  
মাকটলল মদাতলায় মপ্ৌঁেল। ওর োকে মোকনা রেম অস্ত্রশস্ত্র বেল না। ও আশা েকরবেল 
ময হফার এেটা হযান্ডগান অন্ততঃ মদকি। ওর সামকন িন্ধ দরজার োকির োজগুকলা 
ভারী অদু্ভত। মােোকন এেটা মোট্ট গতল। মিাো মগল মবহলাবট প্রস্তুত হকয় রকয়কে। 
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–জুবরকে স্বাগতম। বমঃ মাকটলল তা়োতাব়ে বভতকর একসা। 
  
 তা়োতাব়ে দরজাটা েুকল মগল। ও মভতকর েুেকতই মবহলাবট ওর আপ্াদমস্তে বনরীক্ষণ 
েকর বনকলা। তারপ্র দরজাটা িন্ধ েকর তালা লাবগকয় বদল। 
  
িনুকের মত জায়গার নীকচ ও অকপ্ক্ষা েরকত লাগল। ওর আেুকলর মােোকন োকলা 
মহাডার িরা আকে। বনবললপ্ত ভেীমায় ও মবহলাবটকে মদেকত লাগল। 
  
মমকয়টার মচাকে ি়ে আোকরর বিকদশী োকলা চশমা। মবহলার চুলগুকলা ঘন োকলা। 
উচ্চতা প্াুঁচ ফুট েয় ইবে, ওজন নয় মস্টান। সমস্ত বেেু বমবলকয় মবহলাবট আেষলণীয়া। 
রেীন ব্লাউজ আর োকটল মদহটা আিৃত। রুক্ষ স্বকর মবহলাবট িকল উিকলা, সি বেেু 
বিেিাে আকে মতা? 
  
–তুবম আর এেটু সতেল হকত প্াকরা না? মাকটলল িলল। 
  
মোট্ট হল ঘরটা মথকে মিবরকয় ওরা এেটা িসার ঘকর মপ্ৌঁেল। 
  
–এোন মথকে জানলা বদকয় মসন্ট্রাল হে’ এর িাগানটা মদো যায়। েথাটা িকল মাকটলল 
বসগাকরট িরাকলা মবহলাবটর অনুমবত না বনকয়ই। 
  
মবহলাবট গম্ভীর হকয় িলল, তুবম অিশয এোকন বসগাকরট মেকত প্াকরা। 
  
–চমৎোর। আসকল এটা না মেকল মোন বেেুকতই আমার মকনাকযাগ আকস না। এরপ্কর 
ও ঘরটার চাবরবদকে ভালভাকি তাোকত লাগল। মিশ েকয়েটা আমল মচয়ার আর মসাফা 
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রকয়কে। এো়ো স্বাভাবিে ওজকনর সাইনকিাডলও আকে। এই জামলান-সুইকসর ঘকরর 
আসিািপ্ত্র মদকে ওর এেগুকয় মমজাকজরই প্বরচয় মদয়। 
  
মাকটলল ভািল, হফার এই মুহূকতল বে ভািকে ও জাকন। ও ভািকে হায় এই িদমাসটার 
সকে আমাকে োজ েরকত হকি? 
  
-আবম একু্ষবন এেটু েবফ বনকয় আবস। ও িনু্ধত্বপূ্ণল গলাকতই িকল উিকলা। 
  
–তাহকল মতা ভালই হয়…। 
  
 মাকটলল জানলার বদকে এবগকয় মগল। মবহলাবট সুইংকডার বদকয় জানলার বদকে চকল 
মগকে। 
  
তা়োতাব়ে মদেকল মকন হয় মিশ দামী বজবনকষ ভবতল। ও গবত প্বরিতলন েকর আকস্ত 
আকস্ত দরজার হাতলটা মঘারাল। দরজা েুকল মযকত মভতরটায় ও উুঁবে মারল। 
  
সামকনই মিডরুম। এেটা ি়ে মিড, এেটা মেবসং মটবিল রকয়কে। চাবরবদকে 
প্বরেেভাকি েকমবটে সাজাকনা। এেটা ি়ে আোকরর ওয়ারকোি। দরজা অকিলে 
মোলা মরকে সকর একলা। 
  
রাোঘকরর মকিয হিাৎ ও একস মদেল প্ারকোকলটাকর বেেু এেটা েরকে। োউন্টাকর 
বেেু আি-োওয়া োিার প্ক়ে আকে। প্াকশ এেটা অপ্বরষ্কার গ্লাস। এো়ো অপ্বরষ্কার 
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এেটা েুবর, দুকটা োুঁবচ, এে টুেকরা বস্টবেং প্লাস্টার এসিও রকয়কে। মুে িন্ধ অিস্থায় 
ও এবদে ওবদে ঘুকর মি়োবেল। 
  
িাব়েকত এসিও েকরা, মাকটলল…। 
  
–সি সমকয়ই, িকল মৃদু হাসল। তারপ্র হপ্াকরর বদকে তাবেকয় িলল, ওয়ানলার বে 
এোকন ঘুকমাকতা? 
  
েথাটা শুনকতই হপ্াকরর প্ারকোকলটার মথকে বজবনস বেটকে প়্েল। হপ্ার মদওয়াকলর 
োপ্কিাকডলর বদকে এবগকয় বগকয় ওটা েুলল। 
  
জীিকনর এেকঘকয়বম োটাকনার জকনয আবম অকনেবেেু প্াল্টাই…। ওোন মথকেই 
মবহলাবট িকল উিল। তারপ্র প্করর মিাডলটা মথকে ি়ে ি়ে েটা েবফর োপ্ মির 
েরল। মাকটলল ক্রীম োকি না মজকন হফার দুকটা োকপ্ োকলা েবফ োলকলা। 
  
তারপ্র ওগুকলা এেটা মপ্লকট মরকে মাকটলকলর বদকে তাবেকয় িলল–তুবম আমাকে…। 
  
অনুমবত বদকো…। 
  
এরপ্র োপ্ দুকটা তুকল বনকয় মাকটলল িসার ঘকরর বদকে একগাকলা। ঘকরর মকিয মাদুর 
োো এেটা মটবিল মদেল। হফারকে অনুসরণ েরল। 
  
ওরা প্রস্পর েথা িলবেল। হফার োকলা চশমার ফাুঁে বদকয় মশািার ঘকরর বদকে 
তাোকলা। মাকটলল ওর মচাকের ভাষা িুেল না। বেন্তু মুকের বিিণল ক্ষতটা মদো যাবেল। 
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–তুবম মিডরুকম… 
  
 –আবম োকরা সকে থাোটা…। 
  
–মতামার নাভল আকে িলকত হকি। 
  
ওরা দু’জকন মিডরুকমর বদকে একগাকত থােল। মাকটলল হাকরর হাতটা িকর মশাফায় বগকয় 
িসল প্াশাপ্াবশ এেটা হাকত হাকরর িাহু আর মসই ি়ে গ্লাসটা বনকলা। 
  
হফার হিাৎ অনয হাকত ওর ি়ে ি়ে নে বদকয় মাকটলকলর মুকে আঘাত েরল। মাকটলল 
েবি িরার মচষ্টা েরল। 
  
বহসবহস শকব্দ হফার িকল উিল, মাকটলল িুেকো মতা। আমরা যবদ প্রস্পর োজ েবর 
তাহকল বেেু িযাপ্াকর আমাকদর মসাজাসুবজ হওয়া দরোর…। 
  
–তুবম এেকনা আমার প্রকশ্নর জিাি দাওবন। ওয়ানলার আর মতামার িযাপ্ারটা। 
  
 বেেুক্ষণ িাকদ হফারকে মেক়ে বদকয় েবফকত চুমুে বদল। এেভাকি হাকরর বদকে 
তাবেকয় রইল। হফারও স্বাভাবিে হকয় েবফকত চুমুে বদকলা। 
  
–মশাকনা েকয়েটা িযাপ্ার আকে। প্রথমতঃ মতামার এবিয়াকর ওটা প্ক়ে না। বিতীয়তঃ 
আমার উত্তর না’না। আবম যতটুেু ওকে জাবন ও আমার োকে সি সময় থােকতা না। 
িযাপ্ারটা েকিারভাকিই িযিসাবয়ে সম্পকেলর মকিযই সীমািদ্ধ…। 
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িযাপ্ারটা মতামার োকে প্বরষ্কার। যাইকহাে আমার েথা মশান। ওয়ানলার েুন হিার 
আকগ মশষ েকি মতামার সকে মদো হকয়বেল? 
  
বলন্ডাউ-এ যািার বদন বতকনে আকগ। ওকে মদকে আমার েুি হতাশ মকন হকয়বেল 
িকলবেল ওর মকন হকে সি জায়গায় যাওয়া ওর প্কক্ষ সম্ভি নয়…। 
  
–মডলটার সকে? 
  
মক্লয়ার হফার োবনেক্ষণ থামকলা। মাকটলল ভািকলা ও বে ভািকে তা যবদ হফার িুেকত 
প্াকর তাহকল ও অিাে েকর মদকি। টুইকডর মন্তিয ওর মকন প়্েবেল ময, িযাপ্ারটা 
বমকথয েেনই নয়। যবদ ঘটনা মতামার বচন্তার সকে বিকরাি সৃবষ্ট েকর, তাহকল ঘটনাকে 
সি সময় বিশ্বাস েরকি। 
  
টুইড মাকটললকে এটা িারিার িকলবেল। 
  
হফার-এর উত্তকর মাকটলল মসটাই ভািকলা। 
  
তুবম ওকদর নয়া-নাজী প্টভূবমর েথা িলকো? আবম মডলটার েথা িলবে যার সকে ও 
চলবেল। 
  
মাকটললকে িাইকর মথকে মদেকল মকন হকি শান্ত বেন্তু ওর নাভলগুকলা মভতকর প্রচণ্ড 
উকত্তবজত। প্রাণপ্কণ উকত্তজনা থামািার মচষ্টা েরকত লাগল। 
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হফার এে নাগাক়ে েবফ মেকয় উকি দাুঁ়োকলা। যেন মাকটললকে অনুসরণ েকর ও 
রাোঘকর একসবেল তেন এেটা িযাগও সকে একনবেল। মসটা জানালার িাকরর মসাফার 
মপ্েকনর মচয়াকর মফকল একসকে। েথা িলকত িলকত ও মসাফার বদকে এবগকয় একলা। 
  
ও আমার োকে এেটা মনাটিুে মফকল মরকে বগকয়বেল। তাকত মতা অকনেবেেুই মলো 
আকে বেন্তু মডলটার েথা বেেু বেল িকল মতা মকন প়্েকে না…। 
  
মাকটলল আিকোলা মশািার ঘকরর োে মথকে অস্পষ্ট, অদু্ভত িরকনর শব্দ শুনকত প্াবেল। 
হফার িযাগটার মুেটা েুলকত েুলকত ওর সকে েথা িকল যাবেল। 
  
–প্করর দরজার মলােগুকলা উৎপ্াত েরকে। ঘরগুকলা প্বরষ্কার েরার আকগ এরেম 
েরকে। যতক্ষণ না মশষ হকে এরেম চলকি। 
  
মাকটলল িসার জকনয মসাফাটাই মিকে বনকয়কে। োরণ ফায়ার মপ্লকসর ওপ্কর এেটা 
আয়না আকে। তার সামকনটায় এেটা ি়ে ফুলদানী। বেন্তু হফারকে এোন মথকে ভালই 
মদো যাকে। 
  
যেন ও সতেলভাকি মভকি মদেবেল ময ওকে মেউ অনুসরণ েরকে না তেনই ও 
মশাচনীয় এেটা ভুল েকর িকসবেল। ওর সামকনই বিপ্দ, মপ্েকন নয়। অযাপ্াটলকমকন্ট 
ওর মপ্ৌঁেকনার জকনযই শত্রু অকপ্ক্ষা েরকে। 
  
তুবম একল যেন তেন আবম এেটু অনযরেম হকয় বগকয়বেলাম, এজনয আবম দুঃবেত। 
আসকল চাবললর মৃতুযটা আমাকে ভীষণ আঘাত বদকয়কে…। এরপ্কর মাকটলল বক্লে িরকণর 
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এেটা শব্দ শুনকত মপ্কয় িুেকত প্ারকলা হফার ওর মপ্েকন আসকে। আয়নার সামকনর 
ফুলদানীটার োকে একস দাুঁ়োকলা। দু’জকনর দূরত্ব মিশী নয়। এেটু এেটু েকর এবগকয় 
আসকে। 
  
বিে মসই মুহূকতল মাকটলল ঘুকর দাুঁব়েকয় হাকরর েজীটা ডানহাত বদকয় মচকপ্ িরকলা। ওর 
হাকত মফল্ট-বটপ্’ িরকনর মপ্ন-এর মকতা এেটা বজবনস বেল। 
  
আসকল বক্লে শব্দটা হকতই ওটার মভতর মথকে মব্লকডর মত মলাহার বশে মির হকয় 
একসবেল। একেিাকর মগা়োটা সূুঁকচর মত প্াতলা। হফার ঐ সুঁকচর মত জায়গাটা ওর 
ঘাক়ের মােোকন মচকপ্ েুবেকয় বদকত মচকয়বেল। 
  
মাকটলল নৃশংসভাকি ওর েজীটা মুচক়ে বদল। হফার আতলনাদ েকর উিকত ওর হাত মথকে 
অস্ত্রটা প্ক়ে মগল। মাকটলল বনকজর মদহটা বদকয় সকজাকর ওকে িাক্কা মারকত মসাফার 
মপ্েনটায় প্ক়ে মগল। হাকরর োটলটা উরুর ওপ্কর উকি মগকে। সুন্দর সুকডৌল প্া-মজা়ো 
মদো যাবেল। মযৌন উকত্তজনায় অবস্থর মাকটলল হফারকে িকর মশাওয়াকনার মচষ্টা েরকত 
লাগকলা। 
  
–মিজন্মা েুত্তা মোথাোর। িকলই সকজাকর এেটা ঘুবষ মারল। একেিাকর বস্থর হকয় 
মগল। মাকটলল ওর মুকের বদকে েুুঁকে প়্েল। বিে তেন হফার মচতনা বফকর মপ্কয় শি 
দুকটা আেুল ওর মচাকে েুবেকয় বদকত চাইল। মক্রাকি মাকটলল ওর গাকল সকজাকর এে 
থাপ্প়ে েষাকলালা। 
  
আবম মতামার ঘা়ে একেিাকর মভকে মদি…। 
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এিার মাকটলল লক্ষয েরল ওর মচাকে ভকয়র োকলা োয়া। ওকে ওল্টাকত মগকল 
মোনরেম িািা বদল না। মাকটলল বনকজর মিল্ট েুকল ওর হাকতর সকে প্া দুকটা িাুঁিকলা। 
  
হফার যন্ত্রণায় োতরাকত লাগল। 
  
মাকটলল ভািল এিার ওর চকল যাওয়া উবচত। ও হাকরর মুকে রুমালটা েুবেকয় বদকয় ওকে 
মসাফায় িবসকয় বদল। 
  
দ্রুত মিডরুকমর বদকে এল। ওোন মথকেই মসই শব্দটা মভকস আসবেল। ওয়ারকোি 
োপ্কিাকডলর দরজা দুকটা েুকল মফকল ভালভাকি মদেকত লাগল। 
  
োকলা চুলওয়ালা মমকয়টা মমকেকত প্ক়ে েটফট েরবেল। মুকে বস্টবেং প্লাসটার 
আটোকনা। 
  
হযাকলা, মক্লয়ার হফার। ও িকল উিকলা। মৃদু হাসল। আিার িলল, সতেল েকর মদওয়ার 
জকনয মতামাকে িনযিাদ। এেন বনিয়ই স্ববস্তকিাি েরকে। 
  
*** 
  
িুিিার, সাতাকশ মম : 
  
হফার প্রথম িাক্কাটা বেেুটা সামকল বনকয়কে। ওর বজবনষটা োপ্কিাকডলর মভতর মদকে 
বনল। রাোঘরটা প্বরষ্কার েরকলা। 
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–তুবম মেমন েকর জানকল মমকয়টা এরেম েরকে? ও বজকগযস েরকলা। 
  
ওকদর িন্দীতেন মমকেকত আেে অিস্থায় প্ক়ে আকে। মাকটলল ওর মিল্টটা েুকল ওকে 
এেটা দব়ে বদকয় িাুঁিকলা। আকগোর প্লাস্টারটা েুকল নতুন এেটা লাবগকয় বদল। 
  
মাকটলল িকল উিকলা, যবদও ওর মচহারার িণলনার সকে সিবেেু বমকল বগকয়বেল তিুও 
এেটা িযাপ্ার ময ওর মচাকে োকলা চশমা বেল। এেন আমরা জাবন মেন–ওর মচাে 
দুকটা িাদামী। 
  
বনিয়ই, অকনে… 
  
 যেন আবম মশািার ঘকর েুবে তেন মতামার েসকমবটেস মেবসং মটবিল একেিাকর 
মগাোকনা অিস্থায় বেল। এেটা িযাপ্াকর, োুঁকচর সকে বস্টবেং প্লাস্টার এটাই আমার 
মেৌতূহল জাবগকয়কে। ওর এমন মোন োটা বেল না, যা মদো যায়। 
  
–বেন্তু অনয িযাপ্ারও বেল…। 
  
 –মযমন…? 
  
সিকচকয় িাকজ িযাপ্ার মযটা তাহকল ও একেিাকরই জানত না োপ্কিাডলটায় েবফর োপ্ 
থাকে। ও ওয়ানলাকরর আসার িযাপ্ারটা মিমালুম অস্বীোর েরল। ওয়ানলার ওর মকতা 
আেষলণীয়া মবহলাকে এেিার মচষ্টা েরকিই। সুতরাং ও চাবললকে ডােল। সি সময়ই 
চাললসকে ও উৎসাহ বদত। 
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–তুবম দারুণভাকি লক্ষয েকরকে। এোকন েবফ আকে? 
  
–না িসার ঘকর। 
  
এেটু মথকম আিার িলল, আমাকদর প্রতারেকে েকয়েটা প্রশ্ন বজকজ্ঞস েরার আকে। 
োপ্কিাকডলর মকিয মতামার শকব্দর িযাপ্ারটা োো প্ক়ে বগকয়বেল। তুবম ওোকন এেটা 
সুকযাগ বনকয়বেকল– 
  
আবম এেটা মানুকষর শব্দ শুকন িুকেবেলাম তুবম একস প্ক়েে। ও আমাকে মিাো 
মভকিবেল। ও বে মতামাকে েুন েরকত মচকয়বেল? 
  
এরপ্কর ওরা িসার ঘকর বফকর মগল। ওোকন ওকদর সেী ফায়ার মপ্লকসর সামকন অসহায় 
অিস্থায় প্ক়ে আকে। যার ফকল মাকটলকলর েণ্ঠস্বর ও শুনকত প্ায়বন। ও বে মতামাকে েুন 
েরকত মগবেল? েথাটা িকল উুঁচওয়ালা অস্ত্রটা হাকত বনল। 
  
মকন হয় তাই। আবম যেন ওকে মচকপ্ িরলাম ও তেন আপ্রাণ মচষ্টা েরবেল ওটা 
আমার ঘাক়ের মােোকন েুবেকয় বদকত। এেটা মিাতাম বটপ্কলই ওর মভতর মথকে ফু্লইড 
মিবরকয় আসকি। ঔষকির প্রবতবক্রয়া ওর ওপ্র বদকয়ই মদো যাে। 
  
ও ভাল েকর বজবনষটা িরল। তারপ্কর মমকয়টার বদকে েুুঁকে প্ক়ে মুকের প্লাস্টারটা মুে 
মথকে বেুঁক়ে বদল। মমকয়টা আতকঙ্ক চীৎোর েকর উিল। ওর মিাুঁকটর ওপ্র এেটা আেুল 
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মরকে মাকটলল িলল–এেটা েথা নয়। আবম যা যা প্রশ্ন েরকিা বিে বিে উত্তর মদকি। 
মতামার আসল নাম বে? 
  
মুকের মত প্রশ্ন মোরনা…। 
  
–যবদ এটা মতামার ঘাক়ে েুবেকয় মিাতামটা বটকপ্ বদই বে ঘটকি বনিয়ই জানা আকে 
মতামার…। 
  
মাকটলল েথাটা িকল অস্ত্রটা হফাকরর ঘাক়ের বদকে একগাকত লাগল। 
  
ওর িাদামী মচাে েরুণ অসহায় হকয় উিকলা–ঈশ্বকরর মদাহাই, আমাকে মমকরা না। 
  
 মাকটলল িযে েকর িকল উিকলাকতামাকে আবম িাুঁচাকিা, তুবম আমায় এটাই েরকত 
মচকয়বেকল। ভাল চাও মতা িকল মফল…। 
  
–বগকসলা মজাকিল। 
  
-মতামার ঘাুঁবটটা মোথায়? 
  
িাকভবরয়া, বমউবনে! মদাহাই… বপ্বটর বদবিয…! 
  
–বপ্বট? 
  
মাকটলল হাকরর মুকের বদকে এেভাকি মচকয় রইল। হফাকরর দৃবষ্টও ওর বদকে। 
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–মেন না েথাটার মাকনও মিাকে না? এই ভাকিও আমাকে প্রীক্ষা েকরবন।হার 
অকনেটা মবরয়া হকয় িকল উিকলা। 
  
োবনেটা শ্বাস মফকল আিার িলকলা, তুবম বিে েকর মফকলে…। 
  
ও এেটা বসগাকরট িবরকয় মমকেকত প্ক়ে থাো মমকয়টার বদকে তাবেকয় রইল। মাকটলল 
সুঁচটাকে আকরা োকে একন এেভাকি প্রশ্ন েরল, োর জকনয তুবম োজ েরকে িলকতা? 
  
-ও আমাকে মমকর মফলকি…। 
  
–তুবম যবদ বিেমকতা জিািনা দাও এই যন্ত্রটা বিে তুবম মযভাকি িযিহার েরকত 
মচকয়বেকল, আবমও মসইভাকি িযিহার েকর মদেি। আমরা েির মপ্কয়বে ময ওয়ানলারকে 
মগাপ্ন রুকট প্ািাকনা হকয়বেল। িলল বশগবগর…। 
  
মরইনহাডল বদকয়বত্রচ। 
  
 িলার প্করই আতকঙ্ক ওর মুে ফযাোকস হকয় মগল। মাকটলল তেন িীকর িীকর সূুঁচটা 
হফাকরর োুঁি মথকে সবরকয় বনল। 
  
–আমাকে এেটা বেবপ্ দাও যাকত এই বিবেবর বজবনষটা োো মদওয়া যায়। 
  
ওর েথায় হফার রাোঘকরর বদকে একগাকত থােকলা মাকটলল ভািকত লাগল, এই অস্ত্রটা 
বদকয় বগকসলা মজাকিল ওকে মমকর মফলার মচষ্টা েকরবেল। 
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এেন ওর এেটা োউন্টার এসবপ্য়কনজ মোন িযবিকে বদকয় মদওয়া উবচত। ফকরনবসে 
এটা বনিয়ই প্রীক্ষা েকর মদেকি। 
  
*** 
  
মমকয়টা ওর বদকে তাবেকনন তাপ্ারটা জানা। সামানয মামার বদকে তাবেকয় িলল। 
  
রাত দশটা মিকজ মযকত মাকটলল বিে েরকলা ময এিাকর ওরা বনরাপ্কদই এই 
অযাপ্াটলকমন্ট মথকে মিকরাকত প্ারকি। হফার এেটা িযাগ প্যাে েরল। ইবতমকিয মাকটলল 
পু্বলকশর সকে মযাগাকযাগ েকর িাউর-আ-লযাকে’ সাদা মপ্াষাকের মগাকয়ন্দা প্ািাকত 
িলল। বিলটা জমা বদকয় ও েযাটকেলটা বনকয় মনকি। িযাগটা হলঘকর রকয়কে। 
  
–আমরা মসন্ট সযলন মথকে মেন মনকিা। মাকটলল সুইস মমকয়টার বদকে তাবেকয় িলল। 
  
–আমাকদর োজ ওয়ানলাকরর িযাপ্ারটা জানা। সামানয মাত্রই একগান মগকে। মমকয়টা ওর 
বদকে তাবেকয় িলল, এেমাত্র ওোকনই ও থামকতা। এটাই ওর এোন মথকে িযাবভবরয়ার 
যািার প্কথ োজ…। 
  
যাে, তাহকল আমরা যতটুেু মপ্কয়বে, মসই বভবত্তকত োজ আরম্ভ েরা যাে। 
  
সকন্ধযকিলাটা নানা োকজ ভবতল থাকে। হফারও প্কেট মথকে ডাকয়রী িার েকর মাকটললকে 
মফান েরকলা।যেন ও ওর িস ফাবডল আনলড–এর সকে েথা িলবেল, তেন ও আয়নায় 
এেভাকি মদকে যাবেল। 
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টুইকডর িণলনানুযায়ী একেিাকর এে। 
  
মমকয়টা মদেকত সুন্দরী। লম্বা োকলা চুল। নরম েণ্ঠস্বর আর েন্দময় চলাকফরা, 
ইবতমকিযই মাকটলকলর ওকে প্েন্দ হকয়কে। বেন্তু ও এমন এেজনকে েুুঁজবেল ময আরও 
গবতশীল। 
  
সুইস োউন্টার এসবপ্কয়নজ-এর প্রিান জুবরে মথকে বনকজর একরাকপ্লকন একসকে। মোট-
োকটা গম্ভীর মুকের মানুষ ফাবডল আনলড। ও দ্রুত বসদ্ধান্ত মনয়। 
  
–আমরা এেটা অযামু্বকলকন্স ওকে বনকয় যাি িকল বগকসলা মজাকিলকে মদেল। ও 
ততক্ষকণ আরামদায়ে মচয়াকর িকস প্ক়েকে। 
  
–ওকে এেটা মস্পশাল হাসপ্াতাকল বনকয় মযকত হকি। ওকে ভাল বনরাপ্ত্তার িযিস্থা 
েরকত হকি। ওকে সিবেেু বজকজ্ঞস েরা যাকি। ও মাকটলকলর বদকে তাোকলা। 
  
–আজ বিে দশটায় এই নাম্বাকর আমাকে মফান মোর। মোট্ট প্যাকড মফান নাম্বারটা বলকে 
ইংবলশমযাকনর হাকত বদকলা। োবনেক্ষণ তাোকলা। 
  
আমার োকে জুবরে মোডও আকে। যবদ তুবম োগজটা হাবরকয় মফল। 
  
 আনলড মাকটলকলর েথা শুকন মৃদু হাসল, িলকলা–আবম ময মতামাকে বিশ্বাস েবরনা, তা 
মতা। নয়। 
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বেন্তু এেজন ইংকরজ একজন্ট, ওয়ানলার বচবহ্নত হকয় মগকে। এমন বে জামলাকনর মত 
আচরণ েকরও–সুতরাং তুবম সমস্ত বদেগুকলা মদেে। আজ সোল দশটায় মতামায় মেন 
মফান েকরবেলাম? বনবিত তুবম মেিলমাত্র মজাকিকলর প্রাতযবহে বজজ্ঞাসার িযাপ্ারটা 
আরম্ভ েকরে। বিপ্রীত ভাকি িলকত হয় আমরা মেিলমাত্র মশষ েকরবে। মযকহতু এ 
মবহলাকে সারারাত বজজ্ঞাসা েরার আকে। 
  
 মাকটললকে েুশী মকন হলনা। সবতয িযাপ্ারটা িরা যাকেনা। ফাবডল আনলড আরও দক্ষ 
চালে হফার এর সম্পকেলর মকিয বেেু এেটা আকে। ওর তীক্ষ্ণ অনুমান শবি বদকয় এটা 
িুেকে। 
  
–একসা, মশািার ঘকর একসা। বগকসলার বদকে তাবেকয় িলল। 
  
 এরপ্র দরজা িন্ধ হকয় মগল। 
  
ওোকন আবম েথাগুকলা মজািালকেই মশানাকত মচকয়বেলাম। ওরা যবদ ওকদর ভাকগয বে 
আকে মজকন উবিগ্ন হয় তাহকল আমাকদর প্বরেল্পনাটা সফল হকত প্াকর। 
  
মাকটলল িলল, ও স্বীোর েকরকে ময ও মরইনহাডল বদয়াবত্রকচর হকয় োজ েকরকে। 
  
–আো। 
  
আনলড-এর ঐ বিিৃবতর িযাপ্াকর মোন উৎসাহ মদো মগল না। মাকটলকলর মকন প়্েকলা 
লন্ডকন ওকে টুইড িকলবেল সুইসরা বনরকপ্ক্ষতার নীবত বনকয় চলকে। সুইস প্াল্টা 
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মগাকয়ন্দারা জামলান নয়া-নাজী মুভকমকন্টর িযাপ্াকর মোলােুবল সংঘষল চায়না। িযাপ্ারটা 
মিাো যাকে, বেন্তু এটাকে সাহাযয েরা মমাকটই যায়না। মাকটলকলর অনুমান, আনলড 
সতেল নজর মরকেকে। 
  
িাকনল, গুজকির িযাপ্াকর েুিই বিরি। উত্তর সুইজারলযাকন্ড এেটা মগাপ্ন সংগিন ক্রমশ 
েব়েকয় প়্েকে। 
  
–মসন্ট গযালন? 
  
–তুবম বে েকর ঐ জায়গার েথা জানকল? 
  
মাকটলল স্বাভাবিে উত্তর বদকলা, োরণ ঐ জায়গাটা উত্তর-পূ্িল সুইজারলযাকন্ডর এেটা 
অনযতম ি়ে শহর। আমার োকে মডলটা শব্দটা েুি আেষলণীয়। রাইন মডলটা, অবিয়ার 
োকে মতামাকদর ময সীমানা, বিে মসোকনই রকয়কে। 
  
মাকটলল েথা িলকত িলকত আনলকডর প্রবতবক্রয়া লক্ষয েরবেল। ওয়ানলাকরর মনাটিুকে 
আকরা এেটা অবস্টয়ান িন্দকরর নাম আকে মব্র মগি। 
  
–আমরা অবস্টয়ান প্াল্টা মগাকয়ন্দার সংস্পকশল একসবে, আনলড িলল। িাকনল, এোনোর 
এই জুবরকের হালবফল অিাবিত োত্র সংঘকষলর িযাপ্াকর েুিই স্পশলোতর। মকন হয় ওরা 
মগাপ্ন মডলটা চকক্রর মািযকমই সংগবটত। 
  
ও বরস্টওয়াচটা মদকে িলল, আমাকে এেন মযকত হকি। 
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ও এত দ্রুত মিবরকয় মগল মমকয়টার বদকে তাবেকয়ও মদেল না। মাকটলল মশািার ঘকরর 
বদকে তাবেকয় মদেল বগকসলা মজাকিল মনই। মোন বেেু বজকজ্ঞস েরার আকগই হফার 
ওকে িুবেকয় বদল। 
  
–অযামু্বকলকন্সর এেটা টীম একস ওকে মিচাকর েকর বনকয় মগকে। 
  
–আনলড েুি এেটা সময় নষ্ট েকরবন। ও যািার সময় মতামাকে বেেু বজকজ্ঞস েকরকে? 
তুবম বে িকলকে ময আমরা মসন্ট গযাকলন’ যাবে। 
  
ও অিাে হকয় িকল উিকলা, না, মেন মোন গণ্ডকগাল হকয়কে বে? আবম মতামার েথা 
বিে িুেকত প্ারবে না। 
  
মাকটলল িযাপ্ারটা এব়েকয় বগকয় জকলর মকিয প্ক়ে থাো িযাগদুকটা তুকল বনল। 
  
–তুবম মতা আমাকে জাকনা, আবম অকনে প্রশ্ন েবর। আমাকদর এেন হাউন্টিযানহফ’-এর 
োম িরকত হকি। 
  
–তা়োতাব়ে েরকত হকি। োম মসাজা মস্টশকনর বদকে যায়। নাম্বার আট। এটাই 
সিকথকে ভাল প্থ। 
  
ওয়ানলারও তাই মভকিবেল। 
  
*** 
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বনমলম অতযাচার, উন্মত্ত িকল ওরা অযাপ্াটলকমকন্টর দরজা িন্ধ েকর বদকলা। রাত দশটা। 
িযানহফ োকমর বেলানটা ওকদর মচাকে প্ক়েকে। বেেু মলাকের আনাকগানা। শান্ত 
প্বরকিশ। 
  
 মাকটলকলর মসন্ট্রাল হকের অযাপ্াটলকমকন্ট আসার প্র নতুন এেটা বজবনস সংকযাজন 
হকয়কে। তা হকলা মোল্ট ৪৫। ওর োুঁকি বরং-এর মহালস্টার। মযোকন ঐ মবহলাকে 
মিুঁকি রাো হকয়বেল মসই ওয়ারকোকির মগাপ্ন জায়গায় এটা বেল। হফারই বদকয়কে। 
  
মাকটলকলর এই বরভালভার থাোটা মি-আইবন। যািার প্কথ সীমান্ত এলাো প়্েকি না, 
সুতরাং অসুবিিা েুি মিশী মনই। 
  
ও ওকে বজকজ্ঞস েরল ময, ওর োকে মযটা আকে, তা ফাবডল আনলড জানকত প্ারকি না 
মতা? ওকে না িলকত অনুকরাি েরল মেন বনকজও িুেকত প্ারল না। 
  
–ওোকন বটবেট মমবশন আকে। হফার দুকটা মেস বনকয় ওকে অনুসরণ েরকলা। আবম 
যেন োকম উিি আমার মেসটা আবমই মনি। 
  
ও মদেকলা মমকয়টা েকয়েটা প্য়সা মোোকলা। লযাকম্পর আকলায় মমকয়টাকে সুন্দরী 
মদোকে। মাকটলল িুেকত প্ারল না মমকয়টা মেন োজ েরকে। ওকে আকরা ভাল েকর 
না জানকল িযাপ্ারটা মিাো যাকি না। 
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মলকের বদে মথকে োম আসকে। োকমর আওয়াজ ক্রকমই িা়েকত লাগল। ক্রমশ 
মাবসলবডসটা সামকন একস টযাকঙ্কর মকতা সকজাকর আঘাত েরল। বটবেট মমবশকনর োকে 
মযোকন মমকয়টা দাুঁব়েকয়বেল মসোকন একস আঘাত েকর থামকলা। 
  
আঘাতটা মাকটলকলর োকে এেটা েুুঁবটর মত। ও মদেল, মাবসলবডস মথকে মিবরকয় একস 
দুজন মলাে হফারকে মচকপ্ িকরকে। আর এেজন ওর মুকের ওপ্করর অংশটায় োপ়্ে 
োো বদকে। রাস্তার আকলায় ওকদর বডকনাবমকনটার মদো যাকে। বত্রভুজােৃবত িযাজ 
লাগাকনা। অকনেটা গ্রীে অক্ষর মডলটার মত। 
  
*** 
  
ও এিার োকমর ঘণ্টা শুনকত মপ্ল। মাবসলবডসটা আ়োআব়েভাকি লাইনটা ব্লে েকর 
বদকয়কে। এিাকর এেটা মরালস রকয়স একলা। আকগর োইভার ক্রমাগত মিল িাজাকত 
লাগল। 
  
মাকটলল িযাগগুকলা মফকল হাকত মোল্ট ৪৫ বনকয় একগাকত লাগল। মরালসটা সামানয মিুঁকে 
মগল। তারপ্র মহডলাইকটর আকলায় ওর মচাে িাুঁবিকয় মগল। এে হাকত মচাে োো বদকয় 
আর এে হাকত বেগার বটপ্ল, প্রপ্র দুিার। মহডলাইট বনকভ মগল। মেউ এেজন 
হিাৎ মাকটললকে লক্ষয েকর গুবল েরকত মগল। 
  
ইংকরজটা শুযট েরকতই মস মাবসলবডকজ এবলকয় প়্েল, েপ্াকল রকির িারা। 
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মাকটলল দু’জন মলাকের বদকে েুকট মগল। সকে হফার। ওর মুকের োপ়্েটা সরাকলা। 
মক্লাকরাফকমলর গন্ধ মাকটলকলর নাকে একলা। এেটা মলাে মাকটললকে সকজাকর লাবথ 
েষাকলা। আকরা বেেু মলাে এিাকর মিবরকয় একস জক়ো হল। 
  
জুবরকের রাস্তায় হানাহাবন মাকটলকলর দুঃস্বপ্ন মকন হল। আক্রমণোরীকদর এেজন 
মাকটললকে লক্ষয েকর বপ্স্তল তুকলকে। অনয এেজন মমকয়টাকে িরার আপ্রাণ মচষ্টা 
েরকে। বেন্তু মাকটলকলর িুকলট দ্রুত বগকয় বিিল ওর িুকে আর বডগিাজী মেকয় বেটকে 
প়্েল। 
  
মরালস মথকে আরও েকয়েজন মিবরকয় এল। মাকটলকলর মোল্ট মথকে আিার গুবল েুকট 
এেজকনর গাকল লাগল। 
  
ওকদর সবিবলত আক্রমকণ মাকটললকে হতিুবদ্ধ মদোবেল। গুবল আর েরচ না েরার 
জকনয বরভালভারটা লাবির মত িযিহার েরকত লাগল। হিাৎ মাথার ওপ্র ভারী আঘাকত 
মচাকে োপ্সা মদেল। োবনে প্কর মচাে মমলকত মদেল হাকরর মাথাটা মাবসলবডকস 
মোোকনা আর প্া দুকটা এেটা মনাে মুচক়ে মদিার মচষ্টায় রত। ভয়ঙ্কর দৃশয। আতকঙ্ক 
হাকরর মচাে দুকটা বিস্ফাবরত। 
  
ওকদর মকিয এেজন মস্মাে মিামা েুুঁ়েকে। চাবরবদে মিাুঁয়ায় এোোর। োমকে লক্ষয 
েকর আর এেটা মিামা েুুঁ়েল। ওকদর মকিয ে’জন হফারকে মাবসলবডকস েুবেকয় বনকয়কে। 
ওকে হফাকরর োকে মপ্ৌঁেকতই হকি। এেজন ওর োোোবে হকতই মাকটলল গুবল 
েরকলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

56 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

মাবসলবডসও আরও দুকটা গাব়েকত মৃত আর আহতকদর মতালা হবেল। িযানহফস োকসর 
বদকে। দুকটাই একগাকত লাগল। সামকন মাবসলবডস। মিশ োবনেটা িাুঁবদকে প্যাকরজকপ্লজ। 
  
 হিাৎ এেটা োম বনঃশকব্দ মিাুঁয়া মভদ েকর এবগকয় একলা। মাকটলকলর মদহ রকি 
ভাসকে। এেজন ওর বদকে এবগকয় মগল, সামনাসামবন আর মেউ বেল না। ওকে 
এেজন আুঁেক়ে িরার মচষ্টা েকরবেল। 
  
ওর মুকের সামকনই মদহটা প্ক়ে আকে। মাকটলল দ্রুত বগকয় নাব়েটা মদেল। 
  
 িুেল মলােটা আর মিুঁকচ মনই। ঘাকসর মকিয বনকজর বরভলভারটা মরকে বদল। মলােটার 
বদকে েুুঁকে আর িুকের োকে মোকট রূকপ্ার িযাজ আটোকনা! মাকটলল ওটা েুকল প্কেকট 
রােকলা। 
  
প্কেকট হাত েুবেকয় বেেুই প্াওয়া মগলনা, িযাজ ো়ো প্বরচকয়র আর মোন বচহ্নই 
মনই। মাকটললকে মিশ হতাশ মদোল। 
  
 মিাুঁয়ায় োো োকমর োয়াটা স্পষ্ট, োইভার মনই। ও েযাকির মকিয রাস্তার িাকর প্ক়ে 
থাো দুকটা মেকসর বদকে তাোকলা। 
  
ময মোন সমকয় েযাি মথকে োইভার অদৃশয হকতই প্াকর। মাকটলল ওর জুকতাটা 
না়োচা়ো েরকত োবনেটা রি মিবরকয় এল। তারপ্র সুযটকেশ দুকটা বনকয় আতকঙ্কর 
জায়গাটা মেক়ে চলল। মোথাও মথকে মপ্কোল োকরর সাইকরন মভকস আসবেল। 
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হিাৎ বিকস্ফারকণ মাকটলল োবনেটা হতিুবদ্ধ হকয় প়্েকলা। মোন উপ্ায় না মদকে পু্রকনা 
শহরটার বদকে একগাকত লাগল। মভকিবেল োকম যাকি বেন্তু এেজনকে দুকটা সুযটকেশ 
বনকয় চলকত মদেকল সকন্দহ েরারই েথা। 
  
এই মুহূকতল মাকটলকলর বতনকট োজ। এে, মস্টশকনর লাকগজ লোকর সুটকেস দুকটা 
লুবেকয় রাো। দুই, মস্টশকনর োোোবে এেটা মহাকটকলর িযিস্থা েরা। বতন, িাকনলকত 
আনলকডর মহড মোয়াটলাকর মফান েরা। 
  
*** 
  
মাকটলল অনুভি েরকলা ময, ও এেটা েক়ের বেনারায় একস দাুঁব়েকয়কে। মোথাও মোনও 
ভুল টুল হকে নাকতা? 
  
আনলকডর মদওয়া নাম্বার মঘারাকতই এেজন মবহলার েণ্ঠস্বর বজজ্ঞাসা েরল– 
  
-তুবম মে িলকো? এেন রাত েটা িাকজ জাকনা? 
  
আবম দুঃবেত। আবম চাইবে…।িকল ও নাম্বারটা একের মিশীিার িকল মগল। আনলড 
নামটা িলল। 
  
–এোকন ঐ নাকমর মেউ থাকে না, সম্ভিতঃ মতামার রং নাম্বার হকয়কে। শুভরাবত্র। 
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সচওকয়ইজারহফ-এর ভা়ো েরা অযাপ্াটলকমকন্ট ওর ভা়ো েরা মশািার ঘকর মাকটলল 
িকসবেল। বেন্তু ওর মনটা বেল হাউপ্টিযানহকফর বদকে। হাকরর লোকরর চাবিটা ওর 
প্কেকটই আকে। 
  
ফাবদল আনলড এেটা িাকজ নাম্বার মেন বদকয়বেল মে জাকন। তাহকল ও প্রেৃত ফাবদল 
আনলড নয়। আসল ফাবদর সকে ওর এেনও মদো হয়বন। 
  
ঐ এেই মলাে যবদ বনষু্ঠরভাকি আক্রমণ েকর থাকে তাহকল হফার বনিয়ই অযাপ্াটলকমন্ট 
তা়োতাব়ে ো়োর িযাপ্াকর ওর োরণ িযােযা েকরবেল। ও জানকতা িাইকর ওকদর জকনয 
বে অকপ্ক্ষা েরকে। বেন্তু মাকটলল যেন হফাকরর সকে একসবেল তেন হফারই িা মেন 
ওকে আনলড বহসাকি মমকন বনকলা। অনুভূবত বদকয় িুেল-এর মকিয বনিয়ই মোথাও 
ঘূণলািকতলর সৃবষ্ট হকয়কে। মোথায়? 
  
*** 
  
মাকটলল ঘর মেক়ে বসুঁব়ে বদকয় মনকম একলা। রাস্তাটা মপ্বরকয় সাবর সাবর মটবলকফানিুথ। 
এেটায় েুকে টুইকডর মদওয়া নাম্বাকর আনলডকে মফান েরল। টুইকডর মদওয়া নাম্বারটা 
আলাদা। 
  
–মে? েণ্ঠস্বর িারাকলা ও তীক্ষ্ণ। 
  
–মোথা মথকে তুবম মফান েরকো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

59 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

–এই মুহূকতল মসটা প্রকয়াজনীয় নয়।আবম দুঃকের সকে মতামাকে জানাবে ময, হফার, 
মতামার অযাবসস্টযান্ট মক্লয়ার হফারকে মডলটা’র অপ্হরণ েকর বনকয় মগকে..। 
  
–জুবরকের িযানহফপ্ট-এর হতযা লীলায় মতামার অংশ বেল? 
  
 –হতযালীলা? মাকটলল িলল। 
  
–মডলটা, যবদ মডলটা হকয় থাকে। এেটা িযাংে মর়ে হকয়কে। িযাকঙ্কর মূল দরজায় মোট 
মাইন িসাকনা বেল। ওটার বিকস্ফারকণ োকমর বেেু মলাে আহত হকয়বেল। োমটা 
ওোকনই দাুঁব়েকয়বেল। বেন্তু এেনও জানকত চাই মোথা মথকে তুবম মফান েরে? 
  
িাদ দাও। মতামার সুইচকিাকডলর মকিয বদকয় এই েল েরবে। 
  
–উন্মাকদর মকতা েথা মিালনা। ফাবদলর েণ্ঠস্বকর উকত্তজনা। আিার িলল ফাবদ, আমাকদর 
বনরাপ্ত্তা…। িযাঙ্ক মরইকডর িযাপ্াকর তুবম বেেু িকলা। 
  
মাকটললকে এেটু উকত্তবজত মদোল, িলকলা, এই েল মাত্র দু’বমবনকটর জকনয, সুতরাং… 
  
আবম মতা মতামাকে িললাম, এেটা মিামা, িলা যায় টাইম মিামা, িযাকঙ্কর দরজায় বফট 
েরা বেল। িযাপ্ার বে ঘটল তা মেউ মিাকেবন। ওটা বেল মস্মাে মিামা আর মসজনয 
োকমর োইভার বেেু মদেকত প্ায়বন। 
  
-মরালস রকয়কসর িযাপ্াকর বেেু িলল মযটা তুবম জাকনা। 
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–আবম ও িযাপ্াকর বেেু জাবননা। রাস্তায় আবম রূকপ্ার, অকনেটা মডলটা আোকরর 
এেটা িযাজ মদকেবেলাম। 
  
–মক্লয়ার হাকরর সতেলতা সূচে এেটা িুকলবটন প্ািাও যাকত সমস্ত প্কয়ন্ট থাকে। 
  
মাকটলল েকলর বদঘলযটা মদকে বনল। 
  
–ওর জকনয আমার দুঃে হয়…। 
  
–দুঃে এেন থামাকত প্াকরা। ওর েণ্ঠস্বকর এমন বেেু বেল যা মাকটলকলর প্েন্দ হলনা। 
  
আমরা জাবন, ওর বে হকয়কে, এটাও গকল্পর এেটা অংশ। 
  
–এেন খ্রীকষ্টর বদবিয, আমায় িলল এিং তা়োতাব়ে…মমকয়টা…। 
  
 বলিাট’-এ ওর মদহটা ভাসবেল। মসরেম অিস্থাকতই েুুঁকজ প্াওয়া বগকয়বেল। আিঘণ্টা 
আকগর িযাপ্ার। মমকয়টাকে নৃশংস ভাকি অতযাচার েরা হকয়কে। তারপ্র নদীকত মফকল 
বদকয়কে। আবম চাই তুবম একসা। মাকটলল তুবম িাকনলর বিেনাকত একসা…। 
  
আনলকডর েথা থামকতই, মাকটলল মফানটা ো়েকলা। 
  
*** 
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২. েকলর উৎস 
িুিিার, সাতাকশ মম : 
  
আনলড যবদ েথািাতলা চাবলকয় মযত তাহকল ওর েকলর উৎসটা মজকন মযকতা। এ িযাপ্াকর 
মাকটলল বনবিত। প্রেৃত আনকন্ডর মচকয় নেল আনলকডর োজেমলই মিশী ভাল। 
  
িুথ মেক়ে মাকটলল হাউপ্টিযানহকফর বদকে একগাকলা। োবনেটা মঘারাকফরা েরল। 
বডপ্ারচার মিাডলটা মদেল। বমউবনকে এর অংশটায় েুন হকয় যাওয়া ওয়ানলাকরর জকনয 
এেটা মমাহ জব়েকয় আকে। 
  
মাকটলল জায়গাটার এেটা তাবলো েরকলা। মগ্রইস এে মথকে মসাল। সিশুদ্ধ মষালটা 
প্লাটফমল। রাস্তাগুকলা এোকনই মশষ হকয়কে। সাবর সাবর মফানিুথ। অকনেগুকলা োোর 
আর মিকরািার রাস্তা। মযাে িুথও আকে। 
  
মাকটলল দ্রুত রাস্তায় নামল। হাুঁটকত হাুঁটকত বলমাট নদীর িাকর একস দাুঁ়োকলা। এই 
জকলর মকিযই মক্লয়ার হাকরর ক্ষত-বিক্ষত মদহ প্ক়েবেল। মশাি ওকে বনকতই হকি, 
োরণ নৃশংস িযাপ্ারটা ওকে েুিই আঘাত েকরকে। 
  
চাবরবদকে পু্বলস মোয়াটলার। এোকনই ওর িনু্ধ ইকন্টবলকজন্স-এর চীফ ইন্সকপ্ক্টর মডবভড 
নাকগল োজ েকর। ঘব়েকত মদেল মপ্ৌকন এগাকরাটা। মশষ মেন ো়েকত আর এে 
ঘণ্টাও িােী মনই। জুবরকের এই মরণফাুঁদ মথকে মুবি মপ্কতই হকি। 
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ও বলনকডনহফিাকসকত বগকয় পু্বলস মহড মোয়াটলাকর েুেল। সামকনই বরকসপ্শবনস্ট 
জানাল নাকগল অবফকস আকে, বেন্তু মদো েরকত হকল ফমল পূ্রণ েরকত হকি। 
  
মাকটলল তা না েকর গম্ভীর মুকে জানাকলা, ওকে বগকয় আমার নাম িলল। তা়োতাব়ে, 
আমার সময় মূলযিান। 
  
মলােটা আমতা আমতা েরকতই মাকটলল িলল, ও আমার জকনযই অকপ্ক্ষা েরকে…। 
  
*** 
  
েকয়ে বমবনকটর মকিয ও নাকগকলর মোলাকমলা অবফসঘকর েুকে মগল। 
  
–আবম মতা মতামাকেই আশা েকরবেলাম। েরমদলন েকর নাকগল িলল, টুইড আমাকে 
লন্ডন মথকে জাবনকয়বেল তুবম আসকো, মোন সাহাকযযর দরোর? 
  
মডবভড জাকত সুইস। সুগবিত মচহারা, োকলা মগাুঁফ, োকলা চুল, িূতল–মচাে। অবিিাবহত, 
িুবদ্ধমান, স্পষ্টভাষী। 
  
-তুবম মতা ফমলটা পূ্রণ েকরবন, তাই না? নাকগকলর মচাকেমুকে মযন অস্ববস্ত। মাকটলল মচাে 
মথকে মসৌবেন চশমাটা েুলল। নাকগল ওর বদকে তাবেকয় িলল, ফাবদল আনলকডর 
বসবেউবরবটর মলাকেরা মতামাকে সি জায়গায় েুুঁকজ মি়োকে। 
  
 মাকটলল বসগাকরট মেকত আরম্ভ েরল। টুইড ওকে জাবনকয়বেল, নাকগল আনলডকে 
অপ্েন্দ েকর। নাকগল িলল, মতামার নামটা মোন িযাপ্ার নয়। তুবম মোড নাম িযিহার 
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েরকি আর মোন অবফবসয়াল মরেডল রােকি না। আবম আমার বরকসপ্শাকনর মলােটাকে 
িকল মদকি, তুবম আমার বিশ্বস্ত মলাে। তাহকল আনলকডর মলােজকনর হাত মথকে মরহাই 
মপ্কত সহজ হকি। 
  
 মাকটলল মাথা না়েকলা।নাকগল িলল, এোকন আমার মফান নাম্বার আকে। জরুরী হকল 
অিশযই মফান েরকি। 
  
দশ বমবনট আকগ হফার আমাকে মফান েকরবেল। ও জানকত আমরা িনু্ধ। মক্লয়ারকে 
আবম বিশ্বাস। 
  
মাকটলল শরীকর বশহরণ মিাি েরল। ওর সামকনর ঘূণলািতল আকরা বিগুণ মজাকর ঘুকর 
চকলকে। 
  
*** 
  
িুিিার, সাতাকশ মম : 
  
 বসগাকরট মহাডারটা দাুঁত বদকয় মচকপ্ িকরবেল। 
  
 নাকগকলর েথা ওর মকন প়্েল, দশ বমবনট আকগ ও মফান েকরবেল। 
  
আিঘণ্টা আকগ আনলড ওকে মফাকন িকলবেল মক্লয়াকরর মৃতকদহ বলমাট নদীকত প্াওয়া 
মগকে। সুতরাং এই ঘটনার এে ঘণ্টা আকগ হফার মিুঁকচবেল। নাকগকলর মলো মসন্ট 
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গযাকলকনর মফান নম্বকরর োগজটা এেন ওর হাকত িরা। নাকগকলর েণ্ঠস্বর মাকটলল 
মচকন। 
  
-মোথাও গণ্ডকগাল এেটা…? নাগাকলর নরম েণ্ঠস্বর মাকটলকলর োকন মগল। 
  
–হুুঁ,িকল োগকজর টুেকরাটা ও প্কেকট েুবেকয় রােকলা। বজকজ্ঞস েরকলা,রাকত বে 
েরকো? 
  
রুবটন মাবফে োজ। 
  
মাকটলল ভািকত লাগল মগাকয়ন্দা পু্বলকশর প্রিান িযবি। মস এেনও বনকজই জাকন না 
িযানহফিাকসকত বে ঘকটকে? 
  
ফাবদল আনলডকে তুবম অবিশ্বাস েকরা মেন? 
  
-আো তাহকল হফার, ময আনলড-এর হকয়ই োজ েকর, মতামাকে আমার েথা িকলবেল 
ওই মতা…? 
  
–আসকল মক্লয়ার জাকন আমরা দুজকন িনু্ধ। ও প্াল্টা গুপ্তচর হিার আকগই আমার োজ 
েরবেল। 
  
–তুবম িলকল, আজ রাকত রুবটন মাবফে োজ আকে। 
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-না এেটা অনয োজও আকে। বলমাট নদীর বদে মথকে এেটা শব্দ মপ্কয়বেলাম, এেটা 
লকে বিকস্ফারকণ এে হতভাগা মারা মগকে। এই িকল নাকগল জানলার িাকর তাোকলা। 
  
মাকটলল নাকগকলর বদকে তীক্ষ্ণভাকি তাোকলা। নাঃ ও মোনরেম বমকথয েথা িলকে না 
িকলই মাকটলকলর মকন হল। 
  
আিার মদো হকি? চবল। বেন্তু আবম মতামাকে বেেু িলকত চাইবে, তুবম শুনকো না। 
নাকগল ওকে বতনকট মফান মদবেকয় িলল, এর মকিয মতামাকে এেটা মেক়ে বদকত 
প্াবর..ঐোকন সুইচকিাকডল সরাসবর লাইন আকে। 
  
না মডবভড, তার দরোর মনই। আমার সময় েম। 
  
যাইকহাে মাকটলল, জবরে সফর মতামার সকের মহাে এই োমনা েবর। 
  
*** 
  
– বিে এগাকরাটায় মাকটলল পু্বলস মহড মোয়াটলার ো়েল। মসন্ট গযাকলকনর মেকনর আর 
আি ঘণ্টা সময় আকে, ওকে িরকত হকি। িাইকর এল। দুকটা মপ্েল োর প্ােল েরা 
আকে। দুজন ইউবনফমলিারী িকস আকে। িহফসোকসর মসই শয়তানটা এেন মোথায়? 
  
হাউপ্টিযানহফ-এ মযকত হকি িকল ও বমকথয িকলকে। মাকটলল ভািল এই সুইসটাকে 
বিশ্বাস েরা মযকত প্াকর, বেন্তু মফাকনর িযাপ্ারটাকত নয়। 
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মস্টশকনর সামকনই অকনেগুকলা ফাুঁো িুথ। এেটায় েুেকলা ও। নাকগকলর মদওয়া নম্বকর 
ডায়াল েরকলা ও। 
  
মসন্ট গযাকলকনর মহাকটকলর বরকসপ্শবনস্ট িলল, মক্লয়ার হফার ওকদর সকে বেল। মমকয়বট 
ওকে অকপ্ক্ষা েরকত িকল চকল মগল। 
  
োবনে প্কর এেটা মফান একলা, ওপ্াকর মবহলা েণ্ঠস্বর। মাকটলল বজকজ্ঞস েরকলা, মে 
িলকো? 
  
জিাি একলা, আমাকদর িনু্ধ নাকগল, মতামার েথা আমাকে জাবনকয়কে। আবম চাই দ্রুত 
িযিস্থা নাও। িাইকর যবদ মোন মফান প্াও তাহকল এই নাম্বাকর মফান েকরা। 
  
িকল ও িুকথর নাম্বারটা িকল মগল। আকিাও িলল, এটা জুবরকের মফান নাম্বার। 
যাইকহাে আমার হাকত সময় েম। গুডিাই…। 
  
মাকটলল ঘামকত ঘামকত অনুভি েরকলা ময ও ক্রমশঃ ফাুঁকদ প়্েকে। 
  
বেেুক্ষকণর মকিযই আিার মফানটা মিকজ উিল। বরবসভার তুকল শুনল, মসই এেই 
েণ্ঠস্বর। 
  
আমাকদর িনু্ধর নামটা… 
  
মডবভড নাকগল…। 
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–মক্লয়ার হফার েথা িলবে…। 
  
–আবম যা িকলবে তুবম তা়োতাব়ে েকরা। মহাকটকল এেটা যুবি ো়ো েকর বিলটা বমবটকয় 
দাও। 
  
–মশান, মসন্ট গযাকলাকন আর এেটা মহাকটল বনকয় আমার জকনয এেটা ঘর বরজাভল 
েকরা। ওকদর িলল আবম বিে মভার এেটায় মপ্ৌঁেকিা। মেকন যাকিা। 
  
মাকটলল মফানটা মেক়ে বদকয় ভািল সময় অবত মূলযিান। মমকয়টাকে ভালই লাগল। ওর 
মকন হল মযন ও মোন মৃকতর সকে েথা িকলকে। আিতলটা ওর মচাকের সামকন আকরা 
সকজাকর ঘুরকত লাগল। 
  
মাকটলল বসগাকরট িবরকয় মিাুঁকট রােল। ওর মকনর মকিয মেমন মযন অবস্থরতা। চাবরবদকে 
তাোকলা ফাুঁো জায়গা। েকয়ন িক্সটা এেিার মদেল। ও এেটা োগ মুকে বদকলা। 
আিার মফান েরকলা। আিার মসই মমকয়লী েণ্ঠস্বর। 
  
আমাকদর িনু্ধ…। 
  
নাকগল, আবম মাকটলল…। 
  
িাঃ, েপ্ালটা ভালই। মদাতলার ঘকর দুকটা বিোনা। মহাকটল মমকোপ্ল। মস্টশকনর 
িাইকরর বদকে মুে। তুবম চকল একসা। আমার ঘকরর নাম্বারটা োকমর মকিয মরকে 
আসকিা। মেমন? ভালই হকি। গুড িাই। 
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প্করর েকয়ে বমবনট মাকটলল দ্রুত োজ সারকলা। মহাকটকল ও ঘর ভা়ো বনকয়কে যবদও 
মিশীক্ষকণর জকনয নয়। িাবতল েরকতই হত। 
  
মহাকটকলর মরবজকিশান ফকমল বলেল, আবম েনসালটযান্ট মমবডেযাল। আমার এেটা 
মরাগীর িাব়েকত মযকত হকি। বলকে সই েরল। 
  
*** 
  
ওর িযাগটা মভালাই আকে। যেন মোথাও যায় তেন এই ভাকিই ও সািিান হয়। বসুঁব়ে 
বদকয় দ্রুত মনকম একলা। মস্টশকনর িাইকরর প্রথম টযাবক্সকত মচকপ্ োইভারকে 
প্যাকরাবডকপ্লকস’ বনকয় মযকত িলল। ওোকন আবম এেজনকে এেটা বজবনষ বদকয় আিার 
মতামার গাব়েকতই আিার এোকন আসকিা। তুবম োম স্টকপ্কজ অকপ্ক্ষা েরকি। 
  
োইভার সিত হকলা। গাব়ে একগাল। রাস্তা-ঘাট ফুঁো। 
  
মসন্ট গযাকলকনর মেন ো়েিার েকয়ে বমবনট িাবে। ওর বিশ্বাস মযাকনজ েরকত েুি 
এেটা অসুবিিা হকি না। বিকস্ফারকণর জায়গাটাও মদকেকে। 
  
মাকটলল োইভারকে িলকলা, বেেুক্ষণ আকগ এোকন এেটা বিকস্ফারণ হকয়বেল, শুকনবেকল। 
  
–হুুঁ, শুকনবে। তকি গুজি মনৌকোয় এেজন টুযবরস্ট মারা মগকে। 
  
মাকটলল িুেকলা িযাপ্ারটায় এেন সিাই সতেল হকয় মগকে। ওরা এতক্ষকণ প্যাকরাবডকপ্লকস’ 
চকল একসকে। োইভার িলকলা, এেটু আকগ পু্বলকশর মুকে মশানা…। 
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–পু্বলশ? ভুরু েুুঁচকে মাকটলল িলল। 
  
–হুুঁ, হাউপ্টিযানহকফ এেটা মপ্কোল োর মথকমবেল। ওর োইভারটা একস টুযবরকস্টর 
িযাপ্ারটা িকলবেল। 
  
–মচকনা নাবে? 
  
 আবম এই শহকর েুব়ে িের িকর গাব়ে চালাবে, শহকরর প্রবতটা পু্বলশকে আবম বচবন। 
বেন্তু একে আবম আকগ েেনও মদবেবন। 
  
সম্ভিতঃ নতুন…। 
  
না, িকয়স অকনে। যাইকহাে আবম এোকনই দাুঁ়োই? 
  
প্যাকরাবডকপ্লকসর মকিযই গাব়েটা প্ােল েরা হকলা। মাকটলল একগাল। 
  
রাস্তাটা একেিাকর ফাুঁো। বনকজর জুকতার শব্দ ো়ো আর বেেুই মশানা যাকে না। 
তা়োতাব়ে রাস্তা মপ্বরকয় থমকে দাুঁ়োকলা। মসই আিতল ওর মচাকের সামকন আিার প্াে 
মেকত লাগল। 
  
দু-ঘন্টা আকগর মসই রিাি ঘটনার বচহ্নমাত্র মনই। সবিে জায়গায় ময মস একসকে, মসই 
বেলানটা মদকে বচনকলা। এোকনই ও আর মমকয়টা একসবেল। ডানবদকে ি়ে িযাঙ্ক। 
িযাকঙ্কর দরজায় ডািল মপ্লকটর োুঁচ লাগাকনা। 
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রাস্তার িাকর মোথাও োুঁকচর বচহ্ন মনই। সুইসরা রাস্তাঘাট প্বরষ্কার রােকত বনপু্ণ। বেন্তু 
এোকন মেমন মযন বিকিচনার অভাি। 
  
রাস্তায় এেন রকির মোন বচহ্নই মনই। ওর জুকতায় এেনও মসই শুবেকয় যাওয়া রি 
মলকগ আকে। বিকস্ফারকণ উক়ে যাওয়া গােটার িদকল ঘণ্টা দুকয়কের মকিয নতুন এেটা 
গােিসান হকয়কে। সুইসরা এমনই বনেুুঁত। 
  
*** 
  
িৃহস্পবতিার, আিাকশ মমঃ 
  
িযাকভবরয়ার অযালগাও’মত একেিাকর মভতকরর বদকের এেটা জায়গা। বনকজর লাইকব্ররীর 
ঘকরর জানালার সামকন মরইনহাডল বদকয়বত্রচ দাুঁব়েকয়বেল। মাে রাত অবতক্রম েকর মগকে 
বিদুযবতে সংকেত যন্ত্রটা এেটানা িাজকত আরম্ভ েরল। 
  
ও একস এেটা েয়াকরর চাবি েুলল। 
  
বরবসভারটা তুলল। 
  
 এরউইন বভনজ বনকজর প্বরচয় বদকতই বদকয়বত্রকচর েণ্ঠস্বর সংবক্ষপ্ত হকয় মগল। 
  
 গম্ভীরভাকি িলল, েির আকে? 
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–ইংকরজটা জুবরে মেক়ে মগকে।হাউপ্টিযানহফ মথকে এগাকরাটা উনচবিকশর মেন 
িকরকে। আমাকদর মলাকেরা মপ্ৌঁেিার আকগই ও েম্পাটলকমকন্ট েুকে মগল। 
  
জুবরে মেক়ে মগল! বে িলকো? মসন্ট্রাল হে অযাপ্াটলকমকন্ট বে হল?– অপ্াকরশন সমূ্পণল 
সফল হয় বন।বভ নাভলাস গলায় িকল উিল। বদকয়বত্রকচর মুেটা েবিন হকয় মগল। মোথায় 
বে হকয়কে সবিে ভাকি আমায় িল। 
  
–মমকয়টা একেিাকর েুবট বনকয়কে। সুতরাং ওর োকজর িযাপ্াকর বেেু িলকত প্ারি না। 
আমাকদর মযটা লাভ হল, ও মোনরেম েির বদকত প্ারকি না। ওর িযাপ্াকর মতামার 
ভকয়র বেেু মনই। 
  
–বেন্তু মাকটলকলর বিষকয় ভকয়র আকে িইবে! ও মোথায়? মোন্ মেকন মগকে? 
  
–ওর গন্তিযস্থল মসন্ট গযাকলন। 
  
–বদকয়বত্রচ বরবসভারটা মুকিার মকিয মচকপ্ িকর বভনজকে বেেু বনকদলশ বদকয় মফানটা 
েয়াকরর মকিয েুবেকয় বদল। 
  
ব্রাবন্ডর গ্লাকস চুমুে বদকয়ই গ্লাস মশষ েকর মিলটা িাজাল। 
  
এেজন েুুঁকজা মলাে ঘকর েুেল। মাথার দু’প্াকশর োনদুকটা একেিাকর চযাপ্টা। প্রকন 
সিুজ মপ্াষাে। প্রভুর গ্লাসটা হাকত বনল ও। 
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–অোর আরও ব্রাবন্ড বনকয় একসা। বভনজ আর ওর দকলর মলাকেরা োজটা নষ্ট েকরকে। 
মাকটলল এতক্ষকণ মসন্ট গযাকলকন। আমরা মতা ইংকরজটার সকে অোর িলল। 
  
বদকয়বত্রকচর িয়স ষাকটর মত।নাকের নীকচ মমাটা মগাুঁফ, রূকপ্ালী চুল, লম্বা সুগবিত 
মচহারা। মপ্াষাে-প্বরেকদ স্মাটল লাগবেল। 
  
ও প্রথকম ইকলেেবনক্ কসর লাইকন েুকেবেল। মহডকোয়াটলার স্টাটগাকটর। 
অযাবরকজানাকতও ওর বিরাট ফযাক্টরী আকে। অোকরর বদকে মচকয় িলল, আমাকদর 
মলাকেকদর সকে বভনজ মসন্ট গযাকলকন যাকে। রাকতর মিলা মাকটললকে িরা যাকি। বেন্তু 
রাকতর মিলা মাকটলল মোথায় যাকি? সুইস রমনী মক্লয়ারকে মতা বিবেে েরা হকয়কে। 
অপ্াকরশন মক্রাকোডাইলকে মোনবেেুই িযাঘাত েরকি না। মতসরা জুন সাবমট 
এক্সকপ্রস জামলানী অবতক্রম েরকি। মচৌিা, িযাকভবরয়ায় বনিলাচন। মডল্টা ক্ষমতায় 
  
–বেন্তু মাকটলল। 
  
–বনকদলশ আকে–হতযা। 
  
*** 
  
মসন্ট গযাকলকনর রাকতর মেকন মাকটলল মচকপ্ িসল। ও বনবিত ময মেউ ওকে অনুসরণ 
েরকে না। জানলা বদকয় তাোকলা এেিার। মোন যাত্রী এেনও ওকিবন। প্রথম মেণীর 
োমরা। ও িাকরর এেটা সীকট বগকয় িসল। 
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 মসন্ট গযাকলকন মেন মথকে নামার েথা। দ্রুত সুযটকেসটা বনকয় প্লযাটফকমলর মিকরািার 
বদকে একগাকলা। হাকরর েথানুযায়ী মস্টশকনর সামকনর মহাকটকল বগকয় ঘকরর ভা়ো 
বজকজ্ঞস েরল। দু’রাকতর জনয ঘকরর ভা়ো ও বদকয় বদল। ক্লান্ত লাগা সকেও বজকজ্ঞস 
েরল ওর মোন েির আকে বেনা। 
  
মহাকটকলর মলােটা ওর হাকত এেটা োম বদল। মহাকটকলর বনয়মানুযায়ী বতনকট ফমল পূ্রণ 
েকর সময় উকিে েরকত হয়। রাকত পু্বলশ একস এে েবপ্ বনকয় যায়। বেন্তু মাকটলল 
ফমল পূ্রকণর িযাপ্াকর মোন উৎসাহ মদোকলানা, োরণ ও এোকন আকে এটা অন্ততঃ 
চবিশ ঘণ্টা মগাপ্ন রােকত চাইবেল। 
  
অিকশকষ ঘকর েুকে োমটা েুলল। মমকয়বল হস্তাক্ষকর মলো রুম নম্বর িাকরা। ও দ্রুত 
বগকয় দরজায় মটাো মারল। মমকয়টা দরজা েুলকত মাকটলল ঘকর েুেল। দরজা িন্ধ েকর 
বদল। 
  
প্রস্পর িনু্ধ? 
  
–মডবভড নাকগল। 
  
আবম মতামাকে মস্টশকন জানালা বদকয় আকগই মদকেবে। এজকনয তুবম অিশয আমাকে 
মদাষ বদকত প্াকরা না। 
  
যাইকহাে সািিান হওয়া উবচত, আবম এেন ক্লান্ত…। 
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–মদকেই িুেকত প্ারবে। 
  
হাকত ময মতায়াকলটা বেল ওটা সরাকতই বমবলবমটাকরর এেটা বপ্স্তল মদো মগল। ওটা 
িাবলকসর তলায় মরকে বদকয় িলল, মতামার মতষ্টা মপ্কয়কে। 
  
–আবম মিাতকলর জল োকিা। 
  
বিোনায় উকি িকস মাকটলল মবহলাকে ভাকলা েকর এেিার মদকে বনল। মিশ লম্বা, 
আেষলণীয় মচহারা, োকলা চুল, মচাে দুকটা নীল। 
  
তুবম আমার প্বরচকয়র প্রমাণ চাইকি। 
  
িকলই প্াসকপ্াটলটা মির েকর ওর হাকত বদল। মমকয়টাও ওর প্বরচয়প্ত্র মদোিার মচষ্টা 
েরল। জুবরকের বগকসলা মজাকিলকে ও বনকজই মচকন। যাইকহাে অনয এেটা মমকয়কে ও 
িাুঁবচকয়কে। ওর মচাকের সামকন মসই আিতল বিগুণ মিকগ ঘুকর চকলকে। মমকয়টা চকল 
মযকত ও ঘুবমকয় প়্েল। 
  
*** 
  
েুি সািিানী মমজাকজ ওর ঘুম ভােকলা। ও বনবিত নয় ময ও এেন মোথায় আকে। 
চাবরবদে অন্ধোর। অল্প সমকয়র মকিয অকনে বেেুই ঘকট মগকে। 
  
হিাৎ ওর গাকয় এেটা বশহরণ মেকল মগল। ওর মকন হল মযন মেউ ঘকর রকয়কে। ওর 
টাই, শাটল, জুকতা েুকল বনকে। মোন শব্দ না েকর মাথাটা ঘুবরকয় ডান হাতটা সামকনর 
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বদকে একগাল। আকলা আসার আকগই এেটা মমকয়বল েণ্ঠস্বর িকল উিল,–তুবম বিেই 
আকো। মসন্ট গযাকলকনর মমকোপ্ল মহাকটকলই তুবম আকো। আবম মক্লয়ার হফার। এেন 
মভার চারকট। তুবম দুঘণ্টা মাত্র…। 
  
–বিে আকে তাকতই হকি। 
  
 মাকটলকলর গলা শুবেকয় োি। ও উকি িসল। মদেল হাকরর প্রকন িূসর রকের টু-বপ্স্ 
সুযট। 
  
বিোনার িাকরর মটবিকল মতামার বপ্স্তল আকে, ওটা বনকয় ভাল ঘুম হয়। যাই মহাে 
দরজা একেিাকর িন্ধ। 
  
–তুবম সি বেেুই ভািকো? মাকটলল হাকরর েথায় িকল উিল। 
  
জুবরে অযাপ্াটলকমকন্টর েথা মকন আসকত এেটু বচবন্তত হকয় প়্েল মাকটলল। 
  
–বে বচন্তা েরকো? 
  
এই ময…। িকল মাকটলল মথকম মগল। তারপ্র শাকটলর প্কেট মথকে মডলটা িযাজটা মযটা 
িহফিাকসকত মৃকতর প্কেট মথকে মপ্কয়বেল, ওটা হফাকরর সামকন বিোনার ওপ্র েুুঁক়ে 
বদল। হফার প্রথমটায় হেচবেকয় মগল। আতকঙ্ক মচােদুকটা মেমন ি়ে হকয় মগল। 
  
–তুবম এটা মোথায় মপ্কল? 
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মমকয়টা সবতযই চতুর আর চটপ্কট। েকয়ে মসকেন্ডর মকিযই ওর বদকে বপ্স্তল তাে 
েরকলা। 
  
িযাজটা মদকে ভয় মপ্কয়কো? 
  
–তুবমই মতা এেন ভয় প্াইকয় বদকো। গুবল েরকত আমার মোনরেম বিিা…। 
  
–আবম মতামাকে বিশ্বাস েবর। 
  
মটবিকলর েয়াকরর বদকে ওর হাতটা সবরকয় বনকলা। মবহলার েথায় িা িযিহাকর 
মোনরেম নম্রতা মনই। 
  
–গতরাকত আবম িহফিাকস এেটা মৃতকদকহর প্কেট মথকে এটা মপ্কয়বে। আবম 
অযাপ্াটলকমন্ট মথকে েেন মিকরাকিা, এই ভরসায় অকপ্ক্ষা েরবেল। মডলটা, মতামাকদর 
মোন মলাকেকদর মুকোশ বেল না। ওকদর প্রকতযকের প্কেকট এেটা েকর িযাজ। 
জায়গাটা রকি মভকস যাবেল। বেন্তু ঘণ্টাোকনকের মকিয সি বিেিাে হকয় যায়। 
  
তুবম িলে রি’, আিার িলকো আমাকদর’…। 
  
–মসন্ট্রাল হে–এ আমার অযাপ্কয়ন্টকমন্ট বিে েরবন মেন? ও দাুঁকত দাুঁত মচকপ্ িলল। 
  
-ওয়ানলাকরর েুকনর প্কর মডলটা ইনকভবস্টকগশন মথকে আনলড আমাকে তুকল বনকত 
মচকয়বেল। মসোরকণই আবম আন্ডার গ্রাউকন্ড একসবে। সম্ভিতঃ বলসকিথ মতামাকে 
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এোকন একনকে, মতামাকে অনুসরণ েরা হকে বেনা বনবিত হকত। আনলকডর 
অনুসরণোরীকদর োউকে োউকে ও মচকন। 
  
এো়ো ও স্বয়ং ফাবদল আনলডকেও মচকন? 
  
 না, ওকদর েেনও সাক্ষাৎ হয়বন। মেন িলকতা? 
  
 ও এিার আনলকডর িণলনা বদল। বতবরকশর ওপ্র িকয়স। িাদামী চল, িসর মচাে…। 
  
–বেন্তু? 
  
–আমরা অযাপ্াটলকমকন্ট আবে এটা মেউ ওকে িকলকে মিািহয়। বলসকিথকে আবম সকন্দহ 
েবর। োরণ ও মনাটিুে মথকে নাম্বারটা বনকয়বেল। িযাপ্ারটা ও মজকনবেল। আমার 
আসার আকগই সম্ভিতঃ আনলড মফান েরার প্রকয়াজনীয়তার িযাপ্ারটা িুবেকয়বেল। 
মে…? 
  
েুি সতেলভাকিই শব্দগুকলা িযিহার েরবেল। িলকলা, মসই মবহলা ময মতামাকে 
নাবমকয়বেল। 
  
–ওর বিকয়র আকগ আমরা দু’জন মডবভড নাকগকলর োকে আই. বি. পু্বলকশ োজ 
েরতাম। আমরা এেবদন ওর সকে রবসেতা েবর। এেই মপ্াষাে প্কর অবফকস 
বগকয়বেলাম দশ বমবনকটর তফাকত। ও মতা তফাৎ িরকতই প্াকরবন। আমরা িযাপ্ারটা 
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িলাকত ও ভীষণ মরকগ মগল। মতামরা ময মিাো িকন যাকি একত অিাে হিার বেেু 
মনই। 
  
ওর মকিয আস্থার ভাি মদো মগল। বপ্স্তলটা িাবলকশর তলায় মরকে বদল। মৃদু মহকস ও 
প্রশ্ন েরল, বলসকিথ মোথায়? ও বে জুবরকের মেন িরার জকনয মস্টশকন অকপ্ক্ষা 
েরকে? 
  
-ও একল তুবম অিাে হকয় যাকি। মকন ভািকি আমার মিান, বেন্তু ও আমার মেউই নয়। 
  
*** 
  
এবদকে লন্ডকন টুইকডর মচাে ফাইকল বনিদ্ধ। আতঙ্কজনে েিরটা েেন মপ্কয়বেল, 
মসটাই ভািবেল। ওর-সহোরী বমস্ মযােকনইল এেটা েির বদল। 
  
এেটা সুন্দরী মবহলার বদকে রাস্তার মলাকেরা তাবেকয় মদেবেল। ও ময মে তা মেউই 
জাকননা। এেমাত্র টুইডই মচকন। ওর সৃ্মবতশবি অসািারণ। 
  
-মিইরুট মথকে একসকে। 
  
অযালামল মিলটা িাজকত লাগল। টুইড েয়ার েুকল মোড নম্বর মদকে বনল। 
  
মসই মুহূকতল বসগনযালটা আিার স্বাভাবিে িাজকত লাগল। 
  
 মিইরুট হকে িযাকভবরয়ায়। বলন্ডাউ ওয়ানলাকরর মশষ জায়গা। 
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 মযাকেকনইল িলল, মতামাকে এেটু এো প্াওয়া যাকি? 
  
না, আবম এেন…। 
  
োকজর মশকষ টুইড ওর বদকে তাোকলা। মচাকের দৃবষ্ট একেিাকর শূনয। 
  
–মোন োরাপ্ েির? 
  
–েুিই োরাপ্। 
  
–তুবম মসই মপ্াষাে প্রকি। প্করা…। 
  
-আবম ওরেম োো মদওয়া মপ্াষাে প্বর না। পূ্িল জামলান মথকে িযাকভবরয়ার সীমান্ত 
মযানকেড সকিমাত্র মপ্বরকয়কে। ওঃ। 
  
টুইড বসগনযাল প়্ো মাত্রই মেমন হকয় মগল। ও মানসকচাকে রুটটা মদেকত মপ্ল। 
মস্টকটর বসবেউবরবটর জকনয প্রথকম মন্ত্রীসভার মকিয ওর একজন্ট মোোকনা আকে 
বলপ্বজগ অথলাৎ পূ্িল জামলানীকত। ওর মমািাইল োন্সবমটার মথকে এেটা মরবডও মযাকসজ 
েরা হল। মিইরুকটর টুইকডর মস্টশন মথকে সংগ্রহ েরা হকলা। 
  
মিইরুট মথকে এেজন দূত দ্রুত গাব়েকত িকস িৃবটশ অযামিাসীকত একলা। মসোকন 
বসবেউবরবটর োকে িযবিগত ভাকি বসগনযালটা মদওয়া হকলা। এরপ্কর ওটাকে প্ােল 
বক্রকসকন্ট মঘারাকনা হকলা। বসগনযালটা মোনরেম মোড েরা বেল না। ওটাকত যা বেলঃ 
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মযানকেড আজ িুিিার সাতাকশ মম প্বিম জামলানীর হফ’-এর োকে পূ্িল জামলান 
অবতক্রম েকরকে। চরম গন্তিয এেনও অজানা। 
  
মোন েথা না িকল মযাকেকনইলকে বসগনযালটা বদকলা। এরপ্র মদওয়াকলর মানবচকত্রর 
বদকে এবগকয় মগল। প্রীক্ষা েকর বনল ময মযানকেড মোন্ রুটটা মিকেকে। 
  
হফ-এর আেবলে সীমা মথকে এেটা অকটা দবক্ষকণ মদৌক়োবেল। নুকরমিাগল হকয় গন্তিয 
িযাকভবরয়ার রাজিানীকত। এোন মথকেই হাউপ্টিযানহকফর ওপ্র বিকশষভাকি নজর 
মরকেবেল। বেন্তু মেন মে জাকন? ও ওর মঘারাকনা মচয়াকর বফকর মগল। 
  
আমরা মতা মযানকেকডর িযাপ্াকর মিশী জাবন না, তাই না? মযােকনইল িলল। 
  
আমরা বেেুই জাবন না এিং আমরা অকনে বেেুই জাবন। টুইড ভ্রূ েুুঁচকে িলকলা। 
এেটা ফাইল না়োচা়ো েরবেল ও। 
  
িুক়ো িয়কস আবম মানবসে মরাগী হকয় যাকিা। তুবম যেন বসগনযালটা আনকল তেন আবম 
ওর বদকে মদেবেলাম।’ 
  
-হা, ও হকে উুঁচু দকরর পূ্িল জামলান একজন্ট, তাই না। ওর জাবতগত বিষকয় মোুঁজেির 
চলকে। প্রথম মেণীর েুশলী গুপ্তঘাতে, বনেুুঁত প্বরেল্পনায় ওস্তাদ। সবতযই অস্বাভাবিে 
গুকণর। বেন্তু োকলবস এেজন অস্বাভাবিে চবরকত্রর। টুইড চশমাটা মচাকের বদকে মিকল 
বদকয় িলল। 
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তুবম বে সবতযই ভাকিা ও োকলবস? ওর িযাপ্াকর বেেুই জানা যায়বন। 
  
আকমবরোনরা অনুমান েরকে বেেু, বেন্তু িযাপ্ারটা অদু্ভত। আবম িুবেবন মডলটা হকে 
নয়া নাজীকদর…। 
  
মযানকেড হকে মিশীর ভাগ ি়ে িরকনর নাশেতামূলে অপ্াকরশান বেলযান্স েবমউবনস্ট 
এক্সপ্াটল। তাহকল অপ্াকরশান মক্রাকোডাইকলর মপ্েকন মে আকে? 
  
-মতামাকে সবতযই বিমষল মদোকে। েবফ েরকিা, োকি? 
  
 টুইড মডকক্সর মফাকনর বদকে এবগকয় মগল। 
  
–ঈশ্বকরর মদাহাই, মাকটলল চকল একসা। মদরী হিার আকগই মতামার সতেল হওয়া 
প্রকয়াজন। নাজী আর েবমউবনস্ট দু’বদে বদকয়ই মতামার বিপ্দ। 
  
*** 
  
এটসোকসকত বমউবনে পু্বলকশর মহড মোয়াটলাকরর োকেই িক়ো বিবডং। ওরই এেটা 
অন্ধোর অযাপ্াটলকমকন্ট দস্তানা প্রা এেটা হাত মফানটা তুলল। দস্তানাটানাইলকনর। ও 
এেটা নাম্বার ডায়াল েরকলা। তেন মভার চারকট। 
  
–মে মিজন্মা? সময় সম্পকেল মোন িারণা মনই…? মরইনহাডল বদকয়বত্রকচর ঘুমটা মভকে 
মযকতই ও মরকগ মগকে। যবদ বভ হয় তাহকল আিার ও মেকট…না। 
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–মযানকেড িলবে। 
  
েণ্ঠস্বর সংযত ও বিনয়ী। আিার িলল মযানকেড, শুনলাম মতামার নাবে বে এেটা 
সমসযা যার ফকল আমরা অসুবিকিয় প্ক়েবে। 
  
বদকয়বত্রচ দ্রুত উকি িসকলা। জুবরকের িযাপ্ারটা ও বেেুটা জাকন। েণ্ঠস্বর নরম েকর 
িলল, এমন বেেু নয় ময আমরা চালাকত প্ারকিা না। আবম মতামাকে বনিয়তা বদবে– 
  
বেন্তু জুবরকে িযাপ্ারটা ভুলভাকি চালাকনা হকয়কে। তাহকল আমরা প্রিতলী মসন্ট গযাকলকন 
বে আশা েরকত প্াবর? 
  
মযানকেকডর জ়োকনা েণ্ঠস্বর শুকন বদকয়বত্রকচর মকন আতঙ্ক মজকগ উিল। 
  
মযানকেড যেন েম দাকম স্টাটগাকটল অস্ত্রশস্ত্র আর মপ্াষাে সাপ্লাই েরার প্রস্তাি বদল 
তেন ও প্রায় সুকযাগটা লুকফ বনকয়বেল। বেন্তু ও এেন দুঃবেতভাকিই বসদ্ধান্ত বনকলা ময, 
িযাপ্ারটা অকনে মদরী হকয় মগকে। 
  
-মতামাকে মসন্ট গযাকলকনর িযাপ্াকর বচন্তা েরকত হকি না। 
  
অদু্ভত স্বকর আিার িলল, আবম অিস্থা িুকে িযিস্থা মনিার সি িকন্দািস্ত ইবতমকিয েকর 
মফকলবে। 
  
–শুকন েুশী হলাম। এেই ওয়ার হাউস মথকে বেন্তু সংগ্রকহর জনয আকরা অস্ত্রশস্ত্র আর 
মপ্াষাে প্াওয়া যাকে। মোথায় আর েেন তুবম এগুকলা মনকি? 
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বদকয়বত্রচ ওকে িলকলা, এিাকর এেটা বক্লে শব্দ হকলা তার ফকল বশল্পপ্বত িুেকলা 
মযানকেড আর লাইকন মনই। এেগুুঁকয়, িদমাস, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বমকলকে। ঈশ্বর জাকন ময 
ওরা অকনে নষ্ট েকরকে। মেমন েকর বি. এন. বড-র এবরে মস্টালার জায়গাটাকে 
অনুসরণ েরল িুেকত প্ারকেনা। 
  
এবদকে বমউবনকে মযানকেড মডকের আকলাটা বনবভকয় বদল। প্বিকমর ও মযোকনই 
থােুে না মেন সি সময় দস্তানা িযিহার েকর। তাহকল এপ্াটলকমন্ট ো়োর প্কর মোথাও 
আেুকলর োপ্ প্াওয়া যাকি না। ওর মুকের মকিয সূক্ষ্ম এেটা হাবস। প্বরেল্পনানুযায়ী 
অপ্াকরশান মক্রাকোডাইল একগাকে। 
  
*** 
  
বলসকিইকথর েুকনর িযাপ্ারটা মাকটলল হফারকে িলকতই ও মেমন হকয় মগল। মমকোপ্ল 
মহাকটকলর মশািার ঘকর তেন ওরা দু’জকন। ও অিশয এেটা িযাপ্ার িলকলা না ময ওকে 
রীবতমত অতযাচার েরা হকয়কে। 
  
হিাৎ মক্লয়ার ওকে মচকপ্ িরকলা। িলল, ও মতামার জকনযই ওকদর হাকত িরা প্ক়েবেল। 
হারামজাদা। 
  
িলার প্করই ও মাকটলকলর গাকল এেটা চ়ে মারকলা। আিার মারকত মযকতই ওর হাতটা 
িকর বিোনায় শুইকয় বদল।হিাৎ মাকটলকলর মকন প়্েল বগকসলা মজাকিকলর সকেও বিে 
এরেমই এেবদন হকয়বেল, মসন্ট্রাল হকফর অযাপ্াটলকমকন্ট। 
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বেন্তু এ মমকয়টা আলাদা। মমকয়টা রুক্ষ বেন্তু আিার িযিহার সংযতই িলা যায়। 
বিোনার প্াকশর আকলাকত ওর মচাে দুকটা মিশ ি়ে মদোকে। ও ওর েপ্াকল এেটা চুমু 
মেকলা, তাকতই মমকয়টা নরম হকয় মগল। 
  
–অন্ততঃ এে ডজন মডলটা সশস্ত্র বসনয আক্রমণোরী বেল। মাকটলল নরম স্বকর িলকলা। 
দুকটা গাব়েকতই সিাই বেল। আবম বতনজনকে গুবল েকরবে। ওরা সিাই মাবসলবডকসর 
মকিয বলসকিইথ-এর ওপ্কর োুঁবপ্কয় প্ক়েবেল। আবম তেন িযিস্থা বনলাম…। 
  
–এে ডজন সশস্ত্র…। মমকয়টার মচাে দুকটা ি়ে হকয় মগল। বেন্তু তুবম মেমন েকর 
বলসকিইথকে রক্ষা েরকত প্ারকল? মেনই িা ঘটনাটা ঘটাকলা, ওকেই িা বনকয় মগল 
মেন? 
  
–ওরা মতামার িযাপ্াকর সকন্দহ েকরবেল। 
  
–আবম মেন? 
  
–ি়ে এেটা বেেু হবেল মিািহয়। তাহকল ময একজন্টরা এেটু অনয গাইকে তাকদরই 
মডলটা বিবেে েরকে। প্রথম নাম চাললস ওয়ানলার। তারপ্র তুবম, আবম ওকদর তৃতীয় 
লক্ষয। বলন্ডাডল মথকে সুইজারলযান্ড প্যলন্ত মেনই িা ওয়ানলার মেন িযিহার েরকলা না, 
মেন মনৌেকত মগল? 
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–ও মনৌিাবহনীর প্রািন মলাে বেল, িকলবেল, মেন টযাপ্ হকত প্াকর। আো আমরা ঐ 
মলােগুকলাকে প্রতযাঘাত েরকত প্াবরনা? 
  
–আমরা মসটাই েরকত যাবে। আর মসজনযই আমার গন্তিযস্থল মসন্ট গযাকলন। ওোকন 
এমব্রডারী বমউবজয়াম েুিই েম তাই না? 
  
–হুুঁ, িকল চুলগুকলা আুঁচ়োকত লাগল ও। িলকলা, জায়গাটাকেই মডলটার িযাপ্াকর চাললস 
রাুঁকদভু বহসাকি িযিহার েরত, তুবম বেভাকি জানকল? 
  
–আমরা বফকর আবস। তুবম জাকনা মডলটার েতোবন গভীকর ওয়ানলার েুকে বগকয়বেল? 
  
আবম মযরেম িকলবে, মসইরেমই। ওর মকনর মভতরটা মতা আবম জাবননা। চাললস 
বনকজকে অকনেোবন প্যলন্ত লুবেকয় রােকত মপ্করবেল। 
  
মথকম আিার িলল, ওর েদ্মনাম স্টযাল। যাইকহাে তুবম মডলটার হালবফকলর েির 
মদকেে। 
  
ও এেটা েিকরর োগজ ওকে বদল। আকগর বদকনর োগজ। এেটা মহডলাইন প্ক়েই ও 
রীবতমত চমকে উিকলা। 
  
এযালগাউকত নয়া-নাজীকদর নতুন সংগ্রহ অস্ত্রশস্ত্র আর বতবর মপ্াষাে প্াওয়া মগকে। 
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েিরটা েুিই সািারণ। বিকশষ সূত্র িকর িযাকভবরয়ান পু্বলশ মভাকর এেটা োমার িাব়েকত 
হানা বদকয় অকস্ত্রর এেটা ভাণ্ডার প্ায়। ফামল হাউস এেন েমলিযস্ত বেন্তু তিাসীর সময় 
তা বেলনা। 
  
মক্লয়ার িলল, গত চার সপ্তাকহ ওরা মডলটার এরেম অস্ত্র রাোর সাত নম্বর েযাম্প েুুঁকজ 
মপ্কয়কে। 
  
িযাপ্ারটা মযন বেরেম! 
  
 –বে ভািকো? মতামাকে আিার মসরেম মদোকে? 
  
 মাকটলল মদওয়াকলর বদকে তাোকলা। টুইকডর সকে েকথাপ্েকথাকনর দৃশযগুকলা ওর মকন 
ভাসবেল। 
  
ওয়ানলাকরর মদকহর মকিয িযাজ প্াওয়া মগকে। ওরা োজ মশষ েকর ওর মপ্েকন মডলটা 
প্রতীে এুঁকে বদকয়বেল। 
  
ভািনা থাবমকয় মাকটলল িকল উিকলা, আমার মকন হকে মোন এেটা িযাপ্ার আমরা 
এব়েকয় যাবে।িকল ঘব়ে মদেল, সাক়ে চারকট। আিার িলল, বেন্তু আমরা 
িদমাইশগুকলাকে ফাুঁকদ মফলকত প্াবর। মসন্ট গযাকলকন এমব্রডারী বমউবজয়াম আকে। 
এোন মথকে আট ঘণ্টা েম সমকয় 
  
েথা মশষ হকলা না। হফাকরর বদকে তাোকলা ও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

87 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

*** 
  
িৃহস্পবতিার আিাকশ মমঃ 
  
–হযাুঁ, এই িযাপ্াকরই আমরা েথা িলবে। আবম আশা েবর। 
  
ডাইবনংরুকম মব্রেফাকস্টর সময় মাকটলল ওকে েমলা রকের এেটা বটবেট বদল। 
  
জামলান ভাষায় বে মযন এেটা সংেযা মলো আকে। 
  
–মরার সমকয় ওয়ানলাকরর ওয়াকলকট এটা বেল। 
  
মক্লয়ার িলল, এটা মতা গযাকলকনর এমব্রডারী বমউবজয়াকম মোোর বটবেট। বিবডংটা 
পু্করান শহকর। মহুঁকট দশ বমবনট। 
  
–মপ্েকন মদে। 
  
 মক্লয়ার বটবেট উকল্ট মলোটা মদেল। বলন্ডাউ যাত্রার সমকয় এটাই ওর মশষ হস্তাক্ষর। 
  
এস. বট. এগাকরা প্োশ, মম আিাশ। 
  
–মম আিাশ,…অথলাৎ আজ..ঘব়েটা মদেল, িকল উিল, ন’টা। এস. বট. অিশযই স্টযাল-এর 
জকনয অকপ্ক্ষা েরকি। আমাকদর ওোকন বগকয় েথা িলকত অন্ততঃ ঘণ্টা বতকনে 
লাগকি। 
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-বেন্তু মাকটলল এোই মযকত চায়। িলল, ও মগকল োজ নাও হকত প্াকর। 
  
 মক্লয়ার প্াল্টা জিাকি িলল, মতামাকে ও বচনকিনা। 
  
মাকটলল শান্তভাকি িলল, মশান মক্লয়ার, সংিাদ মজাগাক়ের এর মথকে ভাল উপ্ায় আর 
মনই। 
  
এেটু মথকম আিার িলল, আবম এো োজ েরকত ভালিাবস। আর আবম মকন েবর 
এটাই উত্তম প্দ্ধবত। 
  
আিার থামকলা, তারপ্র মাকটলল আিার িলল, জুবরকে একসবে বেন্তু মোথাও বেেু 
ঘকটবন। মসন্ট্রালহকের অযাপ্াটলকমকন্ট মডলটা এেটা মমকয়কে বদকয় আমাকে িাইকর মির 
েকর বদকয়বেল। োপ্কিাকডলর োকে আকরাও এেজন মমকয়কে আবম মভকিবেলাম হফার। 
  
–আবম মতা িকলবে মেন এরেম, িলকত বগকয় মক্লয়াকরর মচাে এ়োকলা না। িলকলা, 
এরপ্র িযানহফিাকসকত যা ঘটকলা ঘণ্টাোকনকের মকিয সিবেেু উকি মগল? 
  
মক্লয়ার িলল, ঐ ফাবদল আনলকডর মোয়াড। 
  
–আিার আসকি? 
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–তুবম িলকো ময আকগই মভকিবেকল ওরা সমস্ত বেেু প্বরষ্কার েকরবেল, যাকত টুযবরষ্টরা 
ভয় না প্ায়। আনলকডর মস্পশাল বটম আকে মযমন ইবিবনয়ার, বিডার সিাই। আর এরা 
সিাই প্াো মলাে। 
  
মাকটলল দীঘলশ্বাস মফকল িলল, আনলড এমন িকলবেল িযাপ্ারটা বেেুই নয়। 
  
–এইরেম িানাকনা গল্পকত নাকগকলর মগাকয়ন্দারাও ভুল িুকেবেল। তুবম বে সবতযই মকন 
েকরা স্টযাল-এর সকে আমার েথািাতলায় বেেু লাভ হকি? 
  
–হুুঁ, হফার িলল। 
  
 –আবম এগাকরাটা প্ুঁয়তাবিকশ আসকিা। তুবম জায়গাটা মদোকি। 
  
–এগাকরাটা প্োশ। 
  
–তাহকল আবম প্াুঁচ বমবনট আকগ একস অকপ্ক্ষা েকর মদেকিা, ঘকর মেউ েুকেকে বেনা। 
ওয়ানলারও অনুসরণ েরকত প্াকর। 
  
–ও সতেলই। এেন ও একেিাকরই মৃত তাই না। 
  
*** 
  
বমউবনকের মযাক্স বমবলয়ানিাকসর রাস্তাটা মিশ চও়ো। মযাক্স মজাকসকফর বদকে হকয় 
মসাজা িযকভবরয়ার মস্টট প্াললাকমকন্টর বদকে চকল মগকে। সামকন ইমার নদী। পূ্িল তীকর 
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মপ্ৌঁেকত মগকল দুকটা ি়ে ব্রীজ মপ্করাকত হয়। প্রথম ব্রীজটার তলাকতই মদহটা প্াওয়া 
যায়। 
  
মসন্ট গযাকলকনর মমকোপ্কল মাকটলল যেন মব্রেফাস্ট েরবেল তার বিে ঘণ্টা দুকয়ে আকগ 
মদহটা প্াওয়া যায়। মাকটলল যেন ব্রীজটা মপ্করাবেল এেজন উবেল ওর বদকে 
তাবেকয়বেল।নদীর চারকট ি়ে থাকমর এেটার তলায় মদহটা বেল। 
  
এেজন ডুিুরী েির বদকয়বেল, মাথায় গুবল েরা এেটা মৃতকদহ এোকন আকে। তেন 
বক্রবমনাল পু্বলশ এেজন ডািার বনকয় একলা। নদীর তীকরই প্রাথবমে প্রীক্ষা হকলা। 
  
েকয়ে বমবনট প্র ইন্সকপ্ক্টর ত্রুগার ডািাকরর বদকে তাোকলা। 
  
ডািার িলল, মাথায় বতনিার গুবল েরা হকয়কে। মপ্া়ো প্াউডারও প্াওয়া মগকে। দব়ে-
টব়ে প্ায়বন। তাই দব়ের ফাুঁস আটকে ওকে মাকরবন। 
  
–আবম ওকে সনািেরকণর জকনয মপ্াষােগুকলা মদেকত প্াবর ডািার? 
  
 ক্রগার অভযস্ত হাকত দ্রুত প্রীক্ষা েরকত লাগল। ওর সহোরী ওকয়ইল চাবরবদকে সতেল 
দৃবষ্ট মরকেবেল। ওর চীকফর প্রীক্ষা মশষ হল। এেটা বরষ্টওয়াচ ো়ো আর বেেুই প্াওয়া 
মগল না। ঘব়ের মপ্েকন এেটা মাত্র শব্দ এনকগ্রভ েরা। শব্দটা হকে স্টযাল। 
  
*** 
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মাকটলল আর মক্লয়ার এমব্রডারী বমউবজয়াকম গাকয়গাকয় একগাবেল আর নানারেম 
েথািাতলা িলবেল। মডলটার প্রসে উকিবেল। আনলড ওকে েুুঁজকে এ িযাপ্াকর দু’জকনই 
ওয়াবেিহাল। 
  
মাকটলল এেিার িলল ময, বমউবজয়াকমর মকিয ওর সকে হাকরর না যাওয়াই ভাল। মস 
েথা শুকন হফার রীবতমত োপ্পা হকয় উিল। তারপ্র োবনেটা নরম হকয় মাকটললকে 
বরভালভার বনকয় যািার জকনয িলল। 
  
ওরা মসন্ট গযালকন যািার সংেীণল জায়গাটা বদকয় একগাবেল। দু-প্াকশ োলু জায়গা। 
এলাোটাকে মদকে মকন হবেল মযন গত শতাব্দীর। 
  
িাতাকসর গকন্ধ ে়ে উিকি িকল মকন হকলা। 
  
মাকটলল েুি আকস্ত প্রকিশমুকের বদকে এগাবেল। মচাে দুকটা সতেল। প্াকশর মদাোকনর 
বদকে তাবেকয় মদেল এেজন সুকিশা মবহলা িকস আকে। 
  
ও িলকলা, পু্বলশ মস্টশন সামকনই আকে তাই না? 
  
হফার জিাকি জায়গাটা ওকে িকল বদকলা। ওরা দ্রুত একগাকত লাগকলা। এমাকজলন্সীর 
বিষয়টাও হফাকরর োে মথকে ভাল ভাকিই মজকন বনকলা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

92 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

মদাোন োব়েকয় ও বমউবজয়াকমর বদকে দ্রুত েথা িলকত িলকত একগাকত লাগল। 
জায়গাটায় মপ্ৌঁেল। গাব়েটা থামাকলা। মক্লয়ার িলল, আবম এই জায়গাটাকত থাবে। মেউ 
েুেকলই মদেকত প্াকিা। 
  
বমউবজয়াকমর প্রকিশ মুকের বিে সামকনই জায়গাটা আেুল বদকয় মদোকলা। চও়ো রাস্তার 
ওপ্র েমলা রকের এেটা িুথ। 
  
সামকন োকলা প্দলা েুলকে। িুকথর ওপ্র ি়ে ি়ে অক্ষকর মলো প্রনকটাফট প্াসকফাটাস। 
  
মক্লয়ার িলল, যাকি যেন, তেন আমাকে মডকে বনও বেন্তু। 
  
মাকটলল চাবরবদেটা এেিার মদকে বনল। বমবলয়ানিাস অবতক্রম েকর দরজা েুকল 
মভতকর েুকে মগল। 
  
*** 
  
মক্লয়াকরর িণলনা মত িযাপ্ারটা এইরেম। বসুঁব়ে বদকয় মগকল বিরাট এেটা হল। সামকনর 
োউন্টার মথকে এেটা বটবেট বনকলা ও। ওয়ানলারও এই বটবেট বনকয়বেল। মুেটা 
োবনেটা রুমাল বদকয় োো বদকয়বেল, যাকত সামকনর মবহলাবট ওকে বচনকত না প্াকর। 
  
বমউবজয়াকমর মদাতলায় এেটা মনাবটশ। ও বসুঁব়ে বদকয় উিকত উিকত মদেল ভীষণ ফাুঁো 
জায়গাটা। এজনযই ওয়ানলার মডলটার সকে এোকন সাক্ষাকতর িযিস্থা েকরবেল। িাইকরর 
মপ্লকট মোলার সময় মলো আকে। িাুঁবদকে লাইকব্ররী।ও সন্তপ্লকণ বগকয় দরজাটা মিকল 
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মদেল, িন্ধ আকে। আিার দ্রুত বমউবজয়াকমর দরজা েুকল েুেল। বনস্তব্ধ ঘর। েুকে 
দরজাটা আকস্ত িন্ধ েকর এবগকয় মগল। 
  
োুঁকচর িাকক্স েষ্টিয বজবনষ আকে। 
  
জায়গাটা ফাুঁো মদকে দ্রুত সমস্ত েুলপ্ীগুকলা মদেকত লাগল। এরপ্র ও মোল্টটা েুকল 
মুকে সাইকলন্সার লাগাকলা। বিে যেন ঘব়েকত এগাকরাটা প্োশ’, ও আকস্ত আকস্ত দরজার 
হাতল মঘারাকলা। 
  
চাবরবদেটা মদেকত লাগল মাকটলল। মপ্েকন বরভলভার। দরজা োবনেিাকদ েুলল। মাকটলল 
বভতকর েুেল। 
  
ওর োকন বক্লে’ জাতীয় এেটা শব্দ একলা। েুি সন্তপ্লকণ ও বনঃশ্বাস বনবেল। মাকে 
মাকে ইুঁদুকরর চলাকফরার শব্দ প্াবেল। 
  
বিে মসই সমকয় নতুন আগন্তুে স্টযাল মচাকের সামকন আসকে। মাকটলল তাোকলা। 
প্রাগগবতহাবসে েঙ্কালরা সাক্ষীর মকতা দাুঁব়েকয় আকে। 
  
সামকনর মলােটার গাকয় ওভারকোট। মোকটর োকে এেটা রূকপ্ার িযাজ লাগাকনা, 
প্রতীে বচহ্ন মডলটা। 
  
ওর ডানবদকে এেটা মফন্ট-বটপ্, মপ্ন জাতীয় িস্তু।কলােটা মাকটলকলর প্রায় োোোবে 
একস মগকে। মাকটলল হাত শি েকর সামকন একগাকলা। মলােটা েুুঁচকলা বজবনষটাকে 
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মাকটলকলর মপ্ট লক্ষয েকর িকর আকে। হিাৎ মাকটলল দুিার ফায়ার েরকলা। চাবরবদকের 
বনঃশব্দ মভকেশব্দ েব়েকয় প়্েল চাবরবদকে। 
  
এবদকে মসই মলােটা হাইকপ্াডারবমে বসবরিটা মফকল বদল। বেটকে প়্েকলা োুঁকচর 
িাকক্সর ওপ্র। রকির িারায় মুেমণ্ডল িীভৎস হকয় উিল। 
  
মাকটলল না মদকেই জায়গাটা তযাগ েরকলা। বরভলভার বভতকর েুবেকয় বনকলা। োউন্টাকরর 
মমকয়টা বপ্েন বফকর আকে। দ্রুত রাস্তায় একস প়্েকত হকি। 
  
বেন্তু রাস্তাকতই অকপ্ক্ষা েরবেল মডলটা। 
  
ওরা এেটা মলােকে বভতকর প্াবিকয় অকনকে িাইকর অকপ্ক্ষা েরবেল। এটাই ওকদর 
সংস্থার োকজর িারা। 
  
িযানহফিাকসর ভয়ঙ্কর ঘটনার েথা মাকটলল মভাকলবন। ও দরজাটা েুলকলা। 
  
িাইকর একস মক্লয়ারকে েুুঁজকত লাগল। মোথায় ও? আকস্ত আকস্ত একগাকত থােল। 
  
সমস্ত িযাপ্ারটায় সতেলতা প্রকয়াজন।ও এেটা বসগাকরট িবরকয় িুকথর সামকন একস 
দাুঁ়োকলা। প্দলার মভতকর মচাে মরকে মদেল, োউকে মদেকত প্াবেল না। েথা আরম্ভ 
হল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

95 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

–ওরা মডলটা অপ্াকরবটভ প্াবিকয়বেল। বমউবজয়াকমর মকিয মকর প্ক়ে আকে। আমাকে দু 
বমবনট সময় দাও। তারপ্র মমকোপ্কল মযও। ওোকন আবম যতক্ষণ না মতামাকদর সকে 
মযাগাকযাগ েবর–হুুঁ। 
  
এরপ্কর ও চকল মগল। এেটা পু্রকনা শহর ওর গন্তিযস্থল। মদাোনপ্াট নতুন। জায়গাটা 
প্রাচীন িকল ওর এেনও মকন আকে। ও রাস্তাটা িকর একগাকত লাগল।’বনউগযাকস প্াুঁচ’ 
মক্লয়ার িকলবেল। 
  
পু্বলশ মহডকোয়াটলার। ও একগাকত একগাকত জানলার বদকে এেিার তাোকলা। ওর 
িারণা মনই জায়গাটায় বে বে বিবক্র হয়। তাই চারবদকে মদেকত লাগকলা। অপ্র বদে 
মথকে মলকদ চাম়োর এেটা মলাে একস দাুঁ়োকলা। হাকত ি়ে এেটা িযাগ আর মিাুঁকট 
বসগাকরট। ওর লাইটার জ্বলকতই মাকটলল এবগকয় মগল। 
  
ইংকরকজর রি ওর গাকয়। মসই মলােটার োয়া ক্রমশ ওর বদকে একগাবেল। ও একগাকত 
লাগকলা। 
  
স্টযাড মপ্াবলবজ। এিক়ো-মেিক়ো িূসর মদওয়াল। সাটারটা মদওয়াল মঘুঁকষ। জায়গাটা 
মদেকত অিলকগালাোর। ও একগাল। 
  
এেটা বিবশষ্ট জায়গায় ও একলা মযটা মক্লয়ার ওকে মযাকপ্ মদবেকয়বেল। মকন প়্েল, 
জায়গাটা মাকেলট গযাকস। 
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ও এিাকর িাুঁ বদকে মিুঁকে মগল। মুকোমুবে মদো হিার সম্ভািনা মনই। অনয এেটা 
মদাোকনর জানলা বদকয় হলকদকট চাম়োর মলােটা তাবেকয় আকে। বনিয়ই বেেু এেটা 
মগালকযাগ হকয়কে। 
  
িযাপ্ারটা আকগই মগবজকয়কে। এেটা মলাে অন্ততঃ এেকশা গজ দূকর োয়ার মত 
দাুঁব়েকয়। মাকটলল বিযল সহোকর মদেল। ওকদরও ইো মাকটলকলর নজকর আসা। 
  
অনয সমকয় হকল না হয় েথা বেল। সামকন বিপ্দ! সািিান! 
  
ও োকির োকে দাুঁব়েকয় রইল। দূকর অথলাৎ রাস্তার মােোকন মেকলকদর বতরী এেটা 
মেলনা মেন। োইভারও আকে। 
  
হলকদকট চাম়োর মলােটা এেভাকি জানলার বদকে তাবেকয় আকে। সামকন মবহলাকদর 
িযিহার েরা মপ্াষাে। মাকটলল দ্রুত এবগকয় মগল। মেন তেনও চকলবন। সামকন ি়ে 
বিবডং। ওটা এেটা মহাকটল। ওোকনই মক্লয়ার আকে। ও রাস্তা মপ্বরকয় সেকলর বদকে 
তাোকত তাোকত একগাকত লাগল। 
  
ও োবনেটা অনযমনে হকয় প্ক়েবেল। মহাকটকলর প্াশটা মপ্করাকতই হুইকসল মশানা 
মগল। ও ক্রমশঃ মেনটার বদকে একগাকত লাগকলা। একেিাকর মশষ মোচটায় ও মদেকত 
মপ্ল স্বয়ং মক্লয়ার হফারকে। 
  
ওকদর দুজকনর প্াকশ এেবট েমিকয়সী মমকয় দুকটা িাচ্চা বনকয় িকস। মক্লয়ার মাকটলকলর 
বদকে তাবেকয়। বেন্তু এবে? ওর বরভলভারটা মযন ওরই বদকে তাে েরা। 
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মাকটলকলর মকন হল ওর িাুঁবদকেও মযন মেউ আকে। মেন মথকে অদূকর মাকটলকলর মচাে 
প়্েকত ওর মকন হল মযন এেজন লম্বা মবহলা আকে। মাথায় োকলা টুবপ্। মুকে এেটা 
আিরণ। োুঁকি এেটা িযাগ িরা। ডানহাকত ঘুমুকো হাইকপ্াডারবমে। 
  
এবদকে মসই হলকদকট চাম়োর মলােটা প্রাণপ্ণ মচষ্টা েরকে, আ়োকল থােকত। ও যকথষ্ট 
সতেল হকলা। 
  
হিাৎ মোথা মথকে এেটা শব্দ হকলা, গা়েীর হকনলর শব্দ। শব্দ শুকন মবহলাবট প্াকশর 
মদওয়াকল আত্মকগাপ্ন েরকলা। ওর বভ-োট মপ্াষাকের মােোকন এেটা মোট্ট মগাল 
গতল। 
  
মবহলাবট টুপ্ীটা েুকল মুকের আিরণটাও সরাকলা। মাকটলল মুকে বিরবি বনকয় একগািার 
মচষ্টা েরকলা। বেন্তু এবে! এ মতা বগকসলা মজাকিকলর মসই মৃত মুে। 
  
মেনটা একগাবেল। মক্লয়ার এেভাকি বনকজর জায়গায় িকস। হলকদ চাম়োকে মদো 
যাকেনা। চলন্ত মেন মথকে সুইস মমকয়টা তার সম্ভািয আক্রমণোরীর ওপ্র গুবল 
চালাকলা। মাকটলল এরেম এনোউন্টার আকগ েকরবন। সামকনই মাবটর ওপ্র বেেু মযন 
এেটা প্ক়ে আকে আর মহাকটকলর সামকন হিাৎ ভী়ে জকম মগল। 
  
*** 
  
িৃহস্পবতিার আিাকশ মমঃ 
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মমকোপ্কলর মহাকটকল মশািার ঘকর মাকটলল প্রকিশ েরকত মক্লয়াকরর োুঁপু্বন বেেুটা 
েমকলা। এিাকর ও মভকে প়্েল এিং মাকটলকলর িুকের মকিয মুে লুকোকলা। মাকটলল ওর 
োকলা চুকল হাত মিালাকত লাগল। 
  
প্রম বনবিন্ত লাগকলা ওর বনকজকে। 
  
–তুবম বনকদলশ না মমকন ফকটা িুকথ বেকল অথচ আবম মতামাকে এোকন আসকত 
িকলবেলাম। তারপ্র মদেলাম েয় মেনটায়। 
  
-মতামার হকয় আবম এেটা ভাল োজই েকরবে। 
  
এেটু মথকম েণ্ঠস্বর প্াকল্ট হফার িলকলা, তুবম িকলবেকল না মমকয়টা মতামাকে মারকত 
চায়বন  বেন্তু আবম ওর হাকত েুবর মদেকত মপ্কয়বে। 
  
না ওটা েুবর নয়। ওটা সুঁচ মাকন হাইকপ্াডারবমে, মডলটাকদর অস্ত্র। তুবম আমাকে েুি 
মজার িাুঁবচকয়ে। স্বাভাবিে গলায় মাকটলল িলল। 
  
মক্লয়ার োবনেটা শান্ত হকল মাকটলল িলল, তুবম বেভাকি এবগকয়বেকল আবম মতা মদবেবন। 
  
এেটু মথকম মাকটলল আিার িলকলা, তুবম যাকে মারকল ওটা বগকসলা মজাকিল, মসন্ট্রাল 
হকের বলসকিকথর মমকয়। মডলটার বনষু্ঠরতা চরম সীমায় মপ্ৌঁকেকে। প্রথকম ওরা আমাকে 
মারিার জকনয বমউবজয়াকম মলাে প্াবিকয়বেল, প্কেকট মডলটার প্রতীেও আবম মদকেবে। 
  
–তুবম ওকে ওোকন মেক়ে বদকল। 
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হযাুঁ। আসকল ওকদর এেটা টীম আকে। ঐটীকমরই মলাে হলকদকট চাম়োটা আমাকে 
িরাির অনুসরণ েকর একসকে। আর ঐ মমকয়টাকতা আমাকে মশষ েকর বদকত মচকয়বেল। 
  
মাকটলল হাকরর বদকে তাোল। 
  
িুকথর ফাুঁে বদকয় আবম ওকদর দুজনকেই মদকেবেলাম। মসজনযই আবম মতামার 
মপ্েকন…। মক্লয়ার িলল। 
  
মাকটলল এিার িলল, নাও এিার আমরা মসন্ট গযাকলকনর মেন িরকিা, সি বিেিাে েকর 
নাও। আমরা এেন পূ্িল িযাকভবরয়ার বদকে যাবে। 
  
–এত তা়ো মেন? 
  
 মক্লয়াকরর েথার জিাকি িলকলা মাকটলল, পু্বলশ। ওকদর হাকত এেন দুকটা েুন। এেটা 
আবম বমউবজয়াকম মমকরবে আর তুবম এেটাকে মহাকটকলর সামকন মশষ েকরকে। ওরা 
ইবতমকিযই মসন্ট গযাকলন মেক়ে যাওয়া সি মেকন তিাসী চালাকে। 
  
*** 
  
বমউবনে এক্সকপ্রকসর প্রথম মেণীর োমরায় ওরা দুজন িকসবেল। মাকটলল জাকন ময 
িযাকভবরয়ায় মডলটাকদর মহড মোয়াটলার। মসোকন আরও বিপ্দ। 
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সুইজারলযান্ড ইউকরাকপ্র সিকচকয় বনরকপ্ক্ষ রাি। এোকনও মরণ ফাুঁদ প্াতা। জুবরে 
আর মসন্ট গযাকলকন ময অিস্থার মুকোমুবে হকয়বেল ভবিষযকত তার মচকয়ও মেমন ভয়ািহ 
হকি তা ওকদর জানা মনই। 
  
*** 
  
মসন্ট গযাকলকন মেকনর অকপ্ক্ষায় দাুঁব়েকয় থাোর ফাুঁকে টুইডকে লন্ডকন মফান েরকলা। 
সুইজারলযাকন্ড মফাকনর অকনে সুবিিা আকে, অসুবিিা ঘটার মোন সম্ভািনা মনই। তাো়ো 
মাকটলল এমন সাকঙ্কবতে ভাষায় েথা িকল ময মেউ তা মটপ্ েরকলও বেেু িুেকিনা। 
এই মটেবনকেই ও টুইডকে সি বেেুই জানাকলা। 
  
আজকের তাবরে আিাকশ মম, িৃহস্পবতিার। মাকটলল মডলটার িযাপ্াকর টুইডকে সিবেেু 
জানাকলা। মডলটা সুইজারলযাকন্ডর মভতকর েুিই সবক্রয়।…একজন্ট িযিসায়ীর মপ্াষাে 
প্কর থাকে…,মডলটার প্রতীে প্কেকট প্রোকশয থাকে…স্থানীয় জনসািারকণর সকে 
সহকযাবগতা একেিাকরই মনই…নেল আনলডও মগ্রপ্তার েকর…,দুজন হফাকরর মকিয প্রচুর 
বমল…মকনহয় যমজ মিান…ফাবদল আনলড বরকপ্াটল েকরবেল ঐ এেজকনর মদহ বলমাট 
নদীর জকল প্াওয়া মগকে…,এেন আসল মক্লয়াকরর সকে যাবে। 
  
মসন্ট গযাকলন মেক়ে ওকে বনকয় যাবে ওয়ানলাকরর েুকনর সন্ধাকন–অপ্াকরশন 
মক্রাকোডাইল…নয়া-নাজী…অিশযই যাবে। 
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এই হকলা টুইডকে প্ািাকনা মাকটলকলর িিিয। টুইড এিার মফাকন ওকে জানাকলা, 
মিইরুকটর বরকপ্াটল অনুযায়ী মযানকেড প্বিম জামলানীর হ্রকদর োকে সীমান্ত অবতক্রম 
েরকে। িুেকত মপ্করকো? 
  
তাই নাবে? 
  
বরবসভারটা মরকে মাকটলল সুযটকেসটা বনকয় মদৌক়ে প্লাটফমল মপ্বরকয় োমরার দরজার 
সামকন বগকয় দাুঁ়োকলা। মক্লয়ার দরজাটা েুকল মরকেবেল। েুকে দরজাটা িন্ধ েরকলা। 
মেন পূ্িলবদকে েুকট চলকলা। মাকটলল স্ববস্তর বনঃশ্বাস মফকল এেটা সীকট বগকয় িসকলা। 
  
*** 
  
সকিমাত্র বিকেল হকয়কে। বমউবনে অযাপ্াটলকমন্ট ব্লকের চারতলা। ঘকরর মভতর এেজন 
মডকের ম্লান আকলাটা সবরকয় রােকলা। মফাকনর শকব্দ ও ঘকরর মকিয েুকেবেল। গ্লাভস 
জ়োনা হাকত বরবসভারটা তুলকলা। 
  
–বভনজ, বলনডাউ মথকে িলবে। 
  
আমরা এোকনই আবে। মযানকেড শান্ত গলায় িলল, মসন্ট গযাকলকনর িযাপ্ারটা সফল 
হকয়কে? 
  
–দুঃকের সকে জানাবে, হয়বন। এরউইন বভনজ িকল উিকলা, মোলহার ওোন মথকে 
েির প্াবিকয়কে। 
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-মেন? 
  
–যার সকে চুবি েরা হকয়বেল তার মতমন সাহাযয প্াইবন। এর ফকল আমাকদর দুজন 
মলাে। 
  
বভনকজর মফান িরা হাত ঘামকত লাগল। 
  
সিটুেু মশানার প্কর মযানকেড রাকগ মফকট প়্েল। ওর মচাকের মবণদুকটা জ্বলজ্বল েরকত 
লাগল। বভনজ োুঁপ্া গলায় আিার িলল, ইংকরজটা এিার বমউবনকের বদকে। 
  
মযানকেড থমথকম গলায় িকল উিকলা, তুবম ওর সকে সিবেেু িযাপ্ারটা মসকর মফকলকে। 
যাই মহাে বমউবনকে মোোর আকগ ওর সকে যা েরিার েকর মফলল। 
  
আবম িযবিগতভাকি সিবেেু েকরবে। সমস্ত িযাপ্ারটা তুবম মচে েরকল। 
  
-হযাুঁ সিসময় আমার সকে মচে েকর মনকি বভনজ সি সমকয়। এরপ্র মসৌজকনযর 
োবতকর বমঃ মরইনহাডল বদকয়বত্রচকে এেিার জাবনও। 
  
–আবম একগািার িযাপ্ারটা জানাকিা। 
  
িযাকভবরয়ার মূল ভূেকণ্ড মফান িুকথর মকিয দাুঁব়েকয় বভনজ িুেকত প্ারকলা এিাকর 
মফাকনর সংকযাগ মেকট মগকে। দ্রুত মিবরকয় একস অস্পষ্ট েুয়াশার মকিয বমকশ মগল ও। 
  
*** 
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বলনডাউ-এর এেটা মিযযুগীয় শহর। চাবরবদকে েুয়াশায় োো। পু্করাকনা শহর, 
নুব়েবিোকনা রাস্তাঘাট। অন্ধোকর গবলগুকলা এে ভয়ঙ্কর আোর মনয়। 
  
আইন মমকন চলা বলন্ডাকত মোন বিপ্দ মনই স্বাভাবরে অিস্থায়। 
  
মযানকেড মফান িরার প্করই বতনকট গাব়ে দ্রুত ব্রীকজর ওপ্র বদকয় হাউস্টিযানহকফর 
বদকে েুকট চলকলা। অবিয়া আর জামলানীর সীমান্ত এই বলন্ডা মস্টশনটা মদেিার মকতা। 
বলন্ডা মথকে বমউবনকে যািার প্কথ মোন সীমান্ত মপ্করাকত হয়না। বেন্তু সবিে প্াশকপ্াটল 
না থােকল মজকল যািার সম্ভািনা। 
  
বভনকজর মনতৃকত্ব আটজন মলাে বতনকট গাব়েকত হাউপ্টিযানহকফর বদকে এবগকয় চকলকে। 
দুজকনর হাকত সুযটকেস, তাকত ইউবনফমল আকে। এবদকে বমউবনে এক্সকপ্রস বলন্ডা মেক়ে 
চকল যািার প্কথ। 
  
ওকদর প্রকন মরলওকয় বটবেট ইন্সকপ্ক্টর আর জামলান প্াশকপ্াটল েকন্ট্রাল অবফবসয়ালকদ 
মকতা। একদর বিশ্বাস এিং প্বরেল্পনা ময প্াশকপ্াটল ডািল মচে েরকলই মাকটললকে িরা 
যাকর আটবত্রশ িেকরর বভনজই এর মূল চাকজল। 
  
বভনকজর প্রকন প্াশকপ্াটল েকন্ট্রাকলর ইউবনফমল। বভনকজর ভািনায় মাত্র েুব়ে মসকেকন্ডর 
মকিযই বনিয়ই মাকটললকে িরা যাকি। বনিয়ই দরজাটা মোলাবভ জাকন এই মেনগুকল 
একেিাকরই ফাুঁো যায়।ওর োমরায় অনয মেউ থােকলও বজজ্ঞাসািাকদর জকনয বনকয় 
যাওয়া মযকত প্াকর। এিার মেন আসকি। ফাুঁো জায়গা বদকয় আটজন আলাদাভাকি মনকম 

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

104 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

একগাকলা। ওকদর অশরীরীর মকতা মকন হবেল। বিে সমকয়ই একসকে। আর মাত্র েুব়ে 
বমবনট িােী। 
  
*** 
  
আিাকশ মম, িৃহস্পবতিার : 
  
–মেইথ মতামার বলনডাউ প্েন্দ হকি। মক্লয়াকরর েণ্ঠস্বর শুনকত শুনকত মাকটলল 
এক্সকপ্রকসর জানলার বদকে তাোকলা। হফাকরর েণ্ঠস্বর আিার িকল উিল, এটা 
জামলানীর েুি পু্করাকনা সুন্দর শহর। 
  
জাবন অনযমনেভাকি মাকটলল আিার িলল, যত তা়োতাব়ে প্ারা যায় বি. এন. বড-র 
এবরে মস্টালাকরর সকে মদো েরকত হকি। িযাপ্ারটা ওর এেিার মদোর 
  
িলকত িলকত মাকটলল িাক্স মথকে এেটা রুমাল মির েকর তার মকিয মথকে নীলকচ 
রকের এেটা ি়ে মপ্কনর মকতা িস্তু িার েরল। মফবসং-এ এেটা মিাতাম আর মিকসর 
বদকে আর এেটা মিাতাম আকে। 
  
এমব্রডারী বমউবজয়াকম মলােটা যেন গুবল মেকয় প্ক়ে মগল তেন ওর হাত মথকে বেটকে 
প়্ো মডলটার এই মেলনাটা মপ্কয়বে। একত এেটা সূুঁচ আকে আর তাকত বিষমাোকনা 
আকে মস্টালাকরর ফকরনবসকের মলাকেরা িলকত প্ারকি বিষটা বে? 
  
–ঐ মমকয়টা, যাকে আবম মহাকটকলর িাইকর গুবল েকরবে। 
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 –ওটাও ঐ এেই িযাপ্ার। বদকয়বত্রকচর োকে ইকলেেবনক্স শুদ্ধ আকে। িযাপ্ারটা 
দারুণ… 
  
–ওবে এই বজবনস বতরী েকর নাবে? 
  
–হযাুঁ, বনিয়ই। িাকক্সর মকিয মাকটলল ওই সূুঁচজাতীয় বজবনসটা েুবেকয় রােকলা। 
  
জানালার বদকে তাবেকয় সুইজারলযাকন্ডর চমৎোর দৃশয উপ্কভাগ েরকত লাগল। িাইকর 
সিুজ মক্ষত আর প্াহা়ে, টুযবরস্টকদর প্কক্ষ দারুণ। 
  
এিাকর দৃশযটা িদলাকে। মোনস্তানজ মলকের ওপ্কর েুয়াশার ঘন প্দলা। বেেু বেেু 
মলােজন মদো যাকে। মাকটলল দৃশযটা মদেকত মদেকত হফারকে বজকজ্ঞস েরকলা, এটাই 
মতা রাইন মডলটা? 
  
–হু, আমরা নদীটা মপ্করাবে। এরপ্কর এটা মলকে বগকয় বমকশকে। 
  
 মডলটা মলকের একেিাকর পূ্িলবদকের মশষপ্রাকন্তর মভৌগবলে অিস্থানটা মিশ রহসযময়। 
  
মাকটলল চশমাটা প্কর বনকয় বসগাকরট িরাকলা। মক্লয়ার িকল উিকলা, আমরা এেটু প্করই 
বলন্ডাউকত মপ্ৌঁেকিা। আর আমরা বনিয়ই মদেকিা…। আকিগাপু্লত েকণ্ঠ মক্লয়ার িকল 
ওকি, এই জায়গাকতই ওয়ানলারকে মশষ মদো বগকয়বেল। 
  
-বেন্তু আমরা অবিয়ার মব্রকজকি নামকিা। একেিাকর মশষ অিবি যাকিা না। 
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—মেন? 
  
-ওোকন নামাটা েুি গুরুত্বপূ্ণল। এটাই মডলটার অনুমান েরার মশষ জায়গা…। 
  
–হাউপ্টিযানহফ। বমউবনে..হাউপ্টিযানহফজুবরকের… মডলটা.. মসন্ট্রালহে… মব্রকজকি… 
ওয়াবশংটন, বডবস…বেলট লুবমস..পু্লাে, বি. এন. বড…অপ্াকরশান মক্রাকোডাইল। 
  
সিগুকলাই ওয়ানলাকরর োকলা মোট্ট মনাটিুেটায় মলো বেল। মগাপ্ন প্কেকট এটা প্াওয়া 
মগকে। এবরে মস্টালার মনাটিুেটা মপ্কয় লন্ডকন টুইডকে প্াবিকয় বদকয়বেল। 
  
মব্রকজি।  
  
এক্সকপ্রকসর গবত বেেুটা েমকলা। জানলা বদকয় মোনস্টযানজ মলকের িূসর জলরাবশ 
মদো মে। এক্সকপ্রস থামকল মাকটলল সুটকেস হাকত বনকয় দরজা েুলল। বেন্তু মোন 
প্লাটফরম মনই। লাফাকলা। মক্লয়াকরর হাকত সুযটকেস। ও মক্লয়াকরর েনুই িকর নাবমকয় 
মরললাইন মপ্বরকয় েটা পু্করান এেতলা িাব়ের বদকে একগাকত লাগল। 
  
তুবম ভয় মপ্কয়কো…? 
  
–বে ঘন েুয়াশা। মক্লয়ার িলল। 
  
 মক্লয়াকরর মদকহ মরনকোট থাো সকেও ওর িাণ্ডা লাগকে। হিাৎ এে েলে িাণ্ডা 
িাতাকস ময়ার বশউকর উিকলা। এটা বিে েুয়াশা নয় এে িরকণর িূসর রকের িাষ্প। 
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মব্রকজকির মপ্েন বদেটা অস্পষ্ট জেকলর মকতা মদোকে। মস্টশন ওরা মপ্করাকতই 
মক্লয়াকরর মে প়্েল েুয়াশার অস্পষ্টতা মভদ েকর এেটা প্াথকরর মদওয়াল। অকনেদূর 
চকল মগকে। ওরা বরকয় এেটা স্বয়ংবক্রয় িাতি োমরার মকিয বনকজকদর লাকগজ জমা 
েকর বদকয় ব্রকজকির বদকে মগাকত লাগকলা। 
  
জায়গাটা একেিাকর রবিিাকরর মকতা ফাুঁো। মস্টশকনর মুকোমুবে এেটা পু্করাকনা িাুঁকচর 
িাব়ে মুকে মাকটলল দাুঁব়েকয় চাবরবদেটা ভাল েকর মদেকত লাগল। মক্লয়ার মেৌতূহলী 
দৃবষ্টকত ওর বদকে মেকত লাগল। 
  
চশমাটা প্ক়ে মতামার িযবিত্বই প্াকল্ট মগকে। যাইকহাে আমরা এোকন বেজকনয একসবে? 
  
মাকটলল টুইকডর মদওয়া দুোনা ফকটা মির েকর এেটা মক্লয়াকরর হাকত বদল। মক্লয়ার 
মদেল এই মসই বনহত মলাে যার সকে ও েমাকসরও মিশী োজ েকরকে আর ময 
জায়গায় ও দাুঁব়েকয় আকে এোন মথকে সামানয দূকর ও নৃশংসভাকি েুন হকয়কে। 
  
–আমরা এেন ওয়ানলাকরর মোুঁজ েরবে। মাকটলল ওকে িলল, ওর স্ত্রী মিািহয় এোকনই 
মোথাও আকে, আর উবন েুি অসুস্থ। আমরা এেটা মযাপ্ বেকন জায়গাগুকলাকে েটা 
ভাকগ ভাগ েকর দুঘণ্টার মকিয…। 
  
িযাপ্ারটা োকজর োজ হকি। েথার মােোকনই মক্লয়ার িকল উিকলা। 
  
ওয়ানলার ময এোকন বেল মসটা ওর মনাটিইকত আকে। মলােটার এেটা িযবিত্ব বেল। 
যাই মহাে আমরা বিে েকর মনকিা মোন্ মজলায় আমরা প্রকতযকে যাকিা। 
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*** 
  
বমউবনকের অযাপ্াটলকমকন্ট গ্লাভস প্রা হাতটা মফাকনর বরবসভারটা তুলল। মযানকেড যাকে 
ভািবেল মসই এরউইন বভনজ-ই মফান েকরকে। 
  
–আবম বমউবনকের হাউনহফ মথকে িলবে। 
  
 বভনজ বনকজর মোড নাম্বার বদকয় প্বরচয় বদল আর িলকলা, েকয়ে বমবনট আকগ মেন 
নক়েকে। 
  
বভনজ মেমন মযন আমতা আমতা েরকে িকল মযানকেড ভািকলা পু্করা িযাপ্ারটায় হয়ত 
দু গণ্ডকগাল হকয়কে। মযানকেড ওকে আসল ঘটনা জানাকত িলল। 
  
চমৎোর! ভালই হকয়কে, চাবলকয় যাও।   
  
–ইংকরজটা মেকন বেলনা। সম্ভিতঃ ও আকগই হয় মরামযানশলন নয় মসন্ট মারগাকরকেন-এ 
মথকম মগকে। সুইজারলযাকন্ডই মনকমকে। মসন্ট গযাকলকনর এক্সকপ্রকস মোলহার ওকে 
দরজা িন্ধ হকত মদকেকে। 
  
মযানকেকডর েণ্ঠস্বর শান্ত বেন্তু জবটল। মকনর মভতরটা িাইকর মথকে মিাো দায়। বভনজ 
এেন বনকজর মদাষ অকনযর ঘাক়ে চাপ্ািার প্রকচষ্টা চালাকে। এ িযাপ্ারটা অসহয! 
বেেুকতই মানকত প্ারকেনা মযানকেড। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

109 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

ও িলকলা, যবদ মেনটা সুইজারলযান্ড বদকয় িরাির মযকতা তাহকল মোলহার জানকত 
প্ারত…। 
  
মযানকেড আিার িলল, সুইস িডলার মথকে মতামার োজ শুরু। বলন্ডাউকত তুবম মেকন 
আকো…। 
  
িদমাইসটা মব্রকজকিই মনকমকে। োরণ জায়গাটা একেিাকর মোলাকমলা। িলকত বগকয় 
বভনজ-এর গলা োুঁপ্বেল। 
  
মিকজকির নামটা বচবিকয় িলকত িলকত মযানকেড সকজাকর বরবসভারটা মচকপ্ িরকলা 
মযানকেড একেিাকরই চায়বন মাকটলল এই শহরটায় েুেুে। ওর গলা ফাবটকয় চোর 
েরকত ইকচ েরকলও বভনকজর োকে প্রাণপ্কণ বনকজকে সংযত রােকলা। 
  
–যাইকহাে, আবমল মব্রকজকি ঘণ্টাোকনকের মকিয এেটা টীম প্ািাবে। বভনকজর এই েথা 
অপ্রপ্রান্ত মথকে মোন সা়ো একলা না। 
  
োবনে িাকদ মযানকেড িলল, মতামার টীম আিঘণ্টার মকিযই মযাগাকযাগ েরুে এটাই 
চাই িযাপ্ারটাকত মতামাকে সফল হকতই হকি। 
  
ওর এই েথায় বভনজ মেুঁকপ্ উিল। এটাই তাহকল মযানকেকডর সতেলিাণী। মযমন েকর 
মহাে ইংকরজটাকে েতম েরকতই হকি। 
  
*** 
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মসন্ট গযাকলন মথকে মাকটলকলর মফান প্াওয়ামাত্র টুইড অবফস মথকে ফ্লযাকটর বদকে নজ 
বদকলা। বেন্তু হাওয়াকডলর নতুন সহোরী মযাসন ওকে োবনেটা মদরী েকর বদকয়বেল। 
অিশয টুই মুহূকতলই মিবরকয় প়্োর উকদযাগ বনকয়কে। 
  
-সযার চীফ আপ্নাকে এেিার অবফকসর বদকে ডােকে। েুিই জরুরী দরোর। 
  
জরুরী বে সিসমকয়ই। বিে আকে। বফকর একস মদো েরকিা। 
  
টুইড ফ্লযাকটর উকেকশয এেটা েযাি বনকলা.এিং সকে সহোবরণী বমস মযােকনইলকেও 
বনল ওর হাকত িরা মহাকডকল মাকটলকলর মটপ্টা লুকোকনা। েযাকির মকিযই ও এেিার 
বজকজ্ঞস েরকল মযাসনকে নতুন মনওয়া হকয়কে। মলােটা মেমন? 
  
-মদহরক্ষী বহসাকি ভাল। মযােকনইল স্পষ্ট উচ্চারকণ িলল, ও জুকডা, েযারাকট এসকি 
দক্ষ হাতিনু্দেও ভাল চালাকত প্াকর। হাওয়াডল ওকে বনকত মস্পশাল ব্রাে ভীষণ েুশী। 
  
ফ্লযাকট মপ্ৌঁকে মযােকনইল মাকটলকলর েথািাতলার মটপ্টা চাবলকয় বদল আর মাকে মাকে মনা 
বনকত লাগকলা। টুইডকে চা োিার মেকত িলল। টুইড বনকজর িযস্ততার জকনয তা 
প্রতযােযান েরল 
  
এই ফ্লযাকট টুইড এোই থাকে। বনকজই সি বেেু েকর মনয়, তকি এেটা মদহাতী 
বসবসবলয়া আকে োজেমল েকর মদয়। টুইড নীকচর মরকস্তারাুঁ মথকে চাআনাকলা। চা মেকত 
মেকত প্রশ্ন েরকল মাকটলকলর তথযগুকলাকত বিকশষ বেেু আকে? 
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-হযাুঁ দুকটা বজবনস আকে। প্রথমতঃ মডলটাকদর সংগিনটা উন্মাদ আর রিবপ্শাচ িকল 
মকন হকে। বিতীয়তঃ মডলটা নয়া নাজীকদর িযাপ্াকর বেেু এেটা বমকথয িা মমবে। আবম 
বিে িুেকত… 
  
মযােকনইল তুবম সবতযই সুন্দর। আবম বনবিত ময, মদাসরা জুনই হকে একেিাকর মশষ 
মদো। মযবদন সাবমট এক্সকপ্রস প্যাবরস ো়েকলা। োরণ সোকলই এটা িযাকভবরয়া 
অবতক্রম েরকে। 
  
তুবম বে িযাকভবরয়াকত বনিলাচকনর েথা ভািকো? 
  
বনিয়ই। বতনকট প্রিান দল ক্ষমতার জকনয ল়েকে, মে রাকজযর সরোর গ়েকি। 
বদকয়বত্রকচ মডলটা, নয়া নাজী, চযাকন্সলার লযাংগার-এর সরোরী দল এিং িামপ্ন্থীরা 
যাকদর সকে প্রািন েমুযবনস্টরা আকে। যবদ মতসরা জুন অথলাৎ বনিলাচকনর আকগর বদন 
নাটেীয় বেেু ঘকট, তাহকল বনিলাচকনর ফল টফলাকরর হাকত চকল যাকি অথলাৎ িামকদর 
দেকল। মথকম আিার িলল, তার মাকন প্বিকম এেটা বিপ্যলয়। 
  
–বে নাটেীয় ঘটনা? 
  
চাকয় চুমুে বদকয় টুইড িলকলা, আবম বস্থর বনবিত ময, মডলটার এেটা মগাপ্ন–
প্বরেল্পনা আকে। 
  
–আর ঐ বমকথয? 
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 মযােকনইল চুপ্ েকর িকসবেল। টুইড চশমার ফাুঁে বদকয় ওকে এেিার মদেকলা। 
তারপ্র েুি আকস্ত িকল উিকলা, মডলটার মকিয এেটা আলাদা গ্রুপ্ মগাপ্কন োজ েকর 
যাকে। তাকদর োযলেলাপ্ই এেন িকল বদকে ময, তারা বনিলাচকন হারকি। 
  
–হুুঁ। মযােকনইকলর মোট্ট জিাি। 
  
*** 
  
–মতামরা দুজন মোথায় বেকল? 
  
মযােকনইল আর টুইডকে মদকে হাওয়াডল িকল উিকলা ও অবফকসই ওর জকনয অকপ্ক্ষা 
েরবেল। হাওয়াকডলর মচাে দুকটা জ্বলজ্বল েকর উিবেল। মপ্কটর ওপ্র বদকয় ও এেিার 
হাতদুকটা মজা়ো েরকলা। ওোকন এেটা মসানার ঘব়ের মচন রকয়কে। টুইড ওকে েুি 
ভাল েকরই লক্ষয েরকলা। মিশ হাবস েুশী স্বভাকির। 
  
–এই এেটু বরকজন্টপ্াকেল বগকয়বেলাম। এমবনই…। টুইড ইকে েকরই বমকথয িলল। 
  
হাওয়াডল িলল, মতামরা এেটা সমসযার মকিযই োজ েরকো না? 
  
মযােকনইকলর মকন হল এস. আই. এস-এর প্রিান মেমন মযন নাভলাস। ওর মহাকন্ডলটা 
এেন ফাুঁো। মটপ্টা ফ্লযাকট মরকে একসকে। 
  
মহাকন্ডকলর বভতর বে আকে হাওয়াডল জানকত চাওয়াকত ও জিাি বদকলা, এই বিকশষ বেেু 
নয়। সযান্ডউইচ, চীজ এসি। 
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িকল ও িাইকরর বদকে এবগকয় মগল। 
  
 হাওয়াডল এিার িকল উিল, তুবম বে মেইথ মাকটলকলর িযাপ্াকর বেেু শুকনকো? প্রশ্নটা 
টুইকডর উকেকশয। 
  
–আবম মতা মভকিবেলাম বভকয়নার সাবমট েনফাকরকন্স তুবম প্রিানমন্ত্রীর বনরাপ্ত্তা বনকয়ই 
িযস্ত থােকি। তাহকল মাকটলকলর িযাপ্াকর আর আগ্রহ মেন? 
  
–হুুঁ, এ মতা প্রবতটা মলােকেই েরকত হকি। 
  
তকি আমাকে এেটা েথা িলল। তুবম যবদ িযাপ্ারটা মরেডল রােকত চাও, তাহকল 
আমাকে এেটা বমবনট প্াবিকয় দাও। ওটা মন্ত্রীকে মদোকিা। 
  
টুইড চশমাটা নাকের ওপ্র মিকল বদকয় হাওয়াকডলর বদকে তাোকলা। িলকলা, যাইকহাে 
আমার মকন হয় সািারণ মলাে বে আকমবরো, োকন্সর মপ্রবসকডন্ট বেংিা জামলানীর 
চযাকন্সলাকরর বনরাপ্ত্তার ভার বনকত প্ারকি? 
  
–বটম ও’বমকয়রা ওয়াবশংটকন আকে। অযাবলন োকস প্যাবরকস আর এবরে মস্টালার িকন। 
এগুকলা বে সবতযই মতামার…? 
  
না, আবম আিযল হবে আমার পু্করাকনা িনু্ধরা সিাই োকজ িযস্ত। টুইড ওর চীকফর বদকে 
তাোকলা। এরপ্রই হাওয়াডল গম্ভীর মুকে ঘর মথকে মিবরকয় মগল। মযােকনইল এেিার 
দরজার বদকে তাোকলা। 
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–ও মিবরকয় মগকে? 
  
–হযাুঁ, িৃবটশ বসংহ গজলন েরকে। এেন অিশয বনরাপ্দ। 
  
 এরপ্কর দয টাইমস অযাটলাকসর েবপ্টা েুলকলা। তারপ্র িকল উিল, মক্রাকোডাইল–এই 
মোডটার গন্ধ মযন আমার নাকেই লাগকে। 
  
*** 
  
এরউইন বভনজ ওর এেবজবেউশান মোয়াড-মে সকে বনকয় দ্রুত মব্রকজকির বদকে 
রওনা হকলা। আটজন মতাে বিমান মথকে মনকমই বতনকট গাব়েকত তা়োতাব়ে সীমান্ত 
বদকয় এবগকয় চলকলা। 
  
বতনকট নাগাদ ওরা মস্টশকনর মুকোমুবে একস হাবজর হকলা। 
  
–আমার িারণা মাকটলল এোকনই মেন মথকে মনকমকে। বভনজ গাব়ের মভতকরর দুজনকে 
িলল। চাবরবদে তাবেকয় আিার িলকলা, ও এেনও মকন হয় মব্রকজকিই আকে। মতামরা 
এোকনই থাকো, আমরা িােী েজন শহরটা এেিার চক্কর মমকর আবস যতক্ষণ না ওকে 
েুুঁকজ প্াই। 
  
আমরা যবদ ওকে মেকন মদেকত প্াই? এেজন ওর বদকে তাবেকয় বজকজ্ঞস েরকলা। 
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 তাহকল ওর েপ্াকল বনঘলাত দুঘলটনা আকে। যাইকহাে ও এেকনা বমউবনকে মপ্ৌঁোয়বন। 
বভনজ িলল। 
  
এরপ্কর বভনজ অনয প্াুঁচজকনর সকে োবনেটা প্রামশল েরকলা। িলকলা, মাকটললকে মেউ 
িরকত প্ারকল বিশ হাজার ডকয়টমােল তাকে পু্রোর মদওয়া হকর। জনসািারণকে িলকি 
এেটা প্াগলাকট িাব়ে মথকে প্াবলকয়কে। বিপ্জ্জনে। এেন মথকে দু-ঘণ্টা প্কর আমরা 
আিার এোকনই বমবলত হকিা। মেমন? 
  
*** 
  
মাকটলল চাললস ওয়ানলাকরর প্দবচহ্নসংগ্রহেরকলা িলা মযকত প্াকর। মেইসারকোকসকত 
এেজন মােিয়সী িই বিকক্রতার সকে রাস্তায় মক্লয়ারও মাকটলকলর সকে আি ঘণ্টার জনয 
সাক্ষাঙ্কাকরর িযিস্থা েরা হল। ওয়ানলাকরর ফকটা িই বিকক্রতাকে মদোকতই ওর মুকে 
প্রবতবক্রয়া ফুকট উিল। 
  
বিকক্রতা িলল, আবম মতামার িনু্ধকে বচবন। বগ্রফ সম্ভিতঃ ওর সেী বেল। 
  
–বগ্রফ? মাকটলল সতেলভাকি বজকজ্ঞস েরল। 
  
-হযাুঁ, ওর বপ্রয় িনু্ধ। এোকন মি়োকত একসবেল আর তেনই মারা যায়। ঘটনাটা ঘকটবেল 
মভারালিাগল আর টাইরস ফরাসী বমবলটারীআসার সময়। যুকদ্ধর প্র ওর িনু্ধকে এোকনই 
সমাবিস্থ েরা হয় আর একতই ওর মকন হকয়বেল িনু্ধকে যকথাবচত সিান মদোকনা 
হকয়কে। 
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-আো…। 
  
মাকটলল সতেল। মলােটা আিার িলকত লাগকলা, এই মব্রকজকি দুকটা েযাথবলেকদর, এেটা 
মপ্রাকটস্টযান্টকদর সমাবিস্থল আকে। ওর িনু্ধটার আিার বিবচত্র িযাপ্ার। জকন্মবেল 
মপ্রাকটস্টান্ট হকয়। প্কর হল েযাথবলে। আকরা প্কর মোন বিশ্বাসই বেল না। আমার 
োকে একস বতনকট সমাবিস্থলই মোথায় জানকত মচকয়বেল। আবম ওকে িীকটর এেটা 
মযাকপ্ ওগুকলা মদবেকয়বেলাম। 
  
েতবদন আকগ? 
  
 প্রায় সপ্তাহোকনে আকগ। গত শবনিার। 
  
 –আবম এেটা ওরেম মযাপ্ বেনকিা। 
  
 িই বিকক্রতা এেটা মযাপ্ েুকল ওকে বতনকট সমাবিস্থল িুবেকয় বদল। 
  
*** 
  
মক্লয়ার মাকটলকলর জনয সািওকয়র বসুঁব়ের ওপ্র দাুঁব়েকয়বেল। মক্লয়ার মকনাকযাগ বদকয় 
সামকনর এেটা প্রাচীন মদওয়াকলর জানালার ধ্বংসািকশষ বনরীক্ষণ েরবেল। 
  
হিাৎ মাকটলল ওর মকনাকযাগ ভে েকর িকল উিল, গত শবনিার আমরা মযোকন 
দাুঁব়েকয়বেলাম, এোন মথকে এেকশা ফুকটরও েম দূরকত্ব ও দাুঁব়েকয়বেল। 
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শবনিার বেল। তারপ্রই মলকে েুন হয়। বদনটা রবিিার। 
  
–আো েতবদন আকগ অবিয়াকত বমবলটারী েুকেবেল? 
  
অবিয়ার িযাপ্ারটা মশষ হকয়বেল মম মাকসর প্কনকরা তাবরকে। সাল ১৯৫৫। বেন্তু 
ওয়ানলার…। 
  
িযাপ্ারটা তত অিলশতাব্দীর। তাহকল আজকে মসইরেম বেভাকি ঘটকত প্াকর? 
  
–আমাকদরকে সি বেেুই েুুঁকজ মির েরকত হকি। সমস্ত িযাপ্াকরর মকিয মোথায় মযন 
এেটা ফাুঁে। 
  
–বেন্তু মোথা মথকে আমরা আরম্ভ েরি? 
  
-ওয়ানলার ময বতনকট সমাবিস্থল দশলন েকরবেল, আমরা এেটা গাব়ে ভা়ো েকর ঐ 
বতনকট সমাবিই মদেকিা। আশা েবর এগুকলার এেটার মকিয মোকনা মগাপ্নতা…। 
  
এবদকে মেইসারিাকচকত মসই িইকয়র মদাোকন এরউইন বভনজ একস হাবজর হল। 
মব্রকজকিকত ও মদরী েকর মপ্ৌঁেকনায় মাকটলল সুবিকি মপ্কয় মগকে। ও মযাকনজাকরর সকে 
মদো েরল। 
  
এে তলাকত বভনকজর সকে বিকক্রতার েথািাতলা হল। বিকক্রতা মন বদকয় সি শুনকলা। 
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তারপ্র বিকক্রতা িলল, তুবম িলে মলােটা উন্মাদ আেম মথকে প্াবলকয় একসকে? 
  
েথাটা িকল অবিয়ানটা বভনকজর বদকে ঐ েুুঁচকে তাোকলা। 
  
-হযাুঁ, এমবনকত মদেকল স্বাভাবিে িকলই মকন হকি, বেন্তু আসকল ও এেটা ভয়ঙ্কর 
রেকমর উন্মাদ। আর এটাই আকরা বিপ্জ্জনে। মদকেকো নাবে মলােটাকে? 
  
*** 
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৩. সমাডির মূল ফলে 
িৃহস্পবতিার আিাকশ মম : 
  
অযাবলবয়স মস্টাচর (১৯৩০-১৯৫৩) 
  
ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস েবর…। 
  
বু্লকমন িাকচর সমাবির মূল ফলেটার বদকে মাকটলল, মক্লয়ার আর এেটা িুক়ো 
তাবেকয়বেল। মাকটলল ভািল এই অযাবলবয়স মলােটা আিার মে? িুক়োটাকে েবিটা 
মদবেকয় বজকজ্ঞস েরল এই মলােটা বে এোকন েির মদেকত একসবেল? 
  
িুক়ো মাকটলকলর েথায় সিবতসূচে ঘা়ে না়েকলা। তাহকল িই বিকক্রতা আর িুক়োটা 
এেই েথা িলকে। বদন বজকজ্ঞস েরাকতও িলল শবনিার, িই বিকক্রতাও ঐ এেই েথা 
িকলকে। বেন্তু ওয়ানলাকরর সকে অযাবলবয়কসর সম্পেল বেরেম বেল? অযাবলবয়কসর মৃতুযর 
সময়টা জানা মগল ফরাসী অবিোকরর মশকষর বদকে। 
  
মক্লয়ার এতক্ষণ চুপ্চাপ্ই বেল। হিাৎ ও বজকজ্ঞস েরল, আর মে একসবেল ওর সকে? 
মলােটা চুপ্ েকর থাোকত মক্লয়ার ওকে অকথলর মলাভ মদবেকয় িলল মোলােুবল সি বেেু 
জানাকল ওর উপ্োরই হকি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

120 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

তেন মলােটা িলল মিশ োবনে প্র, এেজন মবহলা এোকন একসবেল এিং তাকে ও 
মচকন না, তকি ও প্রবত সপ্তাকহ িুিিার আটটা নাগাদ মঘা়োর গাব়েকত েকর একস েিকর 
ফুল বদকয় আিার ঐ গাব়েকতই বফকর যায়। 
  
এরপ্কর ওরা মবহলাবটর পু্ঙ্খনাপু্ঙ্খ বিিরণ মজকন বনকলা। এিং মলােটা মযন দ্রুত 
েুয়াশার সকে বমকশ মগল। 
  
–তুবম বে মলােটাকে মদকেকো? 
  
 মাকটলকলর সকে ময িই বিকক্রতা েথা িকলবেল মসই আিার এডুইন বভনজ-এর প্রকশ্নর 
জিাি বদকত বগকয় থমকে মগল। তারপ্র অস্বীোর েরল। এডুইন তাকে পু্বলকশর মলাে 
নয় িকল অভয় বদকলও মলােটা এেই েথা িলল ময, ওরেম মোন মলাে তার মদাোকন 
মোনবদন আকসবন। অগতযা বিফল হকয় বভনজ গাব়ে বনকয় দ্রুত অদৃশয হকলা। বিকক্রবট 
অিাে মচাকে মসবদকে তাবেকয় রইল আর ভািল এেটু আকগ ময মলােটা তার মদাোকন 
একসবেল, ও তাকে েুুঁজকে। বেন্তু বিকক্রতা মলােবটর সতেল মচাে মদকে মফকলকে, ওর 
মোকটর প্কেকট িযাজ আকে। িুেল নয়াজীর মলাে। এিার যবদ আকস পু্বলশ ডাো ো়ো 
মোন উপ্ায় মনই। 
  
*** 
  
সুন্দর বিকেল। বভনজ মরল মস্টশকন দুজনকে ভালভাকি লক্ষয রােকত িলল। িােীরা 
সিাই গাব়েকত েকর েুুঁজকি। বভনকজর মলাকেরা সমস্ত মহাকটকল হানা বদকয়কে, মোন 
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মোুঁজ মমকলবন। এবদকে বভনকজর দুজন মলাে সতেল দৃবষ্টকত গযালাসোকসকত গাব়ে 
চাবলকয় যাবেল। ওবদে মথকে মাকটলল, মক্লয়ারও সািিাকন গাব়েকত একগাবেল। 
  
বিে মস্টশকনর সামকনটায় একস মাকটলল গাব়ে বনকয় বনকচ মনকম মগল। হিাৎ মক্লয়াকরর 
মপ্েকনর বদকে লক্ষয প়্েকত িকল উিল, মেইথ, আমাকদর বিে মপ্েকনই বি. এম. 
ডিলু। এেজকনর প্কেকট মডলটা িযাজ মদেবে। 
  
মাকটলল মাথা না ঘুবরকয়ই বফসবফবসকয় িলল, মশান স্পীড িাব়েও না িা ওকদর বদকে 
তাবেও না। মোনরেম প্বরিতলন মযন ওকদর মচাকে না প্ক়ে। 
  
বভনজ ওর মোয়াকডর প্রবতটা মলােকে মাকটলকলর বনেুুঁত িণলনা বদকয় মরকেকে। সুতরাং 
ওকে বচনকত োকরার মোন অসুবিিা হকি না। বি. এম. ডিলুর সামকনর মলােটার হাকত 
বরভালিার। 
  
এেন এই জায়গাটা েুিই শান্ত। মক্লয়ার েুি সন্তপ্লকণ বস্টয়াবরং ঘুবরকয় যাকে। মোকলর 
ওপ্র মযাপ্ বনকয় মাকটলল মনকযাগ বদকয় মদেকত মদেকত মক্লয়ারকে িলল, ঘাি়োিার বেেু 
মনই। ইবতমকিয প্াশ বদকয় মোয়াকডর মলাকেকদর গাব়েটা ওকদর অবতক্রম েকর মগল। 
মকন হল ওরা মোনরেমভাকি মটর প্ায়বন। মাকটলল মক্লয়ারকে িলল গাব়েটা মযন মোন 
মকতই মলে িা মস্টশকনর সামকন না যায়। মাকটলল ভািকত লাগকলা বি. এম. ডিলুর 
মলাকেরা বেভাকি এোকন চকল এল এিং ওরাই ময মডলটা মস বিষকয় মোন সকন্দহই 
রইল না। 
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মযাপ্টা মোকলর ওপ্র মথকে তুলকতই মক্লয়ার মদেল ময মাকটলকলর মোকলর ওপ্র 
মযাকপ্র নীকচ ৪৫ মোল্ট বরভলভারটা রাো আকে। 
  
মাকটলল মৃদু মহকস মক্লয়ারকে িলল, ওরা মটর প্াওয়া মাত্রই আবম ওকদর দুজকনর েুবল 
উব়েকয় বদতাম। 
  
মাকটলকলর মাথায় লম্বা টুবপ্, দাুঁকতর মকিয মচকপ্ িরা বসগার প্াইপ্, মচাকে চশুমা এসি 
প্ক়ে ওকে মিশ অদু্ভতই মদোবেল। অনয সময় এরেম মদোয় না। 
  
যাইকহাে, এিার ওরা সীমাকন্তর বদকে একগাকত লাগকলা। এেন ওকদর গন্তিযস্থল 
বলন্ডাউ। 
  
*** 
  
বিকেল মপ্বরকয় মগকে, মব্রকজি মথকে বভনজ বদকয়বত্রচকে মফান েরকলা। সারা শরীকর 
ক্লাবন্ত, অিসেতা। 
  
বভনজ মযানকেড মলােটাকে এত ভয় প্ায় ময মোনমকত এব়েকয় মযকত প্ারকলই মযন 
িাুঁকচ। ওবদে মথকে মফাকন বদকয়বত্রকচর গলা মভকস একলা। 
  
সমস্ত িযাপ্ার বভনজ বরকপ্াটল েকর জানাকলা ময, োজটা েুিই শি। সম্ভিতঃ ইংকরজটা 
এোকন মনই। 
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বদকয়বত্রচ েথাটা শুকন লাবফকয় উিল। িলল, হকতই প্াকর না, ওোকনই আকে। মব্রকজি 
মোট্ট শহর, ভাল েকর মোুঁজ। 
  
বভনজ জানাকলা, শহরটা েুি এেটা মোট্ট নয়। তার ওপ্র সারা শহরটা েুয়াশায় োো, 
োকের মলােকেও মচনা যাকে না। 
  
আরও বেেু েথািাতলার প্র বভনজ মফান ো়েকলা। সারাবদন বেেু মেকতও সময় প্ায়বন, 
বেকদকত মপ্ট জ্বকল যাকে, ওবদকে বদকয়বত্রচ ওকদর সিাইকে গাবলগালাজ েকর বফকর 
আসকত িকলকে। 
  
বভনজ ভািল ওয়ানলাকরর মথকেও গুপ্তচর বহকসকি মাকটলল আরও মিশী সুচতুর। বেন্তু িরা 
ওকে আমার হাকত প়্েকতই হকি, ভুল ওকে েরকতই হকি। েবদকনর মাথায় সাবমট 
এক্সকপ্রস িযাকভবরয়া অবতক্রম েরকি। আর মসবদনই মাকটলল িরা প়্েকিই…প়্েকি…। 
  
বদকয়বত্রকচর একস্টকটর মদওয়াকলর িাইকরর বিে সামকনটায় মোট এেটা জেল আকে। 
একস্টকট মোোর মুকে মলাহার মগট। 
  
মগকটর মভতর এেটা জামলান মশফাডল েুেুরকে মদো মগল মাকে মাকেই চীৎোর েরকে। 
মযন অকচনা োউকে মদেকলই বেুঁক়ে োকি, টুেকরা টুেকরা েকর মফলকি। 
  
দূকরর এেটা গাকের নীকচ এেটা মাবসলবডস দাুঁব়েকয় আকে যার মাবলে বি. এন. বড-র 
চীফ এবরে মস্টালার। মততাবিশ িেকরর লম্বা এবরকের অনুভি ক্ষমতা প্রচণ্ড রেকমর 
তীক্ষ্ণ। 
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ওর প্াকশ িকস ওর চীফ অযাবসস্টযান্ট অকটা ওয়াইড। হাকত মোট আোকরর, মটবলকলন্স 
লাগাকনা এেটা বসকন েযাকমরা, েুেুরটার মচুঁচাবনকত ভয় মপ্কয় চীকফর বদকে তাোকল 
মস্টালার বনবিলোর বচকত্ত গযাস বপ্স্তলটা মির েকর ওর হাকত বদকয় মৃদু মহকস িলল, 
মতমন মদেকল বটয়ার গযাস েুুঁ়েকি। েুত্তাটার নাকে লাগকলই…। 
  
 –ওরা মতা জাকন আমরা এোকন, ওকদর উবচত আমাকদরকে…। 
  
–মিাোর মত েথা মিালনা। 
  
ওরা বদকয়বত্রকচর মলাহার মগটটার বদকে তাবেকয় মদেল। তারপ্র ওকদর মচাকে প়্েল 
বতনকট গাব়ে আসকে, যার প্রথমটায় এডুইন বভনজ। সমস্ত িযাপ্ারটা অকটার েযাকমরায় 
উকি যাকে। 
  
মস্টালার এই জায়গায় প্রথম একলা। মিাো যাকে বভনজ মাকটলকলর সাক্ষাৎ প্ায়বন। 
মস্টালার সিল শবি বদকয় মডলটার মূল িস-মে েুুঁকজ মির েরার মচষ্টা চাবলকয় যাকে। 
  
মডলটার মহডকোয়াটলার এোকন মোথায় আকে? 
  
–এরেম মেন মকন হল? অকটা মস্টালাকরর প্রকশ্নর জিাকি িকল উিল। 
  
োরণটা আর বেেুই নয়। মরইহাডল বদকয়বত্রচ তত িযাকভবরয়ার প্রিতলী মপ্রবসকডন্ট হিার 
জকনয বনিলাচকন দাুঁ়োকি। এই ময একস্টট–এটা এেটা বিরাট…। 
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–আবম মতা মতামাকে মযাপ্ মদবেকয়বে। 
  
এরপ্র েথািাতলা িলকত িলকত ওরা মদেল মস মগট েুলকে। 
  
মস্টালার গাব়েটা চাবলকয় এিাকর সামকনর বদকে একগাকলা। েুেুরটা রাস্তায় মিবরকয় একস 
এেটা অবচবহ্নত পু্বলকশর গাব়ের বপ্েু বনল। মস্টালাকরর গাব়ের সামকন একস এেটা 
েুেুর জানলাকত আুঁচ়োকত লাগল। এবদকে গাব়েকত েকর অনয দুকটা েুেুর ওকদর 
অনুসরণ েরকে। 
  
বদকয়বত্রকচর িযাপ্ারটা মেমন মযন মকন হল। েুেুর গাডল বদকয় বনকয় যাকে মদকে 
মস্টালার অকটাকে িলল, মদকেকো েুেুরগুকলার মনতৃত্ব বদকে ঐ–মাকন উইন্ডসাফার। 
  
যাইকহাে ওরা সতেলভাকি দ্রুত গবতকত সামকনর বদকে এবগকয় চলল। িযাকভবরয়ার 
সিকচকয় দ্রুত োইভার মস্টালারকে িলা চকল। ও এিার িকল উিল, গযাস বপ্স্তকলর 
দরোর হকত প্াকর। আবম রাস্তাটা িন্ধ েকর মদকিা। 
  
মস্টালার সামকন এেটা ফামল মদকে মব্রে েকষ দ্রুত মপ্কোকত লাগল। ওর উকেশয 
গাব়েটা বদকয় জায়গাটা আটকে রাো। গযাস বপ্স্তলটা ওয়াইকডর হাকত বদকয় গাব়ে মথকে 
মনকম মদৌক়ে এেটা গাকের গুুঁব়ের প্াকশ আত্মকগাপ্ন েরল। 
  
ওয়ানলার মহকগকনর গাব়েটা োোোবে এল, সকে আকরা দুজন। মহকগন এেটা োবল 
মাবসলবডস মদকে গাব়েটা থাবমকয় দুজনকে অকপ্ক্ষা েরকত িকল ও িনু্দে বনকয় এবগকয় 
মগল। 
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দরজাটা েুকল সতেলভাকি মভতকর তাোকলা মহকগন। মপ্েকনর মলােটা তেন জানলা 
বদকয় বে ঘটকে মদেবেল। মস্টালার গাকের গুুঁব়ের প্াকশ দাুঁব়েকয়। হাকত গযাস বপ্স্তল 
তাে েরা। হিাৎ োইভাকরর সীকটর োকে এেটা বমসাইল সশকব্দ ফাটকলা। মহকগকনর 
হাত মথকে িনু্দেটা প্ক়ে মগল। চাবরবদকে মিাুঁয়ায় মেউই বেেু মদেকত প্াবেল না। 
  
মস্টালার এরপ্কর আিার বতরী হকয় বনল। বিতীয় বমসাইলটা জানলা বদকয় েুকে 
একেিাকর গাব়ের মভতর ফাটকলা। 
  
মস্টালার বনকজর সীকট বফকর এল। 
  
দ্রুত গাব়ে চাবলকয় অদৃশয হল আর মোন গাব়েই ওকে অনুসরণ েরবেল না। 
  
ওয়াইড িলল, বে িযাপ্ার? 
  
–আবম মাকটলকলর েথা বচন্তা েরবে, টুইড আমাকে িকলকে ময ও বফকর আসকে। 
  
–ওয়ানলাকরর মকতা? সহকযাবগতা েরকে না? 
  
-আকর না, বিে তার উকল্টাটাই, প্রকয়াজন মিাি েরকলই ও আমার সকে মযাগাকযাগ 
েরকি। তকি আবম ভািবে, বিে এই মুহূকতল ও এেন মোথায় আকে? 
  
*** 
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িৃহস্পবতিার, আিাকশ মমঃ 
  
মাকটলল এেটা গাব়ে ভা়ো েকর িযাকভবরয়ার মূল এলাো িকর েুকট চকলকে বলন্ডা িীকপ্র 
উকেকশয। 
  
এেন ওর আর েদ্মকিশ মনই। মাথায় টুপ্ী মনই। মহাডাকরর বসগাকরকট টান বদকত বদকত 
ভািকে বলন্ডাউ-এ বনিয় ওর ওপ্কর মেউ নজর মরকেকে। 
  
–মক্লয়ার ওর বদকে তাবেকয় িলল, বে েরে মভকি মদেে মতা? জামলানীর সীমান্ত 
সকিমাত্র ওরা অবতক্রম েকরকে।   
  
মাকটলল িলল, িৃবটশ ফ্লযাগ মদো যাকে, ইউবনয়ন জযাে থােকল আমার সুবিিা হকতা। 
  
–মডলটার নজকর আমরা প্ক়ে মযকত প্াবর। 
  
 মক্লয়াকরর েথায় মাকটলল জিাি বদল, মকন হয় তা়োতাব়েই প়্েকিা। 
  
–তুবম বনকজ মথকেই ওকদর লক্ষয হকয় উকিকে তাই না? প্াগল-টাগল হকয় মগকো 
মিািহয়, তুবম বে জুবরে, মসন্ট গযাকলকনর েথা ভুকল মগকো? মক্লয়ার এেটু মজার বদকয়ই 
েথাটা িলল। 
  
–আমাকে ওকদর মতা মকন আকে। আর এেটা েথা, আমাকদর এেটা বনবদলষ্ট সময় 
সীমার মকিয োজটা েরকত হকি। তুবম িকলবেকল না মিয়াবরিার মহাকটল এই িীকপ্র 
মকিয সিকচকয় ভাল? 
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–হযাুঁ। এরপ্কর হাউপ্টিযানহফ…। 
  
আমরা মেকনই মপ্ৌঁেকিা, বেন্তু মহাকটকল আমরা আলাদাভাকি নাম মরবজবি েরকিা। 
আলাদা থােি, আলাদা োকিা, মযন মেউ োউকে বচবন না। এরেম ভাকিই তুবম 
আমাকে গাডল বদকত প্ারকি। আর তুবম ওোকন সিসময় মতামার োকলা চশমাটা প্ক়ে 
থােকি। ওটায় মতামায় অনযরেম মদোকি। 
  
ওরা গাব়েকত েকর মলকের বেনারায় একস মপ্ৌঁেকলা। 
  
েুয়াশা সকর বগকয় সূযল উুঁবে মারকে, মক্লয়ার মযাপ্টা এেিার মদকে বনল। বেেুদূকর বিরাট 
মহাটল।  
  
ওরা এোন মথকে ো়োোব়ে হিার বসদ্ধান্ত বনল। টুযবরস্টকদর এেটা জায়গায় ওরা 
মগাপ্কন মদো েরার িযাপ্ারটা বিে েরকলা। 
  
এরপ্র ওরা দুজন আলাদা হকয় মগল। রাস্তার এেিাকর এে বশল্পী িকসবেল, তার নাম 
ব্রাউন। 
  
 মাকটললকে বচনকত মপ্কর মপ্েকন অনুসরণ েরকলা ওর গাব়েটা। 
  
*** 
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ব্রাউন আজকে মভকরানার অযাবিবথকয়টাকরর েবি এুঁকেবেল। সামকনর মোট এেটা 
োডলকিাডল িাক্স, তাকত প্য়সা রকয়কে। আসল োজ হল হাউস্টিযানহকফর সামকনর 
দরজায় নজর রাো। মাকটললও ওকে মদকেই বচনকত মপ্করবেল। সুইজারলযান্ড মথকে মমন 
লাইকন এক্সকপ্রস আসকত তেনও িােী। 
  
বশল্পী ব্রাউন ওকে মদকে প্রথকম থতমত মেকয় তারপ্র ভািল, বিে আকে। 
  
 গাব়ে দুকটা প্াশাপ্াবশ চলবেল। 
  
মাকটলল এিার িকল উিল, বে িযাপ্ার িকলা মতা? িড্ড মেৌতূহলী। 
  
 মাকটলকলর বরভালভারও তেন প্রস্তুত।োুঁকচর আয়নায় ও ব্রাউকনর োজেমল লক্ষয েকর 
যাকে। 
  
মিশ োবনে প্কর গাব়ে মথকে মনকম মাকটলল মহাকটকলর মকিয েুকে মগল। মাকটলল 
োউন্টাকরর মমকয়টার োকে মলকের বদকে ডািল মিড চাইল এিং সিবেেু বিেিাে হকয় 
মগল। 
  
মাকটলল বনবদলষ্ট ফরকম, মপ্শার জায়গায় েনসালটযান্ট–িকল বলেকলা। এরপ্কর ওপ্কর উকি 
িারান্দায় উুঁবে মারকত মদেল মস্টশন মথকে মক্লয়ার মিবরকয় আসকে। 
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অদু্ভত জমোকলা মপ্াষাকে মক্লয়ারকে দারুণ মদোকে। মসই বশল্পী ওকে মদেকত প্াকিনা। 
হাউপ্টিযানহকফ মক্লয়ার সামানয অকপ্ক্ষা েকর এেজনকে জামলানভাষায় মহাকটলটা মোথায় 
বজকজ্ঞস েরল। মলােটার সকে স্ত্রী বেল। 
  
মস জায়গাটা মদবেকয় বদল। এবদকে মাকটলল বনকজর োজ বিেিাে েকর যাকে। 
  
 ব্রাউন মাকটলকলর গাব়ের নাম্বারটা টুেকতই িযস্ত। 
  
–এই ময হারামজাদা বে হকে? মাকটলল ওকে লক্ষয েকর িকল উিল। োপ্ক়ে মমা়ো 
মোট্ট এেটা যন্ত্র বনকজর প্কেকট েুবেকয় রােকলা। একেিাকর নীকচ একস লক্ষয েরকলা 
মক্লয়াকরর সিবেেু েরা হকয় মগকে। মক্লয়ার উকপ্ক্ষা েকর রাস্তায় মনকম একস মদেল 
ব্রাউন রাস্তা মপ্করাকে। 
  
মাকটলল প্ািবলে িুকথর বদকে এবগকয় মগল। এেটা হলঘকর সাবর সাবর মফান রাো 
আকে। মাকটলকলর আকগ ব্রাউন েুকে মােোকন বগকয় দাুঁব়েকয় রইল। 
  
মাকটলল োবনেটা মথকম ডায়ালটা তুলকলা। 
  
হিাৎ এেটা মগালমাল। মাকটলল এেটা িুকথ েুকে শব্দ েকর দরজাটা িন্ধ েকর বদকত 
মলােটা চমকে মগল। 
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মাকটলকলর মকন হল ঐ বশল্পী মিশ চালাে-চতুর। মাকটলল ডায়াল েরকলা বেন্তু অপ্রপ্রান্ত 
মথকে ভুল বসগনযাল আসকত বিরি হকয় মফান মরকে বদল। বে ঘটকে এ-িযাপ্াকর মাকটলল 
বস্থর বনবিত। প্করর িুকথ েুেকলা। মলােটাও বনকজর েতলকিয অটল। 
  
মাকটলল এেহাকত মফান আর অনয হাকত এেটা যন্ত্র মোমর সমান োুঁকচর জানলায় চাপ্ 
বদকত ওটা বস্থরভাকি িকস মগল। এরপ্কর বহয়াবরং এড–েুবেকয় এেটা তার এমনভাকি 
লাগাকলা যাকত লুবেকয় রাো যায়। 
  
বশল্পীটার হাকত তেন মামুবল েযাবলিার। যাই মহাে মাকটলকলর যন্ত্রটা ময ভালই োজ 
েরবেল মসটা মিাো মগল প্করর িুকথর সমস্ত েথািাতলা ও শুনকত প্াবেল। অিশয 
মফাকনর অপ্র প্রাকন্তর েণ্ঠস্বর মিাো যাবেল না। 
  
বশল্পী িলল, এডগার ব্রাউন েথা িলবে, ক্লারা…। 
  
হিাৎ প্করর িুকথ মাকটলকলর উপ্বস্থবতকত মলােটা েথািাতলার ভারসাময হাবরকয় যা প্ারকল 
িকল মযকত লাগকলা, মযমনঃ বজবনসটা বনরাপ্কদ বিবরিার হফ মহাকটকল েকয়ে বমবনট 
আকগ : বদকয় আসা…। 
  
–বিে মোথায়? ক্লারা বনসৃ্পহ স্বকর বজকজ্ঞস েরল অপ্র প্রাকন্ত। 
  
–ঐ হাউপ্ট িযানহফ আর হারিাকরর মুকোমুবে। গাব়ের মরবজকিশন নাম্বারটা…। আো 
আবম বে বডউবট েরকিা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

132 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

-হযাুঁ। মতামার িযাপ্ারটা আবম বরকপ্াটল…। 
  
–মশাকনা…। 
  
–ইবতমকিয সংকযাগ বেে হল। মাকটলল বজবনপ্ত্রগুকলা লুবেকয় মফকলকে। ব্রাউকনর েণ্ঠস্বর 
এিার োবনেটা প্াকল্ট মগকে। মাকটলল এিার বস্থর বনবিত ময মস্টালাকরর িযাপ্াকর মস 
ভালরেম তথয মপ্কয় মগকে। 
  
**৮ 
  
বদকয়বত্রকচর মহডকোয়াটলার মথকে মাইল োকনকের মত দূরকত্ব এগািরাতলা এেটা 
বিবডং। তারই এেটা অযাপ্াটলকমকন্টক্লারা সকিমাত্র মফানটা নাবমকয় মরকেকে। বসগাকরট 
িবরকয় বনকজর মকনই িলকলা, ব্রাউনটা ময বে েরকি…। 
  
এিাকর মরইনহাডল বদকয়বচকে মফান েরল। ক্লারার মসৌন্দযল বদকয়বত্রকচর োকে েুিই 
আেষলণীয়। োবনে প্কর ও বদকয়বত্রচকে েলস-এর নাম্বাকর মফান েরকল, ওপ্রান্ত মথকে 
বদকয়বত্রকচর উেলেণ্ঠস্বর মভকস একলা। বেেু মামুবল েথা হিার প্র ক্লারা িকল উিল, 
বিতীয় চুবি মদওয়া হকয়কে, আবম শুকনবে। বলন্ডাউ-এর মহাকটকল বিবরিাকর…। বদকয়বত্রচ 
িলল, আজ সকন্ধযকিলা ওোকন আমার সকে মদো েরকি। মজকট েকর একেিাকর বলন্ডাউ-
এর োকে এয়ার বিকপ্ নামকি। ওোন মথকে গাব়ে ভা়ো েকর মহাকটকল ঘর বিে েরা 
থােকি, ওোকন উিকি। মতামার সাহাযয প্রকয়াজকন লাগকত প্াকর,িকল বদকয়বত্রচ এেটা 
গাব়ের মরবজকিশান নাম্বার দুিার পু্নরািৃবত্ত েরল, তারপ্র উভকয়ই মফান মরকে বদকলা। 
মেইথ মাকটলকলর িযাপ্াকরও ক্লারা বদকয়বত্রচকে অিগত েরল। 
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োবনে প্কর ও মশািার ঘকর একস একেিাকর নগ্ন হকয় আয়নায় বনকজকে েুুঁবটকয় মদকে 
ভািকলা, একতই প্রকলাবভত েরা যাকি মাকটললকে আর বদকয়বত্রকচর িযাপ্ারটা মমকন বনকত 
আপ্বত্ত মনই। এিাকর শুকয় প়্েকল, মচাকের সামকন ভাসকত লাগকলা বনকজর োকজর 
প্বরেল্পনা। এেটা ইনকজশাকনর সূচ। ওটাকেই িীকর িীকর…। 
  
*** 
  
এবদকে বদকয়বত্রচ সারারাত োটািার জকনয এেটা ি়ে মগাকের সুযটকেশ বনকয় আসকত 
িলল, ওর মদওয়াকলর মকিয মোকপ্ নানারেম আোকরর সুটকেশ রকয়কে। ও ইন্টারেকম 
সদয মব্রকজি প্রতযাগত বভনজকে মডকে প্ািাকলা। 
  
মশান বভনজ মতামার োজ এেটা মমকয় েরকে। আবম এই মুহূকতল বলন্ডাউ-এর বিবরিার 
মহাকটকল যাবে। ওোকনই মাকটলল সদয উকিকে। তুবম উপ্যুি মলাে সকে বনকয় এই 
মহাকটকল চকল একসা। 
  
–আমরা এিার ওকে বনিয়ই প্াকিা। বভনজ িলল। 
  
বদকয়বত্রচ তার মসৌবেন মাবসলবডকস চক়ে োইভারকে িলল, েক়ের মকতা বলন্ডাউ-এর বদকে 
চকলা। 
  
*** 
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বলন্ডাউ-এর হাউপ্টিযানহকফর মহাকটল। মাকটলল এেটা মফান িুকথর িাইকর োবনেক্ষণ 
থামল। এেটা বসগাকরট িরাকলা। 
  
ব্রাউন ইবতমকিযই অদৃশয হকয় মগকে। মাকটলল অকপ্ক্ষা েরকত লাগল যবদ জামলানটাকে 
আিার মদেকত প্ায়। বেন্তু না ব্রাউনকে আর মদো মগল না। 
  
মাকটলল দ্রুত িাইকর এবগকয় একলা। ব্রাউনকে এিার মদো মগল। মাকটলল দ্রুত এেটা 
গাব়েকত উকি িলকলা মপ্াস্ট অবফস। তা়োতাব়ে…। 
  
মপ্াস্ট অবপ্কস মপ্ৌঁকেই মফাকনর োউন্টাকর বগকয় টুইডকে মফান েরল। 
  
 টুইডকে প্াওয়াও মগল। এরপ্কর মাকটলল মোড নাম্বাকর োজ একগাকত লাগল। 
িােযগুকলা এইরেমঃ 
  
ওয়ানলারকে মব্রকজকি মদো মগকে–অযাবলবয়স মষ্টার-এর সমাবি-১৯৩০-১৯৫৩..ফরাসী 
অবিোকরর সময়..িুিিার সোল…সুকিশী রমণী…ওয়ানলার ওর সকে মযাগাকযাগ 
েকরবেল…সমস্ত জায়গাকতই মডলটা সবক্রয়…মব্রকজকির এেটা গাব়েকত দুজন মলাে…। 
  
টুইড বজকগযস েরকলা, ওরা বে মতামায় মদকেকে? আিার েথা আরম্ভ হকলা : 
  
আমরা মদকেবে…এেন বলন্ডাউ-এর মহাকটল বিবরিার..ব্রাউন মপ্ভকমন্ট আবটলস্ট। মডলটার 
মলাে…মস্টালার…স্টাটলগাটল-এর মফান নাম্বার..ক্লারা…। 
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হিাৎ টুইড ওকে থামকত িকল মফান নাবমকয় রােকলা। মরেবডলং মমবশনটা িন্ধ েকর 
বদকয়কে। মযােকনইল। মমকয়টা েুি চটপ্কট। জীিকন েেনও টযাবক্স মনয়বন। 
  
টুইড ওকে িলল, মশান মযােকনইল মাকটলল ভীষণ বিপ্কদ প্ক়েকে। মস্টালারকে মফাকন 
তা়োতাব়ে ডাে। ভীষণ জরুরী। 
  
অোরকণ তেন মমকঘর আওয়াজ প্াওয়া যাকে। 
  
*** 
  
িৃহস্পবতিার, আিাকশ মমঃ 
  
 মাকটলল আর মক্লয়াকরর মকিয সংকেকতর িযাপ্ারটা বিেিাে রকয়কে। ওরা দুজকন ডাইবনং 
রুকম এমনভাকি েুেকি মযন মেউ োউকে মচকননা। 
  
মক্লয়ার জাকন মেউ েুেকল বসগাকরট িবরকয় সংকেত বদকত হকি। এেজন িযবিত্বসম্পে 
মলাে হকল েুেকলা। 
  
বদকয়বত্রচ হকল েুকে িসকলা মাকটলকলর একেিাকর বিপ্রীত বদকের জানলাটার োকে। 
েুকেই মগাুঁকফ হাত িুকলাকত িুকলাকত প্রবতটা মটবিকলর প্রকতযেকে মদেকত লাগকলা। ও 
আসার প্রই হকলর প্বরকিশটা প্াকল্ট মগল। সুসবজ্জতা মবহলারা বমবলওবনয়ার িযবিটার 
বদকে িারিার তাোকে। মাকটলল ভািকত লাগল টাোর গ্লামারই সিচাইকত মিবশ। 
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বমবনট দুকয়ে িাকদ মক্লয়ার মটবিল মেক়ে বরকসপ্শান হকল মগল। মাকটলল লাউকি এেটা 
আমলকচয়াকর িকস মযাগাবজন মদেকত লাগল। এেন শুিুই প্রতীক্ষা। 
  
আর এে নতুন অবতবথ েুবল সকে বনকয় বলফকটর বদকে এবগকয় মগল। মক্লয়ার োউন্টাকর 
মেম্পটন-এর মেন েটায় বজকজ্ঞস েরার ভান েকর মজকন বনল, ঐ ময মমকয়টা এল, 
মকন হয় মচনা। ওবে থােকি…? 
  
–সম্ভিতঃ এটাই ওর প্রথম আসা…। 
  
 মক্লয়ার হযান্ডিযাগ মথকে এেটা োগকজর টুেকরা মির েকর মাকটলকলর প্াশ বদকয় যািার 
সময় ওটা মফকল বদল। হযান্ডিযাকগ বপ্স্তলটা বনরাপ্কদই আকে। মাকটলল োগজটা েুব়েকয় 
বনল। সেকলর দৃবষ্ট এব়েকয় ওরা োবনেক্ষণ বফসবফস্ েকর েথা িকল বনকলা। 
  
মক্লয়ার িলল, ওই ময মমকয়টা একলা ওর নাম ক্লারা। স্টাটলগাটল মথকে আসকে। 
  
–হযায়নারা একে একে জক়ো হকে। ডাইবনং রুকমর মলােটা েুেযাত বদকয়বে। তাইকতা? 
  
–হযাুঁ। ওর েবি আবম োগকজ মদকেবে। 
  
 এরপ্কর িযাকগর মভতকর বপ্স্তলটা এমনভাকি রােকলা যাকত তা়োতাব়ে মির েরা যায়। 
দুজন মলাে বরকসপ্শাকন একস দাুঁ়োকলা। মক্লয়ার বচনত, এেজন এরউইন বভনজ আর 
ওর সহোরীর গ্রস, সুটকেশ হাকত। 
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মক্লয়ার বপ্স্তলটা মির েকর মোকলর ওপ্র োগকজর নীকচ লুবেকয় রােকলা। মব্রকজি 
গযালাস-িাকসকত এই গ্রসই মডলটার গাব়েটা চালাবেল। 
  
এবদকে দুজকন লাউকির চারবদকে তাোকত লাগল। গ্রস এেিার মকন হল মাকটলকলর 
বদকে তাোকলা, বেন্তু বভনকজর মসবদকে দৃবষ্ট মনই। 
  
ওরা মরবজকিশান ফরম পূ্রণ েরবেল। মক্লয়ার মদওয়াকল এেটা েবি মদোর ভান েকর 
ওকদর সমস্ত েথািাতলা শুনকত লাগকলা। 
  
বিে মসই সমকয় বদকয়বত্রচ েবরডকরর বদকে একগাবেল। মুকে ি়ে বসগাকরট লাউকির 
ওপ্র বদকয় যািার সময় ও মাকটলকলর একেিাকর সামনাসামবন একস মপ্ৌঁোকলা। 
  
*** 
  
মরইনহাডল বদকয়বত্রচ মতামার মোন োকজ লাগকত প্াকর। তুবমই…? 
  
মাকটলল হিাৎ মদেল বিরাট হাত েরমদলকনর ভবেকত ওরই বদকে এবগকয় একসকে। মাকটলল 
উকপ্ক্ষা েকর বসগাকরট িরাকলা। 
  
বদকয়বত্রচ গাকয় মােকলা না। ওর হাকতর োকে ওকয়টার এে গ্লাস প্ানীয় মরকে মগল। 
  
–তুবম ইংকরজ? 
  
–হযাুঁ, আবম ইংকরজ। 
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 –আো! আমাকদর সুন্দর িযাকভবরয়াকত েুবট োটাকনা হকে বনিয়ই? 
  
মাকটলল এিার মসই বিেযাত বশল্পপ্বতর বদকে মসাজাসুবজ তাবেকয় োবনেটা অগিকযলর 
ভবেকত িকল উিকলা, তুবম মতা এেজন নাজী। এই নাজীকদর পৃ্বথিীর িুে মথকে সবরকয় 
মদওয়া প্রকয়াজন। 
  
যবদ না পৃ্বথিীটার উত্তরাবিোর প্াই। সামকনর মস্টট ইকলেশাকন বনবিত ময টফলার 
বজতকেনা। জামলানীর মকতা ি়ে রাকি েবমউবনস্টপ্রভাি মেমন লাগকি? প্বিকমর মূল 
োজ হকলা ওকদর একেিাকর মশষ েকর মদওয়া…মসাবভকয়ট বিপ্কক্ষ। 
  
–আবম েবমউবনস্ট আর নাজীকদর প্াথলেয মদেকত প্াইনা। ওরা দুজকনই সমান। এে 
নায়েতকন্ত্র বিশ্বাসী। দুজকনরই গুপ্ত পু্বলশ িাবহনী মে. মজ. বি নয়কতা মগষ্টকপ্া। এরা 
অপ্বরিতলনীয়। একদর বসকস্টমটাই তাই। আবম চযাকন্সলার লযাংকগর প্াটকেই িরং প্েন্দ 
েবর। আর এেন যবদ বেেু না মকন েকরা…। 
  
–নাও এেটা বসগার। এগুকলা হাভানার। 
  
–বেউিার? মাকটলল উকি দাুঁ়োকলােবিন মুেভেীকত জামলানটার বদকে তাোকলা,িকল উিল, 
িনযিাদ। বেন্তু আবম শুিু বসগাকরটই োই। যাই মহাে আলাপ্ হকয় ভাল লাগল। 
শুভরাবত্র। 
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িকল ও এবগকয় মগল। বদকয়বত্রচ অসন্তুবষ্টর দৃবষ্টকত এেভাকি তাবেকয় রইল ওর যাওয়ার 
বদকে। 
  
মাকটলল বলফকটর সামকন মপ্ৌঁেকতই বরকসপ্শবনকস্টর সকে ময মমকয়টা েথা িলবেল মস 
মদৌক়ে বগকয় হিাৎই বলফকট উকি অদৃশয হকয় মগল, বদকয়বত্রকচর মচাকের সামকন। 
  
*** 
  
 চারতলাটা একেিাকর োুঁ োুঁ েরকে। বলফট মথকে মাকটলল আর মক্লয়ার মিকরাকলা। মাকটলল 
মক্লয়ারকে বনকজর ঘকর েুবেকয় বনকয় মগল। িাথরুমটা ভালভাকি মদকে বনল। প্দলাগুকলা 
সমস্ত জানলায় মটকন বদল। 
  
আকিা অন্ধোরময় আকলার প্বরকিকশ মক্লয়ার িলকত শুরু েরল 
  
–আবম, ঐ দুজন যেন মরবজকিশন ফরম পূ্রণ েরবেল তেন ওকদর বচকনবেলাম 
এেজন বভন আর এেজন ওর সহোরী মব্রকজি…। 
  
–আবম জাবন…। ওরা মপ্শাদার েুনী। আমার আশার মচকয়ও দ্রুত োজ হকে। বদকয়বত্রচ 
মদেকত একসকে মসন্ট গযাকলন, মব্রকজি আর জুবরকের মত এোকনও ওর সােকরদরা 
আমাকে সবরকয় বদকত িযথল হয় বেনা। োজটা সারকি বভনজ আর গ্রস। ক্লারা মপ্েকন 
আকে। 
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মক্লয়ার িলল, ঐ মবহলাকে ভাল েকর নজর রাো প্রকয়াজন..। আো বদকয়বত্রচ বে আজ 
রাকত বেেু েরকত প্াকর? 
  
না। োরণ ও বনকজও এই মহাকটকল আকে। এরেম েুুঁবে ও মনকিনা। আজ রাকত আমরা 
বরভালিার হাকত প্ালা েকর ঘুমকিা। 
  
এেটু মথকম মাকটলল অিার িলল, প্রথকম আগামীোল বলন্ডাউকে জলপু্বলকশর সাকজলন্ট 
ডরনারকে সি িলকিা। এই মলােটাই ওয়ানলাকরর মদহটা একনবেল। বিতীয়তঃ মডলটার 
এোকন এেটা ফাুঁদ আকে। 
  
মক্লয়ার গম্ভীর মুকে িকল উিকলা, আমার মযন মেমন নাভলাস লাগকে। দুকটা েুনী,এেটা 
ভয়ঙ্কর মমকয় আর স্বয়ং বদকয়বত্রচ। আমার মকন হকে তুবম যা ভািকে তা মথকেও দ্রুত 
গবতকত সিবেেু একগাকে। 
  
অস্পষ্ট–আকলায় মক্লয়াকরর মুেটা োপ্সা মদোবেল। 
  
*** 
  
িৃহস্পবতিার, আিাকশ মম : 
  
বিে রাত এগাকরাট নাগাদ মিাো মগল মক্লয়াকরর েথাই বিে। বদকয়বত্রচ িলা যায় আন্ডার 
এবস্টকমট েকরবেল। 
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ঘরটা একেিাকর অন্ধোর। মাকটলল বপ্স্তল হাকত িকস। বেেু এেটা আওয়াজ মভকস 
আসকত লাগকলা। 
  
জানলার প্দলা সবরকয় বনকচ তাোকলা। মদেল এেটা মাবসলবডস দাুঁব়েকয় আকে। গাব়ের 
সামকন এেটা মসাফার। হিাৎ বদকয়বত্র মহাকটল মথকে মিবরকয় গাব়েকত মচকপ্ িসকত 
গাব়েটা অদৃশয হকয় মগল। িন্দকরর বদে মথকে এেটা মগাোনীর মত শব্দ মশানা যাবেল। 
  
মাকটলল সুটকেশটার োকে একগাকলা। এেটা হালো মরনকোট গাকয় চাবপ্কয় বনল। 
মক্লয়ারকে ডােকতই ি়েমব়েকয় উকি িলল, মেন বেেু ঘকটকে? 
  
মাকটলল িকল উিল, বদকয়বত্রচ আমাকদর সকে চালাবে েরবেল। এমন এেটা ভাি 
মদোবেল মযন আজ রাকত এোকন থােকি বেন্তু এইমাত্র গাব়েকত মিবরকয় মগল। বেেু 
এেটা ঘটকত যাকে। 
  
–আমরা বে েরকিা? মক্লয়ার বজকজ্ঞস েরল। 
  
আমাকদর এেমাত্র েরণীয় হকলা ওরা মযন মমাকটই জানকত না প্াকর আমরা মোথায়? 
  
–এেটু মথকম মাকটলল িলল, যাও এিার শুকত যাও। মেউ মযন মদেকত না প্ায়। 
  
মক্লয়ার িলল, তুবম বে েরকি? 
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মাকটলল িলল, আবম এেন স্থানীয় পু্বলশ সাকজলন্ট ডরনাকরর সকে মদো েরি। বলন্ডাউকত 
এেমাত্র এই মলােটাকেই বিশ্বাস েরা চকল। চাবরবদকে ঘন েুয়াশা নামকে। মক্লয়ার 
শুকত মগল। মাকটলল দরজা েুলকলা। 
  
*** 
  
রাকতর অন্ধোকর মাকটলল মিবরকয় এল। প্াতলা মোট মভদ েকর মাকটলকলর িাণ্ডা লাগকে। 
ও লুভউ ইগস্টাকসর বদকে একগাকত লাগকলা। এবদে বদকয় মসাজা মগকলই পু্বলশ মহড 
মোয়াটলার। 
  
মোন বেেুই মদো যাবেল না বেন্তু এেটা শব্দ িারিার মভকস আসবেল। মসাজা একগাকত 
থােল। 
  
রািার মসাকলর জকনয প্াথকরর ওপ্র বদকয় হাুঁটা সকেও মোন আওয়াজ হকেনা। 
বরভালিারটা যথাস্থাকন আকে। সারা রাস্তা জুক়ে এে থমথকম ভাি। 
  
বেেু এেটা শব্দ শুকন ওর মকন হল মেউ মযন ওর মপ্েকন আকে। 
  
হাউপ্টিযানহকফ চরটা বেল, বেন্তু ও ওকদর বেেু েথা শুনকত প্ায়বন। হিাৎ ওর মযন 
মকন হল মাকটলল মিবরকয় যাকে।  
  
মাকটলল এিার দাুঁব়েকয় মগল, শব্দটাও মথকম মগল। মাকটলল সমসযায় প়্েকলা। বনিয়ই 
ওকে মেউ অনুসরণ েরকে। হিাৎ মাকটলল চলকত আরম্ভ েরকলা। ওর মযন মকন হকলা 
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েুয়াশার মকিয আকরা বেেু মলাে ওকে অনুসরণ েরকে। মডলটা সমস্ত বেেুই বনেুুঁতভাকি 
েকর থাকে। জুবরকের িযাপ্ারটা ও মভাকলবন। রাস্তায় এেটা মলো মচাকে প়্েল 
ক্রমডান্সযাকস। 
  
মাকটলল দ্রুত দরজার বদকে একগাকত লাগকলা। মাকটলকলর গুবল মলােটার মাথায় সকজাকর 
মলকগকে। মনােটা প্ক়ে মগল। 
  
মাকটলল এিার মদৌক়ে গবলটা বদকয় েুকে, ডানবদকে িাুঁেকলা। রাস্তার সামানয আকলায় 
মলোটা মচাকে প়্েকত দরজার সামকন বগকয় দরজাটা দ্রুত েুলকতই এেটা পু্বলশ প্রহরী 
ওর বদকে েুুঁচকে তাোকলা। 
  
োউন্টাকর বগকয় ও এেটা োডল সামকনর বদকে িাব়েকয় বদকলা। বপ্স্তলটা মভতকর েুবেকয় 
রােকলা। 
  
োউন্টাকরর মলােটাকে িলল, সাকজলন্ট ডরনার তা়োতাব়ে। িাব়েকত থােকল বিোনা 
মথকে তুকল আকনা। আমার বচহ্নটা মদোও বগকয়। ক্রযামযাগকসকত দুকটা মলাে প্ািাও। 
ওোকন মৃতকদহটা আসার আকগই…। 
  
*** 
  
উনবত্রকশ মম,শুক্রিার : 
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বিবরিার হকফ রুদ্ধিার শলা-প্রামশল েরকলা বতনজকন–মেইথ মাকটলল, সাকজলন্ট ডরনার 
আর এবরে মস্টালার। 
  
এবদকে টুইউ তার ফ্লাকট মসন্ট গযাকলন মথকে মাকটলকলর প্ািাকনা বরকপ্াকটলর মটপ্ প্রীক্ষা 
েরবেল। মমাট প্াুঁচিার শুনল ওর মরেডলটা। 
  
মক্লয়াকরর বরকপ্াটল অনুযায়ী ওয়ানলাকরর অপ্াকরশন মক্রাকোডাইকলর বতনকট বদে আকে। 
  
মসবদকন আরও এেটা িযাপ্ার ঘটবেল। হাওয়াকডলর প্যাবরকস বিমাকন েকর যািার েথা। 
ওোকন চারজন বসবেউবরবট চীকফর সকে গুরুত্বপূ্ণল বমবটং। োরণ এেজন বভ, আই বপ্ 
প্যাবরস মথকে সাবমট একস বভকয়নার বদকে যাকি। আর প্াুঁচবদন িাবে। 
  
এবদকে মাবেলন মপ্রবসকডন্ট অযাটলাবন্টকের ওপ্র বদকয় মসাজা ওরাল এয়ারকপ্াকটল 
মপ্ৌঁেকি। তারপ্র মসোকন মথকে দ্রুত গবতকত গন্তিযস্থকল মপ্ৌঁকে অনযানযকদর সকে 
সাক্ষাৎ েরকি। 
  
রািপ্রিাকনর জকনয আকমবরোন বসকক্রট সাবভকসলর বনরাপ্ত্তা বিভাকগর প্রিান বটম 
ও’বমকয়রার ওপ্কর সমস্ত বেেু দাবয়ত্ব নযাস্ত েরা হকয়কে। একে টুইড মাত্র এেিারই 
মদকেকে। সাক্ষাৎোর সম্প্রবতই ঘকটবেল। চারনম্বর বভ. আই. বপ্ হকে প্বিম জামলানীর 
চযাকন্সলার োটল লযাংগার। এর প্করর বদন সোকলই থােিার েথা। 
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ক্লারা মিে হাকত এেটা িাইকনােুলার বনকয় সীকট িকসবেল। ও বেন্তু একেিাকরই 
মভাকলবন ময, মাকটলল ওর উপ্বস্থবতর েথা সাকজলন্ট ডরনার আর মস্টালারকে আকগর 
রাকতই জাবনকয়কে। 
  
মাকটলল মফান েরকতই ডরনার িকল উকিবেল, আমার মলাে আকগই জাবনকয়কে ক্লারা মিে 
মহাকটকল উকিকে। 
  
হু। মাকটলল িকলবেল। 
  
এিাকর মস্টালার িকলবেল, মেন? 
  
োরণটা হকে মডলটা িযাপ্ারটা িুেকত প্াকরবন ময আবম জাবন ময ক্লারা ওকদর মচকন। 
ক্লারা এোকন আসার প্কর বদকয়বত্রচ িা বভনজ বেংিা রন্ড গ্রস োকরার সকেই ওর 
মযাগাকযাগ হয়বন। সুতরাং গুপ্তচর বহকসকি ঐ সিচাইকত উপ্যুি। সোলকিলা আবম 
ওকে…। 
  
মসই মকতাই োজ একগাকে। এেন মাকটলল ক্লারাকে িযিহার েরকত চাইকে। মক্লয়ার 
বনকদলশমত িাইকনােুলার বদকয় চাবরবদে মদেবেল। ক্লারাও তাই। এিার দুজকনরই 
িাইকনােুলার সরাসবর মাকটলকলর বদকে একগাকত লাগকলা। 
  
মক্লয়ার আপ্ন মকনই িকল উিকলা, বপ্রয়তম তুবম েুি তা়োতাব়ে একগাকো। 
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মক্লয়ার এেসময় ওর জায়গা মেক়ে িন্দকরর সামকনর জায়গাটায় বগকয় দাুঁ়োকলা। 
চাবরবদকে সূকযলর আকলা েলমল েরকে। ও মিকের সীকটর একেিাকর োোোবে চকল 
একলা। ক্লারা তেন, উকি বিবরিার হকফর প্রকিকশর মুেটায় এবগকয় মগকে। মাকটলল তেন 
ওকয়টাকরর সকে েথা িলবেল। এবদকে মিে রাস্তায় মপ্ৌঁকে এেটা গাকের নীকচ 
দাুঁব়েকয়কে। তারপ্করই অদৃশয হকয় মগল। 
  
হাউপ্টিযানহফ। দ্রুত এবগকয় সামকনর এেটা দরজা েুকলই মক্লয়ার িাুঁ বদকে তাোকলা। 
মিে তেন মটবলকফান িুকথ মফান েরকত িযস্ত। মক্লয়ার এেটা িইকয়র স্টকল িই উকল্ট 
মদেকত লাগল। 
  
*** 
  
ক্লারা তেন মভতকর স্থানীয় এেটা নম্বকরই ডায়াল েকরকে। িারিার ও মস্টশকনর 
সামকনর বদেটায় তাোকে। ওোকন মেউ মনই। 
  
মফাকনর ও প্রান্ত মথকে মভকস একলা, মহকগন েথা িলবে…। 
  
–ওয়ানিার, আবম ক্লারা। 
  
–আমরা প্রস্তুত। 
  
 –মাল লে বিেিাে েকর বনকয়কে। এিাকর যাওয়ার প্ালা। 
  
 সংকযাগ বেে েকর মস্টশন মথকে মিবরকয় একলা। িীকর িীকর মহাকটকলর বদকে একগাল। 
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সামকন মপ্ভকমকন্ট বশল্পীটার োকে এেিার থামকলা, ভািোনা এমন মযন ওর আুঁো েবি 
মদেকে। বেন্তু ও বফসবফস্ েকর িকল মগল যা হকলা, পু্বলকশর ওপ্র নজর রাকো। লে 
বনকয় আসকে। 
  
বসগাকরট িবরকয় ক্লারা লাউকির বদকে এবগকয় মগল। মকন মকন ভািকলা। এিার বিতীয় 
ইংকরজটারও মশষ হিার প্ালা। 
  
লুডউইগিাকসকত িন্দকরর বদকে সাকজলন্ট ডরনার অতযন্ত অনযমনে হকয় হাুঁটবেল। 
  
আচমোই এেজন মবহলার সকে ওর িাক্কা লাগকলা। লাগকতই দুহাকত ও মবহলাবটর োুঁি 
দুকটা িকর মচুঁবচকয় িলকলা, বেেু মকন মোরনা। মদাষ আমারই, মদেকত প্াইবন। মবহলাবট 
ততক্ষকণ বস্থর হকয় দাুঁব়েকয় প্ক়েকে। ও আর মেউ নয় স্বয়ং মক্লয়ার হফার। ডরনাকরর 
প্রকন বসবভবলয়ান মেস। 
  
এরপ্কর োকনর োকে বফসবফস্ েকর উিকলা, সমস্ত বেেু বিেিাে আকে। এেন মথকে 
প্কনর বমবনকটর মকিয িীপ্টাকে একেিাকর িন্ধ েকর মদওয়া হকি। 
  
এরপ্করই ডরনার মক্লয়ারকে প্াশ োবটকয় চকল মগল এিং মক্লয়ারওুঁ িন্দকরর রাস্তায় 
যািার জকনয মসাজা রাস্তা িরকলা। মাবটলন তেন লে বনকয় িযস্ত। িাুঁকির সামকন ো়ো 
বসুঁব়ে মিকয় ও নামবেল লকের মভতকর। 
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মক্লয়ার এেিার ডানবদকে তাোকতই মদেকত মপ্ল মসই বশল্পীব্রাউন মপ্েকন হাত বদকয় 
দাুঁব়েকয় আকে। মক্লয়ার তেন মাথায় এেটা লাল রুমাল জব়েকয়কে। 
  
মাকটলল লাল রুমাকলর সংকেত মপ্কয়ই িুেকলা সিবেেু বিেিাে জায়গাকতই আকে। 
এেিার মদেকলা সাকজলন্ট ডরনার ময বদকে এেটা বিরাট লে রকয়কে বিে মসই বদকে 
এবগকয় চকলকে। এেটা বসগাকরট িবরকয় ও মক্লয়ারকে লক্ষয েরকত লাগল। ও তেন 
মোলাকমলা মগাকের স্নাকনর জায়গাটার বদকে একগাবেল। মলকের োকে এেটা প্াুঁবচকলর 
আ়োকল স্নাকনর জায়গা। 
  
পু্কলর োকে মপ্ৌঁকে ও এেটা ঘকর েুেকলা। বটবেট আকগই োটা বেল। মসোকন সি 
বেেু েুকল ওয়াটারপ্রুফ িযাকগ বপ্স্তলটাও রােকলা। তারপ্র িযাগটাকে েবির সকে এেটা 
চাম়োর ফাবল বদকয় আটোল। 
  
এরপ্কর ঘকরর মকিয ওর আর এেটা িযাগ ফাুঁো অিস্থাকতই প্ক়ে রইল। দরজাটা িন্ধ 
েরকলা। ঘব়েটা মদকে বনল। তারপ্র িাইকর একস িীকর িীকর সকরািকরর বদকে এবগকয় 
মগল। এিার োুঁবপ্কয় প়্োর প্ালা। 
  
এবদকে মাকটলল দব়ে মিকয় লকের মভতরোর হুইল ঘকরর মকিয েুেকে। ঘব়েটা এেিার 
মদেল। ও আকগই ডরনার আর. মক্লয়াকরর সকে ঘব়েটা বমবলকয় বনয়কে। আর দুবমবনট 
িাবে ও এেটা বসগাকরট িরাকলা। 
  
মোনিাি মলকের েুয়াশায় অবস্টন উপ্েুল মমাকটই মদো যাবেল না। বেন্তু এবদকে 
মাকটলল, ডরনার আর মস্টালাকরর সকে প্বরেল্পনা েকর বনকয়কে। 
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এই মুহূকতলই স্টযান্ড মপ্াবলবজর অবফস মথকে বি. এন. বভর, প্রিান িযবিবট অপ্াকরশন 
বনয়ন্ত্রণ েকর যাকে। 
  
মাকটলল িন্দকরর পূ্িলবদকে তাোয়বন। দুকটা লে োবে বদকয় মনাের েরা। ঐ জলপু্বলকশর 
লে দুকটার মনতৃকত্ব আকে সাকজলন্ট ডরনার, মডকের নীকচ মপ্াে িদকল ও দাুঁব়েকয় আকে। 
মাকটলল আিার ঘব়েটা মদেল। এেটা বনঃশ্বাস মফকল একগাকত লাগকলা। 
  
এবদকে স্টযান্ডকপ্াবলবজর অবফকসর মকিয এবরে মস্টালার জানলা বদকয় রাস্তার বদকে 
তাবেকয়বেল। টুযবরস্টরা সি মটবিকল িকস োকে। ওর ভারী মটবিলটার মপ্েকন এেটা 
োনবেভার। অপ্াকরটরও আকে। চাবি বেন্তু মস্টালাকরর বনয়ন্ত্রকণ। 
  
োনবেভারটা িযিহার েরকল রাস্তা, ব্রীকজর ওপ্কর পু্বলকশর গাব়েগুকলা, মরলওকয় 
এমিযােকমকন্টর োকে মূল রাস্তার গাব়েগুকলার েিকরর িযাপ্াকর সুবিিা হয়। এেন এটার 
মযাগাকযাগ সরাসবর এেটা পু্বলশ লকের সকে, মযোন মথকে ডরনার বরকপ্াটল েরল ময, 
মাকটলল এবগকয় চকলকে। 
  
উপ্েূল জায়গাটা িরাির েুয়াশায় োো। প্াুঁচজন উইন্ড সারফার তীর িকর একগাবেল। 
ওরা বলন্ডাউ আর মব্রকজকির বিে মাোমাবে জায়গায়। ওকদর মনতা ওয়ানলার মহকগন 
ওকদর বদকেই আসবেল। ও ক্লারা মিকের এেটা মফাকনর জকনয অকপ্ক্ষা েরবেল। 
  
-ও বলন্ডাউ িন্দর ো়েকে। 
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ও মনৌকোয় একগাকত একগাকত িলল, িূসর রকের। মাকটলল এো। 
  
আর যারা মনৌকো চালাবেল তাকদর প্রকন সাুঁতাকরর মপ্াষাে, প্রকতযকের েজীকতই 
এেটা েকর মিল্ট আর তাকত েুবর আটোকনা। িাতাস শান্তভাকি িকয় চকলকে। 
  
ওকদর মপ্াষাকে এেটা েকর িযাজ আটোকনা আকে। বলন্ডাউ িন্দর মথকে আি মাইল 
দূকর। ওয়ানলার মহকগকনর মনতৃকত্ব ঘাতে দলটা এবগকয় চকলকে। 
  
ঈশ্বরকে িনযিাদ। এত েুয়াশার মকিযও মতামাকে মদেকত মপ্কয়বে তার জকনয…। 
  
মক্লয়ার ততক্ষকণ মাকটলকলর লকের ওপ্র িকস আকে। মাকটলল ওর চাম়োর থবলটা েুকল 
ওয়াটার প্রুফ িযাগটা প্াকশ রােকলা। 
  
লেটা এেন দাুঁব়েকয় আকে। মাকটলল িন্দর মথকে বিেিােই এটাকে মির েকর বনকয় 
একসকে। 
  
িাতাস িকয় চকলকে। আইনভে েকরবন মোনরেম। মক্লয়ার মিশ োবনেটা প্বরোন্ত হকয় 
বজকজ্ঞস েরকলা, ওরা বে আসকি? 
  
–মদো যাক্। 
  
মক্লয়ার িযাগ মথকে মপ্াষাে আর ন বমবলবমটার বপ্স্তলটা মির েরকলা। িকল উিকলা, এটা 
প়্েকল বে ভাল হকি…। 
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মাকটলল ওর বনকজর ৪৫ মোল্টটা এেিার মদকে বনকয় োুঁকির আিরণীর মকিয মরকে 
বদকলা। 
  
মক্লয়ার িকল উিকলা, মপ্াষােটা বসনকথবটে…। 
  
মাকটলল তেন অনয জগকত। ইবিন িন্ধ অিস্থায় লেটা িীকর িীকর হাওয়াকতই মভকস 
চকলকে। িূসর েুয়াশা আকস্ত আকস্ত মভকস চকলকে। 
  
মক্লয়ার বজকজ্ঞস েরল, মতামার বে মকন হয় ওরা আসকি? 
  
–এইটাই তীরভূবম মথকে সিকচকয় েম দূরকত্বর। বমবনট োকনকের মকিয তুবম মুকোশটা 
প্কর নাও, ওকদর মেউ যাকত মতামাকে না বচনকত প্াকর। 
  
আকর এটা? স্টাইল হাউকসর মোট চাটল মটবিকলর ওপ্কর যন্ত্রটা প্ক়ে বেল। মিশ িক়ো। 
আিার িলল, এটা রাডার নাবে? 
  
না। এটা এেটা মটপ্-মরেডল েরা বসগনযাল, যার দুকটা িযাপ্ার আকে। যেন আবম এেটা 
মিাতাম বটপ্কিা তেন ওটা মস্টালাকরর মহড-মোয়াটলাকর বসগনযাল মদকি, আর তেন ওরা 
িুেকি আমরা বিপ্কদ প্ক়েবে। আর বসগনযালটা যেন অনিরত হকি তেন ডরনার পু্বলশ 
লে মথকে িুেকি আমরা মোথায় আবে। 
  
–িাঃ, চমৎোর িযাপ্ার। 
  
–মেননা ওয়ানলার মারা মযকতই িুকেবে আমাকদর বিপ্ক্ষ িযবি অবতবরি িুবদ্ধমান…। 
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–মরইনহাডল বদকয়বত্রচ? 
  
না। ও আর এেজন আন্তজলাবতে সন্ত্রাসিাদী, নাম মযানকেড। 
  
 মাকটলল হুইল হাউকসর মভতর ইবিন স্টাটল মদিার অকপ্ক্ষায়। 
  
 মাকটলল এিার িলকলা, নাও মুকোশটা প্কর চুপ্চাপ্ িকসা। 
  
িকলই মাকটলল ইবিন স্টাটল েরকলা। প্বিকমর েুয়াশা সকর বগকয় জকলর রেটা নীল 
মদোবেল। বলন্ডাউ িন্দকরর পূ্িলবদকের প্াুঁবচকলর ওপ্র িযাকভবরয়ার বসংহটা অস্পষ্ট মদো 
যাকে। 
  
মক্লয়ার মুকোশটা বিে েকর বনকলা। প্যাকন্টর ওপ্করর বদকে বপ্স্তলটা বিে রাো আকে 
বেনা মদকে বনল। 
  
ওয়ানলাকরর মিলাকত ওরা মযমন একসবেল, বিে যবদ ওরা মতমনই আকস তাহকল আমার 
এেজনকে দরোর। 
  
মাকটলল লকের স্পীডটা অল্প িাব়েকয় বদকত লেটা িীকর িীকর বনজলন জায়গার মভতর 
বদকে একগাকত থােকলা। ওয়ানলার এোকনই একসবেল। 
  
মাকটলল এেটা িযাপ্াকর এেটু বচবন্তত হকয় প়্েল। পূ্িলবদকে লে আর অবিয়ান ঘাট 
িরাির এেটা িূসর েুয়াশা মযন সিটা মেকে আকে। অনয োকরার প্কক্ষ ওকে েুুঁকজ 
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প্াওয়া অসুবিিাজনে হকি। লকে ওপ্কর উিকল তকিই মদো প্াকি, মসটাও আর ওর 
প্কক্ষ সম্ভি নয়। 
  
অপ্র প্াুঁচজন উইন্ড সাফারকেও সংকেত েরকলা। ওরা প্রস্পর একে অকনযর 
োোোবে রকয়কে, যাকত মেউ োউকে না হারায়। 
  
এিাকর ওরা লক্ষযিস্তু মদো যাকে িুেকত মপ্কর এবগকয় মযকত লাগকলা। েুয়াশা তেন 
সকর মযকত আরম্ভ েকরকে। 
  
মহকগন সমস্ত িযাপ্ারটা বিে সময় মকতা েরকে। ওর এেটা মচাে প্দলায় আর এেবট 
মচাে মদওয়াকলর বদকে। এিাকর িাুঁ-হাকত মাস্তুলটা আর ডানহাকত মসই বিকশষ িরকনর 
েুবর মযটা ওয়ানলাকরর মপ্েকন মডলটা প্রতীে এুঁকে বদকয়বেল। 
  
এিার ও লেটা আসকত মদকেই অনযকদর আসকত সংকেত বদকলা। 
  
সমস্ত দলটা অিলচন্দ্রাোকর এমনভাি এবগকয় আসকত লাগকলা যাকত মাকটললকে মজার েকর 
আটোকত প্াকর। 
  
িযাপ্ারটা ঘটবেল অতযন্ত দ্রুতভাকি। মাকে েুয়াশায় হুইল হাউকসর মকিয মথকে আসা 
েবিটা । অস্পষ্ট হকয় বগকয়বেল। েজন উইন্ড সাফলার-এর মকিয বতনজন এমনভাকি 
একগাবেল যাকত মাকটললকে মযন মতন প্রোকরণ আটোকনা যায়। 
  
ির বিে এইোকন এেন। মাকটলল মক্লয়ারকে িলকত িলকত মিাতামটা বটপ্ল। 
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–আবম ওকদর মদেকত মপ্কয়বে। িকলই মক্লয়ার বপ্স্তল মির েকর সামকনর বদকে উুঁবচকয় 
িরকলা। 
  
-ওরা আক্রান্ত। 
  
 রাডাকরর প্দলায় মিতার সংকেতটা ফুকট উকিকে। সাকজলন্ট ডরনার পু্বলশ লকের 
মভতকর। 
  
 সংকেত প্াওয়ামাত্র ও ইবিনটা স্টাটল েরকতই বিেট শব্দ েকর লেটা একগাকত 
থােকলা। 
  
এই সময় মোন মলে স্টীমার মভতর মোকেনা, ডরনার এেথা জানা সকেও বনয়ম 
মমকনই ও সাইকরন িাজাকত িাজাকত একগাকত লাগকলা। 
  
িাইকরর বদেটায় একস গজলন থামাল।ওর লেনিই বডবগ্র মোণ িরাির মভকস মযকত 
লাগকলা। তারপ্র দুকটা প্রাচীকরর মাোমাবে একস ইবিনটা আিার স্টাটল েরকলা। 
সাইকরনও এেটানা মিকজ মযকত লাগল। প্দলায় তেন মিতার সংকেত হকে। 
  
ওোকন বিে সমকয় মপ্ৌঁেকত হকিই–ডরনাকরর ঈশ্বকরর োকে এেন এই প্রাথলনা। 
  
*** 
  
ক্লারা মিে বিে েকরবেল ময ব্রাউকনর সকে মোন উকত্তজনায় যাকি না। মটবলকফানটা 
েরার প্র সামকনর বদকের সীকট িকস স্বে মমজাকজ টুবরকির মকতা চারবদে মদেবেল। 
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হিাৎ পু্বলশ লেটা আসকতই ও দ্রুত রাস্তা প্ার হকয় হাউস্টিযানহকফর বদকে একগাকত 
লাগকলা। 
  
তারপ্র ময জায়গায় থামকলা মসোকন সাবর সাবর মটবলকফান িুথ, বেন্তু সিগুকলাকতই 
বস্টোর  লাগাকনা মটবলকফান োরাপ্ িকল। 
  
বিে মসই সমকয় এেটা পু্বলশকে ওর বদকে এবগকয় আসকত মদকে ও েুি ভয় মপ্ল। 
  
পু্বলশটা বজকজ্ঞস েরল, তুবম বে মফান েরকত চাও? 
  
–সি েটাই মতা োরাপ্। ক্লারা এেটু মজাকর িকল উিল। 
  
–হযাুঁ। মসইরেমই মতা মদেবে। পু্বলশটা নরম স্বকর িলল, সিগুকলাই োরাপ্। 
  
িনযিাদ। 
  
 হাউপ্টিযানহফ মথকে মিবরকয় ক্লারা দ্রুত বিবরিার-এর বদকে একগাকত থােকলা। ঘকর 
মপ্ৌঁকে মফাকন এেটা নম্বর ডায়াল েরল। অপ্রপ্রাকন্ত এেটা মমকয়র েণ্ঠস্বর মভকস এল। 
  
–আবম দুঃবেত। মফানগুকলা সি হিাৎই সামবয়ে োরাপ্ হকয় মগকে। তুবম চটপ্ট আমায় 
নম্বরটা দাও। আবম যত তা়োতাব়ে সম্ভি…। 
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িযাপ্ারটা জরুরীনয়। উকত্তজনাকে প্রাণপ্কণ দমন েকর ক্লারা বরবসভারটা মরকে বদকয় 
এেটা বসগাকরট িরাকলা। বে িযাপ্ার ঘটকে। মে জাকন। বদকয়বত্রকচর োকে না আিার 
িমে মেকত হয়। 
  
. 
  
-মমনলযাকন্ডর-এর সি লাইন মেকট দাও…। 
  
মাকটলকলর এই সংকেত প্াওয়া মাত্রই এবরে মস্টালার সমস্ত পু্বলশ মস্টশকন বনকদলশ 
প্াবিকয় বদকলা। বলন্ডা িীকপ্ মটবলকফাকন মযাগাকযাকগর আর মোন িযিস্থাই রইলনা। 
িাইকরর পৃ্বথিী। মথকে বিবেে হকয় মগল বলন্ডাউ। 
  
বনকদলশ প্াওয়ামাত্রই বিতীয় পু্বলশটা ঘর মথকে মিবরকয় মরবডও েকন্ট্রাল অবফকস মগল। 
মপ্কোলোর গুকলাকতও সংকেত প্াবিকয় মদওয়া হল। মূল ভূেকণ্ড যািার মসতুটা আটকে 
মদওয়া হকলা। মূল ভূ-েকণ্ডর মরলওকয় এমিযাংেকমকন্টর একেিাকর মশষ প্রাকন্ত আরও 
এেটা মপ্কোলোর মদো মগল। সমস্ত রাস্তা িন্ধ েকর মদওয়া হকলা। 
  
বলন্ডাউ-এর বসগনযাল িক্স বনয়ন্ত্রণ, মরল োবফকে ত্রুবট মিকরাকনার ফকল সমস্ত মেন িন্ধ 
হকয় মগল। এেন বে ঘটকে মে জাকন? 
  
*** 
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ওয়ানলার মহকগকনর বনকজর ওপ্র প্রচুর আস্থা। উইন্ড সাফলার-এর টীমটা ওর মনতৃকত্ব 
আকে। লেটাকে সিাই মগাল হকয় বঘকর িরকি। সমস্ত িযাপ্ারটাকতই, চমে। 
  
মসানালী চুকলর বদতযটা বস্থর লেটার বদকে প্রথম মপ্ৌঁেকলা। ঐ জায়গাটাকতই োবল প্া-
টা রােকলা। ডান হাকত োুঁবপ্কয় প়্োর জকনয ি়ে মব্লকডর েুবর। 
  
প্রথকমই যা মদকে ও অিাে হকলা। এেটা মুকোশ মমকয় দাুঁব়েকয় আকে। 
  
মাকটলল োবনে প্কর মিবরকয় একলা। হুইল হাউকসর মকিয মনৌকোর হুেটা এমনভাকি 
আটোকনা ময মহকগকনর মাথাটা এেপ্াকশ প্রচণ্ডভাকি িাক্কা মেল। িাক্কা মেকয়ই মাকটলকলর 
লকের মকিয বেটকে একস প়্েল। আর মাকটলল ওর িনু্দকের েুুঁকদা সরাসবর ওর মাথায় 
আঘাত েরকতই সকে সকে মহকগন মচতনা হারাকলা। এিাকর বিতীয় মলােটা েুবর হাকত 
এবগকয় একলা। মক্লয়ার মলােটার িুকে বতনিার গুবল চালাকলা। রকি মভকস মগল 
চাবরবদে। মাকটলল চারবদেটা এেিার ভাল েকর মদকে বনল। চারজন প্াবলকয়কে। 
বতনজন তেনও বঘকর আকে। আর এবগকয় আসার জকনয উকদযাগ বনকে। ও মক্লয়ারকে 
সতেল েকর বদকয় হুইল হাউকস েুকে লেটাকে পূ্ণল মিকগ চাবলকয় বদল। 
  
বতনজন তেনও ওর জায়গা জুক়ে দাুঁব়েকয়। লে দ্রুতকিকগ একগাকত একগাকত হিাৎ 
মথকম মগল তারপ্র এত মজাকর একগাকলা ময িা়োকনা অংশটাকত রীবতমত আঘাত সহয 
েরা ো়ো উপ্ায় বেলনা। িাক্কার আঘাকত এেজন বেটকে প্ক়ে মযকত মযকত আতলনাদ 
েকর উিল। মকন হল মনােটার পু্করা শরীরটাই মভকে মগকে। আর দুজন মলাে জকল 
ভাসকত লাগকলা। সমস্ত জল রকি লাল। ওকদর মাস্তুলগুকলা মভকে চুরমার। 
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–আমাকদর মপ্েকন আর এেজন…। মক্লয়ার িকল উিল। 
  
 মাকটলকলর লেটা এিার মপ্েন বদকে একগাকত লাগকলা বিে মলােটাকে লক্ষয েকর। 
প্রচণ্ড আঘাকত মলােটা বেটকে প্রকপ্লাকরর ওপ্র বদকয় মিবরকয় মগল। 
  
মাকটলল িকল উিকলা, মক্লয়ার চকলা প্ালাই, এেুবন ডরনার একস প়্েকি। মকন হয়। 
  
*** 
  
উনবত্রকশ মম, শুক্রিার : 
  
প্যাবরকসর এে উজ্জ্বল বদন। হাওয়াডল চাললস দযগকল উক়ে বগকয় মপ্ৌঁেল। সাবমট 
এক্সকপ্রকসর বনরাপ্ত্তার িযাপ্াকর আজই চূ়োন্ত েনফাকরন্স। অদু্ভতভাকিই ও মদশীয় 
মপ্াষাকে ভ্রমণ েরকে। 
  
বিমানিন্দকর অযাকলন ফ্লযাকেকসর প্াবিকয় মদওয়া গাব়েকত ও সাকরকটর অবফবসয়াল 
মহডকোয়াটলার এগাকরা নং রু দয সাউকসইকস একস মপ্ৌঁেকলা। অতযন্ত সংেীণল জায়গা 
িকল টুবরস্টকদর েদাবচৎ মদো যায়। বেলান আেৃবতর প্রকিশপ্কথ উবদল প্রা পু্বলশ 
দাুঁব়েকয় আকে। 
  
এই িরকনর বমবটং-এর জকনয ফ্লযাকেস একেিাকর সুরবক্ষত পু্করান বিবডংটাই বিে 
েকরকে। সাদা মপ্াষাকের মগাকয়ন্দাকদর অবিরত আনাকগানা। বতনজন বসবভবলয়ান বতনকট 
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পৃ্থে গাব়েকত আসায় মতমন এেটা উকত্তজনার সোর হল না। ফরাসী বসকক্রট 
সাবভলকসর প্রিান হাওয়াডলকে অভযথলনা জানাকলা। বতনতলার এেটা মটবিকল িকস বেল ও। 
  
হাওয়াডল িকল উিকলা, অযাকলন মতামাকে মদকে আবম ভীষণ আনন্দ মপ্লাম। 
  
বপ্রয়তম িনু্ধ। মতামাকে আবম প্যাবরকস স্বাগত জানাবে। 
  
ফ্লযাকেস ওর সকে েরমদলন েরকত েরকত িকল উিকলা। 
  
 প্াকশই এেজন িকসবেল। তার বদকে আেুল মদবেকয় িকল উিকলা, তুবম বনিয়ই বটম 
ওবমকয়িাকে মচন। সকিমাত্র ওয়াবশংটন মথকে…। 
  
িাঃ, চমৎোর হকি। আকমবরোন ভেকলাে িকল উিকলা। মচয়ার মথকে না উকিই 
হাওয়াকডলর সকে েরমদলন েরল। মগালাোর মটবিকলর চারপ্াকশ সিাই িসল। ফ্লযাকেস 
মকদর মগলাসগুকলা সাজাকত আরম্ভ েরল। হাওয়াডল ওর সামকন এেটা নতুন প্যাড আর 
মপ্নবসল রােকলা। ওবমকয়িার মদহটা সুগবিত, মচাকে চশমা আত্মপ্রতযকয় ভরপু্র। 
ওবমকয়িার মুেমণ্ডকল মোনরেম ভািান্তর লক্ষয েরা মগল না। 
  
বটম ও’বমকয়রাই আকমবরোন বসকক্রট সাবভলকসর এেমাত্র প্রিান ময গত এেিেকর 
মপ্রবসকডকন্টর বনরাপ্ত্তার িযাপ্াকর বনযুি বেল না। 
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ফ্লযাকেস মকদর িযিস্থা েরকত েরকত চাবরবদকে তাবেকয় তাবেকয় মদেবেল। লাউি সুযকট 
ওকে দারুণ স্মাটল মদোবেল। োকলা সরু মগাুঁফ ও ব্রাশ েরা চুকলর সকে ফরাসীকদর 
মকতা মসৃণ মদহটা মানানসই লাগবেল ওকে। 
  
ময মোন মুহূকতল জামলানী মথকে এবরে মস্টালার আসকত প্াকর। প্রক্ষকণই গ্লাসটা 
সামকনর বদকে তুকল িকর িলল, ভেমকহাদয়রা সুস্বাগতম! 
  
বিয়াকর এিার ও চুমুে বদল। হাওয়াডল ততক্ষকণ এে চুমুকে সিটুেু সািা়ে েকর 
বদকয়কে। ফ্লযাকেস লক্ষয েরকে ক্রমশ সেকলর মুকে এেটা েবিনভাি মজকগ উিকে আর 
প্রকতযেকেই মেমন মযন নাভলাস িকল মকন হকে। 
  
হিাৎ দরজা েুকল এবরে মস্টালার প্রকিশ েরল আর সেকলর দৃবষ্ট আেষলণ েরল। 
  
প্রথকমই মদরীকত আসার জকনয ক্ষমা প্রাথলনা েরকলা। 
  
–এেটা অিাবিত সমসযার িযাপ্াকর িলা যাে…। িলা আরম্ভ েরলও। 
  
তেন সকি বিকেল হকত আরম্ভ েকরবেল। সোকল ময সিবদে মথকে বিবেে বলন্ডাউ 
িীকপ্ ও বেল এটা প্রোশ েরার মমাকটই ইকে বেল না ওর। প্যাবরকস আসার জকনয 
মবরয়া হকয় বমউবনে বিমান িন্দর মথকে মপ্লন িকর ওর এোকন প্দাপ্লণ। 
  
–োবনেটা বিয়ার মেকয় ও আিার বস্থর হকয় মগকলা। ও অসম্ভি মনঃ বিকশষজ্ঞ। 
  
োবনেক্ষণ িাকদ িকল উিল, টুইড মোথায়? আবম আশা েকরবেলাম। 
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হাওয়াডল নীরসভাকি উত্তর বদকলা, টুইড এেন িাব়েকত। 
  
-তাই নাবে? মতামরা দুজন মতা এেই িকয়সী,িকল মস্টালার গ্লাকস আর এেটু বিয়ার 
মেকল চুমুে বদকলা। 
  
হাওয়াকডলর মুেটা েবিন হকয় উিল, িলকলা, িযাপ্ারটা ওর এবিয়াকর নয়। হকত প্াকর 
মোন বিষকয় আমরা দুজকনই এেন প্যাবরকস…। 
  
-বিে আকে। ফ্লযাকেস িকল উিকলা। এেটু মথকম আিার িলল, আমার োকে সাবমট 
এক্সকপ্রকসর রুটটা আকে,িকল ও এেটা ি়ে আোকরর উত্তর-ইউকরাকপ্র মযাপ্ েুলকতই 
সিাই মযাপ্টার ওপ্কর েুুঁকে প়্েল। রুটটা লাল রকে বচবহ্নত। এরপ্র ও এেটা 
বসগাকরট িরাল। 
  
অযাকলন ফ্লানকেকসর স্বভাি অকনেটা নাটেীয় িরকনর। মযাপ্টা মদেকত মদেকত ও 
হালো বেেু মন্তিয েরকলা। 
  
োকললন্সকে মদো মগকে–মযানকেড তুবম যা ইকে, মসরেম িলকত প্াকরা। আজ সোকলই 
লন্ডন মথকে প্াওয়া বপ্োবডলী…। 
  
মযানকেড। তুবম বে েকর জানকল লন্ডকন বে ঘটকে? তাো়ো মেউ বে আমাকে িলকি 
ময, ও সবতযই োকললাস বেনা? 
  
হাওয়াডল এেরেম মেকট প়্োয় ফ্লানকেস এেটু আিযল হকলা। 

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

162 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

  
মেেমযান এিার স্বাভাবিে স্বকরই িলকত লাগকলা, আমার সহকযাগী এেটা মমকয়, মরণী 
ডুভাল, এই মুহূকতল ফরাসী দূতািাকস োজ েরকে। ওর োে মথকেই মটকলক্সটা প্াওয়া 
মগকে। িাবেটা মতামার োগকজ। 
  
মফেমযাকনর মদওয়া োগজটা ও প়্েকত লাগকলা। এবরে মস্টালার োকললাস-এর িযাপ্াকর 
িলকত লাগকলা, োকললাস-এর মোকনা বনবদলষ্ট জায়গা মনই। মযানকেকডরও মনই। োকললাস 
ও মযানকেকডর িযাপ্াকর মেউ বনবিত নয়। মলাহার মি়োজাকলর মকিয মথকে মাকে মকিয 
োকললাস মিবরকয় আকস, মযানকেডও তাই। দুজকনই স্বািীনভাকি চলাকফরা েকর। 
মেিলমাত্র প্রকয়াজকন ওরা অিশয মে. বজ. বি-মে সহকযাবগতা েকর। 
  
–তাহকল দুজন? হাওয়াডল িলল। 
  
–অথিা, বমকয়রা িকল উিকলা এিার। প্রেৃত োকললাস তাহকল মে? তুবম এটা আমাকে 
িলল এবরে, যবদ দুজকনই থাকে, তাহকল দুজকনই দুিলষল েুনী..। 
  
ফ্লযানকেস অযাকমবরোন। প্রিতলী েথায় হাওয়াডল ভুরুটা েুুঁচোকলা। 
  
তুবম আমাকে লন্ডকনর িযাপ্ারটা ভালভাকি িলকত প্াকরা? ও মেমন মপ্াষাে প্ক়েবেল? 
মেনই িা ওকে এত সহকজ মচনা যাকি? 
  
হাওয়াডল অসু্ফটস্বকর িলকলা, ওর স্বাভাবিে মপ্াষাে উইন্ডবচটার, বজন,োকলারকের মিকরট 
আর ি়ে চশমা। 
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এিাকর জামলান ভেকলাে িকল উিল, তুবম ঘটনাটা আমাকে এেটু বিশদভাকি িল মতা? 
  
রাস্তায় টহল মদিার সময় এেটা পু্বলশ ওকে বচনকত প্াকর োকললাস িকল, অিশয ও যবদ 
সবতযই োকললাস হকয় থাকে। বরকজন্ট বিট বদকয় বগকয় মসায়াকলা বিকট ও মোথায় উিাও 
হকয় যায়। পু্বলশটা ওকে অনুসরণ েকরবেল বেন্তু ও ভীক়ের মকিয মোথায় বমকশ যায়। 
প্কর মাবটলন মরাকডর এেজন সহোরী ওকে মদেকত প্ায়। উইন্ডবচটার মচয়াকর িকস, 
চশমাটা ওপ্করর বদকে। বিে আটবত্রশ তলায় বস্মথ অযান্ড ওকয়লসন। একেিাকর মলাকডড 
িুকেে িযাপ্ারটা…। 
  
মপ্কোল পু্বলশ। মলােটা রাস্তার ঐ বিকশষ জায়গাকতই চলাকফরা েরবেল? মস্টালার িকল 
উিল। 
  
–আমার মকন হয় তাই। আই. আর. এ. সকন্দহ েকরই এেটা মচাে অন্ততঃ মোলা 
মরকেবেল। তাকতই িা বে? হাওয়াডল িকল উিল। 
  
–মেউ যবদ ওরেম মপ্ােই প্ক়ে, তাহকলও পু্বলশ বে েকর বনবিত হয় ময ওকেই 
মদকেকে অথিা অদৃশয হকয় মগকে? 
  
–এই এেই েথা আবমও ভািবে…।  
  
ও’বমকয়রা বসগাকরট িরাকলা। মস্টালার এতক্ষণ উকত্তবজত েথািাতলা িলার প্র একেিাকর 
িাণ্ডা। ফ্লযানকেস মদেকলা জামলানটা এেজনকেই গভীরভাকি লক্ষয েকর যাকে। বেন্তু বি. 
এন. বডর প্রিান…। 
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এিাকর ওরা সিাই বভকয়না সাবমকট রাজগনবতে মনতাকদর বনরাপ্ত্তার িযাপ্াকর িযস্ত হকয় 
প়্েল। ময সি জায়গায় মেনগুকলাকে থামাকনা হকি, জায়গাগুকলা মযাকপ্ লাল রকে বচবহ্নত 
েরা আকে। 
  
রুটটা এরেম। প্যাবরস মথকে িামিুগল। তারপ্র িামিুগল মথকে স্টাটগাটল আর বমউবনে 
হকয় সযালজিুগল তারপ্র জামলানী। একেিাকর মশষ প্যলাকয় সযালজিুগল মথকে 
বভকয়না..অযাকমবরো, একত অবিয়ানকদর সামানয সহকযাবগতা প্রকয়াজন। অযাকলনই 
রবসেতার মমজাকজ মিবশর ভাগ েথা িকল যাবেল। 
  
হাওয়াকডলর ভ্রামযমান টীম বতনকট মসক্টর মদেকি। ফ্লযানকেস বনেুুঁতভাকি ওর মসক্টরগুকলা 
মদকে মযসি জায়গায় ও সন্ত্রাসিাদীকদর িারা আক্রান্ত হকত প্াকর মসগুকলা বিপ্জ্জনে 
অেল িকল বচবহ্নত েরকলা। 
  
এিাকর এবরকের প্ালা। ও’বমকয়রা একক্ষকত্র গভীরভাকি আবিভূলত। জামলান ভেকলাে 
মযাকপ্র এেটা বনবদলষ্ট প্কয়কন্ট একস থামকলা। মিশ বেেুক্ষণ চুপ্চাপ্। িাতাসহীন। ঘকর 
এেটা উকত্তজনা ঘবনকয় উিকত লাগল। 
  
–বিে এই জায়গাকত এক্সকপ্রস িযাকভবরয়া অবতক্রম েরকি। এই জায়গাটা সম্পকেল 
বনবিত হওয়া যায় না। দূভলাকগযর িযাপ্ার হল মেন এই অেলটা বদকয় যািার প্রই 
মস্টকটর বনিলাচন। 
  
–এোকনই নয়া নাজীকদর তৎপ্রতা? মডলটা? হাওয়াডল ভ্রূ েুুঁচকে িলকলা। 
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–টফলার। ও’বমকয়রা িলল। অকনেটা বেবফয়কতর ভেীমায় িকল উিল, মডলটা মপ্াষাে . 
আর অস্ত্রশস্ত্র আবিষৃ্কত হিার সকে সকে ওর সমথলনও মিক়ে যাকে। টফলারকে প্রায় 
েবমউবনস্ট িলা যায়। ওর আসল উকেশয হল প্বিম জামলানী মথকে িযাকভবরয়াকে 
বিবেে েকর অবিয়ার মকতা এেটা বনরকপ্ক্ষ রাি বতরী েরা। একত গযাকটর প্রবতপ্বত্ত 
একেিাকর মশষ হকয় যাকি। প্বিম ইউকরাকপ্ মসাবভকয়কটর হাতই শি হকি। 
  
মস্টালার শান্তভাকি িকল উিল, চযাকন্সলার লযাংগাকরর প্রামশলদাতারা ভবিষযতিাণী েকরকে 
ময টফলার বজতকত প্ারকি না। 
  
আকলাচনা এইভাকি সকন্ধয অিবি গব়েকয় চলল। এেইসাকথ োওয়াদাওয়াও চলকত 
থােকলা। ফরাসী ভেকলাে গ্লাকস চুমুে বদকত বদকত প্াকশর িনু্ধকদর বদকে তাোবেল। 
িাতাকস এেটা উষ্ণ, আিাকলা ভাি। বিে মসই মুহূকতল ওর এেটা মন্তকিয ঘকরর মকিয 
মযন মিামা ফাটল। 
  
ভেমকহাদয়রা, আবম মযটা বচন্তা েরবে মসটা হকে আমাকদর োকজর জকনয আরও 
স্টযাবমনার প্রকয়াজন। 
  
বিে এই মুহূকতল এেজন সশস্ত্র প্রহরী েুকে ওকে এেটা বচবি বদকতই ও প্ক়ে হাওয়াকডলর 
বদকে তাোকলা। িলল, একত মলো আকে রািদূত িাইকর দাুঁব়েকয় আকে।ও এেটা জরুরী 
সংকেত মদকি যা মতামাকদর অিশযই জানা প্রকয়াজন। 
  
রািদূত? তার মাকন তুবম িলকত চাইকে ও এেজন দূত প্াবিকয়কে? 

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

166 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

  
ফ্লযাকেস দৃঢ়ভাকি িকল উিকলা, রািদূত বনকজ। তুবম যেন এই বমবটং-এ উপ্বস্থত আকে 
তেন আমার িারণা মতামার হাকতই ও সংকেতটা মদকি। 
  
হাওয়াডল প্রহরীকে রািদূতকে আনার জকনয অনুকরাি েরকলা। োবনে িাকদ সাদা 
মগাুঁফওলা, লম্বাকট এেটা মলাে হাকত এে টুেকরা োগজ বনকয় ঘকরর মকিয েুেল। 
সিাই উকি দাুঁব়েকয় সিান জানাকলা। রািদূত সযার মহনরী ক্রকফাডল োগজটা হাওয়াকডলর 
হাকত বদকয় িলল, এটা আমার হাকত একসকে আমার িযবিগত মোকড অযান্টনীর মািযকম। 
িযাপ্ারটা আবম ো়ো আর মেউ জাকননা। বিকশষ অনুকরাকিই আবম বনকজ এোকন 
একসবে। অিশয তার মপ্েকন যুবিও আকে। প়্ে, প়্েকলই িুেকত প্ারকি। 
  
ঘকরর চারবদকে, সিার বদকে এেেলে তাবেকয় বনকয় িলল, মতামাকদর সিাইকে মদকে 
আবম আনন্দ মপ্লাম। এেন যবদ মতামরা আমাকে ক্ষমা েকরা…। 
  
উকি দাুঁ়োকনা অিস্থাকতই হাওয়াডল োগজটা প়্েকত লাগকলা। তারপ্র সিার বদকে 
তাোকলা। ওর অবভিযবিকত বেেু মিাো মগলনা। ইংকরজ ভেকলাে মোন আকিগ প্রোশ 
না েকর শান্তভাকি িলল, লন্ডন মথকে টুইড এই সংকেত প্াবিকয়কে। ও বনবিত। 
মসাকসলর অিশয মোন প্রমাণ ও মদয়বন। শুিুমাত্র এই প্বরবস্থবতকত এটা মতামার োকে 
মপ্ৌঁকে মদওয়া…। 
  
ফ্লযাকেস িলল, যবদ টুইড বনবিত হয় তাহকল আমরা বনবিত হকত প্াবর ময ওর এরেম 
েরার মপ্েকন োরণ আকে। সিচাইকত বসবরয়াস হল, এটা প্রোশ মপ্কল সংিাদদাতার 
জীিন বিপ্ে…। 
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–বিে তাই। হাওয়াডল সতেলভাকি িলল। তারপ্র গলাটা প্বরষ্কার েকর সিারবদকে 
তাবেকয় েিরটা প়্েকত আরম্ভ েরল– 
  
বিশ্বস্ত সূকত্র েির প্াওয়া মগকে ময, এেজন অজানা ঘাতে সাবমট এক্সকপ্রকসর চারজন 
বভ.. আই. বপ্-র এেজনকে হতযা েরকত মচষ্টা েরকি। চারজকনর মকিয লক্ষযটা োর 
ওপ্কর তা বনবিত িলা যাকে না। টুইড। 
  
*** 
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৪. পযাডরকস ববোডলে েনফাকরন্স 
ঊনবত্রকশ মম, শুক্রিার : 
  
প্কররবদন সোলকিলা। প্যাবরকস বিোবলে েনফাকরকন্সর জকনয চারজন বনরাপ্ত্তা প্রিান 
বমবলত হকয়কে। বিে তেনই মাকটলকলর লে মোনস্টযানজ মলকের পূ্িলবদকে তীরভূবমকত 
এেটা দুরুহ অিতরকণর জায়গার বদকে এবগকয় চকলকে। 
  
উইন্ড সাফলার এগবজবেউসান মোয়াকডর প্রিান ওয়ানলার মহকগন হাত প্া িাুঁিা অিস্থায় 
অসহায়ভাকি লকের নীকচ প্ক়েবেল। 
  
মুেটা িাুঁিা। এেটা োপ়্ে বদকয় মচাে দুকটাও িাুঁিা। তা সকেও ও ইবিকনর শব্দ শুনকত 
প্াবেল, মুকে সুকযলর উত্তাপ্ অনুভি েরকত প্ারবেল। 
  
মাকটলল প্রস্তুবত বনল। মক্লয়ারও ওকে সাহাযয েরবেল। েুয়াশা প্বরষ্কার হকয় মগকে। 
  
সামকনই তীরভূবমকত প্াথকরর টুেকরা েব়েকয় বেবটকয় আকে। সামকন ভাো োকির বসুঁব়ে। 
  
–শব্দটা িন্ধ েকর দাও। মক্লয়ার িকল উিল, এ জায়গাটা আবম বচবন। এোকনই আবম 
বমউবনে মথকে যেন ওয়ানলার একসবেল মদো েকরবেলাম। এ সামকনর গােগুকলার তলায় 
আকগর রাকত এেটা গাব়ে ভা়ো েকর একসবেলাম। ওোন মথকেই োোোবে মস্টশকন 
বগকয় বলন্ডা মপ্ৌঁোকনা যায়। 
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–আবম মতা গাব়ে…। 
  
বে িলকো। মক্লয়ার সামানয েবিন হকয় িলল, জায়গাটা োলু, সমসযাটা িুকেকো মতা 
মাকটলল? 
  
িুকেবে। সমসযাটা যেন আমার… 
  
–বেন্তু, আমরা মোথায় োইভ মদকিা িুেকত প্ারবে না। 
  
–মসই মসানালী চুকলর যুিেটাকে মসোকন অবভনন্দন জানাকিা…। 
  
-ওয়ানলার মহকগনকে িকয় বনকয় একস ও গাব়ের মমকেকত মফকল বদকলা। জানলা বদকয় 
িাইকরর বেেু মদো যাবেল না। তারপ্র এেটু বিোম বনকত লাগকলা। দূকর এেটা 
ওয়াটার বমকলর ধ্বংসািকশষ। 
  
মক্লয়াকরর িণলনা মকত সিই বিেিাে। এোকন বমকলর উকেশয বে মে জাকন। বেন্তু মিশ 
বেেু ঘুরন্ত হুইল মদো যাকে। 
  
মাকটলল বেেুক্ষণ তাবেকয় মদেল, মব্লডগুকলা মিশ িারাকলা। 
  
–হুুঁ, ও বনবিত িকল উিল, এটা োজ েরকি…। 
  
—বে োজ েরকি? 
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–পু্করাকনা চীনা ওয়াটার টচলার-এর আমার নতুন িযােযা। মসানালী যুিে…। 
  
ওরা সামকনর বদকে এবগকয় মগল। জামলানটাকে িকয় বনকয় আসকত দুজনকেই প্বরেম 
েরকত হকলা। আর একগাকনার আকগ মাকটলল মক্লয়ারকে মুকোশটা প্কর বনকত িলল। 
  
মুকোশটা প্ক়ে বনকয় মক্লয়ার মাকটলকলর োকে মগল সাহাকযযর জকনয। মাকটলল তেন 
প্লাটফরকমর হুইলটার বদকে তাবেকয়বেল। হুইকলর ময অংশটা ঘুকর যাবেল মসোকন 
হাকত প্াকয় দব়ে মিুঁকি এেটা মব্লকডর সকে আটকে বদকলা। মাথাটা এমনভাকি রাো হল 
জকলর মকিয অকিলেটা রইল। মদহটা ওপ্রবদকে। োজটা মশষ েরকত লাগল দশ 
বমবনট। ওর িাুঁিা মচাে দুকটা েুকল মদওয়া হকল সামকন মাকটললকে মদকে ওর মচাে 
বিস্ফাবরত হল। মক্লয়াকরর আেুলগুকলা ওর মুকের ওপ্র। 
  
মুকে মুকোশ প্কর, মাকটলকলর জযাকেট প্কর, হাকত বপ্স্তল বনকয় মক্লয়ারকে নৃশংস েুনীর 
মকতা লাগবেল। 
  
এরপ্কর হুইলটা জকলর নীকচ চকল মযকত মহকগন এেটা দীঘলশ্বাস মফলল। এই েবিন 
প্রীক্ষায়। উত্তীণল হওয়ার সম্ভািনা েুিই েম। 
  
চাোটা মঘারার সকে সকে ওর মাথাটাও ঘুরকত লাগকলা। ও এিাকর জ্ঞান হারাকত প্াকর। 
  
 মাকটলল নদীর তীকরর বদকে একলা। হুইলটা এেইভাকি ঘুকর চকলকে। আোশটা িূসর। 
  
আমরা এেন েথা িলকত প্াবর। ও আকস্ত আকস্ত ডুিকে। মাকটলল িলল। 
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ডুিুে। েবিন স্বকর িলকলা, মুকোশটা মুে মথকে েুকল মফকল িলল, চাললসকে যারা বনমলম 
ভাকি হতযা েকরবেল ও তাকদরই এেজন…। 
  
মাকটলল ওর বদকে তাোকতই িলল, ওকে ো়েকি েেন? 
  
–যতক্ষণ না ওর প্রবতকরাি শবি মভকে যাকে, যতক্ষণ না প্যলন্ত ও সি েথা িলকে। 
আমার এেনও আশা অকনে বেেুই…। 
  
এবদকে মহকগকনর অিস্থা অগচতকনযর প্যলাকয় একস মগকে। মক্লয়ার মুকোশ প্কর বনকল 
তারপ্র দুজকন প্লাটফরকমর বদকে চলল। 
  
মাকটলল ওর প্াকয়র িাুঁিন মেকট ওকে তীকর বনকয় এল। আকস্ত আকস্ত সুস্থ েকর মতালার 
মচষ্টা েরকত লাগকলা। মক্লয়ার িনু্দে তাে েকর িকস। 
  
োবনে িাকদ মাকটলকলর প্রশ্ন, তুবম মে িলকতা? 
  
মরইনহাডল বদকয়বত্রকচর ভাইকপ্া…। 
  
–মতামার নাম? 
  
–ওয়ানলার মহকগন। তুবম মতা জাকনা…। 
  
 –আমার প্রকশ্নর শুিু বিে বিে জিাি বদকয় যাও। 
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এরপ্র মাকটলল আিার বজকজ্ঞস েরল, অপ্াকরশন মক্রাকোডাইল মডলটার বদন েকি বিে 
েরা? 
  
–মতসরা জুন। বনিলাচকনর আকগর বদন। ও থামল। আকস্ত আকস্ত ও িাতস্থ হকয় উিবেল। 
মক্লয়ার ওর বদকে বপ্স্তল তুকল িকর রইল। 
  
মাকটলকলর বদকে তাবেকয় মহকগন িলল, তুবম ওকে এেটু থামাও। উত্তর মতা বদবে। এই 
োরাপ্ িযাপ্ারটা মথকে আবম মুবি মপ্কত চাই। মোথাও এেটা মগালমাল…। 
  
–তুবম িলে মতসরা জুন। বেন্তু তুবম আকরা বেেু…। 
  
মাকটলকলর েথার মােোকন মহকগন িকল উিল, জায়গাটা হকলা সাবমট এক্সকপ্রস যেন 
িযাকভবরয়া অবতক্রম েরকি। 
  
সিই আমরা জাবন। মাকটলল িলল, ওয়ানলার লন্ডকনর েির। মাকটলল বসগাকরট মটকন িলল, 
আবম িযাপ্ারটা মতামার োকে বমবলকয় বনবেলাম। 
  
মহকগন বিবস্মত হকয় িলকলা, তুবম সি জাকনা? 
  
–হযাুঁ, আর যা জাকনা িলল। সাবমট এক্সকপ্রকস বে ঘটকি? 
  
–চারজন প্বিমী মনতার মকিয এেজন েুন হকি। 
  
 মাকটলল বনসৃ্পহ অবভিযবিকত বজকজ্ঞস েরল, লক্ষযটা মে? 
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লক্ষযটা মে সবতযই জাবননা। ঈশ্বরই জাকনন…। 
  
মহকগন আতকঙ্ক িকল উিকল মাকটলল বজকগযস েরল, তুবম এসি জানকল বেভাকি? 
  
োরণ আবম বদকয়বত্রকচর ভাইকপ্া। 
  
 মাকটলল বজকজ্ঞস েরল, তুবম আকগ িকলকো মোথাও এেটা গণ্ডকগাল হকে? বে মসই 
গণ্ডকগাল? 
  
–আবম বনবিত নই। 
  
-আবম বেন্তু জিাি চাই। েবিন েকণ্ঠ িকল উিল মাকটলল। 
  
-আমার োো সম্ভিতঃ সামকনর বনিলাচকন িযাকভবরয়াকত বফকর আসকে। োরণ জনগণ 
আমাকদর চায়। ওকদর ভয় িলকশবভে উফলারকে। 
  
ওর মুকের ভাি োবনেটা বিব্রত। আিার িলকলা, বেন্তু যত তা়োতাব়েই বমবলবশয়াকদর 
জকনয অস্ত্রশস্ত্র, মপ্াষাে এসি েরকত যাকিা, বি.এ. বড েুুঁকজ তা মির েরত, সম্ভিতঃ 
মেউ েির বদকে…। 
  
মাকটলল বজকজ্ঞস েরকলা, ঐ মনতাকে মে েুন েরকি? 
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মহকগন আকস্ত আকস্ত উকি দাুঁ়োিার মচষ্টা েরল। বেন্তু েষ্ট হবেল, তারপ্র িলল, আবম 
বিে জাবননা। তকি ওকদর বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর চারজকনর মকিয এেজন…। 
  
শুকনই মাকটলকলর মেমন মযন মকন হবেল। স্বাভাবিে হকয় মসই সুকযাকগ মহকগন মক্লয়াকরর 
মুকে সকজাকর এেটা ঘুবষ মারকত ও বেটকে প্ক়েও বপ্স্তলটা তাে েকর রইল। 
মলােটাকে এেনও িাুঁবচকয় রাো দরোর। এিাকর ওর মাথাটা বমলটার বদকে এবগকয় 
মযকত সকজাকর এেটা প্াথকর িাক্কা মেল। আতলনাদ েকর উিকলা। বমকলর িাতি মব্লড 
ওর মাথার এেপ্াকশ লাগকতই ও বনজলীি হকয় মগল। মাথাটা জকলর মভতর। রকি জল 
লাল হকয় উিল। 
  
মক্লয়ার মহকগকনর োকে বগকয় মনকযাগ বদকয় প্রীক্ষা েরিার প্র মাকটললকে িলল, মারা 
মগকে। আমরা এেন বে েরি? 
  
–ওকে বনকয় মযকত হকি। এেনই মস্টালার আর ডরনাকরর সকে মদো েরা দরোর। 
টুইডকে মফান েরকত হকি। 
  
বলন্ডাউ পু্বলশ মস্টশকন ওরা মপ্ৌঁেকলা। িষলাবত োো মদওয়া মৃতকদহটা গাব়ের মপ্েকন। 
  
ডরনার জানাকলা, এবরে মস্টালার মতামাকে এেটা েির জানাকত িকলকে। বনরাপ্ত্তা 
বিষয়ে েনফাকরকন্স ও প্যাবরকস মগকে। আবম মহকগকনর িযাপ্াকর সমস্ত বেেু েরকিা। 
ওকে বমউবনে মকগল বনকয় মযকত িকলকে। লন্ডকন মফাকনর িযাপ্াকর…। 
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ডরনার ওকদর গাব়েকত বনকয় মগল। ঘকর েুকে দরজা িন্ধ েকর বদকলা। জামলান ভেকলাে 
মভতকর েুেকলা। ওকদর বনরাপ্ত্তার িযাপ্ারটা ওরই হাকত। 
  
ডরনাকরর েথামকতা লন্ডকন মফান েরল। টুইকডর েণ্ঠস্বর শুকন মাকটলল স্ববস্তর বনঃশ্বাস 
মফলল। বেেু িলার আকগই টুইড প্রাথবমে িযাপ্ারগুকলা মসকর বনকলা। 
  
…অপ্াকরশন মক্রাকোডাইল। মেইথ, তুবম বিে এেন মােোকন দাুঁব়েকয় আকে। দবক্ষণ 
জামলানীর মযাপ্টা মদে। মেপ্কোন্টযানজকে ভাল েকর লক্ষয েকরা, মদেকি জায়গাটা 
েুমীকরর মকতা…তাইনা? 
  
-হযাুঁ। বিে। িযাকভবরয়াই েমলোকণ্ডর উৎসস্থল। মরইনহাকডলর ভাইকপ্া মহকগকনর সকে 
আমার েথা হকয়কে। অিশয ও এেন মশষ। 
  
চারজন বভ. আই. বপ্র এেজন েুন হকি সাবমট এক্সকপ্রকসর মকিয। সি বিেিাে। 
শুনকত প্াকো। 
  
–হুুঁ। ওকদর নাম্বার দাও। মফান নাম্বার, লক্ষয িস্তু…। 
  
–মসই ইনফরমার তা িলকত প্াকরবন। 
  
যাই মহাে, আমাকদর সািিান হকত হকি। এ িযাপ্ারটা আবম মপ্কয়বে। েুবনর প্বরচয়? 
মাকটলল ওর প্রকশ্ন থতমত মেকলা৷ টুইড ওর সম্পকেল বে ভািকে? ডরনার সুইচ মিাকডলর 
োকে দাুঁব়েকয়, সুতরাং মশানার মত মেউ মনই। 
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িযাপ্ারটা আবম িুকেবে। মহকগকনর েির বিেই। আমার জাজকমন্টকে তুবম বিশ্বাস েরকত 
প্াকরা। 
  
–আো। 
  
-হযাুঁ, চারজন বসবেউবরবটর এেজন সম্ভিতঃ েুনী। বভ. আই. বপ্-মদর ওরাই গাডল মদকি। 
বেন্তু না…। 
  
–বিে আকে। 
  
–আমার বিচারকে তুবম বিশ্বাস েরকত প্াকরা। 
  
 –আো। 
  
 টুইকডর োজ সমকয়র মচকয় দ্রুত গবতকত চকল। এরপ্কর ও েযাকি চক়ে প্ােল বক্রকসকন্ট 
যাওয়ার উকদযাগ েরকত লাগল। এবদকে উচ্চাোঙ্খী মকনাভাকির হাওয়াডল বসবেউবরবট 
বমবটং মোথায় হকে োউকে বেেু না িকল প্যাবরকস চকল মগকে। হাওয়াডল চারজকনর 
মকিয এেজন। সুতরাং সকন্দহ…। 
  
নাঃ, টুইড সমস্ত বনয়মনীবত মমকনই োজ েকর। ও বব্রবটশ রািদূত মহনরীক্রযাকফাডল-এর 
সকে প্বরবচত। বেন্তু ফকরন অবফকস িনু্ধকেই আকগ মফান েরা দরোর। 
  
েুি জরুরী। টুইড িলল, আবম এেটা বসগনযাল প্ািাবে। দু-ঘণ্টার মকিয ওটা রািদূকতর 
োকে অিশযই মপ্ৌঁেকি। 
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–অযামিাসীকত মফান েকর আকগ মজকন নাও ও আকে বে মনই। ও সকে সকে 
অযামিাসীকত মফান েরকলা। রািদূত অবফকসই বেল। জানাকলা মোনরেম সমসযা মনই। 
বসগনযালটা আসা অিবি ওর বনিয়ইক্রযাকফাডলকে সহানুভূবতশীল মকন হকলা। টুইড ফকরন 
অবফকস মযাগাকযাগ েরার জকনয েযাকি বগকয় েুেল। 
  
–আবম সযার ক্রযাকফাডল-এর সকে েথা িকলবে। আরাম মচয়াকর িসকত িসকত ও িকল 
উিকলা ঘকরর মকিয অনয এেজন বজকজ্ঞস েরল, বেন্তু েিরটা বে? 
  
–বিে হকয়কে বডউবট মথকে অপ্দাথল ক্লােলবটকে বিবেে েরকত হকি। তুবম বেেু মকন 
েরকিনা বনিয়ই। 
  
টুইড বিনীতভাকি েুেকত মগকলা। িযাপ্ারটা অস্বাভাবিে।িাইকর মথকে েুেকল মস 
প্রাইকভট মফাডল িযিহার েকর। টুইড একেিাকর বনিুপ্। চশমাটা বিে েরকত লাগকলা 
আর একগাকত লাগল। 
  
–আমার সকে একসা। িকল উিল। 
  
 দশ বমবনট প্কর বসগনযাল প্যাবরকস যাত্রা েরল। এিাকর টুইকডর প্ােল বক্রকসকন্ট যাওয়া 
দরোর। েযাকি উকি িসকলা। 
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বদনটা অতযন্ত িণলময়। রািদূত বনকজও বিষয়িস্তু সম্পকেল ওয়াবেিহাল। এরপ্র রািদূত 
বনকজ েনফাকরন্স রুকম হাওয়াডলকে েিরটা জানািার উকদযাগ বনকলা। এর প্কর হাওয়াডল 
বতনজন বসবেউবরবট চীফকে েিরটা জানাকত িািয হকি। 
  
–আমার িারণা আবম যবদ থােতাম তাহকল, েির প়্োর সময় ওকদর অবভিযবি মদেকত 
মপ্তাম। 
  
চযাবরং ক্রস মরাকড মোোর মুকে, টুইড িকল উিল, এেজকনর অবভিযবি বনিয়ই িদকল 
মযকতা। 
  
চারজকনর মকিয ময মোন এেজন…। 
  
টুইড মযােকনইলকে সিবেেু িুবেকয় িলল। ওরা দুজন বরকজন্ট প্াকেল েুেকে। জায়গাটা 
আকলাবেত। টুইকডর প্াকয়র নীকচ ঘাস। সিবেেু বিেিাে, এেন সমসযা সমকয়র। এটার 
সমািান েরকতই হকি। 
  
–ও’বমকয়রা, মস্টালার, আর ফ্লযাকেস। 
  
–-হাওয়াকডলর েথাটা ভুকল মযওনা। 
  
–আবম বিে েুুঁজবে? মযােকনইল তীক্ষ্ণ েকণ্ঠ িলকলা। 
  
এেটা গযাপ্। টুইড এেটা সিুজ গাকের নীকচ থামল। 
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জীিকনর গযাপ্ মরেডল চারজন বিশ্বস্ত মলাকের মকিয এেজন। ও বনিয়ই মলাহার প্দলার 
আ়োকল চকল যাকি। আবম বনবিত, অকনেবদন আকগ মথকেই মলােটা…। 
  
–হাওয়াকডলর িযাপ্ারটা এেিার প্রে…। 
  
-মতামার এেটা োজ আকে। মসন্ট্রাল মরবজস্টার ফাইলগুকলা মদেিার এেটা যুবি 
মদোকত হকি। আবম বচন্তা েরবে…। 
  
হিাৎ টুইকডর মাথায় বিদুযৎ মেকল মগল। িলকলা, মযােকনইল মজার িযাপ্ার। এেটা েু 
প্াওয়া মগকে। যবদ…। 
  
–হাওয়াডল-এর মথকে বটম ও’বমকয়রা মোন অংকশ েমনয়। এে িেরই মেিল ও 
মপ্রবসকডন্ট বসকক্রট বডপ্াটলকমকন্টর প্রিান বেল। 
  
মসজনয আমাকে ওয়াবশংটন মযকত হকি, যবদ সীট প্াই। আবম জাবন ওোকন মেউ 
আমাকে সাহাযয েরকি না। ও ও’বমকয়রাকে প্েন্দ েকরনা। এেটা মোট িযাপ্ার অকনে 
সময় দরজা েুকল মদয়। 
  
–হাওয়াডল জানকত চাইকি, ও সতেল েকর বদকলা। এো়োও েনকফাডল-এর বটবেট-এর 
েরকচর িযাপ্ারটা বহসাকি থােকি। 
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না, না হকিনা। আমার বনকজর প্য়সা বদকয়ই বটবেট বেকনবে। আমার োোর বেেু 
সম্পবত্ত আকে। হাওয়াডল বফকর আসার আকগই আমার োজ হকয় যাকি। ওকে িলকি 
আমার হাুঁপ্াবনটা : মিক়েকে। মসজকনয আবম মডকভন েকটকজ মগবে। 
  
ও মচষ্ট েরকি মযাগাকযাকগর..। বেন্তু, আমিাসাডাকরর প্ািাকনা বসগনযাল টুইড ওর বদকে 
তাবেকয় িকল উিকলা। চাবরবদকে তাবেকয় তারপ্র িলল, আমার মোন সকন্দহ মনই যেন 
ও বফকর আসকি, তেন ওর প্রথম োকজর িযাপ্ারটা আমার অবফকস মপ্ৌঁকে মগকে। 
েকটকজর িযাপ্ারটা আসকল মিাুঁো। 
  
েথা মশষ হকল ওর অবভিযবিটা মেমন েবিন লাগকলা। িলকলা আিার, ও ভািকি হয়ত, 
েকয়েবদকনর জকনয ওকে আবম প্াশ োটাবে। বেন্তু ও মমাকটই ভািকি না ময, আবম 
অযাটলাবন্টে মপ্বরকয় মোথাও মগবে। 
  
মযােকনইল সামকনর বদকে তাোকলা। 
  
ঘুকর তাবেও না। মযাসন আমাকদর বিে মপ্েকন। সকে আিার এেটা েুেুর…। 
  
টুইড চশমাটা েুলকলা। প্বরষ্কার েকর মলােটাকে এেিার মদেল। ওর চশমার োুঁকচ 
মভকস উিল প্াতলা মডপু্বটর প্রবতমূবতল যাকে মস্পশাল ব্রাে মথকে সম্প্রবত বনকয়াগ েরা 
হকয়কে। এেটা গাকের তলায় ও থামকলা। 
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–আবম মতা েুেুকরর মচকয় মানুষ মিবশ প্েন্দ েবর। টুইড চশমাটা প্ক়ে বনকয় সামকনর 
বদকে একগাকলা। িলকলা, বলকস্ট ওর নামটাও মসাজা েকরা। যবদ মেউ গুরুত্বপূ্ণল গরবমল 
েুুঁকজ প্ায়, তাহকল তুবম…। 
  
মােপ্কথই মথকম মগল ও। 
  
রাকতর জনয এেটা ঘর বরজাভল েকর মরকেকে। মহাকটলটা ি়েই। োকন্সর অবভজাত 
মহাকটলই িলা যায়। অবতবথকদর জকনয ও অকপ্ক্ষা েরকে। প্ােল বক্রকসকন্ট এেটা েল 
েরকলা।নাইট বডউবটর অপ্াকরটরটা বেল। 
  
টুইকডর সকে আবম েথা িলকত চাই, এেটু আকিকগর সকে ও িলকলা। 
  
–এে বমবনট সযার। আবম একেিাকর ওর অবফকসর সকে মযাগাকযাগ েবরকয় বনবে। 
  
হাওয়াডল ঘব়েটা এেিার মদেল। দশটা প্ুঁয়তাবিশ। ও বনকজও োবনেটা বডসটািল়ে।টুইড 
প্ােল বক্রকসকন্টর মকিয রকয়কে। বিবডং একেিাকরই ফাুঁো। মফান েরিার প্করই িযাপ্ারটা 
ও অনুভি েরকত প্ারকলা। তারপ্করই ও প্রান্ত মথকে মযােকনইকলর েণ্ঠস্বর শুকন ও 
সতেল েকর বদকলা এটা প্রোশয মফান। 
  
–আবম আমার মহাকটকলর ঘর মথকে মফান েরবে। টুইকডর সকে আমার জরুরী 
দরোর…। 
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–আবম িলকত ভয় প্াবে ময টুইড ভীষণ অসুস্থ। অিশয এমন বেেু বসবরয়াস িযাপ্ার 
নয়। হাুঁপ্াবনর আক্রমণ। েকয়েবদকনর জনয ও এেটু মদকশ মগকে। 
  
–তাহকল ওকে মফাকন প্াওয়া সম্ভি নয়? 
  
–এেন হকিনা িকলই মকন হকে। আিার েেন প্াওয়া যাকি মতামাকে? 
  
িলা মুবেল। আো শুভরাবত্র। েবিন মুকে মফানটা মরকে বিোনায় িকস রইল চুপ্চাপ্ 
োবনেক্ষণ। ওর ভবিষযকতর গবতবিবি আকগ থােকত জানাকনা ওর ভীষণ অপ্েন্দ। 
  
এবদকে প্ােল বক্রকসন্ট অবফকস মফানটা মরকেই বমস মযােকনইল বনকজর মকনই মৃদু 
হাসল। এেটা িযাপ্াকর ও বনবিত ময মশষ প্রশ্নটা েরিার আকগই হাওয়াডল লাইনটা 
মেক়ে বদকয়বেল। ওর সামকন রাো মডাবসয়ারটা প্রীক্ষার জকনয আিার বফকর একলা। 
ওটার মকিয এেটা লাল তারা রকয়কে। ক্লাবরবফকেশানটা সবতযই উুঁচুদকরর। েভাকরর 
ওপ্র নামটা মলো আকে। মেকডবরে অযান্টনী হাওয়াডল। 
  
ওবদকে প্যাবরকস হাওয়াডল অবস্থর হকয় ঘকরর মকিয প্ায়চারী েরবেল। মাকে মাকেই 
ঘকরর দরজায় মে মযন মটাো মারকে। মটাোর সংকেত মদকেই িুেকত প্ারকে, ও 
অযাকলন ফ্লযাকন্ডস। বসগনযাকলর উত্তকর ফ্লযাকেস ওকে ময ৭.৬৫ এম, এম.-এর ময 
বপ্স্তলটা িযিহার েরকত বদকয়বেল মসটা মির েকর প্কেকট গুুঁকজ রােকলা। তারপ্র 
দরজা েুলকতই মোকড এেটা েথা িকল উিল। 
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ও ঘকরর মকিয েুকে েথা িকল োবনেটা মৃদু হাসকলা। ওর োকলা তীক্ষ্ণ মচাে ঘকরর 
সিলত্রই েুুঁকয় যাবেল। 
  
-মে মচজ? হাওয়াডল জানকত চাইল। 
  
–মিকনয়ট। ওরা প্যাবরকসর সমস্ত জায়গাকতই ভাল োিার প্বরকিশন েকর। মশষ 
প্বরকিশন বেল রাত নটায়। বেন্তু আমার িযাপ্াকর মল প্যােন িযবতক্রম ঘবটকয়কে। ওোকন 
অিশয পু্বলশ আকে। তুবম প্রস্তুত। ভাল…। 
  
ফ্লযাকেস িকল উিল, লন্ডন মথকে আবম মটকলক্স েকরবেলাম। োকললাসকে সোকল 
বপ্োবডলীকত মদো মগকে ময িযাপ্াকর তুবম বিরি হকয়বেকল? তুবম অিাে নয়? োর 
সকে মদো েরকত বগকয়বেকল? সোকল তুবম লন্ডকন বেকল মতা? 
  
এরপ্র ওরা প্রস্পর মটকলক্স এর িযাপ্াকর আকলাচনা েরকলা। এেন ও মমাটামুবট 
িুকেকে ময বেেু এেটা িযাপ্ার ইংকরজটাকে বিব্রত েরকে। মোথাও মযন এেটা 
মগাপ্নীয়তা…। 
  
*** 
  
শবনিার, বতবরকশ মম : 
  
ওয়াবশংটন বডবস, বক্লন্ট লুবমস… ওয়ানলাকরর মৃতকদকহর মপ্াষাে মথকে ময মনাটিুে 
প্াওয়া মগকে তাকত আর মিবশ একগাকনা যায়না। 
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েনকেবড যেন সবিে সমকয় ডালাস বিমান িন্দকর নামকলা তেন টুইড জনতার মােোন 
বদকয় নামকত লাগল। চশমাটা মোলা অিস্থায় মুেটা অকনেটাই িদকল মগকে। 
  
টুইড বক্লন্ট লুবমসকে বনকয় মসাজা এেটা নীলকচ মসডাকন উকি িসকলা। লুবমস সিবদে 
বদকয়ই আেষলণীয় িযবিত্বসম্পে। 
  
মরাদ েলমকল বদন। বেেু মামুবল েথািাতলার প্র লুবমস িলকলা, তুবম ওকে বরকপ্াটলটা 
মদকি, মস যাকত মিাকে তুবম োজটা েকর যাকো। লুবমস োবনে িাকদ আিার িকল 
উিল, বিমানিন্দকর আমাকদর মেউ অনুসরণ েকরবন এ িযাপ্াকর বনবিত। লুবমকসর 
অকনে বেেু িযাপ্ার টুইকডর ভাল লাকগ। সকিকগ চলন্ত গাব়ের জানলা বদকয় সমস্ত বেেু 
মদেকত মদেকত টুইড িকল উিকলা, আমাকদর মপ্েকন এেটা সিুজ গাব়ে আসকে। আমরা 
বে…। 
  
লুবমস মদকে বনল তার মপ্েকন দুকটা গাব়ে। ডালাস মথকেই গাব়ে দুকটা ওকদর মপ্েকন 
আসকে। লুবমস োবনেটা উকত্তবজত হকয় প়্েকল টুইডই ওকে সাহস বদকলা। োবনেটা 
িাকদই োেটা হু়েমুব়েকয় প্রায় ওকদর ওপ্কর একস প়্েকলা। লুবমস চীৎোর েকর উিকলা। 
আকলা…। 
  
রািাকরর এেটা আতলনাদ। টুইড ততক্ষকণ োজ আরম্ভ েকর বদকয়কে। আকলা ক্রমশ 
এবগকয় আসকে। আিার বিতীয় আতলনাদ। এয়ার মব্রে জযাম হকয় মগকে। 
  
আমরা প্রায় মারা প্ক়েবেলাম। 
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টুইড আয়না বদকয় মদেল গাব়ে একগাকে। আর মোন িািা আপ্াততঃ মনই। 
  
বমবটং এর জায়গাটা অদু্ভত। প্কটামযাে নদীর ওপ্কর িয়াকত িাুঁিা এেটা প্াওয়ার 
কু্রজার। টুইড প্রথকম সাইনকপ্াস্ট মদকে প্কর লুবমকসর সহকযাবগতায় রাস্তার পূ্িলবদে 
িকর একগাবেল। অিকশকষ মপ্ৌঁোকনার প্র ওকে নদীিকক্ষ মযকত হকি। 
  
-ওটা মতামার নাবে? কু্রজারটার বদকে আেুল মদবেকয় টুইড বজকজ্ঞস েরল। 
  
–হুুঁ, ওটা আমার বনরাপ্ত্তা িলকত প্াকরা…। 
  
টুইড আিযল হকয় ভািল ওয়াবশংটকন ওর সদর দপ্তকরই অকনে অপ্রতযাবশত ঘটনা 
ঘটকে। বক্লন্ট লুবমস বস. আই. এর অিসরপ্রাপ্ত। তিুও মযন মেমন নাভলাস-প্রেৃবতর। 
এেটা বিবচত্র মনৌকোয় মচকপ্ কু্রজাকরর বদকে দুজকন এবগকয় চলকলা। কু্রজাকর এেটা 
েুেুর আকে। মোন অনুপ্রকিশোরীকেই মরয়াৎ েকর না। টুইড বজকগযস েরল, এই 
েুেুরটা? 
  
–ও নদীকত সাুঁতার োটকত প্াকর। লুবমকসর মুকে মিশ স্ববস্তর ভাি। িসার প্র ও আিার 
িলকত শুরু েরল, ওয়াডকলা বিকস্ফারকের িযাপ্াকর অবভজ্ঞ। ময োরকণ ওকে আমরা 
মডকে মদেকত যাই। মোন অনুপ্রকিশোরীই কু্রজাকর থােকত প্াকরনা। ওয়াডকলা মারা 
মযকত প্াকর বেংিা মোকনা মলাকের মদহ প্ক়ে থােকত প্াকর যার গলাটা ফালা ফালা হকয় 
মগকে। বিে আকে? 
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টুইড এেটু ভকয় বশউকর উকি োবনেটা বিয়ার গলািঃেরণ েরকলা আর েবম্পত স্বকর 
িলকলা, বিে আকে। 
  
েথা প্রসকে বটম, ও’বমকয়রার েথা উিল। ও িলল, ঐ বটম যেন অপ্াকরশন বডকরক্টর 
বেল তেন আমাকে ও মোম্পানী মথকে মির েকর বদকয় বসকক্রট সাবভলকসর িস হকয় 
িকস। 
  
–বেন্তু বমকয়রা এরেম মেন েকরবেল? 
  
োরণ, আবম জাবন আফগাবনস্তাকনর অস্ত্রশকস্ত্রর িরাে িািদ দুকশা হাজার ডলার ও 
আত্মসাৎ েকরবেল। 
  
বমউবনকের অযাপ্াটলকমকন্ট মযানকেড এেটা প্রিতলী োকলর িযাপ্াকর মকনাবনকিশ 
েকরবেল। েথািাতলা প্রথমটা সিই মোকড হয়। েণ্ঠস্বর িকল উিকলা, টুইড জাকন ময 
লক্ষযিস্তু বনবদলষ্ট। 
  
–লক্ষযিস্তু বে ও বচনকত মপ্করকে? 
  
মযানকেড বিব্রত গলায় বজকজ্ঞস েরল। 
  
 েণ্ঠস্বর িকল উিকলা, না, এেমাত্র এেজনই। তুবম বনিয়ই অযােশন বনকত প্াকরা। 
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–জানািার জকনয িনযিাদ। আমাকে আিার আগামীোল এইসমকয় মফান োকরা। 
মযানকেড বরবসভার মরকে বদকয় ভািল, ময ওর সকে েথা িকলকে তার েণ্ঠস্বকর মোন 
অস্ববস্ত বেলনা। এেটা মনাটিুে েুকল লন্ডকনর এেটা নাম্বাকর ও ডায়াল মঘারাল। 
  
টুইড-এর ওয়াবশংটকন যািার আকগর বদন উপ্করাি ঘটনা ঘটকলা। ঐবদনই সকন্ধযকিলা 
চারজন বনরাপ্ত্তা প্রিান প্যাবরকসর মুকরট বিবডং-এ এেটা েনফাকরকন্স বমবলত হকলা। 
  
*** 
  
টুইড-এর মকন এেটা আতঙ্ক বিরাজ েরবেল। ও এেটা প্রকশ্নর উত্তর েুুঁকজ প্াবেকলানা 
ময, বক্লস্ট লুবমকসর মানবসে মরাগ আকে বেনা, তা না হকল ও সিলত্রই ওর শত্রু মদেকে! 
  
ওর আকরা এেটা েথা মকন প়্েল, ডালাস বিমানিন্দকর আসার সময় দুকটা গাব়েকত 
চারজন ওকদর অনুসরণ েকরবেল। 
  
চাললস ওয়ানলার সপ্তাহ দুকয়ে আকগ আমার োকে একসবেল ও’বমকয়রার িযাপ্াকর ও েুিই 
আগ্রহী। তুবম মস্টশকন একসে আমার সকে েথা িলকত? িযাপ্ারটা একেিাকরই বিশ্বাস 
হকেনা। 
  
বিশ্বাস ের, যেন ও’বমকয়রা বস. আই. এ-র অপ্াকরশান বডকরেটর বেল তেন মতামার 
অিসকরর িযাপ্ারটা ঐ মদকেবেল। এেটু নরম ভেীকত টুইড িলল। 
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এেটু মথকম আিার িলল, লযাংকলকত বডউবট েরার প্র ও প্বিম িাবললকন মিশ েিের 
বেল? সবতয? 
  
–বিেই িকলকে। বেন্তু টুইড…। 
  
–আমাকে বিশ্বাস েকরা। ও ওর েণ্ঠস্বরকে যথাসমকয় নরম েকর লুবমসকে মিাোকনার 
িা এেটা িযাপ্ার মকনাবনকিশ েরাকনার মচষ্টা েরবেল। 
  
-তুবম িলকো ওর প্বিম িাবললকনর মরেডল তুবম প্রীক্ষা েকর মদকেকে। ও জামলান িলকত 
প্াকর? 
  
-েুি ভাল িলকত প্াকর। 
  
 লুবমকসর মািযকম টুইড জানকত প্ারকলা ও’বমকয়রা েদ্মকিকশ পূ্িল িাবললকন লু োরসন 
নাকম এে ভেকলােকে সকে বনকয় বগকয়বেল। টুইড েথার ফাুঁকে লুবমকসর বদকে 
এেইভাকি তাবেকয় বেল। লুবমস এেিার িকল উিকলা, শয়তানটা আমাকে মমাকটই 
প্েন্দ েকরনা। 
  
টুইড শান্তভাকি িকস রইল, লুবমস উকি সামকনর বদকে এবগকয় মগল। শান্ত-জলরাবশর 
ওপ্র বদকয় িীরগবতকত মনৌকো এবগকয় চকলকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

189 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

লুবমস আিার েথা িলা শুরু েরল, প্বিম িাবললকনর এই বিকশষ ইউবনকটর ঐ দুজন পূ্িল 
জামলানীর এসবপ্য়কনজ মসটআকপ্র ওপ্কর নজর মরকেবেল। োকললাস-এর বরকপ্াকটলই 
িযাপ্ারটা জানা যায়। 
  
-তাই নাবে? 
  
আমাকদর মোড মচনার এেটা বিকশষ প্দ্ধবত বেল। মস ভাকিই জানতাম লু োরসকনর 
মািযকম ও’বমকয়রার সংকেত আকস। 
  
টুইকডর মচাকের সামকন মভকস উিকলা এে রহসযময় জাল…। 
  
প্করর বদন বিে সমকয়ই মযানকেড বিতীয় িাকরর লং-বডসটযান্স মফান েরকলা। 
মযানকেডই েথা িলা আরম্ভ েরকলা, ভািিার বেেু মনই। টুইড ওয়াবশংটকনই আকে। 
  
শয়তান। তুবম মেমন েকর জানকল? 
  
–আমার মলাে সিজায়গাকতই আকে। যাই মহাে সমসযা এেটাই। োকজর িযাপ্ার। 
  
–তুবম বে টুইকডর সকে মযাগাকযাগ…। 
  
না। তাহকল িযাপ্ারটা মভকস্ত যাকি। মক্রাকোডাইল বিে সময় একগাকি। আবম…। 
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 মযানকেড বনকজর মকনই বি়েবি়ে েরকত লাগল। ভািল, টুইডকে হতযা েরার োজটা 
ভীষণ শি। মোথায় মযন মলােটার এেটা ষষ্ঠ ইবন্দ্রয় আকে। োবনেক্ষণ বচন্তা েরার 
প্র ও ওয়াবশংটকন মযাগাকযাকগর জকনয মফানটা আিার তুকল বনল। 
  
*** 
  
এেবত্রকশ মম, রবিিার 
  
 টুইড সারা রাত ওকয়বসস-এ োটাকলা। লুবমসকে মিশ োবনেটা নাভলাস িকল মকন 
হবেল। 
  
লুবমস কু্রজারটাকে িয়াকত িাুঁিকত িাুঁিকত িলল, এেভাকি অকনেবদন এে জায়গায় 
থাো বনরাপ্দ নয়। রাকতর অন্ধোকর সি সময় সকে মোন আকলা ো়ো মঘারাকফরা 
েরকি। 
  
িযাপ্ারটা মিআইনী নয়? মনৌকোয় মোন আকলা মনই? টুইড জানকত চাইকলা। 
  
জীিন মরকণর প্রকশ্ন…। 
  
এরপ্কর ওরা পু্রাকনা বেেু েথািাতলায় বফকর মগল। ডালাকস মপ্ৌঁেিার প্কর টুইকডর 
লক্ষণীয় দুকটা ঘটনা ঘকটকে। 
  
িযাপ্ারটা অস্ববস্তের। মডকে সুটকেশ হাকত ও দাুঁব়েকয়বেল। আকস্ত আকস্ত চকলকে ওটা। 
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লুবমসকে এেিার িলকলা ও, মতামার বফড গ্লাসটা আমাকে এেিার দাও মতা। 
  
লুবমস বদকত টুইড ওটা মচাকে লাবগকয় মফাোসটা বিেমত এযাডজাস্ট েকর তট মরোর 
বদকে তাোকলা। তারপ্র লুবমসকে ওটা বদকয় বদল। 
  
লুবমস বজকজ্ঞস েরকলা, মেউ নজর রােকে? 
  
–গাকের ওপ্র দুজন। এেজকনর হাকত মটবলকলন্স েযাকমরা…। 
  
তেন ওরা দুজকন বডবেকত নামকলা৷ বসুঁব়ের ওপ্র েুেুর ওয়ালকডা দাুঁব়েকয় আকে। বিে 
মসই সমকয় এেটা মহবলেপ্টার মচসাবসে মি মথকে চযাকনকলর মাোমাবে উক়ে আসকে। 
ওটা মযই অবতক্রম েকর মগল, টুইড গলাটা িাব়েকয় বদল যাকত মমবশনটা মদো যায়। 
  
লুবমস বডবেটাকে তটকরোর বদকে বনকয় চকলকে। টুইড এেভাকি মহবলেপ্টাকরর বদকে 
তাবেকয়বেল। সূকযলর আকলার েলোবনকত মহবলেপ্টাকরর মেবিনটা একেিাকরই মদো 
যাবেল না। 
  
ডালাকস টুইড গাব়ে মথকে মনকমই মসাজা বিবডং-এর মভতকর েুকে মগল। লুবমস গাব়ে 
বনকয় বফকর মযকত, টুইকডর লুবমকসর মুকে মশানা ও’বমকয়রার োযলেলাকপ্র েথা মকন 
প়্েবেল। 
  
োবনে িাকদ টুইড মচাে িুেল, েেন ময ঘুবমকয় প়্েল জাকন না। 
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প্ােল বক্রকসকন্ট অিকশকষ যেন টুইড মপ্ৌঁোকলা, মযােকনইকলর মচাে মদকেই িুেল 
গুরুতর এেটা বেেু ঘকটকে। 
  
*** 
  
এেবত্রকশ মম, রবিিার 
  
 ডালাকস এো বফকর আসার প্কথ বক্লন্ট লুবমস অকনে জায়গায় গাব়েটাকে থাবমকয়বেল। 
সমুে উপ্েূকলর সি বেেু ওর জানা। 
  
মরৌকোজ্জ্বল বদন। বমস বডবেকত উকি মমাটকর স্টাটল বদকলা। সামকনই কু্রজার ওকয়বসস 
মদো যাকে। হিাৎ মহবলেপ্টাকরর আওয়াকজ ওর টুইকডর েথা মকন প়্েল। 
  
ওয়াডকলা লুবমসকে মদকে বসুঁব়ের ওপ্র দাুঁব়েকয় এেিার চীৎোর েকর উিকলা। 
  
লুইস বডবেটা মিুঁকি কু্রজাকর উিকত যাকি বিে মসই সমকয় ওর লক্ষয প়্েল বিে এেই 
রেকমর আর এেটা কু্রজার ওর বদকে এবগকয় আসকে। 
  
ও সতেল হিার মচষ্টা েরল। 
  
ওয়াডকলা মেমন অস্বাভাবিে ভেীকত গরগর শব্দ েরকত আরম্ভ েরকলা। 
  
–বে িযাপ্ার ওয়াডকলা…? 
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িকলই ওয়াডকলা মযবদকে তাবেকয় বেল লুবমসও মসবদকে তাোকলা। আর সকে সকে ওর 
অবভিযবির প্বরিতলন হকলা। কু্রজারটা সম্ভিতঃ ওকদর প্াশ বদকয়ই মিবরকয় যাকি বেন্তু 
লুবমস ওটার মডকের ওপ্কর োউকে মদেকত না মপ্কয় দ্রুত মেবিকনর বদকে মদৌ়েকলা। 
  
বস. আই. এর প্রািন মলাে বহকসকি ও এেটা মোট অস্ত্রাগার ভকর মরকেকে। মসটা 
েুললল, এেটা মমবশন বপ্স্তল মদেকত মপ্কলা। ডািল িযাকরকলর শটলগান আর বতনকট 
হযান্ডগানও আকে। ও শটলগানটা মির েরকলা। 
  
কু্রজারটা ক্রমশঃ এবগকয় আসবেল। লুবমস ওটা বনকয় মডকে দাুঁব়েকয় রইল। সম্ভিতঃ 
হুইকলর োকে মেউ মযন িকস আকে। ও কু্রজাকরর গাকয় ওকয়বসসনামটা এেটা োপ়্ে 
বদকয় মেকে বদকলা। 
  
ওয়াডকলা তেনও মুে বদকয় গরগর েকর যাকে। চাবরবদকে শুিুই জল ো়ো বেেুই মচাকে 
প্ক়েনা। 
  
ও এেটু নীচু হল, শটলগানটা মচাকের আ়োকল। যবদ ওবদে মথকে মেউ বেেু মেক়ে 
তাহকল ও সমসযায় প়্েকি। আিার এটাও হকত প্াকর হয়ত স্বাভাবিেভাকিই কু্রজারটা 
প্াশ বদকয় চকল মযকত প্াকর। 
  
ও বে সকজাকর চীৎোর েকর জানকত চাইকি? 
  
ও োবনেটা বহংস্র হকয় প়্েকলা। সামকন ওয়াডকলা রকয়কে।  
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লুবমস আকগ মদেকত প্ায়বন, এেটা টাে পু্করাপু্বর বতরী। কু্রজারটা ওকয়বসকসর 
একেিাকর োোোবে। মডকের ওপ্র মগ্রকনড ও বমসাইলগুকলা বিে জায়গায় বফট েরা 
আকে। 
  
–মহ যীশু…। 
  
 তারপ্করই এেজন একেিাকর ওয়াডকলার োকে একস োুঁবপ্কয় প়্েকলা। সকে সকে তার 
মাংসগুকলাও টুেকরা টুেকরা হকয় বেুঁক়ে িাতাকস েব়েকয় প়্েল। 
  
 লুবমস এই মদকে একেিাকর উন্মত্ত হকয় উকিকে। 
  
 উকি দাুঁব়েকয় দাুঁকত দাুঁত মচকপ্ িকল উিল, শুকয়াকরর িাচ্চা। 
  
িকল শটগান সামকনর বদকে িকর বেগার বটপ্কত যাকি বিে মসই সমকয় এেটা মগ্রকনড 
বিকস্ফাবরত হকলা। মপ্েকনর প্াটা ওর মদহ মথকে বিবেে হকয় মগকে। অবতেকষ্ট নামকত 
বগকয় বিে মসই সমকয় আকরা এেটা মগ্রকনড একস মেবিকনর সামকন প়্েল। মেবিনটা 
চূণলবিচূণল হকয় মগল। লুবমকসর অিস্থা আকরা মশাচনীয় িলা যায় মদহটা একেিাকর 
বেেবভে। 
  
এরেম প্রপ্র দশটা বিকস্ফারণ ঘটকলা। তারপ্র এেটা হুে বদকয় ওকয়বসসকে 
আটোকলা। প্রকতযকের গাকয়ই ফগমযান সুযট। এেজকনর হাকত সাি মমবশনগান। 
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এবদকে এেটা মলাে েকয়েবমবনট জাহাজটা সাচল েরল। মভতকর মেউ মনই। লুবমস 
তেন মৃত। ও বনবিত হকয় আিার িীকর িীকর সামকনর বদকে এবগকয় মযকত আরম্ভ 
েরকলা। 
  
ওপ্কর তেন এেটা মহবলেপ্টাকরর প্াইলট মরবডওকত িকল যাবেল, মশষ েকর মদওয়া 
হকয়কে। 
  
মহবলেপ্টাকরর গন্তিয ওয়াবশংটকনর বদকে। 
  
*** 
  
এেবত্রকশ মম, রবিিার 
  
বি. এন. বড-র মহড মোয়াটলার মযটা জামলান মফডারাল ইকন্টবলকজন্স সাবভলস আবিষ্কার 
েকরকে মসটা হকে পূ্লাে। জায়গাটা বমউবনে মথকে েয় মাইল দবক্ষকণ। এবরে 
মস্টালাকরর নাভল মসন্টার এর চারপ্াকশ গাে বদকয় মঘরা। মভতকরর মদওয়াকল বিদুযবতে 
মি়ো লাগাকনা। মস্টালার রবসেতা েকর িাবললকনর মদওয়াল নাম বদকয়কে। এই মুহূকতল 
মাকটলকলর সকে িকস ও েবফ োবেল। 
  
টুইড লন্ডকন বফকর আসার জকনয এেটা প্াুঁকচর ফ্লাইট িরকলা। 
  
মস্টালাকরর অবফকসর মকিয মিশ বেেুক্ষণ হকলা মাকটলল আকে। িাইকর সশস্ত্র প্রহরী। 
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–আবম চার িের ওয়াইস িাকডকন বেলাম। তারপ্র বি. এন. বড-মত একসবে। এে সময় 
আবম আন্ডারগ্রাউকন্ড বেলাম পূ্িল জামলানীকত। মস্টালার জানাকলা, তারপ্র িযাকভবরয়াকত 
িের েকয়ে হল িসিাস েরকে। এরই মকিয নয়া-নাজী আর িামপ্ন্থীকদর মকিযোর 
ল়োই মশাচনীয় আোর িারণ েকরকে। 
  
মাকটলল জানাকলা, মস্টকটর বনিলাচন হকলই িযাপ্ারটা বমকট যাকি। 
  
মস্টালার িলল, যবদ লযাংগাকরর মডাকরট প্াবটল মজকত তাহকল হয়ত বমটকি। সমসযা 
আসকল বদকয়বত্রকচর প্াবটল এিং মডলটার অস্ত্রশকস্ত্রর আবিষ্কার। এর ফকলইটফলার-এর 
িামদল বজকত মযকত প্াকর। ও মতা আিার িযাকভবরয়াকে যুিরাি েরার প্ক্ষপ্াতী। 
মফডারাল বরপ্ািবলে মথকে পৃ্থে হকয় যাকি। 
  
এরেম আকলাচনা হকত থােল ওকদর দুজকনর মকিয। 
  
এরপ্কর সাবমট এক্সকপ্রকসর েথা উিল। ওকত প্ািাকতযর সি ি়ে মনতারা থােকে। 
মস্টালাকরর দাবয়ত্ব হকে স্টযালিাগল মথকে সবলজিাগল। মস্টালার মাকটললকে িকল উিল, 
বমউবনকে যািার সময় মক্লয়ার হফারকে প্াওয়া যাকি বেনা। এরেম আকলাচনায় বেেুক্ষণ 
োটকলা। 
  
এেসমকয় প্ােল বক্রকসকন্টর নাম্বাকর ডায়াল েরকলা। োবনে িাকদ ওপ্রাকন্ত মযােকনইকলর 
গলা মশানা মগল। ও ওকে চার প্রিাকনর েবি মদিার েথা িলকলা। 
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ও প্রাকন্ত মযােকনইল িকল উিল,টুইড এেন িাইকর।ও এেটা েির বদকত িকলকে। 
আগামীোল প্রথম ফ্লাইকট ওকে নাবে বহথকরা বিমানিন্দকর মযকত িকলকে। 
  
মাকটলকলর োকে ও ফ্লাইট নাম্বার চাইল। বমস্হফাকরর এেটা প্াসকপ্াটল েবি বদকয় ওকে 
িলকলা তা়োতাব়ে িযাকভবরয়াকত মযকত। 
  
*** 
  
প্যাবরকসর এে উষ্ণ রবিিার। হাওয়াডল সাবমট এক্সকপ্রকসর িযাপ্ার বনকয় অযাকলন 
ফ্লযাকেস আর ও’বমকয়রার সাকথ আকরা বেেু আকলাচনার জনয অকপ্ক্ষা েরবেল। 
বনরাপ্ত্তার িযাপ্ারটা আকরা মজারদার েরা দরোর। মগয়াকফ ইস্ট মথকে মেন ো়েকি 
জুকনর দুতাবরকে। আর মাত্র বতন বদন িাবে আকে। 
  
আকলাচনার মশকষ হাওয়াডল লন্ডকনর ফ্লাইট িরার উকেকশয রওয়ানা হওয়ার সময় জানকত 
প্ারকলা ও’বমকয়রাও লন্ডকন যাকি। োবনেক্ষণ মথকে ও োউন্টাকরর বদকে এবগকয় মগল। 
সামকনই মেতাদুরস্ত এে মবহলা োগজ প়্েবেল। িাইকর মযকতই ফ্লযাকেস ওকে প্থ 
মদবেকয় গাব়ের োকে বনকয় মগল। গাব়েকত েুেকতই ও’বমকয়রাকে মকন প়্েল। িুেল 
হাওয়াডলকে এোকন িািয েকর আনা হকয়কে। গাব়ে ো়েকতই মসই মবহলাও মপ্েকন 
এেটা েযাকি চক়ে িসকলা। 
  
সিাই বনিুপ্। হাওয়াডল মদেকলা অযাকলন হুইকলর মপ্েকনই িকস আকে। মচাকের সামকনর 
আয়নায় মদেকত মপ্ল মেউ ওকদর অনুসরণ েরকে। দযাগকল একস অযাকলন ওকে বিদায় 
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জানাকলা। হাওয়াডল চারবদকে তাোকতই মদেল অদূকরই দুজন মতাে তার বদকে তাবেকয় 
দাুঁব়েকয় আকে। প্াশ বদকয় সুটকেশ হাকত মসই মবহলা দ্রুত চকল মগল। 
  
মোথাও মযন বেেু এেটা গণ্ডকগাল হকয় যাকে। 
  
*** 
  
বমউবনকের হাউপ্টিযানহফ। িযাকভবরয়ার মসই রাজিানী মযোকন চাললস ওয়ানলার একসবেল। 
মাকটলল আর মক্লয়ার মস্টালারকে িলল শহকরর মােোকনর মহাকটলটায় ওকদর নাবমকয় 
বদকত। ময মুহূকতল ও নাবমকয় চকল মগল মসই মুহূকতলই মাকটলল েুবলকে িলল ওরা এই 
মহাকটকল থােকি না। 
  
োবনেটা এবগকয় এেটা েযাকিউকি হাউপ্টিযানহকফর োোোবে এেটা জায়গার বিোনা 
বদল। দুজকন োবনেটা পৃ্থে িকসকে। মস্টশকন মনকম মক্লয়ার মাকটলকলর মপ্েন মপ্েন 
চলল। মক্লয়াকরর হযান্ডিযাকগ লুকোকনা বপ্স্তল। দুজকন মস্টশকন বজবনষপ্ত্র জমা রােকলা। 
এিার মাকটলকলর মোুঁজ েরার প্ালা মেন ওয়ানলার এোকন একসবেল। মক্লয়ার ওর 
মপ্েকনই চলকত লাগল। চাবরবদকে ওকদর এেন মাে়েসার জাল। 
  
এডুইন বভনজ। দুিার ভুল েকর বদকয়বত্রকচর োকে িমে মেকয়বেল। গ্রসকে যেন মাকটলল 
হতযা েরকলা তুবম মিাোর মকতা দাুঁব়েকয় দাুঁব়েকয়…। 
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িমোবনর জিাকি বভনকজর িলার বেেুই বেলনা। দু-দুিার মাকটললকে িাকগ মপ্কয়ও বেেু 
েরকত প্াকরবন। বদকয়বত্রকচর হুেুম.কযমন েকর মহাে ওকে মারকত হকি, না হকল েির 
মযোকন মপ্ৌঁকোিার মপ্ৌঁকে যাকি। 
  
হাউপ্টিযানহফ জায়গাটা চীৎোর, মচুঁচাকমবচকত একেিাকর নরকের মকতা। মাকটলল জনতার 
মকিয বদকয় এবগকয় চলকলা। 
  
 চাবরবদকে শুিু ভী়ে, যাত্রীকদর িযস্ততা, মঘাষকের চীঙ্কার সি বমবলকয় এেটা গবতময় 
জীিন। 
  
মক্লয়ার মাকটলকলর মপ্েকন। িযাকগর নীকচ লুকোকনা বপ্স্তল। হিাৎ ওর যাকে নজকর প়্েল 
মস হল স্বয়ং এডুইন বভনজ। 
  
মক্লয়ার বনবিত বভনজ ওকে বচনকত প্াকরবন। িযাগ মথকে োকলা চশমাটা মির েকর প্ক়ে 
বনকলা। 
  
মাকটলল অনযবদকে অনযবেেু মদেবেল। মেমন এেটা অদু্ভত অনুভূবতকত ও অনুভি 
েরবেল মযন চাবরবদে মথকে অকনকে ওকে বঘকর িকরকে। দূকর এেজকনর প্কেকট 
মদেল মডলটা িযাজ। জুবরে মথকে বমউবনে এক্সকপ্রসটা একস মযোকন থামকি মলােটা 
মসই জায়গায় দাুঁব়েকয়। 
  
মাকটলল সামকনর টাইম মিাডল মদোর ভান েকর,কলােটাকে মদেকত লাগল। আর এেজন 
প্কেকট মডলটা বচবহ্নত মলাে ওর োকে একস দাুঁ়োকলা। মক্লয়ার ইবতমকিয মাকটলকলর 
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োকে একস সন্তপ্লকণ সতেল েকর বদকলা ময, এডুইন বভনজ এোকনই আকে। মাকটলকলর 
ওপ্র নজর মরকেকে। িাবে দুজন োকফকত েুেকলা। 
  
মাকটললও মক্লয়ারকে সািিান েকর বদল ময জায়গাটা মডলটার মলাকেরা বঘকর মরকেকে। 
এরপ্র মক্লয়াকরর োে মথকে মাকটলল চকল মযকত ও মেনটাইম বলকে বনল। মাকটলল বগকয় 
েুেল ঐ েযাকফকটবরয়ায়। 
  
এেটা িসার মটবিকল িকস ও েবফর অডলার বদকলা। মটবিলটার সামকন এেটা িন্ধ 
দরজা। বেেুটা দূকর মডলটার মলােদুকটা েথািাতলায় িযস্ত। আকগর মলােটা প্করর 
মলােটাকে এেটা োম বদকত ও প্কেকট পু্কর বনকলা। 
  
মাকটলল মযন এেটা ফাুঁকদর মকিয েুেল। 
  
বিে মিকরািার মুকে ওরা দাুঁব়েকয় আকে রাস্তা িন্ধ েকর। প্াুঁচজকনর মচহারাই ষণ্ডা মােলা। 
তাকদর এেজন মাকটলকলর মটবিকল একস িকস এেটা মনাটিুে আর মপ্নবসল মটবিকলর 
ওপ্র রােকলা। মপ্নবসলটার এেটা মিাতাম বটপ্কতই এেটা উুঁচ মিবরকয় একলা। মাকটলল 
এতক্ষণ এেটা প্াকত্র মাথা নীচু েকর বে মযন মদেবেল। সুঁচটা িার হকত মাকটলল প্াকত্রর 
তরলটা ওর মচাকের ওপ্কর েুুঁক়ে বদল আর মলােটা আতলনাদ েকর উিল। সকে সকে 
বপ্স্তল মথকে এেটা বিকস্ফারকণর শব্দ িাতাকস মভকস মগল। 
  
মাকটলল লাবফকয় উকি মটবিলটা সামকনর বদকে মিকল বদল, তারপ্কর মচয়ারটা সামকনর 
বদকে েুুঁক়ে বদকল। দরজার মুকের মলােগুকলা অস্বাভাবিে আতকঙ্ক প্ালাকত প্ারকল িাুঁকচ। 
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–এই বদকে প্ালাও। 
  
 মাকটলল মদেল দরজার সামকন মক্লয়ার দাুঁব়েকয় প্র প্র বতনিার গুবল েরকলা। অিশয 
সিগুকলাই মাথার ওপ্র বদকয় মগকে। 
  
 মাকটলল মদৌক়ে বগকয় সামকনর মলােটার মাথায় আঘাত েরল। মক্লয়ার বপ্স্তল লুবেকয় 
মফকলকে। মাকটলল মক্লয়াকরর হাত িকর একগাকত লাগল। ওকদর মপ্েকন তেন সিাই ভকয় 
আতবঙ্কত। সিাই প্ালাকত চায়। ইউিযানবসকস্টম এেটা স্বয়ংবক্রয়, জবটল িযিস্থা। ওরা 
এই বসকস্টকম দ্রুত মিবরকয় একস মেকন একস িসল। 
  
মাকটলল আর মক্লয়ার প্াশাপ্াবশ িসল। মাকটলল বনবিত ময মেউ ওকদর অনুসরণ েরকে 
না। সাকটলল ওকে জানাকলা ওরা মসাজা ফ্লাউকসকন যাকি। এেন রাস্তার িাকর মোটোকটা 
মহাকটকল ওিা যাে। িযাগ-টযাগ প্কর আনা যাকি। 
  
*** 
  
ওয়াবশংটন মথকে রবিিাকরর ফ্লাইট বহথকরাকত একস মপ্ৌঁেকি রাত নটায়। প্ােল বক্রকসকন্ট 
ইকডর েযাি বেল। মযােকনইল অবফকসই অকপ্ক্ষারত। 
  
-েিরটা সকি মটকলকক্স একসকে। 
  
 মযােকনইল টুইকডর বরবসভ েরার েির জাকন বেনা জাকন না। ও েিরটা বজকজ্ঞস 
েরকতই িযােকনইল জানাকলা, মতামার িনু্ধ বক্লন্ট লুবমস েুন হকয়কে। 
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মটকলক্সটা হাকত বনকয় টুইড প্রপ্র বতনিার সংকেতটা প়্েল। মযােকনইকলর হাকত 
মনাটিুে। 
  
মটকলকক্সর সংকেতটা হল 
  
প্রািন বস. আই. এ একজন্ট বক্লন্ট লুবমস আজ আততায়ীর িারা বনহত হকয়কে কু্রজার 
ওকয়বসকসই আর এেটা কু্রজার-মগ্রকনকডর আঘাকত বনহত লুবমকসর েুেুরও বনহত–এস. 
বি. মাই. বস. আই. এর সহকযাবগতায় তদন্ত চালাকে। 
  
টুইকডর মহবলেপ্টাকরর েথা মকন প়্েল। বচন্তায় আেে হকয় প়্েল। 
  
মযােকনইল বজকজ্ঞস েরল, মাকটলকলর মোন েির আকে বেনা? 
  
টুইড জানাকলা ময, িযাকভবরয়া মথকে ও মফান েকরবেল। োল সোকল একস মপ্ৌঁেিার 
েথা। বজহররাকত সাজাকনা মহাকটল িুে েরা হকয় মগকে। মযােকনইলকে ওর সমস্ত 
িযিস্থা েরকত িলকলা। টুইড সামকনর মোলা জানলায় শূনয দৃবষ্টকত তাবেকয়বেল। 
বচন্তাশূনয মন। সাবমট এক্সকপ্রস আর মাত্র দুবদন িাবে। 
  
মােরাকত বমউবনকের অযাপ্াটলকমকন্ট মযানকেড যেন ঘুকমাবেল,তেনই ওয়াবশংটন মথকে 
েির একস মপ্ৌঁোকলা। 
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আকলা জ্বাবলকয় গ্লাভসহাকত তুলকতই এে মাবেলনীেণ্ঠস্বর সংকক্ষকপ্েিরটা জানাকলা। 
লুবমস সংিাদদাতাকে িনযিাদ জাবনকয় ও আিার বিোনায় শুকয় প়্েল। মক্রাকোডাইলকে 
থামাকনা সম্ভি নয়। ভবিষযকত আকরা ি়ে েুন। 
  
*** 
  
প্য়লা জুন; মসামিার 
  
 টুইড িকল উিকলা, আমরা আজ আর মেলিাকর োবনেটা বিোম প্াকিা। আগামীোল 
রাকত সাবমট এক্সকপ্রস প্যাবরস মথকে বভকয়নার উকেকশয রওনা হকে। 
  
মাকটলল বচবন্তত মুকে জিাি বদকলা, এই েকয়ে ঘণ্টার মকিয আমাকদর আইকডবন্টফাই-এর 
োজটা মসকর মফলকত হকি। বসবেউবরবটর প্রিাকনর মফানটা গুপ্তচর…। 
  
লন্ডন বিমানিন্দকরর মহাকটকল মযােকনইল বতনকট মশািার ঘর ভা়ো বনকলা। প্রকতযেটা 
পৃ্থে থাকম। টুইড সমস্ত ঘরগুকলা ভাকলা েকর মদকে বনল। মাকটলল সকি মাত্র বমউবনে 
মথকে বফকরকে। এরা মাকের ঘরটাকতই আপ্াততঃ থােিার িযিস্থা েকরকে। লুবমকসর 
হতযা প্রসকে ওকদর মকিয আকলাচনা হত যেন বসবেউবরবদকে উকিবেল। 
  
বব্রবটশ রািদূত যেন বসবেউবরবট েনফাকরকন্স লুবমস হতযার িযাপ্ারটা মশানাবেল তেন 
নাবে চারজন বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর এেজন চমকে উকিবেল। 
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এবদকে অযাকলন ফ্লযাকেস-এর সমস্ত অতীত এেটা ফাইকল রাো। বমকয়রারও তাই। 
এবদকে জুবরে মস্টালারও দুিের অজ্ঞাতিাকস বেল। এই সি চমেপ্রদ সংিাদ সংগ্রহ 
েরা হকয়বেল। 
  
এো়ো হাওয়াডল আকে। মাকটলকলর িিিয আসল মনাে দীঘলোল িকর এইরেম োকজ 
বনযুি রকয়কে। মাকটলকলর মকত হাওয়াকডলর বিষয়টা েুি এেটা গুরুত্বপূ্ণল নয়। 
  
োবনেিাকদ টুইড বব্রফকেস মথকে এেটা ফাইকলর ফকটােবপ্ মাকটলকলর হাকত বদল। 
মেডাবরে অযান্টনী হাওয়াকডলর নাম ওপ্করই মলো। টুইড জানাকলা এটা প্াওয়ার জকনয 
মযােকনইলকে িনযিাদ জানাকনা উবচত। ওই সি সংগ্রহ েকরকে। ফাইকলর িাকরা প্াতায় 
একস ও থামকলা। মলো আকে মিশ েকয়ে িের আকগ হাওয়াডল প্যাবরস দূতািাকস 
ইনকটবলকজন্স অবফসার বহকসকি বনযুি বেল। এর মকিয দুসপ্তাহ অসুকের জকনয েুবট বনকয় 
ও বভকয়নাকত বেল। 
  
মমবডেযাল বরকপ্াটলও আকে। সমস্তটা ভালভাকি মশষ েকর মাকটলল ওটা টুইডকে বদকলা৷ 
এরপ্কর টুইড ওকে এেটা োম বদকলা। ওর মকিয চারকট উজ্জ্বল েবির বপ্রন্ট বেল। 
ফ্লযাকেস, ও’বমকয়রা, হাওয়াডল আর মস্টালার। মাকটলল োমটা প্কেকট মরকে বদকলা। 
তারপ্র জানাকলা, সময় আর মিবশ মনই এেন চারজন বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর ওপ্করই চাপ্ 
সৃবষ্ট েরা প্রকয়াজন। িযাপ্ারটা ে়ো ভাকি িরকত হকি। চারজনকেই এে েথা িলকত 
হকি। মাকটলল বনকজ মস্টালারকে িলকি আর টুইড হাওয়াডল, অযাকলন আর ও’বমকয়রার 
ভার মনকি। েথাটা হকলা এেটা বনভলরকযাগয সূকত্র জানা যাকে ময, এেজন প্ািাতয 
মনতাকে এক্সকপ্রকসই েুন েরা হকি। েুনী চারজন বনরাপ্ত্তা প্রিাকনরই এেজন। 
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প্কেট মথকে প্লযাবস্টকে মমা়ো এেটা োডল মির েকর টুইড ওর হাকত বদকলা। মাকটলল 
মদেল ও যেন ঘকর অবস্থর ভাকি প্ায়চারীেরবেল, তেনোর েবি। টুইড ওকে জানাকলা 
োল রাকত সাবমট এক্সকপ্রস মগয়ার-দয-ইস্ট ো়োর আকগ ওকদর মদো হকত প্াকর বেনা। 
োডলটা মদোকল মেউই ওকে আটোকত প্ারকিনা। 
  
মাকটলল বজকজ্ঞস েরকলা, ও এই োডল মোথায় মপ্কলা? টুইড জানাকলা, োডলটা প্াওয়া 
মগকে সরাসবর প্রিানমন্ত্রীর োে মথকে। ওকে িকলকে ময চারজন বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর 
মকিয এেজন েুনী। িযাপ্ারটা শুকন প্রিানমন্ত্রী মশাই মিশ বচবন্তত। েথা হকত হকত 
মক্লয়াকরর এেটা প্াশকপ্াটল েবিও মাকটলকলর হাকত বদকলা। মক্লয়ার না থােকল মাকটলল 
হয়কতা মশষ হকয় মযকতা। মচাে িুকজই ওকে বিশ্বাস েরা যায়। মাকটলকলর োকডলর মকতা 
মক্লয়াকররও এেটা োডল বতরী হকলা। িলা িাহুলয, ময মপ্কন সইটা হকলা মসটাও 
প্রিানমন্ত্রীরই মপ্ন। টুইড হাসকলা, তারপ্র আিার জানাকলা ময, এেটা িযাপ্ার আমার 
মকনর মকিয ঘুরপ্াে োকে মসটা হকলা আমরা যািার আকগই মযানকেড…। 
  
–তাহকল বেভাকি একগাকনা উবচত? টুইড িলল, ও সামাকদর োকে আসল েুনীকে চাপ্া 
মদিার মচষ্টা েরকত প্াকর। ও জাকন ময িযাপ্ারটা আমরা জাবন। ও মচষ্টা েরকি ভুল 
মলােকে যাকত আমরা সকন্দহ েবর। সুতরাং–হযাুঁ। আমরা চারজন বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর 
প্রকতযেকেই িলি ময মতামাকদর মকিযই এেজন মদাষী িযবি রকয়কে। 
  
*** 
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মযানকেড-এর জানাকনা বমবটং-এর জায়গায় যািার জকনয মরইনহাডল বদকয়বত্রচ ও 
অযাপ্াটলকমকন্টর তলা মথকে মাবসলবডস গাব়েটা মির েরল। এেনও অকনেটা সময় আকে। 
  
বমবটং-এর জায়গাটা মিশ অদু্ভত। সি বদকে ফাুঁো এেটা গুপ্ত গযাকরজ। মযানকেড ময 
গাব়েটার মকিয িকসবেল মসটা বমকথয নাম আর বিোনায় মেনা। োগজপ্ত্র সিই জাল। 
বদকয়বত্রচ এল। ওর গাব়ের মজারাকলা আকলায় মযানকেকডর মচাে িাুঁবিকয় মগল। আকলাটা 
বনভকত ও মদেল োকলা মপ্াষাকে, গগলস প্রা এেজন আকলাটা বনবভকয় জানলা বদকয় 
এবদকেই মচকয় আকে। মযানকেকডর োকে এবগকয় এল। সহাকসয অবভনন্দন জাবনকয় ও 
িলল, তুবম যবদ বনিলাচকন মহকর যাও, তাহকল মতামার প্বরেল্পনা মকত একগাও। মতামার 
মলাকেরা সিাই ইউবনফরম প্ক়ে প্রস্তুত। বমউবনকে মাচল েকরা, বহটফলাকরর উবনশকশা 
মতইকশর মাচল মযরেম বরপ্ািবলে বতরীহকয়বেল, বিে মসরেম তুবমও বমউবনকে ের। 
  
–বেন্তু বহটলার মতা সফল হয়বন। মশষ প্যলন্ত লযান্ডিাগল-এর মজকল ওকে…। বদকয়বত্রচ 
িকল উিল। 
  
নতুন অকস্ত্রর জায়গাটা মোথায়?মযানকেড িকল উিকলা, আমরা একেিাকর মশষ সমকয়…। 
তুবম এেন জায়গাটাকে সুরবক্ষত রােকত সশস্ত্র প্রহরী লাগাও…। 
  
িকল মযানকেড দ্রুত গাব়েকত স্টাটল বদকয় চকল মগল। বেেুক্ষণ িাকদ অথলাৎ দুবমবনট প্র 
বদকয়বত্রচও যািার জকনয বতরী হকলা। 
  
*** 
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বমউবনে বিমান িন্দকর বফকর একস মাকটলল শহকরর এেপ্রাকন্ত এেটা েযাি বনকলা। 
োবনেটা বগকয় েযারটা মেক়ে বদকয় চারকশা গকজর মকতা মহুঁকট ক্লকসন মহাকটকল 
মপ্ৌঁোকলা। মক্লয়ার-এর মোন বিপ্দ হয়বন। মাকটলল স্ববস্তর বনঃশ্বাস মফলকলা। 
  
মক্লয়ার িলল, তুবম বেকলনা যেন আবম হাউস্টিযানহকফই মিবশ সময় োবটকয়বে। মাকটলল 
অিশয োজটাকে সমথলন েরকলা না। োরণ বচবহ্নত হকয় যািার বিপ্দ বেল। অিশয 
মক্লয়ার জানাকলা ময, ও মিশ সতেলই বেল। মাকটলল দুঃে প্রোশ েকর িলকলা, 
আগামীোল রাকত সাবমট এক্সকপ্রস প্যাবরস ো়েকি। এেনও প্যলন্ত আসল মলােকে িরা 
যায়বন। 
  
ওকদর মকিয প্রিতলী োযলক্রকমর নানা বিষকয় আকলাচনা হকত লাগকলা। সমস্ত বিষয়টার 
ওপ্কর এেটা মিাুঁয়াশার জাল বতরী হকয়কে। মাকটলকলর েপ্াকল বিনু্দ বিনু্দ ঘাম মক্লয়াকরর 
মচাে এ়োকলা না। 
  
মক্লয়ার িলল, জুবরে হকেকডলটার চলমান মহডকোয়াটলার। মসজনযই মস্টালার ওকদর 
আসল ঘাুঁবট েুুঁকজ প্ায়বন। বদকয়বত্রকচর জায়গাটা একেিাকর দূগলম। মহড-মোয়াটলাকরর 
উপ্যুি জায়গাও িকট। সিরেম সুকযাগ-সুবিকি আকে। সিসমকয় বভ়ে, সুতরাং দুজন িা 
আরও মিবশ মলাকের বমবটং-এ মোনও অসুবিকিই মনই। দূকতরা মেকন েকর একস েির 
মদয় আিার অনয মেকন চকল যায়। ওরা মেউই আসকল বমউবনকে যায়না। দুএেটা বমবটং 
যবদ মদো যায় তাহকল মিাো যাকি। অকনে বনরাপ্দ জায়গা এোকন। োকফ, বসকনমা 
এরেম অকনে। মাকটলল এিার ওয়ানলার-এর গবতবিবির িযাপ্ারটা িুেকত প্ারকলা। ও 
মক্লয়ারকে িলল, তুবম বে িলকত চাইকে, বদকয়বে এোকন, এেটা বিকশষ মফাসল প্ািাকে। 
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সম্ভিতঃ এোকন মহাকটকল জায়গা মনকি। এো়ো ওকদর লক্ষয থােকি বটবভ, মটবলকফান 
এক্সকচি মথকে সমস্ত বনয়ন্ত্রকণর জায়গাগুকলা। 
  
–হযাুঁ। এটাই আমার অনুমান। 
  
মাকটলল অগিযল ভাকি ঘকরর মকিয প্ায়চারী েরকত লাগকলা। এে সময় িকল উিকলা, 
আমাকদর এেন মস্টালাকরর সকে মযাগাকযাগ েরা প্রকয়াজন। সম্ভািয েুনী। 
  
মক্লয়ার ওর বদকে তাবেকয় রইল। ঘকরর মকিয সামবয়ে নীরিতা বিরাজ েরকত লাগকলা। 
  
*** 
  
টুইড শান্তভাকি িলকলা, অযাকলন, বভকয়নার উকেকশয ময সাবমট এক্সকপ্রস আগামীোল 
রাকত মেক়েকে, তাকত আমরা জাবন, চারজন যাত্রীর মকিয এেজন েুকনর লক্ষয। 
  
ফ্লযাকেস িকল উিল, আমাকদরও তাই অনুমান। মসন্ট হনল, এেটা মোটোট মরকস্তারাুঁয় 
ওরা মেকত মেকত আকলাচনা েরবেল। জায়গাটা বনবরবিবল। 
  
টুইড িলকলা, ফ্লযাকেস আমাকদর িনু্ধত্ব অকনে বদকনর, এই িনু্ধকত্বর বিশ্বাকস আবম 
মতামাকে েতেগুকলা গুরুত্বপূ্ণল েথা িলকত চাই। 
  
ফ্লযাকেস মেকত মেকত পু্করাকনা বদকনর গল্প আরম্ভ েরকলা। মসই উবনশকশা বতপ্াে সাকল 
ও মসনািাবহনী মেক়ে অনয োকজ মযাগ মদয়। এই িরকনর অকনে েথা। েথায় েথায় 
জাবনকয় বদল হাওয়াডলকে ওর প্েন্দ নয়,োরণ ওনাবে অকনযর প্রবত সহানুভূবতশীলনয়। 
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ফ্লানকেস ওর জীিকনর অদু্ভত সি দুঘলটনার েথা জানাকলা। ও প্রথকম বমবলটারী 
ইনকটবলকজন্সীকত চােরী প্ায়। তার দু সপ্তাহ প্কর ও েবমশনড যলাংকে চকল যায়, ওর 
ওপ্রওয়ালার দুঘলটনার ফকল। তারপ্র ও মজনাকরল ডুমার স্টাকফ ইনকটবলকজন্স অবফসার 
হয় এিং িযাকভবরয়াকত আকস। তারপ্র ওোন মথকে প্যাবরকস বফকর আকস। এেমাত্র 
সম্বল বেল মজনাকরল ডুমার মরেকমকন্ডশন। বডন. এন. বট-মে মদোকত ওরা আিার ওকে 
বনকয় মনয়। 
  
এরেম েথা িলার প্কর ফ্লযাকেস এেসময় থামকলা। 
  
টুইড মরকস্তারাুঁর চারবদেটা এেিার তাবেকয় বনকয় েুি আকস্ত আকস্ত িলকলা, এেজন মৃত 
মলাকের োে মথকে বেেু গুরুত্বপূ্ণল েির প্াওয়া মগকে। মলােটা মে জানকত মচওনা। 
তকি আমার বিশ্বাস ও সবতয েথাই িকলকে এিং সবতয ময িকলকে মসটা আবম প্রমাণ 
েরকতও প্ারকিা না। ওর িিিয, প্ািাকতযর ময চারজন মনতাকে চারজন বনরাপ্ত্তা 
প্রিান বনকয় আসকে সাবমট এক্সকপ্রকস, তাকদরই মকিয এেজন প্ািাকতযর এেজন 
মনতাকে েুন েরকি…। 
  
ফ্লযাকেস মশানামাত্র িকল উিল, সবতযই এ মতা ভীষণ ভকয়র িযাপ্ার হকয় দাুঁ়োকলা। মোন 
সূত্র প্াওয়া মগকে মস মে…? 
  
না। টুইড জানাকলা। 
  
–তাহকল মতা মতামরা আমাকেও সকন্দহ েরকত প্াকরা? মতামার োকে সকন্দহ হয়? এ 
িযাপ্াকর মোন অনুসন্ধান েকরকে বে? 
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ফ্লযাকেস মলােটা ি়ে বিবচত্র িরকনর। প্ািাকতযর বনরাপ্ত্তা প্রিানকদর মকিয সম্ভিতঃ 
সিকচকয় তীক্ষ্ণিুবদ্ধ সম্পে। 
  
টুইড িলকলা, গত েকয়েবদন েথাটা আবম োউকে িবলবন, এমনবে হাওয়াডলকেও নয়, 
মতামাকেই প্রথম। োরণ আবম মতা সরোরীভাকি সাবমট েনফাকরকন্সর সকে যুি নই…। 
  
ফ্লযাকেস শুকন িলকলা, ময িযাপ্ারটা মভকি আমার ভকয় ঘুম আসকেনা, মসটা হকলা মেন 
মগয়ার দয ইস্ট মথকে রাত এগাকরাটা প্ুঁয়বত্রশ-এ ো়েকি। জামলানীর সীমান্ত যেন 
অবতক্রম েরকি, তেন সমস্ত জায়গা অন্ধোর। 
  
ফ্লযাকেস ওর বদকে তাবেকয় িকল উিকলা, মেনটা সািারণ মেন হকলও বভ. আই. বপ্ 
যাত্রীকদর জকনয বেেু মোচ সংরবক্ষত, বনরাপ্ত্তা িযিস্থাও েুি ে়ো, এো়ো ওকদর বনজস্ব 
মরকস্তারাুঁ। 
  
টুইড িলকলা, মেনটা বমউবনকে যািার আকগ েজায়গায় থামকি। ওোকন মাকন বমউবনকে 
চযাকন্সলার লযাংগার থােকিন। ফ্লযাকেস এেটা হতাশার ভবেমা েরল। ওর মচাকে বেকসর 
মযন প্রশ্ন উুঁবে মারকে। টুইড ওকে ভাল েকর প্যলকিক্ষণ েরবেল। তাহকল সকন্দকহর 
তাবলোয় মে? মে?…। 
  
*** 
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মস্টালাকরর মহডকোয়াটলার। মসামিার, সকন্ধযকিলা। অপ্াকরটকরর োকে এেটা সাংকেবতে 
নাকম মফান একসকে। বি. এন. বড-র প্রিান দুকচাকে আশার-আকলা বনকয় বনকজর অবফকস 
িকসবেল। এবরে মস্টালার বরবসভার হাকত বনকতই অপ্র প্রান্ত মথকে েথা মভকস একলা, 
অকস্ত্রর িৃহত্তম গুদাকম মডলটার মলাকেরা প্াহারা বদকে..। 
  
এেটু মথকম িলকলা, যতক্ষণ না গুদাম সমূ্পণল বতরী হয়… মতামারা আগামীোল েকরা 
মরইড, অথলাৎ বনিলাচকনর আকগর বদন। গুদামটা…। 
  
মরইনহাডল বদকয়বত্রচ ওকে মগাপ্ন গযাকরকজ ময েিরটা বদকয়বেল, মযানকেড মসটা 
মস্টালারকে জাবনকয় বরবসভার মরকে বদল। 
  
*** 
  
মদাসরা জুন, মেলিার : 
  
যুিরাি িযাকভবরয়া! টফলার… আকগর রাত মথকেই িযানার আর মপ্াস্টাকর সিলত্র মেকয় 
মগকে। মোট মোট বিমানগুকলা মথকে আোশপ্কথ ঐ এেই মলোর বলফকলট মফলা 
হবেল। িযাকভবরয়ার বনিলাচকনর দুবদন আকগ, মডলটার প্রতীে প্কেকট লাগাকনা, টুপ্ী 
আর িাদামী শাটল প্রা মডলটার মলাকেরা সারা শহকরর সি জায়গায় মাচল েকর 
মি়োবেল। সি জায়গায় চরম বিশৃঙ্খলা। 
  
এবদকে টফলাকরর মলাকেরাও সাদা মপ্াষাকে সবজ্জত হকয় িযানার সহকযাকগ প্থ 
প্বরক্রমা েকর মি়োকে। ওরা মডলটার বিকরািী রাজগনবতে শবি। সামকনর সাবরকত 
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মমকয়রা ফুল হাকত সারকিুঁকি চকলকে আর এই মমকয়কদর জকনয পু্বলশও মোনও অযােশন 
বনকত প্ারকে না। বমউবনে শহর মমাটর সাইকেকল মেকয় মগকে। পু্বলশ মহডকোয়াটলাকর 
অবফকসর জানলার সামকন দাুঁব়েকয় এবরে মস্টালার। ওর অবভিযবি ভয়ানে আোর 
বনকয়কে। 
  
 ও িলকলা, িযাপ্ারটা বনয়ন্ত্রকণর িাইকর চকল যাকে। আর এেটা োজ। আগামীোল 
মডলটার অস্ত্রগুদাম সীজ েরা। 
  
বিে মসই সময় মক্লয়ার ওর মপ্েকন একস দাুঁব়েকয় িলকলা, মতামারই ইনফরমার 
আিার…। 
  
–োি আিার মফান েকরবেল। 
  
–তাই নাবে? 
  
মস্টালার এে িরকনর ভেীমা েকর িলকলা, োি আমার ইনফরমাকরর মোড নাম। আবম 
ওকে বিেমত জাবননা, বেন্তু ওর োে মথকে সমস্ত েির প্াওয়া যায়। 
  
মাকটলল িলকলা, এেবদকে সাবমট এক্সকপ্রস, অনযবদকে অকস্ত্রর গুদাম। সময়টা দারুণ 
মিকেকে। ওয়ানলার মহকগন মরার আকগ এেটা বিপ্জ্জনে েথা িকল তকিই মকরকে। 
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মস্টালার মেৌতূহল প্রোশ েরায় ও িলকলা, আবম আর মক্লয়ার দুজকনই বিশ্বাস েবর 
েথাটা, তা হকলা মেকন চারজন মনতার এেজনকে ময েুন েরকি মস চারজন বনরাপ্ত্তা 
প্রিানকদর মকিযই এেজন…। 
  
ি়ে ঘরটার মকিয এেটা গুিন েব়েকয় প়্েবেল, উকত্তজনা িা়েবেল। মক্লয়ার চুপ্চাপ্ 
দাুঁব়েকয়। মস্টালার েবফকত চুমুে বদকতই িযস্ত হকয় প়্েল। মস্টালার আর মাকটলল 
প্রস্পকরর বদকে এমনভাকি তাোবেল মযন উভকয়ই যুদ্ধকক্ষকত্র দাুঁব়েকয় আকে। 
মস্টালাকরর মুে ক্রমশ বিিণল হকত শুরু েকরকে। 
  
মাকটলল মসটা লক্ষয েকর িলকলা, আমার োজ হকে চারজকনর মকিয এেজনকে বিেমত 
বচবহ্নত; েরা। চারজন হকে ও’বমকয়রা, ফ্লযাকেস, হাওয়াডল ও তুবম। আজ রাকত মেন 
প্যাবরস ো়েকে। 
  
এেটু মথকম মাকটলল আিার িলকলা, মহকগকনর েথা পু্করাপু্বর বিশ্বাসকযাগয। 
  
মস্টালাকরর তেন এমন অিস্থা ময সামকন ময োউকেই অসহয মকন হবেল তার। মস 
এেটু এো থােকত চাইবেল। মাকটলল মসটা িুেল। 
  
*** 
  
মক্লয়ার িলল, তুবম মস্টালারকে ঐরেম েথা মেন িলকল? ও মতা আমাকদর সাহাযয 
েরকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

214 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

 ক্লসন মহাকটকলর ঘকর মাকটলল বিোনায় আর মক্লয়ার অবস্থরভাকি প্ায়চারী েরকে। এে 
সময় ও মাকটলকলর বদকে এবগকয় বগকয় িলল, টুইড আর আবম ওর সকে লন্ডন 
বিমানিন্দকর মযাগাকযাগ েকরবেলাম। এেন মতা ভাকলা…। আর এেন…। 
  
–এেন ওরা প্রস্পরকে নজকর রােকি। 
  
মক্লয়াকর িলল, তুবম বনকজকে মস্টালাকরর শত্রু িাবনকয় মফলকল। 
  
 মাকটলল িলল, ও মদাষী হকল তকিই…। 
  
*** 
  
প্যাবরস মথকে টুইড আসকে। ওরা দুজন অবফকস িকস ওর অকপ্ক্ষাকতই। মযােকনইল 
দুকচাে িুঁকজ ভািকে, এেটা ি়ে সমসযা সামকন ক্রমশ এবগকয় আসকে। 
  
বটম ও’বমকয়রা –হাওয়াডল প্বরচয় েবরকয় বদল। টুইকডর সকে েরমদলন না েকর ও শুিু 
তাবেকয় রইল। 
  
যেন বক্লন্ট লুবমকসর কু্রজাকর বেকল তেনই মেউ েবিটা তুকলকে। 
  
টুইড ওর হাত মথকে ফকটাগ্রাফটা বনকয় মদেকলা। সূকযলর বদকে টুইড তাবেকয় আকে, 
েবিটা এইরেম। লযাংগকলর বস. আই. এ লযািকরটরীকত অতযন্ত চতুরভাকি েবিটা েরা 
হকয়কে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

215 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

—ভাকলা হকয়কে? হাওয়াডল িকল উিল। 
  
-এটা তুবম বে েকর মপ্কল? িযাপ্ারটা গুরুত্বপূ্ণল। 
  
 টুইড ও’বমকয়রার বদকে তাবেকয় প্রশ্নটা েুুঁক়ে বদকলা। টুইকডর প্রশ্নটা শুকন হাওয়াকডলর 
মুেমণ্ডল রিিণল হকয় মগল। 
  
মহ ঈশ্বর, তুবম বে…। 
  
না। টুইড মিশ েবিন স্বকরই জিাি বদকলা। 
  
আমার প্রকশ্নর জিাি না বদকল তুবমই আকক্ষপ্…। 
  
ফকটা মতালার িযাপ্ারটা আবম জাবন, িকল ও’বমকয়রার বদকে মসাজাসুবজ তাবেকয়, বেন্তু 
আবম জানকত চাই তুবম এ েবি মোথা মথকে মপ্কল? 
  
লযাংগকলকত এেজন দূকতর োে মথকে প্াওয়া…। 
  
ও’বমকয়রা টুইকডর বদকে তাবেকয় জিাি বদকলা। 
  
মটবলফকটা মলকন্স েবিটা তুকল তারপ্র ওটাকে িা়োকনা হকয়কে। টুইড িীকর িীকর িকল 
উিকলা, সমস্ত বেেুই মযানকেকডর চালাবে। লুবমস আর আমাকে ও ডালাস মথকে 
অনুসরণ েকরবেল। সমস্ত িযাপ্ারটা বিভ্রান্ত েরার মচষ্টা। 
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োবনে প্কর টুইড, হাওয়াডল আর বেেু বজকজ্ঞস েরার আকগই েয়ার েুকল বতনকট বজবনস 
মির  েকর মটবিকলর ওপ্র রােকলা। এেটা ৩৮ বস্মথ অযান্ড ওকয়সন মস্পশাল, োকলা 
রকের এেটা িযাকরট, আর এেকজা়ো ি়ে আোকরর সানগ্লাস এর সকে এেটা োলকচ 
নীল উইন্ড বচটার। 
  
–প্রশ্নটা েুিই ইন্টাকরবস্টং, টুইড িকল উিকলা, গত শুক্রিার সোকল লন্ডকন মে বেল, 
যেন মযানকেড োকললাস বপ্োবডবলকত বেল? 
  
আমরা বসবেউবরবট বমবটং-এ প্যাবরকস বেলাম। তারপ্র আবম মিযাকহ্নর মপ্লন 
িবর।ও’বমকয়রা িকল উিকলা। 
  
–আবম সোল দশটার ফ্লাইকট…। 
  
অনয আকমবরোনকদর মকতা ও দ্রুত িকল মথকম মগল। টুইড প্রথকম ওকদর দুজকনর বদকে 
তাোকলা, তারপ্র িলকলা, একতই মতামাকদর বনকদলাষ িলা যায় না। সোলনটা নাগাদ 
বপ্োবডবলকত এেজন পু্বলশ এে িনু্দেিারীকে মদকে। তারপ্কর মসোকন মটগাকর 
বজবনস প্াওয়া যায়। অবস্টন রীডা। এেন আমার প্রশ্ন এই রহসযময় িযবিবট মে? ময 
এত তা়োতাব়ে লন্ডকন সাক্ষাৎ েরকত একস দ্রুত অদৃশয হকয় মগল? 
  
হিাৎ দরজাটা েুলকতই টুইড মথকম মগল। ঘকর েুেকলা হাওয়াকডলর মডপু্বট মযাসন। 
  
টুইড িলকলা, ঘকর মোোর আকগ মতামার অনুমবত মনওয়া উবচত বেল। আমরা এেন 
এেটু িযস্ত আবে। 
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-বেন্তু আবম মতা আমবন্ত্রত…। 
  
–তিু িলবে তুবম এেন যাও। টুইড ওর বদকে তাবেকয় েথাগুকলা স্পষ্টভাকি িলকলা। 
মযাসন হাওয়াকডলর বদকে তাোকলা, হাওয়াডল জানলার বদকে তাবেকয়, ঘর বনস্তব্ধ। মযাসন 
মদেল, টুইড এেই ভাকি ওর বদকে তাবেকয়। মযাসন ঘর মেক়ে মিবরকয় মগল। 
  
মিশ োবনেক্ষণ নীরিতা। টুইড এিাকর নীরিতা ভে েকর িলল, যাে, বপ্োডীবলর 
ঘটনায় আসা যাে। আমার অনুকরাকি মস্পশযাল ব্রাে ঐ আইকটমগুকলা বিকেষণ েরার 
জকনয ফকরনবসকে বদকয়বেল। মযানুফযােচাকরর মোন মলকিল মনই। বিকেষকণর বরকপ্াটল, 
িযাকরটটা গায়নার। উইন্ডবচটার আর গগলসটা হকে মভকনজুকয়লার। িনু্দকের িযাপ্ারটা 
জানা যায়বন। একত বে বেেু মিাো যাকে? 
  
দবক্ষণ আকমবরো। ও’বমকয়রা িকল উিকলা, আিার োকললাস? 
  
টুইড িলল, আমরা অকনে স্পষ্ট সংকেত প্াবে, বেন্তু আবম এেন সংকেত েুুঁজবে মযটা 
স্পষ্ট নয়। 
  
হাওয়াডল ভুরু েুুঁচকে িলকলা, বে িলকত চাইে তুবম। তাো়ো সাবমট এক্সকপ্রকসর সকে 
এসকির বে সম্পেল? 
  
–আসকল প্রশ্নটা সময় বনিলাচকনর। টুইড ও’বমকয়রার বদকে তাোকলা। িলল মতামার 
এেটু ইবতহাস জানা দরোর। মসই উবনশকশা উবনকশ যেন জামলানীর প্তন হকে তেন 
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মসাবভকয়ট বরপ্ািবলে িযাকভবরয়াকত বনকজকদর েতৃলত্ব স্থাপ্ন েকরবেল। এটাই হকে 
অপ্াকরশন মক্রাকোডাইকলর আকগর ঘটনা। মসৌভাগযিশতঃ তথােবথত জনতার 
গভনলকমন্ট অিবশষ্ট জামলান বসনয আর মেইপ্কদর িারাই ধ্বংস হকয়বেল। এিাকর মযাপ্টা 
মদে…। 
  
টুইড এেটা মযাপ্ েুলকলা। মলে মোল্সটযাি-এর আোরটা একেিাকর েুমীকরর মকতা। 
এটাই ওকদর চক্রাকন্তর মেন্দ্রস্থল, িযাকভবরয়াই ওকদর লক্ষয। ওকদর তোিিাকন বনরকপ্ক্ষ 
গভনলকমন্ট েরা। টফলাকরর সকে েবমউবনস্টকদর মযাগাকযাগ আকে। মোসটযানি 
উপ্েূকলও িযাকভবরয়ার এেটা মোট্ট অংশ আকে। আমার োকে যা বরকপ্াটল আকে তাকত 
ওোকন মচকোকোভাবেয়ার এেটা মগাপ্ন মমাটর টরকপ্কডা মিাকটর ফযাক্টরী…। 
  
–বেন্তু মচেকদর মোন সীমাকরো মনই। 
  
িুেলাম। টফলার যেন ক্ষমতা প্াকি তেন টকপ্লকডা মিাট স্থলপ্কথ একস মলকে 
মোল্সটযানকি মপ্ৌঁেকি। েকয়েটা মাত্র রাইন মডলটাকে জব্দ েরার জকনয যকথষ্ট। 
এমনবে প্কর অবিয়া মথকে মভারালিাগল রাজযকেও হাকত প্াকি। 
  
িযাপ্ারটা মতা েুিই উকিকগর…। ও’বমকয়রার েণ্ঠস্বর মশানা মগল। 
  
 টুইড িলল, মফডাকরল বরপ্ািবলকের মথকে িযাকভবরয়াকে বিবেে েরার প্রয়াস একত 
প্বিম জামলানীর এে তৃতীয়াংশ মসাবভকয়কটর প্রভািািীকন চকল যাকি। সমস্ত প্বরেল্পনা 
মযানকেকডর। সুতরাং মক্রাকোডাইল…। 
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ও’বমকয়রা িকল উিকলা, তুবম বে নাটে েরকে। 
  
 সকে সকে হাওয়াডল িলল, না ও বিেই িকলকে। 
  
 টুইকডর ভুরু েুুঁচকে মগল হাওয়াকডলর েথায়। 
  
হাওয়াডল আিার িকল উিকলা, রাজগনবতে োরকণ মফকডরাল বরপ্ািবলে মথকে যবদ 
িযাকভবরয়া বিবেে হকয় যায়, তাহকল মসাবভকয়কটর দেকল প্বিম ইউকরাকপ্ মক্রমবলকন 
মোোর চাবিোবি হকয় উিকি। 
  
বেেুটা চুপ্ েকর হাওয়াডল টুইকডর োকে জানকত চাইল, এিাকর িলল মতামার েিকরর 
উৎসটা বে? 
  
টুইড িলল, ওয়ানলার মহকগন। মরইনহাডল বদকয়বত্রকচর ভাইকপ্া। ওরই োে মথকে েির 
প্াওয়া মগকে ময বসবেউবরবট চীকফর চারজকনর এেজন েুনী…। 
  
হাওয়াকডলর মুকে এেটা অস্ববস্তর ভাি লক্ষয েরা মগল। মডকের চারবদকে প্ায়চারী 
েরকত েরকত িলল, এর জকনয মতামার চােরী মযকত প্াকর জাকনা? 
  
-যবদ আবম ভুল েবর তাহকল তুবম তা েরকত প্াকরা। আর আমার োজ যবদ বিে হয়, 
তাহকল আবম মতামার োকে জিািবদবহ…। 
  
ও’বমকয়রা মক্রাকি মফকট প়্েল। িলল, প্রথকম বক্লন্ট লুবমসকে হতযা েরার িযাপ্াকর 
জব়েকয় বেল, তারপ্র এেন সি প্াগলামী েথািাতলা। 
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টুইড ওকদর প্রবতবক্রয়া প্যলকিক্ষণ েরকত েরকত িকল উিকলা, ফ্লযাকেস বেন্তু 
িযাপ্ারটাকে গুরুত্বপূ্ণল বহকসকিই বনকয়কে। আবম ওর সকে প্যাবরকস মাত্র এেিারই মদো 
েকরবেলাম। 
  
হাওয়াডল উকত্তজনায় েবম্পত হাতকজা়ো প্কেকটর মকিয েুবেকয় বনকয়কে। টুইড তীক্ষ্ণভাকি 
ওর বদকে তাবেকয় িকল উিকলা, সাবমট এক্সকপ্রকসর বনরাপ্ত্তার িযাপ্াকর মতামার মোন 
অবিোর মনই। মতামার বিিৃবত বিে নয়। েতলকিয অিকহলার অবভকযাকগ…। 
  
ও’বমকয়রা উন্মাকদর মকতা চীৎোর েকর উিকলা, ওয়াবশংটকনর োকন এসি যাকি। 
এেজন বসবনয়ার বব্রবটশ একজন্ট তার বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর বিরুকদ্ধ অবভকযাগ েকরকে 
চমৎোর। 
  
আবম িকলবে চারজকনর মকিয এেজন। টুইড েবিন মচাকে িকল উিকলা, আকগ মথকেই 
সি ঘটকে। এটা মকন মরকো চযাকন্সলার উইবল ব্রানটকটর ঘবনষ্ঠ মলাে গন্টার বজলাকমা 
মসাবভকয়ট প্লযান্ট িাবতল েকর বদকয়বেল। 
  
–তাকত ব্রানট-এর ক্ষবতই হকয়কে। 
  
এেটু চুপ্ েকর মথকে ও হাওয়াকডলর বদকে তাোকলা, অকনে িের আকগ মথকেই েুনী 
বনযুি হকয়কে। মেন আজ রাকত। অতএি প্রচণ্ডভাকি সতেল থােকলই সিার মেল…। 
  
*** 
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মদাসরা জুন, মেলিার : 
  
 নাম : অযাকলন মডাবমকনকো ফ্লযাকেস। 
  
জাবত : ফরাসী 
  
জন্ম তাবরে : ঊবনশশ আকিকরাই জানুয়াবর। 
  
 জন্মস্থান : িাসিাগল। 
  
টুইড তার অবফকস িকস, মযােকনইকলর মদওয়া ফাইলটায় মচাে মিালাকত মিালাকত 
মচয়াকর িকস েবফকত চুমুে বদবেল। 
  
ফ্লযানকেকসর অতীত ইবতহাস সম্ববলত আকে এই ফাইকল। 
  
েযাবরয়ার মরেডল? ইংলযান্ড মথকে প্াবলকয়বেল ঊবনশশ চুয়াবিশ এর এবপ্রকল। যুি 
ফরাসী িাবহনীর মলফটানযান্ট হকয়বেল। জামলান ভাষায় দক্ষতার জকনয প্কর বমবলটারী 
ইনকটবলকজকন্স বনযুি হকয়বেল। যুদ্ধ মশষ হিার প্কর মজনাকরল ডুমার স্টাফ বহকসকি 
ওকে স্থানান্তবরত েরা হকয়বেল োন্স অবিেৃত মভারালিাগল আর মটকরকল। 
  
এরপ্কর উবনশশ বতপ্াে মত আিার োকন্স বফকর আকস। সিকশকষ ঊবনশশ আবশ সাকলর 
জুলাই মাকস রািপ্বতর মস্পশযাল গাডল ইউবনট-এর বসকক্রট সাবভলস-এর ইনচাজল-এর 
দাবয়ত্ব গ্রহণ েকর। 
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টুইড পু্করা ফাইলটা এে বনঃশ্বাকস মশষ েকর মযােকনইলকে বজকজ্ঞস েরকলা, ওর 
বিিাবহত জীিন? 
  
সৃ্মবত হাতক়ে মযােকনইল িলল, বলবলর মটক্সটাইল মযানুফযােচাকরর এে মমকয় লুবসল 
ডুযলান্ডকে ও বিকয় েকর। 
  
টুইড িকল উিকলা, কু্ল ময মোথায় প্াওয়া যায়…। 
  
–ওর সাতজন বমসকেস, যতদূর জাবন। মযােকনইল িলল। 
  
এরপ্র আকলাচয িযবির নাম হকে ও’বমকয়রা। ফাইল মদকে টুইড িলল, এটা মতা আকরা 
ি়ে মকন হকে। মটকন বনল ওটাকে। প়্েকত লাগল, 
  
নাম : বটমবস প্যাবেে ও’বমকয়রা। 
  
জাবত : মাবেলনী। 
  
জন্মতাবরে : উবনশশ বত্রশ সাকলর মসরা রা আগস্ট। 
  
 জন্মস্থান : বনউইয়েল বসবট। 
  
েযাবরয়ার মরেডল : উবনশশ ষাট মথকে ঊবনশশ প্য়ষবট্ট প্যলন্ত লযাংগকলকত বস. আই. এ 
র বক্রপ্কটা অযানাবলবসস মসেশাকনর সকে যুি। উবনশশ প্ুঁয়ষবট্ট মথকে উবনশশ িাহাত্তর 
অিবি ওোকনই যুি বেল। প্কর উবনশশ িাহাত্তর মথকে উবনশশ চুয়াত্তর অিবি প্বিম 

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

223 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

িাবললন মস্টশকন েকন্ট্রালার বক্লন্ট লুবমকসর সকে োজ েকরবেল। দুজকনর ইউবনট। অনয 
জুবনয়ার মমম্বার লুজা োরসন। িাবললকন আিাকরা িেকরর এে জামলান মবহলার মপ্রকম 
প্ক়ে, নাম ক্লারা মিে। এরপ্কর ইউনাইকটড মস্টটকস বফকর লযাংগকলকত–অযাবসস্টযান্ট 
বডকরক্টর প্কদ উেীত হয়। সিকশকষ বসকক্রট সাবভলকস…। 
  
টুইড হিাৎ থামল বিকয় েকরবন? 
  
–হযাুঁ। মযােকনইল এেটা হলকদ রকের ফাইল এবগকয় িলল, বিকয় হকয়বেল নযানবস 
মাগলাকরট মচজ, বশবক্ষোর সকে। ওর িািা বফলাকডলবফয়ার এেজন িযাংোর। মনােটা 
এেটাই বিকয় েকরবেল। এেন ওর মসকনকট দাুঁ়োিার ইকে। 
  
মযােকনইল জানকত চাইল, ও ও’বমকয়রা আর হাওয়াকডলর ওপ্কর এত উকত্তবজত হকলা 
মেন? 
  
টুইড সহাকসয িকল উিকলা, এটা আমার মেলার সকি শুরু। আর আমার সহকযাগী মাকটলল 
মতা আকেই। 
  
*** 
  
মাকটলল মস্টালারকে িলল, আবম মরইনহাডল বদকয়বত্রচকে মফান েরকত যাবে। বমউবনকের 
পু্বলশ মহডকোয়াটলাকর ওকদর েথা হবেল। মস্টালার োবনেটা অিাে হকয় িলল, তুবম 
প্াগল হকয় মগে। 
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মাকটলল ওর বদকে তাবেকয় িকল উিকলা, এেটা অদু্ভত িযাপ্ার ঘটকত যাকে। আমার 
িারণা বভ মডলটার সকেই গুপ্তচক্র গক়ে তুলকে যা বদকয়বত্রকচর অজানা। এই চক্রটা 
সরাসবর পূ্িল জামলানকদর মািযকম চালাকনা হকে। এর অথল মসাবভকয়ট বনয়বন্ত্রত। আমার 
োজ বদকয়বত্রকচর মকন সকন্দহ জাগাকনা। তাহকল মশষমুহূকতল অন্তত অপ্াকরশন 
মক্রাকোডাইল মভকস্ত যাকি। সাবমট এক্সকপ্রস আজ রাকত ো়েকে। সুতরাং এই সুকযাগ…। 
  
মস্টালার বনিলাে হকয় মাকেলকলর মুকের বদকে তাবেকয় রইকলা। মাকটললকে চারিার আঘাত 
েরার মচষ্টা েরা হকয়কে। প্রবতিাকরই মডলটার প্রতীে এমনবে ওয়ানলাকরর মৃতকদকহও 
তা প্াওয়া মগকে। িযাপ্ারটা েুিই োুঁচা…। 
  
মাকটলল জানাকলা ময ও বিকদশী সংিাদদাতা বহকসকি িযাপ্ারটা বদকয়বত্রচকে জানাকি। 
  
হিাৎ মফান মিকজ উিকত অপ্র প্রান্ত মথকে টুইকডর েণ্ঠস্বর মশানা মগল। ওকদর সতেল 
েথািাতলা মস্টালার মটপ্ েকর যাবেল। 
  
েথািাতলার সারাংশ হকলা, মেইকথর জকনয এেজন দূত বেেু মগাপ্ন মরেডল বনকয় যাকে, 
যা ওর োকজ লাগকি। ওরই সহকযাগী দূত বমউবনে বিমানিন্দকর মপ্ৌঁেকি। 
  
মস্টালার মাকটলকলর প্দকক্ষপ্ এেিাকরই িুেবেল না। বদকয়বত্রকচর মডরায় ও মপ্ৌঁেকত 
যাকে। িযাপ্ারটা বনমলম ভাকি ভয়ঙ্কর। 
  
এবদকে মস্টালারকেও আজ রাকত জরুরী িন-এ যাওয়া দরোর…। 
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*** 
  
মাকটলল আর মক্লয়ার িাব়েকত িকসবেল। মক্লয়ার িলল, মস্টালাকরর অবফকস বে হবেল 
বেেুই িুেকত প্ারবেলাম না। তকি মকন হয়, মোড সংকেত বিবনময়। 
  
মাকটলল িলকলা, যাই মহাে মস্টালার-মে এেটু বিষয় মকন হল। টুইড আজ সকন্ধযকত 
এেটা দূত প্ািাকে। মদো যাে বে হয়। 
  
*** 
  
গাব়ে দ্রুত গন্তকিযর বদকে এবগকয় চকলকে…। 
  
েেন বব্রবটশ বরকপ্াটলার বফবলপ্ জনসন আমার সকে মদো েরকি বদকয়বত্রচ? তুবম মেন 
রাবজ হকল? 
  
মযানকেড েথাগুকলা িকল বরবসভারটা শি েকর িকর উত্তকরর অকপ্ক্ষা েরকত লাগকলা। 
  
োবনেক্ষণ নীরি থাোর প্র বদকয়বত্রচ িকল উিকলা েুি িীকর িীকর, োরণ আবম বনবিত, 
মস হকে মেইথ মাকটলল ময আমার ভাইকপ্াকে েুন েকরকে। 
  
এেটু মথকম বদকয়বত্রচ আিার িলল, আবম সি মোুঁজেির এর মকিয বনকয়বে। আসল 
বফবলপ্ জন্ এেন প্যাবরকস। 
  
সািিাকন এবগকয়। 
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–িকটই মতা। বদকয়বত্রকচর েণ্ঠস্বকর োবিনয। 
  
*** 
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৫. ডমউডনকের রাস্তায় 
বমউবনকের রাস্তায় মযানকেড উন্মকত্তর মকতা গাব়ে চালাবেল। োকলা চশমায় দু-মচাে 
োো, মাথায় টুপ্ী। সীকটর প্াকশ িযাকগর মকিয লুকোকনা বরভালভার। 
  
বদকয়বত্রকচর একস্টকটর আিমাইল দূকর ও গাব়েটা থামাকলা। সামকনই এেটা জীণল গাব়ে। 
ওোকনই বভনকজর সকে মগাপ্ন আকলাচনা হকয়বেল। মগকটর মভতকর উুঁচু প্াহাক়ের মত 
এলাো, মযোন মথকে স্বেকন্দ গুবল চালাকনা যায়। গাব়েটা আিার চাবলকয় মগকটর সামকন 
বনকয় মগল। মযানকেকডর বদবহে শবি প্রচণ্ড গাব়ে বদকয় রাস্তাটাকে আ়োল েকর বদল। 
প্রক্ষকণই বে মভকি আিার রাস্তার অকিলেটা ফাুঁো েকর বদল। বনকজর গাব়েটা গাকের 
আ়োকল মরকে বদল। মফাকন বদকয়বত্রকচর সকে েথামত হাকত িনু্দে বনকয় উুঁচু জায়গায় 
বগকয় িসল। ওকে মেউ মদেকত প্াকিনা। এরপ্র অকপ্ক্ষার প্ালা। 
  
োবনে িাকদই এেটা গাব়ের শব্দ মশানা মগল। দূকর মাকটলকলর নীল গাব়েটা ওর মচাকে 
প়্েল। িনু্দে তাে েকর বস্থর লকক্ষয…। 
  
িযাপ্ারটা বিে হয়বন মকন হকে। গাব়ের মভতর মক্লয়ার মাকটলকলর বদকে তাোকলা। 
মাকটলল– মুগ্ধ মচাকে জায়গাটা মদেবেল। মযাপ্ মদকে মাকটলল িুেকলা ময ওরা মূল 
প্রকিশপ্কথর দু-মাইকলর মকিয একস প্ক়েকে। িযাকভবরয়ার উুঁচু প্রান্তর জুক়ে সিুজ ঘাস 
বিোকনা রকয়কে। মাকটলল িলল, মতামার ওোকন যাওয়াটা বিে হকিনা।তুবম এোকনই 
গাব়েটা বনকয় লুবেকয় অকপ্ক্ষা ের। এেঘণ্টার মকিয যবদ না আবস মসাজা বগকয় বমউবনকে 
মস্টালারকে েিরটা মদকি। 
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–মোন ভয় মনই। আবম মতামার সকে যাকিা। 
  
–তাহকল বিপ্কদ প়্েকল েির মদিার ময মেউ থােকিনা। 
  
হিাৎ সামকনই মসই জীণল গব়েটা অকিলে রাস্তা জুক়ে প্ক়ে আকে। আয়না বদকয় মপ্েকন 
তাোকলা মাকটলল। চাবরবদে োুঁ োুঁ মরুভূবমর মত। মগটটা িন্ধ। মভতকর মদো যাকে উুঁচু 
প্াহাক়ের মকতা অেল। এতই উুঁচু ময ও প্াকশর বজবনস মচাকে প্ক়েনা। ও েুি আকস্ত 
গাব়েটা একগাকত লাগল। 
  
মক্লয়ার োকলা চশমা েুকল সামকনর বদকে তাোকলা। হিাৎ উুঁচু জায়গাটায় মচাে আটকে 
মগল। মকন হকে মেউ রকয়কে ওোনটায়। সকে সকে মাকটললকে িলল, ঐ জায়গাটায় 
মেউ রকয়কে। 
  
মযানকেকডর নাগাকলর মকিয একস প্ক়েকে গাব়েটা। মাকটলকলর নীল গাব়েটা একেিাকর 
বনশানার মকিয। ও বেগারটা বটপ্ল। 
  
–একেিাকর নক়োনা। 
  
 মাকটলল সকজাকর িাক্কা মারল জীণল গাব়েটায়। বিে মসই ফাুঁকে এেটা শব্দ হকলা। 
িুকলটটা মসাুঁ েকর ঘাক়ের মপ্েন বদকয় মিবরকয় মগল। ও নীকচ মনকম প্ক়ে থাো 
গাব়েটাকে সামলাকত মচষ্টা েরল। তারপ্র এোই একগাল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

229 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

মযানকেকডর প্রথম গুবল িযথল। িযাপ্ারটা অভািনীয়।শত্রুপ্ক্ষ বনিয়ই প্বজশন বনকয় 
মফকলকে। ও দ্রুত জায়গা মেক়ে প্ালাকত আরম্ভ েরকলা। গন্তিয বমউবনে। 
  
*** 
  
মেলিার, মদাসরা জুন : 
  
নাম : মেডবরে অযান্টনী হাওয়াডল। 
  
জাবত : বব্রবটশ। 
  
জন্ম তাবরে : িারই অকক্টাির, ঊবনশশ মতবত্রশ। 
  
জন্মস্থান : মচলসা, লন্ডন। 
  
েযাবরয়ার মরেডল : ঊবনশশ আিাে–মত বিকদশ দপ্তকর মযাগ মদয়। ইনকটবলকজন্স 
মসেশকন মযাগ মদয় ঊবনশশ িাষবট্টর মম-মত। এরপ্কর ঊবনশশ চুয়াত্তর সাকলর মম মাকস 
ইনকটবলকজন্স অবফসার বহকসকি প্যাবরস দূতািাকস মযাগদান। ঊবনশশ আটাত্তর জানুয়াবর 
মাকস ে-সপ্তাকহর মস্পশাল বলভ। মশকষ ঊবনশশ আবশর মম মাকস এস. আই. এন–এর 
প্রিান বহসাকি োযলভার মনয়। 
  
মযায়ডা ভযাকল-মত বনকজর ফ্লযাকট টুইড সমস্ত বিষয় েুুঁবটকয় মদেবেল। প্াকশই 
মযােকনইল। 
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টুইড িকল উিকলা, এই বিকশষ েুবট বনকয় ও বভকয়নাকত োবটকয়বেল। 
  
বভকয়নার িযাপ্াকরই ওর মকন প়্েল বেম বফলবির েথা। বভকয়নার এে মবহলার সংেকি 
বফলবি সংক্রামে এেটা মরাকগ আক্রান্ত হয়। এোকনই। 
  
 সমস্ত ফাইল মদেকলই মিাো যাকি। 
  
*** 
  
মরইনহাডল বদকয়বত্রকচর অট্টাবলোয় প্রকিকশর মুকে চীৎোরটা েব়েকয় প়্েল। এেপ্াল 
মশফাডল েুেুর মাকটলকলর বদকে োুঁবপ্কয় প়্োর মচষ্টা েরকে। প্রহরী–মিবষ্টত থাোয় তা 
সম্ভি হকেনা। 
  
মাকটলকলর বদকে তাবেকয় িূসর মচােকজা়ো প্রশ্ন েরল, বে চাই? 
  
–আবম টাইম প্বত্রোর বফবলপ্ জনসন। বমঃ বদকয়বত্রকচর সকে মদো েরকত চাই। উবন 
এোকন আসকত িকলকেন। 
  
বভনজ িলকলা, প্াকয় মহুঁকট একল মেন? 
  
ও জানাকলা, গাব়ে রাস্তায় োরাপ্ হকতই এই অিস্থা। এরপ্র মাকটলল ওর প্বরচয়প্ত্র 
মদোল। 
  
দূকরর আোকশ তেন মহবলেপ্টাকরর মৃদু শব্দ। বভনজ ওর োডলটা মদকে মফরৎ বদকলা। 
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–আমরা এেন মূল জায়গায় যাকিা। 
  
 এরপ্র ওরা সামকনর বদকে একগাল। প্রথম মগটটা মপ্করাকতই মসটা িন্ধ হকয় 
মগল।েুেুরগুকলা ওোকনই রকয় মগল। সিার মোকটর প্কেকট মডলটা আুঁো। 
  
বভনকজর গাব়ে একগাল। সামকন ও আর মাকটলল। মাকটলল দ্রুত মপ্েন বফকর মদেল, দুজন 
সশস্ত্র প্রহরী ঘব়ে মদেল। উুঁচুকত মহবলেপ্টাকরর বিচরণ। 
  
প্াুঁচ বমবনট স্বাভাবিে োটকলা। মচাকে প়্েল মূল অট্টাবলো। 
  
প্রকিশ প্থটা িনুোেৃবত। গাব়েটা এবগকয় অিকশকষ মূল বিবডংটার োকে থামকলা। 
সামকন দাুঁব়েকয় দুজন। এেজন পু্রুষ অনযজন রমণী। 
  
মরইনহাডল বদকয়বত্রচ চমৎোর মপ্াষাকে, মুকে বসগাকরট বনকয় মযন ওর জকনযই অকপ্ক্ষায় 
রকয়কে। েবিন দৃবষ্ট। মবহলাবট অনযরেম। মৃদু হাসকলা। ইবনই স্বয়ং ক্লারা মিে। 
  
সিাই বমকল হলঘকর প্রকিশ েরল। বভনজ আর ওর দুজন সশস্ত্র প্রহরী মিবষ্টত হকয় 
মাকটলল একগাকত থােল। বনকজর অস্ত্রগুকলার েথা মকন েরার মচষ্টা েরল। সমস্ত 
িযাপ্ারটা মদকেশুকন বহটফলাকরর েথা মকন প়্েকলা। বদকয়বত্রচ ও বভনজকে দাুঁ়োকত 
িলকলা। এেটা বসগাকরট িবরকয় িলকলা, ঐ দুজনকে িাইকর প্াবিকয় দাও। 
  
বভনকজর হাকতও বপ্স্তল। মাকটলল তাোকলা চাবরবদকে, এেটা বিরাট মডে সামকনর 
অকনেটা জায়গা জুক়ে আকে।   
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 বদকয়বত্রকচর মুকে িযকেরা হাবস। গমগকম েণ্ঠস্বকর িকল উিল, তুবম িসকত প্াকরা 
মাকটলল। বফবলপ্ জনসকনর রহসযটা সমািান েরা যাে। িরং আবম প্রামশল বদই…। 
  
ক্লারা মিে ওর বদকে তাবেকয় বেল। মাকটলল মচয়াকর মহলান বদকয় িসকত িসকত মদেল 
ক্লারা অপূ্িল সুন্দরী। মশকষ বদকয়বত্রচ ওর বিকশষ মচয়াকর িকস িলল, তুবম এোকন একল 
মেন? একতা আত্মহতযার সাবমল। এরপ্র আিার আমাকে মিালনা মযন আিঘণ্টা মেকট 
মগকল মস্টালার দলিল বনকয় আসকি মতামাকে উদ্ধার েরকত। 
  
বদকয়বত্রচ থামকলা। মকন মকন ভািকলা। আিার িলকলা, আবম োগজপ্ত্র প্ক়েবে। বি. 
এন. বড. েবমশনার িন-এ উক়ে যাকে। বনিলাচকন আমার মজতার সাক্ষী। 
  
–মতামার প্রাজয়। মাকটলল িলল। 
  
–এই ময মিজন্মা শকের মগাকয়ন্দা, জামলানীর রাজনীবত তুবম বে মিাে? তুবম আশা 
েকরানা এোন মথকে মিুঁকচ বফরকি, মোন প্রমাণ আকে তুবম এোকন আকো? আবম মভকি 
প্াবেনা মেন তুবম এোকন…? 
  
মাকটলল ওর মচাকে মচাে মরকে িলল, তুবম বেেুই প্ারকিনা বদকয়বত্রচ…। 
  
ঘকরর আিহাওয়া প্াকল্ট মগল। ঘকরর প্রকতযকের ওপ্র ও নজর রােবেল। বভনজ মযন 
নাভলাস হয়বন এরেম ভাি মদবেকয় প্ায়চারী েরবেল। ক্লারাকে নাভলাস মদোবেল। 
বদকয়বত্রচ আিার মফকট প়্েল, মিজন্মা, তুবম বে িলকে…। 
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মাকটলল স্বাভাবিে েণ্ঠস্বকর িলল, তুবম এমন এেজনকে বিশ্বাস ের ময মতামার সকে 
বিশ্বাস ঘাতেতা েকরকে। তা না হকল মস্টালাকরর প্কক্ষ মডলটা অস্ত্রাগার েুুঁকজ প্াওয়া 
সম্ভি বেল না। ইনফরমার…। 
  
বভনজ উকত্তবজত হকয়, হাকত লুগার, মাকটলকলর বদকে লক্ষয েকর িলল, মতামার দাুঁতগুকলা 
আমরা এেটা এেটা েকর। 
  
বদকয়বত্রচ গ্রাহয না েকর বভনকজর গাকল এেটা থাপ্প়ে েবষকয় িলল, মিবরকয় যাও। 
  
বভনজ বেেু না িকল মিবরকয় মগল। মাকটলল আিার আরম্ভ েরকলা, বদকয়বচ, এমন এেজন 
মলাে মতামার অস্ত্রাগার মচকন, ময মস্টালাকরর ইনফরমার। সুতরাং ও মতামার বনিলাচকনর 
আকগ ক্ষবত েরকত প্াকর। 
  
হিাৎ দরজা েুকল এেজন প্রহরী েুেকলা, বদকয়বত্রচ বজকজ্ঞস েরল, বে িযাপ্ার োলল? 
  
–মগকটর সামকন এেটা েনভয় একসকে। সম্ভিতঃ পু্বলশ। 
  
 বদকয়বত্রচ দুজনকে মডকে িলকলা, একে সাচল েকর গুপ্তঘকর েুবেকয় দাও। সািিান, এর 
েণ্ঠস্বর মযন োকরার োকন না যায়। 
  
িকলই সামকনর িুেকেকসর বদকে এবগকয় মিাম বটপ্ল। এেটা অংশ তৎক্ষণাৎসকর মগল। 
  
–ওকিা। োলল বরভলভার মিবেকয় িলল। মাকটলল লক্ষয েকরকে ঐ ফাুঁো অন্ধোর জায়গায় 
এেটা গুপ্তঘর আকে আর তার সামকন এেটা বসুঁব়ে মনকম মগকে। 
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মাকটলল একগাল। দুপ্াকশ গাডল। 
  
বদকয়বত্রচ িলল, এেন মতামাকে ঐ গকতলর মকিয েুবেকয় মদওয়া হকি, োল েথা হকি। 
  
বসুঁব়ের নীকচ প্াথকরর গুপ্তঘকর িাক্কা মমকর োলল ওকে েুবেকয় দরজা িন্ধ েকর বদল। 
  
বি. এন. বডর েনভয়। বতনকট োকলা মাবসলবডকসর মভতকর সাদা মপ্াষাকের সশস্ত্র বেেু 
মলাে। প্রহরী ভয় মপ্কয় েুেুরগুকলাকে মেক়ে বদকতই েুেুরগুকলা োুঁবপ্কয় প়্োর অিস্থা। 
েুেুরগুকলাকে গুবল েরার বনকদলশ বদল মস্টালার। গুবল চলল।েুেুরগুকলা রাস্তার িাকর 
প্ক়ে রইল। মস্টালার গাব়ে মথকে মনকম িলল, মগকটর মযাগাকযাগ বেে েকর দাও। 
  
দুজন মদৌক়ে মভতকর মগল। এেজন প্রহরীর হাকত বরবসভার বদকয়বত্রচকে মূল বিবডং-এ 
মফান েরবেল। মস্টালার এর মলাকেরা হাত মথকে মফান মেক়ে বনকয় আেক়ে মফলল। 
মস্টালাকরর মলােজন অেলটা দাবপ্কয় মি়োকত লাগল। 
  
এরপ্কর মস্টালাকরর গন্তিযস্থল বদকয়বত্রকচর মূল িাসস্থান। বতনকট গাব়ে একগাকত লাগল। 
বদকয়বত্রচ একেিাকর ওপ্কর দাুঁব়েকয়বেল। ওোন মথকে চীৎোর েরল, আবম যবদ বনিলাবচত 
হই, তকি মতামাকে আবম লাবথ মমকর িযাকভবরয়া মথকে তা়োকিা। 
  
–মতামার নাকম ওয়াকরন্ট…। 
  
বদকয়বত্রচ হকল বফকর একলা। মপ্েকন মস্টালার। ও মদেল ডানবদকের দরজা বদকয় 
লাইকব্রবরকত মোো যায়। মসাফায় এেজন মবহলা িকস আকে। মস্টালার ওর নাম বজকজ্ঞস 
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েরল। বদকয়বত্রচ দ্রুত ওকে বগকয় িলল, মতামার নাকম আবম বমবনস্টার মপ্রবসকডকন্টর 
োকে অবভকযাগ েরকিা জাকনা? 
  
–মফান মতা মনই। বস্মত হাকসয আিার মবহলাবটর বদকে তাবেকয়, আমাকদর সাচল েরার 
ক্ষমতা আকে। মতামার নামটা যবদ…। 
  
বদকয়বত্রকচর বনকষি অমানয েকর মবহলাবট িলল, আমার নাম ক্লারা মিে। আবম বমঃ 
বদকয়বত্রকচর মসকক্রটারী আর বপ্. এ.। িকলা মতামাকে বেভাকি সাহাযয েরকত প্াবর। 
  
–এোকন বফবলপ্ জনসন নাকম এেজন একসকে। মস মোথায় জানাকত প্াকরা? 
  
 ক্লারা মিকের নাম ও শুকনকে। হাউস্টিযানহকফর মফান িুকথ। ওর ফাইল আকে। 
  
 ক্লারা িলল, ও নাকমর োউকে জাবননা। 
  
বদকয়বত্রচ চীৎোর েরল, বে িযাপ্ার, এসি িন্ধ হকি বেনা। 
  
 মস্টালার গ্রাহয না েকর সারা ঘর মদেকত লাগল, তিাসী চলকত থােল আর ক্লারাকে 
মাকে মাকে মজরা েরকত লাগকলা। উত্তকর ক্লারা জানাকলা, ওর স্টাটলগাকট এেটা 
অযাপ্াটলকমন্ট বেল। 
  
ক্লারার মিাুঁকট বসগাকরট। মৃদু হাকসয ও মযন মস্টালারকে আহ্বান জানাকে। 
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এেজন ঘকর েুেকতই মস্টালার বজকজ্ঞস েরল, বপ্টার বেেু প্াওয়া মগল। ও মাথা 
না়োল আর িলল, েযাকমরা, এো়ো সহোরী প্াইলকটর বফডপ্লাস। বফল্ম, মনওয়া মগকে। 
মডকভলপ্ েরকলই প্রমাণ প্াওয়া যাকি। 
  
তুবম বে উন্মাদ হকয় মগে? 
  
-মহবলেপ্টাকরর মভতকর জনসন বেল। বসকন েযাকমরাকত সি বেেুই উকিকে। বসগাকরট 
োকি বদকয়বত্রচ? তুবম বে বসগাকরট োও? 
  
–হাভানা। েটফট েরকত েরকত উত্তর বদল। 
  
মস্টালার িুে মেকসর বদকে একগাল। োকপ্লকট আিকপ্া়ো বসগাকরট মদকে তুকল মদেল। 
এটা একেিাকর আলাদা। এটা এোকন মেমন েকর একলা। 
  
িুেকেস মথকে িইগুকলা মমকেকত মফলকত লাগল। হিাৎ মচাকে প়্েল এেটা লাল 
মিাতাম। মিাতামটা বটপ্কতই োবনেটা অংশ মনকম মগকে। বপ্টারকে নামার বনকদলশ 
বদকলা। ঘরটা ভালভাকি মদেকত লাগল বপ্টার বেেু প্কর বফকর একলা। িলকলা, এেটা 
ঘকরর মকিয ওকে জঘনয ভাকি আটকে রাো হকয়কে। িাইকর মথকে তালা। 
  
মস্টালার বদকয়বত্রকচর বদকে তাবেকয় িলকলা, বে িযাপ্ার বদকয়বত্রচ? 
  
–ও, এেজন প্রতারে। আবম বনবিত ও আমাকে েুন েরকত একসবেল। আবম মোুঁজ 
বনকয়বে। শত্রু আমার অকনে। 
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মাকটললকে মসই গুপ্তঘর মথকে মুি েরা হকলা। তা়োতাব়ে মিবরকয় যাওয়াই মেয়। 
  
বি. এন. বডর বতনকট গাব়ে মগকটর সামকন একস মপ্ৌঁোকলা। এেন গন্তিযস্থল বমউবনে। 
  
মস্টালার মাকেলকলর বদকে তাবেকয় িলল, হফারকে তুবম, মযোকন মেক়ে বদকল ওোকন 
আমার সকে মদো হয়। ও সি িলল আমাকে। বেন্তু তুবম এোকন একল মেন? 
  
-ওকে মিাোকত ময, ওর দকলর মলাকেরাই বিশ্বাসঘাতে। একত েকর ওকদর অপ্াকরশন 
মক্রাকোডাইল একলাকমকলা হকয় যাকি। এেন ঈশ্বকরর ইো। 
  
মাকটলল বমউবনকে মক্লয়ারকে সকে বনকয় বফকর চকলকে। মস্টালাকরর সকে অকনেবদন মদো 
হয়বন। ওরা িকন যািার মপ্লন িরকত মগল। 
  
সম্ভািয েুনীর তাবলো মথকে মস্টালারকে িাদ বদকত প্াবরনা এেন? 
  
মক্লয়ার িলল, মেন িলকতা? 
  
 বদকয়বত্রকচর েপ্পর মথকে মতামাকে িাুঁবচকয়কে িকল? 
  
মাকটলল িলল, এও মতা হকত প্াকর আসল েুনীর বদে মথকে আমার মচাে সবরকয় মদিার 
জকনয এসি ওর সাজাকনা ঘটনা। যাকত ওকে এিযাপ্াকর সকন্দহ…। এেনও আমার 
তাবলোয় এবরে মস্টালার রকয়কে। গাব়ের গন্তিযস্থল বমউবনে বিমানিন্দর। 
  
*** 
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মেলিার, মদাসরা জুন 
  
মিলা দুকটা মথকে দশটা। 
  
 নাম : এবরে মহইনজ মস্টালার। 
  
জাবত : জামলাবন। 
  
 জন্মতাবরে : সকতরই জুন, উবনশশ প্োশ। 
  
 জন্মস্থান : প্বলবজকত। 
  
উবনশশ চুয়াত্তর বি. এন. বডকত, তারপ্কর পূ্িলজামলানীর মকিয আন্ডারভার একজন্ট বহকসকি 
উবনশশ প্ুঁচাত্তর-সাতাত্তর প্যলন্ত। উবনশশ আটাত্তর-এ বি. এন. বডর প্রিান। 
  
টুইড োলকচ লাল ফাইলটা ভালভাকি প্ক়ে মযােকনইলকে বজকজ্ঞস েরল, মস্টালার 
সম্পকেল মতামার বে িারণা? তুবম বে েেনই ওকে মদেবন, এটা এেটা সুবিকি, 
সুতরাং…। 
  
–ও হকে চারজকনর মকিয সিচাইকত তরুণ। বি. এন. বড মত েুিই অল্প িকয়কস তাই 
না? 
  
-চযাকন্সলার লযাংগার প্রকমাশন বদকয়বেল। ওর মকতা বব্রবলয়ান্ট। 

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

239 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

  
সামকনর এেটা মফাডাকর সমস্ত বেেু প্রস্তুত েকর মরকেবেল মযােকনইল। মাকটলল হয়ত 
এর মকিযই অকনে বেেুর হবদশ প্াকি। বমউবনকে মফাডারটা বনকয় যাওয়া প্রকয়াজন। 
সিগুকলাই মগাপ্নীয় ও জরুরী। টুইড মযাসনকে মফান েকর িকল বদল ওর ওপ্র বনভলর 
েরা চকল। মস্পশাল বসবেউবরবট বব্রফকেকস মযােকনইল সমস্ত ফাইলগুকলা েুবেকয় 
রােকলা। ওর মোট্ট িযাগটাকত আকগই বজবনষপ্ত্র মোোকনা হকয় মগকে। 
  
*** 
  
বিে েটা মিকজকে। 
  
স্থানঃ মাবেলন দূতািাস, গ্রসকতনর মোয়ার। বতনতলার অবফকস বটম ও’বমকয়রা দাুঁব়েকয় 
প্াকশ মডপু্বট মজমস লযাবন্ডস বরবসভার হাকত োর সকে মযন েথা িলকে। বরবসভার 
রােকতই বমকয়রা বজকজ্ঞস েরল, বিে আকে? 
  
আটলাবন্টকের ওপ্কর এয়ার মফাসল ওয়ান বিে সমকয়ই থােকে। তারপ্র বিে সমকয়ই 
ওরবলকত মপ্ৌঁোকি। ওোন মথকে মপ্রবসকডন্ট মসাজা মগয়ার দয-ইস্ট। তারপ্র সাবমট 
এক্সকপ্রস…। 
  
–তাহকল আমাকদর এেন ওরবলকত যাওয়া জরুরী প্রকয়াজন। 
  
 মডপু্বট িলল, সযার, বক্লন্ট লুবমকসর ঘুকমর িযাপ্াকর এেটা সকন্দহজনে বরকপ্াটল… 
  
ওর েথার মােোকন ও’বমকয়রা িলল, এেন চল…। 
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*** 
  
বিে েটা। এবলবস প্রাসাদ, প্যাবরস। 
  
প্রকিশ প্কথর িাইকরর চত্বকর দাুঁব়েকয় অযাকলন ফ্লযাকেস সমস্ত বেেু তীক্ষ্ণ নজকর রােকে। 
এবন্টকিাম্ব মোয়াকডর বদকে। েকয়ে ঘণ্টার মকিয গাব়েকত ফরাসী মপ্রবসকডন্ট মগয়ায়-দয-
ইকস্ট যাকি। ফ্লযাকের োউকে বিশ্বাস েকরনা।হিাৎ আয়নায় দুজনকে মদো মগল। 
এেজনকে মচুঁবচকয় িলল, গাব়ের সিবেেু তিাসী ের, এমনবে নীকচও। 
  
এরপ্কর ও বনকজ েুকট এবলবস প্রাসাকদর অপ্াকরশন রুকম েুকে মগল। দুজন মলাে 
শবিশালী োনবসভাকরর ওপ্র েুুঁকে আকে আর তৃতীয়জকনর দৃবষ্ট বক্রপ্কটাগ্রাফাকরর 
বদকে। সংকেত আদান প্রদান হকে। 
  
ফ্লযাকেসকে মদকেই ওর হাকত েিকরর েকয়েটা মগাো মদিার মচষ্টা েরকলা। ওকে 
জানাকনা হকলা আকমবরোর মপ্রবসকডন্ট এগাকরাটায় ওরবলকত মপ্ৌঁকেকেন। 
  
–তাহকল বিমানিন্দর মথকে মেকন মযকত মদ়ে ঘন্টার মত সময় লাগকি। সি মচকয় ভাল 
হকি রুটগুকলা সমস্ত িন্ধ েকর বদকল। তাহকল িযাপ্ারটা একলাকমকলা হকয় যাকি। এটাই 
হকে আকমবরোন স্টাইল। 
  
–বব্রবটশ প্রিানমন্ত্রী মস্পশাল ফ্লাইকট চাললস মশযগল-এ মপ্ৌঁকোকে বিে দশটার সময়। 
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এেটু মথকম িলল, আগামীোল সোল নটা মতবত্রকশ জামলান চযাকন্সলার বমউবনকের 
হাউপ্টিযানহকফ এক্সকপ্রকস…। 
  
–এটা আবম জাবন। ফ্লযাকন্ডস িলল। 
  
–বেন্তু িন মথকে এেটা অদু্ভত বসগনযাল আসকে। িযাপ্ারটা দুকিলািয। বেপ্কটাগ্রাফার 
ওকে জানাল।. 
  
ফ্লযাকেস ঘর মেক়ে েবরকডাকর মগল। িকনর বসগনযাল…বসগনযাল। ওর উকিগ ক্রমশ 
িা়েকে। 
  
*** 
  
বিে েটা। স্থান চযাকন্সলারী িনশহকরর বেেুটা দূকর মোট্ট শহকরর আিুবনে বিবডং। 
লযাংগাকরর সি মদো মশষ হকত মস্টালাকরর মুকে প্রশাবন্তর হাবস। 
  
বমউবনে মথকে মহুঁকট আসকে। অসুবিিা হয়বন। 
  
মস্টালার এবলবস প্রাসাকদ মোড বসগনযাল প্াবিকয়কে। মহড মোয়াটলার ওোকনই। রকয়কে 
ফ্লযাকেস। সুতরাং বচন্তার োরণ মনই। এরপ্র মেন যেন ো়েকলা বিতীয় সংকেত 
প্ািাকলা। 
  
মস্টালার ভািল, োজ প্লযানমাবফেই একগাকে…। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডাবল ডডল । জেমস জেডডল জেে  

242 

www.bengaliebook.com                                  সূডেপত্র 
 

 

মেন তেন চকলকে গন্তিয অবভমুকে। 
  
েটা। বহথকরা বিমান িন্দর। ফ্লাইট এল এইচ বতনশ সাুঁইবত্রশ বমউবনকের উকেকশয যাত্রা 
শুরু েরল। মশষ মুহূকতল দুজন যাত্রী প্রথম মেণীর সীকট িকসকে। মস্পশযাল 
অযাকরিকমন্ট। 
  
মযােকনইল আর মযাসন সািারণ চযাকনকলই যাবেল। ওরা অবফকসর মকিয বেল। এরপ্র 
যেন ওরা এয়ারকপ্াকটলর বদকে একগাকলা, এেজন মবহলা ওকদর সীকটর োকে বনকয় 
মগল। বভ. আই বপ্ মদর এটাই ভাল। মযােকনইল বি়েবি়ে েকর িলল। বিমান উক়ে 
চকলকে। 
  
বিে সাক়ে সাতটা। বহথকরা বিমানিন্দর। বনিলাবরত সমকয়ই ফ্লাইট বি. ই ০২৬ প্যাবরকসর 
উকেকশয রওনা হকলা। মযােকনইল মজকনকে হাওয়াডলও এেই ফ্লাইকট প্রথম মেণীকত 
ভ্রমণ েরকে। 
  
মশষ মুহূকতল টুইড বিমান িরকত মপ্করকে। সামকন তাোকলা টুইড। হাওয়াডল-এর মাথার 
মপ্েনটা মদো যাকে। 
  
বিমান এল. এইচ, ০৩৭ ফ্লাইকটর বিমান ময মুহূকতল জামলানীর সীমা অবতক্রম েরকে 
মযাসন মযােকনইলকে িকল উিল, আমরা এই ফ্লাইকট যাবে এটা মাকটললকে জানাকনা 
প্রকয়াজন। প্াইলট মরবডওকত…। 
  
–বেন্তু ও মতা আমাকদর আশা েরকে। মযােকনইল িলল। 
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–হযাুঁ। বেন্তু িযাপ্ারটা জানাকনাই উবচত। মোন সুকযাগ, মযাসন িলল। প্বরচয়প্ত্র মদবেকয় 
প্াইলট মেবিকন েুকে ওয়ারকলস অপ্াকরটকরর বদকে তাোকলা। প্াইলট বিে আকে 
জানাল। একজন্ট প্যাকড েিরটা বলেকত িলল। বমউবনে মটবলকফান নাম্বাকর মফান েরকত 
হকি। মোড নাকম সই েরা আকে। অপ্াকরটর সিটা প়্েল। ও মেবিন মথকে মিবরকয় 
এল। 
  
– মটবলকফান নাম্বার বমউবনে। মযােকনইল আর আবম…গুস্তাভ? 
  
 সংকেত সম্ভিতঃ বিে জায়গাকত মপ্ৌঁকেকে। মসই সকে বিমানও। 
  
বমউবনকের অযাপ্াটলকমকন্ট এেটা গ্লাভস প়্ো হাত বরবসভারটা তুলল।ও প্রাকন্তর মবহলা 
েণ্ঠস্বর মভকস আসকে। মযােকনইল আর আবম ফ্লাইট…। 
  
িনযিাদ জাবনকয় মযানকেড মফান মরকে, আিার তুকল ডায়াল েরল। ও প্রাকন্ত এডুইড 
বভনজ 
  
–তুবম এয়ারকপ্াকটল এেটা টীম বনকয় যাও। 
  
সংবক্ষপ্ত বনকদলশ বদল। এরপ্র ও ঘব়ে মদেল। বভ বনিয় বিেসমকয় মপ্ৌঁকে যাকি। মযাসন 
এেন েুব়ে হাজার ফুট উুঁচুকত। দুজকনর মশষ হওয়া দরোর। 
  
–পু্রুষ নারী দুজনকে হতযা েকরা। 
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*** 
  
বমউবনে বিমানিন্দকরর মিকরািার মুকে এেটা িুেস্টকল মাকটলল দাুঁব়েকয়বেল। 
অনযপ্রাকন্তোকলা চশমা মচাকে মক্লয়ার। 
  
অিকশকষ বিমান মনকমকে। সুটকেশ হাকত মযােকনইলকে মাকটলল মদেকত মপ্ল। প্াকস 
মযাসন। োবনেটা এবগকয় দুজকন আলাদা হকয় মযকতই মাকটলল বিবস্মত হকলা। সকে সকে 
মক্লয়ারকে ও সংকেত েরকলা। মযােকনইলকেও বচনকত মপ্করকে। মক্লয়ার মাকটললকে 
মদকে িুেল মোথাও এেটা গণ্ডকগাল হকয়কে। 
  
িযাকগর বপ্স্তলটা িাবগকয় িরকলা। সুটকেস হাকত মযােকনইল এবগকয় আসকে। প্াইলকটর 
ইউবনফরম প্রা মলাে হিাৎ সাইকলন্সার বপ্স্তল মির েকরকে। মাকটলল চীৎোর েকর 
মযােকনইলকে শুকয় প়্েকত িলল। মক্লয়ার সতেল। সকে সকে ও শুকয় প়্েল। মাকটলকলর 
িুকলট বভনকজর বপ্স্তল লক্ষয েকর েকয়েিার েুরকত বভনজ মমকেকত প্ক়ে বস্থর হকয় 
মগল। প্াইলকটর ইউবনফরম প্রা মলােটার লক্ষয মযাসন। বসগাকরট মমবশকনর োকে ও 
দাুঁব়েকয়বেল। সকে সকে িুকলট েুকট একস অযাকলকনর মপ্েকন লাগকলা। মমবশকনর ওপ্র 
প্ক়ে মযাসন বনিল হকয় মগল। মক্লয়াকরর বপ্স্তকলর গুবল মযাসকনর হতযাোরীকে মশষ 
েকর বদল। মাকটলকলর চীৎোর মশানা মগল মযােকনইল শুকয় থাকো। 
  
বতনজকনর টীম, প্রকতযকের হাকত হযান্ডগান। সমস্ত জায়গাটায় উকত্তজনা েব়েকয় প়্েল। 
হিাৎ প্রপ্র গুবলর শকব্দ বতনজন লুবটকয় প়্েল। 
  
*** 
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ক্লসল মহাকটকল ওরা বতনজন। মযাকেকনইল, মক্লয়ার আর মাকটলল। মযােকনইকলর মদওয়া 
ফকটােবপ্ মাকটলল মদেবেল। 
  
মাকটলল জানাকলা মযাসনই মযােকনইলকে গুম েরাকত মচকয়বেল। বনকজর ফুঁকদ বনকজই 
প়্েল। ও বনিয়ই টুইকডর অবফকস বগকয়বেল। ওর প্রকনই উইবচটাকরর মপ্াষাে বেল। 
তারপ্র অবস্টন রীকডর মচয়াকর সিবেেু মফকল মরকে…। 
  
আসকল সমস্ত বেেুই আমাকদর বিভ্রান্ত েরার জকনয। মযাসন িরাির টুইডকে অনুসরণ 
েকর মযানকে়েকে জাবনকয়কে। ফাইল মদো মশষ েকর মাকটলল োগকজ এেটা বেেু বলকে 
মযােকনইলকে মদোকলা। ও প্ক়ে বেুঁক়ে মফলল। তারপ্কর িলকলা, তুবম বনিয়ই 
টুইডকেও বিশ্বাস েকরা না। 
  
–মদো যাে। আবম এেন এেটু অনয জায়গায় যাকিা। দরজায় প্াহারা আকে। ভয় মনই। 
  
*** 
  
মদাসরা জুন 
  
রাত সাক়ে আটটা মথকে এগাকরাটা প্ুঁয়বত্রশ। 
  
চাললস দযগল বিমানিন্দর। সাক়ে আটটা। বি. ই ০২৬ ফ্লাইট সবিে সমকয় অিতরণ 
েরকলা। 
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 হাওয়াডল নামকলা। গাব়ে বনকয় অকপ্ক্ষা েরকে ফ্লযাকেস। 
  
ফ্লযাকেকসর বনকদলকশই ফরাসী বনরাপ্ত্তা বিভাগ ও বরবল আর চাললস দযগকল মচবেং 
মজারদার েকরকে। মচনা মুেও িাদ প়্েকে না। বেন্তু এেজনকে ওরা বমস েকর মগল। 
মস এল. এইচ ৩৭ ফ্লাইকট বমউবনে মথকে োঙ্কফুটল হকয় আসবেল। চাললস দযগকল নামল 
দশটা প্কনকরাকত। প্রথম মেণীর যাত্রীকদর বসবেউবরবট বিনা তিাশীকতই মেক়ে বদল। 
  
মবহলাবটর মপ্াষাে োকলা। গলায় মুকিার হার, মাথায় টুপ্ী। মবহলাবটর মগাটা মুে 
আিৃত। প্াসকপ্াটল েকন্ট্রাল এেিার আিরণটা েুকল মদেল। তারপ্র ও মিবরকয় 
এয়ারকপ্াকটলর িাইকর গাব়েকত উকি োইভারকে লক্ষয েকর িকল উিকলা, এবমল মেন 
ো়োর এেঘণ্টা িাবে। আকস্ত চালাও। সাবমট এক্সকপ্রস ো়োর বিে প্াুঁচবমবনট আকগ 
আবম মপ্ৌঁেকত চাই। 
  
মবহলাবট স্বয়ং ক্লারা। 
  
মগয়ার দয ইস্ট।এগাকরাটা। মস্টশকন িাকরা মোকচর এক্সকপ্রসটা দাুঁব়েকয় আকে। এর 
প্রিান ইবিন োইভার মচে েকর বনবেল। মেবিনও মচে েকর বনল। 
  
ইবিকনর মপ্েকনর েটা মোচ সংরবক্ষত। মগ্রট িৃকটকনর প্রিানমন্ত্রী মলাকোকমাবটকভর 
মপ্েকনর মোকচ। 
  
বিতীয়টায় রকয়কে ফরাসী মপ্রবসকডন্ট। 
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অযাকলন ফ্লযাকেস দাুঁব়েকয়বেল। মপ্রবসকডন্ট মোোর প্কর ওর মুেমণ্ডকল বেেুটা স্ববস্ত বফকর 
একসকে। 
  
ফ্লযাকেস প্াকশর িুজারকে উকেশয েকর িলল, সামকনর রাতটা অতযন্ত দীঘল, িুকেকো। 
  
বতন নম্বর মোচ অযাকমবরোন মপ্রবসকডকন্টর জনয সংরবক্ষত। ওরবল মথকে ওর ওিার 
েথা। চার নম্বরটা চযাকন্সলার লযাংগাকরর জকনয। তার প্কররটা মযাগাকযাগ রক্ষাোরী। 
এেটা মসেশান পু্করাটাই মহায়াইট হাউকসর সকে মযাগাকযাকগর জকনয রাো হকয়কে। 
বনউবক্লয়ার সংকযাগ িযিস্থা সুরবক্ষত। এেটা মরকস্তারাুঁ োরও যুি আকে। সিারই 
এেসকে আকলাচনা েরার েথা। চতুবদলকে ে়ো প্াহারা। 
  
োবনে প্করই ও’বমকয়রা একস নামকলা। মস্টশকন েুেকত না েুেকতই আকমবরোন 
বনরাপ্ত্তার মলাকেরা গাব়েটাকে বঘকর মফলল। 
  
মেন ো়েকত বমবনট বতকনে িাবে। বিে মসই সমকয় এেটা বলমুবসন গাব়ে দ্রুতকিকগ 
মস্টশকন েুেল। এে মবহলা মনকম বটবেট মদবেকয় েুেকলা। প্াসকপ্াটলটা ভুকল মগবেল। 
মশাফার বনকয় এল ওটা। মবহলাবট জাবতকত সুইস। হাওয়াডল দূর মথকে মবহলাবটকে লক্ষয 
েরবেল। মেতাদুরস্ত মবহলা মেকনর বদকে এবগকয় যাকে। অিকশকষ মোকচ। বিে 
তারপ্করই হাওয়াডল েুেকলা। 
  
এরপ্করই এেটা েযাি একস থামল। এেজন চশমা, টুপ্ী প্বরবহত িযবি মনকম ভা়োটা 
বমবটকয় বদল। হিাৎ মসই যাত্রীকে মদকে মেন মথকে প্লযাটফরকম মনকম িলল, 
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টুইড। তুবম এোকন মেন, এোকন মতামার আসা বনবষদ্ধ, তা িুবে জাকনা…। 
  
–মতামার িলার মোন অবিোর মনই, টুইড োডলটা মদোল। ততক্ষকণ ও’বমকয়রা একস 
দাুঁব়েকয় িলল, বে হকে এোকন? 
  
দূর মথকে ফ্লযাকেসও এবগকয় আসকে, বমকয়রা প্াসকপ্াটল মদকে অিাে। স্বয়ং প্রিানমন্ত্রীর 
স্বাক্ষর। হাওয়াডল মফকট প়্েল। আবম মতা এসি জাবন না। 
  
টুইড িলকলা, োরণ জানাকনা নাও হকত প্াকর। 
  
ফ্লযাকেস ততক্ষকণ টুইডকে হাত িকর বনকয় মযকত উদযত হকলা। ওর সকে টুইড প্রকিশ 
েকর দরজা িন্ধ েরকলা। 
  
ফ্লযাকেস িলল, বিবপ্ং োমরা। এেজন সুইস মবহলা আকে।নাম ইরমা মরামার। তুবম 
এেিার িাকনলকত ফাবদল আরকন্ডর সকে মযাগাকযাগ েকর মজকন নাও এই মবহলার 
প্াসকপ্াটল ও বদকয়কে বেনা বেংিা আকদৌ ঐ নাকমর মেউ আকে বেনা। 
  
সাবমট এক্সকপ্রস দুকল উিকলা। মগয়ার-দয ইস্ট মেক়ে এিার পূ্িল বদকের প্কথ। 
  
 এিাকর ঐবতহাবসে ভ্রমকণর মশষ প্যলায় অথলাৎ বভকয়না। আর সাতকশা মাইল দূর। 
  
*** 
  
মতসরা জুন : এেটা মথকে আটটা দশ 
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 টুইড জানকলা মহইকসর োকে মোনরেম অস্বাভাবিে ঘটনা ঘকটকে বেনা। 
  
টুইকডর প্রকশ্ন সহোরী মহইস োবনেটা বিব্রত মিাি েরল। 
  
এক্সকপ্রস প্যাবরস মথকে নিই মাইল দূকর। গবত ঘণ্টায় আবশ। টুইডকে প্রথমটায় 
উকপ্ক্ষা েরকত মহইসকে ও প্বরচয় জানাকলা। 
  
মহইস ওকে জানাল, মস্টালার নাবে বনরুকেশ। যেন ও এবলবসকত বেল তেন 
ফ্লযানকেকসর োকে িন মথকে এই সতেলিাতলা একসকে। 
  
মহইস আিার জানাকলা, মোথায় ওকে প্াওয়া যাকি মে জাকন। মটবলবপ্রন্টাকর বনিয়ই। 
  
হাওয়াডল এবদকে মটকলকক্স প্াওয়া েির অেস্মাৎটুইডকে জানাকলা, মতামার েির প্াওয়া 
মগকে ফাবদল আরকন্ডর োে মথকে। ইরমার প্াসকপ্াটল চারিের আকগ ওোকন ইসুয েরা 
হকয়কে। 
  
ও’বমকয়রা ততক্ষকণ ওকদর প্াকশ একস দাুঁব়েকয়কে। হাওয়াডল ওকে মদকে চীৎোর েকর 
উিল, তুবম মেন এোকন? 
  
ও’বমকয়রা এেিার বজকজ্ঞস েরল, বব্রবটশ বসবেউবরবটর চাকজল মে আকে? হাওয়াডল না 
টুইড? 
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টুইড িলল, এই মুহূকতল চূ়োন্ত বনয়ন্ত্রণভার ফ্লযাকেকসর হাকত। আমরা ফরাসী অেল 
অবতক্রম েরবে। 
  
মেন েুকট চকলকে। মেউই ঘুকমায়বন। ও’বমকয়রা বসগাকরট টানকে। টুইড মস্টালাকরর 
বনরুকেশ বনকয় ভািকে। 
  
মেন জামলানীর মেল-এ মপ্ৌঁোকত টুইড মসাজা হকয় িসল। ক্লাকেলর োকে েিরটা চাইল। 
ও’বমকয়রা বিে মসই সমকয় মজকগ িলল, বে িযাপ্ার? 
  
ও মমাকটই ঘুমায়বন। বপ্স্তল উুঁবে মারকে। ইবতমকিয হাওয়াডলও একস প়্েল। লযাংগার 
সাবমকট উিকিন মেল মথকে। আিার জানাবে মেল বমউবনে নয় মেল মস্টালার। 
  
–ও ময দুঃস্বপ্ন, িযাপ্ারটা বে? হাওয়াডল িলল। অনয বতনজন বসবেউবরবট চীফও রকয়কে। 
ফ্লযানকেস একস যুি হকলা। 
  
মেকনর গবত মন্থর হকলা। মেল-এ থামল। 
  
ফ্লযাকেস চারনম্বর দরজা েুলকলা। বিে মসই মুহূকতল লযাংগার ওর সামকন দাুঁব়েকয় আকেন। 
  
ফ্লযাকন্ডস গাডলকে সংকেত বদকয় দরজা িন্ধ েরল। মেন চলকত আরম্ভ েরকলা। এিার 
িযাকভবরয়াগামী। 
  
ফ্লযানকেস সিাইকে জানাল, মস্টালাকরর েির চযাকন্সলার বদকত প্ারকলা না। 
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হাওয়াকডলর এিার বডউবট আরম্ভ হকি। টুইকডর বদকে এেিার তাোকলা। টুইড সমস্ত 
বেেু মদকে যাকে। 
  
িাকণলকত বিতীয়িার বসগনযাকল একস থামল। 
  
 বিষয়। ইরমা মরামার। 
  
 উচ্চচা : প্াুঁচ ফুট চার ইবে। 
  
ওজন : এেশ েুব়ে প্াইন্ড। 
  
 মচাকের রে : িাদামী। 
  
প্বরচয় : এে বশল্পপ্বতর স্ত্রী। 
  
নাম : একক্সাল মরামার। 
  
 িয়স : মচৌবত্রশ িৎসর। 
  
গন্তিয : বলসিন, আনলড, িাকনল। 
  
টুইড প্ক়ে হাওয়াকডলর হাকত বদল। প্ক়ে িলল, ওর সকে বমলকে না। 
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ফ্লযাকন্ডস িলল, এেুবন যাওয়া দরোর বিপ্ার মোকচ। প্কর জানা মগল। ইরমা মরামার 
ভাল লাগকেনা এই োরণ মদবেকয় স্টাটলগাকটই মনকম মগকে। স্টাটলগাকটই…মপ্ৌঁোকনার 
সময় েটা এোে বমঃ, ো়েিার সময় সাতটা বতন। মাত্র িাকরা বমবনট স্টকপ্জ। প্রবত 
স্টকপ্ই লক্ষয রাো হকে মে নামকে, মে উিকে, সমস্ত মোচগুকলাকতই। 
  
প্রথম মেণীর মডকোকচ এে মবহলা যাত্রী বনবিষ্ট মকন অযাকমবরোন মভাগ-এর এেটা েবপ্ 
প়্েবেল। 
  
প্বরষ্কার েকর চুল আুঁচ়োকনা। মচাকে চশমা, আকমবরোন মপ্াষাে প্রকণ। 
  
মবহলার প্াসকপ্াটল অযাকমবরোন। মপ্শা উকিে আকে, সাংিাবদে। তাহকল, ভাকলা লাগকে 
না এই োরণ মদবেকয় মনকম যাওয়া মবহলাবট হকে আসকল বদকয়বত্রকচর বমসকেস 
স্বয়ংক্লারা মিে? িতলমাকন সাংিাবদে। 
  
সাংিাবদে প্াকমলা মডবভস। স্টাটলগাটল স্টকপ্ অযাকটনকডকন্টর মচাকে িূকলা বদকয় টয়কলকট 
বগকয় েদ্মকিশটা বিেিাে েকর বনকয়বেল। আসকল ও মেন মথকে মমাকটইনাকমবন। 
টয়কলকট োকলা চুকলর ওপ্র সাদা চুকলর উইগ প্ক়েবেল। সুটকেকশ বেল দামী মপ্াষাে। 
বিে মপ্াষাে প্ক়ে বনকয়বেল। তারপ্র সুটকেস িন্ধ েকরবেল। ওটাকে মফকল মদওয়াই 
সি চাইকত উপ্যুি।ইরমার প্াসকপ্াকটলর জায়গায় িযাকগ প্াকমলা মডবভকসর প্াসকপ্াটলটা 
মরকেবেল ও। িযাকগ বভকয়না যািার এেটা বটবেট বেল। 
  
প্াকমলা অথলাৎ ক্লারার মচাকে বেেুই এ়োয়বন। এেন ও অপ্াকরশকনর জকনয প্রস্তুত। িলা 
যায় মশষ প্যলায়। 
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উলম এ স্টকপ্জ দু-বমবনট। টুইড প্লযাটফরকম দাুঁব়েকয়। হফারকে ওর বচনকত অসুবিকি 
হয়বন। মাকটলল শুিু ময সুইস মবহলার েথাই িকলকে তা নয়। মস্পশাল োকডলর সকে 
প্াশকপ্াটল ফকটাও বদকয়কে। 
  
সাবমট এক্সকপ্রস আসার আকগ মথকেই মক্লয়ার প্লযাটফরকম অকপ্ক্ষা েরবেল। হাকত 
সুটকেস আর হযান্ডিযাগ। মচাকে চশমা। মেন থামকতই ওকয়বটং অবফবসয়ালকে বটবেট 
মদোল। উিকি প্রথম মেণীর মোকচ। োমরা ফাুঁো। দূকর এেজন মবহলা িকস। ওর নাম 
প্াকমলা মডবভস। 
  
–আকর বে মসৌভাগয বমস হফার। ও প্রায় লাবফকয় উিল। হযান্ডিযাগ মথকে বপ্স্তলটাও 
মির েকরকে ততক্ষকণ। বিে মসই সমকয় লম্বা মলােটা নরম স্বকর িলকলা, ভয় মনই। 
আবম ক্ষবতের িযবি নই। ও সবিস্মকয় মদেল এবরে মস্টালার। এক্সকপ্রস পূ্িলবদকে যাত্রা 
আরম্ভ েকরকে। 
  
*** 
  
মতসরা জুন, িুিিার। 
  
সময় আটটা মথকে আটটা প্ুঁয়তাবিশ বম.। 
  
 মব্রকজকি েযাি োইভারকে রুমনিাকস সমাবি-মত বনকয় মযকত িলল। তা়োতাব়ে। 
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সমাবি মক্ষকত্র একস সমাবি ফলেগুকলা মদকে ও োবনেটা বিভ্রকম প়্েল। আজই মতা 
বিে বদন। ঘব়েকত সোল আটটা। প্রবত সপ্তাকহ এই বদকন, এই সমকয় আকস ও। 
  
িৃবষ্টকত মরনকোটটা বিে েকর বনকলা। 
  
হিাৎ মাকটলকলর মচাকে প়্েল, এে মবহলা মাথায় লাল রুমাল, হাকত এেগুে ফুল সমাবি 
ফলে গুবলর বদকে মহুঁকট যাকে। মবহলা ময ফলেবটর োকে দাুঁ়োকলা তাকত মলো আকে 
অযালাইস মস্টার, ঊবনশশ বত্রশ ঊবনশশ বতপ্পাে। মাকটলল ওর বপ্েকন বনঃশকব্দ বগকয় 
দাুঁ়োকলা। 
  
ফুল বদকয় মবহলাবট মপ্েন ঘুরকতই মাকটলকলর মুকোমুবে। মাকটলল িলল, ভকয়র বেেু মনই। 
বনকজর প্বরচয় বদল বভকয়নার বসবেউবরবট পু্বলশ। অযালাইস মস্টাকরর সম্বকন্ধ বেেু 
তকথযর প্রকয়াজন। 
  
মবহলাবটর পু্করান িনু্ধ অযালাইস। বতবরশ িের আকগ মারা মগকে, যেন ফরাসী বসনযরা 
মডারালিাগল অবিোর েকরবেল। মবহলাবটর মচাকে সতেলতার আুঁচ মপ্ল মাকটলল। টযাবক্স 
অকপ্ক্ষা েরকে, আর েথা সম্ভি নয় িকল চকল মগল। 
  
*** 
  
বু্লমস্টাকসকত ি়ে বভলা। দরজায় আটটা নাম। প্রকতযকের নাকমর প্াকশ মিল পু্শ। মাকটলল 
দরজা েুলকত ময নামটা মদেকলা তা বক্রবিনা ব্রযাে। 
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মবহলার সকে েথািাতলায় যা জানা মগল তা হল : বমঃ মস্টার িকল এে ভেকলােকে ও 
ভালিাসকতা। বেন্তু বিকয়র প্রই ও মারা যায়। দুজন বসবেউবরবটর মলাে একস ওকে 
েিরটা মদয়। ওকদর প্রকণ বসবভল মপ্াষাে বেল। ওরা িযােযা েকর িুবেকয়বেল ময 
িযাপ্ারটা মগাপ্ন োরণ ওর স্বামী দীঘলবদন িকর মসাবভকয়ট বিকরািী োজেকমল বলপ্ত বেল। 
ও মলফকটনযান্ট বেল। মৃতুযর প্র বনয়বমত মপ্নস ও প্াকে। মৃতকদহ শনাি েকরবেল 
মবহলাই। তারপ্র ওকে অনয নাকম সমাবিস্থ েরা হয়। োরণ মসাবভকয়ট বিকরািী 
অপ্াকরশকন ঐ নামটা জীবিত রাোর প্রকয়াজন বেল। 
  
মাকটলকলর মকন প়্েল ওরা দুকটা েুন েকরবেল। এেজকনর ঘা়েটা ভাো বেল আর 
বিতীয়জকনর মদহটা মলকের মকিয প্াওয়া বগকয়বেল। মাকটলল এেটা সম্প্রবত মভালা ফকটা 
মবহলাবটকে মদোকতই বক্রবিনা বনথর হকয় বগকয় িলল, একতা আমার স্বামী, বমঃ মস্টার। 
িযাপ্ারটা মতা বেেুই…। 
  
মাকটলল শান্তভাকি জানাকলা, এ মতামার স্বামী নয়। অকনেটা ঐরেম মদেকত। মতামার 
স্বামী। বতবরশ িের আকগই মারা মগকে। 
  
উকি দাুঁ়োকলা মাকটলল, িলল, মতামার সামকন এেন এেটা বিপ্দ আসকে। তুবম িরং 
আমার সকে েকয়েবদন বনরাপ্দ জায়গায়…। 
  
মাকটলল বক্রবিনাকে সকে বনকয় দ্রুত মিবরকয় োইভারকে েযাি বনকয় োোোবে 
এয়ারবিপ্ এ বনকয় মযকত িলল। 
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প্রথকম ওর হাউপ্টিযানহফ-এ যাওয়া প্রকয়াজন। ওোকন বক্রবিনাকে এেটা মহাকটকল রাো 
প্রকয়াজন। তারপ্র…। 
  
*** 
  
মতসরা জুন, িুিিার : বমউবনে : 
  
এক্সকপ্রস উলম ো়োর প্র এবরে মস্টালার েবমউবনকেশন মোকচ উকিবেল। হাওয়াডল 
মতা রীবতমত কু্ষব্ধ। 
  
ওরা দুজন েবমউবনকেশন মোকচর এেটা িকক্স িসকলা। এবরে জানাকলা মাকেলকলর 
সহেমলী মক্লয়ার হফার উলম এ মেকন উকিকে ফাস্টল ক্লাকস। িযাপ্ারটা মেমন মযন 
লাগকে। টুইড তাই জানাকলা ওর োকে এেিার যাওয়া প্রকয়াজন। ওরা দুজকনই মাকটলল 
ময মোথায় আকে এই বনকয় বচবন্তত। এবরে জানাকলা চযাকন্সলার লযাংগারই েুনীর লক্ষয। 
িযাকভবরয়ার বনিলাচকন, মক্রমবলকনর পু্তুল টফলার নাজীকদর িযিহার েকর জনসািারণকে 
ভয় প্াইকয় বদকে যাকত মভাট ওর প্কক্ষ যায়। মসই োরকণই লযাংগারকে সরাকনা 
প্রকয়াজন। তাহকল িযাকভবরয়া উবনশশ উবনশ-এর মকতা মসাবভকয়কটর হাকত চকল যাকি। 
বমউবনকেই ওকে েুকনর িযিস্থা েকরবেল, মসজনযই স্থান প্বরিতলন েরা হকয়কে। বেন্তু 
সম্ভািয েুনী মে? টুইড জানাকলা িলা একেিাকরই সম্ভি নয়। এবরেকে নতুন িরকনর 
অযালামল বডফাইজএকন বদকত িলকলা। যন্ত্রটা প্লাবস্টে িাক্সর মকতা। শবিশালী টচল, আিার 
মিাতাম বটপ্কল সাইকরকনরও োজ েকর। টুইড হাকত বনকয় একগাল। 
  
*** 
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মাকটলকলর গাব়ে ইসার নদীর প্াশ বদকয় চকলকে। ওোকনই স্টল িকল এেজকনর মৃতকদহ। 
প্াওয়া মগবেল। 
  
হাকতর ঘব়েটায় মলো বেল, না হকল শনাি েরা অসম্ভি বেল। 
  
মাকটলল গাব়ে মথকে মনকম িাবেটা মদৌক়ে একগাল। ঘব়েকত নটা মতইশ বমঃ। সুন্দর 
সোল। মস্টশকন সাবমট এক্সকপ্রস মপ্ৌঁেকত আর দশ বমবনট িাবে। চযাকন্সলার যবদ েুন 
হয় তাহকল টফলাকরর হাকত ক্ষমতা চকল যািার সম্ভািনা। 
  
*** 
  
শব্দ হকতই মযানকেকডর হাত বরবসভাকরর বদকে মগল। অযাপ্াটলকমকন্টর সামকন ওর প্যাে 
েরা সুটকেশ রাো। 
  
েণ্ঠস্বর িকল উিকলা, এওয়াডল মপ্াটলজ িলবে। আবম প্রস্তুত। 
  
সময়টা বিে রােকি। 
  
 ওবদকে বমউবনকের হাউপ্টিযানহকফ এেটা মফান িুকথ মপ্াটলজ মফান েরবেল। তরুণ-
যুিে। মফানটা মরকে বদল। 
  
এবদকে মযানকেড সুটকেস হাকত বনকয় দরজা িন্ধ েরকলা। হাকত গ্লাভস। মপ্াটলজ 
বনিয়ই প্রস্তুত হকয় আকে। ময মুহূকতল প্রেৃত েুনী চযাকন্সলারকে গুবল েরকি, বিে মসই 
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সমকয় ও ফাুঁো আওয়াজ েরকি। তারপ্র প্ালািার িযিস্থা েরকি। এই মেৌশকল আসল 
েুনী প্িাকত থােকি। 
  
 ফ্লযাকেকসর গাব়ে প্ােল েরা হল। চশমাটা বিে েকর ও গুপ্ত গযাকরকজর বদকে রওনা 
হকলা। ওোকনই বদকয়বত্রকচর সকে ওর চূ়োন্ত আকলাচনা প্িল। মশষ প্রস্তুবত। 
  
*** 
  
সমস্ত িযাপ্ারটা হতাশাজনে। মাকটললকে মেনটা িরকতই হকি। হাউপ্টিযানহকফ োবফে 
িযিস্থা জঘনয। মাকটলল সামকনর বদকে একগাকত লাগল। 
  
বভক়ের মকিযই দ্রুত একগাবেল। সময় বিে নটা এেবত্রশ। সাবমট এক্সকপ্রস মপ্ৌঁেকত 
আর দু-বমবনট িাবে। 
  
মাকটলল দ্রুত মস্টশকন েুেল। চারবদকে পু্বলশ েডলন। চযাকন্সলাকরর জকনয সিাই 
অকপ্ক্ষমান। মাকটলল তাোকলা। সাবমট এক্সকপ্রস সকিমাত্র থামল। প্রাণপ্কণ েুটল মেকনর 
বদকে। 
  
ক্লারাকে েবরডর মপ্বরকয় িাইকর আসকত মদো মগল। হাকত সুটকেশ। হাকরর োমরার 
বদকে ও তাোকলা না। হফার ওর যাওয়ার মকিয অস্বাভাবিেতা লক্ষয েরকত লাগল। 
ওকে মোথায় মদকেকে! মকন প়্েল। বিবরিার হকফর বরকসপ্শান হকল। 
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মক্লয়ার প্লাবস্টে িাক্সটা হাকত বনকয় োমরা মথকে মনকম ওর বপ্েু বনল। মিে োবনেটা 
এবগকয় সুটকেশটা প্লাটফরকমর ওপ্র রােকলা। তারপ্র ওর হাতলটা ঘুবরকয় ওটা মরকে 
মসাজা এবগকয় মগল। মরকস্তরাুঁ মথকে ফ্লযাকেস িযাপ্ারটা মদেকত মপ্কয়বেল। েুিই 
সকন্দহজনে। 
  
ও দ্রুত মস্টশকনর িাকরর বটবেট মনিার জায়গাটার বদকে একগাকত লাগল। এবদকে 
চযাকন্সলার মেন মথকে মনকম প্লাটফমল বদকয় হাুঁটকত হাুঁটকত জনতার অবভনন্দন বনবেকলন। 
  
মক্লয়ার প্লাসবটকের িাক্সটা প্লাটফরকম নাবমকয় মিাতামটা বটপ্কলা। তীব্র স্বকর সাইকরকনর 
শকব্দর প্র িাক্সটা মথকে মক্লয়ার লাবফকয় সকর মগল। লযাংগার হিাৎ শব্দ শুকন 
অবনবিতভাকি প্লাটফরকমর ওপ্র দাুঁব়েকয় মগল। এবরে মস্টালার ওর মপ্েকন। হাকত 
বপ্স্তল। তার মপ্েকন ও’বমকয়রা। ক্লারা মিে মপ্েন বফকর হফারকে বচনকত প্ারকলা। 
হিাৎ সারা প্লাটফরম জুক়ে তীব্র আকলার েলোবন। প্লাটফরকমর ওপ্র রাো সুটকেশটা 
ততক্ষকণ বিেট শকব্দ বিকস্ফাবরত হকয়কে। মাত্র প্াুঁচ মসকেন্ড। আসল েুনীকে আ়োল 
েরার প্বরেল্পনায় এওয়াডল মপ্াটলজ বপ্স্তকল ফাুঁো আওয়াজ েরকলা। মসই মুহূকতল মাকটলল 
ওর মপ্েকন। হাকত োল্ট ৪৫ বরভালভার। 
  
বিে মসই মুহূকতল মস্টশকনর এেপ্রাকন্তফ্লযাকেস বনকজর লুগারটা চযাকন্সলাকরর বদকে তাে 
েকরকে। মাকটলকলর বরভলভার মথকে প্রপ্র বতনকট গুবল িার হকলা। বেন্তু িযথল হকলা। 
ফরাসী ভেকলাকের মদহস্পশলেরকলানা।স্টযাম্বাগলারহফ মস্টশকনর প্রকিশ মুে বদকয় ও 
অদৃশয হকলা। 
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ওবদকে ক্লারা বপ্স্তকলর বেগার বটপ্কত উদযত। লক্ষয মক্লয়ার হফার, বিে মসই মুহূকতল 
মস্টালাকরর বপ্স্তল গকজল উিল আর মিে বেটকে প়্েল। 
  
অনয প্রাকন্ত ও’বমকয়রা বনকজর ৩৮ বস্মথ-ওকয়সন বপ্স্তল মপ্াটলজ-এর বদকে উদযত। 
  
মপ্াটলজ ব্লযাংে ফায়ার েরার প্কর ইউ িযান-এর বদকে প্ালাকত যাবেল। বিে মসই 
সমকয় গুবলটা ওর বপ্কি েুেল আর সকে সকে ওর বনিল মদহটা প্ক়ে রইল মাবটকত। 
  
স্টানিাগলারহফ মথকে মেন সকিমাত্র ো়েকে। অযাকলন ফ্লযাকেস প্লাটফরকমর ওপ্র বদকয়  
মদৌ়োবেল। সময়টা গুরুত্বপূ্ণল। োমরার োকে একস দরজার হাতলটা ঘুবরকয় েুলকলা 
দরজাটা, বিে মসই সময় গাডল চীৎোর েরল। মাকটলল মদৌক়ে আসবেল মসবদকে। 
ফ্লযাকেস অকিলে েুেকে মেকনর োমরায়। িাবে অকিলে িাইকর। মাকটলল প্রপ্র দুিার 
গুবল চালাল বপ্ি লক্ষয েকর। 
  
এবদকে মেকনর গবতকিগ মিক়েকে। ফ্লযাকেকসর মদহটা স্টযাচুর মকতা োবনেটা দাুঁব়েকয় 
প্লাটফরকম আেক়ে প়্েল। মাকটলল ওর বনপ্রাণ–মদহটা প্রীক্ষা েরল। 
  
*** 
  
মতসরা জুন, িুিিার 
  
সাবমট এক্সকপ্রকসর মরসু্টকরন্ট োকর মাকটলল জামলান চযাকন্সলাকরর মুকোমুবে িকস, বসগাকরট 
িবরকয় চযাকন্সলাকরর উকেকশয িলকলা, মসাবভকয়ট যেন বতবরশ িের আকগ ওকদর মলাে 
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বদকয় মব্রকজ অবিোর েকরবেল, বিে তেনই পূ্িল জামলানীকে প্রবক্স বহসাকি িযিহার েরার 
বসদ্ধান্ত বনকয়বেল। 
  
এক্সকপ্রস বমউবনে োব়েকয় এিার সযালজিাগল, তারপ্র বভকয়নার প্কথ। মাকটলল স্বেকন্দ 
িকস আকে। ওর সামকন মদকশর প্রিানমন্ত্রী, অযাকমবরোর আর োকন্সর মপ্রবসকডন্ট িকস। 
আর রকয়কে টুইড, মস্টালার, ও’বমকয়রা আর হাওয়াডল। 
  
লযাংগার বজকজ্ঞস েরকলন, তুবম বেভাকি িযাপ্ারটা িরকত প্ারকল? 
  
িলা যায় বিবেে েরার প্দ্ধবত। প্রকতযকেরই ডািল আকে। 
  
আবম জানতাম আপ্নার িযবিগত বসবেউবরবট রকয়কে যবদও আপ্বন েেনও িযিহার 
েকরনবন। ওকদর এেজন মলাে বেল অযাকমবরোন। হুিহু আসল ফ্লযাকেকসর মত 
মদেকত। ওরা ফরাসী মফাকসলর মকিয ডািল মোুঁজার জকনয আপ্রাণ মচষ্টা েরকে 
মভারালিাকগল, টারলর আর বভকয়নাকত। অিকশকষ মপ্কয়বেল…। 
  
এেটু মথকম মাকটলল িলল, আসল ফ্লযাকেসকে মেউই েুি এেটা ভাল বচনকতা না।ওকে 
এমন এেটা জায়গায় িদলী েরা হকয়বেল মযোকন সিাই নতুন। তারপ্র…। 
  
চযাকন্সলার বিবস্মত হকয় বজকজ্ঞস েরকল, তুবম আমাকে িাুঁবচকয়কে। বেন্তু ফ্লযাকেসকে 
বচনকল বে েকর? 
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মাকটলল িলকলা, এটা এেটা মিদনাদায়ে ঘটনা। আমাকদর আকগ চাললস ওয়ানলার একজন্ট 
বেল। ও েুন হকয় যায়। ওর মনাটিুকে মব্রকজি-এর নাম প্াওয়া যায়। ওোকন ওর ফকটা 
মদবেকয় েুুঁজকত েুুঁজকত এেটা সমাবিকক্ষকত্র মপ্ৌঁকেই। এোকন এে মবহলার সকে আমার 
মদো হয়। আসল ফ্লযাকেস েুন হিার আকগ ওরই সাকথ বিকয় হকয়বেল। পূ্িল জামলানরা 
মবহলাবটকে একেিাকর মিাো িাবনকয়বেল। ওর মৃত স্বামীকে অনয নাকম সমাবি মদওয়া 
হকয়বেল। এটা এই জকনয েকরবেল যবদ মসই নেল ফ্লযাকেস োকন্স বগকয় আিার 
বসবেউবরবট সাবভলকস মোকে তেন যাকত…। 
  
মাকটলল এরপ্র এেটু থামকলা। প্রকতযকে বিবস্মত মচাকে ওর বদকে তাবেকয়। 
  
মাকটলল আিার শুরু েরল, ও’বমকয়রার িযাপ্াকরও আমরা িাদ বদইবন। টুইড যেন ওর 
অতীত িযাপ্ার মোুঁজ েরকত বক্লন্ট লুবমকসর সকে মযাগাকযাগ েরকলা তেনই ও েুন 
হকলা। ও’বমকয়রা দুমাস প্বিম িাবললকন বেল অজ্ঞাতিাকস। 
  
এরপ্র মাকটলল হাওয়াকডলর বদকে তাোকলা। তারপ্র িলল, প্রকতযেবট বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর 
এেই িযাপ্ার। যা মে. বজ. বি-র েকনলল মপ্কোভবেরও মচাে এব়েকয় বগকয়বেল। আমরা 
বিবেে েরার প্দ্ধবত অনুসরণ েকর এবগকয়বে। হাওয়াডল, মতামার িযাপ্াকরও সমসযা 
আকে। আমরা জানকত মপ্করবে প্যাবরস দূতািাকসর সকে তুবম যেন যুি বেকল তেন তুবম 
ে-সপ্তাহ বভকয়নায় েুবট োবটকয়বেকল। তুবম বেন্তু িযাপ্ারটা একেিাকরই জানাওবন। 
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এরপ্র মাকটলল আরম্ভ েরকলা, এিার অযাকলন ফ্লযাকেকসর প্রসকে আসা যাে। অযাকলন 
ফ্লযাকেস িরািরই সকন্দকহর ঊকধ্বল বেল, অপ্র বতনজন বনরাপ্ত্তা প্রিাকনর মথকে। ওর 
িযােগ্রাউন্ড িলকত বেেুই বেলনা…। 
  
এরপ্র মাকটলল িকল উিকলা, এই হকে সমস্ত িযাপ্ার। আবম এেন সযালিাকগল মনকম 
ঘুমাকিা। 
  
*** 
  
মরইনহাডল বদকয়বত্রকচর সকে মযানকেড মদো েরকত যেন আন্ডারগ্রাউন্ড গযাকরকজ একস 
মপ্ৌঁেকলা তেনই ও সতেল হকয় মগল। বিবস্মত হকয় মদেকলা মযানকেড, বদকয়বত্রকচর 
মাবসলবডস মপ্ৌঁকে মগকে। মযানকেকডর ওপ্র ে়ো বনকদলশ বেল আকগ মপ্ৌঁেকনার। 
  
ঘব়েটা মদকে মযানকেড িুেল ও বনকজ সবিে সমকয়ই মপ্ৌঁকেকে, মদরী েকরবন। 
বদকয়বত্রচই তা়োতাব়ে মপ্ৌঁকেকে। চারপ্াশটা ফাুঁো। 
  
এে হাকত হুইল িকর অনয হাকত জানলাটা েুলকলা মযানকেড, তারপ্র প্াকশ রাো 
সাইকলন্সার লাগাকনা বপ্স্তলটা বনকলা। এরপ্র বদকয়বত্রচকে ও মদেকত মপ্ল। 
  
বদকয়বত্রচকে লক্ষয েকর ও িকল উিল, তুবম েুি তা়োতাব়ে একসকে। 
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–আবম মতামায় বিশ্বাস েকরবেলাম। বেন্তু সমস্ত িযাপ্ারটা নষ্ট েরার জকনয তুবমই দায়ী। 
েবিন েকণ্ঠ বদকয়বত্রচ িলকলা। গাব়ের মকিয িকসবেল। সামকনর জানলাটা মোলা। ডান 
হাকত বপ্স্তল, িাুঁ হাকত এেটা মগালাোর িাতি-প্দাথল। 
  
মযানকেড িলল, োরণ লযাংগার েুন হয়বন। আর ওর দল বজকত যাকি? 
  
–হযাুঁ। আমার সকে তুবম চালাবে েকরকো। তুবম মডলটাকে অস্ত্র সরিরাহ েরার েথা 
িকল োজ েকরবেকল। আবম মতামায় সি সময় ডাম্প এর মলাকেশান িকল মগবে। তুবম 
আর আবম ো়ো িযাপ্ারটা মেউ জানকতা না। এিার িুকেবে মস্টালারকে তুবমই সি 
জাবনকয়কো। তুবম –তুবম এেজন িদমাইস-মিলকশবভে– 
  
দুজকনরই মুে েবিন। মযানকেড বরভালভারটা তুকল দুিার গুবল েুুঁ়েল। বদকয়বত্রচ ডান প্া 
বদকয় লাবথ মমকর দরজাটা পু্করা মোলার মচষ্টা েরবেল। বেন্তু সফল হকলানা। গুবল মেকয় 
আেক়ে প়্েল। ওর প্াুঁজর মভদ েকর েুকে মগকে মযানকেকডর িুকলট। প্যাকসিার সীকটর 
ওপ্র প্ক়ে রইল ওর বনিল–মদহটা। 
  
এবদকে ওর হাত মথকে গব়েকয় মগালাোর িস্তুটা েেন মযানকেকডর গাব়ের তলায় চকল 
মগকে ও মেয়াল েকরবন। এটা নতুন এেিরকনর মিামা। 
  
*** 
  
হাউপ্টিযানহকফর সযালজিাগল প্লাটফরকম বতনজন দাুঁব়েকয়বেল। মাকটলল, টুইড আর হফার। 
ওকদর সামকন মথকে সাবমট এক্সকপ্রস িীকর িীকর এবগকয় চকলকে বনকজর প্রিতলী 
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গন্তিযস্থকল। দূকর দূকর িহুদূকর। এিার গন্তিযস্থল বভকয়না, তাহকলই যাত্রা মশষ। টুইড 
িকল উিকলা, আবম এেন িাব়ে বফকর যাবে। বতন সপ্তাহ থােকিা। মক্লয়াকরর বদকে 
তাোকলা টুইড। িলকলা, চবল। 
  
টুইকডর দীঘল শরীরটা আকস্ত আকস্ত ওকদর মচাকের সামকন মথকে সকর মযকত মযকত 
বমবলকয় মগল। 
  
মক্লয়ার মাকটলকলর বদকে তাবেকয় হাবসমুকে িলকলা, প্বরবস্থবতর সকে িাণ্ডা মাথায় 
ল়োইকয়র ক্ষমতা ওর আকে। 
  
বমউবনকে মেনটা মপ্ৌঁকোিার আকগ ও যেন আমায় প্লাবস্টকের িাক্সটা বদকয়বেল তেন 
মতা রীবতমকতা চাপ্া-উকত্তজনা বেল, মটনশন বেল। বেন্তু আবম লক্ষয েকরবেলাম, ওর 
মকিয মোন আকিগ বেলনা। অতযন্ত শান্ত, িীর আর বস্থর বেল ঐ প্বরবস্থবতকতও। 
  
মাকটলল শুকন হফারকে িলকলা, তুবম মতা এেন িাকনলকত বরকপ্াটল বদকত যাকে। 
  
–হযাুঁ। 
  
মাকটলল িলকলা, আমাকে এেন ক্লসন মহাকটকল মযকত হকি। ওোকন বক্রবিনা ব্রযাে 
রকয়কে। ওকে আিার মব্রকজকি মপ্ৌঁকে বদকত হকি। ওকে জানাকিা ময ওর স্বামীর 
ভূবমোয় ময োজ েকর যাবেল, মস মারা মগকে। সবতযই ওর জীিনটা ি়েই দুঃেময়। 
  
সযালজিাকগলর আোকশ রকের েটা মলকগকে। 
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