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১. 
  
ডার্ক ওযালেস আমার নাম। চল্লিলের কর্াঠায বযস, অল্লববাল্লিত। আমায কেখলত সুন্দর 
না রু্ৎল্লসত তা বেবনা। শুধু এটুরু্ই বেব কে আমায কেলখ বাচ্চারা কমালটই ভয পায 
না। কলাল্লরডার পযারাডাইস ল্লসল্লটর পযারাডাইস অযাল্লভল্লনউলত আস্ত এর্ল্লট বহুতে বাল্ল়ি। 
নাম তার টুমযান ল্লবল্লডিং। এই বাল্ল়িল্লটর কেষ তোয অযার্লম ল্লডলটর্ল্লটভ এলেন্সী নালম 
এর্ কবসরর্ারী ক ালযন্দা প্রল্লতষ্ঠালনর অল্লিস আলে। কমাট রু্ল্ল়িেন কবসরর্ারী ক ালযন্দা 
এই প্রল্লতষ্ঠালন র্াে র্লর। আল্লম কসই রু্ল্ল়িেলনর এর্েন। 
  
মাল্লর্কন েুক্তরালের পূবক উপরূ্লে আমালের এই কবসরর্ারী ক ালযন্দা প্রল্লতষ্ঠানল্লট বযযবহুে 
িলেও র্াের্লমকর ল্লের্ কেলর্ তা কসরা বেলে খুব ভুে বো িলব না। মাত্র েুবের আল  
র্লনকে ল্লভক্টর পালনকে এল্লট প্রল্লতষ্ঠা র্লরন। পালনকে বুঝলত কপলরল্লেলেন কে আেই কিার্ 
বা র্ােই কিার্ পযারাডাইস ল্লসল্লটর কর্াল্লটপল্লত বাল্লসন্দালের অলনলর্রই এর্ল্লট ভাে 
কবসরর্ারী ক ালযন্দা, প্রল্লতষ্ঠালনর প্রলযােন িলব। কেসব র্ালে আমালের প্রল্লতষ্ঠালনর 
সুনাম আলে তার মলধয আলে। ল্লববািল্লবলেে, অল্লভভাবর্লের সমসযা, ব্ল্যার্লমে, েুেুম 
র্লর টার্া আোয, কিালটে প্রতারণা, স্বামী বা স্ত্রীর  ল্লতল্লবল্লধর ওপর নের রাখা এবিং 
খুন খারাল্লপ বাে ল্লেলয তার র্াোর্াল্লে কর্ান ধরলণর অপরালধর কবসরর্ারী তেন্ত। 
  
আমালের প্রল্লতষ্ঠালনর রু্ল্ল়িেন ক ালযন্দা র্মকীর প্রায সবাই আল  পুল্লেে বা ল্লমল্লেটারী 
পুল্লেে ল্লবভাল  র্াে র্রত। প্রলতযর্ল্লট কর্স তেলন্তর ভার োলর্ েুেন ক ালযন্দার 
ওপর। প্রল্লত েুেন ক ালযন্দার এর্ল্লট অল্লিস আলে এবিং খুব েরুরী ল্লবষয না িলে 
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অনযানয সিলো ীরা ল্লর্ র্রলে। তা কর্ানও ক ালযন্দা বা তার সির্মকী ঘুণাক্ষলরও োনলত 
পালর না। আমালের র্াের্মক খবলরর র্া লের কোলর্রা োলত োনলত না পালর কসই 
উলেলেযই এত সতর্কতার বযবস্থা কনওযা িলযলে। 
  
 ত েুবেলর মাত্র এর্বার ক ালযন্দা তেলন্তর ল্লববরণ োনাোল্লন িয এবিং কস কর্স ল্লনলয 
োরা না়িাচা়িা র্রল্লেে কসই ক ালযন্দালের োাঁটাই র্রা িয। 
  
এই প্রল্লতষ্ঠালন  ত আঠালরা মাস োবৎ চার্রী র্রার পর আমার পলোন্নল্লত িলযলে। 
আমার এর্ল্লট অল্লিসঘর আর এর্েন সির্মকীও আলে। তার নাম ল্লবে অযান্ডারসন। 
কেখলত কবাঁলটখালটা িলেও তার  ালয কমালষর মত কোর আলে। ল্লবে আল  ল্লেে সালেলত 
পুল্লেলের কডপুল্লট কেল্লরি। ঘটনাচলে ল্লনল্লেকষ্ট বাচ্চা কেলেলর্ খুাঁলে কবর র্রলত আমায 
সালেকলত কেলত িলযল্লেে। আর কসখালনই ল্লবলের সলে আোপ িয। সল্লতয বেলত ল্লর্, 
কসবার ল্লবলের সািালেযই কর্সটার সমাধান সম্ভব িলযল্লেে। র্োয র্োয ল্লবে আমালর্ 
বলে কিলেল্লেে কে কস আমালের প্রল্লতষ্ঠালন কো  ল্লেলত চায। কর্সটা ল্লমলট োবার পর 
আল্লমও প্রল্লতোন ল্লিলসলব র্লনকে পালনকেলর্ বলে তালর্ পুল্লেলের চার্ল্লর োল্ল়িলয 
আমালের প্রল্লতষ্ঠালন ল্লনলয এোম। 
  
এর্ র্োয ল্লবেলর্ র্ালের কোর্ বো চলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও এর্না াল়ি র্াে র্লর 
কেলত পালর, আমালের োইলন ওটাই েরর্ার। এখালন ওখালন ল্ল লয পুলরালনা র্া ে 
কঘাঁলট খবর কো া়ি র্রলত তার েুল্ল়ি কনই। িালত র্াে না োর্লে ও েিলরর ল্লবল্লভন্ন 
এোর্ায, করলস্তারাাঁয নাইট ক্লালব, নযত বন্দলরর আলে পালে ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায 
বস্তীগুলোয ঘুলর নানা ধরলনর • কোলর্র সলে ভাব েমায। ল্লবলের কচিারা কেলখ কস সব 
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এোর্ার গুণ্ডা বেমালযেরা ভলয ভলয ওলর্ এল্ল়িলয োয র্ারণ তারা োলন কবাঁলটখালটা 
 াট্টাল াট্টা এই কোর্টার এর্ ঘুল্লষলত এর্টা িাতী পেকন্ত র্াৎ িলয প়িলব। 
  
আমরা েুেলন েুোই মালসর এর্ সর্ালে অল্লিলস র্ালের আোয বলস আল্লে। োল্লন কে 
কর্ান মুিূলতক আমালের ডার্ প়িলত পালর। বাইলর বৃল্লষ্ট, আবিাওযা সযাাঁতলসাঁলত। ল্লবে 
তার বাল্ল়ির েনয এর্মলন ল্লচল্লঠ ল্লেখলে আর আল্লম সুল্লের র্ো ভাবল্লে। 
  
সুল্লে েিং পুলরা নাম, ও কবেল্লভউ কিালটলে ল্লরলসপেল্লনলের চার্রী র্লর। এর্ িতো়িা 
বেমাে ঐ কিালটলের র্ামরা ভা়িা ল্লনলয ব্ল্যার্লমল্লেিংর্রত। তার ওপর নের রাখলত 
ল্ল লয সুল্লের সলে আমার আোপ। সুল্লে আমায কোর্টার  ল্লতল্লবল্লধ সম্পলর্ক ল্লর্েু খবর 
ল্লেলযল্লেে, কসই খবলরর ল্লভল্লিলত তেন্ত র্লর আল্লম কোর্টালর্ িালত নালত পার়্িাও র্লর 
পুল্লেলের িালত তুলে ল্লেলযল্লেোম। তারপর কস বযাটার পাাঁচ বেলরর সশ্রম র্ারােণ্ড 
িলযল্লেে। 
  
সুল্লের চুলের রিং বাোমী। আর োয ায োয ায োলের কোপ, কসই চুলের ঢাে েু র্খ 
োল্লপলয ল্লপলঠর অলনর্টা কঢলর্ োয। তার কচালখর মল্লণ ধূসর আর অদু্ভত েীবন্ত। কঠাাঁলট 
সবসময েুষু্ট িাল্লসর কোাঁযা কেল  আলে। সুল্লের বুর্ কেমন চও়িা কর্ামর কতমন সরু, 
উরুেুল্লট খুব ব়ি আর পা েুল্লট কবে েম্বা। এর্ র্োয ও িে কতমনই এর্ল্লট কমলয 
োলের আল্লম স্বলে কেল্লখ। ও আমার মলনর মত কমলয। প্রলতযর্ বুধবার রালত ওর েুল্লট 
োলর্। কসল্লেন আমরা এর্সলে ঘুরলত কবলরাই। এর্টা সস্তা অেচ ভাে করলস্তারাাঁয 
সমুলের মালের নানারর্ম রান্না খাই। তারপর তার অযাপাটকলমলন্ট ঢুলর্ তার কোট্ট খালট 
পাোপাল্লে শুলয েুেলন রাত র্াটাই। মাস ল্লতলনর্ এভালব র্াটাবার পর আমরা কটর 
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কপোম কে েুেলনই েুেনলর্  ভীরভালব ভােলবলস কিলেল্লে। আল্লম র্লযর্বার ওলর্ 
ল্লবলযর প্রস্তাব ল্লেলযল্লেোম ল্লর্ন্তু প্রলতযর্বারই ও মাো ঝাাঁল্লর্লয কসই এর্রর্ম েুষ্ট িাল্লস 
কিলস েবাব ল্লেলযলে, না ডার্ক এখনও আমালের ল্লবলয র্রার সময আলসল্লন। 
  
আল্লম অবার্ িলয বলেল্লে, কর্ন? ও এর্ই রর্ম ভালব উির ল্লেলযলে, ল্লবলয র্রলত 
আল্লমও চাই। ল্লর্ন্তু আল্লম কে চার্রীটা র্রল্লে তার মাইলন পত্র খুব ভাে। একু্ষল্লন কতামায 
ল্লবলয র্রলে আমার চার্রীটা কেল়ি ল্লেলত িলব। কতামার আর আমার র্ালের সময এর্ 
নয। এখনও সময আলসল্লন কসানা। আর ল্লর্েুল্লেন অলপক্ষা র্লরা। 
  
. 
  
 কভতলর কভতলর এর্টা অদু্ভত খুল্লের স্বাে পাল্লে এই কভলব, কে আে বুধবার রালত 
সুল্লের সলে কব়িালত োলবা, এমন সময আমার কটল্লবলের পালে ইন্টারর্মটা কবলে 
উঠে। 
  
সুইচটা নাল্লমলয বেোম, ওযালেস বেল্লে। 
  
উলটা ল্লের্ কেলর্ র্লনকে পালনকলের কসলেটারী কেন্ডা কর্রীর র্র্কে স্বর কভলস এে, 
এর্বার আমার অল্লিলস আসুন, েরর্ার আলে। 
  
র্লনকে ল্লবলেষ েরুরী র্ালের োল্লযত্ব ল্লনলয ওযাল্লেিংটলন েুল্লেন িে ক লেন। োবার আল  
কেন্ডালর্ অল্লিলসর চােক বুল্লঝলয ল্লেলয ক লে। এখন কেন্ডার ল্লনলেকেমত আমালের চেলত 
িলে। 
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েরোয কটার্া ল্লেলয কভতলর ঢুর্লতই কেভা বেে, বসুন, আপনার েনয এর্টা র্াে 
এলসলে। কে কেখলত কবে েম্বা চও়িা পরলন সাো রাউে র্ালো স্কাটক। আল্লম কচযার 
কটলন বসলতই কস বেে, ল্লমলসস কিনরী েরলসন কটল্লেলিান র্লরল্লেলেন। আে েুপুর 
বালরাটা না াে ওাঁর সলে কেখা র্রুন, উল্লন এর্টা পাল্লরবাল্লরর্ রিসয সমাধালনর েনয 
এর্েন স্মাটক কবসরর্ারী ক ালযন্দা চাইলেন। আপল্লন ওর স্বামী কিনরী খরলসলনর নাম 
এর আল  কোলনন ল্লন? 
  
ঘা়ি কনল়ি বেোম, না। 
  
কিনরী েরলসন ল্লেলেন এর্ ধনী বযবসাযী, মাত্র বের খালনর্ আল  ল্লতল্লন মারা ক লেন। 
এই ল্লনন ওাঁর ল্লঠর্ানা। 
  
আল্লম কেন্ডার র্ামরা কেলর্ কবল্লরলয ল্লনলের র্ামরায ঢুর্োম। ল্লবলের ল্লচল্লঠ কেখা 
এতক্ষলণ কেষ িলযলে। তালর্ বেোম, ল্লবে, িালত র্াে এলসলে। আমায েুপুর বালরাটায 
ল্লমলসস কিনরী েরলসলনর সলে কেখা র্রলত িলব। তুল্লম এই িাাঁলর্ কিরাড পল্লত্রর্ার 
অল্লিলস চলে োও। ওলের ম ক কেলর্ এর্বের আল র পুরলনা র্া ে কঘাঁলট কিনরী 
েরলসন আর তার পল্লরবার সম্পলর্ক তেয কো া়ি র্লরা। ল্লবলর্ে চারলট না াে আল্লম 
অল্লিলস ল্লিরব। তখন কেখা িলব। খাল্লে িালত ল্লিলর এলসা না কেন। 
  
ল্লবে ল্লতল্ল়িিং র্লর কচযার কেল়ি োল্লিলয উলঠ খুল্লে খুল্লে মুখ র্লর কবল্লরলয ক ে। আল্লম 
োল্লন এ ধরলনর র্াে ওর খুব পেন্দ। আর খাল্লে িালত ল্লিলর আসলব না। 
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েিলরর বাইলর প্রচুর  াে  াোল্লের মলধয েুএর্র েল্লম ল্লনলয মৃত কিনরী গুরলসলনর 
প্রাসালোপম কোতো বাল্ল়িল্লট। ল্লবোে েন আর  ােপাোর মাঝখান ল্লেলয  াল্ল়ি 
োতাযালতর রাস্তাটা ল্ল লয বাল্ল়ির বারান্দার সামলন কেষ িলযলে। চারপালে কর্াোও টু 
েব্দল্লটও কনই। বালরাটা বােলত তখলনা ল্লতন ল্লমল্লনট বাল্লর্। র্ল্লেিংলবে বাোলতই কভতলর 
ল্লমল্লষ্ট সুলর ঘণ্টা কবলে উঠে। 
  
সের েরো ল্লমল্লনট পাাঁলচর্ বালে খুেে, কভতর কেলর্ এর্ েীঘকর্ায রৃ্ষ্ণাে এলস 
োাঁ়িাে। তার পরলন সাো কর্াট র্ালো ট্রাউোসক,  োয র্ালো রিংলযর কবা টাই। কোর্ল্লট 
কবে বুল়িা, তার মাোয সাো চুে কবেীর ভা  ঝলর ল্ল লয োয ায োয ায টার্ 
 ল্লেলযলে, বযস সিলরর নীলচ নয। তার রক্তাভ কচাখ কেলখ বুঝলত পারোম কে কস 
এর্টু কবেীরর্ম মে খায। 
  
অযার্লম ল্লডলটর্ল্লটভ এলেন্সী কেলর্ আসল্লে। আমার নাম ডার্ক ওযালেস। ল্লমলসস েরলসন 
আমায কডলর্ পাল্লঠলযলেন। ওলর্ খবর োও আল্লম এলসল্লে। 
  
আমার সলে আসুন, বলে কস আমায পে কেল্লখলয এর্তোয ল্লবোে ড্রইিংরুলম ল্লনলয 
এে। এর্টা ব়ি কর্ৌচ কেল্লখলয বেে, আপল্লন বসুন, মযাডাম একু্ষল্লন আসলেন। বলে ঘা়ি 
কিল্লেলয কোট্ট অল্লভবােন োল্লনলয কস চলে ক ে। 
  
ড্রইিংরুলমর কেযালে অসিংখয প্রাচীন ততেল্লচত্র আর পুরলনা আমলের কসৌল্লখন আসবাব 
বাল্ল়ির মাল্লেলর্র অতুে তবভব আর ল্লেল্পরুল্লচর পল্লরচয বলয কব়িালে। কসইসব কেখলত 
কেখলত এর্সময ল্লবরক্ত িলয প়িোম, ল্লর্ন্তু  ৃির্ত্রী ল্লমলসস েরলসলনর কেখা কনই। 
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পুলরা পাঁল্লচে ল্লমল্লনট বালে ল্লতল্লন এলেন। চল্লটর িাের্া েলব্দ মুখ তুলে কেল্লখ েম্বা পাতো 
ল্লেপল্লেলপ কচিারার এর্ মাঝবযসী মল্লিো পালয পালয ঘলরর মাঝখানল্লটলত এলস 
োাঁ়িালেন। কেৌবন চলে ক লেও নানারর্ম প্রসাধন ও সােল ালের ল্লভতর ল্লেলয ল্লতল্লন তা 
ধলর রাখার কচষ্টা র্রলেন। মল্লিোর মুখখানা কবে সুশ্রী, কচালখর তীক্ষ্ণ চাউল্লন  ালযর 
চাম়িা েুাঁল়ি কভতলরর সবল্লর্েু পেলর্র মলধয কেলখ ল্লনলত পালর। মাোর চুলে পার্ 
ধলরলে। 
  
তালর্ কেলখ কর্ৌচ কেল়ি উলঠ োাঁ়িালনা সলেও তার মুলখ ভেতা বা কসৌেলনযর সামানয 
িাল্লসর করেটুরু্ও িুটে না। র্লঠার কচালখ আমার পা কেলর্ মাো পেকন্ত এর্নেলর কেলখ 
ল্লতল্লন প্রশ্ন র্রলেন 
  
আপল্লনই ল্লমিঃ ওযালেস? 
  
ল্লবনলযর সুলর বেোম, আলে িযাাঁ। 
  
বসুন। আল্লম অল্প েু-এর্ র্োয র্াে কসলর কনব। 
  
কবে ল্লর্েুটা েূলর বসলেন ল্লমলসস েরলসন। তারপর বেলেন, শুলনল্লে আপনারা 
ব্ল্যার্লমল্লেিংলযর কর্স খুব ভাে র্লরন। র্োটা ল্লর্ ল্লঠর্? 
  
এর্লোবার ল্লঠর্ ল্লমলসস েরলসন। আপল্লন ল্লঠর্ই শুলনলেন, এ বযাপালর আমালের েুল্ল়ি 
কনই। 
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আমার কমলযলর্ কর্উ ব্ল্যার্লমে র্রলেল্লমিঃ ওযালেস, কস কোর্ল্লটলর্ আল্লম খুাঁলে কবর 
র্রলত চাই। 
  
আপল্লন েল্লে আমালের ল্লঠর্ ল্লঠর্মত সািােয র্লরন তািলে এটা কর্ান সমসযাই নয। 
ল্লর্ন্তু তার আল  োনলত চাই ব্ল্যার্লমল্লেিংলযর সলন্দিটা আপনার মলন োনা বাাঁধে কর্ন? 
  
আমার কমলয তার বযাঙ্ক অযার্াউন্ট কেলর্ প্রলতযর্ মালস েেিাোর ডোর তুেলে,  ত 
েেমাস ধলর এটা চেলে। ল্লমিঃ অর্েযান্ড বযাপারটা ল্লনলয খুব ল্লচল্লন্তত। ল্লতল্লনই র্লযর্ল্লেন 
আল  খবরটা আমায ল্লেলেন। বেলেন কমলযর ওপর কেন নের রাল্লখ। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড কর্? 
  
আমালের পল্লরবালরর টার্ার্ল্ল়ি পযাল্লসল্লির্ অযান্ড নযােনাে বযালঙ্ক  ল্লেত আলে। ল্লমিঃ 
অর্েযান্ড কসই বযালঙ্কর প্রধান অিংেীোর। আমার স্বামীর সলে তার বহুল্লেলনর বনু্ধত্ব ল্লেে, 
এখন উল্লন আমালের পাল্লরবাল্লরর্ বনু্ধলের এর্েন। প্রলযােলন নানারর্ম উপলেে ল্লেলয 
আমালের সািােয র্লরন। 
  
তার মালন এটাই োাঁ়িালে কে আপনার কমলযর ল্লনেস্ব আলযর পে আলে, আর তার নালম 
ঐ বযালঙ্ক এর্টা অযার্াউন্টও আলে? 
  
েুভকা যবেতিঃ তাই। আমার স্বামী আমালের এর্মাত্র কমলয ঐ অযালেোলর্ খুব 
ভােবাসলতন। তালর্ এর্ল্লেলনর েনয কচালখর আ়িাে র্লর ল্লতল্লন োর্লত পারলতন না। 
মারা োবার আল  ল্লতল্লন ওর নালম কমাটা টার্া বযালঙ্ক  ল্লেত করলখল্লেলেন। কসই টার্ার 
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মাল্লসর্ সুে পলনলরা িাোর ডোর। ওর মত অল্প বযসী এর্ল্লট কমলযর র্ালে এটা ল্লর্ন্তু 
প্রচুর টার্া। 
  
ওর বযস র্ত? 
  
চল্লিে। 
  
আমার মলত এর্ল্লট চল্লিে বেলরর কমলযর প্রলতযর্ মালস এতগুলো টার্া ল্লনলয না়িাচা়িা 
র্রা অস্বাভাল্লবর্ নয। 
  
ল্লর্ন্তু অযালেো ল্লনলে স্বাভাল্লবর্ কমলয নয, ও িে ল্লমসে কববী। তার অেক ল্লর্ তা োলনন? 
  
ল্লনশ্চযই।  ভকবতী মালযলের র্খনও র্খনও িাম িয এবিং  লভকর সন্তালনর ওপর তার 
প্রভাব পল়ি। কসসব সন্তান ভল্লবষযলত ল্লর্েুটা অস্বাভাল্লবর্ িয। 
  
ল্লঠর্ তাই। অযালেোর কবোলত ল্লঠর্ তাই ঘলটলে। িলে ও মানল্লসর্ ল্লের্ কেলর্ 
অস্বাভাল্লবর্ িলযলে। কোটলবো কেলর্ ল্লেনরাত অসুলখ কভা ায কেখাপ়িাও কসরর্ম 
ল্লর্েুই িযল্লন। তারই কভতর বাল্ল়িলত প্রাইলভট ল্লটউটলরর র্ালে সামানয ল্লর্েু পল়িলে। 
রু্ল্ল়ি বেলরর পর কেলর্ ওর মানল্লসর্ অবস্থার এর্টু উন্নল্লত িয। আমার স্বামী ইল্লতমলধয 
মারা োন, আর তার আল  ল্লতল্লন ওর েনয বযালঙ্ক এর্ কমাটা অলঙ্কর কসল্লভিংস অযার্াউন্ট 
কখালেন। প্রেম েুমাস এমনভালব ল্লেে কেন মাল্লসর্ সুলের টার্ার ওপর ওর কর্ান কমাি 
কনই। তারপলরই তৃতীয মাস কেলর্ ও প্রলতযর্ মালসর এর্ল্লট ল্লনল্লেকষ্ট তাল্লরলখ সুলের েে 
িাোর ডোর অযার্াউন্ট কেলর্ তুেলত শুরু র্লর। ল্লমিঃ অর্েযান্ড আমার এর্েন ঘল্লনষ্ঠ 
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বনু্ধ, উল্লনই খবরটা আমায োনান এবিং ল্লনলেও খুব উৎর্ণ্ঠার কভতলর োলর্ন। উল্লনই 
আমায বেলেন কে তার ধারণা অযালেোলর্ কর্উ ব্ল্যার্লমইে র্রলে। ল্লমিঃ অর্েযান্ড খুব 
খাাঁল্লট কোর্, আল্লম ওলর্ খুব শ্রদ্ধা র্ল্লর। 
  
আপনার স্বামী এর্বের আল  মারা ল্ল লযলেন তাই না ল্লমলসস েরলসন? 
  
িযাাঁ। 
  
তারপর কেলর্ই আপনার কমলয প্রলতযর্ মালস েেিাোর ডোর র্লর বযাঙ্ক কেলর্ তুেলে, 
তাই না?  ত েেমাস োবৎ এটা ঘটলে, কর্মন? 
  
ল্লঠর্ তাই। 
  
 ল্লর্ন্তু প্রেম েুমাস কস বযাঙ্ক কেলর্ টার্া কতালেল্লন, তাই না? 
  
তুলেল্লেে তলব তার পল্লরমাণ খুবই র্ম। ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর মলত ও কস সময মাত্র েু 
িাোর ডোর র্লর তুলেল্লেে ল্লনলের অযার্াউন্ট কেলর্। ঐ টার্ায কস ল্লনলের োর্া 
খাওযা চাল্লেলয আর কে রৃ্ষ্ণাে কমলযল্লট ওর কেখাশুনা র্লর তার কবতন ল্লেলযলে। 
  
আপনার কমলয ল্লনশ্চযই আপনার সলে োলর্? 
  
 ম্ভীর  োয ল্লমলসস েরলসন বেলেন, না, আমার স্বামী ওর েলনয এর্টা কোট্ট বাল্ল়ি 
বািংলো ধালচর বাল্লনলয ল্লেলযল্লেলেন। এই এলেলটর কেষ ভাল  ক লে কসই বাল্ল়িটা কচালখ 
প়িলব। রৃ্ষ্ণাে কমলযল্লটলর্ ল্লনলয কস ঐ বাল্ল়িলতই োলর্। অযালেোর ঘরসিংসার 
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কেখালোনা কেলর্ শুরু র্লর রান্নাবান্ন ঘর সাি র্রা সব ঐ কমলযল্লটই র্লর।  ত র্লযর্ 
সপ্তাি োবৎ অযালেোর সলে আমার এর্বারও কেখা িযল্লন। ও কর্ান আত্মীয বা বনু্ধর 
বাল্ল়িলত োয না। আল্লম কে সমালে কমোলমো র্ল্লর কস ওই সমােলর্ এল্ল়িলয চলে। 
তাো়িা ওর কচিারায চটর্ বা আর্ষকণ ল্লর্েুই কনই। 
  
ওর ল্লর্ এর্ল্লটও বান্ধবী কনই? 
  
আল্লম োল্লন না। ও ওর ল্লনলের মত েীবন র্াটায আল্লম আমার ল্লনলের মত েীবন 
র্াটাই। 
  
ল্লর্ন্তু কেলে বনু্ধ? ওর ল্লর্ কর্ান কেলে বনু্ধও কনই? 
  
 ল্লবরল্লক্তর সুলর ল্লতল্লন বেলেন, সম্ভবতিঃ তাই। কর্ান সুন্দর স্মাটক কেলে আলেোর প্রল্লত 
আরৃ্ষ্ট িলব এ আল্লম ভাবলতই পাল্লর না। আল্লম আল ই বেোম, ওর কচিারায কর্ান 
আর্ষকণ কনই। 
  
ল্লর্ন্তু ও ধনী ল্লমলসস েরলসন। প্রচুর টার্া আলে এমন বহু কোর্ কেখলত আর্ষকণীয নয 
এমন অলনর্ কমলয ল্লনলয ল্লেন র্াটায। 
  
এর্োটা আল্লম ও ল্লমিঃ অর্েযান্ডও কভলবল্লে। কতমন কর্উ েল্লে সল্লতযই অযালেোর েীবলন 
এলস োলর্ তলব আপল্লন তালর্ খুাঁলে কবর র্রুন ল্লমিঃ ওযালেস। কসটাই িলব আপনার 
র্াে। 
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আল্লম কস র্াে ল্লনশ্চযই র্রব ল্লমলসস েরলসন। আপনার কমলযর সম্পলর্ক এখন ল্লর্েু 
কখাাঁেখবর আমার প্রলযােন। ও ল্লর্ভালব সময র্াটায কস সম্পলর্ক আপনার কর্ানও 
ধারণা আলে ল্লর্? কেমন ধরুন ও ল্লর্ সাাঁতার র্ালট, কটল্লনস কখলে, নাচলত োয? 
  
োল্লন না। আল্লম আল ই বেোম কে আমালের েুেলনর খুব র্মই সাক্ষাৎ িয। 
  
ল্লমলসস েরলসলনর ওপর আমার এর্ধরলনর ল্লবতৃষ্ণা আসলত ো ে। মা ল্লিলসলব ওলর্ 
র্খনই আেেক বেলত পারলবা না। 
  
অযালেো ল্লর্ আপনার এর্মাত্র কমলয? 
  
 ল্লমলসস েরলসন এর্টু আ়িষ্ট িলেন, ওর েুলচাখ কেন জ্বলে উঠে। 
  
আমার এর্ল্লট কেলে ল্লেে ল্লর্ন্তু ওলর্ ল্লনলয আলোচনা র্রার কর্ান েরর্ার কনই। ওর 
সম্পলর্ক এটুরু্ই বেল্লে কে কবে ল্লর্েুল্লেন আল  ও বাল্ল়ি কেল়ি চলে ল্ল লযলে। আমার 
সলে আর কেখা িযল্লন বা কর্ান খবর পাইল্লন। এলত আল্লম খুব খুল্লে। অযালেোলর্ ল্লনলয 
কে সমসযা, মলন িয তার সলে ওর কর্ান সম্পর্ক কনই। 
  
আল্লম ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর সলে কেখা র্রলত চাই ল্লমলসস েরলসন। আোর্ল্লর তালত আপনার 
কর্ান আপল্লি কনই? 
  
এর্েম নয, ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর ওপর আমার পুলরা আস্থা আলে। সল্লতযর্ো বেলত ল্লর্, 
উল্লনই আমায আপনার সািােয কনবার র্ো বলেল্লেলেন। ওর সলে কেখা র্রুন। 
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আপনার কমলযলর্ও আমার কেখা েরর্ার। 
  
িা। আ ামীর্াে মালসর প্রেম তাল্লরখ। ও ল্লনশ্চযই বযালঙ্ক োলব। ল্লমিঃ অর্েযান্ডলর্ 
বেলেই উল্লন বযবস্থা র্লর কেলবন। ল্লর্ন্তু আপল্লন আমার কমলযর সলে আোপ র্রলত 
োলবন না। ওর সম্পলর্ক কে কখাাঁেখবর কনওযা িলে এটা অযালেোলর্ োনালনা আমার 
ইো নয। আপনার এলেন্সী ল্লনশ্চযই সবরর্ম ক াপনীযতা রক্ষা র্লর চলে? 
  
আপল্লন কস সম্পলর্ক ল্লনল্লশ্চত োর্লত পালরন ল্লমলসস েরলসন। আে ল্লবলর্লেই আল্লম ল্লমিঃ 
অর্েযালন্ডর সলে কেখা র্রব। কেবার মত কর্ানও খবর কপলে আল্লম আপনার সলে 
কো ালো  র্রব। 
  
আমার এটুরু্ ভরসা আলে কে এ বযাপালর খুব কবেী সময ো লব না। তলব আপনার 
চােক বড্ড কবল্লে। 
  
আমালের িালত অলনর্ র্াে েলম আলে ল্লমলসস েরলসন। আপল্লন ল্লনল্লশ্চন্ত োরু্ন েত 
তা়িাতাল্ল়ি পাল্লর আমরা আপনালর্ ল্লর্েু খবর কেওযার কচষ্টা র্রব। 
  
কসই ভাে, তলব খবর কেবার আল  েযা র্লর কটল্লেলিালন এর্টা অযাপলযন্টলমন্ট র্লর 
কেলবন র্ারণ আল্লম খুব বযস্ত েীবন োপন র্ল্লর। বলেই ল্লমলসস েরলসন েরোর ল্লেলর্ 
িাত কেল্লখলয বেলেন, আপল্লন তািলে আে আসুন, েরোটা ল্লনলেই খুলে ল্লনন। আমার 
বাটোর কস্মডল্লে েখন তখন মে কখলয কনোয চুর িলয োলর্ তাই আল্লম ওলর্ সবসময 
ডাল্লর্ না। 
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েরোর র্ালে োাঁল্ল়িলয বেোম, আপল্লন ল্লর্ ওলর্ োল্ল়িলয কেবার র্ো ভাবলেন ল্লমলসস 
েরলসন? 
  
ভুরুেুলটা তুলে ঠাণ্ডা ভালব আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেলেন, কস্মডল্লে  ত ল্লত্রে বের োবৎ 
আমালের পল্লরবালর আলে। আমার সব অলভযস ওর োনা আলে তাো়িা ও রুলপার 
বাসনগুলোর েত্ন ল্লনলত োলন। ওর অবস্থা েতল্লেন না খারাপ িয ততল্লেন আল্লম ওলর্ 
বিাে রাখল্লে। ল্লবোয ল্লমিঃ ওযালেস। 
  
েরো খুলে বাইলর কবল্লরলয কেল্লখ কতাল়ি বৃল্লষ্ট প়িলে। কসই বৃল্লষ্টর কভতর ল্লেলযই কেৌল়ি 
ল্ল লয  াল্ল়িলত উঠোম। 
  
এর্টা িামবা কার ল্লেলয োঞ্চ সারোম। তারপর ল্লবলর্ে ল্লতনলট না াে  াল্ল়ি চাল্লেলয 
পযাল্লসল্লির্ অযান্ড নযােনাে বযালঙ্ক িাল্লের িোম। 
  
বযালঙ্কর কভতলরর কচিারা কেলখ কবাঝা োয কে এর মাল্লের্ সল্লতযই ধনবান কোর্। েুেন 
ল্লসল্লর্উল্লরল্লট  াডক সবসময কভতলর কঘারাঘুল্লর র্রলে, তালের কচালখ সতর্ক েৃল্লষ্ট। কটোর 
র্াউন্টালরর সামলন বুলেট প্রুি র্াাঁচ। কভতলর অসিংখয িুেোল্লনলত েলর েলর টাটর্া 
মরশুল্লম িুে সাোলনা। কমলঝলত পুরু র্ালপকট। এযার র্ল্লণ্ডেনালরর মৃেু েব্দ। 
  
আল্লম  াডক েুেলনর সতর্ক কচাখ কপল্লরলয এর্টা কটল্লবলের সামলন এলস োাঁ়িাোম। 
কটল্লবলের ওপর পতার্ার মত এর্িাল্লে র্াপল়ি কেখা অভযেকনা। কটল্লবলের সামলন এর্ 
বযস্কা মল্লিো বলস, োর কচাখ কেলখ কবাঝা োয কোলর্র  া কর্ বলে ল্লেলত পালরন কস 
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ধনী ল্লর্না, কস ল্লেক্ষাই তালর্ কেওযা িলযলে েল্লেও আমার  া কেলর্ কতমন কর্ান 
টার্াপযসার  ন্ধ কবলরাল্লেে না। 
  
বেুন? 
  
ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর সলে কেখা র্রলত চাই। 
  
আপনার সলে ল্লর্ ওর অযাপলযন্টলমন্ট আলে? 
  
 র্ো না বাল্ল়িলয ওযালেট কেলর্ আমার এর্টা র্াডক কবর র্লর তার সামলন করলখ 
বেোম, এটা কেখালেই উল্লন আমার সলে কেখা র্রলবন। 
  
ভেমল্লিো খুাঁল্লটলয র্াডকখানা কেলখ বেলেন, ল্লমিঃ অর্েযান্ড এখন বযস্ত আলেন। আপল্লন ল্লর্ 
েরর্ালর এলসলেন? 
  
আপনার েখন এতই কর্ৌতূিে ল্লমলসস েরলসনলর্ কটল্লেলিান র্লর আমার র্ো বেুন। 
তািলেই উল্লন আপনালর্ সব বুল্লঝলয কেলবন। তলব অনযল্লেলর্ উল্লন এমন বযবস্থা ল্লনলত 
পালরন কে িযত ভল্লবষযলত আপনার এখালন চার্রী র্রা মুেল্লর্ে িলয োাঁ়িালব। এর্ 
 াে কিলস বেোম, চুপ র্লর বলস রইলেন কর্ন? এর্টা সুলো  ল্লনলয কেখুন না, ওলর্ 
কটল্লেলিান র্রুন। 
  
আসলে ল্লমলসস েরলসলনর নাম শুলনই ওর আলেে গু়ুিম িলয ক লে। আমার র্াডকখানা 
তুলে ল্লনলয কিাঁলট ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর কচম্বালর ল্ল লয ঢুর্লেন। ল্লর্েুক্ষলণর মলধযই ল্লিলর ঠাণ্ডা 
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 োয বেলেন, ল্লমিঃ অর্েযান্ড আপনার সলে কেখা র্রলবন। আপনার ডানল্লেলর্র প্রেম 
েরো, চলে োন। 
  
ধনযবাে বলে ডানল্লেলর্র প্রেম েরোয কটার্া কমলর কভতলর ঢুর্োম। সামলন ল্লবোে 
কটল্লবে, তার ওপালে বলস কিালরস অর্েযান্ড। ভেলোর্ কবাঁলট, কমাটা, টার্মাো এবিং 
ভযঙ্কর কেখলত। ল্লর্ন্তু তার সতর্ক বাোমী কচালখর চাউল্লন কমালটই ভযঙ্কর নয। কচযার 
কেল়ি উলঠ প্রেলমই ল্লতল্লন র্ামরার েরো কভতর কেলর্ বন্ধ র্লর ইল্লেলত আমালর্ বসলত 
বেলেন। 
  
ল্লমলসস েরলসন আমায কটল্লেলিান র্লর আপনার র্ো বলেলেন, ল্লমিঃ ওযালেস। কেসার 
রল্লির মত অন্তলভকেী েৃল্লষ্ট কমলে তাল্লর্লয বেলেন, উল্লন বেলেন আপনার র্লযর্টা প্রশ্ন 
আলে। 
  
কচযালর বসলত বসলত বেোম, ল্লমিঃ অর্েযান্ড, কমলযল্লট সম্পলর্ক আপল্লন ল্লর্ আপনার 
অল্লভমত োনালবন? ওর মা বেলেন কে ও মানল্লসর্ ল্লের্ কেলর্ সুস্থ নয বরিং ল্লপল্লেলয 
প়িা বেলেই ল্লঠর্ িলব। আপল্লন ল্লর্ মলন র্লরন? 
  
সল্লতয বেলত ল্লর্, আল্লম তা ল্লঠর্ োল্লন না। কমলযল্লটলর্ কেলখ কতা খুব স্বাভাল্লবর্ বলেই 
মলন িয, আর তাও অল্প র্লযর্ ল্লমল্লনলটর েনয েখন ও টার্া কতালে। ওর কপাোর্ও 
বড্ড অদু্ভত ল্লর্ন্তু এখানর্ার অল্পবযসী কেলেলমলযরা সবাই ওরর্ম অদু্ভত কপাোর্ পলর। 
ল্লনেস্ব মতামত ল্লেলত আল্লম ঘাব়িাই না। 
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শুলনল্লে ওর এর্টা ল্লনেস্ব অযার্াউন্ট আলে কেখান কেলর্ প্রল্লতমালস সুে বাবে পলনলরা 
িাোর ডোর আয িয। ও েল্লে মারা োয তখন ঐ টার্ার ল্লর্ িলব? 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড ভুরু রু্াঁচলর্, ল্লমিঃ ওযালেস, ওর বযস মাত্র চল্লিে বের। 
  
আপনার বযস োই কিার্ না কর্ন, আপল্লন েুঘকটনায কে কর্ান সময মরলত পালরন এটা 
কতা ল্লঠর্? 
  
ও মারা ক লে ওর অযার্াউন্টটা বন্ধ িলয োলব, টার্ার মাল্লের্ িলব তখন ওলের 
এলেট। 
  
টার্ার পল্লরমাণটা র্ত? 
  
ল্লমিঃ েরলসন ল্লেলেন পৃল্লেবীর কশ্রষ্ঠ ধনীলের এর্েন। ওর র্ত টার্া আলে তা আল্লম এই 
মুিূলতক বেলত পারল্লে না। 
  
ল্লমলসস েরলসন ওর স্বামীর টার্ার উিরাল্লধর্াল্লরনী িলযলেন। ওাঁর কমলয মারা ক লে উল্লন 
কতা আরও অলনর্ টার্ার মাল্লের্ িলবন, তাই না? 
  
িযাাঁ, সম্পল্লির অনয কর্ানও উিরাল্লধর্ারী কনই। 
  
 ওাঁর এর্ল্লট কেলে আলে। 
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িযাাঁ, কটলরন্স েরলসন। েুবের আল  বাল্ল়ি কেল়ি চলে োবার পর ওলর্ সম্পল্লি কেলর্ 
বল্লঞ্চত র্রা িলযল্লেে। এলেলটর টার্ার ওপর ওর কর্ান োবী কনই। 
  
তািলে আর কর্উ কনই? 
  
 ল্লমিঃ অর্েযান্ড আমার প্রশ্ন শুলন এমনভালব নল়িচল়ি বসলেন বুঝোম ল্লতল্লন ল্লবরক্ত 
িলেন। 
  
ভা ীোর অলনর্ আলে। ল্লমিঃ েরলসন উইলে তার বাটোর কস্মডল্লের নালমও কবে ল্লর্েু 
টার্া করলখলেন। ল্লমলসস েরলসন মারা োবার সলে সলে পাাঁচ িাোর ডোর কেওযা িলব। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড, আপল্লন ল্লর্ মলন র্লরন কে প্রলতযর্ মালস কমলযল্লট কে এভালব েেিাোর 
ডোর তুেলে তা শুধু কর্ানও ব্ল্যার্লমোরলর্ চাপা কেবার েনয। 
  
ল্লমিঃ ওযালেস,  ত পাঁযল্লত্রে বের ধলর আল্লম এর্টানা বযালঙ্কর র্াে র্লর োল্লে। ল্লমস 
েরলসলনর বযস মাত্র চল্লিে আর আমার মলন িয ও সব ল্লের্ কেলর্ই পুলরাপুল্লর 
স্বাভাল্লবর্। ওর টার্া ল্লনলয ো খুল্লে র্রার অল্লধর্ার ওর আলে। ল্লর্ন্তু কিনরী েরলসন 
আর আল্লম েুেলনই েুেলনর ঘল্লনষ্ঠ বনু্ধ ল্লেোম। আমরা পরস্পরলর্ খুবই ল্লবশ্বাস 
র্রতাম। আল্লম ওলর্ র্ো ল্লেলযল্লেোম কে ওর ল্লর্েু ঘটলে অযালেোর িালত েখন এত 
টার্া আসলব তখন আল্লম কেন তার ওপর সতর্ক েৃল্লষ্ট রাল্লখ। ল্লমলসস েরলসন ল্লনলেও 
আমার এর্েন বনু্ধ এবিং আল্লেকর্ বযাপালর ল্লতল্লন আমার উপলেে কমলনই চলেন। অনযানয 
নানারর্ম সমসযায আল্লম তার পালে োাঁ়িাই, এেনয উল্লন আমায খুব ল্লবশ্বাস র্লরন। 
ল্লর্ন্তু এই ল্লবলেষ পল্লরল্লস্থল্লতলত অযালেোর টার্া, কতামার র্ো আল্লম ওলর্ বেতাম না। 
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আল্লম পুলরা েেল্লট মাস েক্ষয র্রল্লে। সুতরািং এর্েন পাল্লরবাল্লরর্ বনু্ধ ল্লিলসলবই ল্লমলসস 
েরলসনলর্ সতর্ক র্লরল্লে। ব্ল্যার্লমলের সম্ভাবনাটা আমারই মাোয এলসল্লেে, তাই ওলর্ 
তেন্ত র্রলত বলেল্লেোম োলত ল্লনল্লশ্চত িওযা োয। 
  
 আপনার মলনাভাব আল্লম বুঝলত কপলরল্লে ল্লমিঃ অর্েযান্ড। 
  
আপনালর্ ো বেোম তা কেন পুলরাপুল্লর ক াপন োলর্। বুঝলত কপলরলেন? 
  
 ল্লনশ্চযই ল্লমিঃ অর্েযান্ড। এবার ল্লমস েরলসনলর্ আল্লম এর্টু ল্লনলের কচালখ কেখলত চাই। 
ওর মা বলে ল্লেলযলেন আল্লম কেন তার কমলযর সলে কর্ানমলতই আোপ না র্ল্লর। 
ল্লর্ভালব ওর কেখা পাব? 
  
ওর কেখা পাওযা খুবই সিে। আ ামীর্াে সর্ালে ও এখালন টার্া তুেলত আসলব। 
আল্লম বযবস্থা র্লর রাখব োলত কভতলর কঢার্ার আর কবলরাবার সময আপল্লন ওলর্ ভাে 
র্লর কেখলত পালরন। বাল্লর্টা আপনার ওপর। 
  
খুব ভাে র্ো, আল্লম তািলে র্খন আসব? 
  
ও সর্াে েেটায আলস। আপল্লন ল্লঠর্ কপৌলন েেটায চলে আসুন। এখালন েল্লবলত বলস 
অলপক্ষা র্রুন। আল্লম ল্লমস বাচকলর্ বলে রাখল্লে োলত ও কভতলর কঢার্ার সলে সলে 
আপনালর্ ইল্লেলত কেল্লখলয কেয। 
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র্ো কেষ র্রার সলে সলে তার কটল্লবলের ওপর রাখা ইন্টারর্লম েব্দ িে, িযাাঁ ল্লমস 
বাচক। ল্লঠর্ ল্লতন ল্লমল্লনলটর মলধয ল্লরল্লসভার নাল্লমলয করলখ আমায বেলেন, মাপ র্রলবন 
ল্লমিঃ ওযালেস িালত আর সময কনই। 
  
সলে সলে আল্লম উলঠ র্রমেকন র্লর বেোম, আল্লম আে তািলে োল্লে ল্লমিঃ অর্েযান্ড। 
আ ামীর্াে ল্লঠর্ কপৌলন েেটায আসব। 
  
অল্লিলস ল্লিলর কেন্ডা কর্রীলর্ ল্লরলপাটক ল্লেলত ল্ল লয বেোম, ল্লমলসস খরলসন এই 
ঝালমোটা েত তা়িাতাল্ল়ি সম্ভব ল্লমল্লটলয কিেলত চান। উল্লন বেলেন, আমালের চােক নাল্লর্ 
খুব কবেী। 
  
কেন্ডা শুর্লনা কিলস, সবাই ঐ এর্ই র্ো বলে তারপলরও সবাই আমালের র্ালেই 
আলস। বেুন, এরপর ল্লর্ র্রলবন? 
  
বযালঙ্ক োব, অযালেোর ল্লপেু কনব। কেখব ও র্ার িালত টার্াটা কেয। তারপর েল্লে বরাত 
ভাে োলর্ কতা এর্টা িলটা কনব। আল্লম ল্লবেলর্ েরলসন পল্লরবালরর ইল্লতিাস কবর 
র্রার র্ালে োল্ল লয ল্লেলযল্লে। 
  
ল্লঠর্ আলে, র্াে চাল্লেলয োন। 
  
আল্লম আমার র্ামরায ল্লিলর কেল্লখ ল্লবে তার ল্লরলপাটক খুব মলনালো  ল্লেলয টাইপ র্রলে। 
ল্লমলসস েরলসন আর কিালরস অর্েযালন্ডর সলে ো র্োবাতকা িলযলে তার সবটুরু্ই তালর্ 
বেোম। 
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এর্টা ল্লেল্লনস আমার মাোয ঢুর্লেনা কে ল্লমলসস েরলসন। ল্লেল্লন তার কমলয ল্লর্ র্লর 
কব়িালে কস সম্পলর্ক ল্লবনু্দমাত্র উৎসািী নন, কস কর্ন কমাটা টার্া খরচ র্লর োনলত 
চাইলেন কর্উ অযালেোলর্ ব্ল্যার্লমে র্রলে ল্লর্না। কর্ন? এই প্রশ্নটার উির আমার 
োনা েরর্ার। আর এখালনই আল্লম এর্টা রিলসযর  ন্ধ পাল্লে। 
  
ল্লবে পাটা প্রশ্ন র্রে, তালত কতামার বা আমার ল্লর্ এলস োয? কমলযটালর্ ব্ল্যার্লমে 
র্রা িলে ল্লর্না োনার েনয আমালের ভা়িা র্রা িলে। এর কপেলন ল্লমলসস েরলসলনর 
োই কমাল্লটভ োরু্র্ না কর্ন তা কেলন আমালের কর্ান েরর্ার কনই। 
  
আমার ল্লর্ন্তু মলন িলে এটা এর্টা ইন্টালরল্লেিং কর্স। ল্লবে আল্লম র্াে বযালঙ্ক ল্ল লয 
অযালেোলর্ কবর র্রব। তুল্লম বাইলর  াল্ল়িলত বলস োর্লব। ইল্লেন চােু রাখলব। আল্লম 
ওর কপেলন কপেলন কবল্লরলয এলস ইোরা র্রলেই তুল্লম োটক কেলব। আল্লমও আমার  াল্ল়ি 
ল্লনলয ওর ল্লপেু কনব। তুল্লম আল  োর্লব, মাঝখালন োর্লব অযালেো, আল্লম তার কপেলন 
োর্ব। এভালব িলো র্রলে ও আমালের ব্ল্যার্লমোলরর র্ালে ল্লঠর্ ল্লনলয কেলত পারলব। 
এবার বে কিনরী েরলসন সম্পলর্ক র্তটুরু্ োনলত কপলরে? 
  
কিনরী েরলসন কেযালরর োোেী র্লর প্রচুর টার্া করাে ার র্লরল্লেলেন। েরলসন অযান্ড 
চারলটল্লরস কর্াম্পানীর ল্লতল্লন ল্লেলেন ল্লসল্লনযার পাটকনার। ল্লনউইযলর্ক ওলের এর্টা োখা 
অল্লিস োর্লেও বযবসার সবর্াের্মক এখালনই িয। েরলসলনর িালত োেুর কোাঁযা ল্লেে। 
কর্ান্ কেযালরর ের কর্মন উঠলব বা প়িলব তা ল্লতল্লন আল  কেলর্ কটর কপলয কেলতন। 
শুধু মলেেলের েলনয নয, ল্লতল্লন ল্লনলের েনযও প্রচুর টার্ার কেযার ল্লর্লনল্লেলেন। 
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উল্লন পাঁযল্লত্রে বের বযলস র্যােেীন ল্লেল্লভিংলোনলর্ ল্লবলয র্লরন। র্যােেীলনর বাবা কো 
ল্লেল্লভিংলোন কপট্রলের কখাাঁলে ল্লতনলট োয ায কখাাঁ়িাখুল্ল়ি র্রল্লেলেন। তালত ল্লতল্লন খুব 
োভবান িনল্লন। তাই েরলসলনর মত পযসাওযাো কোর্লর্ ল্লবলয র্লর র্যােেীন 
কসৌভা যবতী িলত কপলরলেন। তার এর্ল্লট কেলে ও এর্ল্লট কমলয েন্মায। কেলের নাম 
কটলরন্স, কমলযর নাম অযালেো। পুরলনা র্া লে তালের সম্পলর্ক ল্লবলেষ ল্লর্েু উলিখ না 
োর্লেও ল্লমলসস েরলসন ল্লর্ভালব তার স্বামীর টার্া েুিালত উল্ল়িলযলে তার ল্লববরণ 
আলে। উল্লন এখানর্ার কসরা কসাসাইল্লট কেডীলের এর্েন। সভাসল্লমল্লত আর পাল্লটকলত 
ওর চারপালে সবসময নানা ধরলনর কোর্ ভী়ি র্লর োলর্। উলেেয এর্টাই, 
কর্ানমলত ওর রৃ্পােৃল্লষ্ট পাওযা। 
  
মারা োবার আল  েরলসন েেবের োবৎ িালটকর অসুলখ ভু ল্লেলেন। প্রচণ্ড মানল্লসর্ 
চালপর কভতর ওলর্ অেক করাে ার র্রলত িলযলে।  তবের উল্লন ল্লনলের বাল্ল়ির 
োইলেরীলত বলসল্লেলেন। কসই সময িঠাৎ ওর িাটক অযাটার্ িয। কসবালরর ধাোটা উল্লন 
আর সামোলত পালরন ল্লন, োইলেরীলতই উল্লন মারা োন। পলর সবাই ওলর্ মৃত অবস্থায 
খুাঁলে পায। সলন্দলির কর্ান অবর্াে ল্লেে না। তাই ডাক্তারও কডে সাল্লটকল্লিলর্ট ল্লেলত 
ল্লিধা র্লরনল্লন। ল্লর্ন্তু তা সলেও তার মৃতলেি মল ক পাঠালনা িলযল্লেে। র্লরানার ডািঃ 
িীবাটক ডসন মৃতলেি পরীক্ষা র্রলত ল্ল লয তার রল র র্ালে এর্টা কোট্ট ক্ষত কেখলত 
কপলযল্লেলেন আর কসটাই তার মলন সলন্দলির সৃল্লষ্ট র্লরল্লেলো। পুল্লেে বাল্ল়ির কোলর্লের 
কেরা র্লরল্লেে, কেরার উিলর বহুল্লেলনর পুলরালনা বাটোর কোে কস্মডল্লে বলেল্লেে কে 
কস োইলেরী ঘলর ভারী কর্ান ল্লেল্লনস পল়ি োবার েব্দ শুনলত কপলযল্লেে, েুলট এলস 
কেলখল্লেে তার মল্লনব কটল্লবলের ধার কঘাঁলষ কমলঝয পল়ি আলে। ওলের পাল্লরবাল্লরর্ 
ল্লচল্লর্ৎসলর্র মলত ল্লমিঃ েরলসন ল্লনশ্চযই বুলর্র বযোয েটিট র্রলত র্রলত কচযার 
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কেল়ি উলঠ োাঁ়িান এবিং সলে সলে োন িাল্লরলয পল়ি োন। পল়ি োবার সময কটল্লবলের 
কর্াণায তার মাোটা আেল়ি পল়িল্লেে আর তখনই তার রল  ক্ষত িলযল্লেে। র্লরানার 
ডিঃ ডসন এই ল্লসদ্ধান্ত কমলন কনন। এরপর ল্লমলসস েরলসন তাাঁর স্বামীর সব ল্লবষয 
সম্পল্লির মাল্লের্ িন। তার উইে অনুোযী অযালেোর অযার্াউলন্ট প্রচুর টার্া েমা পল়ি 
ো কেলর্ কস প্রলতযর্ মালসর সুে পায পলনলরা িাোর ডোর ল্লর্ন্তু ল্লনলের কেলে 
কটলরন্সলর্ ল্লতল্লন এর্পযসাও কেনল্লন। সম্পল্লি কেলর্ বল্লঞ্চত র্লরলেন। 
  
বািঃ তুল্লম খুব ভাে র্াে র্লরলে ল্লবে। অযালেোলর্ কর্উ ব্ল্যার্লমে র্রলে ল্লর্না কসটা 
কবর র্রা ো়িা আমালের অনয কর্ান বযাপালর কর্ৌতূিেী িওযা ল্লঠর্ নয। কতামার এ 
ল্লসদ্ধান্তটা আল্লম কমলন ল্লনল্লে। অনযল্লেলর্ েরলসন পল্লরবালরর ইল্লতিাস আমার কর্ৌতূিে 
বাল্ল়িলয ল্লেলে। ওর কেলে কটলরলন্সর র্ো বার বার আমার মলন আসলে। কসই বাটোর 
কস্মডল্লেলর্ও আল্লম মন কেলর্ েূলর সল্লরলয ল্লেলত পারল্লে না। কবে তািলে র্ালে কেল  
োও। েরলসন পল্লরবালরর এর্টা িাইে ততরী র্লরা। র্লনকে পালনকলের স্বভাব তত 
োনাই আলে। ল্লিলর এলসই ল্লর্ন্তু উল্লন োনলত চাইলবন আমরা র্তটুরু্ এল্ল লযল্লে, ল্লর্ 
ল্লর্ খবর কো া়ি র্লরল্লে। 
  
আল্লমও তাই ভাবল্লে, বলে ল্লবে টাইপ রাইটার কটলন ল্লনে। 
  
অল্লিলসর র্াে সারলত সাল়ি েটা বােে। সুল্লে েিংলযর েনয মনটা আনচান র্রলত শুরু 
র্লরলে। এই সময সমুলের ধালর আমালের কসই পুলরালনা করলস্তারাাঁটায আমরা কেখা 
র্ল্লর, তারপর সমুলের ব়ি র্াাঁর়্িা আর ল্লচিংল্ল়িমালের সুস্বােু রান্না কখলয রালতর ল্লডনার 
কেষ র্ল্লর। কটল্লবে পল্লরষ্কার র্রলত র্রলত বেোম, ল্লবে, আে রালত তুল্লম ল্লর্ র্রে? 
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িতাোর সুলর ল্লবে বেে, ল্লর্ আর র্রব। কঠলর্ ল্লিলর রালত্রর খাবার েনয চটপট 
োলিার্ ল্লর্েু বাল্লনলয কনব তারপর েতক্ষণ না ঘুম আলস ততক্ষণ ল্লটল্লভ কেখব। 
  
ওভালব বাাঁচা োয না ল্লবে। আমার মত তুল্লমও এর্টা কেখলত ভাে ক ালের কমলয েুল্লটলয 
নাও। 
  
কে টার্াটা েমাল্লে তার র্ো এর্বার কভলবলো? কতামার পলে এল ালে েুল্লেলন সব উল়ি 
োলব। তার কচলয এই কবে আল্লে। চল্লে ডার্ক, আবার কেখা িলব। বলে কস কবল্লরলয ক ে। 
  
সমুলের ধালর বস্তী এোর্ায এর্খানা েু র্ামরার অযাপাটকলমন্ট ভা়িা ল্লনলয আল্লম োল্লর্। 
 াল্ল়ি পার্ক র্লর ন়িবল়ি ল্লেিলট কচলপ চারতো কপল্লরলয আমার কডরায কপৌঁেোম। 
পযারাডাইস ল্লসল্লটলত আসবার পর এই আস্তানাটা খুব সস্তায কপলযল্লেোম। কভতলর 
কেযালের  ালয বাোমী বাল্লনকে। আসবাবপত্র খুবই পুরালনা আর বযবিালরর অনুপলো ী। 
খালট চাপলেই র্যাচলর্াচ েব্দ িয। আর কোবার পর ল্লপলঠ এমন বযো িয কে কবাঝা 
োয কতাষর্ অক্ষত কনই। আসলে এখালন কবল্লেল্লেন োর্বার ইলে ল্লেে না বলেই র্ম 
ভা়িায তখন সুলখর স্ব কল্লট আমার খুব পেন্দ িলযল্লেে। ল্লর্ন্তু সুল্লে এখালন প্রেমল্লেন 
এলস কবে ঘাবল়ি ক ে। চারপালে কচাখ বুল্লেলয বেে, এটা আবার অযাপাটকলমন্ট নাল্লর্? 
এলতা কেযালের  তক। উাঁহু এমন  লতক কতামার োর্া চেলবনা। আল্লম বেোম এখানর্ার 
ভা়িা খুব র্ম। শুলন কস বেে, ল্লঠর্ আলে, এবার কেলখা আল্লম ল্লর্ র্ল্লর। 
  
আল্লম এর্ সপ্তাি ল্লবলের কোট্ট র্ামরায রইোম, আর সুল্লে তার কবেল্লভউ কিালটলের 
েুেন রােল্লমস্ত্রীলর্ এলন এখানর্ার কেওযােগুলো কিাযাইট ওযাে র্ল্লরলয ল্লেে। কসই 
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সলে কিালটলের ল্লর্েু বাল্লতে আসবাবপত্র েলের েলর ল্লর্লন আমার কডরায এলন তুেে। 
কস আস্তানার কচিারাই বেলে ল্লেে। কসল্লেন আমার ল্লর্ ভাে কে ো ল্লেে বলে কবাঝালত 
পারব না। 
  
েরো ল্লেলয ঢুলর্ই সামলনর িাাঁর্া কেযালে আল্লম এর্টা বুর্ কসেি রাখব কভলবল্লেোম। 
ল্লর্ন্তু সুল্লে বেে এর্টা ব়ি সাইলের েল্লব ো ালে ঘলরর ল্লেল্লর ল্লিরলব। কেলষ বুঝোম 
কে ওর মতই ল্লটর্লব। 
  
ল্লর্ন্তু আে ঘলর কঢার্ার পর সামলনর কেযােটায কেখোম কর্ কেন ব়ি র্ালো অক্ষলর 
ল্লেলখ করলখলে 
  
অযাল্লেওলর্ ঘাাঁটালে মুেল্লর্লে প়িলব… 
  
কোর্টা ল্লনশ্চযই েরোর কপেলন ঘাপল্লট কমলর ল্লেে। কস খুবই চটপলট এবিং ওস্তাে কোর্ 
তালত সলন্দি কনই। র্ারণ কেযালের ল্লেলর্ তাল্লর্লয োর্লত োর্লতই কপেন কেলর্ কস 
ভারী কর্ান ল্লেল্লনস ল্লেলয আমার মাোয এর্ ঘা মারে। সলে সলে আল্লম োন িাল্লরলয 
কমলঝয েুল্লটলয প়িোম। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

27 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

২. 
  
আল্লম পরল্লেন ল্লঠর্ কপৌলন েেটায পযাল্লসল্লির্ অযান্ড নযােনাে বযালঙ্ক ক োম। ল্লমস বালচকর 
সামলন োাঁ়িালতই ল্লতল্লন ঠাণ্ডা চাউল্লনলত আমার পা কেলর্ মাো পেকন্ত কেলখ বেলেন, 
আপল্লন ল্লমিঃ ওযালেস কতা, আল্লম একু্ষল্লন ল্লমিঃ অর্েযান্ডলর্ খবর ল্লেল্লে। 
  
বািঃ ল্লঠর্ ধলরলেন ল্লমস বাচক। ও কিা, আপল্লন ল্লমস বাচক কতা? 
  
ল্লমস বাচক েুলচালখ আগুন ঝল্লরলয ইন্টারর্লমর সুইচ ল্লটপলেন। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড ল্লমিঃ ওযালেস এলসলেন। প্রায সলে সলে ল্লমিঃ অর্েযান্ড কবল্লরলয এলস 
আমার সলে র্রমেকন র্রলেন। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড ল্লরলসপেন কটল্লবলের ল্লর্েুটা েূলর এর্টা কচযার কেল্লখলয বেলেন, আল্লম 
ল্লমস বাচকলর্ বলে করলখল্লে, ল্লমস েরলসন এলেই ও আপনালর্ ইোরায কেল্লখলয কেলব। 
  
র্াে রালত্রর কচালটর বযোটা প্রচণ্ড। সর্ালে পাাঁচটা অযাসলপ্রা কখলযও বযো র্লমল্লন, 
কচযালর বলস আল্লম  তর্ালের র্ো মলন র্রার কচষ্টা র্রোম। সুল্লে আমার কখাাঁলে এলস 
কেলখল্লেে সের েরো কখাো। সামলনর কেযালে ঐ অদু্ভত ঘাঁল্লেযারী। কমলঝর ওপর আল্লম 
মুখ েুবল়ি পল়ি। 
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সুল্লে কসই েুেকভ োলতর কমলয োরা প্রলযােলনর সময মাো ল্লঠর্ রালখ এবিং সব র্াে 
ল্লঠর্ ল্লঠর্ র্লর কেলত পালর। কস িাত ধলর আমায তুলে এলন ডান র্ালনর কপেনটা িুলে 
উলঠলে কেলখ রান্নাঘর কেলর্ ল্লর্েুটা বরি এলন কসখালন কচলপ ধরে। েে ল্লমল্লনট পলর 
আল্লম এর্টু সুস্থ িলয কিলস বলেল্লেোম, ল্লর্েু মলন র্র না। এর্েন অলচনা অল্লতল্লে 
এলস আমার এই িাে র্লর কেল়িলেন। 
  
তুল্লম ল্লবশ্রাম র্লরা, কসানা। র্ো বলোনা। চলো কতামায ল্লবোনায শুইলয ল্লেই। সুল্লের 
সািালেয োমার্াপ়ি কেল়ি ল্লবোনায শুলযল্লেোম। 
  
এবার বরি ল্লেলয এর্টা ডবে কপ  স্কচ আমায োও তািলেই আল্লম সুস্থ িলয উঠব। 
  
 উাঁহু, অযােলর্ািে এর্েম নয। আল্লম একু্ষল্লন ডাক্তার কডলর্ আনল্লে। 
  
আলর আল্লম ল্লঠর্ আল্লে, ডাক্তার ডার্বার েরর্ার কনই। র্াে সর্ালেই সব ল্লঠর্ িলয 
োলব, তুল্লম আমায এর্টু স্কচ োও। 
  
েীঘকশ্বাস কিলে সুল্লে ল্ল লয স্কচ ল্লনলয এলসল্লেে। আমায স্কচ ল্লেলয ল্লনলেও এর্টু 
ল্লনলযল্লেে, তারপর খুব েুল্লশ্চন্তা ভরা কচালখ আমায কেখল্লেে। 
  
আল্লম ল্লঠর্ আল্লে ক া, ওভালব আমার ল্লেলর্ কেলখানা। 
  
তুল্লম আমালর্ ভীষণ ভয পাইলয ল্লেলযলে, ওিঃ, ডার্ক এসব ল্লর্ িলে বলো কতা? 
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এসব ল্লনলয কতামার মাো না ঘামালেও চেলব। আল্লম এর্টা নতুন কর্স িালত ল্লনলযল্লে। 
েত্রুরা ল্লপেু ল্লনলযলে, তার অেক আল্লম ল্লঠর্ পলেই িাাঁটল্লে। 
  
ওিঃ, বলে সুল্লে চুপর্রে। ল্লর্েুক্ষণ উসখুে র্লর ও কেষ পেকন্ত ল্লেলেস র্লরই কিেে, 
অযাল্লে কর্ োনলত পাল্লর? 
  
না পারলব না, বযস এ বযাপালর আর কর্ান র্ো নয। 
  
ল্লঠর্। এবার আল্লম োব, তার আল  কতামায ল্লতনলট ঘুলমর বল্ল়ি কেব, বলে ল্লতনলট ঘুলমর 
বল্ল়ি এলন ল্লেে। এবার েক্ষ্মী কেলের মত এর্টু ঘুলমাও কতা ডার্ক, এর্টা েম্বা ঘুম 
েরর্ার। 
  
তার কচলয আে আমার পালেই শুলয পল়িা না। আমার রাতটুরু্ ল্লেল্লবয কর্লট োলব। 
  
উাঁহু, ওসব বেলব না। নাও, ওগুলো কখলয কিে। 
  
 আমার মাো েপেপ র্রল্লেে। বল্ল়িগুলো কখলয কিেোম। 
  
র্াে রিং ল্লমস্ত্রী ল্লনলয কনািংরা কেখাটা মুলে কিেলব। ল্লর্ন্তু কোর্গুলো ল্লর্ভালব ঢুর্ে 
বেত? 
  
তাোটা কে ভালবই কিার্ খুলেলে। 
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আল্লম তাো সারালনার ল্লমস্ত্রী ল্লনলয আসব। কস কতামার নতুন তাো োল্ল লয কেলব। আল্লম 
কেটার বলেও তাোর বযবস্থা র্রল্লে, এই বলে চুমু কখে, এবার ঘুমাও েক্ষ্মীল্লট, এই বলে 
ল্লবোয োল্লনলয চলে ক ে। 
  
সর্াে কসাযা নটায ল্লবলের র্ালে ক োম। রালতর ঘটনা শুলন কস বেে, কেলখ মলন িলে 
ঝালমো শুরু িে ডার্ক। 
  
কস কতা বলটই, আমালের োইলন ঝালমো কতা প্রল্লত পলে। 
  
তা িলে অযালেোই ওলের র্ালে অযাল্লে, আর কর্উ ল্লনশ্চযই ওসব কোর্লর্ হুাঁল্লেযার 
র্লর ল্লেলযলে কে তুল্লম অযালেোর ওপর নের রাখে। ওরা আল ভাল ই র্াে শুরু র্লর 
ল্লেলযলে ল্লর্ন্তু র্ো িলে কোর্টা কর্? 
  
কসটাই আমালের কবর র্রলত িলব। ল্লবেলর্ সলে ল্লনলয কবলরাোম, বযালঙ্কর বাইলর ওলর্ 
অলপক্ষা র্রলত বলে আল্লম কভতলর ঢুর্োম। 
  
কচযালর বলস পযারাডাইস ল্লসল্লট কিরাড প়িবার ভান র্রল্লে, আর কসই িাাঁলর্ আলেপালের 
কোলর্লের নের রাখল্লে। িঠাৎ ল্লমস বাচক বযস্ত িলয এর্ াে িাসলেন, আল্লম োর 
অলপক্ষায বলস আল্লে এবার ল্লতল্লন আসলেন।  
  
এর্ল্লট কমলয কভতলর ঢুর্লতই োলরাযান কসোম ঠুর্ে। কমলযল্লট আসলতই আল্লম তালর্ 
খুাঁল্লটলয কেখলত ো োম। 
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পাট র্াল্লঠর মত কচিারা, সামলন কপেলন কর্াোও মািংস কনই, সব লযাট, িাাঁর্া মালঠর 
মত। মাোয কমল্লের্ান চাষীলের মত খল়ির টুল্লপ, কসটা নাল্লমলয ল্লেলযলে োলত মুখটা 
ঢার্া পল়ি। কচালখ ব়ি সানোস পলরলে। কমলযল্লটর পরলন ল্লট-োটক, আর নীে েীলসর 
ট্রাউোসক, পালযর নখগুলো রিং র্রা িলযলে। ওলর্ কেখলে মলন িয অল্পবযসী কমলয, 
র্লেলের েুল্লটলত কব়িালত কবল্ল়িলযলে। 
  
ল্লমস বাচক কমলযল্লটলর্ সলে ল্লনলয ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর র্ামরায ঢুর্লেন। আল্লম বাইলর ল্লবলের 
র্ালে ক োম, ও ইল্লেন োটক ল্লেলয বলসল্লেলো। 
  
আমার মলন িলযল্লেে ঐ কসই কোর্ আমরা োলর্ খুাঁেল্লে। ল্লবে বেে, সামলন েুলটা 
 াল্ল়ির আল  ভে ওযা ন কেলর্ ওলর্ নামলত কেলখল্লে। 
  
ল্লঠর্ আলে ল্লবে, আল্লম কতামার সলে োল্লে, বলে আল্লম েরো খুলে ল্লবলের পালে বসোম, 
ল্লমল্লনট েলেলর্র মলধয ও বযাঙ্ক কেলর্ কবল্লরলয এে, িালত োল্লেলর্র েীি কর্স। কবাঝাই 
োয ল্লমিঃ অর্েযান্ড এটা ওলর্ ল্লেলযলেন আর তার কভতলর েে িাোর ডোর আলে। 
  
অযালেো  াল্ল়িলত োটক ল্লেলতই আমরা ল্লনল্লেকষ্ট েূরত্ব বোয করলখ তার ল্লপেু ল্লনোম। 
প্রেলম বুলেভাডক, তারপর বন্দলরর ওযাটার ফ্রন্ট এোর্া, তারপর কোট রাস্তায ঢুলর্ 
প়িে কস। 
  
বন্দলর প্রাণচাঞ্চেয শুরু িলযলে সর্ােলবো। কেলেরা বার কেলর্ বীযার কখলয আবার 
মাে ধরলত োলে। অল্পবলযসী ল্লিল্লপ তরুণ তরুণীরা েল্ল়িলয ল্লেল্লটলয র্ল্লি খালে। এর্টা 
িাাঁর্া েল্লমলত অযালেো  াল্ল়ি রাখে। ল্লবে তারই পালে  াল্ল়ি োাঁ়ি র্রাে।  াল্ল়িলত 
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বলসই কেখোম অযালেো পালয পালয এল্ল লয এর্টা কনািংরা কচিারার করলস্তারাাঁয ঢুর্ে। 
বাইলর নাম কেখা ব্ল্যার্ র্যালসট; ল্লডলস্কা ল্লড্রঙ্কস। চটপট ততরী খাবার। করলস্তারাাঁর বাইলরর 
কেযালের পলেস্তরা খলস পল়িলে, োনাোর েরোর পািা ভাো, কর্াোও কর্ান ল্লেল্লর 
োেও কনই। আলস্ত আলস্ত এল্ল লয েরোর সামলন োাঁ়িালত কেল্লখ র্াাঁলচর  ালয কেখা– 
  
শুধু র্ালোলের েনয : 
 সাোলের কঢার্া বারণ : 
বুঝলে? 
  
আল্লম এর্টু ল্লচন্তা র্লর  াল্ল়িলত ল্লিলর ল্লবেলর্ বেোম, এটা পুলরাপুল্লর র্ালোলের েনয। 
তুল্লম এখালনই অলপক্ষা র্লরা। কেলখা ও র্তক্ষণ কভতলর োলর্। আল্লম কেল্লখ ল্লর্েু খবর 
কো া়ি র্রলত পাল্লর ল্লর্না। 
  
ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায কনপচুন টযাভালনক ঢুর্োম। এখানর্ার স্থানীয মান িে আেবাল্লন 
আল্লম তালর্ই খুাঁেল্লেোম। ঢুলর্ই কচালখ প়িে অযাে এর্টা খাল্লে বীযালরর ল্লটন িালত 
ল্লনলয না়িলত আর উোস কচালখ সমুলের ল্লেলর্ কচলয আলে। অযাে বাল্লনক আমালের 
অযার্লম এলেন্সী অপালরটরলের ক াপন খবরাখবর প্রাযই সরবরাি র্লর তার ল্লবল্লনমলয 
আমালের অপালরটরর প্রচুর বীযার আর সলসে খাওযায। 
  
অযাে আমালর্ কেলখই িাসে, বীযালরর ল্লটনটা েুাঁল়ি কিলে ল্লেলয বেেিঃ আসুন ল্লমিঃ 
ওযালেস মাইরী বেল্লে, আপনালর্ কেলখ খুব ভাে ো লে। বলেই কপলট িাত করলখ, 
ল্লখলেও কপলযলে আপল্লন কের্িাে খালবন? 
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ল্লনশ্চযই। আল্লম কতামায বীযার, কের্িাে সবই খাওযাব। 
  
অযাে ওলযটারলর্ কডলর্ কের্িাে আনলত বেে। এখানর্ার র্ল্লি কখলত বেখত তাই 
আল্লম বেোম, আল্লম এইমাত্র কের্িাে কখলযল্লে এখন আর ল্লর্েু খাব না। 
  
আপনার ল্লর্ খবর ল্লমিঃ ওযালেস? 
  
খবর সব ভাে কতা? আপনালর্ ল্লর্ন্তু খুব সুন্দর কেখালে। র্লনকে কর্মন আলেন? 
  
ল্লস ালরট ধল্লরলয বেোম, র্লনকে এখন ওযাল্লেিংটলন আলেন। 
  
ওলযটার এর্টা ব়ি ল্লডলে সলসে আর বীযার আনে। এর্টা সলসে মুলখ ল্লেলয কস 
কিলস বেে, বেুন ল্লমিঃ ওযালেস আল্লম আপনার েনয ল্লর্ র্রলত পাল্লর? 
  
তুল্লম ব্ল্যার্ র্যালসট সম্পলর্ক আমায র্তটুরু্ খবর ল্লেলত পার? 
  
ওটা র্ালোলের সস্তার করলস্তারাাঁ, সবাই আলস। পুল্লেলের ঝালমোও কনই। এখালন োরা 
আলস তালের কবেীরভা  ল্লভলযত্রামীনযলতা কপালটকল্লরর্র্ান। এই করলস্তারাাঁয র্ালোরা 
সবাই এলস েল়িা িলয মে খায। িুল্লতক র্লর, নালচ,  ান  ায। 
  
োয াটা কর্ ল্লর্লনল্লেে অযাে? 
  
বীযালরর কবাতলে চুমুর্ ল্লেলয, কর্ আবার ল্লর্নলব? এর্ িতো়িা র্ালো। কর্াো কেলর্ 
এটা কর্নার ও টার্া কপে তাই কভলবই অবার্ িল্লে। পাাঁচিাোর ডোর ল্লেলয েে 
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বেলরর েন ইোরা ল্লনলযলে। মলন িয ওর বাবার র্াে কেলর্ টার্াটা কপলযলে োর সলে 
আল্লম এর্সলে মে কখতাম। কোর্টা বুল়িা িলেও মন্দ নয। 
  
অযাে েুিঃল্লখতভালব মাো কনল়ি, কস এখালন এলস আমার সলে আোপ র্লরল্লেে, তারপর 
আমায বীযার ল্লর্লন ল্লেলযল্লেে। কসবের খালনর্ আল র র্ো। তারপর আর ওলর্ 
কেল্লখল্লন। আমার এর্েন প্ররৃ্ত বনু্ধলর্ িাল্লরলযল্লে। 
  
মাল্লেলর্র নাম ল্লর্? 
  
িযাাঁ, িযািংর্ কস্মডল্লে। ওলর্ ল্লনলয এর্েম ঘাাঁটলত োলবন না ল্লমিঃ ওযালেস। ও পুলরাপুল্লর 
গুণ্ডা আর কনািংরা বেমাইস কোর্, র্ারও নার্  োলনা বরোস্ত র্রলত পালর না। 
  
ওর বাবার নাম ল্লর্ বলে? 
  
কোে কস্মডল্লে। কোর্টা ল্লমলসস েরলসলনর র্াে র্লর। শুলনল্লে কোে নাল্লর্ আের্াে 
ল্লেনরাত মে কখলয পল়ি োলর্। তা কবচারার কেলে অমানুষ। ল্লনলের কবৌ তালর্ কেল়ি 
চলে ক লে তার ওপর আবার ওরর্ম এর্ বেখত মল্লনবানী। মে না কখলয র্রলব ল্লর্? 
  
ওর কবৌ ওলর্ কেল়ি চলে ক লে কর্ন? 
  
বীযালর আলরর্ চুমুর্ ল্লেলয অযাে বেে, আসলে ওর কেলেই েত নলষ্টর ক া়িা। ওলর্ 
সামোলত ল্ল লয ল্লমলসস কস্মডল্লে ল্লিমল্লসম কখলয কেত। ল্লেনরাত স্বামী-স্ত্রীলত ল্লখল্লটল্লমল্লট তার 
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র্ারণ িে ঐ কেলে। কোে ল্লর্ন্তু কেলেলর্ খুব ভােবাসত। কেষর্ালে ল্লমিঃ েরলসন মারা 
ক লেন আর ওলেরও ো়িাোল্ল়ি িে, কোলের কবৌ স্বামীলর্ কেল়ি চলে ক ে। 
  
কবে, েরলসলনর কমলযর সম্পলর্ক তুল্লম ল্লর্েু োলনা? 
  
োল্লন বেলে ল্লঠর্ িলব না। ও কমলযর ইির্াে পরর্াে সব ক লে। শুলনল্লে কমলযল্লট 
কষােলত পা কেবার পর িযািংর্ নানারর্ম চাপ ল্লেলয ওর কেলর্ টার্া পযসা আোয 
র্রত। তলব সবই কোনা র্ো কতা র্াউলর্ বেলবন না। আো ল্লমিঃ ওযালেস! আপল্লন 
ল্লর্ অযালেো েরলসলনরলখাাঁেখবর চাইলেন? 
  
তার চাইলত িযািংর্ কস্মডল্লের সম্পলর্ক ল্লর্ন্তু কবেী খবর চাই। 
  
ল্লমিঃ ওযালেস, হুাঁল্লেযার। ও ল্লর্ রর্ম ল্লবপজ্জনর্ কোর্ তা আপল্লন োলনন না। এলর্বালর 
োলনাযার আর সালপর মত বজ্জাত। 
  
কটলরন্স নালম অযাল্লেওর এর্ল্লট ভাই ল্লেে তার সম্পলর্ক ল্লর্েু োলনা? 
  
অযালের কেট খাল্লে িলয ক লে, কস ল্লচল্লন্ততভালব আমার ল্লেলর্ তার্াে। আল্লম বুঝোম ও 
ল্লর্ বেলত চায। 
  
ল্লঠর্ আলে তুল্লম েত পার সলসে চাোও। 
  
অযাল্লে ওলযটারলর্ হুরু্ম ল্লেলতই আলরর্ কেট সলসে ও বীযার চলে এে।    র্লর 
মুলখ পুলর, র্লযর্ কঢার্ বীযার  োয কঢলে বেে, িযাাঁ, আপল্লন ল্লর্ কেন বেল্লেলেন? 
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কটলরন্স েরলসন সম্পলর্ক তুল্লম ল্লর্েু োন ল্লর্? 
  
ল্লর্েু োল্লন। ওলের বাপ আর কেলের কভতর এর্েম বল্লনবনা ল্লেে না। কটল্লর বাল্ল়ি কেল়ি 
ল্ল লয ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায এর্টা ঘর ল্লনলয োর্লত শুরু র্লর। শুলনল্লে কেলেটা ভাে 
ল্লপযালনা বাোলত পারত, ল্লর্ন্তু আল্লম ল্লনলের র্ালন র্খনও শুল্লনল্লন। তারপর ও কডড 
অযান্ড ক্লাব নালম এর্ নাইট ক্লালব বাোলত শুরু র্লর। র্যাল্লর ল্লবচ ল্লেে কসখানর্ার 
মাল্লের্। ল্লনলের নাম পালট ও নতুন নাম কনয কটল্লর ল্লে োর। শুলনল্লে কসি ল্লপযালনার 
 রম সুর শুল্লনলয ও ক্লালবর বযবসা র্লযর্গুণ বাল্ল়িলয ল্লেলযল্লেে। অল্পবযসী কেলে 
কমলযরা ওর বােনার তালে তালে কসখালন পা লের মত নাচত। করাে রাত নটা কেলর্ 
েুলটা পেকন্ত ও বাোত। তারপর িঠাৎ ল্লতনমাস আল  ও উধাও িলয ক ে। কর্উ তালর্ 
আর কেখলত পাযল্লন েল্লেও আমার র্ালন এলসল্লেে কে িযািংর্ নোরটা ওলর্ কোর র্লর 
কসখান কেলর্ সল্লরলয ল্লনলয ল্ল লযল্লেে। ল্লে োর ব্ল্যার্ র্যালসলট বাোলত শুরু র্রলে কসটা 
খুব ব়ি খবর িত ল্লর্ন্তু আেলত তা িযল্লন। 
  
এবার উলঠ প়িা েরর্ার। ওযালেট খুলে এর্টা রু্ল্ল়ি ডোলরর কনাট তার সামলন 
রাখোম। 
  
র্ান কখাো করলখা অযাে। িযািংর্, কটল্লর এমন ল্লর্ অযাল্লে এলের সম্পলর্ক েখনই ল্লর্েু 
শুনলব আমায োনালব। 
  
ল্লমিঃ ওযালেস আপল্লন কতা আমার ঘাাঁল্লট কচলনন, অযাে িােলরর মত িাসে, আমার র্ান 
কখাোই োলর্। 
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খাবালরর োম ল্লমল্লটলয বাইলর কবল্লরলয এোম। মলন িলে সর্ােটা নষ্ট িযল্লন। 
  
ল্লবে চুইিং াম ল্লচবুল্লেে। আল্লম পালে বলস বেোম, কমলযটা কবল্লরলযলে? 
  
িযাাঁ, েেল্লমল্লনট আল । ওলর্ িলো র্রব না কতামার েনয অলপক্ষা র্রব বুঝলত পারোম 
না। ওর িালত েযাল্লেলর্র বােটা ল্লেে না। েিলরর ল্লেলর্ ক ে। 
  
ল্লঠর্ আলে, ল্লর্েু খবর কো া়ি র্লরল্লে, বলে অযাে বাল্লনকর র্াে কেলর্ কেটুরু্ খবর 
কপলযল্লে কস সবই ল্লবেলর্ বেোম। েুেলনৰীযার কখলয ক োম কটলরন্স ওরলি কটল্লর 
ল্লে োলরর আস্তানার ল্লেলর্। খুাঁলে কেল্লখ কসখালন বস্তী এোর্ার কসইসব শ্রল্লমর্ আর 
কবাে মেুলররা, োর রুল্লের ধান্দায করাে েিলর োয।  ল্লের কভতর ল্লভলযমী, 
কপালটকল্লরর্র্ান আর র্ালোলের ল্লভ়ি। েুচারেন সাো মল্লিোও কচালখ প়িে। েল্লপিং বযা  
ল্লনলয সস্তায কর্নার্াটা র্রলেন। 
  
বাল্ল়ির োলরাযালনর সলে আমালের প্রেলমই কেখা িে। আল্লম পুল্লেল্লে কমোলে তালর্ 
বেোম, আল্লম কটল্লর ল্লে োরলর্ খুাঁেল্লে। 
  
কোর্টা কপিায এর্খানা ঝাটা িালত ল্লনলয ঝাট ল্লেল্লেে। কস ঘা়ি কনল়ি বেে, কবেলতা, 
আপল্লন তালর্ খুেুন। আমার িালত এখন অলনর্ র্াে আলে। 
  
ওলর্ কর্াোয খুাঁলে পাব? 
  
 আপল্লন ল্লর্ পুল্লেলের কোর্? 
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না, ওর ল্লর্েু পাওনা আলে তাই ল্লেলত এলসল্লে। 
  
কোর্টার মুখ উজ্জ্বে িলয উঠে, অলনর্ টার্া! 
  
কস আল্লম োল্লন না। অলনর্ ল্লর্ র্ম তা আমায বলেল্লন। 
  
ওর কখাাঁে ল্লেলে আমায ল্লর্েু পুরস্কার কেলবন? 
  
ক াটা রু্ল্ল়ি ডোর কেওযা োয। 
  
কোর্টা এর্টু কভলব বেে, কটল্লর ল্লে োর বেলেন, তাই না? কে়িবের আল  ও োলের 
অযাপাটকলমন্ট ভা়িা ল্লনলযল্লেে। ল্লঠর্মত ভা়িা ল্লেত, কর্ানরর্ম ঝালমো র্রত না। তারপর 
ল্লঠর্ েুমাস আল  ও চলে ক ে, বেে ও চলে োলে। তারপর আর তালর্ কেল্লখল্লন। 
  
ও কর্াোয ক ে তা বলে োযল্লন? 
  
না, তা কেলন আমার ল্লর্ েরর্ার? েখন োর েরর্ার িয আলস েরর্ার িুলরালে চলে 
োয। 
  
 ওড সলমাবাইে  াল্ল়ির নম্বরটা মলন আলে? 
  
ল্লনশ্চযই। এত কসাো নম্বর কর্উ ল্লর্ কভালে? নম্বরটা ল্লপ ল্লস ১০০০১। 
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ওর অযাপাটকলমন্ট আর কর্উ ভা়িা ল্লনলযলে? 
  
িযাাঁ, ল্লে োর চলে োওযার ঘণ্টাখালনর্ কেলত না কেলতই এর্টা কমলয এলস ঘরখানা 
ভা়িা ল্লনে। েুমালসর ভা়িা আ াম ল্লনলয চাল্লব ল্লেোম। 
  
কমলযটার নাম ল্লর্? 
  
ডল্লে ল্ল েবাটক, োল্লন না ওটাই ওর আসে নাম ল্লর্না। কমলযটা রালতর কবোয র্াে র্লর 
এটুরু্ ো়িা ওর সম্পলর্ক আর ল্লর্েু োল্লন না। 
  
তারপলরই কোর্টা এমনভালব ঝটা চাোলত ো ে ো কেলখ বুঝোম ওর ল্লর্েু কতে 
েরর্ার। ওযালেট খুলে এর্টা পাাঁচ ডোলরর কনাট ওর কচালখর সামলন নাচালতই ও 
কনাটটার ল্লেলর্ তাল্লর্লয, ওটা ল্লর্ আমার েনয? 
  
িলত পালর েল্লে আমালের আর এর্টু সািােয র্রা। কটল্লর ল্লে োরলর্ আমার খুাঁলে বার 
র্রলতই িলব। এ বাল্ল়ির কর্উ না কর্উ ল্লনশ্চযই ওর কখাাঁে ল্লেলত পারলব? 
  
ল্লমস অযাোস আপনালর্ ল্লে োলরর কখাাঁে ল্লেলত পারলতন। উল্লন ওর উলটাল্লেলর্র 
অযাপাটকলমলন্ট োর্লতন। ভেমল্লিোর ল্লর্ সুন্দর স্বভাবই না ল্লেে। বযস প্রায আল্লে। 
ল্লে োলরর ঘরলোর উল্লনই সাি র্রলতন, ওলর্ মালঝ মালঝ খাবার  রম র্লর ল্লেলতন। 
িযাাঁ, এর্মাত্র উল্লন পারলতন ল্লে োলরর কখাাঁে ল্লেলত। 
  
পারলতন মালন? উল্লন ল্লর্ এখন আর কনই? 
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কোর্টা ল্লর্েু না বলে কনাটটার ল্লেলর্ তার্াল্লেে। ওটা ল্লেলতই কস কসটায চুমু কখলয 
তারপর ল্লনলের কনািংরা ট্রাউোলরর পলর্লট চাোন র্রে। 
  
ল্লমস অযাোস চলে ক লে। এর্েম বরাবলরর মত। উল্লন খুন িলযল্লেলেন। ল্লে োর চলে 
োবার ল্লতনল্লেন পরই ওরই অযাপাটকলমলন্ট কর্উ এলস ওলর্ খুন র্লর োয। মলন িয উল্লন 
কেলিতু ল্লে োলরর সলে র্ো বেলতন তাই এর্মাত্র ওর পলক্ষই সম্ভব োনা কে কস 
কর্াোয বলস। আমার পলক্ষ এর কবেী বো সম্ভব নয। 
  
ল্লমস অযাোলসর অযাপাটকলমন্ট কর্উ ভা়িা ল্লনলযলে ল্লর্? 
  
এখনও পেকন্ত কর্উ কনযল্লন, র্ারণ ওর ল্লতন বেলরর ইোরা এখলনা িুলরাযল্লন, তাো়িা 
ওর ল্লনলের আসবাবপত্রও আলে। এর্েন উল্লর্ে ওর ল্লবষয সম্পল্লি কেখালোনা র্রলে। 
  
উল্লর্লের নাম ল্লর্? 
  
 কোর্রা উল্লর্ে, নাম সল্লে ল্লেউইস। 
  
 েলরাযালনর িাবভালব বুঝোম কস এর চাইলত কবেী তেয কো ালব না। 
  
 ধনযবাে, পলর আলরর্টা পাাঁচ ডোলরর কনাট ল্লনলয এলস কতামার সলে কেখা র্রব। 
  
কস কতা খুব ভালো র্ো। েতবার খুল্লে আসলবন। 
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ল্লিলর এলস ল্লবেলর্ সব বেোম, সল্লে ল্লেউইস নালম এর্েন উল্লর্লের ল্লঠর্ানা খুাঁলে কবর 
র্লরা। আল্লম একু্ষল্লন আসল্লে। তারপর কসই বাল্ল়িলত ল্লিলর ল্লেিলট কচলপ এর্েম কেষ 
তোয ল্ল লয কপৌঁোোম। ডানল্লেলর্ আাঁটা ল্লের্ালর নাম কেখা ল্লমস ডল্লে ল্ল েবাটক। 
  
পর পর ল্লতনবার র্ল্লেিংলবে কটপার পর েরো খুলে ক ে। কে কমলযল্লটলর্ কেখোম তার 
বযস রু্ল্ল়ির কবেী নয।  ালযর রিং িসকা, মাোর চুে কর্ার়্িালনা, মুলখ কমর্ালপর পুরু 
প্রলেপ। তার োেসা পুরু কঠাাঁট আর কচালখর র্টাক্ষ কেলখই কবাঝা ক ে কে পল্লততাবৃল্লিই 
তার প্রধান েীল্লবর্া। 
  
কমলযল্লট বেে, েুিঃল্লখত, কভতলর কোর্ আলে। ঘণ্টা েুলযর্ ো লব। 
  
এবার তািলে আল্লম ল্লর্ র্রব? বনু্ধত্বপূণক িাল্লস কিলস বেোম, আমার এর্ বনু্ধ বেল্লেে 
তুল্লম আমার মন কভাোলত পারলব। র্ো বেল্লে বলট ল্লর্ন্তু আমার নের ঘলরর ল্লেলর্। 
কভতলরর প্রায সবটা পুলরান আসবাবপলত্র ঠাসা। ঘলরর কভতর এর্টা েরো িযলতা 
কসটা কোবার ঘর। কসই েরোর পািা অলধকর্টা কভোলনা। 
  
তা পাল্লর বলট ল্লর্ন্তু একু্ষল্লন…..। 
  
ওই োোলর্ কর্লট প়িলত বে। 
  
কোবার ঘর কেলর্ বােখাই  োয কর্ান পুরুষ কিাঁলর্ উঠে, চলে এলসা আমরা েুেলন 
ল্লমলে েরীলরর সুখ র্ল্লর। তুল্লম ভাবলো ল্লর্? আমার সমলযর োম কনই? 
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কসই  োর আওযালে কমলযটা র্াঠ িলয ক লো,  ো নাল্লমলয বেে, পাোও। কেখলে না। 
এলর্বালর বুলনা, পলর কেখা িলব। বলেই ও েরোটা আমার মুলখর ওপর বন্ধ র্লর 
ল্লেে। 
  
ঐ রর্ম বােখাই  ো কে এর্েন ল্লনলরার তা আল্লম িেপ র্লর বেলত পাল্লর। কমলযটা 
বেে কোটা এলর্বালর বুলনা। ( িঠাৎ আমার মলন এর্টা সম্ভাবনা উাঁল্লর্ ল্লেে। ল্লেিলট 
কচলপ নীলচ কনলম ল্লবেলর্ প্রশ্ন র্রোম, ল্লঠর্ানাটা কো া়ি র্রলত কপলরলো? 
  
িযাাঁ, এই কতা ৬৭, ল্লসলর্াম্ব করাড। 
  
ল্লঠর্ আলে, কোন ল্লবে, আর ল্লর্েুক্ষণ পলর এর্ ল্লনলরা এই বাল্ল়ি কেলর্ কনলম আসলে। 
আমার ইলে তুল্লম ওর ল্লপেু নাও। ওর সলে  াল্ল়ি োর্লে কতামারও  াল্ল়ির েরর্ার। 
তাই আল্লম  াল্ল়িটা করলখ োল্লে। ওর ল্লপেু নাও। আল্লম োনলত চাই এই কোর্টা ল্লর্ 
িযািংর্ কস্মডল্লে? 
  
আর তুল্লম? আল্লম সল্লে ল্লেউইলসর সলে র্ো বেলত োল্লে। বলেই এর্টা টযাল্লেলত কচলপ 
বসোম। 
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৩. 
  
সল্লে ল্লেউইসলর্ এর্ল্লট কোট ল্লঘল্লে বাল্ল়ির কেষ তোয খুাঁলে কপোম। তার সামলন এর্টা 
পুলরালনা আধভাো কটল্লবে, কতাব়িালনা এর্টা িাইল্লেিং র্যাল্লবলনট। এর্টা কোট্ট কটল্লবলের 
ওপর টাইপরাইটার রাখা আলে। বুঝলত পারোম টাইলপর র্ােটা ও ল্লনলেই র্লর। 
  
এর্টা পাতো িাইে ল্লনলয কটল্লবলের সামলন ও বলসল্লেে। কস ঠাণ্ডা েৃল্লষ্টলত আমার ল্লেলর্ 
তাল্লর্লয উলঠ োাঁ়িাে। বযস পাঁযল্লত্রলের্। মাঝারী েম্বা, মাোভল্লতক ঘন র্ালো চুে, 
এর্রাে োল্ল়ি ক াাঁলির েেলে মুখখানা ঢার্া। কপাোর্ কবে পুলরালনা। আর এত করা া 
কে মলন িয সপ্তালি এর্ল্লেন িযলতা তার কপট পুলর খাওযা কোলট। 
  
বেুন, আল্লম ল্লর্ র্রলত পাল্লর আপনার েনয? বলে কস আমার সলে র্রমেকন র্রে। 
আল্লম আমার র্াডক কবর র্লর তালর্ ল্লেোম। কস র্াডকটা খুাঁল্লটলয কেলখ আমালর্ কচযালর 
বসলত বেে। কচযারটায বসলত ভয িে েল্লে কভলে োয। 
  
আপনালের এলেন্সী সম্পলর্ক আল্লম সবল্লর্েুই োল্লন। বেুন আপনার েনয ল্লর্ র্রলত 
পাল্লর? 
  
আল্লম োনলত কপলরল্লে আপল্লন মৃত ল্লমস অযাোলসর আইন ল্লবষযর্ উপলেষ্টা। 
  
িযাাঁ, ল্লঠর্ই শুলনলেন। 
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কটলরন্স েরলসন বা কটল্লর ল্লে োর নালম র্াউলর্ কচলনন বা ঐ নামটা আল  র্খনও 
শুলনলেন? 
  
 কটল্লর ল্লে োর? িযাাঁ ল্লনশ্চযই শুলনল্লে। 
  
আল্লম ওলর্ খুাঁলে কবর র্রার কচষ্টা র্রল্লে। ল্লমস অযাোলসর ওর সলে বনু্ধলত্বর সম্পর্ক 
ল্লেে শুলনল্লে, তাই আো র্লরল্লেোম উল্লন আমায ওর কখাাঁে ল্লেলত পারলবন। ল্লর্ন্তু 
েুভকা যবেতিঃ ল্লতল্লন কবাঁলচ কনই। র্ালেই মলন িে উল্লন কবাঁলচ োর্লত ল্লনশ্চয তার র্ো 
আপনালর্ বলে োর্লবন। কস র্ো কভলবই আল্লম আপনার র্ালে এোম। 
  
আপল্লন ওলর্ খুাঁেলেন কর্ন? 
  
ওলর্ খুাঁলে কবর র্রার েনয অযার্লম এলেন্সীলর্ ভা়িা র্রা িলযলে। মলেে কর্ তা 
আল্লম োল্লন না। আমায শুধু ওলর্ খুাঁলে কবর র্রলত বো িলযলে। 
  
তািলে কতা কেখল্লে আপনার আর আমার এর্ই সমসযা কেখা ল্লেলযলে। ল্লেউইস কচযালর 
 া এল্লেলয বেে, ল্লমস অযাোস ওাঁর সব টার্ার্ল্ল়ি ল্লে োরলর্ ল্লেলয বলস আলেন। 
ল্লে োরলর্ েতক্ষণ খুাঁলে কবর র্রলত না পারল্লে ততক্ষণ আল্লম ওাঁর সম্পল্লির ল্লবল্লে 
বলন্দাবস্ত র্রলত পারল্লে না এবিং এখনও পেকন্ত আল্লম সিে িইল্লন। 
  
ল্লর্ন্তু আল্লম েতেূর োল্লন ল্লমস অযাোলসর অবস্থা ভাে ল্লেে না, উল্লন ল্লে োলরর ঘরলোর 
সাি র্রলতন। ওাঁর সবল্লর্েু উল্লন ল্লর্ভালব তািলে ওলর্ উইে র্লর ল্লেলয ক লেন? 
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ওাঁর সম্পল্লির কমাট পল্লরমাণ এর্ োখ ডোলরর মত। তাও র্লরর আওতায আলস না। 
সল্লে ল্লেউইস বেে, আসলে উল্লন এর্টু ক্ষযাপা ক ালের ল্লেলেন। উল্লন র্খনও টার্া খরচ 
র্রলতন না, আ লে োর্লতন। আল্লম ওলর্ বুল্লঝলয বেোম কে এভালব খালমর কভতর 
সব টার্া পুলর বাল্ল়িলত রাখা ল্লঠর্ নয। বযালঙ্ক টার্া রাখার েলনয আল্লমই ওলর্ পী়িাপীল্ল়ি 
র্রতাম। উল্লন কেষ পেকন্ত আমার র্ো শুলনল্লেলেন। 
  
উল্লন বযালঙ্ক টার্া করলখল্লেলেন এ সম্পলর্ক আপল্লন ল্লনল্লশ্চত? 
  
িা, কখাাঁে ল্লনলযই ল্লনল্লশ্চত িলযল্লে। খুন িবার চারল্লেন আল  উল্লন পযাল্লসল্লির্ অযান্ড 
নযােনাে বযালঙ্ক টার্া করলখল্লেলেন। ওখানর্ার কেনালরে মযালনোর ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর 
সলে আমার কো ালো  আলে। ল্লে োরলর্ খুাঁলে কবর র্রাটুরু্ বাল্লর্। 
  
ওলর্ খুাঁলে কবর র্রলত আপল্লন ল্লর্ ল্লর্ বযবস্থা ল্লনলযলেন? 
  
সবাই ো বযবস্থা কনয, তাই ল্লনলযল্লে। র্া লে ল্লবোপন ল্লেলযল্লে। পুল্লেলে খবর ল্লেলযল্লে, 
পাসকনাে বুলরালর্ োল্লনলযল্লে। েুমাস িলয ক ে ল্লে োরলর্ খুাঁলে বার র্রলত পাল্লরল্লন। 
ল্লর্ন্তু আপল্লনও তালর্ খুাঁলে কব়িালেন। আপল্লন না পারলে আর কর্ পারলব? 
  
ধরুন কস েল্লে মারা ল্ল লয োলর্ তািলে? কস কক্ষলত্র টার্াটা ল্লর্ িলব? 
  
 ল্লমস অযাোস খুন িবার পর েল্লে ও মারা ল্ল লয োলর্ তািলে কসলক্ষলত্র ওর পলর কে 
ভাই কবান আলে কস টার্াটার মাল্লের্ িলব। ল্লর্ন্তু ও কে মারা ক লে কস সম্পলর্ক আমায 
ল্লনল্লশ্চত িলত িলব। 
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আল্লম টযাল্লেলত কচলপ অল্লিলস ল্লিলর কটল্লবলে বলস সলব টাইপ র্রলত শুরু র্লরল্লে, এমন 
সময ল্লবে ঘলর এলস ঢুর্ে। 
  
কচযালর বসলত বসলত ল্লবে বেে, বাপলর বাপ। বাইলর ল্লবশ্রী  রম। 
  
 ল্লর্েু কপলযলো? 
  
তুল্লম ল্লঠর্ই ধলরল্লেলে। তুল্লম চলে োবার ল্লর্েুক্ষণ বালে কভতর কেলর্ এর্টা কধল়ি 
বেখত গুণ্ডা টাইলপর র্ালোলোর্ কবল্লরলয এলো। এর্টা সাো র্যাল্লডোলর্ কচলপ চলে 
ক ে। আল্লমএ তার ল্লপেু ল্লনোম। ও ব্ল্যার্ র্যালসট করলস্তারাাঁর সামলন  াল্ল়ি োাঁ়ি র্রালো। 
কস  াল্ল়ি কেলর্ কনলম কভতলর চলে ক ে। ল্লর্েুক্ষণ পর এর্টা অল্পবযসী র্ালো কবল্লরলয 
এলস কসই র্যাল্লডোর্টা ল্লনলয চলে ক ে। 
  
ঐ কধল়ি বেখত গুণ্ডাটার কচিারার বণকনা োও। 
  
ও বযাটা কে গুণ্ডা তা তালর্ এর্বার কেখলেই কবাঝা োয। েম্বায প্রায ে িুট েু ইল্লঞ্চ, 
র্াাঁলধর মাপ এর্ লের র্ম িলব না। ঘালম কভো োমার কভতর কেলর্ ওর বুর্ ও 
ল্লপলঠর কপেীগুলো িুলে িুলে উঠল্লেে। কোর্টার চাউল্লন ল্লঠর্ ক াখলরা সালপর মত। ওই 
কে কস্মডল্লে কসটা ল্লনল্লশ্চত। 
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েু ঘণ্টা কপল্লরলয ক লে। েু ঘন্টা আল  ডল্লে ল্ল েবালটকর সলে র্ো বলেল্লে। এখন সময 
িলযলে ওর সলে কেখা র্রার। আমার ল্লরলপাটক ল্লবেলর্ ল্লেলয ডল্লে ল্ল েবালটকর আস্তানায 
ক োম। 
  
র্ল্লেিংলবে কটপার সলে সলেই েরো খুলে ক ে। ডল্লে সামলনই োাঁল্ল়িলয। তার মুলখ কসই 
ল্লচরন্তন কমাল্লিনী িাল্লস। পৃল্লেবীর সবলেলের পনযা কমলযলের মুলখ ো িুলট ওলঠ। 
  
 কভতলর এলসা না র। কেরী িলয ক ে, ল্লর্ন্তু ল্লর্ র্রব বে। ও কোর্টা েখনই আলস 
তখনই এমন সময কনয। ভলয ল্লর্েু বেলতও পাল্লর না। 
  
ডল্লের অযাপাটকলমলন্ট ঢুর্োম। কভতলর ঢুলর্ই কস সের েরোর ল্লেটল্লর্ল্লন এাঁলট ল্লেলয 
আমায তার কোবার ঘলর ল্লনলয চলে এে। 
  
আমার িালত বড্ড সময র্ম ক া কসানা। পঞ্চাে ডোর োও তারপর ো র্রার র্লরা। 
আল্লম ল্লর্েু না বলেই তার কচালখর ল্লেলর্ তার্ালতই কস অস্বল্লস্ত কবাধ র্লর চাপা  োয 
বেে, ওরর্ম র্লর আমায কেখলো কর্ন, তুল্লম ল্লর্ ভয কপলযলে? 
  
না, আল্লম কতামার সলে র্ো বেলত চাই ডল্লে, বলেই তালর্ পাাঁোলর্াো র্লর তুলে 
বসার ঘলর ল্লনলয এোম। আমার োইলনর বযাপার সযাপার এর্টু অনযরর্ম, বলে তালর্ 
এর্টা কচযালর বল্লসলয আমার র্াডকখানা কেখাোম। 
  
চাপা রুক্ষ  োয কচাঁল্লচলয উঠলো, েূর িলয োও এখান কেলর্, িতো়িা। ক ালযন্দাল্ল ল্লর 
র্রার আর োয া পাওল্লন? 
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আল্লম এর্টা খবলরর েনয কতামার র্ালে এলসল্লে। খবরটা ল্লেলে এর্লো ডোর পালব। 
  
তীক্ষ্ণ েৃল্লষ্টলত আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেে, টার্াটা কেল্লখ। 
  
ওযালেট কেলর্ এর্টা এর্লো ডোলরর কনাট কবর র্লর তার নালর্র সামলন এর্বার 
কনল়ি আবার ভাে র্লর মুলঠা র্লর রাখোম। 
  
ল্লর্ ল্লঠর্ র্রলে? খবরটা কেলব? 
  
ততক্ষলণ ও োমার্াপ়ি খুলে উেে িলযলে। ডল্লের কচিারার চটর্ আলে, পাতো 
ল্লেপল্লেলপ  ়িন, বুলর্র  ়িনও সুন্দর, কপট আর কর্ামর চমৎর্ার। তবু কর্ন কেন 
আমার  া ল্লঘন ল্লঘন র্রলত ো ে। 
  
ল্লর্ খবর চাও? 
  
আল্লম কটল্লর ল্লে োরলর্ খুাঁেল্লে। 
  
সলে সলে সতর্ক ও চাপা  োয ডল্লে বেে, কটল্লরর কখাাঁে আমার র্ালে পাওযা োলব এ 
ধারণা কতামার ল্লর্ র্লর িে? 
  
কতামার র্ালে কখাাঁে পাব ল্লর্না োল্লন না। তলব আল্লম শুলনল্লে ও চলে োবার র্লযর্ঘন্টার 
মলধয তুল্লম এখালন আস্তানা ক ল়িলে। কভলবল্লেোম ও িযত কতামায বলেল্লেে কে এই 
আস্তানাটা িাাঁর্া িলে। কসই র্ারলণই িযত তুল্লম োলনা ও কর্াোয আলে? 
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টার্াটা আমায কেলব কতা? ওটা একু্ষল্লন আমায োও না। 
  
আমায খবরটা োনালেই এটা কতামায ল্লেলয কেব। ও কে এখান কেলর্ চলে োলব কস 
র্ো আল  কতামায বলেল্লেে? 
  
না, ল্লর্ন্তু এই অযাপাটকলমন্ট র্াঁর্া িলে কস খবর আল ই কপলযল্লেোম। কটল্লরর সলে আমার 
কমোলমো না োর্লেও এখালন আমার অলনর্ বনু্ধ আলে। 
  
কটল্লর ল্লে োরলর্ কর্াোয খুাঁলে পাব তা তুল্লম সল্লতযই োলনা না? 
  
ও ল্লর্ ঝালমোয পল়িল্লেে, তাই খুব তা়িাতাল্ল়ি এখান কেলর্ চলে ক লে। 
  
না, ঝালমোয পল়িল্লন। ও এর্েলনর র্ালে টার্া পায। আমার র্াে ওলর্ খুাঁলে বার 
র্লর টার্াটা ওর িালত তুলে কেওযা। 
  
ডল্লে কচাখ ব়ি র্লর বেে, র্ত টার্া? 
  
 কস আল্লম োল্লন না, োনার েরর্ারও কনই। কটল্লরলর্ কর্াোয পাব তা তুল্লম বেলব ল্লর্ 
বেলব না? 
  
ল্লবশ্বাস র্লরা না র, ও কর্াোয আলে আল্লম সল্লতযই োল্লন না। ইস, ঐ িতো়িা িালত 
র্তগুলো টার্া পালব। আো, আল্লম েল্লে এরর্ম টার্া কপতাম। 
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কটল্লরলর্ িতো়িা বেে কর্ন? 
  
আল্লম বহুবার ওলর্ কেলখল্লে। কর্ানল্লেন মুখ িুলট এর্টা র্ো আমায বলেল্লন। এমন 
ভালব আমার মুলখর ল্লেলর্ তাল্লর্লয োর্ত কেন আল্লম এর্টা আশ্চেক চীে, সল্লতযই ও খুব 
ভাে ল্লপযালনা বাোত। 
  
ওর সম্পলর্ক কতামার ল্লর্ ধারণা? কেলেটা পা ে না বেমাে? 
  
 ল্লর্ র্লর বেব, বে? এখালন োরা আলে তালের সবার কপেলন ল্লর্েু না ল্লর্েু রিসয 
আলে। 
  
ধনযবাে, বলে আল্লম এর্লো ডোলরর কনাটখানা তালর্ ল্লেোম। কস কসটা িালত ল্লনলতই 
আল্লম বেোম, িযািংর্ কস্মডল্লে ল্লর্ এখালন প্রাযই আলস? 
  
ডল্লের মুখখানা আমার র্োয এলর্বালর সাো িলয ক ে। 
  
ডল্লে কচাঁল্লচলয উঠে, েূর িলয োও। েলেষ্ট সিয র্লরল্লে, আর নয। একু্ষল্লন েূর িও 
বেল্লে। 
  
ডল্লের মুলখ আতলঙ্কর োপ কেখলত কপোম। 
  
 িাোর প্রলোভন কেল্লখলযও এখন ওর র্াে কেলর্ আর ল্লর্েু আোয র্রলত পারব না, 
তাই কবল্লরলয ল্লেিলট চল়ি নীলচ নামোম। 
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অল্লিলস ল্লিলর কেল্লখ ল্লবে তার কটল্লবলে বলস চুইিং াম ল্লচলবালত ল্লচলবালত আমার ল্লরলপাটক 
মন ল্লেলয প়িলে। 
  
ডল্লের র্াে কেলর্ ো কেলনল্লে তা ওলর্ বেোম। ল্লবে বেে, েযালখা ডার্ক, আল্লম কতামার 
সলে এর্মত িলত পারল্লে না। কটল্লর েরলসন সম্পলর্ক কতামার এত কর্ৌতূিে কর্ন? 
আমালের কতা… 
  
ল্লঠর্ র্ো, ল্লর্ন্তু আমরা কর্ান সূত্র পাল্লে না। মলন িলে কে কটল্লরর কখাাঁে ল্লনলে ও 
আমালের ল্লঠর্ োয ায ল্লনলয কেলত পারলব। আর ল্লঠর্ কসই র্ারলণই ওলর্ খুাঁলে কবর 
র্লর ওর সলে র্ো বেলত চাইল্লে। 
  
িযািংর্ কস্মডল্লের ওপর ল্লর্ আমালের নের রাখা উল্লচত না? 
  
তার আল  কটল্লরলর্ আমালের েরর্ার। 
  
তুল্লম আমার ওপরওযাো, তুল্লম ো ভাে বুঝলব তাই র্রলব। এবার ল্লর্ র্রলব? 
  
 তুল্লম বাল্ল়ি ল্ল লয কখলযলেলয চটপট শুলয প়িলব। আল্লম ল্লরলপাটক কেখা িলয ক লে বাল্ল়ি 
ল্ল লয শুলয প়িব। 
  
তুল্লম ল্লঠর্ আে কতা ডার্ক? 
  
র্ো না বাল্ল়িলয কর্লট পল়িা। 
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আমার লযালট কপৌঁলে কেখোম খুব মেবুত এর্টা নতুন তাো েরোয ো ালনা আর 
চাল্লবেুলটা কেটার বলে রাখা ল্লেে। কেযালের কসই ল্লবশ্রী হুাঁল্লেযারী, সাো রিং ল্লেলয ভাে 
র্লর মুলে কিো িলযলে, কভতলরর সবল্লর্েুই আবার আল র মত রলযলে। সুল্লেলর্ 
ধনযবাে োনাবার েনয কবেল্লভউ কিালটলে কিান র্লর োনলত পারোম ও এর্ াো 
টুল্লরেলর্ ল্লনলয খুব বযস্ত আলে। েু ঘণ্টা পর িযত কটল্লেলিান ধরার িুরসৎ পালব। 
েীঘকশ্বাস কিলে ল্লরল্লসভারটা রাখোম। 
  
পরল্লেন এর্টু সর্াে সর্াে অল্লিলস এলস ল্লরলপাটক টাইপ র্রল্লে তখন ল্লবে এে। 
  
ল্লবে বেে, রালত ভাে ঘুম িলযলে কতা? 
  
ল্লবে, কতামায এর্টা ওডসলমাবাইে  াল্ল়ি খুাঁলে বার র্রলত িলব। খুব তা়িাতাল্ল়ি 
েরর্ার।  াল্ল়ির নম্বরটা ল্লেলখ নাও, ল্লপ ল্লস ১০০০১। 
  
একু্ষল্লন োল্লে, বলেই ল্লবে কবল্লরলয ক ে। 
  
আল্লম ল্লরলপাটক টাইপ কেষ র্লর কেন্ডার র্ামরায ঢুর্োম। ও সলব অল্লিলস এলস 
কসল্লেলনর ডালর্ আসা ল্লচল্লঠপলত্র কচাখ বুোল্লেে। 
  
এই কে কেন্ডা, ল্লমলসস েরলসলনর কর্লসর বযাপালর কতামার সলে র্ো বেলত এোম। 
  
 নতুন ল্লর্েু কপলেন? 
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কেটুরু্ কেলনল্লে কসটুরু্ কেন্ডালর্ োনাোম। কসই সলে এও বেোম, মলন িলে অযালেো 
েরলসন ঐ ব্ল্যার্ র্যালসট করলস্তারাাঁয র্াউলর্ টার্া ল্লেলে। কস কোর্ িযািংর্ কস্মল্লে না 
অনয কর্উ বেলত পারল্লে না। অযালেো বা িযািংলর্র সলে র্ো না বলে কর্ানও পেই 
খুাঁলে পাব না মলন িলে। কটল্লরলর্ খুাঁলে কপলে খুব র্াে িত। তলব এ কর্লস সিে 
িলত সময ো লব। 
  
আমরা ল্লমলসস েরলসলনর র্াে কেলর্ তেলন্তর খরচ বাবে প্রল্লতল্লেন ল্লতন িাোর ডোর 
র্লর ল্লনল্লে। আপল্লন বরিং তার সলে এর্বার কেখা র্লর কেলন ল্লনন উল্লন র্াে চাল্লেলয 
োলবন ল্লর্না। ওাঁর প্রল্লতল্লেযা ল্লর্ িয তা এর্বার কেলখ আসুন। 
  
কেন্ডা বালে উপলেে কেযল্লন। এখন সর্াে েেটা কবলে রু্ল্ল়ি ল্লমল্লনট িলযলে। আল্লম 
ল্লমলসস েরলসলনর বাল্ল়িলত কিান র্রোম। 
  
উলটাল্লের্ কেলর্ কোনা ক ে বাটোর কস্মডল্লে কিান ধলরলে। 
  
ল্লমলসস েরলসলনর সলে র্ো বেব, আল্লম ল্লমিঃ ওযালেস বেল্লে। 
  
আপল্লন ক ালযন্দা ভেলোর্ কতা? এর্টু কেলম কস্মডল্লে োনলত চাইে। 
  
ল্লঠর্ ধলরলো, এখন ওলর্ কিানটা োও। 
  
 ল্লমলসস েরলসন বাল্ল়ি কনই ল্লমিঃ ওযালেস, উল্লন সলন্ধযর আল  ল্লিরলবন না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

54 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

তালর্ ধনযবাে োল্লনলয ল্লরল্লসভার নাল্লমলয রাখোম। তারপর র্া লে ল্লর্েু ল্লেলখ ল্লবলের 
কটবলে চাপা ল্লেলয কবল্লরলয প়িোম।  াল্ল়িলত কচলপ িাল্লের িোম েরলসলনর প্রাসালে। 
ল্লমলসস েরলসন বাল্ল়িলত না োর্ায ভাে িলযলে র্ারণ এই িাাঁলর্ আল্লম কোে কস্মডল্লের 
সলে র্ো বেলত পারব। 
  
ঘণ্টা বাোবার পর েরো খুেে, মুখ কবর র্লর কস্মডল্লে বেে, েুিঃল্লখত ল্লমিঃ ওযালেস, 
ল্লমলসস েরলসন কবল্লরলযলেন। 
  
 কস কতা তুল্লম কিালন বলেে, বলে কভতলর ঢুলর্ প়িোম, কোলের র্াাঁলধ িাত করলখ 
বেোম, কতামার সলে আমার র্ো বো েরর্ার, কোে। 
  
মাপ র্রলবন ল্লমিঃ ওযালেস, কোে কস্মডল্লে ল্লবরল্লক্তর সুলর বেে, আল্লম বযস্ত আল্লে। 
  
ল্লঠর্ আলে, কতামার ঘলর চলোনা বাপু। আল্লম িাতখানা ধলর বনু্ধর মত বল্লে, র্লযর্টা 
প্রশ্ন র্রব, বযস। 
  
ল্লর্েুক্ষণ কস আমায কেখে, তারপর এর্খানা ব়ি ঘলর ল্লনলয এে। কভতলর আমকলচযার, 
এর্টা খাট, র্লযর্টা আেমারী, বােরুম সবই রলযলে। কোে কস্মডল্লে ল্লবোল্লসতার মলধয 
ল্লেন র্াটালে তালত কর্ান সলন্দি কনই। 
  
 োটা শুল্লর্লয আলে কোে, এর্টু স্কচ ঢােে। 
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কেযালের আেমারী খুলে রু্ল্লট সালর্কর কবাতে আর েুখানা োস কবর র্রে। কেখোম 
আেমারীর কভতলর আরও অলনর্ সাোলনা আলে রু্ল্লট সালর্কর কবাতে। 
  
আমায োস ল্লেলয এর্টা কচযালর বসে কোে, এর্ চুমুর্ ল্লেলয প্রশ্ন র্রে, বেুন ল্লমিঃ 
ওযালেস, আপল্লন ল্লর্ োনলত চান? 
  
অযালেোলর্ কর্উ ব্ল্যার্লমে র্রলে ল্লর্না, র্রলে তার র্ারণ এবিং কর্ কসই কোর্ তা 
খুাঁলে কবর র্রার েনয ল্লমলসস খরলসন আমায ভা়িা র্লরলেন। আো র্ল্লর কতামার 
অোনা নয। 
  
কস মাো না়িাে। 
  
 এখালন ো ঘলটলে বা ঘটলে তার সবই তুল্লম োলনা, তাই না কোে? 
  
আল্লম ল্লত্রেবের োবৎ ল্লমিঃ আর ল্লমলসস েরলসলনর কসবা র্লর আসল্লে, ল্লর্েুটা সতর্ক 
ভল্লেলত কোে বেে। 
  
কবে, এবার বেত ল্লমিঃ েরলসন ল্লর্ ধরলনর কোর্ ল্লেলেন? বযাপারটা খুব ক াপন কোে, 
কসইসলে গুরুত্বপূণক তা কখযাে করলখা। 
  
ল্লমিঃ েরলসন কতা মারা ক লেন। 
  
তা োল্লন কোে, আল্লম োনলত চাইল্লে উল্লন ল্লর্রর্ম কোর্ ল্লেলেন? 
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ল্লমিঃ েরলসন র়্িা ধাাঁলচর কোর্ ল্লেলেন, এর্টু চুপ র্লর কোে বেে, উল্লন আমায ভীষণ 
খাটালতন। উল্লন পযসার ল্লেলর্ খুবই উোর। িযাাঁ, ল্লমিঃ েরলসন খুব র়্িা ধাাঁলচর কোর্ 
ল্লেলেন। 
  
ল্লনলের কেলেলমলযর সলেও ল্লর্ উল্লন র়্িা বযবিার র্রলতন? 
  
ল্লমিঃ কটল্লরর কবোয র়্িা বযবিার র্রলতন ল্লর্ন্তু ল্লমস অযালেোর কবোয ল্লঠর্ উলটা অেকাৎ 
নরম বযবিার। ল্লমিঃ কটল্লরর ল্লপযালনা বাোলনা ল্লেে ওাঁর েুলচালখর ল্লবষ। িযাাঁ, ল্লমিঃ কটল্লরর 
সলে খারাপ বযবিার র্রলতন। পলর ল্লমিঃ কটল্লর এ বাল্ল়ি কেল়ি চলে ক লেন। আল্লম খুব 
খুল্লে িলযল্লেোম। কোে কস্মডল্লে মুখ তুলে তার্াে, তার মুখখানা অদু্ভত িাল্লসলত ভলর 
উঠে। ল্লমিঃ কটল্লর েতল্লেন ল্লেলেন ততল্লেন অোল্লন্ত কেল ই োর্ত। উল্লন চলে োবার পর 
সব ল্লঠর্ িলয ক ে। ল্লমিঃ েরলসনও মারা ক লেন। তারপর আর এর্ মুেল্লর্ে িে। ল্লমস 
অযালেোর সলে মা ল্লমলসস েরলসলনর প্রাযই ল্লখল্লটল্লমল্লট িলত ো ে। তাই কেষর্ালে ল্লমস 
অযালেো বাল্ল়ির বাইলর এর্টা বািংলোলত োর্লত শুরু র্রলেন। আমার স্ত্রীর সলেও 
আমার ল্লখল্লটল্লমল্লট শুরু িে, তারপর কসও অযালেোর র্ালে চলে ক ে, এখন ওরই 
কেখালোনা র্লর। 
  
এই েুই ভাইলবানলর্ কতা তুল্লম কেলেলবো কেলর্ ব়ি িলত কেলখলো, কটল্লর সম্পলর্ক 
কতামার মলনাভাব ল্লর্? 
  
কোে োলস কেষ চুমুর্ ল্লেলয বেে, ল্লমিঃ কটল্লর খুব ভাে কেলে ল্লেে ল্লমিঃ ওযালেস, ও 
প্রাযই এখালন আসত এবিং  ল্প র্রত। আমার অতীত েীবলনর আমার বাবা মার র্ো 
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কস মন ল্লেলয শুনত। আমার স্ত্রীর সলে বল্লনবনা কনই কেলন কস খুবই েুিঃখ কপলযল্লেে। 
ল্লমিঃ কটল্লর আমায বলেল্লেে কে ওর বাবার সলে এর্সলে োর্া ওর পলক্ষ আর সম্ভবনয। 
ল্লমিঃ েরলসন অল্লিলস কবল্লরলয কেলতই ল্লমিঃ কটল্লর ওর ঘলর ঢুলর্ ল্লপযালনা বাোলত শুরু 
র্রত। সল্লতযই কেলেটার প্রল্লতভা ল্লেে। কে কর্ান সুর এর্বার শুনলেই কস তা ল্লঠর্ তুলে 
কিেত। ওর বাবার ওলর্  ান কেখালনার ইলে ল্লেে না, কতমল্লন েরর্ারও ল্লেে না। ও 
ল্লনলের মলনই ল্লনখুাঁত বাোত। প্রায েু বের আল  চলে োবার সময আমার র্ালে এলস 
আমার িাতেুলটা ধলর বেে, কোে র্ােলর্ আল্লম চলে োল্লে। ও চলে োবার পর আল্লম 
ল্লচৎর্ার র্লর কর্াঁলেল্লেোম। 
  
কতামার োস খাল্লে, কোে, আলরর্বার নাও না। 
  
কস কেযাে আেমারী কেলর্ রু্ল্লট সালর্কর কবাতে খুলে আলরর্টু স্কচ োলস কঢলে ল্লনলয 
বসলতই বেোম, ল্লমস অযালেোর র্ো বে শুল্লন। ও কেলেলবোয কর্মন ল্লেে বে। 
  
ল্লমিঃ ওযালেস, অযালেো কেলেলবোয সল্লতযই খুব ভাে কমলয ল্লেে। ব়ি িবার সলে সলে 
কর্মন কেন ল্লবশ্রী স্বভাব ওলর্ কপলয বসে। আমালর্ েুলচালখ কেখলত পারত না। মলন 
িয এটা আমার কবৌলযরই র্ারসাল্লে। ও ো তা বলে এমন র্ান ভারী র্লর তুলেলে কে 
অযালেো ব়ি িবার পর তার সলে আমার এর্েম বনত না। 
  
অযালেোর সলে ওর ভাইলযর বল্লনবনা কর্মন ল্লেে? 
  
কোে মাো কনল়ি বেে, ওরা এর্েন আলরর্েনলর্ কেল়ি োর্লত পারত না। ল্লমিঃ কটল্লর 
বাল্ল়ি কেল়ি চলে োবার পরই অযালেোর স্বভাব কর্মন কেন পালট ক ে। মলন িত ওর 
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কেন কর্ান ল্লর্েুলতই আর্ষকণ কনই। ল্লমিঃ েরলসন মারা োবার পর ও এ বাল্ল়ি কেল়ি 
বািংলোয ল্ল লয উঠে আর আমার স্ত্রীর সলে োর্লত শুরু র্রে। এখন আর ওলর্ 
কচালখই পল়ি না। কোলের মুলখ কেন এর্টা েুিঃলখর োপ িুলট উঠে। 
  
ল্লমিঃ েরলসন িঠাৎ এর্বের আল  মারা ল্ল লযল্লেলেন, তাই না? 
  
িযাাঁ, তার মৃতুয কর্ান বযাপার ল্লেে না, বরিং তালর্ স্বাভাল্লবর্ই বেব। 
  
ল্লর্ বেলত চাইলে, কোে? 
  
ল্লমিঃ েরলসন কভা ী আর বেলমোেী ল্লেলেন। আর বেলমোলের কচাট এলস প়িে েুবকে 
িালটকর ওপর। ওর িালটকর অবস্থা ল্লেে খারাপ। ডাক্তার সাবধান র্লর ল্লেলযলেন, ল্লর্ন্তু 
উল্লন উপলেে না ল্লনলয ল্লনলের ইলেমত চেলতন। 
  
ওর স্বভালবর েলনয তুল্লম অসুল্লবধায প়িলত? 
  
আল্লম নই, আল্লম ল্লচনতাম, বহুবের ধলর ওাঁর কসবা র্লরল্লে, অনয ল্লর্েু কোর্.. 
  
ল্লর্ন্তু ওর এই স্বভাব মাল্লনলয ল্লনলত পারতনা বেে? 
  
ল্লঠর্ তাই। 
  
তালের সলে ওর ঝ ়িা িত? 
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ঝ ়িা ল্লঠর্ নয, র্ারণ তালের সালে তার বযবসা র্রলত িত। ঐসব কোলর্র টার্া উল্লন 
চাোল্লর্ র্লর খাটালতন। 
  
ল্লর্ন্তু ওলের সলে র্ো বেলত ল্ল লয উল্লন কমোে ল্লঠর্ রাখলত পারলতন না তাই না? 
  
িযাাঁ 
  
ওলের সলে, কতামার সলে এমনল্লর্ ল্লমস অযাল্লের সলেও তাই না? 
  
িযাাঁ, এর্বার ল্লমিঃ কটল্লরলর্ ল্লনলয ল্লমস অযাল্লের সলে ওর র্ো র্াটার্াল্লট িলযল্লেে। 
  
 বযাপারটা র্খন ঘলটল্লেে কোে? 
  
কসল্লেন…। বলে কোে োলস আলরর্ চুমুর্ ল্লেে। 
  
তুল্লম ল্লর্ ওলের ঝ ়িা শুলনল্লেলে? ল্লমস অযাল্লে  ো চল্ল়িলয ওাঁলর্ ল্লর্েু বলেল্লেলেন? 
  
কস সব আল্লম শুল্লনল্লন। র্ালন এে ল্লমস অযাল্লে খুব কোলর ওর ভাই ল্লমিঃ কটল্লরর র্ো 
বেলে। তারপর ও ঘর কেলর্ কবল্লরলয োয। ওর মৃতুযর ল্লেনই এটা ঘলটল্লেে। 
  
র্লরানারলর্ তুল্লম এই ঘটনার র্ো োল্লনলযল্লেলে? 
  
 উল্লন োনলত চানল্লন, তাো়িা পুলরাপুল্লর পাল্লরবাল্লরর্ বযাপার তাই…। 
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আল্লম কটল্লরলর্ খুাঁেল্লে। ওলর্ খুাঁলে কবর র্রা খুবই গুরুত্বপূণক। তুল্লম োন ও কর্াোয 
আলে? 
  
কস্মডল্লে বেে কস োলননা। চুপ র্লর কেলর্ বেে, ওর কখাাঁে ল্লেলত পারলে খুব খুল্লেই 
িতাম ল্লমিঃ ওযালেস। ওলর্ কেখলত, র্ো বেলত খুব ইলে িয। এখান কেলর্ োবার পর 
কর্ান খবরই পাইল্লন। 
  
ওর সলে কেখা র্রার গুরুত্ব কতামায বেল্লে। এর্ বৃদ্ধা মল্লিো মারা োবার আল  ওলর্ 
এর্োখ ডোর ল্লেলয ক লেন। ওাঁর নাম ল্লমস অযাোস, ল্লতল্লন খুন িলযলেন। েতক্ষণ না 
কেখা িলে, টার্াটা ওর িালত কপৌঁলোলে না। এর্ োখ ডোর কোে, পল্লরমাণটা খুব 
র্ম নয। 
  
র্ো কেষ র্লর ওর িাবভাব কেখলত ো োম। 
  
বৃদ্ধা মল্লিো খুন িলযলেন? আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয ও প্রশ্ন র্রে। 
  
িযাাঁ, খুল্লন কভলবল্লেে ওনার র্ালেই টার্ার্ল্ল়ি করলখলেন। কটল্লরও োর্ত কসখালন। খুল্লন কে 
টার্ার কখাাঁলে এলসল্লেে কস সম্পলর্ক পুল্লেে ল্লনল্লশ্চত। ল্লর্ন্তু কটল্লর এলস োবী র্রলেই বযাঙ্ক 
তালর্ কস টার্া ল্লেলয কেলব। 
  
ল্লমিঃ ওযালেস, ও কর্াোয আলে তা োল্লননা। 
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আল্লম কচযার কেল়ি েরোর ল্লেলর্ কেলত কেলত বেোম, এর্টা র্ো কোে। িযািংর্ নালম 
কতামার এর্ল্লট কেলে আলে, এবিং ব্ল্যার্ র্যালসট ল্লডসলর্া ওই চাোয, তাই না? 
  
কোে েরের র্লর কর্াঁলপ উঠে। 
  
িা, ল্লমিঃ ওযালেস, আপল্লন ল্লঠর্ই বলেলেন। 
  
এ বাল্ল়িলত আমালর্ তেলন্তর র্ালে ভা়িা র্রা িলযলে, এ খবর তুল্লম কটল্লেলিালন কতামার 
কেলেলর্ োল্লনলযল্লেলে, তাই না? 
  
কোে কর্ান র্ো বেলত পারে না, েুলচাখ বুলে ঠক্ঠক্ র্লর র্াাঁপলত ো ে এমনল্লর্ 
িালতর োলসর স্কচও র্াাঁপলত ো ে। 
  
আল্লম এবার পুল্লেেী  োয ধমলর্ উঠোম, আমার র্োর উির োও। 
  
 কোে ল্লব়ি ল্লব়ি র্লর বেে, আল্লম আমার কেলের সলে করােই কটল্লেলিালন র্ো বল্লে। 
  
তুল্লম ওলর্ আমার র্ো বলেে? 
  
এখালন ল্লর্ ঘটলে না ঘটলে কস সম্পলর্ক আমার কেলে েলেষ্ট কর্ৌতূিেী, এখানর্ার 
সবল্লর্েু ও আমার র্ালে োনলত চায। 
  
ল্লঠর্ আলে কোে, বলে আল্লম কবল্লরলয এোম। কোে কস্মডল্লে তার কেলে িযািংর্লর্ এই 
বলে হুাঁল্লেযার র্লর ল্লেলযল্লেে কে, অযালেোর ওপর নের রাখার েনয আমায ভা়িা র্রা 
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িলযলে। আর। িযািংর্ সলে সলে আমার অযাপাটকলমলন্ট চ়িাও িলয আমায কবহুাঁে র্লর 
হুল্লেযার র্লর ল্লেলযল্লেে, কেযালে ল্লেলখল্লেে অযাল্লের বযাপালর কেন নার্ না  োই। 
  
অল্লিলস ল্লিলর কেল্লখ ল্লবলের কটল্লবলে আমার কেখা ল্লচররু্টটা তখনও পল়ি আলে। কোে 
কস্মডল্লের সলে আমার ো র্োবাতকা িলযলে বলস বলস কসই ল্লরলপাটক টাইপ র্রোম। 
কবো কসাযা এর্টা বালে, েরলসন িাইলে ল্লরলপাটকটা রাখল্লে, এমন সময ল্লবে এে। তার 
উলিল্লেত কচাখমুখ কেলখ বুঝোম খবর আলে। 
  
ল্লখলে কপলযলে ল্লবে, চলো কখলয আল্লস। 
  
ল্লখলে আমারও কপলযলে, আল্লম এখন এর্টা আস্ত িাতী কখলয কিেলত পাল্লর। 
  
 এর্টা করলস্তারাাঁয ঢুলর্ কভ়িার মািংলসর চপ আর কফ্রঞ্চ ফ্রাইলযর অডকার ল্লেোম। 
  
 মািংলস র্াম়ি ল্লেলয প্রশ্ন র্রোম, নতুন ল্লর্ খবর আলে ল্লবে? 
  
ওডস কমাবাইেটা িযািংর্ কস্মডল্লের নালম করল্লেস্ট্রী র্রা িলযলে, ল্লতন মাস আল  ওর কনা 
ট্রান্সিার র্রা িলযলে। ল্লর্ মলন িলে? 
  
আেুভাো ল্লচলবালত ল্লচলবালত বেোম, বলে োও। 
  
িযািংলর্র ল্লঠর্ানাও কপলযল্লে। ৫৬, ল্লসলরাভ করাড, ল্লসলর্াম্ব। আল্লম কভতলর ঢুলর্ এর্বার 
চারপাে কেলখ এলসল্লে। োলের ওপর িযািংলর্র আস্তানা। োয াটা সুন্দর, কবে ল্লেল্লরোাঁেও 
আলে এখান কেলর্ োনায ল্ল লয টম কেপল্লস্কর সলে র্ো বেোম। ওলর্ োনাোম কে 
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িযািংর্ কস্মডল্লের  ল্লতল্লবল্লধ সম্পলর্ক আমরা োনলত চাই। কেখোম পুল্লেে িযািংলর্র 
সবরর্ম কখাাঁে খবর রালখ ওর িাইে খুলে কেখোম কে বালরা বের বযলসই িযািংলর্র 
নাম পুল্লেলের খাতায উলঠ ল্ল লযল্লেে ল্লতনবার ল্লর্লোর অপরাধী ল্লিলসলব ও সিংলোধনা ার 
কেলর্ ঘুলর এলসলে। চুল্লর র্লরলে, মারল্লপট র্লরলে, োোয অিংে ল্লনলযলে। এর্টা 
পুলরাপুল্লর নো়ি বেলত ো কবাঝায ও িে তাই। তারপর িঠাৎ ও ভে সােে। ল্লর্ন্তু 
কেপল্লস্ক তালত এর্টুও ল্লনল্লশ্চন্ত িলত পালরল্লন। ওর মন বেলে কে িয িযািংলর্র আস্তানায 
নযত ঐ ওর ব্ল্যার্ র্যালসলট কর্ান অপরাধমূের্ র্ারবার ক াপলন চেলে, ল্লর্ন্তু কেপল্লস্কর 
িালত তখনও কর্ান প্রমাণ আলসল্লন। ও ল্লনলে বহুবার ঐ েুলটা োয ায খানা তিাসী 
চাোলত কচলযলে, ল্লর্ন্তু আে পেকন্ত সাচক ওযালরন্ট পাযল্লন বযস, এই আমার খবর ডার্ক। 
  
কবল়ি র্াে র্লরলে ল্লবে, িযািংলর্র বাবালর্ কেরা র্লর কেটুরু্ কেলনল্লে .সটুরু্ ল্লবেলর্ 
বেোম। তালত র্াে খুব এর্টানা এল ালেও এর্টা সলন্দলির োযা আমালের মলন 
ঘুরপার্ কখলত ো ে। 
  
ল্লবলর্ে কসাযা চারলট বােে, ল্লমলসস েরলসন ল্লনশ্চযই এতক্ষলণ বাল্ল়ি ল্লিলর এলসলেন। 
ভাবোম এর্বার ওর সলে কেখা র্রলে মন্দ িয না। 
  
ল্লঝল্লরল্লঝল্লর বৃল্লষ্ট বন্ধ িলয করাে উলঠলে। েরলসন ল্লভোর বাইলর  াল্ল়ি পার্ক র্লর ক লটর 
ল্লেলর্ এল ালত ল্ল লয কচালখ প়িে ল্লমলসস েরলসন বা ালন এর্ ল্লবোে রঙীন োতার 
নীলচ বলস চা খালেন। তার র্ালে ল্ল লয োাঁ়িালতই ল্লতল্লন ঠাণ্ডা চাউল্লনলত আমার পা কেলর্ 
মাো পেকন্ত এর্বার কেখলেন। 
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ল্লমিঃ ওযালেস, এখালন আসবার আল  আপনালর্ কটল্লেলিালন আমার সলে অযাপলযন্টলমন্ট 
র্রলত বলেল্লেোম। 
  
উলটাল্লেলর্র কচযারটায বসলত বসলত বেোম, আলে কটল্লেলিান র্লরল্লেোম। ল্লর্ন্তু 
আপল্লন তখন কবল্লরলযল্লেলেন। তাই কেরী না র্লর এলর্বালর চলেই এোম। 
  
কর্ন, ল্লর্ বযাপার বেুন? 
  
আপনার কর্লস আমরা র্তেুর এল্ল লযল্লে তা আপনালর্ োনালত বলেলেন আমার 
ওপরওযাো। কসইসলে তারা োনলত কচলযলেন কে আপল্লন এ কর্লসর তেন্ত চাোলত 
আর ইেুর্ ল্লর্না? 
  
র্তেূর এল্ল লযলেন আপনারা? 
  
 আপনার কমলযলর্ কর্উ ব্ল্যার্লমে র্রলে ল্লর্না এবিং েল্লে তাই িয তলব কস কোর্ল্লটলর্ 
খুাঁলে কবর র্রলত আপল্লন আমায ভা়িা র্লরল্লেলেন। আল্লম আপনার কমলযলর্ বযাঙ্ক কেলর্ 
টার্া তুেলত কেলখল্লে, তারপর তার ল্লপেু ল্লনলয বন্দলরর ধালর ওযাটার ফ্রন্ট বস্তী এোর্ায 
ল্ল লযল্লে। কসখালন  াল্ল়ি কেলর্ কনলম ব্ল্যার্ র্যালসট ল্লডসলর্া নালম এর্টা করলস্তারাাঁয 
ঢুলর্লে কেখালন সাোলের ঢার্া ল্লনলষধ। েে ল্লমল্লনট কসখালন র্াল্লটলয েখন কস কসখান 
কেলর্ কবল্লরলয এলসলে তখন তার সলে আর টার্া ল্লেে না। 
  
আমার র্ো শুলন কেন ল্লমলসস েরলসন পাের িলয ক লেন। 
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ল্লতল্লন র্র্কে  োয প্রশ্ন র্রলেন, ব্ল্যার্ র্যালসট? কসটা ল্লর্? 
  
নালম করলস্তারাাঁ আল ই বলেল্লে, আসলে ওটা র্ালোলের নাইট ক্লাব। সাোলের ওখালন 
কঢার্া বারণ। 
  
আপল্লন বেলেন আমার কমলয কসখালন ল্ল লযল্লেে? 
  
িযাাঁ, এবিং ল্লনশ্চযই কস ক্লালবর র্াউলর্ েেিাোর ডোর ল্লেলয এলসলে। তার মালন এই 
নয কে কস র্ালোলের সলে কমোলমো র্লর। 
  
তািলে মালন ল্লর্ োাঁ়িায? 
  
আমার ধারণা কস র্ালোলের কর্ানও তিল্লবলে োন র্লরলে কে সব র্ালো মানুলষর বাাঁধা 
ধরা আয কনই। প্রচণ্ড েুিঃখ োল্লরলের মলধয সবরর্ম অতযাচালরর ল্লবরুলদ্ধ প্রল্লতবাে র্লর 
োরা কর্ানমলত কবাঁলচ আলে তালের কস এভালব সািােয র্লর। তলব আল্লম এটুরু্ োল্লন কে 
এ ক্লালবর মাল্লের্ িযািংর্ কস্মডল্লে। আর কস আপনার বাটোর কোে কস্মডল্লের কেলে। 
  
কবে বুঝলত পারোম কভতলর ল্লতল্লন প্রচণ্ড ধাো খাওযা সলেও বাইলর ল্লনলেলর্ সিংেত 
রাখলেন। 
  
 পুলরা ল্লতনল্লট ল্লমল্লনট ল্লতল্লন ল্লনলের সুন্দর িাত েুল্লটর ল্লেলর্ এর্েৃলষ্ট তাল্লর্লয কেলর্ 
বেলেন, িযািংর্ কস্মডল্লে। ল্লব়ি ল্লব়ি র্লর বেলেন, িযাাঁ ও আমালের বা ালন র্াে র্রত। 
ওর আর আমার কমলযর মলধয এর্টা বনু্ধত্ব  ল়ি উলঠল্লেে। িযািংর্ আমার কমলযর সলে 
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কখেত। অযালেো তখন কবে ব়ি িলয উলঠলে, ও এর্টু োল্লিলয ঝাাঁল্লপলয কচাঁচালমল্লচ র্লর 
কখেলত ভােবাসত আর িযািংর্ ওর কেলর্ েে বেলরর ব়ি িওযা সলেও ওলর্ উৎসাি 
ল্লেত। বযাপারটা আমার ভাে োল ল্লন। আমার স্বামীলর্ র্োটা বোলত উল্লন িযািংর্লর্ 
তাল্ল়িলয কেন। েক্ষয র্রতাম িযািংলর্র েনয অযালেোর প্রাযই মন খারাপ িত। বযাপারটা 
তািলে এই োাঁ়িালে, কে অযালেো ওর সলে শুধু েুল্লর্লয কেখাই র্রলে না, উলট তালর্ 
টার্া ল্লেলত শুরু র্লরলে, ল্লর্ ভযানর্! 
  
কেলখ তাই মলন িলে বলট। ল্লর্ন্তু আসে ঘটনাটা কতা কতমন নাও িলত পালর। 
  
এ বযাপালর বাটিোলরর সলে আমার র্ো বেলত িলব, েুলচালখ আগুন ঝল্লরলয ল্লতল্লন 
আমার ল্লেলর্ তার্ালেন। 
  
ল্লমলসস েরলসন আপনার উল্লচত সবার আল  আপনার কমলযর সলে র্ো বো। 
  
ল্লমলসস েরলসন ল্লতক্ত কিলস, র্ার সলে র্ো বেব? অযালেোর সলে? ও আমায ল্লর্েুই 
বেলব না। আল্লম োল্লন ও আমায ভীষণ কঘন্না র্লর। 
  
ল্লমলসস েরলসন এ বযাপালর অলনর্ েল্লটেতা কেখা ল্লেলযলে। আল্লম খালমার্া আপনার 
টার্া নষ্ট র্রল্লে না। ঐ কর্লস আরও তেন্ত চাোলনার বযাপার পুলরাপুল্লর আপনার ওপর 
ল্লনভকর র্রলে। আপল্লন এর্বার শুধু বেুন তারপর আমার এলেন্সী িয আপনার িাইে 
বন্ধ র্লর কেলব নযলতা কেমন চেলে কতমন চাল্লেলয োলব। 
  
ল্লর্ ধরলনর েল্লটেতার র্ো আপল্লন বেলেন? 
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িযািংর্ খুবই ল্লবপজ্জনর্। ল্লর্ন্তু নাইট ক্লালব আসলে ল্লর্ ঘটলে তা আল্লম োনলত চাই। 
পুল্লেে বহু কচষ্টা র্লরলে ল্লর্ন্তু এল ালত পালরল্লন। আল্লম েল্লে অববধ র্ােকর্োপ সম্পলর্ক 
েলেষ্ট প্রমাণ কো া়ি র্রলত পাল্লর তািলে ঐ কোর্টালর্ আল্লম কেলে পাল্লঠলয ো়িব। 
এখন আপনার মতামলতর ওপর সবল্লর্েু ল্লনভকর র্রলে। 
  
ভযানর্ ল্লনষু্ঠরভালব োাঁলত োাঁত ল্লপলষ ল্লতল্লন বেলেন, ঐ অপোেক কেলে ক লে এর চাইলত 
আনলন্দর খবর আর ল্লর্েু িলত পালর না। কবে, টার্া েত োল  োগুর্, আপনারা তেন্ত 
চাল্লেলয োন। 
  
আল্লম তা র্রব, ল্লর্ন্তু এর্টা েতক ল্লমলসস েরলসন। এ বযাপালর আপল্লন আপনার কমলয বা 
বাটোরলর্ কর্ান প্রশ্ন র্রলবন না। কর্মন, রােী কতা? 
  
ল্লতল্লন ল্লবষ ঢাো  োয বেলেন, আল্লম সবল্লর্েু আপনার ওপর কেল়ি ল্লেল্লে, আপল্লন ল্লনলে 
সব োল্লযত্ব ল্লনন। 
  
ল্লবোয োল্লনলয চলে এোম। 
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৪. 
  
আল্লম  াল্ল়ির কভতর বলস ভাবল্লেোম, কতাল়ি বৃল্লষ্ট প়িলে আমার  াল্ল়ির োলে। কসই েব্দ 
শুনলত শুনলত আমার মন চলে ক ে ল্লমলসস েরলসলনর সলে আমার ো র্োবাতকা িলযলে 
কসইল্লেলর্। তেন্ত চাল্লেলয োবার সবুে সিংলর্ত ল্লতল্লন আমায ল্লেলযলেন। তার েখন টার্া 
খরচ িলে ল্লবল্লনমলয ল্লর্েু িে পাওযা েরর্ার। 
  
েরলসলনর এলেলটর চাল্লরল্লের্ কঘরা উাঁচু পাাঁল্লচলের  া কঘাঁলষ ধীলর ধীলর  াল্ল়ি চাল্লেলয 
কেলত কেলত আমার ডাইলন এর্টা সরু  ল্লে প়িে। পাাঁল্লচলের  া কঘাঁলষ আল্লম কসই  ল্লের 
কভতলর ঢুর্োম। ো আো র্লরল্লেোম তাই, এই  ল্লে কেষ িলযলে অযালেোর বািংলোয। 
  
কভো ঘালসর ওপর  াল্ল়ি োাঁ়ি র্রাোম। মযাল্লর্ন্টস  ালয চাল্লপলয  াল্ল়ি কেলর্ কনলম 
এল াোম। বািংলো না বলে তালর্ ব়িস়ি এর্টা রু্াঁল়ি বোই ল্লঠর্ িলব। সম্ভবতিঃ ক াটা 
চালরর্ ঘর আলে কভতলর। সামলনই োাঁ়ি র্রালনা অযালেোর মরলচ প়িা বীটে 
 াল্ল়িখানা। 
  
বািংলোর বাইলর কর্ান বারান্দা কনই। র্ল্লেিংলবে ল্লটলপ অলপক্ষা র্রল্লে। 
  
এর্ িযাাঁচর্া টালন কভতর কেলর্ কর্উ েরো খুেে। তাল্লর্লয কেল্লখ ল্লবোে বাহু এর্ 
মাঝবযসী র্ালো মল্লিো োর কচিারা কেমন রুক্ষ কতমল্লন  ালযও প্রচণ্ড কোর মলন িে। 
  
আমালর্ পা কেলর্ মাো পেকন্ত কেলখ কস র্র্কে সুলর বেে। এখালন ল্লর্ চান ল্লমোর? 
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 ল্লমস অযালেো েরলসনলর্। 
  
কর্লট প়ুিন ল্লমোর। ল্লমস অযালেো অলচনা কোর্লের সলে কেখা র্লরন না। োন, 
আগুন এখান কেলর্। 
  
র্াডক কবর র্লর তালর্ কেল্লখলয পুল্লেল্লে  োয বেোম, ওাঁলর্ আমার সলে কেখা র্রলতই 
িলব। আর এভালব র্তক্ষণ োাঁল্ল়িলয োর্ব? কেখলো না আল্লম ল্লভলে োল্লে। 
  
র্াডকটা পল়ি এর্নের আমায কেলখ বেে, োাঁ়িান। বলেই েব্দ র্লর েরো বন্ধ র্রে। 
  
এই িে কোলের কবৌ িান্না কস্মডল্লে। কোলের র্ো কভলব আমার র্ষ্ট িে, এই বযলস 
কবৌ ওলর্ কেল়ি চলে ক লে, তা কবচারা মে না কখলয ল্লর্ র্রলব। 
  
পুলরা পাাঁচ ল্লমল্লনট ঐভালব োাঁল্ল়িলয কেলর্ ল্লবরক্ত িলয আবার র্ল্লেিংলবেটা ল্লটপোম। 
ল্লমলসস কস্মডল্লে িযাাঁচর্া টালন েরো খুলে র্টমট র্লর তাল্লর্লয বেলেন, আসুন কভতলর 
আসুন। মযাল্লর্ন্টসটা খুলে কিেুন নযত ল্লভলে োলব। 
  
মযাল্লর্ন্টস আর টুল্লপটা খুলে েল্লবলত বৃল্লষ্টর েলের মলধযই নাল্লমলয রাখোম। কস আলরর্টা 
েরো খুলে আমায কভতলর োবার ইল্লেত র্রে। ঘরটা কবে ব়িস়ি, ঘলরর কভতর আলে 
র্লযর্টা কচযার ও এর্টা ব়ি ল্লট.ল্লভ. কসট। 
  
আল্লম ঘা়ি কিরালতই কেখোম আমার কপেলনর কচযালর আরাম র্লর বলস এর্ েুবতী, 
উৎসুর্ কচালখ কস আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লযল্লেে, অযালেো েরলসন। 
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তার কচালখ এখন ব়ি সানোস কনই, মাোয মুখ আ়িাে র্রা কসই কবটপ টুল্লপও কনই। 
  
আল্লম এর্টু চমলর্ ক োম। অযালেোর মার র্ালে শুলনল্লেোম ওর মলধয এমন ল্লর্েু কনই 
ো পুরুষলের আরৃ্ষ্ট র্রলত পালর। তলব ল্লর্ ল্লমলসস েরলসন তার কমলযলর্ ল্লিিংলস 
র্লরন? 
  
কমলযল্লটর ল্লেলর্ তার্ালতই িল্লেউলডর এর্ ল্লবখযাত অল্লভলনত্রীর মুখ আমার কচালখর 
সামলন কভলস উঠে। অলড্র কিপবানক। প্রেম ল্লিলে তার কে কচিারা ল্লেে অযালেোর পা 
কেলর্ মাো পেকন্ত অল্লবর্ে কসরর্ম। কসই  ়িন, কসই র্ালোচুে, কসইরর্ম  ভীর 
বাোমী কচাখ। িযাাঁ, ওর েরীরটা বড্ড করা া, ল্লর্ন্তু এর্বার ওর মুলখর ল্লেলর্ তার্ালেই 
তীে কেৌন আর্ষকণ কচালখ প়িলব। 
  
কোর র্লর কভতলর কঢার্ার েনয মাপ চাইল্লে ল্লমস েরলসন। আো র্রল্লে আপল্লন আমায 
সািােয র্রলত পারলবন। 
  
কস কিলস আমায বসবার ইল্লেত র্রলো। অযা 
  
কেো বেে, আো র্রল্লে পারব ল্লমিঃ ওযালেস। আপল্লন বসুন। ল্লর্ খালবন বেুন, চা না 
র্ল্লি? 
  
ধনযবাে, আল্লম ল্লর্েুই খাব না। 
  
আপল্লন কবসরর্ারী ক ালযন্দা? 
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ল্লঠর্ ধলরলেন ল্লমস েরলসন। 
  
 তািলে কতা আপল্লন পলে পলে উলিেনা আর করামালঞ্চর মলধয র্াটান। ক ালযন্দালের 
র্াণ্ডর্ারখানা কতা ল্লিোর খুেলেই পাওযা োয। 
  
বাইলর ো পল়িন বাস্তলব কবসরর্ারী ক ালযন্দালের েীবন ল্লর্ন্তু তার চাইলত এর্েম 
আোো ল্লমস েরলসন। আমার কবেীরভা  সমযই  াল্ল়িলত বলস বা কসইসব কোলর্র সলে 
র্ো বলে র্ালট োরা সিলোল্ল তা র্লর না। 
  
আবার কিলস অযালেো বেে, তািলে আপল্লন আমার র্ালে এলসলেন? োর্ ল্লর্ বযাপার 
বেুন 
  
আপনার ভাই কটল্লরলর্ খুাঁলে বার র্রার েনয আমায ভা়িা র্রা িলযলে। 
  
ওর কচালখ কর্ৌতূিেী চাউল্লন। 
  
আমার ভাই? কটল্লর? 
  
 ল্লঠর্ ধলরলেন, এর্ বৃদ্ধা মারা োবার আল  ওর নালম ল্লর্েু টার্া করলখ ক লেন। এখন 
েতক্ষণ ওলর্ খুাঁলে না পাওযা োলে ততক্ষণ টার্াটা বযালঙ্কই পল়ি োর্লব। 
  
এর্েন বৃদ্ধা কটল্লরর নালম টার্া করলখ ক লেন? 
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 িযাাঁ, ল্লমস েরলসন। 
  
 চমৎর্ার মানুষ কতা। তা ল্লতল্লন কর্? 
  
 ম্ভীর ভালব বেোম, আমার ব়ির্তকা শুধু কটল্লরলর্ খুাঁলে কবর র্রার োল্লযত্বটুরু্ আমায 
ল্লেলযলেন। বৃদ্ধার নাম আমায োনানল্লন, ল্লর্ন্তু এটুরু্ বলেলেন কে ল্লতল্লন আপনার ভাইলযর 
নালম, এর্ োখ ডোর বযালঙ্ক করলখ ক লেন। র্ালেই আল্লম এত কখাাঁে খবর ল্লনল্লে। 
  
সামলনর ল্লেলর্ ঝুাঁলর্ অযালেো বেে, আপল্লন বেলেন এর্েক্ষ ডোর! 
  
 ল্লঠর্ তাই ল্লমস েরলসন। 
  
আবার কিলস বেে, ল্লর্ চমৎর্ার কোর্! 
  
সল্লতযই আশ্চেক মল্লিো, ল্লর্ন্তু তািলেও ওলর্ খুাঁলে কবর র্রলতই িলব। আপল্লন ল্লর্ সািােয 
র্রলত পারলবন? 
  
পারলে খুব খুল্লেই িতাম। র্তমাস িলয ক ে ভাইটালর্ কেল্লখ না। 
  
ও আপনালর্ ল্লচল্লঠ কেলখনা বা কটল্লেলিান র্লরনা? 
  
আমার ব়ি র্ষ্ট িয ল্লমিঃ ওযালেস। এর্সময আমার ভাই আর আল্লম েুেলনর্ত অন্তরে 
ল্লেোম তা বলে কবাঝালত পারব না। 
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কস সল্লতয র্ো বেলে ল্লর্না বুঝলত পারোম না। 
  
আপল্লন ওর কর্ান বনু্ধর নাম ল্লঠর্ানা ল্লেলত পালরন কে ওর কখাাঁে ল্লেলত পারলব? 
  
ল্লবষালের ভল্লেলত ও মাো না়িে, ওর কর্ান বনু্ধলর্ আল্লম ল্লচল্লন না। 
  
আপল্লন ল্লনশ্চযই োলনন কে ও কডড এন্ড ক্লালব ল্লপযালনা বাোত। িঠাৎ এর্ল্লেন ওখান 
কেলর্ চলে োয। 
  
কস অবার্ কচালখ তার্াে। 
  
না, এটা আমার োনা ল্লেে না। 
  
তািলে আপল্লন আমায কর্ান সািােযই র্রলত পারলবন না? 
  
পারলে খুল্লে িতাম। আপনার র্াডক কতা আমার র্ালে রইে, কটল্লরর কখাাঁে কপলে 
আপনালর্ কটল্লেলিান র্রব। 
  
আপল্লন কটল্লেলিালন খবরটা ল্লেলে সল্লতযই আল্লম খুল্লে িব। এটা খুব েজ্জার বযাপার, বযালঙ্ক 
এই কমাটা কসাটা টার্া পল়ি পচলে, এল্লেলর্ আপনার ভাই কস খবর োলনই না। 
  
ঘা়ি কনল়ি অযালেো বেে, সল্লতযই েজ্জার বযাপার। বলেই কচযার কেল়ি উলঠ োাঁ়িাে। 
আর ল্লঠর্ তখনই অযালেোর মুলখর ভাব ভাে র্লর েক্ষয র্লর আল্লম প্রশ্নটা র্রোম োর 
সািালেয আল্লম বুঝব অযালেো সল্লতয বেলে না ল্লর্ ল্লমেযা র্ো বেলত কস এর্েন ওস্তাে। 
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বেলত পালরন িযািংর্ কস্মডল্লেলর্ কর্াোয ক লে পাব? 
  
ওর কচালখর পাতার দ্রুত র্াপন আর ল্লনলমলষর েনয েুলচাখ জ্বলে ওঠা আমার কচাখ 
এ়িাে না। ওর সরে িাল্লসও কেন শুল্লর্লয ক ে। আল্লম কবে বুঝোম এবার ওলর্ বাল  
কপলযল্লে। 
  
আবার কসই সরে িাল্লস তার কঠাাঁলট। িযািংর্ কস্মডল্লে? আশ্চেক! আপল্লন ল্লর্ কসই র্ালো 
কেলেটার র্ো বেলেন কে এর্সময আমালের বা ালন র্াে র্রত? 
  
ল্লঠর্ ধলরলেন, ল্লমস েরলসন। আল্লম িযািংর্ অেকাৎ ল্লমলসস কস্মডল্লের কেলের র্োই বেল্লে, 
আপল্লন বেলত পালরন কর্াোয তার কখাাঁে পাব? 
  
আবার কসই িাল্লস, আল্লম বেলত পারব না। বহুল্লেন িে ওর সলে কেখা িয না, ওর মার 
সলেও কেখা িয না। 
  
ল্লর্ ল্লনেকজ্জ ল্লমেযা! িযািংলর্র মা ল্লমলসস কস্মডল্লে স্বামীলর্ কেল়ি ল্লেনরাত ওর কেখাশুনা 
র্রলে, এর্টু আল ই কস আমায েরো খুলে ল্লেে। অেচ কমলযটা ল্লেল্লবয বেলে 
অলনর্ল্লেন তার সলে কেখা িয না। কভলবলে িযািংলর্র মালর্ আল্লম ল্লচল্লন না। কর্ানরর্ম 
কখাাঁে খবর না ল্লনলযই আল্লম এখালন এলসল্লে। ক ালযন্দাল্ল ল্লর র্রলত ল্ল লয অলনর্ কমলয 
কঘাঁলটল্লে, ল্লর্ন্তু এরর্ম ডািা ল্লমলেযবো কমলয এর আল  কেলখল্লন কে িাসলত িাসলত 
ল্লেনলর্ রাত র্রলত পালর। 
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মলন িলে আপনার ভাইলর্ খুাঁলে কপলত কবে কব  কপলত িলব। তবু আমরা কচষ্টা চাল্লেলয 
োল্লে। আমার এলেন্সী কর্ান র্ালের েনয টার্া ল্লনলে কসর্াে পুলরাপুল্লর কেষ না র্লর 
িাে োল়ি না। আল্লম োল্লন আপনার ভাইলর্ র্খন খুাঁলে পাব তা োনার েনয আপল্লন 
কভতলর কভতলর েটিট র্রলবন। ভয কনই, সময এলে আল্লমই আপনালর্ কস খবর 
োনালবা। 
  
আ়িলচালখ কেখোম তার মুখ িযার্ালে িলয ক লে। কস কর্ান র্ো না বলে পােলরর মত 
োাঁল্ল়িলয রইে। আল্লম ঘর কেলর্ কবল্লরলয েল্লবলত পল়ি োর্া আমার মযাল্লর্ন্টস তুলে  ালয 
চাপাোম। টুল্লপ কেলর্ েে কঝল়ি পরোম। তারপর  াল্ল়িলত উলঠ োটক ল্লেোম। 
  
ওর মা বলেল্লেে অযালেো মানল্লসর্ ল্লের্ কেলর্ সুস্থ নয। সল্লতয ল্লর্? 
  
কে কমলয মাত্র চল্লিে বের বযলসই এমন কবমােুম ল্লমলেয  ল্প সাোলত পালর তার বাল্লর্ 
েীবন কতা পল়িই আলে। আর এও ল্লঠর্ কে িযািংলর্র র্ো না তুেলে ওলর্ অল্লবশ্বাস 
র্রার কর্ান র্ারণ োর্ত না। 
  
ল্লর্ন্তু অযালেো এবার ল্লর্ র্রলব? ওর ভাইলর্ হুাঁল্লেযাল্লর র্লর কেলব? নাল্লর্ িযািংর্লর্ 
বেলব কে তার কপেলন ক ালযন্দা কেল লে হুাঁল্লেযার। িযত অযালেো তার কর্ানটাই র্রলব 
না। 
  
 াল্ল়ির মুখ ঘুল্লরলয কসাো িাইওলযর ল্লেলর্ চেোম। 
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অল্লিলস ল্লিলর কেল্লখ ল্লবে এর্মলন টাইপ র্লর চলেলে। সব র্ো তালর্ খুলে বেোম, 
এবার আমরা এর্টা খাাঁল্লট চল্লরত্র কপলযল্লে। ল্লর্ চমৎর্ার ল্লমলেয বেলত পালর কস তুল্লম 
ল্লনলের র্ালন শুনলে তার তাল্লরি না র্লর পারলব না। তলব িযাাঁ, কমলযটার নাভক 
ইস্পালতর মত মেবুত, বযাটালেলের মাো ঘুলর োবার মত েলেষ্ট আর্ষকণ আলে। ল্লেল্লবয 
বেে ভাইলযর কখাাঁেখবর ও পায না, আর িযািংর্ কস্মডল্লের সলে কেখা িয না। 
  
ল্লবে টাইপ র্রলত র্রলত বেে, রীল্লতমত পালখাযাে কমলয কেখল্লে। ল্লর্ন্তু ওর ভাইলর্ 
কর্ন খুেে তা আমার মাোয ঢুর্লে না। মলন িলে এ কর্লসর আসে কোর্ িযািংর্, 
অনয কর্উ নয। 
  
িযলতা কতামার র্োই ল্লঠর্। ল্লর্ন্তু বারবার মলন িলে কটল্লরলর্ আমার খুব েরর্ার, 
রিলসযর চাল্লব ওর র্ালেই আলে। তলব আমার ভুেও িলত পালর। োর্ল , আল  এই 
ল্লরলপাটকটা টাইপ র্রা োর্। 
  
টাইপ কেষ র্রলত র্রলত সাতটা রু্ল্ল়ি কবলে ক ে। ল্লরলপাটকগুলো েরলসন িাইলে 
ঢুল্লর্লয ল্লবে বেে, এবার ল্লর্ র্রলব? 
  
কর্ানও করলস্তারাাঁয ঢুলর্ইটাল্লেযান কর্ালসক ল্লডনার খাব। তারপর কসাো িযািংর্ কস্মডল্লের 
সলে কেখা র্রব। 
  
আবার ঐ র্ালোলের নাইট ক্লালব োলব? 
  
ল্লঠর্ তাই। 
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খুব ভাে। তািলে আল্লমও কতামার সলে োব। 
  
কটল্লবলের নীলচর ড্রযার খুলে পলযন্ট ল্লি এইট ল্লরভেবারটা ল্লনলয কচম্বারটা ভাে র্লর 
কেলখ কর্ামলরর কবলট গুাঁলে রাখোম। 
  
ল্লবে কতামার ল্লরভেবারটা নাও। ঝালমো িলত পালর। 
  
ল্লবে ড্রযার খুলে এর্লো়িা কপতলের পাত্রও কবরর্রে। েুিালত ও েুলটা পলর খুেীভরা 
কচালখ কসগুলো কেখলত ো ে। তারপর বেে, তুল্লম কতা ল্লরভেবার ল্লনলযলে ডার্ক, তািলে 
আমার আর েরর্ার কনই। আমার এলতই র্াে িলব। 
  
ধমলর্ উঠোম, ল্লর্ িলে ল্লবে? ওগুলো সলে রাখা কে কবআইনী তা োন না? ওগুলো 
গুণ্ডা বেমােরা বযবিার র্লর। এখুল্লন ওগুলো খুলে িযালো। 
  
ল্লঠর্ বলেলো, ওগুলো কবআইনী আর গুণ্ডা বেমালযেরা বযবিার র্লর। তা আমরাও কতা 
এর্েন গুণ্ডার র্ালেই োল্লে। পাঞ্চ েুলটা খুলে কস পলর্লট রাখে। র্ালোলের সলে 
ে়িাই র্রলত পালঞ্চর েুল্ল়ি কনই। 
  
র্োটা এর্েম উল্ল়িলয ল্লেলত পারোম না। আল্লম োল্লন ঐ এর্ল্লট পালঞ্চর সািালেয ল্লবে 
এমন কমাম ঘুল্লষ মারার ক্ষমতা রালখ ো এর্টা িাতীলর্ও র্াৎ র্লর ল্লেলত পালর। 
  
 োাঁ়িাও এর্টা কিান র্লর ল্লনই আমরা তারপলর কবলরাব। বলে কবেল্লভউ কিালটলের নম্বর 
ডাযাে র্রোম। সুল্লে ল্লডউল্লটলতই ল্লেে। ওলর্ খুব বযস্ত মলন িে, এর্টা র্ো বলেই 
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কেল়ি ল্লেল্লে। কেযালে কিাযাইট ওযাে আর েরোর তাোটা সাল্লরলয কেবার েনয ধনযবাে 
ল্লেল্লে। সল্লতযই কতামার েুল্ল়ি কনই সুল্লে। 
  
োর্ েলেষ্ট িলযলে। আর ধনযবাে ল্লেলত িলবনা। তুল্লম কে বীরপুরুষ তা আমার োনলত 
বাল্লর্ কনই। ঝালমোর মলধয েল্ল়িলযা না। সামলনর বুধবার কেখা িলব, রাখল্লে। 
  
ল্লবে ও আল্লম  াল্ল়িলত উঠোম। এখনও ল্লঝর ল্লঝর র্লর বৃল্লষ্ট প়িলে। সলর্ালম্বর ব়ি 
রাস্তায  াল্ল়ি পার্ক র্লর েুল্লসলনা নালম এর্টা ইটাল্লেযান করলস্তারাাঁয ঢুর্োম। করলস্তারাাঁর 
কভতরটা প্রায িাাঁর্া বেলেই চলে, কবল্লে খলের কনই। আমরা কর্ালণর ল্লেলর্ এর্টা 
কটল্লবলে বসোম। র়্িা ইটাল্লেযান ওযাইলন চুমুর্ ল্লেলয ল্লবে বেে, এখান কেলর্ কবল্লরলয 
কর্াোয োব? 
  
কেখালন োব বলে কবল্লরলযল্লে। অযার্লম এলেন্সীর কবসরর্ারী ক ালযন্দা ল্লিলসলবই কসখালন 
ঢুর্ব। তারপর বেব কে িযািংলর্র সলে কেখা র্রলত চাই। েল্লে কর্ান ঝালমো না র্লরই 
িযািংর্ আমালের সলে কেখা র্লর কতা ওলর্ ল্লেলেস র্রব, কে কটল্লরলর্ খুাঁলে কবর 
র্রলত ও আমালের সািােয র্রলত পালর ল্লর্না। এবার কেখলত পালে, এই তেলন্তর 
বযাপালর কটল্লরর ভূল্লমর্া র্তটা গুরুত্বপূণক। 
  
তাই কতা মলন িলে, বেে বলট ল্লর্ন্তু  ো শুলন মলন িে কস এখনও আমার সলে 
এর্মত িলত পালরল্লন। 
  
ল্লঠর্ ধলরে। তািলে তুল্লম োনলত চাইলে তারপর আমরা ল্লর্ র্রলবা কসটা ল্লনভকর র্রলে 
িযািংর্ আমালের সলে ল্লর্ ধরলনর বযবিার র্লর তার ওপর। তলব ও কটল্লরর বযাপালর মুখ 
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খুেলব ল্লর্না সলন্দি আলে। র্ালেই এর পলরর র্াে িে অযালেোলর্ অনুসরণ র্রা। 
সর্াে কেলর্ রাত পেকন্ত ওর ওপর আমালের নের রাখলত িলব। 
  
ল্লবে মাো কনল়ি বেে, তুল্লম ল্লর্ ভাবলো ঐ পলে এল ালে ল্লর্েু কো া়ি র্রলত পারলব? 
  
োল্লন না তলব কচষ্টা র্রলত ক্ষল্লত ল্লর্? 
  
 ল্লবলর্লে কেলট র্লর েুল্লসলনা আমালের েলনয স্পযালঘল্লট এলন িাল্লের র্রে, কঘাট 
অলক্টাপাস কর্লট টুর্লরা র্লর মুচমুলচ র্লর কভলে তার ওপর ে়িালনা, সলে র্লযর্ 
টুর্লরা মু ীর মািংস আর কোট ল্লচিংল্ল়িও আলে। আর টলমলটার সসভল্লতক এর্টা ব়ি বাল্লট 
কস কটল্লবলের মাঝখালন রাখে। 
  
আমালের েুেলনরই প্রচণ্ড ল্লক্ষলে কপলযল্লেে। রাত কসাযা েেটা না াে আমরা কখলয কেলয 
কবলরাোম। ওযাটার ফ্রলন্টর এর্পালে  াল্ল়ি করলখ েুেলন ল্লডসলর্ালত কিাঁলট এোম। 
কভতলর কঢার্ার আল  কর্ামলর িাত ল্লেলয কেখোম কসটা ল্লঠর্ আলে ল্লর্না। ল্লবেও তার 
ট্রাউোলরর েু পলর্লট িাত কঢার্াে। 
  
েরো কঠলে কভতলর ঢুর্লতই কেল্লখ ল্লবর্ট বালরর চাল্লরল্লেলর্ অসিংখয কটল্লবে, কচযার, কবে 
ল্লর্েু র্ালো বলস বীযার খালে। সামলন উাঁচু এর্টা েযাটিমক। তার ওপর ল্লতনেন র্ালো 
োাঁল্ল়িলয। প্রেমল্লটর িালত ট্রালম্পট ল্লিতীযল্লটর িালত সযালোলিান এবিং তৃতীযল্লটর িালত 
ড্রালমরর্াল্লঠ, সামলন রাখা ল্লবোে ড্রামল্লটলর্ ল্লঠর্মত বসালে। 
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আমালের ঢুর্লত কেলখই েোসই কচিারার এর্ র্ালো এলস কখাঁল্লর্লয উঠলো, প়িলত 
পালরা না? কনাল্লটলস কেখা আলে েযালখাল্লন সাোলের এখালন কঢার্া বারণ। 
  
সলরা এল ালত োও। আল্লম িযািংলর্র সলে র্ো বেলত চাই। 
  
 কস জ্বেন্ত কচালখ োাঁলত ল্লখাঁল্লচলয, এখালন কর্ান উিুর্ ঢুর্লত পালর না। 
  
আমার র্াডকখানা তার নালর্র সামলন তুলে বেোম, কেখাপ়িা ল্লর্েু ল্লেলখলো? এটা 
প়িলত পালরা? তালত র্াে িে। ল্লব়িল্লব়ি র্লর কস প়িে। 
  
কস কিাঁল়ি  োয বেে, তুল্লম ল্লর্ পুল্লেলের কোর্? 
  
আল্লমও এর্টু কচাঁল্লচলয বেোম, এই কে র্ালোমাল্লনর্, এই র্াডকটা ল্লনলয িযািংর্লর্ 
কেখাও। ওলর্ বেে কে আল্লম তার সলে কেখা র্রলত চাই। 
  
কস এর্টু ইতস্ততিঃ র্লর ডযাল্লন্সিং কলার কেল়ি এর্টা েরো খুলে ওপালে চলে ক ে। 
িলের কভতর র্লযর্েন র্াে কমলয পুরুষ এই ল্লেলর্ কেখে। মলন িয ওরা সবাই 
আমালের পুল্লেলের কোর্ বলেই ধলর ল্লনলযলে। 
  
 চলে এলসা, বলে আল্লম ল্লবেলর্ সলে ল্লনলয কেলেটা এর্টু আল  কে েরোটা খুলে 
ওপালে ল্ল লযলে কসই েরোর িাতেটা এর্টালন খুেোম। েরো খুেলতই আলরর্টা 
েরো কচালখ প়িে। র্ল্লরলডালর এল ালতই ল্লিতীয েরোটা কর্ কেন ওপাে কেলর্ িযাাঁচর্া 
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টালন খুলে কিেে। পরমুিূলতক এর্ল্লট কোর্ আমালের সামলন এলস োাঁ়িাে আর তার পা 
ও মাো কেলখই বুঝলত পারোম কস 
  
এর আল  ল্লবে িযািংর্ কস্মডল্লের বণকনা ল্লেলযল্লেে, ল্লর্ন্তু ল্লনলের কচালখ না কেখা পেকন্ত 
বুঝলত পাল্লরল্লন ল্লর্ ল্লবোে েরীর। কেখোম েম্বায পুলরাপুল্লর সাল়ি েল্লিট, আর তার র্াধ 
এত চও়িা কে পা়িা াাঁলযর খামার বাল্ল়ির েরোয োাঁ়িালে আর কর্উ কস েরো ল্লেলয 
কেলত আসলত পারলবনা। ল্লবে বলেল্লেে ওর মাোটা কোট, র্োটা ল্লঠর্ই। কচালখর ল্লেলর্ 
তার্ালে কে কর্উ আাঁতলর্ উঠলব। 
  
ল্লর্ চাই কতামালের? েক্ষয র্রোম ওর েুিাত মুলঠা পার্ালনা। 
  
 আপল্লনই ল্লমিঃ িযািংর্ কস্মডল্লে? আল্লম োনলত চাইোম। 
  
আমার র্ো শুলন ও এর্টু ধাো কখে। ওর েুিালতর মুলঠা খুলে ক ে। 
  
 িা। এখালন ল্লর্ চাই? 
  
ল্লমিঃ কস্মডল্লে আল্লম অযার্লম ল্লডলটর্ল্লটভ এলেন্সী কেলর্ আসল্লে। আলস্ত বেোম, আো 
র্রল্লে আমালর্ সািােয র্রলত পারলবন। 
  
সলন্দিভরা কচালখ আমার ল্লেলর্ তার্ালো। তারপর বেে, সাোলের সািােয র্ল্লর না। 
কর্লট পল়িা, কতামার  ালযর  ন্ধ আমার বরোস্ত িলে না। 
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সাো র্ালো বাে ল্লেননা মোই। আল্লম বেোম, আমার পেবী ওযালেস, আপল্লন ঐ বলেই 
ডার্লবন, আল্লমও আপনালর্ িযািংর্ বলে ডার্ব। মলন িয আমরা র্ো বেলত পারব। 
  
এমন বযবিার ও আমার কেলর্ আো র্লরল্লন। কেখোম ও ইতস্ততিঃ র্রলে। ল্লর্েুলতই ও 
কর্ান ল্লসদ্ধালন্ত আসলত পারলে না। 
  
তবু োাঁল্ল়িলযই রইে। 
  
আল্লম কটল্লর ল্লে োলরর কখাাঁলে এলসল্লে।  ো নাল্লমলয আলস্ত র্োগুলো বেোম, কেমন 
বাচ্চালের সলে র্ো বলে। 
  
এলত র্াে িে। এর্টু সামলন ঝুাঁলর্ র্টমট র্লর আমার ল্লেলর্ তার্াে। 
  
 ও কিাঁল়ি  োয বেে, ওলর্ ল্লেলয ল্লর্ েরর্ার? 
  
 উির কেবার আল ই কচালখ প়িে িযািংলর্র কপেলন এর্টা কোর্ োাঁল্ল়িলয আমালের সব 
র্ো শুনলে। 
  
কোর্টার ল্লেলর্ ইল্লেত র্লর বেোম, ওলর্ এর্টু তিালত কেলত বেে। বযাপারটা খুব 
ক াপনীয, সবার কোনার মত নয। 
  
ও ঘুলর োাঁল্ল়িলয ধমলর্ উঠলো, অযাই ভা  এখান কেলর্। 
  
 ধমর্ কখলতই কোর্টা আমার পাে র্াল্লটলয তা়িাতাল্ল়ি চলে ক ে। 
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আল্লম কটল্লরলর্ খুাঁেল্লে। র্ারণ এর্েন মারা োবার আল  ওর নালম ল্লর্েু টার্া বযালঙ্ক 
েমা করলখলে। েতক্ষণ না ওলর্ পাল্লে ততক্ষণ টার্াটা বযালঙ্ক পচলব। 
  
এবার িযািংর্ োন্ত  োয োনলত চাইে, র্ত টার্া? 
  
 োখ খালনলর্র মত িলব, আল্লম ল্লঠর্ বেলত পারব না। 
  
 িযািংর্ অবার্ িলয তাল্লর্লয, োখখালনর্। 
  
তাইত োল্লন। তলবটার্ার পল্লরমাণ র্ত তা সল্লঠর্ বেলত পারবনা। িযলতা কবল্লেও িলত 
পালর। এখন প্রশ্ন িলে ওলর্ কর্াোয খুাঁলে পাওযা কেলত পালর? 
  
ওলর্ কপলে ল্লর্ র্রলবন? 
  
তািলে কতা সব ভাবনা ল্লমলটই ক ে। আল্লম ওলর্ বযালঙ্ক ল্লনলয োব। কসখালন র্লযর্টা 
িলমক সই র্রলব। তারপলরই কস টার্ার মাল্লের্ িলব। খুব কসাো বযাপার। 
  
মলন িে িযািংর্ ল্লর্েু এর্টা ভাবলে। 
  
এর্ োখ? কস কতা অলনর্ টার্া। কর্াোয আলে ল্লঠর্ োল্লন না তলব িযত খুাঁলে কবর 
র্রলত পারব। সবাইলর্ ল্লেলেস র্রলত িলব। ও এখালন কনই অনয কর্াোও োর্লত 
পালর। 
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কবে বুঝলত পারোম কে ও ল্লমলেয বেলে ল্লর্ন্তু আমায তধেক বোয রাখলতই িলব। 
  
ল্লঠর্ আলে িযািংর্। আমার র্াডকটা আপনার র্ালে করলখ ল্লেন। কটল্লরর সলে র্ো বলে 
কেখুন, েল্লে ঐ টার্াটা ও ল্লনলত চায কতা আমালর্ কটল্লেলিালন োনালবন। কর্মন ল্লঠর্ 
আলে? 
  
িযাাঁ কসই ভালো। বলেই ল্লবলের ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেে, এই কবাঁলট কোর্টা কর্াো কেলর্ 
এে? 
  
ও আমার বল্লড াডক। গুণ্ডা বেমােলের সলে র্ারবার র্রলত িয তাই ও আমার সলে 
সলে োলর্। 
  
িযািংর্ ল্লবেীরর্ম খযার্ খযার্ েব্দ র্লর িাসে, ঐ কবাঁলট বাাঁটরু্ে আপনার বল্লড াডক। ওর 
এর্ কিাাঁটাও েম কনই আপনার বল্লড  াডক কেলব ল্লর্ র্লর? এর্ েুাঁলয বীযালরর োস 
কেলর্ কিনা কিেলত পারলব? 
  
আ়িলচালখ কেখোম ল্লবলের েুিাত ট্রাউোলরর েু পলর্লট ঢুল্লর্লযলে। আল্লম োল্লন একু্ষল্লণ 
ওলর্ সল্লরলয না ল্লনলে ওরেু পলর্লট েুর্ালনা েুল্লট কপতলের পাঞ্চ ল্লবেুযলতর কবল  আেল়ি 
প়িলবিযািংলর্র তেলপলট, কচাযালে। আর ঐ ষণ্ডাটা র্াটা র্ো ালের মত কমলঝয মুখ 
েুবল়ি প়িলব। 
  
আল্লম সতর্ক িোম। ল্লবলের ডানিালতর র্ল্লি েক্ত মুলঠায কচলপ ধলর বেোম, চলো ল্লবে। 
আমালের র্াে িলয ক লে। এবার োওযা োর্। বলে তালর্ এর্রর্ম কঠেলত কঠেলত 
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সল্লরলয ল্লনলয ক োম। েরোর র্ালে ল্লনলয মুখ ল্লিল্লরলয বেোম, তািলে িযািংর্, ঐর্োই 
রইে। কটল্লেলিান র্রলবন। 
  
তুল্লম আমায সল্লরলয আনলে কর্ন? বাাঁেরটালর্ মলনর সুলখ পযাোতাম। 
  
  াল্ল়িলত উঠলত উঠলত বেোম, তধেক ধরলত কেলখা। পযাোলনার সুলো  পলর অলনর্ 
পালব। এখনও তার সময আলসল্লন। 
  
এবার ল্লর্ র্রলব? 
  
এবার আমরা বাল্ল়ি ল্লিলর োলবা। ল্লেযাল্লরিং কঘারালত কঘারালত বেোম, আমার এখনও 
মলন িলে এ কর্লসর সমাধালন কটল্লর আমালের েলেষ্ট সািােয র্রলত পারলব। েুলটা িাাঁে 
পাতোম। অযালেো আর িযািংর্ েুেলনই কেলনলে কে কটল্লরর োম এখন এর্ োখ 
ডোর। ওরা ল্লঠর্ই োলন। কটল্লর কর্াোয আলে। আো র্রল্লে ওলের েুেলনর মলধয 
এর্েন কটল্লরলর্ ল্লঠর্ই খবরটা কেলব, তারপর টার্ার কোলভ কস এলস িাল্লের িলব। 
  
ধলরা, কটল্লর কর্াোয তা ওলের েুেলনর এর্েনও োলন না। তখন ল্লর্ িলব? 
  
 ওরা ল্লঠর্ই োলন কটল্লর কর্াোয আলে। কেখা োর্। আ ামীর্াে সর্াে নটায তািলে 
কেখা িলব। 
  
খুব ভাে। 
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ল্লবেলর্ তার আস্তানায কপৌঁলেল্লেলয কবেল্লভউলত ল্লিলর এোম। েবী কপল্লরলয ল্লরলসপেন 
কডলস্ক কপৌঁোলতই সুল্লে আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয িাসে। 
  
ল্লর্ল া আে রালত কবলরালব ল্লর্? 
  
অসম্ভব অর্ক। রাত ল্লতনলটর আল  আমার েুল্লট ল্লমেলবনা। আর তখন আমার কব়িালত 
োবার মত অবস্থা োর্লব না। এর্টু তধেক ধলরা কসানা বুধবার সন্ধযায কবলরাব। 
  
েুেন বযস্ক কমাটালসাটা কোর্ ল্লরলসপসেন কডলস্ক এে। এর্ াে কিলস সুল্লে তালের 
সলে র্ো বেে। 
  
অ তযা আল্লম আমার আস্তানায ল্লিলর এোম। স্নান কসলর ল্লর্েুক্ষণ ল্লটল্লভ কেখোম। 
তারপর  া এল্লেলয ল্লেোম ল্লবোনায। 
  
. 
  
 ল্লবে আর আল্লম সর্াে সাল়ি নটায বলস আল্লে। এমন সময কটল্লেলিান কবলে উঠে। 
  
ল্লরল্লসভার তুলে বেোম, ওযালেস র্ো বেল্লে। ল্লর্ খবর িযািংর্, বলেই ল্লবেলর্ ইল্লেত 
র্রোম এেলটনেন ল্লরল্লসভারটা র্ালন ো ালত। আমার আর িযািংলর্র ো র্োবাতকা িলব 
সব ও শুনলত পালব। 
  
বলো কর্ানও খবর আলে? 
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 িযাাঁ, কটল্লরলর্ খুাঁলে কবর র্লরল্লে। ও, ওটা তা়িাতাল্ল়ি কপলত চাইলে। 
  
ওলর্ কর্াোয খুাঁলে কপলে? 
  
 তা আপনার কেলন েরর্ার কনই, ও র্লব টার্াটা পালব তাই বেুন। 
  
 ল্লচন্তার ল্লর্েু কনই, িযািংর্। আল্লম পলর আপনালর্ কিান র্রব। ও আল্লম পলর ল্লঠর্ 
সাল্লেলয কনব। সাল্লেলয কনব বেলত আপল্লন ল্লর্ বেলত চান? 
  
বযালঙ্কর সলে কো ালো  র্লর এর্টা অযাপলযনলমন্ট র্রলত িলব। ল্লমিঃ অর্েযান্ড বযালঙ্কর 
মযালনোর। ওাঁর সামলন কটল্লরলর্ সনাক্ত র্রার এর্টা বযাপার আলে, কসটা িলয ক লে 
কটল্লরলর্ র্লযর্টা িমক সই র্রলত িলব। কর্ান ল্লচন্তা কনই, পলর আল্লম আপনালর্ কিান 
র্রব। বলে ল্লরল্লসভারটা নাল্লমলয রাখোম। 
  
ল্লবে ল্লরল্লসভার নাল্লমলয বেে, বযাটা পােীর পাঝা়িা। 
  
িলত পালর, োর্ল । এবার কোন কতামায ল্লর্ র্রলত িলব। কডড এন্ডনাইটক্লালব ল্ল লয 
িযাল্লর ল্লরচলর্ বেে কে কটল্লর বযালঙ্ক তার প্রাপয টার্া ল্লনলত আসলব। কসখালন ল্লরচ তালর্ 
সনাক্ত র্রলত রাল্লে আলে ল্লর্না। মলন িলে কটল্লরলর্ কেখবার েলনয ও ল্লঠর্ েুলট 
আসলব। তুল্লম এই র্ালের ভারটা নাও। আল্লম অর্েযান্ডলর্ সামোবার ভার ল্লনল্লে। 
  
রু্ল্ল়ি ল্লমল্লনলটর মলধয বযালঙ্ক কপৌঁেোম। খবর ল্লেলতই ল্লমিঃ অর্েযান্ড কডলর্ পাঠালেন। 
েরো কঠলে কভতলর ঢুর্লতই ল্লমিঃ অর্েযান্ড  ীেকার ল্লবেলপর মত প্রসন্ন িাল্লস িাসলেন। 
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বেুন ল্লমিঃ ওযালেস, র্াের্মক ল্লর্ রর্ম এল ালে? বলে আমার সলে র্রমেকন র্রলেন। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড েতেুর কখাাঁে কপলযল্লে কের্াসক ল্লবল্লডিংলয ল্লমস অযাোস নালম এর্ ভেমল্লিো 
োর্লতন। মারা োবার আল  ল্লতল্লন কটলরন্স েরলসন ওরলি কটল্লর ল্লে োলরর নালম 
আপনার বযালঙ্ক এর্ োখ ডোর করলখলেন, তা খবরটা ল্লর্ ল্লঠর্? 
  
সবটা ল্লঠর্, ল্লমিঃ ওযালেস। ল্লমস অযাোলসর উল্লর্ে সল্লে ল্লেউইস বলেলেন কে েতক্ষণ 
উল্লন ল্লমিঃ েরলসনলর্ খুাঁলে না পালেন ততক্ষণ পেকন্ত টার্াটা বযালঙ্ক োর্লব। 
  
ল্লর্ন্তু এর সলে আপনার তেলন্তর ল্লর্ সম্পর্ক? 
  
মলন িলে কটলরন্স েরলসন আমালের অলনর্ র্ালে আসলব ল্লমিঃ অর্েযান্ড। ওর বনু্ধরা 
ওলর্ বলেলে কে বযালঙ্ক ওর নালম এর্ োখ ডোর পল়ি পচলে। আমার ধারণা এবার 
টার্ার েনয ও ল্লঠর্ এলস িাল্লের িলব। ওর পাওনা িলযলে তাই ওলর্ কটলন ল্লনলয 
আসলব। 
  
অর্েযান্ড ল্লনলের মলন বেলেন, চমৎর্ার! 
  
আপল্লন আল  র্খনও কটলরন্স েরলসনলর্ কেলখলেন? 
  
এর্টু চমলর্ অর্েযান্ড বেলেন, না, র্খনও তালর্ কেল্লখল্লন। 
  
তািলে কর্উ এলস েল্লে বলে কে কসই কটলরন্স েরলসন তািলে আপল্লন কর্ান ল্লবশ্বালস 
তালর্ টার্া কেলবন? 
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ল্লতল্লন উলিল্লেত ভালব এর্বার কচযার কেল়ি উলঠ আবার বলস প়িলেন। 
  
তািলে বেলেন কর্ান আলেবালে কোর্ এলস টার্াটা োবী র্রলত পালর, োর উলেেয 
প্রতারণা? 
  
তা এর্োখ ডোলরর েনয কতমন র্াণ্ড ঘটা ল্লবল্লচত্র নয। 
  
কস কতা এর্লোবার ল্লমিঃ ওযালেস। টার্াটা কেবার আল  সনাক্ত র্রার এর্টা বযাপার 
আলে। টার্ার োবীোর কে সল্লতযই কটলরন্স েরলসন, কস ল্লবষলয আমায ল্লনল্লশ্চন্ত িলত 
িলব। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড, সনাক্ত র্রার সব চাইলত ভালো কোর্ িে কটল্লরর কবান অযালেো 
েরলসন। শুাঁলর্ আপল্লন এর্বার আসলত বেুন। ও েল্লে ল্লনলের ভাইলর্ সনাক্ত র্লর 
তািলে কর্ান ঝালমোই োলর্ না। 
  
এটা খুব ভাে বুল্লদ্ধই ল্লেলযলেন ল্লমিঃ ওযালেস। 
  
তািলে আে েুপুলর কটল্লরলর্ আনালনার বযবস্থা র্রা োর্। ল্লর্ বলেন? 
  
এর্ল্লমল্লনট। ল্লমিঃ অর্েযান্ডার অযাপলযন্টলমন্ট বুর্ কেলখ বেলেন, ল্লতনলট না াে র্রা 
কিার্। 
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তািলে ল্লমস েরলসনলর্ কটল্লেলিান র্লর এর্বার আসলত বেুন না? আমার কতা মলন 
িলে এতল্লেন পলর উল্লন ভাইলর্ কেলখ খুল্লেই িলবন। 
  
িযাাঁ, তা কতা বলটই। েরলসন পল্লরবারলর্ সািােয র্রলতই কতা আল্লম চাই। কেল্লখ ওলর্ 
পাই ল্লর্ না, বলে ল্লমিঃ অর্েযান্ড সুইচ ল্লটলপ ল্লমস েরলসলনর সলে কটল্লেলিালন কো ালো  
র্রলেন। 
  
পাাঁচ ল্লমল্লনট পর অযালেোর োইন পাওযা ক ে। 
  
িযালো। আল্লম পযাল্লসল্লির্ অযান্ড নযােনাে বযাঙ্ক কেলর্ কিালরস অর্েযান্ড বেল্লে। 
আপনালর্ ল্লডসটাবক র্রল্লে না কতা? 
  
উলটাল্লেলর্র র্ো আল্লম বুঝলত পারোম না। 
  
আপল্লন ল্লর্ োলনন কে আপনার ভাই কটলরলন্সর নালম এর্ ভেমল্লিো উইলে এর্ োখ 
টার্া ল্লেলয ক লেন? 
  
ল্লর্েুক্ষণ চুপ র্লর কেলর্ আবার বেলেন, িযাাঁ ল্লমিঃ ওযালেস েলেষ্ট সািােয র্রলেন। ল্লমস 
েরলসন, এখন বযাপার িে কে ল্লেল্লন ঐ টার্া োবী র্রলবন তার পল্লরচয সম্পলর্ক 
আমালের ল্লনল্লশ্চত িলত িলব। আল্লম আপনার ভাইলর্ আল  র্খনও কেল্লখল্লন, তাই চাই 
তালর্ সনাক্ত র্রা কিার্। আে ল্লবলর্ে ল্লতনলটয এর্বার আসুন না। এলস আমার পক্ষ 
কেলর্ আপনার ভাইলর্ সনাক্ত র্লর োন। 
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ও পলক্ষর বক্তবয শুলন ল্লতল্লন বেলেন, িযাাঁ, তা আল্লম বুঝলত পারল্লে। আপল্লন অলনর্ল্লেন 
আপনার ভাইলর্ কেলখন ল্লন। এতল্লেন বালে তালর্ কেখলত কপলে আপল্লনও খুব খুল্লে 
িলবন। তািলে আপল্লন ল্লবলর্ে ল্লতনলটয এখালন আসলেন। ধনযবাে, বলে ল্লমিঃ অর্েযান্ড 
ল্লরল্লসভার রাখলেন। 
  
উল্লন রােী িলযলেন। বেলেন আমালের সািােয র্রলত পারলে খুব খুল্লে িলবন। আল্লম 
এর মলধয অনয ল্লর্েু কেখলত পাল্লে না। 
  
ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর েনয েুিঃখ িে। অযালেো কে ল্লর্ চীে তা উল্লন না োনলেও আল্লম োল্লন। 
ও কমলযলর্ আল্লম িাল়ি িাল়ি ল্লচল্লন। 
  
উলঠ োাঁল্ল়িলয বেোম, খুব ভাে র্ো। তািলে আল্লম ল্লঠর্ ল্লতনলটর সময আসব। 
  
তাই আসুন ল্লমিঃ ওযালেস। ল্লমিঃ অর্েযান্ড র্রমেকন র্লর বেলেন, বযাপারটা খুব 
ইন্টালরল্লেিং িলব বলে মলন িলে। 
  
আমারও তাই ধারণা, আো পলর কেখা িলব বলে কবল্লরলয এোম। 
  
পযাল্লসল্লির্ অযান্ডনযােনাে বযালঙ্ক ল্লঠর্ কপৌলন ল্লতনলটয ঢুর্োম। ল্লমস বালচকর র্ালে ল্ল লয 
এর্টু বনু্ধত্বপূণক িাসলতই ল্লতল্লন  ম্ভীর  োয বেলেন, ল্লমিঃ অর্েযান্ড এখন বযস্ত আলেন। 
  
ল্লঠর্ আলে, ওলর্ শুধু বেুন কে আল্লম এলসল্লে, বলে আল্লম কচযালর বসোম। 
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আল্লম ও ল্লবে ল্লর্েু িাের্া খাবার কখলয োঞ্চ কসলরল্লে। কখলত কখলত ল্লবে বেলে কে শুধু 
িযাল্লর ল্লরচইনয কসইসলে কসল্লমস ল্লেো মযানল্লচল্লন এর্ েুবতীর সলেও কেখা র্লর এলসলে। 
কটল্লর ল্লনলখাাঁে িবার আল  পেকন্ত ল্লেো নালম ঐ েুবতীল্লট ল্লেে তার বান্ধবী। 
  
চমৎর্ার র্াে র্লরে ল্লবে। তেন্ত র্রলত র্রলত এর্েম কভতলর ঢুলর্ োওযা এলর্ই 
বলে। খুব সময মত র্ােটা র্লরলে। 
  
িযামবা কার ল্লচলবালত ল্লচলবালত ল্লবে বেে, ভাবনার ল্লর্েু কনই। ল্লরচ আসলে কটল্লরর সলে 
র্ো বেলত চায। মতেব এর্টাই, কস িে বুল্লঝলয সুল্লঝলয কর্ানমলত কটল্লরলর্ ওর নাইট 
ক্লালব ল্লিল্লরলয ল্লনলয োওযা। তাো়িা শুধু িযাল্লর নয কটল্লরর পালে কোলব বলে ল্লেোও 
েস্তুরমত িাাঁিালে। ওরা েুেলনই আসলত রাল্লে িলযলে। 
  
খুব ভাে র্ো। তুল্লম ল্লঠর্ ল্লতনলট রু্ল্ল়ি না াে ওলের বযালঙ্ক আনলব তার আল  নয 
ল্লর্ন্তু। আল্লম ওলের েুেনলর্ই এর্টু অবার্ র্লর ল্লেলত চাই। 
  
ল্লমস বাচক েে ল্লমল্লনট পলর বেলেন, ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর িাত খাল্লে িলযলে এবার। আপল্লন 
ওর সলে কেখা র্রলত পালরন। 
  
আর্েযালন্ডর র্ামরায ঢুর্লতই ল্লতল্লন েোরীল্লত র্রমেকন র্লর  ীেকার ল্লবেলপর িাল্লস 
িাসলেন। 
  
বুঝলেন ল্লমিঃ ওযালেস এটা খুবইনটালরল্লেিং বযাপার িলব। উলটাল্লেলর্র কচযালর আমালর্ 
বসার ইল্লেত র্লর, আসলে এমন বযাপার কতা আর করাে করাে ঘলট না। েরর্ারী 
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র্া েপত্র সব আল্লম। আল্লনলয করলখল্লে। ল্লমিঃ ল্লেউইলসর সলেও র্ো বলেল্লে। ল্লমস 
েরলসন ওাঁর ভাইলর্ সনাক্ত র্রলেই বযাপারটা চুলর্ োলব। 
  
আল্লম শুধু কিলস ল্লস ালরট ধল্লরলয কচযালর বসোম। ল্লঠর্ ল্লতনলট বােলতই অর্েযালন্ডর 
কটল্লবলের ওপলর রাখা ইন্টারর্মটা কবলে উঠে। ল্লমিঃ অর্েযান্ড ল্লটপলতই ল্লমস বালচকর 
 ো কোনা ক ে। ল্লমিঃ কটল্লর েরলসন এলসলেন। 
  
ওলর্ কভতলর পাল্লঠলয োও। বলেই অর্েযান্ড বেলেন, এটা ইন্টালরল্লেিংলযর চাইলতও 
কবল্লে ল্লর্েু। 
  
সল্লতযই তাই। পরক্ষলণ েরো কঠলে বের পাঁল্লচলের এর্ল্লট কেলে কভতলর ঢুর্ে। 
কেলেল্লটর  ালয সাো োটক, পরলন র্ালো ট্রাউোসক, পালয কমল্লের্ান বুট কো়িা। কসই 
বুলটর কভতর ট্রাউোলসকর তোর ল্লের্টা ক াাঁো। মাোর চুের্াাঁলধ এলস কঠলর্লে। 
কেলেটার  ়িন খুবই পাতো আর ল্লেপল্লেলপ মুখখানা ল্লঠর্ ইাঁেুলরর মত আর েু কচালখর 
েৃল্লষ্টলত সলন্দলির কোাঁযা। 
  
অর্েযান্ড কচযার কেল়ি উলঠ োাঁ়িালেন। আপল্লনই ল্লমিঃ কটল্লর েরলসন? 
  
িযাাঁ, কেলেল্লট আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেে, ইল্লন কর্? 
  
আল্লম োাঁল্ল়িলয বেোম, আমার নাম ওযালেস ল্লমস অযাোলসর অযাটল্লনক ল্লমিঃ সল্লে ল্লেউইলসর 
পলক্ষ আল্লম র্াে র্রল্লে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

94 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

 কেলেল্লট অর্েযালন্ডর ল্লেলর্ তাল্লর্লয, ল্লনন, োর্রবার চটপট র্রুন। আমার তা়িা আলে। 
টার্াটা কর্াোয? তার  ো কবে র্র্কে আর বযবিারও অভে ক ালের। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড  ভীর ভালব বেলেন, টার্াটা কেবার আল  আপনালর্ সনাক্ত র্রার এর্টা 
বযাপার আলে ল্লমিঃ েরলসন। 
  
কেলেটা কতল্লরযা িলয বেে, সনাক্তর্রণ? তার মালন? আপল্লন ল্লর্ বেলত চাইলেন? 
  
আবার ইন্টারর্ম কবলে উঠে। ল্লমস েরলসন এলসলেন ল্লমিঃ অর্েযান্ড, ওলর্ আপনার 
র্ালে পাল্লঠলয ল্লেল্লে। 
  
এই কতা আপনার কবান এলস পল়িলে ল্লমিঃ েরলসন। এতল্লেন বালে আপল্লন ওলর্ কেখলত 
কপলয ল্লনশ্চযই খুব খুল্লে িলবন। 
  
অযালেো েরো কঠলে কভতলর ঢুর্লো। তার  ালয কসালযট োটক, পরলন নীে রিংলযর 
ল্লেনস, কমল্লের্ান টুল্লপ আর কচালখ সানোস। অযালেো েুিাত বাল্ল়িলয কেলেটার ল্লেলর্ 
এল ালো। 
  
অযালেো উিাস ভরা  োয, কটল্লর! ল্লর্ অদু্ভত বযাপার। র্তল্লেন পর কতামায র্ালে 
কপোম। 
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ল্লর্ন্তু কটল্লরর মলধয কর্ান আনন্দ বা উিাস কনই। উিাপিীন  োয বেে, কোন, আমরা 
পলর, র্ো বেব। আল  টার্াটা আমার চাই। তারপর এই বালে োয া কেলর্ কবল্লরলয 
ো বোর বেব। 
  
কস কতা এর্লোবার কটল্লর। অর্েযালন্ডর ল্লেলর্ তাল্লর্লয অযালেো বেে, এ িে আমার 
ভাই কটল্লর। ওলর্ টার্াটা ল্লর্ এখন কেলবন? ল্লেলে ভাে িয। এতল্লেন বালে কেখা িে 
অলনর্ র্ো েলম আলে। 
  
ল্লনশ্চযই ল্লমস েরলসন। তািলে আপল্লন ওলর্ কটলরন্স েরলসন বলে সনাক্ত র্রলেন কতা? 
  
তীক্ষ োয অযালেো বেে, আল্লম একু্ষল্লণ কসই র্োই বেোম। নয ল্লর্? টার্াটা ওলর্ 
ল্লেলয ল্লেন। ভাইলযর সলে আমার অলনর্ র্ো েমা আলে। 
  
ল্লমিঃ অর্েযান্ড র্লযর্টা র্া ে কেলেটার ল্লেলর্ এল্ল লয ল্লেলয বেলেন, এগুলোলত সই 
র্লর ল্লেন তারপর আল্লম আপনার টার্াটা কেবার বযবস্থা র্রল্লে। বেুন, টার্াটা আপল্লন 
ল্লর্ভালব কপলত চান? 
  
ন ে চাই, পুলরাটা, বলেই অর্েযালন্ডর িাত কেলর্ র্েমটা ল্লেল্লনলয ল্লনলয ল্লটর্ কেওযা 
োয ায সই র্রলত ো ে। 
  
ওর সই র্রার িাাঁলর্ আল্লম বাইলর আসলতই কেল্লখ েুই েুবর্ েুবতীলর্ ল্লনলয ল্লবে 
োাঁল্ল়িলয। বুঝোম এরাই িযাল্লর ল্লরচ আর ল্লেো মযানল্লচল্লন। 
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 ল্লমিঃ ল্লরচ আমার সলে এর্টু আসুন। বলে ল্লবেলর্ ইল্লেত র্রোম কেন ল্লেো মযানল্লচল্লনলর্ 
এর্টু আটলর্ রালখ। তারপর তালর্ ল্লনলয অর্েযালন্ডর র্ামরায ঢুর্োম। 
  
অর্েযান্ড বেলেন, ইল্লন কর্? 
  
এ ভেলোলর্র নাম িযাল্লর ল্লরচ, ইল্লন এর্ল্লট নাইট ক্লালবর মাল্লের্। ওাঁর নাইট ক্লালব ল্লমিঃ 
েরলসন ল্লপযাল্লনলের চার্রী র্রত। ল্লমিঃ েরলসনলর্ সবাই কটল্লর ল্লে োর বলেই োনত। 
আমার মলন িয টার্াটা কেবার আল  ল্লমিঃ ল্লরলচর এর্বার ওলর্ কটল্লর ল্লে োর বলে 
সনাক্ত র্রা েরর্ার। 
  
অর্েযান্ড আমতা আমতা র্লর, ল্লর্ন্তু ল্লমস েরলসন কতা আল ই ওলর্ সনাক্ত র্লরলেন। 
  
ল্লরলচর ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেোম। ল্লমিঃ ল্লরচ কেখুন কতা, এই কেলেল্লটই ল্লর্ কটল্লর ল্লে োর? 
  
কেলেল্লটর ল্লেলর্ ব়ি ব়ি কচালখ তাল্লর্লয িযাল্লর মাো কনল়ি বেে, উাঁহু, ও কটল্লরর মতই 
সােল াে র্লরলে বলট। ল্লর্ন্তু ও কটল্লর নয, ওলর্ আল্লম ল্লচল্লন না। এটুরু্ বেলত পাল্লর কে 
ও কটল্লর ল্লে োর নয। 
  
ল্লঠর্ বেলেন কতা ল্লমিঃ ল্লরচ? 
  
আেবাৎ। কবে র্লযর্ মাস কটল্লর আমার র্ালের্াে র্লরলে। প্রলতযর্ িপ্তায আল্লম ল্লনলে 
িালত, ওলর্ প্রাপয কবতন ল্লেলযল্লে। আপল্লন ল্লর্ র্রলত চাইলেন োল্লন না ল্লর্ন্তু শুধু শুধু 
আমার সময নষ্ট র্রলেন ল্লমিঃ ওযালেস। বলে ল্লরচ  ট ট র্লর কবল্লরলয ক ে। 
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এর্টা ধাো অর্েযান্ড কখলযলে 
  
বুঝলত পারল্লে ল্লর্ন্তু তালর্ ল্লর্েুসুলো না ল্লেলযই বাইলর কেলর্ ল্লমস ল্লেো মযানল্লচল্লনলর্ 
কভতলর ল্লনলয এোম। 
  
 ইল্লন িলেন ল্লমস ল্লেো মযানল্লচল্লন। কটল্লর েরলসন ওরলি কটল্লর ল্লে োলরর সলে কবে 
ল্লর্েুল্লেন র্াল্লটলয ল্লেলেন। কটল্লরর সলে কেখা িলব কেলন েুলট এলসলে। কেখুন কতা ল্লমস 
মযানল্লচল্লন, এই কোর্ল্লটই কটল্লর ল্লে োর ল্লর্ না? 
  
এর্পের্ তাল্লর্লযই ল্লমস ল্লেো ভুরু রু্াঁচলর্ কঘন্না ে়িালনা  োয বেে, এই উিুর্টা 
কটল্লর িলত োলব কর্ান েুিঃলখ? আপল্লন ল্লর্ কভলবলেন এতল্লেন বালে কটল্লরলর্ কেখলে আল্লম 
ল্লচনলত পারব না? 
  
তািলে আপল্লন বেলেন এ কটল্লর ল্লে োর নয? 
  
তাই বেল্লে। আপল্লন ল্লর্ কভলবলেন এই উিুর্টার সলে আল্লম শুলত োব? কস র্াাঁেলত 
র্াাঁেলত বেে, িা ভ বান! কভলবল্লেোম সল্লতযই এতল্লেন বালে কটল্লরর সলে আবার কেখা 
িলব। 
  
ল্লবে তার পালেই োাঁল্ল়িলযল্লেে। তার িাতটা কচলপ ধলর র্ামরা কেলর্ কবল্লরলয ক ে। 
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র্ামরার কভতলর র্ারও মুলখ কর্ান র্ো কনই। কেলেল্লট রু্েরু্ে র্লর ঘামলত কেল লে, 
রাল  েুলচাখ োে। অযালেো পােলরর মূল্লতকর মত োাঁল্ল়িলয আলে। অর্েযান্ডলর্ কেলখ মলন 
িে তার ল্লেরোাঁ়িা কভলে ক লে। 
  
অযালেোর  োয রুক্ষতা, ল্লমিঃ অর্েযান্ড! আল্লম আবার বেল্লে কে কেলেল্লট আমার ভাই। 
কর্াোর্ার এর্ সস্তা নাইট ক্লালবর মাল্লের্ আর এর্টা রাস্তার কবেযা ল্লর্ বলে ক ে কসই 
র্ো আপল্লন কমলন কনলবন? 
  
ল্লনশ্চযই না, ল্লমস েরলসন। তলব কর্াোও ল্লনশ্চযই কর্ানও ভুে ভ্রাল্লন্ত িলযলে। 
  
চ়িালে  োয অযালেো, ভুে ভ্রাল্লন্ত ল্লর্েুই িযল্লন। কটল্লর টার্াটা পার্ তা ওরা চায না। 
ওরা কেলনশুলন ল্লমলেয বেলে। আপল্লন আমার ভাইলর্ টার্াটা কেবার বযবস্থা র্রুন। 
  
 ল্লমিঃ অর্েযান্ডলর্ কেলখ মলন িলে সল্লতযই ওাঁর কস্ট্রার্ িলব। আল্লম ওাঁর পালে ল্ল লয 
োাঁ়িাোম। আমার পুরলনা পুল্লেল্লে কমোলে বেোম, শুনুন ল্লমস েরলসন, এই টার্াটা 
ওলর্ পাইলয কেবার কর্ানও অল্লধর্ার ল্লমিঃ অর্েযালন্ডর কনই। ল্লমস অযাোলসর উইে োর 
কিপােলত আলে কসই ল্লমিঃ ল্লেউইলসর িলয আল্লম র্াে র্রল্লে। আল্লম ল্লর্ন্তু সন্তুষ্ট িলত 
পাল্লর ল্লন। আপল্লন বেলেন এই কেলেল্লট আপনার ভাই। েুেন কোর্ োরা কবে ল্লর্েুল্লেন 
ধলর আপনার ভাইলর্ েুলবো কেলখলে তারা বেলে এ কসই কোর্ নয। এই কেলেল্লট 
আপনার ভাই কস ল্লবষলয আল্লম েতক্ষণ না ল্লনল্লশ্চন্ত িল্লে ততক্ষণ ল্লমিঃ অর্েযালন্ডরও এর্ 
োখ ওলর্ কেবার অল্লধর্ার কনই। 
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অযালেো ঘুলর োাঁ়িাে। ওর পাতো েরীরটা েরের র্লর র্াাঁপলে। আর তাই কেলখই 
আল্লম বুঝোম ও ল্লর্ সািংঘাল্লতর্ করল  ল্ল লযলে। 
  
অযালেো চাপাস্বলর বেে, আল্লম োবী র্রল্লে আমার ভাইলর্ তার পাওনা টার্া ল্লেলয 
কেওযা কিার্। 
  
ভাবনার ল্লর্েু কনই। রাস্তার ওপলরই আলে ইলডন নাইট ক্লাব। চেুন সবাই ল্লমলে এর্বার 
কসখালন োওযা োর্। ওখানর্ার মাল্লের্ আমার বনু্ধ। আল্লম তালর্ বলে আপনার ভাইলর্ 
ল্লপযালনার সামলন বসলত বেল্লে। েল্লে ও সল্লতযই িযালটস ওযাোলরর মত বাোলত পালর 
তািলে টার্া পাবার কর্ান অসুল্লবলধই িলব না। কর্মন রাল্লে কতা? 
  
কেলেটা আমার র্োয কক্ষলপ উঠে।  ো চল্ল়িলয বেে, তখনই োনতাম! বারবার ঐ 
কর্লে উর্টালর্ বলেল্লেোম এই মতেলব র্াে িলবনা। আর তুই! কসঅযালেোর ল্লেলর্ 
তাল্লর্লয বেে, কতালর্ও বলেল্লেোম কর মা ী! এলত র্াে িলব না। বলেই ও আমায 
কঠলে ঝল়ির মত কবল্লরলয ক ে। 
  
তািলে ল্লমিঃ অর্েযান্ড এই বযাপার, অর্েযালন্ডর চুপলস োওযা কবেুলনর মত মুলখর ল্লেলর্ 
তাল্লর্লয আমার র্ষ্ট িে। কটল্লর েরলসনল্লিলর এলে আল্লম আপনালর্ হুাঁল্লেযার র্লর কেব। 
অযালেোর ল্লেলর্ ল্লিলর বেোম, চমৎর্ার কখোটা কখেলেন বলট ল্লমস েরলসন। ল্লর্ন্তু 
কতমন েমে না, এই েুিঃখ। 
  
আপনালর্ এর েনয পস্তালত িলব। সল্লতযই প়িালত িলব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

100 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

তা়িাতাল্ল়ি ব়ি িলয উঠুন ল্লমস েরলসন। এখনও কেলেমানুষ আলেন। টার্াই ল্লর্ন্তু সব 
নয। োন্ত োয বলে আল্লম কবল্লরলয এোম। অর্েযান্ডলর্ এখন এই বেমাে কমলযটালর্ 
সামোলত িলব। তার র্ো কভলব সল্লতযই আমার েুিঃখ িলে। 
  
র্ামরার বাইলর এলস  াল্ল়ির র্ালে ল্ল লয কেল্লখ  াল্ল়িও কনই ল্লবেও কনই। অ তযা এর্টা 
টযাল্লে ল্লনলয কসাো অল্লিলস ল্লিলর এোম। েরলসন কর্লসর ওপর এর্টা ল্লরলপাটক এখুল্লন 
ল্লেখলত িলব। 
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৫.  
অল্লিলস এলস ল্লবেলর্ কেখলত কপোম না। ল্লমস অযাোলসর উল্লর্ে সল্লে ল্লেউইসলর্ এর্টা 
কিান র্রোম। 
  
আল্লম অযার্লমর ওযালেস বেল্লে। আপল্লন ল্লর্ বযস্ত আলেন? 
  
না, ল্লর্ বযাপার বেুন কতা? 
  
েযা র্লর মন ল্লেলয সব শুনুন, বলে বযালঙ্ক ো ো ঘলটলে সব বেোম। 
  
ল্লমিঃ ল্লেউইস সব শুলন বেলেন। তািলে আল্লম ধলর ল্লনলত পাল্লর কে কটলরন্স েরলসন আর 
কটল্লর ল্লে োর এর্ই কোর্। 
  
ল্লঠর্ ধলরলেন। এবার এর্টা র্োর েবাব ল্লেন। কটল্লর ল্লে োর েল্লে মারা োয তািলে 
ল্লমস অযাোলসর কসই এর্েক্ষ ডোলরর ল্লর্  ল্লত িলব? 
  
সামল্লযর্ভালব কর্উ পালব না। পলর কটল্লরর ল্লনর্ট আত্মীয টার্াটার মাল্লের্ িলবন। 
  
ল্লনর্ট আত্মীয বেলত র্ালর্ কবাঝায, মা না কবান? 
  
এলক্ষলত্র মা। 
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ধনযবাে, আপল্লন এর্টা র্াে র্রলবন। ল্লমিঃ অর্েযান্ডলর্ কিান র্লর োল্লনলয কেলবন কে 
উপেুক্ত োবীোলরর পল্লরচয সম্পলর্ক ল্লনল্লশ্চন্ত না িওযা পেকন্ত কেন টার্াটা ল্লতল্লন বযালঙ্কর 
ভলটই করলখ কেন। 
  
আল্লম একু্ষল্লণ কিান র্লর ওলর্ এর্ো বেল্লে। বলেই ল্লতল্লন োইন কেল়ি ল্লেলেন। 
  
আেলর্র ল্লরলপাটকটা টাইপ র্রা কেষ িবার প্রায সলে সলেই ল্লবে এলস িাল্লের িে। 
  
কর্াোয ল্লেলে এতক্ষণ? আল্লম কতা ভাবোম তুল্লম মলর ক লে। 
  
োাঁ়িাও আল  এর্টু ল্লড্রঙ্ক র্লর ল্লনই, তারপর সব বেল্লে। খাটলত খাটলত োন র্যো 
র্লর কিলেল্লে কস খবর রালখা? 
  
েটা চল্লিে বালে। অল্লিলসর সময অলনর্ক্ষণ কপল্লরলয ক লে কেলন আল্লম এর্টা স্কলচর 
কবাতে কবর র্রোম। অল্লিলসর র্ালের পর েরর্ার িলে আমরা খাই। হুইল্লস্কলত বরি 
ল্লেলয োসটা ল্লবলের ল্লেলর্ এল্ল লয ল্লেোম। ল্লবে েু-চার চুমুর্ ল্লেলত বেোম, এবার বলো 
কতা এতক্ষণ কর্াোয ল্লেলে? 
  
আর বে কর্ন? অর্েযালন্ডর র্ামরা কেলর্ ঐ কোাঁ়িাটা করল লমল  কবল্লরলয কেলত আল্লম 
ওর ল্লপেু ল্লনোম। ও এর্টা পুরলনা িন্ডা কমাটর সাইলর্লে এলসল্লেে। আল্লম ল্লর্েুটা তিাৎ 
করলখ তার কপেলন কেলত ো োম। এর্সময ও ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায কেলত আল্লম 
ভাবোম ও ল্লনশ্চযই কসই র্ালোলেরনাইটক্লাবব্ল্যার্ র্যালসলট োলব। ল্লর্ন্তু কেখোম ওটার 
পাে র্াল্লটলয বযাটা অযোর অযাল্লের সামলন এলস োাঁ়িাে। আল্লম  াল্ল়ি পার্ক র্লর এলস 
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কেল্লখ এর্টা বাল্ল়ির সামলন ওর িস্ত োাঁ়ি র্রান। কমাটর সাইলর্লের নম্বর ল্লনলয আল্লম 
 াল্ল়ি করল্লেলস্ট্রোন অল্লিলস ক োম। কসখালন োনলত পারোম কেলেটার নাম ক লরন্ডা। ৩ 
নম্বর অলযোর অযাল্লেলত ১০ নম্বর অযাপাটকলমলন্ট োলর্। 
  
োলস েম্বা চুমুর্ ল্লেলয আবার বেলত শুরু র্রে, তারপর ওখান কেলর্ ক োম োনায। 
কসখালন কোল্লব োলরর সলে র্ো বেোম। কো োনলত চাইে েু ক লর সম্পলর্ক আল্লম 
এতর্ো োনলত চাইল্লে কর্ন। আল্লম শুধু বেোম েরর্ার আলে। কো বেে, েু এখনও 
কর্ান অপরাধ র্লরল্লন ল্লর্ন্তু পুল্লেে ওর ওপর নের করলখ চলেলে। র্ারণ ওর বাবা 
মাল্লিযালের িলয র্াে র্রলতা। েুবযস েখন পলনলরা বের তখন ওলের েলের 
কোলর্রাই ওর বাবালর্ খুন র্লর। তারপর েু ওযাটার ফ্রলন্ট ল্লঠলর্ মেুলরর র্াে পায 
এবিং কসই টার্ায ল্লনলের ও মালযর কপট চাোলত শুরু র্লর। ওর মা কবে ল্লর্েুল্লেন 
আল  মারা ক লে। েু কেলেটা োলত ল্লসল্লসল্লেযান তাই ওর ওপর ল্লব োলরর সলন্দি। 
ল্লর্ন্তু তালর্ িালত নালত ধরার মত এখনও ল্লর্েু পায ল্লন। ওযাটার ফ্রলন্ট চলে এোম। 
কসখালন আমার র্লযর্টা কচনা কোর্রার র্ালে ক লরন্ডার সম্পলর্ক োনলত চাইোম। ওরা 
ল্লঠর্ োলন না ওর করাে ালরর পেটা ল্লর্। এই িে আমার আেলর্র র্ালের ল্লরলপাটক 
ডার্ক। 
  
তুল্লম অলনর্েূর এল্ল লযলে ল্লবে। আল্লম অযাে বাল্লনকর সলে র্ো বেব। িযলতা কর্ানও 
খবর ল্লেলত পালর। 
  
আমার কটল্লবলের ওপর ইন্টারর্মটা কবলে উঠলতই সুইচ ল্লটপোম। সলে সলে আমালের 
র্লনকলের কসলেটারী কর্রীর  ো কভলস এে। 
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ডার্ক, েরলসন িাইেটা এর্বার ল্লনলয আসুন। 
  
 ল্লবেলর্ বেোম ল্লর্ বযাপার িঠাৎ িাইলের কখাাঁে প়িে কর্ন? 
  
িাইেটা ল্লনলয কেন্ডার র্ামরায ল্ল লয িাইেটা কটল্লবলে করলখ বেোম, এর্েম আপটু 
কডট র্রা আলে। 
  
কেন্ডা বেে, র্লনকে পালনকে আ ামীর্াে সর্ালে ল্লিরলেন। ল্লিলর এলসই উল্লন এটা 
কেখলত চাইলবন। তলব তেলন্তর র্ােও এখালনই কেষ। ল্লমলসস খরলসন এর্টু আল  
কিান র্লরল্লেলেন। উল্লন বেলেন, কে এ কর্স ল্লনলয উল্লন আর মাো ঘামালত চান না। 
র্ালেই উল্লন আর টার্াপযসা কেলবন না। অতএব েরলসন কর্লসর র্ো ভুলে োন, 
ডার্ক। 
  
তার মালন এত পল্লরশ্রম, এত কোটােুল্লট সব ল্লমলেয িে। শুধু শুধু সময নষ্ট? 
  
ল্লমলসস েরলসলনর কর্সটা ল্লনলয আমরা েতেূর সম্ভব কচষ্টা র্লরল্লে। সময নষ্ট এর্ো 
আল্লম বেব না। 
  
বযাপারটা েখন ভােভালব োনা পাল্লর্লয উলঠলে তখনই কর্সটা উল্লন োল্লমলয ল্লেলেন। 
োর্ল  এবার ল্লর্ র্রব? পলরর র্াে ল্লর্? 
  
কসটা র্লনকে এলস ল্লঠর্ র্রলবন। র্াে আপল্লন ওাঁর সলে র্ো বেলবন। 
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 ল্লিলর এলস ল্লবেলর্ খবরটা ল্লেলতই কস িতাে িলয বেে, িায ঈশ্বর! 
  
বাে োও। র্লনকে আমালের নতুন কর্ান কর্স কেলবন। চলো সাতটা রু্ল্ল়ি বালে আমরা 
কখলয ল্লনই। আে আবার েুল্লসলনায োলব নাল্লর্? 
  
চমৎর্ার! চলে োওযা োর্। 
  
কটল্লেলিান কবলে উঠলত এর্টু অবধেক ভল্লেলতই ল্লরল্লসভারটা তুেোম। বেলত বাধা কনই 
আমার প্রচণ্ড ল্লক্ষলেও কপলযল্লেে। কসইসলে েরলসন কর্লসর তেলন্তর অর্ালে 
পল্লরসমাল্লপ্তলত কেন েলম ল্ল লযল্লেোম। ল্লর্ন্তু কসই মুিূলতক ঘুণাক্ষলরও োনলত পাল্লরল্লন কে 
এই কটল্লেলিান র্ে আমার ক াটা েীবনধারালর্ পালট ল্লেলত োলে। 
  
ডার্ক ওযালেস বেল্লে। আপল্লন কর্ বেলেন? 
  
 ওিঃ ডার্ক তুল্লম! আল্লম কবল্লট কোলযে বেল্লে। 
  
কবল্লট কোলযে সী–ল্লভউ কিালটলের ল্লতন নম্বর ল্লরলসপেল্লনে। সুল্লের সলে তার ঘল্লনষ্ঠ 
বনু্ধত্ব। কবল্লট সুন্দর কমলয, তার এর্ল্লট পুরুষবনু্ধ আলে। তালর্ ল্লবলয র্লর সিংসার 
পাতবার স্বলে ল্লেনরাত ল্লবলভার িলয আলে কস। 
  
— ল্লর্ন্তু এল্লর্! ল্লরল্লসভারটা ভাে র্লর র্ালন কচলপ ধলর শুনোম কবল্লট িুাঁল্লপলয র্াাঁেলে। 
  
ল্লর্ িে কবল্লট? র্াাঁেে কর্ন? ল্লর্ িলযলে? 
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ওিঃ ডার্ক। কতামায ল্লর্ র্লর খবরটা কেব বুঝলত পারল্লে না। 
  
সুল্লের ল্লর্েু িলযলে? 
  
িা–ডার্ক, সুল্লে..সুল্লে আর কনই, ও মারা ক লে। 
  
 ল্লর্ বেে তুল্লম? সুল্লে মারা ক লে? 
  
িযাাঁ। 
  
 আমার নতুন েীবন  ়িার স্বে কভলে ক ে। এর্টু কচাঁল্লচলযই বেোম। 
  
ল্লর্ িলযল্লেে সুল্লের? 
  
আমায আর ল্লেলেস কর্ারনা ডার্ক। পুল্লেে কিডলর্াযারটালসক কখাাঁে নাও। ওরাই বলে 
কেলব। বলেই কবল্লট োইন কেল়ি ল্লেে। 
  
আল্লম েুিঃল্লখত ডার্ক। কবল্লটর সলে র্োবাতকা ল্লর্েু শুলনল্লে; বলেই ল্লবে কবল্লরলয ক ে। 
  
পুল্লেে কিডলর্াযাটালসক কো ল্লব োরলর্ কিান র্রোম। 
  
কো, আল্লম ডার্ক ওযালেস বেল্লে। 
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ডার্ক, েপ্তর গুল্লেলয বাল্ল়ি োব। এমন সময তুল্লম কিান র্রলে। র্ােলর্ না িয এর্বার 
কিান 
  
সুল্লে েিং ল্লর্ভালব মারা ক ে কো? ওর ল্লর্ িলযল্লেে? 
  
 ওর সলে কতামার ল্লর্ সম্পর্ক? 
  
 ও আমার বান্ধবী ল্লেে কো। আমরা আর ল্লর্েুল্লেলনর মলধযই ল্লবলয র্রতাম। 
  
িা ভ বান, এলতা তািলে খুব েুিঃখেনর্ বযাপার। 
  
ও ল্লর্ভালব মারা ক ে কো? 
  
 ল্লমস েিং কিালটলে োবার েনয সর্ালে বাল্ল়ি কেলর্ কবল্লরলযল্লেে, কসই সময এর্টা  াল্ল়ি 
এলস ওর সামলন োাঁ়িায।  াল্ল়ি কেলর্ মুখ বাল্ল়িলয এর্েন ওলর্ ল্লেলেস র্লর 
ওলযোলবরী ড্রাইলভ কেলত িলে কর্ান রাস্তা ধরলব। ল্লমস েিংলযর পাে ল্লেলয েুেন 
মাঝবযসী মল্লিো োল্লেলেন। কোর্ল্লটর র্ো তালের র্ালন োয। ল্লমস েিং ল্লর্েু বোর 
আল ই  াল্ল়ির কভতর কেলর্ কর্উ অেবা কসই কোর্ল্লট তার মুলখ অযাল্লসড েুাঁল়ি মালর। 
তারপর িুেস্পীলড  াল্ল়ি চাল্লেলয চলে োয। ল্লমস েিং েুিালত মুখ কঢলর্ েন্ত্রণায ল্লচৎর্ার 
র্রলত র্রলত রাস্তা ল্লেলয কেৌ়িল্লেলেন। এমন সময এর্টা ট্রার্ এলস চার্ার নীলচ ওর 
েরীরটালর্ ল্লপলষ োয। 
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সুল্লের মারা োবার ঘটনা শুলন আল্লম র্ো বোর ক্ষমতা সামল্লযর্ভালব িাল্লরলয কিেোম। 
ল্লব োর বেে, আমালের কোলর্রা তেন্ত র্রলে। ল্লর্ন্তু সলন্তাষেনর্ এখনও ল্লর্েু খুাঁলে 
পাযল্লন। কে েুেন মল্লিো সাক্ষীলর্ কপলযল্লে তারা ল্লবলেষ ল্লর্েুই বেলত পালরন ল্লন। 
 াল্ল়িটার রিং ল্লর্ বা তার কভতলরর কে কোর্ল্লট ল্লমস েিংলযর সলে র্ো বেল্লেে তালর্ 
কেখলত কর্মন ল্লর্েুই বেলত পারলে না। তলব তালের এর্েন বলেলেন, কে  াল্ল়ির 
ড্রাইভার র্ালো ল্লেে ল্লতল্লন ল্লনল্লশ্চত। আলেপালের সবাইলর্ কেরা র্রা িলে। মলন িলে 
সলন্দিেনর্ কর্উ ল্লে ল্ল রই করপ্তার িলব। 
  
ড্রাইভারল্লট র্ালো ল্লেে। কো ল্লব োলরর এই এর্ল্লট র্ো আমার মাোয কতােপা়ি 
র্রলত শুরু র্রে। 
  
ওলর্ কর্াোয রাখা িলযলে কো? 
  
ল্লব োর বেে, আপাততিঃ মল ক। কোন ডার্ক, বযাপারটা এখনর্ার মত ভুলে োও, তুল্লম এ 
ল্লনলয আর ভাবলত কেও না। কিালটলের োি মযালনোর ল্লমস েিংলযর মৃতলেি সনাক্ত 
র্লরলেন। আমরা ওর বাবালর্ ট্রাঙ্কে র্লরল্লে। উল্লন কেলন কচলপ রওনা িলযলেন। 
আ ামীর্াে সর্ালে এলস কমলযলর্ র্বর কেলবন। আমার র্ো কোন ডার্ক, তুল্লম মল ক 
সুল্লেলর্ কেখলত কেলযা না। অযাল্লসলড ওর মুখ ঝেলস ল্ল লযল্লেে ো কেলখ তুল্লম সিয 
র্রলত পারলব না। আর ট্রালর্ ক াটা েরীরটা এমন কেতলে ল্ল লযল্লেে কেখা োয না। 
তুল্লম আর ওলর্ কেষ কেখা কেখলত কেও না। 
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ধনযবাে কো, বলে আল্লম ল্লরল্লসভারটা নাল্লমলয রাখোম। কো ল্লঠর্ই বলেলে। সুল্লের 
িাল্লসখুল্লে সুন্দর মুখখানাই আমার সৃ্মল্লতলত ধলর রাখব। না, ওলর্ সমাল্লধ কেবার সময 
আল্লম োব না। 
  
এর্টা ল্লস ালরট ধল্লরলয অসিায ভালব চুপচাপ বলস রইোম। ল্লর্ন্তু ল্লর্েুক্ষলণর মলধযই 
এই এর্া অসিয ভাবটা আমার মলন এর্ অদু্ভত ল্লেঘািংসার েন্ম ল্লেে, আল্লম মলন মলন 
সিংর্ল্প র্রোম, সুল্লের এই অর্ােমৃতুযর প্রল্লতলোধ আমায ল্লনলতই িলব। সঙ্কলল্প 
বদ্ধপল্লরর্র িলয আলো ল্লনল্লভলয ঘর কেলর্ কবল্লরলয ল্লেিলট ক োম। 
  
অযাপাটকলমলন্ট কপৌঁলেচাল্লব ল্লেলয েরো খুেলত কেলতই কচালখ প়িে এর্ টুর্লরা র্া ে 
েরোর,  ালয কসাঁলট রলযলে। তালত কেখা– 
  
কতামায হুাঁল্লেযার র্লর কেওযা িলযল্লেে 
  
. 
  
অযাপাটকলমলন্ট ঢুলর্ ভাে র্লর স্নান র্লর তারপর বযালঙ্কর পােবুর্ খুলে কেখোম আমার 
অযার্াউলন্ট বালরা িাোর ডোর পল়ি আলে। সুল্লেলর্ ল্লবলয র্লর নতুন সিংসার পাতব 
কভলব ঐ টার্াটা এতল্লেন ধলর েল্লমলযল্লে। সুল্লে কনই। এখন তাই নতুন সিংসার পাতার 
স্বে ঘুলচ ক লে। 
  
এর্টা কস্পাটকস সাটক আর ল্লেলনলনর ট্রাউোর চাল্লপলয  াল্ল়ি চাল্লেলয ওযাটার ফ্রলন্ট 
এোম।  াল্ল়ি পার্ক র্লর বাইলর কবল্লরলয ওপলরর ল্লেলর্ তাল্লর্লয কেল্লখ আর্াে পল্লরষ্কার, 
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পূল্লণকমার চাাঁে উলঠলে। কসল্লেলর্ তাল্লর্লয ল্লনলের অোলন্তই এর্টা চাপা েীঘকশ্বাস কবল্লরলয 
এে। 
  
ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায টুল্লরেরা এলস ভী়ি র্লরলে। েূর কেলর্ মােধরা কোট কোট 
কমাটর কবাটগুলো এলস ল্লভল়িলে, কর্ৌতূিেবেতিঃ তারা কসগুলো কেখলে। 
  
রাত সাল়ি নটা। িাাঁটলত িাাঁটলত কনপচুন সরাইলয ল্ল লয ঢুর্োম। এখালন টুল্লরেরা আলস 
না। সাধারণতিঃ স্থানীয কেলেরাই এখালন কখলত আলস। ঘলরর এর্লর্ালণ এর্ল্লট কটল্লবলে 
বলস আলে অযাে বাল্লনক আমার ইনিমকার, তার সামলন বীযালরর কবাতে। আল্লম এল্ল লয 
তার মুলখামুল্লখ বসলতই কস সিানুভূল্লতর েৃল্লষ্টলত আমার ল্লেলর্ তার্াে। 
  
আপনার র্োই ভাবল্লেোম ল্লমিঃ ওযালেস। এলসলেন েখন েযা র্লর ল্লর্েু কখলয োন। 
  
এখানর্ার বার কেখালোনার ভার োর উপর কসই সযাম আমার পালে োাঁ়িাে; সিানুভূল্লতর 
সুলর বেে, এর্টা র্নড বীি সযান্ডউইচ খান, ল্লমিঃ ওযালেস, ভাে ো লব। কসইসলে 
আমার আন্তল্লরর্ সিানুভূল্লত রিণ র্রুন। 
  
আল্লম বাল্লনকর ল্লেলর্ তার্ালতই ও বেে, িযাাঁ ল্লমিঃ ওযালেস, অযাল্লসড কোাঁ়িার খবরটা 
োনাোল্লন িলয ল্ল লযলে। এই বযাপালর সবাই েুিঃখ কপলযলে। এর্ টুর্লরা মািংস মুলখ 
পুলর কস বেে, আল্লম ল্লর্ র্রলত পাল্লর? 
  
সযাম এর্টা সযান্ডউইচ আর আধোস স্কচ এলন আমার সামলন রাখে। 
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 ল্লমিঃ ওযালেস খান, এই বলে চলে ক ে। 
  
ল্লমিঃ ওযালেস, আপল্লন আমার অলনর্ উপর্ার র্লরলেন, বাল্লন বেে। োরা আমার 
উপর্ার র্লর তালের র্খনও ভুল্লেনা। আপল্লন আমার আর সযালমর র্ো কভলব 
সযান্ডউইচটা খান। 
  
সযান্ডউইচ আর স্কলচ চুমুর্ ল্লেোম। বাল্লন বেে, আপনার কর্ান র্ালে ো লত পাল্লর? 
  
অযাে, আল্লম বেোম, আল  আমার ল্লর্েু খবর েরর্ার। 
  
খবরটা কপলযই বুলঝল্লে আপল্লন ল্লর্ ধরলনর খবর চান। 
  
েু ক লরন্ডা সম্পলর্ক ল্লর্েু োলনা? 
  
ক লরন্ডা! বাল্লনক আ়িষ্ট িলয ক ে। কস আমার ল্লেলর্ তার্াে, ল্লমিঃ ওযালেস, আপল্লন ল্লর্ 
বেলত চান এলত ও বযাটালেলেও আলে! 
  
ওর সম্পলর্ক তুল্লম র্তটুরু্ োলনা? 
  
ক লরন্ডা কো ওযাল্লেনল্লস্কর র্ালে র্াে র্লর। বাল্লনক বেে, কোর এর্ল্লট ব়ি ইযাট আলে, 
ওযাল্লেনল্লস্ক বাইলর ক লে কস পািারা কেয, অনযসময ওযাল্লেনল্লস্কর  াল্ল়ি চাোয। 
  
কতামার ল্লর্ মলন িয িযাঙ্ক কস্মডল্লের সলে ওর কো সােস আলে? 
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োর্লত পালর, তালের েুেনলর্ এর্সলে কঘারালিরা র্রলত কেলখল্লে। কো সােস োর্া 
ল্লবল্লচত্র নয। 
  
কো ওযাল্লেনল্লস্ক কোর্টা কর্! 
  
বাল্লনক কচযালর বসে, আপল্লন আমায  ভীর েলের ল্লেলর্ কটলন ল্লনলয োলেন। ওযাল্লেনল্লস্ক 
সম্পলর্ক কর্ানরর্ম র্ো বোর ইলে আমার কনই। 
  
বাল্লনকর কচালখমুলখ ভীল্লতর ল্লচহ্ন িুলট উলঠলে। আল্লম চুপ র্লর অলপক্ষা র্রলত ো োম। 
বাল্লনক সযালমর ল্লেলর্ ইল্লেত র্রলতই কস এর্ কেট ল্লবশ্রী কেখলত সলসে ল্লনলয এে। বাল্লনকর 
সামলন কেটটা করলখ আমায বেে, ল্লমিঃ ওযালেস, আপল্লন আর ল্লর্েু কনলবন? এর্ র্াপ 
র্ল্লি বা আলরর্টু স্কচ। আমার র্ালে সবই পালবন। 
  
না, সযাম ধনযবাে। সযাম এলটা কেটগুলো ল্লনলয চলে ক ে। 
  
ক াটা ল্লতলনর্ সলসে এর্সলে মুলখ পুলর বাল্লন কচাখ মুলে বেে, ল্লমিঃ ওযালেস আল্লম 
ওযাল্লেনল্লস্ক সম্পলর্ক আপনালর্ কর্ানও খবর ল্লেলযল্লে এটা েল্লে োনাোল্লন িয তািলে 
আমায কর্উ বাাঁচালত পারলব না। এর্ল্লেন কভারলবো বন্দলরর েলে আমার  োর্াটা 
োেটা কভলস উঠলব। 
  
তুল্লম েল্লে র্াউলর্ না বেে, আর আল্লম েল্লে না বল্লে, তলব কর্ োনলে? কো ওযাল্লেনল্লস্ক 
কর্? 
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আরও ল্লতনলট সলসে মুলখ পুলর বাল্লনক বেে, ল্লঠর্ আলে ল্লমিঃ ওযালেস আল্লম সব বেল্লে। 
আর কর্উ িলে এ বযাপালর মুখই খুেতাম না। ল্লর্ন্তু আপনার েনয…. 
  
কো ওযাল্লেনল্লস্ক কর্? 
  
ও পূবক উপরূ্লে মাল্লিযার টার্া কো া়ি র্লর। প্রলতযর্ মালসর এর্ তাল্লরলখ ইযালট 
কচলপ এখালন আলস। পুলরা এর্ সপ্তাি এখালন োলর্। ঐ এর্ সপ্তালি কস কপ্রালটর্েলনর 
টার্া, ব্ল্যার্লমল্লেিং এর টার্া, আর র্যাল্লসলনাগুলোর কভাো আোয র্লর। এই িে 
ওযাল্লেনল্লস্ক; এর্ র্াপ ল্লবলষর মতই ল্লবপজ্জনর্ আর মারাত্মর্। ক াটা ওযাটার ফ্রন্ট 
এোর্া োলন ল্লর্ ঘটলে। ল্লর্ন্তু কর্উ ল্লর্েু বলে না। ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায কে পুল্লেে 
র্নলেবেরা পািারা কেয তারাও সব োলন, ল্লর্ন্তু ল্লর্েুই বলে না। প্রলতযর্ মালসর 
পযো তাল্লরলখ রাত ল্লতনলট না াে সবাই োর োর ল্লনল্লেকষ্ট কতাো ল্লনলয োয। ওযাটার 
ফ্রলন্টর পুল্লেে র্নলেবেরা ইলে র্লরই মুখ বুলে োলর্। ওযাল্লেনল্লস্কর সলে োর 
র্ারবার কনই এমন কর্ান বযাটালেলে ঐ ইযলটর ধালর র্ালেও কঘাঁলষ না। এর্েনও নয। 
  
ইযাটটার ল্লর্ নাম অযাে? 
  
িাল্লমকস, ডানল্লেলর্ মােধরা ট্রোরগুলোর ল্লঠর্ পালেই আলে ওটা। 
  
 ওযাল্লেনল্লস্কর িলয োরা টার্া কো া়ি র্লর িযাঙ্ক কস্মডল্লে ল্লর্ তালের মলধয এর্েন? 
  
আরও ল্লতনলট সলসে মুলখ পুলর ঘা়ি কনল়ি কবাঝালত চাইে কে আমার অনুমান ল্লঠর্। 
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আল  র্খনও বাল্লনকলর্ এত ঘাব়িালত কেল্লখল্লন। ওলর্ আর ঘাাঁটালনা ল্লঠর্ িলব না কভলব 
কচযার কেল়ি উলঠ তার ল্লেলর্ িাত বাল্ল়িলয ল্লেোম। 
  
আল্লম সল্লতযই েুিঃল্লখত ল্লমিঃ ওযালেস। ল্লর্ন্তু আপল্লন মাো  রম র্লর উলটাপাটা ল্লর্েু র্লর 
বসলবন না, এটাই আমার অনুলরাধ। 
  
আল্লম ঘা়ি কনল়ি র্াউন্টালর সযালমর র্ালে ল্ল লয বেোম, আল্লম ল্লর্ োমটা ল্লেলত পাল্লর? 
  
ল্লমিঃ ওযালেস, আল্লমও বাল্লনর মতই আপনার েলনয  ভীরভালব েুিঃল্লখত। না আপনালর্ 
োম ল্লেলত িলব না। আপনার েনয আমার শুলভো রইে। ঈশ্বর আপনার মেে র্রুন। 
  
কেল্লটর ধার ল্লেলয আল্লম িাাঁটলত ো োম। টুল্লরলেরা রালতর ল্লডনার কখলত কিালটলে ল্লিলর 
আসলে। েুলটা পুল্লেে র্নলেবে মােধরা ট্রোরগুলোর ল্লেলর্ তাল্লর্লয আলে। ওযাটার 
ফ্রন্ট এোর্ায পািারা কেবার োল্লযত্ব এলের ওপর। এরা কো ওযাল্লেনল্লস্কর মাল্লিযা 
চলের সব খবর রালখ আর এলের মুখ বন্ধ রাখার েনয কমাটা টার্া কেওযা িয। েুলটা 
কোর্ই কবোয কমাটা, োাঁল্ল়িলয ল্লনলের মলন িালতর োল্লঠ কোোলে। 
  
োযার কভতলর  া ল্লমল্লেলয িাাঁটলত িাাঁটলত আল্লম এলস োাঁ়িাোম িাল্লমকস নালম ইযাটল্লটর 
ধালর। েম্বায তা এর্লো ল্লিট িলব। কডলর্র ওপলর োর্ার মত কর্ল্লবন আলে। কেখলে 
কবাঝা োয এর্টা ল্লবোল্লসতার োপ আলে। 
  
এর্টা তাে ালের োযায োাঁল্ল়িলয ইযালটর কডলর্র ল্লেলর্ তার্াোম। অস্পষ্টভালব এর্টা 
কোর্লর্ কডলর্র উপর বলস োর্লত কেখোম। তার ল্লস ালরলটর আগুন কেখলত পাল্লে। 
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ইযাটল্লটর কর্াোও আলোর ল্লচহ্নটুরু্ও কনই। অনুমান র্রোম কডলর্র ওপরর্ার কোর্ল্লট 
েু ক লর ো়িা কর্উ নয। এর্া বলস োিাে পািারা ল্লেলে। 
  
কসখালন কবল্লেক্ষণ না োাঁল্ল়িলয আমার  াল্ল়ির ল্লেলর্ ল্লিলর চেোম। ব্ল্যার্ র্যালসলটর পাে 
ল্লেলয োবার সময কসল্লেলর্ তার্াোম। কনািংরা পাতো ল্লিনল্লিলন পেকা ল্লেলয োনোগুলো 
ঢার্া, তার িাাঁর্ ল্লেলয কভতলরর আলো কেখা োলে। নালচর তালে তালে বােনার 
আওযাে কভলস আসলে।  াল্ল়িলত উলঠ কসাো বাল্ল়ি চলে এোম। 
  
সারারাত েুলচালখর পাতা এর্ র্রলত পারোম না। সুল্লের ল্লমল্লষ্টমুখখানা আবার আমার 
কচালখর সামলন কভলস উঠলত ো ে। আমালের মধুর মুিূতকগুলো েল্লবর মত ভাসলত 
ো ে আমার মল্লস্তলষ্কর কর্ালষর কভতর। আমরা ভল্লবষযতলর্ ল্লঘলর কে সুন্দর স্বে 
কেখতাম তাও বারবার মলন প়িলত ো ে। 
  
রাত চারলট না াে েুলটা ঘুলমর বল্ল়ি মুলখ পুলর কচাখ বুেোম আর ল্লর্েুক্ষলণর মলধয 
 ভীর ঘুলম তল্লেলয ক োম। 
  
. 
  
পরল্লেন সর্াে সাল়ি এ ালরাটায অল্লিলস ল্ল লয কেন্ডা কর্রীর র্ামরায ঢুর্োম। 
  
ডার্ক তুল্লম আসলত কেরী র্লরলে। র্লনকে কতামার কখাাঁে র্রল্লেলেন। বেলত বেলত কেন্ডা 
িঠাৎ আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেে, ল্লর্ বযাপার ডার্ক? কতামায অসুস্থ কেখালেলর্ন? েরীর 
ল্লঠর্ আলে কতা? 
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র্লনকলের সলে এখন কেখা র্রা োলব? 
  
োও না। ওাঁর িালত এখন র্ালের চাপ র্ম আলে। 
  
র্লনকে পালনকে তার র্ামরায কটল্লবলের ওপালে বলসল্লেলেন। ষালটর ওপলর বযস। এই 
প্রাক্তন তসল্লনর্ল্লটর কচিারা তেলতযর মত। 
  
খুাঁলে খুাঁলে েুল্লট নীে কচালখর তীক্ষ্ণ চাউল্লনলত আমায কেখলত কেখলত বেলেন, সুপ্রভাত 
ডার্ক, কবাস। 
  
আল্লম কচযালর বসলতই র্লনকে বেলেন, েরলসন িাইেটা প়িোম। কর্সটা খুব 
ইন্টালরল্লেিং  আর কতামরা েুেলন চমৎর্ার র্াে র্লরলে। এখন ল্লমলসস েরলসন ল্লপল্লেলয 
ক লেন তাই আমালের ঐ প্রসলে ইল্লত টানাই ভাে। কতামার আর অযান্ডারসলনর েনয খুব 
ভাে এর্টা র্াে করলখ ল্লেলযল্লে। 
  
োন্তভালব বেোম, আমার েনয না র্লনকে আল্লম চার্রী কেল়ি ল্লেল্লে। 
  
ল্লঠর্ এই ভযটাই কপলযল্লেোম ডার্ক। কভলবল্লেোম তুল্লম মনটালর্ অনযল্লেলর্ ঘুল্লরলয ল্লেলত 
পারলব। সুল্লের খবর শুলন সল্লতযই আল্লম খুবই েুিঃল্লখত। কতামার মলনর অবস্থা আল্লম 
বুঝলত পারল্লে ডার্ক। কতামার োয ায েল্লে আল্লম োর্তাম আর আমার কপ্রল্লমর্ার েল্লে 
এই অবস্থা িত তািলে ঐ কবেন্মাগুলোলর্ আল্লম উল্লচত ল্লেক্ষা না ল্লেলয শুধু শুধু কেল়ি 
ল্লেতাম না। 
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োন্তভালব েবাব ল্লেোম, আল্লম ল্লনলেও ল্লঠর্ তাই র্রব। 
  
ল্লঠর্। কতামায চার সপ্তালির েুল্লট ল্লেোম। তুল্লম এইসময ল্লঠর্ কবতন কপলয োলব। তুল্লম 
েুল্লট কেলর্ ল্লিলর না আসা পেকন্ত অযান্ডারসন কতামার র্াে চাল্লেলয ল্লনলত পারলব। কর্মন 
ল্লঠর্ আলে? 
  
আল্লম আপনার র্ালে রৃ্তে র্লনকে। ল্লর্ন্তু ল্লবশ্বাস র্রুন সল্লতযই আল্লম র্াে কেল়ি 
ল্লেল্লে। আল্লম এই বেমােগুলোর ল্লবরুলদ্ধ এমন এর্ েুদ্ধ শুরু র্লরল্লে ো আপল্লন 
োনলতও চাইলবন না। আল্লম খুন িলয কেলত পাল্লর নযলতা কেলেও কেলত পাল্লর। র্ালেই 
আপনালর্ কর্ানভালবই ে়িালনা চেলব না। উলঠ োাঁ়িালতই েরলসন িাইেটার ল্লেলর্ 
ইল্লেত র্লর বেোম, কেষবালরর মত এর্টা উপর্ার র্রুন র্লনকে। িাইেটা ব েোবা 
র্লর বেোম, এই িাইেটা আমার চাই। 
  
তুল্লম বেলত চাও, সুল্লের মুলখ অযাল্লসড কোাঁ়িার সলে েরলসন কর্লসর সম্পর্ক আলে? 
  
কস সম্পলর্ক আল্লম ল্লনল্লশ্চত র্লনকে, সব তেয এই িাইলে কনই। কসগুলো আপল্লন োনলত 
চাইলবন না। ধনযবাে র্লনকে! আপনার র্ালে চার্রীর্রার র্ো আল্লম কর্ানল্লেন ভুেলবা 
না। আমার র্ালে তা এর্টা ল্লবরাট বযাপার। তলব এভালব কেল়ি কেলত িলে বলে আল্লম 
খুবই েুিঃল্লখত। 
  
র্লনকে কচযার কেল়ি উলঠ িাত বাল্ল়িলয ল্লেলয বেলেন, এই ঝালমো কেলর্ েল্লে কবল্লরলয 
আসলত পালরা ডার্ক তািলে োনলব কে এখালন কতামার চার্রী ল্লচরর্াে োর্লব। 
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র্রমেকন র্রলত র্রলত বেোম, মলন িয না এই ঝালমো কেলর্ কবাঁলচ কবল্লরলয আসলত 
পারব। আল্লম ওলের এমন কমাক্ষম োয ায ঘা কেব ো ওরা র্ল্পনাও র্রলত পারলব না। 
  
কবার্ার মত ল্লর্েু র্লর বলসানা ডার্ক। 
  
ওলের এমন োয ায ঘা কেব কেখানর্ার বযো ল্লচরর্াে কেলর্ োলব। তারপর আে 
কিার্ র্াে কিার্ ওরা পাটা আঘাত িানলব। আল্লম আপনালর্ আমার পেতযা  পত্র 
পাল্লঠলয ল্লেল্লে আর ল্লবেলর্ পাল্লঠলয ল্লেল্লে োলত নতুন র্ালের োল্লযত্ব ল্লনলের ঘাল়ি কনয। 
  
অল্লিলস ঢুলর্ ল্লবেলর্ বেোম, ল্লবে আল্লম চার্রী কেল়ি ল্লেল্লে। র্লনকে একু্ষল্লণ কতামায 
ডার্লবন, এখন কেলর্ আমার র্াে তুল্লমই র্রলব। 
  
ল্লবে বেে, ভােই িে। আল র মতই েুেলন এর্সলে র্াে র্রলত পারব। োর্ 
র্লনকলের র্ালে োবার আল  পেতযা  পত্রটা টাইপ র্লর কিল্লে। 
  
তার মালন? 
  
খুব সিে বযাপার, তুল্লম চার্রী কেল়ি ল্লেলে আল্লমও কেল়ি কেব। 
  
তুল্লম কর্ন খামর্া চার্রীো়িলত োলব।  াধা কর্াোর্ার! কোন ল্লবে, আল্লম কর্ানরর্ম 
ঝালমো বা়িালত চাই না। এবার তুল্লম সব র্াে বুলঝ নাও। 
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আমার কসরা বনু্ধর ভাবী কবৌলযর মুলখ েখন কর্উ অযাল্লসড মালর তখন আমার পলক্ষ আর 
চুপ র্লর বলস োর্া সম্ভব নয। আমরা এর্সলে চার্রী কেল়ি ঐ বেমােগুলোলর্ 
এর্বার কেলখ কনব। 
  
না। 
  
আল্লম োল্লন তুল্লম ল্লর্ বেলত চাইলো। কে কর্ান মুিূলতক আমালের েুেলনরই োে পল়ি 
কেলত পালর। ল্লর্ন্তু তার আল  আমরা ওলের নালেিাে র্লর ো়িব। 
  
কচাঁল্লচলয উঠোম, না ল্লবে। কেলচ এইভালব ল্লবপলের মুলখ পা বাল্ল়িলযা না। 
  
ল্লবেও কচাঁল্লচলয উঠলো, ভ বালনর কোিাই ডার্ক…। আমার ল্লসদ্ধালন্তর র্ো কতামায 
োল্লনলয ল্লেলযল্লে। কেলন করলখা তুল্লম আমায সলে না ল্লনলেও আল্লম আোো ভালব ওলের 
সলে কমার্াল্লবো র্রব। 
  
বুঝোম ল্লবে সল্লতযই মল্লরযা িলয উলঠলে। িাোর কবাঝালেও পেতযাল র ল্লসদ্ধান্ত কেলর্ 
ওলর্ টোলনা োলব না। আর তখনই মলন িে ল্লবেলর্ সলে ল্লনলে আমার োভ বই 
কোর্সান িলব না। এর্া ঐ েযতালনর সলে আল্লম কপলর উঠলবা না। 
  
কবে, এত র্লর েখন বেলে তখন আল্লম আর কতামায বাধা কেব না। 
  
আমালের েুেলনর পেতযা পত্র েুলটা ল্লনলয ল্লবে র্লনকলের সলে কেখা র্রলত ক ে। 
িাসলত িাসলত ল্লিলর এে। তখন আল্লম ল্লনলের বযল্লক্ত ত ল্লেল্লনষ ক াোল্লে। 
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ল্লবে বেে, রু্ে পলরাযা কনই। র্লনকে প্রেলম আমায ো়িলত চানল্লন, অলনর্ বুল্লঝলয 
তালর্ রাল্লে র্রাোম। উল্লন বেলেন কেঝালমো ল্লমল্লটলয ল্লিলর এলে আবার আমালের 
চার্রীলত বিাে র্রলবন। 
  
কতামার কটল্লবে পল্লরষ্কার র্রলব না? 
  
আমার কটল্লবলে ল্লর্েু কনই পল্লরষ্কার র্রার মত। ল্লবে বেে, আমার কটল্লবে পল্লরষ্কার 
োলর্। আমার ল্লখলে কপলযলে। বর্বর্ না র্লর বাইলর ল্ল লয খাওযা োর্, কখলত কখলত 
ল্লর্ র্রব ল্লঠর্ র্রা োলব, ল্লর্ বে? 
  
ল্লঠর্ আলে, এর্বার কেন্ডার র্ালে কেলত িলব, ওর র্াে কেলর্ ল্লবোয ল্লনলত িলব, 
তারপর েুল্লসলনায কখলত োব। সাল়ি সাতটা বালে তবু কেন্ডা বাল্ল়ি োয ল্লন। র্ামরায 
ঢুলর্ বেোম, কেন্ডা আমরা কতামার র্াে কেলর্ ল্লবোয ল্লনলত এলসল্লে। 
  
ডার্ক, ল্লবে কভতলর এলসা, বলে কেন্ডা উলঠ োাঁ়িাে। সুল্লের মৃতুযলত আল্লম ল্লনলে র্তটা 
আঘাত কপলযল্লে তা কবাঝাবার ভাষা োনা কনই। কতামার োয ায আল্লম োর্লে এর্ই 
ল্লসদ্ধান্ত ল্লনতাম, বলে েুখানা মুখ বন্ধ খাম কস আমালের ল্লেলর্ এল্ল লয ল্লেলয বেে, র্লনকে 
কতামালের এর্মালসর আ াম ল্লেলযলেন। 
  
 কেন্ডা খামেুলটা ল্লবলের িালত ল্লেলেন, োর্ সব ভােয ভােয ল্লমলট ক লে আো র্রল্লে 
আবার কেখা িলব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

121 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ধনযবাে কেন্ডা। েুেলন কেন্ডার িালত িাত ল্লমল্লেলয বাইলর এোম। ল্লনলচ এলস কসাো 
েুল্লসলনার ইটাল্লেযান করলস্তারাাঁয। কেখলত কপলয েুল্লসলনা েুলট এে। তারপর এর্টা 
কটল্লবলে বল্লসলয ল্লেে। বসার পর েুল্লসলনা সিানুভূল্লতর সুলর বেে, ল্লমিঃ ওযালেস সব 
শুলনল্লে, আপনালর্ সান্ত্বনা কেবার ভাষা োনা কনই। েক্ষয র্রোম েুল্লসলনার কচালখ েে, 
আবিাওযা সিে র্রলত আেলতা র্লর এর্টা চাপ়ি মারোম। 
  
ধনযবাে, তুল্লম সল্লতযই আমার বনু্ধ। 
  
েুল্লসলনা বেে, ল্লমিঃ ওযালেস, আপনার েনয আে কস্পেযাে কমনু বানালত ল্লেই, েযা র্লর 
না বেলবন না। আে আল্লম আপনালের েুেনলর্ আমার ল্লনলের খরলচ খাওযাব। 
  
আল্লম রাল্লে না িলয পারোম না, তার বোর ভল্লেলত এমন ল্লর্েু ল্লেে। 
  
 কবে তলব ো র্রার তা়িাতাল্ল়ি র্লরা। বনু্ধল্লটর ভীষণ ল্লখলে কপলযলে। 
  
েুল্লসলনা কেৌল়ি রান্নাঘলর ল্ল লয কোর  োয তার েুেন রাাঁধুল্লনলর্ কস্পেযাে কমনুর িরমাে 
ল্লেে। 
  
েুলটা ব়ি ব়ি কট্রলত র্লযর্ ল্লমল্লনলটর মলধয ভাো ব়ি র্ার়্িা আর এর্ঝুল্ল়ি মুচমুলচ 
রুল্লট ওলযটার আমালের সামলন এলন রাখে। কসইসলে এর্ কবাতে ঠাণ্ডা সাো ওযাইন। 
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আল্লম অল্পই কখোম। ল্লবে ক ারালস চাোলে, োল্লন তার কপট না ভরা পেকন্ত র্োবাতকা 
শুরু র্রা োলব না। ল্লবলের কেট খাল্লে িলত আমার কেট কেলর্ র্লযর্টা র্াাঁর়্িা আর 
রুল্লট ওাঁর কেলট কঢলে ল্লেোম। 
  
কেট খাল্লে িলতই ল্লবে বেে, আর ল্লর্েু কনই। 
  
অবধেকভালবই বেোম, োল্লন না। এবার মন ল্লেলয আমার র্ো কোন। আল্লম ল্লর্েু টার্া 
েল্লমলযল্লে। এখন আমালের েুেলনরই টার্ার েরর্ার িলব। কতামার িালত েমালনা ল্লর্েু 
টার্া র্ল্ল়ি আলে? 
  
ল্লবে িাসে। ও ল্লনলয ল্লচন্তা কনই। আল্লম পাঁল্লচে িাোর ডোর আল ভাল ই েল্লমলয 
করলখল্লে। আমার টার্া কতামার র্ালে ো লব। কতামার টার্া আমার র্ালে ো লব। 
  
এবার ওলযটার এলস ল্লর্েু স্কচ আর েুলটা ব়ি সমুলের  েো ল্লচিংল্ল়ি আর কসইসলে 
এর্ াো কফ্রঞ্চফ্রাই আমালের কেলট ল্লেলয ক ে। 
  
ল্লবে তার কেটখানা সামলন কটলন ল্লনলয বেে, বািঃ। এলর্ই বলে ল্লডনার। সল্লতযই ডার্ক, 
কতামার বনু্ধভা য কেখলে ল্লিিংলস িয। 
  
োইস পাই আর র্ল্লি ল্লেলয আমালের কস্পেযাে কমনু ল্লডনার কেষ িে। এবার অযাে 
বাল্লনকর র্াে কেলর্ ো ো কেলনল্লে সব ল্লবেলর্ খুলে বেোম। 
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ল্লবে ভাে র্লর কভলব েযালখা আমরা মাল্লিযালের সলে ে়িলত োল্লে। এর পল্লরণল্লত কে 
ল্লর্ ভযঙ্কর িলত পালর কস সম্পলর্ক কতামার ধারণা কনই। ইলে র্রলে এখনও ল্লপল্লেলয 
কেলত পালরা। 
  
মাল্লিযা তাই না? 
  
 ল্লঠর্ তাই। 
  
কোন ডার্ক। অযাল্লসড কর্সটা ল্লনলয ভাবলতই র্োটা আমার মাোয এলসল্লেে। আল্লমও 
মাল্লিযালের  ন্ধ কপলযল্লেোম। তািলে ল্লচন্তার ল্লর্েুই কনই। েুেলন ল্লমলে ওলের োলযস্তা 
র্রা োলব। তুল্লম েল্লে শুধু আমায বলে োও ল্লর্ র্রলত িলব। 
  
ল্লর্ন্তু পল্লরণামটা এর্বার কভলবলো? ধলরা েল্লে েুেলনই খুন িলয োই তািলে? 
  
ল্লবে এর্টু কভলব বেে, তালত ল্লর্? এর্বালরর কবল্লেেুবার কতামরবনা। আমালের প্রেম 
র্াে 
  
সবসময েুেনলর্ এর্সলে োর্লত িলব এর্সলে র্াে র্রলত িলে। কতামার 
ল্লেল্লনসপির ো আলে সব ল্লনলয একু্ষল্লণ আমার অযাপাটকলমলন্ট চলে এলসা। চাল্লবটা কবর 
র্লর কটল্লবলে রাখোম। আল্লম র্লযর্ ঘণ্টার মলধযই ল্লিলর আসল্লে। 
  
তুল্লম এখন কর্াোয োে? 
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তুল্লম একু্ষল্লণ সব ল্লনলয এলসা, পলর র্ো িলব। ল্লডনালরর েনয েুল্লসলনালর্ ধনযবাে 
োল্লনলয আল্লম  াল্ল়ি চাল্লেলয কসাো িাল্লের িোম েরলসলনর বাল্ল়িলত। ক াটাবাল্ল়ি 
অন্ধর্ার। শুধু কোে কস্মডল্লের ঘলর আলো কেখা োলে। 
  
ক লটর বাইলর  াল্ল়ি করলখ কিাঁলট সের েরোয ল্ল লয ল্লতনবার ঘণ্টা বাোলতই েরো 
খুেে। কোে কস্মডল্লে ঢুেু ঢুেু কচালখ আমার ল্লেলর্ তার্াে। 
  
ল্লমিঃ ওযালেস? েুিঃল্লখত, ল্লমলসস েরলসন বাল্ল়িলত কনই, উল্লন অলপরায ক লেন। 
  
আল্লম এর্রর্ম কোর র্লরই কভতলর ঢুলর্ তার র্াাঁলধ িাত করলখ বেোম, ল্লমলসস 
েরলসন নয কোে। কতামালর্ই আমার েরর্ার। কতামার ঘলর চলো। 
  
ভর্ ভর্ র্লর কোলের মুখ কেলর্ মলের  ন্ধ কবলরালে, তার পা টেলে। ল্লর্েুটা 
অল্লনোর সলেই কস আমায তার ঘলর ল্লনলয ক ে। 
  
কটল্লবলের ওপলর োস আর এর্ কবাতে স্কচ হুইল্লস্ক। কবাতে কেলর্ তার োলস ল্লর্েুটা 
স্কচ কঢলে বেোম, কোে এবার ল্লর্ন্তু কতামায সল্লতয র্ো বেলতই িলব। কতামার কেলে 
িযািংর্ ল্লর্ন্তু সল্লতযই ল্লবপলে পল়িলে। 
  
কস র্াাঁপা িালত োস তুলে, আপল্লন ল্লঠর্ই বলেলেন ল্লমিঃ ওযালেস। 
  
 তুল্লম ল্লর্ োলনা কে ও মাল্লিযালের েলে ল্ল লয ল্লভল়িলে। 
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র্ান্নার  োয বেে, িযাাঁ ল্লমিঃ ওযালেস, ল্লর্েুল্লেন আল  বযাপারটা োনলত কপলরল্লে। আল্লম 
ওলর্ অলনর্ কবাঝাবার কচষ্টা র্লরল্লে ল্লর্ন্তু র্াে িযল্লন। আল্লম োল্লন ও ঝালমোয প়িলত 
োলে। 
  
প়িলত োলে না কোে। ইল্লতমলধয ও ঝালমোয েল্ল়িলয পল়িলে। তুল্লম ল্লর্ োলনা কে 
অযাল্লে ল্লনলেও মাল্লিযালের েলে ল্লভল়িলে। 
  
কোে ঘা়ি কনল়ি বেে, আল্লমও র্োটা শুলনল্লে। উল্লন িযািংর্লের এর্েন খলের। কস 
র্োও আল্লম োল্লন। 
  
খলের মালন? ব্ল্যার্লমলের খলের? 
  
 কোে ল্লেউলর উলঠ বেে, িযাাঁ ল্লঠর্ তাই ল্লমিঃ ওযালেস, মাল্লিযারা সািংঘাল্লতর্ কোর্ 
ওলের ল্লনলয কর্উ ঘাাঁটায না। 
  
ল্লমস েরলসনলর্ ওরা কর্ন ব্ল্যার্লমে র্রলে? 
  
আল্লম োল্লন না। োনলতও চাই না। 
  
িযািংর্ োলন? 
  
আল্লম বেলত পারব না। ও শুধু টার্া কো া়ি র্লর ওলের িালত তুলে কেয। 
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ল্লমলসস েরলসন আমায কর্ন ভা়িা র্লরল্লেলেন োলনা? ওর কমলযলর্ কর্ ব্ল্যার্লমে 
র্রলে তালর্ খুাঁলে কবর র্রলত। উল্লন এখন আর তেন্ত চাোলত চাইলেনা। এর র্ারণ 
ল্লর্ তা তুল্লম োলনা? 
  
োলস েম্বা চুমুর্ ল্লেলয কোে ভাবলেেিীন ভালব আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয রইে। 
  
 ো চল্ল়িলয বেোম, র্ারণটা ল্লর্? 
  
কোে এর্টু ইতস্ততিঃর্লরবেে, এর্টা কোর্ল্লমলসস েরলসনলর্ কটল্লেলিালন ভয 
কেখাল্লেে। আল্লম এেলটনসান ল্লরল্লসভালর ওর হুমল্লর্ শুলনল্লেোম। কোর্টা ল্লমলসস 
েরলসনলর্ বেল্লেে কে তেন্ত না োমালে কস এই বাল্ল়ি পুল্ল়িলয কেলব। 
  
কসই কোর্টা কর্? 
  
কর্ আর? মাল্লিযালের কোর্। ওলের সবারই  োর আওযাে এর্রর্ম। র্ালন ক লে 
কোলর্র ল্লপলে চমলর্ োয। ল্লমলসস েরলসন উিলর ল্লর্েু বলেনল্লন। ল্লরল্লসভার নাল্লমলয 
করলখল্লেলেন, এর চাইলত কবল্লে ল্লর্েু োল্লন না। 
  
ল্লর্ন্তু তুল্লম এটা ল্লনশ্চযই োলনা কে ধরা প়িলে ব্ল্যার্লমলের টার্া আোযর্ারী ল্লিলসলব 
িযািংলর্র র্ম র্লর পলনলরা বের কেে িলব–তাই না? 
  
পলনলরা বের? 
  
পলনলরা বের কোে। তার র্ম নয। 
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আল্লম িযািংর্লর্ হুাঁল্লেযার র্লরল্লেোম ল্লর্ন্তু ও কিলস উল্ল়িলয ল্লেে। আল্লম আর ল্লর্ র্রলত 
পাল্লর ল্লমিঃ ওযালেস? 
  
ল্লমস েরলসনলর্ কর্ন ব্ল্যার্লমে র্রা িলে তা তুল্লম সল্লতযই োলনা না? 
  
োনলে আপনালর্ ল্লঠর্ই বেতাম। আল্লম সল্লতযই োল্লন না। 
  
 কটল্লর েরলসন কর্াোয আলে তুল্লম োলনা? ল্লতনবার বোর পর কোে ঘা়ি না়িে। 
  
 ওর কর্ানও খবর আল্লম পাইল্লন, ল্লমিঃ ওযালেস। 
  
আে োল্লে কোে। ল্লর্ন্তু ল্লে  ীরই িযলতা আবার কতামার র্ালে আসলত িলব। বলেই 
কবল্লরলয ক োম। 
  
. 
  
ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায  াল্ল়ি চাল্লেলয এোম। এখালন পাোপাল্লে অলনর্ েলে নানারর্ম 
পেরা সাল্লেলয বলসলে স্থানীয েল্লরে বাল্লসন্দারা। আল্লম পালয পালয এল্ল লয এর্টা েলের 
সামলন োাঁ়িাোম। েলের মাল্লের্ল্লট োলত আরবীয নযলতা পযালেস্তানীয িলত পালর। 
আসলে ওলের কচিারার িারার্ আল্লম বুঝলত পাল্লর না। কনানা মািংস কেলর্ শুরু র্লর 
িলরর্ রর্লমর পুলরালনা ল্লেল্লনস কস কবলচ টুল্লরেলের র্ালে। 
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আল্লম েতেূর োল্লন কোর্টার নাম আল্লে িাসান। পুলরালনা ল্লেল্লনস কবাঝাই এর্টা তালর্র 
কপেলন কমলঝর ওপলর বলস কস চুরুট টানল্লেে। পালেই তার ভীষণ কমাটা বউ বলসল্লেে। 
োলর্ কেখলেই ব়ি ব়ি  যাস কবেুলনর র্ো মলন পল়ি োয। 
  
কমাটা আল্লে িাসান কঢাো আরবী কোিা পলর মাোয আরবী ল্লবল়ি চাল্লপলয বলসল্লেে। 
মালঝ মালঝ েু এর্ল্লট টুল্লরে এলস এটা ওটা েরােল্লর র্রলে। আল্লম বেোম, ল্লমিঃ িাসান, 
আমার নাম কো, আপনার সলে ক াপলন ল্লর্েু বযবসাল্লযর্ র্ো বেলত চাই। েযা র্লর 
এর্বার বাইলর আসলবন? 
  
িাসান বেে, বযবসার  ন্ধ কপলে আল্লম এর্পালয খা়িা, চেুন। কর্াোয ল্ল লয বসলবন? 
  
িাসালনর কঘাট কঘাট েুল্লট কচাখ জ্বেজ্বে র্রলে। মলন মলন কস ল্লনশ্চযই কমাটা োও 
মারবার মতেব ভােলে। 
  
আমার  াল্ল়িলত িাসানলর্ তুেোম। তার  ালযর কবাাঁটর্া  ন্ধ অসিয ো ায সবর্টা 
োনোর র্াাঁচ নাল্লমলয ল্লেোম। 
  
ল্লমিঃ িাসান, নষ্ট র্রার মত সময আপনার বা আমার িালত কনই। আমার র্ালে খবর 
আলে আপল্লন ভাে কবামা বানালত পালরন। আমার এর্টা কবামা েরর্ার। আল্লম আপনালর্ 
ভাে টার্া কেব। এখন বেুন বাল্লনলয ল্লেলত পারলবন ল্লর্না? 
  
চুরুট টানলত টানলত আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেে, আল্লম ভাে কবামা বানালত পাল্লর এ 
খবর আপনালর্ কর্ ল্লেে? 
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আপনার তা ল্লেলয কতা েরর্ার কনই। আমার কবামা েরর্ার, েল্লে না ল্লেলত পালরন কতা 
সাি বেুন। আল্লম অনয কর্াোও কখাাঁে র্রব। 
  
ল্লর্ ধরলনর কবামা েরর্ার? 
  
এমন ধরলনর কবামা ো িাটলে প্রচুর ক্ষল্লত িলব, ল্লর্ন্তু আগুন ো লব না। 
  
আল্লে িাসান োনো ল্লেলয ল্লর্েুক্ষণ ওযাটার ফ্রলন্টর ল্লেলর্ তাল্লর্লয ঘা়ি কনল়ি বেে, িযাাঁ, 
কতমন কবামা বাল্লনলয ল্লেলত পাল্লর। ল্লর্ন্তু আপল্লন র্ত কেলবন? 
  
আপল্লন র্ত কনন? 
  
ো িাটলে আগুন ো লব না অেচ প্রচুর ক্ষয ক্ষল্লত িলব এমন এর্টা কোট্ট কবামা 
বানালত পুলরা ল্লতন িাোর ডোর খরচ প়িলব। 
  
আধঘণ্টা েরােল্লর র্লর কেষপেকন্ত আ়িাই িাোর ডোর রিা িে। 
  
ল্লঠর্ আলে ল্লমিঃ কো। আ ামীর্াে রালত এইসময আমার েলে এলেই মাে কপলয 
োলবন। কর্ানও ল্লচন্তা কনই কোর আওযাে িলব, প্রচুর ক্ষযক্ষল্লত িলব ল্লর্ন্তু আগুন 
ো লবনা। এমন ল্লেল্লনস চাইলেন কতা? ও আল্লম বাল্লনলয কেব। এখন ল্লর্েু আ াম ল্লেন। 
  
ওযালেট খুলে তালর্ পাাঁচলো ডোর ল্লেোম। টার্াটা কস আেখািার মলধয গুাঁলে রাখলত 
আল্লম বেোম, ল্লমিঃ িাসান কবামা বানালনায আপনার সুনাম আলে োল্লন। কেখলবন কসই 
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সুনাম কেন নষ্ট র্রলবন না। েল্লে র্লরন তািলে আপল্লন ল্লর্ন্তু বাাঁচলবন না। আপনার 
েীবলনর বাল্লর্ ল্লেনগুলোর ল্লর্ন্তু বালরাটা বাল্লেলয কেব। 
  
আপল্লন এর্েম ভাবলবন না ল্লমিঃ কো, িাসান িাসে, ল্লর্ন্তু বুঝলত পারোম কে আমার 
র্ো শুলন ওর কবে অস্বল্লস্ত শুরু িলযলে। আর ল্লর্েু বেোম না, িাসান  াল্ল়ি চাল্লেলয ওর 
েলে ঢুর্ে। 
  
ওর কবাাঁটর্া  ন্ধটা েূর র্রলত  াল্ল়ির কভতরর্ার এযার র্ল্লন্ডেনারটা চাল্লেলয ল্লেলয  াল্ল়ি 
োটক ল্লেোম।  াল্ল়ি চাোলত চাোলত মলন িলো আ ামীর্াে ব্ল্যার্ র্যালসলটর বযবসা 
ল্লচরল্লেলনর েনয বন্ধ িলয োলব। িযাাঁ, প্রল্লতলোলধর এটাই িলব প্রেম ধাপ। ল্লর্ন্তু োই 
র্ল্লর সুল্লের কসই উজ্জ্বে িাল্লস আর আল্লম কেখলত পাব না। 
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৬. 
  
রাত এ ালরাটায অযাপাটকলমলন্ট এলস কপৌঁেোম। র্ল্লেিংলবে বাোলত ল্লবে েরো খুলে 
ল্লেে। কেখোম ও ল্লনলের মােপত্র সব ল্লনলয এলসলে। 
  
ইল্লেলচযালর  া এল্লেলয ল্লেলয কোে কস্মডল্লের র্াে কেলর্ ো ো োনলত কপলরল্লে সব 
বেোম। 
  
মাল্লিযালের হুমল্লর্লত ভয কপলযই ল্লমলসস েরলসন তেন্ত বন্ধ র্লর ল্লেলযলেন। কটল্লরর 
কর্ান কখাাঁে কপোম না। এখন িালতর সামলন পাল্লে শুধু িযািংর্লর্। কবামা বানালনার েনয 
ন ে পাাঁচে ডোর আল্লম আল্লে িাসানলর্ ল্লেলয এলসল্লে। 
  
িযািংলর্র বালরাটা বাল্লেলয কেব এটুরু্ কেলনা। কবামা কমলর আল্লম ওরনাইট ক্লাব গুাঁল্ল়িলয 
কেব। ওর  াল্ল়িটা তেনের্রবতারপর ওর বাল্ল়িটাও কভলে কেব। ওর েীবলনর সবটুরু্ 
োল্লস্ত আল্লম ল্লেল্লনলয কনব। এখন এর্টা র্ো আমালের েুেনলর্ই মলন রাখলত িলব কে 
আল্লম ওর কপেলন কেল ল্লে এটা কেন িযািংর্ কটর না পায। ও কটর কপলে ওর মাল্লিযা 
কোস্তলের আমালের কপেলন কেল্লেলয কেলব। তািলে আমরা সল্লতযই মুেল্লর্লে পল়ি োব। 
র্োটা মলন করলখ ল্লবে। 
  
আমার র্োটা তার মলন ধলরলে মলন িে। আমার মাোয এর্টা মতেব এে। রান্নাঘলর 
ঢুলর্ অলনর্ খুাঁলে এর্ টুর্লরা র্াডকলবাডক কপোম। কিন্ট কপন ল্লেলয তালত ক াটা ক াটা 
িরলি ল্লেখোমিঃ 
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র্ালোলের এখালন কর্উ চায না 
কু্ল কু্লে ক্লযান 
  
 ল্লবেলর্ র্াডকলবালডকর টুর্লরাটা কেল্লখলয বেোম, এটা ওলেরনাইট ক্লালবর েরোয ঝুল্লেলয 
কেব। তািলে ধলর কনলব কে আল্লমনই। র্ালোলের োরা কেখলত পালরনা কসই কু্ল রু্ে 
ক্লযালনর গুন্ডারাই ওর কপেলন কেল লে। ওর  াল্ল়ি কভলে চুলর কসখালনও ওলের নাম ল্লেলখ 
আসব। তািলে আমালের আর সলন্দি র্রলত পারলব না। 
  
ল্লবে বেে, বুঝলত কপলরল্লে। 
  
তলব এটাও ল্লঠর্ কে মাল্লিযালের কচালখ ধুলো ল্লেলয কবল্লেল্লেন  া বাাঁল্লচলয োর্লত পারব 
না। আে কিার্ র্াে কিার্ ওরা আমায োনলত পারলব তখন ওরা আমায মারবার তালে 
োর্লব। কসেলনয আমালের ততরী োর্লত িলব। এর্বার কখোয নামলে এরপর 
আমালের  া ঢার্া ল্লেলত িলব। কেবার মত আমার োয া োনা আলে। কসখালন ল্লর্েুল্লেন 
োর্লত িলব। কর্মন ল্লবে, রাল্লে আলো কতা? 
  
তুল্লম রাল্লে োর্লে আমার আর বেবার ল্লর্েু কনই। 
  
তািলে তুল্লম অন্ততিঃ এই কবামার বযাপারটা কেলর্ তিালত োলর্া, ল্লবে। এটা আমায 
এর্া র্রলত োও। 
  
এর্েম নয। তুল্লম েখন কেখালন োলব আল্লমও োযার মত কসখালন ল্ল লয িাল্লের িব। 
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কতামালর্ আমার েরর্ার কনই। এটা এর্েলনর র্াে। 
  
কে কর্ান র্াে েুেন িাত ো ালে তা়িাতাল্ল়ি কসলর কিো োয, বলে ল্লবে তার কোবার 
ঘলর ঢুর্ে। বােরুলম স্নান কসলর আল্লম ল্লবোনায  া এল্লেলয ল্লেোম। আমার পালে রাখা 
বাল্লেলের ওপর িাত রাখোম। সুল্লে এই বাল্লেলের ওপর মাো করলখ আমায আেলর 
আেলর ভল্লরলয তুলেলে, র্ত রঙীন স্বলে ল্লবলভার িলযলে। পরমুিূলতক র্ান্নার এর্টা 
বীভৎস েৃেয িুলট উঠে। সুল্লের মুলখ কর্উ অযাল্লসড েুাঁল়িলে। প্রচণ্ড েন্ত্রণায েটিট 
র্রলত র্রলত কস রাস্তার ওপর কোটােুল্লট র্রলে। েুিাত মুলখ ঢার্া োর্ায ল্লর্েুই 
কেখলত পালেনা। কসই সময এর্ ল্লবোে তেলতযর মত ট্রার্ কের্ র্ষলত না কপলর ওর 
ঘাল়ি এলস প়িে। তার নরম েরীর ল্লনলমলষ ল্লপলষ ক ে। কসই েৃেয র্ল্পনা র্রায আমার 
রালতর ঘুম ল্লবোয ল্লনে। সারারাত কেল  এর্টার পর এর্টা ল্লস ালরট ধল্লরলয কসই 
অতীলতর ল্লেনগুলোর র্ো ভাবলত ো োম। 
  
সারারাত কেল  ক্লান্ত িলয কভালরর ল্লেলর্ মাত্র এর্ঘণ্টা ঘুলমাোম। ল্লর্ন্তু তারই মলধয 
আল্লম স্বে কেখোম এর্টা ল্লবোে  ল্লরোর সলে আল্লম ে়িাই র্রল্লে।  ল্লরোর মুলখামুল্লখ 
িলতই কেখোম কসটা িযািংর্। তার  ালয  ল্লরোর চাম়িা। তারবীভৎসমুখটা আমার র্ালে 
এল্ল লয আসলতই ভযাে আতলঙ্ক কেল  উঠোম। সারা  া ঘালম ল্লভলে ক লে কেখোম। 
তা়িাতাল্ল়ি ল্লবোনা কেলর্ কনলম োল্ল়ি র্ামাোম, তারপর স্নান কসলর কবলরাবার েনয ততরী 
িলয ল্লনোম। 
  
বাইলর এলস কেল্লখ ল্লবে কটালে েযাম মাল্লখলয েুেলনর কের্িাে ততরী র্লরলে সলে 
েুর্াপ র্ল্লি। েুেলন চুপচাপ কের্িাে সারোম। 
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আর চুপ র্লর োর্লত পারেনা ল্লবে। তািলে িযািংর্লর্ ল্লটট র্রার পর ল্লর্ র্রলব 
কভলবে? 
  
 োল্লন না ল্লবে, এই বযাপারটা কেষ না র্লর ল্লর্েুই ভাবলত পারল্লে না। 
  
বুঝলত পারল্লে। ল্লর্ন্তু আমার ল্লনলের র্রার মত ল্লর্ ল্লর্েুই কনই? 
  
অবধেক ভালব বেোম, ভ বান োলনন। তুল্লম ল্লনলের ইোয আমার সলে িাত ল্লমল্লেলযলে। 
কতামায আমার সলেই োর্লত িলব। 
  
ল্লঠর্ আলে। আল্লম বাইলরটা এর্বার কেলখঅব। োঞ্চ না িয আে এখালনই খাব। ল্লর্ 
র্রলব িে? 
  
রাত িওযা পেকন্ত এখালন অলপক্ষা র্রব। কতামার ো ইলে িয র্যরা। 
  
  াল্ল়িটা ল্লনলত পাল্লর? 
  
ল্লনশ্চযই। আল্লম এখালনই োর্ব। রাত ল্লতনলটয ওর গুোলমর ঝাাঁপ প়িলব ততক্ষণ পেকন্ত 
আমায অলপক্ষা র্রলত িলব। 
  
অত কভলবা না ডার্ক। বযাপারটালর্ সিেভালব কনবার কচষ্টা র্লরা। বলে ল্লবে চলে ক ে। 
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এলটা র্াপলেট ধুলয কটল্লবেটা সাি র্রোম। ব়ি কিাাঁ়িা পার্া ধরলে কেমন েন্ত্রণা িয 
আল্লম কভতলর কভতলর কতমন েন্ত্রণা অনুভব র্রল্লে। কিাাঁ়িাটার নাম িযািংর্ কস্মডল্লে। 
ল্লস ালরট কখলত কখলত সুল্লের র্ো ভাবলত ভাবলত সময এল্ল লয োলে। েুপুর এর্টা 
না াে ল্লবে ল্লিলর এে। 
  
েুলটা কের্ ল্লর্লন এলনল্লে, বলে কস রান্নাঘলর ল্ল লয ঢুর্ে। আমার ল্লর্ন্তু খাবালরর কর্ান 
উৎসাি কনই। 
  
েুলটা কেলট েুলটা কের্ এলন ল্লবে কটল্লবলে রাখে। আমরা বাোমী পাউরুল্লট ল্লেলয 
কসগুলো কেষ র্রোম। 
  
ল্লবে বেে, আল্লম ওযাটার ফ্রলন্ট ক ল্লেোম। রাত আ়িাইলটয িযািংলর্র নাইট ক্লাব কভলে 
োয। সবাই কে োর বাল্ল়ি চলে োয। আমরা েখন ওখালন কপৌঁোলবা তখন ধালর র্ালে 
কর্উ োর্লে না। 
  
চমৎর্ার র্াে র্লরলে ল্লবে, আধ খাওযা কের্টা সল্লরলয করলখ বেোম। চমৎর্ার। 
তািলে েুলটা না াে ওখালন ল্ল লয র্াে র্রলত িলব। আমায কভতলর কেলত িলব তার 
ওপর ওযাটার ফ্রলন্টর র্নলেবে েুেলনর োলত নেলর না পল্ল়ি কসল্লেলর্ েক্ষয রাখলত 
িলব। 
  
ল্লবে কোর  োয বেে, আমরা ওখালন োব ডার্ক। 
  
োবার েখন সল্লতযই ইলে তখন চেে। কতামার র্ালে ো লব। 
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ডার্ক কতামার মাোয ল্লনশ্চযই সব েট পাল্লর্লয আলে। তাই না? 
  
এই র্ালো কবেন্মাটালর্ োলযস্তা না র্রা পেকন্ত সুল্লস্থর িলত পারল্লে না। ওলর্ খুন র্রলত 
ইলে িলে ল্লর্ন্তু ওলর্ আল্লম খুন র্রব না, ওলর্ এমন ল্লেক্ষা কেব োর র্ো ও েীবলন 
ভুেলব না। 
  
োল্লন কসর্ো, তুল্লম আল ও আমায বলেলো। তুল্লম কবামা কমলরব্ল্যার্ র্যালসট উল্ল়িলয 
কেলব। খুব ভাে র্ো ল্লর্ন্তু িযািংর্লর্ োলযস্তা র্রার পর ল্লর্ র্রলব? 
  
কস ল্লনলয ভাববার মত েলেষ্ট সময আলে। এখন কবলরাল্লে। পলর কেখা িলব। 
  
ল্লঝরল্লঝলর বৃল্লষ্টর মলধযই আল্লম কিাঁলট কসাো পুল্লেে কিডলর্াযারটালসক ক োম। কডস্ক 
সালেকন্ট চাল্লেক টযানার আমার পল্লরল্লচত। তালর্ বেোম কে সালেকন্ট কো ল্লব োলরর সলে 
কেখা র্রলত চাই। 
  
চাল্লেক বেে, আল্লম সব শুলনল্লে ডার্ক। সল্লতযই আল্লম েুিঃল্লখত। কসাো ওপলর চলে োন। কো 
ঐখালনই আলে। 
  
কচযার কেল়ি উলঠ কো আমার সলে র্রমেকন র্রলো। বুঝোম ও সিানুভূল্লত োনালত 
চাইলে। ল্লর্ন্তু এই সিানুভূল্লত আমার কভতলরর জ্বাোলর্ আরও বহুগুণ বাল্ল়িলয ল্লেে। 
  
কর্ানও খবর আলে কো? 
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আলে। ল্লর্ন্তু কতমন ল্লবলেষ ল্লর্েুনয। এর্েন সাক্ষী কে ক াটাবযাপারটা ল্লনলের কচালখ 
কেলখলে ও  াল্ল়িটারনম্বরও ল্লনলযল্লেে। আমরা কসইনম্বর ধলর কখাাঁোখুাঁল্লে র্লর কেখোম 
ওটা কচারাই  াল্ল়ি। েুলটা কোলর্রই িালত েস্তানা ল্লেে। র্ালেই  াল্ল়ির কভতর আেুলের 
োপ পাওযা োয ল্লন।  াল্ল়ি কে চাোল্লেে কস র্ালো এটুরু্ই শুধু কেলনল্লে। তলব আমরা 
এখনও তেন্ত চাল্লেলয োল্লে। 
  
ড্রাইভার র্ালো ল্লেে এ সম্পলর্ক কতামালের সাক্ষী ল্লনল্লশ্চত? 
  
 িযাাঁ, কস েপে র্লর তাই বলেলে। 
  
কতামরা েলেষ্ট র্লরে। োর্, আর কতামার সময নষ্ট র্রলবা না বলেই ল্লঝরল্লঝলর বৃল্লষ্টর 
মলধযই কবল্লরলয এোম। এতক্ষলণ আল্লমও ল্লনল্লশ্চত িোম কে িযািংর্ বযাপারটার সলে 
েল্ল়িত। 
  
িাাঁটলত িাাঁটলত ওযাটার ফ্রলন্ট এোম। ল্লবলর্ে সাল়ি চারলট বালে। িযািংর্ ল্লনশ্চযই তার 
নাইট ক্লালবর নরর্গুেোলরর েনয ততরী িলে। িাাঁটলত িাাঁটলত আল্লম ওযাল্লেনল্লস্কর 
ইযাটটার ল্লেলর্ তাল্লর্লয কেখোম। অলনর্ টুল্লরেলর্ কেখোম েযাল্লেলর্র মাল্লর্ন্টস  ালয 
েল্ল়িলয আমার মতই কসই ল্লেলর্ তাল্লর্লয আলে। আল্লম তালের ভীল়ি ল্লমলে ক োম। 
  
ইযালটর কডলর্র ওপর েু ক রান্ডা পাযচারী র্রলে আর মালঝ মালঝ টুল্লরেলের েক্ষয 
র্লর  াল্লে  াোে র্রলে। মলন মলন বেোম িযািংর্লর্ োলযস্তা র্রার পর এই ইযাটটা 
ডুল্লবলয কেবার বযবস্থা র্রলত িলব। এর্টা কোট মাইন িলেই িলব। আল্লে িাসান কসটা 
কো া়ি র্লর কেলব। কমাটা টার্া ল্লেলে ও সবল্লর্েুই ল্লেলত পারলব। 
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এর্টা টযাল্লে ল্লনলয ল্লিলর এলস কেল্লখ ল্লবে কবল্লরলযলে। িালত কবে র্লযর্ ঘণ্টা সময 
আলে। ভাবলত ো োম আে রালত আমার আঘাত িানার পাো। পাটা আঘাত। 
  
ল্লবে রাত আটটায ল্লিরে। তার এর্ িালত এর্টা বযা  আলরর্ িালত এর্টা োল্লেলর্র 
েলে। 
  
বযা  আর েলে নাল্লমলয ল্লবে বেে, আমার বড্ড ল্লখলে কপলযলে। আল  কখলয ল্লনই, বলেই 
ও রান্নাঘলর ঢুর্ে। আমারও ল্লখলে কপলযলে। তলব কস ল্লখলেটা কপলট নয সবকেরীলর। 
বেো কনবার ল্লখলেয আল্লম জ্বেল্লে। 
  
ল্লবে েুলটা কেলট নরম িযামবা কার এলন কটল্লবলে করলখ বেে, চলে এলসা ডার্ক, কভলব 
কভলব মাোটা খারাপ কর্ার না। 
  
িযামবা কার মুলখ পুলর বেোম, এতক্ষণ কর্াোয ল্লেলে? 
  
বাইলর ঘুরল্লেোম। কোন ডার্ক, আল  চলো িযািংর্লর্ োলযস্তা র্ল্লর তািলে িযলতা 
কতামার মাোটা ঠাণ্ডা িলব। 
  
কতামার বযাল  ল্লর্ আলে? 
  
বািঃ! িযািংলর্র নাইট ক্লালব ঢুর্লত িলব না? ওখানর্ার র্াে কসলর ওর  াল্ল়িটা কভলে 
গুাঁল়িা র্লর ল্লেলত িলব না বযাল র কভতর কসইসব সরোম আলে। 
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িযামবা কার কেষ র্লর বেোম, ল্লব োলরর সলে র্ো বলেল্লে। পুল্লেে র্াউলর্ ধরলত 
পালরল্লন বলট ল্লর্ন্তু এর্েন সাক্ষী ওরা খুাঁলে বার র্লরলে। কস কোর্টা বেলে কে  াল্ল়ির 
ড্রাইভার র্ালো ল্লেে। 
  
কস আমরা র্ম কবল্লে সবাই োল্লন, বলে ল্লবে রান্নাঘলর ল্ল লয আরও েুলটা িযামবা কার 
ল্লনলয এে। কেল্লখ আটটা পাঁযল্লত্রে বালে। সময ল্লর্ভালব কর্লট োয। 
  
খাওযা কেষ িলে ল্লস ালরট ধল্লরলয ইল্লেলচযালর বসোম। 
  
নটা না াে ল্লবেলর্ বেোম ল্লবে, আল  চলো কবামাটা কো া়ি র্ল্লর। 
  
আল্লম কতা এর্পালয খাাঁ়িা আল্লে। আমার িালত এখন কর্ান র্াে কনই। 
  
ল্লবেলর্  াল্ল়িলত বল্লসলয িাসালনর পুলরালনা মালের কোর্ালন ক োম। িাসান আমালর্ 
কেলখই এল্ল লয এে। 
  
চাপা  োয বেোম, ওটা ততরী র্রা িলয ক লে? 
  
িা ল্লমিঃ কো। চমৎর্ার মাে বাল্লনলযল্লে। কঝল়ি আরাম পালবন। আপনার প্রলতযর্টা ডোর 
উসুে িলয োলব। 
  
তািলে ওটা ল্লনলয আসুন। আপনার োম আল্লম ল্লেলয ল্লেল্লে। 
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একু্ষল্লণ আনল্লে ল্লমিঃ কো। ভাে র্লর শুনুন, ওটার মাোয এর্টা সুইচ আলে কসটালর্ 
ডানল্লেলর্ ঘুল্লরলয ল্লেলেই েে ল্লমল্লনলটর মলধযই পুলরা মােটা কিলট োলব। েতক্ষণ সুইচ 
না ধরলেন ততক্ষণ কর্ান ভযও কনই। সুইচ ঘুল্লরলয ওটা কিলে ল্লেলতও পালরন। 
  
এর্টু আ়িালে ল্ল লয বাল্লর্ টার্াটা িাসানলর্ ল্লেোম। কস কসগুলো গুলণ কর্ামলর গুেে, 
তারপর েলের কভতর কেলর্ এর্টা কোট েযাল্লেলর্র েলে এলন আমালর্ ল্লেে। এই 
ল্লনন। মাোর সুইচটা ডানল্লেলর্ ঘুল্লরলয ল্লেলযই েূলর সলর োলবন। েেল্লমল্লনলটর কভতর 
ভীষণ কোলর আওযাে িলব। প্রচুর ক্ষযক্ষল্লতও িলব। 
  
আমার আর এর্টা ল্লেল্লনস েরর্ার। এর্টা মাে আমার েরর্ার ো এর্লো ল্লিট েম্বা 
এর্টা ইযাটলর্ ডুল্লবলয ল্লেলত পালর। আপনার িালত কতমন ল্লর্েু আলে? 
  
এলত এর্টু কবল্লে খরচ প়িলব ল্লমিঃ কো। আল্লম বযবস্থা র্রলত পাল্লর ল্লর্ন্তু আমার এর্েন 
কমল্লরন সালেকলন্টর সলে র্ো বলে সব বলন্দাবস্ত র্রলত িলব। কোর্টা এর্টু কবল্লে ের 
িাাঁলর্। 
  
আপল্লন কো া়ি র্রলত পারলবন ল্লর্না তাই বেুন? 
  
টার্া কপলে সবল্লর্েুই কো া়ি র্রা োলব। 
  
পলর আপনার সলে কেখা র্রব। বলে আল্লম েলে িালত র্লর  াল্ল়িলত উঠোম। কপেলনর 
সীলট েলেটা করলখ োটক ল্লেলতই ল্লবে বেে, ঐ বুল্লঝ কসই মাে? 
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িযাাঁ, এবার বাল্ল়ি ল্ল লয অলপক্ষা র্রলত িলব। 
  
 মাঝপলে িাটলব না কতা? 
  
আলর না, কসই ভয কনই। 
  
অযাপাটকলমলন্ট কপৌঁলে ল্লবেলর্ বেোম এখনও পাাঁচঘণ্টা সময আলে। এর্টু র্ল্লি কখলয 
কনওযা োর্। 
  
ল্লনশ্চযই, বলে ল্লবে রান্নাঘলর ঢুর্ে। 
  
ল্লর্েুক্ষণ পলরই ল্লিলর এে েুর্াপ র্ল্লি ল্লনলয। আমার সামলন এর্টা র্াপ করলখ বেে, 
আল্লম এর্টু ঘুল্লমলয ল্লনল্লে, কবলরাবার আল  কডলর্া ল্লর্ন্তু। 
  
ঘা়ি কনল়ি আল্লম র্ল্লির র্ালপ চুমুর্ ল্লেোম। রাত কপৌলন েুলটায ল্লবেলর্ ঘুম কেলর্ 
কডলর্ তুলে বেোম, ওলঠা, সময িলযলে। আর কেরী র্লর োভ কনই। 
  
কবামা সলমত েযাল্লেলর্র েলে আর কু্ল রু্ে কেখা কনাল্লটেটা সলে ল্লনলয ল্লবে আর আল্লম 
 াল্ল়ি চাল্লেলয ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায এলস িাল্লের িোম। বৃল্লষ্ট প়িলে, ধালর র্ালে 
কোর্েন কনই। টুল্লরেরাও বহুক্ষণ আল  কিালটলে ল্লিলর ক লে। কসই র্নলেবে 
েুলটালর্ও কেখলত পাল্লেনা। ব্ল্যার্ র্যালসট নাইট ক্লালবর এর্লো  ে েূলর  াল্ল়িটা োাঁ়ি 
র্ল্লরলয পা ল্লটলপ ল্লটলপনাইট ক্লালবর কপেলনর ল্লেলর্ এল াোম। এর্টা োনো কখাো 
কেলখ কভতলর উাঁল্লর্ ল্লেোম। এটা রান্নাঘর। কভতলর এর্টা র্ালো তার কনািংরা অযাপ্রন 
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খুলে রাখলে। আর এর্টা মলনর সুলখ এর্টা িট ড  ল্লচলবালে। আল্লম ল্লিলর এলস 
 াল্ল়িলত ঢুর্োম। 
  
োর্ কভতলর কঢার্ার কর্ান অসুল্লবলধ িলব না। কপেলন রান্নাঘলর এর্টা োনো আলে। 
  
রাত আ়িাইলট না াে ক্লালবর সব আলো ল্লনলভ ক ে। তি-তি র্রলত র্রলত প্রায ক াটা 
ল্লত্রলের্ র্ালো কেলে কমলয নাইট ক্লাব কেলর্ কবল্লরলয এল্লেলর্ ওল্লেলর্ েল্ল়িলয ল্লেল্লটলয 
িাাঁটলত ো ে। 
  
আরও আধঘণ্টা বালে িযািংর্ কস্মডল্লে তার ল্লবোে  ল্লরোর মত েরীরটা ল্লনলয নাইট ক্লাব 
কেলর্ কবলরাে। তার পালে আরও এর্েন কোর্ কস ল্লর্ন্তু র্ালো নয। তার  ালযর রিং 
কবে সাো। েূর কেলর্ ল্লঠর্ কবাঝা ক ে না। কোর্টার  ালয সাো রিংলযর েযালর্ট আর 
মাোয চও়িা র্ান ঢার্া কেওযা টুল্লপ। িযািংর্ ল্লনলের িালত নাইট ক্লালবর েরোয তাো 
ো াে তারপর সাো কোর্ল্লটলর্ ল্লনলয সামলন োাঁ়ি র্রালনা ওসলমাবাইলের েরো খুলে 
কভতলর বসে। তারপর  াল্ল়ি চাল্লেলয ল্লনলমলষর মলধয তারা অেৃেয িে। 
  
 ল্লবে বেে, টুল্লপপরা কোর্টা কর্ বলো কতা? ওর  ালযর রিং সাো ল্লর্ন্তু িযািংলর্র 
নাইটক্লালব কতা সাোলের কঢার্ার ল্লনযম কনই। 
  
আমার কেলনও কর্ানও েরর্ার কনই ল্লবে। চলে এলসা, নষ্ট র্রার মত আর এর্ মুিূতকও 
সময কনই আমার। 
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ল্লবলের িালত এর্টা ব়ি র্াাঁচভাো রবালরর িাতু়িী। নাইট ক্লালবর ল্লপেলন ল্ল লয কসই 
িাতু়িীর এর্ ঘা রান্নাঘলরর োনোর পািায মারলতই এর্খানা র্াাঁচ কভলে প়িে। কসই 
ভাো পািার কভতর ল্লেলয িাত  ল্লেলয কস ল্লেটল্লর্ল্লন খুলে কিেে। তারপর কখাো 
োনাোপলে েুেলন কভতলর ঢুলর্ প়িোম। আমার সলে এর্টা কোরালো টচকোইট ল্লেে। 
কসটা জ্বাল্লেলয ল্লবেলর্ বেোম, আল্লম কবামাটার বযবস্থা র্রল্লে। তুল্লম কু্ল রু্ ক্লযান কেখা 
কনাল্লটসটা ল্লনলয সের েরোয এাঁলট ল্লেলয এলসা। 
  
ল্লবে সের েরোয এল াে, আল্লম ল্লরভেবার কবর র্লর পাল্লত পাল্লত র্লর খুাঁলে কেখোম 
কভতলর কর্উ আলে ল্লর্না। তারপর বালরর মাঝখালন োাঁল্ল়িলয কবামার সুইচটা ডানল্লেলর্ 
ঘুল্লরলয কসটা এর্টা কটল্লবলের ওপর রাখোম। তারপর দ্রুতপালয রান্নাঘলরর োনাো 
ল্লেলয টপলর্ কেৌল্ল়িলয ল্ল লয  াল্ল়িলত উঠোম। ল্লবে আল ই  াল্ল়িলত বলসল্লেে, আমায 
কেলখই বেে, ডার্ক আমরা ল্লঠর্ েূরলত্ব আল্লে কতা?  তাই কতা মলন িলে। োাঁ়িাও, েৃেযটা 
কর্মন েলম আল্লম ল্লনলের কচালখ কেখলত চাই। 
  
ল্লেযাল্লরিং হুইে কচলপ ধলর ঘা়ি ল্লিল্লরলযনাইট ক্লালবর ল্লেলর্ তার্াোম। আর মলন মলন 
কসলর্ণ্ড গুনলত ো োম। সুল্লের মৃতুযর বেো কনবার এই িে প্রেম ধাপ। 
এর্…েুই……ল্লতন…চার… 
  
েে ল্লমল্লনট এর্সময কপল্লরলয ক ে। ল্লর্েুই িে না। ল্লবে ল্লবরক্ত িলয বেে, ধযাৎ ওটা 
কবামা না র্চু। এর্ াো পযসা ল্লনলয কতামার িালত এর্টা বাচ্চালের কখেনা ধল্লরলয 
ল্লেলযলে। 
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োাঁ়িাও চুপ! এত অবধেক িলযা না। প্রায সলে সলেই প্রচণ্ড েব্দ র্লর কবামাটা িাটে। 
তার ধাোয আমালের  াল্ল়িটাও কর্াঁলপ উঠলো। 
  
নাইট ক্লালবর সামলনর োনোগুলো কভলে ল্লেটলর্ প়িে ওযাটার ফ্রলন্টর রাস্তার ওপর। 
োেখানাও কভলে খলস প়িে। আরও েলব্দ নাইট ক্লালবর কভতলরর কেওযালের র্ল্ল়ি 
বর া সব খলস প়িলত ো ে। 
  
আমার চাওযার চাইলতও ল্লর্েুটা কবল্লেই ঘটে। এবার েমর্ে পুল্লেে সব েুলট আসলব। 
আর োাঁ়িালনা উল্লচত নয। কভলব ইল্লেন োটক ল্লেোম। 
  
ল্লবে বেে, নািঃ, কবামাটা সল্লতযই ভাে োলতর। ব্ল্যার্ নাইট ক্লালবর বযবসার বালরাটা 
বােে। এবার ল্লর্ র্রলব? 
  
িযািংলর্র  াল্ল়ি কর্ান্  যালরলে োলর্ োলনা? 
  
ল্লনশ্চযই। 
  
তািলে চলো এবার ওর  াল্ল়িটা কভলে ল্লেলয আল্লস। 
  
ল্লবলের ল্লনলেকেমত সীলরাভ করালড কপৌঁলে মাল্লটর নীলচ এর্টা  যালরলে ঢুর্োম। েুেলনর 
িালতই েুলটা ব়ি িাতু়িী। কর্উ কর্াোও কনই কেলখ েুেলন এর্সলে িযািংলর্র 
ওসলমাবাইে  াল্ল়িটার ওপর ঝাাঁল্লপলয প়িোম। আল্লম  াল্ল়িটার োনাোর েরোর র্াাঁচ 
কভলে গুাঁল়িা র্রোম, আর ল্লবে কমাটর ও ইল্লেন ভােে। 
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তারপর চারলট টাযার েুল্লর ল্লেলয িাাঁল্লসলয  াল্ল়ির েরোর  ালয ল্লেলখ ল্লেোম। কর্ কর্ 
কর্র্ রু্ে র্যান। 
  
এবার ল্লিলর এলস  াল্ল়িলত বলস োটক ল্লেলতই ল্লবে বেে, ল্লর্ এবার মন ভলরলে? 
  
িযাাঁ, আে এর্টু োল্লন্তলত ঘুলমাত পারব। ধনযবাে ল্লবে। 
  
. 
  
সুল্লে মারা োবার পর সল্লতযই এই প্রেম আল্লম ল্লনল্লশ্চলন্ত ঘুলমাোম। সর্ালে ঘুম কেলর্ 
উলঠ োল্ল়ি র্াল্লমলয স্নান সারলত সারলত কসাযা এ ারটা কবলে ক ে। 
  
ল্লবে েুলটা ল্লডম কসদ্ধ কেষ র্লর আলরর্টা মুলখ পুরলত পুরলত বেে, োর্, এর্টাআপে 
ল্লবলেয িলযলে। 
  
তাইলতা মলন িলে। িযািংর্  াল্ল়িটা ড্রাইভ র্লরল্লেে ল্লঠর্ই ল্লর্ন্তু সুল্লের মুলখ অযাল্লসড 
েুাঁল়িল্লেে অনয কোর্। কস বযাটালর্ োলযস্তা র্রলত িলব। 
  
খাওযা কেষ র্লর ল্লবেলর্ ল্লনলয ওযাটার ফ্রলন্ট এোম। ব্ল্যার্ র্যালসলটর এর্লো লের 
কভতর পুল্লেলের র্ডকন, চারপালে কোলর্র ভী়ি। ব্ল্যার্ র্যালসট নাইট ক্লালবর ল্লেলর্ 
তাল্লর্লয ল্লনলেই চমলর্ উঠোম। কেলখ মলন িয কবামারু ল্লবমান কেলর্ তার ওপর কবামা 
কিলেলে। এর্পালে এর্খানা কেওযাে ো়িা আর কর্ানও ল্লচহ্ন কনই। েমর্লের 
কোলর্রা েোে পল্লরষ্কার র্রলে। ভীল়ির কভতর িঠাৎ কচালখ প়িে ল্লডলটর্ল্লটভ 
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ইন্সলপক্টর টম কেপল্লস্ক েমর্লের এর্েন র্মকীর সলে র্ো বেলে। ল্লবেলর্  াল্ল়িলত 
করলখ আল্লম কেপল্লস্কর ল্লেলর্ এল্ল লয ক োম। 
  
কে েুলটা র্নলেবে পািারা কেয এর্েন এল ালতই আল্লম কেপল্লস্কর নাম ধলর ডার্োম, 
অযাই টম! কেপল্লস্ক আমার  ো শুলনই ঘা়ি ল্লিল্লরলয আমালর্ িাত না়িলতই র্নলেবে 
সলর ক ে। 
  
কেপল্লস্ক নাইট ক্লালবর ভাো েরোটার ল্লেলর্ ইল্লেত র্লর, কেখ র্াণ্ড, এমন র্াণ্ড এর 
আল  র্খনও এখালন ঘলট ল্লন। 
  
কভতলরর খুল্লে ভাব ক াপন করলখ বেোম, কবামা কমলর মলন িয কর্উ এটা র্লরলে। 
  
কেপল্লস্ক মুচল্লর্ কিলস বেে, ল্লঠর্ তাই। োোলের ব়ি বা়ি কবল়িল্লেে। এর্টু উল্লচত ল্লেক্ষা 
পাওযা েরর্ার ল্লেে, কেই র্লর োরু্র্ র্ালের র্াে র্লরলে। 
  
ভুরু রু্াঁচলর্ বেোম, আমারও তাই মলন িলে। আ়িলচালখ কেখোম কেপল্লস্ক তীক্ষ্ণলচালখ 
আমালর্ কবাঝবার কচষ্ঠা র্রলে। 
  
কেপল্লস্ক বেে, েরোয কু্ল কু্লে ক্লযালনর এর্টা কনাল্লটে আাঁটা ল্লেে। ল্লর্ন্তু ওটা কে 
পুল্লেেলর্ কধাাঁর্া কেবার েনয তা বুঝলত আমার বাল্লর্ কনই। আসলে এমন কর্উ কবামাটা 
কমলরলে িযািংর্ কস্মডল্লের ওপর োর চাপা রা  ল্লেে। 
  
িযলতা কতামার র্োই ল্লঠর্। কস্মডল্লের সলে কতামার কেখা িলযলে? 
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ল্লনশ্চযই তাো়িা শুধু এটাই নয। কস বযাটা িযািংলর্র  াল্ল়িখানাও কভলে গুল়িা র্লর 
ল্লেলযলে। কস্মডল্লের শুধু পা ে িলত বাল্লর্। বারবার আমালের েপ্তলর ল্ল লয ল্লচৎর্ার র্লর 
বেলে, আল্লম োনলত চাই আপনারা আসে কোর্লর্ ধরলবন ল্লর্না। আমরা আমালের 
র্াে ল্লঠর্ই র্লর োব। তলব ওর র্োয ল্লর্েু আসলব োলবনা। এটা ওর পাওনা ল্লেে। 
কেপল্লস্ক আমার ল্লেলর্ পুল্লেল্লে কচালখ তাল্লর্লয, ডার্ক, শুনোম তুল্লম এলেন্সীর চার্রীটা 
কেল়ি ল্লেলযলো? 
  
িযাাঁ, সুল্লের বযাপারটার পর র্ালে মন ো ালত পারল্লেোম না। িযলতা ল্লর্েুল্লেন পর 
আবার র্ালে ো ব। আমার চার্রীটা ওখালন ল্লঠর্ই োর্লব। তা বলো টম, সুল্লের 
বযাপালর কতামালের তেন্ত র্তেূর এল াে? 
  
তেন্ত এখনও চেলে। আমরা আলরর্েন সাক্ষীলর্ খুাঁলে কবর র্লরল্লে। কে বযাটা সুল্লের 
মুলখ অযাল্লসড েুাঁল়ি কমলরল্লেে তার কচিারার বণকনা আমরা কসই সাক্ষীর র্ালে কপলযল্লে। 
তলব খুব এর্টা পল্লরষ্কার নয। কোর্টার নাল্লর্ চও়িা র্াধ,  ালয সাো েযালর্ট আর 
মাোয বনাত কেযা এর্টা টুল্লপ ল্লেে। এই রর্ম বণকনার কোর্লর্ আমরা খুাঁেল্লে। 
  
মলন প়িে  তর্াে রালত এইরর্ম বণকনা অনুোযী এর্টা কোর্লর্ িযািংলর্র পালে 
িাাঁটলত কেলখল্লেোম। ওরা নাইট ক্লাব কেলর্ কবল্লরলয এর্সলে  াল্ল়িলত উলঠল্লেে। 
  
এখনও কেপল্লস্ক তীক্ষ্ণলচালখ আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লযল্লেে। তার কচালখ কচাখ প়িলতই কস 
বেে, কোন ডার্ক, িযািংলর্র েলেষ্ট ল্লেক্ষা িলযলে। আমরা আর এখালন ঝালমো র্রলত 
চাই না। এখালন, কবামা িাটার খবর ল্লর্ন্তু করল্লডওলত বো িলযলে। োলনা তত 
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ব়িলোলর্রা কবামালর্ ভীষণ ভয পায। সামলনর মালস এখানর্ার কিালটেগুলোলত োলের 
আসবার র্ো ল্লেে তারা সবাই বুল্লর্িং র্যানলসে র্লরলে। আমরা এখালন আর কর্ান 
কবামাবাল্লে চাই না। ডার্ক আল্লম ল্লর্ বেলত চাইল্লে তা ল্লনশ্চযই বুঝলত পারলো? 
  
আমায এসব র্ো বলে ল্লর্ োভ টম? কে কবামা েুাঁল়িলে তালর্ ধলর কবাঝাও ক । কেলখা 
কস কতামার র্ো কোলন ল্লর্না। 
  
কতামার ো খুল্লে র্রলত পার ডার্ক। কস কতামার বযাপার। ল্লর্ন্তু আল্লম বলে রাখল্লে কে আর 
এর্টা কবামা িাটলে আমরা ল্লর্ন্তু বলস োর্ব না। কস কোর্টালর্ ল্লঠর্ পার়্িাও র্রব। 
আর এর্বার ধরলত পারলে র্ম কস র্ম পলনলরা বেলরর েনয কেলের ঘাল্লনলত েুল়ি 
তলব ো়িব। 
  
এসব তুল্লম তালর্ই বলো ল্ল লয, আমায খালমার্ কোনালো কর্ন? চল্লে আবার কেখা িলব। 
বলে ভীল়ির মলধয ল্লমলে ক োম। 
  
ল্লবেলর্ আর ল্লর্েুক্ষণ  াল্ল়িলত অলপক্ষা র্রলত বলে কসাো ল্ল লয কনপন সরাইখানায 
ঢুর্োম। েুেন   েস কচালখ টুল্লরে অযাে বাল্লনকর েল্লব তুেল্লেে। েল্লব কতাো িলত তার 
িালত েে ডোলরর এর্টা কনাট গুাঁলে ল্লেলয তারা চলে ক ে। আল্লম এবার ল্ল লয বাল্লনকর 
মুলখামুল্লখ বসোম। 
  
কর্মন আমোল্লন িলে অযাে? টুল্লরেলের র্াে কেলর্ পযসার্ল্ল়ি আসলে? 
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তা কতা আসলে ল্লমিঃ ওযালেস। আ ামী মালস আরও ল্লর্েু টুল্লরে আসলব। িযািংর্ 
কস্মডল্লের র্ারবালরর কতা বালরাটা কবলেলে শুলনলেন ল্লনশ্চযই। বযাটার এটা পাওনা ল্লেে। 
  
অযাে, চও়িা র্াধ, সাো েযালর্ট  ালয, মাোয চও়িা বনাত কেওযা টুল্লপ আলে এমন 
র্াউলর্ তুল্লম কচলনা? 
  
বাল্লনক ভুরু রু্াঁচলর্ বেে, নুো ল্লমনল্লস্ক। খুব সাবধান ল্লমিঃ ওযালেস। ওর ধালর র্ালে 
কঘাঁষলবন না। 
  
কোর্টা কর্? 
  
বাল্লনক ভলয  ো নাল্লমলয বেে, ও ওযাল্লেনল্লস্কর কপাষা গুণ্ডালের মলধয এর্েন। ল্লবষাক্ত 
সালপর মত ভযঙ্কর। 
  
ওলর্ কর্াোয খুাঁলে পাব? 
  
এখালন এলে ও িযািংর্ কস্মডল্লের সলে ঘুলর কব়িায। মালসর পযো তাল্লরলখ ও মাল্লিযার 
টার্া আোয র্রলত এখালন আলস। 
  
ধনযবাে অযাে। বলে বাল্লনকর র্াাঁলধ এর্টা চাপ়ি কমলর কবল্লরলয এলস  াল্ল়িলত উঠোম। 
ল্লবে, পুল্লেে ল্লর্ন্তু বুঝলত কপলরলে কে কবামাটা আল্লমই েুাঁল়িল্লে। কেপল্লস্ক আমায হুাঁল্লেযার 
র্লরও ল্লেে ল্লর্ন্তু ওলের িালত কর্ান প্রমাণ কনই। 
  
ল্লবে সীলট  া এল্ল লয বেে, হুম। নুো ল্লমনল্লস্কলর্ ল্লনলয ল্লর্ র্রলব? 

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

150 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
সল্লতয বেল্লে ল্লবে, ওলর্ প্রালণ মারব না। ল্লর্ন্তু এমন কবধ়ির্ কধাোই কেব োলত 
কর্ামলরর নীচ কেলর্ পালযর আেুে পেকন্ত এর্খানা িা়িও আস্ত না োলর্। আমার িালত 
মার কখলে ওলর্ বাল্লর্ েীবনটা হুইে কচযালর বলস র্াটালত িলব। বেলত বেলত ইল্লেন 
োটক ল্লেোম। 
  
র্লব ঠযাোে ওলর্? 
  
আে রালত। সাতটা না াে আমরা িযািংলর্র অযাপাটকলমলন্ট ল্ল লয িানা কেব। 
  
 ওলের েুেনলর্ এর্সলে সামোলনা ল্লর্ন্তু আমালের পলক্ষ মুেল্লর্ে িলব। 
  
ল্লঠর্ আলে। আমরাও ওলের মুেল্লর্লে কিেব। 
  
ল্লবে বেে, তুল্লম ল্লমনল্লস্কলর্ পযাোলব আল্লম পযাোব িযািংর্লর্। ঐ োোর ওপর আমার 
রা  েলমলে। আমার িাতেুলটা ল্লনসল্লপস র্রলে। 
  
ভাে বুল্লদ্ধ বাতলেে ল্লবে। 
  
অযাপাটকলমলন্ট কপৌঁলে ল্লবে অল্লস্থরভালব এ ঘর কস ঘর র্রলত ো ে। আল্লম ল্লস ালরট 
ধল্লরলয ভাবলত বসোম। 
  
কটল্লেলিান বােলতই আল্লম ল্লরল্লসভার তুলে ধরোম। 
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ল্লমিঃ ওযালেস? েুবতীর  ো কভলস এে। 
  
ল্লঠর্ ধলরলেন। আপল্লন কর্? 
  
আল্লম ল্লমিঃ ওযাল্লেনল্লস্কর কসলেটারী। ল্লমিঃ ওযাল্লেনল্লস্ক আপনার সলে র্ো বেলত চান। 
েযা র্লর আে ল্লবলর্ে পাাঁচটায স্পযানীে কব কিালটলে আসুন। আল্লম আপনার েনয 
েবীলত অলপক্ষা র্রব তারপর আপনালর্ ল্লনলয ল্লমিঃ ওযাল্লেনল্লস্কর সুযলট োব। 
  
উির কেবার আল ই োইন কর্লট ক ে। ল্লরল্লসভার নাল্লমলয ল্লবেলর্ সব বেোম। 
  
ল্লবে শুলন ল্লেস ল্লেলয উঠে। আমরা োল্লন কে পূবক উপরূ্লের এই এোর্ায স্পযানীে কব 
কিালটে িে সবচাইলত কসরা এবিং ল্লবোস ও বযযবহুে কিালটে। 
  
ল্লবে বেে, তা তুল্লম ল্লর্ সল্লতযই োলব ওখালন? 
  
িযাাঁ আল্লম োল্লে। 
  
আল্লম স্পযানীে কব কিালটলে ঢুর্োম ল্লবলর্ে পাাঁচটা বােলত র্লযর্ ল্লমল্লনট আল । 
চারপালে ল্লবোলসর নানারর্ম আলযােন ে়িালনা। তার মাঝখালন ব়িলোর্ োত্রীরা আসা 
োওযা র্রলে। ল্লরলসপোন কডলস্কর পালেই সযান্ড্রা অলপক্ষা র্রল্লেে। েম্বা পাতো 
ল্লেপল্লেলপ কচিারা, ল্লপঠ পেকন্ত েম্বা র্ালো চুে, সবুে কচালখর মল্লণলত েুবকার েীবন 
োপলনর োযা। কস কচালখ কচাখ রাখলে কে কর্ান পুরুলষর েরীর উলিেনা আর আতলঙ্ক 
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ল্লেউলর উঠলব। সযান্ড্রার পরলন এর্টা সাো েটক কর্াট আর মানান সই োটক। এমন 
এর্ল্লট েুবতীর োম ল্লনিঃসলন্দলি র্লযর্ কর্াল্লট ডোর। 
  
েুবতী এল্ল লয এলস বেে, ল্লমিঃ ওযালেস? আমার নাম সযান্ড্রা। পেবী কেলন আপনার 
প্রলযােন কনই। সবাই আমায সযান্ড্রা বলেই োলন। 
  
পল্লরল্লচত িলয সুখী িোম, বলে আ়িলচালখ তার পা কেলর্ মাো পেকন্ত কেখোম। সযান্ডার 
উদ্ধত েুল্লট স্তন, সরু চাপা কর্ামর, চও়িা ল্লনতম্ব আর এর্লো়িা েম্বা পা কে কর্ান 
পুরুষলর্ই আরৃ্ষ্ট র্রলব। এর্ র্োয কস কমাল্লিনী। 
  
ল্লমিঃ ওযাল্লেনল্লস্ক আপনার সলে র্ো বেলত চান ল্লমিঃ ওযালেস। ওর সলে র্ো বেলত 
হুাঁল্লেযার। উল্লন ল্লর্ সািংঘাল্লতর্ টাইলপর কোর্ তা সামলন কেলর্ র্ো না বেলে বুঝলত 
পারলবন না। 
  
আমায ল্লনলয সযান্ড্রা ল্লেিলট উঠে। সাততোয কপৌঁলে েম্বা পযালসে কপল্লরলয চাল্লব ল্লেলয 
এর্টা সুযলটর েরো খুেলত খুেলত কস আবার বেে, খুব হুাঁল্লেযার। েরো খুলে আমায 
কভতলর োবার ইল্লেত র্রে। আল্লম কভতলর পা রাখলতই কস  ো চল্ল়িলয বেে, ল্লমিঃ 
ওযাল্লেনল্লস্ক, ল্লমিঃ ওযালেস আসলেন। বলে আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয  ো নাল্লমলয বেে, 
আবার বেল্লে ল্লমিঃ ওযালেস! হুাঁল্লেযার! োন, কসাো এল্ল লয োন। উল্লন বযাের্ল্লনলত 
অলপক্ষা র্রলেন। 
  
বযাের্ল্লনলত পা রাখলতই িতাে িোম। শুলনল্লেোম ওযাল্লেনল্লস্ক এর্ নামোো মাল্লিযা 
েলের সেকার। তার ওপর ব্ল্যার্লমোর। কভলবল্লেোম তার কচিারাটাও িলব কেখবার মত। 
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ল্লর্ন্তু আলেৌ তা নয। কেসব কবাঁলট কমাটা বযবসাযীরা এখালন কব়িালত আলস ওযাল্লেনল্লস্ক 
ল্লঠর্ তালেরই মত কেখলত।  ালযর রিং ল্লর্েুটা তামালট। মাোয টার্। পরলন নীে রিংলযর 
সুযট। ক াে মুখ, নার্খানা কবোয কোট। পাতো কঠাাঁট। ল্লর্ন্তু এর্ল্লট তবল্লেষ্টয। তার ক াটা 
কচিারালর্ আর সবার চাইলত আোো র্লরলে কসিে তার িযার্ালেনীে কচাখ কো়িা। কস 
ল্লেলর্ তার্ালে তার মলনাভাব কবাঝা োয না। 
  
আপল্লন এলস ভােই র্লরলেন ল্লমিঃ ওযালেস। বেলত বেলত কস িাত বাল্ল়িলয ল্লেে। এর্টু 
ইতস্ততিঃ র্লর তার িালত িাত কমোোম। 
  
বসুন, কেলখ কতা মলন িলে আরও বৃল্লষ্ট িলব, এখালনই বসা োর্। বলে কসবযাের্ল্লনর 
এর্পালে রাখা কচযালর বসলত ইল্লেত র্রে। মাঝখালন কোট এর্টা কটল্লবে। আমার 
মুলখামুল্লখ কস বসে। 
  
আল্লম বসলত বসলত বুঝোম কে কস তার ধূসর নীে কচাখ ল্লেলয আমালর্ খুাঁল্লটলয কেখলে। 
  
চালযর সময এখনও িযল্লন। এর্টু র্ল্লি চেলব? 
  
না, ধনযবাে। 
  
তািলে চা-ই খান। 
  
 কবে। তািলে র্ালের র্োটা শুরু র্রা োর্। সময নষ্ট র্রা আমালের উল্লচত নয। 
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কো ওযাল্লেনল্লস্ক বেে, ল্লমস সুল্লে েিংলযর মৃতুযর েনয আল্লম আন্তল্লরর্ভালব েুিঃল্লখত। ল্লমিঃ 
ওযালেস, ল্লবশ্বাস র্রুন এই ল্লনষু্ঠর র্ােটা আমায পুলরাপুল্লর না োল্লনলয র্রা িলযলে। 
অবেয র্ােটা কে র্লরলে কস আমারই অধীনস্থ কোর্। কোর্টার মলন েযামাযা বলে 
ল্লর্েু ল্লেে না। টার্ার েনয কস সব ল্লর্েু র্রলত পারত। বযাপারটার েনয ওর র্ালে েখন 
আল্লম তর্ল্লিযত চাইোম তখন ও বেে কে, ঐ র্ােটার েনয ও পাাঁচ িাোর ডোর 
কপলযল্লেে। আর এও বেে কে িযািংর্ কস্মডল্লে এর্েলনর র্াে কেলর্ টার্াটা ল্লনলয ওলর্ 
ল্লেলযল্লেে, আর কে টার্াটা ল্লেলযল্লেে িযািংর্লর্ র্ােটা কসই র্রলত বলেল্লেে। আমার 
কনার্টা োনত না কস কোর্ল্লট কর্। আল্লম এর্টু চাপ ল্লেলতই কস বলেল্লেে এটা ল্লনের্ 
বেো কনওযার এর্টা বযাপার। 
  
আমার মন চলে ল্ল লযল্লেে র্লযর্ল্লেন আল  বযালঙ্ক কসই ঘটনার েৃলেয েখন অযালেো 
েরলসন চলে োবার আল  বলেল্লেে এর িে আপনালর্ কপলত িলব। িাল়ি িাল়ি কপলত 
িলব বলে োসাল্লেে। সুল্লের মুলখ অযাল্লসড কোাঁ়িার েনয তািলে ল্লর্ অযালেোই িযািংর্লর্ 
োল্ল লযল্লেে? তালর্ পাাঁচিাোর ডোর ল্লেলযল্লেে? 
  
ওযাল্লেনল্লস্ক বেে, ল্লমিঃ ওযালেস! আপল্লন কস্মডল্লের ল্লিলসব চুল্লর্লয ল্লেলয ওর পাওনা পুলরা 
বুল্লঝলয ল্লেলযলেন। আল্লমও কতমল্লন কোর্ল্লটলর্ তার পাওনা ল্লিলসব পুলরাপুল্লর বুল্লঝলয 
ল্লেলযল্লে। আমার েলের অনযানয কোলর্রাই তার বযবস্থা র্লরলে। আমার েলের কোলর্রা 
ক ােমাে বা ঝালমো ল্লেইলয রালখ না। পুলরাপুল্লর কেষ র্লর কেয। এ কোর্ল্লটরও তাই 
র্রা িলযলে। কস্মডল্লেলর্ আল্লম আর েলে রাখল্লেনা। আপল্লন চাইলে ওলর্ও োলন খতম 
র্লর ল্লেলত পাল্লর। বেুন, আপল্লন তালত খুল্লে িলবন? 
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তার মালন, আপল্লন ইল্লেত র্রলেই আপনার েলের কোলর্রা িযািংর্লর্ কেষ র্লর 
কিেলব? 
  
কসাো র্োয তাই কবাঝয ল্লমিঃ ওযালেস। ল্লর্ন্তু সময নষ্ট র্লর োভ কনই। আপল্লন রাল্লে 
ল্লর্না এর্বার বেুন। 
  
তািলে ওলর্ বরিং বাাঁল্লচলয রাখুন। 
  
আপল্লন সল্লতযই মিান ল্লমিঃ ওযালেস। আপল্লন সল্লতযই েযার েরীর ল্লনলয আলেন। ওরা 
েুেলন ল্লমলে আমার কপ্রল্লমর্ার অমন েো র্রলে আল্লম ল্লর্ন্তু ক্ষমা র্রলত পারতাম না। 
  
ওলর্ বাাঁচলত ল্লেন। আল্লম ওর পুলরাপুল্লর বালরাটা বাল্লেলয ো়িব। 
  
 কস কতা এর্লোবার। 
  
তার র্ো কেষ িলতই সযান্ড্রা কট্রলত র্ল্লির পট আর র্াপ সাল্লেলয ল্লনলয এে। েুধ ো়িা 
র্ালো র্ল্লি। র্ল্লি করলখ চলে কেলত আল্লম আ়িলচালখ তার কেলি মলন কোো কেওযা 
েরীলরর ল্লেলর্ না তাল্লর্লয পারোম না। পরক্ষলণই বুঝলত পারোম ওযাল্লেনল্লস্ক 
তীক্ষ্ণলচালখ আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয আলে। আমার কচালখ কচাখ প়িলতই রল্লসলয রল্লসলয 
বেে, ও খুব র্ালের কমলয। ওর বাবা এর্সময আমার িলয র্াে র্রত। কস মারা 
োবার পর ওলর্ আমার কসলেটারী র্লর করলখল্লে। এখন আর ওলর্ ো়িা আমার চলে 
না। 
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ওযাল্লেনল্লস্ক র্ল্লির র্ালপ চুমুর্ ল্লেে। আল্লম চুপ র্লর রইোম। 
  
তািলে র্ালের র্োয আসা োর্ ল্লমিঃ ওযালেস। আপল্লন ল্লনশ্চযই খুল্লে িলযলেন। আল্লম 
আপনালর্ খুল্লে র্রলত চাই। আমার েলের কস কোর্ল্লট আর কবাঁলচ কনই। কস্মডল্লেলর্ 
ল্লনলয আপল্লন ল্লর্ র্রলবন না র্রলবন তা পুলরাপুল্লর আপনার ওপর কেল়ি ল্লেল্লে। এখন 
বযাপার িে, আপল্লন কে কস্মডল্লের নাইট ক্লাব কবামা কমলর কভলে ল্লেলয তা়িাতাল্ল়ি বেো 
ল্লনলযলেন তা আমার বুঝলত বাল্লর্ কনই। এই োন্ত েিলর কর্াোও এর্বার কবামা িাটলে 
ধনী কোলর্রা সিলে পা ল্লেলত চায না। আল্লম ল্লনলেও এখালন আর কবামাবােী চাই না। 
আল্লম ব়িলোর্লের ল্লনলয এখালন র্াে র্ল্লর। আরও কবামাবাল্লে িলে ওরা অনয কর্াোও 
চলে োলব। তার িলে আমার বযবসার ভযানর্ ক্ষল্লত িলব। আপল্লন বুল্লদ্ধমান কোর্। 
ল্লনশ্চযই বুঝলত পারলেন আল্লম ল্লর্ বেলত চাইল্লে। ল্লর্ন্তু এর্ই সলে িয কতা আবার নতুন 
র্লর ঝালমো পার্াবার বযাপালর আল্লম আপনালর্ বেব েযা র্লর এমন র্ােল্লট র্রলবন 
না। 
  
ওযাল্লেনল্লস্কর িাল্লস কেলখ মলন িে এর্টা র যালটে সাপ িাসলে। আপল্লন ল্লনশ্চযই োলনন 
ল্লমিঃ ওযালেস, কে পৃল্লেবীর প্রলতযর্ল্লট কেলে আমার েলের োখাপ্রোখা েল্ল়িলয আলে। 
র্ালেই এই েিলর আর ঝালমো পার্ালবন না। আপনালর্ এটাই উপলেে ল্লেল্লে। েল্লে 
র্লরন তািলে ল্লর্ন্তু পলর অনুতাপ র্রলত িলব। ল্লর্ বেলত চাইল্লে ল্লনশ্চযই বুঝলত 
পারলেন। 
  
আপনার র্ো আমার র্ালন ক লে। বলে উলঠ োাঁল্ল়িলয এর্বারও কপেলন না তাল্লর্লয 
সুযলটর েরোর র্ালে এলস োাঁ়িাোম। সযান্ড্রা কসখালন োাঁল্ল়িলয অলপক্ষা র্রল্লেে। েরোর 
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িাতলে িাত করলখ ও আমার কচালখ কচাখ রাখে। এই রর্ম কচিারার কমলয আল্লম আল  
র্খনও কেল্লখল্লন। ওর কচিারালর্ কর্ান ল্লর্েুর সলেই তুেনা র্রা োয না। ল্লর্ন্তু সুল্লের 
মত ভােবাসা ওলর্ কতমনভালব কেওযা োয না। ও আর সব কমলযর চাইলত আোো। 
ওর সবুে েুল্লট কচালখ আর্ষকণ আর ল্লবপলের োযা সমানভালব িুলট উলঠলে। সযান্ড্রা 
েরোর িাতে কটলন পািা খুেলতই আল্লম বাইলর ল্ল লয োাঁ়িাোম। কবলরাবার মুিূলতক 
আমার র্ালন ও ল্লিসল্লিস র্লর বেে, আে রাত ল্লঠর্ এ ালরাটায ল্লি েযাব করলস্তারাাঁয 
আসলবন, র্ো আলে। 
  
ওর র্োয ল্লবশ্বাস িে না। ঘা়ি ঘুল্লরলয তার্ালনার সলে সলে ও মুলখর ওপর েরোর 
পািা বন্ধ র্লর ল্লেে। 
  
. 
  
কবো েুলটায অযাপাটকলমলন্ট ল্লিলর এোম। ল্লবে আমার কটল্লবলে বলস েরলসন িাইলের 
পাতা উলট োল্লেে। আল্লম ইল্লেলচযালর  া এল্লেলয বসোম। ল্লবে োস িালত ল্লনলয আমার 
মুলখামুল্লখ বসে। ওযাল্লেনল্লস্কর সলে আমার ো র্োবাতকা িলযলে সব ওলর্ খুলে বেোম। 
  
ল্লবে, মাল্লিযার র্াে নয। আমার েতেূর ধারণা িযািংর্ আর ল্লমনল্লস্ক পাাঁচিাোর ডোর 
কপলয এটা র্লরলে। ল্লমনল্লস্কলর্ খুন র্লর এমন কর্াোও ওরা পুাঁলত করলখলে ো কর্উ 
খুাঁলে পালব না। আমালের ওলর্ ল্লনলয মাো ঘামাবার েরর্ার কনই। এখন বাল্লর্ রইে 
িযািংর্… । 
  
িযাাঁ, ঐ োোলর্ পযাোলনা বাল্লর্ আলে। 
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 কোন ল্লবে, আমরা ওর সলে কেখা র্রব। অযাল্লসড েুাঁ়িলত কর্ ওলর্ টার্া ল্লেলযল্লেে কসটা 
আমালের খুাঁলে কবর র্রলত িলব। মলন িলে অযালেো েরলসনই ওটা র্ল্লরলযলে। তবু 
আল্লম ল্লনল্লশ্চন্ত িলত চাই। ও েল্লে বলে কে অযালেোই র্ােটা র্ল্লরলযলে, তখন না িয ওর 
বযবস্থা র্রা োলব। 
  
ল্লবে ঘা়ি না়িে। হু, ল্লর্ন্তু ঐ  ল্লরোলর্ ল্লেলয আমরা র্ো বোলবা ল্লর্ভালব? 
  
তুল্লম কব্ল্া-টচক ল্লেলয র্খনও র্াে র্লরলে? 
  
ওিঃ বুলঝল্লে, আমরা ওর  ালয িযাাঁর্া ল্লেলয র্ো কবর র্লর কনব। তাই কতা? ল্লবে োলস 
চুমুর্ ল্লেলয বেে, ওযাল্লেনল্লস্কলর্ কতামার কর্মন ো ে ডার্ক? 
  
ভযঙ্কর কোর্, ল্লবষাক্ত সালপর মত ল্লবপজ্জনর্। ওর মত কোর্লর্ এর্েম ঘাাঁটালনা উল্লচত 
নয। বলে আল্লম সযান্ড্রার র্োও ল্লবেলর্ োনাোম। বেোম কে আে রাত ল্লঠর্ 
এ ালরাটায কস আমায কেখা র্রলত বলেলে। 
  
তুল্লম ল্লর্ সল্লতযই ওর সলে কেখা র্রলত োলব না ল্লর্? 
  
ল্লনশ্চযই, কর্ন োব না? ভালো র্ো, ল্লি েযাব করলস্তারাাঁটা কর্াোয বে কতা? 
  
ল্লবলের নখেপকলণ কিালটে করলস্তারাাঁর খবর। কস বেে, ওটা কতা ওযাটার ফ্রলন্ট, ভাে 
করলস্তারাাঁ। তলব সব মালেরই োম এর্টু কবেী কনয। সল্লে কোলযলের কঠলর্র পালেই, 
এবার মলন পল়িলে? 
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মলন পল়িলে। োর্ল  ল্লবে, এবার কেলখা এর্টা কব্ল্া-টচক কো া়ি র্রলত পার ল্লর্না। 
আল্লম কটল্লেলিালন িযািংলর্র সলে র্ো বেল্লে। 
  
বাল্ল়ির োলরাযালনর র্ালে ল্লনশ্চযই োর্লব। ল্লবে বাইলর কবলরালো। আল্লম আেমারী খুলে 
েুলটা িাতর়্িা কবর র্রোম। বাে কেলর্ ল্লরভেবারটা কবর র্লর কেখোম গুল্লে আলে 
ল্লর্না। ল্লনল্লশ্চত িলয পলর্লট পুরোম। তারপর কটল্লে  াইড খুলে িযািংলর্র নম্বর কবর 
র্রোম। 
  
বার র্লযর্ ডাযাে কঘারালনার পর িযািংর্ ল্লরল্লসভার তুেে, কঘাাঁত কঘাত র্লর বলে উঠে, 
কর্ কিান র্রে? 
  
ল্লমিঃ কস্মডল্লে? আল্লম বেোম, পুল্লেে কিডলর্াযারটাসক কেলর্ কিান র্রল্লে। 
  
অযাাঁ? িযাাঁ তারপর বেুন, আমার নাইট ক্লালব কে শুলযালরর বাচ্চা কবামা কমলরলে তালর্ 
খুাঁলে কবর র্লরলেন? 
  
ঐ বযাপালর আপনার সলে র্ো বেলত চাই ল্লমিঃ কস্মডল্লে, কবেী নয র্লযর্টা র্ো। 
আমরা ক ালযন্দালের আপনার র্ালে পাল্লঠলয ল্লেল্লে কর্মন? 
  
ল্লঠর্ আলে, ল্লর্ন্তু ো র্রার তা়িাতাল্ল়ি র্রুন। আল্লম এর্ঘণ্টার কভতলর কবল্লরলয প়িব। 
বলে িযািংর্ ল্লরল্লসভার রাখে। 
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ল্লবে কব্ল্া-টচক িালত ল্লনলয ল্লিলর এে, িাসলত িাসলত বেে, ল্লেল্লনসটা নতুন আলে কি, 
র্ােও ভাে কেলব। 
  
ল্লঠর্ আলে, আল্লম বেোম। এবার চেে তািলে োওযা োর্। 
  
 কোন ডার্ক, ল্লবে বেে, এই  ল্লরোটালর্ ল্লর্ন্তু আল্লম এর্া োলযস্তা র্রব। 
  
কতামার পাঞ্চ েুলটা র্ালে ো াবার েলনয এর্েম েটিল্লটলয মরে তাই না? কিলস 
বেোম, চলো সুলো  তুল্লম পালব। 
  
েে ল্লমল্লনলট সীলরাভ করালড এলস কপৌঁেোম। কেষ তোয উলঠ ল্লবে বেে, এবার ো 
র্রার তা আল্লম র্রব। 
  
তাই র্লরা, বলে ল্লরভেবার ল্লনলয আল্লম কেযালে কঠস ল্লেলয োাঁ়িাোম, ল্লবের্ল্লেিং কবে 
ল্লটপে। র্লযর্ কসলর্লন্ডর পর িযািংর্ কবল্লরলয এলো। খাল্লে  া, এর্টা আাঁলটা ল্লেনলসর 
ট্রাউোসক পরলন। র্টমট র্লর েুলচাখ পাল্লর্লয ও ল্লবলের ল্লেলর্ তার্ালত আল্লম ওর পা 
কেলর্ মাো এর্পের্ কেলখ ল্লনোম। িযািংর্ শুধু স্বাস্থযবান নয, তার েরীর পুলরাপুল্লর 
কপোোর বোরলের মত। 
  
আপনারা ল্লর্ পুল্লেলের কোর্? বলেই িযািংর্ ল্লবে আর আমালর্ ল্লচনলত পারলো,  ল্লরোর 
মত কঘাাঁতলঘাাঁত র্লর বলে উঠে, এবার কতামালের ল্লচলনল্লে। কতামরা কসল্লেন আমার নাইট 
ক্লালব এর্েক্ষ ডোলরর  ল্প কোনালত ল্ল লযল্লেলে না? ভাে চাও কতা কর্লট প়ি, নযত 
কতামালের মািংলসর র্াবাব বাল্লনলয ো়িব। 

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

161 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
িযািংর্ ল্লর্ বেে ল্লবে ল্লঠর্ শুনলত কপলোনা। নীচু িলয ঘা়ি কঝার্ালনার সলে সলে ল্লবে 
তার ডান িালত ো ালনা পাঞ্চ ল্লেলয িযািংলর্র বাাঁ ল্লেলর্র কচাযালে এর্ আঘাত িানে। 
েুলচাখ উলট িযািংর্ ধুপ র্লর  ল্ল়িলয প়িে কমলঝর ওপর। 
  
এবার আমালের পাো, ল্লবে বেে, ডার্ক এবার িালতর সুখ র্লর নাও। 
  
 েুেলন িযািংলর্র ল্লবোে োেখানা কভতলর এলন কমলঝর ওপর শুইলয রাখোম। িযািংলর্র 
োন কিলরল্লন, এই িাাঁলর্ তার িাতেুলটা কপেনল্লেলর্ ল্লনলয িাতর়্িা তার েুপালযর 
ক া়িােীলত এাঁলট ল্লেোম। োরু্র্ এইভালব শুলয। ল্লবে উলঠ ল্ল লয সের েরোটা কভল্লেলয 
কভতর কেলর্ ল্লেটল্লর্ল্লন এাঁলট ল্লেে। 
  
আল্লম বেোম, সময নষ্ট র্লর কর্ান োভ কনই, কচালখ মুলখ েে ল্লেল্লটলয োোর োন 
কিরাও। 
  
ল্লবে কর্ান র্ো না বলে আধ বােল্লত েে এলন িযািংলর্র মাোয কঢলে ল্লেে তারপর কব্ল্া 
টচক জ্বাল্লেলয তার তাপ বা়িালত ো ে। 
  
েলের কোাঁযায িযািংলর্র োন আসলতই মাো ঝাাঁল্লর্লয বসলত ক ে, আর সলে সলে তার 
পাাঁেলর খুব কোলর এর্টা োল্লে র্োম। উলঠ কস কটর কপে কে তার েুিাত আর েুপালয 
িাতর়্িা পরালনা িলযলে। িযািংর্ উলঠ বসলতই আল্লম ডান পা ল্লেলয ওর র্পালে চাপ 
ল্লেোম, ও সলে সলে ল্লচৎ িলয প়িে কমলঝর ওপর। িাাঁলে প়িা বন্দী বনলব়িালের মত 
আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয ল্লনলের মলন কঘাাঁৎ কঘাাঁৎ র্রলত ো ে। 
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 আমার কপ্রল্লমর্ার মুলখ অযাল্লসড কোাঁ়িার েনয কর্ কতামায পাাঁচিাোর ডোর ল্লেলযল্লেে? 
আল্লম প্রশ্ন র্রোম। 
  
উির না ল্লেলয িযািংর্ িাতর়্িা েুলটা কখাোর েনয কচষ্টা র্রলত ো ে, ল্লর্ন্তু কখাো 
িেনা। এই িাতর়্িা কবেী েটিট র্রলে আলরা কোলর এাঁলট বলস। 
  
তুল্লম ল্লর্ বেলে আমার মাোয ঢুর্লে না, ও ল্লব়ি ল্লব়ি র্লর বেে। 
  
আল্লম ল্লবলের ল্লেলর্ তার্াোম। ল্লবে ওলর্ এবার েযাাঁর্া োও, নযত মুখ খুেলব না। 
  
আল্লম তাই চাইল্লে, বলে ল্লবে পাম্প র্লর কব্ল্া–টলচকর তাপ বা়িালো। তারপর িযািংলর্র 
কখাো বুলর্র ওপর বাল্ল লয ধরে। তালত িযািংলর্র বুলর্র সব কোম পুল়ি কেলত ো ে। 
িযািংর্ কচাঁল্লচলয উঠে, তখন আর আওযাে কবলরালে না, কবলরালে ভয। 
  
ওটা সল্লরলয নাও। িযািংর্ কচাঁল্লচলয উঠে, আল্লম র্ো ল্লেল্লে বেব। 
  
কোর্টা কর্? তার পালে বলস আল্লম োনলত চাইোম। 
  
 অযাল্লে, বলেই িযািংর্ কচাঁল্লচলয উঠে, কোিাই ওটা সল্লরলয নাও। 
  
সব খুলে বেে, আল্লম ধমলর্ উঠোম, এর্েম ক া়িা কেলর্। ল্লবে আগুলনর ল্লেখাটা বুর্ 
কেলর্ সল্লরলয মুলখর সামলন ল্লনলয আসলতই িযািংর্ কচাঁল্লচলয উঠে। 
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সব খুলে বলো বেল্লে। আল্লম এবার  ো চ়িাোম। 
  
অযাল্লে আমার র্ালে এলসল্লেে। ঐ এর্োখ ডোর কপলত বা ়িা ল্লেলযল্লেলে বলে ও 
োরুণ চলট ল্ল লযল্লেে। মুলখ অযাল্লসড কোাঁ়িার মতেবটা ওরই মাো কেলর্ কবল্লরলযল্লেে। 
সল্লতযই ওর মাো তখন খারাপ িলয ল্ল লযল্লেে। ও পাাঁচ িাোর ডোলরর কোভ কেখালত 
আল্লম হুোলর্ কডলর্ বযবস্থা র্রলত বেোম। তলব কতামার কপ্রল্লমর্ালর্ কমলর কিোর 
ইো আমার ল্লেে না ল্লবশ্বাস র্লরা। কভলবল্লেোম মুলখর এর্ পেকা তুলে ল্লনলেই িলব। ও 
কে কেৌল়িালত ল্ল লয ট্রালর্র নীলচ প়িলব তা ভাবলত পাল্লরল্লন। ল্লবশ্বাস র্লরা। 
  
টার্াটা কপলযল্লেলে? আল্লম ঘৃণাভরা সুলর োনলত চাইোম। 
  
ল্লনশ্চযই, অযাল্লেও টার্া কেলব বলে র্ো ল্লেলে ল্লঠর্ কেয। আল্লম অলধকর্ ল্লনলযল্লে, হুো 
বাল্লর্ অলধকর্ ল্লনলযলে। 
  
হুো কর্াোয? 
  
 োল্লননা, র্াে রালত ওর ডার্ এলসল্লেে। বেে র্াে আলে, কবলরাল্লে। তারপর ও 
কিলরল্লন। 
  
হুো কর্াোয ক লে োলনা? 
  
না। িযািংর্ আাঁতলর্ বেে, হুোলর্ কর্ান প্রশ্ন র্ল্লর না। ও কর্াোয ক লে আল্লম োল্লন না। 
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ভাবোম িযািংর্লর্ বল্লে কে ওযাল্লেনল্লস্ক িোলর্ খতম র্লর ল্লেলযলে, ল্লর্ন্তু ল্লর্ কভলব চুপ 
র্লর ক োম। 
  
এবার অযাল্লের প্রসলে আসা োর্, আল্লম বেোম, অযালেো েরলসন প্রলতযর্ মালস 
কতামায েেিাোর টার্া কেয তাই না? 
  
িযািংর্ অস্বীর্ালরর ভল্লে র্রলতই ল্লবে তার মুলখর র্ালে কব্ল্া-টলচকর আগুনটা ল্লনলয এে। 
েটিল্লটলয িযািংর্ বেে : ঐ টার্া ও আমায কেয না, র্ােটা ল্লর্ ভালব িয কোন বেল্লে। 
হুো নানা ধরলনর র্ালে নাইট ক্লাবটালর্ বযবিার র্লর, আর তার বেলে প্রলতযর্ িপ্তায 
ও আমায পাাঁচলো ডোর কেয। আল্লম এলতই খুল্লে োল্লর্। অযাপাটকলমলন্টর মাল্লের্ হুো 
ল্লনলেই। ও শুধু আমায োর্লত কেয। এর বাইলর আল্লম ল্লর্েুই োল্লননা, ল্লবশ্বাস র্লরা। 
  
বলে োও, কেলমানা, আল্লম বেোম। ল্লবে িযািংর্লর্ আগুলনর েযার্া ল্লেলতই ও ল্লতল্ল়িিং 
র্লর োল্লিলয উঠে। 
  
িযািংর্ র্াঁলো র্াাঁলো  োয বেে, আমার ল্লর্ কোষ। সবাই আমার নাইট ক্লালব এলস 
আমার িালত এর্টা র্লর খাম ধল্লরলয ল্লেলয োয। অযাল্লেও এর্টা ওযালেট কেয, তালত 
টার্া ভল্লতক োলর্। আল্লম কস সব এর্টা েলেলত পুলর রাল্লখ। র্াউলর্ ল্লর্েু ল্লেলেস র্ল্লর 
না। প্রলতযর্ মালসর পযো তাল্লরখ হুো েখন আলস তখন ঐ েলেটা আল্লম ল্লেই। বযস, 
তারপর আল্লম আর ল্লর্েু োল্লন না। 
  
অযালেোলর্ ব্ল্যার্লমে র্রা িলে কর্ন? 
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আল্লম োল্লননা, েপে র্লর বেল্লে আল্লম এর ল্লবনু্দল্লবস ক ল্লর্েু োল্লন না। হুোই ঘুলর ঘুলর 
কোলর্র কর্ো কর্লেঙ্কারী কবর র্লর তালের র্াে কেলর্ টার্া আোয র্লর। অযাল্লেও 
হুোর পািায পল়িলে। বযাপারটা ল্লর্ আল্লম োল্লন না। ল্লর্ন্তু কসটা এমনই বযাপার কে 
তালর্ প্রলতযর্ মালস এতগুলো টার্া ল্লেলত িয। অযাল্লের মাোর ল্লঠর্ কনই। ওর মাো 
বরাবরই খারাপ। কসই কেলেলবো কেলর্ই। 
  
মলন িে িযািংর্ সল্লতয র্োই বেলে। হুোর মত এর্টা ল্লনষু্ঠর পশুর মত কোর্ ওর মত 
এর্ কমাটামাোর কোর্লর্ ল্লর্েুই বেলব না এটাই স্বাভাল্লবর্। 
  
সব োনার পর িযািংর্লর্ আমার ভীষণ কঘন্না র্রলত ো ে। কঘন্না র্রে এই ঘর আর 
তার কভতলরর আবিাওযা। 
  
ল্লঠর্ আলে ল্লবে। এবার ওর িাতর়্িা েুলটা খুলে োও। ল্লরভেবার িালত আল্লম োাঁল্ল়িলয 
রইোম। কসই িাাঁলর্ ল্লবে কব্ল্া-টচক ল্লনল্লভলয িযািংলর্র িাত আর পালযর িাতর়্িা খুলে 
ল্লেে। িযািংর্ উলঠ বলস র্ল্লি েুলটা র ়িালত র ়িালত আমার ল্লেলর্ তার্াে। 
  
মন ল্লেলয কোন িযািংর্। এই েিলর কতামার আর িোর মল্লনলবর সলে আমার র্ো 
িলযলে। হুো এখন র্বলরর নীলচ। ওর সলে এ েীবলন আর কতামার কেখা িলব না। 
আল্লমও এ েীবলন আর কতামার মুখ কেখলত চাই না। কতামায বালরাঘণ্টা সময ল্লেোম, 
তারমলধয তুল্লম এ েির কেল়ি চলে োলব। তারপলরও েল্লে কতামালর্ কেল্লখ তািলে 
কতামার েুই িাাঁটু তার্ র্লর আল্লম েুলটা গুল্লে েুাঁ়িব। তারপর তুল্লম েীবলন আর িাাঁটলত 
পারলব না। োও, আমার র্ো বুঝলত কপলরলে? 
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িযাে িযাে র্লর আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয িযািংর্ ল্লব়িল্লব়ি র্লর বেে, আমার োবার কর্ান 
োয া কনই। আমার র্ালে টার্ার্ল্ল়িও ল্লর্েু কনই। 
  
িযািংর্, আল্লম ল্লর্ন্তু এই কেষবার কতামালর্ হুাঁল্লেযার র্লর ল্লেল্লে। বালরা ঘণ্টার পর 
কতামালর্ এই েিলর কেখলে কতামার ঠযািং েুলটা আর আস্ত োর্লব না। র্ো কেষ র্লর 
আল্লম ল্লবেলর্ বেোম, চলে এলসা ল্লবে। এই শুলযালরর বাচ্চার  ালযর  লন্ধ আমার বল্লম 
পালে। ল্লেিলট কচলপ আমরা নীলচ কনলম এোম। বাইলর সামানয বৃল্লষ্ট িল্লেে। তারই 
কভতর কিাঁলট  াল্ল়ির র্ালে ল্ল লয োাঁ়িাোম। 
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৭. 
  
ল্লি েযাব করলস্তারাাঁয রাত এ ালরাটায পা রাখলতই ওলযটার আমায েীততালপ ল্লনযল্লন্ত্রত 
এর্ল্লট কোট ল্লডনার র্ামরায ল্লনলয ক ে। সযান্ড্রা আমার েনয অলপক্ষা র্রল্লেে। আে 
তার পরলন  াঢ় োে রিংলযর আাঁট কপাোর্, মাোর চুে কপেনল্লেলর্ মুলক্তা বসালনা ল্লিলত 
ল্লেলয বাধা। তার উর সােসজ্জার ল্লেলর্ কচলয ল্লনলেই উলিল্লেত কবাধ র্রোম। 
  
কস মৃেু কিলস বেে, আমার পুলরা নাম সযান্ড্রা উইল্লেস। ল্লর্ন্তু এখন আর কর্ান র্ো নয 
র্াে রাত কেলর্ ল্লর্েু খাওযা িযল্লন। ল্লখলেয আমার কপট জ্বেলে। 
  
কেলট ল্লঝনুর্ ভাো আর ঠাণ্ডা সাো ওযাইন ওলযটার এলস আমালের কটল্লবলে করলখ ক ে। 
  
কখলত কখলত প্রশ্ন র্রোম, তুল্লম আমার সলে র্ো বেলত কচলযল্লেলে, ল্লর্ন্তু কর্ন? 
  
বেল্লে, আল  কপট পুলর কখলয ল্লনই। ওযাল্লেনল্লস্ক োর্লে আেও খাওযা েুটত না, এমন 
র্ালের চাপ পল়িলে। উল্লন র্যাল্লসলনালত ক লেন তাই এখালন আসলত পারোম। 
  
 খাওযার পলর সযান্ড্রা ল্লস ালরট ধল্লরলয বেে, এই োলেতাই েিলর আপল্লনই কেখোম 
এর্মাত্র কোর্ োর সািস আলে। ল্লেরোাঁ়িা খা়িা র্লর কে েযতানলের ল্লবরুলদ্ধ রুলখ 
োাঁ়িালত পালর। 
  
ল্লর্ কেলখ কতামার মলন িে কে আমার সািস আলে? 
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ব্ল্যার্ র্যালসলটর মত এর্টা কনািংরা োয া ল্লেল্লন কবামা কমলর উল্ল়িলয ল্লেলত পালরন, ল্লেল্লন 
িযািংলর্র মত এর্টা বেমালযেলর্ ভয কেল্লখলয েির কেলর্ কখোলত পালরন তালর্ 
সািসী বেব না? 
  
ল্লর্ র্লর বুঝলে কে িযািংর্ এই েির কেল়ি চলে ক লে? 
  
আধঘণ্টা আল  ও কটল্লেলিান র্লরল্লেে। ও কে. ডল্লব্ল্উ. অেকাৎ ওযাল্লেনল্লস্কর সলে র্ো 
বেলত চাইল্লেে। আল্লম ওর  ো শুলনই ল্লচনলত কপলরল্লেোম, বেোম কে কে. ডল্লব্ল্উ. বযস্ত 
আলেন ো বোর আমালর্ বেলত পালরন। ও তখন বেে কে আপল্লন নাল্লর্ ওর ওপর খুব 
অতযাচার চাল্লেলযলেন আর তার িলেই ও বেলত বাধয িলযলে কে অযালেো েরলসন 
টার্া খাইলয ওলর্। অযাল্লসড েুাঁ়িলত বাধয র্লরল্লেে। িযািংর্ এও বেে কে আপল্লন ওলর্ 
েির কেল়ি চলে োবার হুমল্লর্ ল্লেলযলেন তাই ও চলে োলে, ল্লর্ন্তু ওর সলে টার্ার্ল্ল়ি 
ল্লবলেষ কনই। ওযাল্লেনল্লস্ক ল্লর্ ওলর্ টার্া ল্লেলত পারলবন? 
  
সব শুলন িযািংর্লর্ বেোম কে ওর েনয োিান্নালমর রাস্তা কখাো আলে কসখালন কেলত 
টার্ার্ল্ল়ি ল্লর্েুই োল  না। এই বলে আল্লম ল্লরল্লসভার নাল্লমলয করলখল্লে। তারপর েলের 
কোলর্লের র্ালে োনোম িযািংর্ কস্মডল্লে ল্লমযাল্লমর ল্লেলর্ রওনা িলযলে। 
  
চুপচাপ সযান্ড্রার র্ো শুনল্লেোম। এর্টু েম ল্লনলয কস বেে, অযালেো েরলসন সম্পলর্ক 
ও আমায ো ো বলেলে তা ওযাল্লেনল্লস্কলর্ োনাইল্লন, র্ারণ ওাঁর র্ালে অযালেো খুব 
োমী খলের। আর ওযাল্লেনল্লস্ক েল্লে োনলত পালর কে অযাল্লসড কোাঁ়িার মূলে অযালেো 
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তািলে কস ধলরই কনলব কে আপল্লন তালর্ও ো়িলবন না। আে কিার্ র্াে কিার্ 
অযালেোলর্ আপল্লন ল্লঠর্ই োলযস্তা র্রলবন। 
  
কস ত র্রবই। আল্লম অযালেোলর্ কেল়ি কেব না। 
  
এখন ডার্ক, ক াটা বযাপারটালর্ বুঝলত আল্লম আপনালর্ সািােয র্রব। 
  
 কর্ন? 
  
আল ই বলেল্লে কে আল্লম এর্েন সািসী কোর্ চাই। আপল্লন এই মাল্লিযা সিং ঠনল্লটর 
কর্ানও ক্ষল্লত র্রলত পারলবন না। এবার মন ল্লেলয শুনুন। ওযাল্লেনল্লস্ক কলাল্লরডায তার 
মাল্লিযা েলের ব়ির্তকা। েলের িলয টার্া কো া়ি র্রাই তার র্াে। কলাল্লরডায টার্া 
উল়ি কব়িালে। োর টার্া আলে তারই অতীলতর কর্ানও না কর্ান র্েল্লঙ্কত ইল্লতিাস 
আলে। এরর্ম িাোর িাোর কোর্লর্ ওরা ব্ল্যার্লমে র্রলে। ব়ি ব়ি কোর্ান, েুযার 
আো, কিালটে সবাই মাল্লিযালের উৎপাত কেলর্ বাাঁচবার েনয তালের িালত কমাটা টার্া 
তুলে কেয। এই কে ওযাল্লেনল্লস্ক স্পযানীে কব কিালটলে োর্লেন তারও কপেলন এর্টা 
উলেেয আলে। কসখানর্ার র্মকচারীরা সব ওর র্োয ওঠাবসা র্লর। উল্লন আঙুে 
তুেলেই সবাই কিালটে কেলর্ কবল্লরলয আসলব। এই এোর্া কেলর্ ওযাল্লেনল্লস্ক পলনলরা 
োখ ডোর পান। ঐ টার্ার পল্লরমাণ োলত না র্লম কস ল্লেলর্ েক্ষয রাখাই তার র্াে। 
আর এখালনই ওর ভরাডুল্লব ঘটলব। টার্ার পল্লরমাণ র্মলেই েে ওযাল্লেনল্লস্কলর্ সল্লরলয 
এখালন অনয র্াউলর্ বসালব। এই র্ারলণই উল্লন এই েিলর কর্ান ঝালমো চান না। 
অযালেো েরলসলনর র্াে কেলর্ উল্লন প্রলতযর্ মালস েে িাোর ডোর পালেন। এখন 
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আপল্লন েল্লে ঝালমো র্লরন তলব ওর মাল্লসর্ েেিাোর ডোর আয র্লম োলব। আল্লম 
ক াপলন োনলত কপলরল্লে কে েলের ব়ি র্তকারা ওাঁর র্ালে খুব খুল্লে নন। ওাঁরা এই 
এোর্া কেলর্ আরও কবেী টার্া তুেলত চাইলেন। আর এখালন সবাই আপনালর্ কচলন, 
পুল্লেলের সলেও আপনার েিরম মিরম আলে, তাই আপল্লন কবাঁলচ আলেন, ওরা আপনার 
 ালয িাত তুেলত সািস পালেনা। ওাঁর র্াের্মক োনাোল্লন িলয োর্ এটা ওযাল্লেনল্লস্ক 
চান না। আমার র্ো বুঝলত পারলেন? 
  
এসব আমায বলে ল্লর্ োভ, সযান্ড্রা? আল্লম বেোম, তুল্লম ওযাল্লেনল্লস্কর িলয র্াে র্রলে। 
ল্লতল্লন কতা কতামার েনয েলেষ্ট র্লরলেন। 
  
সযান্ড্রা ল্লনষু্ঠর কিলস বেে, কস র্োয আসল্লে। উল্লন আপনালর্ কডলর্ বেলেন কে আপনার 
বান্ধবীর মুলখ হুো আর িযািংর্ অযাল্লসড েুাঁল়িলে বলে ল্লতল্লন খুব েুিঃল্লখত, তাই না? 
আপনালর্ উল্লন কবে বুল্লঝলয ল্লেলেন কে হুো ল্লমনল্লস্কলর্ খতম র্লর পুাঁলত কিো িলযলে। 
ওযাল্লেনল্লস্ক ল্লর্ পল্লরমাণ ল্লমলেযবােী কস সম্পলর্ক আপনার কর্ানও ধারণাই কনই। ইো ওাঁর 
ডানিাত, কস ল্লনলের সা লরেলের ল্লনলয ধনীলের ব্ল্যার্লমলের িাাঁে কপলত কব়িায। আমার 
র্ো ল্লবশ্বাস র্রুন, হুো ল্লমনল্লস্ক এই মুিূলতক বিাে তল্লবযলত এই েিলরই ঘুলর কব়িালে। 
তলব িযাাঁ িযািংর্ কস্মডল্লেলর্ উল্লন বাাঁল্লচলয রাখলবন না, ল্লমযাল্লমলত পা কেবার সলে সলে 
তালর্ খতম র্লর কেওযা িলব। র্ােটা হুো ল্লনলেই র্রলব। গুম, খুন র্রলত ওর মত 
ওস্তাে কোর্ েুল্লট কনই। 
  
 তার মালন? আল্লম ঝুাঁলর্ পল়ি প্রশ্ন র্রোম, কে বেমাে কেলে আমার বান্ধবীর মুলখ 
অযাল্লসড েুাঁল়িল্লেে, কস কবাঁলচ আলে এই র্োটাই তুল্লম কবাঝালত চাইলো? 
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ল্লঠর্ তাই। 
  
সযান্ড্রার র্ো শুলন আমার এর্টা েীতে কোধ মাোর ল্লেলর্ উলঠ ক ে। হুো ল্লমনল্লস্কলর্ 
কর্াোয খুাঁলে পাব? 
  
সযান্ড্রা বেে, আপল্লন খুাঁলে পালবন না। ওলর্ ল্লর্রর্ম কেখলত তাই আপনার োনা কনই। 
  
কর্ বেে োনা কনই? কস কবাঁলটখালটা কেখলত, র্াাঁধ চও়িা,  ালয এর্টা সাো কর্াট োলর্ 
আর মাোয োলর্ চও়িা বনাত কেওযা টুল্লপ। 
  
তালত র্াে র্তেূর এল ালব? টুল্লপ আর কর্াট খুলে কিেলে আপল্লন তালর্ ল্লচনলত 
পারলবন? র্লযর্ িাোর কবাঁলট খালটা চও়িা র্াধওযাো কোর্ এই েিলর চোলিরা 
র্লর। আল্লম সািােয না র্রলে আপল্লন িাোর কচষ্টা র্লরও তালর্ খুাঁলে পালবন না। 
  
ল্লর্ন্তু তুল্লম কর্ান স্বালেক আমায সািােয র্রলব বলো কতা? 
  
ল্লবষাক্ত সালপর মত ল্লিসল্লিস র্লর সযান্ড্রা বেে, র্ারণ কস আমার বাবালর্ খুন র্লরল্লেে। 
  
কর্ন? 
  
ওাঁর োয ায ওযাল্লেনল্লস্কলর্ বসালনার েনয। আমার বাবাই ল্লেলেন কলাল্লরডায মাল্লিযার 
র্তকা। এখানর্ার র্াের্মক ল্লতল্লনই চাোলতন। আল্লম ল্লেোম আমার বাবার কসলেটারী, 
এর্টা ল্লস ালরট ল্লেন। 
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সযান্ড্রা, কতামার বাবা মাল্লিযা সেকার ল্লেলেন? 
  
ল্লস ালরট ধল্লরলয সযান্ড্রা বেে, িযাাঁ। বাবা খুন িবার পর তার মৃতলেি েুাঁলয েপে 
র্লরল্লেোম বেো কনলবা। আর এতল্লেন ধলর এমন এর্েনলর্ খুাঁেল্লে োর সািস আলে। 
  
ল্লর্েুক্ষণ স্তব্ধ িলয কেলর্ তারপর প্রশ্ন র্রোম, তুল্লম ওযাল্লেনল্লস্কর কসলেটারী িলয 
ক লে? 
  
িযাাঁ, ওযাল্লেনল্লস্ক ল্লনলেই কে আমার বাবালর্ খুন র্রার হুরু্ম ল্লেলযল্লেলেন আর কসটা কে 
আল্লম কেলন কিলেল্লে কসটা ল্লতল্লন ধরলত পালরন ল্লন। বাবালর্  াল্ল়ি চাপা ল্লেলয কমলর কিো 
িলযল্লেে। তার ল্লর্েুল্লেন পর বাবার ল্লনলের িালত কেখা এর্টা ল্লচল্লঠ খুাঁলে পাই। ল্লচল্লঠটা 
আমালর্ কেখা। তালতই কেলনল্লেোম কে ওযাল্লেনল্লস্ক তালর্ সল্লরলয এখানর্ার েলের র্তকা 
িলত চাইলে। আর ল্লমনল্লস্ক ওাঁলর্ খুন র্রার সুলো  খুেলে। আল্লম পুলরা ল্লতনল্লট বের 
আমার বাবার কসলেটারীর র্াে র্লরল্লে। েলের র্াের্মক সম্পলর্ক ওযাল্লেনল্লস্কর চাইলত 
অলনর্ কবেী কখাাঁেখবর আমার োনা ল্লেে। আল্লম ওাঁর কসলেটারীর র্াে র্রলত চাই 
শুলন ওযাল্লেনল্লস্ক খুব খুল্লে িলেন। 
  
ল্লর্ন্তু তুল্লম তা র্রলত ক লে কর্ন? ওযাল্লেনল্লস্কর অধীলন র্াে র্রলত কতামার এর্বালরর 
েনযও মলন কঘন্না িে না? 
  
ল্লবষাক্ত িাল্লস কিলস কস বেে, প্রল্লতলোধ কনবার েনয ডার্ক। ল্লেলনর পর ল্লেন আল্লম 
সুলোল র অলপক্ষায রলযল্লে। োনতাম এর্ল্লেন সুলো  আসলবই। এখন আপল্লন আর 
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আল্লম েুেলনই প্রল্লতলোধ ল্লনলত চাইল্লে। আল্লম চাই আমার বাবার খুলনর বেো আর 
আপল্লন চান আপনার বান্ধবীর মুলখ অযাল্লসড কোাঁ়িার বেো। আমালের েুেলনরই উলেেয 
এর্, ডার্ক। 
  
তািলে ল্লর্ এটাই োাঁ়িালে কে হুো ল্লমনল্লস্কলর্ খতম র্রলত পারলে ওযাল্লেনল্লস্কলর্ ওপর 
ওযাোরা এখান কেলর্ সল্লরলয কেলব? 
  
িযাাঁ, ল্লর্ন্তু মাল্লিযালের র্াে বন্ধ িলব না। ওযাল্লেনল্লস্কর োয ায আর র্াউলর্ বসালনা 
িলব। আবার হুোর োয ালতও নতুন কর্ানও বেমাে আসলব। কস আবার নতুন র্লর 
ব্ল্যার্লমল্লেিংলযর িাাঁে পাতলত শুরু র্রলব। মাল্লিযালের র্াের্মক োমালত না পারলে হুো 
ল্লমনল্লস্কলর্ আপল্লন আর আল্লম ল্লমলে সরালত পারব আর তার িলে ওযাল্লেনল্লস্ক ডুবলব 
এইটুরু্ই আমালের োভ। আল্লম অন্তত তালতই খুল্লে িব। 
  
সযান্ড্রার পল্লরর্ল্পনাটা মন্দ নয। ল্লর্ন্তু িাোর িলেও ও ল্লনলে মাল্লিযা েলের র্মকী, ওর 
বাবা ল্লেে এখানর্ার মাল্লিযা সেকার, তাই ওর সলে িাত কমোলত মলন মলন কঘন্না িলে। 
ল্লর্ন্তু উপায কনই। ওর সলে িাত ল্লমল্লেলয েল্লে হুো ল্লমনল্লস্কলর্ কেষ র্রলত পাল্লর তলব 
কসটাই আমার োভ। 
  
ল্লঠর্ আলে সযান্ড্রা তুল্লম আমার ওপর ল্লবশ্বাস রাখলত পার। আল্লম কতামার প্রস্তালব রাল্লে। 
ল্লর্ন্তু আমরা ল্লর্ভালব এল ালবা? 
  
প্রেলম হুোলর্ খুাঁলে কবর র্রলত িলব। ও কটল্লেলিালন ওযাল্লেনল্লস্কর সলে কো ালো  
র্লর হুরু্ম কনয। এতক্ষলণ কস্মডল্লের র্ালে কেলর্ ও ল্লনশ্চযই সব কেলনলে ল্লর্ন্তু ও কে 
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এখনও কবাঁলচ আলে আর কসটা কে আপল্লন োলনন এটা ওর োনা কনই। এর িলে ও 
অসাবধানী িলব। হুো আর ওর পুলরালনা অযাপাটকলমলন্ট ল্লিলর োলব না। এখালনই আবার 
কর্াোও নতুন কর্ানও োর্ার োয া ও ল্লঠর্ েুল্লটলয কনলব। 
  
ওল্লর্ িাল্লমকস ইযালট োর্লত পালর? 
  
সযান্ড্রার মুখ েক্ত িে, র্ল্লঠন  োয বেে, িাল্লমকলসর কখাাঁে আপনালর্ কর্ ল্লেে? 
  
 কখাাঁেখবর ল্লনলয কেলনল্লে। র্ার র্ালে কেলনল্লে তা কতামার না োনলেও চেলব। 
  
হুো ওখালন োলব না। ইযালট শুধু এখানর্ার কোলর্রা ল্ল লয টার্া ল্লেলয আলস। 
ওযাল্লেনল্লস্ক মালসর পযো তাল্লরলখ ল্ল লয কসই টার্া িাল্লতলয ল্লমযাল্লমর ল্লেলর্ রওনা িয। 
হুো ল্লমনল্লস্ক র্খনও ইযালট োর্লত োলব না। ওর োর্ার েনয অলনর্টা োয া 
েরর্ার। 
  
ওর কচিারার বণকনা ল্লেলত পার? 
  
পাল্লর। এর্সময ওযাল্লেনল্লস্ক কটল্লেলিালন ওর সলে র্ো বেলত োনলত কচলযল্লেে ডল্লে 
কর্মন আলে। িযত ডল্লে নালম ল্লমনল্লস্কর কর্ানও বান্ধবী আলে। 
  
ডল্লে! নামটা শুলন আল্লম চমলর্ উঠোম, মলন পল়ি ক ে ডল্লে ল্ল েবাটক নালমর কসই 
কবেযা। কমলযল্লটলর্। িযািংর্ কস্মডল্লের খবর তার র্ালে োনলত কচলযল্লেোম আর নামটা 
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কোনার সলে সলে ও চমলর্ উলঠল্লেে। ডল্লে েল্লে হুোর বান্ধবী িয তািলে িযািংর্ েুল্লর্লয 
তার র্ালে কেত আর হুো তা োনলতও পারত না। 
  
িযািংলর্র নাইট ক্লালবর কতা বালরাটা কবলে ক লে, তািলে ব্ল্যার্লমলের আর 
কপ্রালটর্োলনর টার্া এখন কর্াোয র্ার র্ালে েমা প়িলব বেলত পালরা? 
  
োল্লন না। তলব আল্লম খুাঁলে কসটা ল্লঠর্ কবর র্রলত পারব। 
  
মাস কেষ িলত আর মাত্র আটল্লেন আলে সযা, পযো তাল্লরলখ ব্ল্যার্লমলের টার্া িাতালত 
ল্লমনল্লস্কলর্ আসলতই িলব। 
  
িা, ও আল্লম ল্লঠর্ খুাঁলে কবর র্রব, বযাপারটা আমার ওপর কেল়ি ল্লেন। আপনালর্ 
কটল্লেলিালন োল্লনলয কেব। আপনার নম্বর র্ত? 
  
 াইলড পালব। িযাাঁ, আর এর্টা র্ো সযান্ড্রা, অযালেো েরলসনলর্ কর্ন ব্ল্যার্লমে র্রা 
িলে বেলত পালরা? 
  
না, তা আমার োনা কনই। কস সব খবর ল্লমনল্লস্কর র্ালে কেখা আলে। ওযাল্লেনল্লস্ক 
ল্লনলেও োলনন না। উল্লন শুধু টার্া চান। আর কর্ানও কর্ৌতূিে কনই। 
  
কস ল্লর্? কে সব কোর্ ওাঁলর্ প্রল্লতমালস োখ োখ ডোর ল্লেলে তালের ক াপন পালপর 
খবর উল্লন ল্লর্েুই রালখন না? 
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কর্ন রাখলত োলবন বেুন কতা? উল্লন পুলরাপুল্লর স্থো ল্লমনল্লস্কর উপর ল্লনভকর র্লরন। 
ওযাল্লেনল্লস্কর ল্লনলের কচারাই মাের্ ওষুলধর বযবসা আলে। উল্লন তাই ল্লনলয ল্লেনরাত বযস্ত 
োলর্ন। ব্ল্যার্লমলের র্াের্লমকর বযাপার পুলরাপুল্লর হুোর ওপর। ওযাল্লেনল্লস্কর কিরার 
সময িলযলে এবার আমায কেলত িলব। আল্লম আপনালর্ ল্লবশ্বাস র্রলত পাল্লর, ডার্ক? 
  
পালরা। 
  
এখালন আমার অযার্াউন্ট আলে, র্ালেই আপনালর্ োম ল্লেলত িলব না, বেলত বেলত 
িঠাৎ তীে ঘৃণা আর ল্লেঘািংসায সযান্ড্রার বুে কচাখলো়িা ঝেলস উঠে, ল্লমনল্লস্কর কেখা 
কপলে তালর্ খুন র্রলবন না কেন। ওটা আমার েনয তুলে রাখলবন, বলে কস িাত কনল়ি 
ল্লবোয ল্লনে। 
  
. 
  
রাত প্রায এর্টায িী েযাব করলস্তারাাঁ কেলর্ কবলরাোম। আ ামীর্াে সর্াে কেলর্ আমার 
আর ল্লর্েুই র্রার কনই, অ তযা বাল্ল়ি ল্লিরোম। ল্লবে আল ই শুলয পল়িল্লেে। তাই 
আল্লমও শুলয প়িোম। বাল্লেলে মাো করলখ সযান্ড্রার র্ো ভাবলত ভাবলত কর্ানপলে 
এল াব তাই ভাবল্লেোম। কেষর্ালে র্খন কেন  ভীর ঘুলম তল্লেলয ক োম। পরল্লেন 
সর্াে েেটা না াে ভারী েেখাবার কখলত কখলত সযান্ড্রার সলে ো র্োবাতকা িলযলে সব 
ল্লবেলর্ বেোম। সব শুলন কস বেে, এবার তািলে ল্লর্ র্রলব ল্লঠর্ র্রলে? 
  
আল  ল্লমনল্লস্ক তারপর অযালেোলর্ ল্লটট র্রব। আমার ইলে তুল্লম অযালেোর ওপর কবেী 
নের রাখ। ওর সম্পলর্ক আমালের আরও োনা েরর্ার। ওর সলে আঠার মত কেল  
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োলর্া ল্লবে, ও ল্লর্ র্লর, কর্াোয োয সব ভালো ভালব েক্ষয রাখলব। ও ল্লনশ্চযই 
সারাল্লেন এর্া বাল্ল়িলত বলস োলর্ না। অযালেো েুল্লর্লয র্ার সলে কেখা র্লর, র্ার 
সলে কো ালো  রালখ, এগুলো আমার োনা েরর্ার। 
  
বুঝোম, ল্লর্ন্তু তুল্লম এখন ল্লর্ র্রলব? 
  
আল্লম এখন োব ডল্লে নালম কসই কবেযা কমলযটার র্ালে। িযত ল্লমনল্লস্ক এখন ওর র্ালেই 
োলর্। ঐ বাল্ল়ির োলরাযালনর সলে আবার র্ো বেব। ল্লমনল্লস্ক কেখালন োই র্লর কব়িার্ 
না কর্ন আল্লম তার ওপর ল্লঠর্ নের রাখব কেলনা। ল্লঠর্ আলে ল্লবে, তুল্লম তািলে 
অযালেোর ওপর নের করলখা, রালত আবার কেখা িলব। বলে কবল্লরলয কসাো ল্ল লয 
িাল্লের িোম ডল্লের বাল্ল়ি। তখন কবো এ ালরাটা। বাল্ল়ির এর্তোয োলরাযান তার 
ঝাটা িালত ল্লনলয োাঁল্ল়িলযল্লেে, আমায কেলখই তার মুখ উজ্জ্বে িলয উঠে। 
  
আবার এলসলেন কেখল্লে। কটল্লর ল্লে োলরর কখাাঁে কপলেন? 
  
না, আপাততিঃ আল্লম আলরর্েনলর্ খুাঁেল্লে। কবাঁলট  াাঁট্টাল াট্টা কর্ানও কোর্লর্ কেলখলো 
কে  ালয সবসময সাো কর্াট আর মাোয চও়িা বনাত কেওযা টুল্লপ পলর? 
  
কস ভাবলেেিীন ভালব বেে, সারাল্লেলন র্ত কোর্লর্ই এখালন আসা োওযা র্রলত 
কেল্লখ। 
  
আল্লম এমন এর্েলনর কখাাঁে র্রল্লে োলর্ কবাঁলট খালটা  াাঁট্টাল াট্টা কেখলত কে সবসময 
সাো কর্াট পলর আর মাোয চও়িা বনাত কেযা টুল্লপ পলর। 
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আলস িযত। িযত আল্লম তালর্ কেলখল্লে। 
  
ওযালেট কেলর্ এর্টা েে ডোলরর কনাট তার িালত ল্লেলয বেোম, কেলখা কতা মলন 
র্রলত পারা ল্লর্না? 
  
প্রায কোাঁ কমলর কনাটটা ল্লনলয পলর্লট পুলর বেে, িযাাঁ, এবার মলন পল়িলে। কোর্টা 
ডল্লের োোে। প্রাযই এখালন আলস, এলোমলো ভালব ঝাট ল্লেলত ল্লেলত ল্লনলের মলনই 
বলে, এখালন কেলর্ এখানর্ার কোলর্লের সম্পলর্ক কখাাঁে খবর কেওযাটা আমার পলক্ষ 
উল্লচৎনয মোয। ওরা এটা ভাে কচালখ কেখলবন না। 
  
তুল্লম ল্লনলে কেলর্ ল্লর্েু না বেলে কর্উ োনলত পারলব না। 
  
মলন িয ল্লঠর্ই বলেলেন। 
  
কোর্টালর্ কর্মন কেখলত তাই বেে। 
  
এসব আল্লম বেলত পারলবা না মোই। োর র্ো োনলত চাইলেন তার সলে আমার 
ঝালমো কিার্ আল্লম তা চাইনা। 
  
বুঝোম অলল্প তার কপট ভলরল্লন। কস আলরা টার্া চায। আলরর্টা েে ডোলরর কনাট 
কবর র্লর মুলঠায করলখ তার ল্লেলর্ তার্াোম। 
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োলরাযান বেে, ওটা ল্লর্ আমার েনয? আপল্লন এর্টু আল  কেমন বলেলেন কোর্টালর্ 
কতমল্লন কেখলত। কবাঁলট র্াঠলখাট্টা কচিারা। আল্লম মাত্র েুবার তালর্ কেলখল্লে, তালতই 
আলেে গু়ুিম িলয ক লে। ওর মুখ কেলখ মলন িয কেলেলবোয কর্উ ওর নার্ মুখ পালয 
মাল্ল়িলয কেলে ল্লেলযল্লেে। চযাপ্টা নার্, ঢােু র্পাে, এর্র্োয বেব কে ওর মুখ কেখলে 
কে কর্উ ভলয আাঁতলর্ উঠলব। আবার আমার িালতর মুলঠার ল্লেলর্ তাল্লর্লয, এটা সল্লতযই 
আমায কেলবন কতা? 
  
ওর চুলের রিং কর্মন? র্ালো, না োে, না কসানােী? 
  
তা বেলত পারলবা না, েতেূর মলন িয ও আের্াের্ার ক্ষযাপা কোাঁ়িালের মতন মাো 
র্ামায, আর িযত কসেলনযই ও মাোয সবসময টুল্লপ পলর োলর্। ওর মাোটা ল্লডলমর 
মত চাচালোো। কোর্টা ভুরুও র্ামায। 
  
ভাবোম এবার এর্টা খাাঁল্লট খবর কপলযল্লে োর ওপর ল্লভল্লি র্লর আল্লম এল ালত পাল্লর। 
কনাটটা োলরাযালনর িালত ল্লেলয বেোম। র্তল্লেন পর পর ও এখালন আলস? 
  
োল্লন না। ওপলর কবেীক্ষণ র্াটালনার মত সময আমার িালত কনই। ও  তর্াে রালত 
এখালন এলসল্লেে। মযো কিোর পাত্র িালত ল্লনলয কবল্লরলযল্লেোম এমন সময ওলর্ 
ঢুর্লত কেলখল্লেোম। এখনও িযত ওর কবেযাটার র্ালেই আলে। 
  
ল্লঠর্ আলে পলর আবার কতামার সলে কেখা িলব। বলে ল্লেিলট চল়ি ডল্লের 
অযাপাটকলমলন্টর সামলন ল্ল লয োাঁ়িাোম। পা ল্লটলপ ল্লটলপ এল্ল লয কেল্লখ তার সের েরোর 
িাতলের সলে এর্টা কনাল্লটে ঝুেলে, তালত কেখািঃ 
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ল্লবরক্ত র্রলব না 
  
বন্ধ েরোয র্ান রাখলত কভতর কেলর্ এর্েন পুরুষ ও এর্েন নারীর  োর আওযাে 
আবোভালব র্ালন এে। মলন িে কোবার ঘলর আলে। ল্লসাঁল্ল়ি কবলয কনলম আমার  াল্ল়ির 
র্ালে এলস োাঁ়িাোম। কভতলর ঢুলর্ এর্খানা ল্লস ালরট ধল্লরলয অলপক্ষা র্রলত ো োম। 
  
েু ঘণ্টা অলপক্ষা র্রার পর ল্লনলের ওপলরই ল্লবরক্ত িল্লেোম। অবলেলষ এর্টা চল্লিে 
না াে কেখোম ডল্লে ঐ বাল্ল়ি কেলর্ কবল্লরলয এে, তার কপেলন এর্েন কবাঁলট  াাঁট্টাল াট্টা 
কোর্। ডল্লের পরলন র্া লের মত পাতো এর্টা ইল্লমলটোন ল্লচতাবালঘর চাম়িার কর্াট। 
মাোয এর্টা স্কািক বাাঁধা। ল্লর্ন্তু ডল্লে সম্পলর্ক আমার উৎসাি কনই। তার সলের 
কোর্ল্লটর ওপর আমার মলনালো । 
  
ডল্লের সলের কোর্ল্লটর মাোয উাঁচলো বনাত কেওযা টুল্লপ,  ালয র্ালো উইন্ডল্লচটার, আর 
পরলন সাো স্নযাে। এই কোর্ল্লটই তলব হুো ল্লমনল্লস্ক। আর চাচালোো ঘা়ি আর র  
কেলখ বুঝোম কে কস ল্লনযল্লমত মাো র্ামায, কসইসলে এও কেখোম তার ভুরুও পল্লরষ্কার 
ভালব র্ামালনা। কোমিীন কসই ভযঙ্কর মুলখর ল্লেলর্ তার্ালে ভলয  া ল্লেউলর উলঠ। তার 
চও়িা র্াাঁধ, কবাঁলট খালটা কপেীবহুে েুল্লট পা কেখলে মলন িয কস বুল্লঝ মানুষ নয, 
সভযতার এই েনারলণয এর্ ল্লিিংস্র  ল্লরো রলক্তর কনোয উন্মাে িলয উলঠলে। তার ল্লেলর্ 
কচলয োর্লত োর্লত আমার প্রল্লতলোলধর সৃ্পিা েলমই কবল়ি উঠলত ো ে। এই 
কোর্ল্লটই সুল্লের মৃতুযর েনয োযী। কস ল্লনে িালত তার সুন্দর মুখখানায অযাল্লসড ল্লেল্লটলয 
ল্লেলযল্লেে। ল্লনলের অোলন্তই আমার ডানিাতটা আমার বুলর্র সলে বাাঁধা ল্লরভেভালরর 
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বাটটা বারবার মুলঠা র্লর ধরলত ো ে। র্লযর্টা গুল্লেলত আল্লম এই েযতালনর 
নযা়িামাোটা িাল্লটলয কচৌল্লচর র্রলত পাল্লর ল্লর্ন্তু সযার র্ালে র্ো ল্লেলযল্লে, িালত কপলেও 
আল্লম ল্লমনল্লস্কলর্ খুন র্রলবা না। সযান্ড্রা ল্লনলে কসটা র্রলব বাবার খুলনর বেো ল্লনলত, 
তাই অল্লত র্লষ্ট ল্লনলেলর্ সিংেত রাখোম। 
  
হুো ল্লমনল্লস্ক র্লযর্ পা এল্ল লয িুটপালত োাঁ়ি র্রালনা এর্টা সবুে রিংলযর র্যাল্লডোলর্র 
েরো খুলে ল্লস্ট্রযাল্লরিং ধলর বসে, ডল্লে তার পালে বসে। কোর স্পীলড  াল্ল়িটা কবল্লরলয 
কেলতই আল্লম কবে ল্লর্েুটা েূরত্ব বোয করলখ তার ল্লপেু ল্লনোম। অলনর্ রাস্তা, অলনর্ 
 ল্লে কপল্লরলয এর্ ইটাল্লেযান করলস্তারাাঁর সামলন ল্লমনল্লস্ক  াল্ল়ি োাঁ়ি র্রালো। করলস্তারাাঁর 
োলরাযান এলস  াল্ল়ির েরো খুলে ল্লেলতই ডল্লে ও হুো েুেলন িাত ধরাধল্লর র্লর 
করলস্তারাাঁয ঢুর্ে। 
  
রাস্তার কেলষ  াল্ল়ি করলখ রাস্তার অনযপ্রালন্ত ল্লিলর এোম। ইটাল্লেযান করলস্তারাাঁর ল্লঠর্ 
উলটাল্লেলর্ এর্টা সযান্ডউইচ বালর ঢুলর্ েুলটা বীি ল্লপলর্ে সযান্ডউইচ আর র্ল্লির 
অডকার ল্লেোম। এখান কেলর্ করলস্তারাাঁর েরোটা পল্লরষ্কার কেখা োলে। র্ল্লি কখলত কখলত 
পুলরা এর্ ঘণ্টা র্াল্লটলয ল্লেোম তারপর কেখোম করলস্তারাাঁর েরো খুলে ডল্লে এর্া 
কবল্লরলয এে। করলস্তারাাঁ কেলর্ কবল্লরলয ডল্লে কসাো উলটামুলখ িাাঁটলত ো ে। বুঝোম কস 
এখন আস্তানায ল্লিলর োলে। ল্লবে ল্লমল্লটলয কবল্লরলয িাাঁটলত িাাঁটলত উলটাল্লেলর্র 
করলস্তারাাঁর সামলন এোম। সামলনই ল্লমনল্লস্কর কসই সবুে র্যাল্লডোর্। আ়িলচালখ নম্বরটা 
কেলখ ল্লনলয আমার  াল্ল়িলত ল্ল লয অলপক্ষা র্রলত ো োম। আরও আধঘণ্টা পর ল্লমনল্লস্ক 
কসই ইটাল্লেযান করলস্তারাাঁ কেলর্ কবল্লরলয এে। এবার এর্ল্লট নতুন কোর্লর্ তার পালে 
িাাঁটলত কেখোম। কোর্ল্লট েম্বা পাতো ল্লেপল্লেলপ  ়িন, মাোভল্লতক েম্বা চুে র্াাঁধ পেকন্ত 
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এলস কনলমলে। কচালখ সানোস, পরলন  ো কখাো োটক আর ল্লেনস্। কোর্টার মাোয 
র্ালো টুল্লপ, তার বনাত নাল্লমলয কেবার িলে তার মুখটা ভাে কেখা োলে না। 
  
কসই সবুে র্যাল্লডোলর্ েুেলন চাপে। ল্লমনল্লস্ক  াল্ল়ি োটক ল্লেলয ল্লর্েু েূর এল ালতই আল্লম 
তার ল্লপেু ল্লনোম। ল্লর্ন্তু সী ল্লভউ অযাল্লভল্লনউলত ট্রাল্লির্ েযালমর মলধয পল়ি আল্লম ল্লমনল্লস্কর 
 াল্ল়িটালর্ িাল্লরলয কিেোম। অ তযা ল্লিলর এোম কসই পুলরালনা ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায 
কনপচুন করলস্তারাাঁয ঢুলর্ কেখোম আমার চর অযাে বাল্লনক এর্মলন বীযার খালে। 
  
তার কচালখ মুলখ িাল্লস িুটে আমায কেলখ। ওযালেট কেলর্ এর্টা রু্ল্ল়ি ডোলরর কনাট 
কবর র্লর কনািংরা কভো োলটকর পলর্লট গুাঁলে ল্লেলয বেোম, চটপট বলে কিলো কতা 
অযাে, িো ল্লমনল্লস্কর সলে এর্টা েম্বা পাতো ল্লেপল্লেলপ কোর্ ঘুলর কব়িায। মাোয 
র্ালো টুল্লপ। কচালখ সানোস, মাোর চুে র্াধ পেকন্ত কনলমলে। কোর্টা কর্? 
  
ল্লবষাক্ত সাপ ল্লমিঃ ওযালেস। ওর নাম সে িামকাস, কো ওযাল্লেনল্লস্কর ইযাটটা ঐ চাোয। 
অেকাৎ ঐ ইযালটর র্যালপ্টন। কোর্টা ল্লবষাক্ত সালপর মত ধূতক আর ল্লিিংস্র। ওর র্াে 
কেলর্ েত েূলর োর্লবন ততই আপনার মেে। 
  
ওলর্ কর্াোয পালবা বেলত পার? 
  
আপল্লন আমায প্রালণ না কমলর করিাই কেলবন না কেখল্লে। এল্লের্ ওল্লের্ তাল্লর্লয  ো 
নাল্লমলয বেে, শুনুন সী ল্লভউ অযাল্লভল্লনউর কেষ বািংলোটায ল্লমনল্লস্ক েখন োলর্ তখন সে 
িামাস ওই বািংলোলত োলর্। 
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ধনযবাে অযাে। আমার আর ল্লর্েুর েরর্ার কনই। বলেই কবল্লরলয  াল্ল়িলত এলস বসোম। 
সী ল্লভউ অযাল্লভল্লনউর এর্ধালর সমুলের কবোভূল্লমলত অল্পবযসী কেলেলমলযরা েলে েলে 
বােুর ওপর শুলয আলে। কর্উ বা ল্লবল্লর্ল্লন ল্লর্িংবা সাাঁতালরর কপাোর্ পলর েলে ঝপালে। 
খুব আলস্ত  াল্ল়ি চাোলত চাোলত আল্লম রাস্তার ধালরর কেষ বািংলোটার ল্লেলর্ এর্নের 
তার্াোম। 
  
বািংলোটায ক াটা েলযর্ ঘর ল্লনশ্চযই আলে। বািংলোর চাল্লরল্লের্ ল্লঘলর র্াাঁটাতালরর মেবুত 
কব়িা আর সের েরোর ল্লঠর্ মুলখই েুেন ষণ্ডা কচিারার কোর্ সাো ল্লড্রলের ট্রাউোসক 
আর কস্পাটকস োটক  ালয োাঁল্ল়িলয চুইিং াম ল্লচলবালে। তালের েুেলনরই কর্ামলরর কবলট 
ল্লরভেভার ঝুেলে। ল্লর্েুেূর এল্ল লয  াল্ল়ির মুখ কঘারাোম। কিরার পলে আবার বািংলোর 
ল্লেলর্ তার্ালত কেখোম সের েরোর পালে এর্টা কোর্  ালের গুাঁল্ল়িলত কঠস ল্লেলয 
োাঁল্ল়িলয আলে, তার পালযর র্ালে কবে ব়িস়ি এর্টা ল্লের্ারী রু্রু্র শুলয োবা চাটলে। 
এই োলতর রু্রু্র ল্লেলয সাধারণতিঃ পুল্লেে ল্লবভাল  অপরাধীলের খুাঁলে কব়িায। আল্লম 
স্পষ্ট অনুভব র্রোম ল্লমনল্লস্ক এই মুিূলতক বািংলোলতই আলে। তালর্ ধরলত িলে কবল্লরলয 
আসা পেকন্ত অলপক্ষা র্রলত িলব। 
  
 কবোভূল্লমর ধালর  াল্ল়ি করলখ এর্টা কটল্লেলিান বুলে ঢুর্োম। স্পযানীে কব কিালটলের 
কটল্লেলিান নম্বর ডাযাে র্লর বেোম, ল্লমস সযান্ড্রালর্ ল্লেন। প্রায সলে সলে সযান্ড্রর  ো 
কভলস এে। 
  
িযালো কর্ বেলেন? 
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এখন র্ো বো োলব? 
  
 ো বোর তা়িাতাল্ল়ি বেুন। ওযাল্লেনল্লস্ক বারান্দা কেলর্ ঘলর ঢুর্লে। 
  
আে কর্াোয র্খন কেখা র্রলব বলে োও। 
  
সন্ধযা েটার সময ল্লি েযাব করলস্তারাাঁয, বলেই কস িঠাৎ কোর  োয বেে। েুিঃল্লখত, 
আপল্লন ভুে নম্বলর কিান র্রলেন। বুঝোম ওযাল্লেনল্লস্ক ঘলর ঢুলর্লে। ল্লরল্লসভার নাল্লমলয 
 াল্ল়িলত ল্লিলর এলস ল্লর্েুক্ষণ বলস ভাবোম। তারপর কসাো ক োম পুল্লেে 
কিডলর্াযারটালসক। ল্লডলটর্ল্লটভ ইন্সলপক্টর টম কেপল্লস্ক তার কটল্লবলে বলস র্াে র্রল্লেে। 
আলরা েুেন ল্লডলটর্ল্লটভ ল্লনলেলের কটল্লবলে বলস ল্লরলপাটক ল্লেখল্লেে। 
  
এই কে টম, বযস্ত নাল্লর্? 
  
েুলচালখ ঠাণ্ডা পুল্লেেীচাউনীলত আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয টম বেে, র্াে মাঝরালত তুল্লম 
কর্াোয ল্লেলে ডার্ক? 
  
কর্াোয ল্লেোম োনলত চাইলে? র্াে মাঝ রালত আল্লম আমার এর্ বান্ধবীর সলে 
করলস্তারাাঁয বলস  প প র্লর ইটাল্লেযান খানা কখলযল্লে।  
  
বান্ধবী? কর্ কস, ল্লর্ নাম তার? 
  
ল্লর্েুটা  ম্ভীর ভালবই বেোম, তুল্লম খুব ভােভালবই োলনা কে এসব প্রশ্ন র্রার এল্লক্তযার 
কতামার কনই। র্াে মাঝরালত কর্াোয ল্লেোম তাইবা তুল্লম োনলত চাইলো কর্ন? 
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 কোন, ল্লমযাল্লম পুল্লেে োল্লনলযলে আে কভারলবো তারা কসখানর্ার বন্দলরর র্ালে িযািংর্ 
কস্মডল্লের োে েে কেলর্ উদ্ধার র্লরলে। মাোর কপেন ল্লেলর্ গুল্লে র্লর তালর্ িতযা 
র্রা িলযলে। 
  
িযািংর্ খুন িলযলে আিঃ, ল্লর্ সুসিংবাে। এর্টা ক লে এখন অযালেো আর হুো ল্লমনল্লস্ক 
এই েুলটা েুেমন বাল্লর্। 
  
িযািংর্লর্ কর্ খুন র্রলত পালর বলো কতা? 
  
 কেই র্রুর্, কস তুল্লম নও, এটাই বেলত চাইলে তাই না, ডার্ক? 
  
ল্লঠর্ ধলরলে, োর্ল । ঐ বাাঁেরটা মলরলে কসেনয র্ারও কর্ানও ক্ষল্লত িলব না। আল্লম 
ল্লর্েু খবলরর েনয কতামার র্ালে এলসল্লে। আল  োনলত চাই সুল্লের মুলখ োরা অযাল্লসড 
কমলরল্লেে তালের কর্ান কখাাঁে কপলযে ল্লর্না? 
  
েুিঃল্লখত ডার্ক, আমরা শুধু অন্ধর্ালর িাতল়ি কব়িাল্লে। 
  
সে িাল্লমকস সম্পলর্ক তুল্লম ল্লর্েু োলনা? 
  
কো ওযাল্লেনল্লস্কর ইযালটর র্যালপ্টলনর র্ো বেলো? 
  
িযাাঁ। 
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না, ওর ল্লবরুলদ্ধ আমার র্ালে কর্ান অল্লভলো  আলসল্লন, ল্লর্ন্তু ওর সম্পলর্ক কতামার এত 
কর্ৌতূিে কর্ন? 
  
টম, সুল্লের সলে আমার ল্লবলযর র্ো ল্লেে, ওর মুলখ অযাল্লসড কোাঁ়িার বযাপারটা ল্লর্ন্তু এত 
সিলে আল্লম ভুেব না। আল্লম ল্লনলেও কখাাঁেখবর ল্লনল্লে। সবল্লর্েু গুল্লেলয তারপর কতামার 
র্ালে আসব। 
  
ল্লর্েু প্রমাণ আমালের িালত োও, ডার্ক। তািলেই আমরা র্ালে কনলম োব। 
  
িাল্লমকস সম্পলর্ক র্তটুরু্ োলনা? 
  
রাোর িালে োলর্, এর বাল্ল়ির চারপালে গুল্লেভরা ল্লরভেভার ল্লনলয কো ওযাল্লেনল্লস্কর 
কোলর্রা পািারা কেয। তলব ওর ল্লবরুলদ্ধ বযবস্থা কনবার মত কর্ান প্রমাণ আমালের িালত 
কনই। 
  
এবার বেে হুো ল্লমনল্লস্ক সম্পলর্ক র্তটুরু্ োলনা? 
  
ঐ কবেন্মার সলে সুল্লের মারা োবার ল্লর্ সম্পর্ক? 
  
সম্পর্ক আলে টম, ঐ কবেন্মাটাই সুল্লের মুলখ অযাল্লসড েুাঁল়ি কমলরল্লেে। অন্ততিঃ সাক্ষীলের 
বণকনা শুলন বুলঝল্লে এটা তারই র্াে। ওর অযাপাটকলমলন্ট কস্মডল্লেলর্ োর্লত ল্লেত। ওরা 
েুেলন ল্লমলেই সুল্লেলর্ কেষ র্লরলে। 
  
শুধু মুলখর র্োয কতা িলব না, প্রমাণ চাই। উপেুক্ত প্রমাণ ল্লেলত পারলব? 
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কতমন প্রমাণ এখনও আমার িালত আলসল্লন, কপলে ল্লনশ্চযই কতামায কেব। 
  
কোন ডার্ক। ল্লর্লসর মলধয পা বা়িাে কস সম্পলর্ক এখনও কতামার ধারণা িযল্লন। ল্লমনল্লস্ক 
কোর্টা ল্লর্ন্তু ভযানর্ ল্লবপজ্জনর্। োল্লন, সুল্লের মারা োবার বযাপারটা তুল্লম ভুেলত 
পারে না। তুল্লম ো বেলে আল্লম উল্ল়িলয ল্লেলত পারল্লে না। িযত অযাল্লসড কোাঁ়িার র্ােটা 
ল্লমনল্লস্ক র্লরল্লেে। ও এ ধরলনর র্াে র্লর কব়িায, তািলেও বেব কোর্টা ভযানর্ ধূতক, 
ওর কপেলন কেল  তুল্লম ল্লর্েুই র্রলত পারলব না, তারলচলয বযাপারটা ভুলে োও। কস্মডল্লে 
খুন িলযলে, কতামার র্মলবেী কোধলবাধ িলয ক লে। ভ বালনর কোিাই এসব কেলর্ 
েূলর োলর্া। 
  
টম, তুল্লম ল্লর্ োলনা কে এই েিলরর র্লযর্লো বাল্লসন্দালর্ প্রলতযর্ মালস ব্ল্যার্লমলের 
টার্া কো ালত িয। প্রলতযর্ মালস শুধু এই েির কেলর্ই ওলঠ কমাট পলনলরা োখ 
ডোর? কসই কখাাঁে রালখা? কখাাঁে কনবার কোর্ আমার আলে। ওরা কতামায ল্লর্েু না 
বেলেও আমার র্ালে ল্লর্েুই চাপা রালখ না। কোন, প্রলতযর্ মালসর এর্ তাল্লরখ োলের 
ব্ল্যার্লমে র্রা িলে তারা টার্া কেয। ব়ি ব়ি পযসাওযাো কোলর্রা কস্মডল্লেলর্ টার্া 
ল্লেত। আর োরা কোটখালটা তারা রাত ল্লতনলটয ওযাল্লেনল্লস্কর ইযালট ল্ল লয টার্া ল্লেলয 
আসত। কস্মডল্লেও ো টার্ার্ল্ল়ি কপত, সব হুো ল্লমনল্লস্কলর্ ল্লেত। রাত ল্লতনলটর সময 
ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ায েুেন কোর্ ো়িা আর কর্উ ঘুলর কব়িায না। কসই েুেন কোর্ 
িে কতামালের েুই র্নলেবে, ওখালন অপরাধ েমন র্রা োলের র্াে। আল্লম কতামায 
বেল্লে ঐ েুই কপট কমাটা শুলযালরর বাচ্চাও ল্লর্ন্তু মাল্লিযার র্াে কেলর্ টার্া খায। আর 
কখলয কচাখ বুলে ঘুলর কব়িায। কর্ ব্ল্যার্লমলের টার্া র্ার র্ালে েমা ল্লেলে তা োনার 
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কর্ানও কর্ৌতূিে ওলের আর কনই। ঐ েুলটা র্নলেবেলর্ ওখান কেলর্ সল্লরলয ল্লনলয 
আলসা। তারপর চাোর্-চতুর আর ঘুষ খায না এমন েুলটা কেলেলর্ ওখালন পািারা 
কেবার র্ালে বিাে র্লরা, োরা ওযাল্লেনল্লস্কর ইযালট রাত ল্লতনলটয োলর্ উঠলত কেখলব 
তালর্ই কেরা র্রলব। আমার র্ো শুলন র্াে র্লর েযালখা, ভাে িে পালব। 
  
ল্লর্ন্তু কস্মডল্লের আড্ডা কতা কবামা কমলর উল্ল়িলয কেওযা িলযলে, এখন তািলে 
পযসাওযাোর েে কর্াোয টার্া েমা কেলব? 
  
তা ল্লনলয ওলের কর্ানও মাোবযো কনই। আবার নতুন আড্ডা  ল্লেলয উঠলব।  ল্লেলয 
উঠলে কতামায খবর কেলবা। 
  
ওপরওযাোর সলে আল  র্ো বেলত িলব। 
  
আল্লমও তাই চাই টম। তুল্লম আল  ওাঁর সলে র্ো বে, তারপর র্ালে িাত ো াও। 
মালসর পযো তাল্লরখ আসলত আর মাত্র সাতল্লেন বাল্লর্, বলে উলঠ োাঁ়িাোম। 
  
কেপল্লস্ক বেে, ল্লমনল্লস্কলর্ ঘাাঁটালত কেও না। তুল্লম এর্ানও। আমালের পলক্ষও ওলর্ 
সামোলনা সিে িলব না। এই েিলর অলনর্ পযসাওযাো কোর্ আলে োরা ল্লনলেলের 
রু্র্ীল্লতক িাাঁস িলয োবার চাইলত মালস মালস ব্ল্যার্লমলের টার্া েুল্ল লয োলব। র্োটা 
মলন করলখা। 
  
ভারী নতুন র্ো কোনালে কেন। োর্ ক  টম, কতামার কোলর্রা এই ব্ল্যার্লমলের 
র্ারবার বন্ধ র্রার কর্ানও বযবস্থা ল্লনলে ল্লর্না কসটা বলো? 
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 ডার্ক, এতব়ি ব্ল্যার্লমলের র্ারবার বন্ধ র্রা চাল্লট্টখাল্লন র্ো নয। আমরা োল্লন কে 
ওযাল্লেনল্লস্ক এই র্ারবার কেখালোনা র্লর ল্লর্ন্তু তালত ল্লর্েুই আসলব োলব না। 
ব্ল্যার্লমলের টার্া কো ালে, এমন ল্লতন চারেন কোর্ আমালের র্ালে এলস েল্লে নাল্লেে 
র্লর, শুধু তািলেই আমরা ল্লর্েু র্রলত পারব। ল্লর্ন্তু কসখালনও ভয আলে। িযত কতমন 
ল্লতনচারেন কোর্ আমরা কো া়ি র্রোম। ল্লর্ন্তু তারপর এর্ল্লেন কেখব িযািংর্ 
কস্মডল্লের মত তালেরও োে বন্দলরর েলে ভাসলে। রু্র্লমকর সাক্ষী রাখলব না কভলব 
ওযাল্লেনল্লস্কর েলের কোলর্রা তালের খুন র্রলব। আর তখন আমরা প়িব মুেল্লর্লে, 
র্ারণ ওযাল্লেনল্লস্কলর্ আোেলত আসামীর র্াঠ ়িায োাঁ়ি র্রালনার কর্ান রাস্তাই োর্লব 
না। 
  
তািলে কতামরা সব কেলনশুলনও ল্লর্েুই র্রলে না, তাই না? 
  
 ল্লঠর্ বলেলো ডার্ক। আমরা ল্লর্েুই র্রল্লে না। 
  
তািলে অন্ততিঃ ঐ ওযাটার ফ্রলন্টর র্নলেবে েুলটালর্ সরাও। তািলেও ওলের চালর্ 
েলেষ্ট ঘা কেওযা িলব। 
  
কেল্লখ, আল্লম ওপরওযাোর সলে র্ো বেব। 
  
 চল্লে টম, বলে কসখান কেলর্ কবল্লরলয এোম। 
  
. 
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ল্লবেলর্ কেখলত কপোম না বাল্ল়ি ল্লিলর। আন্দাে র্রোম ও অযালেো েরলসলনর ওপর 
নের রাখলে। তা়িাতাল্ল়ি স্নান কসলর  াল্ল়ি চাল্লেলয ল্লি েযাব করলস্তারাাঁয িাল্লের িোম। 
েটা বালে। কভতলর ঢুর্লতই খবর কপোম সযান্ড্রা আমার েনয কোতোয অলপক্ষা র্রলে। 
এই সময খলেরলের ভী়ি বা়িবার িলে করলস্তারাাঁয কবে তি তচ পল়ি োয। 
  
কোতোর ল্লনল্লেকষ্ট কর্ল্লবলন ঢুলর্ কেল্লখ সযান্ডা বলস, িালত ল্লস ালরট। 
  
ডার্ক, খাবার োবার ো আনবার তা়িাতাল্ল়ি আনলত বেুন, ওযাল্লেনল্লস্ক কবল্লরলযলে, ল্লঠর্ 
সাতটায ল্লিরলব। 
  
উলটাল্লেলর্র কচযালর বলস সযার ল্লেলর্ তার্ালত মলন িে ও মানুষ নয ল্লের্ালরর কপেলন 
েুলট কব়িালনা এর্ রক্ত কোেুপ বাল্লঘনী। 
  
ল্লমনল্লস্কলর্ কেলখল্লে সযা। তার আোর কখাাঁেও কপলযল্লে। 
  
কস সামলনর ল্লেলর্ ঝুাঁলর্ পল়ি বেে, কেলখলেন? কর্াোয? 
  
সিংলক্ষলপ সব র্ো বেোম। সে িামকালসর সলে তার বািংলোয ল্ল লয হুো আশ্রয ল্লনলযলে 
তাও বেোম। 
  
ল্লঠর্ই ধলরলেন। ঐ বািংলোটালর্ আমরা সবাই খামার বাল্ল়ি বল্লে। আমার বাবার পরামলেক 
ওযাল্লেনল্লস্ক ওটা বাল্লনলযল্লেে। ওখালন সবসময র়্িা পািারা োলর্। ল্লমনল্লস্ক েতক্ষণ ঐ 
বাল্ল়ির কভতলর োর্লব ততক্ষণ কর্উ তালর্ েুাঁলতও পারলব না। 
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খুব ভাে র্ো। আমরা অলপক্ষা র্রব। এর্সময কতা ওলর্ কবল্লরলয আসলতই িলব, 
তখন আমরা ওর ওপর ঝাাঁল্লপলয প়িব। 
  
সযান্ড্রা বেে, মালসর কেষল্লেন ওলর্ কবল্লরলয আসলতই িলব। তখন আমরা ঝাাঁল্লপলয প়িব। 
ঐ এর্মাত্র সুলো । র্ো কেষ র্লর এর্ ভযঙ্কর িাল্লস িাসে ো কেলখ আল্লম ল্লেউলর 
উঠোম। এর আল  র্খনও এমন ভযঙ্কর িাল্লস আল্লম কেল্লখল্লন। 
  
তুল্লম না কেখলেও আল্লম হুোলর্ কেলখল্লে। ওলর্ সামলন কপলে তুল্লম ল্লর্ র্রলব? 
  
আল  ওলর্ েযান্ত পাই তারপর ভাবব। আমার বাবালর্ খুন র্রার িে ওলর্ কপলতই 
িলব। 
  
ল্লর্ন্তু হুো ল্লমনল্লস্কলর্ কতা তুল্লম আর োলে ধরলত পারলব না। েযান্ত বাঘ ধরার মত 
বযাপার। 
  
সযান্ড্রা বেে, রাস্তা অলনর্ আলে। কেল্লখ মাো খাল্লটলয ল্লর্েু কবর র্রা োয ল্লর্না। 
ওযাল্লেনল্লস্ক ল্লতনল্লেলনর েনয ল্লনউইযর্ক োলব। আপল্লন আ ামী বৃিস্পল্লতবার আবার 
এখালন আসলবন তখন র্ো িলব। 
  
বৃিস্পল্লতবার অেকাৎ মালসর পযো তাল্লরখ। কবে, তাই আসব। 
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খাওযা কেষ র্লর সযান্ড্রা ল্লর্েু না বলে উলঠ োাঁ়িাে, আমার র্াাঁলধ আেলতা চাপ়ি কমলর 
এর্ েুলবকাধয র্ল্লঠন ল্লনষু্ঠর িাল্লস কিলস কস কবল্লরলয ক ে। ল্লর্েুক্ষণ বালে আল্লমও নীলচ চলে 
এোম। 
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৮. 
  
অযাপাটকলমলন্টর সের েরোয চাল্লব ঘুল্লরলয রাত েেটার ল্লর্েু পলর ল্লবে ঢুর্ে। িালত স্কচ 
হুইল্লস্কর োস ল্লনলয আল্লম তখন এর্মলন ভাবল্লেোম। 
  
কতাল়ি বৃল্লষ্ট প়িলে বাইলর কসই সলে কসাাঁ কসাাঁ বােে িাওযা বইলে। ল্লবলের  ালয 
মযাল্লর্ন্টস কেলর্ েে ঝলর প়িলে কেলখ আলরর্টা োলস স্কচ কঢলে এল্ল লয ল্লেলতই কস 
কখাঁল্লর্লয উঠে। 
  
খবরোর ডার্ক, এখন আমায কর্ানও প্রশ্ন র্রলব না। ভীষণ ল্লক্ষলে কপলযলে। আল  আল্লম 
কপট পুলর খাব, তারপর ো বোর বেব। কতামার কটল্লবলের মত এর্খানা ব়িস়ি 
েলম্পে কের্ না কখলয এর্টা র্োও আল্লম বেব না, চলো কবলরাও। 
  
অোনা নয আমার ল্লবলের স্বভাব। তাই মযাল্লর্ন্টস  ালয চাল্লপলয সের েরো বন্ধ র্লর 
তার কপেলন কপেলন  াল্ল়িলত ল্ল লয উঠোম। 
  
মাত্র চল্লিে ল্লমল্লনলটর মলধয কস এর্খানা ব়ি কের্ সাবা়ি র্রে। কসইসলে এর্রাে 
ভাো কপাঁযাে আর ফ্রাই। উলটা ল্লেলর্ বলস র্াাঁর়্িার সযাোড না়িাচা়িা র্রলত র্রলত 
বেোম, আমায কেবার মত কর্ানও খবর আলে? 
  
এখনও আমার কপট ভলরল্লন। কস ওলযটারলর্ এর্টা অযালপে পাইলযর অডকার ল্লেে, এই 
রাক্ষলসর সলে চেলত িলে তধেক না ধলর উপায কনই, তাই অলপক্ষা র্রলত ো োম। 
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সল্লতয বড্ড ল্লখলে কপলযল্লেে। শুধু এর্টা িটড  কখলয আধঘণ্টা বৃল্লষ্টর কভতর বলস 
কেলর্ল্লে। 
  
কর্ানও খবর আলে ল্লর্না োনলত চাই। 
  
ল্লনশ্চযই আলে, অলনর্ খবর। কোন আে সর্াে এ ালরাটা কেলর্ অযালেোর আস্তানার 
ওপর নের করলখল্লে। ল্লর্ন্তু এর্বালরর েনযও তালর্ কচালখ পল়িল্লন। তারপর কবো 
বালরাটা না াে ল্লমলসস কস্মডল্লে ঝুল্ল়ি িালত বাোর র্রলত কবলরালেন। তারও েে ল্লমল্লনট 
পর বাল্ল়ির কভতর কেলর্ অযালেো কবল্লরলয বা ালন এে। তখন ব়ি ব়ি কিাাঁটায বৃল্লষ্ট 
প়িলে, তার কভতর  াল্ল়িলত বলস কেখোম ও ল্লভনেলত ল্লভনেলত বা ালনর কভতর ঘুলর 
কব়িালে আর ল্লনলের মলন বর্ বর্ র্রলে। িঠাৎ কেখোম ও করল লমল  র্লযর্বার 
আর্ালের ল্লেলর্ তার্ র্লর ঘুল্লষ মারে। তারপর েুিাত মুলঠা র্লর ল্লনলের মাোয 
র্লযর্বার ঠুর্ে, মলন িে ওর মাোর  ণ্ডল াে শুরু িলযলে। আরও ল্লর্েুক্ষণ ঐভালব 
বর্ বর্ র্রলত র্রলত বাল্ল়ির কভতর ঢুলর্ েরো এলট ল্লেে। 
  
আরও ল্লর্েুক্ষণ পলর ল্লমলসস কস্মডল্লে ঝুল্ল়ি িালত ল্লনলয বাোর র্লর ল্লিরলেন। েুঘণ্টা 
আর ল্লর্েু কেখলত কপোম না। ল্লঠর্ েুঘন্টা পলর ঝালমো শুরু িে। বাল্ল়ির কভতর কেলর্ 
কমলয মানুলষর  োর আতকনাে কভলস এে। কস আতকনাে শুনলে  ালযর কোম খা়িা িলয 
ওলঠ। আল্লম  াল্ল়ি কেলর্ কনলম বসার ঘলরর র্াাঁলচর োনোয উাঁল্লর্ ল্লেোম। কভতলর তখন 
রীল্লতমত নাটর্ শুরু িলযলে। অযালেো িালত এর্টা ব়ি বাাঁর্ালনা েুল্লর ল্লনলয ল্লমলসস 
কস্মডল্লের ল্লেলর্ পা ল্লটলপ ল্লটলপ এল ালে। আর ল্লতল্লন এর্লর্ালণ োাঁল্ল়িলয ওলর্ োন্ত িলত 
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বেলেন। িঠাৎ অযালেো কচাঁল্লচলয উঠে, কবলরা! কর্লে রু্িী! েূর িলয ো এখান কেলর্। 
আমার কটল্লরলর্ একু্ষল্লণ চাই। ল্লমলসস কস্মডল্লের কচাখমুখ • খুব োন্ত কেখাল্লেে। ল্লতল্লন 
কেযালের ল্লেলর্ কসাঁল্লধলয োাঁল্ল়িলযল্লেলেন। এল্লেলর্ অযালেো েুল্লর িালত ওর খুব র্াোর্াল্লে 
এলস প়িালত আল্লম আর চুপ র্লর োর্লত পারোম না, েুলট ল্ল লয র্ল্লেিং কবলের সলে 
েরীরটালর্ কচলপ ধরোম। ঘণ্টার আওযাে শুলনই িযত অযালেোর ল্লচৎর্ার কেলম ক ে। 
ল্লমলসস কস্মডল্লে এলস েরো খুলে কেন। কেখোম ল্লতল্লন ঘামলেন। আল্লম বেোম, মাপ 
র্রলবন, আল্লম ল্লরডাসক ডাইলেে পল্লত্রর্ার তরি কেলর্ আসল্লে, ভাবল্লেোম…। র্ো কেষ 
র্রার আল ই উল্লন আমার মুলখর ওপর েরো বন্ধ র্লর ল্লেলেন। এর্টু অলপক্ষা র্লর 
আবার ল্ল লয োাঁ়িাোম োনাোর সামলন। এবার কেখোম অযালেো বলস েুিাত মুলঠা 
র্লর ল্লনলের মাোয মারলে আর িালতর েুল্লরটা পল়ি আলে কমলঝয। ল্লমলসস কস্মডল্লে 
কসটা রু্ল্ল়িলয রাখলেন। ল্লিলর অযালেোলর্ েুিালত কচলপ ধরলেন। ও বাধা ল্লেলতই উল্লন 
এর্ োপ্প়ি র্ষালেন তার  ালে আর তার কচালট ও োন িাল্লরলয েুল্লটলয প়িে। তখন 
উল্লন তালর্ পাাঁোলর্াো র্লর পালের ঘলর ক লেন, তারপর আর ল্লর্েু ঘলটল্লন। এই িে 
ঘটনা, ডার্ক। এখন বুলঝল্লে অযালেোর মাো খারাপ িলয ক লে, ওলর্ অনয কর্াোও ল্লনলয 
কেলত িলব। 
  
ও ল্লর্ এইভালব ভাইলযর নাম ধলর কচাঁচাল্লেে? 
  
 ল্লঠর্ তাই। 
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িযািংলর্র বাবা কোে বলেল্লেে কে কটল্লর অেকাৎ ভাই চলে োবার পরই ওর েীবলন আাঁধার 
কনলম এলসল্লেে। ল্লর্ন্তু ভাইলযর ল্লর্ িলযল্লেে? কস কর্াোয? আমার মলন িলে রিলসযর 
েট ো়িালত পালর শুধু এর্েন, কস িে অযালেোর ভাই কটল্লর। 
  
খুব ভাে র্ো, তলব ল্লর্ র্রে? 
  
 আল্লম ল্লমলসস েরলসলনর সলে র্ো বেব। শুধু উল্লনই পালরন বেলত অযালেো সুস্থ 
ল্লর্না। খাাঁল্লট খবর ল্লেলত পালর েুেন, কোে কস্মডল্লে ও কবৌ িান্না কস্মডল্লে। আল্লম েুিঃল্লখত 
ল্লবে, কতামার ল্লিলর ল্ল লয আবার অযালেোর বাল্ল়ির ওপর নের রাখলত িলব। আল্লম 
োল্লে ল্লমলসস েরলসলনর র্ালে কেল্লখ ওাঁর সলে র্ো বেলত পাল্লর ল্লর্না। 
  
ল্লবে বেে, বেে েখন োওযা োর্। করলস্তারাাঁ কেলর্ কবলরাল্লে এমন সময ল্লবে বেে, 
র্তক্ষণ নের রাখব–সারারাত? 
  
ওখালনই কঘারালিরা র্লরা ল্লবে, আল্লম বেোম, েযালখা ল্লভতলর ল্লর্ িলে। ল্লমলসস 
েরলসলনর সলে কেখা র্লর কতামার র্ালে োব। আল্লম না কপৌঁোলনা পেকন্ত ওখালন 
কেলর্া। 
  
আল্লম আর ল্লবে োর োর  াল্ল়িলত েরলসনলের বাল্ল়ির ল্লেলর্ এল াোম। ক ট কেলর্  ে 
েুলযর্ েূলর  াল্ল়ি পার্ক র্রোম, আর ল্লবে সরু পে ধলর অযালেোর বাল্ল়ির র্ালে  াল্ল়ি 
পার্ক র্রে। 
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 াল্ল়ি কেলর্ কনলম বৃল্লষ্টর কভতর ল্লেলয এল ালত কচালখ প়িে ক াটা েরলসন প্রাসাে ল্লনর্ষ 
আাঁধালর ডুলব আলে। শুধু কোে কস্মডল্লের ঘলর আলো জ্বেলে। বুঝোম ল্লমলসস েরলসন 
বাল্ল়িলত কনই। রাত সাল়ি নটা বালে িযলতা ল্লমলসস েরলসন এর্টু পলরই ল্লিলর 
আসলবন। ইতস্ততিঃ র্লর ল্লস্থর র্রোম কোলের সলে র্ো বেব। 
  
চারবার র্ল্লেিংলবে কটপবার পর কোে সের েরো খুেে এবিং প্রশ্ন র্রে, আপল্লন কসই 
কবসরর্ারী ক ালযন্দা ল্লমিঃ ওযালেস তাই না? ল্লর্ন্তু ল্লমলসস েরলসন এখন বাল্ল়ি কনই। 
  
ল্লমলসস েরলসন নয কোে, আল্লম কতামার সলেই ল্লর্েু র্ো বেলত এলসল্লে, বলে তার 
পাে কর্লট এর্রর্ম কোর র্লরই কভতলর ঢুর্োম। 
  
অল্লনোসলেও কোে তার ঘলর ল্লনলয ক ে। তার মুখ কেলর্ স্কচ হুইল্লস্কর  ন্ধ কবলরালে। 
ওর খালটর পালে কটল্লবলের ওপর ল্লেে এর্ কবাতে স্কচ হুইল্লস্ক, তার পালে োস। 
  
আল্লম বেোম, ল্লনশ্চযই শুলনলে কে কতামার কেলে িযািংর্ আর কবাঁলচ কনই। তালর্ খুন 
র্লর েলে কিলে কেওযা িলযলে। 
  
েীঘকশ্বাস কিলে কোে বেে, শুলনল্লে ল্লমিঃ ওযালেস। আল্লম বহুবার তালর্ সাবধান 
র্লরল্লেোম ল্লর্ন্তু কস কোলনল্লন, ও আমায উপিাস র্লরলে। কভলবল্লেে ওর েলের 
কোলর্রা ল্লচরর্াে ওর কেখালোনা র্রলব। োর্, ওর আত্মা োল্লস্ত পার্, বাপ ল্লিলসলব এই 
র্ামনাই র্লর োব। 
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কোে, তুল্লম এর্বার আমায বলেল্লেলে কে কটল্লর আর অযালেো এর্েন আলরর্েলনর খুব 
র্াোর্াল্লে ল্লেে, র্তটা র্াোর্াল্লে ল্লেে তা আমায খুলে বে। 
  
আপনার র্ো ল্লঠর্ বুঝলত পারোম না। 
  
 ভাে র্লর কভলব বে কোে ওরা পরস্পলরর র্তটা র্াোর্াল্লে ল্লেে। 
  
অযালেো কটল্লরলর্ কেবতার মত ভল্লক্ত র্রত। কটল্লর েখন  ান বােনার ঘলর ল্ল লয 
ল্লপযালনা বাোত কস সময অযালেো েরোর বাইলর ল্লসাঁল্ল়িলত বলস কসই বােনা শুনলতা। 
েুিঃল্লখতভালব মাো কনল়ি কোে োলসর পানীলয চুমুর্ ল্লেে, ল্লমিঃ কটল্লর এ বাল্ল়ি কেল়ি চলে 
োবার পরই অযালেোর কমোে পুলরাপুল্লর ল্লব ল়ি ল্ল লযল্লেে। আমার কবৌ ো়িা আর কর্উ 
ওলর্ সামোলত পারত না। 
  
কোে আমার মলন িয ল্লমিঃ েরলসলনর খারাপ বযবিালর কটল্লর উতযক্ত িলয উলঠল্লেে আর 
কেষর্ালে ল্লতল্লন কে তালর্ বাল্ল়ি কেলর্ কবর র্লর ল্লেলযল্লেলেন তা অযালেো কমলন ল্লনলত 
পালরল্লন। কস মন কেলর্ ধলরই ল্লনলযল্লেে কে কটল্লর আবার ল্লিলর আসলব। তুল্লম ল্লর্ আমার 
ধারণার সলে এর্মত? 
  
কোে অস্বল্লস্তর সলে বেে, অযালেোর মলন তখন ল্লর্ বাসা কবাঁলধল্লেে তা আল্লম বেলত 
পারব না। 
  
আমার মলন িয অযালেো ইলে র্লরই ওর বাবা ল্লমিঃ েরলসলনর সলে এর্ল্লেন ল্লবশ্রী 
ঝ ়িা বাাঁল্লধলযল্লেে। কে ঝ ়িা কেলর্ ওর িঠাৎ িাটক অযাটার্ িয, তারপর কসই অবস্থায 
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কস ওাঁলর্ ধাো ল্লেলয কিলে কেয। আর তারই িলে কটল্লবলের কর্ালণ মাো ঠুলর্ ল্ল লয 
উল্লন মারা োন। 
  
 ল্লর্েুক্ষণ অলপক্ষা র্লরও কোলের উির না কপলয বেোম, আমার র্ো ল্লনশ্চযই কতামার 
র্ালন ল্ল লযলে কোে। আমার মলন িলে ভাই োলত বাল্ল়ি ল্লিলর আলস কসই উলেলেযই 
কস তার বাবালর্ খুন র্লরল্লেে। কসই সময কর্উ ল্লনশ্চযই তালর্ কেলখ কিলেল্লেে আর 
কসই র্ারলণই কসই কোর্ল্লট তালর্ ব্ল্যার্লমে র্লর চলেলে, কে টার্া অযালেো কতামার 
কেলে িযািংলর্র িালত প্রলতযর্ মালস ল্লেত। 
  
আপনার ধারণা ভুে ল্লমিঃ ওযালেস। িযাাঁ, ল্লমস অযালেোর সলে ল্লমিঃ েরলসলনর এর্টা 
ঝ ়িা খুব ল্লবশ্রী ঝ ়িা িলযল্লেে, তার মৃতুযর সময এর্মাত্র আল্লমই তার পালে ল্লেোম। 
বাবা আর কমলযর কস ঝ ়িাও আল্লম ল্লনলের র্ালন শুলনল্লে। আল্লম কভতলর কঢার্ার আল ই 
ল্লমস অযালেো ওখান কেলর্ কবল্লরলয এলসল্লেলেন। আল্লম কভতলর ঢুলর্ কেল্লখ িালটক প্রচণ্ড 
েন্ত্রণায ল্লমিঃ েরলসলনর মুখ নীে িলয উলঠলে। এর্ িালত বুর্ কচলপ ধলর অনয িালত 
ল্লতল্লন কটল্লবলের কেরাে কেলর্ ওষুলধর বল্ল়িগুলোলর্ কবর র্রার েনয প্রাণপলণ কচষ্টা 
র্রলেন, কে বল্ল়িগুলো িাটক অযাটালর্র সময উল্লন কখলতন। আল্লম ঘলরর কভতর ঢুর্লতই 
উল্লন আমায কেখলত পান। আল্লমই এল্ল লয এলস কেরালের কভতর কেলর্ বল্ল়িগুলো সল্লরলয 
ল্লনই। 
  
ল্লর্ বেে তুল্লম কোে? 
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ল্লঠর্ই বেল্লে ল্লমিঃ ওযালেস, তারপর ওষুধ না কখলয ল্লতল্লন োন িারান। আর পল়ি োবার 
সময কটল্লবলের কর্াণায ওর মাোটা ঠুলর্ োয, তার িলে রল  ক্ষত সৃল্লষ্ট িয। আল্লম 
ল্লর্ন্তু ওলর্ এর্বালরর েনযও েুাঁলযও কেল্লখল্লন। ল্লর্েুক্ষলণর েনয োইলেরী কেলর্ চলে োই, 
ল্লিলর কেল্লখ উল্লন মারা ক লেন। আর…আর এইভালব আল্লম ওলর্ খুন র্লরল্লেোম। 
  
ওর স্বীর্ালরাল্লক্ত শুলন আল্লম স্তব্ধ িলয ক োম, তারপর বেোম, তুল্লম ো বেে তার অেক 
এই োাঁ়িায কে তুল্লমই ল্লমিঃ েরলসনলর্ খুন র্লরল্লেলে। 
  
িযাাঁ তাই, আল্লম ওলর্ মৃতুযর ল্লেলর্ এল্ল লয ল্লেলযল্লেোম। 
  
 ল্লর্ন্তু কর্ন? 
  
তািলে এর আল র র্লযর্টা ঘটনা আপনার োনা েরর্ার। প্রায ল্লত্রে বের আল্লম ল্লমিঃ 
েরলসলনর বাটিোলরর র্াে র্লরল্লে। ল্লমলসস ধরলসলনর ল্লবলযর পর কেলর্ই আল্লম 
এখালন র্ালে ঢুলর্ল্লেোম। আল্লম খুব ভাে বাটোর ল্লেোম। ল্লমিঃ েরলসন আমার র্ালে 
খুব খুল্লে িলতন। তারপর আমার কেলে িযািংলর্র েন্ম িে, তারপলরই শুরু িে ঝালমো। 
িযািংর্ ব়ি িবার পর আল্লম ল্লমিঃ েরলসনলর্ বলে র্লয বা ান কেখালোনার র্ালে ওলর্ 
োল্ল লয ল্লেই। ল্লমিঃ েরলসন ওলর্ সামানয মাইলন কেবার বযবস্থা র্রলেন। বা ালনর র্ালে 
িযািংলর্র মনটাও কবে বলস ক ে। ভাবোম ভল্লবষযলতর এর্টা ল্লিলি িে। তারপর ল্লমস 
অযালেো ওর মাোল্লট কখে। তার বযস তখন মাত্র কতর আর িযািংলর্র চল্লিে। আমার 
কেলে ল্লর্ন্তু ততটা খারাপ ল্লেে না, ল্লর্ন্তু র্ল্লচ কমলযলের পািায প়িলে ো িয আর ল্লর্। 
ল্লমস অযালেো ওর সলে এমন ল্লর্েু কনািংরাল্লম শুরু র্রে ো অশ্লীে। এর্ল্লেন বযাপারটা 
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ল্লমলসস েরলসলনর কচালখ পল়ি োয। ল্লতল্লন ল্লমিঃ েরলসনলর্ বলেন, তালত িযািংলর্র 
চার্রীোয। িযািংলর্র স্বভাবও ততল্লেলন খারাপ িলত চেল্লেে, বে বনু্ধ েুল্লটলয নানারর্ম 
রু্র্ালে িাত পার্াল্লেে। ল্লর্েুল্লেলনর মলধয পুল্লেে তালর্ করপ্তার র্লর আোেলত চাোন 
ল্লেে। ল্লবচালর তার েমালসর কেে িয। 
  
োলস এর্ চুমুর্ ল্লেলয কস আবার বেলত ো ে, তারপর আমার স্ত্রীর সলে আমার প্রাযই 
ঝ ়িা িলত ো ে কেলেলর্ ল্লনলয। সবসময ল্লখল্লটল্লমল্লটলত আমার মলনর োল্লন্ত ঘুলচ ক ে। 
আর সবল্লর্েু কভাোর েনয আল্লম মে ধরোম। এর্ল্লেন ল্লমিঃ েরলসন আমায কডলর্ 
বেলেন, আল্লম অলনর্ল্লেন তালের র্াে র্রল্লে। তাই উল্লন ওর উইলে আমার নালম পাাঁচ 
িাোর ডোর ল্লেলখ কেলবন। র্োটা শুলন ল্লনলেলর্ খুব কসৌভা যবান মলন িলযল্লেে। 
িযািংর্ কেে কখলট এলসও নানারর্ম অপরালধর সলে ল্লনলেলর্ ে়িালত ো ে। তারপর 
ল্লমিঃ েরলসন কটর কপলেন কে আল্লম িাাঁর্ কপলেই মে খাই। উল্লন করল  ল্ল লয বেলেন কে 
মাস কেষ িলেই কেন আমার মাল্লিনা ল্লনলয র্াে কেল়ি ল্লেই। আর এও বেলেন কে ওর 
উইে কেলর্ আমার নামটা কর্লট কেলবন। ওর র্োয আমার মাোয কেন আর্াে কভলঙ 
প়িে। এই সুন্দর বা ান কঘরা বাল্ল়ি কেল়ি চলে কেলত িলব কভলব আমার মনটা খারাপ 
িলয ক ে। এই ঘটনার ল্লঠর্ েুল্লেলনর মলধয িযািংর্ আমার সলে কেখা র্রলত এে। ও 
আমায বেে কে পাাঁচ িাোর ডোর কপলে ও এর্টা নাইট ক্লাব চােু র্রলত পালর। আল্লম 
বেোম অতটার্া কেবার ক্ষমতা আমার কনই। িযািংর্ শুলন বেে কে বযাঙ্ক ডার্াল্লত র্লর 
পাাঁচ িাোর ডোর কস কো া়ি র্রলব। ডার্াল্লত র্লর ধরা প়িলে ওর েম্বা কমযালের 
কেে িলব তাই ওলর্ র্লযর্ল্লেন অলপক্ষা র্রলত বেোম। আর তখনই বুল্লদ্ধটা আমার 
মাোয এে। আল্লম ল্লঠর্ র্রোম কে ল্লমিঃ েরলসন িঠাৎ মারা ক লে আমার চার্ল্লরটাও 
বোয োর্লব আর উইে অনুোযী আল্লম তখন িযািংর্লর্ পাাঁচ িাোর ডোর ল্লেলত পারব। 
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ল্লমলসস েরলসন অন্ততিঃ আমায র্াে কেল়ি কেলত বেলবন না। আর ল্লঠর্ তাই িে। 
িালতর না াে কেলর্ ওষুধ সল্লরলয কনবার িলে ল্লমিঃ েরলসন মারা ক লেন আর আল্লমও 
পাাঁচ িাোর ডোর কপলয িযািংর্লর্ ল্লেলয ল্লেোম। আমার চার্রীও আল র মতই বিাে 
োর্ে। আে িযািংর্ খুন িওযায মলন িলে র্ােটা আল্লম ভাে র্ল্লরল্লন। ল্লমিঃ েরলসনলর্ 
ঐভালব মৃতুযর ল্লেলর্ এল্ল লয কেওযা আমার ল্লঠর্ িযল্লন। আমার আর কবাঁলচ োর্ার ইলে 
কনই। েত তা়িাতাল্ল়ি আল্লম কেলত পাল্লর ততই মেে। 
  
েীবলন অলনর্ আঘাত খাওযা এই ল্লবধ্বস্ত মানুষল্লটর েনয আমার েুিঃখ িল্লেে, কচযার 
কেলর্ উলঠ বেোম, কোে, র্লরানার ল্লমিঃ েরলসলনর কপাে মলটকলমর ল্লরলপালটক 
ল্লেলখল্লেলেন হৃেেলন্ত্রর ল্লেযা িঠাৎ বন্ধ িওযায খুব স্বাভাল্লবর্ ভালবই ওর মৃতুয ঘলটলে। 
তুল্লম আমায ো বলেলে তা ল্লর্ন্তু মলন রাল্লখল্লন, রাখবনা। ল্লবোয কোে, আর কর্ানল্লেন 
আল্লম কতামার সলে কেখা র্রলত আসব না। 
  
োলসর ল্লেলর্ তাল্লর্লয কোে বলস রইে, কবল্লরলয আসার মুলখ আমারও মলন িে সল্লতযই 
এই িতভা য কপ্রৌলঢ়র আর কবাঁলচ োর্ার কর্ানও অেক িয না, ঈশ্বর ওলর্ মুল্লক্ত ল্লেন। 
ল্লঝরল্লঝলর বৃল্লষ্টর মলধয কিাঁলট কেলত কেলত মলন িে িযািংলর্র মত এর্ অপোেক কেলের 
েনয পুত্র কমিান্ধ কোেলর্ কেষ পেকন্ত তার মল্লনবলর্ খুন র্রলত িে। িযাাঁ, এও 
এর্রর্ম খুন তবল্লর্। 
  
 াল্ল়িলত উলঠ োটক ল্লেলত োব এমন সময এর্টা আওযাে শুলন িঠাৎ চমলর্ উঠোম। 
এর্টা সাইলরলনর আওযাে এল্ল লয আসলে, অযামু্বলেলন্সর সাইলরন। র্লযর্ কসলর্লন্ডর 
মলধয এর্টা অযামু্বলেন্স সাইলরন বাোলত বাোলত আমার পাে র্াল্লটলয কসই বাল্ল়ির ল্লেলর্ 
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ঢুলর্ ক ে কেখালন অযালেো ল্লমলসস কস্মডল্লের সলে োলর্। ভযালনর কপেন কপেন এর্টা 
 াল্ল়ি েুলট ক ে, তার মলধয েুেন কোর্ বলস আলে। ল্লবে ওখান কেলর্ সবল্লর্েু নের 
রাখলে োল্লন তাই আল্লম আর এল াোম না।  াল্ল়িলত বলস এর্টার পর এর্টা ল্লস ালরট 
কখলত ো োম। প্রায চল্লিে ল্লমল্লনট পর এর্টা করােস রলযসও কসল্লেলর্ েুলট ক ে। 
কেখোম  াল্ল়ির কপেলনর ল্লসলট ল্লমলসস েরলসন এল্লেলয বলস আলেন। আরও আধঘন্টা 
কেলত আবার কসই সাইলরলনর েব্দ। অযামু্বলেন্সটা এবার ল্লিলর োলে তার কপেলন কসই 
 াল্ল়িটা। আলরািীলের েূর কেলর্ কেলখ ডাক্তার বলে মলন িে। ল্লমলসস েরলসনলর্ ল্লনলয 
কসই করােস রলযসখানা কবল্লরলয এলস েরলসন প্রাসালের ল্লেলর্ েুলট ক ে। এবার আল্লম 
অযালেোর বাল্ল়ির ল্লেলর্ এল াোম। বারবার কিডোইট জ্বাল্লেলয আর ল্লনল্লভলয ল্লবেলর্ 
আমার উপল্লস্থল্লতর র্ো োনালত ো োম। 
  
বাল্ল়ির ক লটর র্ালে আসলতই কেল্লখ ল্লবে অন্ধর্ালর োাঁল্ল়িলয আমার ল্লেলর্ িাত না়িলে। 
 াল্ল়ি োমলতই ও েরো খুলে কপেলনর সীলট বসে। মুখ না ল্লিল্লরলযই বেোম, ো ো 
ঘলটলে সব খুলে বে। 
  
উলিল্লেত ভালব ল্লবে বেে, ঘলটলে অলনর্ ল্লর্েুই। ল্লঠর্ সমযমত এলস কপৌঁলেল্লেোম। 
ল্লমলসস কস্মডল্লে বসার ঘলর চুপ র্লর বলসল্লেলেন। ল্লর্েুক্ষণ পর েরো খুলে অযালেো 
ঘলর ঢুর্ে িালত কসই েুল্লরটা। ও পা ল্লটলপ ল্লটলপ কস্মডল্লের ল্লেলর্ এল ালত ো ে। ল্লর্ন্তু 
ল্লমলসস কস্মডল্লে ল্লচন্তায এতই মে কে কটরই পাযল্লন। ভযঙ্কর ল্লিিংস্র কেখাল্লেে 
অযালেোলর্। ল্লমলসস কস্মডল্লে খুন িলত োলে কেলখ আল্লম েটিল্লটলয উঠোম। এমন 
সময িঠাৎ ল্লমলসস কস্মডল্লে ল্লবপলের  ন্ধ কপলয কপেন ল্লিলর তার্ালেন তারপর 
এর্োলি ঝাাঁল্লপলয পল়ি অযালেোর িাত কেলর্ েুল্লরটা কর্ল়ি ল্লনলেন আর এর্ ধাো 
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কমলর তালর্ ল্লেটলর্ কিলে ল্লেলেন। তারপর েুিালত তালর্ পাোলর্াো র্লর তুলে ল্লনলয 
ল্লতল্লন কোবার ঘলর চলে ক লেন। ল্লমল্লনট েলের্ পর এ ঘলর ল্লিলর র্ালর্ কেন কটল্লেলিান 
র্রলেন। অযালেোর িাত পা কবাধিয ল্লতল্লন কবাঁলধ করলখল্লেলেন তাই ও ল্লচৎর্ার র্লর 
বারবার বেে, কটল্লরলর্ ওর র্ালে ল্লনলয কেলত। তার রু্ল্ল়ি ল্লমল্লনট পর এর্টা অযামু্বলেন্স 
এে… 
  
োল্লন, তালের আল্লম ঢুর্লত কেলখল্লে। তারপর ল্লর্ িে? 
  
ওরা অযালেোলর্ কস্ট্রচালর শুইলয অযামু্বলেলন্স কঢার্াে আর তখুল্লন ল্লমলসস েরলসন এলস 
িাল্লের িলেন। ল্লতল্লন ডাক্তারলের সলে র্ো বেলেন। তারপর ওরা অযালেোলর্ ল্লনলয 
চলে ক লেন। অযামু্বলেন্স চলে োবার পর ল্লমলসস েরলসন ওর সলে র্ো বেলত 
ো লেন। র্োবাতকা শুনলত না কপলেও ল্লমলসস খরলসলনর কচাখমুখ কেলখ মলন িে ল্লতল্লন 
ল্লমলসস কস্মডল্লের ওপর খুব করল  ক লেন। এরপর ল্লতল্লন বযা  কেলর্ েুলটা পাাঁচলো ডোর 
খুলে কটল্লবলের ওপর করলখ, মলন িয ওলর্ র্াে কেল়ি চলে কেলত বেলেন। 
  
আমারও তাই মলন িলে। ল্লঠর্ আলে ল্লবে, তুল্লম  াল্ল়িলত ল্ল লয ল্লবশ্রাম র্লরা আল্লম 
ল্লমলসস কস্মডল্লের সলে র্ো বেল্লে। মলন িলে আমরা ল্লঠর্ সমলযই এলসল্লে। 
  
েরো কখাোই ল্লেে। আল্লম পালয পালয কসাো কোবার ঘলর ল্ল লয ঢুর্োম। ল্লমলসস 
কস্মডল্লে এর্টা আমক কচযালর বলসল্লেলেন, ল্লতল্লন আমায কেলখ ল্লচনলত পারলেন। 
  
আপল্লন আবার এলসলেন? এবার ল্লর্ মলন র্লর? 
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কচযালর বলস আল্লম বেোম, ল্লমলসস েরলসন আপনালর্ েবাব ল্লেলযলেন এটা ল্লর্ ল্লঠর্? 
  
িযাাঁ, আর এখান কেলর্ চলে কেলত পারলে আমার চাইলত কবেী খুেী আর কর্উ িলব না। 
েরলসন পল্লরবার আমার সব সুখ োল্লন্ত কর্ল়ি ল্লনলযলে। এবার আল্লম আমার আত্মীযলের 
র্ালে ল্লিলর োব। রু্ল্ল়ি বের পর আে মুল্লক্ত কপলয কে ল্লর্ আনন্দ িলে ল্লর্ বেব! 
  
শুলন আল্লমও খুল্লে িোম ল্লমলসস কস্মডল্লে। োবার আল  েরলসন পল্লরবালরর কোলর্লের 
সম্পলর্ক ল্লর্েু প্রলশ্নর উির েল্লে কেন কতা রৃ্তে োর্ব। আো, অযালেোলর্ এতল্লেন 
ব্ল্যার্লমে র্রা িলে কর্ন বেলত পালরন? 
  
িযাাঁ বেব, চলে োবার আল  অন্ততিঃ এর্েনলর্ সব র্ো োল্লনলয োওযা েরর্ার। শুনুন 
ল্লমিঃ ওযালেস, আমালের পল্লরবালর আমরা ল্লতনলবান আর চার ভাই আল্লে। ওরা আমায 
আনলন্দর সলে োর্লত বেলব। আমালের পল্লরবার খুব ব়ি। ল্লমস অযালেোর েনযই 
এতল্লেন এখালন ল্লেোম নযত র্লব চলে কেতাম। অযালেো েলন্মর পর কেলর্ই আমার 
র্ালে ব়ি িলযলে। কেলেলবো কেলর্ই ওর মলধয পা োল্লমর েক্ষণ োনা কবাঁলধল্লেে আর 
তা কেলনই আল্লম ওলর্ সব র্ালে সব বযাপালর সািােয র্রতাম। ল্লমলসস েরলসন অেকাৎ 
ওর মা ওর েনয ল্লর্েুই র্লরন ল্লন। ল্লমস অযালেো ওর ভাই কটল্লরলর্ কেবতার মত ভল্লক্ত 
র্রত। ব়ি িবার পর ল্লেনরাত ওর পালে ঘুর ঘুর র্রত। িলে কটল্লর অযালেোর ওপর 
খুব ল্লবরক্ত িত। আল্লম অযালেোলর্ অলনর্বার হুাঁল্লেযার র্লরল্লে ল্লর্ন্তু ও কোলনল্লন। 
অযালেোর উৎপালত বােনার ঘলর ঢুলর্ কভতর কেলর্ তাো ল্লেলয কটল্লর ল্লপযালনা বাোত। 
অযালেো বাইলর বলসই ওর বােনা শুনত। এরপর কটল্লরর সলে ওর বাবা ল্লমিঃ েরলসলনর 
খুব ঝ ়িা িয, ল্লতল্লন তালর্ বাল্ল়ি কেলর্ তাল্ল়িলয কেন। োবার আল  কটল্লর কবালনর র্ালে 
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ল্লবোয পেকন্ত কনযল্লন। বযাপারটায অযালেো খুব ধাো খায তারপর কেলর্ই ওর পা োল্লম 
কবল়ি োয। ওলর্ সামোলত আমার কবে কব  কপলত িত। তারপর ল্লমিঃ ধরলসন িঠাৎ 
মারা ক লেন। মারা োবার আল  কমাটা টার্া আর এই বাল্ল়ি উল্লন অযালেোর নালম উইে 
র্লর ল্লেলেন। অযালেো তার বাবার মৃতুযর পর উইে অনুোযী পাওনা টার্ার্ল্ল়ি ল্লনলয 
এখালন এলস উঠে। ল্লনলের মালর্ ল্লচরর্াে কঘন্না র্লর। সারাল্লেন অযালেো কর্ান র্ালে 
িাত ল্লেত না শুধু ল্লনলের মলন ল্লব়ি ল্লব়ি র্লর বলর্ কেত। মালঝ মালঝ ল্লমলসস 
েরলসনলর্ সব বলে ওলর্ ডাক্তালরর র্ালে ল্লনলয োই। ল্লর্ন্তু শুধু অযালেোই নয ল্লমলসস 
েরলসনলর্ও আল্লম পেন্দ র্রতাম না। অযালেোর মন ভালো রাখার েনয আল্লম ওলর্ 
বা ালনর র্াের্মক কেখালোনা, ল্লনলেন পলক্ষ বাল্ল়ির চারপালে ল্লর্েু এর্টা কেখার র্ো 
বেতাম ল্লর্ন্তু ও কর্ান পািাই ল্লেত না। এর্ল্লেন এর্টা কোর্ এলস ওর সলে কেখা 
র্রে। 
  
রুমাে ল্লেলয মুলখর ঘাম মুলে ল্লমলসস কস্মডল্লে আবার বেলত ো লো, সের েরো 
কখাোই ল্লেে তাই ঘণ্টা না বাল্লেলয কোর্টা কসাো এই বসার ঘলর এলসল্লেে। আপল্লন 
এখন কে কচযালর বলসলেন কসখালন বলস কস অযালেোর সলে র্ো শুরু র্লর। তখন 
আল্লম রান্নাঘলর রালতর ল্লডনার ততরী র্রল্লেোম। তার টুল্লপ খুেলতই কচালখ প়িে তার 
মাোয এর্টাও চুে কনই, ল্লঠর্ তরমুলের মত র্ামালনা। তার ভুরুলতও চুে ল্লেে না তার 
িলে তালর্ ল্লঠর্ েযতালনর মত কেখাল্লেে। কোর্টালর্ আমার ভাে োল ল্লন তাই 
রান্নাঘর কেলর্ বার বার কবল্লরলয তালের র্ো শুনল্লেোম। িঠাৎ র্ালন এে কোর্টা বেে, 
কে কটল্লর কর্াোয আলে তা কস োলন। কটল্লরর নাম.শুলন অযালেো োল্লিলয ওলঠ। বারবার 
কচাঁল্লচলয োনলত কচলযল্লেে কটল্লর কর্াোয আলে। ঐ কোর্টা তখন তালর্ বলেল্লেে কে 

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

207 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

কটল্লর চায না তার ক াপন আস্তানার র্ো সবাই োনুর্। কোর্টা এও বেে কে, কটল্লর 
ল্লপযালনা বাল্লেলয কবে পযসা র্ামালে। 
  
েযতানটা বেে কে কটল্লরর েুেমনরা োলত তার কর্ান ক্ষল্লত র্রলত না পালর তাই কস 
সবসময তার ওপর নের রাখলে। আল্লম শুধু শুধু তালর্ বাাঁচালত োব কর্ন। তাই বেল্লে 
ভালোয ভালোয প্রলতযর্ মালসর পযো তাল্লরলখ ব্ল্যার্ র্যালসট নাইট ক্লালব ল্ল লয েে 
িাোর ডোর ল্লেলয আসলব। েতল্লেন ঐ টার্া কেলব ততল্লেন কর্উ কতামার ভাইলযর 
এর্টা চুেও েুাঁলত পারলব না। ল্লর্ন্তু টার্া কেওযা বন্ধ র্রলে আল্লম আর কতামার ভাইলর্ 
বাাঁচালত পারলবা না। তখন কটল্লরর েুেমনরা এলস িাতুল্ল়ি ল্লেলয তার েুিাত কভলে কেলব, 
কস আর েীবলন ল্লপযালনা বাোলত পারলব না। 
  
এর্টু কেলম েম ল্লনলয ল্লমলসস কডল্লে বেলত ো লেন, এ আে কেলর্ েে মাস আল র 
ঘটনা। ল্লমস অযালেো কোর্ল্লটর র্োয রােী িে, কোর্টা এও বেে কে অযালেোর এর্ 
পুলরালনা বনু্ধ ঐ নাইট ক্লালব োর্লব টার্াটা তার িালত ল্লেলেই চেলব। বুঝলতই পারলেন 
তার পুলরালনা বনু্ধল্লট ল্লেে আমার িতভা য কেলে িযািংর্। ঈশ্বলরর র্ালে প্রােকনা র্রব 
োলত তালর্ আর েন্মালত না িয। তা ঐ কোর্ল্লট চলে োবার পর অযালেোলর্ আল্লম 
অলনর্ কবাঝাবার কচষ্টা র্রোম, বেোম কে কোর্টা বে মতেব ল্লনলয এলসল্লেে, কস 
ল্লনলেই োলননা কটল্লর কর্াোয আলে। আসলে ভাওতা ল্লেলয প্রলতযর্ মালস েে িাোর 
ডোর করাে ার র্রাই তার উলেেয। ল্লর্ন্তু অযালেো তা ল্লর্েুলতই বুঝলত চাইে না। 
কচাঁচালমল্লচ র্লর বাল্ল়ি মাোয র্রলত ো ে, বারবার বেে টার্া না ল্লেলে কটল্লরর েুেমনরা 
িাতুল্ল়ি ল্লেলয তার েুিাত কভলে কেলব তখন আর কস ল্লপযালনা বাোলত পারলবনা। তারপর 
কেলর্ টানা েে মাস এই কখোই চেলত ো ে, প্রলতযর্ মালসর পযো তাল্লরলখ বযাঙ্ক 
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কেলর্ েে িাোর ডোর কপলে ও আমার অপোেক কেলের িালতই ল্লেলত ো ে। মলন িয 
টার্াটা এইভালব ল্লেলয ও মলন মলন োল্লন্ত পায। অন্ততিঃ এর িলে ওর পা োল্লমটা 
ল্লর্েুটা র্মে। আমার র্রার ল্লর্েুই ল্লেে না, সব কেলখশুলন তাই চুপ র্লর োর্তাম। 
  
কসই নযা়িামাো কোর্টা অল্প ল্লর্েুল্লেন পলর আবার এলস অযালেোলর্ বেে কে এর্ োখ 
ডোর কপলে কস কটল্লরর সলে অযালেোর কেখা র্ল্লরলয ল্লেলত পালর। আর তার র্লযর্ল্লেন 
পর আপল্লন বযালঙ্কর মযালনোর ল্লমিঃ অর্েযান্ডলর্ বেলেন কে এর্ ভেমল্লিো কটল্লরর নালম 
এর্ োখ ডোর উইে র্লর ল্লেলয ক লেন, কটল্লর েতক্ষণ পেকন্ত না টার্াটা োবী র্রলব 
ততক্ষণ কসটা বযালঙ্ক পচলব। কটল্লরলর্ কেখবার েনয অযালেো পা লের মত িলয 
উলঠল্লেে, তাই কস ল্লস্থর র্রে কেভালব কিার্ বযাঙ্ক কেলর্ ঐ এর্োখ ডোর িাতালত 
িলব। তখনই তার মাোয এর্ েুষু্ট বুল্লদ্ধ এে। অযালেো োনত কে আপল্লন বা ল্লমিঃ 
অর্েযান্ড কর্উই আল  কটল্লরলর্ কেলখনল্লন। তাই কটল্লরর বযসী কর্ান কেলেলর্ েল্লে কটল্লরর 
মত সাল্লেলয বযালঙ্ক ল্লনলয তালর্ই ল্লনলখাাঁে ভাই বলে সনাক্ত র্রা োয তািলে ল্লমিঃ 
অর্েযান্ড ঐ এর্োখ ডোর তালর্ ল্লেলয কেলবন। অযালেো তার মতেব িযািংর্লর্ খুলে 
বেলতই কস ঐ বলযসী কেলেলর্ এলন িাল্লের র্রে। তারপলরর ঘটনা কতা সবই োলনন। 
টার্াটা না কপলয কেল্লেন বযাঙ্ক কেলর্ ল্লিরে কসল্লেন তালর্ মলন িলযল্লেে এর্ ল্লিিংস্র ল্লচতা 
বাল্লঘনী। ল্লক্ষলের সময ল্লের্ার িসলর্ োওযায কস ভযানর্ করল  ক লে। আপনার 
উলেলেয বারবার  াল্লে ল্লেলত ল্লেলত বেে কে, আপনার ল্লনশ্চযই কর্ান বান্ধবী আলে, 
িযািংলর্র সািালেয কস তার এমন ক্ষল্লত র্রলব ো আপল্লন ল্লচরল্লেন মলন রাখলবন। 
  
খাল্লনর্ক্ষণ কেলম আবার বেলত ো ে,  াল্ল়ি ল্লনলয কবল্লরলয ক ে, ল্লিরে ল্লতনচার ঘণ্টা 
বালে। শুধু বেে িযািংর্ তার র্োয রােী িলযলে। পরল্লেন খবলরর র্া লে আপনার 
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বান্ধবীর র্ো পল়ি আমার আর ল্লর্েু বুঝলত বাল্লর্ রইে না। আল্লম েুিঃল্লখত ল্লমিঃ ওযালেস, 
ল্লর্ন্তু অযালেোর মাোর এখন ল্লঠর্ কনই। কস এখন বদ্ধ উন্মাে। 
  
আমার কচালখর সামলন এর্টা পুলরালনা েৃেয কভলস উঠে। অযাল্লসলড ঝেসালনা মুখ েুিালত 
কঢলর্ সুল্লে রাস্তার ওপর েুটলে। এর্টা ভারী ট্রালর্র চার্ার নীলচ তার কেিটা ল্লপলষ 
কতলে ক ে। 
  
তািলে অযালেোর এখন ল্লর্ িলব? 
  
অযামু্বলেলন্সর সলে কে েুেন ডাক্তার এলসল্লেলেন তারা ল্লমলসস েরলসনলর্ বেলেন কে 
ওাঁরা অযালেোলর্ পা ো  ারলে ল্লনলয রাখলবন, আর তারা এও বেলেন কে ওর মাো 
আর এ েীবলন সুস্থ িলবনা। ল্লেনরাত ঘুলমর ওষুধ খাইলয ঘলরর কভতর তাোবন্ধ র্লর 
ওলর্ রাখলত িলব। অেকাৎ ধলরই ল্লনলত িলব কে অযালেো কবাঁলচ কনই কস মৃত। 
  
ল্লমলসস কস্মডল্লে কর্ানরর্ম সািালেযর প্রলযােন িলে ল্লনসিংলর্ালচ তা আমায বেুন। 
আমার  াল্ল়িলত র্লর আপনালর্ আপনার আত্মীযলের বাল্ল়ি কপৌঁলে কেব ল্লর্? 
  
োর্, আমার আর সািালেযর প্রলযােন িলব না। আল্লম ল্লনলেই আমার আত্মীলযর বাল্ল়ি 
কেলত পারব। 
  
র্লযর্ ল্লমল্লনট বা ালন োাঁ়িাোম। বৃল্লষ্ট কেলম ক লে, আবিাওযাটা ভযাপসা িলয উলঠলে। 
িযািংর্ খুন িলযলে। অযালেো পা ো  ারলে ক লে অেকাৎ ল্লতন েুেমলনর মলধয েুেন 
ঘালযে। আর বাল্লর্ আলে হুো ল্লমনল্লস্ক। কো ওযাল্লেনল্লস্কর ডানিাত কসই নযা়িা মাো 
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েযতান োলর্ কেখলে সবাই ভলয আাঁতলর্ উলঠ। ল্লমনল্লস্কর গুল্লেলতই কে িযািংর্ মারা 
ক লে কস ল্লবষলয আল্লম ল্লনিঃসলন্দি। ল্লনশ্চযই কো ওযাল্লেনল্লস্কর রু্লম হুো তালর্ খুন 
র্লরলে। আর হুো ল্লমনল্লস্কলর্ সল্লরলয না কেওযা পেকন্ত আমার মন র্খলনাই োন্ত িলব 
না। িযাাঁ, তখনই আমার কোধ কনবার পাো কেষ িলব। প্রল্লতলোধ ল্লনলেও আমার সুল্লেলর্ 
ল্লর্ ল্লিলর পাব? 
  
ল্লবে  াল্ল়িলত অলপক্ষা র্রল্লেে, আল্লম তার র্ালে ল্ল লয বেোম, এবার বাল্ল়ি চলো। 
  
বাল্ল়ি ল্ল লয র্ল্লিলত চুমুর্ ল্লেলত ল্লেলত ল্লমলসস কস্মডল্লের মুখ কেলর্ কোনা সব র্ো 
ল্লবেলর্ খুলে বেোম, শুধু ল্লমিঃ েরলসনলর্ কস্মডল্লে ল্লর্ভালব মৃতুযর ল্লেলর্ এল্ল লয 
ল্লনলযল্লেে কসর্ো কচলপ ক োম। কোেলর্ র্ো ল্লেলযল্লে এই ঘটনা আল্লম ো়িা কর্উ 
োনলবনা। 
  
এখন ল্লমনল্লস্কলর্ খতম র্রা ো়িা আমার মাোয আর কর্ানও পল্লরর্ল্পনাই কনই ল্লবে, 
বলে আল্লম খাবার কটল্লবে কেল়ি উলঠ প়িোম, োই সযান্ড্রার সলে কেখা র্রলত িলব। 
  
ল্লবোনায শুলয এপাে ওপাে র্লর ঘুম এে না। কেষর্ালে ল্লিল্লপিং ল্লপে কখলয এর্সময 
 ভীর ঘুলম আেন্ন িোম। 
  
সর্ালে উলঠ স্নান কসলর েেখাবার খাল্লে এমন সময ল্লবে বেে, কর্ কেন কটল্লেলিালন 
র্ো বেলত চায। 
  
িযালো, ল্লরল্লসভার তুলে বেোম, আল্লম ডার্ক ওযালেস বেল্লে, আপল্লন কর্? 
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আল্লম সযাম বেল্লে ল্লমিঃ ওযালেস, উলটাল্লের্ কেলর্ কচনা  ো এে, কনপচুন করলস্তারাাঁ 
খাল্লে। আেবাল্লন আপনার সলে কেখা র্রলত চায, বেলে খুব েরর্ারী। 
  
আে কর্াোয সযাম? 
  
 এখালন কের্িাে খালে, বেলে আপনার েনয ও অলপক্ষা র্রলে। 
  
ওলর্ বলো রু্ল্ল়ি ল্লমল্লনলটর কভতর আল্লম োল্লে। কিান র্রার েনয ধনযবাে, বলে ল্লরল্লসভার 
করলখ ল্লেোম। 
  
ল্লবে তুল্লম বাল্ল়িলতই োলর্া, আল্লম আে বাল্লনকর সলে কেখা র্লরই ল্লিলর আসল্লে। 
  
 ওর্ো বেলে শুনল্লেনা। ল্লবে কখাঁল্লর্লয উঠে, বাল্ল়িলত বলস োর্া কপাোলব না। আল্লমও 
োলবা, বলস োর্লত িয  াল্ল়িলত োর্ব। 
  
র্াপ কেট কটল্লবলে করলখ ল্লবেলর্ ল্লনলয িাল্লের িোম কনপচুন সরাইলয। ল্লবেলর্  াল্ল়িলত 
করলখ কভতলর ঢুর্োম। বাল্লন এর্লর্ালণ বলস পাউরুল্লট ল্লচলবাল্লেে, আল্লম কচযালর বসোম। 
  
খাবার খালবন ল্লম ওযালেস? বাল্লন োনলত চাইে। 
  
না, আল্লম কের্িাে কসলরই এলসল্লে অযাে, ইলে িলে এর্টা বীযার কখলত পার আল্লম 
োম ল্লেলয কেলবা। 
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কর্উ চাইলে আল্লম না বল্লে না ল্লমিঃ ওযালেস, বলেই বাল্লনক সযামলর্ ইল্লেত র্রে, আর কস 
এর্লেট সলসে আর বীযার এলন তার সামলন রাখে। 
  
এর্সলে সলসে ও বীযার  োয ঢােে বাল্লনক। তারপর  া এল্লেলয ল্লেলয বেে, ল্লমিঃ 
ওযালেস, আল্লম র্াউলর্ প্রশ্ন র্ল্লরনা, সবসময শুধু সব র্ো শুলন োই। মলন আলে 
ল্লনশ্চযই কে আপল্লন কটল্লর ল্লে োর সম্পলর্ক কখাাঁেখবর চাইল্লেলেন। ওর সম্পলর্ক আপনার 
কর্ৌতূিে আলে ল্লর্? 
  
আলে অযাে, ো োলনা আমায বে। 
  
অযাে বাল্লন বেে, আপনালর্ এর্ল্লট কোলর্র সলে কেখা র্রলত িলব, তার নাম চার্ 
সেল্লস্ক। এর্সময ও কবআইনী ল্লিলরাইন ও চরস কেলেলের র্ালে ল্লবেী র্রত, তারপর 
মাল্লিযারা ওর বাোর নষ্ট র্লর ল্লনলেরাই শুরু র্লর। আল্লম কেলনল্লে কটল্লর ল্লে োর ওর 
বনু্ধ ল্লেে। সেল্লঙ্কর টার্া েরর্ার। আমার মলন িয ল্লর্েু ডোর ল্লেলে:.চার্ ল্লে োলরর 
খবর ল্লেলত পালর। েেনম্বর ক্লযাস আল্লের োলের ল্লচলেলর্াঠায চার্ োলর্। এর চাইলত 
কবেী ল্লর্েু োল্লন না। 
  
ধনযবাে অযাে, আল্লম ওযালেট বার র্রলতই কস আমার িাত কচলপ ধলর বেে, ল্লমিঃ 
ওযালেস, আপল্লন আমার বনু্ধ, বনু্ধর র্াে কেলর্ আল্লম টার্া ল্লনই না। 
  
 াল্ল়িলত ল্লিলর ল্লবেলর্ সব বেলতই কস বেে, ক্লযাস আল্লে? র্ালেই, এই ওযাটার ফ্রন্ট 
এোর্ারই সবলচলয পুলরালনা বল্লস্ত ওটা। ওখালন কর্ান বাল্ল়িলত কর্উ োলর্ বলে মলন িয 
না। কে র্লযর্টা অযাপাটকলমন্ট ব্ল্র্ আলে কসগুলো েী ল্ল রই কভলে কিো িলব। 
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এসন খবর তুল্লম কর্ালেলর্ কপলে? 
  
ল্লবে িাসে, কতামার বাল্লনকই শুধু মাল্লটলত র্ান কপলত োলর্ না, ডার্ক। আল্লমও কতামারই 
মত এর্েন ক ালযন্দা আর খবর কবর র্রাই আমার র্াে তা ভুলে কেও না।  াল্ল়িলত 
ওলঠা, আল্লম ল্লঠর্ চাল্লেলয ল্লনলয ল্ল লয কতামায কসখালন কপৌঁলে কেব। 
  
অল্প ল্লর্েুক্ষলণর কভতলর ল্লবে আমায এর্টা পুলরালনাবল্লক্তর সামলন কপৌঁলেল্লেে, ক াটা 
চালরর্ পুলরালনা পাাঁচতো বাল্ল়ি এখালন কসখালন োাঁল্ল়িলয আলে। তালের কভতলর এর্ল্লট 
বাল্ল়ির ল্লেলর্ ইল্লেত র্লর ল্লবে বেে, ঐ কতামার েে নম্বর ক্লযাস আল্লে। 
  
বাল্ল়িটার প্রলতযর্ল্লট তোর র্াাঁলচর োনাোগুলো কভলে পল়িলে, সের েরোর পািা কভলে 
কিলে পল়িলে। এর্রাে কনািংরা আবেকনা কপল্লরলয কভতলর ঢুর্োম, ল্লবে সলে এে। 
ন়িবল়ি ল্লসাঁল্ল়ি কবলয ওপলর উঠলত কেখোম, এর্তো কোতো কততো চারতো সব খা 
খা র্রলে। কর্াোও কর্উ কনই। 
  
োলে উলঠ কেল্লখ সামলন ল্লচলেলর্াঠার েরো কভোলনা। েরোর  ালয কটার্া ল্লেলত 
ো োম ল্লর্ন্তু কভতলর কর্ান সা়িােব্দ কোনা ক ে না। অ তযা বাধয িলযই িাতে ধলর 
িযাাঁচর্া টান মারলতই র্যাচ র্যাচ েলব্দ পান্না খুলে ক ে। সাবধালন কভতলর ঢুর্োম। ল্লবে 
বাইলর োাঁল্ল়িলয রইে। 
  
আল্লম এর আল  পল্লশ্চম ল্লমযাল্লমর বহু ল্লনলরা বল্লস্ত কেলখল্লে। ল্লর্ন্তু এই গুোমঘলরর তুেনায 
কসগুলো স্ব ক। ঘলরর কভতর এর্টা পযাল্লর্িং কর্সলর্ কটল্লবে বানালনা িলযলে। তার পালে 
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েুলটা টুে, এর্লর্ালণ এর্খানা ভাো খাট। এাঁলটা খাবার োবালরর আবেকনা আর খবলরর 
র্া লের ভাই কমলঝলত পল়ি আলে। কস সলবর  লন্ধ আমার মাো ঘুল্লেলয উঠে। 
  
এর্ল্লট কোর্ খালটর ওপর মযো চাের কপলত ঘুলমাে। পরলনর র্াপ়ি েতল্লেন্ন। ভাে 
র্লর কেখলে কবাঝা োয বহুল্লেন তার ভাে খাওযা কোলটল্লন। তার র্াাঁধ পেকন্ত েম্বা চুলে 
েট পল়িলে। ঘন োল্ল়ি ক াাঁলি মুখ ঢার্া প়িলেও তার বযস পাঁযল্লত্রলের কবল্লে নয। তার 
 ালযর েু কলন্ধ কবাঝা োয অলনর্ল্লেন কস স্নান র্লরল্লন। 
  
তার িাত ধলর কোলর ঝাাঁরু্ল্লন ল্লেলয বেোম। অযাই চার্! ওলঠা। কতামার সলে র্ো 
আলে। 
  
 কস কচাখ ল্লপটল্লপট র্লর ল্লর্েুক্ষণ আমার ল্লেলর্ তাল্লর্লয বেে। আপল্লন কর্? এখালন ল্লর্ 
চান? 
  
আল্লম কতামায ল্লর্েু টার্া ল্লেলত পাল্লর ল্লর্ন্তু তার ল্লবল্লনমলয আমার ল্লর্েু খবর চাই। বলে 
ওযালেট কেলর্ েুলটা এর্ে ডোলরর কনাট কেল্লখলয বেোম, বে এ েুলটা কতামার চাই? 
  
ব়ি ব়ি কচালখ কস কনাট েুলটার ল্লেলর্ এমনভালব তার্াে কেন কিাটক নলের সরর্ারী 
কসানার বাাঁট েলর েলর তার সামলন সাোলনা। 
  
িা, টার্ার আমার ব়ি েরর্ার। বেলত বেলত কস তার কনািংরা েট ধরা চুলে আেুে 
চাোলত ো ে। 
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বলেল্লে কতা টার্া কেব ল্লর্ন্তু তার বেলে আমার খবর চাই। 
  
ল্লর্ খবর চান? 
  
কতামার মাো ল্লঠর্ র্াে র্রলে কতা? আমার সব প্রলশ্নর ল্লঠর্ ল্লঠর্ েবাব কেলব কতা? 
  
চার্ মাো নীচু র্লর কনািংরা কমলঝর ল্লেলর্ তাল্লর্লয রইে। বুঝোম কস ল্লনলেলর্ 
স্বাভাল্লবর্ রাখলত কচষ্টা র্রলে। আল্লম সারাল্লেন ঘুল্লমলয র্াটাই র্ারণ ঘুমালনা ো়িা আমার 
আর কর্ান র্াে কনই। ঘুলমাবার সময ভাল্লব িযলতা এই আমার কেষ ঘুম, ঘুলমর 
কভতলরই আমার মৃতুয ঘটলব। ল্লর্ন্তু তা আর িয না। আবার ঘুম কভলে োয। আমার 
েীবন কেষ িলয ক লে তবু আধমরা িলয আেও কবাঁলচ আল্লে। চার্ আমায খুাঁল্লটলয 
কেখলত কেখলত বেে, ল্লর্ খবর োনলত চান? আপল্লন ল্লর্ পুল্লেলের কোর্? 
  
না, আল্লম এলসল্লে কটল্লর ল্লে োলরর কখাাঁলে। 
  
 কর্ন? ওর খবর ল্লেলয আপনার ল্লর্ েরর্ার? 
  
 কস কতামার না োনলেও চেলব চার্। তুল্লম বেে েুলো ডোলরর বেলে ওর খবর কেলব 
ল্লর্না? 
  
 খবর কপলয টার্া না ল্লেলয চলে োলবন না কতা? 
  
এর্টা এর্লো ডোলরর কনাট তার কর্ালের ওপর ল্লেলয বেোম, এবার ল্লবশ্বাস িলো 
কতা? খবর ল্লেলে বাল্লর্টা পালব। এবার মুখ কখাে। 
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এমনভালব কস টার্াটার  ালয িাত কবাোলত ো ে কেন কসটা এর্টা বাচ্চালের কখোর 
পুতুে। 
  
োলনন,  ত ল্লতনল্লেন ধলর আমার কপলট ল্লর্েু পল়িল্লন? ল্লখলেয আমার কপট জ্বেলে। 
আপল্লন বসুন। সব র্ো বেব। 
  
পযাল্লর্িং বালের ওপর আল্লম বসার সলে সলে চার্ মুখ খুেে। কস এর্ ল্লবল্লচত্র র্াল্লিনী। 
কডড এন্ড নাইট ক্লালব কটল্লরর সলে তার আোপ িলযল্লেে। অল্প ল্লর্েুল্লেলনর মলধযই বনু্ধলত্ব 
পল্লরণত িয। চার্ আল  কেলর্ই কচারাই মাের্ ওষুলধর র্ারবার র্রত। চালর্র ল্লনলের 
ল্লেে ল্লিলরাইলনর কনো, তার সলে কমোলমোর িলে কটল্লরও ঐ কনোর র্বলে প়িে। 
চালর্র এর্টা মুেল্লর্ে ল্লেে। সিলেই মাে কো া়ি র্রলত পারত ল্লর্ন্তু তা ভাে র্লর 
র্াটালত পারত না। কটল্লর বেে ল্লচন্তা কনই। কস তার সব মাে র্াল্লটলয কেলব। ল্লবলর্লের 
ল্লেলর্ কবল্লরলয কটল্লর র্লেলের োত্রোত্রীলের র্ালে সব মাে ল্লবেী র্লর ল্লেত। নাইট 
ক্লালব, তার বােনার অনুরা ী র্মবলযসী কেলেলমলযলেরও অল্প সমলযর মলধয কস 
ল্লিলরাইলনর খলের বাল্লনলয কিেে। এইভাে চার্ আর কটল্লরর ল্লিলরাইন কর্না কবচার 
র্ারবার িুলে কিাঁলপ উঠে। এর্ বুল়িা চীনার র্াে কেলর্ চার্ মাে ল্লর্নত আর কটল্লর 
কস মাে র্াটাত। 
  
আমার কমলযমানুলষর কনো ল্লেে না। আল্লম ভাে কখলয পলর ল্লেনরাত রাোর িালে 
োর্লত ভােবাসতাম। ল্লর্ন্তু কটল্লর ল্লের্া নালম এর্ বান্ধবী েুল্লটলযল্লেে। ওরা েুেলন এর্ই 
সলে োর্ত। আমালের র্ারবার োাঁল্ল়িলয োবার পরই শুরু িে আসে ঝালমো। এর্ 

http://www.bengaliebook.com/


হীট দেম দহোয়োর ইট হোটটস । দেমস দহডলি দেে  

217 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

কসামবার সর্ালে আল্লম কসই বুল়িা চীনার র্ালে মাে ল্লর্নলত ক ল্লে। কসখালনই হুো 
ল্লমনল্লস্কলর্ কেখোম। আপল্লন ল্লমনল্লস্কলর্ কচলনন? 
  
ল্লচল্লন। তুল্লম বলে োও। 
  
ল্লমনল্লস্ক আমার কো ানোলরর কটল্লবলে বলস আলে কেলখ ভলয আমার প্রাণ উল়ি ক ে। কস 
আমায র্ারবার গুল্লটলয কিোর হুরু্ম ল্লেে। আর বেে কস-ই স্থানীয খলেরলের মাে 
কো ালব। এও বেে কে কটল্লর কেন ল্লিলরাইন কবচা কেল়ি এখান কেলর্ চলে োয। 
  
আল্লম োনতাম হুো ল্লমনল্লস্ক ল্লর্ সািংঘাল্লতর্ কোর্। তার র্োমত না চেলে িে কে ল্লর্ 
মারাত্মর্ িলত পালর তাও আমার োনা ল্লেে। ভলয র্াাঁপলত র্াাঁপলত ল্লিলর এলস কটল্লরলর্ 
সব বেোম। ল্লর্ন্তু ও ল্লবলেষ পািা ল্লেে না। তলব সুটলর্ে ল্লনলয ও সলে সলে আমার 
র্ালে চলে এে। এল্লেলর্ মালের অভালব করাে ার বন্ধ। টার্ার্ল্ল়ি ো েল্লমলযল্লেোম 
েুেলনই তার সব উল্ল়িলয কিলেল্লে। কেষর্ালে অবস্থা এমন োাঁ়িাে কে ঘরভা়িা কেবার 
পযসাও রইে না। কটল্লরলর্ বেোম অনয কর্াোও ল্ল লয নতুন র্লর র্ারবার শুরু র্রব 
ল্লর্ন্তু ও তালত রাল্লে িে না। ল্লমনল্লস্কর হুরু্মলর্ কস এর্েম গুরুত্ব ল্লেে না। কটল্লর বেে 
কে অন্তত পঞ্চােেন বাাঁধা খলের কস িারালত চায না। আর সল্লতযই অল্পল্লেলনর কভতর 
আর র্লযর্েন চীনা কো ানোর কস েুল্লটলয কিেে। তার র্াে কেলর্ মাে ল্লর্লন কস 
আবার আল র মত খলেরলের র্ালে কবচলত ো ে। আল্লম ল্লর্ন্তু তখনই ল্লবপলের  ন্ধ 
কপোম। বুঝোম ল্লমনল্লস্ক চুপ র্লর োর্লবনা। তার হুরু্মনা মানার েনয কস কটল্লরলর্ 
উল্লচত ল্লেক্ষা ল্লেলয ো়িলব। কটল্লরর এর্ার করাে ালরর পযসায আল্লম ভা  বসাোম না। 
ল্লেনরাত ঘলর বলস ভলয র্াাঁপলত ো োম। 
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েুেলন এর্ সপ্তাি পর এর্ল্লেন রালত ঘলর বলস আল্লে। এমন সময োল্লে কমলর েরো 
খুলে ল্লমনল্লস্ক তার েুই ষণ্ডামার্কা সার্লরেলর্ ল্লনলয কভতলর ঢুর্ে। আল্লম েুিালত মুখ 
কঢলর্ কমলঝলত উপু়ি িলয শুলয পল়িল্লেোম। তাই ল্লর্ িে তা কেখলত কপোম না। ল্লর্ন্তু 
কেলর্ কেলর্ মট মট র্লর িা়িল া়ি ভাোর েব্দ আর কটল্লরর আতকনাে আমার র্ালন 
আসল্লেে। ল্লর্েুক্ষণ পর আমার পাাঁেলর এর্ োল্লে কমলর বেে, তুই আমার র্ো শুলন 
র্ারবার কেল়িল্লেস তাই কতালর্ প্রালণ মারোম না। কতার আর প্রালণর ভয কনই ল্লর্ন্তু 
কতার বনু্ধলর্ আর ল্লিলর পাল্লব না। তালর্ আমরা ল্লনলয চেোম বলে েরো খুলে 
সার্লরেলের ল্লনলয কবল্লরলয ক ে। আল্লম কচাখ খুলে আর কটল্লরলর্ কেখলত কপোম না। 
কটল্লর তখন কর্াোয োনলত চান? ল্লমনল্লস্ক তার িা়িল া়ি কভলে আধমরা েরীরটা ল্লসলমন্ট 
ভল্লতক এর্টা বস্তায পুলর মাঝ সমুলে কিলে ল্লেলযলে। কটল্লর আর কর্ানল্লেন ল্লিলর আসলব 
না। আমার িালত তখন টার্ার্ল্ল়ি কনই বাধয িলযই এই ভাো কপাল়িাবাল্ল়িলত আশ্রয 
ল্লনোম। এখালন শুলয শুলয মৃতুযর ল্লেন ক ানা ো়িা আমার আর ল্লর্েু চাইবার কনই। 
  
আমার মলন ল্লর্ন্তু চালর্র েনয সামানযও সিানুভূল্লত ো ে না। কে পাষণ্ড র্মবলযসী 
কেলেলমলযলের র্ালে ল্লিলরাইন কবলচ পযসা করাে ার র্লর তার এর চাইলতও কবল্লে 
োল্লস্ত িওযা েরর্ার। আল্লম আলরর্টা এর্ে ডোলরর কনাট তার ল্লবোনায করলখ কসই 
অন্ধর্ার গুোম ঘর কেলর্ কবল্লরলয এোম। 
  
 ল্লবে  াল্ল়ির ল্লেলর্ এল ালত এল ালত বেে, আল্লম বাইলর োাঁল্ল়িলয ওর সব র্ো শুলনল্লে। 
সল্লতয েরলসন পল্লরবালর এই েুই ভাইলবান েুল্লট রত্ন। 
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িলতই পালর। ল্লমিঃ েরলসন এবিং তার স্ত্রী েখন কর্উই আেেক অল্লভভাবর্ ল্লেলেন না। 
  
ল্লর্েুক্ষণ নীরবতার পর ল্লবে বেে, িযািংর্ মলরলে। অযালেো পা ো  ারলে, কটল্লরর মৃতুয 
সিংবাে ল্লনলেই শুনলে। তািলে বাল্লর্ রইে শুধু ল্লমনল্লস্ক। তাই না? 
  
িযাাঁ, আর এও কেলনা কে ল্লমনল্লস্কলর্ খতম র্রাটা খুব সিে িলব না। আর র্লযর্ ঘণ্টার 
মলধয সযান্ড্রার সলে আমার কেখা িলব। ও ল্লর্ভালব ল্লমনল্লস্কলর্ খতম র্রলত চায, আল্লম 
শুনলত চাই, তলব ো িবার আে রালতর মলধযই িলব। বলে  াল্ল়ি োটক র্রোম। 
  
. 
  
সযান্ড্রা আমার েনয অলপক্ষা র্রল্লেে ল্লি েযাব করলস্তারাাঁয। কোতোর ল্লনল্লেকষ্ট কর্ল্লবলন আল্লম 
ঢুর্লতই কস বেে, আসুন ডার্ক আপনার েলনযই অলপক্ষা র্রল্লে, বলেই কস র্র্লটলের 
কবাতলের ল্লেলর্ ইল্লেত র্রে। 
  
এখন ওসব খাব না। 
  
আে সযান্ড্রার পরলন ধপধলপ করেমী সাো কপাোর্। এর্রাে ঘন র্ালো চুে তার ঘাল়ি, 
এর্ অদু্ভত আর ল্লিিংস্র আনলন্দ ঝেলস উঠলে তার কচাখ েুল্লট। এরর্ম মূল্লতকমল্লত সবকনােী 
কর্ান কমলযলর্ কেখার কসৌভা য এর আল  আমার িযল্লন। 
  
ল্লনলের োলস মাল্লটল্লন ঢােলত ঢােলত সযান্ড্রা বেে, চুপ র্লর আলেন কর্ন? আমায ল্লর্ 
আপনার ল্লর্েুই বোর কনই? এখালন কডলর্ আনলেন কর্ন? 
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 ম্ভীর  োয বেোম, সযান্ড্র এবার কেলর্ ওযাল্লেনল্লস্কর মাল্লসর্ বরালের েেিাোর ডোর 
ঘাটল্লত প়িলব। 
  
কস ল্লর্? কর্ন, ল্লর্ভালব? 
  
অযালেো েরলসনলর্ কে পা ো  ারলে কনওযা িলযলে কস সব সিংলক্ষলপ বেোম। সব 
শুলন র্ল্লঠন িাল্লস কিলস সযান্ড্রা বেে, তািলে ওযাল্লেনল্লস্ক এবার সল্লতযই মুেল্লর্লে প়িলব। 
ওর ওপরওযাো মাল্লিযা সেকাররা ওলর্ খতম র্লর কস োয ায নতুন কোর্ বসালব। 
  
ওযাল্লেনল্লস্কর েনয আমার মাোবযো কনই। আমার েরর্ার হুো ল্লমনল্লস্কলর্। 
  
 ম্ভীর ভালব সযান্ড্রা বেে, িযাাঁ, ওলর্ আল্লম ল্লনলের িালত খুন র্লর বাবার খুলনর বেো 
কনব। ল্লর্ন্তু কোর্টা অসম্ভব ধূতক। ল্লবপলের িাত কেলর্ বাাঁচলত সবসময কেিরক্ষী ল্লনলয 
চলে। তলব আল্লমও র্ম োই না। আমার র্ালে এর্টা অলটালমল্লটর্ ল্লপস্তে আলে। তাই 
ল্লেলয আল্লম ওর বুর্ কেলর্ কপট পেকন্ত গুল্লেলত ঝাাঁঝরা র্লর কেব। 
  
ল্লর্ন্তু এলতা আত্মিতযার সাল্লমে িলব। ওর কেিরক্ষীরা কতামায কেল়ি কেলব কভলবলো? 
ল্লমনল্লস্ক খুন িলে তার কেিরক্ষীরা কতামালর্ও খুন র্রলব। 
  
না ডার্ক, ল্লমনল্লস্কর কেিরক্ষীরাও আমার  ালয িাত কেবার সািস পালবনা। েলের সবাই 
োলন কে আল্লম ওযাল্লেনল্লস্কর ডান িাত। ওযাল্লেনল্লস্ক ল্লনউইযলর্ক ক লে। আ ামীর্াে রালত 
ল্লিরলব। ল্লিলর েখন োনলব কে আল্লম হুো ল্লমনল্লস্কলর্ খুন র্লরল্লে তখন কস আমায খুন 
র্রার হুরু্ম কেলব। ল্লর্ন্তু তার আল  আল্লম তার না ালের বাইলর চলে োব। আমার 
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ল্লেল্লনসপত্র সব ক াে াে র্রা িলয ক লে। ল্লমনল্লস্কলর্ খতম র্লরই আল্লম কর্লট প়িব। 
আর কর্উ আমায খুাঁলে পালবনা। র্ালেই আপল্লন আর আমার প্রালণর েনয ল্লচন্তা র্রলবন 
না। ল্লনলের বযবস্থাটুরু্ র্রার মত ক্ষমতা আমার আলে। শুনুন ডার্ক, আপল্লন শুধু 
ল্লমনল্লস্কলর্ কেল্লখলয কেলবন। আপল্লন তালর্ এর্বার কেলখলেন ল্লর্ন্তু আল্লম ল্লনলের কচালখ 
তালর্ কেল্লখল্লন। ল্লনরীি কোলর্র  ালয আল্লম গুল্লে েুাঁ়িলত পাল্লর না। 
  
কবে তাই িলব সযান্ড্রা। 
  
সযান্ড্রা মুচল্লর্ কিলস বেে, আপল্লন কতা িযািংলর্র নাইট ক্লাব কবামা কমলর উল্ল়িলয 
ল্লেলযলেন। এখন ব্ল্যার্লমলের টার্া েমা প়িলব বুল়িা িুাঁ চালযর করলস্তারাাঁয। আ ামীর্াে 
মালসর পযো তাল্লরখ। তাই আে রাত ল্লতনলটয ল্লমনল্লস্ক কসখালন আসলব। আল্লম আমার 
 াল্ল়িলত কচলপ আল ই ওখালন চলে োব। আপল্লনও েুলটা না াে োলবন। 
  
ল্লঠর্ আলে, েুলটা না াে আল্লম কসখালন কপৌঁলে োব কতামার পল্লরর্ল্পনা বাস্তলব রূপ কনলব 
এটাই আো র্রল্লে। 
  
োলস মাল্লটকল্লন ঢােলত ঢােলত ও বেে, আমার পল্লরর্ল্পনা সবসময ল্লনভুকে িয, ডার্ক। 
তািলে রাত েুলটার মলধয আপনার সলে কেখা িলব। আল্লম মাল্লসকল্ল়িলে কচলপ আসব, 
করলস্তারাাঁর পালেই  াল্ল়ি করলখ আপনার েনয অলপক্ষা র্রব। ল্লমনল্লস্ক এলে আপল্লন শুধু 
আমায কেল্লখলয কেলবন। কর্মন? 
  
পুলরাপুল্লর ভরসা রাখলত পালরা আমার ওপর। বলে নীলচ কনলম এোম। ল্লবে  াল্ল়ি োটক 
ল্লেলতই বেোম, িু চালযর করলস্তারাাঁ কচলনা? 
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ল্লচল্লন। ওযাটার ফ্রন্ট এোর্ার পুবল্লেলর্র কেষ বাল্ল়িলত ঐ করলস্তারাাঁ। আল  ভােই চেত। 
ল্লর্ন্তু ওর মাল্লের্ িু চালযর বযস এখন নিইলযর র্াোর্াল্লে। ল্লঠর্মত কেখালোনা 
র্রলত না পারার িলে খলেরলের ল্লভ়ি অলনর্ র্লম ক লে। ল্লর্ন্তু ঐ করলস্তারাাঁর কখাাঁে 
র্রে কর্ন? 
  
 ল্লবেলর্ সিংলক্ষলপ সযান্ড্রার পল্লরর্ল্পনার র্ো বেোম। ব্ল্যার্লমলের টার্া এখন ওখালনই 
েমা প়িলে। আে রাত েুলটায আমরা ঐ করলস্তারাাঁর পালে  াল্ল়ি পার্ক র্লর অলপক্ষা 
র্রব। ল্লতনলট না াে ল্লমনল্লস্ক এলস কপৌঁেলে আল্লম তালর্ ল্লচল্লনলয কেব, তারপর সযা়িা 
ল্লনলের িালত তালর্ খতম র্রলব। তুল্লম ল্লরভেবার ল্লনলয আসলব। সব ল্লর্েু েল্লে ভালোয 
ভালোয ল্লমলট োয কতা ল্লচন্তার ল্লর্েু কনই। েল্লে মা কমলট তািলে েুপাে কেলর্ গুল্লে েুাঁল়ি 
সযান্ড্রালর্ র্ভার র্লর সুস্থ অবস্থায ল্লিল্লরলয আনলত িলব। আর কস োল্লযত্ব আমালের 
েুেলনর। 
  
ল্লবে বেে, সযান্ড্রা েল্লে ল্লমনল্লস্কলর্ খুন র্লর পাল্লেলয োয তািলে ল্লর্ আমরা র্লনকলের 
সলে কেখা র্লর আমালের আল র চার্রীলত আবার কো  ল্লেলত পারব? 
  
ল্লনশ্চযই। ল্লমনল্লস্ক খুন িলে তুল্লম আর আল্লম েুেলনই আবার আমালের চার্রীলত কো  
কেব। 
  
চে কখলয ল্লনই। বলে ল্লবে েুল্লসলনার করলস্তারাাঁয  াল্ল়ি োাঁ়ি র্রাে। ব়ি ল্লচিংল্ল়ি আর কের্ 
ল্লেলয আমরা ল্লডনার সারোম। র্ল্লির অডকার ল্লেলয ল্লবে প্রশ্ন র্রে, সযান্ড্রা কে মতেবটা 
এাঁলটলে তালত কতামার র্াে িলব বলে মলন িয? 
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ল্লস ালরট ধল্লরলয বেোম, কমলযটা আর পাাঁচেলনর চাইলত আোো ল্লবে, র্াে িলব বলেই 
মলন িলে। ল্লর্ন্তু েল্লে না িয, েল্লে ওর  ালয গুল্লে োল , তািলে বাল্লর্ র্ােটুরু্ আল্লমই 
সারলবা। ল্লর্ন্তু সযান্ড্রা বেলে কে কেিরক্ষীরা ওলর্ গুল্লে র্রার সািস পালব না। সবই ওর 
ওপর ল্লনভকর র্রলে। 
  
চলো, বাল্ল়ি কিরা োর্। িালত এখনও পুলরা ল্লতনঘন্টা সময আলে। এই িাাঁলর্ এর্টু 
ঘুল্লমলয কনওযা োলব। 
  
ওযাটার ফ্রলন্টর পাে ল্লেলয  াল্ল়ি চাল্লেলয োবার সময কেখোম আল র কসই পুলরালনা 
র্নলেবলের বেলে েুেন নতুন র্নলেবে পািারা ল্লেলে। েুেলনই বযলস েুবর্, মুলখ 
র্লঠার র্তকবযল্লনষ্ঠার োপ। োর্, আমার উপলেে মত কেপল্লস্ক তািলে সল্লতযই এখালন 
নতুন কোর্ বল্লসলযলে। এরা ইলে র্রলে অনাযালস ওযাল্লেনল্লস্কর ব্ল্যার্লমলের র্ারবার 
এর্ল্লেলন বন্ধ র্লর ল্লেলত পালর। 
  
ল্লবে বাল্ল়ি ল্লিলর শুলয প়িে। ল্লরভেবার েুলটা পল্লরষ্কার র্লর গুল্লে ভলর আল্লমও ল্লর্েুক্ষণ 
ল্লঝল্লমলয ল্লনোম। কে়িটা বােলত ল্লবেলর্ তুলে  াল্ল়ি চাল্লেলয ওযাটার ফ্রলন্ট িুাঁ চালযর 
করলস্তারাাঁ কেলর্ ল্লত্রে  ে েূলর  াল্ল়ি পার্ক র্লর সযার েনয অলপক্ষা র্রলত ো োম। 
 াল্ল়িলত বলস কেখোম বহুলোর্ করলস্তারাাঁয ঢুর্লে। তালের মলধয ল্লর্উবান, চীনা, 
আলমল্লরর্র্ান সবোলতর কোর্ আলে। র্লযর্ কসলর্লন্ডর মলধযই তারা আবার কবল্লরলয 
আসলে। আমার বুঝলত বাল্লর্ রইে না কে এরা সবাই ব্ল্যার্লমলের ল্লের্ার। 
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এর্টা কোট মাল্লসকল্লডলে কচলপ েুলটার পর সযান্ড্রা এলো। ল্লবে ঐ কে সযান্ড্রা এলসলে। তুল্লম 
এখালনই অলপক্ষা র্লরা, আল্লম ওর র্ালে োল্লে। েরর্ার িলে এখান কেলর্ গুল্লে র্লর 
র্ভার র্রলব। 
  
ল্লবে প্রশ্ন র্রে, ডার্ক, েল্লে ঝালমো িয তািলে গুল্লে র্লর সবর্টালর্ কেষ র্রব? 
  
এর্লোবার, নইলে ওলের গুল্লেলত আমরাই কেষ িলয োব। 
  
 াল্ল়ির েরো খুলে সযার পালে বসোম। অন্ধর্ালর ওলর্ ল্লঠর্ পােলরর মূল্লতকর মত 
কেখাল্লেে। িাের্া েু এর্টা র্ো বলে চুপ র্লর কেলত বুঝোম ও র্ো বেলত চাইলে 
না। 
  
চুপচাপ বলস আধঘণ্টা কর্লট ক ে। আরও আধঘণ্টা পর ল্লতনলট না াে সযান্ড্রা 
ল্লিসল্লিল্লসলয বেে, ঐ কে ওরা আসলে। এর্টা ব়ি র্যাল্লডোর্ এলস করলস্তারাাঁর সামলন 
োাঁ়িাে। চারেন স্বাস্থযবান েুবর্ ল্লরভেবার বাল্ল লয  াল্ল়ি কেলর্ নামে। কপেলন নামে 
হুো ল্লমনল্লস্ক। েম্বা চও়িা আর স্বাস্থযবান কেিরক্ষীলের মাঝখালন তালর্ কবাঁলট বামলনর মত 
ো ল্লেে। 
  
ঐ কে হুো ল্লমনল্লস্ক। ঐ বাাঁটরু্ে কবেন্মা বেমােটাই কতামার বাবালর্ খুন র্লরল্লেে। ো 
র্রবার তা়িাতাল্ল়ি র্লর কিে। 
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ধনযবাে ডার্ক, বলে  াল্ল়ি কেলর্ কনলম সযান্ড্রা ল্লমনল্লস্কর ল্লেলর্ এল্ল লয ক ে।  াল্ল়ির েরো 
বন্ধ িবার েলব্দ তার চার কেিরক্ষী চমলর্ ল্লিলর তার্াে। ল্লর্ন্তু সযান্ড্রালর্ কেলখ তারা 
েমলর্ োাঁল্ল়িলয প়িে। 
  
সযান্ড্রা চাচালোো  োয কসই েযতালনর নাম ধলর ডার্ে, ল্লমনল্লস্ক? আল্লম সযা়িা। কো 
ওযাল্লেনল্লস্কর র্াে কেলর্ এর্টা েরর্ারী খবর কতামার েনয ল্লনলয এলসল্লে। বেলত 
বেলত সযা করলস্তারাাঁর বারান্দায আলোর নীলচ ল্লমনল্লস্কর মুলখামুল্লখ োাঁ়িাে। আল্লম ল্লনিঃেলব্দ 
ল্ল লয  াল্ল়ির আ়িালে োাঁল্ল়িলয ল্লমনল্লস্ক আর চারেন কেিরক্ষীর ওপর নের রাখোম। 
  
সযান্ড্রার নাম শুলন ল্লমনল্লস্কর কেিরক্ষীরা সবাই ল্লপেলন সলর ল্ল লযল্লেে। সযান্ড্রার পা কেলর্ 
মাো পেকন্ত এর্পের্ কেলখ ল্লমনল্লস্ক বেে, তুল্লমই সযা? কো ওযাল্লেনল্লস্কর িঠাৎ আমালর্ 
ল্লর্ েরর্ার প়িে? 
  
রুক্ষ কোরালো  োয সযান্ড্রা বেে, উল্লন কতামার েনয ল্লবলেষ েরুরী খবর পাল্লঠলযলেন। 
  
তালতা বুঝোম, ল্লর্ন্তু খবরটা কর্াোয? 
  
ওটা এর কভতলর করলখল্লে। বলে সযান্ড্রা তার বযা টার ল্লেপ খুলে কভতলর িাত কঢার্াে। 
কস বযা  খুেলত চার কেিরক্ষী আরও ল্লপল্লেলয ক ে। সযান্ড্রার প্রলতযর্ল্লট র্ো বোর ভল্লে, 
তার পেলক্ষপ এত কপোোর আর ল্লনখুাঁত কে ল্লমনল্লস্ক সলন্দি র্রলতই পারে না। কস িাাঁ 
র্লর তাল্লর্লয রইে সযার ল্লেলর্। আর কসই িাাঁলর্ ল্লবেুযলতর কবল  সযান্ড্রা অলটালমল্লটর্ 
ল্লপস্তে কবর র্রে। ল্লমনল্লস্ক ল্লর্েু বুলঝ ওঠার আল ই কসই ল্লপস্তলের অলনর্গুলো বুলেট 
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ল্লবলধ ক ে তার বুলর্ ও কপলট। ল্লনোরুণ েন্ত্রণায তার কচাখমুখ রু্াঁচলর্ ক ে েুিালত কপট 
কচলপল্লমনল্লস্ক মাল্লটর ওপর েুল্লটলয প়িে 
  
পুতুলের মত ল্লমনল্লস্কর কেিরক্ষীরা োাঁল্ল়িলয রইে। পেমেকাোয সযান্ড্রা ল্লমনল্লস্কর চাইলত 
ব়ি, িযলতা তাই পাটা গুল্লে চাোলত তারা সািস কপে না। 
  
সযান্ড্রা ওপরওযাোর মত কমোলে তালের বেে, কোন সবাই। ওযাল্লেনল্লস্কর ইলেলতই 
ওলর্ খতম র্রলত িে। এবার পুল্লেে আসার আল  ওর োেটা এখান কেলর্ সল্লরলয 
ল্লনলয োও। 
  
আপল্লন েখন বেলেন তখন তাই র্রব ল্লমস সযান্ড্রা। 
  
ল্লমনল্লস্কর মৃতলেিটার ল্লেলর্ সযান্ড্রা র্লযর্ কসলর্ন্ড তাল্লর্লয তারপর কপেন ল্লিলর কর্ান 
বযস্ততা না কেল্লখলয কেন ল্লনতান্ত স্বাভাল্লবর্ এর্টা বযাপার ঘলটলে এমল্লন ভালব কিাঁলট 
 াল্ল়িলত ল্ল লয বসে। ঠাণ্ডা মাোয এই অনুষ্ঠানল্লট কেলখ আমার মত ঝানু ক ালযন্দাও 
তাজ্জব িলয ক ে। 
  
সযান্ড্রা বেে, কেখলেন কতা ডার্ক। এবার পুল্লেে আসার আল  এখান কেলর্ কর্লট প়ুিন। 
োনো ল্লেলয মুখ বাল্ল়িলয বেে, তািলে আপনার আর আমার েুেলনরই কোধলবাধ িলয 
ক ে। কর্মন? 
  
িযাাঁ, ল্লঠর্ তাই। 
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মাল্লসকল্লডে  াল্ল়ি োটক ল্লনে। তার িাল্লসমাখা র্ো র্ালন এে। 
  
 এই আমালের কেষ কেখা ডার্ক। এরপর আর িযলতা র্খনও কেখা িলব না। 
  
হুল্লেযার সযান্ড্রা মাল্লিযার িাত ল্লর্ন্তু খুব েম্বা। কেখালনই োও না কর্ন ওরা ল্লঠর্ কতামার 
কপেন কপেন ধাওযা র্রলব। 
  
আমার পা েুলটা খুব েম্বা ডার্ক। আল্লম ওলের কচলয কবল্লে কোলর কেৌ়িলত পাল্লর, ল্লবোয! 
বলেই ল্লনলমলষ ল্লমল্লেলয ক ে  াল্ল়ি। 
  
পুল্লেলের সাইলরলনর আওযাে কোনা কেলতই ল্লমনল্লস্কর চার কেিরক্ষী তার মৃতলেিটা 
 াল্ল়ির কপেলন র্যাল্লরযালর ল্লনলয তুেে। আমার প্রলযােন ল্লমলটলে কভলব কেৌল়ি  াল্ল়িলত 
ল্ল লয উঠোম। ল্লবে আল ই কভতলর বলসল্লেে। কস ইল্লেন োটক ল্লেে। অলনর্গুলো  ল্লে 
ঘুপল্লচর কভতর ল্লেলয এর্সময ব়ি রাস্তায এলস কপৌঁেোম। এখন আমালের েক্ষয কসাো 
বাল্ল়ি। 
  
অযালেো, িযাঙ্ক, ল্লমনল্লস্ক ল্লতনেলনই তালের পাওনা বুলঝ কপলযলে। কোধ কনবার মত আর 
ল্লর্েু এখন মাোয আসলে না। ল্লর্ন্তু সুল্লের র্ো বহুল্লেন আল্লম কভলব োব এই কোধ 
কনওযার পলরও। েীবনীেল্লক্ত আর উচ্ছ্বালস পল্লরপূণক আমার কসই ল্লপ্রযবান্ধবী, ভযঙ্কর মৃতুয 
োলর্ বরণ র্রলত কপলরলে। োই র্ল্লর না কর্ন, ওর েূনযস্থান আর কর্উ পূণক র্রলত 
পারলব না। 
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বাল্ল়ির সের েরো ভাে র্লর এলট আল্লম আর ল্লবে েুেলন বসোম। বাপলর! কমলয বলট 
এর্খানা। ল্লমনল্লস্কলর্ খুন র্রার েৃেয কভাোর নয। এমনভালব এল্ল লয এলস গুেী েুাঁ়িে 
কেন এটা কর্ান বযাপারই নয, ল্লঠর্ কপোোর খুনীলের মত। চলো, এবার শুলত োওযা 
োর্। 
  
ল্লবে ঘল্ল়ি কেলখ বেে, পাাঁচটা বালে। ভাে র্লর ঘুল্লমলয উলঠ সর্ালে ভারী কের্িাে 
কখলয তারপর আমরা র্লনকলের র্ালে ল্ল লয বেব, সযার। আমরা বেো ল্লনলযল্লে। 
আমালের আবার র্ালে। বিাে র্রুন। 
  
ল্লঠর্ আলে ল্লবে তাই িলব। 
  
 ল্লবে ল্লর্েুক্ষণ আমার মুলখর ল্লেলর্ তাল্লর্লয কেলর্ বেে, ডার্ক, এবার েুিঃলখর পুরলনা 
সৃ্মল্লত ভুলে োও। অতীতলর্ আাঁর্ল়ি ধলর কর্উ বাাঁচলত পালরনা। সবাই ভল্লবষযলতর র্ো 
কভলবই কবাঁলচ োলর্। আ ামীর্াে সর্ালে আবার নতুন ল্লেন শুরু িলব। নতুন েীবনও। 
চলো, আমরা শুলত োই। 
  
ব়ি কমা়িাখালটর ল্লবোনায শুলয োনাো ল্লেলয কভালরর আলো ঢুলর্লে, কসল্লেলর্ তাল্লর্লয 
মলন মলন ভাবোম প্রল্লতলোধ ল্লনলত কপলরল্লে। অযালেো পা ো  ারলে। িযািংর্ আর 
ল্লমনল্লস্ক েুেলনই খতম িলযলে। পালের বাল্লেলে আের র্রার মত আেলতা িালত 
কবাোোম। এই বাল্লেলে সুল্লে মাো করলখ র্ত রাত আরালম ঘুল্লমলযলে। 
  
ল্লর্েুলতই ঘুম আসলে না। সূলেকর কসানােী আলোয ঘরটা ভলর উলঠলে। 
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 ল্লঠর্ই বলেলে ল্লবে। অতীতলর্ আাঁর্ল়ি ধলর আল্লম বাাঁচলত পারব না। আ ামী র্াে 
সর্ালে আবার নতুন ল্লেন শুরু িলব, তার ঐ র্োটা আমার মাোর কভতর ঘুরপার্ 
খালে। 
  
সুল্লের কসই বাল্লেলের ওপর িাত করলখ ভাবলত ভাবলতই কেষর্ালে সল্লতযই আল্লম ঘুল্লমলয 
প়িোম। 
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