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১-২. রাকত্রর অকিম প্রের 
  
০১. 
  
রাত্রির অত্রিম প্রহর এখন শুরুর পরে। 
  
পযারাডাইে ত্রেত্রর্ পুত্রিশ নহড ন া়োর্টার। নাইর্ ত্রডউত্রর্রে েখন ত্রিরিন ন া নেই িার। 
  
 ে়েে প্রা়ে ত্রেত্রররশর ওপর, েরে েত্রিষ্ঠ নচহারা, পুত্রিশী  াম্ভীরযটর িাপ মুরখ েুস্পষ্ট। 
  
এ র্া ফাইি োমরন ত্রনর়ে োর ওপর নচাখ নোিাত্রিরিন নেই িার, এই েমর়ে োর 
নর্ত্রেরির ওপর রাখা নফানর্া েরে হর়ে উঠি। 
  
ভুরু  ুুঁচর  নেও়োি ঘত্র়িরে এ োর নচর়ে নেখরিন। রাে ত্রেনরর্ নের  পঞ্চাশ 
ত্রমত্রনর্। এই অেমর়েও ন াো নের   ার ডা  এি আোর? 
  
নরামশ হারে নর্ত্রিরফারনর ত্ররত্রেভারর্া েুরি  ারন নঠত্র র়ে অপ্রেন্ন  রে ো়িা ত্রেরিন : 
নেই িার েিত্রি। 
  
িাইরনর ওপাশ নের  নডক্স োর টে চাত্রিট র্যানাররর  েস্বর নভরে এি :’ত্রমিঃ হযারী 
ব্রাউত্রনিং নোমার েরে এ োর োক্ষাৎ  রার প্র়োেী ন া। 
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নাম নশানামািই নেই িাররর েে ত্রেরত্রি, েে অপ্রেন্নো ন াো়ে নযন ত্রনরমরের মরযয 
উরে ন ি। নয নে মানুে ন়ে, এই শহররর নম়ের আর োরের ে়ি েটা, ত্রমিঃ নর্ররির 
ত্রেরশে েনু্ধ নো । োিা়িা পযারাডইে ত্রেত্রর্র েেরচর়ে মূিযোন আর খানোনী ত্রেন 
ত্রেনরর্ নররতারাুঁর এ  ন মাত্রি  রূরপ  নমানরে ত্রেত্রন পত্ররত্রচে। োই হযারী ব্রাউত্রনিং 
এর নাম  ারন নযরেই নেই িারর  যরেষ্ট মািা়ে েে ট এেিং ঐ েরে েরচেনও হরে 
হরিা েে টোর েরে োরি োি ত্রমত্রির়ে। 
  
িাইন োও। চাত্রিটর  েিরিন ত্রেত্রন আর নশান,  াউর  ত্রের়ে এ পর্  ত্রফ পাঠাোর 
েরন্দােত  রর োও,  িার্া ন মন শু রনা শু রনা নঠ রি। 
  
-ওর । 
  
এ রু্ পররই িাইরন এরিন হযারী ব্রাউত্রনিং। 
  
ন ? নেই িার নো? ভারী ভরার্  িা়ে  াম্ভীযট  েস্বর।– 
  
আরে হযাুঁ ত্রচনরে অেুত্রেযা হরি নাত্র । 
  
-না, না, নশান, এ র্া ত্রেশ্রী েযাপারর আত্রম এমন ভারে  ত্র়ির়ে ন ত্রি নয েিার ন়ে নহ 
ভা়ো। আমার নররতারাুঁ়ে এ  ন মত্রহিার মৃেরেহ পাও়ো ন রি। আত্রম চাই েুত্রম যরো 
ো়িাোত্র়ি পার এখারন এরে এই ন ািরমরি েযাপারর্া স্বচরক্ষ নেরখ যা ত্র িু  রার োই 
 র। েুত্রম এরি আত্রমও ত্রনর র  এই ঝারমিার হাে নের  মুি  ররে পারে। েরে 
হযাুঁ, আর এ র্া  ো ত্র ন্তু স্মররে নররখা নেই িার এই েযাপার ত্রনর়ে চাত্ররত্রের  হহচচ 
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নহা ,  া র   া র  ত্রি ত্রি পর়ি যা –এ আত্রম  খরনাই চাই না।  ারে এই েযাপারর্া 
এেই োিংঘাত্রে  নয  া র  এই ঝারমিার েম্বরন্ধ প্র াশ হও়োমাি আমার নররতারাুঁর 
নামর্াও ঐ েরে  ত্র়ির়ে প়িরে। েুত্রম েযাপারর্ার  ভীরো ত্র িুর্া ত্রনশ্চ়েই অনুযােন 
 ররে পারি? এ আমার োেনা ন়ে। েুত্রম এরে নোমার  রনী়ে  া গুরিা  রর ননরে, 
আমার েিার ত্র িু ো রে পারর না। েুত্রম আেরে, ত্রররপার্ট ত্রনর়ে ননরে…িাশ েুরি ত্রনর়ে 
যারে। েযে! এর নেশী ত্র িু ন়ে। ত্র ন্তু এই মুখররাচ  খের যত্রে ন ানভারে নোমারের 
ত্রডপার্টরমে নের  োইরর চরি যা়ে, েরে ত্র ন্তু  াউর  আত্রম নির়ি  ো েিে না। আই 
অযাম ত্রি়োর? 
  
নেই িার ত্রেরে আর শু রনা   টশ  রে েরি উঠরিন, েুরঝত্রি, আপত্রন ত্রনত্রশ্চি ো রে 
পাররন, এ খের আত্রম ো রে োইরর নযরে নেে না। 
  
–িাশ ত্রনর়ে না যাও়ো পযটি আর আমার ত্রনরেটশমরো  া  না হও়ো পযটি আত্রম 
ত্রনত্রশ্চি হরে পারে এ নখ়োি নোমার মাো়ে  ী  রর এি নহ? 
  
িাইন ন রর্ ন ি নর্ত্রিরফারনর। 
  
নেই িার  র়ে  নের ন্ড ত্রেেৃষ্ণ ন়েরন োত্র র়ে রইরিন নর্ত্রিরফান ত্ররত্রেভারর্ার ত্রের , 
োরপর  ী নভরে ক্ৰশোর নঠা াঠুত্র   রর ডা রিন চাত্রিট র্যানারর । 
  
–চাত্রিট! এ োর নেরখ নাও নো, নোমার আরশপারশ ন ান খেররর  া র র োিংোত্রে  
ঘর আরিা  রর েরে আরি ত্র না। 
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– াস্ট এ ত্রমত্রনর্, েরি চাত্রিট োমরিন। এ রু্ পররই োর  েস্বর আোর নশানা ন ি : 
এ মাি পযারাডাইে োন-এর োর্ট হযাুঁত্রমল্টনই যা উপত্রিে রর়েরি স্বশরীরর। েযার্ারিরি 
এ  নোেি েী়োরর ত্রনর র  ডুত্রের়ে নররখ নেুঁহুশ হর়ে  ভীর ত্রনদ্রা়ে আিন্ন। 
  
— ন ন?  ী েযাপার? 
  
–ো আরি েরর্, ন ান েযাপার। একু্ষত্রন এ োর আমার  নেররারে হরে। নীরচ আ  
 ারা ত্রডউত্রর্রে আরি েিরে পার? 
  
-হযাুঁ, মানরে  আর  যা েন। মানরে  অেশয  ত্রফর েন্ধারন োইরর ন রি। 
  
ত্রঠ  আরি, োহরি  যা েনর ই না হ়ে পাত্রঠর়ে োও আমার  ারি। ও ত্রনর  এরে 
আমা়ে ত্ররত্রিভ  ররে। ভারিা  ো, নহস্ আরি, না চরি ন রি? 
  
আরি েরে নেই  খন নের  মার মার  রর যারি। 
  
–ওর  উুঁ়িারে েিি। আত্রম যাত্রি, ও আমার েরেই নেররারে। 
  
নফড নহে–নহাত্রম োইড ত্রডপার্টরমরের ইনচা ট। নিার্খারর্া ভাত্ররক্কী নচহারার মানুেত্রর্ 
হরি হরে ত্র  নযমত্রন েুত্রি নেমত্রন চােুরযট ভরপুর োর মত । 
  
নেই িারর   ম্ভীরমুরখ চুপচাপ োইভ  ররে নেরখ ত্রেত্রন মুহূরেটর মরযয েুরঝ ন রিন 
েযাপারর্া খুে েুত্রেরযরও ন়ে আোর োমানযও ন়ে। অরন র্া পে নপিরন নফরি আোর 
পর ত্রেত্রন মৃেু রে ত্র োো  ররিন, ন াো়ে ন ান উরেরশয চরিত্রি আমরা? 
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আমারের  িেযিি হি হযারী ব্রাউত্রনিং-এর নররতারাুঁ— 
  
িা-ন া াইি-এ। 
  
-খুরনর েযাপার নাত্র ? 
  
–েত্রঠ  ভারে এমুহূরেট ত্র িু েিা আমার পরক্ষ েম্ভে ন়ে। ত্রেত্রন েিরেও চানত্রন, আত্রমও 
 ানার  নয আমার ন ৌেূহি প্র াশ  ত্ররত্রন। েরে নফারন  ো েরি মরন হি হযারী 
ব্রাউত্রনিং এর এ েযাপারর  ো েিার ন ান ইিা ননই।  ারনা ত্রনশ্চ়েই, উত্রন এ শহররর 
এ  ন  েযমানয প্রভাে ও প্রত্রেপত্রিশািী যনী েযত্রি। আমারের ওপর মহরির ে়ি েটার 
ঘত্রনষ্ঠ েনু্ধ। ত্রেত্রন ত্রন  মুরখ যখন ত্র িু েিরিননা,েখন ভােিাম ঘর্নািরি নপৌঁরিই 
নেখরে পাে–আেরি ীেযাপার। োইরো নোমার  েরে ত্রনর়ে এিাম। 
  
নহে আর  ো ো়িারিন না। 
  
পুত্রিরশর  ার এরে োমি িা-ন া াইি’ নররতারাুঁর নোরর া়িা়ে। নানা রঙ-নেররঙর 
োহারীফুি আর পাম ারির নেরা র্ে ত্রের়ে নমা়িা েুেত্রিে ো ারনা চম প্রে ইন্দ্রপুরীর 
মরো  া়ে া। রাে আ়িাইরর্ না াে েন্ধ হর়ে যা়ে, নিা  ন,  া়িী আর আরিার 
অভারে অরন র্াই েুনোন আর ত্রনষ্প্রভ। 
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এুঁরের অভযেটনার েরে ত্রনর়ে যাও়োর  নয িত্রেরেই অরপক্ষা  রর েরেত্রিি নলার 
মযারন ার স্ব়েিং িুই। েীঘট, েত্রিষ্ঠ আর অত্রভ াে নচহারা। মুখ ভােরিশহীন, ত্রনরুিাপ 
ত্র ন্তু োর চকু্ষ ন া়িা েেটোই ে া । 
  
িুই এুঁরের েরে  রর ত্রনর়ে এি মত্রনরের  ারি। নররতারাুঁর নোেিা়ে োর  াউোররর 
যারর এ র্া রু্রির ওপর চুপচাপ েরেত্রিরিন ত্রেত্রন। হারে যরা ব্রাত্রন্ডর গ্লাে, মুরখ জ্বিি 
যূমাত্র়েে ত্রে ার। ভাত্ররক্কী নচহারা, ে়েরে প্রেীন েির পঞ্চান্ন হরে প্রা়ে, মাো ভরা র্া । 
পররন মহাঘট পত্ররিে, োর্নরহারি এ র্া োো যেযরে  ারনটশান ফুি ন াুঁ া। 
ভদ্ররিা র  নেখরিই মরন হ়ে ঐশ্বযট, শত্রি, েম্ভ আর ত্রনষু্ঠরোর োক্ষাৎ জ্বিি 
প্রত্রেমূত্রেট। 
  
নেৌ নয ত্রেত্রনমর়ের পর নেই িার েৎপর হর়ে উঠরিন োুঁর  ার র েযাপারর। মত্রহিার 
িাশ ন াো়ে–নেই িার  ানার আগ্রহ প্র াশ  ররি ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং প্রেুিরর ন ান  োে 
না ত্রের়ে শুযু নচাখ েুরি ো ারন িুই-এর ত্রের । িুই ন ান  ো না েরি মাো ননর়ি 
েিি, আপনারা আেুন আমার েরে। 
  
িুইর  অনুেরে  ররে  ররে োরা এরে নপৌঁরি ন রিন নেই হিঘররর নশরের এ র্া 
ঘররর োমরন। ের া েন্ধ ত্র না োইরর নের  ো ত্রঠ  নোঝা ন ি না োমরন িাি 
নভিরভরর্র এ র্া ঝুিি পেটা ো া়ে। 
  
নেই িার আর নহর  োুঁ়ি  ত্ররর়ে িুই নেই পেটার্া এ  হারে েুরি যরি এ পারশ। 
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অন্ধ ার ঘর, োইররর আরিা ঘরর নযরু্ ু আরিা ি়িাি ো পেটা নোিার েরুে। এরপর 
নয েৃশয োরের োমরন যরা ত্রেি ো এ  মত্রহিার, স্বেটর ত্রশনী এ  েুন্দরী মত্রহিার নেহ 
োমরনর নর্ত্রেরি অযটশাত্র়েে অেিা়ে পর়ি আরি। পররন োো েযা রিে োন্ধয নপাশা । 
পারশই এ র্া নিত্রড  হযান্ড েযা । 
  
নেই িার িুইর  েরি উঠরিন, এখারন আররা এ রু্ ন ারাি আরিার েযেিা  রা যা়ে 
না? 
  
ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিংও এরেত্রিরিন ওরের অনুেরে  ররই। ত্রেত্রন ত্রনরেটশ নেও়োমািই িুই নেই 
ঘরর প্ররেশ  রর েুইচ ত্রর্রপ েেগুরিা আরিা নজ্বরি ত্রেি এ  এ   রর। োরা ঘর 
এখন আরিা়ে ঝম  ররি। 
  
মত্রহিার অচচেনয নেহ নেরখ খুে ভারিা ভারেই নোঝা যাত্রিি নয নেরহ আর প্রারের 
স্পন্দন ননই, েেু পুত্রিশী ন ো অনুযা়েী নেই িার এত্র র়ে ত্র র়ে প্রােহীন নেহর্া 
এ োর পরীক্ষা  রর নেখরিন। 
  
নহরে েরি উঠরিন, িাশর্ার ন ান েযেিা  রার আর  এর  েগুরিা িত্রে ননও়ো 
ের ার। 
  
নহরের  ো়ে নোমার মে নফরর্ প়িরিন ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং–যা ত্র িু  রেী়ে ো মর ট ত্রনর়ে 
ত্র র়ে  র, এখারন ওেে নিরিরখিা আত্রম  খনই েরোত  রে না।  ারে আমার 
েমর়ের যরেষ্ট োম আরি। 
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নেই িার! েুত্রম এই মুহূরেট এখান নের  িাশ ত্রনর়ে যাোর েযেিা  র। নোমারের এই 
নিরিমানুত্রে  মট ারের ফরি আমার এই ফুরি নফুঁরপ ওঠা েযেো়ে যত্রে েেনারমর ন ান 
আুঁচ়ি িার  েরে নোমারের  াউর  নির়ি  ো েিার পাি আত্রম নই, ো স্মররে নরখ। 
নাউ ন র্ আর আউর্ অফ ত্রহ়োর, ের়ে ! 
  
এর োররই অেম্ভে! িারশর িত্রে না নোিা পযটি িাশর  ন়িারনা এ   ো়ে নে-
আইনী। 
  
নহ েৃঢ়  রে আররা েিরিন, ন  েিরে পারর এর্া ন ান খুন ত্রনে েযাপার ন়ে? 
  
জ্বিি েৃত্রষ্ট ত্রনর়ে ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং োর ত্রের  োত্র র়ে ত্র োো  ররিন, ন  নহ োপু েুত্রম? 
আমার োমরন এই অরযৌত্রি  আইরনর েুত্রি আও়িাি? 
  
েনু্ধর এই েমূহ ত্রেপরের আশঙ্কা  রর নেই িার আর চুপ নের  এই োমাো নেখরে 
চাইি না। নে ো়িাোত্র়ি এত্র র়ে এরে পত্ররত্রিত্রে ত্র িুর্া হাি া  রার  নয েিি, ওুঁর 
নাম নেড নহে…উত্রন নহাত্রমোইড ত্রডপার্টরমরের ইনচা ট। নহে যা েরিরি ো উত্র়ির়ে 
নেও়ো যা়ে না। োর। যারো ত্রঠ ও হরে পারর েযার, এর্া এ র্া খুরনর মামিাও হরে 
পারর। নেরক্ষরি… 
  
ব্রাউত্রনিং োর গ্রানাইর্ পােুরর  ়িামুরখর ওপর এ র্া েৃঢ়োর আেরে নর্রনেরোত্রয  
েৃপ্ত রে েরি উঠরিন, এই েযাপারর্া নেরখ  খনই মরন হরি না এর্া ন ান খুরনর 
মামিা। খুেই োোত্রেরয োযারে আত্মহেযার রহেয। পূেটোর য েিরে ন রি েিরে হ়ে, 
ত্রেে ই  েুোইড! ঐ নেখ নর্ত্রেরির েিা়ে এখনও পর়ি আরি এ র্া হাইরপাডাত্রমট  
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ত্রেত্ররঞ্জ েুঁচেরমে, আর নমর়ের্ার মুরখর আ ৃত্রে এ োর ভারিা  রর িক্ষয  রর নেখ–
পূরেটর মুখশ্রীর প্র ৃে রঙ এখন ত্রেেেট হর়ে নীি ররঙ রূপািত্ররে হর়েরি। ওভাররডা  
নহররাইনই ওর মৃেুয নডর  এরনরি। 
  
নমর়েত্রর্ ননশা  রে এ ো এই েৃশয নেখার পর ে রিই এ োর য স্বী ার  ররে। 
এই োযারে েযাপারর্ার  ন ন নয নোমরা এরো গুরুত্ব ত্রেি ন   ারন। েহ  োযারে 
এ র্া আত্মহেযার রহেয নোমারের ম র  িু রিনা ন ন?মাোরমার্া ন মন যররের 
পুত্রিশ নহ নোমরা? এই ম   ত্রনর়ে নোমারের আোর এরো মাো েযো। নাউ ন র্ আর 
আউর্ অফ ত্রহ়োর। 
  
ব্রাউত্রনিং-এর  োমরো নেই িার আত্রেষ্কার  ররিন হাইরপাডাত্রমট  ত্রেত্ররঞ্জ ত্রনত্রডি েরমে 
নর্ত্রেরির েিা নের । মৃোর মুরখর অস্বাভাত্রে  নীিরচ ভাে োর েৃত্রষ্টর ও আ েটে 
 রি। ত্রেত্রন ত্রনখুুঁে ভারে খুুঁত্রর্র়ে নেখরে নেখরে োুঁর মরন হি ব্রাউত্রনিং এর অনুমান 
ত্রমরেয ন়ে। 
  
েেু 
  
ঘুরর োুঁত্র়ির়ে নেই িার শাি  রে েরি উঠরিন, আপত্রন যা েিরিন ো পুররাপুত্রর 
েত্রেযও নযমন ন়ে নেমত্রন ত্রমেযা েরি উত্র়ির়েও নেও়ো যা়ে না। মৃেরেহ নেরখ 
আত্মহেযাও মরন হরে পারর আোর খুনও হরে পারর।  ারে এমনও হরে পারর ন উ 
ওুঁর  ন ার  রর হ়েরো ওভার নডা  নহররাইন ইনর ক্ট  রর োর  মৃেুয মুরখ নঠরি 
ত্রের়েরি। 
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–ন  আোর নমরর নফিরে? নমর়েত্রর্ এ াই এখারন এরেত্রিি আর োরাক্ষে যরর নে এই 
ঘরর এ া ীই ত্রিি। অযীর  রে এই  ো েরি নফিরিা ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং। অরন  হর়েরি, 
এোর নোমরা যে ো়িাোত্র়ি েম্ভে িাশ এখান নের  েত্ররর়ে ননোর েযেিা  র। রাে 
প্রা়ে নশে হর়ে এি। ত্রেরনর আরিা নফাুঁর্ার অরপক্ষা়ে। আত্রম আর অযো েম়ে েয়ে 
 ররে চাই না। নোমারের েরে অযো ের ট  ত্র়ির়ে প়িার ন ান হীনেম প্রেৃত্রি আমার 
ননই। 
  
–না েযার, ো হ়ে না। যেক্ষেনা আত্মহেযার ত্রঠ  ত্রঠ  প্রমাে আমারের হারে এরে 
নপৌঁিরি েেক্ষে এখান নের  িাশ েরাোর ন ান ক্ষমো আমারের হারে ননই। 
আইরনর নচারখ এর্া গুরুের অপরায। ওপর ও়োিার  ারি যখন ডা  প়িরে েখন 
আমরা  ী  োেত্রেত্রহ  রে ো আপত্রন েিরে পাররন? আপত্রন এ োর নোঝার নচষ্টা 
 রুন েযাপারর্া। নেই িার শাি রে নোঝাোর নশে নচষ্টা  ররিন। 
  
ব্রাউত্রনিং-এর েুই নচাখ রার  ত্রযত্র ত্রযত্র   রর জ্বিরি। উিপ্ত  রে ত্রেত্রন নয  ়িা ়িা েুত্রি 
আও়িারিন ো হি, নোমারের মরো এমন অোযয আর ত্রনরেটায পুত্রিশ অত্রফোররর 
আমার ন ান প্রর়ো ন ননই। নোমরা এখান নের  ত্রেো়ে ত্রনরে পার।িুই!পুত্রিশ-চীফ 
 যারেন নর্রির  নফান  রর এ োর নডর  পাঠাও। এ ত্রেের়ে োর েরেই েরােত্রর যা 
েিার আত্রম োর ই েিরে চাই। 
  
িুই ো়িাোত্র়ি চরি ন রি নেই িার ব্রাউত্রনিং-এর উরেরশয েিরিন, আপত্রন অনেট  
আমারের ওপর চরর্ যারিন েযার। পুত্রিশী েেরির এর্া অনযেম রীত্রে। অেশয স্ব়েিং 
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চীফ যত্রে েনু্ধরত্বর খাত্রেরর অনয ত্র িু ত্রনরেটশ প্রোন  ররন, নে ো আিাো। আিা, 
এখারন আর ন ান নফান আরি নাত্র ? এ োর েযেহার  রোম োহরি। 
  
নোমারের চীরফর েরে আমার  রোপ েন না হও়ো পযটি েুত্রম োর েরে নফারন  ো 
েিরে পাররে না, েুরঝি? এর্া আমার হু ুম ো ত্রনরেটশ যা েুত্রম মরন  র ো  ররে 
পার।  ো, নশে হরি রার    টন  ররে  ররে ত্রেত্রন এত্র র়ে চিরিন োর  াউোররর 
ত্রের । নেচাত্রর নেই িার, ী আর  ররন?েনু্ধ, েহ মটী নহরে ত্রের  ো ারিন 
ত্রনরুপার়ের েৃত্রষ্ট ত্রনর়ে, োরপর আোর পরীক্ষা-ত্রনরীক্ষা়ে মনিঃেিংরযা   ররিন মৃে 
মত্রহিার ত্রনিঃো়ি অো়ি নেরহ। োমানয পরীক্ষার পর েহর  নয েযাপারর্া মনর  নেশী 
উেিা  রি োহি ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং-এর অনুমান অমূি  নাও হরে পারর।  ারে, মত্রহিার 
েু-হারেই েুঁরচ ত্রেধ্বত  রা অ স্র ো । অেটাৎ মত্রহিা ো -অযাত্রডক্ট। 
  
মত্রহিার পারশই পর়িত্রিি োর োো ও নোনািী ব্রার রডর োন্ধয ািীন েযা । নের্া েুরি 
ত্রনর়ে খুরি এ োর নচাখ নোিারিন নহ। প্রোযন োমগ্রীর েরে এ র্া খাম ন রর এি 
োর। মুখ নখািা। নহ খারমর মরযয আঙুি িুত্র র়ে এ র্া ত্রচর ূর্ এরন োর  রর 
েিপটরে। পর়িও নফিরিন এ  ত্রনরমরে। োরপর নেই িাররর ত্রের  নের্া োত্র়ির়ে যরর 
েিরিন, ত্রচত্রঠর্া আমারের উরেরশযই নিখা হর়েরি। এ োর পর়ি নেখরিই েুঝরে  ষ্ট 
হরে না। 
  
নেই িার হাে োত্র়ির়ে ত্রচত্রঠর্া ত্রনরিন— 
  
পুত্রিশ ত্রডপার্টরমে, 
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আপনারা ২৪৭, েীত্রভউ েুরিভারডট চরি যান। নেখারন আর এ  রনর নেখা পারেন 
আপনারা। োর প্রাপয ো া নে আমার  াি নের ই নপর়ে ন রি।  যাে নচম্বাররর  ষ্ট 
িাঘে  রার  নয শর্ট ার্ই নেরি ত্রনিাম ঐ মুহূরেট মাো়ে যা এি। 
মুত্ররর়েি মাশট নডভন 
  
পুনিঃ–ও োত্র়ির চাত্রে আপত্রন ের ার োমরন ত্রেিারনা মােুররর েিা়ে নপর়ে যারেন। 
  
নেই িার ন ান মিেয  রার পূরেটই োর  াউোর নের  ব্রাউত্রনিং-এর  িা নশানা ন ি, 
ওরহ নেই িার, নোমারের চীফ নোমা়ে এ োর ডা রিন। 
  
ত্রচত্রঠর্া হারে ত্রনর়েই নেই িার িুর্রিন নফান যররে। ত্ররত্রেভারর্া োর হারে যত্ররর়ে 
ত্রের়েই ব্রাউত্রনিং  র়ে  পা েফারে েরর োুঁ়িারিন। 
  
–আমা়ে ডা রিন, চীফ? 
  
আরে, ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং-এর নফান নপর়ে আত্রম এখারন এরেত্রি। মত্রহিার িাশ ওপর ওপর 
নেরখ মরন হ়ে আত্মহেযা। ওভাররডা  নহররাত্র়েরনর ত্রর-অযা শন। হাইরপাডাত্রমট  
ত্রেত্ররঞ্জও এ র্া নপর়ে ন ত্রি োর েত্র়ির  াি নের । শরীররর নেশত্র িু  া়ে া  ুর়ি 
ইনর  শান ননও়োর ত্রচহ্ন স্পষ্ট। আর নেই েরে হারে এরেরি এ র্া েুইোইড ননার্। 
  
োরে ে়ি ে়ি অক্ষরর নিখা। 
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ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং-এর  ারন নযন ন ান  ো না নপৌঁি়ে েুত্রি  রর নেই িার ত্রনম্ন রে ত্রচত্রঠর 
ে়োন পর়ি নশানারিন চীফর । আোর স্বাভাত্রে   রে ত্রনর র মরো  রর েিরে 
িা রিন:ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং এর মরনা ে ইিা আমরা ত্রেনা েেরিই এখান নের  িাশ েত্ররর়ে 
ত্রনর়ে যাোর েযেিা  ত্রর। আপত্রন।  ী েরিন? োত্র  উত্রচে হরে? আমার মরে এখারন 
অত্রেিরম্ব েিংত্রিষ্ট নকা়োড পাঠারনা প্রর়ো ন। 
  
মারঝ  র়ে  নের রন্ডর ত্রেরত্রে। োরপর আোর নের  উঠি ত্রমিঃ নর্ররির  িা:রোমার 
েরে আর ন  আরি? 
  
নহে। 
  
নেশ, িারশর ভার না হ়ে ওর ওপর নির়ি ত্রেত্রি। েুত্রম আর েম়ে নষ্ট না  রর নো া 
চরি যাও েীত্রভউ েুরিভারডট। র্ম নিপত্রকর  পাত্রঠর়ে ত্রেত্রি নোমার  হারে হারে োহাযয 
 রার অত্রভপ্রার়ে। আত্রম ব্রাউত্রনিং এর নররতারাুঁ়ে ত্রেশ ত্রমত্রনরর্র মরযয নপৌঁরি যাত্রি, ও-
ন ? 
  
ও-ন  চীফ। হাত্রেমুরখ  োে ত্রেরিন নেই িার। ত্র ন্তু ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং 
  
ওর  নোঝাোর ভার আমার ওপর ত্রেশ্বাে  রর নির়ি ত্রের়ে েুত্রম আর নেরী না  রর যে 
ো়িাোত্র়ি েম্ভে হ়ে রওনা োও। 
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–একু্ষত্রন রওনা হর়ে যাত্রি, চীফ। ঘুরর োুঁত্র়ির়ে ত্ররত্রেভারর্া ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং-এর ত্রের  
োত্র়ির়ে যরর েরি উঠরিন নেই িার, ত্রনন  ো যা েিার আরি েরি নফিুন, ত্রমিঃ 
ব্রাউত্রনিং। 
  
ত্ররত্রেভারর্া োর হারে ন ার  রর যত্ররর়ে ত্রের়ে িুর্রিন ত্রেত্রন নহরর উরেরশয। 
  
নহের  েে  াত্রনর়ে নেই িার যখন োইরর যাোর  নয ত্রেুঁত্র়িরে পা নফিরিন, োর 
 ারন এি, ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং নক্ৰারয মি হর়ে ের টর ঝ়ি েুরিরিন স্ব়েিং চীরফর েরে। 
  
ত্রর্ত্র  এডত্ররে, িা ন া াইি নররতারাুঁর ওর়ের্ার। মাঝাত্রর  ়িন, ের শ্বর। মাি োর়ি 
ত্রেন ফুর্ উচ্চো। েীঘট আর্ েির যরর এই নররতারাুঁর  া   রর আেরি নে। এেত্রেন 
যরর োর  ার  ন ান ত্রুত্রর্ নেখা যা়েত্রন। োই  নত্রপ্র়েোর ত্রশখরর নে আ  েহর ই 
নপৌঁিরে নপরররি। শুযু োর হেত্রহ  খেোর  নযই ন়ে নররতারাুঁর খত্ররোররের  ারিও 
নে ভা়ি ত্রহরেরে ত্রেখযাে। 
  
রাে আ়িাইরর্ না াে নররতারাুঁর ের া েন্ধ হরি েে  া  নেরর, গুত্রির়ে ত্রহরেে  মা 
ত্রের়ে, ত্রনর র  ম্পার্টরমরে োর ত্রফররে আররা নে়ি-েুঘণ্টা নেরী হর়ে যা়ে। আ  নে 
যাোর  নয  ামা  াপ়ি পত্ররেেটরন েযত, ত্রঠ  নেই েম়ে নলার মযারন ার িুই এরে 
খের ত্রেি পুত্রিশ নোমার েরে এ রু্  ো েিরে চা়ে, ত্রর্ত্র । 
  
পুত্রিশ আমার েরে  ো েিরে আগ্রহী? ন ন? ওই মৃো নমর়ের্ার েযাপারর েুত্রঝ? ত্রঠ  
আরি, আমার যেরু্ ু  ানা আরি, যা নেরখত্রি োই খুরি েিে, এর নেশী আর ত্র িু 
আমার েিারও ননই  ারে এই পযটিই আমার  ানা। 
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োর-হি-এর এ যারর নেড নহে আর স্ব়েিং ত্রডরর্ ত্রর্ভ মযাক্স  যা ত্রে েরেত্রিরিন 
এ াি পৃে  হর়েই।  যা ত্রের হারে যরা ননার্েই আর নপত্রিি। এডত্ররে নহিরে 
েুিরে এখারন এরে উপত্রিে হি। 
  
েুই ত্রডরর্ ত্রর্ভ এডত্রররের নচহারা নেরখ প্রেরম েত্রেয েত্রেযই হেো  হর়ে ন রিন। 
এ র্া প্রচে হাত্রের নরাি েু রনরই েু  নঠরি  িা়ে এরে নঠ ি। ত্র ন্তু পত্ররত্রিত্রের 
গুরুত্ব ত্রেরেচনা  রর োমরি ত্রনরিন ত্রনর রের। 
  
েুত্রমই মৃে মত্রহিার  অযারর্ন্ড  ররত্রিরি? ত্র োো  রর উঠরিন নহস্। 
  
–আরে হযাুঁ। 
  
– ী নাম নোমার? 
  
–আরে, ত্রর্ত্র  এরডা়োডট এডত্ররে। 
  
 –ত্রঠ ানা? 
  
—২৪ নিং ইস্ট স্ট্রীর্ েীর াে। 
  
েীর াম্ব হি পযারাডাইে ত্রেত্রর্র উির শহরেিী। শ্রত্রম  নশ্রেীর নেশীর ভা  নিার রই 
নেখারন ত্রনোে। 
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–ভদ্রমত্রহিা রাে ত্রঠ   র্া না াে এখরন এরেত্রিরিন েিরে পাররে? 
  
–ঘত্র়িরে েখন ত্রঠ   র্া নের ত্রিি েিরে পারে না েরে এ াররার্ার ত্র িু পররই হরে। 
  
মত্রহিা  ী এখারন এ াই এরেত্রিরিন না েরে ন উ ত্রিরিন? 
  
না, এ াই এরেত্রিরিন। 
  
–নয ঘরর এই মুহূরেট োর মৃেরেহ পর়ি আরি, নে ঘরর্া  ী োর আর  নের ই ত্রর াভট 
 রা ত্রিি? 
  
–আরে না, অে রারে ত্রেরশে নিা  ন োর হি নের  েখন প্রা়ে ত্রেো়ে ত্রনর়েত্রিি। 
ে রিই নররতারাুঁ়ে নভা ন োরার েযাপারর উপত্রিে হর়েত্রিরিন। োই েহু  ামরাই খাত্রি 
পর়িত্রিি? 
  
–মত্রহিার  ন মন নেরখত্রিরি? আই ত্রমন েুি না অেুি? 
  
–আরে, যেেূর মরন আরি োর  েুিই নেরখত্রিিাম। 
  
–োরপর ত্রেত্রন ত্রঠ   ী  ী  ররত্রিরিন? 
  
–নো া োর  ামরা়ে প্ররেশ  রর এ র্া নচ়োরর ত্রনর র  এত্রির়ে ত্রেরিন। আত্রম ত্র র়ে 
এর্াই  ানরে চাইিাম : ত্রেত্রন  ী  াররা  নয প্রেীক্ষা  ররে চান?  োরে শুযুমাি 
মাো ননর়ি না  েরি ত্রন টিা হুইত্রকর অডটার ত্রেরিন আমার । োর হাে-ভাে নেরখ মরন 
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হি ত্রেত্রন প্রাইরভত্রে চান। োর অডটার মরো হুইত্রক োভট  রর, পেটা নর্রন আত্রম অনযি 
চরি যাই ত্রনর র  া  োররে। 
  
োরপর। 
  
–আ়িাইরর্ না াে আমারের নররতারাুঁ েন্ধ হর়ে ন রি খরেররা এর  এর  ত্রেো়ে ত্রনরে 
শুরু  রর ত্রেি। আত্রম  ামরা়ে  ামরা়ে উুঁত্র  ত্রের়ে আেরে আেরে যখন োর  ামরার 
নোর ন া়িার োমরন এরে োুঁ়িািাম, নেখিাম েখন পেটা র্ানা রর়েরি। োইরর নের  
নেশ  র়ে োর ো়িা ননোর নচষ্টাও  রিাম, ত্র ন্তু পত্ররেরেট  োে না নপর়ে পেটা েুরি 
নেত্রখ ঐ অেিার েমু্মখীন। 
  
–োহরি নোমার ে়োন হরিা : রাে ত্রঠ  এ ারর্া নের  আ়িাইরর্, এই োর়ি ত্রেনঘো 
েুত্রম আর ওর যারর  ারি যাওত্রন। োইরো, ন মন? 
  
-আরে হযাুঁ। 
  
এইেম়ে ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং েিরিন েনু্ধর , আত্রম োত্র়ির ত্রের  পা ো়িািাম, েযাঙ্ক। িু রইি 
ঐেে এখান ার  া  মট োমরি ননরে। আ  যা ন রিঙ্কারী  াে হরিা, এরে না 
আমার েযেো়ে নিা োরনর ন ান প্রত্রেফিন পর়ি। যে ো়িাোত্র়ি পার এই োফল্ড 
পুত্রিশী-েেি নশে  রর নফি েনু্ধ। িুই নেচাত্ররও মানুে, ওরও নো ত্রেশ্রারমর প্রর়ো ন। 
  
-না, না, নেশীক্ষে েম়ে ননরে না আমার নিার রা। েুত্রম ত্রনত্রশ্চি মরন োত্র়ি চরি নযরে 
পার। 
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অেিঃপর েনু্ধর  গুডনাইর্  াত্রনর়ে ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং যীর পেব্রর  নে িান পত্ররেযা  
 ররিন। 
  
ত্রমিঃ ব্রাউত্রনিং নচারখর আ়িারি নযরেই এডত্ররে েরি উঠি–নহস্ ন ? ত্রমিঃ অত্রফোর! 
  
আপত্রন যখন আমার  প্রশ্ন  রর েিরিন–মত্রহিার  আত্রম ত্রঠ  ন মন নেরখত্রিিাম, েখন 
ত্র ন্তু  োরে ত্রমেযার আশ্র়ে ত্রনরে হর়েত্রিি আমার । ন ন  ারনন? মত্রনে আপনার 
নপিরন োুঁত্র়ির়ে ত্রিরিন েরিই োযয হর়ে আপনার  ত্রমরেয েিরে হর়েত্রিি। ন ন না 
আত্রম েত্রেয প্র াশ  ররি উত্রন অ াররে ত্রনর র   ত্র়ির়ে নফিরেন আর আমার এই 
োরযর চা ত্ররত্রর্র ও নখা়োরে নহাে। এোরর না হ়ে েত্রেয  োের্াই ত্রের়ে নফত্রি। 
  
রার  নহরের নচা়োি ত্রনর র অ ারিই শি হর়ে উঠি। এডত্ররে আোর েিরে িা ি–
ওুঁর  যখন নেখিাম, আমার যারো হরিা উত্রন ত্রনশ্চ়েই ন ান না ন ান ঝারমিার েমু্মখীন 
হর়েরিন। ন ন না, মুরখর ভাে ত্রেেেট…েু নচারখর চাউত্রনরে চাঞ্চরিযর ভাে…ের ের  রর 
শরীর ন ুঁরপ উঠরি…হারের মুরঠা মারঝ মারঝ খুিরিন আর েন্ধ  ররি..ত্রনর র মরনই 
ত্রে়িত্রে়ি  রর চরিরিন…েেীন অেিার এই ভ়োেহ রূপ নেরখ েুঝিাম নয ন ান মুহূরেট 
এ র্া ত্র িু ন রিঙ্কারী োুঁত্রযর়ে েেরেন উত্রন। এর আর ও এমন ঘর্নার েমু্মক্ষীে হর়েত্রি 
আত্রম, োই পত্ররত্রিত্রের এই নচহারা ত্র িুর্া ত্রনর র েখরি ো া়ে োর  এই  ামরার 
মরযয িুত্র র়ে হারের  ারি হুইত্রকর পাি নররখ ও ের া নভত্র র়ে, পেটা নর্রন ত্রের়ে 
নেখান নের  ত্রনর র  েত্ররর়ে নফিিাম। মত্রনে আমার ত্রচরত্রেনই শাত্রিত্রপ্র়ে মানুে। 
ন ানর ম ঝুর্ঝারমিা ন রিঙ্কারী পিন্দ  ররন না। এ মাি োর ভর়ে শত্রঙ্কে হর়ে 
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মত্রহিার  ঐভারে  ামরা়ে আর্   রর রাখিাম েখন ার মরো অেিার োমাি নেোর 
 নয। 
  
নহে আর  যার াত্রে পরস্পর পরস্পররর প্রত্রে েৃত্রষ্ট ত্রেত্রনম়ে  ররিন েত্রেস্মর়ে। নহ 
ত্র োো  ররিন, মত্রহিাত্রর্র  েুত্রম েরে আর  ো রে ত্রচনরে? 
  
 োে নেোর আর  এডত্ররে এ োর নেরখ ত্রনি নলার মযারন ার িুই ন াো়ে? োর 
নচারখ প়িি, নে ত্র িুর্া েূরর এ  ন পুত্রিশ অত্রফোররর েরে  ীরের নযন আরিাচনা 
 ররি। অেিঃপর ত্রনত্রশ্চি হর়ে নহে-এর  োর  োে ত্রেি স্বররর েীক্ষ্ণো ত্র িুর্া নরম 
 রর : আরে হযাুঁ, ত্রচনোম। আমার উরল্টাত্রের র অযাপার্টরমরে উত্রন ো রেন। 
  
–এ ো আর  আমার  ারি প্র াশ  ররাত্রন ন ন োপে?রার  ত্রেরি হর়ে  াত্রি ািা  
 রর উঠরিন নহে। 
  
–নে প্রশ্নরো আপত্রন আমা়ে  ররনত্রন অত্রফোর, এডত্ররে নো ার মরো মুখ  রর ত্রনরীহ 
েুরর  োে ত্রের়ে েেি। 
  
–হর়েরি, অরন  হর়েরি। এোর েরিা  ী  ান েুত্রম ওুঁর েম্বরন্ধ। েযতভারে েরি উঠরিন 
নহস্? 
  
-েত্রেয ো েিরে  ী, নমর়েত্রর্ ভদ্রঘররর েিান হরিও ইোত্রনিং োর চািচিন ত্রঠ  ত্রিি 
না। 
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ননশা  রা আর নেশযােৃত্রি োর ত্রিি  ীত্রে া।  ে আর্ েির যরর ওর েরে আমার 
আিাপ পত্ররচ়ে ত্রিি। শুযুই আিাপ। ওর আর আমার মরযয যা ত্রিি ো হি এ  েুন্দর 
েনু্ধরত্বর েম্প ট। এর নচর়ে নেশীত্র িুন়ে। ারে েিরে েিরে হঠাৎ মাঝপরে নেরম 
ন ি এডত্ররে, আরে শূনয  রে  ানাি : আমার এই নচহারার মূত্রেট নেরখ ন ান চকু্ষষ্মেী 
 নযা আমার েরে ন ান োহরে েম্প ট  র়ি নোিার প্র়োেী হরে েিুন?মুত্ররর়েিও 
আমা়ে আর পাুঁচ রনর মেন  ৃপােেটে  রর  োিাপ োরে। 
  
– ী  রোপ েন হরো নোমারের? 
  
-েিার মরো ত্র িু ন়ে, মুত্ররর়েি যখন ননশা়ে েুুঁে হর়ে ো ে েখন ওর ঘর েিংোররর 
 নয নশা  অ াররে উেরি উঠে। নমর়ের  ো, স্বামীর  ো,েিংোররর রু্ত্র র্াত্র  ত্রেের়ে 
 ো,  খরনা  খরনা োর েেটমান নপ্রত্রমর র  োও নশানাে োে াহন  রর। 
  
নহে আর ত্র  নযন প্রশ্ন  ররে যাত্রিরিন এডত্ররের , এমন েম়ে িুই  ারি এরে েিি, 
ত্রমিঃ নহ! আপনার নর্ত্রিরফান এরেরি। উরঠ োুঁ়িারিন নহস্ যাোর আর  এডত্রররের ত্রের  
োত্র র়ে েিরিন, নে নযন এখারনই োর , আররা ত্র িু ত্র োো  রার আরি োর । 
  
োর  াউোরর এরে নফান যররিন নহে –হযারিা? 
  
নহস্? আত্রম নেই িার েিত্রি। চী আরিন? 
  
–হযাুঁ, ন ন? 
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–োর  ত্র র়ে শুযু েরিা নয, মুত্ররর়েি মারশটর হযান্ডেযার  পাও়ো ত্রচর ূরর্র নিখা অনুযা়েী 
২৪৭ নিং েীত্রভউ েুরিভারডট এরে এ  ন পুরুরের িাশ নপর়েত্রি আত্রম। খুে  াি নের  
অিেিঃ পরক্ষ পাুঁচোর গুত্রিত্রেি  রা হর়েরি। আর নশান, নোমার  আমার এ রু্ 
প্রর়ো রন িা রে। চীর  েরি যে ো়িাোত্র়ি েম্ভে হ়ে চরি এরো এখারন। 
  
ও ন । েিত্রি োর । আ  োরা রাের্াই োহরি আর েু নচারখর পাো এ   রার 
ন ান েম্ভেনাই ননই। চমৎ ার! 
  
নহ ত্ররত্রেভারর্া ক্ৰরডরি েরে মাি নররখরিন ত্রঠ  নেই েমর়ে েু ন োো ন ার্ পররন 
ইোনট এ র্া ভা  রা নস্ট্রচার ের়ে োর োমরন এরে োুঁত্র়ির়ে প়িি। 
  
–নডডেত্রড ত্রনর়ে নযরে এরেরি অত্রফোর। এ  ন েরে েরে েরি উঠি। 
  
–োুঁ়িাও, নেখত্রি ডািাররর  া  েমাপ্ত হর়েরি ত্র না। এই েরি নহ ডািাররর উরেরশয 
নেই  ামরার ত্রের  পা ো়িারিন। এডত্রররের পাশ  াত্রর্র়ে যাোর েম়ে শুযু েরি 
ন রিন, ত্রঠ  আরি, ত্রর্ত্র । আ র র মেন নোমার িুত্রর্। আ ামী াি ে াি এ াররার্া 
না াে নহডর া়োর্টারর এরে আমার েরে নেখা  ররে। নডক্স োর টের  শুযু এরু্ ু 
েিরে, েুত্রম ত্রমিঃ নহরন্দ্র েরে নেখা  ররে চাও, ন মন? 
  
ত্রর্ত্র  মাো ননর়ি োর  ো়ে ো়ে ত্রেি। 
  
মুত্ররর়েি মারশটর মৃেরেহ নয  ামরা়ে ত্রিি নেই  ামরা়ে এরে নহে নেখরিন, ডািার 
নিাইরের  া  প্রা়ে েমাপ্ত। ত্রেত্রন পুত্রিশ চীফ নর্রির  েরম্বাযন  রর েিরিন, আমার 
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যা যা,  রেী়ে ত্রিি ো েেই হর়ে ন রি। িাশ এোর েরারে পাররন। আ ামী াি 
ে াি েশর্া না াে আমার ফাইনাি ত্রররপার্ট নপর়ে যারেন। 
  
ডািাররর  ো নশে হরি নহ মুচত্র  হাত্রে নহরে েিরিন,  া  এখনই নশে  ী েিরিন, 
ডািার? আররা এ র্া মৃেরেহ ২৪৭ নিং েীত্রভউ েুরিভারডটর এ  অযাপার্টরমরে পর়ি 
আরি আপনারই পে নচর়ে। এই মাি নফারন এই  ো  ানাি স্ব়েিং ন া। নেখারন 
যারেন না? 
  
নর্রি প্র ৃে েযাপারর্া  ানার আগ্রহ প্র াশ  ররিন। ন া এর  াি নের  নশানা 
েুত্রিগুরিা নহ পুনরােৃত্রি  রর ন রিন। 
  
নর্রি এ োর মৃো মত্রহিাত্রর্র ত্রের  নশেোররর মরো োত্র র়ে নেখরিন। োর অো়ি 
নেহর্া েখন নমরঝরেই পর়িত্রিি। েুন্দরী,েুঠাম নেরহর অত্রয াত্ররনী,ে়েে প্রা়ে চত্রিশ। 
নযৌেন পূেটমািা়ে ভরপুর, ভার্ার র্ান েখনও এরে নপৌঁি়েত্রন। 
  
চীফর  ন ৌেূহিী ভরা নচাখ ত্রনর়ে মৃোর ত্রের  োত্র র়ে ো রে নেরখ নহ েখন েরি 
উঠরিন এডত্রররের আও়িারনা েুত্রিগুরিা। নর্রি নীররে শুরন ন রিন েে েযাপার। 
োরপর এও েিরিন, মযাির  এখারন োত্র়েরত্ব নযত  রর ন া-এর  ারি চরি যাই। 
  
চিুন। 
  
মুত্ররর়েি মাশট-এর ত্রচর ুরর্র ে়োন মরোই ২৪৭নিংেীত্রভউ েুরিভারডটর  ৃরহ উপত্রিে 
হরিন ন া-নেই িার। এই এিা া়ে যত্রন  নশ্রেীর নিার র োে। োই  ৃহগুরিার মূিযও 
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যরেষ্ট, েুেৃশয এেিং ত্রেিােেহুি। ২৪৭নিং  ৃহ এ র্া োিংরিা আ ৃত্রের ত্রভিা। োমরন 
 র়ে  ফাত্রি ো ান,  ৃহর  আ  অন্ধ ারর নির  নররখরি। হ়ে োত্রেন্দা ননই, না হ়ে 
 ভীর ঘুরম আিন্ন। 
  
নেই িার ন রর্র োমরন  াত্র়ি োত্রমর়ে ননরম প়িরিন। োরপর নগ্লাভ  ম্পার্টরমে নের  
ত্রনর র লযাশ িাইর্র্া নর্রন হারে ত্রনর়ে ফর্  খুরি যীর পেব্রর  এত্র র়ে ন রিন েের 
ের ার ত্রের । 
  
ের ার েমু্মরখ েত্র়ির নোনা মােুর পাো। ত্রচর ুরর্র ে়োন অনুোরর এরই েিা়ে এই 
 ৃরহ প্ররেরশর চাত্রে ো ার  ো। 
  
আর ত্রিিও োই। চাত্রে হারে ত্রনর়ে নেই িার েেটপ্রেরম  ত্রিিংরেি ত্রর্পরিন োর  র়ে  
েিপটরে।  াররা  াি নের  ন ান ো়িা ত্রমিি না। ত্রেত্রন যখন এই ত্রেিারি ত্রনত্রশ্চে 
হরিন নয,  ৃরহ ন উ উপত্রিে ননই ত্রঠ  নেই মুহূরেট ত্রেত্রন চাত্রের্া িা ারিন। ত্রনিঃশরে 
নীররে খুরি ন ি েের ের া। নেই িার এ  হারে লযাশ িাইর্ আর এ  হারে 
ত্রনর র োত্রভটে-ত্ররভিোরর্ার  মুরঠা়ে নচরপ যীর পেরক্ষরপ প্ররেশ  ররিন নভেরর। 
  
— নভেরর পা নররখই লযাশিাইর্ নজ্বরি ত্রেত্রন এ  ৃরহর আরিার েুইরচর েত্রঠ  অেিান 
নেরখ ত্রনর়ে এ র্া েুইরচ চাপ ত্রেরেই পযারে র্া আরিা়ে আরিাত্র ে হর়ে উঠি। এই 
পযারের র েুই প্রারি েুই পারশ ের া েুত্রর্ োর ন রর এি। 
  
আপন মরনই ত্র িু নভরে ত্রনর়ে নেই িার প্রেরম োুঁত্রের র েন্ধ ের ার্া নখািার েযাপারর 
ত্রঠ  ত্রেিাি ত্রনরিন। ের া খুরি নভেরর িুর  েুইরচর েন্ধান  রর আরিা জ্বািারেই 
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অনুযােন  ররে পাররিন ত্রনিঃেে এ  শ়েন ক্ষ। ঘররর ত্রঠ  মাঝখারন ত্রেরার্ শযযা, 
োরে েুন্দর  রর চাের ত্রেিারনা, োত্রিশ পাো। ত্র ন্তু ত্রন  অেিা নঘােো  রত্রিি 
নেগুরিা ন উ স্পশট পযটি  ররত্রন প্রা়ে ত্র িু ত্রেন যােৎ। খারর্র মাোর ত্রের , পার়ের 
ত্রে  েরাের আর ত্রেত্রিরঙ প্র াে যররের ত্রেন ত্রেনরর্ েপটে ত্রফর্  রা। নে়োি ঘন 
েেু  ররঙর ও়োি নপপারর নমা়িা। চার নে়োরির  া়ে া়ে  া়ে া়ে হােযমুখী ত্রনরােরো, 
েুন্দরী িােযম়েী রমনীরের নে়োি ত্রচি র্াোরনা। আুঁ া িত্রে ন়ে–প্র ৃে ফরর্াগ্রাফ। 
ঘররর এ  ন ারে প্রমাে োইর র আিমারী মাো উুঁচু  রর োুঁত্র়ির়ে আরি। পািা এ রু্ 
নর্রন খুিরেই নেই িার মুহূরেটর  নয এ রু্ েমর  ন রিন। 
  
যুেেীরের ত্রেত্রেয অিেটাে, নযৌনত্রচি, ত্রেত্রভন্ন যররের েেম-ভেীমার ত্রচি, নযৌনাচাররর 
েমর়ে েযেহৃে নানা প্র াররর ো -েরঞ্জাম–অেটাৎ এ  ন ত্রে ৃে াম নযৌন উন্মাে 
পুরুরের  ার  েযেহৃে হরে পারর এমন েে র মাত্রর অদু্ভে ত্র ত্রনরে আিমাত্রর 
নোঝাই। 
  
নেই িার নেত্ররর়ে এরিন নে ঘর নের । এোরর ত্রেত্রন প্ররেশ  ররিন পারশর 
ডানত্রের র ঘরর। এ ঘররও আরিা নিার ত্রন। অ েযা েুইরচর োহারযযই আরিা জ্বািারে 
হি। আরিা জ্বরি উঠরেই নয েৃশয োুঁর নচারখর ওপর নভরে উঠি োরে ত্রেত্রন শুযু 
েমর ই যানত্রন, রীত্রেমরো তত্রম্ভে হর়ে ন রিন। 
  
ঘররর ত্রঠ  মাঝখারন পাো এ র্া ত্রেেি নেড খার্।খারর্ ত্রেিারনাখেররর  া র র 
ওপরহুমত্র়ি নখর়ে পর়ি আরি ত্রনষ্প্রাে নেরহর এ  মানুে। পররেনীি োো নডারা ার্া 
পা ামা আর  যার র্। 
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রি শুযু অোে েযত্রির েেটারেই ন়ে, ত্রেিানা, নমরঝ এমনত্র  নে়োি পযটি ররির 
ত্রেনু্দরে ভরপুর। 
  
ত্র িুক্ষে চুপচাপ োুঁত্র়ির়ে রইরিন নেই িার নেই ের ার  ারিই। োরপর ক্ষত্রের র 
ত্রেহ্বিো  াত্রর্র়ে যীর পেব্রর  এত্র র়ে এরিন খারর্র অত্রভমুরখই। 
  
আ ন্তু  েিশািী নচহারার অত্রয ারী। মুত্রষ্টরযািারের মরো নপশীেহুি  ায, ারিা চুি 
নেই েরে েরু ন াুঁফ। মুখশ্রী মন্দ ন়ে। 
  
ত্রমত্রনর্খারনর র মরো মৃে েযত্রির ত্রের  োত্র র়ে ো ার পর অনযত্রের  েৃত্রষ্ট নফরারিন 
নেই িার। খারর্র পারশই এ র্া ত্রর্পর়ের ওপর নর্ত্রিরফান। েিপটরে নর্ত্রিরফারনর 
 ারি এত্র র়ে ত্র র়ে ত্ররত্রেভার েুরি ডা়োি  ররিন িা-ন া াইরির উরেরশয। 
  
নহরের েরে  ো েমাপ্ত হও়ো মািই এ োত্র়ির ের ার ঘত্রণ্ট নের  উঠি। নেই িার 
নেত্ররর়ে ত্র র়ে ের া খুিরেই রহেযেন্ধানী ত্রডরর্ ত্রর্ভ নিপত্রকর  োুঁত্র়ির়ে ো রে 
নেখরিন। 
  
-শুনিাম এখারন নাত্র   ী এ র্া ন ািরমরি েযাপার হর়েরি। চীফ েমার  োহাযয  রার 
।  নযই আমার  পাত্রঠর়েরিন। ো েযাপার  ী? 
  
নেই িার ের া েন্ধ  ররে  ররে  োে ত্রেরিন, খুন। এ  রনর িাশ পাও়ো ন রি 
এ  ৃরহ, এরো এ োর নেরখ যাও। 
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নয ঘরর মৃেরেহ পর়িত্রিি নেই ঘরর েু রন এরে িু রিন। নিপত্রক মৃে েযত্রির রু্ত্রপর্া 
মাোর ত্রের  নঠরি ত্রের়ে োমানয ত্রেত্রস্মে  রে েরি উঠরিন, আরর, এরয আমার পূেট 
পত্ররত্রচে  ত্রন উইত্রি়োমস্ নেখত্রি। 
  
–েুত্রম োহরি নচন এই আ ন্তু  ন ? 
  
–হযাুঁ, ত্রচত্রন হেত্র , পযারিে নহারর্রির মাইরন  রা নাত্রচর়ে। ও এখারন মররে এরেত্রিি 
ন ন? 
  
হ়েরো এর্াই ওর নডরা ো আতানা। 
  
–ন  খুনী হরে পারর, ত্র িু আন্দা   ররে পারি? 
  
এ ত্রর্ নমর়ে নাম মুত্ররর়েি মাশট। এই েরি েিংরক্ষরপ েে ঘর্নার ত্রেেৃত্রে নিপত্রকর 
োমরন েুরি যরি। োরপর েু রন ত্রমরি েিাত্রশর  ার  ননরম প়িি েমগ্র ঘরর্ার। 
খুুঁ রে খুুঁ রে হারে ত্রমিি এ র্া আর্ত্রিশ  যাত্রিোররর ন াল্ট অরর্ারমত্রর্ । এর্া 
পর়িত্রিি খারর্র েিা়ে। মরন হ়ে খুরনর হাত্রে়োর। নেই িার নের্া রুমারি মুর়ি ত্রনর়ে 
ত্রনর র পর রর্ চািান  রর ত্রেরিন। 
  
োরের নযৌে েিাশীর েমর়েই উপত্রিে হরিন পুত্রিরশর ডািার। নেই িার োর  েরে 
 রর ত্রনর়ে এি এেিং িারশর োমরন হাত্র র  রর ের ৌেুর  েরি উঠরিন, এই যরুন 
আপনার আমানে, এোর োমিান। 
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ডািার        রর ত্রনর র মরনই েরি উঠরিন, রারির নশে প্রহররই যে ঝারমিা 
 ুরর্ ন ি ভার য। এ রু্ নয ত্রনদ্রা ননে োর উপা়ে পযটি ননই। 
  
নেই িার ো নিপত্রক ন উই ন ান মিেয  রিনা শুযু ত্রনর রের মরযয ের ৌেু  েৃত্রষ্ট 
ত্রেত্রনম়ে  রর, ঘর নের  নেত্ররর়ে এই  ৃরহর  ম্পাউরন্ড এরে োুঁ়িারিন। 
  
নিপত্রক ত্রচত্রিে  রে েরি উঠরিন, এই খুরনর নপিরন ন ান উরেশয নো ো রে? 
ঝ ়িা ঈেটা? ত্র ন্তু অে োমানয  াররেও নো ন উ  াউর  এভারে নৃশিংেরূরপ গুত্রি 
 ররে পারর না। এ নযন মরন হরি ন ান ত্র িু েযাপার ত্রনর়ে নমর়ের্া োর মরনর 
আরক্ৰাশ েেটে  রররি নিা র্ার ওপরর। নোমার  ী মরন হ়ে? 
  
নেই িার  োে নেোর পূরেটই ত্রমিঃ নর্রি োর েিেি েরে ত্রনর়ে নপৌঁরি ন রিন 
নেখারন। আযঘণ্টা পররর  ো 
  
যা নেখার ত্রিি ো এর  এর  নেরখ ত্রনর়ে ত্রমিঃ নর্রি োর  াত্র়িরে েরে পাইপ র্ানরে 
র্ানরে প্রেীক্ষা  রত্রিরিন োর েেীরের  াি নের  ত্রররপারর্টর  নয। ডািার উপত্রিে 
হরিন। ত্রেত্রন  ানরিন : রাে েশর্ার ত্র িু আর  পরর গুত্রি  রা হর়েরি। 
  
পাুঁচর্া েুরির্ই হৃেযন্ত্রর  এর োরর ঝাুঁঝরা  রর ত্রের়েরি। আর গুত্রিও  রা হর়েরি 
খারর্র পা়োর খুে  াি নের ই। অেটাৎ গুত্রির প্ররেশ পরের  ত্রে নীচ নের  ওপরর। 
ত্রেতাত্ররে ত্রররপার্ট আ ামী াি ে াি এ াররার্া না াে নপর়ে যারেন চীফ। এখন ার 
মরো োহরি ত্রেো়ে ত্রনই। 
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ডািার চরি ন রিন ত্রনর র  াত্র়িরে নচরপ। নর্রি অেিঃপর ননরম এরিন  াত্র়ি নের । 
 ৃরহর নভেরর পা রাখরিন। হিঘরর নেই িার আর নহে  োিাপ োরত্রিরিন ত্রনর রের 
মরযয। চীফর  আেরে নেরখ নহস্ েরি উঠরিন, এখন ার  া  আপােেিঃ নশে, েযার। 
এর োরর ওরপন অযান্ড শর্ট মাডটার ন ে। 
  
নর্রি েিরিন, োরেইরো আমার মরন েরন্দরহর উরদ্র  হরি খুে নেশী  রর। নশান, 
নোমরা েু রন ত্রমরি ইস্ট স্ট্রীরর্ ঐ নমর়ের্ার অযাপার্টরমরে চরি যাও। েুইোইড 
ননারর্র েরে ওর হতাক্ষরও ত্রমত্রির়ে ত্রনও এ োর। নেুঁরর্  ়িরনর ের শ্বররর েরে 
এ োর  ো েরি নেখ। আমার মন েিরি, ও অরন  ত্র িুই  ারন, োই ও যা েরিরি 
ওর ে়োন োর নচর়ে আররা অরন ত্র িুই মরন নচরপ নররখরি। হ়েরো ওর পরক্ষই েিা 
েম্ভে, ত্র   াররে নমর়ের্া োর মরন এরো আরক্ৰাশ পুঞ্জীভূে নররখত্রিি। যা যা েিিাম 
ো িা়িাও নোমরা ত্রনর রা যা পারে  ানরে েুঝরে নেেরের পত্ররপূেট ত্রররপার্ট 
আ ামী াি ে াি েশর্ার মরযযই আত্রম নযন নপর়ে যাই। েুরঝি? নাও এোর চর্পরু্ 
এখান নের  যাোর েযেিা  রর নফি। 
  
–ওর  চীফ। 
  
নর্রি এত্র র়ে ন রিন নেই ত্রের ই, নযখারন নিপত্রক আর নকা়োরডর নানান পারেশটী 
েযত্রির েি ত্রন  ত্রন   ার  েযত রর়েরিন। 
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–র্ম! নিপত্রকর  নডর  নর্রি শুযু েিরিন, এ  ৃরহ গুত্রি চািারনার আও়ো   াররা 
 ারন নপৌঁরিরচ ত্র না আর  ত্রন উইত্রি়োমরর পূরেটর ত্র িু  ো, এ েুত্রর্ খেররর োত্র়েত্ব 
আত্রম নোমার  ত্রেত্রি। অত্রেিরম্ব নখাুঁ -খের নাও। 
  
ও-ন , চীফ। 
  
. 
  
০২. 
  
 ত্রমিঃ নর্রি আর োর নিা  ন নিা-ন া াইি নররতারাুঁ েযা   রর চরি যাোর পর 
এডত্ররের  আর ন ান প্রর়ো রন িা রে না নেরখ  যা ত্রে োর  চরি যাোর অনুমত্রে 
ত্রেরিন। 
  
নররতারাুঁর নপিরনর ত্রে  ার স্টাফ  ার পাত্র টিং ন ারন মাি েুখানা  াত্র়ি োুঁত্র়ির়ে ত্রিি 
ত্রঠ  নেই েমর়ে। এ র্া  ুপারত্রমত্রন, আরর র্া েুই  নরাডমাস্টার   ভত্রর্টেি। 
  
েুইর র োইত্রভিং েীরর্ েরেত্রিি  চন  েৃেকন্ধ পুরুে। োর পররে ত্রিি ফন  ািাররর 
েুযর্ আর মাো়ে ব্রাউন স্ট্রহযার্। এ  মাো নোনািী ন শ। ে়েে প্রা়ে আন্দা  আর্ত্রিশ। 
েুেশটন েত্রিষ্ঠ নচহারা। ত্রচেুর র নীরচ  ভীর খাুঁ । 
  
প্রেম েশটরনই এর্াই মরন হও়ো খুে স্বাভাত্রে  নয নিা ত্রর্ হ়েরো ন ান আইনে, েযাঙ্ক 
অত্রফোর, রা নীত্রের  াোরী অেো এ  ন অত্রভরনো। 
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ত্র ন্তু নে োর এ  নও ন়ে। 
  
নিা ত্রর্র নাম ত্রফি অযািত্র র, এ  ন ন ি খািাত্রশ  র়েেী। ত্রনর র নচহারা, েীক্ষ্ণ েুত্রি 
আর অোযারে ো পরু্োর গুরে েহু নিা র  প্রোরো  রর আত্মোৎ  রার অপরারয 
যরা পর়ি, নচৌে েিররর ন ি খার্ার পর েম্প্রত্রে নে মুত্রির স্বাে নপর়েরি। ন ি নের  
নেররাোর পর যখন অরেটর অভারে  ষ্টরভা   ররি, নেই েমর়ে এডত্রররের েরে োর 
আিাপ-পত্ররচ়ে। এডত্ররে োর  ভরো নে়ে : ত্রফি যত্রে োর ত্রনরেটশমরো  া   ররে 
প্রস্তুে োর  েরে নে োর  নিার্-খারর্া রা া োত্রনর়ে ত্রেরে পাররে।  া র্া যত্রেও 
 ত্রঠন ত্র িু ন়ে শুযু েুত্রি আর স্না়ুের ন ার ো রিই  া  হরে। 
  
 া র্ারে ঝুুঁত্র  ত্রিি ত্রনশ্চ়েই েরে োমানয চারির ভুি হরি  যাে-নচম্বার পযটি িু রে 
হরে পারর, ত্র ন্তু ত্রনর র োহে আর েুত্রিমিার ওপর ত্রফরির ত্রিি অ ায আিা। োই 
অরন  নভরেত্রচরি রা ী হর়ে ন ি নে এডত্রররের নেও়ো প্রতারে। অেিঃপর োরা েু রন 
ত্রমরি মেিে এুঁরর্ নয নখিা নখিরে ম়েোরন নামি, আ ই ত্রিি োর প্রেম রাউন্ড। 
  
এডত্রররের অরপক্ষা়ে  াত্র়িরে েরে ত্রে াররর্ র্ানরে র্ানরে েম়ে অত্রেোত্রহে  রত্রিি 
ত্রফি, এমন েমর়ে এডত্ররে এরে োর  াত্র়িরে উরঠ েেি। োর  নেরখ ত্রফি ো়িাোত্র়ি 
ত্রে াররর্র্া োইরর িুুঁর়ি নফরি ত্রের়ে েমগ্র  ানরে চাইি : এত্রে  ার অেিার হািচাি? 
  
– রির মেন েরের  রর ের়ে চরিরি।  োে ত্রেি এডত্ররে। 
  
-ন ান ঝারমিা হ়েত্রন, ন উ ন ান এ ত্রেের়ে েরন্দহ  ররত্রন। োরপর নোমার ত্রে  ার 
খের ত্র ? েে ত্রঠ ঠা  নো? 
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–আপােেিঃ েেত্র িু প্ল্যান মরোই চিরি। 
  
–গুড। পুত্রিশ োিংরিার ত্রের ই ন রি। োরপর আেরে ইস্ট স্ট্রীরর্। নোমার পররর চাি 
 ী হরে পারর, ো স্মররে আরি নো? 
  
হযাুঁ, ত্রফি  াত্র়িরে চর়ি  াত্র়ি স্টার্ট ত্রেি। 
  
-নেশ। েরে চত্রি এখন।  াত্র়ি নের  ননরম প়িি এডত্ররে। োরপর েিি, নর্রি 
এ  ন েুখ়ি পুত্রিশ অত্রফোর। 
  
োই ে াি োর়ি োের্ার আর   খনই কুরির যারর  ারি যারে না। োেযান! 
  
 াত্রন নহ োপু,  াত্রন। অে  রর োেযান না  ররিও চিরে। েুত্রম আর আত্রম নোেোরই 
নেখারন ন ত্রি। যাইত্রন? োহরি ঘাে়িাোর আরির্াই ো ত্র ? েুত্রম নোমার ত্রে র্া নেখ? 
আত্রম নেত্রখ আমারর্া। 
  
েিরে েিরে ত্রফি  াত্র়ি নির়ি ত্রেি।  াত্র়ির্া োুঁ  ঘুরর োর নচারখর আ়িাি হরেই, 
এডত্ররে ত্র র়ে োর ত্রনর র ত্রমত্রন  ুপার খাত্রনরে নচরপ েেি। ত্রেতর খরচ-খরচা  রর 
ত্রনর র এই খারর্া আ ৃত্রের নচহারা অনুযা়েী ত্রমত্রন েীর্, নব্র  অযা ত্রেরির্ার,  ী়োর 
ইেযাত্রে নেুন  রর অযাড াস্ট  ত্ররর়ে ত্রনর়েরি নে ত্রনর  উপত্রিে নের । পত্ররশ্রম  রর 
োইত্রভিংর্া আ়েি  রররি ভারিাভারে। এখন নে এ  ন েক্ষ োইভার। 
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 াত্র়ি চাত্রির়ে,  ে র্া ইরি  ররই ২৪৭ নিং েীত্রভউ েুরিভারডটর োিংরিার োমরন ত্রের়ে 
ত্রনর র নডরা ইস্ট স্ট্রীরর্ ত্রফরি এডত্ররে। আ়িরচারখর েৃত্রষ্ট ত্রের়ে এ োর নেরখ ত্রনি 
পুত্রিশ  ারগুরিার ত্রের –নেগুরিা োত্ররেি ভারে োুঁত্র়ির়ে ত্রিিোিংরিার োমরন। ত্রনর র 
অযাপার্টরমরে ত্রফরর নপাশা -আশা  নির়ি প্রেরম  রি  া ত্রভত্র র়ে ত্রনি। োরপর এ  
গ্লাে হুইত্রক হারে ত্রনর়ে নঠাুঁরর্ ত্রে াররর্ ঝুত্রির়ে আরাম  রর নোফা়ে ত্র র়ে েেি। 
  
ঘরর্া খুে ো ারনা-ন ািারনা। ফাত্রনটচার যা ত্রিি েেই প্রমাে মারপর। শুযু নেগুরিা 
যোযে ভারে েযেহার  রার  নয প্ররে ত্রর্র োমরন এ ত্রর্  রর নিার্ রু্ি পাো। 
  
হুইত্রক আর ত্রে ারররর্র নযাুঁ়ো িা়িরে িা়িরে ত্রনর র হাে ঘত্র়ির ত্রের  এ োর নচর়ে 
নেখি এডত্ররে, নভার োর়ি ির্া। নগ্রর্ার ত্রম়োত্রমরে নপৌঁিরে নপৌঁিরে ত্রফরির 
ঘণ্টাখারন  েম়ে নির  যারে। েে ত্র িু ত্রনত্রেটোরে চিরে োর , েরে পযারাডাইে 
ত্রেত্রর্রে ত্রফরর আেরে োর়ি আর্র্া ো রে ত্রফরির। োরপর প্ল্যান অনুযা়েী  া  েমাপ্ত 
 রর ত্রফরির খের ত্রেরে ত্রেরে োর়ি নর্া েশর্া নো ো রেই।–মরন এগুরিাই ঘুরপা  
খাত্রিি। 
  
আরও এ গ্লাে হুইত্রক িািি গ্লারে।  র়ে  চুমু  ত্রেরে না ত্রেরেই নে শুনরে নপি 
োইরররনর শে েুরি পুত্রিরশর এ র্া  াত্র়ি েশরে োমি োরের ত্রেত্রল্ডিংর়ের নীরচ। 
এডত্ররে ো়িাোত্র়ি গ্লাে ফাুঁ া  রর যুর়ে আোর যোিারন নররখ এি। ত্রনিঃশরে পার়ে 
পার়ে েন্ধ ের ার  ারি এরে  পারর্র  ার়ে  ান নঠত্র র়ে ত্রির হর়ে োুঁ়িাি। 
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এই  ৃরহর ন ়োররর্ াররর  ারি মুত্ররর়েরির  ামরার চাত্রে ত্রনর়ে নেই িার আর নহে 
েশরে ওপরর উরঠ এরিন। 
  
ওপরর এরে িক্ খুরি মুত্ররর়েরির রু্রুম অযাপার্টরমরে প্ররেশ  ররিন ন ার়েন্দা েু ন। 
েুন্দর ভারে েুেত্রিে ঘর। প্রর়ো নী়ে ে ি আেোেপিই ম ুে আরি  ামরােুত্রর্রে। 
নেত্রেিংরর্ত্রেি প্রোযনী দ্রেযোমগ্রীরে েত্রিে িা়িাও রূরপার হেরী ডেি নেম-এ েুরর্া 
ফরর্াগ্রাফ : নেখারন রাখা ত্রিি।  ারিা চুিও়োিা এ  েুেশটন যুোর, ে়েে প্রা়ে ত্রিরশর 
নোরর া়িা়ে। ত্রিেী়েত্রর্ নোরিা েরেররা েিররর এ  রমনীর। রমনীর মুখশ্রী নযমন 
অপরূপা নেমত্রন নচাখেুরর্াও েুষু্টত্রমরে ভরা। 
  
যোরীত্রে েেি েিােীর পরে পা ো়িারিন েু রন। উরিখরযা য ত্র ত্রনে ত্র িুই ত্রমিি 
না। েরে ত্র িু র্া াপ়েো মুত্ররর়েরির  র়ে ত্রর্ না নেও়ো ত্রেি আর োর নারমর ত্র িু 
ত্রচত্রঠপি–যার শুরু ত্রড়োর মত্রম ত্রের়ে, আর নশে-ভারিাোো ত্রনও, ননাররনা েরি। পি 
নপ্রত্রর ার ত্রঠ ানা : গ্রাহাম ন া-এড  রি , নগ্রর্ার ত্রম়োত্রম। 
  
মুত্ররর়েরির েযত্রি ে ননার্গুরিার েরে েুোইড ননারর্ হতাক্ষর ত্রমত্রির়ে এরু্ ু ত্রির 
ত্রেিারি আো ন ি নয–এ  রনরই হতাক্ষর। 
  
নেই িার েিরিন, নেত্রেিং নর্ত্রেরির ওপর নয যুেেীর িত্রে রর়েরি ঐ নোযহ়ে ননাররনা 
মুত্ররর়েি মারশটর  নযা। ত্র ন্তু ত্রপো ন ? িত্রের ভদ্ররিা ত্রর্ ত্রনশ্চ়েই নন। 
  
নহে  াোে ত্রেরিন এ রু্ নভরে :রেুঁরর্র্া  ানরিও  ানরে পারর। ওর েরে মুত্ররর়েরির 
এ র্া েনু্ধত্ব পূেট েম্প ট ত্রিি। চি, ওর  ত্র র়ে এ োর ত্র োোোে  রা যা । 
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এযাপার্টরমরের ের া পুনরা়ে ি   রর ওুঁরা এোর ত্রেপরীেমুখী এযাপার্টরমরের ের া়ে 
ঘা ত্রেরিন। এ রু্ পররই ের া খুরি োমরন এি এডত্ররে। 
  
–ও, আপনারা আেুন, নভেরর আেুন।  ত্রফ হেরী  রত্রিিাম, োই ের া খুিরে এ রু্ 
েম়ে নির  ন ি। 
  
নভেরর প্ররেশ  ররিন েু রন। 
  
েেুন আরাম  রর।  ত্রফ খারেন নো? 
  
–ো নপরি মন্দ হরো না।  োে ত্রেরিন নেই িার। চাত্ররত্রের  ঘররর ো েিা 
নচর়েরচর়ে নেখরে িা রিন। এ ত্রর্ নেরে  ত্রফ ত্রনর়ে উপত্রিে হি এডত্ররে। 
  
 র়ে  চুমু   ত্রফ খাোর পর নহই েেট প্রেম েমেরম নীরেো ভে  রর েরি উঠরিন, 
নোমার েরে মুত্ররর়েি মারশটর এ র্া ভারিা েম্প ট ত্রিি, ওর শ়েন রক্ষ নেত্রেিং 
নর্ত্রেরির ওপর নয যুোর ফরর্াগ্রাফ নেখিাম, নের্া  ী ওর স্বামীর িত্রে? 
  
এডত্ররে নো া ন়ে। েুত্রি োর ম র ও ত্র িু আরি। অেেহর  এই পুত্রিরশর ফাুঁরে পা 
নেোর পাি নে ন়ে। 
  
নে উিরর শুযু েিি : ন মন  রর  ানে েিুন? আত্রম নো  খনও ওর ঘরর পা ত্রেইত্রন। 
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নহে  র়ে  মুহূেট ত্রির েৃত্রষ্টরে োমনর্ার  নেখরিন, োরপর ত্রনর ই উরঠ ত্র র়ে নেম 
েরমে িত্রে েুরর্া ত্রনর়ে এরে এডত্রররের হারে ত্রের়ে েিরিন, নেরখ েি। 
  
িত্রে েুরর্ার ত্রের  োত্র র়ে এডত্ররে  ানাি: না, এ মুত্ররর়েরির পত্রেরেেোর িত্রে ন়ে। 
এরই েরে স্বামীর ঘর েযা   রর নেত্ররর়ে ন ত্রিি। এর নাম নহনত্রর ত্রিউইে। েির 
পরনররা আর র  ো, এ  নমার্র েুঘটর্না়ে নিা রা প্রাে হারা়ে। ো নেখরে নেখরে 
এরোগুরিা েির ন রর্ ন রি। 
  
এই নমর়েত্রর্ নোযহ়ে মুত্ররর়েরির নমর়ে? 
  
হযাুঁ, ত্রঠ ই যরররিন, নাম ননাররনা। 
  
েেটমারন োর  ন াো়ে? 
  
 –গ্রাহাম ন া-এড  রি , নগ্রর্ার ত্রম়োত্রমরে। নেখান নের  ও প়িাশুনা  ররি। 
  
–মুত্ররর়েরির স্বামী  ীত্রেে? 
  
–হযাুঁ, নেুঁরচ আরিন। 
  
 –নাম  ান? 
  
– াত্রন। নমিত্রভন নডভন। 
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–ন াো়ে োে  ররন ভদ্ররিা ? 
  
–েত্রঠ   াত্রন না। শুযু এরু্ ু েিরে পাত্রর, এই শহরররই ন াোও ত্রেত্রন োর ন। 
  
–মুত্ররর়েরির  ৃহেযার র  ারে ত্র িু  ানা আরি? 
  
–ভাো ভাো ত্র িু  াত্রন–মারন যা শুরনত্রিিাম মুত্ররর়েরির মুখ নের  োই আর ত্র । ত্রমিঃ 
নডভন খুেই ত্রেত্রর়োে প্র ৃত্রের,  া  পা ি মানুে। েীর প্রত্রে ত্রেরশে ন র ত্রেরেন না। 
এই ত্রনর়ে মুত্ররর়েরির মরন েুিঃখ  রষ্টর অি ত্রিি না। ত্রের়ের েির েুই োরে এ  
পাত্রর্টরে নহনত্ররর েরে োর প্রেম আিাপ। প্রােচঞ্চি আর নরামাত্রে  প্র ৃত্রের যুে । 
ফরি নপ্ররম প়িরে নেশী েম়ে িা ি না মুত্ররর়েরির। এরপর এ ত্রেন স্বামীর ঘর নির়ি 
ে নযা মুত্ররর়েি নহনরীর েরে আোর নেুন  রর ঘর োুঁযি। 
  
নহনরীর েরে েুখশাত্রিরে নেশ  র়ে েির অত্রেোত্রহে  ররত্রিি মুত্ররর়েি। োরপর 
হঠাৎ এ ত্রেন  ার অযাত্রক্সরডরে নহনরী মারা যা়ে। এ ঘর্না আর ই েরিত্রি, পরনররা 
েির আর র। 
  
নহে ত্র োো  রি, মুত্ররর়েি এরো  ো ত্রন মুরখ নোমার  েরিরি? 
  
–হযাুঁ, েরে এ েরে ন়ে, োরর োরর, ত্র িু ত্র িু  রর। ত্র িু আপনা নের ই েরিরি আর 
 ো়ে  ো়ে ত্রনর র অ ারি নেত্ররর়ে পর়িরি। এই আর ত্র । 
  
-োরপর? 
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-োরপর আর ত্র , নহনরীর যখন মৃেুয হ়ে মুত্ররর়েি এর োরর ত্রনিঃস্ব,  পেট শূনয। োর 
মরনা ে োেনা ত্রিি, ত্রমিঃ নডভরনর ত্রন র্ নের  ত্রডরভােট নপরিই ত্রের়ে  রর নফিরে 
েু রন। ত্র ন্তু নে স্বাে আর পূেট হি না। অ েযা ত্রশশু  নযাত্রর্র  ত্রনর র আপন ত্রপোর 
 ারি নররখ মুত্ররর়েি এ র্া নহারর্রি ত্রররশপেত্রনস্ট-এর  া  ত্রনি। মুত্ররর়েি আর 
ত্রনর র  যরর রাখরে পারি না।  ুেিংের ট পর়ি অযিঃপেরনর পরে পা নফিি নে। 
ননশা  রা যরি–শুযু মে ন়ে, মত্রফটন, নহররাইন ইেযাত্রে ননশাও ত্রিি। যা ঘর্ার োই 
ঘর্ি। চা ত্ররর্া ন ি। ত্রনর ই ো  ী খারে আর নমর়ের মুরখই ো  ী েুরি নেরে? 
পত্রররশরে োর   ত্রন ােৃত্রির খাো়ে নাম নিখারে হি। নচহারা ভারিা, রূপ নযৌেন 
অর্ি ও অন়ি, োই নপশা  রম উঠরেও নেরী িা ি না। নমর়ের  নোত্রডটিং কুরি নররখ 
প়িারে িা ি। নেই েরে ত্রনর ও চরি এি ত্রনউই়ে ট নির়ি এই শহরর। এখারনই 
পত্ররচ়ে হি  ত্রন উইত্রি়োমরর েরে। 
  
এই পযটি েরি োমি এডত্ররে। নেই িার আর নহরর  ারপ আররা খাত্রন র্া  ত্রফ নিরি 
ত্রের়ে েিি, আমার মরন হ়ে, এর পররর ঘর্না আমার নচর়ে  ত্রনই ভারিা েিরে 
পাররে। আপনারা েরিং োর েরে এ োর নেখা  রুন। ারে, নে আমার নচর়ে 
মুত্ররর়েির  আররা অরন   াি নের  নেখার ও  ানার েুরযা  নপর়েরি। 
  
নহস্ এোর ত্রনর ই এ   াপ  ত্রফ নিরি ত্রনর়ে োরে েুএ  চুমু  ত্রের়ে যীরর যীরর 
েিরিন,  ত্রন এ   রের মা়ো েযা   রররি। মুত্ররর়েি োর  ভেনেী পার  রর 
ত্রের়েরি। 
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আিা এডত্ররে! নোমার োন্ধেী নোমার  এেত্র িু েরিরি, আর এই খুরনর েযাপাররই 
মুখ নখারিত্রন? 
  
এডত্ররে চুপচাপ েরে রইি খাত্রন ক্ষে ে়ি ে়ি নচাখ  রর। োরপর েিি, না, েরিত্রন। 
অেশয ওর হােভাে নের  শুযু এরু্ ু েুরঝত্রিিাম ত্র িু এ র্া  াে ত্রনশ্চ়েই োুঁত্রযর়ে 
এরেরি মুত্ররর়েি। েরে  াররা প্রাে ত্রনর়ে এরেরি ো েুঝরে পাত্ররত্রন।  ারে ও মেযপারন 
আেি ত্রিি োই ত্রনর র মরযয নে ত্রিি না। েরে  ত্রনর ভার য এর ম নয ত্র িু এ র্া 
ঘর্রে ো  ানাই ত্রিি। েযার্া নীচ, চু ত্রি নখার,  ুত্রির োচ্চা! 
  
-এর ম এ র্া ত্র িু পাওনা  ত্রনর ভার যই ো ত্রিি ন ন?  ী  ররত্রিি নে?  ানরে 
চাইরিন নেই িার। 
  
–ও েযার্ার  নয মুত্ররর়েি ীনা  ররত্রিি। ওর খাও়ো, ো া,  ামা াপ়ি, োেু়োনার 
েমত খরচ ত্র না  ুত্রর্র়েরি মুত্ররর়েি।  ত্রন ওর  প্রেম নের ই ন াুঁর র মেন রি চুরে 
চুরে নখর়েরি। মুত্ররর়েি ন ান প্রত্রেোে  ানা়েত্রন, ত্রনিঃশরে েে ের়ে ন রি। নশরে েযার্া 
ওরই নরা  াররর প়েো ত্রনর়ে পযারিে নহারর্রির এ  আযেুত্র়ি নাত্রচর়ে মা ীর েরে 
ফুত্রেটরে নমরে উরঠত্রিি। এ ত্রনর়ে মুত্ররর়েি ত্র িু েিার  নয উেযে হরিই মহা হত্রম্বেত্রম্বর 
পাহা়ি  ুর়ি ত্রেে েযার্ারিরি। 
  
নশরে ি়েমাে ভীেে  রষ্ট ত্রেন  াত্রর্র়েরি নমর়ের্া। োর র মািা ক্ৰরমই নের়ি ত্র র়েত্রিি 
শরীর নমারর্ই ভারিা যাত্রিি না, খরেরও  রম আেত্রিি…ননাররনার কুরির ত্রফেোত্র  
পর়ি যাত্রিি, এমন আরও েহু েিং রর্র েমু্মক্ষীে হর়েত্রিি নে। 
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যার নচর়েত্রিি ত্র িু  ত্রনর  াি নের । ত্র ন্তু পত্ররেরেট এ  প়েোও ত্রেি না  ত্রন, উরল্ট 
নানা নখাুঁর্া ত্রেে মুত্ররর়েির । 
  
ননাররনা  ারন এেে? 
  
না, মুত্ররর়েি োর  ত্র িু  ানা়েত্রন। োর মা এ  ন  ত্রে া, এর্াই োরের  ীত্রে ার 
এ মাি পে। এ েেত্র িুই োর  ারি অোে। 
  
-ো েুত্রমরো ওর প্রারের েনু্ধ ত্রিরি, েুত্রম আ  ওর এই েুত্রেটরন োহারযযর হাে োত্র়ির়ে 
ত্রেরি না ন ন? 
  
–আত্রম ত্রেরে চাইরিও নে  খনই গ্রহে  রে না। 
  
ন ন? 
  
এডত্রররের মুখর্া মত্রিন হর়ে ন ি। 
  
নে উোে  রে েরি উঠি,  ারে, নে আমা়ে মানুে েরি  েযই  রর না। আমা়ে  ৃপা 
 রে,  রুোও েেটে  রে ত্র ন্তু  খরনা েম ক্ষ েরি মরন  রে না। 
  
নহস্ আর নেই িার আোর ত্রনর রের মরযয এ োর নচাখারচাত্রখ  ররিন। নেই িার 
নোফা নির়ি উরঠ োুঁত্র়ির়ে েিরিন, চি নহ, এোর না হ়ে ওর্া যা  ত্রর্ত্র ।  ত্রফ 
খাও়োরনার  নয অ স্র যনযোে। 
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নহেও েরে েরে উরঠ োুঁ়িারিন। েু রন এত্র র়ে ন রিন ের ার ত্রের । ের ার  ারি 
নপৌঁরি নহস্ মৃেু নহরে েরি উঠরিন, ওরহ নেুঁরর্ ের শ্বর! ত্রনর র নাত্রে ার  অপত্ররষ্কার 
নররখা না নযন, ত্র িু েুঝরি? 
  
ের া খুরি নেত্ররর়ে ন রিন োরা। 
  
 র়ে  ত্রমত্রনর্ চুপচাপ ের ার  ারি োুঁত্র়ির়ে রইি এডত্ররে। োর মুখ রত্রিম, নচাখ 
ন া়িা উজ্জ্বি আর হাে মুত্রষ্টেি। 
  
যীরর যীরর নে ত্রফরর এি ত্রনর র েেোর  া়ে া়ে। ঘত্র়ি নেখি : ে াি োের্া 
পরনররা। এ  মুহূরেটর  নয ভােি োরপর নর্ত্রিরফান স্টযারন্ডর  ারি ত্র র়ে ত্ররত্রেভার 
েুরি এ র্া ত্রেরশে  রনর উরেরশয ডা়োি নঘারাি। 
  
ত্ররত্রেভারর ধ্বত্রনে হি এ ত্রর্ মত্রহিা  ে : ত্রেে ই  গ্রাহাম ন া-এড  রি । 
  
-ডািঃ গ্রাহারমর েরে এ োর  ো েিরে চাই। খুে ের ারী। 
  
–আপত্রন ন   ো েিরিন? 
  
আমার , আপত্রন ত্রচনরেননা। আত্রম এরডা়োডট এডত্ররে। আপনারের কুরির এ  ন 
িািী। ত্রমে ননাররনা নডভরনর েযাপারর  ো েিরে চাই ওর েরে। ত্রেরশে ের ার। 
  
-এ রু্ যরুন োহরি। 
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 র়ে  নের ন্ড পরর নশানা ন ি ভরার্  িার পুরুে  েস্বর : ত্রেে ই  ডিঃ গ্রাহাম। 
  
ডািঃ গ্রাহাম? আত্রম এরডা়োডট এডত্ররে েিত্রি। নডভন পত্ররোররর এ  ন পুররনা েনু্ধ 
আত্রম। ননাররনা আমার পত্ররত্রচে। ননাররনার মা এ  োিংঘাত্রে  েুঘটর্নার ত্রশ ার 
হর়েরিন। ত্রেত্রর়োে ন ে। অেশয ননাররনার  এরো  ো েিার ন ান প্রর়ো ন ননই, 
অ াররে নে অত্রির হর়ে প়িরে। শুযু েুঘটর্নার  োরু্ ুই েিরেন। ননাররনার মা োর 
 নযার  নেখার  নয খুে ির্ফর্  ররিন। ওুঁর অযার্নটী ত্রমিঃ স্টযানিী নর্রি এখন নগ্রর্ার 
ত্রম়োত্রমরেই আরিন। োুঁর ও এ েিংোে নেও়ো হর়েরি। ত্রেত্রন এখত্রন এরে প়িরেন। 
এর্াই ত্রির হর়েরি আমার েরে ত্রেত্রন নোত্রডটিং নের  ননাররনার  ত্রনর়ে আেরেন, 
েুরঝরিন? 
  
ডিঃ গ্রাহামর  ত্রনরুির নেরখ এডত্ররে আোর েরি উঠি,  ী ভােরিন, ডক্টর? 
  
-ননাররনা  ী ত্রমিঃ নর্রির  নচরন? 
  
খুে েম্ভে ন়ে, েরে নামরু্ ু  ারন নোযহ়ে। আমার  খুে ভারিা  রর  ারন ও পূেট 
পত্ররত্রচত্রে আরি আমার েরে ননাররনার। েুঝরেই পাররিন েমগ্র পত্ররত্রিত্রে। ভদ্রমত্রহিা 
মৃেুযশযযা়ে। নমর়ের  এ োর নশে নেখা নেখরে চান। আপনার যত্রে ন ান আপত্রি 
নের  োর  েরে না হ়ে আত্রম যাই। ত্র ন্তু এর ফিস্বরূপ নয েমর়ের অপচ়ে হরে োর 
মরযয যত্রে ত্র িু অঘর্ন ঘরর্ যা়ে েরে েুপরক্ষরই আফরশারের আর েীমা ো রে না, 
ডক্টর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

43 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

 র়ে  নের রন্ডর নীরেো। োরপররই  িা নঝর়ি ত্রনর়ে ডিঃ গ্রাহাম  ানারিন :ত্রঠ  
আরি, ত্রমিঃ এডত্ররে। আত্রম ননাররনার  োর মার েুঘটর্নার  ো  াত্রনর়ে োর  পাঠাোর 
 নয হেরী  রর ত্রেত্রি। আর ত্র িু? 
  
ননা, েযাঙ্ক ইউ ডক্টর। 
  
ত্রেত্ররভারর্া যখন নক্ৰরডরি রাখি এডত্ররে, েখন োর নচারখ মুরখ চাপা উিারের িাপ 
স্পষ্ট। 
  
ডিঃ গ্রাহারমর অত্রফরে নর্ত্রেরির েুযারর মুরখামুত্রখ েরেত্রিরিন ডিঃ গ্রাহাম আরত্রফি 
অযািত্র র। ত্রফরির নপাশা -পত্ররিে নেশ োমী এেিং রুত্রচেম্পন্ন। েুশ্রী মুরখ েম়েরনাত্রচে 
েুিঃরখর িা়ো। 
  
ত্রফি েিত্রিি-ত্রমিঃ এডত্রররের  ারি নয েিংোে নপিাম, োরে আমার মরন েরন্দহ হরি 
ননাররনা নশেপযটি োর মার   ীত্রেে অেিা়ে নেখরে পারেন ত্র না। আপত্রন যত্রে এ রু্ 
ো়িাোত্র়ি ননাররনার যাোর েযেিা  রর নেন ডিঃ গ্রাহাম, েরে খুে উপ ৃে হই। 
  
-ও-নো হেরীই ত্রিি। েরে এখরনা আেরিনা ন ন ন   ারন? আিা, আত্রম এ রু্ 
এত্র র়ে নেখত্রি– 
  
নচ়োর নির়ি উঠরে যারেন ডিঃ গ্রাহাম, ত্রঠ  নেই মুহূরেট ননাররনা এরে প্ররেশ  রি 
োর অত্রফে ঘরর। 
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পররন  ুত্রচ নেও়ো যূের ররঙর কার্ট, োো ব্লাউ ,  ারিা রু্ত্রপ,  ারিা নমা া আর 
 ারিা  ুরো। হারে যরা যূের ররঙর শার্ট ন ার্, নচারখ চশমা। 
  
ননাররনার ত্রের  নচ়োর নির়ি এত্র র়ে ন ি ত্রফি মৃেু  রমেটন  রর ন ামি  রে েরি 
উঠি, েুত্রম নোযহ়ে আমার  ত্রচনরে পারি না, ননাররনা। আত্রম নোমার মার়ের অযার্নী। 
ত্র িুত্রেন হি ত্রেত্রন আমার িার়েে। এই র ম এ র্া পত্ররত্রিত্রের মরযয নোমার েরে 
আিাপ পত্ররচ়ে এভারে হরে আত্রম ন ানত্রেন স্বরেও ভাত্রেত্রন। যাইরহা , এোর যাও়ো 
যা , ত্রমরেয েম়ে নষ্ট  রর  ী িাভ? পেও নো ননহাৎ  ম ন়ে। 
  
ত্রফি অযািত্র ররর েুই  যোেম্ভে দ্রুেরের  চরিরি নগ্রর্ার ত্রম়োত্রমর নহভীোত্রফ  নভে 
 রর। পাশাপাত্রশ েরে ননাররনা আর ত্রফি। েু রনই নীরে। নীরেো ভে  রর ননাররনা 
খাত্রন র্া ইেতেিঃ হর়েই ত্র োো  রি : মাত্র  েখন ননশা়ে নেুঁহুশ ত্রিরিন। 
  
ত্রফি এ রু্ অো  হি ননাররনার এই র ম প্ররশ্নর যরন যাররে। শুযু  ানাি, মাোি? 
োর মারন? ত্রিিঃ ননাররনা, ত্রনর র মার েম্বরন্ধ এ যররনর মিেয  রা নশাভনী়ে ন়ে। 
  
ননাররনা ত্র ন্তু ত্রফরির এই  ো়ে ত্রেনু্দমাি িত্রিে হি না েুিঃখও নপি না। েরিং–
আরের র েরশ েিরে িা ি : এ পৃত্রেেীর নয ন ান ত্র ত্রনরের নচর়ে আমার মা আমার 
 ারি অরন  নেশী ত্রপ্র়ে। আত্রম  াত্রন আমার মা মে খান, ননশারেও আেি। যত্রেও এই 
 ো ন ানত্রেন ত্রেত্রন ত্রন  মুরখ আমার  ারি স্বী ার  ররনত্রন। ত্র ন্তু এ েিংোে আমার 
 ারন এরেরি। শুযু োই ন়ে, আত্রম  াত্রন ন ন আ  ত্রেত্রন এই চরম েুেটশার ত্রশ ার? 
আমার  মানুে  রার  রনয মা নয ত্রনর র   েখাত্রন উ া়ি  রর নফরিরিন ো আর 
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ন উ না  ানু  আত্রম  াত্রন। ত্রনর র এই ত্ররিো ন াপন  ররেই মরের গ্লাে আমার মা 
নস্বিা়ে হারে েুরি ত্রনর়েরিন। োইরো  ানরে চাইত্রিিাম,েুঘটর্না যখন ঘরর্ েখন ত্র  
ত্রেত্রন ননশার নঘারর নেুঁহুশ ত্রিরিন? 
  
-না, অিেিঃ এডত্ররে আমা়ে অ েরিত্রন। নোমার ওপর ত্রের়ে অরন  ঝ়িঝার্া ন রি। 
যাই নহা  েুত্রম এোর চুপচাপ িক্ষী নমর়ের মরো ত্রনর র  া়ে া়ে েরে ো । নেশী 
 োিাপ হরি আমার  াত্র়ি চািারনার আর ত্র িু েযেো ে ভােনাত্রচিার মরযয েযাঘাে 
ঘর্ার েম্ভােনা খুেই উজ্জ্বি, ন মন? 
  
ত্রমত্রষ্ট মযুর েুরর হু ুম  াত্রর  রি স্ব়েিং ত্রফি।  ারে,  ো়ে  ো়ে যত্রে নোে োর 
ত্রনর র অ ারিই ত্রন টে হর়ে আরে মুখ নের । েত্রেয  ো েিরে  ী নেও নো ত্রেরশে 
ত্র িুই  ারন না মুত্ররর়েি েম্পর ট। 
  
. 
  
ত্রনউই়ে ট নের  রারের লাইরর্র নপ্ল্ন ত্রঠ  ত্রঠ  েমর়ে এরেই ত্রম়োত্রম এ়োররপারর্টর 
রানওর়ে স্পশট  রি। ে াি েখন োর়ি োের্া। যািীরের মরযয ত্রিি এ  ন েপ্তেশী 
েরুনী। রূপ আর নযৌেন নযন উপরচ প়িরি োর োরা শরীর নের । মাো়ে োো কাফট, 
পররন েেু  নোর়েড  যার র্,  ারিা আুঁর্োর্ পযাে,  িা়ে ত্র র্ োুঁযা োো রুমাি। 
 যার রর্র োমরনর ত্রে র্া উনু্মি। োর েিা়ে নয োো শার্ট ত্রিি োর েুপাশ ত্রের়ে 
উরি   ভত্রেরে মাো েুরি উরঠত্রিি েুর াি, েু ত্রঠে েুই েুঠাম তন। হাই ত্রহি  ুরো 
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পরর হাুঁর্ার োরি োরি নে ন া়িাও এেিং ত্রনেম্বও অেযি আ েটেী়ে িরন্দ ওঠানামা 
 রত্রিি। 
  
োর এই িরন্দাম়ে চিন, নচাখ যাুঁযারনা রূরপর ির্া,েুর  নোিা  া ারনা নযৌেন মাযুযট 
নেরখ আত্মহারা হ়েত্রনঈেটাত্রিে হর়ে ওরঠত্রন, এমন নর-নারীর েিংখযা খুেই  ম ত্রিি 
এ়োররপারর্ট। 
  
েরুেীর নামইরা মাশট, মুত্ররর়েরির েেরচর়ে নিার্ নোন। মানুে হর়েরিব্রু িীরনর 
েত্রতরে। ইরার নচর়ে মুত্ররর়েি োইশ েিররর ে়ি। মুত্ররর়েি যখন  ৃহ নির়ি আরে, মাশট 
পত্ররোররর  ীেন নের  মুরি যা়ে ত্রচরত্রেরনর মে,ইরা েখন পৃত্রেেীর আরিা নেরখত্রন। 
এ াররা ন ভাইরোনরের মরযয ইরা েেট ত্রনষ্ঠা। চার ভাই মারা যা়ে, হ়ে েুঘটর্না না হ়ে 
মে পান  রর, মারামাত্রর  ররে ত্র র়ে িুত্রর ো গুত্রিত্রেি হর়ে। 
  
েু ন ডা াত্রের োর়ে োরা  ীেরনর ো া মাো়ে ত্রনর়ে ন ি খার্রি। মুত্ররর়েি আর োর 
ত্রেন নোন েত্রির ঐ নর   ীেন নপিরন নফরি িত্র়ির়ে ত্রিত্রর্র়ে পর়ি েৃহির  ীেরনর 
ত্রেত্রভন্ন পরে। এ মাি মুত্ররর়েিই ক্ষত্রের র  নয েশটন নপর়েত্রিি  ীেরনর উজ্জ্বি 
ত্রে র্া। োরপর নেও োর আত্মী়ে পত্রর নরের মরো েত্রির়ে যা়ে অেি অন্ধ ার 
 হ্বরর। ইরার ভার য নয  ী নিখা আরি ো এখরনা অ ানা। েেটমারন এডত্রররের 
 িযারে ইরা আ  ন রনরি োর ে়ি ত্রেত্রের  োর  নে  রন্মর পর নচারখ নেরখত্রন, শুযু 
মা োরপর মুরখ এ  আযোর োর নামরু্ ুই শুরন এরেরি। 
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মাে চারর  আর  পােত্রি  োে নের  যখন স্নান নেরর েেয ত্রফরর আেত্রিি ইরা, োর 
ন রর প়িি োরের  ত্রির নমার়ি এ র্া িাি ররঙর ত্রমত্রন  ুপার  াত্র়ি োুঁত্র়ির়ে আরি। 
ইরা নেরখও না নেখার ভান  রি। নে  াত্র়ির পাশ  াত্রর্র়ে  ত্রিরেই িু রে যারে নেই 
মুহূরেট খুরি ন ি েন্ধ ো া  াত্র়ির িাি ের া। ব্রাউন নস্পার্টে  যার র্ ও নগ্র লযারনি 
পরা এ  অদু্ভে র রমর নেুঁরর্ নিা  ত্রেত্র়িিং  রর িাত্রফর়ে োর োমরন এরে োুঁ়িাি। 
োরপর আ েট ত্রেতৃে হাত্রেরে মুখ েুরি েিি, েুত্রম যত্রে ইরা মাশট হর়ে ো  েরে 
নোমার েরে আমার ত্র িু  ো আরি। 
  
েীঘটােী নমর়ে এই ইরা। মাো ঝাুঁত্র র়ে োমরন োুঁ়িারিা, নেই নেুঁরর্  ়িরনর োমনর  
ভুরু  ুুঁচর  িক্ষয  রর উরপক্ষার েুরর েরি উঠি, হযাুঁ, আত্রম ইরা মাশট। ত্র ন্তু েুত্রম, েুত্রম 
ন ? আত্রম পরে-ঘারর্ োুঁত্র়ির়ে ন ান অরচনা েযত্রির েরে  ো েিরে পিন্দ  ত্রর না। 
  
এডত্ররে হাত্রেমাখা মুরখই  োে ত্রেি, আত্রম নোমার ত্রেত্রে মুত্ররর়েি মারশটর েনু্ধ। নোমার 
ত্রেত্রের েযাপাররই  ো ত্রিি। োও ত্র  শুনরে প্রস্তুে নও? 
  
অরচনা েযত্রির মুরখ ত্রেত্রের নাম শুরন ন মন েেমে নখর়ে ন ি ইরা। শুযু নাম িা়িা 
ত্রেত্রের, োত্র  েেত্র িুই ত্রিি োর  ারি অ ানা। োই এরো েির োরে নেই অরেখা 
অরচনা অ ানা ত্রেত্রের নাম শুরনও োর ত্রেের়ে ত্র িু  ো  ানার েুরযা  নপর়ে, 
ন ৌেূহিী মন ো  ানার  নয উেখুে  রত্রিি। 
  
আরশ-পারশ েেক্ষরে মানুরের ত্রভ়ি  রম উরঠরি ইরার মেন এ  ন অপরূপা েুন্দরী 
েরুেীর  আযে়েেী নেুঁরর্ োমরনর েরে পরে োুঁত্র়ির়ে  ো েিরে নেরখ। নে ত্রে  
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নেরখ ইরা চর্পর্ ত্রমত্রনর ের া খুরি উরঠ েেি োইভাররর পারশর েীরর্। ইত্রেে েুরঝ 
এডত্ররেও েম়ে নষ্ট  রি না  াত্র়িরে উরঠ েেরে। োরপররই িুরর্ চিি িাি ত্রমত্রন। 
  
 ত্রির মুখ িাত্র়ির়ে নেশ ক্ষাত্রন র্া পে চরি আোর পর এডত্ররে েিি, আমার নাম ত্রর্ত্র  
এডত্ররে নোমা়ে েরে ত্রনর়ে আত্রম এ র্া  ার র যান্দা়ে আত্রি, যা  ররে পাররি আমরা 
েু রনই িাভোন হরে পারে, হারে ত্র িু মাি ত্র়িও আেরে। 
  
আমা়ে ত্রনর়ে? আমা়ে নচন না  ান না অেচ আমা়ে ত্রনর়ে  ার র যান্দা়ে আি! আশ্চযট! 
  
এডত্ররে নহরে  োে ত্রেি: ত্রচনোমনা এ ো েত্রেয এোর নো পত্ররচ়েপেট নশে। আর 
 ানার  ো েিি? আত্রম নোমার েম্পর ট যা  াত্রন, েুত্রম ত্রনর ও নোমার েম্বরন্ধ 
েরোখাত্রন  ান ত্র না নে ত্রেের়েও েরন্দহ আরি। 
  
 ো েিরে েিরে এ র্া ত্রন টন  া়ে া়ে নেরখ  াত্র়ি োমাি এডত্ররে। োর্ার মরযয 
ন াো়ে ন ান ত্রমেযা ননই, খুেই েত্রেয। মাে খারন  আর  ননশাগ্রি অেিা়ে এ ত্রেন 
মুত্ররর়েি োর এই নোরনর  ো েরিত্রিি এডত্ররের । নে েরিত্রিি : নোনর্ার  আ  
অেত্রয নচারখর নেখাও নেত্রখত্রন আত্রম। নে নয এ পৃত্রেেীর আরিা নেরখরি োই  ানোম 
না। এ ত্রেন নহারর্রি আমারের পা়িার নেশ ত্র িু নিা  এরেত্রিি খানা-ত্রপনার উরেরশয। 
আমা়ে নেরখ োরা েিােত্রি  রত্রিি ওর  ো। েিত্রিি আমারের পা়িার মাশটরের নিার্ 
নমর়ের্ার  অত্রে ি ঐ ত্রররেপশত্রনস্ট নমর়েত্রর্র মেন নেখরে, োই না? শুরন নো আত্রম 
হেো ! আমার নমর়ের ে়েেী নয আমার নোন ো রে পারর এ েযাপারর আত্রম ন ানত্রেন 
েেয  ানার  নয আগ্রহী ত্রিিাম না। 
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 োর্া এডত্রররের মনর  নেশ না়িা ত্রেি, োই ন ুঁরেও ন ি এর োরর।  ারে নে নয 
 ার র উরেরশয ত্রিি োরে এ  ন নমর়ের খুেই প্রর়ো ন ত্রিি। নয নে নমর়ে এই 
িারন েোর উপযুি ন়ে। নে হরে চর্পরর্, োহেী, চােুরযট ভরা আর েুত্রিমিার পত্ররচ়ে 
েহন  ররে। েহু েন্ধান  ররও এমন নমর়ে োর  পারি  ুর্ত্রিি না। মুত্ররর়েরির  ো 
শুরন োর নোনর্ার  এ রু্ োত্র র়ে ত্রনরে চাইি এডত্ররে। োই নে ত্রেিম্ব না  রর, 
ত্রনউই়ের টর এ  নে-ের ারী নপশাোর এনর া়োরী এর িীর েরে নযা ারযা   রর 
োরের  ানাি :রোি-েরেররা েিররর েুন্দরী এ  নারীর েেটনা  ে র্া এই র ম : 
এখারন নয মুত্ররর়েরির এ ত্রর্ েুন্দর েেটনা েুরি যরি নাম ইরা মাশট, ত্রনোে েেটী 
অঞ্চি। োর েম্পর ট আরেযাপাি ভাি মন্দ েমত েিংোে চাই। । 
  
ত্রঠ  এ  েপ্তাহ পরর এর িীর নেও়ো এ র্া পাুঁচ পাোর ত্রররপার্ট িত্রে েরমে 
এডত্রররের হারে এরে নপৌঁিি, ত্রররপার্ট পর়ি এডত্রররের মন খুত্রশরে ভরর ন ি। োর 
 ার র পরক্ষই এই নমর়ে উপযুি। 
  
োর প্ল্যারনর ত্রেরার্  ত্রঠন নে়িার প্রেম যাপ নয স্বিরন্দ অত্রেক্ৰম  রর ন ি। এই 
েিংোে েিংগ্রহ  ররে ত্র র়ে োর েুরশা ডিার ত্রনর র পর র্ নের ই েয়ে  ররে হর়েরি, 
েরে এই ত্রনর়ে আফরশাে  রার মেন ন়ে নে। নে  ারন এমন এ র্া েম়ে োর িারর 
উপত্রিে হরে চরিরি। নয েম়ে েুরশা গুে র্া া পুনরা়ে োর পর রর্ ত্রফরর আেরে স্ব-
মত্রহমা়ে। 
  
ইরা খুে  েরেত নমর়ে (ত্রররপারর্ট োই েিরি) নিার্-খারর্া চুত্রর চামাত্রররে পা াুঁরপাি 
নে। নমা াত্রমন  যারঙর (পা়িার উঠত্রে মতান েরুেরের েি) েরেও নে যুি। এই 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

50 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

েরির েেটার ন  ফার নারমর এ  আঠাররা েির ে়েরের েরুে। ফাররর োন্ধেীর নাম 
ত্রি়ো নলচার। মরনর েিংর াপন আেরন ইরার  ামনার পুরুে ত্রিি এই ফার। ত্রি়োর 
েোর ীর  নয  ারি যাও়োর েুরযা  পযটি নপে না। ফাররর  ারি যাও়োর  নয 
পরের  াুঁর্া ত্রি়োর  আর  েরারে হরে। োরিংোর হোশা আর েযেটোর ো রর 
ত্রনমত্রিে হর়ে ইরা োর মনর  আররা েৃঢ়ভারে যরর রাখরে নপরররি, মরন মরন এ  
মেিে আুঁর্ি ইরা। 
  
ন াপরন নে ন মর  এত্র়ির়ে এ মাে যরর ত্র িু  যারারর্র পযাুঁচ ত্রশরখ ত্রনি। ত্রনর র  নে 
ত্রি়োর এ  ন প্রত্রেপক্ষরূরপ  র়ি েুিরে পারি। চযারিঞ্জ  ানাি োর পরের 
প্রত্রেেন্ধ  েৃত্রষ্ট ারী স্ব়েিং ত্রি়োর । এরপর আর ত্র ? 
  
এ ত্রেন এ র্া পত্ররেযি গুোম ঘরর েরির প্রযান প্রযান েেেযেৃরন্দর উপত্রিত্রেরে 
ফারর  পাও়োর োেী ত্রনর়ে েমু্মখীন হি এই েুই প্রত্রেিত্রিনী। এ মাি পররনর ভূেে 
েিরে পযাত্রে িা়িা আর ত্র িুই ত্রিি না। ো ার্া ত্রন়েরমর মরযযও পর়ি না। শুরু হি 
ত্রি়ো ও ইরার হিরে েিংগ্রাম–অেশযই উনু্মি হরত। 
  
নেই প্রচে েিংগ্রারম ওরের ত্রহিংস্রো আর োেেো নেরখ েরির প্রা়ে ে রিই এমনত্র  
যার  ত্রনর়ে এই োেে নৃেয স্ব়েিং ফারও মারঝ মরযয এই নভরে অত্রিে হর়ে প়িত্রিি নয 
: এোর েুত্রঝ নমর়ের্া এই অল্প ে়েরে নেরঘারর মৃেুযর ন ারি িুরি প়িরে। ত্র ন্তু োযা 
নেোর ত্রন়েম ত্রিি না েরিই ন উ যুি োমারে এত্র র়েও এিনা। নশে পযটি ইরার 
 িা়েই  ়েমািয উঠি। অেশয োর পুরকারস্বরূপ ফারর  ত্রনর র প্রে়েীরূরপ নপরিও 
োর  ত্রেন পরনররা ডািাররর নেো-শুশ্রূো়ে ো রে হর়েত্রিি। 
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ত্রররপারর্টর অি এই ভারে :এই েরুেীত্রর্  ামু ী, ুত্রর্িা,েেরম া ী, স্বােটপর এেিং 
অচনত্রে  রূরপও োর যরেষ্ট েুনাম। ন ান ত্র িু ত্রনর র  রর পাও়োর  নয পৃত্রেেীরে 
এমন ন ান েুিঃেহ  া  ত্রিি না যা নে  ররে পারর না। ইরার মূি অে ত্রিি ইরার 
োহত্রে ো, েুত্রিেীপ্তা, চেুরা, ত্রেচক্ষো, েৃঢ়েিং ল্পশাত্রিনী, েরেটাপত্রর েুন্দর েুঠাম নেরহর 
অত্রয াত্ররেী। শুযু োই ন়ে নিখাপ়িা, ত্রেত্রভন্ন যররনর অযাত্রডিং নমত্রশন ও  ত্রম্পউর্ারর নে 
োর পারেশটীো ে া়ে নররখত্রিি। 
  
এডত্ররে যা আশা  ররত্রিি এই নমর়েত্রর্ োর নচর়ে অরন  নেশী প্রত্রেভাশািী। োই নে 
েম়ে নষ্ট না  রর  াি ত্রেিারনার  ার  আররা  র়ে  যাপ এত্র র়ে ন ি। ইরার  নেরখ 
োর েুপ্ত োেনা আররা েৃঢ় হি–এর  ত্রের়েই োর  া  হরে। েরে ত্রনর র মরো  রর 
ঘরে নমর  ত্রনরে হরে এই যা। 
  
এডত্ররে েিি, েুঝরি নো? আত্রম নোমার েম্পর ট না ন রন নোমার েরে নেখা  ররে 
আত্রেত্রন। এোর েরিা, েুত্রম ত্র  ত্র িু র্া া উপা টন  ররে চাও? 
  
ইরা এ রু্ নভরে ত্রনর়ে েিি:এরো ে রিরই  ত্রল্পে ইিা, েরে আমার চাও়ো েুরর্া 
ত্রেের়ের ওপর ত্রনভটর  ররি :  ে পাে আর োর  নয আমা়ে  ী েত্রিোন ত্রেরে হরে? 
  
এডত্ররে আ়িরচারখ ইরার  এ োর নেরখ ত্রনর়ে েহারেয ত্র োো  রি :রেেী েুত্রম 
 খরনা স্বে নেরখি? 
  
–েহুোর। 
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— ে র্া া পাোর আশা েুত্রম  র? 
  
–পাোর আশা অরন । 
  
–েেু? নোমার  ল্পনার পত্ররমাে  ে? 
  
ইরা েেমে নখর়ে ন ি। োরপর েীক্ষ্ণ  রে েরি উঠি, যত্রে েত্রি এ  িক্ষ ডিার। 
  
-েযে! নহা নহা  রর ত্রেদ্রুরপর হাত্রে নহরে উঠি এডত্ররে। হােরে হােরেই েিি, 
নোমার  ল্পনার নেৌ়ি এই পযটি? এে অরল্প েন্তুষ্ট েুত্রম। েশ-ত্রেশ পযটি ওঠার ক্ষমো়ে 
 ুরিাি না? ত্রনি  স্বে নো! 
  
ইরা ত্রেরত্রিেূচ  মুখ ত্রনর়ে ত্ররস্ট ও়োরচর ত্রের  নচর়ে  ম্ভীর  রে েিি, োর   ো 
এোর োমাও, অরন  হর়েরি।  াত্র়ি নঘারাও। োত্র়ি নযরে হরে আমা়ে, হারে  া ও 
ত্র িু আরি। 
  
োত্র়ি নফরার এরো ো়িা ত্র রের, োত্র়ি ত্রফররে নো ত্রনশ্চ়েই। আর  আমার  ো নশে 
 ররে োও োরপর না হ়ে নোমার মোমে ত্রেওোর  না  ার র ো শুনরিই েুঝরে 
পাররে, ন ামি  রে  োে ত্রেি এডত্ররে। 
  
এ রু্ নেরম েীক্ষ্ণ েৃত্রষ্টরে ইরার মুরখর ত্রের  োত্র র়ে আরত আরত উচ্চারে  রি : 
আত্রম যত্রে েত্রি নোমার প্রাপয পঞ্চাশ হা ার ডিার, েরে  ী ন ান ত্রেের়ে ঝুুঁত্র  ননও়োর 
োহে নোমার আরি? 
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ইরাও পাল্টা েৃত্রষ্টরে োর প্রত্রেপক্ষর  এ োর ত্রনরীক্ষে  রি। নোঝোর নচষ্টা  রি নে 
ঠাট্টা ত্রেদ্রূপ  ররি নাত্র । 
  
ত্র ন্তু এডত্রররের মুখভাে, োর চাউত্রনরে োমাোর ন ান ইত্রেে ত্রিি না েরিং োর 
পত্ররেরেট ত্রেত্রর়োে হোর ভাে-ভত্রেমাই ত্রিি প্র র্। েহো নে ররির মরযয এ  
অনাস্বাত্রেে পূেট চাঞ্চিয অনুভে  রি। ত্রনর র  অত্রে রষ্ট েিংযে  রর যীররেুরি প্রশ্ন 
 রি : ন ান ত্রেের়ে আমার ঝুুঁত্র  ত্রনরে হরে। নযমন আত্রম আমার স্বাযীনোর ঝুুঁত্র  
ত্রনর র  েরি ত্রনর়ে ত্রনর়েত্রি। ( 
  
েি ত্র । নোমার স্বাযীনোর ঝুুঁত্র র মূিয পঞ্চাশ হা ার ডিার? েুত্রম েত্রেয হাোরি। শুযু 
স্বাযীনো ন ন? েুত্রম নোমার যোেেটস্ব ত্রেে টন ত্রের়ে েে ত্র িুরই ঝুুঁত্র  ত্রনরে প্রস্তুে 
আি ঐ র্া ার  নয আর ত্র িু? 
  
নশান,র্া ার্া ত্র ন্তু আত্রম ত্রনর  হারে নোমার হারে েুরি নেে না। নোমার েুত্রি ও 
ক্ষমোর ন ারর নেই র্া া উপা টন  ররে হরে। 
  
–ন মন  রর? 
  
পরর আেত্রি এই  ো়ে। োর আর  আমার এই প্ল্যারনর প্র ৃে ইত্রেহাে ত্র  ো ন রন 
নাও। 
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এই েরি এডত্ররে োর ে়োন শুরু  রি।মুত্ররর়েরির েযাপারর োর োত্র়ি নের  পাত্রির়ে 
ত্রেোহ  রা, আোর স্বামীর ঘর নির়ি নেশযােৃত্রি অেিম্বন  রা পযটি যােেী়ে যা ত্র িু 
আরি ো এ রু্ এ রু্  রর ইরার োমরন েুরি যরি।  ভীর মনরযার  ইরা এডত্রররের 
 োগুরিা শুরন নযরে িা ি। 
  
অেিঃপর এডত্ররে ইরার  োর ভূত্রম া েম্পর ট েরচেন  রর েুিি:োর প্ল্যারনইরার 
অেিান ন াো়ে,  ী োর অিংশ ইেযাত্রে েে ত্রেতৃে ভারে েিি, মুত্ররর়েরির স্বামী আর 
 খরনা োর নমর়ের  নেরখনত্রন, নোি েির যরর নমর়ের ন ান েিংোে রারখনত্রন। নোমার 
নচহারা অত্রে ি মুত্ররর়েরির মেন। ত্রমিঃ নডভন যত্রে নোমা়ে এ োর নেরখন েরে 
ভােরেন–মুত্ররর়েিই নোযহ়ে ন ান যােুমন্ত্র েরি আোর োর ত্র রশারী ে়েরে প্রেযােেটন 
 রররি। োই এত্রে  নের  েুত্রশ্চিার ত্র িু ননই। নোমা়ে ত্রেত্রন োর ত্রনর র  নযা রূরপ 
গ্রহে  ররেন ত্রনত্রিটযা়ে। 
  
 োর্ারে নয ত্রমেযার আশ্র়ে ননও়ো হ়েত্রন ইরা ো  ানে। ন ন না  ো়ে  ো উঠরি 
োর মা-ই  েোর েরিরি : েুই আমার হাত্ররর়ে যাও়ো নমর়ে মুত্ররর়েি। োর  া়ে া 
েখি  ররত্রিে েুই, ইরা। অত্রে ি মুত্ররর়েি হর়েত্রিে েুই। 
  
এডত্ররে োর েিেয নশে  ররি ইরা েিি, োনা হ়ে হি, ত্র ন্তু আত্রম যার পত্ররেরেট 
নডভরনর নমর়ে নের  যাে োর েযেিা  ী হরে? নে যত্রে ন ানভারে এই েেয  ানরে 
নপরর যা়ে। 
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না, নে  ানরে পাররে না।  ানরেই  ী  রর?  ে েপ্তাহ োর মৃেুযর েিংোে নপর়েই 
নো আত্রম িুরর্ এরেত্রি নোমার  ারি। নে  ীত্রেে ো রি ত্র  আর আমার এই প্ল্যান 
োতরে পত্ররপূেট রূপ নেোর োহে  রোম আত্রম? নে মারা নযরেই নো এই মেিের্া 
আমার মাো়ে নখরি ন ি। অেশয নোমার ত্রেত্রে  ে না হও়ো পযটি আমারের প্রেীক্ষা়ে 
ো রে হরে, মরন হ়ে ে়ি ন ার ত্রেন নের  চার মাে। োর যা অেিা, ঐ েম়ে পযটি 
 ীত্রেে োর  ত্র না েরন্দহ। নহররাত্র়েরনর ত্রেে োর েেটারে িত্র়ির়ে ন রি। 
  
ইরা আোর প্রশ্ন  রি : ত্রেত্রের নমর়ের্া মরি  ী নে? 
  
 রি ডুরে। অম্লান েেরন ত্রমরেয েরি ন ি এডত্ররে। োুঁোর  ার্রে ননরমত্রিি 
েমুদ্রেরক্ষ, হারে পার়ে ত্রখি যরর হঠাৎ, োহারযযর  নয ন উ িুরর্ আোর আর ই নে 
অেি  হুরর েত্রির়ে ন ি। 
  
আর ত্র িু েিি না ইরা। োর  চুপচাপ েরে ো রে নেরখ এডত্ররে ত্র োো  রি 
:রশে পযটি  ী ত্রঠ   ররি?  া র্া  ররে ত্র   ররে না? ঝুুঁত্র  আরি ত্রনিঃেরন্দরহ আর 
র্া ার অঙ্ক পঞ্চাশ হা ার ডিারও নো ত্র িু  ম ন়ে। 
  
েীঘট ত্রনিঃশ্বাে নফরি ইরা েিি, আমা়ে  র়ে র্া ত্রেন ভাোর অে াশ োও ত্রর্ত্র । েুত্রম 
েরিং আ ামী রত্রেোর এখারন এ োর পেযূত্রি ত্রেও। নেই ত্রেনই আত্রম আমার মোমে 
 াত্রনর়ে নেে নোমা়ে। 
  
–অেম্ভে! পররর চা ত্রর  রর আমা়ে নেুঁরচ ো রে হ়ে। ঘন ঘন এে েূরর আো আমার 
পরক্ষ এর োররই অেম্ভে। আ  এরেত্রিিুত্রর্ ভার য  ুরর্রি েরি। এ   া   র, এই 
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েরি পর র্ নের  ত্রনর র নাম-ত্রঠ ানা নিখা  াডট নের  রর ইরার হারে েুরি ত্রের়ে 
েিি, নোমার মন আর মত্রে ত্রির হরিই এখারন আমা়ে নর্ত্রিগ্রাম  রর ত্রেও–হযাুঁ ো না 
এই েুই শরের মরযয নোমার মত্র ট মরো নয ন ান এ র্া নেরি ত্রনর়ে। ো়িাহুর়িার ত্র িু 
ননই, নোমার ত্রেত্রে মৃেুযর ন ারি মাো না রাখা পযটি এ ার  আমরা হাে ত্রেরে পারে 
না, োই েযতোর ন ান  ারে ননই। ত্রঠ ত্রঠ  ভারে  া  হাত্রেি  ররে হরি হারে 
েমর়ের প্রর়ো ন। আত্রম আমার  া  েত্রঠ  পরেই  ররে চাই। েুঝরি? 
  
এ়োররপারর্টর ত্রররেপশান িেীর মরযয ত্রের়ে হাুঁর্রে হাুঁর্রে এই েে  োই ত্রচিা  রত্রিি 
ইরা। এরপর োর েুর়ে  মুরখামুত্রখও হর়েরি ত্রর্ত্র র েরে। প্ল্যান আর নপ্রাগ্রাম এই েুত্রর্ 
েহুোর ঘরে নমর  পত্ররষ্কার  রররি নে। েে নশানার পর ইরার মরন হর়েরি–প্ল্যান 
ত্রনখুুঁে ও ত্রনভুটি। োফিয এই পরে আেরে োযয। মা োোর  নির়ি আেরে মরন 
যেেযো অনুভে  ররত্রিি োর নের  অরন  নেশী  ষ্ট নপর়েত্রিি শুযু ফারর  নির়ি 
আেরে। োর  ন ান  ো ইরা  ানা়েত্রন। শুযু েরিরি : ব্রু ত্রিরনর োইরর ভারিা 
এ র্া চা রী োর ভার য  ুরর্রি, আপােেিঃ এখন নে নেখারনই ো রে। 
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৩-৪. জনাযরনা েুপোপ 
০৩. 
  
ননাররনা চুপচাপ োমরনর ত্রের  োত্র র়ে  াত্র়িরে েরেত্রিি। মার়ের  োই নে ত্রচিা 
 রত্রিি।  ো েিরিই ত্রেরি প্র াশ  ররিন েরি ত্রমিঃ নর্রির ও ত্র িু ত্র োো 
 ররে পারত্রিি না। োর েন্ম়েো েখনই েূর হরিা যখন নে নেখি পে নির়ি েুই র  
ত্রেপরে নামরে নেরখ। োর  ত্রেত্রস্মে  রর ত্রফি ওররফ ত্রমিঃ নর্রির  নযন নরাড নের  
েরু আর যুরিাভরা এ  রাতা়ে প্ররেশ  ররে নেরখ নে ত্রচৎ ার  রর উঠি। এত্র   ী 
 ররিন আপত্রন। এর্ারো পযারাডাইে ত্রেত্রর্রে যাোর পে ন়ে। 
  
ত্রচিার ত্র িু ননই, ত্রঠ  আরি। ম্ভীর মুরখ মিেয  রর  াত্র়ির  ত্রেরে  আররা প্রেিভারে 
োত্র়ির়ে ত্রেি ত্রফি। 
  
–না, ত্রঠ  এর োররই ননই, এ পে আমার নচনা-নো া না  েরাের চরি ন রি েমুরদ্রর 
ত্রের । আপত্রন ভুি পরে চাত্রিে হরিন, ত্রমিঃ নর্রি। েীক্ষ্ণ েুরর োর  োেযান  ররে 
চাইি ননাররনা। 
  
–েমুদ্র রর়েরি নো  ী হর়েরি? েমুদ্র নেখরে নোমার  ী ভারিািার  না? 
  
এ পরের আ ার া়িাই ত্রফরির নখেপটরে।  ে হপ্তা়ে হাইওর়ে নাম্বার ৪এ, যরর নে 
োরিংোর যাও়ো-আো  রররি আর েন্ধারনর অরপক্ষা়ে আরি এ ত্রর্ খুরনর আেশট 
 া়ে া। ত্রনত্রেট ার ত্রচরি ননাররনার  হেযা  রর োর িাশর্া েহর ই েত্ররর়ে নফিরে 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

58 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

পাররে। অরন  নখাুঁ াখুুঁত্র  আর ত্রেচার-ত্রেরেচনার পর এখন নয পে যরর োরা এত্র র়ে 
চরিরি ননাররনার  েরে নররখ, নের্াই এ মাি উপযুি আর আেশট িান েরি মরন 
হর়েরি ত্রফরির। 
  
 ে েপ্তারহর নশে  ত্রেন ত্রেরন রারের ত্রেত্রভন্ন েমর়ে এখারন হাত্র র হর়েরি ন ান 
েমর়ের  নযই  নমানরের নে েমু্মখীন হ়েত্রন। না পরে, না েমুরদ্রর যারর। শুযু িক্ষয 
 রররি, েপ্তারহর নশে েুরর্া ত্রেন শত্রনোর আর রত্রেোর ন উ ন উ েমুদ্রস্নান ো আরমাে 
আহারের উরেরশযও এখারন আরে। 
  
ত্রফরির এই প্ররশ্নর  োরের উিরর ননাররনা  োে ত্রেি,রে ো়ে, ত্রমিঃ নর্রি েমুদ্র 
নেখরে আত্রমও ভারিাোত্রে। েমুরদ্রর নচর়ে অরন  নেশী  রুরী আমার মার়ের েরে 
োক্ষাৎ  রা। আর নের্া যে ো়িাোত্র়ি ঘরর্ েেই মেি।  ারে আপত্রনই এই মাি 
েরিরিন আমার মার মারাত্ম  অযাত্রক্সরডে ঘরর্রি। োই অযো েম়ে নষ্ট না  রর  াত্র়ি 
ঘুত্ররর়ে ত্রনন, ত্রমিঃ নর্রি হাইওর়ে যরুন। 
  
–েুত্রম  ী  রর  ানরি নয এ পে যরর ন রি েুত্রম োর  ারি নপৌঁিরে পাররে না? 
আত্রম  ী এ োরও েরিত্রি নয নোমার মােৃরেেী পযারাডাইে ত্রেত্রর্রে আরি? শুযু 
েরিত্রি–োর অযাত্রক্সরডে হর়েরি? 
  
–পযারাডাইে ত্রেত্রর্রে আমার মা ননই? োহরি ন াো়ে আরিন? 
  
-নোমার মার   ািভার হােপাোরি ভত্রেট  রা হর়েরি। এই রাতার্া যরর এর ারি। 
 ািভার অরন  ো়িাোত্র়ি নপাুঁিন যারে। ত্রমরেয েিি ত্রফি। 
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নমারর্ই না, েৃঢ়  রে প্রত্রেোে  ানাি ননাররনা, এ রাতা আমার পত্ররত্রচে। এপে ত্র র়ে 
পর়িরি েমুরদ্রর োত্রি়োত্র়ির যারর। কুরি  রির র নমর়েরের েরে েুত্রেনোর এখারন 
ত্রপ ত্রন   ররে এরেত্রি আত্রম। 
  
ত্রফরির রার  মাো েপ্তরম চর়ি ন ি। নে নচাখ িাি  রর   টশস্বরর েিি, োর   ো 
না েরি চুপচাপ ত্রনর র  া়ে া়ে েরে ো । এ রাতা ন াো়ে ন রি ো আমার অ ানা 
ন়ে। মার়ের  ারি নোমার নপৌঁরি যাও়ো ত্রনর়ে  ো। 
  
ভীেেন্ত্রত ত্রেস্ম়ে ভরা নচাখ ত্রনর়ে ত্রফরির ত্রের  োত্র র়ে রইি ননাররনা।ডিঃ গ্রাহারমর 
অত্রফরে নয নিা ত্রর্র  ত্র িুক্ষে আর  নে নেরখত্রিি, এই ত্র  নেই নিা ? োর  নেরখ 
ভদ্র, চমৎ ার আর ত্রেনর়ের অেোর েরিই মরন হর়েত্রিি। আর এ? 
  
শীেি ত্রহমরস্রাে  ুি  ুি  রর প্রোত্রহে হর়ে ন ি ননরব্লনার ত্রশরোুঁ়িা নের়ে। 
নে ুিত্র নারা  ররে পাত্রিি না, নয–এ  ন মানুে এরো ো়িাোত্র়ি ত্রনর র  এমন 
েুন্দর ভারে েেরি নফিি ত্র  উপার়ে? এ রু্ পররই েমুদ্র নেখা নচারখর োমরন। 
  
শেখারন     এত্র র়ে ত্র র়ে এপে নশে হর়ে আোর ইউ-ন়ের আ ারর নমা়ি ত্রনর়েত্রিি। 
ননাররনা আোর ো াি ত্রফরির ত্রের । মুরখর ভাে নররমর পত্ররেরেট এখন  ত্রঠন। ঘারম 
ত্রভর  োরা মুখ চক্কররি। নচা়োি েৃঢ় হর়ে উরঠরি। নচারখর েৃত্রষ্ট  ুর়ি ত্রেরা মান ভ়েঙ্কর 
জ্বািাম়ে েুযত্রে। ননাররনার েষ্ঠ ইত্রন্দ্র়ে োর  োেযান হরে ত্রনরেটশ  রি োরোর। 
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খেররর  া র  নে েহু েরুেী রমনীর চরম েেটনারশর  াত্রহনী পর়িরি। ননররনা োর 
োর এই নভরেরি নয নমর়েরা ত্রনর রের নোরেই এভারে যত্রেটো আর ত্রনহে 
হর়েত্রিি ামু  নরপশুরের হারে। োরের নপাশা -পত্ররিে অভদ্র আর অশািীন আচার 
আচররে িুব্ধ হর়ে ওরঠ নেই  ামু  নরপশুর েি আক্ৰমে নহরনরি নমর়েগুরিার ওপর। 
োরেরনারীরত্বর েরে েরে প্রােরু্ ুও ত্রিত্রনর়ে ত্রনর়েরি ত্রনর রের োুঁচার অত্র রে। ত্র ন্তু এ 
নিা ত্রর্ অযো োর  ন ন আক্ৰমরে প্রেৃি হ়ে?  ী অশািীনো,  ী অভেযো নে 
প্র াশ  রররি এর  ারি? োর ন ান অেভয আচররের কুি ইত্রেরে এই পুরুরের প্রেম 
ত্ররপুত্রর্ ন র  উরঠরি? এরো এ  ন ত্রশত্রক্ষে, েুরেশযারী, েুেশটন পুরুে–োর মার়ের 
অযার্নী। ন ান  ারমান্মাে নরঘাে  ন়ে। ত্র ন্তু এ নিা ত্রর্ েত্রেযই োর মার়ের 
অযার্নীরে? হ , মারো ন ানত্রেনই োর  ারি এর ত্রেের়ে  ল্পিরিও েত্রহভট াশ  ররত্রন। 
ননাররনা আোর অত্রিেগ্ধ েৃত্রষ্টরে ো াি ত্রফরির ত্রের । ত্রফি েেক্ষরে োর  াত্র়ি 
োত্রমর়ে নফরিরি। 
  
ননাররনা এর ম পত্ররত্রিত্রেরে নয  ী  ররে ো নে নভরে নপি না। োর মরন েেক্ষরে 
এই ত্রেশ্বাে োনা নেুঁরযরি নয, মার়ের অযাত্রক্সরডরের  ো েচেটে ত্রমেযা। নিা ত্রর্ এ  মত 
প্রেঞ্চ । প্রেঞ্চনার মাযযরম ভুত্রির়ে-ভাত্রির়ে োর  োইরর নের  রর এরনরি ন ান  ু-
মেিে ত্রেি  রার উরেরশয। 
  
ত্রফি  াত্র়ির ই ত্রনশান- ীর্ েরেমাি পর রর্ পুররে যারে, ত্রঠ  নেই েম়ে পারশর 
ের া খুরি োইরর ঝাুঁপ ত্রেি ননাররনা। োরপর নে িুর্। 
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এইর ম পত্ররত্রিত্রে নয ত্রফরির েমু্মখীন হরে পারর ো নে স্বরেও ভারেত্রন। োই ঝাুঁপ 
ত্রেরে োর  র়ে  মুহূেট নেরী হি। 
  
ননাররনা িুরর্ চরিরি োত্রির ওপর ত্রের়ে। ভর়ে ত্রেরশহারা হর়ে প়িা়ে নে নয পে ত্রের়ে 
এরেত্রিি েুই  নচরপ, নে পরে না ত্র র়ে েমুরদ্রর েমািরাি োত্রি়োত্র়ি নভরঙ িুর্ি। 
  
শুযু শুযু হত্র  আর োরকর্েি নখরিত্রন নে কুি  রির  অনেট  ইোর  রি  রু্নটারমে 
এ শ  র র লযার্ নররে োরিংোর ত্রে ত্র়েনী হ়েত্রন…ত্রেশ্রী হাই  ারম্প ন ার্া র়ে  
নমরডি পা়েত্রন নস্পার্টরে। এরোত্রেরন এর্া োর  ার  এি, এোর নে ননরমরি  ীেন 
নেৌর়ি। নে  ী েফি হরে, পাররে নাত্র  োত্র মাৎ  ররে? ত্রফিও প্রােপরন ো়িা  রর 
িুর্রি োর ত্রশ ারর । নমর়ের্ার  ন ান ভারেই হােিা়িা  রা চিরে না। নমর়ের্া না 
হরি েমত প্ল্যান এর োরর রোেরি যারে োরের। োর ওপর যরা প়িরি ন রির ঘাত্রন 
র্ানরে হরে। ত্র ন্তু েযেযান েু রনর মরযয নের়িই চিি। ত্রফরির েুর  হাুঁফ যরি…পা 
ভারাক্ৰাি হর়ে এি।  ত্রেরে  আপনা নের ই  ম হর়ে ন ি। ননাররনা ক্ৰমশই অস্পষ্ট 
হর়ে যরা ত্রেত্রিি ত্রফরির েূর েৃত্রষ্টরে। এ  েম়ে োর নচারখ প়িি, েমুরদ্রর ত্রের  
নপিন  রর োুঁত্রের  নমা়ি ত্রনর়েরি নমর়েত্রর্। োর িক্ষয–ও , উইরিা আর মযারপি  ারি 
ভরা এ   েুরি  া়ে া। 
  
ত্রফি আর না িুরর্ নেখারনই োুঁত্র়ির়ে প়িি। নে  ানে–ঐ  েুরি  া়ে া়ে এ র্া পার়ে 
চিা পে আরি, নের্া ঘুররে ঘুররে আোর ঐ পরে এরে ত্রমরশরি–নয পে যরর েুইর  
হাই হাই  রর িুরর্ এরেরি োরা। চর্  রর োর মাো়ে এ  েুত্রি নখরি ন ি। 
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নমর়ের্ার  এ েম়ে না এ েম়ে এই পরেই ত্রফরর আেরে হরে ঘুরর ঘুরর। েখন োর 
হাে এত্র়ির়ে োর পািারনার ন ান রাতাই নখািা ো রে না। 
  
ননাররনার অরপক্ষা়ে এ র্া  ারির আ়িারি ত্রনর র  ন াপন  রর েরে ো ার েম়ে 
নানা ত্রচিা োর মাো়ে ঘুরপা  খাত্রিি। ত্রেরশে  রর ইরা মারশটর  ো। নমর়েত্রর্র 
প্রশিংো়ে ত্রর্ত্র  এর োরর পঞ্চমুখ। োরের প্ল্যারনর শে রা নব্বই ভা  োফিযই ত্রনভটর 
 ররি এই নমর়েত্রর্র  মটশত্রি, েুত্রিশত্রি আর স্না়ুেশত্রির ওপররই। ও যত্রে েফি হ়ে 
েরে োরাও েফিো পারে। আর ও যত্রে নডারে োহরি োরের ভরাডুত্রে অেশযম্ভােী। 
োর ওপর ত্রনভটর  ররি োফরিযর চাত্রে াত্রঠ অেটাৎ শে রা েশভা । ত্রফরির চারি যত্রে 
ন ান ভুি হ়ে েরে  ত্রন উইত্রি়োমে, মুত্ররর়েিমাশট আর ননাররনা নমর়ের্ার হেযা াে 
ত্রনি ই হেযা ােরূরপ োমরন যরা নেরে। 
  
োরের প্ল্যান মারঠ মারা যারে। োরই ভুি হর়েত্রিি ত্রর্ত্র র প্রতারে রা ী হও়ো। নে 
োর। পত্ররত্রচে েম্বরন্ধ খুেই েরচেন নয নে এ  ন প্রোর  এেিং প্রেঞ্চ ও েরর্। 
নিার র েরে প্রোরো  রাই োর মূি  ীত্রে া। আ  ত্রর্ত্র র ফাুঁরে পর়ি োর  খুনী 
ো রে হরি। আরও এ র্া েযাপারর নে ত্রর্ত্র র  ত্রঠ  মরন-প্রারে েমেটন  ররে 
পাররি না। ইরা নমর়ের্ার  েশ হা ার ডিাররর নিাভ নেখারিই নযখারন  া  চরি 
নযে, নেখারন পঞ্চাশ হা ার নেোর ন ান যুত্রি আরি ত্র ? ত্রর্ত্র র   োর্া েিা়ে নে 
োরপর হাত্রে নহরে েরিত্রিি : আরর নেে েরিত্রি েরিই নয ত্রেরে হরে োর  ী মারন 
আরি? নযখারন ত্রেন ত্রেনরর্ খুন হও়োর  ো, নেখারন খুরনর েিংখযা আরও এ র্া নের়ি 
চারর  িুুঁর়ে যারে,  ী আরে যা়ে োরে? 
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নািঃ ত্রর্ত্র র  েত্রেয খুে ন রর রাখরে হরে। ন   ারন নেও হ়েরো আমারই মরো 
এ ই ভােনা ভােরি হ়েরো : চাররর  া়ে া়ে ত্রফির ও েত্ররর়ে ত্রের়ে েিংখযার্া পাুঁরচ 
োুঁ়িারিই ো ক্ষত্রে ত্র ? ভােরে ভােরে এ  অত্রিরো োর মনর  আররা ত্রেচত্রিে  রর 
েুিি। 
  
ত্রঠ  নেই েমর়ে অযীর প্রেীক্ষার অেোন ঘর্ি। ননাররনা অেে ট ভত্রেরে েরনর পে 
যরর োর োমরন এরে স্ব-শরীরর উপত্রিে হি–মাি  র়ে     েফারে। 
  
ত্রফির  নেখামাি আেরঙ্ক ননাররনার মুখ এ পির  ফযা ারশ হর়ে ন ি। অ ানা এ  
আ ন্তু  ত্রনরমরের মরযয োর শরীররর েমত রি আর শত্রি এ  িহমা়ে শুরে ত্রনি নচা 
নচা  রর। ভর়ে  াঠ হর়ে ন ি ননাররনা। ত্রফি োরঘর মরো অেত্র টরে ঝাুঁত্রপর়ে প়িি 
োর ওপর। 
  
হাুঁপারে হাুঁপারে এ  েম়ে উরঠ োুঁ়িাি ত্রফি। ননাররনা ত্রনর র মহামূিযোন প্রাে 
োুঁচারনার আপ্রাে েিংগ্রাম চাত্রির়ে ন ি োর আেো়েীর েরে। ত্র ন্তু নশেরক্ষা োর 
হিনা। শত্রিহীন, অেেন্ন, ত্রেপযটত ত্রফি ননাররনার মৃেরেরহর পারশই েুহারের নেরিা়ে 
মাোর্া ত্রর্রপ যরর চুপচাপ েরে রইি নেশ ত্র িুক্ষে। োর পত্ররচ়ে আ  নের  
পত্ররেত্রেটে হর়ে ন ি েমগ্র পৃত্রেেীর  ারি। এরোত্রেন যরর োর পত্ররচ়ে ত্রিি প্রেঞ্চ  
রূরপ। ত্র ন্তু আ  নে খুনী, ত্রনরীহ, ত্রনরপরায এ ত্রর্ নমর়ের হেযা ারী। েহুক্ষে োরে নে 
োর অেনে মাো েুিি। ঘত্র়ি নেখি ে াি আর্র্া চত্রিশ। হারে এখন অরন   া । 
িাশ পাচার  ররে হরে, রু্ত্র র্াত্র  প্রমাে ইেযাত্রে যা ত্র িু িত্র়ির়ে ত্রিত্রর্র়ে আরি এত্রে -
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ওত্রের , ো নিাপ  ররে হরে…ত্রর্ত্র র ও নফান  রর এই েুঘটর্নার  ো  ানারে হরে 
ইেযাত্রে ইেযাত্রে। 
  
োই েরে এভারে েম়ে নষ্ট  ররিই চিরেনা। উরঠ োুঁ়িাি ত্রফি। ত্রফরর ন ি েুইর র 
 ারি। োঙ্ক খুরি এ র্া নেিচাও নের  রর নফিি। নেিচা েরে ত্রনর়ে ত্রফরর এি মৃো 
ননাররনার না ারির  রি। োর মররেহ ররি নভরে যারি। পূরেট নেই েুন্দর নচহারা 
েেটমারন েীভৎে আর ভ়েঙ্কর। ত্রিেী়েোর োত্র র়ে নেখার মরো ত্রফরির েুর র পার্া 
ননই। োই নে এ র ম নচাখ েন্ধ  ররই িাশর্া  াুঁরয েুরি ত্রনর়ে গুত্রর্গুত্রর্ পার়ে 
এত্র র়ে চিি এ র্া ে়ি আর উুঁচু োত্রি়োত্র়ির ত্রের । োত্রির েিা়ে পুুঁরে নফিরে হরে 
িাশর্া।ত্রফরির মরনা ে ইিা ত্রিি ননাররনার  ামা াপ়িগুরিা এ র্া পুুঁর্ত্রিরে পােরর 
নেুঁরয েমুদ্র েরক্ষ ত্রেে টন ত্রেরে ত্র ন্তু এডত্রররের  ়িা হু ুরমর ত্রেপরক্ষ যাও়োর 
মানত্রে ো োর ত্রিি না। োই হু ুম ত্রিি : ত্রনর়ে আেরে েরে  রর। যত্রে ন ানভারে 
পুত্রিরশর হারে পর়ি েরে ওরা  রি -িীর িাপ িক্ষয  রর ত্রঠ  োরের  ারি 
ন ানভারে ফাুঁত্রের়ে যরর নফিরে। নো উই  াে নর্  এ চাি। 
  
েরুেী ননাররনার  নপাশা মুি  রার েম়ে ত্রফরির েৃত্রষ্ট ন ি োর নযর-ত্রনরর্াি 
োরুরেযর ওপর। হাের  স্পশটও  রি নিাভনী়ে ও আ াত্রিে  র়ে ত্রর্ নারী অে। 
অনয েম়ে হরি োর নয নপৌেত্ব ন র  উঠে ো ত্রনিঃেরন্দরহ েিা যা়ে। ত্র ন্তু এখন 
পত্ররত্রিত্রে এরোই নেেনাো়ে  নয মৃে শরীররর পরশ িা া মািই নে অ ানা এ  
আেরঙ্ক ত্রশউরর উঠরি। ননাররনার  িা়ে নোনার ক্ৰশ নঝািারনা েরু নোনার হার 
ঝুিত্রিি, েযরে খুরি নে পর রর্ ভরি।  ামা  াপ়িগুরিা োত্রন্ডি  রর নেুঁরয ত্রনি। 
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োরপর ননাররনার নি মৃেরেহর্া োত্রির ওপর শুইর়ে োত্রি়োত্র়ির  ার়ে নেিচার ঘা ত্রের়ে 
আঘাে হানরে হানরে োত্রির মরযয োর   ের ত্রের়ে নফিি। 
  
. 
  
ে াি েখন নর্া পুঁ়েোত্রিশ। 
  
পুত্রিশ প্রযান ত্রমিঃ নর্ররির অত্রফেঘরর  রোপ েন হর়ে চিত্রিি োর এেিং নহরর মরযয। 
নেই িারনীররে েরে  োোেটা শুনত্রিরিন ঘররর এ র ারে। নহে েিত্রিরিন : 
আমারের হারে যা ত্র িু প্রমাে আরি ো ঘুরর ত্রফরর এ র্া ত্রে ই ত্রনরেটশ  ররি, চীফ। 
মুত্ররর়েি মাশট প্রেরম  ত্রনর  হেযা  রর োরপর নিা-ন া াইি নররতারাুঁ়ে এরে ত্রনর ও 
মৃেুয েরে  রররি। ত্ররভিোর আর হাইরপাডাত্রমট  ত্রেত্রররঞ্জর  ার়ে মুত্ররর়েরিরই ত্রফোর 
ত্রেে পাও়ো ন রি। োর মারন এই োুঁ়িারি আমরা এমন আর ন ান প্রমাে পাইত্রন 
যারে  রর প্রমাে  রা যা়ে নয, নে  ত্রনর  হেযা  ররত্রন অেো ত্রনর  েত্রি হর়েরি 
অপর ন ান অোে আ ন্তুর র হারে। 
  
-েুইোইড ননারর্র হারের নিখা ত্রররপার্ট  ী েিরি? 
  
–ওর্া মুত্ররর়েরিরই হতাক্ষর। ওর অযাপার্টরমরে প্ররেশ  রর অনয নয েে নমুনা 
নপর়েত্রি–এক্সপার্টরা পরীক্ষা-ত্রনরীক্ষা  রর এই রা়ে ত্রের়েরিন প্ররেয র্া নমুনাই 
এ  রনর হতাক্ষর ইত্রেে  ররি। 
  
–হুম েুঝিাম। 
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আমার মরন হ়ে চীফ উই  যান্ নিা  েয ফাইি, আপত্রন এ ত্রেের়ে  ী েরিন? 
  
ত্রমিঃ নর্রি নহরের প্ররশ্নর ন ান  োে না ত্রের়ে পত্ররেরেট পাল্টা প্ররশ্নর েীর িুুঁর়ি নহর  
েিরিন, ওর স্বামীর ন ান েিংোে আরি? েন্ধান  ররে নপররি োর? এনর া়োরীর 
 রনয োর  নো এ োর প্রর়ো ন হরেই। োিা়িা  নযােিানও েেটমান। 
  
োরপর ত্রনর ই ত্রনর র  াি চুির ারে চুির ারে নেই িাররর উরেরশয েরি উঠরিন, 
ন া এেক্ষে যরর ওরের  োোেটা চুপচাপ নের  শুরন যাত্রিরিন। 
  
ন া! নর্ত্রিরফান ডাইররক্টরী খুুঁর  নফি। নডভন নারম  াউর  পাও ত্র  এ োর নেখরে। 
  
নেই িার নচ়োর নির়ি উরঠোুঁত্র়ির়ে নেই  ামরার এ র ারে েু -নেি নের  নর্ত্রিরফান 
ডাইররক্টরী নাত্রমর়ে এরন ঝুুঁর  পর়ি পাো উল্টারে শুরু  রর ত্রেরিন। ত্র িুক্ষে পরর মুখ 
েুরি  ানারিন নপর়েত্রি চী, নমিত্রভন নডভন, এ রশা পঞ্চান্ন ত্রহিোইড ত্রক্ৰরেে। নফান 
 ররে? 
  
 র। 
  
 নেই িার িাইন  ু়িরিন নর্ত্রিরফারনর ত্ররত্রেভার েুরি। োমানয পররই ওপাশ নের  
ো়িা এি এ  মত্রহিার : ত্রেে ই  ত্রমিঃ নডভন নরত্রেরডি। 
  
-ত্রেত্রর্ পুত্রিশ, নেই িার  োে ত্রেরিন, ত্রমিঃ নডভনর   ির্া এ োর নেরেন ত্র ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

67 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

-ত্রেত্রন এেমর়ে োত্র়ি োর ন না। আপত্রন ওুঁর েযারঙ্ক নফান  রর নেখরে পাররন। 
  
ন ান েযাঙ্ক? 
  
–নলাত্ররডা নেফত্রডরপাত্র র্ েযাঙ্ক, নম্বর চান? 
  
–নম্বর আমার  ানা, আপনার  আর  ষ্ট  ররে হরেনা, যনযোে।ত্ররত্রেভার নাত্রমর়ে নররখ 
নেই িার োর চীফর  েিরিন, ভদ্ররিা  নলাত্ররডা নেফ ত্রডরপাত্র র্ েযারঙ্ক  া   ররন 
েযার। 
  
শুরন নর্ররির ভুরু  ুুঁচর  ন ি। ত্রেত্রন এ রু্ ত্রচত্রিে  রে েরি উঠরিন, নিা ত্রর্ 
আমার। পত্ররত্রচে েরিই মরন হরি।  িফ নখিা়ে োর যরেষ্ট েুনাম। ত্রি িারে েু রন 
নেশ  র়ে োর এ  েরে  িফ নখরিত্রি। চমৎ ার মানুে। যত্রে নেই ভদ্ররিা  হন 
েরে এ রু্ েমেযা েৃত্রষ্ট হরে, নোমারের পযারাডাইে া র রোর্ট হযাুঁত্রমির্নএেিংোে োর 
 ারন নপৌঁিরি পাোভত্রেট ফীচার ত্রিখরে েরে যারেেরে েরে। নহত্রডিং 
নেরেহ়েরোরলাত্ররডা নেফত্রডরপাত্র র্ েযারঙ্কর এ  ন  েটা েযত্রির েী হেযা এেিং 
আত্মহেযার  ারে  ত্র়িে! ভােরে পার  োর্া? ওুঁর েরে  রোপ েরনর েযাপারর্া েুত্রম 
েরিং আমার ওপররই নির়ি োও, ন া। েুত্রম অনয  ার  হাে োও েরিং। 
  
ত্রমিঃ নমিত্রভন নডভন এ  ন মযযে়েক পুরুে, িম্বাচও়িা েত্রিষ্ঠ নচহারা। োোমী চুরি 
যূেরোর িা়ো স্পষ্ট। 
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েমুরদ্রর মেনীি নচারখর োরা, শািেৃত্রষ্টেরেমমটরভেী। মুখশ্রী নযমন েুন্দর নেমত্রন হাত্রে 
খুত্রশ। োর  নেখরি নোঝা যা়ে ভদ্ররিা   মটী,ে়োিু, ত্রেরেচ  ত্র ন্তু মরনর ত্রে  নের  
েরিোর পত্ররেরেট  ত্রর্ি মরনাভােই প্র র্। 
  
েহুত্রেন পরর ত্রমিঃ নর্রির  নেখরে নপর়ে ত্রেত্রন মরন মরন খুেই খুশী হরিন। োর  
েমােরর েত্রের়ে  ুশিাত্রে ত্রেত্রনমর়ের পরর েরি উঠরিন,  েত্রেন পরর নেখা! 
  
আপত্রন নো িারে যাও়ো এ প্র ার ভুরিই েরেরি, ত্রমিঃ নর্রি।  িফ নখিা নির়ি 
ত্রেরিন নাত্র ? 
  
-না, এর োরর নির়ি েিরি এ রু্ ভুি েিা হরে। মারঝ মরযয িারেও ঝাুঁত্র  েশটন ত্রেই। 
 ার র চারপ ন ানর্াই ত্রঠ  ত্রন়েম মাত্রফ  হ়ে না, এই আর ত্র ।হাত্রে হাত্রে মুরখ উির 
ত্রেরিন নর্রি। 
  
ত্র িুক্ষে ত্রনর রের মরযয  োিাপ োররে িা রিন েুই েনু্ধরে। েুত্রিমান নর্ররির 
েুঝরে অেুত্রেযা হিনা নয, যত্রেও নমি নডভন োর েরে আিত্রর  ভদ্রোর এেিং 
হৃেযোর েশেেটী হর়েই আিাপ ররিন, েেু ত্রেত্রন নয মটেযত এেিং এই েম়েরু্ ু োর 
অত্রফরের  েটেয আর  মটভাোরর  এ রু্ এ রু্  রর েূরর েত্ররর়ে ত্রেরি েরি োর 
মরনর মত্রন ন াঠা়ে নয োমত্র়ে  অনযমনকোর  হুর েৃত্রষ্ট হরি, ো োর নচারখর েৃত্রষ্টর  
ফাুঁত্র  ত্রেরে পারি না। োই ভূত্রম ার আ়িাি না ত্রনর়ে নর্রি মূি েিরেয এরে 
প়িরিন। েিরিন, ত্রমিঃ নডভন! আত্রম এ  ন মত্রহিার েম্পর ট ত্র িু েেয  ানার 
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অত্রভপ্রা়ে ত্রনর়ে এরেত্রি। আপত্রন আমার  নে েযাপারর যরেষ্ট োহাযয  ররে পাররন, 
েরিই আমার ত্রির ত্রেশ্বাে। ভদ্রমত্রহিার নাম মুত্ররর়েি মাশট নডভন। 
  
এই অেত্র টে আক্ৰমরের  নয নডভন মানত্রে  ত্রে  নের  এর োররই প্রস্তুে ত্রিরিন 
না। েরে েরে নচ়োররর ওপর শি  াঠ হর়ে ন রিন নডভন। নচা়োি আপনা নের ই 
 ত্রঠন আ ার যারে  রি। শাি েৃত্রষ্ট হর়ে উঠি েীক্ষ্ণ আর েরন্দহপ্রেে। েরে এই 
ভাোিররর রূরপর প্র াশ ত্রিি োমত্র়ে । অল্পক্ষরের মরযযই ত্রনর র  েিংযে  রর ত্রেত্রন 
স্বাভাত্রে   রে  োে ত্রেরিন : আমার েীর নাম, ত্র ন্তু  ী েযাপার? নে ন ানর ম 
োেরি পর়িরি নাত্র ? 
  
 োে শুরন নভেরর স্বত্রতর ত্রনিঃশ্বাে িা়িরিন নর্রি, যা  ননাররনার ত্রপোর েন্ধানও 
অেরশরে ত্রমিি, মরনাভাে ন াপন নররখ নর্রি এোর  োিারপর মরযয ত্র িুর্া 
ন ৌশরির আশ্র়ে ত্রনরিন।  াি চুির ারে চুির ারে েিরিন, হযাুঁ, এ র ম োেিই 
েরর্।  েরারি উত্রন মারা ন রিন..েুইোইড  রররিন। 
  
শুরন নডভন অন়ি হর়ে েরে রইরিন ত্রনর র নচ়োরর। ত্র িুক্ষে ত্রনষ্পি  ননরি োত্র র়ে 
রইরিন নর্ররির ত্রের  োরপর যীরর যীরর েিরিন, েির পরনররা-নোি হরে আমারের 
েু রনর মরযয ত্রেোহ-ত্রেরিে হর়ে ন রি। আমরা যখন ত্রেোহ  ত্রর েখন েু রনরই ে়েে 
ত্রিি খুেই  ম–মাি উত্রনশ ত্র   ুত্র়ি েুইিই। েির েুই মরো আমরা এ েরে েুখী 
 ৃহর ারে েেোে  ররত্রিিাম। আমারের এ ত্রর্ ফুর্ফুরর্ েুন্দর  নযা েিান হর়েত্রিি। 
োর  েরে ত্রনর়েই নে ঘর িার়ি। অত্রভমারন পাের হর়ে আত্রম োর ত্রেপরক্ষ ত্র র়ে োর 
পরে প্রত্রেেন্ধ োর েৃত্রষ্ট  ত্ররত্রন। এেত্রেন পরর, আপনার  ারি এই প্রেম োর নাম 
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শুনিাম, যখন নে মৃে, আত্মহেযা  রররি শুরন মরন েযো নপিাম। আপত্রন এ ত্রেের়ে 
ত্রনত্রশ্চে নয, মত্রহিা মুত্ররর়েি? অনয ন উ ন়ে? 
  
এ ত্রর্ নমর়েও আরি, োর নাম ননাররনা। 
  
–েরে নে মুত্ররর়েিই।  ারে নমর়ের নাম রে আত্রম  ররত্রিিাম। ননাররনার ন ান 
েিংোে  ারনন? 
  
ত্রমিঃ নডভরনর েরে নেখা  ররে আোর ত্র িু আর  এডত্রররের নফান এরেত্রিি ত্রমিঃ 
নর্ররির  ারি। োরে নে  াত্রনত্রিি:মুত্ররর়েরির ত্রহো াঙ ী এ  ন েনু্ধ ত্রহরেরেই 
নেমুত্ররর়েরির মৃেুয েিংোের্া োর নমর়ে ননাররনার  না  াত্রনর়ে পাররত্রন। ননাররনা েিংোে 
নপর়ে এখারন খুে শীঘ্রই আেরি। ত্র ন্তু নে এরে ন াো়ে,  ার  ারিই ো ো রে? 
োরওপর োর ভরে নপােরের প্রশ্নও আরি। এডত্ররে হ়েরো ত্র িুত্রেন োর েে োত্র়েত্ব 
পািন  ররে ত্র ন্তু োরপর? নেই  নযই ত্রর্ত্র  নর্রির  অনুররায  রররি। 
  
ত্রমিঃ নর্রি যত্রে খুে ো়িাোত্র়ি ননাররনার ত্রপোর নখাুঁ  ত্রনরে পাররন আর েুত্রঝর়ে-েুত্রঝর়ে 
নেই ভদ্ররিার র  ারি নমর়ের্ার এ র্া  ত্রে  রর ত্রেরে পাররন, োহরি মুত্ররর়েরির 
পাত্ররোত্রর  েনু্ধ ত্রহরেরে খুে খুশী আর েুরখর অি ো রে না োর। োর নয প্রর়ো রন 
যত্রে ত্র িু অেটেয়ে  ররেও হ়ে োরেও এডত্ররে প্রস্তুে। 
  
ত্রমিঃ নর্রি  াত্রনর়েত্রিরিন: ননাররনার ত্রপোর েন্ধান ত্রেত্রন অত্রেিরম্বই  ররি, নে নয 
ত্রর্ত্র র ত্রচিার ন ান  ারে ননই। ননাররনার ত্রপো নভরে, এই মুহূরেট যার খেরা-খের 
ত্রনরে ত্রেত্রন প্রস্তুে হরিন, যত্রে ো েত্রেয হ়ে েরে ত্রেত্রন এডত্ররের  এই উপরেশ 
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নের ন–এডত্ররে নযন মুত্ররর়েি আর ত্রন উইত্রি়োমএর ন িা  াত্রহনী ত্রনর়ে অযো  ি 
নঘািানা  রর নোরি। এর ফিস্বরূপ শুযু নেই ভদ্ররিা ন়ে, ননাররনার  ীেনও অশাত্রির 
আগুরন েগ্ধ হরে ো রে। এডত্ররে যত্রে েত্রেয েত্রেযই ত্রনর র  ওরের পত্ররোররর 
এ  ন েরি মরন  রর োর , ননাররনার  যত্রে নে েত্রেযই নমহ  রর, ভারিাোরে েরে 
নযন মুরখ  ুিুপ এুঁরর্ োর  আপােেিঃ। 
  
এডত্ররে এই প্রতারে রা ী হর়েত্রিি। 
  
নডভনযখন উেগ্রীে হর়ে ত্রনর  ো রেই ননাররনার েিংোে  ানরে েযা ুি হরিন েখন 
আররা এ োর স্বত্রতর ত্রনিঃশ্বাে নফিরিন ত্রমিঃ নর্রি। োনরন্দ েরি উঠরিন, ননাররনার 
খের ভািিাই, আ ই োর েীর াম্ব-এ মার়ের অযাপার্টরমরে নপৌঁিোর  ো, এই খের 
আমরা োর মাযযরমই নপর়েত্রি। 
  
নেচাত্রর! এরো অল্প ে়েরে মার  হাত্ররর়ে না  াত্রন  ে  ষ্টই না পারে? 
  
নর্রি ত্র িুক্ষে চুপ নের  েরি উঠরিন, যত্রে ত্র িু মরন  ররন েরে পুত্রিশ অত্রফোর 
ত্রহরেরে আমার ত্র িু প্রশ্ন  রার ত্রিি আপনার  ারি। আপত্রন ত্রেিোন, এ শহররর 
মাননী়ে েযত্রি। োই অযীনি  াউর  না পাত্রঠর়ে েেরির  ার  আত্রম ত্রনর  উপত্রিে 
হর়েত্রি–এ  ন েনু্ধ ত্রহরেরে। 
  
–নেশ, রুন,  ীপ্রশ্ন ররেন। আমার যরোর্া  ানা আরি অ পরর্ আপনার  খুরি 
েিে। 
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 নর্রি এ রু্ নেরম ত্র োো  ররিন, আপনার েী আপনার  নির়ি চরি যাোর পর 
োর পরেেটী  ীেরনর  াত্রহনী েম্পর ট আপত্রন যত্রে ত্র িু আরিা পাে  ররে পাররন। 
  
শুযু েিংত্রক্ষপ্ত  োে,   টশ  রে েরি উঠরিন : না। 
  
ত্রমিঃ নর্রি েিংত্রক্ষপ্তভারেমুত্ররর়েি মারশটর  াত্রহনীেুরি যররিন নডভরনর োমরন। যীরর 
যীরর েরি চিরিন োর মমটাত্রি   াত্রহনীর অত্রিম ত্রেনত্রর্ পযটি। ত্রমিঃ নডভন তব্ধ মুরখ 
পােররর মরো উপত্রেষ্ট ত্রিরিন োর আেরন, ের ারী অের ারী ে ি প্রমাে েরমে 
মারশটর  ীেনী নর্রি োর  ারি েুরি যররি নডভন েিরিন, আপত্রন েিত্রিরিন না নয, 
ননাররনা আ  ে ারি ত্রফররি পযারাডাইে ত্রেত্রর্রে? 
  
–হযাুঁ, এডত্ররে োই নো েিত্রিি আমার , োর যারো, আপনার  ারন এ েিংোে নপৌঁিরি 
োর  নেখার  নয আপনার মন েযা ুি হর়ে উঠরে। 
  
ত্রমিঃ নডভন েরি উঠরিন, এডত্রররের যারোই ত্রঠ । োর মা আমার  ারি নোেী হরে 
পারর ত্র ন্তু নে নো ন়ে। আিা ত্রমিঃ নর্রি! ননাররনার েম্পর ট আপনার আররা ত্র িু 
 ানা আরি ত্র ? 
  
–যা  ানোম অেটাৎ এডত্রররের মুখ নের  যা শুরনত্রি, োর েের্াই আপনার  ারি েযি 
 ররত্রি। ো়িত্রে ত্রহরেরে োর এ র্া িত্রে েরিং আত্রম আপনার  ত্রেরে পাত্রর। এই েরি 
ত্রমিঃ নর্রি োর ন ারর্র পর র্ নের  ইরা মারশটর এ ত্রর্ িত্রে–এডত্ররে েুর ৌশরি নযর্া 
মুত্ররর়েরির নেত্রেিংরর্ত্রেরির ফরর্াস্টযারন্ড আর্র  নররখত্রিি আেি ননাররনার িত্রের 
পত্ররেরেট, নের্াই োর  রর নডভরনর েমু্মরখ োত্র়ির়ে ত্রেরিন, এই ত্রনন। 
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ত্রমিঃ নডভন োগ্ররহ িত্রের্া ত্রনর়ে অরন ক্ষে ত্রেত্রস্মেপুির  নেখরে নেখরে এ  েমর়ে 
েিরিন, অত্রে ি ওর রূরপ ত্রঠ  ওর মা। আমার েিান ননাররনা। আশ্চযট! েীঘট পরনররা 
েির পরর ওর িত্রে নেখত্রি। েত্রেয ভােরেই অো  িা রি নয, আমার েরেররা েিররর 
েুন্দরী এ ত্রর্ নমর়ে আরি। ওর মার়ের লারর্ই উঠরে নোযহ়ে? এডত্রররের ত্রঠ ানার্া  ী 
নযন ত্রমিঃ নর্রি? 
  
নর্রি এডত্রররের নফান নাম্বার ও ত্রঠ ানা েুই ত্রিরখ ত্রেরিন নডভনর । আর েিরিন, 
এডত্ররের  নর্ত্রিরফান  রর েরি নেরেন আপত্রন ন ান উরেশয ত্রনর়ে নেখারন নযরে চান। 
োরপর না হ়ে যারেন। 
  
নডভন শুযু হােরিন। েিরিন, আমার উরেশয? নেরো  রির মরো পত্ররষ্কার। আত্রম 
আমার নমর়ের  োর ত্রনর র োত্র়িরে ত্রফত্ররর়ে আনরে চাই। 
  
. 
  
এ়োররপারর্টর োইরর োের্াত্রমটনারের  ারি এ র্া নেরঞ্চর ওপর েুহাে ন ারির  ারি 
 র়িা  রর চুপচাপ েরেত্রিি ইরা।ত্রফি অযািত্র ররর হাুঁত্র র়ে আো  াত্র়ি োর নের  
এ রু্ েফারে এরে নেরম ন ি। েীক্ষ্ণ েৃত্রষ্টরে োত্র র়ে ো ার পর েুঝরে পারি : এই 
নমর়েত্রর্ আেরি ইরা মাশট, যার ফরর্া এডত্ররে োর  নেত্রখর়েত্রিি। এডত্রররের 
অযাপার্টরমরে এর ই হাত্র র  রারে হরে। 
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 াত্র়ি নের  ননরম োুঁ়িাি ত্রফি। োরপর ইরার োমনা-োমত্রন এরে  ম্ভীর েুরর ত্র োো 
 রি: েুত্রমই ত্র  ইরা মাশট? ব্রু ত্রিন নের  রারের লাইর্ যরর এরেি? 
  
ইরাও েীক্ষ্ণ েৃত্রষ্টরে ত্রফরির পা নের  মাো পযটি  ত্ররপ  রর ত্রনর়ে েিি, হযাুঁ। 
আশা ত্রর, েুত্রম ত্রফি অযািত্র র? 
  
-হযাুঁ। 
  
–ো এে নেরী হরিা ন ন? মাি নর্রন মি হর়ে ফুত্রেট  ররে  ররে ঘুরম অচচেনয 
ত্রিরি নাত্র ? 
  
ত্রফিরো হেভম্ব। োপরর!  ী োিংঘাত্রে  নমর়ে, নেরহর ে়েরে েরেররা হরি হরে ত্র , 
 ো শুনরি মরন হ়ে মরনর ে়েরে েুত্রঝ আররা েশ এত্র র়ে ন রি।  র়ে  নের ন্ড 
অত্রেোত্রহে হি োর মুহূরেটর হেভম্ব ভাে  ার্ারে। োরপর   টশ  রে েরি উঠি; 
আমার  া  রমটর হ ত্রফ়েৎ না নচর়ে চর্পর্  রর  াত্র়িরে উরঠ েে। এখন নের  
ত্রনর র ও ন েুরঝ  ো েিরে নশখ। নইরি ত্রেপরে প়িরে ন ানত্রেন। 
  
ইরা েযরের হাত্রে নহরে েিি : উপরেরশর  নয অেিংখয যনযোে।েুইর র েযা েীরর্ উরঠ 
েেি। 
  
পাহা়ি-প্রমাে এ  নোঝা, ত্রনর র মরন উৎ োর েরে অযাপার্টরমরে ির্পর্  রত্রিি 
এডত্ররে। োর়ি এ াররার্া নের  ন ি অেচ ত্রফি ো ইরা  াররা ন ান নেখা ননই।  ী 
েযাপার ন   ারন? ভাো নশেও হ়েত্রন োর আর ই ের ার ঘত্রে নের  উঠি। এডত্ররে 
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িুরর্ ত্র র়ে ের া খুরি ত্রেি। নোর ন া়িা়ে ইরা আর ত্রফি পুঁত্র়ির়ে। েু রন এ েরে 
ঘররর মরযয পা রাখি। ত্রফরির হারের েযা র্া নেত্রখর়ে এডত্ররে ত্র োো  রি : ওরে 
 ী ননাররনার নপাশা  েুত্রঝ? 
  
-হযাুঁ।  োে ত্রেি ত্রফি। 
  
এডত্ররে েখন ইরার  েিি, েযা র্া ত্রনর়ে ত্র র়ে ও ঘরর ত্রনর়ে নোমার নপাশা  
ো়িাোত্র়ি  রর েেরি নফি। ত্রমিঃ নডভন আেরিন। হারে ন শী েম়েও ননই। আর 
নশান, েুরঝ শুরন ওর েরে নমরপ নমরপ  ো েিি।  ারে মাো়ে নরখ নোমার মার েে 
েুিঃখ  রষ্টর মূরি ত্র ন্তু ঐ নডভনই। আর মা ত্রিি নোমার প্রারের নচর়েই ত্রপ্র়ে। যা যা 
ত্রশত্রখর়েত্রি নেইমরো ত্রনখুুঁেভারে অত্রভন়ে  ররা। িী়োর? 
  
–ত্রঠ  আরি, ত্রঠ  আরি। অে  রর না েিরিও চিরে। আত্রম ত্রনররর্ নই, েুত্রির ন ার 
আমারও আরি। অত্রভনর়ের  রনয যখন র্া ার্া হাে নপরে ত্রনত্রি েখন েক্ষোর েরেই 
অত্রভন়ে  রর যাে। এর  নয অযো ত্রচিা ভােনা  ররা না। 
  
 ো নশে হরি ত্রনেম্ব েুত্রির়ে েযা  হারে  রর চরি ন ি এডত্রররের ত্রনরেটত্রশে  ামরার 
ত্রের । 
  
. 
  
০৪. 
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োহামা়ে ত্রেন েপ্তাহ যরর িুত্রর্ উপরভা   রার পর োই ত্র িুক্ষে হরে োত্র়ি ত্রফরররি  ়ে 
অযানেত্রি। োোও ত্র র়েত্রিরিন োর এই ভ্রমরের পরে। ত্র ন্তু েত্রেয  ো েিরে  ী, 
 র়ের মেন এ  ন নরামাত্রে  প্র ৃত্রের নমর়ের পরক্ষ োহমার মেন এ ত্রর্ েুন্দর 
নরামাত্রে  িীরপ ন ান পুরুরের েরে না এরে আশী েিররর েৃি োোর েরে নে়িারে 
যাও়োর ভ্রমরের আনন্দর্া েমূ্পেটভারেই মাত্রর্ হর়ে ন ত্রিি। ত্র ন্তু উপা়ে যখন অভাে 
েখন এই  রঠার মের ই মরন-প্রারে গ্রহে  ররে হর়েত্রিি। 
  
েহু নচষ্টা  ররও োোর পত্ররেরেট নমি নডভনর  ত্র িুরেই রা ী  রারনা েম্ভে হি না। 
  
 ়ে অযানেত্রির ে়েে ত্রিশ েত্রিশ িম্বা েরে স্বারিযর েরে োর  নেশ মাত্রনর়ে ন রি। 
এই ে়েরেও নমাহম়েী েুেৃঢ় নযৌেরনর অত্রয াত্ররনী নে। চত্ররি মাযুযট আর চাত্ররত্রি  
েৃপ্তো়ে োযারে ঘররর নমর়ের চাইরে অরন  ওপররই ত্রিি এই  ়ে। েির পাুঁরচ  
আর র  ো, এ  োন্ধেীর নেও়ো পাত্রর্টরে নমি নডভরনর েরে নেই প্রেম আিাপ 
 র়ের। প্রেম ত্রেন নের ই নে নমরির নপ্ররম পর়ি যা়ে। নমি নয ত্রেোত্রহে েেু 
পেীত্রেহীন এেিং এই ত্রনিঃেেো েূর  ররে নে নয  াউর  আোর  ীেন েত্রেনীরূরপ 
নেরি ত্রনরে োর ত্রেরশে ন ান উৎোহ ননই–ো অ ানা ত্রিিনা  র়ের  ারিও। েেু 
েমোর পািী নে ন়ে।  র়ের আশা ত্রিি, োর নপ্রম যত্রে খাুঁত্রর্ হ়ে, ত্রনখাে হ়ে েরে 
এ ত্রেন না এ ত্রেন নমি োর োহুরে এ ািভারেই  র়ের হর়ে ত্রনর র  েমপটে 
 ররেই  ররে।  ়ে চঞ্চি ো অত্রির প্র ৃত্রের নমর়ে ন়ে–নে প্রেীক্ষা  ররে  ারন। 
 ে পাুঁচ-পাুঁচর্া েির যরর নে োর প্রেীক্ষার ত্রেন গুেরি। নমরির োন্ধেী আর েত্রেনী 
ত্রহরেরেই  ়ে পত্ররেৃপ্ত।  র়ের োো এ  ন অেের প্রাপ্ত ত্রেচারপত্রে। নিা চত্ররি 
েম্পর ট োর োন ও অত্রভেোর ভান্ডার ও যরেষ্ট। নমির  ত্রেত্রন েুন ররই নেরখরিন। 
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নেডরুরম েরে েরে এ মরন নমরির  ো ভােরে ভােরে েন্ম়ে হর়ে রু্ত্র র্াত্র  
ত্র ত্রনেগুরিা ন াি াি  রত্রিি এই েম়ে নফানর্া নের  উঠি। 
  
–হযারিা 
  
– ়ে, আত্রম নমি েিত্রি। ভাি আি নো? োরপর িুত্রর্  ার্ারি ন মন? 
  
–মন্দ ন়ে, ভারিাই। 
  
–   োরহে ভারিা আরিন? 
  
—আরিন। 
  
– ়ে! আ  েন্ধযা ির্া না াে আমার েরে এ োর নেখা  ররে পার? ত্র িু  রুরী  ো 
ত্রিি। 
  
নমরির  েেররর এমন উরি  ত্রিি যা  র়ের  ানর  ফাুঁত্র  ত্রেরে পারি না। নে মরন 
মরন নরামাত্রঞ্চে হর়ে ত্র োো  রর উঠি, ত্রনশ্চ়েই হরে। ন াো়ে নোমার েরে নেখা 
হরে পারর েুত্রম না হ়ে ত্রঠ   ররা? 
  
–আমার েপ্তররই চরি এরো। 
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–েযারঙ্ক! এ রু্ অো  হরিা  ়ে। েীঘটত্রেরনর অেশটরনর পরর ত্রেররহর পািা াের যুে -
যুেেীর োক্ষাৎ াররর আেশট ত্রমিনিি ত্রহরেরে নমি ত্র না পত্রররশরে োর েপ্তরর ই 
নেরি ত্রনি। োই নে অনুরা  ভরা েুরর েিি, এমন চমৎ ার েন্ধযা  ার্ারনার  রনয 
েুত্রম আর ন ান  া়ে া নপরি না, নমি? ন ন েমুরদ্রর যারর নোমার নয োিংরিাখানা 
আরি, নেখারন ন রি, মন্দ হ়ে না। 
  
–না  ়ে, না েুত্রম আমার েপ্তররই এরো। নেখা হোর পর আ ার া়িা এর    রর েে 
খুরি েিে নোমা়ে। ত্রঠ  ির্ার েম়ে নোমার েশটন পাত্রি নো? 
  
–ও, হযাুঁ?  র়ের  েস্বর োমানয হোশা়ে ভারাক্ৰাি হর়ে উঠি। 
  
েরন্ধয ির্া না াে েযারঙ্ক নমি নডভরনর রুরম নর্ত্রেরি মুরখামুত্রখ েরে আরি  ়ে আর 
নমি। নডভন  ম্ভীর মুরখ ত্র িু েিরিন। আর  ়ে এ মরন ো হ ম  ররি। োর নচারখ 
মুরখ নানান ভারের নখিা। মুত্ররর়েি,  ত্রন উইত্রি়োমে, এডত্ররে আর ননাররনা, েোইর  
 ত্র়ির়ে েমত  াত্রহনীর্াই ন াোও ন ান অপূেট না নররখ পুররার্াই শুত্রনর়ে ন রিন 
 ়ের । াত্রহনীর অিহরেই অেহার়ের ভত্রেরে ত্রেত্রন েরি উঠরিন,  ়ে! নোমার আর 
আমার মরযয েনু্ধত্ব েহু পুররনা। 
  
প্র ৃে েনু্ধর মরোই আমরা েু রন েু রনর  ারি েহ , েরি আর ন ান ত্রেের়েই 
িিনার আশ্র়ে ত্রনরে হ়েত্রন। অ পরর্ই উভর়ে উভর়ের  ারি েেযো স্বী ার  ত্রর। 
ননাররনার  ো আত্রম  ানোম না।মুত্ররর়েি ওর  ত্রনর়ে ঘর িা়িার পর অত্রভমারন ওরের 
েম্বরন্ধ ন ান েিংোে ত্রনইত্রন আত্রম, েরে ননাররনা আমার েিান। োর নয আমার অিরর 
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েরাব্বই এ র্া নস্নহর ামি িান েুেত্রিে রর়েরি। োই মনর্া মারঝ মারঝ অোযয হর়ে 
হু হু  রর উঠে োর নয। যরো েম়ে নপররারে িা ি েেই অস্পষ্টরূরপরূপ ত্রনরে 
ো িোর িত্রে। এেত্রেন োরে আচম া ত্রেসৃ্মত্রেরে নির়ে ো া  ু়োশা েত্ররর়ে নেখা 
ত্রেিেূরযটর আরিা।েপ্তাহ েুইআর র  ো েুত্রম েখনোহামা়ে উরেরশয পাত্র়ি ত্রের়েরি িুত্রর্ 
 ার্ারনার  নয, হঠাৎ  রর ত্রফরর নপিাম আমার েিানর । যখন োর  হারাই েখন নে 
খুে নিার্ মাি েুেিররর ত্রশশু, আর আ  নে েপ্তেশী েরুেী। 
  
হাে-ভাে, চািচিন.. োোেটা ে েফাৎ, ে পত্ররেেটন।ও যত্রে অত্রে ি ওর মার়ের 
মেন নেখরে না হরো েরেও নয আমারই নমর়ে ো ত্রেশ্বাে  ররে আমার খুে  ষ্ট 
হরো। ওর  নোেী োত্রনর়ে িাভর্াই ো ন াো়ে? পত্রররেশ আর পত্ররত্রিত্রে ওর  আ  
এইভারে  র়ি উঠরে োযয  রররি। আত্রম ওর   ারি নপর়ে নিাভ োমিারে পারিাম 
না। নিাভীমন ওর  েুর  নর্রন ত্রনি। ওর মুরখ এ রু্ হাত্রে নফাুঁর্ারে, েুরখ-োিরন্দয 
রাখরে এ  ন আেশট ত্রপো রূরপ যা যা  রা প্রর়ো ন–েেই  রর ন িাম এর   
 রর। ত্র ন্তু োর োর নচষ্টা  ররও হার মানরে হি আমার ত্রেরুরি ওর অশাি 
মরনাভাের  শাি  ররে। ও োো েরি আমা়ে ডার  েরর্, শুরন মরন হ়ে নযন  রুো 
 রর…মুখ েুর   েটেয পািন  রর। 
  
 ়ে ননাররনার  ো শুরন মরন মরন আচম া এ  যাক্কা নখি। নমির  এ ািরূরপ 
পাোর আশা েমূ্পেটরূরপ েুরাশার পত্ররেত্রে না নপরিও, আর র চাইরে এ েেয নযন 
আররা  ত্রঠন হর়ে োুঁ়িাি।  ়ে অে েহর  েমোর পািী ন়ে। েুত্রিমেী নে, মরন 
আশাও রারখ। 
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নে  ারন, মানুরের মরনর চাত্রহো ন েিমাি োর মা-নোন-নমর়ের পরক্ষ নমর্ারনা েম্ভে 
ন়ে। ো়িত্রে অিংশরু্ ু পূররের  নয চাই ত্রভন্ন প্র ৃত্রের এ  নারী। েত্রেনী নহা  আর 
পেীই নহা । োই এখনই হোশা়ে মনর  ভত্ররর়ে নভািার যুত্রিেেে ন ান  ারে ননই। 
নে েিি, ডী়োর নমি। এরো ত্রেরনর েীঘট মানত্রে  েযেযান চর্  রর আর েহর  
 ত্রমর়ে আনার আশা  ররে পার না েুত্রম। এর  নয নোমা়ে হযযট যররে হরে। 
েহনশীিরূরপ ত্রনর র  উপত্রিে  ররে হরে। েহানুভূত্রেেম্পন্ন হরে হরে। েুত্রম ওর 
মরনর পুঞ্জীভূে ত্রনিঃেেো েূর  রার  নয এ যােৎ  ী  ী প্ররচষ্টা  ররি ো  ানরে 
পাত্রর ত্র ? 
  
যা যা  রা আমার পরক্ষ েম্ভেপর হর়েরি, েেত্র িুই নচষ্টা  ররত্রি। েেু ওর নযন ন ান 
ত্র িুরেই রুত্রচ ো আগ্রহ ননই। নেশীরভা  েমর়েই ত্রনর র ঘরর শুর়ে েরে পপত্রমউত্র   
নশারন।  েোর েরিত্রি : নখিাযূিা  ররে চাও? িারে নযরে ইিা  রর? প়িাশুরনা়ে 
আগ্রহ আরি? নাচ- ান ত্রশখরে চাও? েে প্ররশ্নর  োরে নেই োুঁযা-যরা  ে, না। ন েি 
ওর এ র্া ত্রেের়ের প্রত্রে অেীম উৎোহ োর োর িক্ষয  ররত্রি। নের্া হরিা নেুঁরর্ 
এডত্রররের েরে প্রা়ে প্রত্রেত্রেন নেখা  ররে যা়ে। এই েযাপারর্া আমার খুেই 
অপিরন্দর। এ  ন েম্ভ্রাি মানুরের নমর়ে হর়েও রু্ হুর্  রর োমানয এ  ন 
ওর়ের্াররর েরে নমিারমশা  ররে–আত্রম এর্া এ েম েরোত  ররে পাত্ররনা োই 
ভােত্রি, ওরের মরযয নেখারশানা েন্ধ  রর নেে। 
  
 ়ে শাি  রে েিি, এর্া  রা উত্রচে হরেনা, নমি। নভরে নেখ,োত্রি া ে়েে নের  
নোমার নমর়ে োর  পত্ররোররর এ  ন েনু্ধর নচারখই নেরখ আেরি। নোমার 
অনুপত্রিত্রেরে  াোরীহর়ে আপরে-ত্রেপরে নে োরের পারশ নের রি। োই আ  হঠাৎ 
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 রর োর অত্রতত্বর  নোমার নমর়ের মন নের  নহুঁরর্ নফিরে পার না েুত্রম। োিা়িা, 
েুত্রম োত্র়িরেই ো ো   েক্ষে? ে াি োর়ি আর্র্ার মরযযই নেত্ররর়ে প়ি, আর নফর 
ত্রেরনর আরিা নশরে। এ না ার়ি  ান শুরন নেচারীআর  ের্া েম়েই ো  ার্ারে পারর 
েরিা নো? আর অনযগুরিার প্রেে েুিি? নমর়ে েে ত্র ত্রনে পিন্দ  রর না। আমার 
এ র্া পরামশট শুনরে নমি? 
  
েি। 
  
–নোমারের েযারঙ্ক ননাররনার  এ র্া  া  পাইর়ে োও। ে াি েরন্ধয পাুঁচ ন েমে়েেী 
নমর়ে পুরুে আর নানা যররের িার়েে আর  ার র মরযযও ডুরে ো রে। মরনরও 
পত্ররেেটন হরে। 
  
নমি েরে েরে এই  োর ন ান  োে ত্রেরিন না।  োর্া োর মরন যরি। 
  
ইরা নয এে ো়িাোত্র়ি েযারঙ্ক  া   ুত্রর্র়ে ত্রনরে পাররে এ ত্রেশ্বাে ত্র িুরেই এডত্রররের 
মন নমরন ত্রনরে পারত্রিি না। োই  ম্ভীর মুখ  রর েিি, নেেী! ঠাট্টা-োমাোরও এ র্া 
েীমা ো া ের ার। 
  
–েত্রেয েিত্রি, ত্রর্ত্র , আ ামী  াি নের ই আত্রম  ার   র়েন  রে। 
  
এডত্ররে ত্র িুক্ষে ফযা ফযা  রর োত্র র়ে রইি ইরার মুরখর ত্রের । পূরেটর ত্রেহ্বিো 
 াত্রর্র়ে ত্রমত্রষ্ট হাত্রেরে মুখ ভত্ররর়ে েরি উঠি, েত্রেযই ইরা, োতত্রে  এ খানা নখি 
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নেখারি েুত্রম! ো ত্রমিঃ নডভরনর মরো েযত্রিত্বেম্পন্ন মানুের  এরো অল্প েমর়ে  াৎ 
 ররি  ী ভারে? 
  
ইরার মুরখ  োে নরত্রডই ত্রিি, এরে শী  ীর আমার ত্রপোমহাশ়ে  াৎ হরেন না, যত্রে 
না এর নপিরন আর এ  রনর িা়ো েেটমান ো ে। 
  
এডত্ররে আশ্চযট হর়ে ত্র োো  রি : নে আোর ন ? 
  
আমার ত্রপেৃরেরের এ  ন োন্ধেী আরি।  ে পরনররা ত্রেন যরর আমার হােভাে নেরখ 
ত্রপোমহাশ়ে ে়িই ত্রচত্রিে হর়ে প়িরিন,  ী ভারে নে আমার স্বাভাত্রে  অেিা ত্রফত্ররর়ে 
আনরেন? ো নভরে নপরিন না। শরোপন্ন হর়ে প়িরিন োর নেই োন্ধেী নপ্রত্রম ার 
ওপর। নেই ত্রপোর  েিি :রোমার নমর়ের  যত্রে ত্রফত্ররর়ে আনরে চাও, েরে োর  
ন ান  ার র েরে যুি  রর োও। নেখরে মরনর ত্রে  নের  েখন েুত্রম অরন  েুি। 
ত্রপেৃরেে োর  ো নফিরে পাররিন না এেিং ত্রনর ও অনুযােন  ররিন আমার ত্রনিঃেে 
এ াত্র ত্ব েেীন অেিার। 
  
োরপর আর ত্র । অ েযা  োর্া উত্থাপন  ররিন আমার ত্রন রর্ আত্রম নানা-না  ররও 
োর  ো়ে েম্মত্রে ত্রের়ে ত্রেিাম। 
  
-ন ান্ ত্রডপার্টরমরে নোমা়ে নিা ারিন নোমার োো, নে েম্বরন্ধ েরিরিন ত্র িু? 
  
না, ো ত্র িু েরিনত্রন, েরে এরু্ ু  াত্রনর়েরিন : নযর্া আমার ভারিা িার  আমার 
উপযুি েরি মরন হরে, নের্াই নেরি ননোর োত্র়েত্ব েমূ্পেট আমার ওপররই ত্রনভটরশীি। 
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–েরে আর ত্র , নোৎোরহ েরি উঠি এডত্ররে। েুত্রম নোমার োোর   াত্রনর়ে নেরে নয, 
অযাত্রডিং নমত্রশন আর  ত্রম্পউর্ার েুত্রম ভারিাভারে োমিারে পার,  ার   ার ই 
নোমার  নযন অযা াউেে ত্রডপার্টরমরেই রাখা হ়ে। এরপর এডত্ররে  ে র্া 
আত্ম েভারেই েরি েেি : প্রেম চাি চািার আর  আমারের  ানরে হরে, েযারঙ্কর 
নডড নেফস্ গুরিা ন াো়ে? 
  
–নডড নেফে! োর মারন? ভুরু  ুুঁচর   ানার ইিা প্র াশ  রি ত্রফি। এেক্ষে নে 
নীররে উভর়ের  রোপেন শুনত্রিি ঘররর এ র ারে েরে, হারে যরা মরের গ্লাে। 
  
–নয নেফগুরিা েীঘটত্রেরনর  নয েযেহার  রা হ়ে না, োরের েরি নডড নেফস্। 
আরমত্রর া ো ইউররারপর নানান অঞ্চি নের  র্া ার  ুমীররর েি এই শহরর িুত্রর্ 
 ার্ারে এরে এগুরিা র্া া ত্রের়ে ভা়িা  রর। র্া া প়েো..রোনা-োনা..হীরর হররে 
ঠাো। মন চাইরি োর  রর খরচ  রর, আোর নেত্রর্িং-এ অনয ন ান ভারে ত্র িু র্া া 
উপা টন  রর নেগুরিাও  মা রারখ এই নেরফ। 
  
িুত্রর্ ফুররারি চরি যা়ে। নে ঐভারেই ত্রঠ  পর়ি োর । আোর এ  নে়ি েির োরে 
যখন িুত্রর্ নমরি, আরে ওখারন। েন্ধ হর়ে পর়ি ো া নেফগুরিা আোর  ার  িা া়ে। 
  
োরপর ইরার  উরেশয  রর েিি, অযা াউেস্ ত্রডপার্টরমরে এ োর িু রে পাররি 
এই নডড নেফগুরিার নাম্বার, মাত্রির র পত্ররচ়ে, েত্রেন হরে নেগুরিারে হারের ন ান 
স্পশট পর়িত্রন। ইেযাত্রে ইেযাত্রে  ানার েুরযা , েুত্রেযা েুই আরি। 
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ফুুঁরে উঠি ত্রফি : েুত্রম এ র্া মাো নমার্া উ েু ! নডড নেগুরিার নম্বর ো হািচাি 
 ানরে পাররিই ো ন ান িারভ িাভোন হি এ োর শুত্রন? নোমার ক্ষমো়ে  ুরিারে 
নেগুরিার যারর  ারি নপৌঁিোর?  ান না, এই েযাঙ্কর্া আরমত্রর ার েুরভটেয েযাঙ্কগুরিার 
অনযেম? 
  
এডত্ররে োর ত্রের  োত্রিরিযর েৃত্রষ্টরে োত্র র়ে েরোত্রয  োত্রিরিযর েুরর েুর ত্রমত্রির়ে 
েিি, ন  যারি ওগুরিার যারর নঘুঁেরে? আর  আমার প্ল্যানর্া হেরী নহা , োরপর 
নেরখা আত্রম  ী  ররে পাত্রর। এর্া আমার ন ়োরফুি প্ল্যান  রা ত্রনখুুঁে অপাররশন। 
এরে নেশ ত্র িু যাপও আরি। প্রত্রে যাপ ত্রেচার-ত্রেরেচনা  রর, ত্রচিা  রর, োেযারন 
েে টোর েরে পা নফরি নফরি এর ারে হরে। আমার প্ল্যারনর প়েিা নম্বররর যাপ ত্রিি 
:েযারঙ্কর মরযয আমার ত্রনর র েরফ নের   াউর  নিা ারনা এেিং নেশ ভারিা 
পত্র শরনই নিা ারনা। প্রেমািংশ ভািভারেই পার হর়ে এরেত্রি। ত্রিেী়োিংরশর  নয 
প্রােপে নচষ্টা চাত্রির়ে নযরে হরে ইরার । 
  
ত্রিেী়ে যাপ হরিা : নডড নেফগুরিার েন্ধান  রা। 
  
েৃেী়ে যাপ হরিা : নডড নেফগুরিার চাত্রে..অরেটর পত্ররমাে…নযখারন অক্ষে রর়েরি। 
নেগুরিা, নেখারন ত্রঠ   ী যররের পাহারার েরন্দােত আরি, ো  ানা। এভারেই যারপর 
পর যাপ রর়েরি আমার ি   রা প্ল্যারন। এগুরিা েুত্রি, োহরের পত্ররচ়ে ত্রের়ে পার হরে 
পাররিই এর োরর ন িা ফরে। 
  
এেেে  াে  ররে নো এ র্া েিরই ন রর্ যারে ওর। 
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–ো নো নযরেই পারর, এডত্ররে মাো ননর়ি েরি উঠি। েম়ে যাই িাগু , ফির্া ত্র ন্তু 
অমৃেই হরে। 
  
ইরা এোর উরঠ োুঁ়িা়ে চরি যাোর  নয। েিি, আমার আর ঘন ঘন নোমার এখারন 
আো চিরে না, ত্রর্ত্র । এখন নের  আমার এ র্াই পত্ররচ়ে ও়োত্র টিং  ািট নেোর মরো 
েিংোে যত্রে ত্র িু োর  োহরি নোমার েরে আত্রম ত্রনর ই োক্ষাৎ  রে। আিা, আ  
োহরি উত্রঠ। নো িিং ত্রর্ত্র । 
  
চরি ন ি ইরাত্রফরির ত্রের  এ োর ত্রফরর ো ািও না ো োর  ন ান েম্ভােেও 
 ানাি না। ত্রফি এই নমর়ের্ার োত্রম্ভ  আচররে মরন মরন নে া়ে চরর্ ন ি। 
  
আরও ত্রেন পরনররা পররর  ো 
  
েীঘট েু েপ্তাহ যরর ইরার ত্রে  নের  ন ান ো়িাশে না নপর়ে নভেরর নভেরর উত্রিি 
হর়ে পর়িত্রিি এডত্ররে। 
  
এখন োর  ী  রেী়ে এই ত্রচিা়ে যখন নে ত্রেরভার, োর এই ত্রেরভারো েূর  ররে 
স্ব়েিং ইরা এরে হাত্র র। 
  
এরো এরো। নভেরর এরো।  ী েুভটােনা়ে েুত্রম নয নফরিি। নেই নয ন রি এই  ত্রেন 
নোমার ত্রর্ত্র ত্রর্ পযটি নেখা ন ি না। েযাপার  ী? 
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–ত্র িুই না,  ার র মরযযই ডুরে ত্রিিাম, এ র্া নোফা়ে েেরে েেরে ইরা  ানারিা। 
োরপর হারের মুরঠা খুরি ভাুঁ   রা এ  রু্ ররা  া   োর  রর এডত্রররের ত্রের  
োত্র়ির়ে যরর মুচত্র  হাত্রে নহরে েিি, আশা  ত্রর  া  শুরুর পরক্ষ এর্া ননহাৎ মন্দ 
হরে না নোমার  ারি। 
  
এডত্ররে  া  র্া ত্রনর়ে ভা  খুরি আ ার া়িা নেরখ েুরচাখ নোিাি। োরপর ত্র োো 
 রি : নডড নেফগুরিার নম্বর? 
  
–হযাুঁ। মাি  র়ে র্ার। িাখপত্রে, ন াত্রর্পত্রের ভা়িা  রা নেফগুরিা। েরে এর মরযয। 
 ের্া  ী আরি, োর ন ান যোেট নর ডট ননই ত্রডপার্টরমরের খাো়ে। শুযু ন   ে 
র্া া েুরিরি োর ত্রহরেে রর়েরি। ের েহর নেরখ মরন হরিা নেফগুরিা়ে অরিি অেট 
আরি। আরও এ র্া েিংোে নপর়েত্রি, পাুঁচ ন নর্ক্সাে অর়েিমযান এই েপ্তারহর নশরে 
নেরশ ত্রফরর যারে।  যাত্রেরনা়ে ত্র র়ে  ু়ো নখরি প্রচুর োত্র  ত্র রেরি োরা। র্া াগুরিা 
োরের নেরফ  মা রাখা যারে েরিই মরন হ়ে। োরের নেরফর নম্বরও ত্রিরখ ত্রের়েত্রি ঐ 
ডানত্রের র  িারম। 
  
–চমৎ ার! এডত্ররে হাত্রে হাত্রে মুরখ  োে ত্রেি। এোর আমারের  ানরে হরে 
ওখান ার ত্রেত্র উত্ররত্রর্ ত্রেরস্টম ন মন। 
  
–োও শুরনত্রি। হাে েযা  নের  রর ত্রে ারররর্র পযার র্ নের  এ র্া ত্রে াররর্ যত্ররর়ে 
এ  াি নযা়োর ুেিীিা়িরে িা়িরে ইরা োর েিেয নপশ  রি:আমার ত্রপেৃরেে 
নভরেরিন, েযারঙ্ক আত্রম আমার ভত্রেেযে  ়িার  নয খুেই উেগ্রীে। োর  এ োর মুখ 
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ফুরর্ ত্র োো  ররেই ত্রেত্রন ওখারন ত্রেত্র উত্ররত্রর্র েরন্দােত ন মন অ পরর্ উ রর 
ত্রেরিন আমার  ারি। 
  
– ী র রমর ত্রেরস্টম? োগ্ররহ  ানরে চাইি এডত্ররে। 
  
– ়িা পাহারা, ভ়োন   ়িা েিরিও অেুযত্রি হরে না,েিি ইরা। ি-ি ন েশে  াডট 
োরারাে যরর ঠা়ে োুঁত্র়ির়ে োরের  েটেয পািন  রর। পাহারাোররের প্ররেযর ই 
ত্রেশ্বােী। োরের ত্রনর়ে চিা আর  ীেি নোমা ত্রনর়ে না়িাচা়িা  রা প্রা়ে েমেুিয 
েযাপার। এখারনও ত্রনষৃ্কত্রে ননই, োরের েরে ন ার্া  র়ে   ু ুরও আরি। েযারঙ্কর নীরচ 
ত্রেন ইত্রঞ্চ নমার্া স্টীরির চাের ত্রের়ে হেরী নে এ -এ র্া। ঘরর্া আ ার া়িাই চারফুর্ 
পুরু  িংত্রক্ৰরর্র নে়োি িারা পত্রররেত্রষ্ঠে। েযাঙ্ক েন্ধ হরি ঘরর্া  রি ভত্ররর়ে নেও়ো হ়ে 
আোর নভার ির্া ো রে না ো রেই নেই  ি োর  রর ননও়োরও েযেিা আরি। 
অনুযােন  ররে  ষ্ট হরি না নয  ী োিংঘাত্রে  েযাপার। 
  
আর ত্রেরনর নেিা়ে? 
  
– নাোররা েুরির্ প্রুফ  ামা পরা  াডট অরর্ারমত্রর্  রাইরফি হারে ত্রনর়ে পাহারা়ে 
অরু্র্।  ী নচহারা এ  এ  রনর! োক্ষাৎ হেেয নযন। োিা়িা অযািামট আরি  া়ে া়ে 
 া়ে া়ে। পুত্রিরশর েরে েিংরযা  নররখ চরিরি েেটক্ষে। পত্রররশরে ঘন ঘন নচত্র িং। 
  
ইরার  ো নশে না হও়ো পযটি েমেন্ধ  রর এ াগ্রত্রচরি এডত্ররে োর  ো শুরন ন ি। 
নে নীরে হরি এডত্ররে  ম্ভীর মুরখ েিি, আিা নেেী েিরো, ঐ ভরল্ট এ মাি  ারের 
যাও়োর েুরযা  আরি? 
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–অেশযই িার়েেরের। েরে হযাুঁ, আর এ  ন নযরে পারর–নে হরিা ঐ েযারঙ্কর 
ত্রররশপেত্রনস্ট। নেই িার়েেরের েে নে়ে োরের ভরল্টর না াি নপৌঁিন পযটি। 
  
–েুত্রম নেরখি, োর ? 
  
–নেরখত্রি হেত্র ! োর নামও  াত্রন, নডত্ররে ত্রি়েত্রে। ে়েে নেত্রিশ অেো নচৌত্রিশ হরে। 
 ে আর্ েির যরর েুনারমর েরে েযারঙ্ক  া   রর এেত্রেরনর েম্মান অরু্র্ নররখরি। 
মরন হ়ে ওর  আ়েরি আনা নমারর্ই নো া ন়ে। 
  
-ওর ত্রঠ ানা  ানা আরি নোমার? 
  
 ানা ননই েরর্, েরে ন রন ত্রনরে নেমন অেুত্রেযা হরে না। 
  
-ত্রঠ  আরি, ত্রঠ ানা যে ো়িাোত্র়ি হ়ে েিংগ্রহ  রর নাও। োরপর না হ়ে আমা়ে নফারন 
 াত্রনর়ে ত্রেও। 
  
-ওর । 
  
আিা ওর  া   রমটর েযাপারর নোমার ত্র িু  ানা আরি? 
  
হযাুঁ,  ানা আরি। যরর নাও েুত্রম ওর হেু িার়েে, েুত্রম এ র্া নেফ ভা়িা ত্রনরে ইিু । 
প্রেরম েযারঙ্ক ত্র র়ে এ র্া ফমট ভত্রেট  ররে হরে ত্রনর র নাম ত্রঠ ানা আর নফান নাম্বার 
ত্রের়ে। ত্রিখরে হরে  েত্রেরনর  নয েুত্রম নে ভা়িা ত্রনরে চাও আর  েোর ো েযেহার 
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 রার োেনা মরন নপােে  র। ফমট ভত্রেট হরি ভা়িা গুরে ত্রনর়ে, োরা নোমার হারে 
এ র্া চাত্রে েুরি নেরে। ঐ চাত্রে যত্রে ন ানভারে হাত্ররর়ে যা়ে েরে নে ভাো িা়িা অনয 
ন ান উপা়ে েখন ো রে না।  ারে ন ান ডুত্রপ্ল্র র্ োর  না ঐ চাত্রের। প্ররেয ত্রর্ 
নেরফর  নয েুরর্া  রর চাত্রে।এ র্া ো রে নোমার  ারি, অপরর্া অেটাৎ পাে ী 
ো রেেযারঙ্কর নহফা রে। চাত্রেেুরর্া এ েরে পর পর েযেহার না  ররি ভে নখািা 
যারে না। এই চাত্রে েযাত্রঙ্কিং আও়োরেট োর  নডত্রররের ত্র ম্মা়ে। িুত্রর্র পর চরি যাোর 
েমর়ে ঐ পাে ীগুরিা নে ত্রের়ে যা়ে েযারঙ্কর চীফ  ারডটর হারে। েুত্রম যখন নোমার নে 
খুিরে চাইরে েখন নোমার চাত্রের্া ত্রেরে হরে ঐ চীফ  ারডটর হারে। নে নোমার 
চাত্রেরনম্বর…নোমার নাম…নোমার িত্রে..যা োর  ারিএ র্া খাো়ে েযরে নর্া া আরি, 
এ োর নচাখ েুত্রির়ে েন্তুষ্ট হরিই নোমা়ে ত্রভেরর প্ররেরশর অনুমত্রে নেরে। ত্রেুঁত্র়ি নের়ে 
মাত্রর্র নীরচর ঘরর এরপর নামরে হরে নোমা়ে। ত্রেুঁত্র়ির প্রা়ে  ারিই নচ়োর-নর্ত্রেি 
োত্র র়ে েরে োর । নডত্ররে। েুত্রম নোমার চাত্রের নম্বর োর  েরি ত্রেরি নে েখন ঐ 
নম্বররর পাে ী োর  রর, নোমা়ে ত্রনর়ে যারে, নোমার ভা়িা  রা নেরফর নোর 
ন া়িা়ে। পাে  ী ত্রের়ে নেরফর ি র্া খুরি ত্রের়ে নে ত্রফরর আেরে পুনরা়ে োর 
নর্ত্রেরি। েুত্রম পররর ি র্া খুিরে ত্র ন্তু নোমার চাত্রে ত্রের়ে।োরপর নোমার প্রর়ো নী়ে 
 া   মট নেরর ননরে। া  নশে হরি নেরফর  ার়ে িা ারনা পুশ োর্ন ত্রর্রপ ঘণ্টা 
ো রিই নডত্ররে এরে োমরন োুঁ়িারে। োরপর েু রনর চাত্রের োহারযয নেি  রর ত্রের়ে 
নোমা়ে নপৌঁরি নেরেচী ারডটর ারি।এই হরিা োর  মট ারেরেযতোর ত্রফত্ররত্রে। 
  
ইরার  ো নশে হরি এডত্ররে ত্র িুক্ষে আপনমরন ী নযন ভােি,োরপরেহুক্ষে 
যররচুপচাপ েরে ো া ত্রফি আিত্র রর  িক্ষয  রর েরি উঠি, নশান ত্রফি, এোর 
নোমার  া ।ইরা নেই নডত্ররে নমর়ের্ার ত্রঠ ানা এরনত্রেরি নোমার  োর এ র্া 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

90 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

েযেিা ররত্রেরে হরে। ম ররহরিও ত্রেন পরনররার  নয নে নযন ভুি  ররও 
অত্রফেমুরখাহরে না পারর। আমার আেি উরেশয েুঝরে পারি? 
  
–োরে েুত্রেরযর্া  ী হরে? হেেুত্রি ত্রফি প্রশ্ন না  রর পারি না। 
  
–োরে েুত্রেরযর্া এই হরে ত্রমিঃ ব্ল রহড ইরা োর ত্রপেৃরেের  েরি ঐ পরনররা ত্রেরনর 
 নয নডত্রররের  া়ে া়ে  ার  নামরে। আমার ত্রির ত্রেশ্বাে, ত্রমিঃ নডভন না  ররে 
পাররেন না। েরঞ্চ এই মযযিো়ে ত্রেত্রন খুত্রশ িা়িা অখুত্রশ হরেন না। এই নভরে নয োর 
েিারনর েযাত্রঙ্কিং েযেো েিংক্ৰাি েযাপাররও উৎোহ ত্র িু  ম ন়ে। আর ইরার প্রযান 
 া ই হরে িার়েরের চাত্রের আর পাে  ী গুরিার িাপ ননও়ো। 
  
-েুঝিাম। ত্র ন্তু িার়েেরা োরের ত্রনর রের চাত্রে ওর হারে ত্রেশ্বাে  রর িা়িরে ন ন? 
এর পত্ররেরেট হ়েরো েখন চরর্ েরিই েেরে :  াহান্নারম যাও েুত্রম? 
  
এডত্ররে েরে েরে নচাখ পাত্র র়ে েরি উঠি, ওরহ েুত্রির নর্ত্র ,ইরার ত্রের  ভারিা রর 
নচর়ে নেখার েম়ে হর়েরি  খরনা? োিংঘাত্রে  নেক্স েম্ব। ও যত্রে ত্রমত্রষ্ট হাত্রে নহরে নচাখ 
মর্র  েু  উত্রচর়ে মযুমাখা মুরখ চাত্রের্া হাে নপরে চা়ে এই েরি : েযার আপত্রন আোর 
 ষ্ট  ররেন ন ন? ত্রেরশে  রর েৃি নর্াের্া ার  ুমীরগুরিার , শুযু োরাই ো ন ন, 
োরের ত্রপোরা পযটি আহ্বারে  ে  ে হর়ে ত্রনর রের চাত্রে ইরার হারে খুুঁর  নেরে। 
নিা চত্রররির ত্র িু োন আমারও আরি। নোমার  োই যরা যা , েুত্রম পাররে  ী 
ন ান েুন্দরী েরুেীর   াহান্নারম যাও েিরে? 
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ত্রফি এই আক্ৰমরের  নয মানত্রে  ত্রে  নের  প্রস্তুে ত্রিি না। োই আপন মরনই মাো 
চুির ারে িা ি। 
  
এডত্ররে মাঝ পরে নেরম যাও়ো েিেযর  এ র্ানেুন ত্রের  পা  খাইর়ে েিি :ইরার 
হারের নেরিা়ে িুর ান ো রে চাত্রের িাপ ননও়োর এ  রু্ ররা পুত্রর্। 
  
ইরা িাপ এরন ত্রেরি েুত্রম োর নের  চাত্রের ন ি হেরী  রর নফিরে। েুত্রম 
আ ামী ািই চরি যাও েযারঙ্ক। এ র্া নেফ ভা়িা ননরে। োরে নপর্ নমার্া এ র্া 
আর  োর   া   পুরর  মা  ররে। নেই েরে নডত্ররে নমর়ের্ার ও ভাি ভারে নচারখ 
নচারখ রাখরে, পরর যারে ত্রচনরে ন ান র ম অেুত্রেযা়ে প়িরে না হ়ে নোমার । 
োরপর ইরা ঐ নমর়ের্ার ত্রঠ ানা এরন ত্রেরি, েম়ে েুরঝ নেখারন ত্র র়ে োর  ত্রেন 
পরনররার  নয অচি  রর আেরে। ত্র ন্তু োেযান! এমন ত্র িু নো াত্রম  রর ভুি 
পেরক্ষপ নফিনা, যারে পুত্রিরশর র্ন  নর়ি ওরঠ। েুরঝি? 
  
–ো না হ়ে হরিা। ত্র ন্তু আমার নে ভা়িা  রার  ারের্া মাো়ে ত্রঠ  িু ি না। 
  
–ঐ পরনররা ত্রেন যরর ইরা নয  র্া নডড নে নয পত্ররমারে যের্া ফাুঁ া  ররে পাররে 
ো এরন নোমার ভা়িা  রা, নেরফ নোঝাই  ররে। েুত্রম প্রত্রেত্রেন এ োর  রর অিেিঃ 
নে েযেহার  রার শরেট–প্রত্রেত্রেন েযারঙ্ক পেযুত্রি নেরে আর মাি োর  রর ত্রনর়ে 
আেরে।  াররা মরনই ন ানর ম েরন্দরহর উরদ্র  হরে না  ারে েুত্রম ত্রনর  এ  ন 
ন নুইন িার়েে। ম  রর। মাে ির়ের র আর  ঐ নেগুরিার হারের নিাুঁ়ো িা রেনা 
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ন ান  চনর র। যরোত্রেরন প়িরে। েখন আমরা যরা নিাুঁ়োর অরন োইরর চরি 
যাে। ী,আর ন ান অেুত্রেযা হরিনা নো েুঝরে? 
  
ত্রফি আর ইরা এডত্রররের েুত্রির পত্ররচ়ে নপর়ে েত্রেয এখন ত্রনেটা  প্রত্রেমূত্রেট। 
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৫-৬. এডকরযসর প্ল্যান 
০৫. 
  
 এডত্রররের প্ল্যারন ন ান  রত্রমি ননই, ত্রনখুুঁে েরিই প্রমাত্রনে হি। ত্রঠ ানা পাোর পর 
ত্রফি নডত্ররে ত্রি়েত্রের লযারর্ ত্র র়ে োর ত্রেুঁত্র়ি ত্রের়ে পা হ়ির   ত্র়ির়ে প়িার ত্রনখুুঁে 
েযেিা  রর আোর পর, ত্রেুঁত্র়ি নের  পর়ি ত্র র়ে নডত্ররে পা ভাঙি আর মাে খারনর র 
 নয শযযাশা়েী হর়ে পর়ি রইি ত্রনর র নশাোর ঘরর। 
  
ইরা নেই েুরযার র েিযেহার  রর োর ত্রপেৃরেরের  ারি েরোর  ানারে ত্রেত্রন 
প্রেরমই  ুুঁই ুুঁই  ররে  ররে নশে পযটি রা ী হরিন নডত্রররের অনুপত্রিত্রেরে েযারঙ্কর 
 া  মট ত্রেত্রিে হোর ভর়ে। 
  
প্ল্যান অনুযা়েী এ ত্রেনেযারঙ্কর িুত্রর্র পর এডত্রররের অযাপার্টরমে আর নলাত্ররডা েযাঙ্ক 
নের  ত্র িু েূরর অনয এ   া়ে া়ে এ র্া মাঝাত্রর োইর র নররেটারাুঁ়ে প্ররেশ  রর 
ত্রফরির হারে নিাট্ট এ র্া  াডটরোরডটরোেেুরি ত্রের়ে ইরা েরি উঠি, এরে ন ার্া ে  
পাে ীর িাপ রর়েরি। আপােেিঃ এই ত্রেিাম, েরে েম়ে আর েুরযা  েুরঝ অনয 
পাে ীর িাপও এরন নেে, ত্রর্ত্র র  েরি ত্রেও। 
  
োরপর নেশ ত্র িুক্ষে নররতারাুঁ়ে ো ার পর নেত্ররর়ে এরিা ইরা। ত্রপেৃরেরের উপহার 
স্বরূপ নেও়ো নিার্ ত্র ন্তু শত্রিশািী ত্রর্, আর, চার মরডরির  াত্র়ি হাুঁত্র র়ে চরি ন ি 
োত্র়ির অত্রভমুরখ। 
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এে ত্রেিাে হেভেআরআরাম স্বািরন্দর মরযয নের ও ইরারমরনত্র ন্তুেুখ ত্রিিনা। 
োত্রররদ্রযর আর অভারের জ্বািা েেটমারন ননই ত্র ন্তু নযৌেরনর জ্বািা? হেত্রহ  কু্ষযা? অেশয 
মন চাইরিই গুপ্ত শযযােেীর অভাে োর হরে না েত্রেয, ত্র ন্তু োর োরা নেহ-মন  ুর়ি 
নেই ন মে ফার অেৃশয ভারে ত্রেরা   ররি। নেই েুখ আর েৃত্রপ্তর সৃ্মত্রে ত্র   খনও 
স্মররে না নররখ পারা যা়ে? ত্রন়েম  রর হপ্তা়ে চারত্রেন নযৌনক্ৰী়িা়ে নমরে উঠে নে আর 
ফার। েুইর্া  ী হপশাত্রচ রূরপই োর  গ্রহে  রে। োর িািোর  ারি হার মানরে 
হরো।েযো়ে আর যন্ত্রো়ে  াের হর়ে ইরার নচাখ নফরর্  ি আেরে চাইে। েেু নেই 
ত্রনষু্ঠরোর নশরে নয স্ব টেুখ, নয অত্রনেটচনী়ে েৃত্রপ্তর স্বাে ইরা নপর়েরি, োর েুিনা 
ন াো়ে? পাররে  ী এইেে গুুঁত্র়ি গুত্রড নিরিরা নেভারে োর  েুরখর েমুরদ্র ভাত্রের়ে 
ত্রেরে? মাে খারন  হরিা ফাররর েরে ন ান নযা ারযা  ননই। ইরার মরো ফারও 
ত্রনশ্চ়েই েেী নের  েরে ননই। 
  
ন ান েুিঃরখই ো ো রে? োর মেন পুরুরের  ারি  ী নমর়ের অভাে? ত্রি়োই হ়েরো 
স্ব মত্রহমা়ে আোর োর োম্রার য ত্রফরর এরেরি। নািঃ ত্রচত্রঠ ত্রিরখ, নপ্ল্ন ভা়িা পাত্রঠর়ে 
োর  আনরেই হরে। েত্রেয এই ত্রনিঃেে এ া ীত্ব আর েহয হ়ে না। ত্র ন্তু ত্রমিঃ নডভন 
যত্রে  ানরে পাররন? োর ওপর রর়েরি ত্রর্ত্র  আর ত্রফি। োরের মরনও েরন্দরহর েৃত্রষ্ট 
 ররে। োরা যত্রে এই ভারে নয ইরা োর নেরহর োত্র রে ফারর   ারি ডার ত্রন ত্রন রর্ 
পাও়োর উরেশয এই েম্পত্রির আররা এ  ন ভা ীোর রূরপ, েখন? ত্রচিা়ে ডুরে ন ি 
ইরা।  ীভারে এই েমেযার েমাযান  রা যা়ে? এত্রের  ফারর  চা-ই চাই। না হরি 
চিরে না। 
  
. 
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িফুরর্র ওপর িম্বা, নেই অনুপারে চও়িা েিশািী নচহারা হা়োম ও়োনাত্রের। ে়েে প্রা়ে 
নেেত্রট্ট। নরারে নপা়িা োমারর্  ার়ের রঙ। নর্ক্সাে ন াত্রর্পত্রে, নে়ি মাে পযারাডাইে 
ত্রেত্রর্রে িুত্রর্  াত্রর্র়ে আ ামী  ািই েেী  ত্রফরর যারেন স্বরেরশ। োর এ েযাপার 
নমারর্ই ভারিা িা ত্রিি না। ন াো়ে পযারাডাইে ত্রেত্রর্ আর ন াো়ে োর ডািারের  ারি 
নর্ক্সে নরঞ্জ। 
  
 নেখারন শুযু  া ,  া  আর  া , মনর  নভািাোর মেন ত্র িু ননই। নমর়েগুরিা 
পযটি নর্ক্সারের মে রুক্ষ,  ত্রঠন আর রে েহীন। োরের েরে নরামারির  ো 
ভােরিই অস্বত্রতরে োরা মন ত্রঘন ত্রঘন  রর ওরঠ। 
  
ত্র ন্তু এখারন? আহা! মযু! মযু! 
  
নেিা ত্রেনরর্র েম়ে ও়োনাত্রের নরািে রর়েে  ার এরে নলাত্ররডা েযারঙ্কর ের ার 
োমরন এরে োুঁ়িাি। ত্রেত্রন  েমানয আর ত্রেরশে পত্ররত্রচে এ  ন িার়েে। ত্রেত্রন  াত্র়ি 
নের  নামরেই েযারঙ্কর  াডটরা েেম্ভ্ররম আর োেযারন অত্রভোেন  ানাি োর । ি ার 
রুরমর নক্ষরিও োই। েোই ের্ি। 
  
চীফ  াডট  ুশি ত্র োো  ররি মুখ নের  প্র াে ত্রে াররর্ েত্ররর়ে নেেনার স্বরর েরি 
উঠরিন ত্রেত্রন, মন ভািা ননই নহ, নোমারের এই শহর নির়ি নযরে হরি েরি। আোর 
আেে োমরনর েির। 
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ত্রন়েম- ানুরনর ফমটাত্রিত্রর্ নেরর ত্রেুঁত্র়ি নের়ে মাত্রর্র েিা ার ভল্টরুরম নামরেই 
ও়োনাত্রের নচাখ িানা ে়িা! আরর, এ নমর়ের্া আোর ন । ন ান েী পরী ন়েরো, আর র 
নেই েেখৎ, ভােরিশহীন, লযার্ নচরস্টর ন াম়িামুরখা নডত্ররে নমর়ের্া ন াো়ে ন ি? 
হা়োম ও়োনাত্রের  নেরখ নর্ত্রেি নির়ি উরঠ োুঁত্র়ির়ে মযুর ভাত্রেনী হাত্রে হােি ইরা! 
  
ইরার রূপ, নযৌেন নচারখ যা িাত্র র়ে ত্রেি ও়োনাত্রের। ত্রেত্রন অপি রনরি খাত্রে ক্ষে 
নচর়ে রইরিন ইরার ত্রের । 
  
গুড আফর্ার নুন, ত্রমিঃ ও়োনাত্রে, ইরা োর  ারি এত্র র়ে এরে অত্রভোেন  ানাি। আত্রম 
ত্রমে নডত্ররে ত্রি়েত্রের  া়ে া়ে এরেত্রি–েরে োমত্র়ে  ভারে  ারে নে এখন েুি ন়ে। 
  
ও়োনাত্রে ইরার েুঠাম  ়িরনর শরীররর উুঁচু নীচু  া়ে াগুরিা, োর নেরহর খাুঁ  আর 
োুঁ গুরিা  হুরীর েৃত্রষ্ট ত্রের়ে ত্রেচারপেট োররে োররে ত্র োো  ররিন–েুত্রম ন , হত্রন? 
 ী নাম নোমার? 
  
-ননাররনা নডভন। 
  
নডভন নমি নডভরনর নারমর েরে চমৎ ার ত্রমি আরি নেখত্রি। 
  
–উত্রন আমার োো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

97 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

–েত্রেয? নোমার োো?েত্রেয আশ্চরযটর  ো!আত্রম েশেির যরর এই েযারঙ্কর িার়েে 
অেচ নমি নডভরনর নয নোমার মেন এ  অপরূপা েুন্দরী নেেী ডি আরি োই আমার 
অ ানা ত্রিি! 
  
-এেত্রেন প়িাশুরনা ত্রনর়ে েযে ত্রিিাম। নিার্ নের  নোত্রডটিং, এখন প়িাশুরনা নশে  রর 
ঘরর েরে ো রে মন চাইি না োই োোর  েরি এখারন  র়েন  ররত্রি। 
  
 ো েিরে েিরে ইরা এমন ভুেন নভািারনা হাত্রে হােি, এমন  রর ো াি নয 
োরেই েৃি ও়োনাত্রে অরযট   াৎ। 
  
ইরা োর েিা  াত্রর রাখি, এ রু্ আর  নফারন োো আপনার  ো েিত্রিরিন। আপনার 
খাত্রের যরের যারে ন ান  ত্রর্ না হ়ে নে েযাপারর োর োর েে ট  রর ত্রেত্রিরিন। 
ন া়িার ত্রের  আত্রম খুে নাভটাে নোয  রত্রিিাম। আপনার  নেরখ মনর্া আর র চাইরে 
অরন  হাল্কা িা রি। েিুন,  ী  ররে হরে? 
  
আররা এ োর মন  া়িা হাত্রে, নেইেরে ত্রেরিাি  র্াক্ষ। নযরু্ ু অেত্রশষ্ট স্বরূপ 
পর়িত্রিি ও়োনাত্রের োও এ  ত্রনরমরে নশে হর়ে ন ি। এরপর েৃি ও়োনাত্রে োর 
ি াররর  ারি ত্রনর়ে ত্র র়ে োর চাত্রে আো়ে  রা, হারের নেরিা়ে িুত্র র়ে রাখা পুত্রর্রে 
োর িাপ ননও়ো ইেযাত্রে ত্র িুই  ত্রঠনরূরপ যরা ত্রেি না ইরার  ারি। ত্র ন্তু েৃির নে 
েে ত্রের  েৃত্রষ্ট নেও়োর অে াশ ন াো়ে?েখন ত্রেত্রন ডযাে ডযাে  রর ইরার ত্রনেম্বির়ের 
ওঠানামা আর েুউন্নে েুর াি তনর া়িার আরন্দািন নেখরেই নমাত্রহে। অনযত্রের  
ো াোর ক্ষমোই োর এখন ননই। 
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নে খুরি এ পাশ হর়ে েরর োুঁ়িাি ইরা। হা়োম ও়োনাত্রেযখন র্া াোর  ররে েযত 
ত্রিরিন, ইরা আ়িরচারখ নচর়ে যা নেখি োরে োর চকু্ষ িানা ে়িা :রের্া  ম  রর 
এ রশা আর হা ার ডিাররর ননারর্ ঠাো। ন াোও এ রু্ ফাুঁ -নফা র ননই। নচাখ 
ন া়িা মুহূরেটর মরযয জ্বরি উঠি ইরার। োপরর! এে র্া া! 
  
নেশত্র িু র্া া নের  রর ও়োনাত্রে ইরার ত্রের  োত্র র়ে েহারেয েিরিন, আপােেিঃ যা 
ত্রনর়েত্রি, ো যরেষ্ট। আমার হর়ে েুত্রম না হ়ে নের্া েন্ধ  রর োও, হত্রন। আশা  রে 
নোমার হারের পররশ আমার এই নের্া ত্রচরত্রেনই ফুরিরফুঁরপ ো রে। 
  
 ইরা হাত্রে মুরখ ওর আর ত্রনর র চাত্রে ত্রনর়ে নেফ েন্ধ  রার  নয ঝুুঁর  প়িি। ত্রঠ  
নেই মুহূরেট এ র্া  াে  রর েেরিন ও়োনত্রে। ইরা ঝুুঁর  পর়ি নে েন্ধ  রার  ার  
যখন েযত, েৃি ও়োনাত্রে ত্রনর র  আর োমিারে না নপরর নপিন নের  েুহাে োত্র়ির়ে 
ইরার তনযু ি েেরি মুরঠা  রর যরর োর  র়ে  মেটন  ররই নির়ি ত্রেরিন। অনযেম়ে 
আর অনয িান হরি োর মুরখ েপারর্  ুরোর ঘােোইরা। পুত্রিশ ডা ে,  ািা াত্রির 
নফা়োরা নিার্ারো।এে েহর  নির়ি ত্রেে না। ত্র ন্তু এরক্ষরি মুখ েুর ই নে েেত্র িু 
েহয  রি। নে েন্ধ  রর উরঠ োুঁত্র়ির়ে শাি রে শুযু েিরিন, আপনার মরো  েযমানয 
আর ত্রেিোন মানুরের  াি নের  ত্রঠ  এ যররের েযেহার আত্রম প্রেযাশা  ত্ররত্রন, ত্রমিঃ 
ও়োনত্রে। আপত্রন আমার গুরু ন, আপনার নাভীর েম ক্ষ আত্রম, োর ওপর আপনার 
েনু্ধর নমর়ে। আমার েরে এই অরশাভনী়ে আচরে আপত্রন ন ন  ররিন! যা , 
ভত্রেেযরে এমন ভুি আর  খরনা  ররেন না, এইরু্ ু আশা আত্রম রাখরে পাত্রর। 
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ত্রনর র অ ারি এই র ম েযেহার  রার পর ও়োনাত্রে এখন স্বাভাত্রে  অেিা়ে ত্রফরর 
এরেরিন। িিা, ভ়ে,  ুো োর মনর  আরষ্টত্রপরষ্ট ত্রেি  ররি। ঘামরেও শুরু 
 রররিন। োই যে ো়িাোত্র়ি হ়ে এখান নের  েরর নযরে পাররি ত্রেত্রন নেুঁরচ যান। 
ঝর্ রর এ র্া এ রশা ডিাররর ননার্ োর  রর ইরার হারে গুুঁর  ত্রেরে ত্রেরে িত্রিে 
 রে েরি উঠরিন, মরন ত্র িু  ররানা হত্রন। ভুি  রর েত্রেয এ  অনুত্রচে  া  আমার 
িারা হর়ে ন রি। এই র্া ার্া রাখ, মন যা চা়ে োই ত্র রনা, আর ে়ো  রর নমির  ত্র িু 
এ ত্রেের়ে েরিানা, ন মন, ন মন? আিা চত্রি, আোর আেে নেই োমরনর েির। 
  
ও়োনাত্রে চরি ন রি ইরা আপন মরনই নহরে উঠি। ভােি, োমরনর েির এরে েৃি 
যখন নেখরে োর হারের নিাুঁ়ো েৃির নে ভরপুর না হর়ে পত্ররেরেট েে শূনয হর়ে ন রি, 
ওর মুরখর আর মরনর অেিা েখন ন মন হরে! 
  
পররর ত্রেন ে াি নর্া না াে ইরা ত্র র়ে নেই নররতারাুঁ়ে হাত্র র হরিা। নফারন আর ই 
 ো হর়ে ত্র র়েত্রিি এডত্রররের েরে। এডত্ররে  াত্রনর়েত্রিি, ত্রফি োর প্রেীক্ষা়ে নেখারন 
ো রে। ইরা ন রি ও়োনাত্রের চাত্রের ডুত্রপ্ল্র র্ োর হারে নেখারনই েুরি নেও়ো হরে। 
নররতারাুঁর এ র ারে এ র্া নর্ত্রেি েখি  রর োরই প্রেীক্ষা়ে েরেত্রিি ত্রফি। ইরার  
িু রে নেরখ হাে ননর়ি  ারি ডা ি। ইরা ত্র র়ে েেি নর্ত্রেরি। ওর়ের্ার অডটার ত্রনর়ে 
চরি ন রি ত্রফি োর পর রর্ হাে িুত্র র়ে, চাত্ররত্রের  এ োর মুহূরেটর  নয নচাখ েুত্রির়ে 
ন উ োরের িক্ষয  ররি ত্র না নেরখ ত্রনর়ে, নর্ত্রেরির েিা ত্রের়ে ন ি চাত্রের্া ইরার 
হারে চািান  রর ত্রেি। 
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-খুে যরের েরে হেরী  ররত্রি এই ন ির্া, ত্রফেত্রফে  রে েিি ত্রফি, আশা ত্রর ন ান 
ঝারমিা হরেনা। এ াররার্া না াে আত্রম যাে। আমার েরে শুযু এ র্া ত্রব্রফর ে 
ো রে। েুত্রম পাররে না ঐ েমর়ের মরযয র্া াগুরিা আমার নেরফ চািান  রর ত্রেরে? 
  
মরন হ়ে পারে যত্রেও  া র্া েহ  ন়ে, েুত্র  আরি যরেষ্ট। ি াররুরমর এ র ারে 
ও়োনাত্রের নে, োর ত্রঠ  উরল্টা ন ারে নোমার। মরন হরি ঐ েম়ে নেখারন  াররা 
পেযূত্রি প়িরে না।  োে ত্রেি ইরা। 
  
–েরে ঐ  োই রইি : ত্রঠ  এ াররার্ার েম়ে আত্রম ত্র র়ে হাত্র র হত্রি েযারঙ্ক। েুত্রম 
োর আর ভার ই এ  নেফ নের  আর এ  নেরফ র্া াগুরিা পাচার  রর রাখরে।ত্রফি 
এরপর োর নব্র ফাস্ট নেরর নররতারাুঁ নের  নেত্ররর়ে এি। এ রু্ পরর ইরাও। 
  
েশর্ার এ রু্ আর  ইরা এরে োুঁ়িাি গ্রীি নেও়ো ভল্টরুরমর ের ার োমরন। চীফ াডট 
োর  গুডমত্রনটিং  াত্রনর়ে ের া খুরি ত্রেি। োরপর এর  এর  েইেেুে, পাে ী নেও়ো 
ইেযাত্রে প্রত্রেত্রেন ার ত্রন়েরমর নে়িা াি পার হোর পর চীফ াডট েহারেয  ানাি: 
আ র  আপনার খুে পত্ররশ্রম হরে, ত্রমে। এ  াো িার়েেে শহর নির়ি চরি যারি। 
েুপুর না াে আেরেন ত্রমিঃ রে আর ত্রমিঃ িাো। েু রনই ন াত্রর্পত্রে, েযারঙ্কর খর়ের 
খাুঁ।ওরের এ রু্ আের-আপযা়েন  ররেন। 
  
–ত্রচিা ননই, আনু্ডই , নেত্রের  আমার েে ট েৃত্রষ্ট ো রে। হাত্রে মুরখ  োগুরিা েরি 
ত্রেুঁত্র়ি ত্রের়ে ইরা ননরম এি নীরচ। 
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ত্রনর র নর্ত্রেরি এরে  র়ে  নের ন্ড ত্রির হর়ে োুঁ়িাি ইরা। শুযু এ োর চাইি ননরম 
আো ত্রেুঁত্র়ির ত্রের ।না, াডটরা নযখারন পাহারা ত্রেরি নেখান নের  এই ত্রের র প্রত্রে েৃত্রষ্ট 
নেও়ো েম্ভে হরে না-যত্রে না ঝুুঁর  েরে নেখোর নচষ্টা়ে েযত হর়ে ওরঠ।ইরা আর েম়ে 
নষ্ট না  রর চর্পর্ ে়োর খুরি প্রর়ো নী়ে  া  পিোর  রর ত্রনর র নর্ত্রেিো ারে 
েযত হর়ে উঠি।এ রু্ েম়েও নষ্ট  রা উত্রচে হরে না। েশ ো রে েখনও ত্রেন ত্রমত্রনর্ 
নেত্রর। 
  
উরি না আর নাভটােরনরেইরার েু  যু পু  শুরু হর়ে ন রি। কারর্টর পর রর্ হাে 
িুত্র র়ে ত্রফরির নেও়ো চাত্রের্া এ োর খুুঁর়ে নেখি। 
  
মুহূরেটর ইেতো, আরও এ োর ত্রেুঁত্র়ির ত্রের  চাইি, পরমুহরেটইেে েুেটিোর পাহা়ি 
নঝর়ি নফরি নে দ্রুেপেরক্ষরপ এত্র র়ে ন ি ও়োনাত্রের নেরফর ত্রের । 
  
নেরফর োমরন োুঁত্র়ির়ে ো া ািীন মরন হরিা, নে নযন এ র্া আরি়েত্র ত্ররর োমরন 
এরে োুঁত্র়ির়েরি।োর অ ারি নয ন উ এরে নযরে পারর এইভক্টরুরম এখান নের  
নর্ত্রেিন র পর়ি না। নেও  ানরে পাররেনা াররা উপত্রিত্রে। নর্ত্রেরি নেখরে নপর়ে, 
নযর উযত্রেোরেন  ররে  ররে এখারন এরে পর়ি েরে োর অভােনী়ে  ু ীত্রেট 
অেশযই োর নচারখ প়িরে। 
  
এ োর ঘত্র়ি নেখি ইরা। েশর্া চার, আইর র  ারি নে শুরনরি ি ার নিরনও়োিা 
িার়েেরা েুপুররর আর  আোর  খরনা েযার়ে পা রারখনা। ত্র ন্তু হেোৎ ন উ এরে 
পর়ি, েরে? ক্ষত্রের র  নয ইরার শরীররর োরা স্না়ুেেন্ত্র নযন ত্রে ি হর়ে প়িি। ত্রফরর 
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যাোর  নয নে ঘুরর োুঁত্র়ির়ে পাও নফিি, ন রমর  ো নভরে নেই ো়িারনা পা আোর 
নর্রন ত্রনি ইরা। নেফ না খুিরি আনোর র্া া ন াো়ে পারে নে? ত্রমিঃ নডভন োর  
হাে খররচর মরোই যা র্া া ত্রের়ে োর ন, োরে ন রমর নপ্ল্-নফ়োর…নপাো  
পত্ররিে…খাই খরচ…রাহা খরচ…এ েমত  খনই  ুরিারে না। অেএে নেফ োর  
নযর ান উপার়েই উনু্মি  ররে হরে। 
  
এ রু্ নচষ্টা  ররেই নেফ খুরি ন ি। নািঃ, ত্রফরির োহােুরীও আরি েরর্। ন ি হরিও 
চাত্রের্া  া   ররি এর োরর আেরির মরোই। নেফ খুরিই  ী মরন  রর এ োর 
ঘুরর এরিা োর নর্ত্রেরির  াি নের ।না, ন উ আরেত্রন। ন উ প্রেীক্ষা়ে ননই োর। 
শুযু  াডটরের পেধ্বত্রন  ারন আেরি মৃেু মৃেু, নযমন আর ও এরেরি েহুোর। 
  
হারের নেরিা ঘারম ঘমটাি হে া়ে ত্রভর । কারর্টর  ার়ে ভাি  রর হােমুরি ত্রনি নে। 
ত্রফরর এরে ক্ষত্রের র  নয  ার  মন ত্রেি। েরর েরর ো ারনা র্া ার োত্রেি। এ র্া 
োত্রন্ডি নর্রন দ্রুে গুরে নেখি ৪২,৫০০ ডিাররর ননার্ আরি োরে। 
  
উফ!  ীেরন এরোর্া ার মুখ নেখার নেৌভা য এর আর   খনও হ়েত্রন–নিাুঁ়ো নো েূরর 
ো । ত্র ন্তু এই র্া া়ে ন রমর যােেী়ে খরচ  ুরিান েম্ভে হরে  ী? আপাে েৃত্রষ্টরে 
মরন নো হ়ে না। োই আররা এ র্া োত্রেি নর্রন ত্রনি ইরা। োরপর কার্ট েুরি র্া ার 
োত্রেি েুরর্া নে োর পযাত্রের  াডটি নর্রন পযাত্রে আর েিরপরর্র খাুঁর  েযরে িুত্র র়ে 
ত্রেি। অরন  নভরে নে  াডটি নেও়ো, পযাত্রে আর ত্রিরি  ুত্রচ নেও়ো কার্ট আ  চাত্রপর়ে 
এরেরি। 
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এোর ত্রফরির নেরফর  নয র্া া ননও়োর পািা। যা র্া া আরি নের্ারে েে ত্রনরে 
ন রি োর  চার-পাুঁচ োর নিার্ািুত্রর্  ররে হরে। নেখাই যা না হ়ে এর নশে।এই 
নভরে নে ও়োনাত্রের নেফ খাত্রি  রর র্া ার োত্রন্ডিগুরিা নমরঝ়ে এর  এর  নামারে 
িা ি। এ র ািানামারনার পর পরেেটী ন ািা়ে হাে ত্রেরে যারে, ত্রঠ  এই েমর়ে োর 
 ারন এি ত্রেুঁত্র়িরে  ুরোর শে। 
  
মুহূরেটর মরযয নচারখ অন্ধ ার নেখি ইরা। েুর র মরযয েমােম মুগুর ত্রপর্রে িা ি এ  
অ ানা আেঙ্ক। ভর়ে-আেরঙ্ক িিা়ে োরা শরীর ত্রহম আর  ত্রঠন হর়ে ন ি। ন উ নযন 
এত্রের ই আেরি। 
  
তূপা ৃত্রে ননারর্র ো়িা আর উনু্মি নেফ নফরিই িুর্ি ইরা। 
  
নর্ত্রেরির োমরন স্ব়েিং োর ত্রপো নমি নডভন োুঁত্র়ির়ে। 
  
তব্ধ হর়ে োুঁত্র়ির়ে প়িি ইরা। নেরহর েমত রি আর শত্রি ত্রনিঃরশরে ন  নযন নচা নচা 
 রর। শুরে ত্রনি। আত্মেিংেরে  রর ত্রনর র  ন ান র রম পর়ি যাও়োর হাে নের  
োুঁচাি ইরা। োরপর যন্ত্রচাত্রিরের মরো ত্রপোর  ারি নযরেই স্বরের নঘাররই নে 
উচ্চারে  রি েুত্রর্ শে, হযারিা ডযাত্রড… 
  
নমি নমর়ের মুরখর ত্রের  োত্র র়ে ঈেৎ উত্রিি  রেই ত্র োো  ররিন, নোমার নচাখ 
মুরখর অেিা শু রনা…ফযা ারে… ী েযাপার? শরীর খারাপ? 
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হ  নারো! ন ার  রর মুরখ হাত্রে ফুত্রর্র়ে ত্রফর  হাত্রে নহরে ইরা  োে ত্রেি, আত্রম নো 
ভারিাই আত্রি। 
  
নর্ত্রেরি নোমার  নেখরে না নপর়ে আত্রম  ম অো  হইত্রন। ো, নভেরর  ী  রত্রিরি? 
  
–আ  ত্রমিঃ রে আর িাঞ্জা আেরিন এখারন শুনিাম। োই আর  ভার  এর্াই নেরখ 
আেরে নভেরর ন ত্রিিাম। োরের নে েুরর্ার অেিান, যারে না োরের এখারন এরে 
অযো প্রেীক্ষা  ররে হ়ে।অম্লান েেরন এ  ঝুত্র়ি ত্রমরেয েুত্রি  ়ি  ়ি  রর আওর়ি 
চিি ইরা। েমর়োত্রচে হ ত্রফ়েৎ আত্রেষ্কাররর োহােুরীর েহর নেরখ নে ত্রনর ই নভেরর 
নভেরর খুে অো । নমর়ের  ার র প্রত্রে অনুরা  আর ঐ াত্রি ো নেরখ মুগ্ধ হরিন 
নডভন। ত্রেত্রন এই  ানার প্র়োে  ররিন-খুুঁর  নপর়েি? 
  
হযাুঁ। োর েিা নশে  রর নচ়োরর েরে প়িি ইরা। এইভারে খুে নেশীক্ষে যরর  ো 
চািাচাত্রি  রার ক্ষমো োর ত্রিি না। ে়োর খুরি এ  াো  া  পি নর্রন োর  রর, 
আপন মরনই নযন েিরি এমনভারে েরি উঠি:  ার র আর নশে ননই। এখন আোর 
এগুরিা ত্রনর়ে েেরে হরে। 
  
ত্রমিঃ নডভন েযত হর়ে েরি নফিরিন, ত্রঠ  ত্রঠ , নোমার  ার  অযো ত্রেরি  রা 
নোযহ়ে আমার উত্রচে হরে না। যাইরহা , এিাম যখন, এ োর না হ়ে ত্রনর ই ঘুরর 
নেরখ যাই ি ার রুমর্া। এই েরি ত্রেত্রন পা ো়িারিন ি ার রুরমর  ত্রিপরের ত্রের । 
ভর়ে প্রাে উরে ন ি ইরার। েীরর এরে েরী ডুেি এোর েুত্রঝ। েত্রেয োহরি নঠ ারনা 
ন ি না অেশযম্ভােী ত্রেপের ।  র়ে  পা ঘুররিই ও়োনাত্রের নখািা নে আর নমরঝর 
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ওপর  র়িা  রর রাখা ননারর্র ো়িা ন রর প়িরে োর। মুহূরেটর মরযয নভরে ত্রনর়ে 
ত্রপিু নের  ডা ি ইরা : ভযাত্রড! 
  
ঘুরর োুঁত্র়ির়ে নডভন ত্র োো  রর উঠরিন :  ী, ডী়োর? 
  
– র়ের েরে আিাপ  রারে আমা়ে  খন ত্রনর়ে যাি? 
  
নেই চরম মুহূরেট ইরার েষ্ঠ ইত্রন্দ্র়ে োর  ারন  ারন ত্রফে ত্রফে  রর েরি ত্রেি-নমি 
নডভনর  যত্রে োমারে চাও েরে  ়ে অযানেত্রনর প্রেে নোিার এর্াই ত্রঠ  েম়ে। যা 
ভাো, েেটমারন ঘর্িও োই। নডভন শুযু ঘুররই োুঁ়িারিন না, উদ্ভাত্রেে মুখ ত্রনর়ে আোর 
ত্রফররও এরিন ইরার নর্ত্রেরির খুে  ারি। 
  
–েুত্রম োর েরে আিাপ  ররে েত্রেয যারে, ডী়োর? আমার নো মরন হর়েত্রিি  র়ের 
অত্রতত্ব েুত্রম নমরন ত্রনরে পাররে না। 
  
ও যারো নোমার ভুি ডযাত্রড।নানা  াররে আমার মন েখন ত্রেত্রক্ষপ্তত্রিি েরিই আত্রম 
রা ী হইত্রন।  রে ত্রনর়ে যারে োই েি না? আেুরর  রে মযুর েুরর  ানার ইিা প্র াশ 
 রি ইরা। 
  
– রে  ী? আ  রারেই নোমার  ত্রনর়ে যাে আর আিাপও  ত্ররর়ে নেে। নেখরে, 
চমৎ ার মানুে নে। নোমার প্রেে প্রা়েই উত্থাপন  রর। নোমার প্রত্রে  ী যে ননে, নে 
ত্রেের়ে ঝুত্র়ি ঝুত্র়ি উপরেশ আর ত্রনরেটশেেটে  রর আমার ওপর। 
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ডযাত্রড! নর্ত্রেরির ওপর আঙুি ত্রের়ে অেৃশয আুঁত্র েুত্র   ার্রে  ার্রে ইরা েিি,  ়ের  
েুত্রম খুে ভারিাোে, োই না? 
  
ইরার মুরখর ত্রের  েীক্ষ্ণ েৃত্রষ্টরে োত্র র়ে খুে োেযারন উির ত্রেরিন ত্রেত্রনিঃ আমারের 
েু রনর মরযয-আিাপ েহুত্রেরনর। স্বাভাত্রে   াররেই এ রু্ ঘত্রনষ্ঠ হর়ে পর়িত্রি। 
  
 ়ের  ত্রেোহ  ররে চাও? 
  
নডভন অো  েৃত্রষ্টরে নমর়ের ত্রের  ো ারিন। ইরার মরনাভাে নোঝার নচষ্টা়ে এ রু্ 
েরচষ্ট হরিন। মুরখ শুযু েিরিন, েুত্রম  ী েরি? 
  
–আমার আর নোমার েু রনর  ীেন যািা, ইিা-অত্রনিা, চাও়ো-পাও়ো, আশা 
আ াঙ্ক্ষার চাত্রহো যার যার  ারি োর ত্রন স্ব যারা়ে। আমরা  ী ভারে চিরে চাই োর 
েমূ্পেট রূরপই ত্রনভটর  রর আমারের মন ও মত্র টর ওপর। োই এ েযাপারর আমার 
েিার-ই ো  ী ো রে পারর ডযাত্রড? 
  
-েুত্রম ন ন এই েেযর্া েুঝরে চাইি না ননাররনা, ইরার  াুঁরয এ র্া হাে নররখ নডভন 
প্র াঢ়  রে েরি উঠরিন, েুত্রম আমার েিান। আমার ঘর নে নো নোমারও ঘর। আত্রম 
যত্রে  ়ের  ত্রের়ে  রর োর  েেম্মারন ঘরর েুত্রিও, নোমার এ ত্রেের়ে েিোর অত্রয ার 
ত্রনশ্চ়েই আরি–ো ত্রপ্র়েই নহা  আর অত্রপ্র়েই নহা । নোমার যারোই ত্রঠ ,  ়ের  আত্রম 
ত্রের়ে  ররে চাই। এ  ন়ে েুই ন়ে নোি েির যরর নোমার মার়ের  নয ত্রেন গুরনত্রি। 
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ত্রনিঃেে  ীেন  ার্াোর যা জ্বািা–এ ে়েরে নেই োন নোমার ননই। আ  ইহ   রে 
নে ননই। োর পত্ররেরেট েুত্রম এরেি আমার ত্রনরভ যাও়ো ঘর আরিা  ররে। আর ভুি 
েুরঝ ত্রফরর আোর প্রেীক্ষা  ররও নে যখন আরেত্রন েখন োর  ভুরি ো ার নচষ্টাই 
 ররত্রি। এখন ার পত্ররত্রিত্রে এ রু্ আিাো। েেটমারন োর প্রত্রেভু েুত্রম। 
  
নোমার এ ত্রেের়ে মোমে প্র ারশর েমূ্পেট অত্রয ার আরি–আমার ত্রের়ে  রা উত্রচে 
হরে না অনুত্রচে। আত্রম এোর নেুন  রর ঘর নেুঁরয েুখী হোর নচষ্টাই  রে, না,  রে 
না। 
  
ডযাত্রডর মুরখর ত্রের  ো াি ইরা। োর মুরখ নে  ী নেখি, শুযু নেই  ারন। 
েহানুভূত্রেভরা  রে েিি, েুত্রম যারে েুখী হরে োই-ই  ররা ডযাত্রড। োর  েুত্রম হোশ 
 ররা না। নোমরা ত্রেোহেন্ধরন আেি হর়ে েুখী  ীেন-যাপন  র। 
  
এমন েমর়ে ইরার নর্ত্রেরির নফান েশরে নের  উঠি। ত্ররত্রেভার েুরি  ারন িা াি 
ইরা। ওপাশ নের  অপাররর্র  ানাি : ত্রমিঃ নডভন নোযহ়ে আপনার েরেই রর়েরিন, 
ত্রমে নডভন? ো রি ওুঁর  েিুন–ত্রমিঃ ন াল্ডস্টযান্ড ওুঁর  নয ওুঁর অত্রফরে েরেই অরপক্ষা 
 ররিন। 
  
ইরা েরে েরে নেই  ো নডভনর   ানারে ত্রেত্রন ইরার  পারি নঠাুঁর্ নঠত্র র়ে আের 
 াত্রনর়ে ো়িাোত্র়ি চরি ন রিন নেখান নের । ইরারও ঘাম ত্রের়ে জ্বর িা়িি। 
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ত্রমিঃ নডভন চরি নযরেই ইরা িুর্ি ও়োনাত্রের নেরফর ত্রের । নমরঝ নের  র্া ার 
োত্রন্ডিগুরিা েুরি ত্রনর়ে ও়োনাত্রের নেরফই ভত্রেট  রর, নেরফ চাত্রে িাত্র র়ে ত্রফরর এরে 
েরে প়িি আোর ত্রনর র নর্ত্রেরি। 
  
এ াররার্ার এ রু্ পররই ত্রফরর এি অযািত্র র। হারে এ র্া ত্রেরার্ আ াররর ব্রীফর ে। 
ইরার নর্ত্রেরির োমরন এরে োুঁ়িাি। 
  
ফযা ারে, ঘারম ত্রেি ইরার মুখ নেরখই োর মরন েরন্দরহর উরদ্র   রি, ন াোও 
ন ান  ের াি নেুঁরযরি ত্রনশ্চ়েই। নে োই ন ামি স্বরর ত্র োো  রি,  ী হর়েরি? 
চাত্রের্া  ার  িার ত্রন নাত্র ? 
  
-না, না চাত্রে ত্রঠ ই আরি। যরা প়িরে প়িরে ভার যর ন ারর নেুঁরচ ন ত্রি। নশান ত্রফি, 
এ া  আমার এ ার িারা েম্ভে ন়ে। 
  
োর মারন? র্া া েুত্রম োর  ররে পারত্রন? 
  
োেযান! নচুঁত্রচওনা, াডটরা শুরন নফিরে পারর। েোর এ   ো েিে নয, এ া  
আমার এ ার পরক্ষ েম্ভে ন়ে। আমারই ভুি হর়েত্রিি নোমারের প্রতারে রা ী হও়ো। 
 ান, ত্রমিঃ নডভন এ রু্ আর ই এখারন এরেত্রিরিন। হারেনারে যরর নফরিত্রিরিন 
আমা়ে। েরে ও়োনাত্রের নে খুরি র্া ার োত্রন্ডিগুরিা নের  রর নমরঝরে নররখত্রি, ত্রঠ  
নেই েমর়ে োর পেধ্বত্রন  ারন আরে ত্রেুঁত্র়িরে। এখন েুত্রম ত্রেচার  ররা,  ী েেীন 
অেিার মুরখামুত্রখ োুঁত্র়ির়ে এ াই প্রত্রে ূিোর েরে। েিংগ্রাম চাত্রির়েত্রি। 
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ত্রফি েুঝরে পারি ইরার োিংঘাত্রে  েমেযার  ো। এ রু্ নভরে নে েিি,, েত্রেয 
এ া  নোমার এ ার পরক্ষ  রা েম্ভে ন়ে। ওর । আত্রম  ার  নামত্রি এোর, েুত্রম 
এত্রে র্ার ত্রের  েরিং এ রু্ েৃত্রষ্ট োও। ন উ এরি নপেরির এই নপপার ওর়ের্র্া 
নমরঝরে নফরি েিংর ে নেরে আমা়ে। ত্রঠ  আরি? এোর চাত্রেেুরর্া োও আর েরি োও 
নের্া ন াো়ে? 
  
. 
  
০৬. 
  
 নচারখ ঘুম না ো া়ে শুর়ে শুর়ে ত্রনর র  োই ত্রেরভার হর়ে ভােত্রিি ইরা। েত্রেয  ী 
ত্রেরার্ পত্ররেেটরনর মুখ  হ্বরর এরে নে পর়িরি। মাি নে়ি মাে পূরেটও নে ত্রিি 
েত্রতোত্রেনী এ  নমর়ে।  ীেন ত্রিি ত্রনেয অভাে, অেম্মান আর পত্রঙ্কিো়ে পত্ররপূেট। 
নেইেরে  ুৎত্রেে,  েযট মানানেই পত্রররেশ। নচারখর োমরন যরা ত্রেেনা উজ্জ্বি 
আরিা ম়ে ভত্রেেযরের মা়োেী ন ান স্বে। স্বভারে ত্রিি নেপররা়ো, েুেটাি পত্রররশরে 
েনয। ত্র ন্তু এখন? 
  
েেটমারন নে  ীেন  ার্ারি অ ায প্রাচুরযটর মরযয। আপনা হরেই োর  ারি যরা 
ত্রের়েরি ত্রনরাপিার নে়িা াি, েম্মান, োত্র়ি- াত্র়ি, েরেটাপত্রর মাোর ওপর অত্রভভাে রূরপ 
এ  ন আেশট ত্রপো। 
  
 যাুঁর েিংস্পরশট এরে, নস্নহমমো নপর়ে, োরের আচররে এরেরি ভদ্রো, ন ামিো আর 
শািীনোর েুস্পষ্ট িাপ।শুযু এ ত্রর্ মাি ত্রচিা োর  প্রেি ভারে  ুরর  ুরর পীত্র়িে 
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 ররে িা ি োরিংোর। আর  োর পত্ররচ়ে ত্রিি এ  োমানয ত্রিুঁচর  নচাররূরপ ত্র ন্তু 
আ  পত্ররত্রিত্রে এ রু্ পৃে । আ  নে োমানয নের  োর ক্ষমোর ন ারর েুত্রির 
পত্ররচ়ে ত্রের়ে পুররাপুত্রর এ  পা া নচার হর়ে। উরঠরি।এ  রনর েরিো, ত্রেশ্বাে আর 
ভারিামানুেীর েুরযা  ত্রনর়ে নে োর ত্রপরঠই িুত্রর মাররে উেযে হর়ে ত্রন  মূত্রেট যারে 
 রররি। নমি যত্রে েুঝরে পাররন োর  নযা োর ত্রপেৃরস্নরহর এই প্রত্রেোন োর  ত্রেরে 
আগ্রহী, েরে নে আঘাে ত্রেত্রন মরন মরন পারেন ো এ   ো়ে অেেটনী়ে। ইরারও 
িিার েীমা-পত্ররেীমা ো রেনা, এরপর ন ান মুরখ নে োর ত্রপোর োমনাোমত্রন মাো 
েুরি োুঁ়িারে। 
  
ে়ি হও়ো অেত্রয মা োোর নস্নহভািোো নের  এেত্রেন নে েত্রঞ্চে ত্রিি। ত্রপেৃ-মােৃরস্নহ 
 ী হ়ে ো ত্রিি এর োরর অ ানা।  ারে মা ত্রিি ত্রখর্ত্রখরর্ আর েেরা ী। োো ত্রিি 
পাুঁ়ি মাোি আর নরপশু। োর ভর়ে ইরা রারি ের া খুরি শুরে পারে না। 
  
মরের ননশা চররম উঠরি ত্রনর র  নযা আর েীর মরযয ন ান েফাৎ ো ে না োর 
 ারি। 
  
ইত্রেমরযয ন মর  পিপাঠ েরিরি এখারন চরি আেোর  নয। নপ্ল্নভা়িা আর রাহা 
খররচর  নয পাুঁচশ ডিারও পাত্রঠর়ে ত্রের়েরি পৃে  পৃে  ভারে। ন ম এরি োর েরে 
পরামশট  রর ত্রর্ত্র  এডত্ররে আর ত্রফি অযািত্র ররর েরে নোঝাপ়িা নেরর ত্রনরে হরে। 
আর মরনর ত্রে  নের  ন ান ো়িাও পারিনা ত্রেপরেরেুত্র  আর অেম্মারনর নোঝা 
মাো়ে ত্রনর়ে ওরের নপরর্র কু্ষযা নমর্ারে। িাো নো স্বভারে ত্রমিঃ ও়োনাত্রের নচর়েও 
এ  াত্রঠ েররে। ত্রেত্রন শুযু এ ত্রর্  াে ঘত্রর্র়েই েন্তুষ্ট হনত্রন, ইরার তরন হাে নেোর 
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েরে েরে েেরি োর  েুর র মরযয  াপরর্ যরর চুম্বন  ররেও ভুি হ়েত্রন।  াডটরের 
ডা ার ভ়ে নেখারে েরে োর  ত্রনরত  রা ন রি। অেশয পুরকার স্বরূপ েুরশা ডিার 
েৎক্ষোৎই ক্ষত্রেপূরে নপর়ে ত্র র়েত্রিি ইরা। এমন ক্ষত্রেপূররের আশা নে স্বরেও 
 ররনা। 
  
ত্রমিঃ িাোর চাত্রের িাপ ত্রনরে ন ান অেুত্রেযা়ে প়িরে হ়েত্রন। শুযু পাররত্রন ত্রমিঃ ররের 
চাত্রের িাপ ত্রনরে। মহা যুরন্ধর নিা  এই রে। ইরার রূপ নযৌেন েরেও োর  ারি 
ইরার হার স্বী ার  ররে হর়েরি। উিে নযৌেরনর অত্রয াত্ররনী োর এই রূরপ রের  
প্রভাত্রেে  ররে েযেট হর়েরি ইরা। আশ্চরযটর েযাপার এর্াই নয, ত্রমিঃ ররের চাত্রের িাপ 
ত্রনরে পাররত্রন েরি োর মরন ন ান অনুরশাচনা ননই। এর  ারে ত্র  হরে পারর? 
  
এমন ত্র  চাত্রের িাপ ত্রনরে ত্রফি অযািত্র র যখন চুত্রপ চুত্রপ োর   ানাি : ও়োনাত্রের নে 
িুর্  রর পঞ্চাশ হা ার েত্ররর়েরি, এ রু্র  নয হরিও নে েখনও ন ান উরি না 
অনুভে  ররত্রন ইরা। অেচ নে়ি মাে আর  হরি উরি না আর আহ্লারে আর্খানা হর়ে 
নে নফরর্ প়িে। 
  
ত্রনর র মরনাভাে ত্রেরিেে  ররে েরে ইরা এখন েহর ই েুঝরে পাররি নয, আর র 
মেন র্া ার নমাহ আর োর মরযয ননই। এখন োর এ র্াই ইিা ো হি শাি ও িা়েী 
 ৃহ ীেরন েেম্মারন েমাত্রহে হও়ো। 
  
এরোত্রেন পযটি নে যা যা  রর এরেরি, ো  াররা মরন েরন্দরহর ত্রেনু্দমাি উরদ্র  
 ররে পাররত্রন। েোই োর   ারন নমি নডভরনর নমর়ে ননাররনা নডভন েরিই। প্রত্রে 
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পরেই নে নপর়েরি প্রত্রে রনর নস্নহ ভারিাোোমযটাো আর ত্রেশ্বাে। ত্র ন্তু নযত্রেন নে 
 ারি যরা প়িরে ননাররনা নডভন পত্ররচর়ে ন়ে, এ  ন  াত্রি়োৎ, ঘৃেযপ্রোর  রূরপ, 
নেত্রেন ত্র ন্তু োর  নোনার ত্রেিংহােন নের  নর্রন নামারে পরের যুরিা়ে। োর অেিান 
হরে েখন ন ান ন িখানা়ে। 
  
অত্রিরো়ে আর আেরঙ্ক ত্রেধ্বত হর়ে ত্রেিানার ওপর উরঠ েেি ইরা। মুহূরেট োো হর়ে 
ন ি োরা মুখ। মরন মরন ত্রে়িত্রে়ি  ররে িা ি : না, না আর আত্রম পারে না এভারে 
পররর হারের পুেুি নের  ত্রপত্রিি পে নের়ে রোেরির ত্রের  ননরম নযরে। নমি 
নডভরনর েরে আত্রম পারে না িিনার ন ান আশ্র়ে ত্রনরে। আত্রম নো ােুত্র  স্পষ্ট ভাো়ে 
েরি নেে ত্রর্ত্র  আর ত্রফির  : এ া  আমার  ত্রের়ে আর হর়ে উঠরে না। নোমরা না 
হ়ে অনয উপা়ে নেরখ নাও। 
  
েরে েরে মরন পর়ি ন ি ত্রর্ত্র র ভােরিশহীন মুখ খানা। োরপর মরো জ্বর আর 
ভ়েঙ্কর নে েৃত্রষ্ট। ওহ!েত্রেয  ী োিংঘাত্রে  ত্রেপিন  নিা  ঐ ত্রর্ত্র । োর হ়েরো 
ত্রেিংরহর মেন োোর ন ার ননই, েরে পাইেরনর মেন ত্রহমশীেি মৃেুযপযাুঁচও উপত্রিে 
আরি। নেই মরেফাে নের  নরহাই নমিা েু ত্রঠন। 
  
আিা, নমির  েরি আোর অযা াউেে ত্রডপার্টরমরে েেিীহর়ে ন রি ন মন হ়ে? 
নেখারন নযরে পাররি ত্রর্ত্র র আর ত্র িু েিোর ো  ইোর ত্র িু অেত্রশষ্ট ো রে না। 
োর আর  ী নোে?  েটার ইিা়ে ত্রক্ৰ়ো। েযারঙ্ক োর  অনযত্রেভার  েেিী  রর ত্রেরি 
োরই ো  রার  ী ো রে পারর? 
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 োর্া নভরে ত্রনর়ে মরন এ রু্ শাত্রি নপি। আ ামী  ািই নে  োর্া উত্থাপন  ররে 
োর ডযাত্রডর  ারি। শাত্রির ঘুম ননরম এি ইরার েুন়েরন। 
  
পরত্রেন ে াি এ াররার্া়ে যোরীত্রে ত্রফি এরে হাত্র র। েপ্ত নচারখ েিি, িাোর নেরফ 
র্া া ত্র়ি ন াো়ে? শুযুইরো েত্রিি েতারে । 
  
নে নয আমার  রেী়েই ো  ী আরি? 
  
–নোমার নচারখ পর়িত্রন োর নে শুযু  া র  ঠাো? 
  
না। ত্রেত্রন আমা়ে ঘরর নযরে েরিত্রিরিন নে নখািার ত্রঠ  আর র মুহূরেট। 
  
জ্বিি েৃত্রষ্টরে ত্র িুক্ষে ইরার ত্রের  োত্র র়ে নক্ৰারয উন্মি হর়ে  ল্প  ররে  ররে েরি 
উঠি, িারঞ্চর আর  আর এ র্া চাত্রের িাপ ন া া়ি  রর ত্রেরে হরে, েুরঝি? নযভারেই 
নহা  নোমার  এ া   ররেই হরে। নোমার ওেে ত্রেশ্রী অ ুহাে আর চিরে না। 
চািাত্র র আশ্র়ে ত্রনরে হরি ত্রনর ই ত্রনর র পার়ে  ু়ুিি মাররে। রাতার ওপারশ নয 
 ারফ রর়েরি নেখারন আত্রম নোমার পে নচর়ে েরে ো ে। এই েরি মুখ  ারিা  রর 
চরি ন ি হন্ হন্  রর। 
  
ত্রনর র নর্ত্রেরি তব্ধ হর়ে েরে রইি েত্রযরইরা। মরন মরন নে ভীেে ত্রেচত্রিে। এই 
নে়িমারে আ  োর  ে পত্ররেেটন ঘরর্ ন রি–এর্াও োর এ র্া ত্রচহ্ন। পূরেটর ইরা 
হরি ত্রফরির ঔিরেযর েমুত্রচে  োে ত্রের়ে েেে উপহার স্বরূপ  ারি চ়ি  ত্রের়ে। 
এ  ন নমর়ের েরে  ীভারে  ো েিরে হ়ে নের্া েম্বরন্ধও ইেরর্া েমূ্পেট অনত্রভে। 
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নক্ষারভ ও রার  অন্ধ হর়ে মুখ ন াুঁ   রর খাত্রন ক্ষে চুপচাপ েরে ত্রিি ইরা। এই 
ত্রচিাই োর মনর   ুরর  ুরর নখরে িা ি নয, এরপর োর  রেী়ে  ী? ত্রফিরো 
ফরো়ো  ারী  ররই খািাে ত্র ন্তু ওর ফরো়ো মরো  া   ররে োর মরনর ত্রে  
নের  ো়িা পাত্রিি না। অেরশরে নভরে ত্রচরি এ র্া মেিে োর  রি ইরা। চাত্রের 
িাপ নপরিই নো ওরা খুশী, নেশ ো না হ়ে নেরেইরা। আপােেিঃ ওরের নঠত্র র়ে 
রাখোর এই এ ত্রর্মাি পে নখািা আরি। ভত্রেেযরের  ো ভত্রেেযরের  নযই নোিা 
ো । 
  
এইরভরে ইরা ভা়িা না নেও়ো পর়ি ো া েুরর্া খাত্রি নেরফর পাে ীর িাপ েুরি ত্রনি 
চর্পর্। নেরফ  ী আরি  ানার ন ান আগ্রহ ননই ইরার, োই এত্রে  নের  নে 
মুিত্রেহে। 
  
েম়েমরো িারঞ্চর েম়ে চাত্রে েুরর্ার িাপ হাে েেি হর়ে নপৌঁরি ন ি ত্রফরির হারে। 
িার়েরের নাম েিি–ত্রমিঃ  ুই শযািং  আর ত্রমিঃ ত্রেনাশযাডার। োরই নেও়ো নাম। 
  
চাত্রে েুরর্ার িাপ ত্রনর়ে পর রর্ পুরর ত্রফি ত্র োো  রি: এরের নেরফ র্া া  ত্র়ির 
পত্ররমাে  ীর ম, নেরখত্রিরি ত্রনশ্চ়েই? 
  
–না। 
  
–েরে চাত্রের িাপ ত্রনরি ন ান ন ৌশরি? 
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ওরা আমার হারে চাত্রের ন াি েুরি ত্রের়েত্রিি শুযু ি র্া নখািার  নয। 
  
ত্রফি েরন্দরহর েৃত্রষ্ট ত্রের়ে ইরার মুরখর ত্রের  খাত্রে ক্ষে োত্র র়ে রইি। ইরা এই েৃত্রষ্টর  
আর ভ়ে নপিনা। ত্রফি আপন মরন  ী ভােি নেই  ারন, শুযু মুরখ েিি, েরন্ধয ির্া 
না াে ত্রর্ত্র  নোমা়ে নেখা ররে েরিরি োর ওখারন। অেশযই যারে েরি নর্ত্রেি নির়ি 
উরঠ প়িি ত্রফি। 
  
ত্রর্ত্র র ওখারন যাও়োর মরনা ে ন ান োত্র ে ত্রিি না আ র র ইরার মরযয। ত্র ন্তু যা 
োিংঘাত্রে  নিা  এই ত্রর্ত্র , না ন রি োর ত্রেপরক্ষ আোর  ী ফত্রন্দ আুঁর্রে ন   ারন। 
ইরা নশে পযটি অরন  নভরে ত্রচরি না যাও়োর ত্রেিািই গ্রহে  রি। 
  
ির্া ো ার  র়ে  ত্রমত্রনর্ পর, ত্রনর র ত্রডউত্রর্ নশে  রর নেযখন েযাঙ্ক নের  নেত্ররর়ে 
আেরি, িেীরে নমরির োমনা োমত্রন পর়ি ন ি ইরা। 
  
- া  নশে হরিা? হাত্রে মুরখ ত্র োো  ররিন ত্রেত্রন। 
  
-হযাুঁ আ র র মেন নশে। আমার প্রতাের্ার ত্রেের়ে ন ান ত্রচিা ভােনা  ররি নাত্র , 
ডযাত্রড? 
  
-হযাুঁ মাি েুেপ্তাহ অরপক্ষা  র। োরপররই নোমার িুত্রর্। নডত্ররে অেশয োর মরযয 
 র়েন  ররে পাররে না, আমারের ত্রনউই়ে ট ব্রারঞ্চ খের পাত্রঠর়েত্রি। োরা  াত্রনর়েরি : 
হপ্তা েুর়ের র আর  োরা  াউর  এখান ার  নয নস্প়োর  ররে পাররে না। 
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েুহপ্তা, মরন মরন এ  অ ানা অরেখা আেরঙ্ক ত্রশউরর উঠি ইরা। নে  ী এ েুহপ্তা যরর 
ত্রর্ত্র  আর ত্রফরির মরো ঝানু নিা র  নো া োত্রনর়ে রাখরে পাররে? এিা়িা আর ন ান 
উপা়েও নো ননই। আ ামী াি ওরা খাত্রি নেফেুরর্া নখািার পর োরের ন রর যখন 
ত্র িুই আেরেনা, েূিপাে ঘরর্ যারে মূি ঝারমিার। ওরের ন মন  রর রুখরে ইরা? 
এ র্ামাি ভরো শুযু এই নয রারিই ন ম এরে নপৌঁিরি পযারাডাইে ত্রেত্রর্রে। নে 
এরি েু রন এ রি েরে শিা-পরামশট  রর যা নো  এ র্া উপা়ে োর  রা ত্র িু 
 ত্রঠন হরে না। এই নভরেই েখন ার মেন ইরা োর মনর  শাি  রি। 
  
এডত্রররের অযাপার্টরমরে ত্র র়ে ইরা নপৌঁিাি েখন োর়ি ির্া নের  ন রি। োর  ের া 
খুরি ত্রনর র হােঘত্র়ি নেখরে নেখরে  ম্ভীর  রে এডত্ররে েরি উঠি, অরন  নেরী 
 রর নফরিি। নভেরর এরো। 
  
এ  নের ন্ড ইেতেিঃ  রর নভেরর প্ররেশ  রি নে। নখািা  ানািার  ারি রাতার 
ত্রের  মুখ  রর ত্রফি অযািত্র র োুঁত্র়ির়ে েুহাে পর রর্ িুত্র র়ে। নঠাুঁরর্ জ্বিি ত্রে াররর্। 
  
নভেরর এরে নোফা়ে েেরে েেরে ইরা স্পষ্ট শুনরে নপি, এডত্ররে ের া িক্  রর 
ত্রেি। েুর  যু পু ুত্রন শুরু হর়ে ন ি। নে এ া আর প্রত্রেপক্ষ েু ন। োর এই 
নশাচনী়ে অেিা ন ােঠাো নে়িারির মরোই  রুে। ইরার মরযয পূরেটর নেই নেপররা়ো 
ভাে আোর স্ব-মযটাো়ে ত্রফরর এি। নে প্রস্তুে হরিা শি হারে ন ার্া েযাপারর্া 
নমা াত্রেিা  ররে। 
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প্রেরম এত্র র়ে এি ত্রফি, রার  আর ত্রেরিরে োরা মুখ ত্রে ৃে হর়ে উরঠরি ইরার। নে 
ত্রনর র নেল্ট খুিরে খুিরে  ুৎত্রেে ভত্রেমা়ে েরি উঠি : ভা  নর  ুিীর োত্রচ্চ! আ  
নোরই এ ত্রেন  ীআমারই এ ত্রেন। আ  নোর  ার়ের িাি যত্রেনা িাত্র়ির়ে ত্রনই েরে 
আমার নামই ত্রফি অযািত্র র ন়ে। আমারের েরে এর ম যান্দাোত্র ? 
  
ত্রফি যখন োর পযারের নেল্ট খুিরে েোই েযত, ইরা আত্মরক্ষার োত্র রে চর্  রর 
োমরনর নর্ত্রেরি রাখা নপেরির ভারী অযাশরের্া হারে েুরি ত্রনর়েই এ  িুরর্ ঘররর 
এ র ারে ত্র র়ে োুঁত্র়ির়ে প়িি। েত্রপটনীর মরো ত্রহ ত্রহ  রর  র ট উঠি, োেযান, 
শ়েোন! আমার ত্রের  আর এ পাও এত্র র়েত্রিে  ী এই ভারী অযাশরের্া  ানিা  ত্রির়ে 
নীরচ িুুঁর়ি নফিে। োরপর পুত্রিশ আর পরের ননা  ন এখারন িুরর্ আেরে এই 
হােয র েযাপার  ানরে। েখন োরের েমু্মরখ োুঁত্র়ির়ে  োেত্রেত্রহ  ত্ররে েু রন। 
  
েমর  ন ি ত্রফি। 
  
নে ত্রে  নেরখ ত্রর্ত্র  যমর র েুরর ত্রফির  েরি উঠি : আহা!  ী হরি  ী ত্রফি? মাো 
ঠাো রাখ। ইরার েযাপারর্া না হ়ে আমার ওপরই নির়ি োও। 
  
ত্রফি নক্ৰারয নফাুঁে নফাুঁে  ররে  ররে জ্বিি েৃত্রষ্টরে ইরার ত্রের  োত্র র়ে নেল্টর্া 
আোর পররে পররে চরি ন ি ঘররর অনযপ্রারি। এডত্ররস্ ত্র র়ে েেি ত্রনর র 
আমটরচ়োরর। অরপক্ষা ৃে ন ামি রে ইরার  এ োর নডর  েিি : এরো ইরা। ত্রফি 
েুত্রমও এরে েরো। ঠাো মাো়ে আরিাচনা  রা যা  আর এ োর ন ার্া েযাপারর্া। 
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ইরা পযটা়েক্ৰরম এডত্ররে আর অযািত্র র-এর ত্রের  োত্র র়ে নোফার্া এ রু্ েূররত্ব–প্রা়ে 
নে়োরির  ািা াত্রি নর্রন ত্রনর়ে ত্র র়ে েেি। অযাশরের্া ত্র ন্তু হাে িা়িা 
 রিনা।এডত্ররে  র়ে  মুহূেট ত্রির েৃত্রষ্টরে অপি রনরি োত্র র়ে রইিইরার ত্রের , 
োরপরেুত্রিগুরিা ন রর্ ন রর্ েিি, আত্রম নোমা়ে েুত্রিমেী েরিই  ানোম। ত্র ন্তু েুত্রম 
নয নেই েুত্রি আমারেরই ত্রেপরক্ষ  ার  িা াোর োহত্রে োর পত্ররচ়ে নেরে ো আত্রম 
স্বরেও ভাত্রেত্রন। ত্রনর র মন  ়িা েুরর্া ভুর়ো নাম ত্রের়ে আমারের প্রোরো  রার  ী 
নহেু  ানরে পাত্রর? 
  
ইরার েু  ত্রিপত্রিপ  রর উঠি, মুরখর নভেরর্া শুত্র র়ে ন ি  োে ত্রেরে ত্র র়ে। আ  
যেত্রন া ননরম আেরে ন ার্া েযাপারর্ার। েরে ইরা মরন মরন ত্রচিা ভােনাও নেরর ত্রনি 
খুে ো়িাোত্র়ি–আপােেিঃ ভােভত্রেমা নেরখ যা মরন হরি োর মারাত্ম  ন ান ক্ষত্রে 
 রা ওরের োহরে  ুরিারে না। ন ননা, নখািা  ানািা ত্রের়ে এই োত্র়িরই ন ান ঘর 
নের  নর্ত্রিত্রভেরনর আও়ো  নভরে আেরি  ারন। োর মারন এ োত্র়িরে  নপ্রােী 
আরি। ওরা োর  আক্ৰমে  রার পূরেটই নে হারের অযাশরের্া  ানািা  ত্রির়ে িুুঁর়ি 
নফিরে পারর  ন আর মন েহুি নখািা রাতা়ে, ত্রচৎ ার  ররে পারর  িা ফত্রর্র়ে। এই 
েে ভােনা ভাোর পর নের  এ রু্ আশ্বত হরিা ইরা।  ম্ভীর  রে  োেও ত্রেি :আত্রম 
আর নোমারের মরযয ো রে চাইনা। নোমরা নোমারের পর র্ ভরার  নয অনয ন ান 
ন ৌশি ঠাওরাও। 
  
এডত্ররে ইরার  োর  োরেশ়েোরনর হাত্রে নহরে েিি, এর ম নয ত্র িু এ র্া ঘর্রে 
পারর এরূপ েম্ভােনা অরন  আর  ো রেই মরন হর়েত্রিি। ত্র ন্তু িা়িে েিরিই নো 
আর িা়িা যা়ে না েে ত্র ত্রনে। ত্রেরশে  রর নোমার পরক্ষ।হাত্রে োত্রমর়ে চর্  রর  ম্ভীর 
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হর়ে ন ি এডত্ররে। ভ়োি স্বরর েিি, নোমার   া  চাত্রির়ে নযরে হরেই। আ ামী াি 
েুত্রম েযারঙ্ক ত্র র়ে ত্রফি-এর হারে অিেিঃ আররা েুরর্া ন নুইন চাত্রের িাপ ত্রনশ্চ়েই ত্রেরে 
পাররে। এর অনযো নযন না হ়ে। েুরঝি? আমার  োমরো যত্রে  া   র েরে নোমার 
এই অপরায আত্রম ক্ষমা  রর নেে। 
  
-না, আত্রম পারেনা।েৃঢ় স্বরর  োে ত্রেি ইরা। নোফা নির়ি িাত্রফর়ে উঠি ত্রফি। 
োরপর এ র্া  ুৎত্রেে-ত্রখত্রত েেটে  রি। ন ামররর নেল্ট খুিরে খুিরে েিি, 
 ুিীর্ার  আমার হারে নির়ি োও ত্রর্ত্র । ওর  ী অেিা  ত্রর এ োর নেখ। 
  
–চুপ  ররা, ত্রফি। এ  যমর  চুপ  ত্ররর়ে ত্রেি এডত্ররে ত্রফির । োরপর ইরার ত্রের  
নচর়ে েিি, নোমার যা যা োেনা ত্রিি, ো খুে েহর ই নোমার  ারি যরা ত্রের়েরি 
ইরা? োত্র়ি  াত্র়ি-র্া া এমন ত্র  মাোর ওপর িাে েিরে এ  ন অত্রভভাে  রূরপ 
যনোন ত্রপোও। েুত্রম নোয হ়ে ভুরি ন ি ত্রনর র নফরি আো অেীের্ার । ত্র ন্তু আত্রম 
যা যা নচর়েত্রিিাম, ো নো এখনও পাইত্রন ডাত্রিটিং। 
  
যাও, এত্র র়ে যাও, মরনা ে ইিার  োতরে পত্ররেত্রে োও ন , ন  নোমা়ে োযা ত্রেরি? 
ে়ো  রর আমা়ে মুত্রি োও। দ্রুে  রে ইরা োর  ো নশে  রি। 
  
–ত্র ন্তু েুত্রম েরে না ো রি নয আমার ন ান ইিাই স্বােট  রূপ নপরে পাররনা, নেেী। 
মযুর হাত্রে নহরে  োে ত্রেি এডত্ররে। 
  
েহুক্ষে োর ত্রের  এ েৃরষ্ট নচর়ে রইি ইরা। মরন মরন নে োর ত্রচিার  াি গুত্রর্র়ে 
নফিি। নোফা নির়ি উরঠ পর়ি েিি, আত্রম এখন যাত্রি। নোমরা যত্রে আমার পরের 
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ন ানর ম প্রত্রেেন্ধ োর েৃত্রষ্ট  ররে উেযে হও, আমার হারে যরা ত্র ত্রনের্া  ানািা 
 রি নো া ত্র র়ে আির়ি প়িরে োমরনর ঐ রাতা়ে।  োর্া মরন নরখ। 
  
–এে েযত হোর ত্র িু ননই ইরা। যাোর আর  আমার  র়ে র্া  ো শুরন যাও।ইরা 
নযরে নযরে েমর  োুঁত্র়ির়ে ন ি। 
  
ত্রমিঃ নডভনর  ভারিাোেরে শুরু  ররি, োই না? 
  
ইরা এ রু্ ইেতেিঃ  রর পাল্টা প্রশ্ন  রি : নোমার এ প্ররশ্নর অেট? 
  
–অেট নো খুেই পত্ররষ্কার। ত্রনর র ত্রপেৃরেরের েুিনা়ে এই ন ি ত্রপো অরন  ভারিা, 
চমৎ ার মানুে। নোমা়ে েুখী  রার  নয ভদ্ররিা  নোমার  নয  ী না  রররিন। োই 
োর মরো মানুের  শ্রিা  রা খুেই স্বাভাত্রে । 
  
এডত্রররের েিেয েুঝরে নপরর ইরা পােররর মরো শি  াঠ হর়ে ন ি। 
  
ত্রনরীহ  রে এডত্ররেইরার উরেরশয েিরি:রোমার ত্রনর র মাোি ত্রপো এ ত্রেন যত্রে 
েযারঙ্ক হাত্র র হর়ে ে রির োমরন ত্রেরশে  রর ত্রমিঃ নডভরনর োমরন নোমা়ে োর 
ত্রনর র  নযা েরি োেী  রর েরেন, নেত্রেন নয াের্া ঘর্রে ো ভােরেই োরা শরীর 
আমার নরামাত্রঞ্চে হর়ে উঠরি। েোর  ারি এই েেয প্র াশ নপর়ে যারে নয েুত্রম 
নডভরনর  নযা ন ানত্রেনই ত্রিরিনা,োর শযাত্রি া আর েুত্রম এই েীঘট ি েপ্তাহ যরর 
নোমরা এ রি এ ই  ৃরহ অেিান  রি, োরা শহরর এই মুরখারাচ  েযাপার 
আরিা়িন েুিরে নোমারের েু নর  ত্রনর়ে। খেররর  া র  িত্রে িাপা হরে ে়ি 
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 রর…ফিাও  রর খেরও প্র াত্রশে হরে…নেইেরে নোমার ত্রেত্রেমুত্ররর়েরিরঅেীে 
 ীেনও েে অন্ধ াররর পেটা ত্রিুঁর়ি নেত্ররর়ে আেরে স্বি ত্রেরনর আরিা়ে। এে  ারের 
পররও  ী েুত্রম আশা  র নোমার এই নস্নহপ্রেে উোর-মরনর ত্রপো েেম্মারন আর 
েমযটাো়ে আেীন ো রেন োর েযারঙ্কর এই উচ্চেম পরের আেরন? োই পা নফিার 
আর  এ োর অিে ত্রচিা  রর ত্রনর়ে েরেই পা নফরিা, নেেীডি আমার। 
  
ইরা নযন ত্রনষ্প্রাে এ  পােররর প্রত্রেমূত্রেট। 
  
এডত্ররে েিি, যা , যা হোর ত্রিি ো অরন ক্ষে আর ই নশে হর়ে ন রি। ও ত্রনর়ে 
অযো মাো ঘামাোর ন ান  ারে ননই। যা েিিাম েুরোয োত্রি ার মেন 
আ ামী ািই োর প্রমাে ত্রেও। ন মন? এোর েুত্রম আেরে পার। 
  
ইরা চরি ন রি এডত্ররেত্রফিঅযািত্র ররর ত্রের  োত্র র়ে নচাখ মর্র  মুচত্র  হাত্রে ত্রের়ে 
েিি, ওরহ আমার ন াুঁ়োর ন াত্রেন্দ! েনু্দর র গুত্রির নচর়ে  িরমর নখাুঁচা আর 
ভার়োরিরিরচাইরে োইর ািত্র  যাি অযারপ্রাচই নয েে েমর়ে নশ্রষ্ঠ ো মরন নরখ। 
  
ইরা যখন ন মফারর  ত্ররত্রেভ  ররে ত্রম়োত্রম এ়োররপারর্ট পা রাখি েখন রাে নো়ো 
আর্র্া। এডত্রররের লযার্ নের  নেত্ররর়ে েেটক্ষে শুযু ত্রচিাই  রর ন রি  ী ভারে এই 
শ়েোন েুরর্ার হাে নের  মুত্রি পাও়ো যা়ে। নডভরনর েরে নমর়ের অত্রভনর়ে অত্রভন়ে 
 ররে  ররে  রে নয ত্রনর র অ ারিই এই নে়ি মারে েত্রেয েত্রেয োর নমর়ে েরি 
ত্রনর র  ভােরে শুরু  রররি, এরোত্রেরন এই েেয োর অিরর উপিত্রব্ধ  রি। োর 
ত্রনর র যা ক্ষত্রে হোর নহা  ত্র ন্তু নেেোেুিয অমন এ  মানুের  নে  খরনাই পরের 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

122 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

যুরিা়ে নর্রন আনরে পাররেনা এেিং যেক্ষে নেুঁরচ আরি এই অনযা়ে নে হরে নেরে না। 
োর এ মাি ভরোর ম। ন ম েুত্রিমান, চেুর এেিং োহেীও। েেরচর়ে ে়ি  ো নে 
ফত্রন্দো । ন ম ত্রনশ্চ়েই পাররে পাল্টা ন ান মেিে এুঁরর্ এই েুই শ়েোরনর শ়েোনী 
মেিে োনচাি  রর ত্রেরে এেিং োরের হাে নের  োর ও ত্রনষৃ্কত্রে নেরে। ত্রমিঃ 
নডভরনর েম্মান আর মযটাো ত্রন িারন অক্ষ়ে এেিং অরু্র্ ো রে। 
  
ন মর  েরে ত্রনর়ে নে যখন এ়োররপারর্টর ত্রেত্রল্ডিং নের  নেত্ররর়ে এরে ত্রনর র ত্রর্ আর 
নফার  াত্র়ির েমু্মরখ এরে োুঁ়িাি,  াত্র়ির মরডি নেরখ ন রমর চকু্ষ িানা ে়িা। 
  
নে ত্র োো  রি াত্র়ির্া  ী নোমার ত্রন স্ব? 
  
–অফর ােট। 
  
–হা়ে আিা! ন ার্ারি  ী ভারে? 
  
– ানরে, েেই  ানরে। আর  নো  াত্র়িরে ওঠ।ইরা ো়িা িা াি োর । ন মহেেুত্রির 
মেন  াত্র়িরে উরঠ ইরার পারশ ত্র র়ে েরে প়িি। চাত্রে ঘুত্ররর়ে  াত্র়ি নির়ি ত্রেি ইরা। 
ন রমর েখন  াত্রহি অেিা, এরো মূিযোন  াত্র়ি…োমী নপাশা  োমী মূরিযর প্রোযনী 
েরঞ্জাম…এইেে ত্র িু এই নে়ি-েু মারের মরযয ন া া়ি  রি  ী  রর ঘুত্র়ির্া। 
  
শুযু  ী োই! আর  যার নুন আনরে পািা ন ার্ারনা ভার ত্রিি, নে এখন ত্র না োর  
নপ্ল্ন ভা়িা…ো ার খরচ, নপাশা  পত্ররিে োেে ন ে পাুঁচশ ডিার পাঠারি। না, োর 
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েে ন মন নযন গুত্রির়ে যারি। এ েমর়ে নে ত্র োো  রি : আমা়ে ত্রনর়ে ন াো়ে 
চরিি েরিা নো? নোমার োো়ে? 
  
–স্বচরক্ষই নেখরে। 
  
আর ন ান প্রশ্ন  রি না ন ম। 
  
ঘণ্টাখারন  পর ইরার  াত্র়ি এরে োমি েমুদ্রেীররর ত্রন স্ব অেযাযুত্রন  ন ত্রেরন। 
 নশূনয আর অন্ধ ারর িা া এই েমুদ্রেীর। 
  
ের ার োিা খুরি ন মর  ত্রনর়ে ন ত্রেরনর মরযয প্ররেশ  রি ইরা, আরিা জ্বািাি। 
পাইন  ারঠর হেরী চমৎ ারভারে েুেত্রিে ত্রেন ামরার েুন্দর ন ত্রেন। পারশই ত্রেনরর্ 
পাম াি। োর িা়ো এরে পর়িরি ন ত্রেরন। 
  
এখারন ো ? এর্া নোমার? ত্রেমূরঢ়র মরো প্রশ্ন  রর েেি ন ম। 
  
–না, এখারন োত্র না। ত্রেন  ার্াই অনয  া়ে া়ে। নেখারন অেশয নোমার  ত্রনর়ে যাোর 
ন ান উপা়ে ননই। আর ন ত্রেনর্া আমার ত্রন স্ব েম্পত্রি না হরিও এ র ম ত্রনর রই 
েিরে পার। ত্রক্ষরে নপর়েরি? খারে ত্র িু? 
  
ন রমর উিররর অরপক্ষা়ে না নের  ইরা েকু্ষত্রন নরত্রে াররর্ার খুরি ত্র িু ঠাো খােয েস্তু 
আর এ রোেি েী়োর োর  রর ন ম-এর োমরন রাখি। 
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ন ম আর ন ান  ো না েরি চর্পর্ আহারর েরে ন ি এ র্া নচ়োর নর্রন ত্রনর়ে আর 
ইরা োর েমু্মখপারন েরে এ র্া ত্রে াররর্ যত্ররর়ে শুরু রি োর ঘরর্ যাও়ো অ ত্রেে 
 াত্রহনী। ন া়িা নের ই শুরু  রি, েরে র্া ার আেি অিংশর্া শুযু উহয নররখ যা োর 
 ারি এডত্ররে  েুি  ররত্রিি। 
  
নভা ন োররে োররে ন ম এ মরন শুরন ন ি ইরার  াত্রহনীর আেযপাি। এ োরও 
ন ান প্রশ্ন  রিনা। ইরা াত্রহনী নশে রর েিি, এই হরিা আমার এখান ার 
েেটমানইত্রেহাে। প্রেরম এই  া র্া  রার  নয এ   ো়ে পা ি হর়ে উরঠত্রিিাম 
ত্র ন্তু এখন আমার এমন অেিা নয মন চাইরিও োরের  াি ত্রিুঁর়ি নেররে পারত্রি না। 
এোর আত্রম  ী  রে অেো এই পত্ররত্রিত্রেরে ত্রনর র  োমাি নেোর  নয আমার  ী 
 রেী়ে েরি োও েুত্রম। 
  
–এ  া  নের  ন ন ত্রনর র  েত্ররর়ে আনরে চাইি? 
  
–ঐ র্া া়ে আমার আর ন ান আেত্রি ননই। না চাইরেই অরন ত্র িু আমার ভার য  ুরর্ 
ন রি। োিা়িা আমার ত্রেপরের  োর্াও এ োর নভরে নেখ। এভারে চিরে ো রি, 
এ ত্রেন না এ ত্রেন যরা আমা়ে ত্রেরেই হরে। েখন? 
  
ওরের হর়ে  া   রার  নয  ে র্া া ওরা নোমা়ে ত্রেরে নচর়েত্রিি? 
  
পাুঁচহা ার ডিার। অম্লান েেরন ত্রমরেয েরি ন ি ইরা। 
  
—এডত্ররে এরে  ে  ামারে? 
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ত্রেশ-ত্রিশ হা ার হরে, েত্রঠ  েিরে পারত্রি না। 
  
মাি? আমার নো মরন হ়ে ওরা নোমার  ারি আেি েেয নচরপ নোমা়ে োর   ো 
েরিরি। 
  
োর ই েিু  আর ার রই েিু , ো আত্রম নেখরে চাইনা। আত্রম আর ঐচরক্ৰ ত্রনর র  
 ত্র়ির়ে রাখরে চাই না। এ র্া না এ র্া উপা়ে েুত্রম োর  ররা, ন ম। যা ভুি  ররত্রি 
আমার আর র্া ার প্রর়ো ন ননই। ত্রেপরের ঝুুঁত্র  অযো আত্রম মাো়ে ত্রনরে চাই না। 
  
ন ম এোর এ র্া ত্রে াররর্ যরাি।  র়ে  ত্রমত্রনর্ যরর োরে র্ানও ত্রেি।নীররে ত্র িু 
ত্রচিা ভােনা  রর ত্রনি। োরপর েিি, নোমার পরক্ষ এই  া  হাে িা়িা  রা নোযহ়ে 
নো াত্রমই  রা হরে। 
  
-ত্র ন্তু আমার ত্রেপে? 
  
ত্রেপে?  ীরের ত্রেপে? ওরা নোমা়ে ত্রেপরে নফিরে? নে নো ওরের হর়ে  া  না 
 ররি। ত্র ন্তু েুত্রম এই পরনররার্া ত্রেন যত্রে মুখ েুর   া   রর যাও ওরের  োমরো, 
 ার র নশরে েখন পুররাপুত্রর পাুঁচ হা ার নপর়ে যারে। নের্া ভােিনা ন ন 
এ োর? ে নে়ি মারে যত্রে  াররা। নচারখ ন ান র ম ন ান েরন্দরহর উরদ্র   ররনা 
ো  েরে এই পরনররা ত্রেরনও ন উ নোমার । েরন্দরহর নে়িা ারি  ়িারে পাররে না-
যত্রে েুত্রম প্রত্রে পেরক্ষপ েুরঝশুরন োেযারন নফি। 
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ইরার মুখ রিশূনয হর়ে ন ি প্রা়ে। এত্র  শুনরি নে! ত্রনর র  ানর  ত্রেশ্বাে  ররেও 
 ষ্ট হরি। যার ওপর ত্রনভটর  ররত্রিি, অ ায ত্রেশ্বারে অ পরর্ োর  ারি স্বী ার 
 রররি, নশরে নেই ত্র না োর  এই ত্রেপরের মুরখই নঠরি ত্রেরি? 
  
োর নেহমন ন রমর ওপর ঘৃো়ে ত্রেেৃষ্ণা়ে রার  নক্ষারভ পােররর মরো  ত্রঠন হর়ে 
ন ি। নে ত্রচৎ ার  রর উঠি : না, আত্রম পারে না নোমারের আেরশটর পরে চিরে। 
অেম্ভে। 
  
ন রমর নচাখ েুরর্া েপ  রর জ্বরি উঠি। মুহূরেটর মরযয নচা়োি  ত্রঠন আ ার যারে 
 রি। এ  পির  ত্রনষু্ঠর জ্বর হর়ে ন ি মুরখর ভাে। নে দ্রুে নের  ইরার োমরন এরে 
ত্রেেুযৎ ত্রেরে ডান হারের উরল্টাত্রপঠ ত্রের়ে ের ারর োর  ারি আঘাে হানি। আঘারের 
যাক্কা এরো প্রেি ত্রিি নয নচ়োর নের  ত্রির্র  প়িি ইরা। 
  
 র়ে  ত্রমত্রনরর্র  নয নচারখ অন্ধ ার নেখি নে। োরা মাো ত্রঝনত্রঝন্  রর উঠি। ইরা 
উরঠ োুঁ়িাোর েহু পূরেটই ন ম োর ওপরর ত্র ি-চ়ি-িাত্রের নফা়োরা িুত্রর্র়ে ত্রেি। 
  
ইরা অত্রে রষ্ট েরি উঠি : এখান নের  নেত্ররর়ে যা রাতার ননািংরা  ু ুর ন াো ার! 
আত্রম নোর মুখ পযটি নেখরে চাই না। 
  
োুঁ়িা িুত্র়ি এর মরযযই যাে ত্র ? আর  আমার নপরর্র কু্ষযা নমর্াই–মন ভরু পর র্ 
ভরর উঠু , েরে নো৷ ো েিরে েিরে ত্রনর র নপাো  িা়িি ন ম। ইরার ও ত্রনরেটশ 
ত্রেি োর এই পন্থা অেিম্বন  ররে। 
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নেত্ররর়ে যা–নেত্ররর়ে যা েিত্রিআত্রম নোর ন না োুঁেীনই নয ুম  ররিই ো োত্রমি  ররে 
হরে। 
  
-েরর্ নর  ুিা–এই েরিই নে অেত্র টরে ঝাুঁত্রপর়ে প়িি ইরার ওপর। পূরেটর রেমূত্রেট 
যরর মাররর নফা়োরা িুত্রর্র়ে ত্রেি। মাররর নচারর্ অেেন্ন হর়ে এত্রির়ে প়িি ইরা। োযা 
নেোর শত্রি পযটি নে হাত্ররর়েরি। এই অেেরর   ার  িাত্র র়ে োর  েমূ্পেট উিে 
 রর ত্রেি ন ম। োরপর োর  ত্রচৎ  রর নফরি ত্রনর ও শুর়ে প়িি োর ওপর নেরহর 
েে ভার চাত্রপর়ে। ন াপনারে েীক্ষ্ণ এ  যন্ত্রো অনুভে  রি ইরা। এমন যন্ত্রোর স্বাে 
এর আর ও োর ভার য  ুরর্রি। েখন নেই যন্ত্রোর  যন্ত্রো েরিই মরন হ়েত্রন। মরন 
হর়েত্রিি এর স্বাে েীব্র মযুর। আ  নে যন্ত্রো়ে ঝাুঁত্র র়ে উঠি। এই যন্ত্রোর নিউ োর 
েেটশরীরর হিাহি েইর়ে ত্রেি। 
  
ত্রনর র হ ত্রে  কু্ষযা ত্রমত্রর্র়ে যখন ন ম উরঠ োুঁ়িাি, ইরা েখন অরঝারর ন ুঁরে চরিরি। 
োর তরন,  ারি, উরুরে ন রমর পাশত্রে  অেযাচাররর ত্রনমটম ত্রচহ্ন অত্রঙ্কে। 
  
নপাশা   ার়ে চ়িারে চ়িারে অেশ হর়ে পর়ি ো া ইরার শরীরর পা ত্রের়ে এ র্া মৃেু 
নর্া া ত্রের়ে ন ম েরি উঠি,রোর হাে েযার  যা মাি ত্র়ি আরি আমার হাে খররচর 
 নয ত্রনর়ে ত্রনিাম। েুই আোরও নপর়ে যাত্রে, পরর ত্র ন্তু আমা়ে নেোর ন উ ো রে না। 
নোিিং নেেী। 
  
ইরা হোশা়ে নেেনা়ে, অপমারন   টত্ররে হর়ে নেই শূনয ঘরর এ া ী নচারখর  ি 
নফিরে িা ি। 
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ন ম ন াোও যা়েত্রন  ািা াত্রির মরযযই ত্রনর র  আ়িাি  রর নররখত্রিি। আর নেই 
ন াপনী়ে িান নের ই ন ত্রেন নির়ি নেত্ররর়ে নযরে নেখি ইরার । ইরার েমত  ত্রেত্রেত্রয 
নে িক্ষয  রত্রিি। ন ত্রেরনর ের া়ে োিা ত্রের়ে চাত্রের্া ন াো়ে রাখি ইরা, োও নে 
নেরখ রাখি। ইরা চরি যাোর পর যীররেুরি নে োর পূরেটর আশ্র়ে ননও়ো িান নের  
নেত্ররর়ে এরে, োিা খুরি ন ত্রেরন প্ররেশ  রি। রারি ো ার এ র্া েযেিা  ররে 
হরে নো! 
  
ন ম এোর ন ার্া ন ত্রেনর্া মরনর েুরখ ঘুরর ঘুরর পত্ররেশটন  ররে িা ি। নেখা নশে 
হরি নে পা রাখি শ়েন রক্ষ। েু-েত্রিে আরামপ্রে আর ত্রেিােেহুি ত্রন  শযযা পাো। 
 ামা াপ়ি নির়ি রাত্রি ািীন নপাশার র  নয নিার র্ হাে়িাি। নপাশা  আো  যা 
আরি েেই নেশ মূিযোন েরে োর খেট আ ৃত্রের েুিনা়ে এ রু্ নেশী ে়ি। ন ম 
অেিঃপর এ র্া নচস্ট অে ে়োেট খুিি। 
  
ে়োরর েরর েরর রাখা আরি োর্ট, রুমাি, র্াই, নমা া এইেে। উরল্টপারল্ট এ োর 
নচাখ েুত্রির়ে নররখ ত্রেি। নশে ে়োরর্া র্ানরেই োর েমত শরীর র্ান র্ান হর়ে ন ি। 
এ  াো নো়োরির ওপররই এ র্া পর়েে ৩৮  যাত্রিোররর অরর্ারমত্রর্  ন াল্ট 
ত্ররভিোর আরি। েহুক্ষে ত্রনষ্পি  ননরি ত্র ত্রনের্ার ত্রের  নচর়ে ো ার পর ত্র িুর্া 
উরি না আর ন ৌেূহরির েরশই নে েুরি ত্রনি ত্রনর র মুত্রষ্টরে। 
  
নমা াত্রেন  যািং-এর মুখয ভূত্রম া পাোর পর নের ই এমনই এ  প্রর়ো নী়ে ত্র ত্রনরের 
অভাে নোয  রত্রিি ন ম। ত্রনর র  রর এ র্া ত্ররভিোর পাোর োেনা আর 
উচ্চা াঙ্ক্ষা ত্রিি োর েহুত্রেরনর ত্র ন্তু অেট আর েুরযার র অভারে এে াি ো োতরে 
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রূপাত্র়েে হ়েত্রন। আ  নের্া পত্ররপূেটো িারভর মুরখ এরে নপৌঁরিরি। ত্ররভিোরর্া েরে 
ত্রনর়েই নে ত্রেিানা়ে েেি। মুরখ পূরেটর নেই  ুত্রর্ি হাত্রে। আর ন ইরার ে়োর োরনর 
পররা়ো  রর? এখন োর হারে এমন এ  হাত্রে়োর এরে ন রি যার িারা নে ত্রনর ই 
ন র়ি ত্রনরে পাররে েহু রনর  াত্রঙ্ক্ষে পাত্রেটে েহু ত্র িু। 
  
ত্রনর র নোনা স্বরে ত্রেরভার হর়ে ত্রেভিোরর্া হারে ত্রনর়ে র্ান র্ান হর়ে ত্রেিানা়ে 
ত্রনর র  এত্রির়ে ত্রেি। আরেরশ েুরচারখ ননরম এি েৃত্রপ্তর ত্রনদ্রা। 
  
ত্রচিা়ে ভােনা়ে   টত্ররে হর়ে ত্রেত্রনদ্র ভারে ন রর্ ন ি ইরার ন ার্া রাে। এ র্া ত্রচিাই 
োর   ুরর  ুরর খাত্রিি ো হি: ন রমর মেিের্া  ী?োর হােভাে নেরখ মরন হ়ে নে 
আর ব্রু ত্রিরন ত্রফরর যারি না। ন ন নয েে  ো ন মর  খুরি েিার মরো নো ামী 
 রর েেি ইরা! এখন নে ত্রনরুপা়ে, েমূ্পেটরূরপ ত্রনর র  েমপটে  ররে হর়েরি ঐ 
পশুর্ার  ারি। ঐ  ঘনয ইের নর পশুর্ার  নে নয ন ানত্রেন মন ত্রের়েত্রিি, এ ো 
মরন হরেই োর োরা মন ঘৃো়ে ত্রঘনত্রঘন  রর উঠি। ন রমর ত্রচিা মন নের  ন ার 
 রর নঠরি েত্ররর়ে ত্রেি। এডত্রররের  ো ভােরেই োর ত্রচিার নখই হাত্ররর়ে নফিি 
ইরা। এই নিা র্া োর  ীেরনর ে ি েমেযার মূরি, োরও ন ান েমাযান খুুঁর  নপি 
না নে। ন াোও নয পাত্রির়ে ত্র র়ে এ রু্ পত্ররিাে পারে, নে পেও আ । রুি। নমি 
ত্রনরুপা়ে হর়েই পুত্রিশর  ে া   রর নেরেন। ফিস্বরূপ পুত্রিরশর  ারি যরা প়িার 
পর োর যােেী়ে  ীত্রেট  াত্রহনী অত্রচরর ফাুঁে হর়ে প়িরে  নমানরে। ত্রনত্রশ্চে ভরাডুত্রে। 
  
এভারেই রাে পার হর়ে  খন নয ত্রেরনর আরিা ফুর্ি ইরা নর্রও নপি না। ে ারি 
উরঠ নেখা হরিা নমরির েরে–নব্র ফাস্ট নর্ত্রেরি। 
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নমি ইরার ত্রিষ্ট মুখপারন নচর়ে ত্রেত্রস্মে হর়ে ন রিন। উত্রিি  রে ত্র োো  ররিন : 
নোমার  ী শরীর ভারিা ননই, ননাররনা? 
  
–না, না, নেমন ত্র িুনা, ন ার  রর নঠাুঁরর্র ন ারে হাত্রে এরন  োে ত্রেি ইরা। 
  
োরপর পাল্টা প্রশ্ন  রি :  ী েিি  ়ে? ত্রেোরহ োর মে আরি? 
  
নমি এ  াি নহরে  োে ত্রেরিন : হযাুঁ, এ মারের নশোরশত্রে। আমার হারে  ার র 
চাপও অরন   ম ো রে। ত্রনত্রশ্চরি মযুচত্রন্দ্রমা যাপন  ররে নযরে পারে। আশা রাত্রখ, 
ত্র িুত্রেরনর  নয নোমা়ে এ া ো রে হরে েরি েুত্রম মরন ত্র িু  ররে না। 
  
ত্রেেুযৎচমর র মরো এ র্া  ো ইরার মাো়ে নখরি ন ি। এর মরযয িুত্র র়ে আরি োর 
এখান নের  পাত্রির়ে যাোর চমৎ ার এ  েুেেট েুরযা । নমি হত্রনমুরন চরি ন রি নেও 
এখান ার হাউে ীপার ত্রমরেে স্টাত্রিটিংর  েনু্ধর োত্র়ি যাত্রিঐ যররের এ র্া োহানা 
ত্রের়ে ত্রনত্রেটরি এই শহর নির়ি েরর প়িরে। অেশয ন াো়ে আর  েেূরর ত্র র়ে োর এই 
যািার পত্ররেমাত্রপ্ত ঘর্রে, নে ত্রেের়ে এখনও পযটি োর ন ান যরো ননই। 
  
ইরা মুরখ হাত্রে ফুত্রর্র়ে েিি : না না, মরন  রে ন ন? ঐ  র্া ত্রেন নেখরে নেখরে 
ন রর্ যারে। েরে, আমার অত্রগ্রম নেস্ট উইরেে  াত্রনর়ে ত্রেিাম।  ারপর েিাত্রন 
 ত্রফরু্ ু েমাপ্ত  রর উরঠ প়িি ইরা। 
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আত্রম উঠত্রি ডযাত্রড।  ার র এ রু্ ো়িা আরি।েরি দ্রুে পেরক্ষরপ ঘর নের  ত্রনষ্ক্রাি 
হর়ে ন ি। 
  
ঘত্র়িরে এ াররার্া হরে,  চন  েীঘটাত্রেনী, েুেত্রিো েুরূপা এ  ভদ্রমত্রহিার প্ররেশ 
ঘর্ি ি াররুরম। নাম ত্রমরেে নমরী  যারিযান্ড। স্টীি মযা রনর্ যন ুরের ত্রমিঃ মা ট 
 যারিযারন্ডর েী। ত্রেত্রন ও োর স্বামী ঐত্রেন েন্ধযা়ে ত্রনউই়ের টর পরে যািা  ররিন। 
 েরারে  যাত্রেরনা়ে  ু়ো়ে নমার্া অরঙ্কর ো ী ত্র রেরিন। নেই র্া াই নোযহ়ে নেরফ 
রাখার উরেরশযই ত্রেত্রন এখারন হাত্র র। হর়েরিন। চীফ াডট নেই র মই এ র্া পূেটাভাে 
ত্রেি ইরার । 
  
ভদ্রমত্রহিা ত্রেুঁত্র়ি নের়ে নীরচ ননরম ইরার নর্ত্রেরির  ারি এরে োুঁ়িারেই েেম্ভ্ররম উরঠ 
োুঁত্র়ির়ে ইরা েত্রস্মে মুরখ েিি, গুডমত্রনটিং ত্রমরেে  যারিযান্ড, আত্রম ননাররনা নডভন। 
আশা  ত্রর, েে  ুশি মেি। 
  
–গুডমত্রনটিং? েুত্রম নমি-এর নমর়ে? নোমার অরন   ো শুরনত্রি নমি-এর  ারি। নোমার 
মার ও ত্রচনোম। অত্রে ি োরই মরো রূরপর অত্রয াত্ররনী েুত্রম। েরে আমার মরন হ়ে 
নোমার মার নের ও নেৌন্দরযটর মাপ াত্রঠরে নোমার পািাই এ রু্ ভারী–মুহূরেটর  নয 
এ রু্োমরিন, োরপর  িার স্বর  ত্রমর়ে ত্র োো  ররিন : শুনিাম নমি নাত্র  আোর 
ত্রেোহ  ররি? েুত্রম এ েযাপারর ন ান প্রত্রেোে  ানাওত্রন? 
  
–ত্রঠ ই শুরনরিন। আমার আপত্রি  ানাোর  ী আরি? োোর েুরখই আত্রম েুখী। 
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-োিঃ োিঃ, নোমার উপযুি  োই েুত্রম েরিি। ো েুত্রম নোমার নেুন মা,  ়ে 
অযানত্রির  নেরখি  খরনা? আিাপ হর়েরি? 
  
-হযাুঁ, েত্রেয চমৎ ার মানুে। 
  
–নোমার  োই ত্রঠ । আমার েরেও আিাপ আরি। ে়ি ভারিা নমর়ে। 
  
োরপর ত্রমরেে  যারিযান্ড োর হযান্ডেযা  খুরি এ র্া নপর্রমার্া খাম আর ত্রনর র 
চাত্রের্া োর  রর ইরার ত্রের  এত্র র়ে ত্রের়ে েিরিন, মরন যত্রে ত্র িু না  ররা, ননাররনা 
নের্া খুরি এর্া নররখ োও না িক্ষ্মীত্রর্। আত্রম এখারনই েরে আত্রি। 
  
ইরার েুর র রি এই  ো়ে চির  উঠি। নে দ্রুে অরন  ত্র িু োর মরন ি   রর 
ত্রনি। োরপর এ  মুহূেট ইেতেিঃ  রর ত্রনর র নর্ত্রেরির ে়োর খুরি পাে  ী োর 
 রার েরে এ রু্ ররা পুত্রর্ও পুরর নফিি োিুরে। এরপর যীর পেব্রর  গুত্রর্ গুত্রর্ 
পার়ে এত্র র়ে চিি ত্রমরেে  যারিযারন্ডর নেফ নযখারন–অেটাৎ নেইত্রের । 
  
নেফ খুিরেই ইরার েৃত্রষ্ট অপি  ননরি োত্র র়ে নেখি : র্া ার নমার্া নমার্া োত্রন্ডি 
আর নপর্রমার্া খাম েরর েরর েত্রিে আরি োরে। নেই েরে রর়েরি নেশ  র়ে ত্রর্ 
 ুর়েি েক্স।  হনার োরক্স নয োমী মূরিযর  হনা আরি নে ত্রেের়ে ত্রেনু্দমাি েরন্দরহর 
অে াশ ত্রিি না। োর এ োর মরনও হি  ী প্রর়ো ন আর চাত্রের িাপ ননও়োর? 
এ র্া  ী েুরর্া নপর্ নমার্া খাম, ত্র  র্া ার োত্রন্ডি আির ারি েুরি ত্রনর়ে েযরে 
পযাত্রের মরযয চািান  রর ত্রেরিই ন ান ঝার্ ননই। পরক্ষরেই ভােি : না, অেেহর  
ওরের েুত্রেরয  রর নেরে না। চাত্রের িাপ নেরে…নেই িাপ নের  পত্ররশ্রম  রর চাত্রে 
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হেরী  রু , োরপর নোমোর েযাঙ্ক খুিরি ঐ চাত্রের েিযেহার  রর নফিু । োর 
আর   খরনাই ন়ে। 
  
এই নভরে নে খামর্া নররখ নে েন্ধ  রর নো া হর়ে োুঁত্র়ির়েরি, নচারখ প়িি, ত্র িুর্া 
েূরর ত্রমরেে  যারিযান্ড োর  াযটত্রেত্রয িক্ষয  ররিন পুিানুপুিরূরপ। 
  
ঘাম ত্রের়ে নযন জ্বর িা়িি ইরার। েরাে ন ারর অরল্পর  নয নেুঁরচ ন রি। ভাত্র যে নে 
খাম ো র্া া ন ানর্াই ননও়োর োহে  ররত্রন নে নের । না হরি আ  নয োর ভার য 
 ী ত্রিি… 
  
িাঞ্চ হরি রাতার ওপারর  ারফরে ত্র র়ে অযীর প্রেীক্ষারে অযািত্র ররর হারে চাত্রের 
িাপর্া েুরি ত্রেি ইরা। 
  
–মাি এ র্াই,  ম্ভীর  রে ত্র োো  রি ত্রফি। 
  
–হযাুঁ, আ  এ  রনরই পেযূত্রি পর়িত্রিি ভরল্ট। 
  
ন ? 
  
–ত্রমরেে নমরী  যারিযান্ড। ত্রনউই়ের টর ন াত্রর্পত্রে েযােোোর ত্রমিঃ পা ট  যারিযারন্ডর েী। 
  
ন াত্রর্পত্রে যখন েিি েখন নেরফর মরযয যৎপরনযাত্রত মাি ত্র়ি আরি ত্রনশ্চ়েই। 
  
নের্াই নো স্বাভাত্রে । 
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-হুম। আশা  ত্রর আমা়ে ত্রিেী়েোর স্মরে  ত্ররর়ে ত্রেরে োযয  ররেনা নয, ত্রমরেযর 
আশ্র়ে ত্রনর়ে আমারের অযো নো া োনাোর শাত্রত  ী হরে পারর? ঈশ্বররর নোমার 
প্রত্রে অরন   রুো নয এ োর নেুঁরচ ন ি েরি োর োর নে েুরযার র েমু্মখীন েুত্রম 
হরে না, নেেী। 
  
ইরা ন ান  ো না েরি শুযু ঘৃো  ত্রনে েৃত্রষ্টরে এ োর ত্রফরির ত্রের  নচর়ে  ারফ 
নের  নেত্ররর়ে এি। এ রু্ পরর ত্রফরর এি ত্রফি। ত্রনর র ত্রনর র ভােনাত্রচিার 
নে়িা ারি ত্রেচরে  রার েরুে েু রনর এ  নও িক্ষয  রিনা নয রাতার এ যারর 
এ র্া ভা়িা রা পুররান  াত্র়ির মরযয নের  নহে েত্রন্দহান েৃত্রষ্টরে এত্রের ই োত্র র়ে। 
পুত্রিরশর চা ুত্রররে রহেয-নরামাঞ্চ যেই অফুরি ো , িুত্রর্ ত্র ন্তু নমারর্ পাও়ো যা়ে না। 
ত্রন়েত্রমে ত্রডউত্রর্ িা়িা, ডা  এরিই েম়ে অেম়ে ত্রেচার না  রর িুর্রে হরে  মটরক্ষরি। 
োই আচম া এই েপ্তারহ উই  এরন্ড িুত্রর্ নপর়ে নহে মহাখুশী। নিরি আর েীর  েরে 
ত্রনর়ে নেত্ররর়ে প়িরিন ত্রপ ত্রনর র উরেরশয পযারাডাইেত্রেত্রর্ আর ত্রম়োত্রমর মারঝ নয 
এ ত্রর্ মাি ত্রপ ত্রন  স্পর্ েমুরদ্রর এর োরর যারর, ত্রঠ  নেই  া়ে ারে। 
  
েূরযটর োরপ মরনারম উষ্ণো..মৃেুমন্দ হাও়ো়ে অপরূপ আরম  েমুদ্র  রিারি ঘুম 
পা়িানী়ো  ারনর েুন্দর েুর। এ রপর্ মুরখাররাচ  ত্রপ ত্রন  িাঞ্চ নেরর, এ র্া েুন্দর 
 া়ে ার েন্ধান নপর়ে নহে পরম ত্রনত্রশ্চরি  া এত্রির়ে ত্রেরিন, ত্র িু েূরর েরে েী মাত্রর়ো 
োর নেিাই ত্রনর়ে েযত, আর এ রু্ েফারে নিরি  ুত্রন়োর োত্রি ত্রনর়ে নখিা়ে মি। 
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ত্রচে হর়ে  ুরপা াে হর়ে েুহাে ভাুঁ   ররমতর র নীরচ ত্রের়ে, নচাখ েুর  ত্রেশ্রাম েুখ 
উপরভা   ররিন নহে। নচারখ ঘুম ননরম এরেরি, ত্রঠ  এই েমর়ে োর নঘার ন রর্ 
ন ি আর্ েিররর নিরি  ুত্রন়োররর েীব্র মিরেয। 
  
–মাম্মী! আত্রম পপর   ের নেে। 
  
এই োেী  ারন যাও়ো মািই য়িম়ি  রর উরঠ েেরিন ত্রেত্রন। মরন মরন ত্রেরি হরিন 
 ুত্রন়োররর ওপর। েত্রেয ে়ি আেোর  রর আ  াি। উত্রচে-অনুত্রচে যা ন ে যররি ো 
 রা চাই-ই। নিরির্ার  প্রশ্র়ে ত্রের়ে ত্রের়ে মাত্রর়োই ওর মাো নখর়েরি। আ র র এই 
অেিার  নয মাত্রর়ো েমূ্পেটরূরপ ো়েী। 
  
নহে েীর  নডর  েিরিন,  ুত্রন়োরর  নোমার  ারি নডর  নাও, মাত্রর়ো। আমা়ে 
এ র্া ত্রেন অিে আরাম  ররে োও। 
  
  োর্া নশানামাি যা নেরী ত্রিি, এ  ঝিং ার ত্রের়ে উঠি মাত্রর়ো : েুত্রম আরাম  রি 
 র না। ও ে়ি ন ার েু চার মুরঠা োত্রি নোমার  ার়ে িত্র়ির়ে নেরে, োরে  ী েুত্রম 
ক্ষর়ে যারে নাত্র ? 
  
মহা েমেযা়ে পর়ি ন রিন নহে। মার়ের আের নোহার র নস্রারে নভরে ত্র র়ে নিরি 
েখন োর নেিচার্া হারে ত্রনর়ে মহানরন্দ িাফারি। হঠাৎ এ র্া চমৎ ার মেিে 
ঘুরপা  নখর়ে ন ি নহরের ম র । ত্রেত্রন  ানরেন োর নিরির  ন ান ন ৌশরি 
েশীভূে  রা যা়ে। েযাপারর্া নেমন  ত্রর্ি ন়ে,  ুত্রন়োররর মনর  অত্রয ের আ েট  
ন ান ত্র িুর ত্রের  প্রভাত্রেে  ররে পাররিই েখন ার মরো ত্রনত্রশ্চি। নেই উপা়েই 
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ত্রেত্রন  ার  িা ারিন। ন ামি  রে  ারি ডা রিন  ুত্রন়োরর ।  ুত্রন়োর এরি, নহে 
রহেয নরামাঞ্চ ন ান  ো োর  ারি উত্থাপন  ররে চরিরিন ত্রঠ  এমনভারে মুরখর 
ভাে হেরী  রর েিরিন, আমার এ র্া  ো শুনরে  ুত্রন়োর? 
  
- ী? 
  
অনত্রেেূররর এ র্া ে়ির ারির োত্রি়োত্র়ির ত্রের  োর েৃত্রষ্ট আ েটে  ত্ররর়ে নহে 
েিরিন, ঐ নয ে়ি োত্রি়োত্র়ি নেখরে পাি, ওখারন  ে াি রারে অত্রভনে এ   াে 
ঘরর্ ন রি। েুত্রম যত্রে  াউর  না েি–এমনত্র  নোমার মার ও, েরে আত্রম নোমা়ে 
েিরে পাত্রর। 
  
ত্রশশু মািই অ ানা, অরচনা অোে েস্তুর প্রত্রে আ েটে অপত্ররেীম। অপত্রররম়ে 
ন ৌেূহি। োর ওপর  ুত্রন়োররর পত্ররচ়ে নে এ  ন ন ার়েন্দার নিরি। স্বাভাত্রে  
 াররেই োোর প্রতাে উৎোত্রহে হর়ে নে িুরফ ত্রনি। েিি, না,  াউর  েিরো না, 
প্রত্রমে। 
  
নিরির  ন ারি েত্রের়ে োর  ারনর  ারি মুখ এরন, েস্বর ন ামি  রর নহে েরি 
উঠরিন,  াি রারে এ  েৃি মািংরের ে়িা নফত্রর  রর ত্রেশ্রারমর  নয আশ্র়ে ত্রনরে 
ওখারন এরেত্রিি। যখন নে  ভীর ত্রনদ্রা়ে ডুরে আরি েখন হঠাৎ ভীেে ঝ়ি ওরঠ 
েমুরদ্রর ত্রে  নের । োর ফরি ঐ োত্রি়োত্র়ির োত্রি আর আরশ-পারশর োত্রি উর়ি 
ত্র র়ে, ে়িার ঝুত্র়ি েরমে চাপা ত্রের়ে নে়ে েৃির । েুত্রম যত্রে নোমার েুত্রির েরি ঐ 
োত্রি়োত্র়িরে ত্র র়ে ওর ডািার্ার ন ান ত্র নারা  ররে পার েরে িাভোন হরে েুত্রম। 
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েৃি ন র  উরঠ খুশীরে ড ম  হর়ে নোমার হারে নেশ  র়ে র্া ে়িা উপহার স্বরূপ 
েুরি নেরে, েুত্রমও ে়িা নখরে পাররে। 
  
–েত্রেয েিি? 
  
 –অ ার্য েত্রেয। 
  
  ুত্রন়োর এ োর েত্রন্দগ্ধ েৃত্রষ্টরে ো াি োত্রি়োত্র়ির ত্রের  োরপর ত্রফরর ো াি োর 
োোর মুরখর ত্রের । োোর মুরখর ত্রের  োত্র র়ে নে এর্াই েুঝরে চাইি নয ত্রমরেযর 
আশ্র়ে ত্রনর়ে োো োর  নো া োনারিন না নো? 
  
োই নে এ রু্ ইেতেিঃ  রর েিি, েুত্রমও আমার েরে চিনা, পপ। আমার হারে হারে 
এ রু্ োহাযয  ররে। 
  
-নেশ নো চি, েরে েুত্রম নো  ান, নোমার েরে োত্রি খুুঁ়িরে আত্রমও হাে িা ারি েৃি 
খুশী হর়ে নোমার েরে েরে আমার ও ত্র িু ে়িা নখরে নেরে–োরে নোমার ভার   ম 
হর়ে ন রি ন ান আপত্রি ননই নো? নোমার যত্রে আমার  ত্রনর়ে নযরে ন ান অেুত্রেযা না 
নের  োর  চি। আত্রম এ  পার়ে খা়িা। 
  
মািংরের ে়িার প্রত্রে  ুত্রন়োররর অস্বাভাত্রে  েুেটিোর  ো োর অ ানা ন়ে। োই োত্রি 
খুুঁর়ি েৃি নফত্ররও়োিার েন্ধান  রর পুরকার ত্রহরেরে নয ভার য ে়িা  ুর্রে–োর নের  
োোর  ভা  নেোর েযাপার উঠরেই রীত্রেমে েরম ন ি  ুত্রন়োর। োই োোর  ো়ে 
মাো ননর়ি েরি উঠি, েরে ো , আত্রম এ াই োত্রি খুুঁর়ি েৃির  োমরন আনোর 
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ক্ষমো রাত্রখ। এই েরি নে কু্ষরে নেিচাখানা  াুঁরয েুরি ত্রনর়ে এ  িুরর্ এত্র র়ে চিি 
নেই োত্রি়োত্র়ির ত্রের । 
  
মাত্রর়ো এেক্ষে যরর োো আর নিরির  াে ারখানা নেখত্রিি। ন ান  ো না েরি নে 
চুপচাপই োর  া   রর যাত্রিি। নিরি োর িরক্ষয এত্র র়ে নযরেই স্বামীর ত্রের  
োত্র র়ে িি মিেয না  রর পারি না। নে েিি : ত্রনর র নিরির েরে এভারে 
প্রোরো  ররে নোমার এ রু্ও িিা  রর না, নহে? 
  
নহে ন ান  োে না ত্রের়ে েহারেয পুনরা়ে আ়ি হর়ে ন রিন োত্রির ওপর। নেখরে 
িা রিন োুঁর নিরি অনাত্রেি উৎোরহর েরে নেই োত্রি়োত্র়ির েিা়ে োত্রি খুুঁর়ি চরিরি 
প্রােপরে। ত্রমত্রনর্  ুত্র়ি পর–হঠাৎ  ুত্রন়োররর আেটচীৎ ারর স্বামী েী উভর়েই চমর  
ওরঠন। 
  
ত্রেত্রন নেখরিন োরের নিরি অত্রিরভারে িাফািাত্রফ  ররি োর নখাুঁ়িা  া়ে ার্া নঘুঁরে 
আর েুহাে ননর়ি ডা রি োর োোর । 
  
–পপ। শী  ীর এরো। নেরখ যাও, েৃির  ন়ে োর  া়ে া়ে অনয এ  আ ন্তু র  এই 
োত্রি খুুঁর়ি োর  ররত্রি। 
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৭-৮. পকুলশ আর জ ায়েন্দ্া 
০৭. 
  
পুত্রিশ আর ন ার়েন্দা়ে নির়ে ন রি ঘর্নািি। নহাত্রমোইড নকা়োরডটর নিার রা খুে 
েে টোর েরে আর েযরে ত্রনর র ত্রনর র  া  েহাি েত্রে়েরে  রর যারি  ুত্রন়োর 
নহরের োত্রি খুুঁর়ি পাও়ো নেই অোে অপত্ররত্রচে মৃেরেহর  ন ন্দ্র  রর। ডািার 
নিাইেও পরীক্ষা়ে েযত ত্রিরিন োর ডািাত্রর ো  েরঞ্জাম ত্রনর়ে। ত্রমিঃ নর্ররি, নেই িার 
আর নহে এ রু্ েফারে োুঁত্র়ির়ে  ভীর আগ্ররহ িক্ষয  রত্রিরিন োর অত্রভনে 
 মটপ্রোিী। 
  
এ েমর়ে নেই িার, োর পারশ োুঁত্র়ির়ে ো া নর্ররির উরেরশয েরি উঠরিন, মৃে 
নমর়েত্রর্র মুরখর যা অেিা োুঁত্র়ির়েরি োরে ওর  েনাি  রা এ রু্  ত্রঠন নো হরে। 
েমূ্পেট উিে অেিা নেরখ যা মরন হরি, হ়ে খুত্রন ওর েমত নপাশা -আো  েরে ত্রনর়ে 
ন রি। আোর এও হরে পারর ন াোও পুুঁরে নফরিরি যারে না েহর  ওর েনাি রে 
ন ানভারে েম্ভে হরে পারর। 
  
–হুম! আপােেিঃ ত্রররপার্ট নশানা যা । োরপর নহড ন া়োর্টারর ত্রফরর ত্র র়ে, 
আ ামী ারির েিংোেপি, নরত্রডও আর ত্রর্ত্রভরে এই নমর়েত্রর্র এ র্া োযারের ারির 
েেটনা ত্রের়ে খের প্রচাররর েমত োত্র়েত্ব আত্রম নোমটর ত্র ম্মা়ে েুঁরপ ত্রেিাম, ন া। 
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-ও, চীফ। োরপর এত্রে -ওত্রে  োত্র র়ে নেই িার েরি উঠরিন, েমুরদ্রর এই উিাি 
হাও়ো়ে আরশপারশ নয র ম োত্রি উ়িরি োরে ন ান পেত্রচহ্ন পাও়োর আশা 
এর োররই েৃো। খুনী িাশ গুম  রার অত্রভপ্রার়ে পুররাপুত্রর প্রস্তুত্রে ত্রনর়েই আেরর 
ননরমত্রিি। আমার েৃঢ় ত্রেশ্বাে নমার্রর নচরপই এরেত্রিি। 
  
নে চা়েত্রন নয নমর়ের্ার পত্ররচ়ে েেটেমরক্ষ প্র াশ পা , োই চরি যাোর েমর়ে োর 
ত্রশ ারর  েমূ্পেটরূরপ েেহীন  ররই নররখ ত্র র়েত্রিি। নোযহ়ে োর মরন শঙ্কা ত্রিি নয, 
নমর়ের্ার পত্ররচ়ে প্র াশ নপরি নেও আর যরা নিাুঁ়োর োইরর ো রেনা পুত্রিরশর। োর 
মারন ত্রশ ার আর ত্রশ ারী েু রনই েু রনর অেযি ঘত্রনষ্ট ত্রিি। 
  
নর্ররি এেিং নহে উভর়েই নেই িাররর যুত্রির  েমেটন  রি। 
  
ইত্রেমরযয ত্রনর র  া  নেরর ডািার নিাইে এরে নযা  ত্রেরিন োরের েরে। ত্রমিঃ 
নর্ররি, েপ্রশ্ন েৃত্রষ্টরে োর ত্রের  ো ারি ডািার  ানারিন : মাডটার…ন ার  ুিুম  রর 
শ্বাে নরায হর়ে মৃেুযেরে  রররি। নে়িমারের আর র ঘর্না। মুরখর নযরু্ ু অিংশ 
এখারন আত্রেষৃ্কে োরে আঘাে ও  ািত্রশরার ো ই নেশী। োর মারন নমর়ের্ার  খুে 
েহর  েশীভূে  রা যা়েত্রন। নমর়েত্রর্ েম্পর ট যােেী়ে ত্রডরর্স্ ত্রেরে পারে নডডেত্রড 
মর ট ত্রনর়ে ত্র র়ে পরীক্ষার পর পরই। 
  
নমর়েত্রর্  ী যত্রেটো হর়েত্রিি? 
  
–না। 
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 ডািাররর  োে শুরন ত্রেন রন মুখ চাও়ো-চাওত্র়ে  ররিন। োর মারন এই হেযা ারের 
নপিরন অনয  ারে আরি। িািোর েত্রি নে হ়েত্রন। 
  
ে়েে  ে হরে পারর েরি আপনার যারো? 
  
–১৭ নের  ১৯ এর মাঝামাত্রঝ। 
  
–শরীররর ন াোও ন ান আইরডত্রেফাইিং মা টে আপনার নচারখ পর়িরি? 
  
—না। 
  
–নমর়েত্রর্  ী নযাচারত্রি ব্লন্ড? না, রঙ  রা চুি? 
  
–নযচারত্রি ব্লন্ড। 
  
–ভাত্র টন? না ত্র  পুরুে েিংের ট  খরনা  ত্র়ির়ে ত্রিি? 
  
–না, ভাত্র টন। আর ন ান প্রশ্ন আরি? 
  
আপােেিঃ ন়ে। আপত্রন  াইন্ডত্রি যে ো়িাোত্র়ি েম্ভে পযারোিত্র  যাি ত্রররপার্টর্া 
পাত্রঠর়ে নেরেন আমার । 
  
-ও-ন । চরি ন রিন ডািার োর ত্রনর র নমার্ররর ত্রের । 
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নর্ররি েিরিন,রশান ন া, েুত্রমও নোমার  ার  ননরম প়ি। ত্রম়োত্রম পুত্রিরশর  ারি 
নখাুঁ  খের নাও, নে়ি মাে পূরেট োরের  ারি ন উ এই ে়েরের ন ান নমর়ের ত্রনরখাুঁ  
হও়োর ত্রররপার্ট োর়ের  রররি ত্র  না। 
  
নেমন ন ান েিংোে যত্রে না নের  োর  েরে আররা অরন  েূর আমারের  াি 
ত্রেরিারে হরে। এই ঘর্না োর েমরক্ষ যে পােত্রিত্রেত্রর্ েিংগ্রহ  ররে পাররে েেই 
আমারের  ার  আররা েুত্রেযা হরে এই মৃো নমর়েত্রর্র েনাি ররে। 
  
নেই িার চরি ন রিন। এত্র র়ে এরিন নহে। েরে এ র্া  ো চীফ। 
  
—েরিা। 
  
– া়ে ার্ার আরশপারশ পরীক্ষা  রর আমার মরন হরি-খুন এখারন হ়েত্রন।  াউর  
নার -মুরখ আঘাে  রর, শ্বাে নরায  রর মাররে উেযে হরি ত্র িু না ত্র িু রিক্ষরে 
হরেই। ত্র ন্তু রিপারের এখারন ন ান ত্রচহ্নমাি ননই। আমারের ঐ েমত  ািপািা়ে 
পত্রররেত্রষ্টে  া়ে ার অনুেন্ধান  ররে হরে। 
  
–ত্রঠ  আরি নেড, আত্রম ত্রফরর ত্র র়ে ফা়োর ত্রব্রর রডর েরে  ো েরি, োরের নয 
ন ারারিা আ ট িযাম্প আরি ো পাঠাোর না হ়ে েযেিা  রত্রি। েুত্রম পুররােরম নোমার 
 া  চাত্রির়ে যাও। 
  
 রাে, েখন নর্া নের  ন রি। ত্রডরর্ ত্রর্ভ রুরম েরে নেই িার, নিপত্রক আর  যা ত্রের 
েরে আ র র ঘর্না েিংক্ৰাি ত্রেের়ে আরিাচনা  রত্রিরিন নর্ররি, এমন েমর়ে ঘরর পা 
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রাখরিন। নহে। িাি নচারখ মুরখ খুত্রশর িাপ েখন স্পষ্ট। ত্রেত্রন নর্ত্রেরির ওপর এ র্া 
হাল্কা নীিররঙর প্ল্াত্রস্ট  নেরমর চশমা আর এ ত্রর্  া র র নমা়ি রাখরিন। চশমাত্রর্র 
ডানত্রের র পর িা নেপািা আর োুঁত্রের র পর িাত্রর্ ত্রচ়ি খাও়ো। 
  
নহে েিরিন, নমর়ের্ার  ন াো়ে মারা হ়ে োর েন্ধান আত্রম নপর়েত্রি চী। নযখারন নে 
মৃো অেিা়ে পর়িত্রিি োর নের  ফুর্ ত্রেরন  েযেযারন এর্া আত্রম উিার  ররত্রি। 
ররির েন্ধানও ত্রমরিরি। আর নেইেরে নপর়েত্রি খুনীর  ুরোর ো । প্ল্াস্টার অফ 
পযাত্ররে ত্রের়ে িাুঁচ নোিারও েযেিা  রর এরেত্রি  যার র মাযযরম। 
  
নর্ররি ত্রনত্রেষ্ট মরন উরল্ট পারল্ট নেখত্রিরিন নেই ভেুর চশমা আর োর পর িারত্রর্র । 
েিরিন, র্ম! এই চশমা আর পর িার্া ত্রনর়ে পুত্রিশ িযাে-এ যাও। আমার মন েিরি 
এর নিি ন ান োযারে নিি ন়ে। এর মরযয ন াোও এ র্া ত্রেরশেত্ব িুত্র র়ে আরি। 
োরপর নেম নের  যের্া েিংোে যা পাও়ো যা়ে। 
  
–ওর  চীফ। চশমা আর পর িার্া ত্রনর়ে নিপত্রক চরি ন রিন। 
  
. 
  
০৮. 
  
 এডত্রররের ঘুম যখন ভাঙি ে াি েখন োর়ি আর্র্া।শ়েন ক্ষ নের  নশানা যাত্রিি 
ত্রফি এর েু ভীর নাত্রে া   টন। েেোর ঘরর নোফা াম-নেড এ পর়ি পর়ি  ভীর 
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ঘুরম আিন্ন ত্রিি। ত্রমরেে  যারিযারন্ডর চাত্রের িাপ ত্রনর়ে  াি  ভীর রাে পযটি পত্ররশ্রম 
 ররে হর়েত্রিি োর । 
  
চাত্রের্ার  ো মরন উে়ে হরেই এডত্রররের োরা নেহ মন চনমন  রর উঠি।  াি 
রারি িা ন া াইি নররতারাুঁ়ে ত্রমিঃ  যারিযারন্ডর েনু্ধ োন্ধেরের এই  ো েিরে 
নে.শুরনরি:  যারিযান্ড নাত্র  আর র ত্রেন রারি  যাত্রেরনা়ে ত্র র়ে  ু়ো নখরি নেশ নমার্া 
মূরিযর োও নমরররিন িাখখারন  ডিাররর  ম নো ন়েই। 
  
 ার ই ত্রমরেে  যারিযান্ড যত্রে ইরার হাে ত্রের়ে োর অরযট ও েযারঙ্ক  মা রারখন এে 
ঝুুঁত্র  ননও়ো েরেই োেট । 
  
ত্রেিানা নির়ি উরঠ প়িি এডত্ররে। োরপর প্রােিঃ ৃেযাত্রে েম্পন্ন  রর, োুঁত্র়ি  াত্রমর়ে, 
স্নান নেরর, নপাশা  পারল্ট েের ের া খুরি নেত্রেরনর েিংোেপি আর েুরযর নোেি 
েিংগ্রহ  রি, েখন ত্রঠ  নর্া। েেক্ষরে ত্রফরির ঘুম নভরঙরি। 
  
োর  উঠরে নেরখ এডত্ররে ত্র রচরন ত্র র়ে েুইচ অন  রর পার টারির্ারর প্ল্া  ত্রের়ে 
েু রনর মরো  ত্রফর  ি েত্রের়ে ত্রেি পরর্। ত্রন স্ব  ৃত্রেরত্ব হারের এ  ঝর্ া়ে খুরি 
নফিি খেররর  া র র ভাুঁ । েরে েরে নচাখ িানাে়িা হর়ে হেো  মুখ হাুঁ হর়ে ন ি 
োর।  িার নভেরর্া শুত্র র়ে  াঠ হর়ে এি আপনা নের । েুর র মরযয ন উ নযন 
েুরমুশ নপর্ারে িা ি। প্রেম পৃষ্ঠারেই িত্রে েরমে ে়ি ে়ি হররফ েযানার িাইরন নিখা 
রর়েরি : ন ারাভ ন াভ-এ  চন া অোে পত্ররচ়ে েরুেীর মৃেরেহ আত্রেষ্কার। 
  
শ্বাে রুি অেিা়ে মৃেুয! 
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নীরচ নিার্ নিার্ অক্ষরর েিংোেোোর ত্রররপার্ট। 
  
ত্রররপার্টর্া এ োর ন়ে, েুোর-ত্রেনোর এ  না ার়ি পর়ি ন ি এডত্ররে। জ্বিি েৃত্রষ্টরে 
এ  িহমা়ে ো াি িাপা িত্রেখানার ত্রের  ত্রেরশে  রর  ুত্রন়োর নহরের িত্রের্ার ত্রের । 
োরপর পার টারির্াররর েুইচ অফ  রর, গুরু  ম্ভীর মুরখ হাত্র র হরিা েোর  রক্ষ। 
োর নচাখ মুরখর ভাে ত্রে  নেরখ ত্রফি এ রু্ ঘাের়ি ন ি। ত্র োো  রি :  ী 
েযাপার? 
  
এডত্ররে প্রেুযিরর ে ারির েিংোেপির্া োত্র়ির়ে যরি োর মুরখর োমরন–ত্রনর ই পর়ি 
চকু্ষ োেট   র। 
  
 া র র ে়ি ে়ি অক্ষররর নহডিাইন নেরখ নেও চমর  উঠি। োরপর ত্রররপার্ট প়িার 
েরে েরে োর মুখ ভর়ে শুত্র র়ে এর োরর ত্রেেেট রূপ যারে  রি। 
  
– ুডাে! ওরা ওর েন্ধান নপর়ে ন রি োহরি! ত্র ন্তু আত্রম নো ভারিাভারেই োর   ের 
ত্রের়েত্রিিাম। 
  
–নোমার ভারিাভারের ত্রন ুত্রচ  রররি অপোেট ন াো ার! নখুঁত্র র়ে উঠি এডত্ররে, 
এমনই ত্রনখুুঁেভারে পুুঁরেত্রিরি নয, আর্েির ে়েেী এ র্া োচ্চা নিরিরও নের্া খুুঁর  োর 
 ররে ন ান নে  নপরে হ়েত্রন। আমার  ী ইিা  ররি  ান? ইরি  ররি এই মুহূরেট 
নোমা়ে গুত্রি  রর মাররে। আমারের এরোত্রেরনর স্বের্ার  েুত্রম নোমার অপোেটো 
আর অরযা যোর েরুে নভরঙ চুরমার  রর ত্রেরি। নোমার ওপর োত্র়েত্ব না ত্রের়ে যত্রে 
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ত্রনর  হারেই  া র্া  রোম, আ র  আর এই েুত্রেটরনর মুরখামুত্রখ হরে হরো না। 
আফরোে আর ত্রনরাশা়ে এডত্রররের  ে নশে ত্রের  এর োরর েুর  এি। 
  
এ  নপ  হুইত্রক নপরর্ প়িরেই ত্র িুর্া োমরি ত্রনি পত্ররত্রিত্রের  এডত্ররে। নে আর 
এ োর  া র র ত্রররপার্টর্া়ে নচাখ েুত্রির়ে ত্রনর়ে, ত্র িুর্া আশােযঞ্জ  েুরর েুর ত্রমত্রির়ে 
ত্রফির  েিি, নেখ ত্রফি, খেররর  া র  ত্রিখরি–এখনও ওর েম্বরন্ধ ন ান েেয 
পুত্রিরশর হারে এরে নপৌঁি়েত্রন। শুযু োই ন়ে খুনীর ন ান  ুও পা়েত্রন। োই ইরা 
যেত্রেন োর অত্রভন়ে চাত্রির়ে নযরে পাররে, েেত্রেন পুত্রিশ ন মন রর আন্দা   ররে 
নযিাশ আেরি ননাররনার?আমরা এখনও পযটি নেমন ন ান ত্রেপরের েমু্মখীন হইত্রন। 
আমরা আমারের পূেট ির   া  চাত্রির়ে যাে। িত্রের্া ভারিা  রর এ োর িক্ষয  ররা 
ত্রফি, মুরখর অরযট  নপা ার  হ্বরর চরি ন রি আর অেত্রশষ্ট অিংশর্া  রি পরচ ত্রে ৃে 
অেিা। েেটমান পত্ররত্রিত্রে অনুযা়েী আমরা ত্রনরাপে। ঐ িত্রে নেরখ ওর প্র ৃে পত্ররচ়ে 
খুুঁর  োর  রা এর োররই েুিঃোযয। 
  
–ত্র ন্তু যরোই োন্ত্বনা োও ত্রর্ত্র , আমার েুর র যু যু ুত্রন এখনও পূরেটর মরোই েচি। 
নোমার চাইরে পুত্রিশর  অরন   াি নের  নেরখত্রি। োই োরের নচনার অত্রভেো 
আমার এ রু্ নেশী েিরে পার। োরা নপ্রে ত্রররপার্টারর  যরোর্া েরি, ত্রঠ  েের্াই 
আোর নচরপ রারখ েযরে ত্রনর রের অিরর। ন  েিরে পারর, এখারনও হ়েরো নেই 
ন ৌশির্া  ার  িাত্র র়েরি ত্র না? নোমার েরে এই  ার  যুি হর়ে ভার  নয ত্রেশ 
হা ার ডিার আমার মুত্রঠরে এরেরি োই যরেষ্ট। এরেরশ ো ার ন ান প্রেেো আমার 
আর ননই। আ  েন্ধযার লাইরর্ই ত্র উোর উরেরশয যািা  রে। 
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ত্রফরির  ো শুরন এডত্ররে নভেরর নভেরর এ রু্ েরম ন ি। ন ননা নে চরি ন রি 
চাত্রের ডুত্রপ্ল্র র্ হেরী  ররে ন  আর এত্র র়ে আেরে? এ ার  ত্রফরির অেোন ইরার 
নচর়ে ত্র িু  ম ন়ে। োই মরনর ভাে মরনই নচরপ এডত্ররে মুরখ শুযু েিি, আ  
ত্রের রিই চরি নযরে চাও? 
  
আ ামী াি  যারিযারন্ডর ভল্ট খুরি র্া ার ভা  না ত্রনর়েই চরি নযরে চাও?  ান  ে 
র্া া ম ুে আরি ঐ নেরফ? এ  িাখ ডিার! 
  
 যারিযারন্ডর েনু্ধোন্ধরের মুখ নের  আমার ত্রনর র  ারন নশানা! এেরু্ ু ত্রমরেয ন়ে। 
নেই র্া ার প্রাপয ভা  েুত্রম না ত্রনর়েই চরি নযরে চাইি? নোমার পর রর্র ঐ ত্রেশ 
হা ার ডিার আর  েত্রেন চিরে? োরা ীেন যরর চিরে  ী ওরে? 
  
নোফার ওপর এোর নর়ি চর়ি েেি ত্রফি। এডত্ররে এর্া নেশ েহর ই েুরঝ ত্রনি নয : 
মাি অেরশরে নর্াপ ত্র রিরি। ত্র ন্তু ওর েম্বরন্ধ োেযান হও়োর েম়ে এোর উপত্রিে। 
যখন এ োর ওর আত্মত্রেশ্বারে ত্রচ়ি যরররি, েখন ভ়ে নপর়ে ভুি পেরক্ষপ নফরি 
অরন  ত্র িু অঘর্নই ঘরর্ নযরে পারর। আর  ভার  র্া ার্া এ োর োর  ত্ররর়ে ত্রনই 
 যারিযারন্ডর নেফ নের , োরপর ওর ভার য যা নিখা আরি োর নশে রফা আত্রম  রর 
নেে, ো হরিা-ত্ররভিোররর এ ত্রর্ ত্র  েুত্রর্ গুত্রি। মরন মরন নের মই এ র্া ফত্রন্দ 
আুঁর্ি এডত্ররে। 
  
রত্রেোর। িুত্রর্র এই ত্রেনত্রর্  াররা  ারি ন রর্ যা়ে নস্রারের মরো, আোর  াররা  ারি 
ঐ ত্রেনত্রর্  ার্ারনা নযন েুরূহ েযাপার হর়ে ওরঠ–এমনই শামুর র মরো গুত্রর্গুত্রর্ ভারে 
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েরহ চরি ঘণ্টা ত্রমত্রনর্ আর নের রন্ডর  াুঁর্াগুরিা। ইরাও এ ই পরের পত্রে । মরন 
োর ত্রচিার নশে ননই। ন়ে ন়ে  রর আররা োররার্া ত্রেন যরর োর  েমারন অত্রি 
পরীক্ষা ত্রের়ে নযরে হরে। ভত্রেেযৎ ত্রনর়ে োর আর ন ান েুভটােনা ননই। নযখারন 
নযমনভারে েম্ভে হরে েুরেিা েুমুরঠা নখর়ে নে চাত্রির়ে নেরে। ত্র ন্তু এই  ৃরহর  ৃহ েটা 
মহান হৃে়ে মাত্রি ত্রর্র  নির়ি নযরে হরে েরি োর  ান্না নযন েু  নঠরি উপরর 
উঠরি। এরো আরাম আর অফুরি নস্নহ এর আর  নে ন ানত্রেন  াররা  াি নের  
পা়েত্রন। এডত্ররে আর ত্রফরির মেন নাম রা েু ন শ়েোন পাপীর  এর ম অনযা়েভারে 
ত্রেরনর পর ত্রেন মুখ েন্ধ রাখার  নয র্া া যুত্র র়ে নযরে হরি। 
  
োররাত্রেন যরর োরের এই ত্রনযটােন েহয  রর নযরে হরি েরি োর অনুরশাচনার ন ান 
অি ত্রিি না। নেএখান নের  না যাও়ো পযটি নযা ারনর এই ভ়োি নস্রাে োমরে না। 
ত্র ন্তু ত্রেন নয আর  ার্রেই চা়ে না। 
  
রত্রেোরর্া, ত্রফরিরও ইরার মরো এ ই েশা, ত্রেনর্া  ার্রেই চা়ে না। নরত্রডও খুরি 
যেোরই নে ন াররি ন ারভ নডডেত্রড পাোর আর োর েনাি ররের  নয 
 নোযাররের  ারি পুত্রিরশর েরফ নের  এই নঘােো শুরনরি েেোরই ভর়ে চমর  
উরঠরি…ত্রনর র  ত্রযক্কার ত্রের়েরি আর মরন মরন ত্রঠন অত্রভশাপ েেটে  রররি 
এডত্ররের । অরন  ভােনা-ত্রচিা আর  ল্পনা- ল্পনার  াি েুনি েেটমান আর ভত্রেেযে 
ত্রনর়ে। নশে পযটি হযরযটর নশে েীমাররখা়ে নপৌঁরি আর ত্রনর র  ত্রির রাখরে না নপরর 
ত্রম়োত্রম এ়োররপারর্ট নফান  রর নোমোর ত্রের রির লাইরর্র হাভানা ামী নপ্ল্রন এ র্া 
েীর্ও েু   রর নফিি। 
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ইরা আর ত্রফরির েুিনা়ে নারভটর ন ার আর আত্মত্রেশ্বাে এডত্রররের েুই-ইত্রিি অরন  
নেশী। ত্রফি যখন এ়োররপারর্ট নফান  ররে েযত, নেই েমর়ে োর ত্রের  োত্র র়ে এ র্া 
কু্ৰর হাত্রে নহরে অযাপার্টরমে নির়ি ত্রনিঃশরে নেত্ররর়ে এি নে।  মটিরি ত্র র়ে নে নেখা 
 রি নলার মযারন ার িুইরের েরে। 
  
োর   ানাি : োর পুররনা আর ঘত্রনষ্ট েনু্ধ নরার  মৃেুযশযযা়ে, োর  এ োর নশে নেখা 
নেখরে নচর়েরি, োর ত্রেন েরশর র িুত্রর্র প্রর়ো ন। এ ো শুরন িুইে  ম্ভীরমুরখ 
 োে ত্রেি–নে ত্রনত্রশ্চরি নযরে পারর েরে িুত্রর্র মাইরন নে পারে না। 
  
–ত্র  আর  রা যারে, োই নে িুইরের  ো শুরন োর মুরখ েুেু ত্রিত্রর্র়ে নেোর েুরি 
নিাভ োমরি ত্রনি। ভাি মানুরের মেন এডত্ররে েরি উঠি, নচষ্টা  রে আররা 
ো়িাোত্র়ি ত্রফররে, না আো পযটি এ রু্  রষ্ট-ত্রশরষ্ট  া  চাত্রির়ে ননরেন। শে হরিও 
মরোপন্ন েনু্ধ মানুে, োর অনুররায যেই নহা  এর োরর নঠরি েত্ররর়ে ত্রেরে পাত্রর না, 
আত্রেট  ত্রে  নের  আমার না হ়ে এ রু্ নিা োন হরে। 
  
নহাত্রমোইড নকা়োরডর নিা  নরের ত্র ন্তু রত্রেোর এই ত্রেনর্া ন রর্ যাত্রিি খুে 
দ্রুে ত্রেরে। ত্রেরশে  রর ন ারাি ন াভ মাডটার ন ে ত্রনর়ে যারা আরষ্টত্রপরষ্ট  ত্র়ির়ে 
পর়িত্রিি, োরের। ভাঙা চশমা েম্পত্র টে যােেী়ে েেযেিারের  নয নেশ ত্র িু নিা  
নিার্ািুত্রর্  রর চিত্রিি ত্রেত্রভন্ন  া়ে া়ে  া়ে া়ে। 
  
ে াি, নপৌরন আর্র্া। ত্র ন্তু অে ে ারিই ত্রমিঃ নর্রররির অত্রফে ঘরর ত্রমিঃ নর্ররি শুযুই 
এ া। নেই িার আর নহে েু রন এ রি হাত্র র হর়েরিন। ত্রফ নখরে নখরে আরিাচনা 
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চিত্রিি। োরের মরযয। পুত্রিশ িযাে নের  পাঠারনা ভেুর চশমার ত্রররপার্টর্া–এই ত্রনর়ে 
নমার্ ত্রেনোর প়িরিন নর্ররি। ত্রররপারর্ট যা নিখা আরি নেরু্ ু োরে যা উরিখ ননই ো 
ত্রনিংর়ি োর  রার নচষ্টারেই রে ত্রিরিন ত্রেত্রন। ত্রররপারর্ট নিখা হর়েরি : এই চশমা নয 
পরে নে অযাত্র উর্ অযােত্রর্ মযাত্রর্ত্র ম নরার  আক্ৰাি ত্রিি। োই চশমাত্রেহীন নে 
এর োররই অন্ধ। েেেমর়ের  নয োর  চশমা পরর ো রে হরে। েরে োর োুঁ 
নচারখর চাইরে ডান নচাখ অরন  নেশী আক্ৰাি।.ত্রমিঃ নর্ররি নিখা িাইনগুরিা মরন মরন 
োরিংোর আউর়ি  েি  রর নফিরে িা রিন। োর মরন হত্রিি : োফিয যত্রে আরে 
েরে এই েূিযরর আেরে োযয। োই ত্রেত্রন োর ত্রেন ন েহ মটীর উরেরশয এই 
আরেশ ত্রের়েত্রিরিন : োরা নযন এ রশা মাইি পত্ররত্রযর মরযয নযখারন যে নহািরেি 
চশমার নো ারনর নেখা ত্রমিরে…নেগুত্রির প্ররেয ত্রর্রে অেশযই চুুঁ মাররে। ত্রেত্রন এরেই 
ক্ষাি হনত্রন, োরের প্রত্রে  ়িা হু ুম  াত্রর  ররত্রিরিন এই েরি :রহা  রত্রেোর, চশমার 
পর িা হেরীর ফযাক্টত্ররর মাত্রির র েন্ধান  রর নয ন ান উপা়েই অেিম্বন  ররে নহা  
না ন ন ন ার  রর ফযাক্টত্রর নখািারে। শুযু োই ন়ে, এও  ানার প্র়োে  ররে নয এই 
যররের পর িা নে  ারের  ারি োপ্ল্াই ত্রের়েরি। আত্রম আ  ত্রের রির মরযযই এর 
েে ত্রররপার্ট চাই। 
  
 যা ত্রের ওপর আরেশ ত্রিি : নর্ত্রিরফান ডাইররক্টত্রররে যে ন আই নস্পশাত্রিস্ট-এর 
এেিং যেগুরিা হােপাোি–ো ন নাররিই নহা  আর নস্পশাি ত্রেে়েই নহা ,–এর নাম 
আরি, োরের প্ররেয ত্রর্র  ারি ঐ এ ই েিংোে  ানারে হরে। 
  
আরও ত্রেন নর  পাত্রঠর়েত্রিরিন যারা এই যররের প্ল্াত্রস্টর র চশমার নেম োনা়ে, 
োরের ত্রন রর্। যত্রেও ত্রেত্রন  ানরেন,রত্রেোরর এরের েম্পর ট  ুি ত্র নারা  রা েত্রেযই 
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 ত্রঠন, েেু োরের মরযয এ  নর ও হাি নির়ি না ত্রের়ে প্রর়ো রন পুত্রিশীশত্রি আর 
অত্রয াররর েেেযেহার  ররে িািাও ত্রনরেটশ ত্রের়েত্রিরিন। 
  
নর্ররি এোর আরও এ ত্রর্ ত্রররপার্ট ত্রনর়ে হুমত্র়ি নখর়ে প়িরিন। ত্রররপার্টর্া ত্রিি এই 
র ম: ঘর্নািরি পাও়ো এ র া়িা  ুরোর ন া়িাত্রির িাপ েিংক্ৰাি। িযাে েিরি নয, 
নয েযত্রি ঐ  ুরোর অত্রয ারী, নেিম্বা়ে িফুরর্র  ািা াত্রি, ও রন ১৯০ পাউরন্ডর 
মেন। ুরোর ন া়িাত্রির িাপ ১০ নিং মারপর  ুরো়ে। 
  
োপ্ল্াই  রররি ত্রে মযানেশপ–পযারাডাইে ত্রেত্রর্রই এ  ন নো ানোর। নেখারনও 
এ  ন পুত্রিশ আর  মটচারীর  পাত্রঠর়ে ত্রিরিন নর্ররি…োরা খুে েম্প্রত্রে  ারের এই 
 ুরো ত্রেক্ৰী  ররত্রিি,  ানরে।  ারে  ুরোর া়িা়ে নেুনরত্বর িাপ েখনও স্পষ্ট। 
  
েুপুরর িাঞ্চ নেরর ত্রমিঃ নর্ররি এরে েেরিন োর নর্ত্রেরি। ইত্রেমরযয নহে আর 
নেই িারও নেখারন উপত্রিে। নহে এর মুখ েমেরম  ত্রঠন, োর মারন ন ারাি ন াভ-
এ এই  র়ে ঘণ্টার মরযযও ন ান  ু হারে এরে পর়িত্রন যার িারা অনুেন্ধান ন ান 
নেুন ত্রের  নমা়ি ত্রনরে পারর। নেই িাররর মুখ  ুর়ি ত্রেরত্রির িাপ। ত্রেত্রন  ানারিন : 
ঐ যররের রু ী আর ঐ যররের চশমা পরর এমন ১৫ নের  ২০ েির ে়েেীেত্রিশ ন 
নমর়ের েন্ধান  ররে আমরা নপররত্রিচী। ম ার  ো এই নয, োরা ন উ ত্র ন্তু ত্রনরুত্রেষ্ট 
ন়ে। েরে শুযুমাি এ েযাপারর এ র্া েিংোে ত্রেরে এখারন নে  ানারি :  েমারের 
১৭ই নম নাত্র  এ ত্রর্ নমর়ের  ে াি ৮র্া না াে ন ারাি ন াভ-এর ত্রের   াত্র়ি  রর 
নযরে নেরখত্রিি। 
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খেরর্া  ারন নযরেই খুত্রশরে নর্রররির মুখ উদ্ভাত্রেে হর়ে উঠি। ত্রেত্রন েহরেট েরি 
উঠরিন, নিা র্া এখারন এরিই আমার  ারি পাত্রঠর়ে নেরে। 
  
ত্রডরর্ ত্রর্ভ রুরম েরে োমরন ত্রিস্ট নররখ নিপত্রক, নেই িার আর  যা ত্রি নয যাুঁর নযত 
 ার  েযত ত্রিরিন নর্ত্রিরফান  ারন িাত্র র়ে। 
  
এ েম়ে নিপত্রক েিরিন : ওরহ ন া! চশমাযাত্ররনী  নযারের ত্রিরস্ট নমি নডভরনর 
 নযার নামও আরি, নখ়োি  ররি? 
  
হযাুঁ, এরে আর  ী এরে ন ি? নে নো আর ত্রনর র  া োুঁত্রচর়ে পাত্রির়েও যাইত্রন আর 
খুনও হ়েত্রন। েরে? 
  
না, ো ন়ে, আমার েিার উরেশয হরিা–নে ত্র ন্তু চশমা নচারখ িা া়ে না। 
  
নো নহা়োর্? ে়ো  রর েুত্রম ভাই নোমার  া   র আর আমার  আমার  া  ত্রনর়েই 
ো রে োও। নমি নডভরনর নমর়ের  অযো ঘাত্রর্ও না। 
  
নিপত্রক ত্র ন্তু নেই িাররর মুরখর েিা মিরেয রা   ররিন না। যোরীত্রে ভত্রেমা়ে শাি 
 রে েিরিন, ত্রনর র  া ই নো  রত্রি। আর নেই  া   ররে ত্র র়েই নো স্মররে 
এি:ত্রমে ননাররনা নডভরনর নচারখ চশমা ননই। ন ননা, এই নে়ি মারের মরযয আত্রম 
োর  ৪/৫ োর নমার্র হাুঁত্র র়ে নযরে নেরখত্রি, েে ট হর়েই িক্ষয  ররত্রি–নে চশমা 
পরর না। 
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এোর  োর্ার গুরুত্ব অনুযােন  ররিন নেই িার। োর েৃত্রষ্ট ভরর ফুরর্ উঠি 
ন ৌেূহরির িাপ। ত্রেত্রন চর্  রর ত্রনর র  া়ে া নির়ি উরঠ নর্ত্রেরির ওপর চশমা 
েম্পর ট িযাে-ত্রররপারর্টর  ত্রপখানা়ে নচাখ েুত্রির়েত্রিরিন নের্া েুরি ত্রনর়ে দ্রুে 
মনিঃেিংরযা   ররিন। োরপর নিপত্রকর ত্রের  নচাখ প়িরেই নেখরিন, োর মুরখও মৃেু 
হাত্রের নরখা। 
  
নেই িার েিরিন, ত্রররপার্ট ত্রিখরি, চশমার মাত্রি র  েেটক্ষে নচারখ চশমা পরর ো রে 
হরেনইরি অন্ধত্ব োর  ত্রঘরর যররে। আর েুত্রম েিিু, ডিঃ উইডমযান োর চশমাযাত্ররনী 
রুত্র নীরের নারমর নয ত্রিস্ট োপ্ল্াই  রররিন োরে ননাররনা নডভরনর নারমরও উরিখ 
আরি–নোমার েিেয মরো নে ত্রেনা চশমারেই পযারাডাইে ত্রেত্রর্র রাতা়ে ত্রেত্রেয  াত্র়ি 
হাুঁত্র র়ে যাও়ো-আো  ররি। এই অেম্ভে  ীভারে েম্ভে হরে পারর? ডািার এ ত্রেের়ে 
ন ান ভুি রা়ে নেনত্রন নো? আত্রম, একু্ষত্রন এ োর ডািাররর নফান িা াত্রি। এই েরি 
নেই িার দ্রুে ডিঃ উইডমযারনর নাম্বারর ডা়োি  ররিন। ত্র ন্তু ডািারর  পাও়ো ন ি 
না। োর নচম্বারর অযাত্রেস্টযাে নমর়েত্রর্  ানাি :রাে নর্ার আর  নচম্বারর োর  পাও়ো 
যারে না। 
  
হোশ হর়ে নেই িার নফান নাত্রমর়ে রাখরিন ত্র ন্তু এেেহর  হাি িা়িার পাি ত্রেত্রন 
নন। ত্রেত্রন নিপত্রকর  নডর  োুঁর  স্ব়েিং নেখারন ত্র র়ে েরর ত্রমরন েেি  রার েযাপারর 
অনুররায  ররিন। নিপত্রক আর ত্রেনু্দমাি ত্রিরুত্রি না  রর েকু্ষত্রন রওনা হরিন। 
  
এ রু্ পররই এরে হাত্র র হরিন নেই েিংোে প্রোন ারীভদ্ররিা ।নাম নহনত্রর র্ািাে, 
নপশা়ে মুত্রেখানার মাি েরেরাহ ারী। োর  ত্রনর়ে যাও়ো হি চীফ নর্রররির  ারি। 
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নহনরী র্ািাে েিরিন, আ  ে ারি নরত্রডওরে আপনারের নঘােো শুনিাম। মরন পর়ি 
ন ি নেত্রেরনর  ো। োই নভরে নেখিাম : যা নেরখত্রি ো আপনারের  ারি উপিাপনা 
 ররে ক্ষত্রে  ী? অেশয এরে যত্রে ন ান আেি  া  হর়ে যা়ে। 
  
চীফ নর্ররি োর এই না ত্রর ো নোরযর  নয এ প্রি যনযোে োপন  ররিন। র্ািাে 
শুরু  ররিন োর  াত্রহনী। 
  
 ে মারের েরেররা োত্রররখ আত্রম েীর াে-এ চরিত্রিিাম  র়ে  ন  াস্টমাররর  ি 
অযারর্ন্ড  ররে। আমার  াত্র়ির আর  আর ই যাত্রিি এ র্া নরাডমাস্টার েুই  
 নভাত্রর্টে। হুড নখািা। োরে েু ন আররাহী। এ  ন মাঝে়েেী পুরুে, ে়েে প্রা়ে 
৩৮/৪০ আর নোনািী ন শ এ  েরুেী। ে়েে আন্দা  েরেররা/আঠাররা হরে। পররন 
োো ররঙর োর্ট, মাো়ে নঘার্  ারিা ররঙর রু্ত্রপ, নচারখ নীি নেরমর চশমা। 
  
(এইখারন নর্ররি এেিং নেই িার পরস্পর পরস্পররর েরে েৃত্রষ্ট ত্রেত্রনম়ে  ররিন।) 
  
র্ািাে োর েিরেযর যারাোত্রহ ো ে া়ে রাখরিন–যত্রে না েুই র্া হঠাৎ হাইওর়ে নির়ি 
ডানত্রের  নমা়ি ত্রনর়ে ন ারাে ন াভ-এ যাোর েরু পের্া়ে িু ে েরে ভুরি েেোম 
ওরের প্রেে। ত্র ন্তু অেমর়ে ত্রপ ত্রনর র ো -ঘর েরঞ্জাম িা়িাই োরের ঐ পরের 
ত্রের  এর ারে নেরখ  ম অো  হইত্রন আত্রম। 
  
যাইরহা , নয  ো েিত্রিিাম, েীর াে-এ আমার  া  মট নেরর নফরার মুরখ োে 
র্াত্রমটনারের  ারি এ র্া পারম্প এরে  াত্র়িরে  যারোত্রিন ভরত্রি, এ ই েম়ে আোর 
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নেই েুই র্া এরে োুঁ়িাি এ রু্ েূরর। নেই নিা র্া োরপর  াত্র়ি নের  ননরম ঐ োে 
র্াত্রমটনারের এ র্া নেরঞ্চ েরে ো া এ  ন নমর়ের ত্রের  এত্র র়ে ন ি। 
  
–নোমার নেখা নেই আর র নমর়ের্াই  ী? 
  
-না, অনয এ  ন। র্ািাে এ রু্ োমরিন, োরপর িা ু  হাত্রে নহরে েিরিন, ত্রেন 
নিরি নমর়ের োপ আত্রম..ঘরর েী আরি…ে়েে পঞ্চাশ অত্রেক্ৰম  রর ন ত্রি, ত্র ন্তু ত্রনর র 
মুরখ আর  ী েিে আপনারের, নমর়ের্ার যা চােুর র মরো নেরহর  ়িন…এ  িহমা়ে 
েুর র রি নযন চির  উঠি। আর  ওর  নেত্রখত্রন, েুইর র নিা র্ার  নেখরে ত্র র়েই 
ওর ত্রের  েৃত্রষ্ট প়িি। েু রনর মরযয  ী েে  ো হি। 
  
– াত্র়ির্ার নাম্বার নপ্ল্র্ িক্ষয  ররত্রিরিন? 
  
-না েযার,আোর পূরেটর নেই িা ু  হাত্রের ঝি  র্ািারের মুরখ।-েত্রেয  ো েিরে ত্র , 
নমর়েত্রর্র রূপ নযৌেন েুরচাখ ভরর উপরভা   ররে ত্র র়ে  াত্র়ির্ার নাম্বার নপ্ল্র্ নেখার 
 ো আমার মাো়ে আরে ত্রন। েরে এরু্ ু েিরে পাত্রর  াত্র়ির্া ত্রিি েুরঙা,িাি ও নীি। 
েির নে়ি েুইর়ের মরো পুররারনা হরে। 
  
-আর েরের নিা ত্রর্? 
  
নিা ত্রর্? িা চুির  র্ািাে আোর োর  ো শুরু  ররিন, আন্দা  িফুর্ মরো িম্বা, 
চও়িা  াুঁয েুরশা পাউরন্ডর  ম ও ন  খরনাই হরে না। েুেশটন, োমারর্ মুখ, নোনািী 
চুি, েরু ন াুঁফ, মাো়ে ব্রাউন ররঙর স্ট্র হযার্, পররে ফন  ািাররর েুর্। 
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নিা ত্রর্র েেটনা র্ািারের মুখ নের  নশানার পর নেই িার েহো নর়ি চর়ি উঠরিন। 
োর সৃ্মত্রের েু়োরর এই েেটনা নযন হাি া হরিও নেশ  র়ে োর  রাঘাে  রর ন ি। 
  
ত্রেত্রন এেক্ষে যরর মুরখ  ুিুপ এুঁরর্ েরেত্রিরিন, এোর ত্র োো  ররিন, আিা, ত্রমিঃ 
র্ািাে! নিা ত্রর্র মুরখর নচহারা়ে আর ন ান ত্রেরশেত্ব ত্রিি যা আপনার নচারখ যরা পর়ি 
ত্রন? 
  
ত্রেরশেত্ব েিরে আপত্রন  ী নোঝারে চাইরিন ো ত্রঠ  নোয ময হরি না, েরে েুেত্রনর্া 
ত্রিি নচরা  ে র্া…এই ত্রফল্মস্টার  যারী গ্রারের মেন। 
  
এই পযটি শুরনই নেই িার উরিত্র ে হর়ে নর্রররির নর্ত্রিরফানর্া নর্রন ত্রনর়ে ত্ররত্রেভার 
েুরি এ রু্ েম ত্রনর়ে েিরিন, ন  মযাক্স? নশান, ত্র িুত্রেন আর  ত্রনউই়ে ট পুত্রিশ ত্রফি 
অযািত্র ররর নয িত্রের্া আমারের  ারি পত্রঠর়েরি, যে ো়িাোত্র়ি পার নের্া পাত্রঠর়ে 
োও। ুই ।োরপর ত্ররত্রেভার নররখ নর্ররির  েিরিন, আমার ভুিও হরে পারর েরে 
েেটনার অরন র্াই েহু খাপ নখর়ে যারি ত্রফি অযািত্র ররর নচহারার েরে, চীফ। োই 
এ র্া চাি ত্রনর়ে নেখরে ক্ষত্রে  ী! ত্রমিঃ র্ািাে, িত্রে আেরে আেরে আপত্রন ঐ ত্রিেী়ে 
রমেীর নচহারার এ র্া েেটনা ত্রেরে পাররন ত্র ? 
  
ন ন পারে না েি? আত্রম খুে ভািভারে েুরচাখ ভরর োর  নেরখত্রিিাম। নিা ত্রর্ যত্রে 
 যারী গ্রাে হ়ে নো নমর়েত্রর্ ত্রিি নমত্ররত্রিন মুনররা। েরে  াুঁচা ে়েে,েির 
১৮/১৯…িম্বা়ে োর়ি পাুঁচ ফুরর্র মেন…চমৎ ার নেরহর শরীরী  ়িন, পররন ত্রিি  াঢ় 
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েেু  ররঙর নোর়েড  যার র্ আর  ারিা ররঙর র্াইর্-পযাে মাো়ে ত্রিি োো ররঙর 
নহডকাফট। 
  
–নে এ়োররপার্ট োরে এরেত্রিি? 
  
–হযাুঁ। আত্রম নয মুহূরেট পারম্প এিাম আর নেও পোপটে  রি োে নের , োর পর 
এত্র র়ে আেন েিংগ্রহ  রি োে-র্াত্রমটনারের এ র্া নেরঞ্চ। 
  
ইত্রেমরযয  যা ত্রে ত্রফি অযািত্র ররর এ খানা িত্রে ত্রনর়ে নেখারন হাত্র র হি। 
  
িত্রেখানা ত্রনর়ে ত্রমিঃ র্ািারের হারে ত্রের়ে নেই িার ত্র োো  রর উঠরিন, এই নেই 
নিা । ত্র না নেরখ েিুন নো। 
  
মনরযা  েহ ারর নেখার পর র্ািাে  ানারিন োর ত্রচনরে এরোরু্ ু ভুি হ়েত্রন, হযাুঁ, 
এই নেই েযত্রি। 
  
ত্রমিঃ র্ািাের  েমােররর েরে ত্রেো়ে ত্রের়ে নর্ররি খুশী খুশী মরন েরি উঠরিন, 
এেক্ষরে আমরা এ রু্ ক্ষীে আরিা রত্রি নেখরে পাত্রি। নহর  এ োর ডা  ন া। 
  
নহে এরি োর  র্ািারের েে  ো পুনরুত্রি  রর নর্ররি েিরিন, ত্রিেী়ে নমর়ের্ার 
েম্বরন্ধ এ রু্ নখাুঁ  খের নাও নেড। োর মারন এই োুঁ়িারি নয ত্রনশ্চ়েই ত্রনউই়ে ট 
লাইরর্ নে এখারন এরেত্রিি। 
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নেড, এই েযাপারর েের ম নখাুঁ  খেররর োত্র়েত্ব আত্রম নোমার  ত্রেিাম। শুযু এ র্া 
 োই। মাো়ে িু রি না, ত্রফি অযািত্র র  ীেন েযাপী এ  ন প্রোর  নের  হঠাৎ 
খুনীর  ীেন নেরি ত্রনি ন ন? 
  
ত্রম়োত্রম এ়োররপারর্টর এ়োর  রিাি অত্রফরে ত্র র়ে  েমারের ১৭ োত্রররখর ত্রনউই়ে ট 
লাইরর্র পযারেঞ্জােট ত্রিস্ট নচ   ররে  ররে এ র্া নারমর ওপর নহরের েু নচারখর 
েৃত্রষ্ট েমর  োুঁত্র়ির়ে ন ি। মুখ  ত্রঠন,  ুুঁচর  ন ি যু ি জ্ব। নামইরা মাশট। ত্রেত্রন 
ভােরে িা রিন :এর্া  ী ন ান  া েিী়ে েযাপার? মুত্ররর়েি মাশট…ইরা মাশট…পেেীর 
নক্ষরি এমন অদু্ভে েে ত্রমরির েহর..আত্মী়েো আরি নাত্র  েু রনর মরযয? 
  
ত্রেত্রন এনর া়োত্রররে ত্র র়ে ত্র োোোে শুরু  ররিন ইরার েম্পর ট। োরা  ানাি : 
নমর়েত্রর্ োরভি  রত্রিি এ া ী। ত্রঠ ানাও নেও়ো আরি : ৫৭৯, ইস্ট েযার্াত্রর স্ট্রীর্, 
ত্রনউই়ে ট। 
  
যনযোে  াত্রনর়ে এ়োর  রিাি অত্রফে নের  নেত্ররর়ে এরিন নহে। োরপর নো া 
নহডর া়োর্টারেট। োর  াি নের  ত্রররপার্ট পাোর পর ত্রমিঃ নর্রররির মুখ হঠাৎই  ম্ভীর 
হর়ে ন ি। ত্রেত্রন েিরিন, নখাুঁ  নাও ইরা মাশট নডভরনর েীর েম্পর ট ন ান আত্মী়ে 
ত্র না। এমনও হও়ো খুেই স্বাভাত্রে  নয ত্রমরেে নডভরনর মৃেুয েিংোে নপর়ে োর 
অরিযত্রষ্টত্রক্ৰ়ো়ে অিংশ গ্রহরের  নয উপত্রিে হর়েত্রিি। এ র্া ত্র ন্তু নের  যারি ো হি, 
নে ত্রফরির খপ্পরর প়িি  ীভারে? 
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এমন েমর়ে নেই িার আর নিপত্রক হিেি হর়ে প্ররেশ  ররিন নে ঘরর। নেই িার 
ত্র ত্রঞ্চে উরিত্র ে  রে েিরিন, চী! এ র্া েযাপার ঘরর্ ন রি। 
  
নয েে নমর়েরা অযাত্র উর্ অযােত্রর্ মযাত্রর্ ম নচারখর নরার   ষ্ট পাত্রিি এেিং োর নয 
ঐ। র ম পাও়োররর নিি েযেহার  ররি োরের চশমা়ে–োরের নারমর ত্রিরস্ট 
আপনার েনু্ধ নমি নডভরনর নমর়ে ননাররনা নডভরনর নারমরও উরিখ আরি। 
  
ত্র ন্তু র্ম ন ার ত্রের়ে েিরি,  ে এ  মারের মরযয  ম  রর হরিও পাুঁচ/ি়ে োর ত্রমে 
নডভনর   াত্র়ি চাত্রির়ে নযরে নেরখরি ত্রেনা চশমা়ে। আত্রম ওর  পাত্রঠর়ে ত্রিিাম ডিঃ 
উইডমযারনর েরে নেখা  রার অত্রভপ্রার়ে।  ারে ত্রেত্রন ঐ নারমর ত্রিস্ট পাত্রঠর়েত্রিরিন 
আমারের  ারি। নেখারন ত্র র়ে র্ম  ী  ানরে নপরররি ো ওর মুরখই না হ়ে শুনুন। 
  
নেই িার চুপ  ররি র্ম নিপত্রক েিরিন, চী! ডািার উইডমযান ন ার ত্রের়ে েরিরিন, 
ননাররনা নডভন এ  ন উৎ র্ চকু্ষররার র রু ীোর ডান নচাখর্া ো নচারখর েুিনা়ে 
নাত্র  নেশী অযারফ রর্ড। 
  
নর্ররি মুহূরেটর  নয োর উত্মা প্র াশ  রর েরি উঠরিন, নোমরা যখন  ানি..রেখি 
নয ত্রমে নডভন েহাি েত্রে়েরে এই শহরর োত্রপর়ে নে়িারি–েখন শুযু শুযু এই নিা  
নেখারনা হ়েরাত্রনর  ী প্রর়ো ন এরে উপত্রিে হর়েত্রিি এভারে েম়ে নষ্ট  রার? 
  
নিপত্রক যীর   রে েিরিন, েত্রর চীফ! আত্রম ভােিাম েযাপারর্ার মরযয ন াোও এ রু্ 
ন ািমারির  ন্ধ পাত্রি। ডািার ত্রিখরিন ননাররনা নডভন চশমা পরর ত্র ন্তু আত্রম োর  
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ত্রেনা চশমারেই চাির র আেরন েরে  াত্র়ি চািারে নেরখত্রি। এ আোর ন মন যারা 
 ো? ডািাররর ত্রররপার্ট, এই নরার র রু ী ত্রেনা চশমা়ে অরন্ধরই েমান। অেচ 
  
নর্ররি ত্র িুক্ষে গুম হর়ে েরে ো ার পর েিরিন, ত্রঠ  আরি, র্ম আত্রম এ ত্রনর়ে পরর 
আরিাচনা়ে েেে নমি-এর েরে। েুত্রম আর  ত্রফি অযািত্র ররর িত্রের্া নাও, নহারর্রি 
নহারর্রি েন্ধান  র োর। এখনও নে এই শহররর ন াো়ে  া িা া ত্রের়ে আরি ত্র না 
খের নাও চর্পর্। 
  
নিপত্রক চরি নযরে নর্ররি নেইিারর  েরি উঠরিন, আর নোমার ও েত্রি ন া,  ী 
ের ার ত্রিি এইেে অের ারী  ার  েৃো েম়ে নষ্ট  রার? আমার নো মরন হ়ে, 
এইেে ত্রেশ্রী েযাপারর মাো না ঘাত্রমর়ে নেই েুই   াত্র়ির্া ত্রনর়ে নোমারের এ োর 
অনুেন্ধান  রা খুে-ই উত্রচে ত্রিি। 
  
–োরও েন্ধান ত্রনর়েত্রি চী। ত্রফি অযািত্র রই  াত্র়ির্া ভা়িা  ররত্রিি হযারী নচম্বােট এই 
নেনাত্রমরে। 
  
–ত্রঠ ানা পাওত্রন? 
  
—হযাুঁ, োও নপর়েত্রিেরে ফি হ়েত্রন ত্র িু। আ  ে ারির ত্রের ই  াত্র়ি আর নহারর্ি 
েুইরর্র ভা়িা ত্রমত্রর্র়ে নে ন াোও  া িা া ত্রের়ে আরি। নর্রররির ভ্রূ যু ি ঈেৎ  ুত্রঞ্চে 
হি, ত্রনর র ঘত্র়ি নেরখ ত্রনর়ে োরপর েিরিন, আ  ে ারি? োর মারন এখনও নে 
এই শহর নির়ি যা়েত্রন। ন া! েুত্রম চারত্রের  ওর েন্ধারন নিা  িত্র়ির়ে োও। নরত্রডও 
আর ত্রর্ত্রভরে ওর নচহারার েেটনা আর িত্রে ত্রের়ে নঘােোর েযেিা  ররা। 
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৯-১০. এডকরযসর অযাপার্টযমযন্র্ 
০৯. 
  
এডত্রররের অযাপার্টরমরে েরে নরত্রডও খুরি খের শুনত্রিি এডত্ররে আর ত্রফি। েু রনর 
মুখই েমেরম। নঘাে  েখন এই ত্রেেৃত্রে নঘােো  রত্রিরিন : 
  
ন ারাি ন াভ মাডটার ন রেনেুন পত্ররত্রিত্রের উদ্ভে হর়েরি। পুত্রিশ ত্রফি অযািত্র র 
ওররফ হযারী নচম্বােট-আপােেিঃ যার ত্রঠ ানা ত্রিি: ত্ররর ে নহারর্ি, পযারাডাইে ত্রেত্রর্–এই 
েযাত্রির  খুুঁর  নে়িারি। োরের েৃঢ় ত্রেশ্বাে এই মাডটার ন ে েম্পর ট নে অরন  ত্র িুই 
 ারন। নিা ত্রর্র উচ্চো–ি ফুর্, ও ন ১৯০ পাউন্ড, েত্রিষ্ঠ  ায, চুরির রঙ নোনািী, 
েরু ন াুঁফ, নীি নচারখর োরা আর েুেনীর নীরচ ত্রেরা মান এ ত্রর্ ভা । োর নশে 
নেখা নমরি, যখন নে িাি ও নীি ররঙর রু্-নর্ানেুই   নভাত্রর্টেি নরাডমাস্টার  াত্র়ি 
হাুঁত্র র়ে যাত্রিি।  াত্র়ির িাইরেিনাম্বার–এন ও়োই ৪৫৯৯। এই েযত্রির  ত্রেত্রেত্রয 
েম্পর ট ত্রেনু্দমাি খের ন উ যত্রে নররখ োর ন েরে অনুগ্রহ পূেট  পুত্রিশ 
নহডর া়োর্টােট : পযারাডাইে ত্রেত্রর্ ০০১০ এই নাম্বারর অত্রেিরম্ব নফান  ররেন। 
  
এই েিংোরে এডত্ররে আর ত্রফি পােররর প্রত্রেমূত্রেটর মরো আয-ত্রমত্রনর্ যরর েরে রইি 
ত্রনর র ত্রনর র আেরন। ত্রফরিরই প্রেম েত্রম্বে নফরর। নে এডত্রররের ত্রের  রিেেট 
নচারখ নচর়ে োুঁর়ির মেন   টন  রর েরি উঠি,হেভা া োুঁর্ ুি! নোর  নযই আ  
আমার এই েমূহ ত্রেপে। নোর  খুন  রর আমার ত্রনতার ত্রমিরে হেিা়িা! 
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নচ়োর নির়ি ত্রফি োুঁ়িাোর আর ই ভীেিত শত্রঙ্কে এডত্ররে চত্র রে িুরর্ ত্র র়ে ত্রনর র 
শ়েন রক্ষ প্ররেশ  রর ের া়ে ত্রখি েুরি ত্রেি। ত্রফি ত্রখত্রতর নফা়োরা নিার্াি, অরন  
 েরে, যাক্কাযাত্রক্ক  রি েন্ধ ের ার  ার়ে েেু হার নমরন ের া খুিি না ন েী 
এডত্ররে। নে েখন ত্রনরি মুখ ত্রনর়ে ত্রেিানা়ে েরে ের ের  রর  াুঁপরি। 
  
পত্রররশরে ঘণ্টাখারন  পর এ াত্রয  হুইত্রক নপরর্ প়িরেই ত্রফরির রা   িি। নে েখন 
েন্ধ ের ার োমরন ত্র র়ে শাি রে েিরি, অিরাইর্, ত্রর্ত্র , এোর নেত্ররর়ে এরো। আত্রম 
নোমার  ার়ে হাে েুিে না। প্রত্রমে। 
  
ত্র িুক্ষে নোর্ানা়ে ো ার পর ের া খুরি ভর়ে ভর়ে নেত্ররর়ে এি এডত্ররে। ত্র ন্তু 
নেত্ররর়েই আোর ভর়ে  ার্া। ত্রফরির হারে ত্ররভিোর-এডত্রররের ত্রের  ো   রা। 
  
ত্রফি হু ুম  রি : েরো এ র্া নচ়োর নর্রন।  ো আরি। 
  
এডত্ররে ভারিা মানুরের মেন েরে প়িি। ত্রফি েিি, নশান ত্রর্ত্র , এখরনা োুঁচোর 
েুরযা  আরি। ন ান উপার়ে আমরা যত্রে পুত্রিরশর নচাখর  ফাুঁত্র  ত্রের়ে এই শহর নির়ি 
নেত্ররর়ে ত্রম়োত্রমরে ত্র র়ে নপৌঁিরে পাত্রর, েরে আমার নয েনু্ধ নেখারন আরি োর োহারযয 
 াহার  নচরপ আমরা ত্র র্রা়ে পািারে পারে। 
  
ত্র ন্তু ওর ে়ি র্া ার খাই, োই এই শহর নির়ি যাোর আর  যের্া পত্ররমাে েম্ভে হ়ে 
র্া ার েরন্দােত  রর নফিরে হরে। আমার মোমে যত্রে নাও নো েত্রি,  যারিযারন্ডর 
ত্রেনু্দ  খাত্রি  ররই আমরা েু রন ন রর্ পত্র়ি চি। 
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এডত্ররে অত্রে  রষ্ট ম্লান হাত্রে এরন েিি, ত্র ন্তু হাুঁোরাম। এ োর নভরে নেখি ত্র , 
েযারঙ্ক যাোর েে পেই েন্ধ প্রা়ে? ওরা নোমা়ে,ত্রচরন নফিরে না? 
  
–আত্রম েযারঙ্ক যার ন ান েুিঃরখ? ইরার  নফান  রর েি, নে নযন েযারঙ্কর উরল্টাত্রের র 
নেই  ারফরে আয ঘণ্টার মরযয এরে নোমার েরে এ োর নেখা  রর। োরপর 
 ীভারে র্া া আনরে, ন মন  রর আনরে–নের্া েমূ্পেট ভারে োর ভােনাত্রচিার ওপরই 
নির়ি োও। 
  
এডত্ররে ন ান র ম প্রত্রেোে  ানারে োহত্রে োর পত্ররচ়ে ত্রেরে উরেযা ীনা হর়ে নে 
ত্রফরির আরেশ ও ত্রনরেটশমরো নফান  রি ইরার । 
  
োরপর ত্রফরর এরে নচ়োরর েো়ে ত্রফি আোর হু ুম  রি ত্ররভিোর উুঁত্রচর়ে–ও়োনত্রের 
ত্রেনু্দ  এেিং আরও ২/১ত্রর্ ত্রেনু্দ  িুর্  রর যা মাি পাও়ো ন রি, োর ভা , আমার 
অিংরশর পুঁত্রচশ হা ার ডিারচর্পর্ ত্রের়ে োও। আমার  োর অনযো হরি গুত্রিরে নপর্ 
ফুরর্া  রর ঝাুঁঝরা  রর নেে স্মররে নররখা। নাউ  ুই ।অরনানযাপা়ে হর়েই নে ার 
মুরখ আিমাত্রর খুিরে িা ি এডত্ররে। মরন েখন োর োউ োউ  রর আগুন জ্বিরি। 
  
ত্রনর র নর্ত্রেরি েরে ো া ািীন েন্দ্রা়ে আিন্ন হর়ে ত্রঝরমাত্রিরিন নেই িার। নডরকর 
ওপর নর্ত্রিরফানর্া ত্রঠ  এই েমর়ে েরে হর়ে উঠি। িাি আর অিে  রে ত্রেত্রন 
ত্র োো  ররিন ত্ররত্রেভার েুরি–হযারিা– 
  
–হযারিা, ত্র ম,  ী খের? — 
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ত্রফি অযািত্র ররর েযাপাররই  ো হত্রিি। নিা র্া আমারেরই েযারঙ্ক এ র্া ি ার ভা়িা 
ত্রনর়ে প্রত্রেত্রেনই আো যাও়ো  ররি। 
  
–োই নাত্র ? ে া  আর েরে  হর়ে উঠরিন নেই িার। 
  
নোমারের েযারঙ্ক নে ভা়িা ত্রনর়েরি। ন ন? 
  
— নামীোমী  ু়ো়িীেরি োর এখন ত্রেত্রভন্ন মহরি যরেষ্ট হাুঁ  ডা । নে ভা়িা ত্রনর়েরি 
অেশয িেন ফররস্টার-এর িদ্মনারম। ত্র ন্তু নরত্রডওরে ওর নচহারার েেটনা নশানার পর 
নের  আত্রম ত্রনত্রশ্চে নয, িেন ফররস্টারই ত্রফি অযািত্র র। 
  
হু, র়ে  নের ন্ড ত্রচিা  রর নেই িার েিরিন, ত্রঠ  আরি ত্র ম, আমার েপ্তরর ন উ 
এ  ন এরিই আত্রম োর  েযারঙ্ক পাত্রঠর়ে ত্রেত্রি। ত্রমিঃ নডভনর  েরি ওর ি ারর  ী 
আরি ো আমারের  ানা খুেই ের ার। আর ত্রফি যত্রে এরমরযয এরে উপত্রিে হ়ে, 
েরে োর  আর্ াোর ভার নোমার ওপরই ত্রেিাম েনু্ধ। 
  
পূেট ত্রনরেটশমরো যোেমর়ে  ারফরে ত্র র়ে উপত্রিে হি ইরা। এডত্ররে ওর আোর আর  
ো রেই েরেত্রিি। ইরা ত্র র়ে েেি নেই নর্ত্রেরি। ত্র োো  রি : আোর েিে ন ন? 
  
-আ র র খেররর  া  র্া এ োর নেরখি? 
  
–না। েম়ে পাইত্রন নচাখ নোিাোর। 
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–ত্রফি নফুঁরে ন রি। পুত্রিশ ওর  হরনয হর়ে খুুঁ রি। ওর  নয ত্রেপে আমারও নোর 
ন া়িা়ে এরে হাত্র র। আমারের হারে েমর়ের ে়ি অভাে, নেেী। োই যা যা েিত্রি, খুে 
মন ত্রের়ে শুরন নাও।  যারিযারন্ডর নেরফর ন ি চাত্রে ত্রেত্রি নোমা়ে। নযমন  রর 
নযভারে েম্ভে হ়ে মাি ত্র়ি েত্ররর়ে নফি। ত্রফি আেরে পাররে না, োই এ া র্া 
নোমার ই উিার  ররে হরে। 
  
-না, না আমার িারা এ া  আর হরে না। 
  
–মা েিরি শুনরো না। এ া  নোমার ই  ররে হরে। ত্রফি ন ন আেরে পাররে না 
ো এই  া র ই নেখ।েরি, পর র্ নের  নেত্রেন ার  া  খানা োর  রর ভা  খুরি 
ইরার ত্রের  েহরত োত্র়ির়ে যরি এডত্ররে। রুি ত্রনিঃশ্বারে আপােমত  পর়ি ন ি ইরা। 
োরা নেহ এ  অ ানা আেরঙ্ক ের েরর  রর ত্রশউরর উঠি। মুহূরেটর মরযয নচাখ মুখ 
ফযা ারশ হর়ে ন ি। নে ন ানর রম এরু্ ু উচ্চারে  রার েত্রম্বে ত্রফরর নপি, শুযু েিি 
: এত্র ! এ নয নেখত্রি খুরনর েযাপার। েরে ত্র  ত্রফি– 
  
–হযাুঁ, ত্রফিই খুন  রররি নোমার ত্রেত্রের নমর়ে ননাররনার । আত্রম নেত্রেন নোমা়ে ত্রমরেয 
েরিত্রিিাম নয  রি ডুরেোর মৃেুয হর়েরি। োর  এখান নের  েরর প়িরে হরি র্া ার 
ের ার প্রচুর। এই প্রর়ো ন না ত্রমর্রি নে নো ডুেরেই নেই েরে আমারের েু রনর 
ভরাডুত্রেও অেশযম্ভােী। 
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–অেম্ভে! আমার িারা ন ান মরেই েম্ভে ন়ে  যারিযারন্ডর র্া া চুত্রর  রা। েীর 
যনুর র মরো নেুঁর  োুঁ়িাি ইরা। ননাররনার খুরনর েরে আমার   ত্র়ির়ে নফিি ন ন? 
আত্রম এর োররই অোে ননাররনার খুরনর েযাপারর। 
  
–শার্ আপ! চাপা  িা়ে যমর র েুরর ত্রচৎ ার  রর উঠি এডত্ররে, পুত্রিশ অেেহর  
নোমা়ে নির়িও নেরে না আর নোমার  ো়ে ভুিোর পািও োরা ন়ে। েুত্রম েে ত্র িু 
না ন রন েুরঝ ননাররনা নের  ত্রেরনর পর ত্রেন অত্রভন়ে  রর যাি, োই না? নোমার 
এ ো োরা ত্রেশ্বাে  ররে? খুনী না হরে পাররা েরে খুনীর েহ াত্ররনী হর়েরি নো। 
আত্রম আর ত্রফি অেশয  যাে নচম্বারর িু ে। ত্র ন্তু নোমার মরো এ  ন েুন্দরীর  
েীঘটরম়োেী  ারাোরে নের  প্রত্রেত্রন়েে জ্বািা়ে যন্ত্রো়ে অেযাচারর অপমারন জ্বরি পুর়ি 
ত্রনিঃরশে হর়ে নযরে হরে, েখন মরন হরে, এই যন্ত্রোর নের  মরেই নোযহ়ে অরন  
নশ্র়ে ত্রিি োরে শাত্রিও ত্র িু ম ত্রিিনা।ইরানীরে নশ্রাো। 
  
এডত্ররে োর েুত্রি েরি ইরার  এমন ভারে প্রভাত্রেে  রি নয োর  ো েিারে ওেুয 
যরররি। নে োই ত্র োো  রি :  ী, আমার প্রতারে মে আরি নো? র্া া হারে 
আেরে যেক্ষে নেরী, এরে ন রিই আমরা পাত্রির়ে োুঁচে এই শহর নের । েুত্রমও 
স্বাযীন ত্রেহে হর়ে উ়িরে পাররে। েখন নেখরে মুত্রির আনন্দই আিাো। আর যত্রে এ 
েযাপারর নোমার ন ান আগ্রহ না নের  োর  েরে ন রি পরচ মররে অেযাত্ররে। 
  
ইরা েম নেও়ো েরম্মাত্রহে পুেুরির মরো ফযােফযারে  িা়ে েিি, আত্রম প্রতারে রা ী। 
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োর়ি আর্র্া নের  নপৌরন েশর্া–এই নো়ো এ  ঘণ্টা েম়ে নানা ত্রচিা ভােনার নস্রারে 
 খন নয ের়ে ন রি ো নখ়োি  রার শত্রি ত্রিি না ইরার। 
  
ভরল্ট নপৌঁরি ত্রনর র নর্ত্রেরি ত্র র়ে েেি। ত্রনঝুমহর়ে গুম নমরর ত্র িুক্ষে েরে 
ো ি।োরপর মনর  েিংযে আর েৃঢ় ভীরে েরে োুঁ়ি  ত্ররর়েরি এমন েম়ে এ  ন 
 াডট এরে  ানাি : ত্রমিঃ নডভন আপনার  ডা রি, ত্রমে। 
  
-চরিা, যাত্রি। 
  
নডভরনর নচম্বারর প্ররেশ  ররেই েৃত্রষ্ট এর োরর ত্রির হর়ে ন ি।  ারে নচম্বারর নডভন 
এ া ত্রিরিন না, োর োমরনর আেরন আররা এ  ন অরচনা েযত্রি েরে আরি। োর  
না ত্রচনরিও ইরা োর েুত্রির নেৌর়ি এরু্ ু েুঝরে পারি ভদ্ররিা  পুত্রিরশর এ  ন। 
োর ত্রেক্সে নেিই যরেষ্ট প্রখর। ইরা োই ঘাের়ি ন ি না, নে ঘরর িুর  প্রশ্ন  রি : 
আমা়ে নডর ত্রিরি ডযাত্রড? : 
  
-হযাুঁ, ডাত্রিটিং, এরো। এনার পত্ররচ়ে ইত্রন ত্রডরর্ ত্রর্ভ র্ম নিপত্রক। ন ান এ র্া ার  
নোমার  াি নের  ত্র িু োহারযযর প্রেযাশা়ে এখারন এরেরিন। 
  
নিপত্রক ন ামি স্বরর েিরিন, েেুন, ত্রমে নডভন, খুে নেশী েম়ে আপনার ননে না। 
মাি  র়ে র্া প্রশ্ন। আিা, এই িত্রের্ার ত্রের  এ োর োত্র র়ে েিুন নো এর  আপত্রন 
নচরনন ত্র না– 
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এই েরি পর র্ নের  ত্রফি অযািত্র ররর িত্রে োর  রর নিপত্রক নেখারিন ইরার  এেিং 
ন ার্া  র়ে  প্রশ্নও  ররিন। প্রেুযিররইরা শুযু  ানাি :হযাুঁ নিা ত্রর্র নাম ফররস্টার, 
নলাত্ররডা েযারঙ্কর এ  ন িার়েে। েরে োর ি ারর ত্র  আরি না আরি নে ত্রেের়ে 
ত্রেনু্দমাি যারোই ননই োর। 
  
আরও এ র্া প্ররশ্নর উিরর ইরা  োে ত্রেি না, নে ত্রম়োত্রমর এই ডািার উইডমযারনর 
নাম  খরনা নশারনত্রন এেিং এর পূরেট োর  নচারখর নেখা নেরখত্রন পযটি। 
  
োর  োরে নিপত্রকর মরন েরন্দরহর েী  আররা ঘনীভূে হরিা। 
  
ডািার উইডমযান ত্রন  মুরখ এই স্বী ৃত্রে ত্রের়েরিন–ননাররনা নডভনোর েীঘটত্রেরনর 
রুত্র নী। ননাররনার েিেয ইত্রেপূরেট ডািাররর নাম পযটি নশারনত্রন। আরও এ র্া 
পরীক্ষা  রার েযাপারর উরেযা ী হরিন নিপত্রক। োরের েু রনর মরযয যা যা  োোেটা 
হরিা, নে েমত এ র্া  া র  নিার্ নিার্ ত্র ন্তু পত্ররষ্কার হতাক্ষরর ত্রিত্রপেি  রর 
ইরার  নের্া পর়ি নেরখ েই  রর ত্রেরে অনুররাযও  ররিন। ইরা  া  র্া ত্রনর়ে 
এ োর নচাখ েুত্রির়ে ত্রনি োরপর ন ান  ো না েরি ত্রনিঃশরে েই  রর ত্রেি। 
নিপত্রকর মরন েখন েরন্দরহর ঝ়ি নোিপা়ি  ররি। ডািার উইডমযারনর মরে, 
ননাররনা নডভন ত্রেনা চশমারে এর োররই অন্ধ। 
  
ত্র ন্তু এই নমর়েত্রর্ নো চশমা িা়িাই ত্রেত্রেয ত্রিখরি আর পর়ি যারি। েরে ন ? 
যাইরহা , শুষ্ক হাত্রে নহরে উরঠ প়িরিন নিপত্রক নচ়োর নির়ি। োরপর ত্রনর র 
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 া  পি ন ািারে ন ািরে েরি উঠরিন, আর এ র্া নশে প্রশ্ন ত্রমে নডভন। আপত্রন 
 খরনা ইরা মাশট নারমর ন ান নমর়ের  ো ইত্রেপূরেট শুরনরিন? 
  
প্রশ্নর্া  ারন নযরেই শামুর র মরো নখািরে গুত্রর্র়ে ন ি ইরা। মুখ-নচাখ ত্রেেেট হর়ে 
ন ি। মত্রর়োর মরো শুযু েিি, না..না…ও নাম আত্রম  খরনা শুত্রনত্রন। 
  
ত্রেহ্বি আর ত্রেেেট নচাখ মুরখর এমন েশা নেরখ নমি ো়িাোত্র়ি িুরর্ এরিন নমর়ের 
 ারি। উত্রিি  রে শুরযারিন :  ী হর়েরি ননাররনা? েুত্রম  ী েুি নও? শরীর  ী ভারিা 
ননই? 
  
-হযাুঁ, ডযাত্রড ভীেে শরীর খারাপ িা রি। আত্রম এখুত্রন োত্র়ি নযরে চাই। খাত্রন ক্ষে 
ত্রেশ্রাম ত্রনর়ে ত্রনরি আশা ত্রর েুি হর়ে যাে। 
  
নমি ো ারিন নিপত্রকর ত্রের । নিপত্রক েুিঃখ প্র াশ  রর েু রনর  াি নের  ত্রেো়ে 
ত্রনরিন। 
  
ন উই ত্র ন্তু োর েুরচাখ ভরা খুত্রশর েীত্রপ্ত আর উরি না িক্ষয  রি না। 
  
 ইরা আেরেই এডত্ররে েযগ্র রে ত্র োো  রি : এরনি? 
  
–োর আর  আমার এ র্া প্ররশ্নর  োে োওিঃআমার ত্রেত্রের ও নোমরাহেযা  ররি, 
োই না? 
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এডত্ররে এই প্রশ্ন ইরার মুখ নের  শুনরে পারর এ ো স্বরেও ভােরে পাররত্রন। োই 
এ রু্ ঘাের়ি ন ি। অত্রে দ্রুেির়ে নেই ভােোমরি উরঠ উির ত্রেি, নে নখাুঁর  নোমার 
 ী প্রর়ো ন? ননশাই োর  মৃেুযর পরে এত্র র়ে ত্রনর়ে যাত্রিি। আমরা োর  শুযু নেই 
নর  যন্ত্রোর হাে নের  মুত্রি ত্রের়েত্রিিাম। নে ো , েরে র্া া এরনি? 
  
–োর হাে েযার র মরযয নের  েুোইড ননার্র্া পাও়ো ত্র র়েত্রিি। নেখারনও নোমার 
 ৃত্রেত্ব ত্রিি, েুত্রমই নের্া ত্রিরখত্রিরি? 
  
এডত্ররে এ রু্ অেৃত্রপ্তর েরে  োে ত্রেি–হযাুঁ। োরে হর়েরির্া  ী? োর অযাপার্টরমে 
নের  পুত্রিশ নযেে ত্রচত্রঠপি নপর়েরি, েেই আমার নিখা। শুরন এ রু্ শাত্রি নপর়েি 
নো? এোর আেি  ো েরিার্া া এরনি ত্র না? 
  
–েুত্রম োর মরনর মানুের ও খুন  ররি ত্রনর র স্বােট চত্ররোেট  রার  নয? 
  
–না, ও েযাপারর েমূ্পেট  ৃত্রেত্ব ত্রফরির। ও আমারের পরে প্রত্রেেন্ধ োর েৃত্রষ্ট  রি। 
ওর উপত্রিত্রেরে আমারের প্ল্যারন ন ানত্রেন োফরিযর মুখও নেখরে না। র্া া এরনি? 
  
নয নয আমার এখারন আ মন, এ র্া মুরখারাচ  েিংোে নোমার  নযই েরে  রর 
ত্রনর়ে এরেত্রি। েযারঙ্ক এ  ন পুত্রিরশর নিা  এরেত্রিি। আমার  এই  ো ত্র োো 
 ররে, ইরা মাশট নারমর ন ান নমর়ের েরে আমার নচনা- ানা আরি ত্র না। 
  
মুখর্া েরে েরে ঝুরি প়িি এডত্রররের।  র়ে  ত্রমত্রনর্ পােররর মূত্রেটর মরো ত্রনশ্চি 
হর়ে েরে ো ার পর হঠাৎ অত্রেমািা়ে নে েত্রক্ৰ়ে হর়ে উঠি। দ্রুে  রে েিি,  ই? 
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র্া ার্া োও আমা়ে! আমার েরে চিিা, পািাই এ শহর নির়ি। এখনও হারে েম়ে 
েুরযা  েুই আরি। এরো র্া ার্া োও। 
  
র্া া আত্রম আত্রনত্রন, খাত্রি হারে এরেত্রি, আনার েুরযা  ো রিও আনোম না। আত্রম 
যাে না নোমার েরে। এরপররর োক্ষাৎনা হ়ে পুত্রিশ ন ারর্টর  নযই নোিা ো  
আমারের। োই। এডত্ররের  ো যসু্ফত্রেটর ন ানর ম েুরযা  না ত্রের়ে  ারফ নের  
ত্রনিঃশরে নেত্ররর়ে এি ইরা। 
  
ভা়িা  রা নফাডট  াত্র়িরে েরে ন াপরন েেই ন র নররখ চিত্রিি ন ম ফার। নে শুযু 
অো  হর়েত্রিিত্রফরির পত্ররেরেট এডত্ররের   ারফরে আেরে নেরখ। ারে ইরার  ো 
মরোন ি চাত্রে ত্রেরে ত্রফরিরই আো উত্রচে। আেরি নেত্রেন ার খেররর  া   প়িা 
হর়ে ওরঠত্রন ন ম-এর। োই নে ত্রফরির েমূহ ত্রেপরের েযাপারর এর োররর  নযও 
 ানার নেৌভা য োর হ়েত্রন। 
  
ন ে মরন মরন ভােি–আেরি েযাপারর্া এ রু্ েত্রির়ে নেখার প্রর়ো ন আরি।  ী 
এমন এর মরযয ঘরর্ ন ি যার  নয অেেরন্নর মরো ত্রেধ্বত অেিা়ে ইরার  নেত্ররর়ে 
আেরে হি  ারফ নের । ত্রিেী়েে ন নো এডত্রররের এরো েযতো? 
  
মন ত্রির  রর েু রনর মরযয এডত্রররের না াি পাোর  নয োর  অনুেরে  রাই হ়ে 
েরি মরনর ত্রে  নের  নে ো়িা নপি। 
  
নিপত্রকর েুঝরে  ষ্ট হি না নয ত্রনর র ির  নয  া   ররে ত্রেত্রন অগ্রের হর়েরিন ো 
যত্রে েফিো পা়ে েরে নো ন ান  োই ননই। 
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আর যত্রে েযেটোর মুখ নেরখন েরে চীরফর হারে োর না ারির অি ো রে না। ত্রেত্রন 
ননাররনা নডভরনর ত্রেের়ে ত্রেেে ভারে  ানার অত্রভপ্রার়ে উপত্রিে হর়েত্রিরিন োর কুরির 
 ত্রের মরযয। যো েমর়ে নেখারন উপত্রিে হর়ে ত্রনর র পত্ররচ়ে পি নেত্রখর়ে, োরপর 
েমু্মখীন হরিন ডক্টর গ্রাহারমর। নো ােুত্র ই  ার র  োই উত্থাপন  ররিন। 
  
–ডিঃ গ্রাহাম! আত্রম আপনার এই কুরির এ  িািী–নাম ত্রমে ননাররনা মাশট নডভন, োর 
ত্রেের়ে ত্র িু নখাুঁ  খের েিংগ্ররহর  রনযই আমার এখারন আ মন। আপনার  াি নের  
ঐ াত্রি  েহা়েো নপরি অনু ৃহীে হে আত্রম। 
  
–ননাররনা নডভন? নে েেটমারন এখারন ননই। মাে নের়ি  আর ই কুি নির়ি চরি ন রি 
র্ামট নশে  রর।  াত্রন আপত্রন শুযু মরন  রর েিুন োর নচারখ চশমা ো ে ত্র না? 
  
–হযাুঁ ো ে হেত্র । নে চশমা পরে। 
  
–চশমা িা়িা োর পরক্ষ ন ান  া   রা এ  ো়ে েত্রেযই অেম্ভে ত্রিি–ত্রঠ  নো? 
  
-হযাুঁ। ভীেে ভারে নচাখ খারাপ ত্রিি োর। ত্র ন্তু ন ন, আপত্রন এেে  ানরে চাইরিন 
নের্া শুযু েুঝরে পারত্রি না। 
  
ননাররনার চশমার নেমর্া  ী নীি ররঙর প্ল্াত্রস্ট  ত্রের়ে হেরী ত্রিি? 
  
ডিঃ গ্রাহাম ত্র িুক্ষে ত্রচিা  রর  োে ত্রেরিন : নীি ররঙর নেম ত্রিি ো মরন আরি, 
ত্র ন্তু নেমর্া প্ল্াত্রস্টর র হেরী ত্রিি ত্র না নের্া আমার পরক্ষ েিা েম্ভেপর হরি না, ত্রমিঃ 
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অত্রফোর। এোর ডিঃ গ্রাহাম এ রু্ ত্রেরত্রির েরেই শুযু েিরিন, নেই নের  শুযুনানা 
র ম প্রশ্ন  রর চরিরিন ত্র ন্তু ন ন নয  ররিন ো নো খুরি েিরি না? 
  
নিপত্রক গুরু ম্ভীর  রে  ানারিন:উই হযাভ ত্রর ন রু্ ত্রেিীভ েযার্ ন ারাি-ন াভ-এ 
ত্রনহে অেিা়ে নয আনআইরডত্রেফার়েড নমর়ের মৃেরেহ পাও়ো ন রি, নে ননাররনা 
নডভন িা়িা আর ত্রিেী়ে ন উ হরে পারর না। 
  
ডিঃ গ্রাহারমর মাো়ে নযন আ াশ নভরঙ প়িি। নিপত্রক এোর ত্রফি অযািত্র ররর 
ফরর্াগ্রাফ োর  রর ডিঃ গ্রাহামর  নেত্রখর়ে ত্র োো  ররিন, ইত্রেপূরেট এর   খরনা 
নেরখরিন? 
  
ডিঃ গ্রাহাম  র়ে  ত্রমত্রনর্ যরর মন েিংরযা   রর িত্রের্া নেরখ ত্রনর়ে উির ত্রেরিন, হযাুঁ, 
ইত্রন নো ননাররনার মার়ের অযার্ত্রনট। এুঁরই েরে ননাররনা ত্র র়েত্রিি োর মার 
অযাত্রক্সরডরের  ো শুরন। 
  
–আপনারের এখারন ননাররনার ন ান িত্রে পাও়ো নযরে পারর, ডিঃ গ্রাহাম? 
  
পাও়ো যারে। র্ামট নশে  রর িািীরা যখন কুি নির়ি চরি যা়ে, োরের এ র্া গ্রুপ 
ফরর্া েুরি রাখা হ়ে। এ রু্ েেুন, িত্রে আত্রম আত্রনর়ে ত্রেত্রি। 
  
. 
  
১০. 
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 এডত্ররে  াত্র়ি হাুঁ ারে হাুঁ ারে এ র্া  োই োর মরন োরিংোর ঘুরপা  নখর়ে 
আেত্রিি। নয  োর  নয নে এরো ত্রেব্রে নোয  ররি ো হি ত্রফরির েরে নোঝাপ়িা 
নেরর ননও়োর েম়ে এোর এরে ন রি। হেভা া ত্ররভিোররর ভ়ে নেত্রখর়ে োর েে 
র্া া  ত্র়ি হাত্রের়ে ত্রনর়ে েরে আরি আর র্া া িা়িা শূনয হারে  া িা া নেও়ো 
এর োররই েৃো। আ  এ েযাপারর োরা এ র্া নশে ত্রেিাি ত্রনর়েই িা়িরে, যা হরে ো 
নেখা যারে। ত্র ন্তু নে নো অেহীন, এ র্া অে হাত্রে়োর রূরপ না  ারি ো রি ন ান 
ভরো়ে নে ত্রফরির মুরখামুত্রখ হরে? নে  াত্র়ি স্টার্ট ত্রের়ে ত্রেি েীর াে-এর শহরেিীর 
অত্রভমুরখ। 
  
েমুরদ্রর যারর,  ভীর েমুরদ্রর নয  া়ে াত্রর্রে ই়ের্গুরিা ননাঙর  রর আরি, োরের 
মাত্রঝ মািারের পান-নভা রনর  নয নয োর রর়েরি, এডত্রররের ত্রমত্রন  ুপার োর োমরন 
ত্র র়ে নেরম ন ি। োর েখন ফাুঁ া, নিামশ ভািুর র মরো নচহারা ত্রনর়ে োর-এর 
মাত্রি  হযারী মত্ররে এ া ী েরে এ র্া নরত্রেিংেীরর্র ন র রাখত্রিি। এডত্ররের  
আেরে নেরখ োর  হােয েেরন অভযেটনা  ানাি : হাই, ত্রর্ত্র ! হঠাৎ  ী মরন  রর? 
  
এডত্ররে েিি, এ র্া ফািেু ঝারমিা়ে  ত্র়ির়ে পর়িত্রি, হযারী। পুত্রিশী ঝারমিা, ে়ো 
 রর প্রশ্ন  ররা না। শুযু েিি, আমা়ে  াহার  েুরি যে ো়িাোত্র়ি হ়ে নমত্রক্সর া়ে 
পাচার  ররে পাররে ত্র না? 
  
মত্ররে ত্রেস্ফাত্ররে ননরি এডত্রররের মুখ পারন নচর়ে নোঝোর নচষ্টা  রি, এডত্ররে োর 
েরে ন ান ঠাট্টা-োমাো  ররিনা নো?ত্র ন্তু না, উত্রিি চাউত্রন ভরা েমেরম মুরখর ভাে 
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োর ঝারমিা়ে প়িারই োক্ষয ত্রেরি। নে এ রু্ নেরম েিি, পারে নাই ো ন ন? েরে 
এর  নয ত্র িু মাি ত্র়ি খোরে হরে। আ  রাে েশর্া না াে এ র্া  াহা  িা়িরি। 
  
– ে ত্রেরে হরে? 
  
ত্রেন হা ার ডিার। 
  
এডত্ররে নভেরর নভেরর এ রু্ েরম ন ি। ওহ! এরো অরন  র্া ার েযাপার। ত্র ন্তু 
ত্রনর র প্রাে োুঁচারে ন রি র্া ার ওপর মা়োমমো  রা চরি না। োই নে মত্রররের 
প্রতারে রা ী হর়ে ন ি। েিি, নেশ োই-ই নেে। আররা এ র্া উপ ার নোমা়ে  রর 
ত্রেরে হরে, ভাই। 
  
–ত্রনশ্চ়েই  রে। েরি  ী  ররে হরে? 
  
 –োইরিিার িা ারনা এ র্া ত্ররভিভার চাই। নের্া হারে হারে নপর়ে ন রিই ভারিা 
হ়ে। 
  
 মত্ররে োর ত্রের  ত্রির েৃত্রষ্টরে ত্রনষ্পি  ননরি োত্র র়ে ো ার পর শুযু  ানরে চাইি। 
  
ননোর নপিরন ন ান  ারে ো াই স্বাভাত্রে ,  ী  নয? 
  
–এ েম়ে ন ান প্রশ্ন ন়ে হযারী। প্ল্ী , পাররে নো নযা া়ি  রর ত্রেরে? 
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 াুঁয শ্রা   রর নভেরর অেৃশয হর়ে ন ি হযাত্রর।  র়ে  ত্রমত্রনর্ পরর ত্রফরর এরিা হারে 
এ র্া ব্রাউন নপপাররর পারেটি ত্রনর়ে।–ত্রেনরশা ডিার। 
  
এডত্ররে পর র্ নের  ও়োরির্ োর  রর ত্রনিঃশরে ত্ররভিোররর মূিয চুত্র র়ে ত্রের়ে েরি 
উঠি, আত্রম  র়ে  ঘণ্টার মরযযই ত্রফরর আেত্রি। নো িিং হযারী। 
  
অযাপার্টরমরের োমরন এরে  াত্র়ি োত্রমর়ে এডত্ররে ননরম  াত্র়ির মরযয িুর  প়িরি ন ম 
ফারও ননরম প়িি। নেখি, এত্রিরভর্র েযেহার না  রর এডত্ররে ত্রেুঁত্র়ি অত্রেক্ৰম  রর 
ওপরর উঠরি। মরন মরন এ রু্ অো  হরিা ন ম। ত্রনর র রুরমর  ারি নপৌঁরি ের া 
খুরি েিপটরে নভেরর িুর  এডত্ররে ডা ি : ত্রফি! এডত্রররের হারের মুরঠা়ে যরা 
নেত্রেরনর খেররর  া  । অনয হাে পর রর্ নিা ান। নে নেখি,  ানািার যারর 
োুঁত্র়ির়ে আরি ত্রফি। নচারখ মুরখ েুত্রশ্চিার িাপাহারে যরা োরই ত্ররভিোর। োর  ঘরর 
প্ররেশ  ররে নেরখই নে ত্ররভিোর উুঁত্রচর়ে ত্র োো  রি, র্া া এরনি?। 
  
–েুত্রম অযো এরো মাো  রম  রি ন ন েরিা নো?ত্রপতিনামাও।েিরে েিরে 
পর রর্ িুত্র র়ে রাখা ত্ররভিোরর্ার নেফত্রর্  যাচ েত্ররর়ে নফিি এডত্ররে। 
  
নোমার প্রত্রে আমার ত্রেনু্দমাি ত্রেশ্বাে ননই। উুঁহু,  ারি আেোর নচষ্টা  ররানা। র্া া 
নপর়েি ইরার  াি নের ? 
  
এডত্ররে মুরখ হাত্রে ফুত্রর্র়ে  োে ত্রেি, হযাুঁ, নপর়ে ন ত্রি। োর আর  এই খেররর 
 া  র্া়ে িাপা নোমার িত্রের েশটন এ োর ভারিা  রর নেরখ নাও। পাো  ুর়ি 
নোমার ফরর্া। নোমার মুরখর ন ান ত্রে ই োে যা়েত্রন িত্রে নের । 
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েিরে েিরে হারের  া  র্া িুুঁর়ি ত্রেি ত্রফরির োমরন।  া  র্া আির়ি প়িি 
ত্রফরির পেযু রির  ারি।মুহূরেটর  নয নে নচারখ পার়ের  ারি পর়ি ো া  া র  
ত্রনর র ফরর্া নেখরি, নেই েুরযার র েিযেহার  ররে এডত্রররের ভুি হি না। চত্র রে 
ত্ররভিোর নের  রর গুত্রিত্রেি  রি োর শরীরর। পরপর ত্রেনোর। মৃেু আও়ো ও হি 
: প্ল্প-প্ল্প-প্ল্প। 
  
মাত্রর্রে পর়ি  র়ে  নের ন্ড ির্ফর্  ররে  ররে ত্রনের ত্রনশ্চি হর়ে ন ি ত্রফরির 
নেহর্া। ক্ষেিান নের  রি ঝররি, যীরর যীরর রি ত্রেিীেট হর়ে প়িরি োরা  ারপটরর্। 
  
ত্ররভিোরর্া পর রর্ পুরর ত্রফরির মৃেরেরহর খুে ত্রন রর্ এরে েীক্ষ্ণেৃত্রষ্ট ত্রের়ে  র়ে  
নের ন্ড নেরখ–এডত্ররে যখন েুঝি েত্রেযই নে মৃে েখন োর  োচট  রার  ার  ননরম 
ন ি। োচট  ররে  ররে র্া াগুরিার েশটনও নপর়ে ন ি। র্া া পত্ররমারেও নো প্রচুর। 
েে পর রর্ ননও়ো েম্ভেপর হরে না েরিই এ র্া েযার  যা যরার ো নচরপ চুরপ ভত্রেট 
 রর অেত্রশষ্ট র্া াগুরিা পর রর্ পুরর উরঠ োুঁ়িাি এডত্ররে। োরপর ত্রেিম্ব না  রর 
নেত্ররর়ে যাোর  নয ের া খুরি চমর  উঠি। ভর়ে ত্রেস্মর়ে অত্রভভূে হর়ে ত্রপত্রির়ে এি 
েু-পা। 
  
ের ার মুরখই ত্ররভিোর হারে ন ম-ফার োুঁত্র়ির়ে। 
  
–ন  েুত্রম?  ী চাও? আেত্রঙ্কে  রে প্রশ্ন  রি এডত্ররে। 
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–আত্রম নয হই না ন ন, নভেরর নিা  েুত্রম।  টশ  রে োর  আরেরশর েুরর যম  
ত্রেি ন ম। 
  
ভর়ে ভর়ে পার়ে পার়ে ত্রপত্রির়ে ন ি এডত্ররে। ন ম ঘরর িুর  ের ার্া েন্ধ  রর 
ত্রেি।ত্রফরির মৃেরেহ োর েৃত্রষ্টরেও যরা প়িি। মুরখর ভাে ত্রঠন হি। ত্রশরোুঁ়িা নের়ে 
এ র্া ত্রশহররের নস্রাে ের়ে ন ি। এডত্ররের  হারের েযা র্া মাত্রর্রে নাত্রমর়ে নররখ 
েুহাে েুরি নেও়োি নঘুঁরে নপিন ত্রফরর োুঁ়িাোর  নয হু ুম  াত্রর  রি ন ম। 
  
ন ম-এর  ো িা়িা আর ন ান োুঁচার উপা়ে নেখিনা এডত্ররে। োই  োমরো এডত্ররে 
োর আরেশ পািন  রর ন ি। নে নে়োরির ত্রের  মুখ ঘুত্ররর়ে োুঁ়িান মািই ন ম এ  
িারফ োর  ারি ত্র র়ে হারের ত্রপতি ত্রের়ে েপারর্ এডত্রররের মতর  আঘাে হানি। 
  
. 
  
ত্রমিঃ নর্রররির অত্রফেরুরম েরে নিপত্রক োর েেি  াত্রহনীর েমূ্পেট োরািংশ শুত্রনর়ে 
যাত্রিরিন োমরন উপত্রেষ্ট চীফর ।  াত্রহনী নশে হরি নিপত্রকর নেও়ো ননাররনার 
িত্রেখানা নেখরে নেখরে ত্রমিঃ নর্ররি ত্রেত্রস্মে  রে প্রশ্ন  ররিন নডভন যার  ত্রনর র 
নমর়ে নভরে েরে আরিন, নে নমর়ের্া ন ? 
  
–ইরা মাশট–মুত্ররর়েি মারশটর েরহাের নোন ত্রমিঃ নডভরনর শযাত্রি া, এই োর আেি 
পত্ররচ়ে।  োের্া নেই িারই ত্রেরিন চীর ।–ত্র িুত্রেন আর  ত্রনউই়ে ট পুত্রিরশর  াি 
নের  এই ত্রররপার্ট নপর়েত্রি নয, ইরা মাশটর  নেখারন নশে নেখা ন রি  েমারের ১৬ 
োত্রররখ। োরপর নে এর োরর নেপািা। োরা ওর েম্পর ট ন ান ত্র নারা  ররে না 
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পাররিও, আমরা ত্র ন্তু এ েযাপারর েমূ্পেট েফি। ইরার েন্ধান ত্রমরিরি ত্রনউই়ে ট নের  
ত্রম়োত্রম আোর নপ্ল্রনর পযারেঞ্জার ত্রিরস্ট। এখান নের ই ইরার  ীেরনর নেুন অযযা়ে 
শুরু হি। নফরি আো অেীের  মুরি নফরি ইরা হর়ে ন ি ননাররনা। 
  
ত্র ন্তু ন ন? ন ন ত্রফি অযািত্র র োর  ননাররনা ো রে োযয  রি?  ীরের  নয এই 
ইমপারেটারনশান? এই েযাপারর্াই ত্রঠ  নোয ময হরি না। এর নপিরন এমন এ  
উরেশয ত্রনর র  আ়িাি  রর নররখরি যা োযরনর  নয ত্রফি ত্রনর ও খুনী ো রে 
ত্রিযাত্রিে হর়ে ত্রপিু হরর্ত্রন। 
  
-ইরা ওররফ ননাররনার  যররিই এর েত্রঠ   োে পাও়ো যারে। 
  
–উহ, ো়িাহুর়িা রা চিরেনা। আত্রম আর  নডভরনর েরে  ো েরি েে  ো োর 
 ারি খুরি.েত্রি, োরপর এ েযাপারর ভাো যারে। এখন মরন হরি, ঐ নেুঁরর্ ের শ্বরর্া 
েে  ারন। খুে েম্ভে এেরের নপিরন নেই  ি াত্রঠ ননর়িরি। মুত্ররর়েি মারশটর নেত্রেিং 
নর্ত্রেরি ননাররনার ফরর্ার পত্ররেরেট ইরার ফরর্া নররখ নেও়ো–এও ত্রনশ্চ়েই োর 
 ারোত্র র অনয এ র্া ত্রে । ন া! োর  যে ো়িাোত্র়ি পার নগ্রপ্তাররর েযেিা  র। 
  
নেই িার মাো নহত্রির়ে ঘর নের  েৃঢ় পেরক্ষরপ নেত্ররর়ে এরিন। 
  
নশান র্ম! এখান নের  ত্রম়োত্রম যাোর েমত রাতা অেররায  রার েরন্দােত  র। 
ত্রম়োত্রম এ়োররপারর্টর ত্রের  েে ট েৃত্রষ্ট নরখ। এডত্ররে অেো ত্রফি আিত্র র, েু রনর 
এ  নও নযন পযারাডাইে ত্রেত্রর্ নির়ি পািারে না পারর। আত্রম চিিাম নডভরনর েরে 
এ োর নেখা  ররে। 
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উযটশ্বারে পািাত্রিি ন ম। এডত্ররের   ােু  রর নে  ের্া া হাত্রের়েত্রিি ো ন ানোর 
অেের পা়েত্রন। েরে োর েুত্রিরে নে এরু্ ু েুঝরে নপররত্রিি, িুরর্র মাি োর পরক্ষ 
আশােীে হরে। এখারন ো া আর ন ানমরেই ত্রনরাপে ন়ে। ভ়েঙ্কর োিংঘাত্রে  মরনর 
মানুে এই এডত্ররে। ইরার  োও স্মররে এি এ োর। োর এই ত্রনরুরেশ যািা়ে 
োর  েত্রেনীরূরপ পারশ নপরি মন্দ হরো না। ত্র ন্তু এডত্ররে যরা প়িরি ইরাও ঐ  ারি 
 ত্র়ির়ে প়িরে োযয। োই ইরার  েত্রেনী  ররি পুত্রিশ োর ও নির়ি  ো েিরে না। 
োর নচর়ে ঈশ্বর যা  ররন ো মেরির  নযই  ররন। পর রর্ র্া া ো রি আোর 
নমর়ে মানুরের অভাে! 
  
োমরনর  াত্র়িগুরিার আচম া  ত্রেেৃত্রি ঘরর্ ন ি। োরা নশাুঁ নশাুঁ  রর নেত্ররর়ে নযরেই 
ন রমর নচারখ প়িি োমরন োত্রফ  িাইর্। এখরনা েেু । ত্র ন্তু ন ম এেই অভা া নয 
নে নেত্ররর়ে যাোর আর ই েু  আরিা পারল্ট িাি হর়ে ন ি। ের ারর নব্র   েরে 
হরিা ন মর । োর  আচম া নব্র   রে োুঁত্র়ির়ে প়িরে নেরখ, নপিরনর  াত্র়ির্া 
অরন  নচষ্টা  ররও োমাি ত্রেরে না নপরর মাঝ  ত্রেরে এরে যাক্কা নমরর েেি ন রমর 
নফারডটর ত্রঠ  নপিরন। মহাখাপ্পা হর়ে মাো ঘুত্ররর়ে ন ম নেখি, এ  ন স্বািযোন ে়েক 
েযত্রি োইভাররর েীর্ অিিং ৃে  রর েরে আরিন। পরক্ষরেই োর  ারন এি পুত্রিরশর 
োুঁত্রশর আও়ো । 
  
িিাৎ  রর েুর র রি চির  উঠি ন রমর। নে ো়িাোত্র়ি ত্রনর র পযারের ত্রহপ 
পর র্ নের  ত্ররভিোরর্া োর  রর  াত্র়ির নগ্লাভ  ম্পার্টরমরে িুর ারে ন ি ত্র ন্তু োর 
আর ই  ারনর  ারি  র ট উঠি এ র্া ো খাই  েস্বর : োরমা! 

http://www.bengaliebook.com/


দ্য ওয়ে কু্রকি ক্রযাম্বলস । জেমস জেডকল জেে  

181 

www.bengaliebook.com                                  সূকেপত্র 
 

 

  
নচাখ েুরি ো ারেই নচাখারচাত্রখ হর়ে ন ি িািমুরখা এ  পুত্রিরশর েরে। নে ত্ররভিোর 
নেত্রখর়ে ন মর  েরি উঠি, ত্রপতি নামাও!  ুই ! 
  
ত্রনরুপা়ে হর়ে ন মর  ত্রনর র ত্ররভিোরর্া নফরি ত্রেরে হরিা নীরচ। েুহাে ওপররও 
েুিি। ইত্রেমরযয আর এ  ন পুত্রিশ এরে োুঁ়িারি োর  নেরখ প্রেম  ন েরি ওরঠ, 
নিা রার  ী োহে! আমার  নেরখ ত্রপি োর  ররত্রিি। 
  
োই নাত্র । ন ম ত্র িু নোঝার আর ই োর  ারি ত্রেরাত্রশ ত্রেক্কার এ  চ়ি  ত্রের়ে ত্রেি। 
ত্রিেী়ে ন। ত্রস্ট়োত্ররিংর়ের ওপর মুখ েুের়ি প়িি ন ম। নার  আঘাে ত্র িু  ম হি না, 
নঠাুঁর্ ন রর্ রি ঝররি। মাো নোিার েম়ে পযটি োর ভার য  ুর্িনা  ারে মাো উুঁচু 
 রার আর ই হােেুরর্া োুঁযা প়িি হাে  ়িা়ে। 
  
খানা-েিাশী চািারেই োর পর র্ নের  নেত্ররর়ে এি নমার্া র্া ার োত্রন্ডি। নেই েরে 
পাও়ো ন ি ননার্ ভত্রেট েযা ।হযা াডটরের মরো নচহারা…অেচ েরে এ োরা  াত্র়ি  াত্র়ি 
ননারর্র োত্রন্ডি আর হাত্রে়োর রূরপ অরর্ারমত্রর্  ত্ররভিোর। োই েুই আর েুই নযা  
 রর নযা ফি চার আনরে খুে নেশী নে  নপরে হিনা পুত্রিশর । োরা যররই ত্রনি নে 
এ  ন অপরাযী। হ়ে চুত্রর না হ়ে ডা াত্রে। চিি নো া োনা়ে। 
  
. 
  
যীরর যীরর নচাখ নমরি ো াি এডত্ররে। মাো যন্ত্রো়ে নফরর্ যারি। প্রেমর্া স্মররে 
আনরে। পারত্রিি না ন মন  রর এমন েশা হর়েরি…শুর়েই ো ন ন…। 
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আরত আরত েে  াে  ারখানা নচারখর োমরন এর  এর   ীেি হর়ে উঠি। েুিঃখ, 
হোশা়ে, ভর়ে আর েেরশরে যন্ত্রোর োররশ নেঝাুঁত্র র়ে উঠি।  র়ে  ত্রমত্রনর্ পররই নে 
উরঠ েেি। োর নচাখ প়িি মরর পর়ি ো াত্রফরির প্রত্রে। অ স্মাৎ অ ানা এ  ভ়ে 
োর মনর  নোিপা়ি  ররে িা ি। নচাখ ত্রফত্ররর়ে নে আরত আরত গুত্রর্ গুত্রর্ পা নফরি 
এত্র র়ে চিি ও়োইন  যাত্রেরনরর্র ত্রের ।  ়িা র্াইরপর ২/১ নপ  হুইত্রক এ েমর়ে 
নপরর্ প়িরি নেহ মরনর ত্রে  নের  নে এ রু্ েুি হরে পাররে। 
  
হুইত্রক খাও়োর পর নেহ মরন েি নপি, আর র অেিা  াত্রর্র়ে েেটমারন অরন র্াই 
স্বাভাত্রে  পযটার়ে ত্রফরর এি এডত্ররে। স্নান নেরর ত্রনি। োরপর ঘরর এরে ত্রনর র ত্রপ্র়ে 
আমটরচ়োরত্রর্রে েরে ত্রনত্রেষ্ট মরন ভােনার  াি েুনরে শুরু  রর ত্রেি : 
  
নমত্রক্সর া়ে পািাোর মেন র্া া েেটমারন োর ননই। নেুন  রর ি   রে োফিয 
পাোরও ন ান োেট ো ননই!েৎে ত্রর্ত্র !েুত্রম এোর ে়ি যররের  াড্ডা়ে পর়িি। েহর  
নয  া়িা নের  মুত্রি ত্রমিরে, নে আশা  রাও েৃো। েে-েে প্ল্যান নভরত ন ি ঐ  ুিীর 
োচ্চা, অপোেট ত্রফরির  নয। নোমার চারি ন ান ভুি ত্রিি না। অরনযর নোরে যত্রে 
নোমার ো ারনা মেিে োনচাি হর়ে যা়ে, োরে নোমার  ী নোে ো রে পারর? ওর 
নযাচয শাত্রি ওর  নেও়ো হর়েরি। এোর ত্রনর  শাত্রত পারার  নয প্রস্তুে হও। আমটরচ়োর 
নির়ি উরঠ ত্র র়ে আরও নেশ খাত্রন র্া হুইত্রক  িা়ে িািি এডত্ররে। ননশা়ে েুুঁে হর়ে 
ন ি। আরও হুইত্রক…আরও… 
  
নেই িার আর নহে োর হারে যখন  ়িা পত্ররর়ে ত্রেরিন েখন নে েি মাোি। 
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. 
  
ইরা পি ত্রিখত্রিি নমির  
  
ডী়োর নমি, 
  
মরন োেনা ো রিও আত্রম  খরনা আর নোমার  ডযাত্রড েরি ডা রে পারে না। ডা ার 
অত্রয ার আমার ভার য  ুর্রে  ী? েে ত্র িু প্র াশ হও়োর পর ডযাত্রড েরি ডা া েখন 
নোযহ়ে েমীত্রচন হরে না। োই নাম যররই নমি েরম্বাযন  রিাম। যাইরহা , এরোত্রেন 
যরর যা  ররত্রি। োর নয আত্রম েত্রেযই েুিঃত্রখে, অনুেপ্ত। নোমার োমনাোমত্রন হও়োর 
মুখ আমার ননই। ত্রেো়ে  ানারনার  নযই নশেপযটি এই পরির িারি হরে হি। 
  
েুত্রম হ়েরো আমার ন ান  োই আ  ত্রেশ্বাে  ররেনা, আত্রম  াত্রন। ত্র ন্তু েেুেিত্রি, 
নোমার নমর়ে ননাররনারও প্রাে নয ওরা ত্রনর়েরি–েত্রেযই আত্রম  ানোম না। ওরা আমার 
মরন এই ত্রেশ্বারের েী  েপন  ররত্রিি নয ননাররনার মৃেুয  রি ডুরে আ ত্রস্ম  ভারেই 
হর়েরি। মৃেুযর্া ত্রিি ন েিমাি ত্রনি  এ  েুঘটর্না। 
  
আত্রম  াত্রন, োর মৃেুযর খের নশানার পরও ননাররনা ো া আমার উত্রচে হ়েত্রন। োই 
অল্প ে়েরেও আত্রম আমার এই নিাট্ট  ীেরন এমন েহু ঘর্নার মুরখামুত্রখ হর়েত্রি, নযগুরিা 
অনুত্রচে ন রনও  ররে োযয হর়েত্রি। ননাররনা নের  নয নস্নহ মমো আত্রম নপর়েত্রি ো 
 ীেন-নডার নভািার ন়ে। আমার মেন নষ্ট নমর়ের ভার য এে েুখ প্রাপয ত্রিি না েরিই 
এই অল্প ত্রেরনর মরযয এে ো়িাোত্র়ি ো ফুত্ররর়ে ন ি। 
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আত্রম এখন চরিত্রি নীি েমুরদ্র োুঁোর  ার্রে। হাে-পা যেক্ষে না অেশ হর়ে শত্রিহীন 
হর়ে প়িত্রি, েেক্ষে পযটি অত্রেরাম যারা়ে োুঁোর ন রর্ই চিে। আশা  ত্রর, এভারে 
োুঁোর  ার্রে  ার্রে অেেন্ন নেরহ যত্রে েমুরদ্র েত্রির়েও যাই এর নের  েুরখর েিংোে 
আর ত্র  হরে পারর! আমার মেন নমর়ের মৃেুয এভারে ঘর্রি অরনর  অরন  ত্র িু 
 ত্রর্ি ঝামিার হাে নের  েহর ই মুত্রি নপর়ে যারে। 
  
েরে এ র্াই েুিঃখ অিরর নের  যারে ত্রচর াি, ো হি আত্রম মারা ন রি আমার  নয 
নোমার মরন ত্রেনু্দমাি নেেনার েঞ্চার  ররে ত্র না। েরে ন ন  াত্রননা, আমার মন 
েিরি আমার  নয েুত্রম হ়েে ন াপরন এ োর না এ োর েীঘটশ্বাে নফিরেই। 
  
 ়ে খুে ভারিা নমর়ে। ওর  েুত্রম ত্রের়ে  ররে ভুরিা না নযন, এ মাি োর পরক্ষই 
েম্ভে নোমার অেীে যন্ত্রো মুরি ত্রের়ে নোমার  েুখী  ররে পারা। 
  
গুডোই নমি, আমার নশে এেিং এ র্া অনুররায, েুত্রম অিেিঃ মরন এই ত্রেশ্বাে নররখা 
নয, আত্রম যত্রে ননাররনার ত্রেের়ে োমানযেম আুঁচও নপোম নয, োর  এ পৃত্রেেী নের  
ত্রচর ারির  নয েত্ররর়ে নফিা হর়েরি, েরে এ া   রার  নয  খরনাই আত্রম রা ী 
হোম না। 
–ভারিাোো ত্রনও 
ইরা। 
  
পিরিখা নশে হরি, মুর়ি নপপার ওর়ের্ চাপা ত্রের়ে নর্ত্রেরি নররখ ন ত্রেন নের  নীররে 
নেত্ররর়ে এরিাইরা। মরনর মরযয চাঞ্চরিযর নয নিউই নোিপা়ি  রু , োইররর 
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ভােভেীরে োর প্র াশ ত্রিি না ত্রেনু্দমাি। নশেোররর মেন েহু সৃ্মত্রে ত্রে ত্র়িে 
ন ত্রেনর্ার  নেরখ ত্রনর়ে যীর পেরক্ষরপ এত্র র়ে চিি েমুদ্র েরক্ষর ত্রের । উন্নে উুঁচু 
মত , েিং রল্প ত্রির, ত্রনভটী  েৃত্রষ্ট। েমুরদ্রর  রি ননরম নে োর ত্রেিারি অর্ি নের  
োুঁোর  ার্রে শুরু  রর ত্রেি। েমুদ্র েীর নপিরন নফরি েহু েূর এত্র র়ে ন ি নযখারন 
শুযু  ি আর  ি িা়িা ত্র িু নচারখ পর়ি না। নেই েরে ত্রমত্রির়ে ন ি নেুন নেই 
 ীেন, নয  ীেন পাও়োর  ো োর ত্রিি না, েেু োমত্র়ে  হরিও নে  ীেন যরা 
ত্রের়েত্রিি। োমরন নপিরন নযত্রের  ো া  শুযু  ি আর  ি। অ ায, অনি আর 
অেীম। ত্র ন্তু ইরার নচারখ ত্রেনু্দমাি  ি ো পযটি ত্রিি না। 
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