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গ়াছপ়াি়া ভলতি ঘন বন 
 
  
০১. 
  
তা়িাতার়্ি এর্দলে এলস আোলদরলে সাহায্য ের! দুলর োলের েলযয গাছপালা ভর্তি ঘন 
বন। তার েলযয এেদল িূের মঘারালিরা েরলছ। র্েিচালরর েরুণ চীৎোরটা অযাললর্ি 
শুনলত মপল়ের্ছল। র্েন্তু বযাপারটা এেন হোৎ হও়োলত অযাললর্ি হতভম্ব হল়ে মগর্ছল। 
পুর্ললির মলালেরা, ভীষণই ভ়েঙ্কর তারা, েখন ময্ ঘাপর্ট মেলর মসখালন এলস মগল়ের্ছল 
মেউ বুঝলত পালরর্ন। এই র্চৎোর মচেঁচালের্চলত অযাললর্ির মঘার মেলট মগল এবং 
মসসে়ে নষ্ট েলর উলটা র্দলে মদৌ়িলত লাগল। 
  
র্িিথ এর্ভর্নউ র্দল়ে মদৌ়িলত মদৌ়িলত মস র্সির্টনাইন স্ট্রীলট র্গল়ে মপৌঁছাললা। তারপর 
মস দুভিাবনা েরলত লাগল ওললগ সম্বলে। ভাবল ওললগ মলােটা মোথা়ে মগল? মস 
এেটা লযাম্পলপালের র্পছলন দােঁর়্িল়ে ভল়ে ভল়ে এর্দে ওর্দে মদখলত লাগল। ওললগ 
ছা়িাও মস পুর্লিলে ভ়ে পালে।র্েিচার অযাললর্িলে ময্ উপলদি র্দল়ের্ছল তার েূল 
র্বষ়ের্ট র্ছল পুর্ললির খপ্পর মথলে য্তটা পারা য্া়ে র্নলজলে দূলর রাখা। 
  
র্সির্ট নাইনথ স্ট্রীলটর পথ র্দল়ে প্রচুর মলাে চুপচাপ য্াতা়োত েরলছ আর প্রচুর গার়্ি 
চলাচললর িব্দ মিানা য্ালে। র্নউই়েলেির রাস্তাগুললার পথচারীরা তালদর গন্তবযস্থল লক্ষ্য 
েলর। চললত থালে তালদর আলিপালি র্ে হল বা হলে মস সম্বলে তারা অলহতুে 
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মেৌতূহল মদখা়ে না। অযাললর্ি ময্ এেটা লযাম্পলপালের আ়িালল দােঁর়্িল়ে ভল়ে ভল়ে 
এর্দে ওর্দে মদখলছ আর ঘন ঘন শ্বাস র্নলে মসর্দলে মেউ লক্ষ্যই েরলছ না। এর্দলে 
অযাললর্ির োথা়ে অলনে র্চন্তা, মঘারালিরা েরলছ। র্েিচার আহত হল়ে পল়ি আলছ মস 
পালালত পারলবনা আর র্নশ্চ়েই পুর্ললির হালত যরা প়িলব, তাহলল র্ে হলব? এই সব 
র্চন্তা়ে মস য্খন ডুলব আলছ র্েে তখনই এেটা র্ি োইথ গার়্ি অযাললর্ির সােলন 
দােঁ়িাললা অযাললর্ির অজালন্ত। মস র্েছু না মদলখই মদৌ়িবার জনয ততরী হল। র্েন্তু তার 
আলগই র্বরাট মদলহর মোলষর নযা়ে মদখলত এেটা মলাে গার়্ি মথলে মনলে তার পথ 
আটোললা। য্র্দও অযাললর্ির ভ়ে দূর হল না, তলব মস র্নর্শ্চত বুঝলত পারল এ ওললগ 
ছা়িা আর মেউ হলব না। য্র্দও অযাললর্ি মলাের্টলে অলনে দূর মথলে মদখল এবং 
এই প্রথে মদখল তবু র্েশ্চালরর র্ববরলণর সলে মেলালল মলাের্টর সলে ওললগ–এর 
অলনে সাদৃিয র্ছল। 
  
অযাললর্ি র্নর্শ্চত হবার জনয ভল়ে ভল়ে মলােটালে র্জজ্ঞাসা েরল, আপর্ন র্নশ্চ়েই 
ওললগ–মলােটা অযাললর্ির গা মঘেঁলষ দােঁর়্িল়ে োথা সাোনয এেটু মনল়ি বলল, মদৌল়ি 
পালালল মেন? এর োলন র্ে? 
  
অযাললর্ি তা়িাতার়্ি বলল র্েিচারলে োলে ওরা যলর মিলললছ। এেটু োরাোর্র হল়েলছ 
তালত র্েিচার আহত হল়েলছ র্েন্তু েতটা হল়েলছ তা বুঝলত পার্রর্ন। োথা র্দল়ে রক্ত 
প়িলত মদলখর্ছ র্নশ্চ়েই োথা মিলট মগলছ। তারপর অযাললর্ি ওলললগর হাত যলর 
অনুলরায েলর বলল, ওখালন সব সাদা মপািাে পরা পুর্লি এলসলছ এবং আলরা র্নশ্চ়েই 
এলস মগলছ, তারা র্েিচারলে অযামু্বলললে েলর হাসপাতালল পাোলব। র্েন্তু র্েিচারলে 
মোথা়ে মোন হাসপাতালল পাোলনা হলে তা আোলদর জানলতই হলব। আপর্ন র্িজ 
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মসখালন চলল র্গল়ে মখােঁজ েরুন। ওললগ র্স্থর মচালখ র্েছুক্ষ্ণ অযাললর্িলে মদলখ 
র্জজ্ঞাসা েরল, অযাললর্ি এই োজটা েরলছ না মেন? 
  
ওহ! ছটিট েলর উেল অযাললর্ি। ওললগ র্ে েলর এেন মবাোর েত েথা বলল তা 
মস ভাবলত পারলছ না োরণ র্েিচার য্খন ওললগলে র্নবিাচন েলরলছ র্েিচালরর উপর 
অযাললর্ির ভীষণ র্বশ্বাস োরণ র্েিচার অযাললর্ির েেিগুরু, র্িক্ষ্ে এেনর্ে 
অর্ভভাবেও বলট। র্েন্তু এর েলযয ময্ োউন্টার এসর্পওলনজ থােলত পালর ও ভালবর্নি 
মবাযহ়ে। র্েিচারও এতটা ভালবর্ন। নইলল মোড ভাষা়ে ওরা ময্ মসন্ট্রাল পালেি সলে 
সাতটা়ে র্ের্লত হলব তা ও়োর্িংটলনর মগাল়েন্দা দপ্তর মটর পালবর্ে েলর?র্েিচালরর েত 
সাবযানী োনুষও যরা পল়ি মগল। এেটা দীঘিশ্বাস মচলপ অযাললর্ি ওললগলে বলল, 
ওললগ মটক্ মে়োর অি ইওর মসল! তুর্ে চাওনা র্নশ্চ়েই আর্ে যরা পল়ি য্াই। আই 
অযাে এলজন্ট ইন মিস। জাহালজর েত আর্ে মভলস থােলত পার্র না আোলে 
সাবলের্রলনর েত ডুলব থােলত হ়ে। আোর এখনও অলনে োজ, আসল োজই এখনও 
মিষ হ়ের্ন। আোলে ওরা র্েিচালরর সলে মদলখলছ। ওরা আোলদর এেদে মবাো 
বার্নল়ে মছল়িলছ। মেল়েলদর মপািাে পলর পুর্লি ময্ হোৎ উদ়ে হলত পালর তা আেরা 
েল্পনাও েরলত পার্রর্ন র্েন্তু তাই–ই ঘলটলছ। আোলে এখন র্নলজলে রক্ষ্া েরলত 
হলব। এর পলর বােী য্া োজ তুর্ে মবায হ়ে জালননা। 
  
অযাললর্ি মঘালরর েলযয র্ছল তাই মস ওললগলে অলনেটা বলসর েত র্নলদিি র্দর্েল। 
য্র্দ মস ওললগ–এর ওই ভীষণ োরেুলট েুলখর র্দলে তাোত তাহলল ওর এই অনগিল 
েথা বলা গ্রােলিান মরেলডির েতই মভলে খান খান হল়ে ময্ত। 
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ওললগ িক্ত গম্ভীর গলা়ে বলল, র্েন্তু 
  
ওলললগর েথা মিষ হবার আলগই চারর্দে মথলে পুর্ললির গার়্ির সাইলরন মবলজ উেল। 
মছাটাছুর্ট আর হুল়িাহুর়্ি শুরু হল়ে মগল। রাস্তার মলােজন র্েছু না বুলঝই মবাোর েত 
ছুটলত শুরু েরল। 
  
অযাললর্ি এে ছুলট এেটা ব়ি বার়্ির আ়িালল চলল মগল আর তার ছা়ো র্দল়ে এে পা 
দুপা েলর এলগালত লাগললা। মস র্চন্তা েরল ওললগলে র্নল়ে ভাবার সে়ে মনই আর 
সে়ে মনই র্েিচারলে র্নল়েও তার য্া বলার ওললগলে বলল র্দল়েলছ এবার দার়্েত্ব 
ওলললগর।র্েিচার থােুে বা না থােুে ওললগ জাহান্নালে য্া ওর র্েিন মিষ হ়ের্ন। 
এখনও োইলরাি মনও়ো হ়ের্ন। ওটা ভীষণ জরুরী। ওর ভূত ভর্বষযৎবােঁচা না বােঁচা, 
উন্নর্ত–সব র্েছু র্নভির েরলছনযালটার মসই মগাপন দর্লললর উপর। চালিস মেললসা র্ে 
পারলব? ময্ভালব পর্রেল্পনা েরা হল়েলছ তালত োজ হার্সল হবার সম্ভাবনা মষাল আনা। 
র্েন্তু তার আলগই ময্ োণ্ড ঘটলত য্ার্েল। 
  
এেটা টযার্ি সােলন আসলতই মসটালে থার্েল়ে চটপট তালত উলে প়িল অযাললর্ি। 
টযার্ি ড্রাইভার গার়্ি চালু েরার আলগ অযাললর্ির র্দলে এেপলে তাোললা। মস তখন 
রুোল র্দল়ে েুখ েুছর্ছল তার েলযয এতটুেু উলেজনা মনই। অযাললর্ি ড্রাইভারলে 
েযার্ডসন মকা়োর ময্লত র্নলদিি র্দল। মসই িােঁলে অযাললর্ি ড্রাইভালরর েুখটাও মদলখ 
র্নল। মদখল তালত সলন্দহ েরবার েত র্েছু মনই। 
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র্েিচার অযাললর্িলে বললর্ছল মতাোলে র্েে আলের্রোনলদর েত মদখলত। র্েিচার 
র্েেই বললর্ছল েথা়ে বাতিা়ে হালব ভালব মেউ যরলতই পারলবনা ময্ অযাললর্ি রার্ি়োন। 
র্েন্তু র্েিচার এও বললর্ছল, বাট ইভ োে নট র্থঙ্ক লাইে অযান আলের্রোন। 
েযার্পটার্লেলদর র্চন্তা ভাবনা ময্ন মতাো়ে মপল়ে না বলসি। এই আোি বছলরর জীবলন 
অযাললর্ি পুলরাপুর্র আলের্রোন হললও মস তার জন্মভূর্ে রার্ি়োর েথা এের্টবালরর 
জনযও মভাললর্ন। 
  
অযাললর্ির মঘার োটললা য্খন ড্রাইভার বলল, েযার্ডসন মকা়োর সযার। হোৎ চেলে 
উলে ড্রাইভালরর ভা়িা র্ের্টল়ে র্দল়ে মস চটপট মনলে প়িল। টযার্ি মথলে মনলে দ্রুত পা 
চার্লল়ে পােি এর্ভর্নউল়ের র্দলে এলগালত লাগল। মসখান মথলে আর এেটা টযার্ি র্নল়ে 
র্িির্ট থাডি স্ট্রীট এ মপৌঁলছ র্িতী়ে টযার্ির্টও মছল়ি র্দল়ে হােঁটলত শুরু েরল। 
  
অযাললর্ি এত মজালর পা চালার্েল ময্ আোি মছােঁ়ো উেঁচু উেঁচু বার়্িগুললা ছা়োছর্বর েত 
তার। পাি র্দল়ে সলর য্ার্েল। ির্নবার ছুর্ট তাই র্বলাসী আলের্রোনরা মজা়িা়ে 
মজা়িা়ে রাস্তা র্দল়ে হােঁটর্ছল। অযাললর্ি োলঝ োলঝ মথলে তার চারপাি মদলখ র্নর্েল। 
মস সলন্দহজনে োউলে তখনও পয্িন্ত মদখলত মপল না। দুলটা ব়ি ব়ি বার়্ি মপর্রল়ে 
মস আবার এেটা টযািী র্নল। মসলেন্ড এর্ভর্নউ হল়ে র্সির্ট র্সিথ স্ট্রীলট মপৌঁছাললা। 
ময্খালন মসাজাসুর্জ মগলল তার সে়ে লাগত োত্র দি র্ের্নট মসখালন মস সে়ে র্নল এে 
ঘণ্টা। এেজন র্সলরট এলজন্ট র্হসালব ভাললা ভালব তার জানা আলছ র্েভালব অদৃিয 
অনুসরণোরীলে িােঁর্ে র্দলত হ়ে তাই মস এেন চক্কর মেলর গন্তবযস্থলল মপৌঁছাললা। 
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আটটা েুর়্ির সে়ে মস মের্টর ফ্ল্যালটর সােলন এলস দােঁ়িাললা। মস জালন মের্ট এই 
সে়ে ফ্ল্যালট থালে না। তারজনয এেটা ডুর্িলেট চার্ব মস সব সে়ে সলে রালখ। 
দরজার সােলন দােঁর়্িল়ে মস তকু্ষ্র্ন চার্ব র্দল়ে দরজা খুলললা না। এর্ললভটর মনলে 
মগললও তা উলে আসার জনয অলপক্ষ্া েরলত লাগল। য্র্দ মোন অলচনা বযর্ক্ত হোৎ 
এলস য্া়ে। 
  
এর্ললভটর মনলে মগলছ। মস চার্রর্দে তার্েল়ে মদখল, মসখানোর এপাটিলেন্টগুললা সর্তয 
সুন্দর। মস এেটা র্সগালরট যরাললা। তার হাতটা হোৎ মেেঁলপ উেল। তাহলল েী 
অযাললর্ি নাভিাস িীল েরলছ? 
  
র্েিচারও এই এেই প্রশ্ন অযাললর্েলে েলরর্ছল মসন্ট্রাল পালেি মসই ফ্ল্যাগলপাললর নীলচ 
দােঁর়্িল়ে, মতাোলে ময্ন এেটু র্বব্রত মদখালে। মেন? তুর্ে ভ়ে মপও না, আর্ে মতা 
মতাোর সলেই আর্ছ। মতাোর ইনিরলেিন মপল়েই আোলে আজই আসলত হল। তুর্ে 
ময্ োজ েরলত য্াে আর্ে োছাোর্ছ থােলল তুর্ে র্েছুটা ভরসা পালব। নথি 
আটলার্ন্টে অরগানাইলজিন–এর মহড মো়োটিার মথলে ময্ টপ র্সর্েউর্রর্ট মেলোলরন্ডাে 
মপন্টাগলনর মেন্দ্রী়ে সংস্থা়ে পার্েল়েলছ মসই খবরটা তুর্ে চালিস মেললসার োছ মথলে 
মচল়েলছ–তাই মতাতা? 
  
অযাললর্ি সম্মর্ত সূচে ঘা়ি মনল়ির্ছল। 
  
 র্েিচার বললর্ছল, তুর্ে র্ললখলছ ওটা এখন িযানডন হাউলস। 
  
পরীক্ষ্া র্নরীক্ষ্া হল়ে মগলল ওটা িযানডন হাউলস আলস। 
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র্েিচার র্জজ্ঞাসা েলরর্ছল, িযানডন হাউলসর আসল োজটা র্ে? 
  
অযাললর্ি বললর্ছল, িযানডন হাউলসর আর এে নাে দয মব্রইন সুপার সুপার র্সলরট 
বযাপার। র্সর্েউর্রর্ট বযবস্থা ভীষণই সাংঘার্তে। োনুষ মতা দূলরর েথা এেটা সূচও 
গলল মবরুলত পারলব না। 
  
র্েিচারলে ময্ন এেটু অনযেনক মদখার্েল।বলল, তাহলল এত ভীষণ র্সর্েউর্রর্ট মভদ 
েলর তুর্ে েী মেলোলরন্ডাে মবর েরলত পারলব?র্েিচার মবাযহ়ে অযাললর্িলে পরীক্ষ্া 
েলর মদখর্ছল। 
  
অযাললর্ি মজার গলা়ে বললর্ছল র্নশ্চ়েই পারব। চাক্  োলন চালিস মেললসার েগজ আর্ে 
মবাযহ়ে র্েে েতই মযালাই েলরর্ছ। আলের্রোন র্বগবসলদর এই দাদার্গর্র ও সহয 
েরলত নারাজ। তারপরনযালটার জনয ময্ মোর্ট মোর্ট ডলার খরচ হলে মসটা অলনে 
আলের্রোনলদর েত তারও অপছন্দ। 
  
তাহলল মতা খুবই ভাললা বললর্ছল র্েিচার। 
  
হোৎ র্সগালরলটর ছযাো়ে অযাললর্ির মঘার মেলট মগল। র্সগালরলটর টুেলরা মিলল র্দল়ে 
মস মসাজা হল়ে দােঁ়িাললা। মদখল এর্ললভটর পােঁচতলা়ে না মথলে মসাজা উপলর উলে 
মগলছ। 
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অযাললর্ি এেটু স্বর্স্তর শ্বাস মিলললা আর এেটু র্নর্শ্চন্ত হল়ে মের্টর দরজা চার্ব ঘুর্রল়ে 
খুলললা। এখন তার নাে আর অযাললর্ি ন়ে। এখন ওর পর্রচ়ে নীলল–মহনর্রে নীলল। 
আর বেুলদর োলছ র্রক্। এখন মস এেজন প্রেৃত আলের্রোন। এই পর্রচ়ে সেথিলনর 
জনয মস য্লথষ্ট োগজপত্র ততরী মরলখলছ। 
  
. 
  
০২. 
  
 র্নউই়েেি িহর মথলে র্েছুটা দূলর র্নউ জারসীর মিষ প্রালন্ত পাহাল়ির র্েে নীলচ মঘাট 
এেটা হ্রলদর পালি অযাপললটন গ্রাে। এই িযানডন হাউসটা হল িযানডন িহর মথলে 
পােঁচ োইল দূলর। এই হাউসর্ট আ়েতন এখন প্রা়ে তদলঘিয প্রলস্থর দুই হাজার এেলরর 
েত। অবিয এটা যীলর যীলর হল়েলছ এের্দলন হ়ের্ন। বৃদ্ধ সাইেন িযানডন র্ছললন 
এেজন খােলখ়োলী োনুষ। এই র্বিাল সম্পর্ের মোট েূলয েে েলর র্তনি মোর্ট 
ডলালরর েত। র্তর্ন তার সেস্ত সম্পর্ে এই আশ্চয্ি প্রর্তষ্ঠানর্টর জনয দান েলর 
মগলছন। এই প্রর্তষ্ঠানর্টর নাে এখন ইনর্ের্টউট ির অযানালাইর্সস অযান্ড ইভযালুল়েিন 
অব স্ট্রযালটর্জে োর্ডজ। 
  
পাহা়ি আর হ্রদ থাোর জনয সাযারণ মলাে এখালন এের্নলত আসলত পারত না। তার 
উপর সাইেন সালহব র্ছললন ব়ি মবিী সাবযানী োনুষ। র্তর্ন েলন েরলতন ময্খালন যু্দ্ধ 
সংরান্ত তথয প্রভৃর্ত সংগৃহীত হ়ে তার র্নরাপো বযবস্থা়ে আরও মজারদার হও়ো 
প্রল়োজন। মসই জনয পাহা়ি আর হ্রদ বালদ সেস্ত এলাো জুল়ি র্তর্ন চীলনর প্রাচীলরর 
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আ়িালল আলরা এের্ট প্রাচীর র্নেিাণ েলরর্ছললন। আর মসই প্রাচীলরর মদও়োললর 
র্ভতলরও র্ছল রহসযজনে র্নরাপোবযবস্থা।িযানডন হাউসর্ট িহর মথলে আসা রাস্তার 
সলে ময্খালন যু্ক্ত হল়েলছ মসখালন এের্ট োত্র দরজা র্ছল আর মসই দরজা র্দল়েই 
প্রলবি ও প্রস্থান েরা হ়ে। গার়্ি র্ভতলর র্নল়ে য্াও়ো বারণ র্ছল। গার়্ি মগলটর বাইলর 
পােি েরলত হ়ে। য্ারা এখালন োজ েলর তালদর দুলগির েত এেটা মছাট দরজা র্দল়ে 
োথা নীচু েলর প্রলবি েরলত হ়ে। তার আলগ তালে পরীক্ষ্া র্নরীক্ষ্া েরা হ়ে। দরজার 
বাইলর িাস্ত্রীরা টর্ে গান হালত সব সে়ে প্রহরারত। য্ালদর র্ভতলর য্াবার অনুের্তপত্র 
আলছ তারা র্ভতলর র্নশ্চ়েই য্ালব র্েন্তু তার আলগ িান্ত্রীরা তালে পা মথলে োথা পয্িন্ত 
পরীক্ষ্া েরলব। য্র্দ তারা র্নর্শ্চত হ়ে তলব র্ভতলর ময্লত মদলব। 
  
তলব য্ারা র্ভতলর য্া়ে তারা ময্ সবাই বাইলরর মলাে ন়ে োরণ এই িযানডন হাউস 
চত্বলর অসংখয আযুর্নে ফ্ল্যাট গল়ি উলেলছ তারপর মখলাযুললার জনয ব়ি োে আলছ, 
সুইর্েং পুল আলছ র্সলনোআলছ। 
  
তলব ময্ বার়্ির্টলত যু্দ্ধসংরান্ত তথযার্দ পরীক্ষ্া র্নরীক্ষ্া েরা হ়ে তার র্নরাপো বযবস্থা 
অনযরেে এবং ভীষণ েলোর। সেস্ত বার়্িটালত আযুর্নে সব স্ব়েংর্র়ে য্ন্ত্র লাগালনা 
আলছ। মোন র্বপদ হললই সলে সলে তা সাংলের্তে িব্দ সৃর্ষ্ট েলর র্নরাপো প্রহরীলদর 
সতেি েলর মদলব। 
  
এই িযানডন হাউলস য্ারা োজ েলর তারাও রহসযে়ে বাইলর তালদর মদখা য্া়ে না ও 
তালদর মেউ মচলনই না। তালদর পর্রচ়ে দয মব্রইন অথি ের্ভ নালে। 
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মপন্টাগনয্খন এই সাইেনিনডলনরেথা জানল এবং তার েহৎ উলেিয সম্বলে 
ও়োর্েবহাল হল তখন সরোরী সাহায্য ও তত্ত্বাবযান খুবই তা়িাতার়্ি মপৌঁলছ মগল। 
মদলির সব ব়ি ব়ি বুর্দ্ধজীর্বলদর মথলে মসরালদর বাছাই েলর এখালন রাখা হল়েলছ। 
তালদর োইলনর অঙ্কও র্বিাল এবং সরোরী র্নরাপোর েলযয তালদর ময্ সুলয্াগ সুর্বযা 
মদও়ো হ়ে তালত তারা সুলখর জীবন, মভাগ েলর থালে। এখন িযানডন হাউলসর গুরুত্ব 
এত মবিী ময্ যু্দ্ধ সংরান্ত মোন র্বষল়ে র্স্থর র্সদ্ধালন্ত আসার আলগ িযানডন হাউলসর 
ছা়িপত্র গ্রহণ েরা বাযযতােূলে। বৃদ্ধ সাইেন িযান়িন। োরা মগলছ র্েন্তু তােঁর স্বলের 
তাজেহল োথা উেঁচু েলর দােঁর়্িল়ে আলছ। 
  
র্েলসস িযানডলনর ব়েস নব্বই এর মোো়ে র্তর্ন সরোরী োলসাহারা়ে সুলখই র্দন 
োটান। 
  
এই িযানডন হাউলসর সব মথলে মছাট বুর্দ্ধজীর্ব হল এই চালসি মেললসা। র্বলিষ 
অনুের্ত র্নল়ে মস র্নউই়েেি মথলে এখালন োজ েরলত আলস। 
  
র্েন্তু আজ ির্নবার আজলের র্দনর্ট অনযানয র্দলনর েত র্ছল না চালিস মেললসার 
োলছ। মস র্েছুটা র্চর্ন্তত র্ছল।অর্িলসর্েে সে়ে েত এলসলছ।য্ত সে়ে এলগালে তার 
র্চন্তা আলরা বা়িলছ। ভাবলছ োজটা মস েরলত পারলব ত? ভাগয তালে য্র্দ আজলে 
এেটু সাহায্য েলর। 
  
দুপুর গর়্িল়ে মগল। চালিস মেললসা সবার সলে হল ঘলর তহ তচ েলর র্নল। সবাই আলস্ত 
আলস্ত র্বদা়ে র্নল। য্খন ওর যালর োলছ মেউ রইল না তখন খুব আলস্ত আলস্ত খােঁচার 
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েত ঘরটার সােলন এল। ঘরটা মদখলত অলনেটা বযালঙ্কর মস এর েত এবং পুলরা ঘরটা 
ইস্পাত র্দল়ে ততরী। দরজার উপর মসানালী অক্ষ্লর মলখা েেপাটিলেন্ট র্ড; সেস্ত 
মগাপনী়ে তথযার্দ এই ঘরর্টলত েজুত রাখা হ়ে। এই ঘলর মোলনা োজ থােলল এর 
চার্ব র্সর্েউর্রর্ট অর্িসালরর োছ মথলে র্নল়ে আসলত হ়ে। 
  
চালসি মেললসা ঘরর্টর োলছ এেটা বযাগ হালত হার্জর হলতই মসখানোর র্ডউর্ট 
অর্িসার েযােলললহাস হার্স েুলখ এর্গল়ে আলস। মলাের্ট ভীষণই হার্সখুিী, র্েন্তু আজ 
তালে ময্ন এেটু র্বষণ্ণ মদখালে। 
  
চালসি মেললসার এেটু ভ়ে েরর্ছল।তবু হার্স েুলখ েযােলললহাসলে র্জজ্ঞাসােরল, 
মতাোলে এেন র্বষ়ে মদখালে মেন? 
  
অলনে র্দন যলর এে সলে োজ েরা়ে র্নরাপোর ের্েন র্ন়েেগুললা আলগা হল়ে 
এলসলছ। সবাই এখন মচনা হল়ে মগলছ, এছা়িা চালিলসর সুন্দর বযবহার েযােলললহাসলে 
েুগ্ধ েলরলছ তাই মস চালিসলে এেটু পছন্দ েলর থালে। 
  
েযােলললহাস চালিসলে চার্বর্ট র্দল়ে বলল, আজ আোর মছললর জন্মর্দন। র্বোল 
চারলটর েলযয বার়্ি মপৌঁছালনার েথা র্ছল। 
  
চালসি বলল, সযর্র, ভীষণই দুুঃলখর সলে জানার্ে আর্ে মবাযহ়ে মতাোর মদরী েলর 
র্দলাে, র্েে আলছ আর্ে মবিী সে়ে মনব না দুই র্ের্নলট োজ মিষ েরর্ছ। 
েযােলললহাস বলল, না না আপর্ন আপনার োজ মিষ েরুন আোর হালত এখনও র্েছু 
সে়ে আলছ। 
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দরজা়ে চার্ব ঢুর্েল়ে চালসিইলে েলরই খুললত মদরীেরর্ছল। েযােলললহাসলে র্জজ্ঞাসা 
েরল তাহলল োললে মে র্ডউর্টলত আসলব? 
  
েযােলললহাস দীঘিশ্বাস মছল়ি বলল– মসটাই হল়েলছ েুির্েল, োল বালনির র্ডউর্ট আলছ। 
র্েন্তু মস এেলিা দুই মটম্পালরচালর আলছ। মিষ পয্িন্ত হ়েত আোলেই আসলত হলব। 
সর্তয এে র্দলনর জনযও য্র্দ ছুর্ট পাও়ো য্া়ে। 
  
েযােলললহালসর প্রর্ত সহানুভূর্ত জার্নল়ে চালিস বলল, আোর আরও র্েছু োজ বার্ে 
রল়ে মগল। োল আবার আোর আসলত হলব। 
  
েযােলললহাস বলল, োল রর্ববার আবার আসলবন। বযাগটার র্দলে তার্েল়ে বলল, য্র্দ 
খুব জরুরী হ়ে তলব ওটা আোলে র্দন আর্ে খুবই সাবযালন মরলখ মদব বরং মসােবার 
র্নল়ে মনলবন। দরজা খুললত পারলছন না, র্দন আোলে র্দন। 
  
চালিস ইলে েলরই সে়ে র্নর্েল, য্ালত দুর্ের্নলটর জনযও য্র্দ েযােলললহাসলে রালনা 
য্া়ে তলব তার োজ হল়ে য্া়ে। 
  
চালিস মহলস বলল, না আর্েই পারব খুললত। র্েে মসই সে়ে পালির ঘলর মিান মবলজ 
উেল। েযােলললহাস মিান যরলত মগল। চালিসলে বলল, আপর্ন দরজা মখালার মচষ্টা 
েরুন। 
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চালসি এই রেলেরই এের্ট েুহূলতির জনয অলপক্ষ্া েরর্ছল। েযােলললহাস মিান যরলত 
মগললই চালিস এে েুহূতি মদরী েরল না দরজা খুললত। মস প্রর্তটা ড্র়োর লক্ষ্য েরলত 
লাগল। মপর্ন্ডং িব্দটা মলখা ড্র়োরটা মচালখ প়িলতই মস র্দলে ছুলট মগল এবং ড্র়োরটা 
খুলল ঝটপট িাইল বােঁযা মেলোয্িাভােটা র্নলজর মিার্লও বযালগ ঢুর্েল়ে র্নল। ড্র়োরটা 
বে েলর সলব ঘুলর দােঁর়্িল়েলছ সলে সলে দরজার োলছ েযােলললহাস এলস মগলছ। 
চালিলসর হাত োেঁপর্ছল আর বুেটা এত র্ঢপ র্ঢপ েরলত আলগ আর মদলখর্ন। তার গলা 
শুর্েল়ে আসর্ছল।চালসি আ়ি মচালখ েযােলললহালসর েুখটা মদলখ র্নল। মদখল, না 
মসখালন মোন সলন্দলহর অবোি মনই। 
  
েযােলললহাস সহালসয র্জজ্ঞাসা েরল, তাহলল দরজাটা মিষ পয্িন্ত খুললত পারললন। 
  
চালিস য্থাসম্ভব েুলখ হার্স মটলন চার্বটা র্ির্রল়ে র্দল়ে বলল, থযাঙ্ক ইউ। আর রুোল 
মবর েলর েুলখর ঘাে েুছলত লাগল। 
  
েযােলললহাস দরজা আটোলত আটোলত র্জজ্ঞাসা েরল তাহলল, োল আপর্ন র্ে 
েরলবন? 
  
চালিস বলল, মোন উপা়ে মনই োল আোলে আসলতই হলব। ভীষণ জরুরী োজ। 
  
েযােলললহাস হোৎ লার্িল়ে উলে বলল, এই য্া এেটা োজ ভুললই য্ার্েলাে। 
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 চালিস ভল়ে েুেঁেল়ি মগল, ভাবল আবার র্নরাপোর মোননতুন বযবস্থা নার্ে? মিার্লও 
বযাগটা এখন তার োলছ এেটা জ্বলন্ত অর্ির্পলণ্ডর েত লাগর্ছল। য্র্দ েযােলললহাস 
বযাগটা মদখলত চা়ে তাহলল? 
  
েযােলললহাস পালির ঘর মথলে এেটা োগজ প়িলত প়িলত মবর্রল়ে এল। তার সেস্ত 
েুখ হার্সোখা। চালিস ব়ি ব়ি মচালখ তালে মদখলত লাগল। 
  
েযােলললহাস বলল, আোর ভুললা েন বলল মছললটা আজ োগলজ র্ললখ র্দল়েলছ, আর্ে 
ময্ন তার জনয মিার মো়োটিাসি চলোললট র্নল়ে য্াই। 
  
চালিলসর ঘাে র্দল়ে জ্বর ছা়িল। েৃর্ত্রে হার্স মটলন েুলখ র্বদা়ে জার্নল়ে ও খুব তা়িাতার়্ি 
ওর লাল োোে োর এর র্দলে রওনা র্দল। 
  
চালিস মেললসা গার়্ি ছুর্টল়ে অযাপললটন গ্রাে মপর্রল়ে িযানডলনর এলাো ছার়্িল়ে 
র্নউই়েলেির র্দলে চলল। গাছপালা বার়্ি ঘর োনুষজন সব মেেন উলটােুলখ চললত 
লাগল। ভাবলত লাগল য্র্দ িযানডন হাউলসর মগলটর টর্ে গানও়োলা প্রহরী আরও এেটু 
সজাগ হত তাহলল চালিস সহলজ যরা পল়ি ময্ত। র্েন্তু মস চালিলসর অর্ত পর্রর্চত 
মিার্লও বযাগ মদলখ র্নরাসক্ত দৃর্ষ্টলত মবর্রল়ে ময্লত র্দল়ের্ছল। 
  
চালিস র্েন্তু র্বজ়েীর আনন্দ উপলভাগ েরলত পারলছ না। মভতলর মভতলর তালে এেটা 
অপরাযলবায েুল়ি েুল়ি খালে। র্েন্তু মিরার আর মোন রাস্তা মনই।এতব়ি এেটা 
র্বশ্বাসঘাতেতা মসঅনা়োলস েরলত পারললা?র্েন্তু মস মতা র্চরোলই এই র্জর্নসটালে 
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ঘৃণা েলর এলসলছ।তারপর হোৎ ভাবললা এেবার আবার র্িলর য্া়ে িযানডন হাউলস। 
আর েযােললালহাসলে র্গল়ে বললব ময্, মস ভুল েলর অনয িাইল র্নল়ে চলল এলসলছ। 
  
ক্লাচ মথলে পা সর্রল়ে মব্রে েলষ র্ে়োর্রং–এ হালতর বােঁযন র্ির্থল েলর মিললর্ছল। 
র্েন্তু তখনই ওর েলন হল, না, য্া েলরর্ছ র্েে েলরর্ছ। এই নযালটা ময্ভালব 
আলের্রোনলদর অথি র্নল়ে মছললোনুষী েরলছ তা সেস্ত আলের্রোনলদর জানা দরোর। 
র্েন্তু ও র্েে েলরলছ িাইললর প্রথে খণ্ডর্ট শুযু প্রোি েরলব র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ড 
মোনও েলত প্রোি েরা য্ালবনা। োরণ ও জালন ওলত য্া আলছ তা প্রোি হলল 
ও়োর্িংটলনর র্ভত পয্িন্ত নল়ি য্ালব। না অতটা র্বশ্বাসঘাতেতা মস েরলবনা। প্রথে 
খন্ডর্ট প্রোি মপললও য্লথষ্ট। ও়োটারলগট মেললঙ্কারীর পর মদলির বতিোন, িাসেলদর 
জালজু়োচুরীর গভীরতা েতটা তা র্নল়ে মবি র্েছুটা তহ তচ হলব। চালিস েলন েলর এটা 
তার তনর্তে েতিবয। মদলির প্রর্তটা মলালের সবর্েছু জানার অর্যোর আলছ। তলব মস 
মোনও েলতই র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ড হাতছা়িা েরলব না। মস রার্ি়োলে এতটা সুলয্াগ 
র্েছুলতই মদলব না। মস চা়ে না েেুযর্নেরা সারা পৃর্থবীলত তালদর আর্যপতয র্বস্তার 
েরুে।.. 
  
যীলর যীলর চালিলসর অপরাযলবায মেলট ময্লত লাগল। হালো মবায েরল এবং র্নলজর 
অজালন্ত দ্রুত গার়্ি চালালত শুরু েরল। 
  
র্নলজর ঘলর এলস চালিস মিার্লও বযাগটা মটর্বললর ওপর মরলখ এেটা দীঘিশ্বাস ছা়িল 
আর ভাবল য্াে এেটা র্দন মগল বলট। 
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তারপর তার েযাগর্টর েথা েলন প়িললা েযাগর্ট মোন মেলসজ মরলখ য্া়ের্ন ত! ড্র়োর 
মথলে এেটা মেলসজ মপল েযাগর্ট র্ললখলছ ডলরার্থ়োর সম্বলে, ময্ ডলরার্থ়ো তার দাদা 
টে মেললসার স্ত্রী। ওর মেজাজ মগল র্বগল়ি। টলের ত এখন র্নউই়েলেি থাোর েথা 
ন়ে তার ত এখন পযার্রস থাোর েথা। চালিস মভলবর্ছল টলের অনুপর্স্থর্তলত োজটা 
মসলর মিললব। ডলরার্থ়ো চালিসলে আজ র্ডনালর আেন্ত্রণ জার্নল়েলছ। না আজ মস 
র্েছুলতই মসখালন য্ালব না। আজ রালতর েলযযই তালে মেলোলরন্ডালের প্রথে খণ্ডটার 
বযবস্থা চটপট েলর র্নলত হলব। 
  
এর্দলে র্রে এলস প়িলব। এলস র্িতী়ে ও তৃতী়ে খলণ্ডর জনয চাপ মদলব। না মস 
র্েছুলতই এই োজ েরলব না। র্রে ভাললা মছলল মস র্নশ্চ়েই বুঝলব। 
  
চালিস জাো োপ়ি তা়িাতার়্ি পালট র্নল়ে হুইর্কর মবাতল র্নল়ে এল। মরেডি মি়োলর 
এেটা জাজ র্েউর্জে চার্লল়ে বযাগ মথলে িাইল বার েলর মটর্বলল রাখলতই দরজা়ে 
ের্লং মবল মবলজ উেল। 
  
. 
  
০৩. 
  
 ঘলর ঢুলে র্রে হাসল। র্রেলে মদখলত খুবই হযান্ডসাে। দীঘি মপিীবহুল িরীর, যূসর 
মচাখ, বাদােী চুল। হাসলল ওলে খুবই সুন্দর মদখা়ে। 
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উজ্জ্বল আললা়ে আ়েনা়ে র্নলজর মচহারা মদলখ খুব খারাপ লাগর্ছল চালিলসর। র্রলের 
ব়েসী হললও র্রলের েত সুন্দর মচহারা ন়ে। এখন ওলে আরও র্বশ্রী মদখার্েল। 
আসলল েন অিান্ত থাোর জনযই এেন মদখালে। তাছা়িা র্ন়েে েত খাও়ো, োন 
হ়ের্ন। 
  
র্রে জাো খুললত খুললত চালিসলে র্জজ্ঞাসা েরল মতাোলে এেন মঝাল়িা োলের েত 
মদখালে মেন? মোন খারাপ খবর আলছ নার্ে? 
  
চালিস দীঘিশ্বাস মিলল বলল, েলনর উপর য্া চাপ য্ালে তা মতা েে ন়ে। 
  
র্রে র্জজ্ঞাসা েরল, মেন? 
  
চালিস বলল, এেন দুষ্প্রাপয র্জর্নস হাতালনা র্ে সহজ োজ। 
  
র্রে বলল, য্াক্ তাহলল ওগুললা পাও়ো মগলছ? শুেলনা গলা়ে চালিস বলল, হযােঁ। 
  
র্তনলট খণ্ডই? 
  
চালিস বলল, হযােঁ এেটা মথলে আলরেটা আলাদা েরব র্ে েলর? 
  
চালিসলে পরীক্ষ্া েরার জনয র্রে বলল, তুর্ে র্নশ্চ়েই পুলরা মেলোলরন্ডােটা টাইপ 
েরলত য্ালো না? 
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চালিস মজালরর সলে বলল, র্নশ্চ়েই না,প্রল়োজনটাই বা র্ে? তুর্ে ময্ বললর্ছলল খবরটা 
মপলল র্রলপাটিাররা মেৌোর্ছর েত ছুলট আসলব, তা তুর্ে র্ে র্েছু মখােঁজ েরলত মপলরলছা? 
  
র্রে এেটা গ্লালস হুইর্ক ঢাললত ঢাললত বলল, হযােঁ টাইেস্ পর্ত্রোর এেজন র্রলপাটিার 
ত হাত উর্চল়ে আলছ। 
  
চালিস চেলে উলে বলল, তুর্ে ঐ র্রলপাটিারলে েতটুেু বললছ? 
  
র্রে বলল, আর্ে র্ে অতই মবাো ময্ সব বলল মদব? আর্ে শুযু তালে আভাস র্দল়ের্ছ 
ময্ র্েছুর্দলনর েলযয মতাোলে এেন এেটা খবর র্দলত য্ার্ে তালত তাোে আলের্রো 
মেেঁলপ উেলব। বলা য্া়েনা ও়োটারলগটলেও ছার়্িল়ে ময্লত পালর।তলবহাতালত জাতী়ে 
র্নরাপোর মোনও ক্ষ্র্ত হলব না। 
  
চালিস উর্িলির েত বলল, র্েন্তু তুর্ে ওই োগজটালেই বাছলল মেন? ওখালন ময্ টে 
োজ েলর। 
  
র্রে বলল, তালত র্ে আলস য্া়ে। টে মতা ও়োর্িংটলনর র্রলপাটিার। সবসে়ে মস এখালন 
মসখালন য্া়ে। ওলতা আর িযানডন হাউলসর যালরোলছআসলছনা। তাছা়িা তুর্েলতা আর 
মতাোর নাে প্রোি েরলত য্াে না। তাইলতা? 
  
চালিস বলল, তা বলট। আর্ে আোর নাে প্রোি েরলত ইেুে নই। 
  
 র্রে োট্টা েলর বলল, জার্ন জার্ন তুর্ে ময্াগী পুরুষ, নাে প্রচালর মতাোর অনীহা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নক! নক! হু ইজ দেয়ার । দজমস দেডলি দেজ  

20 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

চালিস মরলগ উেল, নাে আর্ে চাই না, এসব োলজ জর়্িল়ে প়িার মোন ইলেই আোর 
র্ছল না। 
  
র্রে হাসলত হাসলত বলল, তুর্ে োট্টাও মবাঝ না। এ োলজ েত র্রক তা েী আর্ে 
জার্ননা। 
  
 চালিস র্জজ্ঞাসা েরল মতাোর মসই র্রলপাটিারলে আোর নাে বলর্ন মতা? 
  
না, মক্ষ্লপছ! তালে শুযু িযানডন হাউলসর নাে বললর্ছ। র্রে বলল। 
  
 িযানডন হাউলসর নােই বা বললত মগলল মেন? 
  
তুর্ে আোলে এত মবাো মভলবছ? র্রে বলল, র্রলপাটিার ভদ্রললাে জালন আর্ে এেজন 
উচ্চ পদস্থ সরোরী েেিচারী। স্বভাবতই আোর িযানডন হাউলস য্াতা়োত থােলত 
পালর। এই োজটা আর্েও েরলত পার্র। তাছা়িা িযানডন হাউলস েত রহসযে়ে 
মলালের য্াতা়োত। এ োজ মে েলরলছ খুেঁলজ মবর েরা োর সাযয? তুর্ে র্নর্শ্চন্ত 
থােলত পার। 
  
েন র্দল়ে র্রলের েথাগুললা শুলন চালিস র্জজ্ঞাসা েরল, মসই র্রলপাটিালরর নাে েী? 
  
তার নাে োর্টিন মহালজাইোর, খুবই নাে ডাে তার, তুর্ে মবাযহ়ে ওর েথা শুলন 
থােলব। র্রে বলল। 
  
চালিস বলল, তার ব়েস েত? 
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এই আোি, উনর্ত্রি হলব। এেটা সুর্বযা আলছ জালনা, এই ভদ্রললাে এই েযানহাটালন 
থালে তাই তালে য্খন তখন পাও়ো য্ালব। 
  
চালিস র্জজ্ঞাসা েরল, েখন? 
  
র্রে বলল, আজ রালত্রই তালে পাও়ো য্ালব। মতাোর টাইপ হল়ে মগলল সুর্বযা হ়ে। 
তুর্ে য্র্দ মের্ট–মবা ব্রাউর্নং–এর পার্টিলত য্াও তলব আর্ে োগজপত্র র্নল়ে 
মহালজাইোলরর সলে মদখা েরলত পার্র। চালিসলে বার্জল়ে মদখার জনয র্রে বলল, 
এলসা সে়ে নষ্ট না েলর আেরা িাইলটা চটপট মদলখ র্নই। েত সে়ে লাগলব এটা 
জানা দরোর। 
  
চালিস বলল, জাে এ মোলেন্ট। মিার্লও বযাগটা র্নলজর োলছ মটলন র্নল, টেলে এেটা 
খবর মদও়ো দরোর। 
  
র্রে চেলে উেল। মতাোর েী োথা খারাপ হল়েলছ? 
  
চালিস বলল, না র্েে তা ন়ে, আসলল ডলরার্থ়ো আজ র্ডনালর আো়ে আেন্ত্রণ 
জার্নল়েলছ। ময্লত পারব না এই েথাটা জানালত চাই। 
  
এেটা স্বর্স্তর র্নুঃশ্বাস মিলল র্রে বলল তা মবি, তুর্ে চাইলল র্ডনার মসলর এলসা। আর্ে 
ততক্ষ্ণ টাইপ মসলর মির্ল। 
  
চালিস মজালরর সলে বলল, না, তা হ়ে না। 
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র্রে মহলস বলল, আো অন্ততুঃ এটা এেবার আোলে মদখলত দাও। 
  
র্রলের র্দলে তার্েল়ে চালিস বলল, আপর্ের মোন োরণ মনই। োরণটা হল র্রক। 
তুর্ে এেজন উচ্চ পদস্থ সরোরী অর্িসার। মতাোর এেটা সুনাে আলছ। ইর্তেলযযই 
তুর্ে অলনেটা জর়্িল়ে পল়িছ। আর্ে চাই না মতাোর সুনাে নষ্ট মহাে। আর আর্েও 
মোন নাে মেনার জনয এই োজ েরর্ছ না। আোর র্বলবে বললছ এইসব েথা প্রর্তর্ট 
আলের্রোনলদর জানার অর্যোর আলছ তাই আর্ে এর প্রথে খণ্ড প্রোি েরলত চললর্ছ। 
  
র্রে বলল, এটাই আসল বেুত্ব, তুর্ে ময্েন আোর েথা ভাবছ আর্েও মতেন মতাোর 
েথা ভাবর্ছ। মতাোলে আোলে সব র্েছুর আ়িালল থােলত হলব। তাই মহালজাইোরলে 
আর্ে সব ভাললাভালব বুর্ঝল়ে র্দল়ের্ছ। তুর্ে আর আর্ে হলাে তার এেোত্র 
েনর্িলডর্ে়োল মসাসি। তাই মোন েলতই আোলদর নাে মস প্রোি েরলত পারলব না। 
  
চালিস বলল, র্েে আলছ। আর এও বলল মদলব িযানডন হাউলসর নােও ময্ন প্রোর্িত 
না হ়ে। 
  
র্রে হতাি হল়ে বলল, তুর্ে ভীষণ মছললোনুষী েরছ। 
  
চালিস বলল, না আর্ে এেদে চাইনা িযানডন হাউলসর নােটা ছাপা মহাে। 
  
মহালজাইোর য্র্দ রাজী না হ়ে। 
  
তাহলল মেলোলরন্ডাে র্দল়ে োজ মনই। 
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অবুঝ হল়ো না চালিস। 
  
চালিস র্চন্তা েলর বলল, আর্ে ছাপলত র্দলত রাজী হলত পার্র য্র্দ মস মললখ ময্ মস 
নযালটার মোলনা মগাপন সূত্র মথলে মপল়েলছ। 
  
র্রে বলল, মদলখা আোলদর মহালজাইোলরর েথাটাও এেটু মভলব মদখলত হলব। ওলেও 
র্নর্শ্চত হলত হলব ময্ দর্ললটা খােঁর্ট। ওই বা এত র্রক র্নলত য্ালব মেন? 
  
চালিস বলল, মহালজাইোলরর েলন এও হলত পালর ময্ আর্েই বা এই সব িাস েরর্ছ 
মেন? 
  
 র্রে বলল, আর্ে এলেবালর সর্তয েথাটা তালে জার্নল়ে র্দল়ের্ছ বললর্ছ তুর্ে যু্দ্ধ পছন্দ 
েলরা না আর সরোরী অলথির অপচ়ে মহাে তাও চাও না। দুই মদলির েলযয য্খন 
সর্ের আললাচনা শুরু হল়েলছ তখন নযালটারা র্পছন মথলে যু্লদ্ধর জনয ওসোলব এটা 
তুর্ে োনলত পারছ না, তাই আলগ মথলেই জনসাযারণলে সতেি েলর র্দলত চাও। 
  
 চালিস এবার এেটু হালো মবায েরল আর মিার্লও বযাগটা খুলল খুব আলস্ত আলস্ত 
প্রথে খণ্ডটা আলাদা েলর র্নল। র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ড পালি সর্রল়ে রাখল। 
  
র্রে না জানার ভান েলর বলল, তুর্ে আো়ে বললর্ছলল প্রথে খলণ্ড রার্ি়ো আর 
আলের্রোর বেুত্ব সম্পেি সৃর্ষ্টর পলথ এেটু সাবযানী োত্র। আো বােী দুলটালত র্ে 
আলছ? 
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চালিস বলল র্িতী়ে খলণ্ড আলছ নযালটার যু্দ্ধ সম্ভার আর তৃতী়ে খলণ্ড আলছ যু্দ্ধাস্ত্র র্ে 
ভালব সাজালনা হল়েলছ তার র্ববরণ। 
  
র্রে আশ্চয্ি হবার ভান েলর বলল, সর্তয এত সব র্বষ়ে ওরা জানা়ে েী েলর? 
  
চালিস বলল, এসব মসাজা োজ ন়ে। র্বর্ভন্ন মগাপন সূত্র মথলে খবর আলস। এখন 
সবাই চালাে হল়ে মগলছ মেউ োলরা মগাপন খবর জানা়ে না। অক্ষ্াংি আর দ্রার্ঘো 
মদলখ বার েরলত হ়ে। 
  
র্রে এবার, বুঝলত পারল, র্েিচার এত আগ্রহী মেন। এর সব খণ্ডগুললা মপলল র্েিচার 
র্ডপাটিলেন্ট বার্লিন মদও়োললর এপালি নযালটার মদিগুললা মোথা়ে র্ে সেরসভার 
সার্জল়েলছ তা সহলজ জানলত পারলব আর মসই েত রার্ি়ো পাটা বযবস্থা র্নলত পারলব। 
  
চালিস প্রথে খণ্ডটা সর্রল়ে র্নল়ে বােী দুলটা খণ্ড ড্র়োলর মরলখ তালা বে েলর র্দল। মস 
ময্ র্রেলে সমূ্পণি র্বশ্বাস েরলত পারলছ না মস েথা স্পষ্ট। 
  
র্রে প্রথে খণ্ডটা র্নল়ে প়িলত শুরু েরল। হোৎ মস চেলে উেল, এর্র়েল র্ডনাোইট। 
এতটা মস র্নলজও আিা েলরর্ন। ও মভলবর্ছল এলত আলের্রোর রার্ি়োর প্রর্ত নরে 
েলনাভালবর সোললাচনা থােলব। মতেন র্েছু থাোর সলে আলছ আলের্রোর উলেলিয 
সাবযানবাণী ময্ মতেন র্েছু েরলত মগলল য্র্দ নযালটার মদিগুললা র্বপদগ্রস্ত হ়ে তার 
জনয সমূ্পণি দা়েী হলব আলের্রো। এছা়িা এও স্পষ্ট েলর বলা আলছ ময্ এই বেুলত্বর 
হাত বা়িালনার মপছলন রার্ি়োর অসৎ উলেিয আলছ এবং প্রোণ স্বরূপ রার্ি়োর বর্যিত 
সের সম্ভার সম্বলে জানালনা আলছ। বলা হল়েলছ রার্ি়ো েুলখ বেুলত্বর েথা বলললও মস 
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পর্শ্চেী দুর্ন়োর েেুযর্নেলদর ঢালাও অনুপ্রলবি ঘর্টল়ে ছা়িলব। তখন যু্দ্ধ ন়ে র্িিথ 
েলাে–এর এে অশুভ ির্ক্ত মদলির েলযযও সৃর্ষ্ট েলর সেস্ত রাষ্ট্র বযবস্থালে বানচাল 
েলর ছা়িলব আর সুলয্াগ বুলঝ এলে এলে নযালটার মদিগুললা র্নলজর েজার েলযয এলন 
মিললব। 
  
প়িলত প়িলত র্রে দীঘিশ্বাস মিলললা। 
  
চালসি র্জজ্ঞাসা েরল, মেেন বুঝছ? 
  
র্রে বলল, এেটা মবাোর েত মিলট প়িলব। এেটু মথলে র্জজ্ঞাসা েরল, তুর্ে েী 
এখনই এটা প্রোি েরলত চাও? 
  
চালিস র্রলের র্দলে তার্েল়ে বলল, মতাোলে মতা বললইর্ছলাে এটা সারা মদিটালে 
োেঁর্পল়ে ছা়িলব। তা তুর্ে হোৎ মতাোর েত পালটালল মেন? 
  
না, তা র্েে ন়ে, আর্েও চাই এটা প্রোি মহাে। র্েন্তু র্েছুর্দন পলর হলল ভাললা হ়ে 
োরণ মিাডি এখন ভ্লার্ডলভােলে রল়েলছ 
  
ও এজনয বলছ 
  
বারই র্ডলসম্বর ব্রালসলস্–এ নযালটার র্ের্টং হলব। মসই সে়ে র্ের্সংগার মসখালন থােলব 
মহালজাইোলরর েথা ভাবা য্াে, ের্দন সে়ে মপলল তালেও এেটু বার্জল়ে মনও়ো য্ালব, 
র্রে বলল। 
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চালিস বলল, মসইজনযই আর্ে চাই তা়িাতার়্ি প্রোি েরলত। য্ালত নযালটার র্ের্টং–এ 
এই বযাপারটা র্নল়ে আললাচনা হ়ে, তাহলল মেউই চালার্ে েরলত পারলব না। 
  
র্রে চালিলসর েথা়ে অর্ভভূত হবার ভান েলর বলল, সর্তয আর্ে এতটা র্চন্তা ের্রর্ন, 
মতাোর েথা়ে সব র্েছু পর্রষ্কারভালব বুলঝ মগলাে। য্া অলনে সে়ে নষ্ট হল, সর্তয 
আোর র্েন্তু ভীষণ র্খলদ মপল়েলছ। 
  
চালিস বলল মবি মতা তাহলল তুর্ে দুজলনর েত সযান্ডউইচ বানাও আর্ে ততক্ষ্লণ টাইপ 
মসলর মির্ল। 
  
র্রে িাইলটা প়িলত প়িলত বলল, দােঁ়িাও এটা মিষ হল়ে এলসলছ। তুর্ে বরং র্ড্রঙ্কলসর 
বযবস্থা েলরা। ড্রাই োরর্টর্ন হলল ভাললাই হলব। 
  
চালিস ভালই বলল পযানর্িলত ঢুলে মগল। 
  
র্রে এই সুলয্াগ–এর জনয অলপক্ষ্া েরর্ছল মস চটপট উলে টাইপ মের্িনটার ঢােনা 
খুলল A আর S অক্ষ্র দুলটা নষ্ট েলর র্দল এবং র্েেভালব ঢাো র্দল়ে র্নলজর জা়েগা়ে 
এলস বলস প়িল। 
  
চালিস োর্টির্ন র্নল়ে এলস বলল, এই নাও মতাোর োর্টির্ন, মপেঁ়োজ র্দলত পারলাে না। 
জলপাই–এর মতলও মনই, মলবু মদলবা 
  
র্রে বলল, না দরোর মনই। 
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চালিস বলল, টেলে আোর এেবার ডােলতই হলব, েলন হলে র্রবন েে প়িলব। 
  
তুর্ে র্েন্তু পাগলালো েরছ চালিস, এসব বযাপার মবিী জানাজার্ন না হও়োই দরোর, 
চালিসলে র্রে ময্ন সাবযান েরলত চাইল। 
  
চালিস টাইপ মের্িনটা র্নল়ে োজ েরলত মগল। মদখল হোৎ ময্ন মের্িনটা োজ েরলছ 
না। য্া ব্বাবা এটা আবার েখন খারাপ হল? 
  
র্রে উলে এলসা বলল, মেন? র্ে হল়েলছ? 
  
চালিস বলল, েলন হলে মের্িলনর ঘাটগুললা সবনষ্ট হল়ে মগলছ। আো মের্টর এেটা 
মের্িন আলছ না? 
  
র্রে র্চন্তা েলর বলল, হযােঁ নীলচর ফ্ল্যাট মথলে মের্টর মের্িন আনলত মবিী সে়ে লাগলব 
না র্েন্তু আর্ে জার্ন ওর মের্িনটা অলনে পুলরালনা, মতাোর মবাযহ়ে মোনও োলজ 
লাগলব না। 
  
চালিস েী র্চন্তা েরল, তারপর ঝট েলর উলে র্গল়ে টেলে ডা়োল েরল। হযাললা টে! 
ডলরার্থ়োর মেলসজ মপল়ের্ছ র্েন্তু এেটাোলজ আটলে প়িা়ে ময্লত পারর্ছ না তলব 
এেটা ভীষণ দরোলর মতাোরটাইপ মের্িনটা আনলতআো়ে ময্লত হলব।নাোল 
সোললই ওটা আর্ে মতাো়ে মিরৎ র্দল়ে মদব। আো র্ের্নট েুর়্ির েলযয আর্ে 
মপৌঁছর্ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নক! নক! হু ইজ দেয়ার । দজমস দেডলি দেজ  

28 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

র্রর্সভার মছল়িই ঝটপট জাো পালট রওনা র্দল। র্রেলে বলল মগল ময্ মস এে ঘণ্টার 
েলযয র্িলর আসলছ। র্রে ভাবল সুলয্াগ য্খন এলসলছ তালে গ্রহণ েরাই বুর্দ্ধোলনর 
োজ। হালত তার অিুরন্ত সে়ে র্েন্তু ওর প্রল়োজন োত্র পেঁ়েতার্িি র্ের্নট। 
  
র্রে প্রথলে মডকটা পর্রষ্কার েলর র্নল। মেলোলরন্ডালের প্রথে খণ্ডটা সর্রল়ে রাখল। 
পলেট মথলে এে গুে চার্ব বার েরল। সরু এেটা চার্ব মবলছ র্নল়ে হালতর মোচল়ি 
ড্র়োলরর তালা খুলললিলল। এবং খুব সহলজ মেলোলরন্ডালের র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ডর্ট 
হালত মপল়ে মগল। চটপট পাতাগুললা মদলখ র্নল়ে মডি–এ সার্জল়ে র্নল। র্রর্ডং লযাম্পটা 
মডলকর উপর মরলখ জ্বালাবার বযবস্থা েরল য্ালত আললা মজারাললা হ়ে। তারপর পলেট 
মথলে েযাচ বালির সাইলজর মছাট্ট দােী েযালেরা বার েলর িলটা তুললত শুরু েরল। 
  
োত্র পেঁ়ের্ত্রি র্ের্নলট তার োজ মিষ হল়ে মগল। েযালেরা অি েলর পলেলট লুর্েল়ে 
রাখল। র্রর্ডং লযাম্প জা়েগােত মরলখ র্দল। মেলোলরন্ডালের র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ড 
য্থাস্থালন মরলখ তালা আটলে র্দল। সব র্েছু মিষ েলর আর এেবার মদলখ র্নল 
মোথাও মোনও ভুল হল র্েনা। 
  
তারপর র্নর্শ্চত হল়ে র্নলজর জা়েগা়ে বলস এেটা র্সগালরট যর্রল়ে চালিলসর অলপক্ষ্া 
েরলত লাগল। 
  
. 
  
০৪. 
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 ব্রাড র্জলন তার হাত ঘর়্িলত মদখল সাতটা পলনলরা মবলজলছ। মস অর্স্থর হল়ে প়িল, 
এখনও টর্ন লটন এল না। তার প্রা়ে বাহান্ন বছলরর েত ব়েস হল়েলছ। এই ব়েলস এত 
উলের্জত হও়ো ভাললা ন়ে। তবু মস তার সুসর্িত, আরােদা়েে ঘলর মথলেও ময্ন 
িার্ন্ত পার্চছল না। মস িাইলটার েল়েের্ট িব্দ মদলখ এত অর্স্থরতা অনুভব েরলছ ময্ 
মসটা মটর্বললর উপর তার মচালখর সােলন মখালা পল়ি আলছ। এই ে়েটা অক্ষ্র ময্ন 
তার োথার সব র্েছুলে ওললাট পাললাট েলর র্দলে। 
  
হোৎ দরজা খুলল ঘলর টর্ন লটন ঢুেল, ময্ন এেটা দেো হাও়ো ঘলর ঢুেললা–হযাললা 
ব্রাড, েী বযাপার এত জরুরী তলব! মোনও খারাপ খবর আলছ নার্ে? 
  
টর্ন লটলনর এই অিুরন্ত প্রাণির্ক্তলে ব্রাড ভীষণ ভাললাবালস। টর্নর ব়েস প়ের্ত্রলির 
েত, মচহারা তার সাযারণ, মোনও চটেদার আহাের্র র্েছু মনই। উচ্চতা পােঁচ িুট সাত 
র্ে আট ইর্ি বাদােী চুল, যূসর মচাখ। মচহারার েলযয সবলথলে আেষিণী়ে হল তার এই 
মচাখ। খুবই বুর্দ্ধদীপ্ত ও উজ্জ্বল। তার এই সহজ সাযারণ মচহারার জনয মস ময্খালন 
মসখালন ঘুলর মব়িাবার ছা়িপত্র মপল়ে য্া়ে। র্ব্রর্টি মগাল়েন্দা র্বভালগ মলােচকু্ষ্র আ়িালল 
মথলে ময্ গুপ্ত োজগুললা েরলত হ়ে তা মস অনা়োলস েরলত পালর। 
  
ব্রাড র্জললনর অর্স্থরতা র্েছুটা েলেলছ। মস টর্নর র্দলে িাইলটা এর্গল়ে র্দল়ে বলল, 
তুর্ে দযালখা, র্েছু হ়েলতা বুঝলত পারলব, আর্ে ত র্েছুই বুঝলত পারর্ছ না। 
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টর্ন লটন িাইলটা র্নল়ে ময্ লাইনগুললার নীলচ দাগ মদও়ো মসইগুললা ভাললা েলর পল়ি 
িাইলটা সর্রল়ে রাখললা। তারপর রীর্তেত স্বাভার্বে ভালব বলল, তাহলল এই জনয 
আপর্ন এত অর্স্থরতা অনুভব েরলছন? 
  
খুবই উলের্জত ভালব ব্রাড বলল, মেন ন়ে? আর্ে মতা বুলঝ উেলত পারর্ছ না মে এই 
মোলনাভ? আর্ে র্েছুলতই েলন েরলত পারর্ছ না। অথচ টপ প্রা়ের্রর্ট র্দল়ে িাইলটা 
ডীল েরলত বলা হল়েলছ। 
  
এেটু মভলব উর্ন বলল, আপর্ন আপনার অতীত ঘটনাগুললালে আরও এেটু তর্লল়ে 
মদখুন, হ়েলতা মদখলবন আপর্ন মলােটালে মোনও না মোনও ভালব মচলনন। 
  
মসটা েী সম্ভব? ব্রাড বলল। 
  
টর্ন বলল, এই বযাপালর আর্ে আপনালে সাহায্য েরলত পার্র। আপর্ন শুযুোত্র আপনার 
জােিানীর র্দনগুললা েলনেরুন।য্খন র্হটিলালরর ধ্বংস সূ্তলপর উপর র্নলজরইোরত 
গল়ি তুললত মসার্ভল়েত ইনলটর্ললজে–এর সলে পািা র্দল়ে চলর্ছললন তখন মসার্ভল়েত 
দলল মোলনাভ র্ছল। 
  
লার্িল়ে উেল ব্রাড, তাহলল তুর্ে বলছ মসই মলাের্টর েথা ময্ র্হটিলালরর মগাপন 
োগজপত্র মজাগা়ি েলর প্রোণ েরলত মচল়ের্ছল ময্ র্হটলার আর চার্চিল র্েলল ষ়িয্ন্ত্র 
েলর রার্ি়ো আরেণ েরলত মচল়ের্ছল। 
  
টর্ন বলল, সবাই র্েন্তু ওর েথা র্বশ্বাস েলর মিললর্ছল। 
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ব্রাড বলল, তাহলল এই মসই মগাল়েন্দা ময্ এোই র্হোলল়ের মগৌরব অজিন েরলত 
মচল়ের্ছল। 
  
টর্ন বলল, য্াে, এটা েলন েরালত মতেন িক্ত োজ র্ছল না। আপনার মতা েলন থাো 
উর্চৎ মোলনাভ সম্পেী়ে অলনে িাইল আপনার দপ্তর ঘুলর মগলছ। 
  
ব্রাড এেটু র্চর্ন্তত ভালববলল, সর্তয এটা েলন থাো মতা উর্চত র্ছল। এখন আোর সব 
ঘটনাই েলন প়িলছ। ইল়েস অলটা়োর ঘটনার েথা েলন আলছ। খুব মজার মস পার্লল়ে 
র্গল়ের্ছল নাহলল েযানার্ড়োন পুর্ললির হালত মস র্নঘিাৎ যরা প়িত। এেবার 
আলের্রোলতও ও টু মেলরর্ছল। ও এেটা র্েচলে ি়েতান। 
  
টর্ন জানাললা, এখন মতা ও উের আলের্রো়ে ঘুলর মব়িালে। 
  
 ব্রাড বলল, আর্ে বুঝলত পারর্ছ না ময্ নযালটা ওলে র্নল়ে এত োথা ঘাোলে মেন? েী 
এেন আহাের্র ময্ তালে আোলদর মগাল়েন্দা দপ্তর টযাল েরলত পারলব না। মতাোর েী 
েলন হ়ে? 
  
টর্ন বলল, আপনারা ময্ন সবর্েছুলতই এেটু বা়িাবার়্ি েলরন। সাোনয োলজর জনয 
আপনারা োোন র্নল়ে আলসন। 
  
ব্রাড এেটু গভীর ভালব বলল, দযালখা মডলের্ছ ভ্রার্ডর্ের মোলনাভ সম্পলেি ময্ সেসযা 
মদখা র্দল়েলছ তার র্েছু সাহালয্যর জনয। 
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টর্ন বলল, র্েভালব? 
  
ব্রাড এবার মসাজাসুর্জ োলজর েথা়ে এল, আগােী েেলবার রার্ি়ো মথলে ময্ এেদল 
েৃর্ষ র্বলিষজ্ঞ আলের্রো়ে আসলছ গে র্েনলত মোলনাভ মসই দললর সলে আসলছ। 
  
টর্ন এলেবালর চেলে উেল, বললন েী? এলতা সব বযাপালর োথা গলালে। র্ছল 
োনাডা়ে মসখান মথলে এলেবালর মখাদ আলের্রো়ে, সর্তযই র্চন্তার র্বষ়ে। 
  
ব্রাড বলল, মসই জনযই মতা এত র্চর্ন্তত হল়ে মতাোলে মডলের্ছ।নযালটার ময্ মগাল়েন্দা 
দপ্তর আলছ তারা মোলনালভর গর্তর্বর্যর উপর সব সে়ে নজর রাখলছ। তারা ময্ খবর 
র্দল়েলছ তালত বলা হল়েলছ ময্ ওসব েৃর্ষর্টর্ষ র্নল়ে মোলনালভর োথাবযথা মনই তলব 
সবলথলে মবিী ভার্বল়ে তুলললছ ময্ র্বষ়ের্ট মসটা রার্ি়ো়ে আোলদর ময্ এলজন্ট আলছ 
মস সংবাদ পার্েল়েলছ। এর্ট এেটু অনয যরলনর। নযালটা এেটা মগাপন ও টপ র্সলরট 
মেলোলরন্ডাে ও়োর্িংটলন পার্েল়েলছ। মসই খবরটা রার্ি়ো়ে ছর়্িল়ে মগলছ। মোলনাভ 
মসই মগাপন দর্লললর র্বষ়েবস্তু সংগ্রহ েরলত আসলছ। োজটা খুবই ের্েন তবুও 
আোলদর খুবই সতেি থােলত হলব। 
  
টর্নর েুখ ের্েন হল়ে মগল মস বলল, মভরী মডঞ্জারাস মনা ডাউট। আোলদর সব 
এলজেীলেই োলজ লার্গল়ে র্দর্ে। আোর র্নজস্ব র্ন়েে েত ওর র্পছু যাও়ো েরর্ছ। 
উই োন্ট অযালাউ দযাট বাোডি টু মপাে র্হজ মনাজ ইনটু আও়োর অযালি়োসি। 
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ব্রাড স্বর্স্তর শ্বাস মিলল বলল,বােঁচালল। সর্তয মতাোর োছ মথলে এেন এেটা উেলরর 
আিা েলর বলসর্ছলাে।র্স. আই. এ, এবং এি র্বআই এরই েলযয সতেি হল়ে মগলছ। 
র্েন্তু আর্ে এেটা মস্পিযাল ব্রালি আর্ছ তাই বুঝলতই পারছ আোর দার়্েত্বটা মবিী। 
  
ব্রাডলে র্নর্শ্চন্ত েলর টর্ন বলল, র্েে আলছ এই র্নল়ে আপনালে আর ভাবলত হলবনা। 
আোর সুর্বযা আপনার মথলে অলনে মবিী। এ ও়োইন োলচিন্ট!তাই োলরা সলন্দহ 
েরার অবোি মনই। তাহলল এবার উর্ে। আোর এলজেীগুললালে সতেি েরলত হলব। 
  
ব্রাড বলল, হযােঁ আোলেও এবার উেলত হলব। টে মেললসার ওখালন আোর আজ 
র্ডনালরর মনেন্তন্ন আলছ। 
  
 টর্ন এেটু র্চন্তা েলর বলল, ও টাইেলসর েুর্ভং অযােবাসাডার। খুবই ভাললা মছলল। 
মদখুন ওর োছ মথলে মোলনা খবর আদা়ে েরলত পালরন র্েনা। আজোল সাংবার্দেরা 
মগাল়েন্দালদর মথলে মবিী খবর রালখ। গুড নাইট। 
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ট়াইপ দমলিন 
০৫. 
  
খুব তা়িাতার়্ি চালিস তার টাইপ মিষ েরল। য্খন টাইপ মের্িন মথলে সেস্ত োগজ 
মবর েলর মের্িলন চাপা র্দল তখন ঘর়্িলত বালজ র্েে দিটা। 
  
র্রে মভলবর্ছল চালিস আরও সে়ে মনলব। েে েলর রাত এগালরাটা হলব। র্েন্তু তা হল 
না, র্রলের অন্তলরর সব সুপ্ত বাসনা ময্ন ভণু্ডল হল়ে য্ালে। 
  
র্রে টাইপ েরা পাতাগুললা র্নল়ে মচাখ মবালালত শুরু েরল। বলল, চেৎোর হল়েলছ। 
তলব এই মের্িলনও র্েছু গণ্ডলগাল আলছ তা স্পষ্ট।এ আর এন অক্ষ্র দুলটা মোটা প়িলছ 
আর এস টা এেটু বােঁো হল়ে পল়িলছ তলব প়িলত মোনও অসুর্বযা হলব বলল েলন 
হলে না। 
  
 র্রলের মোনও েথাই চালিলসর োলন ঢুেলছ না। মস মেলোলরন্ডােগুললা র্েেেলতা 
গুর্ছল়ে ড্র়োলর রাখলত বযস্ত। 
  
র্রে বলল, আো র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ডটা আোলে এেবার মদখলত মদলব না? 
  
চালিস ড্র়োলর তালা র্দলত র্দলত বলল, এই র্জর্নসগুললা র্নল়ে মবিী না়িাচা়িা না েরাই 
ভাললা। এললালেললা হল়ে ময্লত পালর। আোলদর য্তটা প্রল়োজন ততটা মদখব। তার 
মবিী মদখার দরোর মনই। 
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র্রে ময্ন র্নর্শ্চন্ত হললা, মস এেটা স্বর্স্তর শ্বাস মিলল, য্া চালিস তাহলল তালে সলন্দহ 
েরলছ না। র্েন্তু এেটা েথা েলন হলতই মস ভ়ে মপল়ে গুর্টল়ে মগল। য্র্দ তার অজালন্ত 
ড্র়োলর আেুললর ছাপ পল়ি য্া়ে! 
  
চালিস এেটু গুর্ছল়ে র্নল়ে র্রেলে বলল, মহালজাইোরলে মিান েলরা। 
  
র্রলের োথা মসই র্চন্তা়ে ময্ন র্েলর্বল েরলছ।র্েছুলতই মস আর র্নলজলে িান্ত রাখলত 
পারলছ না। র্নলজলে র্নলজ মস মবাো ভাবলছ। ইসেী মবাোর েত োজ েরলাে, মের্টর 
ফ্ল্যালট আোর গ্লাভস রল়েলছ। চালিস চলল মগলল মস অনা়োলস মসগুললা আনলত পারত। 
র্েিচার য্খন শুনলব তার এই মবাোর্েলে মস র্েছুলতই ক্ষ্ো েরলত পারলব না। র্সলরট 
এলজন্টলদর সবসে়ে সতেি থােলত হ়ে তা মস র্তক্ততার সলে তালে স্মরণ েরালব। 
  
চালিলসর েথা়ে র্রে এেটু ময্ন চেলে উেল। নাও নাও মদরী েলরা না মহালজাইোরলে 
মিান েলরা। তুর্ে মতা বললর্ছলল মস আোলদর জনয রাত দিটা পয্িন্ত অলপক্ষ্া েরলব। 
তা র্েে সেল়েই ত মিান েরা হলে। 
  
র্রে অর্নো সলত্ত্বও মিালনর র্দলে এর্গল়ে মগল। র্েন্তু মস চাইর্ছল না একু্ষ্র্ন তহ তচ 
মহাে। র্রে চাইলছ োইলরার্িলেটা চুর্পচুর্প রার্ি়ো়ে র্বনা ঝালট মপৌঁলছ য্াে। তারপর 
প্রথে খণ্ডটা প্রোি েরলত। োরণ প্রথে খণ্ড প্রোি মপললই, র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ডদুলটা 
র্নল়ে আললাচনা হলত থােলব তখন োইলরার্িল্ম রার্ি়ো়ে পাোলনা েুির্েল হল়ে য্ালব। 
তাই মস চালিসলে এেটু মবাঝালত চাইল। 
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র্রে র্রর্সভার মথলে হাত নার্েল়ে বলল, চালিস বলর্ছলাে েী, আজ রাত হল়ে মগলছ। 
মহালজাইোরলে তার অর্িলস নাও পাও়ো ময্লত পালর। োল বরং মিান েরলল হ়ে না? 
  
চালিস মগালাবারুলদর েত মিলট প়িল, েখলনা না। মতাোর এই েুেঁলডেীপনা আোর 
এেদে পছন্দ ন়ে। োল রর্ববার আোলে ময্ ভালবই মহাে এেবার িযানডন হাউলস 
র্গল়ে িাইলটা মরলখ আসলত হলব। আর্ে এত ঝােলা সােলালত পারলবা না। নাও 
মহালজাইোরলে মিান লাগাও। মিলষর েথাগুললা চালসি র্রেলে অলনেটা হুেুলের সুলর 
বলল। 
  
র্রে আর র্েছু বাহানা র্দলত পারল না। তালে অগতযা মহালজাইোরলে ডা়োল েরলত 
হললা। র্রে মভলবর্ছল মহালজাইোরলে হ়েলতা পাও়ো য্ালব না। র্েন্তু না ও বযাটাও র্েে 
বলস আলছ। অবলিলষ র্রেলে েথা বললত হল। 
  
র্রে মিালন মহালজাইোলরর সলে েথা বলার আলগ চালিস তালে েতেগুললা র্নলদিি 
র্দল়ে র্দল। বলল, ওলে এখালন আসলত বললব না, বললব মের্টর ফ্ল্যালট আসলত। 
  
 র্রে র্জজ্ঞাসা েরল–মেন? 
  
চালিস বলল, মোলনা প্রশ্ন মোলরা না। য্া বলর্ছ শুযু তাই ের। 
  
র্রে বলল, র্েছু বুঝলত পারর্ছ না, মের্টর ফ্ল্যালট মেন? 
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চালিস বলল অতযন্ত র্বরর্ক্তর সলে, ওলহা এই সাযারণ োরণটুেু বুঝলত মতাোর এত 
মদরী হলব ভাবলত পারর্ছ না। আোলদর ফ্ল্যালট এলল মস আোলদর পর্রর্চর্ত মজলন য্ালব 
না? 
  
র্রে এেটু মবাোর ভান েলর বলল, এবার বুলঝর্ছ। আোচালিস মহালজাইোলরর সলে 
মতাোর সরাসর্র মদখা হও়োটা েী র্েে হলব? 
  
চালিস বলল, হলব হলব। মস বযবস্থা আর্ে মভলব মরলখর্ছ ঘলরর আললা র্নর্ভল়ে রাখলবা। 
শুযু মটর্বল লযাম্পটা জ্বার্লল়ে রাখলবা। তাছা়িা আোলে মহালজাইোলরর সলে সােনা 
সাের্ন েথা বললত হলব। তালে বললত হলব মোনও ভালবই ময্ন িযানডন হাউলসর নাে 
প্রোি না পা়ে। 
  
র্রে বলল–র্েন্তু ও য্র্দ মতাোর নাে জানলত চা়ে? 
  
চালিস বলল, জানলত চাইললও তুর্ে মোনও েলতই নাে জানালব না। শুযু বললব ময্ 
িযানডন হাউলস আোর য্াতা়োত আলছ, বযস্। 
  
র্রে বলল, বুলঝর্ছ তুর্ে এে র্ঢলল দুই পাখী োরলত চাইছ। মের্টর ফ্ল্যালট মহালজাইোর 
এলল ও শুযু মের্টর নাে জানলব আর মসই িােঁলে তুর্ে ওলে মদলখও র্নলত পারলব। তাই 
মতা। 
  
র্রে চালিলসর র্নলদিিেত মহালজাইোরলে সেস্ত েথা বলল মিান মছল়ি র্দল। 
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চালিস তা়িাতার়্ি মচ়োর মছল়ি উলে প়িল। ঘলরর চার্রর্দলে নজর বুর্লল়ে র্নল মোথাও 
র্েছু মবর্েে আলছ র্েনা, জানালাগুললা র্েেেত বে েলর র্দল। য্খন মদখল ঘলরর 
র্নরাপো অটুট রল়েলছ তখন র্রেলে বলল, মবর়্িল়ে এলসা। দরজা়ে নতুন তালা 
লার্গল়ের্ছ মোন রেে মকর্লটন চার্বলত োজ হলব না। আোলদর অনুপর্স্থর্তলত মেউ 
ঘলর ঢুেলত পারলব না। 
  
চালিলসর েথাটা শুলন র্রে চেলে উেললা। তাহলল মস য্র্দ মের্টর ফ্ল্যালট গ্লাভস আনলত 
ময্ত র্িলর এলস নতুন তালা খুললত পারত না। তাহলল তার োজ এলেবালর মভলস্ত 
ময্ত। য্া ভার্গযস র োজ হার্সল হল়ে মগলছ। মোনও রেে অঘটন ঘলটর্ন। 
  
র্েন্তু প্রথে খলণ্ডর প্রোি র্রে তাহলল র্েছুলতই আটোলত পারল না। প্রথে খণ্ডটা 
মবরুলল এেটা ঝ়ি হলব। েী আর েরা য্ালব। চালিসলে মক্ষ্র্পল়ে লাভ মনই। র্রলের 
েত অবস্থা়ে প়িলল র্েিচারলেও তাই েরলত হত। 
  
মের্টর ফ্ল্যালট আলযা আললা আলযা অেোলর ওলদর েথাবাতিা পলনলরা র্ের্নলট মিষ হল়ে 
মগল। চালিস মহালজাইোলরর হালত িাইললর প্রথে খণ্ডটা তুলল র্দল। মহালজাইোর 
োগজগুললা না়িাচা়িা েরলত েরলত বলল, আললা মজ্বলল র্দলল মহাত না। 
  
চালিস বলল, না মোনও প্রল়োজন মনই। এটা আপর্ন আপনার অর্িলস র্নল়ে র্গল়ে 
প়িলবন। আর্ে মোলনারেে র্রক র্নলত চাইনা। য্তর্দন না এটা ছাপা হলে ততর্দন 
আর্ে আপনালে এের্দন বালদ বালদ মিান েরলবা। 
  
মহালজাইোর এেটু র্বেষি হল়ে বলল, র্েে আলছ। 
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 চালিস ছটিট েরলছ। মস উলে র্গল়ে বাইলরর দরজা খুলল র্দল়ে এেরেে প্রা়ে মজার 
েলরই মহালজাইোরলে র্বদা়ে জানাললা–তাহলল আসুন, পলর আলরা েথা হলব, গুড 
নাইট। 
  
মহালজাইোর এেটু অর্নোর সলে চালিস ও র্রেলে র্বদা়ে সম্ভাষণ জার্নল়ে চলল মগল। 
  
চালিস এবার র্রেলে র্বদা়ে জানাললা, গুড নাইট র্রে, পলর েথা হলব। 
  
চালিস েলন েলন ভাবলছ তাহলল এখনোর েত োজ মিষ। সারার্দন য্া যেল মগল 
এবার এেটু র্বশ্রাে মনও়ো য্ালব। োল সোলল অবিযই টেলে মের্িনটা মিরৎ র্দলত 
হলব আর িযানডন হাউলসপ্রহরীর মচাখ এর়্িল়ে িাইলট র্েেেত মরলখ আসলত হলব। 
এত সব েথা ভাবলত ভাবলত মস তার গার়্ির র্দলে ছুটলছ। 
  
র্রেও র্নর্শ্চলন্ত থােলত পারলছনা। মস তার উলেজনা বলি আনলত পারলছনা। র্বছানা়ে 
শুল়ে ছটিট েরলছ। দু মচালখর পাতা মস র্েছুলতই এে েরলত পারলছ না। তার অলনে 
োজ বােী। ময্ ভালবই মহাে োইলরার্িল্মটা আলের্রোর মগাল়েন্দা দপ্তলরর মচালখ িােঁর্ে 
র্দল়ে রার্ি়ো়ে মপৌঁলছ র্দলত হলব।হোৎই তার র্েিচার–এর েথা েলন পল়ি মগল। র্েন্তু 
য্লথষ্ট বাযা আলছ। ওখালন নাে গলালত র্গল়ে যরা পল়ি মগললই সবিনাি। ওললগই বা 
েী েরলছ? সব ভারই মতা ওর উপর মছল়ি র্দল়ের্ছল। র্েন্তু ওলললগর োছ মথলে মতা 
মোনও খবর মনই। র্েন্তু র্নলজর দার়্েত্ব মসই বা এর়্িল়ে য্া়ে র্ে েলর? ও়োর্িংটলন ময্ 
এেটা র্লঙ্ক আলছ, মসখালন েী খবরটা জার্নল়ে মদলব। এটা েী ওর তনর্তে দার়্েলত্বর 
েলযয পল়ি? মবাযহ়ে পল়ি। য্র্দও র্েিচার এখন ওর েেযার্ন্ডং অর্িসার ওর প্রেৃত 
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আনুগতয েলকার োলছ, তবুও র্েিচার র্ডসইনিরলেিন বযালঙ্কর অর্যেতিা। ওর মোনও 
র্বপদ রার্ি়োর মগাটা পাইং র্ললঙ্কর র্বপদ মডলে আনলব। আর ওললগ য্খন পুলরা 
বযাপারটা জালন তখন র্রে য্র্দ মচলপ য্া়ে তাহলল মস েুখতার পর্রচ়ে মদলব। সব মথলে 
ভাললা মবিী গভীলর না র্গল়ে সাযারণ এেটা র্রলপাটি েলর মদও়ো।র্েিচার ওলে 
র্নউই়েেি–এর মসন্ট্রাল পালেি মডলের্ছল। মসখালন য্া েথা হবার হল়েলছ। মসখালন ওরা 
মবাযহ়ে র্স আই এ অথবা নযালটার ইনলটর্ললজলের বুর্দ্ধর োলছ প্রতার্রত হল়েলছ। 
র্েিচার এখন আহত। তলব োজ হল়ে মগলছ। 
  
র্রলের োইলরার্িল্মটার েথা েলন প়িললা। র্েিচার বললর্ছল এটা উদ্ধার হললই 
ওললগলে র্দল়ে র্দলত। ওললগ ওটা রার্ি়ো়ে পাচালরর বযবস্থা েরলব। র্েন্তু ওললগ 
সম্বলে বা তার োজেেি সম্বলে র্রে মতেন র্েছু জালননা। র্েিচার য্খন বলললছতখন 
হ়েলতা হলত পালর ওলললগর আরও গভীলর য্াতা়োত। এই োইলরার্িল্মটা মপলল 
রার্ি়োর মগাল়েন্দা দপ্তর মের্জর্বর হালতর েুলো়ে চােঁদ পাও়োর েত অবস্থা হলব, তালে 
ওর র্নলজর চযালনলল পার্েল়ে মদও়োই র্েে। র্রে ভাবল তার আলগ র্েিচার–এর এেটা 
খবর মনও়ো দরোর। 
  
র্রে চাপা উলেজনা়ে এেটা র্সগালরট যর্রল়ে মিালনর র্রর্সভার তুলল র্নল। 
তারপরনাইনর্টনহ্ র্প্রর্সট ময্ পুর্লি র্ডপাটিলেন্ট প্রথলে মসখালন ডা়োল েরল তারা 
বলল–আপর্ন মসন্ট্রাল পােি র্প্রর্সঙ্কট–এ মিান েরুন। পালেির র্ভতলরর বযাপার ওরা 
মদলখ। 
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র্রে র্েছুক্ষ্ণ অলপক্ষ্া েলর মসন্ট্রাল পােি পুর্ললির সলে ময্াগালয্াগ েরলতই তারা বলল, 
হা এেজন বযর্ক্তলে মললনর্ি র্হল হসর্পটালল ভর্তি েরা হল়েলছ। উর্ন র্ে আপনার 
পর্রর্চত? হযােঁ তার ব়েস প্রা়ে পিালির োছাোর্ছ। 
  
র্রে এেটু মথলে গলার স্বর য্থা সম্ভব ভারী েলর বলল–না আর্ে য্ার মখােঁজ েরর্ছ মস 
আোর োোলতা ভাই তার ব়েস বাইি। 
  
আো দুুঃর্খত, বলল ওপাি মথলে মিান মরলখ র্দল। 
  
র্রে ময্ন এেটু র্নর্শ্চন্ত হল। য্াক্ র্েিচারলে তাহলল হসর্পটালল মদও়ো হল়েলছ আর 
আরও স্বর্স্ত মপল ময্ মোন রেে পর্রচ়ে মস মদ়ের্ন। 
  
এইবার র্রে র্নর্শ্চলন্ত ঘুোলত মগল। োল তাহলল ওর ও়োর্িংটন ময্লত মোনও বাযা 
মনই। এখানোর বােী সব োজ ওললগ েরলব। 
  
. 
  
০৬. 
  
 ওললগ মললনর্ক র্হল হসর্পটাললর সােলন এল। মস েলন েলন র্চন্তা েলর র্নল ময্ মস 
এখালন েী েী েরলব। ওলললগর েলন হল ঐ অযাললর্ি। হা ওই আহাম্মলের য্র্দ এেটু 
বুর্দ্ধ থােত। ওলললগর িরীর রালগ র্র র্র েলর উেল। ওর উপর সব দার়্েত্ব চার্পল়ে 
র্দল়ে র্নলজ ঝা়িা হাত পা হল়ে বলস আলছ। 
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হোৎ এেটা গার়্ি ওলললগর পাি র্দল়ে র্গল়ে হসর্পটাললর চত্বলর ঢুলে মগল। ওললগ 
ভাবল না এভালব দােঁর়্িল়ে থাোটা র্েে হলে না, তালত সলন্দহ হলত পালর। 
  
র্েিচার আর ওলললগর র্ডপাটিলেন্ট এে হললও তালদর োজ আলাদা আলাদা। র্েিচার–
এর োজ মগাপন খবর র্ড সাইিার েরা অথিাৎ েূল বক্তবয মবর েলর পাচার েলর 
মদও়ো আর ওললগ হলে এের্জর্েউর্টভ অযােিন ব্রালির মলাে। অথিাৎ হোৎ র্বপদ 
এলস মগলল তার মোোর্বলা েরা। 
  
এখালনও তালে মসই োজই েরলত হলব।র্েিচারেুখ মথলে মোনও খবর মবর েরার 
আলগই তালে মলাপাট েরলত হলব। র্েন্তু এত র্নরাপোর েলযয তার এোর পলক্ষ্ 
এোজ েরা র্ে সম্ভব হলব? 
  
ওললগ আবার চললত শুরু েরল। মেইন মগট মছল়ি মস হাসপাতাললর চও়িা প্রােলন 
এলস মগল। তার েলন হল না ময্ মেউ তালে লক্ষ্য েরলছ। সবাই সবার োলজ বযস্ত। 
ওললগ মদখল এোরলজেীর গাল়ে এেটা গযালরজ আর তালত এেটা খার্ল এমু্বললে 
দােঁর়্িল়ে আলছ। ওলললগর োথা়ে বুর্দ্ধ মখলল মগল। হযােঁ এই পলথই মস তার োজ হার্সল 
েরলব। 
  
নলভম্বলরর রাত পর্রষ্কার আোি। অর্তর্রক্ত োণ্ডার জনয রাস্তা়ে র্বলিষ মলাে মনই। 
এেবার মবরুলত পারলল ওলে আর মেউ মেোলত পারলবনা।ওললগ জীবলন এরেে োজ 
অলনে েলরলছ তাই তার সোনী মচালখ মোনও র্েছুই বাদ য্ালে না। 
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এোরলজেীর র্ভতর চলল এল ওললগ। সােলন ইনিরলেিন োউন্টার। মসখালন এেজন 
র্নলগ্রা মেল়ে হসর্পটাললর মপাষাে পলর র্ে ময্ন র্ললখ চলললছ। পাল়ের িলব্দ মস 
ওলললগর র্দলে তাোল। তার দৃর্ষ্টলত মোনও সর্ন্দগ্ধতা মনই মেননা েত মলােই 
মতাতার োলছ আলস আত্মীল়ের মখােঁলজ। 
  
ওললগ র্েে েলর র্নল়ের্ছল মেল়ের্ট প্রশ্ন েরলল মস র্ে উের মদলব। বললব ময্ ও আজই 
োনাডা মথলে র্নউই়েেি এলসলছ তার বেুর সলে মদখা েরলত। র্েন্তু বেুর সলে মদখা 
না হও়ো়ে মস এখালন এলসলছ মখােঁজ েরলত। র্েিচার নােটা মস র্েছুলতই বললব না। 
েযানার্ড়োন বা আলের্রোন পাসলপালটি র্েিচার–এর ময্ নাে আলছ তার এেটা মস 
বললব। র্েন্তু য্র্দ র্েিচার এর সলে দুলটার এেটাও না থালে তাহলল মতা মস ভীষণ 
র্বপলদ প়িলব। 
  
অলনেক্ষ্ণ যলর অনযেনক ভালব ওললগ এইসব েথাগুললা ভাবর্ছল। না, মবিীক্ষ্ণ 
এভালব দােঁর়্িল়ে থােলল সলন্দহ হলত পালর। মেল়ের্টর সপ্রশ্ন দৃর্ষ্টর সােলন আর এেন হােঁ 
েলর দােঁর়্িল়ে থাো সম্ভব ন়ে। 
  
ওললগ এেটু ইতস্ততুঃেলর বললত শুরু েরল,না োলন র্েস আর্ে আোর এেজন বেুর 
মখােঁজ েরর্ছ।এইোত্র পুর্ললির োছ মথলে খবর মপলাে এেজন ব়েক ভদ্রললাে মসন্ট্রাল 
পালেি আঘাত মপল়ে এইখালন ভর্তি হল়েলছ। হলত পালর এই আোর মসই বেু। 
  
মেল়ের্ট র্নরাসক্ত মচালখ জার্নল়েলছ মলাের্টলে ছটা নাগাদ ভর্তি েরা হল়েলছ। আপর্ন েী 
এেটু দ়ো েলর মদখলবন? 
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মেল়ের্ট পালির মটর্বল মথলে এেটা খাতা র্নল়ে মদখলত লাগল। 
  
 ওললগ র্নতান্ত র্নরীহ মলালের েত দােঁর়্িল়ে রইল। 
  
মেল়ের্ট র্েছুক্ষ্ণ খাতা মদলখ বলল, হযােঁ এেজন মলােলে মসন্ট্রাল পােি মথলে এখালন 
পােঁচটা সাতান্ন র্ের্নলট ভর্তি েরা হল়েলছ। র্েন্তু তারসলে মোনও পর্রচ়ে পত্র পাও়ো 
য্া়ের্ন। 
  
ওললগ েলন েলন খুিীই হললা, য্াে বােঁচা মগলছ। 
  
মেল়ের্ট বলল, আেরা অলনে মচষ্টা েলরর্ছ তার পর্রচ়ে মপলত র্েন্তু মোনও োজই 
হ়ের্ন। 
  
ওললগ হতািার ভেী েলর বলল, েুির্েল হললা, মোনও পর্রচ়ে না মপলল আর্েই বা 
বুঝব েী েলর এই মলােই আোর বেু। এেঘণ্টা যলর ওলে মিান েরর্ছ। মোন সা়িা 
মনই মদলখ মখােঁজ েরলত মবর্রল়ের্ছ। 
  
মেল়ের্ট র্জজ্ঞাসা েরল, আো আপর্ন ওর বার়্ির মলােজনলে র্েছু র্জজ্ঞাসা েলরন র্ন? 
  
ওললগ মদখল ময্ মেল়ের্ট মবি বুর্দ্ধসম্পন্ন। বলল, ওলতা এখালন এোই থালে। আর্ে 
য্তদূর জার্ন ওর স্ত্রীর সলে ওর ছা়িাছার়্ি হল়ে মগলছ অলনের্দন। ওর স্ত্রী এখন লং–
আইলযালন্ড থালে। ভাবর্ছ ওখালনও এেটা মখােঁজ মনব। র্েন্তু য্র্দ এেবার এই অজ্ঞাত 
পর্রচল়ের মলাের্টলে মদখলত মপতাে। 
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ওলললগর অবস্থা মদলখ মেল়ের্টর েলন এেটু বুর্ঝ দ়ো জাগললা। বলল, দােঁ়িান মদখর্ছ 
র্েছু েরা য্া়ে র্েনা। 
  
মেল়ের্ট উলে র্গল়ে এেটা নালসির সলে েথা বলল, নাসির্ট র্গল়ে মোথা়ে ময্ন মিান 
েরল। এর্দলে ওললগ জানালা র্দল়ে বাইলরটা ভাললা েলর মদলখ র্নল, েী ভালব র্ে েরা 
য্ালব। 
  
মেল়ের্ট র্িলর এলস ওললগলে বলল, হযােঁ বসুন এেটু অলপক্ষ্া েরুন। ওরাও আপনার 
সলে মদখা েরলত চা়ে। 
  
ওললগ ভ়ে মপল়ে মগল, বলল ওরা োলন আপর্ন োলদর েথা বললছন? আর্ে েী 
মলাের্টলে এখুর্ন মদখলত পালবা না? 
  
মেল়ের্ট বলল, পুর্লি আপনার সলে মদখা েরলত চা়ে। 
  
পালির মিানটা মবলজ উেলত মেল়ের্ট ই, হােঁ িলব্দ র্েছু উের র্দল। তারপর ওললগলে 
বলল, আপর্ন এর্ললভটর যলর মসাজা উলে য্ান। িােি মফ্ল্ালরই মপল়ে য্ালবন। সােলন ময্ 
ঘর মসই ঘলর ঢুলে য্ালবন। বললই মেল়ের্ট তার োলজ েন র্দল। 
  
ওললগ ভাবলত লাগল, আবার পুর্লি মেন তার সলে মদখা েরলত চা়ে। পুর্ললির হালত 
প়িা োলনইহাজার প্রশ্ন। র্েন্তু আর মদরী েরা র্েে হলবনা। ওর ইতস্ততুঃ ভাব মদলখ 
মেল়ের্টর সলন্দহ হলত পালর। 
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মেল়ের্টর র্নলদিি েত ওললগ এর্ললভটর যলর মসাজা িাে মফ্ল্ালর এললা। সােলনই 
ঘর।ওললগ দরজা মেলল র্ভতলর র্গল়ে মদখল ঘরর্টলত র্তনজন আলছ। এেজন ব়েকা 
নাসি মটর্বললর সােলনর মচ়োলর বলস আলছ। আর এেজন অল্প ব়েক নাসি ওষুযপত্র 
র্নল়ে না়িাচা়িা েরলছ। আর এেজন অল্প ব়েক পুর্লি অর্িসার মনাট র্নর্েল। তারা 
র্তনজলনই ওলললগর র্দলে তাোললা। 
  
ওললগ ঘলর ঢুলে ব়েকা নাসির্টলে খুবই েরুণ সুলর বলল, আো আোলে এেজন 
অজ্ঞাত পর্রচ়ে বযর্ক্তলে আইলডর্ন্টিাই েরার জনয এখালন পাোলনা হল়েলছ। এটাই েী 
মসই জা়েগা? 
  
নাসির্ট বলল, আপর্ন র্েে জা়েগালতই এলসলছন। 
  
 ওললগ বলল, আো মসই মলাের্ট মোথা়ে? 
  
 নাসি জানাললা, তালে অযানালস্থর্স়ো়ে রাখা হল়েলছ। এখন আলস্ত আলস্ত জ্ঞান র্িলর 
আসলছ। 
  
ওললগ বলল, অনুগ্রহ েলর য্র্দ বললন েী হল়ের্ছল? 
  
নাসি জানাললা ভল়ের র্েছু মনই। সুস্থ হল়ে উেলছ। হালত মচাট মখল়ের্ছল। 
  
ওললগ মদখল আর এেজন নাসি র্েছু জাো োপ়ি সর্রল়ে রাখলছ। 
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ওললগ তৎক্ষ্ণাৎব়েকা নাসিলে বলল, আো য্র্দ ওই মপাষােগুললা আহত বযর্ক্তর হ়ে 
তাহলল আোর মোন সলন্দহ মনই ময্ মসই আোর বেু। আর্ে আোর বেুলে এখুর্ন বার়্ি 
র্নল়ে ময্লত চাই। 
  
নাসির্ট বলল, মলাের্টর মেলট য্াও়ো জা়েগাগুললালত অলনে মসলাই মদও়ো হল়েলছ। 
তাই এেোত্র ডাক্তার বললত পারলব তালে এখন ছা়িা য্ালব র্েনা। 
  
ওললগ বলল, আর্ে জার্ন আোর বেু হসর্পটালল থাো এেদে পছন্দ েলর না। আর্ে 
বার়্ি র্নল়ে র্গল়ে ওর র্চর্েৎসার আরও ভাললা বযবস্থা েরব। 
  
নাসি জানাললা, অলনে রক্ত মবর্রল়েলছ। এখন বার়্ি র্নল়ে য্াও়ো র্রক। অনয হসর্পটালল 
ভর্তি েরলল েরলত পালরন। 
  
এবার পুর্লি অর্িসারর্ট েথা বলল। মস উলে ওলললগর োলছ এলস বলল, আো 
আপর্ন েী আপনার বেুর মোন র্ববরণ র্দলত পালরন? এই ময্েন উচ্চতা, ওজন, ব়েস, 
গেন ইতযার্দ। 
  
ওললগ আলগ মথলেই মভলব মরলখর্ছল, পুর্লি মজরা েরললই মস েী বললব। 
  
ওললগ বলল, আোর সলে আোর বেুর মদখা প্রা়ে দু বছর হল হ়ের্ন। মিষবার ের্ন্ট্রলল 
মদখা হল়ের্ছল। আর্ে আজই এখালন এলসর্ছ। ওর মোনও মখােঁজ না মপল়ে পুর্ললির 
ইনিরলেিন েত এই হসর্পটালল মখােঁজ র্নলত এলসর্ছলাে। 
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পুর্লি অর্িসারর্টও ছা়িবার পাত্র নন। বলল, আর্ে উচ্চতা, ব়েস, ওজন ইতযার্দ 
জানলত চাইর্ছ। য্র্দ না মেলল তাহলল এখালন আপনার বৃথাই সে়ে নষ্ট েরা হলব। 
  
ওললগ এেটু র্চন্তার ভান েলর বলল, সর্েে হলব না জার্ন তবু য্তদূর বললত পার্র 
উচ্চতা পােঁচ িুট ছ়ে ইর্ির েত হলব। ওজন যরুন এেি আর্ি পাউলন্ডর েত। 
  
পুর্লি অর্িসার আবার প্রশ্ন েরল, চুল? মচাখ? 
  
ওললগ বলল, চুল এখন হ়েলতা এেটু এেটু পােলত শুরু েলরলছ। মচাখ যূসর বলণির। 
ব়েস পিালির ঊলধ্বি। 
  
পুর্লি অর্িসার বলল, হু, র্েছু র্েছু র্ববরণ র্েললছ। য্াইলহাে আপনার বেু ময্ 
মললনর্ি হসর্পটালল আলছ এই খবর আপর্ন মোথা মথলে মপললন? 
  
ওললগ এেটা র্সগালরট যর্রল়ে র্সগালরট টানার অর্ছলা়ে এেটু সে়ে র্নল, তারপর 
বলল, আোর বেু ময্ই মহালটলল থালে মসই মহালটলল আর্ে মিান ের্র। মহালটল 
েযালনজার আো়ে জানা়ে মস মসন্ট্রাল পালেি মগলছ। য্র্দ তালে মিান েলর তলব ময্ন মস 
এেঘন্টা পলর মিান েলর। এেঘণ্টা পলর আর্ে ওলে মিান ের্র। জানলত পার্র তখনও 
মস মিলরর্ন। তখন আর্ে মসন্ট্রাল পালেি আর্স। তা প্রা়ে সাল়ি ছটা নাগাদ। এখালন 
এেটু তহ তচ লক্ষ্য েলর েতিবযরত পুর্লিলে র্জজ্ঞাসা েলর ঘটনাটা জানলত পার্র। আর্ে 
আোর বেু সম্বলে র্বলিষ ভালব র্চর্ন্তত র্ছলাে। য্র্দ তারই আঘাত মললগ থালে এই 
মভলব, তার উপর য্খন জানলাে ওই বযর্ক্তর্ট ব়েক তখন হসর্পটালল মখােঁজ র্নলত 
এলাে। 
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ওললগ এেটু র্নর্শ্চন্ত হল়ে নল়িচল়ি বসল। 
  
পুর্লি অর্িসারর্ট বলল, তাহলল আপনালে মতা আরও েল়েের্ট প্রশ্ন েরলত হ়ে। 
  
ওললগ এেটু হেচর্েল়ে মগল, আবার েী যরলনর প্রলশ্নর উের র্দলত হলব। 
  
পুর্লি অর্িসার এেটু মহলস বলল, আপনার নাে েী? মোথা়ে উলেলছন? আপনার বেুর 
নাে েী? 
  
ওললগ বলল, আোর নাে জন ব্রাউর্নং। আর্ে মহালটল টলরলন্টালত উলের্ছ। আোর বেুর 
নাে রবাটি জনলোন। 
  
আপনার বেুর র্েোনা? পুর্লি অর্িসারর্ট প্রশ্ন েরল। 
  
ওললগ বলল, এখনোর র্েোনা র্েে বললত পারবনা। তলবতখন মসলভর্ন্ট টু স্ট্রীলটর 
োছাোর্ছ। থােত। 
  
আপনার বেুর মটর্ললিান নাম্বার আপনার োলছ আলছ? 
  
ওললগ বলল, হযােঁ অবিযই। বলল র্নলজর পলেটগুললা হাত়িালত শুরু েরল। তারপর 
বলল, সর্র েলন হলে মনাট বইটা মহালটল রুলে মিলল এলসর্ছ। 
  
পুর্লি অর্িসারর্ট বলল, আো র্েে আলছ ওটা পলর মদখা য্ালব। 
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তারপর এেটু সলন্দলহর দৃর্ষ্টলত ওলললগর র্দলে তার্েল়ে মবি গম্ভীর স্বলর বলল, 
আপনার বেুর ময্ নাে আপর্ন বলললন, মসটা সর্েে মতা? 
  
ওললগ এেটু র্চর্ন্তত হল়ে প়িল। মোথাও মোনও ভুল হললা নালতা? 
  
ওললগ বলল, হযােঁ, সর্েে জার্ন ওর নাে রবাটি জনলষ্টান। 
  
পুর্লি অর্িসারর্ট বলল, র্েে েলর মভলব বলুন, জনসন না জনলষ্টান? 
  
ওললগ এেটু েুেঁেল়ি মগল। মস র্েছুই বুলঝ উেলত পারর্ছল না। বলল, জনসন ন়ে 
জনলোন। 
  
 পুর্লি অর্িসারর্টর মোেঁলটর মোলণ মতরছা হার্স মখলল মগল। 
  
ওলললগর সারা িরীর মেেঁলপ উেল। তার ভ়ে আরও র্িগুণ হল়ে মগল অল্প ব়েসী নাসির্টর 
েন্তলবয। 
  
নাসির্ট র্তক্ত েলে বলল উেল, তখনই যলরর্ছ। এই অজ্ঞাত পর্রচ়ে মলাের্ট রার্ি়োন না 
হল়ে য্া়েই না। আর্ে রার্ি়োন ভাষা মবি ভাললা ভালবই জার্ন। 
  
ওলললগর মচালখর সােলন সব র্েছু অেোর হল়ে আসললা। এেন অবস্থা়ে ময্ মস েখলনা 
পল়ির্ন ন়ে।এেটু সােলল র্নল়ে ওললগ বলল–আোর বেু রার্ি়োন ভাষা়ে েথা বলল–
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মষ্টেু! তলব তার ইংরাজী ছা়িাও িরাসী ভাষা়ে ভাললা দখল আলছ। র্েন্তু রার্ি়োন বললই 
এেটু রাগতুঃ ভাব মদখাললা। 
  
নাসির্ট মচেঁর্চল়ে উেল, র্বশ্বাস না হলল ডুঃ মব্রানকীলে র্জজ্ঞাসা েরুন। ঐ মলাের্ট 
অযানালস্থর্স়ো মনও়োর সে়ে রার্ি়োন ভাষা়ে আতিনাদ েরর্ছল। 
  
ওললগ বলল, হলত পালর আোর বেু েল়েের্ট রার্ি়োন িব্দ র্িলখ থােলব। 
  
নাসির্ট আরও র্চৎোর মচেঁচালের্চ েলর তার র্নলজর সপলক্ষ্ সাক্ষ্ী মজাগা়ি েরলত চাইল। 
  
ব়েকা নাসির্ট ভীষণ চলট মগল মচেঁচালের্চলত।বলল মতােরা েী েরছ, এটা েী মচেঁচালের্চ 
েরার জা়েগা! দরোর হলল মতােরা আলস্ত আলস্ত েথা বলল। তারপর পুর্লি 
অর্িসারর্টলে র্জজ্ঞাসা েরল, আো আপনার োজ েী এখনও মিষ হ়ের্ন? 
  
পুর্লি অর্িসারর্ট বলল, এই আর র্েছুক্ষ্ণ সে়ে মনব, বলল ওললগলে ে়িা সুলর 
র্জজ্ঞাসা েরল, র্েুঃ ব্রাউর্নং অযাললর্ি বলল োউলে আপর্ন মচলনন? 
  
ওলললগর োথাটা বন্ বন্ েলর ঘুলর মগল। বলল, েই না মতার 
  
পুর্লি অর্িসারর্ট বলল, আহত মলাের্ট বার বার এইনােটা উচ্চারণ েরর্ছল। অযাললর্ি 
ওনার স্ত্রী নন মতা? 
  
নাসির্ট আবার মচেঁর্চল়ে উেল, ওটা মোন মেল়ের নাে ন়ে। তাছা়িা আহত মলাের্ট আর 
এেজলনর নাে উচ্চারণ েরর্ছল, ওললগ। 
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পুর্লি অর্িসারর্ট বলল, হযােঁ হযােঁ ওললগ। আো ওললগ ওনার স্ত্রীর নাে ন়ে মতা? 
  
ওললগা মজার েলর েুলখ হার্স এলন বলল, না না ওনার স্ত্রীর নাে ওইলো জন মষ্টান। 
  
ওনার স্ত্রীর র্েোনা? পুর্লি অর্িসারর্ট প্রশ্ন েরল। 
  
পযালটাগ! লং আইলযান্ড। ওললগ বলল,হলত পালর র্তর্ন তার েুোরীজীবলনর নাে বযবহার 
েরলছন। মোর্নগ। উইলো মোর্নগ। আর্ে র্েে র্নর্শ্চত েলর বললত পারর্ছ না। 
  
পুর্লি অর্িসারর্ট উইলোর সর্েে র্েোনা জানলত চাইল ময্াগালয্াগ েরার জনয। 
  
মসই েুহূলতি ও ঘলরর র্ভতর মথলে দুই জন যু্বে মবর্রল়ে এল তালদর এেজলনর গলা়ে 
েযালেরা আর অনযজলনর গলা়ে মেলথা। পুর্লি অর্িসারর্ট তার মজরা থার্েল়ে র্দল। 
  
ওলদর এেজন পুর্লি অর্িসারর্টলে বলল, মলিলটনযান্টলে বললবন ময্ আোলদর োজ 
মোটােুর্ট মিষ। হালতর আেুললর ছাপ ভাললােতই মনও়ো মগলছ। োল সব পার্েল়ে মদব। 
  
ব়েকা নাসির্ট জানলত চাইল, জ্ঞান র্িলর এলসলছ? 
  
 হযােঁ ভাললােতই র্িলরলছ, হালতর আেুললর ছাপ র্দলত চাইর্ছল না। 
  
ওললগ খুবই বযস্তভালব র্জজ্ঞাসা েলর উেল, উর্ন েী ওর নাে জনলোন বলললছন? 
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ডাক্তারর্ট উের র্দল, না উর্ন র্েছুই বললছন না, মোন র্েছুই েলন েরলত পারলছন না। 
  
অল্প ব়েক নাসির্ট র্েিচার–এর জাো োপ়ি মদর্খল়ে ডাক্তারলে র্জজ্ঞাসা েরল, এগুললা 
েী েরব? 
  
েযালেরা োেঁলয যু্বের্ট এেটা র্সগালরলটর আর জাোর হাতা়ে আটোলনার েত 
এেলজা়িা মবাে য্া মদখলত অনযসব োি–র্ললঙ্কর েত ন়ে, নালসির মটর্বলল মরলখ বলল, 
এগুললা ওর োলছ পাও়ো মগলছ। জাো পযালন্টর সালথ মরলখ র্দন। মলিলটনযান্ট–এর 
র্নলদিি েত োজ েরলবন। 
  
োি র্লঙ্ক দুলটার র্দলে তার্েল়ে চেলে উেললা ওললগ। ও দুলটা মোলটই োি–র্লঙ্ক ন়ে। 
জাোর হাতা়ে লাগালনা হ়ে এেন োরণাস্ত্র। পরীক্ষ্া েরললই বুলঝ য্ালব। ওললগ ময্ িযান 
েলরর্ছল সবই মভলস্ত য্ালে। র্েিচারলে র্নল়ে পালালনা সম্ভব হলব না। 
  
ব়েকা নাসির্ট র্েিচার–এর ঘলর ঢুলে ময্লত ওললগও আলস্ত আলস্ত র্েিচার–এর ঘলর 
ঢুলে প়িললা। ওললগ পলেলট হাত ঢুর্েল়ে য্া খুেঁজর্ছল তা থাোলত র্নর্শ্চত হল। 
  
র্েিচার র্নুঃসাল়ি পল়ি আলছ।নাসি ওর র্িরা়ে আটোলনানলটা পরীক্ষ্া েরর্ছল। ঘলর 
এেটা র্জলরা পাও়োলরর বাল্ব জ্বলর্ছল। ওললগ আলস্ত আলস্ত র্েিচার–এর র্বছানার গা 
মঘলষ দােঁ়িাললা। 
  
ওললগ নাসির্টলে অনুলরায েরল, আললাটা মজ্বলল র্দন। ভাললা েলর এেটু েুখটা মদর্খ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নক! নক! হু ইজ দেয়ার । দজমস দেডলি দেজ  

54 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

নাসিাট ওলললগর এই সেরুণ অনুলরায উলপক্ষ্া েরলত পারল না। আললা জ্বালাবার জনয 
মস সুইচলবালডির র্দলে মগল। 
  
ওললগ এই েুহূতিটুেুর জনয অলপক্ষ্া েরর্ছল। মস পলেট মথলে হাত বার েলর 
র্েিচার–এর ডান হাতটা তুলল হযান্ডলিলের ভর্েলত ের্নবলে েৃদু চাপ র্দল। আললা জ্বলল 
উেলল র্েিচার তাোললা। ওললগলে মদলখ তার মোেঁলটর মোলণ হার্সর মরখা িুলট উেল। 
ওললগ আবার পলেলট হাত ঢুর্েল়ে র্নল। 
  
নাসি বলল, মবাযহ়ে উর্ন আপনালে র্চনলত মপলরলছন। 
  
ওললগ বলল না, ইর্ন আোর মসই বেু নন। ভাো অযাললর োেঁচ ওর আেুলল র্বেঁযর্ছল। 
  
ওরা মবর্রল়ে এল। পুর্লি অর্িসারর্ট র্জজ্ঞাসা েরল, মেেন মদখললন? 
  
নাসি বলল, উর্ন ঘুোলেন। 
  
ওললগ পুর্লি অর্িসারলে যনযবাদ জার্নল়ে বলললন, ইর্ন আোর বেু নন। আো চর্ল, 
মদর্খ অনয হসর্পটালল মখােঁজ েরলত হলব। 
  
. 
  
০৭. 
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 আটলার্ন্টে েহাসাগলরর ওপর র্দল়ে টে য্খন পযার্রস মথলে র্নউই়েেি র্িরর্ছল তখন 
ভাবললা এেটু ঘুর্েল়ে মনলব। র্নউই়েেি টাইেস্ পর্ত্রোর ও মরার়্িং অযাম্বাসাডার সেস্ত 
ের্েন োজগুললা ওলেই েরলত হ়ে। োলসর প্রা়ে অলযিলের মবিী র্দন তালে আজ 
ব্রালসলসোল লন্ডন পরশু পযার্রস েরলত হ়ে। এবার এের্দলনর জনয পযার্রস মগর্ছল। 
এখন র্িরলছ। র্নউই়েেি মপৌঁছালব োল। 
  
হোৎ টলের ডলরার্থর েথা েলন প়িললা। ডলরার্থ এখন েী েরলছ? ডলরার্থর েত সুন্দর 
মেল়ে মস আর এেটাও মদলখর্ন। সর্তয এেন স্ত্রী পাও়ো ভালগযর েথা। োত্র এেটা রাত 
মস ডলরার্থলে োলছ পা়ের্ন েলন হলে েত যু্গ মেলট মগলছ। 
  
টে বার়্ি র্িরলত ডলরার্থ দরজা খুললই টেলে জর়্িল়ে যরল। টে আললতা চুেু মখল। 
  
ডলরার্থ অর্ভোন েলর বলল, আো়ে মিলল তুর্ে র্ে েলর থাে বলত। 
  
টে মদখললা ডলরার্থ ঘর সুন্দর েলর সার্জল়ে মরলখলছ। মোথাও র্েছু এললা মেললা মনই। 
  
গভীর আলবলগ পুললে ডলরার্থলে টে আরও মজালর আেঁেল়ি যলর দীঘি চুম্বলন ভর্রল়ে 
র্দল। 
  
টে জাো োপ়ি পালট পর্রষ্কার হল়ে মন়ে। তারপর দুজলন বারান্দা়ে দু গ্লাস োর্টর্ন 
র্নল়ে বলস। দুজলন নানা রেে গল্প েলর। তালত ভর্বষযলতর স্বেও র্েলি থালে। 
  
ডলরার্থ বললত থালে ময্ সে়েটুেু টে র্ছল না মস র্ে র্ে েলরলছ। 
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 টে েুচর্ে হালস আর মিালন। 
  
 ডলরার্থ বলল, এবার তুর্ে র্নশ্চ়েই ছুর্ট পালব। আেরা র্েন্তু এবালরর ছুর্টটা বাইলর 
োটালবা। 
  
 টে র্জজ্ঞাসা েলর, তা মোথা়ে য্ালব বলল র্েে েলরছ? 
  
এেন এেটা জা়েগা়ে য্ালবা ময্খালন মেউ মতাোর নাগাল পালবনা। আর্ে মতাো়ে শুযু 
আোর এোর েলর পালবা। ওই র্দন রাত োজ আর োজ। অসহয। ডলরার্থ বলল। 
  
র্ে আর েরলবা বলল, য্ার ময্েন োজ। হতািার সুলর বলল টে। 
  
মতাোর মোন েথাই শুনর্ছ না। ডলরার্থ বলল, এবার বাইলর য্াবই য্ালবা। 
  
হোৎ টে বলল, আো ডলরার্থ দর্ক্ষ্ণ ফ্রালে মগলল মেেন হ়ে? 
  
ই়োর্েি েলরা না, ডলরার্থ বলল, ওখালন ময্লত েত খরচ জালনা? 
  
টে বলল, না না ই়োর্েি েরর্ছ না, র্সর্র়োসর্ল। মতাো়ে বললত ভুলল মগর্ছ, এবার 
পযার্রলস ের্রস র্েলচললর সলে ও তার স্ত্রীর সলে মদখা হল়ে মগল। ওলদর সলে লাি 
মখলাে। ওরা এবার ও়োর্িংটন মব়িালত আসলছ। 
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টে বলল, আো এেন েরলল হ়ে না ওরা র্তনোস আোলদর বার়্িলত থােুে আর 
আেরা র্তনোস দর্ক্ষ্ণ ফ্রালে ওলদর বার়্ি থােলব। এলত দুই তরলিরই বার়্ি ভা়িা 
মবেঁলচ য্ালব। 
  
ডলরার্থ বলল, তার োলন বদলা বদর্ল। 
  
 টে বলল, তালত েন্দ র্ে? 
  
ডলরার্থ এেটু মভলব বলল, না েন্দ ন়ে। তাহলল আজই মিান েলর ওলদর প্রস্তাবটা 
জার্নল়ে দাও। 
  
ইর্তেলযয মিান মবলজ উেল। ডলরার্থ এেটু র্বরর্ক্তর সলে বলল, ওহ, ওরা জানলত 
পালর েী েলর বললতা? 
  
টে মিান যরার জনয মগল। ওপাি মথলে র্নউই়েেি টাইেলসর সহেেিী র্জে বলল 
হযাললা েী খবর! আজলের খবলরর োগজ মদলখছ? 
  
টে বলল, না, মতেন মোনও খবর আলছ নার্ে? 
  
ই়োর্েি মেলরা না টে তুর্ে এলেবালর োর োর োট োট বযাপার েলর র্দল়েছ। 
  
 টে বলল অবাে হল়ে, মতাোর েথা আর্ে র্েছুই বুঝলত পারর্ছ না। 
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র্জে বলল, বুঝলত পারর্ছ না তুর্ে ওটা মহালজাইোলরর নালে প্রোি েরলল মেন? 
এেন এেটা খবর তুর্ে ছা়িা আর মেউ মজাগা়ি েরলত পালরনা। র্নলজর নাে প্রোি 
েরলত পারলত। এলেবালর হট মেলের েত োগজ োটলছ। 
  
টলের োথা়ে র্েছুই ঢুেলছ না। 
  
র্জে তখনও বললছ তুর্ে য্র্দ মগাপন েরলত চাও তাহলল োলরা র্েছু েরার মনই। 
  
টে র্বনল়ের সলে বলল, র্জে আোলে এেটু পর্রষ্কার েলর বুর্ঝল়ে বললব র্িজ। 
  
র্জে এবার েলন হ়ে সর্তযই এেটু থে মেলর মগল। নযালটার এেটা র্সলরট মেলোলরন্ডাে 
সম্বলে তুর্ে জালনা না? 
  
টে বলল, েী উলটাপাটা বে বে েরছ? 
  
র্জেবলল, মতাোর টাইপ মের্িলনর সেস্ত অক্ষ্র আোলদর জানা। মেলোলরন্ডালের ের্প 
মতা ঐ মের্িলন েরা। 
  
টে বলল, অসম্ভব। এ হলতই পালর না। মতাোর ভুল হলে। 
  
র্জে র্েন্তু টলের েথা তখনও র্বশ্বাস েরলত পারলছ না। বলল, আো এলত মতা জাতী়ে 
র্নরাপো নষ্ট হ়ের্ন। আোর েলন হ়ে এলত আোলদর উপোরই হলব। 
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টে রালগ উলেজনা়ে মিলট প়িল, ইেপর্সবল, আর্ে এখনও বলর্ছ আর্ে ওটা পাোই 
র্ন। 
  
র্জে বলল,টে মতাোর এত উলের্জত হবার র্েছু মনই। এর্ডলটার্র়োল মবালডি এই র্নল়ে 
েথা হল়েলছ। তারা বললছ এটা ভাললাই হল়েলছ। তারা টাইপ েরা ের্প মদলখ এটা 
ছাপলত রার্জ হল়েলছ োরণ তালদর মতাোর উপর অগায র্বশ্বাস। অনয োরুর হলল ওরা 
এটা এত সহলজ ছাপালত র্দত না। এখন মতাোর র্নরাপোর েথাই ভাবা হলে। তুর্ে 
ভ়ে মপও না,সেস্ত সম্পাদেেণ্ডলী মতাোর সলে আলছ। আর্েও মতাোর সলে আর্ছ। 
আোর খুব ভাললা লাগল তাই মতাোলে মিান না েলর পারলাে না। 
  
টে ক্লান্ত হল়ে বলল, র্জে আর্ে এখনও বলর্ছ, আর্ে এটার সম্বলে র্েছুই জার্ন না। 
  
র্জে বলল, আো আো র্েে আলছ োল মদখা হলল েথা হলব। 
  
র্জে মিান মছল়ি র্দল। টে বুঝলত পারলছ না েী বললব। ডলরার্থ সবই শুনলছ ওলদর 
েথা। মেউ মোন েথা না বলল চুপ েলর মগল। 
  
. 
  
০৮. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নক! নক! হু ইজ দেয়ার । দজমস দেডলি দেজ  

60 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

 র্নউই়েেি টাইেলসর মসই েল়েের্ট অক্ষ্র আলি়ের্গর্রর অিুযৎপালতর েত সেগ্র 
আলের্রোলে ঝলর্সল়ে র্দল! মপন্টাগন, িযানডন হাউস, র্স আই এ এেন র্ে নযালটার 
ইনলটর্ললজলের র্ভত পয্িন্ত নর়্িল়ে র্দল। 
  
এর্দলে টর্ন লটন মহালজাইোলরর মলখার পালি এেটা মছাট্ট মলখা মদলখ লার্িল়ে উেল 
আর জাো পযান্ট পলর তখনই রওনা র্দল। 
  
ব্রাড র্জলনিযানডন হাউলসর র্ডলরক্টলরর সলে ময্াগালয্াগ েরললন আর ময্ ঘলর 
মেলোলরন্ডাে র্ছল মসই ঘলর র্গল়ে মদলখ এলস র্নর্শ্চন্ত হললন। 
  
ব্রাড র্জললনর মিান মপলতই র্তর্ন জানাললন আোর এখান মথলে মেলোলরন্ডাে িােঁস 
হ়ের্ন আর্ে র্নর্শ্চত েলর বললত পার্র। এখানোর িাইলপত্র ময্েনর্ট র্ছল র্েে মতেনর্ট 
আলছ। মোনও ভালব হাত বদল হ়ের্ন। 
  
ওর্দলে মসলরটারী অি র্ডলিে ও়োর্িংটন মথলে র্নউই়েেি টাইেসলে মচলপ যরললন 
মহালজাইোর সম্বলে জানার জনয। এবং মস মোথা মথলে মেলোলরন্ডাে মপল তা জানার 
জনয। 
  
টাইেস পর্ত্রোর সম্পাদে খুবই ভদ্রললাে। র্তর্ন বলললন, মদখুন োর্টিন মহালজাইোর 
আোলদরই পর্ত্রোর এেজন র্রলপাটিার। আর আজলের িাসনতলন্ত্র র্নলজর েত প্রোি 
েরার স্বাযীনতা সেললরই আলছ। আর তাছা়িা মোন্ সূত্র মথলে খবর পাও়ো মগলছ তা 
জানালত আেরা বাযয নই। 
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মসলরটারী অি র্ডলিে মপন্টাগলনও এেটা ে়িা মনাট র্দল। র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ড প্রথে 
খলণ্ডর সলেই যু্ক্ত। মহালজাইোর য্র্দ মসই দুলটাও মপল়ে থালে তাহলল সবিনাি হলত 
আর বােী থােললানা।নযালটার অন্তভুিক্ত সেস্ত মদি এলত র্বব্রত হলব আর আলের্রোর 
োনসম্মান সব যুললা়ে র্েিলব। 
  
ব্রাড র্জলন অর্স্থর ভালব তার ঘলর পা়েচার্র েরলছ। এই সে়ে টর্ন এল। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, সোললবলা মোথা়ে চলল মগর্ছলল আর্ে মিান েলর েলর হ়েরান? 
  
ব্রাড র্জজ্ঞাসা েরল, মোনও খবর মজাগা়ি েরলত মপলরলছা? 
  
টর্ন এেটা র্সগালরট যর্রল়ে বলল, আলগ আপর্ন বলুন। 
  
ব্রাড বলল, বলর্ছ আর ভর্বষযলত আেরা র্ে েরব তাও র্েে েলর মনব। র্ডলিে 
মসলরটারী মতা আর ছা়িলব না। চাের্র য্া়ে য্া়ে অবস্থা। 
  
টর্ন ব্রাডলে সান্ত্বনা র্দল়ে বলল, ঘাব়িালবন না। এই র্নল়ে আললাচনা হলব। 
  
ব্রাড খুিী হল। তারপর বলল, আর্ে িযানডন হাউলস মিান েলরর্ছলাে। মসখান মথলে 
মেলোলরন্ডাে চুর্র য্া়ের্ন। ময্েন র্ছল মতেন আলছর্তনর্ট খণ্ডই। প্রথের্ট প্রোি 
মপল়েলছ। র্িতী়ে ও তৃতী়ে খণ্ড হল খুবই র্বপদ জনে। ওলত আলের্রোর ভর্বষযৎ নীর্ত 
আর যু্দ্ধ সংরান্ত র্বষ়ে র্নল়ে র্বিদ র্ববরণ আলছ। র্েছুর্দলনর েলযযই ব্রালসললস 
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নযালটার তবেে বসলব। মসইজনয মেলোলরন্ডাে ও়োর্িংটলন আলস। তারপর এটা িযানডন 
হাউলস পাোলনা হ়ে। শুযু োত্র টপ র্সর্েউর্রর্ট অর্িসাররা এর খবর জালন। 
  
টর্ন বলল, হুেঁ তাহলল িযানডন হাউলস পাোলনার োলন মেলোলরন্ডাের্ট র্িতী়ে বালরর েত 
পরীক্ষ্া ের্রল়ে মনও়ো। 
  
র্েে এই রেে, ব্রাড বলল, এটা এেটা দীঘিস্থা়েী পর্লর্স োলজই মপন্টাগন এলত খুত 
রাখলত রাজী ন়ে। 
  
র্েন্তু িযানডন হাউলস এত মদরী হবার োরণ েী, টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল। 
  
ব্রাড বলল, বুঝলতই পারছ খুব এেটা সহজ োজ ন়ে। তলব আগােীোলই ওটা মিরৎ 
পাোলনার র্দন র্েে েরা হল়ের্ছল। 
  
র্েন্তু মপন্টাগন এত তা়িাহুল়িা েলর মেলোলরন্ডাে িযানডন হাউলস পাোললা মেন বুঝলত 
পারর্ছ না, টর্ন বলল। 
  
োরণ অর্তর্রক্ত সাবযানতা য্ালত মেলোলরন্ডালের মোন অংি মোন োরলণ আলের্রোর 
েূটনীর্তলে দুবিল না েলর মদ়ে। ব্রাড বলল। 
  
ব্রাড আবার র্জজ্ঞাসা েরল, আো টর্ন মতাোর র্ে েলন হ়ে মেলোলরন্ডাে িযানডন 
হাউস মথলে িােঁস হল়েলছ? 
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টর্ন বলল, আোর মতা তাই েলন হ়ে। তলব তালদর েথা অনুয্া়েী বযালঙ্কর ভট মথলে 
এর র্নরাপো বযবস্থা মোন অংলি েে ন়ে। র্ডনাোইট র্দল়ে না উর়্িল়ে প্রহরীর মচাখলে 
িােঁর্ে র্দল়ে এটা চুর্র েরা োলরা পলক্ষ্ সম্ভব ন়ে। 
  
মেলোলরন্ডাে তার জা়েগালতই আলছ মেউ ময্ তালত হাত র্দল়েলছ তার প্রোণ এখনও 
মনই। তলব য্র্দ এেটু ভাবা য্া়ে য্র্দও প্রোর্ণত ন়ে ময্ োলরা হ়েলতা সুলয্াগ এলস 
মগর্ছল ওটা মদখার আর তুলল মনবার। মস মসই সুলয্ালগ ওটা র্নল়ে টাইপ েলর র্নল়ে 
আবার য্থাস্থালন মরলখ র্দল়েলছ। এটা আবার ভাববার র্বষ়ে, মস র্ে র্িতী়ে আর তৃতী়ে 
খণ্ড টাইপ েরার সে়ে মপল়েলছ? 
  
ব্রাড বলল, হলত পালর মস হ়েলতা শুযুোত্র প্রথে খণ্ডটাই টাইপ েলরলছ। 
  
টর্ন বলল, হলত পালর মসখালনর র্নরাপো েলোর। র্েন্তু মসখালন োলরা য্াতা়োত থােলব 
না এটা ভাবা ভুল। আর্ে যলর র্নর্ে মেউ এর সুলয্াগ অবিযই র্নল়েলছ। আর মস 
সবগুললাই তুলল র্নল়ে মগর্ছল োরণ প্রহরীর সােলন তা েরা ছা়িা উপা়ে র্ছল না। 
  
ব্রাড বলল, তাহলল তুর্ে বলছ সবগুললা তুলল র্নল়ে র্গল়ে িলটা তুললেলকা়ে পার্েল়ে 
র্দল়েলছ। 
  
মে র্জ র্ব–র নজর এর উপর পল়িলছ, টর্ন বলল, আেরা এর খবর রার্খ। 
  
ভ্রার্দর্ের মোলনাভ। 
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তুর্ে ময্ন এর েথাই বলর্ছলল। মস তত েেলবার আসলছ, তাই না? 
  
 টর্ন বলল, আলজ্ঞ না। র্তর্ন আটর্দন আলগ র্নউই়েলেি এলস মপৌঁলছ মগলছন। 
  
ব্রাড বলল, বলল েী? তাহলল মতা মেলোলরন্ডাে এতক্ষ্লণ মোলনাভ–এর হালত চলল 
মগলছ। 
  
 টর্ন বলল, না তা আর সম্ভব হ়ে র্ন, োরণ মোলনাভ ইর্তেলযয েৃত। 
  
ব্রাড লার্িল়ে উেল, োরা মগলছ? 
  
 টর্ন েুচর্ে মহলস, মহালজাইোলরর খবলরর পালির এেটা মছাট্ট খবর ব্রাডলে মদখাললা। 
  
ব্রাড খুব তা়িাতার়্ি তালত মচাখ বুর্লল়ে র্নল়ে বলল, এ মতা এেজন অজ্ঞাত পর্রচ়ে 
বযর্ক্ত মসন্ট্রাল পালেি আহত হল়ে মলননর্ি হসর্পটালল ভর্তি হ়ে। মসখালন হাটিলিল েলর 
োরা য্া়ে। তার সলে এেটা মবলতর লার্ে আর ফ্ল্যাি লাইটার র্ছল। 
  
টর্ন, ব্রাডলে ময্ন এলের পর এে অদু্ভত যােঁযা়ে মিললত লাগল। ব্রালডর প্রসার্রত 
মচালখর র্দলে তার্েল়ে টর্ন বললত লাগল–মোলনাভ ময্ র্নউই়েলেি মপৌঁলছলছ র্ব্রর্টি 
মগাল়েন্দা দপ্তর আো়ে এই খবর জানা়ে। আর্ে সলে সলে এি র্ব আই–মে খবর মপৌঁলছ 
র্দই। মোলনাভ খুবই চতুর মলাে। ওলে যরা খুবই ের্েন োজ। হোৎ এেটা খবর 
পাও়ো য্া়ে ময্ মোলনাভ ির্নবার রালত মসন্ট্রাল পােি য্ালব। ওলে িললােরা হ়ে, আর্ে 
এই খবরটা জানলত পার্র গতোল। আজলের খবলরর োগলজ মসন্ট্রাল পালেির ঘটনাটা 
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মচালখ প়িলতই আর্ে মললনর্ি হসর্পটালল য্াই তখন মস েৃত এবং েলগি আইলডর্ন্টিাই 
এর জনয রাখা হল়েলছ। আর্ে মসখালন র্গল়ে মদর্খ, মোলনাভলে র্চনলত আোর এেটুও 
মদরী হ়ের্ন। 
  
ব্রাড ময্ন মোন অযাডলভনচারাস গল্প শুনলছ। মস বলল উেল তারপর 
  
টর্ন আরাে েলর র্সগালরলট এেটা টান র্দল়ে বলল–আোর আবার মোন র্জর্নস সম্বলে 
খুেঁর্টনার্ট না জানলল চলল না। মোলনাভ এল আরান্ত হল এবং োরাও মগল। আঘাত 
তাহলল খুব মবিীই মললগর্ছল। মখােঁজ র্নল়ে জানলাে ময্ মসন্ট্রাল পালেি তার সলে আরও 
এেজন যু্বে র্ছল। মোলনাভলে য্খন যরা হ়ে তখন মস পালালত সক্ষ্ে হ়ে। পুর্ললির 
দৃর্ষ্ট র্ছল মোলনালভর ওপর তাই তারা অনয বযর্ক্তর্টলে গুরুত্ব মদ়ের্ন। য্াইলহাে তারপর 
পুর্লি তালে আহত অবস্থা়ে মললনর্ি হসর্পটালল ভর্তি েলর। 
  
রর্ববার রালত্র এেজন তৃতী়ে বযর্ক্ত তার বেুলে মখােঁজার নাে েলর হসর্পটালল আলস। 
পুর্লি তালে মঘরাও েলর। র্েন্তু মস খুবই চতুর মলাে র্ছল। সুলয্াগ বুলঝ মোলনাভলে 
মেলর মস মেলট পল়ি। মলাের্ট চলল য্াবার র্েছু সে়ে পলর জানা য্া়ে মোলনাভ োরা 
মগলছ। 
  
ব্রাড সব শুলন স্তর্ম্ভত হল়ে মগল। 
  
টর্ন তার র্সগালরলট আবার এেটা সুখটান র্দল়ে এেেুখ মযা়ো মছল়ি বলল–এই মগল 
মোলনালভর েথা। এবার আসর্ছ মতাোর বেু টে মেললসার মেোর োর্হনী র্নল়ে। 
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ব্রাড হােঁ হল়ে মগল, টে মেললসা! 
  
হযা টে মেললসা। টর্ন বলল চলল টাইেলসর পর্ত্রো অর্িলস আর্ে র্গল়ের্ছলাে। আজ 
মসখান মথলে দুলটা মলখা মবর্রল়েলছ, এেটা টে মেললসার ফ্রালের ঘটনার প্রর্তলবদন, 
র্িতী়ের্ট মহালজাইোলরর এই র্বদুযবাহী খবর। আর্ে সম্পাদলের দপ্তলর র্গল়ে দুলটা 
মলখার টাইপ ের্প মদলখর্ছ। দুলটাই এেই মের্িলন টাইপ েরা। বুঝলত আোর মদরী 
হ়ের্ন, োরণ দু–চারলট অক্ষ্র এেই ভালব বােঁোলনা, টাইপও এেই জা়েগা়ে মোটা সরু। 
  
বুঝলল ব্রাড এরজনয মোনও পরীক্ষ্ার দরোর হ়েনা দুলটা মচাখই য্লথষ্ট, টর্ন বলল। 
  
 ব্রাড বলল, আর্ে টেলে বহুর্দন মথলে র্চর্ন। আর্ে র্বশ্বাস ের্র না। 
  
টর্ন বলল র্েন্তু এটাই সেলল বলাবর্ল েরলছ এেন র্ে টাইেলসর সবার যারণা টে 
র্নলজর নাে প্রোি েরলত না চাও়ো়ে মহালজাইোলরর নালে প্রোি েলরলছ। 
  
ব্রাড মজার গলা়ে বলল, হলতই পালর না। টে এোজ েখলনাই েরলত পালর না। 
  
 টর্ন বলল, তাহলল টাইপ মের্িন? 
  
ব্রাড বলল, ওটা বানালনা গল্প। 
  
ব্রাডলে এেটু মখােঁচালনার জনয টর্ন বলল, এেনও হলত পালর মেউ ওর টাইপ মের্িন 
যার র্নল়ের্ছল। 
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ব্রাড বলল, অর্বশ্বাসয, টে হল মস্ট্রইট িলরা়োডি মছলল, ওর হালত য্র্দ মেলোলরন্ডাে 
এলস থালে তলব তা র্নলজর নালে ছাপালনার সৎসাহস আলছ। 
  
ব্রাড হল মপন্টাগলনর মস্পিাল ব্রালির এেজন হতিােতিা। তার র্নশ্চ়েই র্েছু বুর্দ্ধ আলছ। 
তাই ব্রাড য্খন এত মজার র্দল়ে বললছ তখন টর্নলে এেটু নরে হলত হল। 
  
টর্ন র্চর্ন্তত হল়ে বলল, তাহলল এটা র্নশ্চ়েই মোনও র্িতী়ে বযর্ক্তর োজ ময্ এই 
মেলোলরন্ডাে সংগ্রহ েলর মহালজাইোরলে র্দল়েলছ। তালে যরলত পারললই সব সেসযার 
সোযান। 
  
ব্রাড বলল, মহালজাইোরলেও মজরা েলর মোনও লাভ হ়ের্ন। মেননা মস তত বাযয 
ন়ে। 
  
টর্ন বলল, এর এেটা পথ েলন হ়ে আর্ে খুেঁলজ পার্ে। এইসব েথাবাতিা মতা আর 
রাস্তাঘালট হ়ে না মোন মহালটল বা আস্তানা়ে র্নশ্চ়েই হল়েলছ। 
  
হা হা, ব্রাড বলল উেল, মহালজাইোর বলললছ র্নউই়েলেির মোনও এে ফ্ল্যালট। র্েন্তু 
তার নাে র্েোনা বললত মস রাজী ন়ে। 
  
ওটা আেরা র্েে মবর েলর মনব, বরং এেবার টে মেললসালে বার্জল়ে মদখ। 
  
 ব্রাড বলল, আো মসও না হ়ে এেবার মদখা য্ালব। 
  
টর্ন মচ়োর মথলে উলে োথা়ে টুর্পটা র্দল়ে বলল, তাহলল গুড বাই। 
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. 
  
০৯. 
  
 র্বরাট ব়ি এেটা মহালটল, মভতরটা মদখলল েলন হলব িহলরর েলযয এেটা মছাট িহর। 
প্রিস্ত নাচঘর। আললা এত বাহারী েলন হলে ময্ন হীলর পান্না ঝলর পরলছ। অসংখয 
মছলল ও মেল়ে আনালগানা েরলছ। িযািন মিা হলে। 
  
টর্ন লটন নাচঘলরর এে মোলণ খবলরর োগলজ েুখ মঢলে বলস আলছ। তার সােলন 
মটর্বলল এেটা ভর্তি পানীল়ের গ্লাস তালত বরলির টুেলরা ভাসলছ। 
  
আজ মহালটলল এেটা মপ্রাগ্রাে চললছ। েৃর্ষ সংরান্ত ময্ মডর্ললগিন রার্ি়ো মথলে 
এলসলছ তালে র্বদা়ে অভযথিনা জানালনা হলে। 
  
টর্ন বলস বলস র্নলজর েলন হাসর্ছল, ভাবর্ছল আজলের পৃর্থবীলত োনুষ েত সহলজ 
আললার আ়িালল র্নলজর োললা েুখটা মঢলে সেললে যােঁর্যল়ে র্দলত পালর। 
  
এই েুহূলতি য্খন ও়োর্িংটলনর ব়ি ব়ি েতিালদর ঘুে ও েলনর িার্ন্ত মেল়ি র্নল়েলছ ময্ 
নযালটার মেলোলরন্ডালের মেললঙ্কারী আবার মসই ও়োর্িংটন েত সহলজ মসই রার্ি়োর 
মডর্ললগিলনর র্বদা়ে সম্বযিনা জানালে। 
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এই অনুষ্ঠালন টর্ন লটন র্নের্ন্ত্রত হল়ে আলসর্ন। নযালটা মেলোলরন্ডালের িােঁস হল়ে য্াবার 
মপছলন মের্জর্বর ময্ হাত আলছ এবং মপছলনর েগজর্ট ভার্ডর্ের মোলনাভ এবং তার 
সহোরী ময্, টর্নর েলত বর্রস মগরর্ক ছা়িা আর মেউ ন়ে এ র্বষল়ে মস র্নর্শ্চত। 
  
মোলনাভ–এর েৃতুয হল়ে মগলছ, এখন দরোর মগরর্কলে। আন্দালজ টর্ন আজ এখালন 
এলসলছ। েলন হ়ে ওর আন্দাজ সিল, মসন্ট্রাল পালেির মসই তৃতী়ে বযর্ক্তর্ট… 
  
টর্ন হাততার্লর িলব্দ মেলজর র্দলে তাোললা, মদখললা এেজন মদাভাষীভীষণ বযস্ত। 
এেবার আলের্রোন প্রর্তর্নর্যলদর সলে েথা বললছ আর পরক্ষ্লণই রার্ি়োন 
মডর্ললগিন এর মনতালদর সলে েথা বললছ। টর্ন য্লথষ্টই আন্দাজ েরলত মপলরলছ, 
মলােটার েুখ য্র্দও টর্ন মদখলত পালে না, র্পছন র্দলে টর্ন বলস আলছ, তবুও তার 
বুঝলত মদরী হ়ের্ন এই মলাের্টই মললনর্ি হসর্পটালল বেুর মখােঁলজ মগর্ছল োরণ পুর্লি 
র্রলপাটি অনুয্া়েী ঐ মলাের্টর মচহারার ময্ র্ববরণ মদও়ো হল়েলছ তার সলে মদাভাষী 
মলাের্টর মচহারার সাদৃিয পাও়ো য্ালে। 
  
চও়িা োেঁয, পােঁচ িুট এগালরা ইর্ির েত লম্বা, চুল সাদা োললা মেিালনা। ইস্ য্র্দ 
এেবার এর্দলে ঘুরত তাহলল টর্ন তার েুখটা স্পষ্ট েলর মদখলত মপত। তখন মস তার 
মচা়োললর খােঁজ আর নীল মচাখটা র্ের্লল়ে র্নত। না! র্েছুলতই মলােটা এর্দলে র্িরলছ 
না। 
  
 হোৎ টর্নর মচালখ প়িল–আলর ঐ সুন্দরী যু্বতীর্ট ডললার্থ মেললসা না? তাহলল মসও 
র্ে এখালন র্নের্ন্ত্রত? টর্ন মদখললা, না! মোথাও টে মেললসালে মদখা য্ালে না। 
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ডলরার্থ মক্লােরুলের সােলনই দােঁর়্িল়ে মগল…ওই যু্বের্ট মে? মবি স্মাটি 
মচহারা।ঝলেলল োললা চুল, চেৎোর েুখশ্রী। যূসর রং–এর সুযট–এ ভাললা োর্নল়েলছ। 
যু্বের্টলে ময্ন ডলরার্থর পাি োর্টল়ে ময্লত হলে র্েন্তু ডলরার্থ ভীষণ বযথি ওর সলে 
েথা বললত…ডলরার্থ ওলে যলর মিলল। 
  
হযাললা র্রে, ডলরার্থ বলল। 
  
র্রে চেলে উলে তাোললা, ওর েুলখ দুর্শ্চন্তার ছাপ। তবুও েুলখ হার্স মটলন বলল, সর্র, 
আর্ে এেটু বযস্ত আর্ছ। ডলরার্থ র্জজ্ঞাসা েরল, চালিস মেেন আলছ? 
  
আোর সলে তার বহুর্দন সাক্ষ্াৎ মনই, র্রে জানাললা। 
  
ডলরার্থ হতাি হল বলল, ওলে আোলদর ভীষণ দরোর র্ছল, মভলবর্ছলাে র্নউ ই়েলেি 
আপনার সলে চালিলসর প্রা়েই মদখা হল়ে থােলব। 
  
না আোর সলে মদখা হ়ের্ন, র্রে জানাললা, আর্েও মবি অলনের্দন হল র্নউ ই়েলেি য্াই 
র্ন। 
  
র্রে দু চারলট েথা খুব বযস্ততার সলে মসলর ডলরার্থলে র্বদা়ে জার্নল়ে চলল র্গল়ে েৃর্ষ 
র্বলিষজ্ঞলদর দলল র্েলি মগল। 
  
টর্ন সজাগ হল়ে উেল। ভী়ি মেলল আলস্ত আলস্ত মেলজর র্দলে এর্গল়ে মগল। মদাভাষী 
মলাের্টর েুখর্ট তার মদখা দরোর। টর্ন র্নলজলে ভীল়ি আ়িাল েলর রাখললা। 
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টর্ন খুর্িলত ছটিট েলর উেল। হযােঁ এই মতা মসই বর্রস মগরর্ক, তুর্েও ও়োর্িংটলন। 
  
টর্ন সলে সলে মহালটললর বাইলর মটর্ললিানবুলথ ছুলট মগলাব্রাডলে খবরটা 
জানালনাদরোর। মগরর্ক খুবই োরাত্মে মলাে, তালে মচালখর আ়িাল েরা চললব না। 
য্া েরার ব্রাডলেই েরলত হলব। 
  
টর্ন মোলনা র্দলে না তার্েল়ে ছুলট য্ার্েল। আর এেটু হলল ডলরার্থর সলে যাক্কা 
লাগত। ডলরার্থ চেলে উলে বলল–আপর্ন এখালন? 
  
টর্ন বলল সহালসয, তাহলল র্চনলত মপলরলছন েযাডাে! আর্ে ব্রাড র্জলনর বেু টর্ন লটন। 
লন্ডলন থার্ে। তারপর র্বনল়ের সলে বলল, আর্ে েী আপনার েূলযবান সেল়ের েল়েে 
র্ের্নট যার চাইলত পার্র? আপনার সলে দুলটা েথা বলল র্নতাে। 
  
ডলরার্থ বলল, ও সর্র, আোর জনয টে বার়্িলত অলপক্ষ্া েরলছ 
  
আর্ে র্েন্তু খুব মবিী সে়ে মনব না েযাডাে! তাছা়িা আর্ে হ়েলতা আপনালে চালিলসর 
খবর জানালত পারলবা, টর্ন বলল। 
  
ডলরার্থ বলল, চালসি সম্বলে আপর্ন বললবন, তাহলল আসুন এেটা মটর্বলল বসা য্াে। 
এভালব এখালন দােঁর়্িল়ে েথা বলা র্েে হলব না। 
  
মটর্বলল বলস টর্ন পলেট মথলে এেটা োডি মবর েলর ডলরার্থর হালত র্দল। 
  
ডলরার্থ োডি মদলখ স্তর্ম্ভত হল়ে মগল, বলল, তাহলল আপর্ন… 
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টর্ন ডলরার্থলে োঝপলথ থার্েল়ে র্দল়ে বলল…বযস আর মোনও েথা বললবন না। 
জালনন মতা মদও়োললরও োন আলছ। 
  
টর্ন এবার বললত শুরু েরল–এবার আর্ে য্া বলর্ছ েন র্দল়ে শুনুন, নযালটার 
মেলোলরন্ডাে িযানডন হাউস মথলে মবর্রল়েলছ এ র্বষল়ে আেরা র্নর্শ্চন্ত হল়ে মগর্ছ। আর 
ওই মেলোলরন্ডাে। টে মেললসার টাইপ মের্িলন টাইপ েরা হল়েলছ। 
  
ডলরার্থ ভল়ে েুেঁেল়ি মগল। 
  
আোর েলন হলে আপনারাও র্ববালদর বাইলরনন।সেস্ত মের্জর্ব এখন ও়োর্িংটন 
র্নউই়েলেি তৎপর। চালিলসর উর্চৎ র্ছল সব র্েছু খুলল বলা। এই প্রসলে আর্ে আরও 
এেটু জানলত চাই। তাহলল আপনালদরই সুর্বযা হলব। আো আপর্ন েী অস্বীোর 
েলরন চালিস েখলনাই আপনালদর টাইপ মের্িনটা যার েলর র্ন? 
  
ডলরার্থ ভল়ে োেঁপলছ। বুঝলত পারলছ না এই মলােটালে েতটা বলা উর্চৎ। 
  
টর্ন বলল, মদখুন র্েলসস মেললসা আোলে আপর্নি ভাবলবন না। আর্ে ব্রালডর বেু। 
ব্রাড আোলে র্নলজর ভাই–এর েত ভালবালস। চালিলসর জীবলন েস্ত ব়ি র্বপদ আসলছ 
তাই মের্জর্বর গর্তর্বর্য ছা়িাও আোলদর র্নলজলদর মলালেলদর র্বপদ সম্পলেি সলচতন 
থােলত হলে। 
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আোলদর এখন সবলথলে জরুরী োজ হল ওলদর মলালেলদর খুেঁলজ মবর েরা। আপর্ন 
আিাের্র আোর সব েথা বুঝলত পারলছন, টর্ন বলল ডলরার্থলে। 
  
ডলরার্থ সম্মর্ত সূচে ঘা়ি মনল়ি বলল, হযােঁ। 
  
তাহলল আপর্ন আোর প্রলশ্নর উের র্দন। আপনালদর টাইপ মের্িনটা চালিস েখলনা যার 
র্নল়ের্ছল? এটা খুবই জরুরী, শুযু ঘটনা অনুসোলনর জনয ন়ে, জীবন বােঁচালনার জনযও। 
  
ডলরার্থ বলল, হযােঁ। 
  
আো র্েছুক্ষ্ণ আলগ মক্লােরুলের সােলন আপর্ন এেজন যু্বলের সলে েথা 
বলর্ছললন। ও েলন হ়ে বযার্সল েীর্ড–তাই না? টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল। 
  
ডলরার্থ চেলে উেল। না মতা! ও মতা র্রে নীলল, চালিলসর বেু। 
  
টর্ন বলল ও তাহলল ইর্নও িযানডন হাউলসরই োি। 
  
 ডলরার্থ বলল, না না, উর্ন হললন েেুর্নলেিন র্ডপাটিলেলন্টর এেজন উচ্চপদস্থ 
েেিচারী। 
  
না তাহলল েলন হ়ে আোর র্চনলত ভুল হল়েলছ। টর্ন বলল, ওর সলে চালিলসর মদখা 
সাক্ষ্াৎ হ়ে 
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আলগ দুজলনর খুব ভাব র্ছল। এখন শুনর্ছ ওলদর আর মতেন মদখা সাক্ষ্াৎ হ়ে না, 
ডলরার্থ বলল, আর্ে ওর োলছ চালিলসর খবর জানলত চাও়ো়ে ও বলল মবাযহ়ে এেযু্গ 
ওলদর মদখা সাক্ষ্াৎ মনই। 
  
র্নউই়েলেি থালে? 
  
এেই বার়্িলত, র্নলজর ফ্ল্যালট। 
  
 টর্ন বলল, তাহলল ওলদর দুজলনর সাক্ষ্াৎ মনই মেন? 
  
 ডলরার্থ বলল, েলন হলে দুজলনর েলযয ঝগ়িাঝার্ট হল়েলছ। 
  
খুবই দুুঃলখর, সহানুভূর্ত জানাললা টর্ন। 
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গ়াল়ির েরজ়া খুলি 
১০. 
  
ওললগ গার়্ির দরজা খুলল অযাললর্িলে বলল, উলে এলসা চটপট। 
  
অযাললর্ি গার়্িলত ওোর আলগ চারপািটা ভাললা েলর মদলখ র্নল। 
  
ওললগলে মদখলত র্বশ্রী, েুখটা এলেবালর মগাল। বৃষকে মচহারা, হাত দুলটা মোটা মোটা 
আেুলগুললা থযাব়িা। 
  
র্েছুক্ষ্ণ বলস মথলে অযাললর্ি র্জজ্ঞাসা েরল, আেরা মোথা়ে য্ার্ে? 
  
ওললগ বলল, এই এেটু মবর্রল়ে মনব। 
  
অযাললর্ি বলল, সোলল ওভালব আোলে মিান েরা উর্চৎ হ়ে র্ন মতাোর। মেউ আর়্ি 
পাতলত পারত। 
  
ওললগ মচেঁর্চল়ে উেল, ওরা চার্রর্দলেই জাল র্বস্তার েলরলছ। 
  
ওললগ হোৎ র্জজ্ঞাসা েরল, আো টে মেললসা চালিস মেললসার ভাই, তাই না? 
  
অযাললর্ি ওলললগর এই হোৎ প্রলশ্ন থেলে মগল, বলল তা হোৎ এই প্রশ্ন মেন? 
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ওললগ বলল, য্র্দ চালিস মেললসা ওর ভাইলে বলল ময্ মসই রালত মহালজাইোলরর সলে 
েথা বলার সে়ে তুর্েও উপর্স্থত র্ছলল? 
  
অযাললর্ির ভ়ে র্িগুণ হল়ে মগল। তবুও মস বলল, বললই য্র্দ থালে তালত েী আলস 
য্া়ে? 
  
ওললগ বলল, অলনে র্েছুই হলত পালর। টে মেললসার এেন অলনে বেু আলছ য্ারা 
মপন্টাগন এেনর্ে নযালটার সলে যু্ক্ত। তাহলল বুঝলতই পারছ বললল র্েছু ঘটা 
অস্বাভার্বে ন়ে। 
  
অযাললর্ি র্জজ্ঞাসা েরল, আো ওরা েী মগাল়েন্দা দপ্তলরর মলাে? 
  
হলতই পালর, ওললগ বলল,তখন ওরা চালিস মেললসালে মছল়ি মতাোর র্দলে 
মবিীেলনালয্াগ মদলব। 
  
অযাললর্ি বলল, চালিস জালনই না, আর্ে েখলনা ওই মেলোলরন্ডালে হাত র্দল়ের্ছ। ওর এ 
রেে মোনও সলন্দহ েখলনা হলবও না। 
  
অযাললর্ি র্েছুক্ষ্ণ চুপ েলর মগল। ও চালিলসর ভ়ে মদখালনা র্চর্েগুললার েথাই ভাবর্ছল। 
এই ের্দলন চালিলসর েলযয এেটা র্বরাট পর্রবতিনঅযাললর্ি লক্ষ্য েলরলছ। তাহলল 
েীচালিস টর্নলে েছু বলললছ? নাহলল ওলদর বেুত্ব এেন নষ্ট হল়ে য্ালব মেন? 
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ওললগ বুঝলতই মপলরলছ ময্ অযাললর্ি র্েছু এেটা দুুঃর্শ্চন্তা েরলছ। বলল, েলন হলে 
তুর্ে এেটু র্চন্তার েলযয আলছ। আো র্েিচার মতাো়ে বললর্ছল মেলোলরন্ডালের 
োইলরার্িলেটা ততরী হল়ে মগলল ওটা আোর হালত র্দলত। তা ওটা এলনছ মতা? 
  
অযাললর্ে জানত ওললগ এই প্রশ্ন েরলব। অযাললর্ি ওললগলে এখনও সমূ্পণি র্বশ্বাস 
েরলত পালর র্ন। ও এেটা র্সগালরট যর্রল়ে বলল, আর্ে ওটা ইর্তেলযয েলকা পার্েল়ে 
র্দল়ের্ছ। 
  
ওললগ মচেঁর্চল়ে উেল, েলকা পার্েল়ে র্দল়েছ? েখন পার্েল়েছ? েই এখনও মতা েলকা 
মথলে খবর পাই র্ন ময্ ওরা োইলরার্িলেটা মপল়েলছ। 
  
অযাললর্ি মদখলল আত্মসেপিণ েরা ছা়িা উপা়ে মনই। এখন র্েিচার পলর ওললগই হল 
আলের্রো়ে মের্জর্বর প্রযান হতিােতিা। 
  
অযাললর্ি আলস্ত আলস্ত বলল, র্তন চার র্দন আলগ আোর সলে চালিলসর মদখা হল়ের্ছল। 
ওর হাব ভাব খুব এেটা সুর্বযার র্ছল না। ওর েলন হলে নযালটার মেলোলরন্ডাে 
িযানডন হাউস মথলে র্নল়ে আসা তার খুব ভুল হল়েলছ, এেটা অপরায মবায তালে 
র্ঘলর মরলখলছ। 
  
ওললগ চুপচাপ ওর েথা খুব েন র্দল়ে শুনলছ। 
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অযাললর্ি বলল চলললছ–চালিস আোলে এেটা অদু্ভত প্রস্তাব র্দল বলল, হ়ে আর্ে 
র্নউই়েেি ছল়ি চলল য্াই ন়ে মতা ও িযানডন হাউলস জার্নল়ে মদলব এই মেলোলরন্ডাে 
সরালনার মপছলন োোর মোনও অসৎ উলেিয আলছ। 
  
ওললগ র্জজ্ঞাসা েরল, ও েী র্চর্ে র্ললখলছ? 
  
অযাললর্ি বলল, হযােঁ এেটা ড্রািট  আো়ে মদর্খল়েলছ, িাইনালটা আো়ে মদখা়ে র্ন। 
  
ওললগ বলল, হলত পালর এতক্ষ্লণ ও িাইনাল েলর মিলললছ। 
  
অযাললর্ের ভ়ে রেিুঃ বা়িলত লাগল। ও চুপ মেলর মগল। 
  
ওললগ বলল, আেরা মোন ঝুেঁর্ে র্নলত পার্র না। 
  
অযাললর্ি চুপচাপ বলস আলছ। এেবার মস ওলললগর েুখটা চুর্র েলর মদলখ র্নল। ওললগ 
র্ে বাঝালত চা়ে তা মবাঝার মচষ্টা েরল। 
  
র্ের্নট খালনে মেউ মোনও েথা বলল না। অযাললর্ির েলন হল েযালজন্টা আললা়ে 
রাস্তার–পালির গাছপালা গুললা ময্ন লার্িল়ে লার্িল়ে ছুলট পালালে আর্দযোললর ভ়েঙ্কর 
জীলবর েত। 
  
ওলললগর েলনর েথা অযাললর্ি র্েছুলতই যরলত পারর্ছল না। র্নস্তব্ধতা মভলে ওললগ 
হোৎ মল উেল, মের্টর খবর র্ে? ওর মোনও খবর রালখা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নক! নক! হু ইজ দেয়ার । দজমস দেডলি দেজ  

79 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

অযাললর্ি এলেবালর আোি মথলে প়িল। মের্ট? মেন মের্টর র্ে হল়েলছ? 
  
ওললগ ভীষণ র্তক্ত ভালব বলল উেল, মতাোর েী যারণা র্ছল োইলরার্িলে র্নল়েই 
মতাোর োজ মিষ? 
  
অযাললর্ি ব়ি ব়ি মচাখ েলর তার্েল়ে আলছ। সর্তয মের্টর এেটা মখােঁজ মনও়ো দরোর 
র্ছল। োইলরার্িল্মটা মপল়ে মস ময্ন আনলন্দ আত্মহারা হল়ে মগর্ছল। ওলললগর পলরর 
েথা়ে অযাললর্ি রীর্তেত চেলে উেল। 
  
মের্ট এখন মজলল। 
  
মের্ট মজলল মেন? অযাললর্ি বলল, েযার্রজু়োনার আড্ডা়ে যরা পল়িলছ বুর্ঝ? 
  
ওললগ বলল, তুর্ে মদখর্ছ মোন খবরই রালখা না। মতাোর ছুর্ট মনও়ো উর্চত। গ্রীনউইচ 
র্ভলললজর মগাপন মবাো ততরীর োরখানা়ে হালত নালত যরা পল়িলছ। বুঝলতই পারছ 
ওর েুখ মথলে পুর্লি সব র্েছু মবরেলরই ছা়িলব। তখন মতাোর অবস্থাই বােী হলব 
আর আোর অবস্থাই বা েী হলব আন্দাজ েরলত পালরা? 
  
ওললগ র্ভতলর র্ভতলর খুবই অিান্ত হল়ে উলের্ছল। অযাললর্ি সাহস েলর উেলত 
পারর্ছল না ওলললগর সলে েথা বলার। মস চুপ েলর বলস রইল। 
  
ওললগ অযাললর্িলে েথা বলার সুলয্াগ েলর র্দল। ওললগ র্জজ্ঞাসা েরল, মের্ট মেেন 
মেল়ে? 
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অযাললর্ি েথা বলার সুলয্াগ মপল়ে খুব তা়িাতার়্ি বলল, ও খুবই িক্ত মেল়ে। ওর োছ 
মথলে ওরা সহলজ েথা মবর েরলত পারলব না। 
  
ওললগ অযাললর্িলে যেে র্দল়ে সাবযান েলর র্দল বলল, তুর্ে এই দু র্তনর্দন মতাোর 
ফ্ল্যাট মছল়ি মোথাও ন়িলবনা।োলরা সলে মদখাও েরলবনা। মতাোর েুখ ময্ন মেউ 
মদখলত না পা়ে। তারপর আোর র্নলদিি পালো, অলপক্ষ্া েরলব মিান েরলব না, 
বুলঝছ? 
  
অযাললর্ি মোন উের না র্দল়ে চুপ েলর রইল। 
  
ওললগ র্জজ্ঞাসা েরল, চালিস মোথা়ে থালে, মতাোর ওখালনই মতা? 
  
অযাললর্ি বলল, না, আোর সলে এেটু েথা োটাোর্ট হও়োলত ও িযানডন হাউলস 
ফ্ল্যাট র্নল়েলছ। 
  
ওললগ র্নলজর েলনই বললত লাগল িযানডন হাউস? ওখানোর র্নরাপো ভীষণ েলোর। 
আোলে এেটু র্চন্তা ভাবনা েরলত হলব। 
  
ওললগ অযাললর্িলে বলল, তুর্ে তাহলল এখালন মনলে য্াও। র্গল়ে এেটা টযার্ি যলর 
ফ্ল্যালট চলল য্াও। আর েলন মরলখা আোর মিালনর অলপক্ষ্া েরলব। 
  
দরজা খুলল ওললগ অযাললর্িলে োইল েুর়্ি দূলর িহলরর মিলষ নার্েল়ে র্দল। আর 
র্নলজ দ্রুত মবলগ গার়্ি ছুর্টল়ে র্ের্লল়ে মগল। 
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. 
  
১১. 
  
র্প্র়ে টে, আর্ে চালিলসর সলে র্েছু েথা বললত মচল়ের্ছলাে। র্েন্তু ও আোর সলে েথা 
বললত চাইর্ছল না। আোলে এেদে গুরুত্ব র্দর্েল না। র্েন্তু অলনে মচষ্টা চর্রত্র েলর 
আর্ে মবাযহ়ে ওলে এেটু মবাঝালত মপলরর্ছ। ও এখন েলন েরলছ এেন এেটা 
মবাোর্ের োজ তার েরা র্েে হ়ের্ন। 
  
য্র্দ নযালটা মেলোলরন্ডাে প্রোলির আলগ আোর সলে ওর মদখা হল়ে ময্ত তাহলল এেন 
এেটা ঘটনা েলন হ়ে ঘটত না। য্া য্া হবার হল়ে মগলছ। এেন র্েছু নতুন ঘটনা 
ঘলটলছ তার। জনয চালিস খুবই র্বচর্লত হল়ে পল়িলছ। ঘটনার্ট হললা মের্ট মোর্ল়োর 
নালে এের্ট মেল়ে যরা পল়ির্ছল এখন মস জার্েলন েুর্ক্ত মপল়ে আন্ডার গ্রাউলন্ড চলল 
মগলছ এটা খুবই র্চন্তার োরণ। 
  
এর্দলে মহালজাইোর পুর্ললির মজরা়ে হাবুডুবু খালে। উপােঁচলের েত এই র্চর্ে র্লখলাে 
বলল র্েছু েলন েলরা না। তলব আোর উপর ভরসা রাখলত পালরা। চালিলসর জনয 
আেরা য্থা সম্ভব মচষ্টা েরলবা। তলব বুঝলতই পারছ আেরা অনয এেটা বযাপালর ভীষণ 
র্চর্ন্তত। মতাোর ব্রাড র্জলন। 
  
র্চর্ে খানা প্রা়ে এে র্নুঃশ্বালস মিষ েরল টে। ডলরার্থর র্দলে তার্েল়ে মদখল মস 
দুহালত েুখ মঢলে র্ববণি হল়ে বলস আলছ। 
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এই র্চর্েটা প়িার আলগ ওরা ভাবলতও পালর র্ন আজলের র্দনটা এেন খারাপ বাতিা 
বল়ে র্নল়ে এলস অেোর েলর মদলব। 
  
এের্নলতই টে ভীষণ ক্লান্ত র্ছল। র্েছুক্ষ্ণ আলগ মস টাইেলসর পরবতিী সংকরলণর জনয 
প্রা়ে পিাি পাতা টাইপ েলরলছ। তার ওপর োল র্ে পরশু ব্রালসল ময্লত হলব। 
র্ের্সংগার য্ালে নযালটার মগাপন তবেলে ময্াগ র্দলত। তালে টাইেলসর হল়ে মসলরটারী 
অব মেলটর এই দুরূহ এবং অর্ত প্রল়োজনী়ে তবেলের োলেিলা মজাগা়ি েলর 
পয্িা়েরলে পাোলত হলব। এর েলযয আবার এলস মগল চালিলসর বযাপার। 
  
টে এেটা চুরুট যর্রল়ে ডলরার্থর র্দলে তাোললা। মস মসই এেইভালব র্নথর পাথলরর 
েত বলস আলছ। ডলরার্থ এই আঘাত সহয েরলত পারলছ না। 
  
টেও র্েছু েে আঘাত পা়ে র্ন। মস জালন তার মভলে প়িা চললব না। তালে িক্ত 
হলতই হলব। মস র্নলজলে য্থা সম্ভব সংয্ত েলর রাখললা। 
  
টে যীলর যীলর ডলরার্থর র্দলে এর্গল়ে মগল। ডলরার্থ দুহালত টেলে জর়্িল়ে যলর 
িুেঁর্পল়ে িুেঁর্পল়ে োেঁদলত লাগল। টেও র্নলজলে সােলালত পারল না। 
  
টেলে জর়্িল়ে যলর ডলরার্থ োেঁলদা োেঁলদা গলা়ে বলল, টে, আর্ে আর সহয েরলত 
পারর্ছ না তুর্ে ময্ভালবই মহাে চালিসলে এেবার এখালন র্নল়ে এলসা। আর্ে িান্ত হলত 
পারর্ছ না। 
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টে ডলরার্থলে আলরা োলছ মটলন র্নল়ে ওর চুলল, েপালল চুেু মখল়ে বলল, আর্ে জার্ন 
তুর্ে চালিসলে েতখার্ন ভাললাবালসা। আোর মথলেও মবিী। র্েন্তু আোলদর মতা এভালব 
মভলে প়িলল চললব না। আোলদর অলনে মভলবর্চলন্ত োজ েরলত হলব। চালিস মতা আর 
মছললোনুষ ন়ে ওলে বলে মবেঁলয এখালন র্নল়ে আসলবা। আর ব্রাড ময্ র্চর্ে র্ললখলছ তা 
য্র্দ সর্তয হ়ে তাহলল চালিলসর ওখালন থাোই র্নরাপদ। মেননা ওটা এেটা দুলগির 
েত।ওর র্নরাপো বযবস্থা উইন্ডসর পযালললসর মথলে মোনও অংলি েে ন়ে। তাই 
লক্ষ্মীর্ট তুর্ে এেটু িান্ত হবার মচষ্টা েলরা। 
  
ডলরার্থ বলল, সর্র টে, আর্ে সর্তয ভীষণ অবুঝ হল়ে পল়ির্ছলাে। 
  
 টে েুলখ র্েলথয হার্স এলন বলল, না না, তা ন়ে। আর্ে এখন ভাবর্ছ মের্ট মোর্ল়োলরর 
েথা। 
  
টে ইলে েলরই চালিলসর প্রসে মথলে মের্টর প্রসলে চলল এললা। মেননা চালিলসর েথা 
য্ত হলব ডলরার্থ তত েষ্ট পালব। 
  
ডলরার্থ মচাখ তুলল বলল, আো এটা মসই মেল়ের্ট না ময্ ডাউন–টাউলন মবাো ততরীর 
োরখানার র্বলফারলণ েরলত েরলত মবেঁলচ মগলছ? 
  
টে বলল, বুঝলত পারর্ছ না, ওর সলে চালিলসর েী সম্পেি আলছ! 
  
ডলরার্থ বলল, আর্েও মতা ভাবর্ছ ওর সলে চালিলসর েী সম্পেি? তাছা়িা চালিস মেন 
এেবারও আসলছ না আর মিানও েরলছ না বুঝলত পারর্ছ না। 
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টে ের্ির োলপ চুেুে র্দল। চুরুলট এেটা টান র্দল়ে বলল, তাহলল মতাোর মসই 
মহালজাইোর। ওলে আর্ে অলনে র্দন মথলে র্চর্ন। 
  
র্েন্তু ওই বা চুপ েলর আলছ মেন? পুর্লিলে সব র্েছু জানালে না মেন? 
  
মহালজাইোলরর েথা শুলনই ডলরার্থ র্তক্ততার সলে বলল, ওই বদোিটার জনযই আজ 
ওলদর এলতা র্বপদ। 
  
এেন সে়ে দরজা়ে মবল মবলজ উেললা। টে ও ডলরার্থ আতলঙ্ক র্সর্টল়ে মগল। মেননা 
এেটু আলগই ব্রালডর র্চর্ে ময্ভালব অশুভ বাতিা র্নল়ে এলসর্ছল। আবার মে র্ে খবর 
র্নল়ে এললা মে জালন! 
  
টে দরজা খুলললা, ওলদর ভূত মদখার েত অবস্থা হললা। এেী টর্ন লটন। ও আবার 
এখন এখালন মেন? 
  
টর্ন ঘলর ঢুলে হাসলত হাসলত তালদর মদলখ বলল, েী বযাপার? মতাোলদর মদলখ েলন 
হলে এখুর্ন মতােরা র্হচেলের মোনও ছর্ব মদলখ উেলল। 
  
ডলরার্থলে টর্ন বলল, েযাডাে এেন এেটা সুন্দর সোলল এইরেে মগাে়িা েুলখ 
থােলবন না। চী়োর আপ! তারপর র্েুঃ মেললসা েলব ব্রালসলস রওনা হলেন? 
  
টর্নলে বসলত বলল, মজার েলর েুলখ হার্স মটলন ডলরার্থ বলল, েী মনলবন কচ না 
োর্টির্ন? 
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 টর্ন খুবই রর্সেতা র্প্র়ে, বলল, সুন্দরী মোন ের্হলা আো়ে র্বষ র্দললও আর্ে তা মখলত 
রার্জ। 
  
 ডলরার্থ এেটু লর্িত হল, এবং পানীল়ের বলন্দাবস্ত েরলত উলে মগল। 
  
টর্ন এবার আসল েথা়ে এললা। টেলে র্জজ্ঞাসা েরললা, চালিলসর খবর েী? 
  
না মোন খবর মনই, টে বলল, তলব ব্রালডর এেটা র্চর্ে মপল়ের্ছ। 
  
টর্ন বলল, ওটা আর্েই ওলে র্লখলত বললর্ছ। তা আপনারা ভ়ে মপল়ে য্ান র্ন মতা? 
  
টে বলল, না! তলব চালিলসর জনয ভীষণ র্চন্তা হলে। 
  
টর্ন বলল, ওহ আপর্নও মদখর্ছ ব্রালডর েতই অর্স্থর। আো র্েুঃ মেললসা আপর্ন ডর–
র্ব েযার্রল়েলটর নাে শুলনলছন? 
  
টে র্নলজর েলন র্েছুক্ষ্ণ র্চন্তা েলর বলল, হযােঁ হযােঁ আলের্রোন রাইটার। র্তর্ন র্িতী়ে 
েহাযু্লদ্ধর পটভূর্েো়ে ফ্রালের ওপর এেটা বই র্ললখলছন। েলন হলে ওটা র্সলনোও 
হল়েলছ। 
  
টে বলল, হযােঁ হযােঁ আর্েও ওর সম্বলে এই রেেই শুলনর্ছ। আো আপর্ন ওর আর মোন 
খবর জালনন? 
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টে বলল, মদখুন, আর্ে এেজন র্রলপাটিার, মগাল়েন্দা নই। 
  
টর্ন সহালসয বলল, তা আর্ে জার্ন তবর্ে। আো র্রে নীলললে র্নশ্চ়েই মচলনন? 
  
টে বলল, হযােঁ র্চর্ন ও চালিলসর বেু। খুবই ভাললা মছলল। তলব েলন হ়ে ওলদর বেুলত্ব 
এখন এেটু ভােন যলরলছ। 
  
টর্ন বলল, আোর োলছ খবর আলছ এই র্রলের সলে েযার্রল়েলটর মবি ভাললা 
ময্াগালয্াগ আলছ। চালিস েী আপনালে েখলনা বললর্ছল? 
  
টে বলল, েই না, মতা। 
  
টর্ন বলল, স্বাভার্বে, চালিলসরও না জানারই েথা। 
  
ইর্তেলযয ডলরার্থ র্তন গ্লাস োর্টির্ন র্নল়ে এললা। ডলরার্থলে মদলখ টর্ন বলল, যনযবাদ 
র্েলসস মেললসা। মসর্দন মহালটলল ওই সুন্দর যু্বের্টর পর্রচ়ে মদবার জনয। মসজনয 
আপনালে যনযবাদ মদবার জনয এখালন এলসর্ছ। 
  
ডলরার্থ র্েছু বুলঝ উেলত পারর্ছল না। 
  
টর্ন বলল, মেন চালিলসর মসই বেু র্রে নীলল 
  
ডলরার্থ বলল, ও তাই বলুন, আর্ে মতা ভ়ে মপল়ে মগর্ছলাে। 
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টর্ন বলল, না না র্েলসস মেললসা এখুর্ন ভ়ে পালবন না। 
  
 ডলরার্থ বলল, আলরা র্েছু আলছ নার্ে? 
  
টে মদখললা ডলরার্থর েুখ আবার আতলঙ্ক ভলর উেলছ। তাই টে টর্নলে বলল 
  
আো র্েুঃ লটন এসব েথা এখন বে েরলল হ়ে না? 
  
টর্ন বলল, না ওর সম্বলে আপনালদর মজলন রাখা ভাললা, মেননা েখন র্ে র্বপদ এলস 
য্া়ে। 
  
ডলরার্থ উলিলগর সলে বলল,বলুন,। চালিলসর ভাললার জনয আোলদর সব র্েছু জানা 
দরোর। 
  
টর্ন বলল, দযাটস্ রাইট। অেোলর থােলল অলনে র্বপলদর আিঙ্কা। 
  
ডলরার্থ বলল, তাহলল আপর্ন বললছন, র্রে নীলল এেজন র্বপদজনে বযর্ক্ত। 
  
টর্ন বলল, আর র্েছুর্দলনর েলযয আেরা ওর সম্বলে আলরা সর্েে েলর বললত পারলবা। 
তলব এই পয্িন্ত য্া খবর মপল়ের্ছ তালত রীর্তেত চেে আলছ। 
  
এই র্রে নীলল র্ছল প্রথলে এেজন ডেু–র্স র্পোর্রং এর সাহায্যোরী। তারপর হোৎ 
তালে আর খুেঁলজ পাও়ো মগল না। মোনও র্েছুলত থালে না তাই এি র্ব আই এর 
িাইললও ওর সম্বলে র্বলিষ র্েছু মনই। পূবি জােিানীলত র্স়োর ময্ এলজন্ট আলছ মসও 
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র্রে নালে োউলে মচলন না। মসখালনও তালে পাও়ো মগল না। উর্নি ি মতষর্ট্ট মথলে 
পেঁ়েষর্ট্টলত ও মসাজাসুর্জ এলস ভর্তি হল়ে মগল ইউ. এস তসনযদলল। মস র্সর্ভর্ল়োন 
মদাভাষীর োজ েরত। এই ভালব মস পূবি মথলে পর্শ্চে জােিানীলত পার্লল়ে আলস। ওর 
জন্ম ব্রুেলীলন। 
  
িাইল মঘেঁলট জানা মগলছ ব্ল্যাঙ্ক নীলল নালে ময্ ভদ্রললালের োলছ এলস র্নলজলে তার 
প্রলপৌত্র রূলপ পর্রচ়ে র্দল়েলছ তালত সাতাি বছর পলর চুরার্ি বছলরর বৃলদ্ধর পলক্ষ্ তার 
প্রলপৌত্রলে মচনা সম্ভবন়ে। তলব ও এেন র্েছু োগজ পলত্রর প্রোণ এলনর্ছল তালত বৃদ্ধ 
ওলে মেলন না র্নল়ে পালরর্ন। 
  
এখন য্া জানা মগলছ তালত ওর ো জােিান ও বাবা আলের্রোন হললও ও আোলদর 
মলাে ন়ে। 
  
 ডলরার্থ মচেঁর্চল়ে উেল, তাহলল ও িত্রু পলক্ষ্র এলজন্ট। 
  
হযােঁ, টর্ন বলল, গত ন়ে বছর যলর ও আোলদর মচালখ যুললা র্দল়ে চলললছ। 
  
ডলরার্থ বলল, র্বশ্বাসঘাতে! ওলে আোলদর এে বালরর জনযও সলন্দহ হ়ের্ন। আশ্চয্ি! 
  
 টর্ন এেটু মহলস মেৌতুে েলর বলল, তাহলল বললত হ়ে ময্ র্রে খুব োলজর মছলল। 
  
ডলরার্থ রালগ মিলট প়িল,োলজর মছলল?রার্বি,এেটা েলস্তা ব়ি ি়েতান চালিসলে 
র্েভালব িােঁলদ মিলললছ। ওহ্ আর্ে ভাবলত পারর্ছ না। 
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টর্ন মহলস বলল, র্েন্তু র্েলসস মেললসা র্রে আোলদর োলছ ি়েতান হললও ওলদর 
োলছ ও র্েন্তু এেজন সিল র্হলরা। ময্ পলক্ষ্র হল়ে ও োজ েরলছ তারা তালে মসানার 
মচল়েও দােী েলন েলর। 
  
ডলরার্থ বলল, র্েন্তু আপর্ন র্ে ওলে সেথিন েলরন? 
  
টর্ন বলন, মডর্িলনটর্ল নট, আেরা মেউই তালে সেথিন েরলত পার্র না। 
  
ডলরার্থ র্জজ্ঞাসা েরল, আপর্ন েী মসইর্দন মথলে ওর সম্বলে আগ্রহী হললন র্েুঃ লটন? 
  
টর্ন বলল, হযােঁ তা বললত পালরন। আপনার োছ মথলে ওর পর্রচ়ে পাবার পর র্বলিষ 
েলর য্খন জানলাে ও চালিলসর বেু তখনই আর্ে ওর সম্বলে মখােঁজ র্নলত শুরু ের্র। 
তাছা়িাও আরও র্েছু বযাপার আলছ। 
  
টে এতক্ষ্ণ চুপচাপ ওলদর েথা শুনর্ছল, এবার মস টর্নলে বলল, আো র্েুঃ লটন 
আপর্ন মেন ওর সম্বলে এি র্ব আইলে জানালেন না? 
  
টর্ন বলল, মদখুন সব র্েছুর জনযই সাক্ষ্য প্রোণ দরোর। আোর েথার সতযতা র্বচার 
না েলরই মতা আর তদন্ত ের্েিন বসলব না। তাই আর্েও মপছলন মললগ আর্ছ। র্েন্তু 
বযাটা এত চালাে েী বলব, মসই র্দন মথলে আর পাো মনই। ওর েুখই মদখা য্ালে না, 
বার বা মরলস্তারােঁ়ে পয্িন্ত মদখা য্ালে না এেন র্ে মিালনও োলরা সলে ময্াগালয্াগ েরলছ 
না। এলেবালর ঘলর র্খল এলট বলস আলছ। র্েন্তু আর্ে য্খন মযােঁ়ো মদখলত মপল়ের্ছ 
তখন আগুলনর উৎস আর্ে বার েরবই। 
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এেন সে়ে ঘলরর মিানটা মবলজ উেল। টে উলে র্গল়ে র্রর্সভার তুলল র্নল। তারপর 
টর্নর। র্দলে তার্েল়ে বলল ইটস্ ইওর েল র্েুঃ লটন। ব্রাড মিান েলরলছ। আরলজন্ট। 
  
টর্ন লার্িল়ে উেল, ব্রা়ি আবার এখালন মিান েরল মেন? মোন জরুরীখবর… 
  
 টর্ন র্রর্সভার তুলল বলল হযাললা টর্ন বলর্ছ। েী বযাপার? 
  
ওপাি মথলে ব্রাড বলল শুনলছ টর্ন, মতাোর মসই েযার্র়েট োল রালত খুন হল়েলছ। 
ব্রালডর গলা়ে রীর্তেত উলেজনা। 
  
টর্ন চেলে উেল,বল েী? এটা েীেলর সম্ভব? আর্ে দুজনলে পাহারা়ে মরলখর্ছলাে। 
র্ব্রর্জট আর বারনারড। 
  
ব্রাড জানাললা, গভীর রালত বযাপারটা ঘলটলছ। 
  
 টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, তুর্ে েযার্রল়েলটর ওখালন র্গল়ের্ছলল। 
  
ব্রাড বলল, হযােঁ, আর্ে মতা ওখান মথলেই আসর্ছ। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, তালে র্ে গুর্ল েলর োরা হল়েলছ? 
  
ব্রাড বলল, না, ডাক্তালরর েলত হাটিলিল েলর োরা মগলছ। 
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 টর্ন বলল, েী েলর বললছ? মপােেলটিে মতা এখনও হ়ে র্ন। 
  
প্রাথর্েে পরীক্ষ্া েলর ডাক্তার েন্তবয েলরলছ, ব্রাড জানাললা। 
  
 টর্ন আবার র্জজ্ঞাসা েরল, আো র্তর্ন েী র্বছানালতই র্ছললন? 
  
ব্রাড বলল,না, আেরাও ডাক্তালরর েন্তবযলে মতেন গুরুত্ব র্দর্ে না। োরণ ওর ঘর 
এলেবালর লণ্ডভণ্ড হল়ে আলছ। 
  
টর্ন উলের্জত হল়ে বলল, তাহলল বুঝলতই পারলছ ময্ েযার্র়েট হাটিলিল েলর োরা 
য্া়ের্ন। মললনর্ি হসর্পটালল মোলনাভ ময্ভালব োরা মগলছ এটাও র্েে মসই এেই মেস। 
আোর সলন্দহ তাহলল র্েলল য্ালে। েযার্রল়েট মের্জর্বর সলে যু্ক্ত র্ছল। 
  
ব্রাড অর্স্থর হল়ে র্জজ্ঞাসা েরল, তাহলল েযার্র়েটলে খুন েরা হল মেন? 
  
টর্ন বলল,এেনর্সলরট এলজন্টলদর জীবলনর মোনও ভরসা থালে না, তালদর ময্ মোন 
েুহূলতি মেলর মিলা হলত পালর। 
  
টর্ন বলল, আো েযার্র়েট–এর ঘলর মোন সলন্দহজনে র্জর্নস র্েছু েী পাও়ো মগলছ? 
  
 ব্রাড জানাললা, সাোনযতে সলন্দহ েরার েতও মোন র্জর্নস এখালন পাও়ো য্া়ে র্ন। 
  
টর্ন গম্ভীর হল়ে বলল, আপর্ন েযার্রল়েলটর খুন সম্বলে মখােঁজ খবর র্নন। আর্ে দুর্দলনর 
জনয ডুব মদব। হযােঁ, মগাপনী়ে। গুড বাই 
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টর্ন মিান মরলখ টলের র্দলে ঘুলর বলল, এইোত্র য্ার েথা বলর্ছলাে েযার্রল়েট, র্তর্ন 
খুন হল়েলছন। 
  
টর্ন টুর্পটা োথা়ে র্দল়ে বলল, তাহলল চর্ল, আপনারা সাবযালন থােলবন, আর পারলল 
চালিসলে এখালন র্নল়ে আসার মচষ্টা েরুন। আেরাও ওর র্নরাপো আরও মজারদার 
েরর্ছ। 
  
টে র্জজ্ঞাসা েরল, আর্ে েযার্রল়েলটর সলে চালিলসর সম্পেিটা র্ে বুঝলত পারর্ছ না। 
  
ডলরার্থ ভল়ে টলের হাত মচলপ যলরলছ। 
  
 টর্ন বলল, ওই র্সেঁর়্ি ভাো অলঙ্কর েত। চালিস–র্রে–েযার্রল়েট। আো চর্ল গুড বাই 
  
. 
  
১২. 
  
 পােি অযার্ভর এেটা অর্লভ গালছর নীলচ সেযার অেোলর েলন হলে ময্ন এেটা তদতয 
ঘুলর মব়িালে। এেটু দূলর পাল়ের হাল্কা িলব্দ মস চেলে ঘুলর দােঁ়িাললা। হালত মখালা 
মছারা। মচালখ র্হংস্র দৃর্ষ্ট। পর্রর্চলতর েুখ মদলখ িান্ত হললা। 
  
অযাললর্ি বলল, বযাপার েী ওললগ? এভালব এখালন আোলে মডলে পাোলল মেন? 
ওললগ র্জজ্ঞাসা েরল, েযার্র়েলটর মোনও খবর শুলনলছা? অযাললর্ি বলল, েযার্র়েট, 
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োলন ও়োর্িংটলন আোলদর…। ওললগ ওলে োঝপলথ থার্েল়ে র্দল়ে বলল, এখালন ওর 
পর্রচ়ে আর উলিখ না েরাই ভাললা। আর্ে মতাোলে র্জজ্ঞাসা েরর্ছ তুর্ে েী ওর 
মোনও খবর মপল়েছ? 
  
অযাললর্ির সলে মের্ট আলছ। সর্তয এই মেল়ের্টর ময্ েত ক্ষ্েতা তা ভাবা য্া়ে না। 
পুর্ললির মজরার সােলন ও টু িব্দর্ট পয্িন্ত েলরর্ন। 
  
অযাললর্ি রাগত স্বলরই ওললগলে বলল, র্ে েলর আর রাখব। তুর্ে মতা আো়ে ঘলর 
বর্ন্দ েলর মরলখর্ছলল। এখন মের্ট র্গল়ে ডােললা বলল মবরুলত পারলাে। 
  
ওললগ খুব িান্ত গলা়ে, ময্ন র্েছুই হ়ে র্ন এেনভালব বলল, েযার্রল়েট োরা মগলছ। 
  
অযাললর্ি চেলে উেল, োরা মগলছ! েযার্রল়েট োরা মগলছ? আর্ে র্বশ্বাস েরলত পারর্ছ 
না। র্ে েলর? েলব? 
  
ওললগ অযাললর্ির প্রলশ্নর মোন উের না র্দল়ে, খুিীলত বলল উেল, তাহলল 
োইলরার্িলেটা। এখন আোর হালত। 
  
অযাললর্ি চেলে উেল, ওহ োই গড, তাহলল োইলরার্িলেটা এখনও েলকা়ে পাোলনা 
হ়ে, র্ন? 
  
ওললগ বলল, আর্ে আলগই জানতাে ও এেজন র্বশ্বাসঘাতে। র্হ ইজ এ মিইটর। র্েন্তু 
এখনও এেন র্েছু মদরী হ়ে র্ন। 
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অযাললর্ি ভল়ে ভল়ে র্জজ্ঞাসা েরল, তাহলল তুর্ে ওটা োলই েলকা়ে পার্েল়ে র্দে মতা? 
  
ওললগ মজালরর সলে বলল, র্নশ্চ়েই ওটা আো়ে োলই পার্েল়ে র্দলত হলব। 
  
অযাললর্ি ওললগলে মবাঝার মচষ্টা েরল। মস মোনও চালার্ে েরলবনালতা? র্েন্তু 
ওলললগর েথা়ে ও স্বর্স্ত মপল র্েছুটা র্নর্শ্চন্ত হলত পারল। 
  
মের্ট ছটিট েরর্ছল। ওলদর েথা থােলতই বলল, না এখালন আর মবিী সে়ে নষ্ট েরা 
র্েে হলব না। 
  
ওললগ সলে সলে সাবযান হল়ে মগল। মের্টলে বলল তুর্ে এেটু চার্রর্দলে নজর রালখা। 
আর্ে ততক্ষ্ণ চটপট অযাললর্িলে েল়েেটা িলটা মদর্খল়ে র্ন। 
  
ওললগ অযাললর্িলে র্নল়ে এেটা লযাম্পলপালের র্নলচ র্গল়ে দােঁ়িাললা। োথার টুর্প র্দল়ে 
তারা তালদর র্নলজলদর েুখ প্রা়ে মঢলে মিলললা। মের্ট এেটা গালছর নীলচর ছা়ো়ে 
র্নলজলে আ়িাল েলর চার্রর্দলে নজর রাখলত থােল। 
  
পলেট মথলে এেটা খাে মবর েরলত েরলত ওললগ বলল, য্র্দ মসর্দন মসন্ট্রাল পালেি 
মতােরা এেটু সাবযান হলত তাহলল এত ঝালেলা হলতা না। 
  
সলের সে়ে মসন্ট্রাল পালেি ময্ লুলটরালদর উপদ্রব হ়ে তা র্েিচার–এর জানা উর্চত 
র্ছল। 
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য্াে মগ, বাদ দাও বলল ওললগ এেটা খাে মথলে র্তনলট িলটা মবর েলর অযাললর্ির 
হালত র্দল। ওললগ ওই িলটা র্তনর্টর েলযয এেজন টুইড জযালেট পরা মলােলে 
মদর্খল়ে অযাললর্িলে বলল, মদলখা মতা এই মলাের্টলে েখলনা চালিস মেললসার সলে 
মদলখছ র্েনা? 
  
অযাললর্ি িলটাগুললা র্নল়ে মদখললা জযালেট পরা মলাের্টর েুখ মোনও িলটালতই স্পষ্ট 
ন়ে। মোথাও মলােটা রুোল র্দল়ে নাে মঢলে আলছ, মোথাও এেনভালব হাত তুলল 
আলছ ময্ তার েুখ মদখা য্ালে না। আবার আলরেটালত েুখ র্নচু েলর আলছ। 
  
অযাললর্ি অলনেক্ষ্ণ মদলখ বলল, না! বুঝলত পারর্ছ না। মে এই ভদ্রললাে? 
  
ওললগ মছাট্ট েলর বলল, অযান, এিপাটি। অযাললর্ি র্জজ্ঞাসা েরল, বার্ে দুজন মে? 
  
ওরা র্নউই়েলেির মগাল়েন্দা র্বভালগর মলাে, ওললগ জানাললা। 
  
আো ওরা র্ে এই এিপাটি মলােটালে অযালরে েলরলছ? অযাললর্ি র্জজ্ঞাসা েরল। 
আর তুর্ে এই িলটা মোথা়ে তুললল? তাহলল র্েছু বলা ময্লত পালর হ়েত। 
  
ওললগ খুব গম্ভীর হল়ে বলল, আর্ে এই মলােটালে র্চর্ন। এ হললা টর্ন লটন। র্েিচার–
এর েৃতলদহ ময্ েলগি পল়ির্ছল, মসখালন এই েযাপ িট মনও়ো হল়েলছ। 
  
অযাললর্ির বুেটা য়িাস েলর উেল। র্েিচার–এর ওখালন? েলগি? 
  
অযাললর্ি খুব ভল়ে ভল়ে বলল, আর্ে মতা এর নাে েখলনা শুর্নর্ন। মে এই টর্ন লটন? 
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ওললগ ভীষণ উলের্জত হল়ে বলল, এখালন আলছ অথচ মোন খবর রালখানা। এই টর্ন 
লটন এেজন নযালটার এলজন্ট। 
  
অযাললর্ি ভল়ে োণ্ডা হল়ে মগল, মস আলস্ত আলস্ত ওললগলে র্জজ্ঞাসা েরল, এই মলােটা 
েলগি র্গল়ের্ছল মেন? 
  
ওললগ িলটা র্তনলট পলেলট রাখলত রাখলত বলল, মদ ইউ সী মহা়েযার ইউ েযান্ড। য্া 
ওসব েথা রালখা। আোলদর অলনে োজ বার্ে আলছ। গালছর ছা়ো়ে এলসা। 
  
ওললগ ও অযাললর্ি মের্ট ময্খালন দােঁর়্িল়ে র্ছল মসখালন এললা। 
  
ওললগ ভাললা েলর চারপািটা মদলখ র্নল়ে বলল, িযানডন হাউলসর র্নরাপো েেিী 
েযােলললহাস–এর বার়্ি তুর্ে র্ে মচলনা? 
  
অযাললর্ি উের র্দল, হযােঁ র্চর্ন। 
  
ওললগ র্জজ্ঞাসা েরল, ওর র্ে স্ত্রী পুত্র আলছ? 
  
আলছ। 
  
ওললগ বলল, খুব ভাললা। বলল হোৎ ময্ন খুিীলত চেচে েলর উেল। অযাললর্ি এই 
খুিীর োরণ বুঝলত পারল না। 
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ওললগ বলল, আোলদর এবার েযােলললহালসর বার়্ি ময্লত হলব। 
  
অযাললর্ি র্জজ্ঞাসা েরল মেন? 
  
 ওললগ বলল, প্রশ্ন পলর েরলব, এখন য্া বলর্ছ েন র্দল়ে মিান। 
  
ওললগ বললত লাগল। আর্ে এেটু দূলর দােঁর়্িল়ে থােলবা, হযােঁলের্ট মতাোলে েযােলললহাস 
মচলন না মতা? 
  
মের্ট বলল, না, আোর সলে পর্রচ়ে মনই। 
  
ওললগ খুিীলত ডগেগ েরলত লাগল। অযাললর্িলে র্জজ্ঞাসা েরল, মতাোলে র্নশ্চ়েই 
েযােলললহাস মচলন? 
  
অযাললর্ি ঘা়ি না়িললা। 
  
ওললগ বলল, মিান মের্ট েযােলললহাসলে বললব ময্ও নতুন র্নউই়েেি এলসলছ। এবং 
চালিলসর পূবি পর্রর্চত। এেবার চালিলসর সলে মদখা েরলত চা়ে। 
  
অযাললর্ি বলল, এটা খুবঝুেঁর্ের বযাপার হল়ে য্ালবনা? তাছা়িা মের্ট জার্েলন ছা়িা 
মপল়েলছ। য্র্দ জানাজার্ন হল়ে য্া়ে? 
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ওললগ বলল, না না এত সে়ে আোর প্রল়োজন হলব না। আই িযাল সী টু ইট। 
আোলদর েযােলললহাসলে প্রল়োজন। আোর এেটু সে়ে দরোর য্ালত েযােলললহালসর 
মো়োটিার মথলে িযানডন হাউলসর র্নরাপোর বহরটা মদলখ মনব। 
  
ওললগ অযাললর্ির উলেলিয বলল, মবাোর্ে েলরা না। উই অল আর ইন মডঞ্জার! 
সােলনই ভীষণ র্বপদ। তাই আর্ে য্া বর্ল তাই ের। 
  
অযাললর্ি ওলললগর েুলখর র্দলে হােঁ েলর তার্েল়ে আলছ। র্েন্তু ও যরলত পারলছনা। 
ওললগ েলন েলন নতুন েী ির্ন্দ বানালে। এর্দলে টর্ন লটলনর পর্রচ়ে মপল়ে অযাললর্ি 
র্নলজ ভীষণ ভ়ে পার্েল। তাই ভাবল এর্নল়ে মস আর র্েছু ভাবলব না। ওললগ য্খন 
এখন হতিােতিা তখন ও য্া ভাললা মবালঝ েরুে। 
  
ওললগ য্াবার জনয ততরী হল়ে র্নল়ে অযাললর্ি ও মের্টলে তা়িা র্দল। তারা র্তনজলন 
েযােলললহাস–এর বার়্ির উলেলিয রওনা র্দল। 
  
. 
  
১৩. 
  
পরবতিী চর্ব্বি ঘণ্টার ঘটনা আের্স্মে অথচ মবি দ্রুত গর্ত… 
  
 টর্ন লটন র্েে েরল ব্রাড র্জললনর সলে েযার্র়েলটর খুন হও়োর ঘটনা র্নল়ে আললাচনা 
শুরু েরার আলগ িযানডন হাউলসর চারর্দলে ময্ জাল র্বস্তার েরা হল়েলছ মসই সম্বলে 
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এেটু মখােঁজ খবর মনও়ো য্াে। টর্নর যারণা ভুলন়ে।বর্রস মগরর্ক ময্ভালব এগুলে 
তালত নযালটা মেলোলরন্ডাে িােঁস হল়ে য্াবার মোন প্রোণই মস তার আ়েলত্বর বাইলর 
ময্লত র্দলত রার্জ ন়ে। ওর সােলন এখন দুলটা সেসযা। এে হলে চালিস মেললসা। দুই 
হলে র্জন পযারার্ের্নর র্নরাপো বজা়ে রাখা। িযানডন হাউলস নজর রাখার জনয ওলে 
মসই দয মব্রইলনর–ই এেজন েলর মরলখলছ। এর জনয ব্রাড র্জলনলে যনযবাদ মদও়ো 
উর্চত। মসই বযবস্থা েলর র্দল়েলছ। 
  
র্েন্তু চালিস মেললসা ময্ মেন এখনও িযানডন হাউলস রল়েলছ তা টর্ন লটন বুঝলত 
পারলছ না। ওলতা এখন ওর দাদা টে মেললসার ওখালন থােলত পালর। চালিসলে র্নল়ে 
এখন ভীষণ র্চন্তা। 
  
টর্নর িরীরটা ক্লান্ত লাগর্ছল। মস এেটা মরেুলরলন্ট ঢুলে সাোনয র্েছু মখল়ে র্নল। 
তারপর এেটা মটর্ললিান বুলথ মগল। 
  
মটর্ললিান বুলথ ঢুলে মসভাবললাোলে মিান েরা উর্চত। র্নলোলল–মেনা র্বল মে? 
দুজলনর সলে েথা বলাই র্রক। 
  
টর্ন ডা়োল েরল। ওপাি মথলে র্বল মিান তুললল। টর্ন বলল–হযাললা র্বল। আর্ে টর্ন 
বলর্ছ র্জলনর উপর র্েেেত নজর রাখলব। 
  
র্বল বলল, ভালই আলছ। এখন লাি মসলর র্নলে। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, মোথা়ে? 
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র্বল জানাল, বারনালডির সলে ময্েন মরাজ র্েলচলন খা়ে মতেন। 
  
 র্িরল েখন? 
  
এই আট র্ের্নট আলগ হলব। আর্ে এলসর্ছ বালরাটা পলনলরা়ে। 
  
টর্ন বলল, খুব খারাপ। 
  
মেন? 
  
আর্ে ওলে বালরাটা বাজলত পােঁচ র্ের্নলট র্রে নীলললে অনুসরণ েরলত মদলখর্ছ, টর্ন 
বলল। 
  
র্বল বলল, হ়েলতা হলত পালর। 
  
টর্ন উলের্জত েলে বলল, হ়েলতা হলত পালর োলন? র্রে সম্বলে আর্ে সর্েে খবর 
জানলত চাই। র্জলনর ওলে মছল়ি মদও়ো উর্চত হ়ে র্ন। র্জন তার র্নলজর োলজ 
অবলহলা েরলছ। য্াে মখল়ে র্নল়েই ময্ন র্জন মবর্রল়ে পল়ি। র্রে নীললর প্রর্তটা 
পদলক্ষ্প আোর জানা প্রল়োজন। 
  
এেনেী ও য্খন র্নলজর ফ্ল্যালট র্গল়ে র্বশ্রাে েরলব তখনও ও েী েরলছ তা আোলে 
জানালত হলব, টর্ন বলল। 
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টর্ন র্বললে আরও বলল, মিান তুর্ে আর র্নলোলল এেটা োল্পর্নে গল্প মিেঁলদ চালিস 
মেললসার সলে মদখা েলরা। তালে জানালব ময্ র্নলোলল মোনও এে োগলজর 
র্রলপাটিার। মস চালিলসর সলে র্রে নীললর সম্পলেি র্েছু আললাচনা েরলব। র্রলের 
এেটা মখােঁজ মপলল ওর সেী–সাথীলদর খুেঁলজ মবর েরা ের্েন হলব না। 
  
টর্ন খুব আিলসাস েলর বলল, োল র্রে তার ফ্ল্যাট মথলে মবর্রল়ে মগল আর র্জন তার 
মোনও মখােঁজ রাখলত পারললা না। মহাপললস। 
  
টর্ন আর মোনও েথা না বার়্িল়ে মিান মছল়ি র্দল। র্দল়ে আবার ডা়োল েরললা। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, হযাললা জলজিস? আর্ে টর্ন বলর্ছ। মিান মতাোলে আর র্বললর সলে 
মদখা েরলত হলব না, আর িযানডলন েী এখনও োজ চললছ? 
  
জলজিস বলল, ইল়েস সযার। িযানডলন মোথাও মেবল িট হল়েলছ। তার োজ চললছ। 
  
আো এর্েল োলছ আলছ মতা? টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল। 
  
হযােঁ ও চারর্দলে নজর রাখলছ। 
  
এেটা যনযবাদ জার্নল়ে টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, চালিস মেললসা র্নলজর মো়োটিালর আলছ 
মতা? বুঝলতই পারছ মেন এত প্রশ্ন েরর্ছ। োরণ র্হ ইজ দয ভাইটাল উইটলনস। 
মহালজাইোর না বলললও চালিলসর োছ মথলেই আোলদর েথা মবর েরলত হলব। 
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জলজিস বলল, সযার, আর্ে র্নলজও ওর উপর নজর রাখর্ছ। আজ ও িযানডন হাউলসর 
র্ডলরক্টলরর সলে লাি েলরলছ। এখন তারই সলে এই চত্বলরর েলযয মোথাও আলছ। 
ের্দন পলর এখালন েনিালরে হলব তারই প্রস্তুর্ত চললছ। বহুললাে োজ েরলছ। 
  
হযােঁ আর্ে জার্ন। তাই বলর্ছ তুর্ে র্েন্তু খুব সতেি থােলব। টর্ন বলল। 
  
 হা সযার। 
  
র্বলেললর র্দলে আর্ে ব্রাড র্জলনলে র্নল়ে িযানডন হাউলস ময্লত পার্র। এেথা োউলে 
বললত হলব না, র্সলরট। 
  
না, সযার আপর্ন র্নর্শ্চন্ত থােুন। 
  
 থযাঙ্ক ইউ। 
  
 টর্ন মিান মরলখ র্দল। 
  
টর্ন মপন্টাগলনর র্সলরট ব্রালি ব্রালডর অর্িস ঘলর ঢুেললা। ব্রাড তালে বসলত বলল 
র্জজ্ঞাসা েরল, তা তুর্ে মোথাও য্াে নার্ে? মোন এনলগজলেন্ট আলছ? 
  
টর্ন এেটা দীঘিশ্বাস মিলল বলল, মস সে়ে আর পার্ে মোথা়ে ময্ তদন্ত মিলল িুর্তি 
েরব? তা েযার্রল়েট–এর ঘটনার বযাপালর আর মোন খবর পাও়ো মগল? 
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ব্রাড বলল এেটা সর্তয েথা মতাো়ে বর্ল, এখন আোর োউলেই র্বশ্বাস হ়ে না। এেন 
েী র্নলজলেও েলন হ়ে েলকার মলাে। র্েছুই আর র্বশ্বাসলয্াগয ন়ে। এই েযার্রল়েলটর 
েথাই ভাবর্ছ। এত সুন্দর র্নরীহ মচহারা মদখলল ভর্ক্তশ্রদ্ধা হ়ে। মসর্েনা র্বশ্বাসঘাতলের 
োজ েরল! আলের্রো তালে েী না মদ়ের্ন তবুও আরও অলথির মলালভ… 
  
 এখন য্া মললটে খবর তাহলল এই েযার্রল়েলটর োযযলেই মের্জর্ব–র এলজন্টরা মগাপন 
খবর পাচার েরত। 
  
টর্ন বলল, ব্রাড আর্ে র্েন্তু মস েথা ভাবর্ছনা। আর্ে ভাবর্ছ এই ময্ এত ঘটনা ঘটলছ 
র্নশ্চ়েই মদ়োর ইজ সাে র্নউর্র়োস োলন এেটা েযযের্ণ র্নশ্চ়েই আলছ। 
  
ব্রাড বলল হযােঁ র্নশ্চ়েই। আর এই েযযের্ণ–মেবার েরলত না পারলল আোলদর মোন 
োজই সিল হলব না। তা তুর্ে এর মোন হর্দি মপল়েছ নার্ে? 
  
টর্ন এেটু র্চর্ন্তত ভালব বলল, না ওটা এখনও র্েে যরলত পারর্ছ না। তলব আর্ে ময্ 
মোন োজ মিষ মথলে শুরু ের্র। প্রথলে হলে নযালটা মেলোলরন্ডাে িেঁস হললা। তার 
আলগ ওটা টাইপ হললা। মোন মের্সলন টাইপ হল়েলছ তার হর্দস র্েলল। মের্িনটা টলের 
োছ মথলে চালিস এের্দলনর জনয যার র্নল়ের্ছল। 
  
সুতরাং চালিলসর হাত মথলে মেলোলরন্ডাে িাসহল়েলছ। তাহলল চালিসই হললা ওলদর 
এলজন্ট। তবুও প্রশ্ন মথলে য্া়ে এই র্রেনালের মছললর্ট মে? ও েুযর্নলেিন র্ডপাটিলেলন্ট 
ভাললা োইলনর চাের্র েলর অথচ আশ্চয্ি ও র্নউই়েলেি চালিলসর সলে এেই 
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অযাপাটিলেলন্ট থালে। আবার মের্ট মোর্ল়োর নালের ওই রহসযে়ে মেল়ের্ট মসও এেই 
অযাপাটিলেলন্ট থালে। মগাপন মবাো ততরীর সলে ওর সম্পেি েী? 
  
ব্রাড ওর েথা খুব েলনালয্াগ র্দল়ে শুনলছ। টর্ন েী বললত চাইলছ তা আন্দাজ েরার 
মচষ্টা েরলছ। 
  
টর্ন বলল, তাহলল বুঝলতই পারছ চালিস, র্রে ও মের্ট র্তনজলনর পর্রচ়ে আলছ। 
  
 ব্রাড ঘা়ি মনল়ি সম্মর্ত জানাললা। 
  
টর্ন এেটা চুরুট যর্রল়ে এে েুখ মযা়ো মছল়ি বলল, এবার মললনর্ি হসর্পটাললর ঘটনা 
ভালবা। এেদল োগালরর হালত মোলনাভ আরান্ত হল়ে পুর্ললির সাহালয্য হসর্পটালল 
য্া়ে। হাসপাতালল মস র্নলজর অজালন্ত দুলটা নাে উচ্চারণ েলর এে ওললগ দুই 
অযাললর্ি। 
  
এখন েথা হল মসন্ট্রাল পালেি এই দুজন র্ছল েী? আোর েলন হর্েল, পুর্ললির েথা 
অনুয্া়েী পালেির বাইলর গার়্ি পােি েরা র্ছল। মসখালন তারা এেজন েুলকা মজা়োলনর 
ছা়ো মদলখলছ। আর আলরে জন ই়োংেযান মোলনালভর োছাোর্ছ র্ছল। পুর্লি তালে 
সাহালয্যর জনয মডলের্ছল র্েন্তু মস পার্লল়ে মগর্ছল। 
  
বর্রস মগরর্কলে আর্ে র্চর্ন। মললনর্ি হসর্পটালল ময্ মলােটা বেুলে মখােঁজার নাে েলর 
মোলনালভর মখােঁলজ এলসর্ছল, পুর্ললির বণিনা অনুয্া়েী বর্রস মগরর্কর সলে তার সাদৃিয 
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আলছ। তাহলল মবাঝা য্ালে মসন্ট্রাল পালেি মোলনালভর সলে ময্ দুজন র্ছল তালদর েলযয 
এেজন ওললগ, অনযজন অযাললর্ি। এ র্বষল়ে আোর আর মোন সলন্দহ মনই। 
  
এবার আসর্ছ র্রে নীলল প্রসলে। ওর সম্পলেি য্তটুেু জানলত মপলরর্ছ তা হল পূবি 
জােিানীলত আোলদর এেজন এলজন্ট সর্তযই র্ছল য্ার নাে হাইনর্রে নীলল। র্েন্তু 
বতিোলন এই র্রে নীললর মচহারার সলে তার মচহারার মোন র্েল মনই। 
  
ব্রাড এলেবালর অর্ভভূত হল়ে প়িল।হালতর োর্টির্নটা এে র্নুঃশ্বালস মিষ েলর বলল, 
ও়োন্ডার িুল। ইউ আর র্জর্ন়োস উর্ন তুর্ে আোলে এলেবালর অবাে েলর র্দে। 
  
টর্ন এেটু মথলে বলল, চালিলসর এই বেু র্রেনীলললে আেরা সলন্দলহর ঊলধ্বি র্নশ্চ়েই 
রাখলত পার্র না। 
  
ব্রাড বলল, অবিযই না। 
  
তাহলল আোর েলন হ়ে মসন্ট্রাল পালেি মসর্দন ময্ দুজন র্ছল তার এেজন র্রে নীলল 
হও়ো। অসম্ভব ন়ে। 
  
ব্রাড মভতলর মভতলর খুব উলের্জত মবায েরর্ছল। বলল, তুর্ে ওললগলে মতা 
আইলডর্ন্টিাই েলরছ। র্েন্তু আলরেজন বযর্ক্ত ময্ এই র্রে নীলল তা আইলডর্ন্টিাই হলব 
েী েলর? 
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টর্ন বলল, জলজিস। ও মবি র্েছুর্দন ইে জােিানীলত র্ছল। ওর ইনিরলেিন অনুয্া়েী 
ও়োর্িংটলন মের্জর্বর ময্ এলজন্ট োজ েরলছ তার মোড নাে হল অযাললর্ি। 
  
ব্রাড বলল, সর্তয আোর শুনলত শুনলত েলন হলে এ মোন েলনর েত েলর বানালনা 
গল্প। 
  
টর্ন বলল, আর্ে আোর মনাে লার্গল়ে র্দল়ের্ছ এই মদখার জনয ময্ অযাললর্ি আর র্রে 
নীলল এেই মলাে র্েনা। এই এেটা োজ আোর বার্ে। 
  
ব্রাড বলল, টর্ন মতাোর েেিেুিলতা ও র্বচক্ষ্ণতা সম্বলে আোর গবি হ়ে। এবার েলন 
হ়ে আেরা এই নযালটা মেলোলরন্ডাে িালসর এেটা র্েনারা েরলত পারব। এটাই হলব 
আোলদর মশ্রষ্ঠ োজ। তার আলগ এেবার চালিসলে ভাললা েলর বার্জল়ে র্নলত হলব। 
  
টর্ন বলল, হযােঁ, মসইজনয আেরা এেবার িযানডন হাউলস য্ালবা। তা মতাোর এখন 
মোন োজ মনই মতা? 
  
ব্রাড বলল, না! মতেন মোন োজ হালত মনই। মতাোর সলে য্াও়োটা য্র্দ জরুরী েলন 
েলরা মতা, আোর মতাোর সলে ময্লত এখন মোন অসুর্বযা মনই। 
  
টর্ন বলল, হযােঁ মগলল ভাললা হ়ে। 
  
ওলে–চললা। 
  
. 
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িযানডন হাউলসর মলাহার দরজা ময্ন বেি পরা মোন মসপাই। দরজা সূলয্ির আললা়ে 
চেচে েরলছ। দরজা়ে সেীনযারী মসপাই। 
  
এের্ট িান্ত, র্নজিন প্রেৃর্তর মোলল পাহা়ি মঘরা অযাপললটন র্ভলার পালি িযানডন 
হাউলসর এই মশ্বত শুভ্র দুলগির েত র্বিাল মচহারা মদলখ ব্রাড র্জলন বলল উেল…টর্ন 
মদলখা, র্েে ময্ন স্বলগিাদযান! তাই না! টর্নর এখন প্রােৃর্তে দৃিয উপলভাগ েরার েত 
অবস্থা র্ছল না। 
  
গার়্ি িযানডন হাউলসর সােলন এলস দােঁ়িালতই পাহারারত মসপাই ছুলট এললা। ব্রাড 
র্নলজলে। মস্পিাল ব্রালির েেিেতিারূলপ পর্রচ়ে র্দল এবং প্রোণ স্বরূপ োডি মদখাললা। 
  
ব্রাড মসপাইলে র্জজ্ঞাসা েরল, এখন র্সর্েউর্রর্ট অর্িসার মে? 
  
মসপাই বলল, েযােলললহাস সযার। 
  
ব্রাড বলল, তালে খুব তা়িাতার়্ি মডলে পাোন। 
  
এখুর্ন মডলে আনর্ছ সযার, বলল মস মভতলর চলল মগল। 
  
এর্দলে টর্ন ভীষণ উর্িি হল়ে পল়ির্ছল। র্জন পযারার্ের্ন র্রে নীললর উপর র্েেেত 
নজর রাখলত পারলছ মতা? র্বল আর র্নলোলল চালিলসর সলে সাক্ষ্াৎ েরা়ে সিল 
হল়েলছ মতা? র্রে নীলল গতরালত মবর়্িল়ে মোথা়ে মগর্ছল? োর সলে মদখা েরলত 
মগর্ছল? আর এের্দন োত্র সে়ে আলছ ব্রালসললস তবেে বসলত। মেলোলরন্ডাে েী 
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েলকার আ়েরন মসলি র্নরাপলদ মপৌঁলছ মগলছ? টর্নর োথা়ে নানা র্চন্তা মঘারালিরা 
েরলছ। 
  
েযােলললহাস ছুটলত ছুটলত এলসবলল, আসুন সযার আসুন। র্নরাপোেেিীলদর ইন–চাজি 
হবার েত মচহারা েযােলললহালসর ন়ে। এেটু নাদুস নুদুস মচহারা। 
  
েযােলললহাস মভলবর্ছল ব্রাড র্জলন এোই এলসলছ। তার পালি টর্নলে মদলখ এে 
অজানা ভল়ে মস র্িউলর উেল। ব্রাড তা বুঝলত না পারললও টর্নর মচালখ মসটা যরা 
পল়িলছ। টর্ন র্নলজও বুলঝ উেলত পারলছ না–তার এই ভল়ের োরণ! েযােলললহাস 
ময্র্দন র্ডউর্টলত র্ছল মসর্দন নযালটার মেলোলরন্ডাে হাত বদল হল়েলছ। তাহলল েী 
েযােলললহাস এর সলে জর়্িত। র্েন্তু তাই বা েী েলর হলব? পুর্ললির র্রলপাটি অনুয্া়েী 
েযােলহাল সলে সলন্দহ েরার মোন যু্র্ক্ত মনই। 
  
 েযােলললহাস ততক্ষ্লণ র্নলজলে সােলল র্নল়েলছ। টর্নলেও বলল, আসুন সযার আসুন। 
টর্ন ও ব্রাড গার়্ি মথলে মনলে প়িল। 
  
েযােলললহাস প্রহরীলে দরজা খুলল র্দলত বলল। দুপালি পাে গাছ আর োলঝ বােঁযালনা 
রাস্তা। আযুর্নে হাল িযািলনর বার়্িগুললা মদখলল প্রাচীন মরালের সৃ্মর্তলে েলন ের্রল়ে 
মদ়ে। 
  
ব্রাড চার্রর্দে মদখলত মদখলত অর্ভভূত হল়ে মগল। বলল, অপূবি! 
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র্েছুদূর য্াবার পর এের্ট প্রহরী মঘরা বার়্ি মদর্খল়ে েযােলললহাস বলল, এখালনই সব 
ের্ম্পউটর মের্িন আলছ। এখালন র্বলিষজ্ঞরা োজ েলর থালে। আপনারা র্ভতলর 
য্ালবন না েী? 
  
টর্ন বলল, না না, আেরা সেস্তটা এেটু ঘুলর মদখলবা। 
  
েযােলললহাস বলল, তাহলল চলুন। র্েছুদূর এর্গল়ে এেটা প্রাসালদর েত বার়্ি মদর্খল়ে 
বলল এইখালন সাইেন িযানডন সালহব থােলতন। এখন এখালন র্বর্িষ্ট অর্তর্থলদর 
থােলত মদও়ো হ়ে। তা মেেন লাগলছ আপনালদর? 
  
টর্ন বলল, অতুলনী়ে। টর্নর দৃর্ষ্ট তখন িান বােঁযালনা ব়ি দীর্ঘর চার্রর্দলে অলনে মলাে 
োজ েরলছ মসর্দলে। 
  
েযােলললহাস বলল, এই বার়্িগুললার র্পছলন এেটাব়ি হ্রদ আলছ। মসখান মথলে এই 
দীর্ঘলত জল আলস। পাম্প েলর জল মবর েলর মদও়ো হল়েলছ। ওই দীর্ঘর নীচ র্দল়ে 
সব তবদুযর্তে তার মগলছ। মসখালন মবাযহ়ে মোন গণ্ডলগাল হল়েলছ তাই েনিাক্টররা 
োজ েরলছ। আর ঐ ময্ র্বরাট সার্ে়োনা টাোলনা হল়েলছ ওখালন েনিালরে হলব। 
  
ব্রাড টর্নলে র্জজ্ঞাসা েরল, আেরা মোনর্দলে য্ালবা? 
  
টর্ন বলল, আেরা এেটু চালিস মেললসারসলে মদখা েরলত চাই। তার মো়োটিার মোন 
র্দলে? 
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েযােলললহাস বলল, আর্ে আজ ওলে মদর্খর্ন। শুলনর্ছ র্ডলরক্টলরর সলে লাি মসলর তার 
সলে বাইলর য্ালব। ওই পাহাল়ির র্দলে তার মো়োটিার। 
  
হোৎ দীর্ঘর র্দে মথলে এেসলে অলনে মলালের র্চৎোর মভলস এললা। সবাইলে 
মসইর্দলে ছুলট ময্লত মদখা মগল। 
  
েযােলললহাস প্রা়ে লার্িল়ে উলে, এির্েউজ েী বলল, মসইর্দলে ছুলট মগল। 
  
টর্ন ও ব্রাড েখন মসইর্দলে হােঁটলত শুরু েলরলছ তা র্নলজরাও মটর পা়ের্ন। 
  
এর্দলে টর্ন র্বল ও র্নলোলল মে মদখলত না মপল়ে অর্স্থর হর্েল। 
  
দীর্ঘর োছাোর্ছ ময্লত তারা মদখললা সব মলাে জললর র্দলে র্বস্মল়ে তার্েল়ে আলছ। 
  
তারা মদখলল দীর্ঘলত জলের্েল়ে মদও়ো হল়েলছ। র্ভতলর তবদুযর্তে তারগুললা সালপর 
েত জর়্িল়ে আলছ। ওপালি ময্খালন জল খুব েে মসখালন এেজন ভাসলছ। েুখ মদখা 
য্ালে না,োরণ েুখ জললর র্দলে। টুইড জযালেট পরা। দু–হাত দু–পালি ছ়িালনা। 
  
ব্রাড আতলঙ্ক র্চৎোর েলর উেল, এ মে? 
  
ভল়ে েযােলললহালসর েেস্বর মেেঁলপ মগল। বলল, আর্ে সবাইলে সাবযান েলর 
র্দল়ের্ছলাে মেউ ময্ন ওর্দলেনা য্া়ে। মেন সুইচ অি থােললও েনিােটরলদর োলঝ 
েলযযই র্বদুযৎ চার্লল়ে র্নলত হর্েল। 
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টর্ন েলোর দৃর্ষ্টলত েযােলললহাসলে মদখর্ছল। েযােলললহাস থতেত মখল়ে মথলে মগল। 
টর্নর মচাখ েুখ আরও ের্েন হল়ে মগল। 
  
ব্রাড আবার র্জজ্ঞাসা েরল, ও মে? 
  
 েযােলললহাস বলল, আোর েলন হলে র্েুঃ মেললসা। 
  
ব্রাড চর্েলত েযােলললহালসর র্দলে র্িলর বলল, োলন চালিস মেললসা! 
  
েযােলললহাস েৃদু োথা না়িললা। 
  
টর্নর েুখ ের্েন মথলে ের্েনতর হল়ে মগল। বলল, তাহলল আপর্ন এতক্ষ্ণ আোলদর 
মবাো বার্নল়ের্ছললন। র্েলথয বললর্ছললন, তাই না? 
  
েযােলললহাস রীর্তেত ভ়ে মপল়ে বলল, মেন সযার? 
  
টর্ন বলল, আপর্ন বললর্ছললন চালিস মেললসা বাইলর মগলছ, তাহলল ও এখালন এললা েী 
েলর? িীজ র্েুঃ েযােলললহাস আপর্ন মসাজা েথা বলুন। মোনরেে র্েছু ঢাোর মচষ্টা 
েরলবন না। তাহলল আপর্ন ভীষণ র্বপলদ প়িলবন 
  
েযােলললহাস ভীষণ ভ়ে মপল়ে বলল, মদখুন সযার, আর্ে সাযারণতুঃ বাইলরর র্নরাপো 
মদর্খ। র্ভতলরর ন়ে। 
  
টর্ন বলল, তাহলল র্ভতলরর র্নরাপো মে মদলখ? 
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 েযােলললহাস আেতা আেতা েলর বলল, র্ভতলর চারর্দলেই মতা প্রহরা। তাই… 
  
টর্ন ও ব্রাড র্নলজলদর েলযয র্েছু আললাচনা েলর র্নল। তারপর েযােলললহাসলে টর্ন 
র্জজ্ঞাসা েরল, চালিস দীর্ঘলত নােলত মগল মেন? 
  
েযােলললহাস বলল, হ়েলতা র্তর্ন োলজর তদারর্ে েরলত এলসলছন। মোন োরলণ 
তবদুযর্তে তালরর সলে জর়্িল়ে য্ান। 
  
টর্ন বলল, আেরা এেটু মেইন সুইচটা পরীক্ষ্া েলর মদখলত চাই। মোন্ র্দলে মসইটা? 
  
েযােলললহাস বলল, মেইন র্বর্ডং–এ। আসুন আর্ে র্নল়ে য্ার্ে। 
  
টর্ন বলল, আর্ে এোই মদলখ র্নলত পারলবা। পুর্ললি মিানও আর্ে েরর্ছ। আপর্ন 
েৃতলদহ মতালার বযবস্থা েরুন। 
  
. 
  
১৪. 
  
 অযাপললটন র্প্রর্সঙ্কট–এর িােি অর্িসার ব্রাড র্জলনলে এেটা সযালুট েলর র্বদা়ে 
জানাললা। বলল, আোলদর র্দে মথলে য্থায্থ বযবস্থা মনও়ো হলব। আর আপনার 
েথােত েযােলললহাসলেও র্জজ্ঞাসাবাদ েরা হলব। 
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ব্রাড মসডালন মচলপ এলেবালর মিলট প়িল, টর্ন আেরা এভালবি়েতান গুললালে মছল়ি 
র্দলত পার্র না। তারা এইভালব এলের পর এে োনুষ োরলব! আর্ে মভলব পার্ে না, 
টেলে র্েভালব সান্ত্বনা মদব 
  
টর্ন বলল, ওরা এলের পর এে সাক্ষ্ীলে মেলর মিললছ। চালিস আোলদর মিষ ভরসা 
র্ছল। 
  
টর্ন ও ব্রাড দুজলনই র্চন্তার্ক্লে।অযাপললটন মথলে র্নউই়েলেির র্দলে মসডান ছুলট 
চলললছ। 
  
অলনেক্ষ্ণ চুপচাপ থাোর পর উর্ন বলল, ব্রাড, আর্ে ময্ মেইন সুইচ মদখলত 
মচল়ের্ছলাে মসটা আোর আসল উলেিয র্ছল না। 
  
ব্রাড বলল, তাহলল? 
  
আর্ে আসলল েযােলললহালসর অর্িস ঘরটা মদখলত মগর্ছলাে। ওই মলােটালে আোর 
প্রথে মথলেই সলন্দহ হর্েল। পুর্লি মজরা েলর হ়েলতা আলরা অলনে েথা বার েরলত 
পারলব। আর্ে য্া মদলখর্ছ মসই সম্বলে পলর পুর্লিলে জানালবা।তারআলগ আোর 
মলােজনলে খুেঁলজ মবর েরলত হলব। ওরা হ়েলতা র্রে নীললর র্পছলন ছা়োর েত যাও়ো 
েরলছ। 
  
ব্রাড বলল, র্েন্তু টর্ন তুর্ে েযােলললহেঁলসর অর্িস ঘলর র্ে এেন মদখলল য্া 
সলন্দহজনে? 
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টর্ন বলল, এেটা র্বছানা। য্া অর্িস ঘলর েখলনাই মিাভা পা়ে না। 
  
ব্রাড বলল, েী বল? অর্িস ঘলর র্বছানা! 
  
টর্ন বলল, এটাই আশ্চয্ি, েলন হ়ে এই ঘলরই োজ হল়েলছ। 
  
ব্রাড বলল, তাহলল তুর্ে এখর্ন পুর্লিলে সব জার্নল়ে ওলে অযালরে েরলল না মেন? 
ওলে শুযু র্জজ্ঞাসাবাদ েরলত বললল, আর মবিী তহ তচ না হ়ে তা মদখলত বললল। 
  
টর্ন বলল, আর্ে আসল ি়েতানলে যরলত চাইর্ছ। 
  
েযার্রল়েটলে য্ারা খুন েলরলছ, তারাই চালসলে খুন েলরলছ। টর্ন বলল,ব্রাড তুর্ে 
লক্ষ্যেলরছ চালিলসর মদলহ আপাতদৃর্ষ্টলত মোন ক্ষ্ত র্চহ্ন মনই। েযার্রল়েলটর মদলহও র্ছল 
না। সবই এেই পদ্ধর্তলত হল়েলছ। 
  
ব্রাড জানলত চাইল। পদ্ধর্তটা র্ে? 
  
টর্ন বলল, ইলঞ্জেিন। আর এই োজটা হল়েলছ েযােলললহালসর ঘলর। এই োলজ 
এিপাটি এেজন, বর্রস মগরর্ক। 
  
ব্রাড উলের্জত হল়ে বলল, এখালনও মসই মগরর্ক!তাহলল মস েযােলললহাসলে হাত 
েলরলছ। 
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 টর্ন বলল, হযােঁ এটাই জানলত হলব েযােলললহাস র্েভালব এর েলযয জর়্িল়ে প়িল। 
  
ব্রাড বলল, তাহলল বললত হলব এখন িযানডন হাউলস র্নরাপো বললত র্েছু মনই। 
  
টর্ন উলের্জত হল়ে প়িল, য্াই মহাে আর এভালব চললছনা, এভালব তালদর আর মছল়ি 
মদও়ো চললব না। দরোর হলল ওললগ আর অযাললর্ি ময্ই মহাে র্বনা প্রোলণ তালদর 
অযালরে েরলত। হলব। ব্রাড এেটু র্চর্ন্তত ভালব বলল, র্েন্তু টর্ন, তুর্ে ওলদর পালো 
মোথা়ে? 
  
টর্ন বলল, না আোর মলােজন সবিদা ওলদর মচালখ মচালখ রাখলছ। মেবলোত্র হালত 
প্রোণ, পার্ে না বলল ওলদর এখনও মছল়ি মরলখর্ছ। 
  
মপন্টাগলনর বার়্ির সােলন মসডান আসলতই এেজন মলাে ছুটলত ছুটলত এলস টর্নলে 
বলল, এেজন জলজিস নালে মলাে আপনালে মিালন চাইর্ছল। আর্ে তার মিান নাম্বার 
চাইলত মস বলল প্রল়োজন মনই আপনালে বলললই আপর্ন সব বুঝলত পারলবন। 
  
টর্ন প্রা়ে ছুটলত ছুটলত অর্িস ঘলর চলল মগল। হালতর সােলন ময্ মিান মপল মসটাই 
তুলল র্নল়ে র্নর্দিষ্ট নাম্বালর ডা়োল েরল। ওপাি মথলে জলজিলসর েেস্বর আসলতই টর্ন 
রালগ মিলট প়িল। মতােরা সব েলর মগর্ছলল নার্ে? র্জন েী হাও়ো লাগালত 
মবর়্িল়েলছ। র্নলোলল েী েরর্ছল? ব অপদাথি, ননলসে। 
  
ওপাি মথলে জলজিস চুপচাপ সব শুলন বলল, আর্ে আপনার রালগর োরণ বুঝলত 
পারর্ছ সযার। র্েন্তু আোলদরও র্েছু বলার র্ছল। 
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টর্ন মসই উলের্জত ভালবই বলল, তা চুপ েলর আছ মেন? বল েী বলার আলছ? 
  
জলজিস বলল, র্বল আর র্নলোলল আপনার েথা েতই চালিলসর সলে মদখা েলরর্ছল। 
চালিলসর ঘলর য্খন তারাবলসেথা আরম্ভ েরলত য্ালে এেন সে়ে মিান মবলজ ওলে। 
মিান তুললই তারপর চালিস র্ক্ষ্প্র মবলগ ঘর মথলে মবর্রল়ে য্া়ে। র্বল তালে অনুসরণ 
েলর মদলখ। চালিস েযােলললহালসর অর্িস ঘলরর র্দলে ছুলট চলল মগল। তারপর চালিস 
মবপাো হল়ে য্া়ে। তারা অলনেক্ষ্ণ অলপক্ষ্া েলর চলল আলস। 
  
আর র্জন র্রেনীললর র্পছলন িললা েলর। র্রে িযানডন হাউলসর র্দলেই আসর্ছল। 
তারপর হোৎ র্নলজর গার়্িলত উলে টাউলনর র্দলে রওনা হ়ে। র্জনও ওলে িললা 
েরলত থালে। 
  
টর্ন বলল, েযােলললহাস, ওই ি়েতালনর পলক্ষ্। আর র্জন এখন মোথা়ে? 
  
 জলজিস র্িসর্িস েলর বলল, আোর েলন হ়ে সযার ওলদর আলরা র্েছু েতলব আলছ। 
  
টর্ন মচেঁর্চল়ে উেল, সব ভণু্ডল েরলত হলব। এখন তুর্ে মোন্ েতলব এর েথা বলছ? 
  
জলজিস বলল, চালিস মেললসার খবর মতা আপর্ন জালনন সযার। পুর্লি টে মেললসালেও 
মডলে পার্েল়েলছ। 
  
উর্ন বলল, ওহ পুর্লি তাহললটেলে খবরটা জার্নল়েলছ। য্া ভাললাই হল, আেরা 
ভাবর্ছলাে েীভালব টেলে এই খবরটা জানালবা! মভর্র সযা়ি। 
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জলজিস জানাললা, চালিলসর মো়োটিালর ময্ সব র্জর্নস পত্র র্ছল তা টলের ওখালন পুর্লস 
পার্েল়ে র্দল়েলছ শুনলাে। 
  
উর্ন বলল, র্জন এখন মোথা়ে? 
  
জলজিস বলল, ওর খবর এখলনা পাইর্ন। তলব র্েছুক্ষ্লণর েলযযই মপল়ে য্ালব। সযার, 
এেটু যরুন ওঘলর মিান বাজলছ। আপর্ন লাইন ছা়িলবন না আর্ে মদলখ আসর্ছ। 
  
ব্রাড টর্নর পালিই র্ছল, বলল এবার েলন হ়ে আোলদর মহালজাইোলরর র্দলে নজর 
মদও়ো দরোর। নযালটার মেলোলরন্ডাে সংরান্ত বযাপালরর ওই এখন এেোত্র জীর্বত 
বযর্ক্ত। 
  
টর্ন বলল, হযােঁ তুর্ে র্েেই বললছ। আজই এি র্ব আই–এর সলে ময্াগালয্াগ েলর ওলে 
অনযত্র সর্রল়ে মিলার বযবস্থা েলরা। 
  
এর্দলে মিালন আবার জলজিলসর েেস্বর মিানা মগল, হযাললা সযার, মসন্ট্রাল পালেি 
ময্খালন মোলনালভর ঘটনা ঘলটর্ছল মসখালন র্রে এবং মগরর্ক নালের ময্ দুজলনর েথা 
বললর্ছললন, হলত পালর মসই মলাের্ট এবং সলে এের্ট মেল়ে। 
  
টর্ন উলেজনা়ে মেেঁলপউেল, জলজিস তুর্ে মলাজন র্নল়ে ততরী থালো। আোর েলন হলে, 
য্তদূর সম্ভব ঐ মেল়ের্ট মের্ট মোর্ল়োর। আর্ে মতাোর ওখালন য্ার্ে, র্জনলে জার্নল়ে 
দাও ও ময্ন ওখালনই থালে, আেরা র্গল়ে মপৌঁছর্ে। এবার আোলদর সুলয্াগ এলসলছ। 
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টর্ন র্নলজর হাত ঘর়্িটা মদলখ র্নল, ব্রাডলে বলল, এখন সাল়ি আটটা বালজ আর্ে 
মবর্রল়ে প়ির্ছ। তুর্ে এখালনই থালো আোর মিালনর জনয অলপক্ষ্া েরলব। 
মহালজাইোলরর বযবস্থা েরলব। 
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অলিস ঘলরর দি়ান 
১৫. 
  
ব্রালডর অর্িস ঘলরর মিানটা মবলজ উেল। র্রর্সভার তুলল ব্রাড বলল, হযাললা, ইল়েস, 
ব্রাড বলর্ছ–মে? ও টে? 
  
টলের েেস্বর বে হল়ে আসলছ, বলল, ব্রাড আর্ে আর সহয েরলত পারর্ছ না। 
  
ব্রাড বলল, বেু র্নলজলে সােলাও, মতাোর েষ্ট বুঝলত পারর্ছ। আর্েও ভীষণ েেিাহত। 
মতাোলে সেলবদনা জানাবার সাহসটুেুও আর্ে মজাগা়ি েরলত পারর্ছলাে না। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, চালিলসর খবরটা তুর্ে মোথা মথলে মপলল? 
  
ব্রাড বলল, আর্ে আর টর্ন এই র্েছুক্ষ্ণ আলগ িযানডন হাউস মথলে র্িরলাে। 
মগর্ছলাে চালিলসর সলে র্েছু েথা বলব বলল। র্েন্তু র্গল়ে এেন এেটা ঘটনা মদখলবা 
ভার্বর্ন। 
  
আো চালিলসর েীভালব েৃতুয মহাল মতােরা েী মদলখছ? টে জানলত চাইল। 
  
ব্রাড বলল, আেরা মেন, মেউই মদলখর্ন। 
  
 টে বলল, ব্রাড দ়ো েলর আো়ে এেটু খুলল বল, সর্তয েী ঘলটলছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নক! নক! হু ইজ দেয়ার । দজমস দেডলি দেজ  

120 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

 ব্রাড র্জজ্ঞাসা েরল, তুর্ে মোথা মথলে মিান েরছ? 
  
টে বলল, পুর্লি হাউস মথলে। ওরা সর্েে েলর র্েছুই বললত পারলছনা। মতােরা 
িযানডন হাউলস মগর্ছলল শুলন মতাোর োলছ জানলত চাইর্ছ। বুঝলতই পারছ আোলদর 
অবস্থাটা। ডলরার্থ এেদে মভলে পল়িলছ। 
  
ব্রাড এেটু র্চন্তা েলর র্নল, তারপর সেস্ত ঘটনা, িযানডন হাউলসর েথা, মেবল িট 
এর েথা, এবং দীর্ঘলত চালিলসর েৃতলদলহর েথা এলে এলে সব বলল। 
  
টে উলের্জত ভালব বলল, ওই র্রেনীললর হাত সবিত্র, ওর র্েছুেরা দরোর। মে ওর 
বযবস্থা েরলব? 
  
ব্রাড বলল, আেরা ওর বযবস্থা েরলত য্ার্ে। 
  
টে চাপা গজিন েলর উেল, েলব? েী ভালব? নযালটা মেলোলরন্ডাে িােঁস হল়ে আজ 
অলনেগুললা োস মেলট মগল। েত জন োরা মগল। মতােরা তার র্েছু েরলত পারলল 
না। 
  
ব্রাড বুঝলত পারল টলের অবস্থাটা। ও অবুঝ হল়ে উলেলছ। ব্রাড বলল, মদলখা 
অর্ির্স়োল অযােিন মনবার েত য্লথষ্ট সাক্ষ্ী–সাবুদ আোলদর হালত র্ছল না। এখন ময্ 
সব ঘটনা ঘটলছ তালত আিা েরর্ছ র্রে নীললর র্বরুলদ্ধ র্েছু প্রোণ হালত পালবা। 
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ব্রাড বলল, য্াই মহাে মিালন সব েথা বলা য্ালে না। আর এই সম্পলেি মবিী 
আললাচনা না েরাই মশ্র়ে। 
  
টে বলল, আর্ে োলই িযানডন হাউলস এেবার য্ালবা। মদর্খ এেজন র্রলপাটিালরর 
মচালখ আর র্েছু যরা পল়ি নার্ে। আর্ে ওই কাউললগুললালে র্েছুলতই ছা়িলবানা, য্ারা 
আোর ভাইলে খুন েলরলছ। 
  
ব্রাড বলল, না আর্ে মতাোলে বাযা মদবনা। এেজন সাংবার্দে র্হসালব মতাোর ময্খালন 
ইলে মসখালন য্াবার অর্যোর আলছ। তলব মতাো়ে অনুলরায েরর্ছ এেন র্েছু েলরানা 
য্ালত সব ভণু্ডল হল়ে য্া়ে। 
  
টে বলল, জালনা ব্রাড আোর র্নলজলেই অপরাযী েলন হলে। েলন হলে চালিলসর 
েৃতুযলত আোরও হাত আলছ। মেন আর্ে ওলে মজার েলর আোর োলছ র্নল়ে আসলাে 
না, মেন? 
  
েথাগুললা বললত বললত টে মভলে প়িল। 
  
 ব্রাড মোন েথা বললত পারললা না। মস এলেবালর নীরব হল়ে মগল। 
  
পুর্লি হাউস মথলে মবর্রল়ে লন র্দল়ে ময্লত ময্লত টে অলনে েথাই র্চন্তা েরর্ছল। 
পালিই টলের র্ি়োটটা পােি েরা আলছ। 
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তখন রাত দিটা। টে ওভার মোটটা গা়ে মটলন র্নল। টুর্পটা আরও এেটু নার্েল়ে 
র্নল। 
  
রাস্তা়ে মলাে চলাচল েলে মগললও গার়্ি য্াতা়োত েলের্ন। অল্প অল্প েু়োিা চার্রর্দলে, 
অেোর পর্রলবি। 
  
গার়্ির দরজা খুলল ঢুেলত র্গল়ে ওপালির দরজার র্পছলন এেটা োললা রলের সাইলিান 
োর মদখলত মপল। আর ঐ গার়্ির র্পছলন ময্ ছা়োেূর্তি র্নশ্চল হল়ে ওর গার়্ির র্দলেই 
তার্েল়ে আলছ তার মচহারার আেৃর্ত মদলখ টলের বুঝলত বার্ে রইল না ও র্রে নীলল 
ছা়িা আর মেউ হলত পালর না। র্েন্তু ও এখালন েী েরলছ? র্নশ্চ়েই ওলে িললা 
েরলছ। 
  
চেে োটলতই টে ঘৃণা়ে–মরালয জ্বললত লাগল। ওহ য্র্দ হালত এেটা র্পস্তল থােত, 
তাহলল ওই ি়েতানটালে এখনই মিষ েলর র্দতাে। চালিলসর েথা েলন প়িলতই টে 
চিল হল়ে উেল। না! র্েছু এেটা েরলতই হলব।র্পস্তল না থাে। দুলটা হাত তত আলছ। 
তা র্দল়ে য্র্দ ওর েেনালীটা মচলপ যরা ময্ত। টলের েলনর েলযয মজলগ ওলে 
আত্মপ্রতয়ে। টে ছুলট য্াও়োর জনয প্রস্তুত হল, র্েন্তু ওরা েলন হ়ে সব র্েছু বুঝলত 
পালর।টে গার়্ি মছল়ি ন়িার আলগই র্রেসাইলিান–এর মভতর ঢুলে মগল আর েুহূলতি 
মচালখর সােলন র্দল়ে িহলরর র্দলে র্ের্লল়ে মগল। 
  
. 
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অলনে রাত হল়েলছ। মসন্ট্রাল পােি এখন জনিূনয। ময্ সব গালছর তলা়ে র্বলেল মবলা 
প্রেৃর্ত র্বলাসী োনুলষরা প্রেৃর্তলে উপলভাগ েরলত আলস এখন মসখালন ছা়ো োললা 
র্নস্তব্ধ অেোর। এখন মসখালন য্ত ি়েতানলদর আড্ডা য্র্দও প্রহরী আলছ তা সলত্ত্বও। 
  
দ্রুত গর্তলত টর্ন গার়্ি চার্লল়ে আসর্ছল। ওর মচাখ েুখ, োংসলপিীগুললা িক্ত হল়ে 
মগর্ছল। আজ ওর েুর্ক্তযু্লদ্ধর মিষ ল়িাই। ফ্রাে, অলটা়ো ও মজলনভালতও এর মথলে 
অলনে িক্ত প্রর্তিন্দ্বীর সলে যু্দ্ধ েলরলছ। আজ েী ও মহলর য্ালব? সেস্ত ব্রালসলস ওর 
র্দলে মচল়ে আলছ। টর্ন েলন েলন ছে েলষ র্নর্েল। টর্ন জালন ওলদর োছ মথলে 
এখনই মোন েথা বার েরা য্ালব না। ওরা মভলে য্াবার পাত্র র্েন্তু েচোবার ন়ে। 
তলব মিডালরল বুযলরা অব ইনলভর্েলগিন মে র্দল়ে মের্ট মোর্ল়োর সম্বলে মখােঁজ খবর 
র্নলত হলব। তা না েলর আবার ব্রাডলে র্দল়ে মের্টর মিান েলগুললার সোন র্নললও 
হ়ে। প্রর্ত সপ্তালহ মস েতবার মোথা়ে মিান েলরলছ, ওর ঘর মথলে মে মোথা়ে মিান 
েলরলছ, ওর োলছ েটা মিান এলসলছ, হযােঁ এইটাই সহজ হলব। 
  
টর্নর েলন এেটু সংি়ে মদখা র্দল। আো আর্ে য্ালদর োলজ লার্গল়ের্ছ তারা মেউ 
র্বশ্বাসঘাতেতা েরলছ না মতা? র্বল, র্নলোলল, জলজিস, র্ব্রলজট, বারনারড… 
  
সবার েথা এলে এলে ভাবললা। টর্ন োউলেই র্বশ্বাস বা অর্বশ্বাস েরলত পারলছ না। 
োরণ এখন য্া পর্রর্স্থর্ত চললছ তালত সব র্েছুই সম্ভব। তলব র্বল র্নলোলল এলদর 
র্বশ্বাস ময্াগযতা সলন্দহাতীত। জলজিস মোে মিইথিুল হযান্ড। আর র্জন এেটু েুেঁল়ি 
হললও র্রেলে মস ছা়োর েত অনুসরণ েলর চলললছ। আর মজরাডি ময্ভালব মজলনভা 
মথলে খবর পাোলে তালত তালে সলন্দলহর বাইলর রাখলত হ়ে। মগরর্কর ময্ িাইল 
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নযালটার ইনলটর্ললজে দপ্তলর আলছ তার বহু র্রলপাটি মজরাডি ময্ভালব পার্েল়ে চলললছ 
তালত মবাঝা য্া়ে তার র্ভতলর র্বশ্বাস ভলের র্চহ্নোত্র মনই। 
  
এই মতা ের্দন আলগ জলজিস বলল, সযার আেরা মজলনভা মথলে মজরালডির র্রলপাটি 
মপল়ে মগর্ছ। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েলরর্ছল ব্রালসললস সব র্েে আলছ? 
  
 জলজিস জার্নল়ে র্ছল, র্চন্তা েরলবন না সযার আপনার র্চর্ে মজরাডি র্েেেত মপৌঁলছ 
র্দল়েলছ। 
  
টর্ন জানলত মচল়ের্ছল, মজরাডি র্ে বললছ? 
  
সযার মগরর্ক সম্বলে আোলদর য্া যারণা র্ছল ও তার মথলে আলরা মবর্ি সাংঘার্তে। 
মজরালডির র্রলপাটি আর্ে আপনালে না জার্নল়ে আোলদর র্ডপাটিলেন্ট র্ভ এের্জর্েউর্টভ 
অযােিন ব্রালি পার্েল়ে র্দল়ের্ছ। আিা ের্র আপর্ন কু্ষ্ণ্ণ হলবন না। 
  
টর্ন মহলস বললর্ছল, না না, আলরা র্েছু পার্েল়েছ? 
  
হযােঁ, সযার মজরাডি বললর্ছল, মগরর্কর িাইল নাম্বার। 
  
 টর্ন র্জজ্ঞাসা েলরর্ছল, আো মজরাডি েী মতাোর েতই অতুযৎসাহী? 
  
 জলজিস বললর্ছল, আলরা মবিী। 
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মেন? োরণ েী? 
  
মজরাডি মসার্ভল়েলতর র্ডসইনিরলেিন ব্রাি মথলে এেজন মলােলে এখালন ভার্গল়ে 
র্নল়ে এলসর্ছল। মসার্ভল়েত মোড ভাষাগুললা আ়েে েরার জনয। র্েন্তু মগরর্ক খুবই 
চালাে। মস বাবুর্চির সলে মজরালডির র্েলচলন ঢুলে পল়ি তালে মতা োরললই তার সলে 
আরও দুজনলে। িুড প়েজর্নং 
  
টর্ন ভাবল, না! মসন্ট্রাল পােি প্রা়ে োছাোর্ছ এলস মগল। আর এসব আলবাল তালবাল 
েথা র্চন্তা েরলব না। 
  
টর্ন গার়্ির সােলন হোৎ এেটা ছা়ো মদখলত মপল়ে মব্রে েষল। জলজিস!টর্ন র্জজ্ঞাসা 
েরল, তুর্ে অেন হােঁপাে মেন? মতাো়ে অেন মদখালে মেন? 
  
জলজিস বলল, সযার, ভীষণ র্বপদ হল়ে মগলছ। আেরা মবাো বলন মগর্ছ। আর 
পযারার্সর্ন… 
  
টর্ন ভাবল তাহলল তার অনুোন ভুল। পযারার্সর্ন র্বশ্বাসঘাতেতা েরল… জলজিস তুর্ে 
সব র্েছু ভাললা েলর খুলল বল। 
  
জলজিস বলল, সযার পযারার্সর্নলে খুন েরা হল়েলছ। 
  
টর্ন রীর্তেত র্িউলর উেল, বল েী? 
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টর্ন র্নলজলে র্েছুটা সােলল র্নল়ে বলল, ঘটনাটা েী েলর ঘটল? 
  
জলজিস বলল, মোন িব্দ মনই, তহ–হুলিা়ি মনই। সব র্েছুই র্েেেত হর্েল। আর্ে 
মগরর্ক আর র্রেলে মসন্ট্রাল পালেির মগলটর পালি দােঁর়্িল়ে থােলত মদলখ আপনালে 
মিান েরলত য্াই। পযারার্সর্ন পালেির র্ভতলর মোন এে জা়েগা়ে লুর্েল়ে ওলদর িললা 
েরর্ছল। 
  
আর্ে মিান েলর এলস মদর্খ মগরর্ক আর র্রে মসখালন মনই। পযারার্সর্নলেও মদখলত 
মপলাে না, ভাবলাে পযারার্সর্ন হ়েলতা ওলদর র্পছু র্নল়েলছ। তারপর র্েছুক্ষ্ণ বালদ 
মসন্ট্রাল পালেির র্ভতর য্াই, মদর্খ পযারার্সর্ন পল়ি আলছ, ওলে খুন েরা হল়েলছ। 
  
 টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, মোন আঘালতর র্চহ্ন আলছ? 
  
না সযার, মোন আঘালতর র্চহ্ন মনই। েলন হলে হাটিলির্লওর মেস। 
  
 টর্ন আপন েলনই র্ব়ির্ব়ি েরলত লাগল। মগরর্কর মসই এেই োয্িপ্রণালী। মগরর্ক 
ময্ভালব বুর্দ্ধর মখলা়ে টর্নলে হার্রল়ে র্দলে তালত এটা হজে েরা ওর পলক্ষ্ সহজ 
হলবনা এটা জলজিস ভাললাই বুঝলত মপলরর্ছল। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, র্বল আর র্নলোলল মোথা়ে? 
  
বললত বললত এেটা মছাট মস্পার্টিংোর চার্লল়ে র্বল আর র্নলোলল মসখালন 
মপৌঁছাললা।ওলদর ভীষণ উলের্জত মদখার্েল। 
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টর্ন বলল, পযারার্সর্নর খবর জালনা? 
  
র্বল বলল, জার্ন, আেরা ওর অবস্থা মদলখ মগর্ছ। এেটা সাইলিান োর এ মচলপ র্রে 
আর মগরর্ক র্িির্ট মিাথি অযালভনর র্দলে য্ার্েল। আেরা ওলদর িললা েরর্ছলাে। 
  
টর্ন চেলে উেল, র্িির্ট মিাথি অযালভনয। ওখালন মতা টলের অযাপাটিলেন্ট। 
  
টর্নচট েলর র্নলজর গার়্ি মথলে র্পস্তলটা র্নল়ে র্নল আর জলজিসলেবলল, তুর্ে আর 
র্নলোলল পযারার্সর্নর বযবস্থা ের। 
  
আর র্বল তুর্ে আোর সলে চলল। জলজিস, মতাোলদর োজ হল়ে মগলল খুব তা়িাতার়্ি 
র্িলর য্ালব। আর আোর মিালনর অলপক্ষ্া েরলব। 
  
. 
  
১৬. 
  
 টে মেললসা গার়্িটা বার়্ির ললন দােঁ়ি েরাললা। র্ি়োলটর দরজা খুলল র্নলজ মনলে এল। 
তারপর র্পছলনর সীট মথলে চালিলসর সুটলেসটা র্নল। বার়্িটার র্দলে তার্েল়ে মদখল। 
সব র্েে আলছ। মস ময্েনর্ট বললর্ছল, মসইভালবই ডলরার্থ োজ েলরলছ। 
  
ডলরার্থ শুযু দরজা ও জানালার পদিা মদ়ের্ন। োেঁলচর িার্সি এেন েী োলের পািা 
গুললালেও বদ্ধ েলর র্দল়েলছ। বারান্দা়ে উলে দরজা খুললত র্গল়ে বুঝলত পারল টে 
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দরজা লে েলর আবার র্ভতর র্দল়ে র্ছটর্ের্ন তুলল র্দল়েলছ। য্ালত ডুর্িলেট চার্ব র্দল়ে 
দরজা খুলল মভতর ঘলর ঢুেলত পারলব না। 
  
টে দরজা়ে ঘা র্দল, মোন সা়িা িব্দ পাও়ো মগল না। তলব েী ডলরার্থ মদাতলা়ে 
ঘুর্েল়ে পল়িলছ? টে ভাবললা তাহলল বার়্ির র্পছলন র্গল়ে মছাট পাথলরর টুেলরা ছুেঁল়ি 
ডােলব? এেন মছললোনুষীেরার আলগটে আবার মবি েল়েেবার মজালর মজালর দরজা়ে 
ঘা র্দল।র্েছু েুহূলতির জনয টে অজানা ভল়ে ির্ঙ্কত হললা। তারপর ডলরার্থর গলার 
িলব্দ র্নর্শ্চন্ত হল। 
  
ডলরার্থ দরজা খুললত, মোটােুর্ট হালো মেজালজ মদারলগা়িা়ে ডলরার্থলে মপলত টে 
জর়্িল়ে যলর ওর গালল আললতা চুম্বন েরল। বলল, র্থ়ো তুর্ে আোর স্বগি, স্বে। 
  
ডলরার্থর িরীলরর মভজা স্পিি মপল়ে টে র্জজ্ঞাসা েরল তুর্ে বুর্ঝ বাথরুলে র্ছলল? 
  
ডলরার্থ বলল, হযােঁ এেটু হট বাথ র্নর্েলাে…মতাোর গা়িীর িব্দ শুলনর্ছ। বাথরুে মথলে 
মবরুলত এেটু মদরী হল। 
  
ডলরার্থ দরজা লে েলর র্ছটর্ের্ন তুলল র্দল। 
  
টে বলল, এেন হাল্কা মপাষাে পল়ি আলছা মেন? গরে র্েছু গাল়ে মদও়ো দরোর 
র্ছল। 
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ডলরার্থ বলল, অত সে়ে পাইর্ন সযার, র্ডনার ততরীেরলাে, তারপর মতাোর য্া হুেুে, 
জানালা বে ের, দরজা বে ের, পদিা দাও বাব্বা! 
  
মদাতলা়ে মবডরুলে র্গল়ে টে আবার ডলরার্থলে র্নর্ব়ি েলর জর়্িল়ে যলর ডলরার্থর 
গলা়ে, গালল, মোেঁলট চুেু মখল়ে বলল, আোর এখন মোলটও র্খলদ মনই। আো়ে এখন 
র্েছু োজ েরলত হলব, বুঝলল। 
  
টে বাথরুলের োজ মসলর, মিাবার ঘলর র্গল়ে বসল। ডলরার্থ র্েলচলন চলল মগল। 
  
ডলরার্থ এেটা মিলট েলর ওেললট র্নল়ে এললা। টে ওেলললটর মিটটা হালত র্নল়ে 
বলল, আেরা আবার আলগর পর্রলবলি আসার মচষ্টা েরর্ছ। শুযু… 
  
ডলরার্থ বুঝলত পারল টলের চালিলসর েথা েলন প়িলছ। র্েন্তু ডলরার্থ র্নলজও েী েে 
েষ্ট পালে, টে য্ালত মভলে না পল়ি তাই মস র্নলজলে য্তটা সম্ভব সােলল য্ালে। 
  
ডলরার্থ র্নলজর জলনযও ওেললট র্নল়ে এললা। বলল, দরজা জানালা গুললা এভালব বে 
রাখা েী খুবই জরুরী? 
  
টে দরজা জানালা মেন বে রাখলত চা়ে মস প্রসে এর়্িল়ে র্গল়ে বলল, বাইলর ভীষণ 
োণ্ডা ওগুললা বেই থাে। 
  
ডলরার্থ ওেলললটর মিট র্নল়ে টলের পালি বলস বলল, ব্রালডর সলে মদখা হল়ের্ছল? 
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টে বলল, ওর্স এেবার মিান েলরর্ছললন। ভদ্রললাে মতাো়ে খুব মেহ েলরন। র্তর্ন 
খুবই র্চর্ন্তত। 
  
ডলরার্থ উৎের্েত হল়ে বলল, পুর্লি হাউলস েী হল আো়ে বল না? চালিলসর হোৎ 
এেন হল মেন? 
  
বললত র্গল়ে টলের গলা যলর এল, অল্প েথা়ে র্ে হল়ের্ছল বলল র্দল, ব্রালডর েথা টর্ন 
লটন এর েথা সব এলে এলে ডলরার্থলে বলল। 
  
ডলরার্থ মটর্বল পর্রষ্কার েরলত েরলত বলল, আজ রালতই তুর্ে চালিলসর সুটলেসটা 
খুেঁর্টল়ে মদলখা, তার পর সাোনয রালগর সলে বলল, ব্রাড, টর্ন এরা মোন োলজর ন়ে, 
মহাপললস! তুর্ে বললল, মতাো়ে র্রে নীলল িললা েলরর্ছল! মেন? 
  
টে বলল, েলন হ়ে চালিলসর এই সুটলেসটার জনয। আর্ে র্নলজ আলগ মদখলত চাই এই 
সুটলেলস চালিলসর েী এেন েূলযবান র্জর্নস আলছ। 
  
ডলরার্থ বলল, চললা আর্ে মতাো়ে সাহায্য ের্র। 
  
দুজলন মিাবার ঘলর র্বছানা়ে সুটলেসটা র্নল়ে বসল, ডলরার্থ এেন ভালব সুটলেসটার 
র্দলে তার্েল়ে আলছ ময্ন পযানলডারার বি খুললত য্ালে। তা মথলে এেন সব র্জর্নস 
মবর হলব ময্ তালদর মচাখ ছানাব়িা হল়ে য্ালব। 
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টে সুটলেসটা খুলললা, তালত থলর থলর সাজালনা আলছ চালিলসর জাো–পযান্ট। মসগুললার 
র্দলে তার্েল়ে টলের মভতরটা মোচ়ি র্দল়ে উেল। টে এেন আলস্ত আলস্ত জাো 
পযান্টগুললালত হাত মবালালত লাগল ময্ন ও চালিসলেই আদর েরলছ। ডলরার্থরও োন্না 
পার্েল। তবু মস মজার েলর র্নলজলে সােলাললা, পালছ টে মভলে পল়ি। 
  
টে এলে এলে জাো–পযান্টগুললা পালি সর্রল়ে রাখললা, জাো–পযালন্টর নীচ মথলে এেটা 
ডাল়েরী আর দুলটা খাে মপল। 
  
ডলরার্থ যরা গলা়ে বলল, আর্ে জাো–পযান্টগুললা মদর্খ, তুর্ে বরং ডাল়েরীটা মদলখা। 
  
টে মছাট ডাল়েরীটা তুলল দু–চারলট পাতা উলট মদলখ বলল, এটালত র্েছু মনই শুযু র্েছু 
র্েোনা আর মিান নম্বর আলছ। টে মিলষর র্দলের এেটা পাতা়ে র্গল়ে থােললা, 
মদখললা তালত র্েছু র্হলসব–র্নলেি। চালিস খুব সংসারী র্ছল। মরলস্তারােঁ, র্থল়েটালর েত 
খরচ েলরলছ তাও পয্িন্ত মলখা আলছ। 
  
তারপর র্ে এেটা মদলখ টে মথলে মগল, বলল, র্থ়ো এগুললা প়িলত এেটু সে়ে 
লাগলব, এর ভাষা এেটু অদু্ভত, সাের্থং ইেপরটযান্ট। 
  
ডলরার্থ বলল, অদু্ভত োলন মোড ভাষা়ে? 
  
টে বলল, না, তুর্ে মতাজালনা এেটা মপােোলডি আেরা য্তটা র্লখলত পার্র চালিস 
অদু্ভতভালব তালত আলরা অলনে েথা র্লখলত পারত। অলনেটা মসই যরলনর। 
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টে বই–এর েলযয র্নর্বষ্ট হল। 
  
ডলরার্থ চালিলসর জাো–পযান্টগুললা খুেঁর্টল়ে খুেঁর্টল়ে মদখলত লাগল। এটা শুযু টেলে সাহায্য 
েরাই ন়ে, র্নলজর আ়িষ্টতালে মঝল়ি েুলছ মিলা। 
  
ডলরার্থ এেটা এেটা েলর মদলখ পালি সর্রল়ে রাখর্ছল। এেটা মব্ল্জালরর পলেলট 
এেটা র্সলল্কর রুোল মপল। মসই পলেলট আর র্েছু না মপল়ে অনয পলেলট হাত র্দলতই 
এেটা োগজ হালত মেেল। বার েলর এলন মদখল এেটা এ়োর–মেইল। 
  
সব র্েছুলতই এখন তালদর মেৌতূহল। ডলরার্থ চটপট ভাজ খুলল মিলললা। এ়োর–
মেইললর র্ভতলর অলযিেটা টাইপ েরা এেটা র্চর্ে। ছার্ব্বলি মিব্রু়োরীতার্রখ মদও়ো। 
প্রাপে, পল রানযজ। র্েোনা, িযাডন হাউস, অযাপললটন হাউস এন মজ। র্চর্ের এে 
মোলণ মছাট েলর মলখা আলছ ের্প টু টে। আর র্চর্ের এলেবালর নীলচ সরু মপর্েলল 
খুব তা়িাতার়্ি েলর মলখা, টে ময্লহতু আজ সেযা়েই আর্ে মবর়্িল়ে য্ার্ে এ র্চর্েটা 
আর্ে মতাো়ে র্দল়ে মগলাে। এ র্চর্ের র্বষ়েবস্তু সম্বলে মতাোর সলে আলগ মথলেই মোন 
েথা বললত চাই না। তুর্ে এেটু সে়ে েলর এটা পল়ি র্নও। আর এ র্নল়ে ভাববার েত 
ময্ন য্লথষ্ট সে়ে পাও মসজনযই মোন আললাচনা়ে এখনই ময্লত রাজী নই। এর 
ওর্রর্জনযাল আর্ে সই েলর খাে ঐলট ডালে পাোবার জনয প্রস্তুত েলর মরলখর্ছ। য্র্দ 
নীলল আোর প্রথে প্রস্তালব রাজী না হ়ে, তলব এটা ডালে পাোলত আর্ে এে েুহূতি 
মদরী, েরবনা। আজ সোলল ওর সলে আোর এেলচাট ঝগ়িা হল়ে মগলছ। প্রথলে ও 
অস্বীোর েরর্ছল। মিষ পয্িন্তও বাযয হ়ে সবিস্বীোর েরলত। য্াইলহাে, ওলে আর্ে 
চর্ব্বি ঘন্টা সে়ে র্দল়ের্ছিযানন এলাো মথলে ওর োয্িেলাপ সর্রল়ে র্নলত। য্র্দ ও তা 
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েলর তাহলল রানজ–এর োলছ র্চর্ে পাোলনার প্রল়োজন মনই। তখন তুর্ে এর ের্পও 
নষ্ট েলর মিললব। র্েন্তু ও য্র্দ তা না েলর তলব গযালত য্াবার আলগ মতাোর সলে মদখা 
েলর য্ালবা। এর েলযয য্র্দ তুর্ে র্েছু মভলব থালো তা মজলন র্নলত পারব।লতাোর 
চালিস। তার্রখ আটালি মিব্রু়োরী। 
  
র্চর্েটা মোনরেলে মিষেলর ডলরার্থ লার্িল়ে উেল। চালিলসর মব্ল্জালরর পলেট মথলে 
এেটা নতুন র্জর্নস মপলাে মবায হ়ে নযালটা সংরান্ত র্েছু খবর মলখা, িযানডন 
হাউলসর উলেলিয র্চর্ে। 
  
র্চর্ের বােী অংিটুেুলত রল়েলছ চালিলসর স্বীোলরার্ক্ত। মস র্েভালব িযানডন হাউস মথলে 
নযালটা মেলোলরন্ডাে সর্রল়ের্ছল। তারপর র্রে নীললর সাহালয্য র্েভালব ওটা 
মহালজাইোলরর হালত য্া়ে। র্চর্ের পর্রসোর্প্ত ঘলটলছ চালিলসর িযানডন হাউলস ইস্তিার 
েযয র্দল়ে। 
  
চালিস বললত মচল়েলছ প্রর্তর্ট আলের্রোলনর নযালটার মেলোলরন্ডাে–এর য্থাথিতা র্বচার 
েরার অর্যোর আলছ। মসই জনযই মস নযালটার মেলোলরন্ডাে প্রোি েরার সুলয্াগ েলর 
র্দল়েলছ। এর জনয য্র্দ মোন অপরায হল়ে থালে, তার দা়ে দার়্েত্ব বহন েরলত মস 
প্রস্তুত। 
  
ডাল়েরীর মথলে টে দুলটা মপপার োর্টং মপল। বলল, জালনা চালিস র্নশ্চ়েই জানত র্রে 
ওর সলে নানা রেে চালার্ে েলর চলললছ। এই মপপার োর্টংগুললা ও়োর্িংটন 
মপােোগলজর। এর এেটা হলে, এইরেে েযাপসন র্দল়ে শুরু, এখন এ প্রোি েরা 
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চলল। এটা োত্র গত েেলবালরর োগলজর সংবাদ। এর র্বষ়েবস্তু হললা খুব সাংঘার্তে। 
ও়োর্িংটন মপালের র্বলিষ সংবাদদাতা র্ললখলছ। গত র্ডলসম্বলরর র্তন তার্রলখ এের্ট 
র্বখযাত তদর্নলে নযালটা মেলোলরন্ডালের ময্ ের্প ছাপা হল়ের্ছল তার সেস্তটাই এখন 
মসার্ভল়েট ইউর্ন়েলন পাচার হল়ে মগলছ। মপন্টাগলনর এেজন র্নভিরলয্াগয েতিাবযর্ক্ত 
েন্তবয েলরলছন ময্ এর িারা স্বলদলির মোন েেল সাযন মতা হ়ের্ন বরং আলরা র্বরাট 
ক্ষ্র্ত েরা হল়েলছ। 
  
োগজটা র্েে েলর মরলখ টে বলল, র্থ়ো ভাবলত পালরা এটা েত ব়ি অনযা়ে হল়েলছ। 
ব্রাড র্জলন ওলে র্রে নীলল সম্পলেি সাবযান েলর র্দল়ের্ছল। র্েন্তু তখন ও তার েথা়ে 
গুরুত্ব মদ়ের্ন। এখন েীহললা, ও়োর্িংটন মপালেসব মবর়্িল়ে মগল। বুযবার র্দনই ও 
বুঝলত পারল ময্ ও প্রতার্রত হল়েলছ। হযােঁ রীর্তেত প্রতার্রত। তখন ও পল রানৎজলে 
র্চর্ে র্লখলত বসল। আর নীললর সলে মবাঝাপ়িা়ে বসল। আর্ে েী বলব মভলব পার্ে 
না। ও ময্ এত ব়ি মবাো তা জানা র্ছল না। চালিস এেবারও বুঝললা না ময্ মস েত 
ব়ি অনযা়ে েরলত চলললছ। এলত মদলির েত ব়ি সবিনাি হল়ে য্ালব। মস মতা বাচ্চা 
ন়ে। র্রে নীলললে তার আলগ মচনা উর্চৎ র্ছল। র্চরোলই মস এরেে না মভলব মোন 
োজ হুট েলর েরলব আর পলর মসই র্নল়ে পস্তালব। 
  
টে এেটা দীঘিশ্বাস মছল়ি বলল, আর োলে এসব মবাঝালবা। মস মতা সব র্েছু মবাঝার 
উলযি চলল মগলছ। 
  
ডলরার্থ টেলে েীভালব সান্ত্বনা মদলব মভলব মপল না। ও আলস্ত আলস্ত চালিলসর জাো 
পযান্টগুললা গুর্ছল়ে রাখলত লাগল। তারপর র্েছুক্ষ্ণ বালদ মস আলস্ত আলস্ত টেলে 
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র্জজ্ঞাসা েরল আো টাইপ েরা র্চর্েলত এেটা েথা আলছ িাে অলটারলনর্টভ, ওটা 
বললত চালিস েী মবাঝালত মচল়েলছ? 
  
টে রালগ জ্বলল উেল।ওর োথা খারাপ হল়ে মগর্ছল। য্র্দ র্রে ওর েথানা মেলন মন়ে, 
রার্বি। আর য্র্দ মেলন মন়ে তাহলল মস মতা আর এই র্চর্ে পল রানজলে পাোলতানা। 
এেনেীআো়েও র্দত না। মব্ল্জালরর পলেট মথলে বার েলর র্ছেঁল়ি মিলল বেু গলবি 
গর্বিত হল়ে র্রেলে বুলে জর়্িল়ে যরত। সর্তয আোর যারণা র্ছল না এত মবাো মেউ 
হলত পালর। 
  
তারপর টে আবার পল়ি মিানালত লাগল ডলরার্থলে নীলল য্র্দ আোর প্রথে র্বেল্প 
মেলন না মন়ে তাহলল–র্েে তখনই পালির ঘলর মিানটা মবলজ উেল। 
  
টে ডাল়েরীর এেটা পাত মদর্খল়ে বলল, তুর্ে পল়িাতাহললই সব বুঝলত পারলব। আর্ে 
মদর্খ এখন আবার মে মিান েরল। 
  
ডলরার্থ খুব তা়িাতার়্ি মচাখ মবালালত লাগলুঃ র্বেল্প হ়ে এখানোর সেস্ত রেে 
েেিসংস্থা মথলে র্নলজলে সর্রল়ে র্নল়ে অনযত্র চলল য্ালব নতুবা–আর্ে পল রানঞ্জলে সব 
র্েছু জার্নল়ে র্চর্ে পার্েল়ে র্দর্ে। 
  
ডলরার্থ েলনেলন ভাবল, চালিস র্নশ্চ়েই মভলবর্ছল নীলল বেুর েথা শুলন চলল য্ালব। 
সতযতা স্বীোর েরলব। ওলে আর র্বব্রত েরলবনা। চালিসলেও আর চাের্র মথলে 
পদতযাগেলরঅপোর্নত হলত হলবনা। ডলরার্থ এেটা দীঘিশ্বাস মছল়ি বলল, ওহ চালিস 
মসই য্র্দ চলল মগলল, মেন আলগ বুঝলল না? মেন আোলদর োলছ এলল না? টলের 
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এেটা পরােিি র্নলত পারলত। মতাোর জনয আেরা েত রাত অলপক্ষ্া েলর মথলের্ছ। 
মতাোর চাের্র মগলল ময্ত র্েন্তু আেরা মতা আর মতাোলে র্চরোললর জনয হারাতাে 
না। ডলরার্থর মচাখ জলল ভলর উেল। 
  
টেলে আসলত মদলখ ডলরার্থ তা়িাতার়্ি মচালখর জল েুলছ মিলল, র্েলথয হার্সর মচষ্টা 
েরল। 
  
টে বলল, ব্রাড মিান েলরর্ছল। ও জানালত চাইর্ছল আেরা মোন রেে নাভিাস র্িল 
েরর্ছ র্েনা। আর্ে ওলে র্েছু সংবাদ র্দলাে। আর ওই মের্ট বলল মেল়েটার মখােঁজ 
র্নলত বললাে। আর জার্নল়ে র্দলাে র্রে ময্ মোন সেল়ে পার্লল়ে ময্লত পালর। ও 
এেটা ব়ি ি়েতান। 
  
টে ডাল়েরীটা মরলখ র্দল। র্চর্েটা ভাজ েলর তার েলযয রাখল। তারপর সব এেসলে 
ব়ি মটর্বল ক্লে–এর র্পছলন রাখল। 
  
টে ডলরার্থলে বলল, তুর্ে ভীষণ িীলত োেঁপছ। তুর্ে বরং শুল়ে পলরা আর্ে মদর্খ টর্নলে 
মিালন যরলত পার্র র্েনা। 
  
ডলরার্থ বলল, না, আোর এখন শুলত ইলে েরলছ না। 
  
টে বলল, তাহলল তুর্ে গরলের মোন মপাষাে গাল়ে দাও আর্ে িা়োর মিলসর আগুনটা 
মজ্বলল র্দর্ে। 
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 ডলরার্থর বাইলরর োণ্ডা়ে য্ত নািীত েরর্ছল তার মথলে মবিী র্চন্তা ভাবনাগুললা ওলে 
িীতল েলর তুলর্ছল। 
  
টে িা়োর মিলস আগুন যর্রল়ে দুলটা গ্লালস েলর ব্রার্ন্ড র্নল়ে এল। মসািার সােলন ময্ 
মটর্বল তালত মরলখ ডলরার্থলে মটলন র্নল়ে পালি বর্সল়ে বলল, র্চন্তাগুললালে সব ব্রাড 
আর টর্নর জনয মরলখ দাও, মলটস হযাভ এ র্ড্রঙ্ক। মতাোর হাত পা মদখর্ছ ভীষণ োণ্ডা 
হল়ে মগলছ। এলসা আেরা এেটু উষ্ণ হল়ের্ন। বলল টে ডলরার্থলে র্নর্ব়ি েলর জর়্িল়ে 
যরল। তারপর বলল, র্থ়ো আর্ে আর ভাবলত পারর্ছ না। তুর্ে আো়ে োদেতা়ে ডুর্বল়ে 
র্দল়ে সব ভুর্লল়ে দাও। ডলরার্থর নরে গালল েুখ ঘষলত ঘষলত টে লাইটটা অি েলর 
র্দল। 
  
তারা আলস্ত আলস্ত োেনার আগুলন র্বলীন হলত শুরু েরল। ডলরার্থ টেলে দু–হাত 
র্দল়ে র্নর্ব়ি েলর আেল়ি যলর টলের মলােি বুলে েুখ ঘষলত থােললা। টলের হাত 
অর্স্থর হলত শুরু েরল। তা ডলরার্থর মসাল়োলরর র্ভতর র্দল়ে নীলচ রেি নীলচর র্দলে 
এলগালত লাগল। টলের মোেঁট ডলরার্থর নরে মোেঁটলে মটলন র্নল। র্েে তখনই 
  
এেটা মছাট্ট িলব্দ দুজলনর মদহ আ়িষ্ট হল। মচাখ হল পলেহীন। িরীলর োেঁটা র্দলত 
শুরু েরল। 
  
টে আলস্ত আলস্ত র্নলজর হাত সর্রল়ে র্নলত র্নলত বলল, েীলসর িব্দ মহাল না? তুর্ে 
শুনলত মপল়েলছ? 
  
ডলরার্থ োেঁপলত োেঁপলত বলল, হযােঁ। 
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ডলরার্থ টলের বােঁযন মথলে র্নলজলে সর্রল়ে র্নল়ে বলল, র্নশ্চ়েই মেউ ঢুলেলছ। র্েলচলন 
ওেললট েলর পযানটা আর্ে মেলঝলত মরলখর্ছলাে, অেোলর র্নশ্চ়েই োলরা পা পল়িলছ 
ওলত। 
  
টে বলল, তাহলল জানালা র্দল়ে মেউ এল েী? 
  
টে ডলরার্থর োলনর োলছ েুখ র্নল়ে এলস র্িস র্িস েলর বলল, তুর্ে অেোলরই র্সেঁর়্ি 
র্দল়ে র্নলচ মনলে য্াও র্পছলনর দরজা র্দল়ে র্গল়ে নাসিারী কুললর দালরা়োনলে মডলে 
বললব এখুর্ন পুর্ললি এেটা মিান েরলত। 
  
ডলরার্থ বলল, টর্নলে ন়ে? 
  
 টর্ন এখন মোথা়ে মে বললত পালর। তুর্ে আর মদরী েলরা না। তা়িাতার়্ি য্াও। 
  
ডলবার্থ য্াবার জনয পা বার়্িল়েলছ র্েে তখনই বসবার ঘর আর মিাবার ঘলরর োলঝর 
দরজা়ে দীঘিলদহী পুরুলষর ছা়ো। 
  
ডলরার্থ এেটা আতিনাদ েলর টেলে জর়্িল়ে যরল। 
  
ছা়োর্টর গম্ভীর েেস্বর মিানা মগল, চালােীর মচষ্টােলরানা। এেটু এর্দে ওর্দে ন়িলল 
আোর মলাে মতাোলদর গুর্ল র্দল়ে ঝােঁঝরা েলর মদলব। 
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টে র্ে েরলব মভলব পালে না। িা়োর মিলসর আগুন মখােঁচালনার মলাহার দণ্ডর্টর র্দলে 
মচাখ প়িল। ওটার এের্দে ভ়েঙ্কর সেঁচাললা। মসটা টলের হালতর োলছই র্ছল। 
  
ওই ছা়ো েূর্তির্ট র্পছন র্িলর বােী মলালেলদর ইিারা়ে ডােললা মসই সুলয্ালগ টে 
মলাহার দণ্ডর্ট হালত র্নল়ে জাোর মভতর লুর্েল়ে মিলল। অবিয বুঝলত পারল না এটা 
মোন োলজ আসলব র্েনা। 
  
আরও দুজন মলাে এলস দােঁ়িাললা,সবার পরলন র্কেরার মপাষাে, োথার চুল মথলে পা 
পয্িন্ত সব ঢাো। শুযু মচাখ দুলটা মখালা। সবার হালত র্পস্তল ওচালনা। 
  
টে বুঝলত পারল এেটা আগুন মখােঁচালনার দণ্ড মনহাৎ মছললোনুষ এলদর োলছ। র্েন্তু 
তাই র্নল়েই র্েছু েরা য্া়ে র্েনা ভাবলত লাগল টে। 
  
. 
  
১৭. 
  
 টে আর ডলরার্থর োলছ এে এে র্ের্নট েলন হলে এে এে যু্গ। এেটা ভ়োল 
র্নজিনতা র্বরাজ েরলছ তালদর চার্রর্দলে। অেোলরর েলযয এের্দলে দুর্ট নারী পুরুষ 
অনয র্দলে র্তনর্ট ভ়োল েূর্তি। টে ভাবর্ছল র্নশ্চ়েই ডলরার্থ ডাইর্নং–মস্পস এর 
জানালার িার্সিগুললা আটোলত ভুলল মগলছ। র্েন্তু এই প্রশ্ন মতালা এখন বৃথা। 
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ময্ দুলটা ছা়োেূর্তি দরজা়ে দােঁর়্িল়ে র্ছল তারা টে বা ডলরার্থলে মদখর্ছল না। তারা 
তালদর অপর সেীর্টলে মদখর্ছল। মস েলন হ়ে র্নলজলে এেটু আ়িাল েলর রাখলত 
চাইর্ছল। টেও ওলে এেটু খুেঁর্টল়ে মদখর্ছল। লম্বা়ে ছ়ে িুলটর েত; টলের েতই। মবি 
মোটা মসাটা মচহারা। ওজন অলনে মবিী হলব। েুলখর ওপর োপ়ি থাো়ে েেস্বর 
পাললট মগর্ছল, এ–ই ময্ ওলদর মনতা তা বুঝলত টলের মদরী হল না োরণ বােী দুজন 
তার আলদলির অলপক্ষ্া েরর্ছল। 
  
ওলদর ময্ মনতা মস িরাসী ভাষা়ে বােী দুজলনর েলযয ময্ লম্বা তালে বলল, তুর্ে র্নলচর 
ঘলর র্গল়ে োজ শুরু েলর দাও আর অপরজনলে বলল তুর্ে মদাতলাটা মদখ। র্নলজ 
লম্বা মোলটর পলেট মথলে এেটা র্রভলবার বার েলর টে আর ডলরার্থর র্দলে তাে 
েলর দােঁ়িাললা। 
  
ডলরার্থ টলের োলনর োলছ েুখ র্নল়ে এলস র্িস র্িস েলর বলল, ওরা র্নশ্চ়েই 
চালিলসর সুটলেলসর জনয এলসলছ। 
  
ওলদর মনতা বলল উেল, উেঁহু। মোন েথা ন়ে। মতাোর মপছলন ওটা র্ে লুর্েল়ে মরলখছ 
বার েরা র্িগর্গর। 
  
টলের র্নুঃশ্বাস বে হল়ে আসর্ছল। 
  
মলােটা িরাসী ভাষা়ে মচেঁর্চল়ে উেল, মোন চালার্ে েরার মচষ্টা েলরা না। হালত র্ে 
আলছ মিলল দাও নাহলল মবাোর্ের ব়ি োশুল র্দলত হলব। 
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টে ডলরার্থর োলন োলন বলল, ওরা য্ত বুঝলব আেরা িরাসী নই তত ওরা মখালা 
েলন আললাচনা েরলব আর আোলদরও ওলদর উলেিয বুঝলত সুর্বযা হলব। 
  
মলােটা আবার মচেঁর্চল়ে উেললা। মচাপ! আোলে বাযয েলরানা আোর এই র্রভার বযবহার 
েরলত। 
  
টে ডলরার্থলে বলল, এরেে মবাোর েত আচরণ েলরা ময্ন ওলদর েথা র্েছুই বুঝলত 
পারছ না। ডলরার্থ যীলর যীলর পর্রলবলির সলে োর্নল়ে উের্ছল। 
  
এবার মলােটা ইংরাজীলত বলল, মোন েথা ন়ে ওটা মিলল দাও। 
  
 টে ময্ন এতক্ষ্লণ বুঝলত পারল এেন ভালব হালতর য্ন্ত্রটা মিলল র্দল। আর মলােটার 
দৃর্ষ্ট অনয র্দলে মিরালনার জনয ডলরার্থলে বুলের োলছ মটলন র্নল়ে বলল, আিা ের্র 
তুর্ে এলত বাযা মদলব না, আোর স্ত্রী মোলটই সুস্থলবায েরলছ না। 
  
মলােটা বলল, েথা বলল না, ময্খালন ময্েন ভালব আছ থালো। 
  
ময্ মলােটা নীলচ মগর্ছল মস র্িলর এলস বলল, নীলচর ঘলর র্েছুই মনই। এলদর মোন 
চাের বাের ও মনই, এরা এই বা়িীলত এোই থালে। 
  
র্েে তখনই মটর্ললিান মবলজ উেল, ওলদর দলপর্ত বলল, না তার োটার প্রল়োজন 
মনই। তাহললই সলন্দহ বা়িলব। তখন আি–পালির বা়িীলত মিান েরা শুরু হলব। 
মলােটা র্নলজর হাতঘর়্িটা মদলখ র্নল়ে বলল, মবিী মদরী ন়ে, চটপট সব োজ েলরা। 
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পালির ঘর মথলে অনযজন এে মগাছা োগজ র্নল়ে ঢুেললা। 
  
ডলরার্থ র্চৎোর েলর উেল টে মতাোর পাণু্ডর্লর্প। ওটা ওলদর েী োলজ লাগলব? 
  
টে ডলরার্থর গালল আললতা চুেু খাও়োর আর্ছলা়ে বলল, মিান, এই সুলয্ালগ তুর্ে 
মক্লালসট মথলে চালিলসর সুটলেিটা বার েলর র্নল়েই বাথরুলে ঢুলে র্গল়ে র্ভতর মথলে 
র্ছটর্ের্ন তুলল মদলব। মটর্ললিালনর িলব্দ ওলদর এোন্ত েথাবাতিা ঢাো পল়ি মগল। 
  
ডলরার্থ টলের েলনর েথা বুলঝ আর সে়ে নষ্ট েরল না। মটর্ললিালনর িলব্দর মথলেও 
মজালর মচেঁর্চল়ে বলল, মিান, এই পাণু্ডর্লর্প মতাোলদর মোন োলজ আসলবনা।…মতােরা 
েী খুেঁজছআো়ে বল, আর্ে মতাোলদর তা মবর েলর র্দলত পার্র। টলের োছ মথলে মস 
েল়েে পা এর্গল়ে মগল। 
  
টে ডলরার্থর সাহস মদলখ মবি আনর্ন্দত হর্েল। টে মচেঁর্চল়ে বললত পারর্ছল না, র্েন্তু 
ও েলন েলন বলর্ছল, র্থ়ো, আলরা এেটু তা়িাতার়্ি ের। ওই মনতা মগালছর মলােটা 
মিাবার ঘর তিার্ি েরলছ। ও ময্ মটর্বল ক্ললের র্দলেই এলগালে। সবিনাি য্র্দ 
এেবার ঘর়্ির মপছলন হাত মদ়ে। ওহ। 
  
মটর্ললিানটা বাজলত বাজলত ক্লান্ত হল়ে মথলে মগল। 
  
 প্রা়ে এে ঘণ্টা মেলট মগল ডলরার্থ গুর্টগুর্ট েলর আলরা েল়েে পা এর্গল়েলছ। 
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এই বার মলােটাও এেটু ইতস্ততুঃ েরর্ছল। ভাবর্ছল বললব না বললব না? অবলিলষ 
খুব সংলক্ষ্লপ বলল, আেরা মসই সুটলেসটার মখােঁজ েরর্ছ। ময্টা মতােরা পুর্লি হাউস 
মথলে র্নল়ে এলসছ। 
  
ডলরার্থ অবাে হবার ভান েলর বলল, সুটলেস! 
  
টে েলন েলন বলল ও র্থ়ো োই ডারর্লং আর মদরী েলরা না, মলােটা ময্ ঘর়্ির মথলে 
আর েল়েে পা দূলর দােঁর়্িল়ে আলছ। টে ছটিট েরলছ। 
  
ডলরার্থ ময্ন এতক্ষ্লণ বুঝলত পারল ওরা েী চাইলছ। বলল, ও এই সুটলেসটার েথা 
বলছ মতােরা? বললত বললত ডলরার্থ বসবার ঘলর চলল এল। 
  
েুলখািযারী মলােটা ডলরার্থলে যেোললা, েপ, মতাোলে ময্লত হলব না। মোথা়ে আলছ 
শুযু বলল দাও। 
  
ডলরার্থ ওর যেোলনার মতা়োক্কা েরল না। বলল, মতােরা খুেঁলজ পালব না। পুলরান 
মদও়োল আলোরী হাজার মচষ্টা েলরও মতােরা খুললত পারলব না। আোলেই খুলল র্দলত 
হলব। 
  
দুজন েুলখািযারী ছুলট এলস ডলরার্থর হাত যরল, ডলরার্থ তালদর হাত ছার়্িল়ে মরলগ 
র্গল়ে বলল, এেন েরলল মতােরা সারা রাত যলর খুেঁলজ মবর েরলত পারলব না। আর্ে 
মদর্খল়ে র্দর্ে। 
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ডলরার্থ বলল, এই মতা এখালন, মতােরা এত মবাো! সর্তযই ময্ ডলরার্থ ওলদর মবাো 
বার্নল়ে ছা়িলছ এটা ওরা ঘুণাক্ষ্লরও মটর পালে না। 
  
সর্তয ওরাও অবাে হললা। এই পুরলনা মগাছর মক্লালসট তালদর মচাখ এর়্িল়ে মগলছ। ওরা 
র্তনজলন এেসলে তার ওপর হুের়্ি মখল়ে প়িল। 
  
 ডলরার্থ এেটু র্পর্ছল়ে এললা। বসবার ঘলরর পলর ডাইর্নং মস্পস, তারপর বাথরুে 
মসখালন দােঁর়্িল়েই মস ওলদর মক্লালসট মখালার ো়েদা মদর্খল়ে র্দল। 
  
ওরা র্তনজলন দুহালত চাপ র্দল। সলে সলে আলাদীলনর আশ্চয্ি প্রদীলপর েত ঘটনা 
ঘটল। য়িাস েলর মভতলরর এেটা লম্বা ড্র়োর র্ছটলে মবর্রল়ে এল। মভতলর সুটলেস। 
তখন ডলরার্থ 
  
র্পছন র্িলরই ডলরার্থ মদৌ়ি লাগাললা। সব মথলে মপছলন ময্ মলােটা র্ছল মস ডলরার্থর 
েতলবটা যলর মিললই ড্র়োর মছল়ি ওর র্পছলন যাও়ো েরল। মলােটা অেোলর 
র্েলচলনর দরজা়ে যাক্কা মখল়ে আছল়ি প়িল। র্েন্তু মস তখন ের্র়ো ডলরার্থলে যরবার 
জনয। ডলরার্থর োলছ প্রর্তর্ট েুহূতি েূলযবান। র্পছন র্িলর মদখা দুলরর েথা দে 
মিলবার পয্িন্ত সে়ে মনই। র্েলচন মপর্রল়ে মস মসাজা বাথরুলে ঢুলে মগল। 
  
র্ভতলর ঢুলে বাথরুলের োলের ভারী দরজাটা র্ভতর মথলে লে েলর র্ছটর্ের্ন তুলল 
র্দল। মলােটার অেোলর অলনে সে়ে নষ্ট হল়েলছ বাথরুলের দরজা খুেঁলজ মপলতই 
তালত মবয়িে র্েল চ়ি ঘুর্ষ, সপালট লার্থ োরলত থােল। 
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ডলরার্থ ওর র্নলজর চলালিরারিব্দ ঢােবার জনয বাথরুলের িাও়োর খুলল র্দল, আললা 
জ্বালল না পালছ ওরা ওর গর্তর্বর্য মটর পা়ে। 
  
ডলরার্থ অেোলর হাতল়ি হাতল়ি বাথরুলের র্পছলনর জানালা যরল। িব্দ য্ালত না হ়ে 
মসই ভালব আলস্ত আলস্ত োেঁলচর জানালার র্ছটর্ের্ন খুলল মিলল, জানালা গরাদ হীন, 
গভীর রালতর োণ্ডা হাও়ো হু হু েলর ঢুেলত লাগল। 
  
মখালা জানালা র্দল়ে উেঁর্ে র্দল়ে মদখল এেটু দুলর অযাের্ি়ো গালছর েগডাল। ডলরার্থ 
ভাবললা, আর্ে েী পারব? য্র্দ না পার্র? ওর হাত োেঁপলত শুরু েলরলছ।না পারলল 
চললবনা ওলে পারলতই হলব। ডলরার্থ জানালা়ে উলে বলস এেটা পা ঝুর্লল়ে র্দল। 
পাল়ের োলছ এেটা ডাল মপল়ে মগল। ওই ডালটা ওর ভার সােলালত পারলব মতা? 
পারলব নাই বা মেন? ডলরার্থ ভাবল। এই গুললাই মতা অলনে সে়ে ছাদ িুলটা েলর 
ওলে য্া়ে। য্াই হে ওলে মতা বােঁচলত হলব মসই সলে টেলেও 
  
ডলরার্থ র্েছুনা মভলবই ডাল যলর িূলনয লাি র্দল। পর্রণর্ত সম্বলে ওর মোন যারণাই 
মনই। উলট প়িল গালছর ডাল পালার েলযয। মচালখ েুলখ মখােঁচা মখল, হাত পা ময্খালন 
মসখালন ছল়ি মগল। 
  
িুট র্তলনে উপলর ডলরার্থ মদাল মখল। ওই ডালটার জনয ও সরাসর্র পল়ি য্াও়োর 
হাত মথলে বােঁচললা। আলস্ত েলর ও ঘালসর উপর লার্িল়ে প়িল। উলে দােঁ়িালনার জনয ও 
পা মসাজা েরলত পারর্ছল না। তবু তালে ছুটলত হলব। মোন রেলে দুললত দুললত 
র্নলজলে মস মটলন র্নল়ে চলল। 
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টলের ভীষণ দুুঃর্শ্চন্তা হর্েল ডলরার্থ েী পারলব?েুলখািযারীগুললা সুটলেস র্নল়ে র্ে 
েরলছ মসর্দলে টলের মোন লক্ষ্য র্ছল না। ওোন মপলত মিানার মচষ্টা েরর্ছল। দরজা়ে 
লার্থর আও়োজ সব শুনর্ছল টে। তার পর সব িব্দ মথলে মগল। টে মোন মেল়ের্ল 
েেস্বর শুনলত মপল না বা যস্তাযর্স্তর আও়োজও মপল না। এর্দলে অনয দুজন য্ারা 
সুটলেি র্নল়ে র্ছল তালদরও অনয সেীর্টর র্দলে ভ্রূলক্ষ্প র্ছল না তারা সুটলেি র্নল়ে 
বযাস্ত। 
  
ময্ মলােটা ডলরার্থর র্পছলন যাও়োেলরর্ছল, মস র্িলর এল। মোন উৎেো মনই। খুবই 
সহজ ভালব বলল, মেল়েটা বাথরুলে ঢুলে দরজা বে েলর র্দল়েলছ। থাে, বাথরুলেই 
থাে। 
  
ওরা চালিলসর সুটলেিটা মপাো বাছার েত খুেঁর্টল়ে মদখলছ প্রর্তর্ট জাো পযান্ট, পাসলপাটি 
র্বোন য্াত্রার র্টর্েট মহালটল র্রজালভিন র্িপ। ময্ মোনও রেে হালতর মলখা। দুলটা 
মপপার বযাে এেন েী েযাগার্জলনর প্রর্তর্ট পাতা মোন র্েছুই বাদ মগল না। 
  
হু হু েলর সে়ে চলল য্ালে। তবু তালদর তিার্ি মিষ হলে না। য্র্দ র্নর্শ্চত হবার েত 
মোন আশ্বাস মেলল, র্েন্তু সবই বৃথা। 
  
ওলদর মনতার হাবভাব মদলখ টলের বুঝলত অসুর্বযা হল না ময্ মস রলেই তযয্ি হার্রল়ে 
মিললছ। টলের দুভিাবনা রলে মবল়ি ময্লত লাগল। সুটলেলস র্েছু না মপল়ে এবার ওরা 
র্নশ্চ়েই ওলে র্নল়ে প়িলব। এখান মথলে পালালনার এেটাই পথ বসবার ঘলরর মখালা 
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জানালা। র্েন্তু মসখালন মপৌঁছালত মগলল টেলে দুজন েুলখািযারীলে আহত েলর ময্লত 
হলব। র্েন্তু এটা র্চন্তা েরা এলেবালর মছলল োনুষী। র্দস্ ইস ইেপর্সবল। 
  
ওর্দলে ওলদর মখােঁজা মিষ হলে না, খর্নলতও বুর্ঝ এভালব হীলর মখােঁজা হ়ে না। 
সুটলেলির লাইর্নং র্েছুই বাদ র্দলে না। দুজন সুটলেস র্নল়ে বযস্ত। অনযজন টলের 
োলছই ঘুর ঘুর েরলছ মোন পথ মনই। হোৎ টলের মসই মলাহার দণ্ডটার র্দলে মচাখ 
প়িল–র্েন্তু টে হতাি হল–ওলদর র্তনজলনর হালত র্তনলট র্রভলবার। না! র্েছুই বুর্ঝ 
েরার মনই। 
  
হোৎ টলের এেটা বুর্দ্ধ মখলল মগল। োঝখালন দরজা তার বােঁ–র্দলে নীলচ নাোর র্সেঁর়্ি। 
ডানর্দলের ঘলর ওরা সুটলেস র্নল়ে বযাস্ত। অনযজন ওর োলছই রল়েলছ। 
  
জীবন েৃতুযর োলঝ দােঁর়্িল়ে এেটা ঝুেঁর্ে তালে র্নলতই হলব। টে হোৎ বলল উেল, 
মতােরা য্র্দ মোন বই বা ডাল়েরী খুেঁলজ থালো তাহলল তার সোন আর্ে র্দলত পার্র। 
এই ঘলর ময্ মটর্বল ক্লেটা আলছ তার র্পছলনই পালব। মসখালন এেটা র্চর্েও আলছ। 
  
বলার সলে সলে র্তনজলন লার্িল়ে উেল। ময্ টলের োলছ র্ছল মস দােঁর়্িল়ে রইল বােী 
দুজন সুটলেস মিলল ছুলট এল। 
  
টে বলল চলল, এটা এেটা র্চর্ের ের্প োত্র। এর আলরা চারখানা ের্প ইর্তেলযয র্নর্দিষ্ট 
র্েোনা়ে মদও়ো হল়ে মগলছ। র্রেনীলল য্র্দ ভালব এখালন এেটা ডাোর্ত ের্রল়ে 
র্নলজলে র্নলদিাষ প্রোর্ণত েরলব তা তার েূখার্ে ছা়িা আর র্েছুই ন়ে। 
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মতােরাও র্েে মতেনই েূখি। টে বলল, র্রে নীলললে এতক্ষ্লণ মপন্টাগন নযালটার 
মগাল়েন্দা দপ্তর র্চলন মিলললছ। এখন শুযু বােী তার যরা প়িা। 
  
টলের এই েথাগুললা োজ েরল। এেজন হতভম্ব হল়ে দােঁর়্িল়ে প়িল, তালে এেটু 
র্িযাগ্রস্ত েলন হল। অনয দু–জন র্েন্তু থােল না। তালদর এেজন ঘর়্ির োলছ ছুলট মগল 
আর োগজগুললা সব মটলন মবর েরল। বলল–এই মতা মসই র্চর্ে আর বই। 
  
ময্ েুলখািযারী মলােটা টলের পালি র্ছল মস স্বাভার্বে োরলণই ভীষণ অনযেনক হল়ে 
পল়ির্ছল। টে ভাবল এটাই েস্ত বল়িা সুলয্াগ, এই সুলয্াগ হারালল চললবনা। মেননা টে 
বুলঝর্ছল েুলখািযারীরা সব র্েছু মপল়ে মগলল তালে আর জযান্ত মরলখ য্ালবনা। তাই তার 
আলগ এই এেটাই উপা়ে। মসটা তালে ময্ভালব মহাে োলজ লাগালত হলব। 
  
টে মচালখর পললে মেলঝলত পল়ি থাো মলাহার দণ্ডটা উর্েল়ে র্নল। আর পালির 
মলােটা র্েছু বুলঝ ওোর আলগ েুহূলতি সলজালর দণ্ডর্টর ছুেঁচাললা র্দেটা বর্সল়ে র্দল তার 
উরুর, েলযয। মলােটা তীব্র য্ন্ত্রণা়ে আতিনাদ েলর োর্টলত লুর্টল়ে প়িল…. 
  
অনয দুজন েুলখািযারী মলাে র্েছু মবাঝার আলগই টে র্দগর্বর্দগ জ্ঞান িূনয হল়ে তীলরর 
মবলগ র্সেঁর়্ি র্দল়ে র্নলচ নােলত শুরু েরল। 
  
অেোলর র্রভলবার ঝললস উেল, এেটা ন়ে পর পর এললাপাথার্র গুর্ল চললত লাগল। 
মদও়োললর চুন বার্ল খসলত লাগল,–র্নস্তব্ধতা মভলে খান খান হলত লাগল। তবু গুর্লর 
বৃর্ষ্ট থােল না। 
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. 
  
এর্দলে ব্রাডলে এর পলরর োজ সম্বলে জার্নল়ে র্িরলত টর্ন লটলনর এেটু মদরীই 
হল়ের্ছল। গুর্লর িব্দ শুনলত ওর এেটুেুও ভুল হ়ের্ন। 
  
রাস্তার মোল়ি গা়িী মরলখ তার মোের মথলে র্রভলবারটা হালত র্নল়ে র্নল। টলের 
বা়িীলত এেটা ছা়োেূর্তি মদলখ টর্ন র্নলজলে সলে সলে আ়িাল েলর র্নল। 
  
 ছা়ো েূর্তিটা োলছ আসলতই টর্ন তার উপর ঝােঁর্পল়ে প়িল। 
  
মলােটা আচেো আরেলণ োর্টলত পল়ি র্গল়ে ভল়ে বললত লাগল, আর্ে পালির বা়িীর 
দালরা়োন অগলস্ত। গুর্লর আও়োজ শুলন এর্দলে মদখলত এলসর্ছ ডাোত পল়িলছ র্েনা। 
য্র্দ মোন সাহায্য েরলত পার্র। 
  
টর্ন বলল, আো তুর্ে এখালনই থালো। 
  
টর্নর মপাষাে আর র্পস্তল মদলখ অগলস্ত বুঝলত পারল, য্াই মহাে এ ডাোত দললর 
মলাে ন়ে। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, তুর্ে োউলে মদখলত মপল়েছ? 
  
অগলস্ত বলল, না, সযার। 
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তারপর হোৎ অগলস্ত টর্নর হাতটা মচলপ যলর বলল, েলন হলে ওই মঝােঁলপর মভতর 
র্দল়ে মেউ ময্ন মবর়্িল়ে আসলছ। 
  
টর্ন ভাললা েলর র্নরীক্ষ্ণ েলর অগলস্তর হাত যলর টান র্দল, বলল, েলন হলে আহত 
টললত টললত হােঁটলছ। 
  
েূর্তিটা মঝােঁপ মথলে মবর়্িল়ে এর্গল়ে এলল তালে স্পষ্ট মদখা মগল। 
  
টর্ন অগলস্তর হাত মছল়ি তার র্দলে এলগালতই পাল়ের িব্দ মপল়ে ডলরার্থ র্পছন র্দলে 
ছুটলত শুরু েরল। 
  
টর্ন মচেঁর্চল়ে উেল, ভ়ে পালবন না, আর্ে টর্ন, থােুন। 
  
ডলরার্থ টর্নর গলার আও়োজ শুলন থেলে দােঁ়িাললা। তারপর দুহালত েুখ মঢলে োন্না়ে 
মভলে প়িল। 
  
টর্ন োলছ আসলতই ডলরার্থ আর র্েছু বললত পারল না, শুযু বলল, র্েুঃ লটন, টে টে। 
  
টে মোথা়ে? টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল। 
  
 ডলরার্থ বলল, বা়িীলত। 
  
এো? 
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না ওর সলে আলরা র্তনজন েুলখািযারী ডাোত রল়েলছ। র্িজ আপর্ন টেলে বােঁচান, 
তা়িাতার়্ি েরুন, টে এো 
  
অগলস্ত বলল, সযার আর্ে েী গাছ মবল়ে ওপলর উলে য্ালবা? 
  
টর্ন বলল, উলে মোন লাভ মনই। তুর্ে বরং র্েলসস মেললসালে মদলখা আর্ে মদখর্ছ র্ে 
েরা য্া়ে। 
  
টে বা়িী মথলে মবর়্িল়ে ওই গাছটার আ়িালল লুর্েল়ে র্ছল। 
  
ওর োলন ওলদর েথাবাতিা আসর্ছল। র্েন্তু র্েে হর্দি েরলত পারর্ছল না; মেল়ের্ল 
েলের আও়োজ শুলন ডলরার্থলে র্চনলত ভুল হল না। তাহলল ডলরার্থর মোন ক্ষ্র্ত হ়ে 
র্ন। 
  
ডলরার্থলে ডােলত র্গল়েও ডােলত পারল না টে, ওর গলা র্দল়ে আও়োজ মবর হর্েল 
না। অগলস্ত পাল়ের িলব্দ আর টলের গলার ঘ়িঘ়ি িলব্দ মচেঁর্চল়ে উেল, মে ওখালন? 
  
টর্ন বা়িীলত মঢাোর জনয এর্গল়ে মগর্ছল, অগলস্তর র্চৎোর শুলন র্পস্তল তাে েলর 
দােঁ়িাললা। 
  
টে মচেঁর্চল়ে উেল, এর্দলে গুর্ল ছুেঁ়িলবন না, আর্ে টে 
  
 টর্ন আনলন্দ মচেঁর্চল়ে উেল, টে! 
  

http://www.bengaliebook.com/


 নক! নক! হু ইজ দেয়ার । দজমস দেডলি দেজ  

152 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

টে ডলরার্থর র্দলে তার্েল়ে বলল, র্থ়ো তুর্ে র্েে আলছ মতা? 
  
ডলরার্থ বলল, হযােঁ টে আর্ে খুব ভাললা আর্ছ। ডলরার্থ োন্না়ে মভলে প়িল। 
  
 টে ডলরার্থলে সান্ত্বনা র্দল়ে বলল, মভলে পল়িা না র্থ়ো সব র্েে হল়ে য্ালব। 
  
টর্নলে বলল টে, টর্ন, ওলদর েলযয এেজন ময্ র্রেনীলল র্ছল মস র্বষল়ে আোর মোন 
সলন্দহ মনই। 
  
টর্ন র্জজ্ঞাসা েরল, মগরর্ক র্ছল? 
  
টে বলল, আর্ে মতা মগরর্কলে র্চর্ন না। তাই র্েে বললত পারলবা না, তলব তালদর 
েলযয েুলকা মচহারার এেজন র্ছল। 
  
টর্ন বলল, মগরর্কর মচহারাটাও মতা অলনেটা ওই রেে। ওরা েী এখনও মতাোর 
বা়িীলত আলছ? 
  
টে বলল, না, আর্ে আ়িাল মথলে মদলখর্ছ এেজনলে ওরা োেঁলয ঝুর্লল়ে র্গল়ে চলল 
মগল। 
  
 টর্ন বলল, োেঁলয ঝুর্লল়ে র্নল়ে? 
  
 টে বলল, হযােঁ আর্ে এেজনলে মলাহার দণ্ড র্দল়ে আচেো ঘাল়েল েলর পালাই। 
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টে টর্নলে বলল, ওরা চালিলসর সুটলেলির মখােঁলজই এলসর্ছল। ওরা মের্ট মোর্ল়োর–
এর এপাটিলেলন্টর েথা বলর্ছল। 
  
টর্ন বলল, ওরা এখন র্নশ্চ়েই মের্ট মোর্ল়োর–এর বা়িীলত য্ালব। চালিলসর সুটলেলি 
েী র্েছু র্ছল? 
  
— টে উলের্জলত হল়ে প়িল, র্ছল র্ছল অলনে র্েছুই র্ছল িযানডন হাউলসর েথা, 
নযালটার মেলোলরন্ডালের েথা,েীভালব র্রেনীলল ওলে মবাো বার্নল়ে মেলোলরন্ডাে 
হার্তল়েলছ; চালিলসর র্নলজর ভুল মবাঝার েথা। ও়োর্িংটন মপালে য্খন খবরটা মবর়্িল়ে 
পল়ি তখন চালিস ওর ভুল বুঝলত পালর। আর তখনই ওলদর দুজলনর েলযয ঝগ়িা শুরু 
হ়ে। চালিস র্রেলে চর্ব্বি ঘণ্টা সে়ে মদ়ে, হ়ে মস এখানোর সেস্ত োজেেি গুর্টল়ে 
র্নল়ে চলল য্ালব নলচৎ চালিস িযানডন হাউলসর র্ডলরক্টরলে সব র্েছু জার্নল়ে র্চর্ে 
মদলব। মসই র্চর্েটাও র্ছল। 
  
টর্ন খুব বযস্ত হল়ে প়িল, আর মদরী েরা চললব না, এখুর্ন মের্ট মোর্ল়োর–এর বা়িী 
মঘরাও েরলত হলব।  
  
টে বলল, আর্েও য্ালবা। 
  
টর্ন বলল, না মতাোর য্াবার দরোর মনই মেননা ডলরার্থলে এো বা়িীলত রাখা র্েে 
হলব না। আর্ে ব্রাড র্জলনলে র্নল়ে এখুর্ন রওনা হর্ে। 
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টর্নর মচাখ েুখ পাথলরর েত িক্ত হল়ে উেল। মোলনাভ েৃত, এখন মগরর্ক আর র্রে 
নীলল, তাহলল র্রে নীলল র্নশ্চ়েই অযাললর্ি। 
  
টর্ন টেলে বলল, টে, মতাো়ে এত েষ্ট মপলত হল বলল দুুঃর্খত। গুড নাইট টে, গুড 
নাইট ডলরার্থ। 
  
. 
  
১৮. 
  
 মের্টর ঘলর ওরা র্গল়ে উলের্ছল। র্রে নীলল অিান্ত ভালব মঘারাঘুর্র েরর্ছল, আর 
অলনে র্েছু ভাবর্ছল। 
  
পালির ঘলর মগরর্ক, মপাষাে পালট ততরীহল়ে র্নর্েল। এখুর্ন ওলদর মবর়্িল়ে প়িলত 
হলব। 
  
 র্রে এই মগরর্ক মলােটালে র্েে র্চনলত পারলছনা। মলােটা এখলনা পয্িন্ত মোন েথা 
বললছ না। 
  
র্রে ভাবলছ, র্েিচার–এর এই আর্বষ্কালরর েথা। র্ে র্নষু্ঠর আর ভ়েঙ্কর ভাবলল র্িউলর 
উেলত হ়ে। 
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র্রে মভলবর্ছল, ও়োর্িংটলন মদখা হবার পর আর হ়েত এই মলােটার সলে ওর মদখা 
হলব না। র্েন্তু ভালগযর এেন পর্রহাস এই মলােটা, ময্ ওললগ নালে র্নলজলে আ়িাল 
েলর মরলখলছ তার হালত ও আজ পুতুল হল়ে মগলছ। 
  
মলােটার এতটুেু সহানুভূর্ত মনই। মোন োলজই মস সন্তুষ্ট হ়ে না। এই ময্ টে 
মেললসার বা়িী মথলে েত বুর্দ্ধ খার্টল়ে র্রে ওলদর এখালন র্নরাপদ স্থান র্নল়ে এললা 
এর জনয ওর েলন এতটুেু েৃতজ্ঞতা মনই। অথচ এই র্রে নীলল না থােলল ওরা 
র্েছুলতই পার্লল়ে বােঁচত না। আর এই মলােটার েী র্নষু্ঠর আচরণ! 
  
র্রে বুঝলত পারলছ মগরর্ক সব র্েছুর জনয তালেই মদাষালরাপ েরলছ। টলের বা়িীলত 
এই ডাোর্ত েরার পর্রেল্পনা মগরর্করই অথচ এখন উলট ওলেই মচলপ যরলব। 
  
মগরর্ক পালির ঘর মথলে পর্রষ্কার জাো–পযান্ট পলর মবর্রল়ে এললা। মস মবর্রল়ে য্াবার 
জনয ততরী। 
  
মগরর্কর েুখ গম্ভীর, থেথলে মচাখ। মচাখ তুলল র্রেলে মদখল। 
  
র্রে র্নলজর অজালন্তই এেটু মেেঁলপ উেল। 
  
 মগরর্ক বলল, তুর্ে ততরী? বললই য্াবার জনয পা বা়িাললা। 
  
 র্রেও পুতুললর েত ওলে অনুসরণ েরল। 
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এর্দলে টর্ন আর ব্রাড র্জলন য্খন মের্ট মোর্ল়োর–এর বা়িী মপৌঁছালল তখন মের্ট 
মোর্ল়োর–এর িূনয ঘর, মখালা দরজা তালদর র্বদ্রূপ েলর উেল। অন্ততুঃ র্ের্নট 
খালনলের েত তারা দুজলন েথা বললত পারল না। 
  
অবলিলষ ব্রাড র্জলন েথা বলল। তাহলল নীলচ ময্ র্িংগার র্প্রন্ট এিপাটিলদর দােঁ়ি 
ের্রল়ে মরলখছ তালদর মতা আর প্রল়োজন মনই। আসল মলােই মতা পার্লল়েলছ। বরং 
এখন আোলদর উর্চৎ সেস্ত র্প্রর্সঙ্কট–এ খবর মদও়ো ময্ মোন সাইলিান োর মদখললই 
আটে েরা। আর সব রাস্তা ময্ন ব্ল্ে েলর মদ়ে। 
  
টর্ন তার এই বার বার বযথিতা সহয েরলত পারর্ছল না। র্েন্তু মগরর্ক ময্ এত 
তা়িাতার়্ি এখানোর পাততার়্ি গুর্টল়ে পালালব তা টর্ন র্চন্তা েরলত পালরর্ন। 
  
ব্রাড টর্নলে তা়িা র্দল। মবিী মদরী েরা র্েে হলব না। 
  
টর্ন বলল, না র্েে হলব না। ব্রাড, পরাজ়ে আোলে ক্লান্ত েলর র্দল়েলছ। ওহ য্র্দ ওই 
ি়েতান দুলটালে যরলত পারতাে… 
  
 ব্রাড টর্নলে সান্ত্বনা র্দল়ে বলল, টর্ন মভলে পল়িানা।হ়েত এবার আেরা র্জতলবা। ওরা 
েতদূর আর ময্লত পারলব? আর্ে এ়োরলপাটি, মেিন সব জা়েগা়ে সতেি েলর র্দর্ে। 
ওরা ময্ন মোন েলতই ও়োর্িংটন ছা়িলত না পালর। এখন ওরা আর আোলদর 
অপর্রর্চত ন়ে। ওলদর পর্রচ়ে আেরা মপল়ে মগর্ছ। 
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টর্ন বলল, আর্ে র্িংগার র্প্রন্ট এিপাটিলদর এলনর্ছলাে এই জনযই, নযালটার 
মেলোলরন্ডালের র্িতী়ে ও তৃতী়ে খলণ্ড চালিলসর আেুললর ছাপ ছা়িাও আলরা ছাপ পাও়ো 
মগলছ। মসটা োর মদখার জনয। বুঝলতই পারর্ছ এ র্রে নীলল ছা়িা আর োলরার ন়ে। 
  
. 
  
র্রে গা়িী চালার্েল, পালি মগরর্ক বলসর্ছল। মেউ মোন েথা বললছ না। 
  
র্নউই়েেি ছা়িলতই মগরর্ক বলল, ও়োর্িংটলনর পথ যলরা। 
  
র্রে চুপচাপ ওর হুেুে পালন েরল। র্রে োণ্ডা়ে োেঁপর্ছল। গা়িীর োেঁচ মতালাই র্ছল। 
হলত পালর তার র্ভতলরর অবসন্নতা–ওলে িীতল েলর তুলর্ছল। 
  
মলাোল়ে মছল়ি র্নজিন োলের েলযয র্দল়ে গা়িী ছুটর্ছল। আবার দুজলনর োলঝ 
র্নস্তব্ধতা। 
  
হোৎ মগরর্কর অনুলয্ালগ র্রে চেলে উেল। 
  
 মগরর্ক োণ্ডা গলা়ে বলল, মতাোর জনযই মির্লিলে এেন আহত হলত হল। 
  
র্রে ওর েথা়ে আহত হল। আোর জনয! আোর জনয মির্লি আহত হল! আর্ে এর 
জনয দা়েী? 
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মগরর্ক বলল, আর্ে েলন ের্র। তুর্ে য্র্দ চালিস মেললসালে আ়েলে রাখলত পারলত, 
তালে আলরা সু–পর্রের্ল্পত ভালব োলজ লাগালত পারলত তাহলল আজ এেন ঘটনা ঘটত 
না। 
  
র্রে বলল, এর মথলে আর মবিী েী েরলত পারতাে! ও আোলে ভ়ে মদখালত শুরু 
েরল। আর্ে ওলে থাোলত মচষ্টা েরলাে। র্েন্তু ও র্ছল এলেবালর নালছা়িবান্দা। তখন 
আর্ে ওর োছ মথলে র্েছু সে়ে মচল়ে র্নই। তালত মতাোর সুর্বযা হ়ে। 
  
মগরর্ক বলল, সুর্বযা! র্ে সুর্বযা হল়েলছ? চালিলসর েৃতলদহ আর্বষ্কালরর েলযয ময্ 
সে়েটুেু আর্ে মপল়ের্ছলাে তালত েী ওর সব র্েছু তিার্ি র্নলত পারতাে। মতাোলদর 
েলযয ময্ এরেে বযবযান ততরী হলে তা মতা আোর জানার েথা ন়ে। য্খন আেরা 
চালিসলে র্নল়ে বযস্ত তখন তুর্ে ওর মো়োটালর থােলত পারলত তাহলল য্া খুজলত 
আোলদর এত হ়েরার্ন হলত হল তার মোন র্েছুই হলতা না। চুপচাপ সব োজ সারা 
হল়ে ময্ত। র্েন্তু তুর্ে েী েরলল, না আোলদর সলে চালার্ে েরলত মগলল!তুর্ে আলরা 
েী েরলল অজুহাত মদর্খল়ে অনয জা়েগা়ে থােলত চলল মগলল। য্ালত তুর্ে র্নলজলে 
র্নলদিাষ প্রোর্ণত েরলত পালরা। ময্ন চালিলসর েৃতুযলত মতাোর মোন হাত মনই। 
  
 এেটু মথলে মগরর্ক বলল, োলছ না এলস তুর্ে মগালেলজর েত দূলর দােঁর়্িল়ে নজর 
রাখলত পারলত। আর মগালেজহা, মগালেজ এেটা েহােূখি। ও পুর্ললির মহিাজলত চলল 
মগল। য্র্দ এটা প্রোণ হ়ে ময্ িযানডন হাউলস ইললের্ির্স়োনলদর েলযয মসও এেজন, 
তাহলল–মগরর্ক র্রলের মদাষগুললালে আবৃর্ের েত আওল়ি মগল। তুর্ে বললর্ছলল চালিস 
মেললসা মতাোলে ভ়ে মদখালে। তুর্ে য্র্দ এখান মথলে চলল না য্াও তাহলল ও র্চর্ে 
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র্লখলত বদ্ধপর্রের। সবই মতা বুঝলাে র্েন্তু তুর্ে মতা এেবারও বলর্ন ময্, ওর র্চর্ে 
মলখা হল়ে মগলছ। 
  
র্রে র্েনর্েন েলর উেল। র্চর্ে মতাত মলখা হ়ের্ন। র্চর্ের এেটা খস়িা ততরী েলরর্ছল 
োত্র। 
  
মগরর্ক চ়িা গলা়ে বলল, মোলটই না। আোর োলছ এেটা ের্প আলছ। এর মথলে 
আলরা চারলট ের্প হল়েলছ। ওর্রর্জনযাল না থােলল তার ের্প হ়ে না। এটা এেটা 
বাচ্চাও জালন। র্সললোহর র্দল়ে ডালে পাোবার জনয ততরী। র্চর্ের ের্পগুললা োলে 
োলে পাোলত য্ালে তা েী মতাোলে বলললছ? 
  
র্রে এেটু মজার গলা়ে বলল, ও শুযু আো়ে ভ়ে মদর্খল়ের্ছল, র্চর্ের খস়িা ততরী 
েলরর্ছল। 
  
মগরর্ক বলল, আর তুর্ে আহাম্মলের েত তা র্বশ্বাস েলরর্ছলল। 
  
 ও হ়েত ওর ফ্ল্যালট লুর্েল়ে মরলখর্ছল। আো়ে বললর্ন, র্রে বলল। 
  
মগরর্ক এবার মচেঁর্চল়ে উেল, মতাোর েথা শুলন র্বশ্বাস েলর ময্ভালব তিার্ি েলরর্ছ 
তালত সাগর মথলে েুলক্তা মতালার মথলেও মবিী। 
  
র্েন্তু নীলল, আর্ে বাযয হর্ে বললত ময্ মতাোর ভাগয মতাোর সলে র্বশ্বাসঘাতেতা 
েরলছ। 
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 র্রলের েে মেেঁলপ মগল, তাহলল হ়েত ও আোলে র্েলথয ভ়ে মদর্খল়ের্ছল আসলল মোন 
খস়িাই ন়ে ওটা। 
  
আর ডালে পাোবার েত মোন র্চর্েই র্ছল না? মগরর্ক র্রেলে র্বদ্রূপ েরল। চেৎোর! 
ইর্ডল়েট! টলের োলছ মলখা র্চর্েটা ভাললা েলর পল়ি মদলখছ? ওলতই পর্রষ্কার মলখা 
আলছ। 
  
এেটা র্চর্ে র্নশ্চ়েই আলছ মসটা এেন মলালের োলছ আলছ য্ালে চালিস র্বশ্বস্ত বলল 
েলন েলর। আর মস য্খনই চালিলসর েৃতুয সংবাদ শুনলব তখনই হ়ে মসটা ডালে র্দল়ে 
মদলব, না হ়ে খুলল প়িলব। দুলটাই আোলদর মক্ষ্লত্র র্বপদজনে। 
  
মগরর্ক খুব যীলর যীলর বলল, আর মসই োরলণই মতাোর আর এখালন থাো চললব না। 
তুর্ে পদতযাগ ের। আর ও়োর্িংটন মথলে চলল য্াও। আোর দুজন মলাে মতাো়ে 
র্নরাপলদ েলকা মরলখ আসলব। 
  
র্রে চেলে উেল, েলকা? র্রে এতটা ভাবলত পালরর্ন। সলে সলে র্রে েলন েলন 
এেটা র্চন্তা েরল, এ র্নশ্চ়েই মগরর্কর চাল। ওলে এখান মথলে সর্রল়ে র্নলজ মজেঁলে 
বসলত চা়ে। র্েন্তু এটা অসম্ভব। র্রে আলের্রোর প্রাচুলয্ির েলযয ময্ভালব র্দন োর্টল়ে 
এলসলছ তালত েলকার েলোরতার েলযয ও র্েছুলতই র্নলজলে োনালত পারলব না। 
  
র্রে ভাবল, না!সব র্চন্তা দূর েলর মগরর্কর সলে অনয ভালব েুলখােুর্খ হলত হলব। এই 
খুনীটার সলে খুনীর েতই বযবহার েরলত হলব। 
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র্রে ওর উলেজনা মচলপ রইল, তালে প্রোি হলত র্দল না। 
  
র্রে িান্ত গলা়ে বলল, র্েন্তু আর্ে পদতযাগ েরলল চললব েী েলর? আর্ে চলল মগলল 
মস সব মে মদখলব? নতুন মেউ র্ে পারলব? 
  
মগরর্ক বলল, মির্লি পারলব। 
  
র্রে বুঝলত পারল ও নালছা়িবান্দা। মগরর্ক ততরী হল়েই এলসলছ। মির্ললির নাে 
র্ের্ছর্ের্ছ বললছ। আসলল ওর েতলব অনয। তবু মিষ মচষ্টা েরার েত র্রে বলল : 
িযানডন হাউলস আোর েত মেউ নজর রাখলত পারলব না। ওর না়িী নক্ষ্ত্র আোর 
েুখস্থ আর িযানডন য্র্দ আোলদর হাতছা়িা হ়ে তাহলল ও়োর্িংটন মথলে আোলদর 
পাততার়্ি মগাটালত হলব। 
  
র্রে তখন অনয েথা ভাবলছ। য্র্দ মগরর্ক ওর েথা়ে এেটুেুও না গলল তাহলল অনয 
পথ মদখলত হলব। ও র্নলজলে পাললট মিললব। ওর গাল়ে মের্জর্বর মপািাে আর 
রাখলব না। র্রে র্নলজ নতুন জীবন শুরু েরলব। 
  
টর্ন লটলনর েথা র্রলের েলন পল়িলছ আলগই। র্রে টর্ন লটলনর োলছ র্নলজ হার্জর 
হলব। তালে সব র্েছু বলল মদলব। বললবুঃ আর্ে সর্তযোলরর এেজন আলের্রোন নই। 
হাইনর্রে নীলল ও আোর নাে ন়ে। আোর জন্ম উর্নি ি এেচর্িলি ব্রুেলীলন আর্ে 
সাইোস মনাসো। 
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জােিান মডলোলরর্টে র্রপাবর্লে মথলে উর্নিলিা মতষর্ট্টলত আর্ে পার্লল়ে আর্স তখন 
মের্জর্বর এেজন র্ির্ক্ষ্ত মগাল়েন্দা র্হসালব আোর নতুন নােেরণ হ়ে হাইনর্রে 
নীলল। 
  
তারপর উর্নিলিা পেঁ়েষর্ট্ট মথলে ও়োর্িংটলন মের্জর্বর মগাল়েন্দা দপ্তলরর সলে যু্ক্ত হল়ে 
োজ েরলত থার্ে। 
  
র্েন্তু এখন আর্ে ওলদর োয্িপদ্ধর্তর সলে র্নলজলে োর্নল়ে র্নলত পারর্ছ না। হতযা খুন 
এসব আোর ভাললা লালগনা। চালিস মেললসার েৃতুযলত আর্ে েেিাহত। তাই আর্ে এখন 
আপনার আশ্র়ে চাইর্ছ। 
  
মগরর্ক মচেঁর্চল়ে উেল,েী অত ভাবছ? মতাোর ভীষণ পর্রশ্রে মগলছ। মগরর্কর েলে 
মোলটই সহানুভূর্ত র্ছল না। তার ওপর মতাোর বেু চালিলসর েৃতুয মতাোলে ভীষণ 
েেিাহত েলরলছ। তাই মতাোর স্বালস্থযর উন্নর্তর জনয দুসপ্তালহর র্বশ্রাে অবিযই 
প্রল়োজন। 
  
র্রে বলল, দু–সপ্তাহ মেন, মোন র্বশ্রােই আোর প্রল়োজন মনই। আোর িরীর র্েে 
আলছ। 
  
মগরর্ক আলদলির সুলর বলল, তাই মনলব। এখানোর োজ সারলত দু–সপ্তাহ সে়ে 
লাগলব য্র্দ আলরা মবিী লালগ তাহলল মতাো়ে ছুর্ট বা়িালত হলব। র্েন্তু ছুর্ট মতাো়ে 
র্নলতই হলব। 
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র্রে বলল, তাহলল মদখর্ছ তুর্ে িযানডন হাউস হাতছা়িা েরলত চাইছ। 
  
মগরর্ক বলল, মস র্নল়ে মতাো়ে োথা ঘাোলত হলব না। র্েছুর্দন আেরা চুপচাপ 
থােলবা। তারপর আবার নতুন েলর শুরু েরব। িযানডন হাউলসর ওপর এখন নযালটার 
নজর পল়িলছ। ওই স্থান এখন আোলদর পলক্ষ্ র্বপদজনে। 
  
র্রে বলল, আোর োথা়ে ঢুেলছ না নযালটা এখালন র্ে েলর আসলত পালর? 
  
মগরর্ক মহনস্থা েলর বলল, মতাোর েত েূখিলদর োথা়ে র্েছু আলস না। য্র্দ মতাোর 
ঘলট এেটু বুর্দ্ধ থােত তাহলল মদখলত মপলত ইর্তেলযয নযালটার র্তনজন এলজন্ট ভীষণ 
তৎপর হল়ে উলেলছ, তালদর েলযয এেজন এর্েল বালহলরন, এেজন জলজিস র্ডসর্পনাডি 
এবং তৃতী়ে জন টর্ন লটন। 
  
টর্ন লটলনর নােটা শুলন র্রে চেলে মগললও সহজ ভালব বলল, টর্ন লটন য্র্দ এেজন 
নযালটা এলজন্ট হ়েও–তাহললও তার িযানডন হাউলসর বযাপালর েী আগ্রহ থােলত পালর? 
আেরা মতা সব র্দলেই নজর মরলখর্ছ। 
  
মগরর্ক গম্ভীর গলা়ে বলল, মতাোর জনযই নযালটা উৎসার্হত হল়ে উলেলছ। গত র্তনোস 
যলর ওরা মতাোলে িললা েরলছ। য্র্দ টে মেললসার েথা সর্তয হ়ে। 
  
র্রে বলল, টে মেললসা র্েলথয েথা বলললছ, ও েতটুেু জালন? মগরর্ক বলল, টে 
মেললসা ন়ে, তার অলনে আলগই আর্ে খবর মপল়ের্ছ, তাই টলের েথা আর্ে অর্বশ্বাস 
েরলত পার্রর্ন। 
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র্রে উলের্জত হল, না! আোলে মেউ িললা েরলছনা। তাহলল আর্ে র্েে বুঝলত 
পারতাে। 
  
মগরর্ক বলল, তুর্ে আোর সলে তেি েরছ? 
  
র্রে বলল, তেি ন়ে, আর্ে মতাোলে বললত চাইর্ছয্খন এেজন মলালের ওপলর র্বরুদ্ধ 
পলক্ষ্র সলন্দহ হ়ে তখন তারা তালে চটপট যলর না। মোন ব়ি র্েছুর জনয অলপক্ষ্া 
েলর। োলজই 
  
র্রলের েথা োঝখালন থার্েল়ে র্দল়ে মগরর্ক বলল, মতাোর মোন েথা আর্ে শুনলত 
রাজী নই। মতাোর বযাপালর আোলদর সব র্েে হল়ে মগলছ। োলজই মতাোলে আর 
এেটা র্দনও থােলত মদও়ো য্ালব না। োরণ তালত মের্জর্বর র্বপদ হলত পালর। 
  
গা়িীটা এেটা গালছর োলছ দােঁ়ি ের্রল়ে র্রে ওর পলেলট হাত র্দল়ে মদলখ র্নল 
র্পস্তলটা র্েে আলছ র্েনা। 
  
মগরর্ক এেটা োগজ মবর েলর গা়িীর আললাটা মেলল র্দল। 
  
তারপর োগজটা র্রলের র্দলে এর্গল়ে র্দল়ে বলল, নাও চটপট এলত এেটা ছুর্টর 
দরখাস্ত র্ললখ মিল। 
  
র্রে এেটু ঘুলর বসল, মগরর্কর হাত মথলে োগজটা র্নল়ে র্নল। আর মপন বার েরার 
অর্ছলা়ে র্পস্তলটা বার েরলত মগল। 
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র্েন্তু তার আলগই র্রে তার ঘাল়ির োলছ এেটা োণ্ডা স্পিি মপল বুঝলত অসুর্বযা হল 
না ওটা মগরর্কর র্পস্তললর নল। মগরর্ক ময্ েত ব়ি ি়েতান তা র্রে পলদ পলদ মটর 
পালে। 
  
র্রে এেটু েুচর্ে মহলস বলল, না, অতটা প্রল়োজন হলব না। আর্ে মপনটা খুেঁজর্ছলাে। 
  
মগরর্ক র্পস্তললরনলটা র্রলের ঘাল়ির োলছ আটলে মরলখ বলল, র্নলজলে অত চালাে 
মভলবা না অযাললর্ি। মতাোর মথলেও চালাে মলাে এই দুর্ন়োলত আলছ মজলন মরলখা। 
নাও চটপট েলরা, মবিী সে়ে নষ্ট েরা  য্ালব না। 
  
র্রে চুপচাপ ছুর্টর দরখাস্ত র্লখলত শুরু েরল। র্েন্তু েলন তার এেটাই র্চন্তা। এই 
দরখাস্ত হালত মপলল মগরর্ক েী েরলব? এেটা বুললট র্দল়ে োজ সারলব না মতা? 
অসম্ভব মতা র্েছু ন়ে। এতক্ষ্ণ পয্িন্ত র্রে ওর য্া পর্রচ়ে মপল়েলছ তালত ওর পলক্ষ্ 
অসম্ভব র্েছু ন়ে। হ়েত র্রেলে খুন েলর গা়িীটা জ্বার্লল়ে র্দল়ে চলল য্ালব আর র্রলের 
মদহটা গা়িীর েলযয পুল়ি ছাই হল়ে পল়ি থােলব। োললের োগলজ এেটা খবর 
মবরুলব–হাইওল়েলত এেটা সাোনয অযাের্সলডন্ট হল়েলছ। চালে সলেত গা়িীটা পুল়ি 
মগলছ। বযাস এই পয্িন্ত। র্রে র্ে েরলব মভলব পালে না। 
  
র্রে হোৎ মলখা থার্েল়ে বলল, মগরর্ক মতাোর বযাপালর আর্ে র্নলজলে খুব এেটা 
র্নরাপদ েলন েরর্ছ না। তুর্ে গা়িী মথলে না নােলল আর্ে এই দরখাস্ত র্লখলবা না। 
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মগরর্কর েুলখ র্বদ্রুলপর মরখা িুলট উেল। েুচর্ে মহলস মগরর্ক বলল, র্েে আলছ তাই 
হলব। তুর্ে য্র্দ তালতই র্নরাপদ েলন ের। মতাোর র্পস্তলটা মবর েলর আো়ে র্দল়ে 
দাও। 
  
র্রে েলন েলন ভাবল, মলােটা র্ে ভীষণ চালাে। ওটাই র্রলের মিষ সম্বল র্ছল। 
  
মগরর্ক বলল, মতাোর ময্েন র্নরাপোলবায আলছ, আোরও মতেন থােলত পালর।নাও 
চটপট েলরা। আর এেটা েথা েলন মরলখা, চালার্ে েলর তুর্ে বােঁচলত পারলব না। 
আেরা আোলদর প্রল়োজলন ময্েন বােঁর্চল়ে রার্খ মতেনই প্রল়োজন িুলরালল সর্রল়ে র্দলত 
র্িযা ের্র না।না! মতাোর প্রল়োজন এখলনা িুলরা়ের্ন। তুর্ে হে আোলদর মসরা 
এলজন্ট। তাই মতাোলে এখুর্ন মেলর মিললত পার্র না। 
  
র্রে ভাবললা র্পস্তল না থােললও গা়িীটা মতা তার োলছ থােলছ। মগরর্ক মনলে মগললই 
গা়িী োটি েলর পালালব। র্রে েলন েলন এেটু আনর্ন্দত হল। 
  
র্রে অসহা়ে ভালব র্নলজর র্পস্তলটা মবর েলর মগরর্কর র্দলে এর্গল়ে র্দল। র্রে েলনর 
র্চন্তা ভাবনাগুললা েলনই মচলপ রাখললা। 
  
র্রে বলল, নাও, তুর্ে এবার মনলে য্াও। 
  
মগরর্ক বলল, নাের্ছ নাের্ছ। অত বযস্ত হে মেন? তুর্ে মতাোর মলখা চার্লল়ে য্াও। 
র্রে বাযয মছললর েত আবার র্লখলত শুরু েরল। মগরর্ক ময্ই গা়িী মথলে োর্টলত পা 
মরলখলছ র্রে সলে সলে মপনটা ছুেঁল়ি মিলল গা়িী োটি েরলব বলল হাত বা়িাললা। 
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হোৎ এেটা ভীষণ আও়োজ, গু়ুিে! আর গা়িীটা মেেঁলপ উেল। 
  
র্রে মভলবর্ছল, মগরর্ক বুর্ঝ ওলেই গুর্ল েলরলছ। র্েন্তু ওলতা অক্ষ্ত। সলে সলেই সব 
র্েছু বুলঝ মিলল। মগরর্ক টা়োলর গুর্ল েলর িার্টল়ে র্দল়েলছ। গা়িীটা এের্দলে োত 
হল়ে মগলছ। র্রলের হাত পা অসা়ি হল়ে মগল। র্রে আর র্েছু ভাবলত পারল না। 
  
মগরর্ক ময্ন র্েছুই হ়ের্ন এেন ভালব হাসলত হাসলত র্রলের োলছ এর্গল়ে এলস বলল, 
দাও র্চর্েটা দাও। 
  
. 
  
১৯. 
  
 ও়োর্িংটন মপালে পলরর র্দন দুলটা দুঘিটনার খবর মবর হললা। 
  
প্রথের্ট খুবই সাোনয যরলনর। গত রালত মিন্টলনর োলছ এেটা গা়িী জ্বলল য্া়ে। 
গা়িীটার নম্বর মিট র্েছু মবাঝা য্ালে না। তলব োেি আলছ, সাইলিান। মোন আলরাহী 
র্ছল না। গা়িীলত আগুন লাগল র্েভালব পুর্লি তা তদন্ত েলর মদখলছ। 
  
র্িতী়ে ঘটনার্ট গুরুত্বপূণি। তার নীলচ র্বলিষ সংবাদদাতার র্েছু সংলয্াজন আলছ। 
  
প্রথে খবর : র্সির্ট নাইনথ স্ট্রীলটর এের্ট বা়িীর চার তলা়ে এের্ট ঘলর এের্ট 
েৃতলদহ পাও়ো মগলছ। সলন্দহ েরা হলে এর্ট আত্মহতযা। পুর্লি তদন্ত চালালে। 
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খবলরর র্েে নীলচ র্বলিষ সংবাদদাতার সংলয্াজন : 
  
জানা মগলছ হাইনর্রে নীলল চালিস মেললসার ভীষণ বেু। মপন্টাগলনর মগাপন সূত্র মথলে 
খবর পাও়ো মগলছ র্সির্টনাইনথ স্ট্রীলটর এই েৃত বযর্ক্তর নাে হাইনর্রেনীলল। আর 
ইর্নই হলেন চালিস মেললসার বেু। ইর্ন োথা়ে গুর্ল র্বদ্ধ েলর আত্মহতযা েলরলছন। 
তার হালত এেটা র্পস্তল পাও়ো মগলছ আর ওটা মথলে এেটাই গুর্ল মছােঁ়িা হল়েলছ। 
  
আসল েথা হল এই হাইনর্রে নীললই য্র্দ মসই হাইনর্রে নীলল হন র্য্র্ন চালিস 
মেললসার ঘর্নষ্ট বেু র্ছললন, তাহলল আোলদর রীর্তেত ভাবনার োরণ আলছ। মেননা 
মের্জর্বরহাত তাহলল আলের্রোর েতটা গভীলর প্রলবি েলরলছ তা সহলজ অনুোন েরা 
য্া়ে। 
  
. 
  
মপন্টাগলনর বা়িীটা বাইলর মথলে মদখলল েলন হ়ে মোন পল়ি থাো বা়িী–ময্খালন মোন 
মলালের আনা মগানা মনই। মোন োজেেি হ়ে না। মপন্টাগলনর সদর দপ্তলরর 
মচহারাটাও অলনেটা এেই রেে। র্ভতলরর অর্িস ঘরগুললালত মোন োজেেি হ়ে 
র্েনা বাইলর মথলে মবাঝা েুর্কল। 
  
র্বলেললর র্দলে টে মেললসালে এখালন হন্তদন্ত হল়ে আসলত মদখা মগল। সংবার্দে 
হবার জনয য্ত্রতত্র অবায র্বচরলণর অর্যোর তার আলছ। তাছা়িা ব্রাড র্জললনর ঘর্নষ্ট 
বেু হও়ো়ে এখালন মতা মোন েথাই মনই। 
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ব্রাড গম্ভীর েুলখ বলস আলছ। টে ব্রালডর র্দলে তার্েল়ে বলল, েী বযাপার বলত, 
মতাোলে এত গম্ভীর মদখালে মেন? হযােঁ আর্ে স্বীোর েরর্ছ মতাোর র্েছু র্েছু েথা না 
শুলন আেরা ভুল েলরর্ছ। 
  
ব্রাড চুপচাপ চুরুলট টান র্দল। 
  
 টে বলল, েী বযাপার আবার মসই নযালটার মেলোলরন্ডালের েত মোন র্েছু নার্ে? 
  
ব্রাড বলল, তা র্েে ন়ে। টর্নলে এইোত্র মেনটলনর পলথ মিলন তুলল র্দল়ে এলাে। 
  
 টে উৎেোর সলে বলল, টর্ন োলন টর্ন লটন? র্েন্তু হোৎ েী হল? 
  
 ব্রাড বলল, আজলের ও়োর্িংটন মপালের খবরটা মদলখছ? হোৎই পর্রর্স্থর্ত পাললট 
মগল। 
  
টে বলল, সর্তয র্রলের েৃতুযটা আোর োলছ রহসযজনে। হোৎ ওই বা আত্মহতযা 
েরলত মগল মেন? 
  
ব্রাড বলল, ওইখালনই রহসয লুর্েল়ে আলছ। আোর েলন হ়ে এটা আত্মহতযা ন়ে এটা 
খুন। আর র্নঘিাত আর েী সু–মেৌিলল এলের পর এে খুন েলর চলললছ এই মগরর্ক। 
  
টর্ন মতা এলেবালর নালছা়িবান্দা হল়ে মগলছ। মগরর্কলে না যরা পয্িন্ত ও স্বর্স্ত পালে 
না। 
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ব্রাড বলল, হযােঁ মতাোলে এেটা সুখবর র্দলত ভুলল য্ার্ে, টর্নর প্রলোিন হল়েলছ। 
নীললর েৃতুয সংবাদ পাও়ো োত্র নযালটা এই অডিার পাি েলরলছ। 
  
টে বলল, খুব আনন্দ মপলাে। য্র্দও র্রলের েৃতুযলত টর্নর মোন হাত মনই র্েন্তু ও 
ময্ভালব র্রলের র্পছলন উলে পল়ি মললগর্ছল তালত মের্জর্ব র্রেলে বােঁর্চল়ে–রাখার র্রক 
র্নলত পারল না। এ রেে এেটা র্েছু হলব তা আোর েলনও উেঁর্ে র্দল়ের্ছল। তা টর্ন 
এখন মেনটলন মেন হোৎ? 
  
ব্রাড বলল, ভূেযযসাগলরর ওই জা়েগাটা েলকা তার সেস্ত মগাল়েন্দা সংস্থার মেন্দ্র 
র্বনু্দলত পর্রণত েলরলছ, এটা ব্রালসললসর আলগই খবর র্ছল। 
  
অবিয এর োরণ মতাোর জানা। ওই িযানডন র্ভলা। র্েে এেই রেে যােঁলচ গ়িা ওই 
দুলভিদয জা়েগাটা়ে এখন ময্ োজেেি হলব মস খবর ওরাও মরলখলছ। িযানডন হাউলস 
এই ঘটনা ঘলট য্াও়োর পলর টর্নর এখানোর মগাল়েন্দা দপ্তর ওলে আজ সোলল এই 
খবরটা মদ়ে। মগরর্ক আজ সোললর মিলন মেনটলনর র্দলেই মগলছ। 
  
টে অবাে হল়ে মগল, পার্লল়ে মগল মগরর্ক? 
  
 ব্রাড বলল, ও খুবই চালাে আর ি়েতান। 
  
 টে বলল, আশ্চয্ি! এটা েী েলর সম্ভব হল, মতাোলদর মচাখলে িােঁর্ে র্দল়ে ও পার্লল়ে 
মগল? 
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টলের েথা শুলন ব্রাড এেটু হাসল। বলল, দযালখা এর জনয আোলদর এতটুেু আিলসাস 
মনই োরণ বর্রস মগরর্ক আোলদর োলছ িত্রু হললও ওলদর মদলির োলছ ও এেজন 
সিল না়েে। এটা মতা োলনা? এটা আর্দ অনন্ত োল যলর চলল এলসলছ ময্ আেরা 
ওলদর মপছলন যাও়ো েরলবা ওরা আোলদর মপছলন যাও়ো েরলব। েখলনা আেরা 
র্জতলবা েখলনা ওরা র্জতলব। 
  
ময্েন আোলদর মলালেরা আ়িালল মথলে ওলদর োজেলেির খবর রাখলছ। তারা র্নশ্চ়েই 
ওলদর োলছ িত্রু র্েন্তু আোলদর োলছ তারাই েহােূলযবান হীলরর মথলে েে দােী ন়ে। 
  
মতাো়ে আর্ে আলগই বললর্ছ আোলদর োলজর সলে র্সর্ভল পুর্লিলদর োলজর অলনে 
তিাৎ। আেরা োউলে র্চনললও তালে চট েলর যর্র না। আলরা মোন েূলযবান দর্লল 
বা সংবাদ বা মগাপন তথয পাচার েরার সে়ে হালত নালত যরার জনয অলপক্ষ্া ের্র। 
  
র্রে নীললর েথাই যলরা, চালিস মেললসার েত গভীর আর র্বশ্বাসী মছলললে র্ে ভালব 
যীলর যীলর েজা েলর ওলে আলের্রোন সরোলরর র্বরুলদ্ধ েন র্বর্ষল়ে র্দল়ের্ছল। 
চালিলসর র্নজস্ব েতবাদটাই পাললট য্া়ে।নাহলল মোন অলথির মলালভ তত চালিস এই 
োজ েলরর্ন। র্নতান্ত এেটা মঘালরর বলি চালিস এই সাংঘার্তে োজটা েলর মিলল। 
  
োলজই আোর েলত হাইনর্রে নীলল ওলদর মদলির োলছ এলজন্ট র্হসালব অতুলনী়ে। 
  
টে বলল, তবুও মতা ওলে েরলত হল। য্াে মস েথা। হযােঁ ভাললা েথা, েযােলললহালসর 
মোন খবর জালনা? মেননা চালিলসর েৃতুযটা আোর োলছ এখনও রহসযজনে। 
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ব্রাড বলল, আোলদর োলছন়ে। েযােলললহাস এখন মজলল আলছ ও সব মদাষ স্বীোর 
েলরলছ। অবিয এেন এেটা নীচ োজ না েলর ওর উপা়ে র্ছল না। আর্ে বা তুর্ে হলল 
আেরাও বাযয হতাে এই োজ েরলত। োরণ ওর মছলললে আর মেল়েলে আটলে মরলখ 
ওলে ভ়ে মদখালনা হর্েল। 
  
টে বলল, এ েৃতুয র্নল়ে মখলা। চালিস ময্ মেন এেন এেটা ভুল েরল? 
  
সাতর্দন পলর টর্নর খবর এল, র্নলোলল নালে এেজন ভদ্রের্হলা র্চর্ে র্ললখলছ। খুব 
সুন্দর আর ব়ি েলর র্ললখলছ 
  
র্প্র়ে র্েুঃ ব্রাড, 
ও়োর্িংটন মথলে সেস্ত পথটা আর্ে ছা়োর েত টর্নলে অনুসরণ েলর এলসর্ছ, ওর 
দুর্শ্চন্তার েথা আপর্ন জালনন। ও ব়ি এেগুেঁল়ে। এেবার মোন োলজ হাত র্দলল তা 
মিষ না হও়ো পয্িন্ত র্নর্শ্চর্ন্ত মনই। 
  
টর্ন এখন র্ের্লটারী হাসপাতালল। খুব আহত হল়েলছ। মসলর উেলত এেটু সে়ে লাগলব। 
ও এখন িার্ন্তলত আলছ। এলতই আর্ে খুিী। এেটা সু–খবর জানার্ে আপনালে! 
মোর্নে নালে এেটা ললি েলর মগরর্ক পালার্েল। ও মবাযহ়ে জানতনা ময্ ওই ললি 
প্রচুর মগালা বারুদ েজুত র্ছল। আেরা সী–র্ব্রলজ েলর ওলে অনুসরণ েরর্ছলাে। টর্ন 
মতা মগরর্কলে হাতছা়িা েরলত চা়ে না। ও মতা ঝােঁর্পল়ে প়িলত চা়ে। আর এে েুহূতি 
মদরী হলল র্ে হলত ভগবান জালনন। 
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এরই েলযয অনয আলরেটা ললির সলে মোর্নলের যাক্কা লালগ। েুহূলতি র্বলফারণ ঘলট 
য্া়ে। 
  
এই দুঘিটনা়ে আেরা সবাই এেটু না এেটু আহত হল়ের্ছলাে। টর্নর আঘাতটা র্ছল 
গুরুতর। 
  
য্াইলহাে মোর্নলের এেটা মের্বলন আর্ে মগরর্কলে দােঁর়্িল়ে থােলত মদলখর্ছলাে। 
প্রথলে বুঝলত পার্রর্ন পলর বুঝলাে মগরর্ক অলনে আলগই েৃত। আজ এই পয্িন্তই. 
  
ব্রাড অলনে দুুঃলখর েলযযও খুিী হল। টর্ন সুস্থ হল়ে উলেলছ মজলন। 
  
. 
  
ব্রাড তখনই এেটা র্চর্ে র্লখলত বসল। শুলভো আর প্রার্প্ত সংবাদ জার্নল়ে। 
  
উেরটা হল এই রেে– 
  
টর্ন আোর ভাললাবাসা, আর অন্তলরর গভীর সেলবদনা গ্রহণ ের। ভগবালনর োলছ 
প্রাথিনা ের্র তুর্ে খুব দ্রুত সুস্থ হল়ে ওলো। আর নতুন দার়্েলত্ব আলরা সিল ভালব োজ 
েলরা। 
  
মগরর্কর েৃতুয সর্তয আোর োলছ খুবই সুলখর সংবাদ। 
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এই সলে আোর অর্ভোনটুেু জার্নল়ে রার্খ। মতাোর সেী এই সুন্দরীর্ট মে? ময্ এত 
গুর্ছল়ে মতাোর েলনর েথা মলখার অর্যোর রালখ! তার েথা তুর্ে র্েন্তু আোলে বলর্ন 
বা তালে মদখাও র্ন! 
  
নীলচ নাে সই েলর ডালে পাোবার েত ততরী েলর মিলল ব্রাড। 
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