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১. জসন্ট েন্স নদীর ধারর 
  
  
জযাকেননভরের সেন্ট জন্স নদীর ধারর স্বল্পারোোনকত একো নিঞ্জী বারর দুজন সোক 
একো সেনবরে বরে খুব নীচু স্বরর কথা বেনিে। সমাোমতন বারমযান িাডা আরেপারে 
সকউ নিে না। 
  
োননদরক বো সোকোর নাম এে  যােন–নেল্পদ্রবয সচারাকারবারীরদর রাজা। সোকো 
একজন েথম সেণীর পনরকল্পনাকারী।  ারবভারব চো সফরায সেন এক 
অবেরোপ্তধনীবযবোযী। ভদ্ররোরকর মতন ননযনমত েযাক্স সদয। আজ পযানররের ফ্ল্যারে 
থাকরি সতা কাে থাকরি েন্ডরন নকিংবা দনিণ ফ্রারন্সর সকান অনভজাত এোকায ননজস্ব 
ফ্ল্যারে। তার সনতৃরে অতযন্ত েুেিং ত ভারব কাজ করর চরেরি সচাররদর একো নবরাে 
দে। েনতনে চুনরর নপিরনই কাণ্ড কররি তার চমৎকার পনরকল্পনা। আর েরতযকো কাজ 
সথরকই সে েুেরি নবরাে-মুনাফা। 
  
 যােনরক সদরখ সকান সেরনের বা সেরেোরী অফ সস্টেস্ ভাবাো ভুে নয। েম্বা েক্ত 
েমথি সচ ারা। মাথা ভনতি ধূের ররের চুে। েুন্দর মুরখ েবেমরযই একো নবনযী  ানে 
সেরগ ররযরি। তার এই আপাত েুন্দর সচ ারার সপিরন ররযরি অতযন্ত িুরধারেম্পন্ন 
এবিং ধূতি এক মাথা। তার োননদরকর পারে বো সোকনের নাম েু ব্রারে। অন্ধকার 
জগরত তার নাম এক নম্বর নেল্প-সচার ন রেরব। পঁযনিে বিররর নিপনিরপ সচ ারা। 
মাথায সিাে সিাে করর িাঁো চুে। নপঙ্গ ে বরণির চঞ্চে সচাখ দুনে। সে সকান ধররনর 
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তাো সখাোর দিতা িাডাও তার আর একো গুণ ররযরি। সে  রে িদ্মরবে ধারণ 
করা। তার মুরখর চামডা রবাররর মতন। মুরখর সভতরর করযকো পযাে স াকারেই তার 
সচ ারা অনযরকম  রয োয। ননরজই সে পরচুো বাননরয সনয। সগাঁফ োগারে মরনই  য 
না সেো আেে না নকে। পযাে োগারনা জামাকাপড পররে তারক সমাোরোো 
ভুনডওযাো সতাক মরন  য। তার িদ্মরবে ধারণ করার এই অপূবি দিতার জনয আজ 
পেিন্ত তার নাম পুনেে সরকরেি সনই। েনদও পুনেে তারক ধরবার জনয  রনয  রয 
িুররি। 
  
এই দুনে সোক একেরঙ্গ অরনক অন্ধকার জগরতর কাজ করররি এবিং এই মু ূরতি তারা 
তারদর নিক আরগর কাজোর েমারোচনা কররি। কাজো নিে ওযানেিংেন নমউনজযাম 
সথরক কযাথানরন নদ সেরের আইকম চুনর করা। োমানয নকিু ভুরের জনয তারা কাজোয 
বযথি  রযনিে। 
  
 যােন একো নেগাররে ধনররয বেে, আমার অরনক োকার সোকোন  রয সগরি ঐ 
কাজোয, েু। অবেয সে জনয আনম সকযার কনর না। একবার  ার সতা পররর বার নজত 
সতা আরিই। তখন সোকোনো পুনিরয ননরেই  ে। নিক বেনি নকনা? 
  
ব্রারে মাথা নাডে।রতামার মাথায সকান ফনন্দ এরেরি বরে মরন  রে? 
  
আনম একদম বাধয না  রে চুপচাপ বরে থানকনা। এবাররর কাজো নবরাে। অবেয তার 
জনয নিকমতন েস্তুনত সনওযাদরকার।আমারদর েথমকাজ একোভাে দে ততরীকরা 
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এইকাজোর জনয। সেই তানেকার েথরমই সতামার নাম আরি। আগামী নতন েপ্তার র 
জরনয তুনম নক খানে আি? 
  
ব্রারে ধূরতির  ানে স রে বেে, তুনম েখনই আমারক চাইরব তখনই পারব, এে। 
  
 া। মাথা নাডে এে  যােন। তা নিক। কারণ, তুনম জান সে আনম েখন সকান কাজ 
ননই, তা  ে েচুর অরথি থাবা বোন। আনম েখন আইকম চুনরর পনরকল্পনা কররনিোম–
সেই েময আনম পযারাোইজ নেনের সব স ারেরেনিোম। েচুর খরচা  রযনিে অবেয। 
এখন এই স ারেেোর একো নবরেিে আরি। এো বেরত সগরে পৃনথবীর মরধয েবরচরয 
দামী নেেুক্স স ারেে। শুধুমাি অপনররময অরথির মানেকরাই এই স ারেরে থাকরত 
পারর। আর েনতয কথা বেরত নক সেরকম অথিবান সোক অরনক আরি বরে এই 
স ারেেোয েবেমরযই ভীড সেরগ থারক। 
  
ব্রারে ভ্রূ কঁুচনকরয বেে, তুনম ওখারন নিরে? 
  
–ননশ্চয। আনম বডরোকরদর োরথ ওিানামা কনর আর সেইখান সথরকই আমার 
পনরকল্পনা গরড ওরি। খরচা  য বরে। তরব তার দাম উরি আরে। এই স ারেেো 
সথরকও আনম একো মগরজর সধারাক সপরযনি।  যােন নেগারররে সেি োন নদরয িাইো 
সেরড আবার বেে, জন েুেযাক নারম এক ফরােী ভদ্ররোক ঐ স ারেেোর মানেক। 
সোকো জারন বযবো কররত। তারক সদখরত েুন্দর, েম্ভ্রান্ত এবিং খরেররাও তারক পিন্দ 
করর। সে সবরি সবরি কমিচারী রারখ এবিং সেরা নজননে পিন্দ করর। আনম স ারেরে 
সকান েুযে সজাগাড কররত না সপরর একতোয নকিু দুকামরার ির ররযরি, সেখারন 
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নিোম। অবেয সেগুরোও নেেুক্স।আনম োরা স ারেেোযমারন োউরঞ্জ, নতনে সররতারাঁয 
আর েুইনমিং পুরে িুরর সবডাবার েুরোগ সপরযনিোম।তারপর একেু সথরম  যােন 
ব্রারেরক েি করর গম্ভীরভারব বেে, েনতযই স ারেেো ভযানক ধররণর পযোওো 
সোরক িাো। 
  
ব্রারে মন নদরয েব শুননিে। 
  
সতামার আর বোর দরকার  রবনা, পুরুিরা েখন ধনী  য তখন তারদর স্ত্রীরা এরক 
অরনযর েরঙ্গ সদখারনার েনতরোনগতায সনরম পরড। এই েনতরোগীতায দামী জামাকাপড 
িাডাও থারক অেিংকাররর েদেিন। এইেব ননরবিাধ সমরযমানুিগুরো োরা ননরজরদর 
জীবরন এক েোরও সরাজগার কররনন তারাই তারদর স্বামীর কারি েি েি েোররর 
গযনা দাবী করর এবিং সপরযও থারক। স ারেরের েবচাইরত দামী সরসু্টরররন্ট নেনাররর 
েমযো একো সদখার মতম দৃেয। সমরযরা  ীরর, মনণ, মুরক্তা নদরয ননরজরদর মুরড 
নেনার সখরত আরে। আনম জীবরন একো িররর মরধয অত মনণ মুরক্তার েমাররা  আর 
সদনখনন। এক এক জন মন ো োয িাে, েত্তর েি েোররর গযনা পরর আরে। 
  
ব্রারে একো দীিিশ্বাে সফরে বেে, অতীব চমৎকার। তারপর? 
  
 যােন নেগারররে একো োন নদরয বেে, তাই আমার মরন  রযরি স ারেরে েনদ একো 
দাও বোরত পানর, তা রে োরভর অঙ্কো নবরাে  য। 
  
োে েি েোর? ব্রারে েশ্ন করে। 
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আরও সবেী  রত পারর, তবু িােই বো ভাে। 
  
বযাপারো আকিিণীয।তারপর মাথা চুেরক বেে, নকন্তু স ারেরে নকভারবদাও মাররব,এে। 
বযাপারো একেু বুনেরয বেরব? 
  
খুব স্বাভানবক, চে করর তুনম বুেরত পাররব না, েু। কারণ, তুনম স্মােি চাোক চতুর 
নিকই। নকন্তু মগজো আমার। তুনম কাজ কর আর বুনি সোগাই আনম। তাই সতা সতামার 
আমার সজােো এত ভাে। 
  
সবে কারজর কথায এে। িাে েনদ  য, তরব আমার ভারগ কত আেরব? 
  
কুনড। অনযানয খরচা েব আমার। নিক আরি? 
  
সবে। নকন্তু মােগুরো েখন েরাব, সেগুরো সক োমোরব? 
  
নবরাে ত  তচ  রব নিকই। চানরনদরক সখাঁজ সখাঁজ শুরু  রয োরব। তাই ভাবনি নিক 
তিুনণ মােগুরো ে রর সথরক না েনররয সকননিরকর কারি জমা রাখব। সকননিক 
আমারদর একনম্বররর নবশ্বােী সোক। সদনখ ওর োরথ কথা বনে। 
  
ব্রারে মুখ কঁুচনকরয বেে ঐ সমাো সোকোরক আনম সিন্না কনর। 
  
ওেরব নকিু োয আরে না। 
  
সবে! নকন্তু কাজো কররব কী ভারব? প্ল্যানো বে। 
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 যােন বারমযানরক আরও দুরপগ মদ নদরয োবার জনয বেে। বারমযান চরে োবার পরর 
সে বেে, েু, তরব সোন–ঐ স ারেরের নেনকউনরনেো দারুণ। েরতযক স ারেে 
বানেন্দারক একো স্ক্যামোরতাোওো বাক্স সদওযা  য। রারত সবােিাররা তারদর মূেযবান 
নজননেপি এবিং অেিংকার ঐ বারক্স সররখ সদয। স্ক্যামোর তাোর নম্বর শুধুমাি ঐ 
সবােিারই জারন। এরপর দুজন নেনকউনরনে গােি এরে েব বাক্স জরডা করর স ার েরের 
নেনু্দরক ননরয রারখ। বুেরত পারি? 
  
মাথা নাডে ব্রারে। স্ক্যামোর তাো? ই, স রে বেে, আমার কারি ওেব জেভাত। 
  
েুতরািং, বুেরত পারি ঐেব ধনী অেে সোকগুরো েখন শুরত োয, স ারেরের নেনু্দক 
ভনতি থারক অমূেয েম্পরদ। 
  
স ারেরের নেনু্দকো নকরকম সদখরত? সকাথায রাখা আরি? 
  
–সেো সদরখ ননরত  রব। 
  
–নিক আরি, এখন নেনকউনরনের বযবস্থাো বে। 
  
স ারেরে দুজন নেরেকনেভ আরি। তারা পাো করর স ারেরের তদারনক করর।এবিং সদরখ 
মরন  য েরথষ্ট সোগযতােম্পন্ন। রাত নোর েময অস্ত্রধারী দুজন নেনকউনরনে গােি আরে 
এবিং তারা রাত দুরো পেিন্ত পা ারা সদয। দুজরনই েুবক এবিং েক্ত ধররনর। স ারেরের 
কেরব তব্ধ  রয আরে রাত োয নতনরের েময। নকন্তু কখনও কখনও রাত চাররেয 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

8 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

সবােিার আরে। আমার মরন  য নেনু্দক সখাোর আদেি েময  রব রাত নতনরের েময। 
আনম এখন আর নবেদভারব নকিু বেরত পারব না। বানকেুকু সতামায সদরখ এবিং বুরে 
ননরত  রব। 
  
-তার মারন আমারক স ারেরে থাকরত  রব? 
  
এিাডা অনয সকান উপায সনই। আনম সতামার েম্মনতর অরপিা না কররই একজন 
ট্রারভে এরজন্টরক নদরয ঐ স ারেরের এক তোর একো ির ভাডা ননরযনি। সমাো 
োকাও জমা নদরযনি। তুনম আগামী েপ্তায করনিনেযাম ভান্স নাম ননরয ঐ স ারেরে নগরয 
উিরব। তুনম সে ধনী তার েমাণ স্বরূপ একো সরােে ররযেরের বযবস্থা কররনি। তুনম 
িদ্মরবে সনরব একজন ধনীবৃি অেক্ত সোরকর সে হুইে সচযারর চোরফরা করর। েরঙ্গ 
থাকরব একজন পুরুি নােি। কাররার োরথ সমোরমো কররবনা এবিং স ারেে 
কতৃপিরক জাননরয সদরব তুনম একারন্ত থাকরত চাও। সতামার স ারেে বাবদ আমার 
খরচ খরচা পডরব পরনর  াজার েোর। িররর ভাডাই নদরন আেরো েোর। মদ সখরত 
পাররব না। োধারণ খাবার খারব। না  রে নবে আকাে সিাঁযা  রব। নক রাজী? 
  
ব্রারে মাথা নাডে। 
  
-সতামার কাজো  রব নেনু্দকো খুঁরজ বার করর সখাো। সতামার একজন ো ােযকারী 
থাকরব সে সরােেো চাোরব আর সোকজনরদর োরথ নমরে নমরে খবর সজাগাড কররব। 
সেও সতামায ো ােয কররব নেনু্দকো খুঁরজ বার কররত এবিং অপাররেরনর েময 
বাক্সগুরো েরারত এই  রে সমাোমুনে প্ল্যান। এবার বানকো তুনম নিক করর সনরব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

9 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

–তুনম বেি সে রারত একজন নেরেকনেভ পা ারারত থারক? 
  
– যাঁ। 
  
দুজন অস্ত্রেরমত ে রীও থারক? 
  
–ওরদর ননরয তুনম নচন্তা সকার না। কারণ, আনম জানন সে েথরমই এই নেরেকনেভ আর 
ে রী দুজরনর বযবস্থা করা দরকার। সে বযবস্থাও আনম কররনি। 
  
–তাই েনদ করর থাক, তা রে ভাে। এবার পুরুি নারেির বযাপারর আমার আপনত্ত আরি। 
এেব বযাপারর একজন েুন্দরী েুবতী নােি সবেী কারজ োগরব–স ারেরের েিতি সে 
িুরর সবডারত পাররব এবিং েরযাজনীয খবরও সজাগাড কররত পাররব। 
  
–তুনম সতামার গােিরফ্ররণ্ডর কথা ননশ্চযই বেি। সে তুনম নিক কর। তুনম পারব সমাে 
কুনড। তার সথরক েনদ ভাগ নদরত চাও সদরব। 
  
নকন্তু ঐ নেরেকনেভ আর গােি দুজরনর বযবস্থা নক ভারব করি? 
  
 যােন বেে, িুম পাডানী গুনে নদরয। এই দযাখ, বরে  যােন তার পারযর কারি রাখা 
নব্রফরকেো তুরে ননরয তার সথরক একো এযার নপতরের মতন েন্ত্র বার করে–দযাখ, 
এরত িো গুনে ভরা আরি। সতামারক শুধু েিয নস্থর করর নট্রগার নেপরত  রব। িিন্টার 
মতন সোকো িুনমরয থাকরব। 
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আমার নবশ্বাে  রে না, ব্রারে বেে।  যােন  ােে। সদখরতই পারব, তুনম সতা নপতে 
চাোরত পার। 
  
–না, আনম ওেব সমারে পিন্দ কনর না। 
  
–তা রে অভ্রান্ত নেপ আরি এরকম একজন সোক আমারক সজাগাড কররত  রব। সেই 
সোকই সতামার গানড চাোরব, গােিগুরোর বযবস্থা কররব আর বাক্স েরাবার েময 
সতামায ো ােয কররব। এবার নপতরের বযাপারো আনম সতামায সদখাব। 
  
 যােন বারমযানরক োকে,বারমযান এরে নবরের োকাপযো ননরয সপিন নফররতই, 
 যােন নপতেো তুরে নট্রগার নেপে। অস্প্ষ্ট ববকরর একো েব্দ  ে। বারমযান দু ারত 
তার িাড সচরপ  যােরনর নদরক বহু করষ্ট একবার তাকাবার সচষ্টা করে। যাউন নকন্তু 
তখন তার নব্রফরকে সগািারত বযত  রয পরডরি। সদখরত সদখরত বারমযাননের  াঁেু দুরো 
মুরড এে এবিং সে আরত আরত সমরের উপর এনেরয পডে। 
  
-সদখরে? নবশ্বাে  ে? কত তাডাতানড কাজ করর সদখরে? 
  
সচাখ বড বড করর ব্রারে অচচতনয বারমযাননের নদরক তানকরয রইে। 
  
সচাে বির বরযে সথরকই মযাগী শ্লজ পুরুিরদর কারি এক আতিংকস্বরূপ  রয উরিনিে। 
এখন সতইে বির বযরে সে পুরুিরদর কারি ননউট্রন সবামার মতই ভযিংকর। েনতযই 
েব নদক সথরক সে অপূবি েুন্দরী। পণিমুনভ বযবোযীরা তারক বযব ার করার জনয পাগে 
 রয উরিনিে। সবেযানগনররত সে ধারপ ধারপ উপরর উরি এমন জাযগায নগরয সপৌঁরিরি 
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সে সে এখন তার মরনর মানুিরক ননরজই সবরি সনওযার িমতা রারখ। তার েরঙ্গ 
েুব্রারের সদখা এবিং েথম দেিরনই সেম। 
  
ব্রারে মননস্থর করর ননরযরি সে মযাগীরক সে সচারখর জরে পনেরয সনরব। মযাগীর সচরয 
োেযমযী নারেির কথা সে নচন্তাই কররত পারর না। 
  
* 
  
 ব্রারের োডা সপরয দরজা খুরে নদে মযাগী। আর োয বানিনীর মতন োঁনপরয পডে 
ব্রারের ওপর। 
  
আধিণ্টা পরর নবধ্বত ব্রারে নবিানায শুরয শুরয ভাবনিে মযাগীর অোধারণ িমতার 
কথা। 
  
একেু নিিংক কররে সকমন  য, োনেিিং? ব্রারে বেে। 
  
ননশ্চয। মযাগী নবিানা সিরড সনরম পডে। ব্রারে অরনকিণ ননরীিণ করে মযাগীরক তার 
চোরফরা েবনকিু। না  মযাগীই এই কারজ আদেি  রব। 
  
মযাগী নফরর আেরে ব্রারে বেে, পযারাোইে নেনেরত েপ্তা  খারনক কাোরে সকমন  য? 
  
মযাগী সচাখ বড বড করর বেে, সেখারন েব সকানেপনতরা বাে করর? 
  
– যাঁ। 
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–তুনম সেরত চাও? 
  
োব না মারন? ওখারন কী দামী দামী স ারেে েমুদ্রতীরর- এেরবর সোভ িাডা োয? 
  
-আরত মযাগী আরত। আনম ওখারন একো কাজ কররত োনে। তুনম েনদ আেরত চাও 
আমারক ো ােয কররত  রব। 
  
ননশ্চযই সতামারক ো ােয করব। সে সকান কাজ কররত রানজ সতামার জনয। আনম 
সতামারক পাগরের মতন ভােবানে। 
  
–মযাগী। তা রে একো েনতয কথা সোন আনম কখনই এযানন্টক বযবোযী নিোম না। 
  
 খক খক করর স রে উিে মযাগী, সে আনম জানন আমারক ফাঁনক সদওযা অত সোজা না। 
  
বাাঃ, তুনম সতা সবে চাোক সমরয স । আেরে আনম একজন সপোদার সচার, কথাো 
বরে ব্রারে মযাগীর নদরক তাকাে েনতনেযা সদখার জনয। 
  
–তার মারন তুনম রনবন হুরের মতন। ধনীরদর সথরক চুনর করর গরীবরদর নবনেরয দাও। 
  
দীিিশ্বাে সফরে ব্রারে বেে, না। আনম চুনর করর ননরজর পরকে ভনতি কনর। 
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তাই নানক? আনমও অরনকবার সভরবনি রনবন হুরের মাথাো সদখান দরকার। আনম ধনী 
বুরডারদর বযাগ সথরক অরনক োকা  ানতরযনি তাঁরা িুনমরয পডরে। এোও সতা চুনর–তাই 
না? 
  
ব্রারে স্বনতর ননাঃশ্বাে সফেে। বাধা অনতেম করা সগরি। এখন দরকার মযাগীরক ততরী 
করর সনওযা। 
  
ব্রারে মযাগীরক পনরকল্পনাো খুরে বেে, সতামার কাজ  রব নেনু্দকো খুঁরজ বার করা। 
কমিচারীরদর আর নেরেকনেভরক সভাোরনা। 
  
মযাগী  াততানে নদরয বেে, সকান অেুনবরধ  রব না। আনম েব মযারনজ করর সনব। 
  
ব্রারে মযাগীর নদরক তানকরয ভাবে েরযাজন  রে মযাগী কবরর সোযা সোকরকও 
তানতরয তুেরত পারর। 
  
-তা রে? 
  
–তা রে? নিক থাকে েব মযাগী ব্রারন্ডর োরথ  াত সমোে। 
  
. 
  
জীবরনর পঞ্চাে বিররর মরধয কুনডবার সজরে কানেরয এরে আেি বযাননরযন এমন 
উপেনব্ধ করররি সে অপরারধর োনত অপনর ােি। 
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সজরে নবনভন্ন দাগী এবিং সেরা অপরাধীরদর োরথ নমরে এখন বযাননরযন নতুন ধান্ধার 
কথা নচন্তা কররি। এরত দুপরিরই োভ  রব। 
  
সবৌরযর ে রোনগতায সে অন্ধকার জগরত একনে নবরেি এরজনন্সখুরে বরেরি। সে 
সদরখরি সে  নেউরেরও ঐরকম একো এরজনন্স আরি োরা নানান সোকজন ও 
আনেিরস্টর সোগান সদয। পনরকনল্পত অপরাধ েিংিনেত কররত অন্ধকার জগরতও সোগান 
নদরত  য েনিক সমরয বা সিরে। বযাননরযরনর তানেকায এরকমঅজস্র অপরাধীর নাম 
ররযরি, োরা নবনভন্ন পনরনস্থনতরত নবনভন্ন কাজ করার দিতা রারখ। চান দা মানফক 
সোরকর সোগান সদওযা বা সোগারোগ িনেরয সদওযাই বযাননরযরনর কাজ। সেনেরফারন 
এই কাজ চরে। েকাে সথরক েন্ধযা পেিন্ত সে অরপিা করর সেনেরফারনর আওযারজর 
জনয। তার সবৌ সবথ পারের িরর বরে উে সবারন। েখনই একো কে আরে সে তিুনন 
তারদর খাতা সথরক উপেুক্ত সোকনের নাম নিকানা  ানজর করর তার স্বামীর কারি। 
সোকনের ো পানরেনমক তার দে ভাগ পারব বযাননরযন। ওরত এই কবিরর সে ভােই 
সরাজগার করররি। পুনেরের নজর এডাবার জনয অনফে িররর দরজায োগারনা ররযরি 
নদ ওযার্ল্ি ওযাইে বাইরবে নরনেিং সোোইনে। 
  
বযাননরযরনর বাবা-মা নিে সিাে ধররনর চািী। নকন্তু বযাননরযন চাইত োকা। েরতর বির 
বযরে সে ননউইযকি চরে োয। সেখারনবির দুরযক অধিা ারর থাকার পর বযারঙ্কর নেনু্দক 
ভাঙ্গার অপরারধ দুজন সোরকর েরঙ্গ তারক সেপ্তার করা  য। তার দুবির সজে  য। 
তার বাপ-মার মৃতুযর পর তার সিাে ভাই মাইক তেনযনবভারগ সোগ সদয। বযাননরযরনর 
মরত ওো জারনাযাররর জীবন। নকন্তু ভাইরক সে ভােবােত। মাইক তার োরথ 
সজেখানায সদখা করত–সকাননদন তারক েমারোচনা কররনন বা সোধরাবার সচষ্টা 
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কররনন। দুভাইরযর মরধয অেুে একো বন্ধন নিে। বযাননরযন মরন মরন সিাে ভাইরক 
েেিংো করত আর এখন বযাননরযন েখন উপেনব্ধ করে োইম োজ নে সপ, সে নতুন 
ভারব নচন্তা ভাবনা শুরু করে। চনিে বিররর এক মন োরক নবরয করে। নাম সবথ। 
বাবা  তযার দারয সজে খােরি, মা ননউগনেরঙ্গ একো সবেযােয চাোয। 
  
অনফরে বরে নানান কথা ভাবরত ভাবরত ভাইরযর কথা মরন পডে বাননরযরনর। 
মাইরকর েনতযই খুব দুাঃেময চরেরি–এমন দুাঃেময সেন সকান েত্রুরও না  য। মাইক 
োরজিরন্টর পরদ েরমােন পাবার পররই নবরয করর এবিং কযানেরফাননিযায বদেী  রয 
োয। বির দুরযক দুজরনর সকান সদখাোিাত সনই। নচনি নেনি সেখা তাঁর সপায না। 
  
দু-েপ্তা  আরগ  িাৎ মাইরকর সফান আরে। সে বযাননরযরনর োরথ সদখা কররত চায, 
একা। 
  
-নিক আরি, সবথরক সকাথাও পানিরয সদব। 
  
তা রে রাত আেোর মরধয সদখা করব।বযাননরযরনর দুনশ্চন্তা  য। 
  
সেই নদরনর োিাৎকাররর কথা ভাবরেই বযাননরযন নবিণ্ণ  রয পরড। কনেিংরবরের েব্দ 
শুরন দরজা খুরে সে তার ভাইরক নচনরতই পাররনন। আরগ ভাইরযর সচ ারা সদরখ তার 
ন িংরে  ত। আজরকর মাইরকর সচ ারা সেনদরনর মাইরকর সেতাত্মা সেন। সরাগা, গাে 
তুবনডরয সগরি। সচাখ বরে সগরি। মুরখ একো  তাোর িাপ। 
  
মাইক তার জীবরনর নবগত দুবিররর কান নী শুননরযনিে। 
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নবরযর এক বিররর মরধয তারদর এক কনযা-েন্তারনর জন্ম  য। মাইরকর স্ত্রী সমরযরক 
সদখা সোনার জনয কাজ সিরড সদয। তার একার সরাজগারর সকানরকরম নদন চেনিে। 
  
কনযানে জডভরত। সকাননদন নেখরত-পডরত পাররব না–অরনক করষ্ট কথা বেরত 
পাররব। ো স াক, েন্তান েখন আমারদর তার ভার আমারদরই বইরত  রব। সে জনয 
আমরা েস্তুত নিোম–মাইক বরে, নকন্তু 
  
–নকন্তু নক? 
  
–নতন েপ্তা  আরগ সমরী গানড চাপা পরড মারা নগরযরি। 
  
বযাননরযন চমরক উরি বেে। 
  
এেব কথা আমারক আরগ জানাওনন সকন? 
  
–নক োভ? এখন সমরী না থাকারত আনম আমার সমরযরক আমার বযারারকর কারি একো 
সবানেিিং  াউরে সররখনি। এতনদন পেিন্ত এইভারবই চেনিে, নকন্তু আর পারনি না। 
  
–সতামার নক োকার দরকার মাইক? আনম সতামায ো ােয কররত পানর। করযকে েোর 
নদরত পানর। 
  
না, আমার কম করর পঞ্চাে  াজার েোর চাই। 
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বযাননরযন অবাক  রয মাইরকর নদরক তাকাে, অত োকা নদরয তুনম নক কররব? 
  
–োকাো েীরের নচনকৎোর জনয। েীরের  ারেি একো সগােমাে আরি। োক্তার বেরি 
পরনর বিররর সবেী বাঁচরব না। েীেরক বাঁচারত সগরে ঐ অরঙ্কর োকাো চাই। 
  
মাইক, তুনম সতা সরাজগার করি। মারে মারে োকাো নদরেও সতা  য। 
  
-নকন্তু আনমও পাঁচ-ি মারের সবেী বাঁচব না। 
  
আেি বযাননরযন চমরক উিে। 
  
মারা োরব, নক ো তা বেি, মাইক বযাননরযরনর নদরক তানকরয বেে, তার োরনমনাে। 
কযানোর  রযরি। খাননকিণ চুপ করর মাইক বেে, বির দুই আরগ আমার একো 
েন্ত্রণা  ত–আবার ভাে  রয সেত। নকন্তু সমরী মারা োবার পর োিংিানতক েন্ত্রণা শুরু 
 য। বাধয  রয োক্তার সদখাই। নদন দুরযক  ে নররপােিো সপরযনি। আমার আযু আর 
পাঁচ নক িয মাে। 
  
-স  ভগবান, তুনম অনয োক্তার সদখাও। 
  
-সকান োভ সনই। োক নগরয, কারজর কথা সোন। তুনম সতা নানান কারজর জনয সোক 
নাও। আমায এমন কাজ নদরত পার োরত আনম পঞ্চাে  াজার েোর সপরত পানর। খুন 
কররতও আনম পানর। আর কো মােই বা বাঁচব। নেরের জনয আনম েব কররত পানর। 
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রুমাে নদরয কপারের িাম মুরিআেিবেে, এত দারমর কাজ সতাআমার কারি 
সনই।তািাডা তুনম নতুন সোক। সতামার নেনমনাে সরকেিও সনই। সতামার মতন 
অননভজ্ঞরক এত বড কাজ সক সদরব? 
  
আনম সতামার ওপর ননভির করর আনি। আনম মাে খারনরকর িুনে ননরয এরেনি। তুনম 
একো উপায করর দাও মাইক বযাননরযরনর  াত সচরপ ধরে। 
  
–সবে আনম সদখব। নকন্তু কথা নদরত পারনি না, আেি নবরমান রতর মত বেে। 
  
 োবার েময মাইক আবার নমননত করে। 
  
আেি সচষ্টা কররনিে। নকন্তু সকউই মাইরকর মতন একজন অরপোদাররক কাজ নদরত 
রানজ নয। 
  
আজ েকারে বরে আেি ভাবনিে নক করা োয। সে নক তার সেযাররর কাগজগুরো নবেী 
করর মাইকরক োকাো সদরব। নকন্তু সবথ রানজ  রব না। 
  
একো েপ্তা  সকরে সগরি। আেি মাইরকর জনয নকিুই করর উিরত পাররনন। নকন্তু 
ভাইরযর অে ায সচাখদুরো তাঁর োমরন েবেমযই সভরে উিরি। নকিু একো কররতই 
 রব। 
  
আরেির নচন্তােূি নিঁরড সগে। সবথ িরর  ুরক বেে–এে  যােন সতামারক োকরি। 
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আেি েরঙ্গ েরঙ্গ তৎপর  রয উিে।  যােম তার এক নম্বররর খরের। োকা পযোর 
বযাপাররও তার  াত খুব দরাজ। 
  
নরনেভার তুরে বযাননরযন বেে,  যারো নমাঃ  যােন, বেুন আপনার জনয নক কররত 
পানর? 
  
-সোন আেি। আমার এমন একজন সোক দরকার সে সদখরত ভাে। অবযথি েিয। 
সরােে চাোরত পারর এবিং সোফাররর অনভনয কররত পারর। 
  
এো সকান বযাপারই নয নমাঃ  যােন। সোক আমার সরনে আরি, কাজো নক বেরবন? 
  
সবে বড বযাপার। আনম িাে  াজার সদব। 
  
উরত্তজনায আেি সচাখ বন্ধ করর সফেে। 
  
–সকান বযাপারই নয নমাঃ  যােন। 
  
–সোকোর নাম নক? 
  
–আমার ভাই। গুনেরত তার অবযথি েিয এবিং তার োকার দরকারও আরি। তার উপর 
আপনন েমূ্পণি ভরো কররত পাররন। 
  
–তার পুনেে সরকেি? 
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–সকান সরকেি সনই। বতিমারন সে আনমিরত একজন বনু্দক েনেিক। তারক সদখরত 
েুন্দর, কথাবাতিাও চমৎকার। আনম তার  রয গযারানন্ট নদনে, সচাখ বুরজ আেি বরে 
সফেে। েনদও সে জারন কারজ গডবড  রে  যােরনর মতন খরেররক তারক  ারারত 
 রব। 
  
 যােন বেে, তুনম েনদ গযারানন্ট দাও, তা রে আমার নকিু বোর সনই। তারক বেরব, 
সতইে তানররখরনববার েকাে দেোয সে সেন সব স ারেরেনমাঃ করনিনেযাে ভারন্সর কারি 
নররপােি করর। 
  
বনু্দরকর বযাপারো? 
  
–ভান্স তারক সেো সদরব। তরব খুরনাখুননর বযাপার সনই এরত। 
  
োকা কখন পাওযা োরব? 
  
-কাজ সেি  রে। দুএকমাে োগরব। বড বযাপার। মুখ বন্ধ রাখরব। না  রে বযবোর 
জগত সথরক সতামারক েররত  রব। 
  
  যােন সফান সররখ নদে। 
  
এেময সবথ েরডর মতন িরর  ুরক নচৎকার করর বেে, সতামার নক মাথা খারাপ 
 রযরি–নেরস্ট সতা কত সোরকর নাম ররযরি 
  
আেি সচঁনচরয বেে, চুপ কর। ও আমার ভাই। আমায ওরক ো ােয কররতই  রব। 
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আেি-নমরারোর স ারেরে মাইকরক খবরো নদে। 
  
মাইক শুরন খুেী  রয বেে, আনম জানতাম আনম সতামার ওপর ভরো কররত পানর। 
তুনম নচন্তা সকারনা, সতামার েম্মান আনম রাখবই। আনম নিক েমরয স ারেরে সপৌঁরি 
োব। নকন্তু োকা? 
  
–তুনম সভবনা, সতামার স ারেরে আনম এখনই নতন  াজার েোর পানিরয নদনে। 
সোফাররর সপাোকো উঁচু দররর  ওযা চাই। আমার খরের খুব দামী। 
  
নকিুিণ চুপ করর মাইক বেে, তা রে খুরনর বযাপার সনই এর মরধয। 
  
–তাই সতা বেে। 
  
–নিক আরি আেি। ধনযবাদ। আমার উপর ভরো রাখরত পার, মাইক সফান সররখ নদে। 
  
আেি ভাবে, সে সতা ভগবান নয। নকন্তু ভাইরক ো ােয সতা সে কররত পাররি, এরতই 
সে খুেী। 
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২. স্পপযালনস জহ্ারটরির বলহ্লবিভাগ 
  
স্প্যাননে স ারেরের বন নবিভারগর েুযরের অথিাৎ সপন্ট  াউে েুযরের নিতীয বাথরুরম 
 ুকে অননতা োরেিে। সপন্ট  াউে েুযে  াউরের েবরচরয দামী আর আরামদাযক েুযে–
অন্ততাঃ েরব সথরক নেোে ওযাররনেরনর সিরে উইেবার ওযাররনেন এই স ারেরে 
এরেরি। নেোে ওযাররনেন সেক্সারের সকানেপনত সতেখননর মানেক। উইেবার েম্প্রনত 
মানরযা সগারম, নামক একনে সমরযরক নবরয করররি। মানরযার বাবা দনিণ আরমনরকায 
করযকনে রূরপার খননর মানেক। উইেবার পযারাোইে নেনের স্প্যাননে-সব স ারেরেই 
তার মধুচনিমা োপরনর নেিান্ত ননরযরি। মানরযা োয বাধয  রযই রানজ  রযরি। 
  
এই ঊননিে বির বযরেও উইেবার তার বাবার সতে খননরত সোগদান কররনন। সে 
 াভারেি পডারোনা করররি। অথিনীনতরত মাস্টােি নেেী অজিন করররি। একবির 
সেনাবান নীরত নিে। তারপর বাবার ইযে ননরয নবশ্বভ্রমরণ সবনররয মানরযার সদখা 
সপরযরি এবিং নবরয করররি।  াননমুন সেি রে,তার বাবার সতেখননরত দেজন ভাইে 
সেনেরেরন্টর অনযতম রয সোগদানকরার কথা। 
  
তার বাবা–নেোে ওযাররন্টন পৃনথবীর মরধয েবচাইরত তার সিরেরক সবেী ভােবারেন। 
তাঁর স্ত্রী উইেবাররর জরন্মর করযক বির পররই মারা সগরিন। নতনন আর নবরয না করর 
উইেবাররর উপররই তার েমত সে -ভােবাো স রে নদরযরিন। 
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উইেবার েখন বাবারক বরেনিে সে মানরযারক নবরয কররত চায একে মায মানরযার 
নদরক তানকরয তার ভুরু কঁুচনকরয নগরযনিে। নকন্তু সিরেরক নতনন এত ভােবারেন, সে 
এ নবরযরত নতনন না কররত পাররন নন। নেরভােি সতা ররযরিই। নতনন তার সিরের নপি 
চাপনডরয বরেনিরেন সবে আমার নকন্তু নানত চাই। আমারক ননরাে সকারনা। 
  
মানরযার েথম সথরকই উইেবাররর বাবার ওপর নবরূপ মরনাভাব। তার মরন  রযনিে 
এরকম অেভয বৃি সে আর কখরনা সদরখনন। আর বাচ্চা! দূর দূর, েতনদন পারা োয 
জীবরন উপরভাগ করর ননরত  রব। বাচ্চাকাচ্চা েত োরমোর বযাপার। 
  
অননতা োরেিস্ স ারেরের অনযানয পনরচানরকারদর মরধয একজন।বির খারনক  ে সে 
এখারন কাজ কররি। বযে বির সতইে। গারযর রে কারো-মাথার চুেগুরো কুচকুরচ 
কাে। জানতরত নকউবান। তার কাজ  রে বাথরুম পনরষ্কার করা, িররদার োে সদওযা–
নবিানার চাদর পাল্টারনা। 
  
উইেবাররর বাথরুম পনরষ্কার করার পর মানরযার বাথরুরম নগরয তার সমজাজ চরড 
সগে। বডরোকরদর বরক োওযা এইেব সমরযগুরো নক সনািংরা। সমরেময নভরজ 
সতাযারে পরড আরি। কাজ কররত কররত তার স্বামী সপরিার কথা মরন পরড োনেে। 
দুবির তারদর নবরয  রযরি। সপরিার নপডানপনডরতই তারা  াভানা সিরড সফ্ল্ানরোয 
এরেরি। নকন্তু সপরিা এখনও স্থাযীচাকরী পাযনন। মারে মারে রাতায োডু সদয। তারত 
কো পযোই বা  য। 
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অননতা সপরিারক পাগরের মতন ভােবারে। তার কারি সপরিা জগরতর েবরচরয 
েুন্দরতম পুরুি। সে তার সরাগা স্বামীর নখেনখরে সমজাজও সমরন ননরযরি। ননরজর 
উপাজিরনর োকা স্বামীরকই নদরয সদয। পযারাোইে নেনের সেি োরন্ত েনমক এোকায 
একো ির ননরয তারা থারক। সপরিা নকউবায তার বাবার সেই সিাট্ট আরখর সিরত 
আবার নফরর োবার স্বপ্ন সদরখ অথচ সেই েব সিরড এখারন এরেনিে সজার করর। 
  
কাজ কররত কররত অননতা ভাবনিে, সপরিা এখন নক কররি। সে নক কারজর সখাঁরজ 
সবনডরযরি। েপ্তার র সেরি সদখা োয সপরিা তার উপাজিরনর েব োকাই উনডরয 
নদরযরি। 
  
অননতা েখন কাজ কররি, সপরিা তখন েমুরদ্রর ধারর একো নিনঞ্জ বারর বরে তার বনু্ধ 
রবারেিন ফুরযনরেরের েরঙ্গ আড্ডা নদরে নবযার সখরত সখরত। 
  
ফুরযনরেেও নকউবান। এখারন সে নতনবির ররযরি। তার কাজ  রে ধনী সোকরদর 
ইযে পনরস্ক্ার করা। সপরিারক সে পিন্দ করর আর েনতনদনই সপরিার  া হুতাে 
সোরন।কারণ, সপরট্রা সদরে সফরার জনয োকা সজাগাড কররত োয সিরপ সগরি। আর 
সে সকানেঁুনক সনরব, এই সপরিা। েুতরািং, সকান পনরকল্পনা কররত বাধা সকাথায? 
  
নীচু স্বরর োয নফেনফে করর সে সপরিারক বেে, এক  াজার েোর উপায কররত 
সকমন োগরব? 
  
সপরিা সনরচ উিে, আরর, তুনম নক বেি। ঐ োকাো সপরে আনম বউরক ননরয বাবার 
কারি নফরর সেরত পানর। 
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সবে সোন তা রে, সতামার উপর ননভির কররি প্ল্যানো। 
  
কী রকম? 
  
–সকারাে স্ট্রীরে আনম সে ফ্ল্যাে বানডোয থানক, তারত েত্তরজন ভাডারে ররযরি। 
েরতযরক োে েোর করর ভাডা সদয। সমাে দাঁডায নবযানিেে েোর। 
  
–তারত নক  রযরি? 
  
–আরর সোনই না, তুনম আর আনম ঐ োকাো  ানতরয ননরত পানর। খুব ে জ পিনতরত। 
  
সপরিার সচাখ চকচক করর উিে–এত ে রজ এক  াজার েোর উপাজিন করা বযাপারো 
খুরে বে ভাই। 
  
–ঐ ফ্ল্যাে বানডরতই থারক এরব সেভী। সেঐ ফ্ল্যােবানডর মানেরকর কমিচারী। তার কাজ 
 ে িরর িরর নগরয েরতযক শুেবার ভাডা েিংে  করা। আনম েি কররনি ভাডাগুরো 
েিংে  করর সে তার িররর মরধয নগরয ন োবপিকরর,তারপরর অনফরেনগরয োকাজমা 
নদরয সদয। সোকো ভীতু, সমাো সচ ারার আর বযেও  রযরি। োকা সগানবার েময ওর 
মুরখর োমরন একো নপতে ধররেই নবযানিেে েোর আমারদর পরকরে আেরব। নক 
কাজো খুবই েরে আর সোজা না? 
  
সপরিার সচাখ চকচক করর উিে। নিক আরি, চে কােই নগরয বযাপারো কনর। 
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–সবে। ফুরযনরেে োরপর মতন কুনেে ভারব  ােে। সেভীরক নরভেবার সদখারনার 
কাজো সতামার। আমারক সে নচরন সফেরব। আনম বাইররো োমোব আর তুনম িররর 
মরধয কাজো কররব। 
  
সপরিা সকমন নমইরয সগে, মারন েমত েঁুনকোই আমার। 
  
–আরর এরত েঁুনকর নক আরি। নরভেবার সদখরেই সেভী সস্রফ অজ্ঞান  রয োরব। আর 
তুনম ে রজই োকাো ননরয সকরে পডরব। 
  
এর জনয আমার দু াজার েোর চাই। 
  
আরর তুনম আমার বনু্ধ সোক বরেই এই েতাবো কররনিোম। নইরে আমার সোরকর 
অভাব। দু াজাররর েশ্নই ওরি না। 
  
–সবে, সদড  াজারঅযরতা আনম এর মরধয সনই। 
  
সবে বাবা, আনম রাজী।ফুরযনরেে োমরনর নদরক েঁুরক আরত করর বেে–এবার তা রে 
কারজর কথাবাতিা সেি করর ননই। 
  
. 
  
অননতা কাজ সেি করর িরর এরে সদখে, সপরিা নবিানায শুরয আরি। তার মুরখ তৃনপ্তর 
 ানে। খুব আরারম নেগাররে খারে। সপরিার মুরখর নদরক তানকরয অননতা তার েমত 
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ক্লানন্ত ভুরে সগে। খুব আনরন্দ সচঁনচরয বেে-সপরিা তুনম কাজ সপরযি না? সতামার মুখই 
বেরি। 
  
েননবার আমরা  াভানায নফরর োনে। সফরবার ভাডা িাডা বাবারক ো ােয করবার 
আমার কারি েরথষ্ট োকা থাকরব। 
  
অননতা অবাক  রয বেে–তা নক করর েম্ভব? বানেরের তো সথরক ফুরযনরেরের 
সদওযা নরভেবারো বার করর সপরিা বেে, এো নদরয েম্ভব। 
  
অননতার োয মাথা িুরর সগে। আজকাে তার মরন  য সপরিা খুব ভযানক  রয 
উরিরি। 
  
–সোন, তুনম এেব নকিু কররত সেও না। 
  
 বানেরের নীরচ নপতেো সররখ নদরয সপরিা বেে–সবে তুনম এখারন থাক। আনম 
েননবার  াভানায নফরর োবই। পরনরে েোর আনম পানে। 
  
সোন, এই কারজ নবপদ ররযরি। 
  
সকান নবপদ সনই। েননবার আনম নফরর োনে। সপরিার সচাখ উজ্জ্বে  রয উিে। 
  
. 
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নেরেকনেভ ফাস্ট সেে েম সেপনস্ক্ শুেবারোরক খুব পিন্দ করর। সকান োরমো না 
 রে সেেপ্তার র সেরির নদনগুরো বানড নফরর োয। েনদও বানডরত তার স্ত্রী কযারে 
কাজ, করকাজ কর বরে তারক পাগে করর সতারে। নকন্তু স ারেরে কখন চুনর  রব এই 
েতীিায থাকার সথরক বানড োওযা অরনক ভাে। 
  
আজ রারত নেউনে অফ  বার আরগ সে নজ নস্ট্রিং ক্লারব একো িেনার তদন্ত করার জনয 
 ানজর  রযনিে। 
  
নজ নস্ট্রিং ক্লারবর নবপরীরত একো েরু গনেরত েনমকরদর থাকার একো এযাপােিরমন্ট 
ররযরি। 
  
এরব সেভী শুেবারোরক িৃণা করর। ভাডা আদায করার কাজ অরক েমোঃ ননাঃরেি 
করর সফেরি। েবেমরযই সকান না সকান ভাডারে ভাডা নদরত না পারার জনয িযান িযান 
করর আর সেভীরক তার কারজর খানতরর করিার  রতই  য। ো তার স্বভাবনবরুি। 
এযাপােিরমরন্টর মানেকরদর কডা হুকুম, ভাডা না নদরত পাররে তারক িাডবার সনানেে 
ধনররয নদরত  রব এবিং ভাডারেরদর েরঙ্গ সে েদ্ভাব রাখরত চাইরেও রাখরত পারর না। 
  
আজ শুেবার সেি ভাডারের কাি সথরক ভাডা তুেরত তুেরত রাত আেো সবরজ সগে। 
নীরচ তার দু-কামরার িরর রারতর রান্না করার জনয সে চঞ্চে  রয উিে। 
  
এরব সেভীর জীবনো খুব েুরখর নয। অল্প বযরে সে তার বাবারক ফে নবেীর কারজ 
ো ােয করত। নবরয কররনিে কাপরডর করে কাজ করা একো সমরযরক। বাবা মা মারা 
োবার পর সে ফরের বযবোো সিরড নদরযনিে। তার এক বনু্ধ এই ভাডা আদায করার 
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কাজো জুনেরয নদরযনিে। বির দুই আরগ তার বউ মারা নগরযরি, তারদর সকান েন্তানও 
সনই। ননাঃেঙ্গ রাতগুনেরত এরব সেনেনভেন সদরখ েময কাোয। েপ্তার  একনদন 
ইহুনদরদর ক্লারব োয। 
  
এনেরভেররর কারি এরে এরবর সবৌরযর কথা মরন পডে। সেেবেময তার জনয গরম 
খাবার ততরী করর রাখত। আর এখন তারক রান্না করর সখরত  রব। 
  
োকা পযো ভনতি বযাগো ননরয এনেরভের সথরক সবনররয এে এরব। তারপর অন্ধকার 
েরু পযারেজো নদরয ননরজর িররর নদরক এনগরয সগে। 
  
িরর  ুরক আরো জ্বােরত নগরয সে সদখে আরো জ্বেরি না। ননশ্চযই নফউজ  রয 
সগরি। 
  
এরব এমননরত েতকি সোক। জরুরী অবস্থার জনয সে েবেমরযই েস্তুত থারক। বেবার 
িরর সেনবরের ওপর একো েনক্তোেী েচি সে সররখ সদয। অন্ধকার  াতরড সেই সে 
সেো ননরত সগে, এমন েময তার কাঁরধর ওপর সকউ েচণ্ড আিাত করে। েেমে 
কররত কররত এরব োমরনর সচযারোয েচণ্ড ধাক্কা সখে-তারপর েবনকিু েরঙ্গ ননরয সে 
সমরের ওপর  াত পা িনডরয পরড সগে। নকন্তু োকার বযাগো সে নকন্তু কখনও িারডনন। 
  
সপরিা দুরু দুরু বরি দাঁনডরযনিে। অবেয সে ভয পাযনন। কারণ ফুরযনরেে তারক 
বরেরি এরব ভীতু েকৃনতর সোক, বনু্দক সদখরেই সে অজ্ঞান  রয োরব। নপতে িাডা 
সে একো েচি োইেও এরনরি। েচি সপরিা জ্বানেরয ধরে োরত এরবতার  ারতর 
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নপতেো সদখরত পারর। এরবরক। উরি বেরত সদরখ সে কডা স্বরর বেে, োকার বযাগো 
আমার নদরক িুঁরড দাও। 
  
এরব দীিিনদন ধরর ভাডার োকা েিংে  কররি। নকন্তু এমন পনরনস্থনতরত সে আরগ 
কখনও পরডনন। একজন পুনেে তারক বরেনিে, েবনকিুরই একো েথম আরি। 
সতামার মানেকরা চায তুনম একো নপতে রাখ। এই নাও সতামার পারনমে আর এই 
সতামার বনু্দক। সকমন করর চাোরত  য, তাও সদনখরয নদনে। 
  
নকন্তু েনতযই সে বনু্দরকর েরযাজন রব সেকথা কখনও ভারবনন এরব। সভরব সদখে, 
োকাতনে েনদ তার োকার বযাগ ননরয পাোয, তা রে তার চাকরী চরে োরব। েরঙ্গ েরঙ্গ 
তার থাকার জাযগােুকুও চরে োরব। এরবর তাই নপতেোর কথা মরন পডে। 
  
তাডাতানড কর–সপরিা গজিন করর উিে। এরব োকার বযাগো িুঁরড নদে। 
  
সপরিার সচাখ চকচক করর উিে। এত ে রজ োকাো পাওযা সগে। খুরনাখুননও কররত 
 ে না। উরত্তজনায কাঁপরত কাঁপরত সপরিা োকার বযাগোর নদরক েুকে। 
  
এরবর  াত ততিরণ তার জযারকেোর সভতর  ুরক নপতেোর বাঁে সচরপ ধরররি 
বুরডাআেুে নদরয। এরব সেনেকযাপও খুরে সফরেরি। সপরিা বযাগো তুেরত োরব, এরব 
নপতেো বার করর নট্রগার নেপে। সপরিা অনুভব করে তার গারে ভীিণ গরম একো 
নকিু  ুরক সগে। আতনঙ্কত  রয সে তার নপতরের নট্রগার নেপে। েরচির আরোয সপরিা 
সদখে এরবর কপাে ররক্ত নভরজ সগে–এরবর োরা েরীর নখঁনচরয উিে, তারপরই 
সমরের ওপর এনেরয পডে। 
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সপরিা  তবাক  রয দাঁনডরযনিে। তার  ারত খুন  রয সগরি। ন মেীতে একো সস্রাত 
তার সমরুদণ্ড নদরয নামরত থাকে। ধরা পডরে বানক জীবন তারক সজরের মরধয থাকরত 
 রব–সেখারন থাকরব অননতানা থাকরবতার বাবা,না থাকরব আরখর সিরতর উজ্জ্বে 
সরােুর। 
  
অরনক সোরকর গোর আওযাজ তার কারন এে। সকউ ধাক্কা নদরয দরজাো খুরে 
সফেে। একজন মন ো আতিনাদ করর উিে। 
  
ফুরযনরেে সকাথায–ফুরযনরেরের কারি তারক সেরত  রব। এক  ারত বযাগ অনয  ারত 
নপস্তুেো ধরর সে ির সথরক সবনররয এে।তার গাে সবরয রক্ত গনডরয 
পডরিঅনুভবকরে সপরিা। 
  
ফুরযনরেে গুনের েব্দ শুরনই বুরে সগনিে বযাপারো সকঁরচ সগরি। সদাতাোর ভাডারেরদর 
দরজা এরক এরক খুরে োনেে। সদৌডারদৌনড শুরু  রয নগরযনিে। ভানগযে খুনো তার 
 ারত  যনন। ফুরযনরেে িুরে নগরয ভাডারেরদর োরথ নমরে সগে। সে সদখরত সপে 
সপরিা গারে রক্তেরা অবস্থায তার নদরক এক দৃরষ্ট তানকরয আরি। ফুরযনরেে 
তাডাতানড ভীরডর সপিরন চরে সগে। 
  
সপরিা ভীত চনকত সোকগুরোর নদরক তানকরয সদখে। তার  ারত ধরা ররযরি নপতে। 
সে বযাগো ননরয রাতায সবনররয পডে। 
  
. 
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সেপনস্ক্ ক্লারবর কাউন্টারর দাঁনডরয কথা বেনিে। গুনের েরব্দ তার পুনেেেত্তা তৎপর 
 রয উিে। সে তীররবরগ ক্লারবর দরজা নদরয সবনররয এে। ইনতমরধযই বানডর োমরন 
সোক জরডা  রয নগরযনিে। নিক ঐ েময নপতে  ারত সপরিা রাতায সবনররয এে। 
তারক সদরখ সোরকরা এনদক ওনদক েরর সগে, সমরযরা আতিনাদ কররত োগে। 
  
সেপনস্ক্ সদৌরডান অবস্থায সপরট্রারক সদখরত সপরয িুরে নগরয ওর নপিু ননে। সপরিা 
ভযাতি সচারখ সপিন নফরর সেপনস্ক্রক সদরখই নপতে চানেরয নদে। গুনেো নগরয োগে 
ভয সপরয পানেরয োওযা এক কৃষ্ণকায মন োর মাথায। 
  
সেপনস্ক্ নচৎকার করর উিে–দাঁডাও, নযরতা গুনে সখরয মররব। সপরিা পারের একো 
গনেরত  ুরক পাোবার সচষ্টা করে। সেই মু ূরতি সেপনস্ক্র নপতে গরজি উিে। তীব্র 
আিারত মুখ থুবনডরয পরড সগে সপরিা, তার  াত সথরক োকার বযাগ আর নপতেো 
নিেরক পডে। অে য েন্ত্রণায সে িেফে কররত থাকে। 
  
ফুরযনরেেিুরে তার িরর  ুরক পডে। িররর জানাো নদরয সেেবই সদখে।  িাৎ তার 
সখযাে  ে নপতেো তাঁর। সপরিা মররে তাঁর নকিু োয আরে না। নকন্তু নপতেো সেতর, 
পুনেে ধরর সফেরব। ফুরযনরেে িামরত োগে। ইনতমরধয োইররন বানজরয পুনেরের 
গানড চরে এে। আতিংনকত ফুরযনরেে ভাবে পুনেরের নজজ্ঞাোবাদ শুরু  ওযার আরগই 
তারক পাোরত  রব। সে চেপে করযকো জামাকাপড একো ভাো েুযেরকরে ভরর 
সফেে। সকাথায োরব সে?  িাৎ তার মরন পডে বনু্ধ মযানুরযে সেরররের কথা। 
ফুরযনরেে আর সেররে  াভানার কারিই–এক োরমর বানেন্দা। একেরঙ্গ সু্ক্রে সেত, 
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আরখর সিরত কাজ করররি। সেররে েমুদ্র তীরর থারক। সেরররের উপর সে ভরো 
কররত পারর। 
  
. 
  
 তযাকারণ্ডর দুিণ্টা পরর স ানমোইে সস্ক্াযারের োরজিন্ট স ে পুনেেচীফ সেরররের 
অনফরে এরে  ুকে। 
  
নিনতাইরযর িেনা বরে মরন  রে, েযার। দুজরন মারা সগরি। ভয সপরযই সবাধ য গুনে 
চানেরযরি।  তযাকারীরক এখনও েনাক্ত করা োযনন। আমরা আরেপারে নজজ্ঞাোবাদ 
কররনি। নকন্তু সকউ মুখ খুেরিনা। সোকো একজন নকউবান। নকউবানরদর মরধয খুব 
একতা আরি। সচষ্টা চানেরয োনে। 
  
–আ ত  তযাকারীনের নক খবর? 
  
–সবঁরচ সেরত পারর। গুনে ফুেফুরে সেরগরি।  েনপোরের ইনরেননেভ সকযার ইউননরে 
আরি। েযানর ওখারন ররযরি। 
  
–নপতেো কার–জানরত সপররি? 
  
েীঘ্রই সজরন োব। 
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এই েময োরজিন্ট সবইগোর এরে িরর  ুকে। নপতেোর পনরচয জানা সগরি। ওো 
একজন নকউবারনর। নাম রবারেিন ফুরযনরেে। এরব সেভীর একই বানডরত থারক। 
মযাক্স করযক জনরক ননরয সগরি ওরক ধরর আনার জনয। 
  
 য ফুরযনরে নপতেো নবনে করনিে,নযতত সেও এই বযাপারর জনডত, সেররে বেরেন। 
  
এই েময সেনেরফান সবরজ উিে। সবইগোর সফানো ধরর নকিুিণ কথাবাতিা বেে। 
তারপর নরনেভার নানমরয সেরররের নদরক তানকরয বেে, ফুরযনরেে জামাকাপড ননরয 
েরর পরডরি। সকউ জারননা সে সকাথায সগরি। 
  
ওরক আমারদর চাই-ই। সেররে বেরেন–ওরক খুঁরজ বার কর। 
  
সবইগোর এইেব কাজ পিন্দ করর। সে বেে, নিক আরি েযার, ওরক আনম খুঁরজ বার 
করবই। 
  
রাত দুরোর পর অননতা েমুদ্র তীরর সেরররের মাি ধরা সনৌকার উরেরেয োিা করে। 
করযকজন পা ারাদার িাডা েমুদ্রতীর ননজিন। 
  
সজরে সনৌকাোর কারি নগরয অননতা থামে। সে নননশ্চত ফুরযনরেেরক ওখারনই পাওযা 
োরব। 
  
রারি সে সরনেওরত খবরো সজরনরি। েকারে সে েখন কারজ সবরুনেে সপরিা তারক 
বরেনিে, নজননেপি গুনিরয নাও। আজ রারতই আমরা সবনররয পডব। 
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অননতা স্বামীরক বেে, আনম জানন এরকমনে  রব না। তরব তুনম আমার ওপর ননভির 
কররত পার। 
  
অননতা োরানদন নপতেোর কথা ভাবনিে। ফুরযনরেে সপরিারক নরভেবারো নদরযরি। 
অননতা সপরিারক এতই ভােবারে, ভাবনিে েনতযই সবাধ য কাজোয সকান েঁুনক সনই। 
সে দুরো েুযেরকরে োমানয জামাকাপড ভরর ননে। তবু তার ভয ভয করনিে। 
  
সপরিার জনয অরপিা কররত কররত সে সরনেওো খুরে নদরযনিে। এরক এরক েবই 
জানরত পাররো-এরব সেভীর মৃতুযকৃষ্ণাঙ্গীমন ো গুনেরত মৃতুয-সপরিার আ ত  ওযা শুরন 
সে পাথর  রয সগে। 
  
সরনেও তখনও বেনিে, পুনেে ফুরযনরেেরক খুঁজরি। সেই সোকনেরক সদখরত সপরে 
েরঙ্গ েরঙ্গ সেন পুনেেরক খবর সদওযা  য। আরখর সিরত সরারদ পনরেম করর আর 
স ারেরে কাজ করর অননতা ইস্প্ারতর মতন ততরী  রয নগরযনিে। সে সোক োমরে 
ভাবরত বেে–তার স ারেরের চাকরী োরব। পুনেে তার সখাঁজ কররব। ো করবার তারক 
তাডাতানড কররত  রব। 
  
ফুরযনরেে ননশ্চযই পুনেরের ভরয গা  াকা নদরযরি। ফুরযনরেরের মুরখ সে সেরররের 
অরনক গল্প শুরনরি। পুনেে-জা াজিাোয সেরররের একো মাি ধরার সবাে সনাের করা 
থারক। সেরররের েম্পরকি সে অরনক শুরনরি। এ অঞ্চরে নকউবানরা তারক ধমিনপতার 
মতন েম্মান করর। কাররার সকান নবপদ  রে সে সেরররের কারি োয। েখন সে মাি 
ধরর না, েুযনরস্টরদর জনয নানান নজননেপি নবনে করর। বযবো তার ভােই চরে। 
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ফুরযনরেে ননশ্চযই সেরররের কারিই আেয ননরযরি। 
  
সপরিারক বাঁচারতই  রব। সপরিা সজরে সগরে অননতা বাঁচরব নক করর। নকন্তু সেররে বা 
ফুরযনরেেোকা পযো না সপরে সকান ো ােযই কররবনা। অরনক সভরব অননতা একো 
পনরকল্পনা খাডা করে। 
  
মযানুরযে সেরররের সবারের কারি নগরয অননতা জানাোয একো সিাে পাথর িুডঁে। 
  
সক-বরে মযানুরযে সবনররয এে। আনম অননতা োররেে–অননতা নীচু স্বরর বেে। 
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৩. লসলভউ জহ্ারটরির সামরন 
  
মাইক বযাননরযন নেনভউ স ারেরের োমরন েযানক্সর ভাডা নমনেরয নদে। তারপর 
নররেপেরনর নদরক এনগরয সগে।নররেপেরনর নিমিাম সপাোক পরা বযস্ক্ ভদ্ররোকনে 
অভযথিনার  ানে  ােে। 
  
নমাঃ ভাে আমার জনয অরপিা কররিন। 
  
–আপনন নক নমাঃ েুকাে? 
  
— যাঁ। 
  
আেি তারক বরে নদরযনিে তার নাম সেে েুকাে। ঐ নারমই স ারেরে নরজারভিেন করা 
আরি। 
  
 নররেপেননস্ট সফান তুরে কার েরঙ্গ কথা বেে। 
  
নমাঃ ভান্স আপনার জনয অরপিা কররি। 
  
 সদাতো, দুনম্বর ির। আপনার ির চার তোর বার নম্বর। বযাগো েনদ সররখ োন 
আপনার িরর সপৌঁরি সদব। 
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মাইক এনেরভেররর নদরক এনগরয সগে। সপ্ল্ন চডা আর বযাগ বওযার জনয তার 
সভতররর েন্ত্রণাো আবার শুরু  রযরি। মারে মারে মরন  য সে েনতযই মররব না। নকন্তু 
আজ এত েন্ত্রণা  রে, মরন  রে, সে ননরজরক নমরথয সতাক নদরে। 
  
সে দুনম্বর িররর দরজায সোকা নদে। সভতর সথরক একো কডা গো তারক সভতরর 
আেরত বেে। 
  
. 
  
েু ব্রারে একো হুইে সচযারর বরেনিে। মাইক সদখে একো সরাগা পাতো বৃি তার 
োমরন বরে আরি। 
  
মযাগী পেিন্ত তার িদ্মরবে ধররত পাররনন। গতকাে রারত িরর  ুরক ব্রারেরক সদরখ মযাগী 
েনিত  রয মাফ কররবন বরে নফরর োনেে। তারক সস্টো জযানক নাম ননরত বো 
 রযনিে। 
  
ব্রারে তার পনরনচত গোয বেে–আরর এরো এরো েুন্দরী। 
  
মযাগী সচাখ বড বড করর ব্রারের নদরক তানকরযনিে। 
  
ব্রারে মযাগীরক বরেনিে নতুন সোকনের ওপর েিয রাখরত। মযাগী তাই সোবার িররর 
দরজাো একেু ফাঁক করর ওরদর কথাবাতিা শুননিে। 
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মাইকরক েু ব্রারে িাণ্ডা সচারখ জনরপ করনিে। একেু পররই সে ে জ  রয সগে। না, 
সবে েক্তরপাক্ত সোক। েৃঙ্খো সবারধর একো আভা সবররারে সোকোর মরধয সথরক। 
নকন্তু গরতি বো। সচাখদুরোর নদরক তানকরয একেু নচন্তায পডে ব্রারে। অবেয দৃঢ় মুখ 
আরেনক্তোেী সচাযাে সরখা সদরখ সে নননশ্চন্ত  ে। 
  
মাইকরক বৃরির গোয ব্রারে বেে তুনমই মাইক বযাননরযন-সতামার ননরজর েম্বরন্ধ 
আমারক বে। মাইক েরােনর তাকাে ব্রারের নদরক। এই বৃরির মরধয নক একো িেনা 
ররযরি। 
  
আনম এখারন একো কাজ কররত এরেনি। আপনন আমার েম্বরন্ধ জানরত চাইরবন না–
আনমও চাইব না আপনার েম্বরন্ধ নকিু জানরত। 
  
কথাগুরো ব্রারের পিন্দ  ে। তরব আররকেু ওরক বানজরয সনওযা দরকার, সে ভাবে। 
  
–শুরননি সতামার েিয অবযথি। একেু সদখরত চাই। 
  
এই েময মযাগী সোবার ির সথরক সবনররয  াততানে নদরয বেে–চমৎকার সোক। 
  
–এে আমরা একেু নিিংক করর ননই। ব্রারে মাইরকর োরথ মযাগীর পনরচয কনররয নদে। 
তার এোকার নামও বরে নদে। 
  
ব্রারে বেে, সতামারক িকাবার জনয দুাঃনখত। তরব সতামারক পরীিা করর সনওযার 
দরকার নিে। আনম েন্তুষ্ট, মযাগী তুনম? 
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মযাগী বেে সোকোর সপেীগুরো নক েরতজ। 
  
ব্রারে  ােে–মযাগীর েরঙ্গ সতামার মাননরয ননরত েময োগরব, মাইক। আমারও 
সেরগনিে। 
  
মাইক এবার ননরজরক েস্তুত করর ননরযরি। সপোদারী গোয সে বেে, আমারক নক 
কররত  রব নমাঃ ভান্স?, 
  
–আনম একজন অথবি বৃরির ভূনমকায অনভনয করনি। মযাগী আমার নােি। তুনম আমার 
সোফার। সতামার ইউননফমি ননরয এরেি? 
  
–এরননি। 
  
–সবে, এবার আমারদর প্ল্যান সোন। 
  
 ব্রারে কুনড নমননে ধরর মাইকরক বযাপারো সবাোে। বেে, সতামারক এক নবরেি 
ধররনর নপতে চাোরত  রব। তারত সকউ মারা পডরবনা। নপতে সথরক একো বেিা 
ে রীরদর িাড েিয করর িুঁডরব। এিাডা নেনু্দক সথরক বাক্সগুরো েরাবার কারজ 
আমারক ো ােয কররত  রব। এর জরনয তুনম পারব পঞ্চাে  াজার েোর। মযাগী ির 
সথরক নপতেো ননরয এে। 
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মাইক বেে, আপনন জানরত চাইনিরেন আমার েিয অবযথি নকনা বরে মাইক িররর 
চানরনদরক তানকরয সদখে কুনড ফুে দূরর একো িনব েুেরি। সে মযাগীর আনা নপতেো 
ননরয বেে, বাঁ নদরকর সিরেনের োন সচাখ সদখরত পারেন? 
  
মাইক বো অবস্থায নপতেো তুেে, তুরে নট্রগার নেপে। বব করর একো আওযাজ  ে। 
  
-সদখুন। 
  
ব্রারে হুইে সচযার সিরড িনবোর কারি নগরয সদখে বাঁ নদরকর সিরেনের োন সচারখ 
ওিুধ মাখারনা বেিাো নবঁরধ ররযরি। 
  
. 
  
েময এখন সবো এগাররাো চনিে নমননে। স্প্যাননে স ারেরের চারপারে সবযারারা 
ককরেে ভনতি সট্র ননরয িুরর সবডানেে। সেক সচযারর বরে ধনীরা আঙু্গরের ইোরায 
তারদর সেরক মারে মারে পান করনিে। 
  
উইেবার ওযাররনেরনর েকারের োঁতার কাো সেি  রয নগরযনিে। তার পারেতিার স্ত্রী 
মানরযা একো নবনকনন পরর বরে বরে নরভে পডনিে। মানরযা েন্ধযারবোয োঁতার 
কারে। েকারে নয। তারপর একিণ্টা ধরর সমক-আপ করর রারত সদরী করর সখরত 
োয। 
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উইেবার দুবার মানেিনন পান সেি করররি। এখন তার ননরজরক ফুরফুরর োগরি। তার 
মধুচনিমা খুবই েফে  রযরি। এই স ারেরের বযবস্থা অনত চমৎকার। নকন্তু মানরযা 
 রে সেই ধররণর মন ো োরা েবেমরযই োনভিে ননরয অনুরোগ করর। বতিমারন তার 
অনুরোগ ররযরি এই স ারেরে বড্ড সবেী েিংখযায বুরডা মানুি ররযরি। 
  
উইেবার তারক বরেরি সব স ারেে জগরতর মরধয েবচাইরত দামী আর ভাে স ারেে। 
এই বৃরিরা খুবই ধনী। তাই সতা এখারন থাকবার োকা সজাগাড কররত সপরররি। 
আমারদর ভাগয ভাে সে বাবা োকাো জুনগরযরিন। 
  
নাক কঁুচনকরয মানরযা বেে, সেন মরন  রে কবরখানায ররযনি। 
  
–আমরা অনয জাযগায চরে সেরত পানর। নকন্তু সে েব জাযগা নক সতামার পিন্দ  রব? 
নররভরজ সেরত পানর। 
  
–নররভজ! ওো সতা একো বতী উইেবার উরি দাঁনডরয বেে, বাবারক সফান কররত 
োনে। 
  
–স  ভগবান! সরাজ নক সতামার বাবারক সফান না কররে চরে না? 
  
–নতনন আমার সফারনর অরপিা কররন। আমার সবেী সদরী োগরব না। 
  
 উইেবার সরাজই বাবার েরঙ্গ কথা বরে। সে জারন বাবা তার বযবো েিংোন্ত কথা 
বোর জনয মুনখরয থারকন। আর তার বাবা ননাঃেঙ্গ। নতনন চান সে তাডাতানড োোরে 
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নফরর োক আর তারক একনে নানত উপ ার সদয। কথােেরঙ্গ সে মানরযারক বরেনিে সে 
বাবা তারদর জনয োোরে একো নেেুক্স বানড নকরনরিন। বানডো পুররা োজান, 
পনরচারক-পনরচানরকাররযরি, দুরো গানড, েুইনমিং পুে এবিং একো সিাে পাকিও আরি। 
  
–সক োোরের মত গরতি বাে কররত চায? আনম পযানরে বা সভননরে সেরত চাই,মানরযা 
বরেনিে। 
  
উইেবার োন্তভারব বরেনিে, নকন্তু আমার কারজর জাযগা সে োোে, মানরযা। আমরা 
পরর পযানররে োব। 
  
মানরযা সররগরমরগ সকান উত্তর সদযনন। সপন্ট  াউরে  ুরক বেবার িরর সগে উইেবার। 
সেখান সথরক বাবারক সফান করে। 
  
বে, নগোে ওযাররনেন বেরেন, সকমন চেরি? 
  
–চমৎকার, বাবা। তুনম সকমন আি? 
  
–েচুর কাজ। আনম নকিুস্টক নবনে কররনি, ভাে োভ  রযরি। আরবরদর েরঙ্গ নকিু 
কথাবাতিা চেরি। 
  
–ভােই চেরি তা রে। 
  
–সতামার বউ সকমন আরি? েন্তানেম্ভবা  ে নক? 
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উইেবার সজারর  ােে। আমারদর একেু েময দাও, বাবা। পুররাদস্তুর েিংোরী  ওযার 
আরগ পৃনথবীো একেু সদরখ ননরত দাও। 
  
নগোে ওযাররনেন  তাে  রয বেে, নিক আরি, সতামরা করব আেি? 
  
–দুেপ্তার র মরধয। 
  
–আনম আমার কারজর নকিু সবাো  ােকা কররত চাই। বানডোর কথা মানরযারক বরেি। 
আো কনর, ওর পিন্দ  রব। 
  
-বরেনি, শুরন খুব খুনে  রযরি। 
  
–তা সতা  রবই। খরচ পরডরি নতনরে েি েোর। একেু অেরন্তারির গোয বেরেন 
নগোে ওযাররনেন। ো স াক, সতামারদর আনরন্দই আমার আনন্দ। আমার সবােি নমনেিং 
আরি। এখন রাখনি। ভাে সথক। 
  
উইেবার েখন সফারন কথা বেনিে, অননতা বাথরুম পনরস্ক্ার কররত কররত েব 
শুননিে। বাবাাঃ নক বডরোক এরা। এই সিরেনেই সতে রারজযর রাজা  রব একনদন। 
অননতা দীিিশ্বাে সফেে। 
  
অননতা আরগর নদন োরা রাত িুমাযনন। মযানুরযরের সবারের োমরন নিনঞ্জ সকনবরনর 
মরধয মযানুরযে আর ফুরযনরেরের েরঙ্গ সে করযকিণ্টা কথা বরেরি। েথরম সে 
সপরিারক ো ােয করার জনয ফুরযনরেেরক অনুররাধ কররনিে। নকন্তু 
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ফুরযনরেেকাধানকরয বেে, আনম নক কররত পানর। আমারকই পুনেে খুঁজরি। আনমই 
বরিং নকিু োকা সজাগাড করর পাোবার ধান্দা করনি। 
  
-তুনম এখারনই ননরাপদ ফুরযনরেে, মযানুরযে বেে, আনম আমার বনু্ধরদর নবপরদ 
সফনেনা। 
  
-সপরিাও তত সতামার বনু্ধ নিে, অনীতা বেে। 
  
আমার নয ফুরযনরেরমর। 
  
ফুরযনরেে নবরক্তভারব  াত সনরড বেে–আনম নকিুই কররত পারব না। সে পুনেরের 
স ফাজরত এবিং আ ত। আনম নক কররত পানর? 
  
অননতা এবার তার েতাবো রাখে। দুজরন মরনারোগ নদরয শুনে। ফুরযনরেে  িাৎ 
সচঁনচরয বেে–সতামার নক মাথা খারাপ  রয সগরি? তুনম চরে োও, আর এখারন এে 
না। 
  
মযানুরযে  াত নদরয ফুরযনরেেরক থামরত বেে–না, এর মরধয েম্ভাবনা আরি। তুনম 
িাণ্ডা  রয বে। 
  
-পাগোরমা, সস্রফ পাগোরমা। ফুরযনরেে গজগজ কররত োগে। 
  
ফুরযনরেে পঞ্চাে েি েোররর কাজ আমার কারি পাগোরমা মরন  য না। 
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অননতা োঁকডা চুেওো ননষু্ঠর সচারখর সোকোর নদরক তাকাে।  যরতা এর ওপর 
ননভিরকরা চরে। 
  
মযানুরযে অননতার নদরক তাকাে। আমারক ভােভারব বযাপারো বুেরত দাও। সতামার 
পনরকল্পনা  ে আমরা স ারেরের সপষ্ট  াউেো দখে করর উইেবার ও তার বউরক 
মুনক্তপরণর জরনয আেনকরয রানখ। 
  
 া উইেবাররর বাবা সকানেপনত। আর সেতার সিরেরক ভীিণ ভােবারে। পঞ্চাে েি 
েোর সিরের নবননমরয নকিুই নয তার কারি। 
  
–নকন্তু সপন্ট াউে দখে করব নক করর? 
  
ফুরযনরেে উরত্তনজত  রয বেরো–একদম পাগেী। ওখারন েেস্ত্র ে রীরা আরি। 
  
–আাঃ তুনম থাম। বে, সপন্ট াউে দখে নক করর করব? 
  
আমার ো ারেয। অননতা বেে, আনম ঐ স ারেরে কাজ কনর। ওখারন েুরিার নক বযবস্থা 
নক ভারব ে রীরদর সচাখ এডারত  রব, েব আনম বরে সদব। অননতা ফুরযনরেরের 
নদরক তানকরয বেে–সতামারক পুনেে খুঁজরি। তুনম নক এখারন মারের পর মাে থাকরত 
পাররব? ভাব একবার, সপন্ট াউে দখে কররে তুনম স ারেরের কাি সথরক খাবার, মদ, 
নেগাররে েবনকিু চাইরত পার। কারণ, সতামারদর স ফাজরত ওযাররনেনরা আরি। 
  
ফুরযনরেে আরত আরত বেে–তুনম নননশ্চত আমারদর সপন্ট াউরে স াকারত পাররব? 
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অননতা বুেে এরা সোপ নগরেরি। সে ে জ স্বরর বেে–আমার কারি দরজা এবিং 
সপন্ট াউরের েুনপ্ল্রকে চানব আরি। 
  
মযানুরযে বেে বযাপারো আমার পিন্দ  রযরি। নকন্তু আমারদর একজন তৃতীয সোক 
চাই। আমরা জানননা কতনদন ওখারন থাকরত  রব। একজন জাগরব একজন িুরমারব তা 
 য না। 
  
আনম-ই  ব সেই তৃতীযজন অননতা বেে। 
  
 মযানুরযরের পিন্দ  ে না সতামার বাইরর থাকাোই ভাে। 
  
নকন্তু অননতা দৃঢ়স্বরর বেে–আনমই সেই তৃতীয জন  ব। খুব নেঘ্রী পুনেে আমার সখাঁরন্স 
আেরব। তখন সপন্ট াউরের চাকরীও আমার থাকরব না। ো করবার তাডাতানড কর। 
  
মযানুরযে মাথা সনরড বেে–নিক আরি, আমারদর একেু ভাবরত দাও। কাে রারত 
এখারন এে। 
  
কাে রারতর মরধযই নেিান্ত সনরব। 
  
–নিক আরি। অননতা মযানুরযরের নদরক তানকরয বেে, আমার একো েতি আরি। তা 
 রেই সপন্ট  াউরে সতামারদর স াকাব। 
  
মুনক্তপরণর েরতির োরথ সপরিার মুনক্তর কথাও থাকরব। োকা পযো সতামরা ভাগ করর 
ননও। নকন্তু সপরিা সেন আমারদর োরথ  াভানায সেরত পারর। 
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ফুরযনরেে আবার উরত্তনজত  রয সচঁনচরয বেে–সতামার মাথা খারাপ। সপরিা আ ত। 
আর দুদুরো সে খুন করররি। পুনেে ওরক নকিুরতই িাডরব না। 
  
-চুপ কর। মযানুরযে গরজি উিে। 
  
নমরেে োররেেেতিো খুব কনিন। নকন্তু অেম্ভব নয। একবার েনদ আমরা সপন্ট াউরের 
দখে ননরত পানর,আমরােবরকমেতিরাখরত পারব।আনম সতামারককথানদনে, আমরা 
আোণ সচষ্টাকরব োরত সপরিাও আমারদর োরথ  াভানায সেরত পারর। আমার কথার 
দাম েবাই জারন। 
  
অননতা িাণ্ডা সচারখ বেে–মযানুরযে আনম সবাকা সমরয নই। আমার একমাি েিয আমার 
স্বামীরক নফরর পাওযা। েময েখন আেরব–তখন েনদ সদনখ পুনেে সপরিারক িাডরিনা, 
আনম ঐ ওযাররনেন আর ওর পাজী বউোরক খুন করব। একথাগুরো ওরদর জাননরয 
নদও। না পাররে আনমই বেব। 
  
মযানুরযে েেেিংেদৃনষ্টরত  তবারকর মতন অননতার নদরক তানকরয থাকে। 
একজনেনক্তোেী সমরয বরে। এ ো মুরখ বেরি, কারজও তা কররব। 
  
- যাঁ। ওরত কাজ  রত পারর। কাে এে। েথরমই সতামার স্বামীর খবরো ননরত  রব। 
তারপর আমারদর পনরকল্পনা নিক কররত  রব। 
  
অননতা উরি দাডঁাে। 
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স্প্যাননে সব স ারেরের নদরনর নেউনেনররেপেনক্লাকিক্লরভরবযেপঁযনিে বির। েম্বা, 
সদা ারা েযামো ররের েুপুরুি। েকাে সথরক সেরস্ক্ বরে োউরঞ্জ ধনীবুরডা 
সোকগুনেরক সদরখ সদরখ সে ক্লান্ত  নেে।  িাৎ তার োমরন আনবভিাব  ে োদা 
সপাোক পনরন ত চমৎকার এক রমনী। 
  
মযাগী নারেির সপাোক পরর ক্লরভর োমরন এরে দাঁনডরযনিে। সে বুেে ক্লভ েথম 
সদখারতই কাত  রযরি। 
  
নমাঃ করনিনেযাে ভযারন্সর একো নরজারভিেন আরি–সমান নী স্বরর সে বেে। 
  
ক্লভ এতিণ  াঁ করর তানকরযনিে। তারপর ননরজরক োমনেরয ননরয অনভবাদন করে। 
নবগনেত স্বরর বেে– নমাঃ ভান্স? ননশ্চয। নতন নম্বর বযারেরত। 
  
ধনযবাদ। নকন্তু অথবি বৃিনে বাইররই ররয সগরিন। আনম তাঁর  রয েই কররত পানর নক? 
বরে সমা মযী  ানে  ােে মযাগী। 
  
পারনভন ক্লভ েুেনক নদরয দুজন সোকরক োকে। বেে–আপনন েই কররত পাররন। 
আর এরা দুজন আপনারক িরর ননরয সেরত ো ােয কররব। 
  
মযাগী েই করর মাতাে করা একো  ানে উপ ার নদরয দুজন সবেবরযর েরঙ্গ বাইরর 
দাঁনডরয থাকা সরােে ররযরের নদরক এরগাে। 
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পারনভন তখনও েরম্মান রতর মতন মযাগীর োওযা সদখনিে।  িাৎ স ারেরের মানেক 
নমাঃ েুোক এরে েশ্ন কররেন। 
  
–সমরযনে সক, পারনভন। 
  
–গুে মননিিং, নমাঃ েুোক। নমাঃ করনিনেযাে ভান্স এই স ারেরে থাকরত এরেরিন। ঐ 
সমরযনে ওর নােি। 
  
–ও,  যাঁ। নমাঃ ভযান্স সতা পঙু্গ। তরব সকমন নােি রাখরত  য নতনন তা জারনন। 
  
সজারর  ােে পারনভন। ো বরেরিন েযার। 
  
েুোক চরে সগেনা। োউরঞ্জ বরে থাকা সবােিাররদর েরঙ্গ কথা নবননময কররত কররত 
েুইনমিং পুরের নদরক এনগরয সগে। 
  
নেেুক্স বযারেরে সপৌঁরিই েু ব্রারে, মযাগী আর মাইক েযারম্পন বার করর বেে। 
  
. 
  
অননতা, আবার মযানুরযরের নিনঞ্জ সবােোর সকনবরন উরি এে। মযানুরযে বেে–কাজো 
আমরা করার নেিান্ত ননরযনি। সতামার স্বামীর খবর সপরযনি। তার এখনও জ্ঞান 
সফররনন। তরব সবঁরচ োরব। োক্তাররা খুবই সচষ্টা কররি। নচন্তা সকারনা, অননতা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

51 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

অননতারক  াত মুরিা আর সচাখ বন্ধ কররত সদরখ মযানুরযে ভাবে, সোকোর নক ভাগয। 
এমন বউ সপরযরি। 
  
মযানুরযে জানাে পুনেেরা সপরিার পনরচয বার করবার অরনক সচষ্টা করররি, নকন্তু 
পাররনন এখনও। আমারদর সোকজন মুরখ কুেুপ এঁরে আরি। অতএব আমারদর 
পনরকল্পনা কােিকরীকরার েরথষ্ট েময ররযরি? 
  
অননতা উনিগ্ন ভারব মযানুরযরের নদরক তাকাে। তারপর েনন্দগ্ধভারব নজরজ্ঞে করে–
আমার স্বামী বাঁচরব সতা? 
  
– যাঁ, সবঁরচ োরব। ঐ েনপোরে আমার এক বনু্ধ ররযরি। সে বেরি, সপরিা মারাত্মক 
আ ত তরব সবঁরচ োরব। 
  
অননতার সচাখ নদরয জে গনডরয পডে। নকন্তু সে েরঙ্গ েরঙ্গ  াত নদরয তা মুরি সফেে। 
  
মযানুরযে বেে, সপরিা ভ্রমণ করার মন েুস্থ  ওযা পেিন্ত আমারদর অরপিাকররত  রব। 
তা রে সদখি, আনম শুধু োকার নচন্তা করনি না সতামার স্বামীর জনযও ভাবনি। আমারদর 
এমন চাপ েৃনষ্ট কররত  রব োরত পুনেে সপরিারক সিরড সদয। 
  
সকমন চাপ? অননতা েশ্ন করে। 
  
–স্প্যাননে সব জগরতর সেরা স ারেে। ঐ স ারেেো না থাকরে ে ররর অরধিক আয 
করম োরব। েুতরািং েুোক ননরজই সপরিারক িাডাবার োণপন সচষ্টা কররব। 
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ধর, পুনেে েনদ সতামার ধাপ্পায না নবশ্বাে করর? 
  
 মযানুরযে একেু  ােে, আনম কখনও ধাপ্পা নদই না। আনম একো েনক্তোেী সবামা 
স ারেরের মরধয রাখব। সতামারক তার উপেুক্ত জাযগা খুঁরজ নদরত  রব। 
  
অননতা বেে েনতযই সতামার কারি সবামা আরি? 
  
 করযকনদরনর মরধযই আনম দুরো সবামা পাব। এ নবিরয আনম কথাবাতিা বরে সররখনি। 
েথম সবামাো োধারণ, োমানযই িনত  রব। নিতীয সবামাো েনক্তোেী। সপন্ট াউে 
দখে করর একো সবতাররর ো ারেয স াে সবামাো ফানেরয েুোকরক জাননরয সদওযা 
 রবআমরা নমরথয কথা বেনি না। 
  
অননতা উৎোন ত  রয বেে, চমৎকার প্ল্যান। তুনম েনতযই েতযননষ্ঠ সোক। আনম সবামা 
দুরো সকাথায েুরকাব? 
  
রান্নািরর।রান্নাির উরড োওযার মারন স ারেেও বন্ধ। েুোকরক একথাবেরে সেননশ্চযই 
িাবরড োরব। তরব কাজো ে জ নয। নকন্তু সতামার স্বামীরক সতা বাঁচারতই  রব। 
  
অননতা নকিুিণ বরে ভাবে। তারপর উরি পরড বেে- নিক আরি, আনম সবামা দুরো 
েুরকাবার জাযগা খুঁরজ বার করব। ধনযবাদ। 
  
অননতা চরে োওযার পর ফুরযনরেে বেে, সপরিার জনয ভাবনা করার নক দরকার। 
পঞ্চাে েি েোর আমারদর সপরেই  ে। ঐেব সবামারোমা রাখার প্ল্যান বানতে কর। 
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মযানুরযে বযত স্বরর বেে, আরর আনম ওরক কথা নদরযনি। সপরিারক আমারদর োরথ 
ননরত।  রব। 
  
ফুরযনরেে বেে, দাঁডাও সবামার বযাপারর সক সতামার েরঙ্গ থাকরব? 
  
মযানুরযে বেে, তা রে বনু্ধ বন্দরর সবনররয পডা পুনেে সতামারক ধরর ননক।  য আনম 
ো বেব তাই সতামারক কররত  রব, নযরতা ননরজর পথ সদখ। 
  
ফুরযনরেে বুেে মযানুরযরের কথা সোনা িাডা তার আর সকান উপায সনই, বযাজার মুরখ 
বেে, সবে, আনম রানজ। 
  
মযানুরযে ফুরযনরট্ররের কঁধ চাপরড বেে তা  রে এে আমরা এই উপেরি পান কনর। 
তরব মরন সরখ আমার েরঙ্গ কাজ করব বরে সে আমার পান করার েঙ্গ সদয–সেো 
তখন তার কারি এক অেঙ্ঘনীয চুনক্ত  রয দাঁডায। 
  
ফুরযনরেে ননাঃশ্বাে সফরে বেে, আনম বুেরত পারনি। 
  
. 
  
নমযানম সথরক আো দুজন নেরেকনেভ আর পযারাোইে নেনের আেজন নেরেকনেভ সমাে 
দে জন নেরেকনেভ উপকূে অঞ্চে তন্ন তন্ন করর খুঁজনিে ফুরযনরেেরক ধরবার জনয। 
েরঙ্গ সপরিার িনবও নিে েনদ সকউ তারক েনাক্ত কররত পারর। 
  
নকন্তু মযানুরযরের ননরদিে অনুোযী েবাই মুরখ কুেুপ এঁরে রইে। 
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 সেপনি অরনক সভরবনচরন্ত নিক করে মযানুরযরের েরঙ্গ সে সদখা কররব। 
  
দুরো সনৌরকার মারে মযানুরযরের সনৌরকাো সনােরকরা নিে। একো কারির পাোতনও 
পাতা নিে। মযানুরযরের সবারে স্বল্প আরো সদরখ পাোতরনর ওপর সথরক সেপনস্ক্ 
সচঁচাে–এই মযানুরযে, আনম পুনেরের সোক কথা বেনি। 
  
সকনবরন তখন মযানুরযে আর ফুরযনরেে তারদর নতুন চুনক্তর উপেরিয পান কররি। 
  
ফুরযনরেরের মুখ ভরয নববণি  রয সগে। পুনেে, মযানুরযে, পুনেে 
  
মযানুরযে তারক আশ্বত করর সবনররয এে। 
  
-তুনমই সেররে মযানুরযে? সেপনস্ক্ ককিে স্বরর বেে। 
  
–আরজ্ঞ  যাঁ। ওোই আমার নাম। নকন্তু নক বযাপার েনদ বরেন। 
  
–রবারেিন ফুরযনরেে সকাথায? 
  
–মারন, আমার বনু্ধ রবারেিন? 
  
– যাঁ, সে সকাথায বে। নযরতা  তযার ে রোগী ন রেরব সতামারকও চাোন করর সদব। 
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অবাক  বার ভান করর মযানুরযে বেে– তযার ে রোগী? মারন নক বেরিন েযার, আনম 
বুেরত পারনি না। আমার বনু্ধ গতরারত আমার কারি এরেনিে। খুব উরত্তনজত 
সদখানেে তারক। আমার কারি  াভানা োবার জনয একরো েোর চাইে। আনম নবনা 
বাকযবযরয োকাো নদরয নদরযনিোম আর সে সনৌকা করর  াভানায পানড নদে। 
  
–সকান সবারে? 
  
–আনম জানননা। আমারদর অরনক বনু্ধই সনৌরকা ননরয মাি ধররত বা অনয বযবোর 
খানতরর  াভানায োয। আমরা নকউবানরা এইেব বযাপারর পরস্প্ররক ো ােয কনর। 
  
সেপনস্ক্ গম্ভীর স্বরর বেে, আমার মরন  রে সে এখন সতামার সনৌকার মরধয ররযরি। 
  
–নমাঃ অনফোর। এখারন সোরক আমারক েতযবাদী মানুি বরে জারন। তরব আপনন 
আমার সনৌকা তিানে করর সদখরত পাররন। আো কনর আপনার কারি োচি ওযাররন্ট 
আরি। 
  
সেপনস্ক্ মুেনকরে পডে। েনদ সেফুরযনরেেরক সনৌকাযনা পায 
তা রেেযতানোকতৃিপরির কারিনানেেকররব।অনানধকারেরবে।ওেবেঞ্জারেনাপরড 
বরঞ্চ চীরফরকারিনররপােিকরাভাে। 
  
–আমার িুম পারে। গুে নাইে অনফোর। মযানুরযে পাোন তুরে ননে। 
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৪. এমরেস জরসু্টরররন্ট খাওযা 
  
মানরযা ওযাররনেন এমরেে সরসু্টরররন্ট খাওযার জনয সবঁরক বেে–আনম ওখানকার 
বুনডগুরোরক সদখারত চাই সে ওরদর চাইরত আমার অরনক দামী  ীররর গযনা আরি। 
  
-সতামার ো ইরে। সদওযারের গারয োগারনা গুপ্ত নেনু্দকো খুরে উইেবার গযনার 
বাক্সো বার করে। মানরযা গযনাগুরো পরার পর উইেবাররর মরন  ে, না মানরযারক 
েনতযই মাননরযরি। 
  
মযাগী েখন ব্রারেরক হুইে সচযারর বনেরয সরসু্টরররন্ট  ুকে, তারদর উপনস্থনত সকউ 
সতমন েি করে না। 
  
একজন ওরযোর এরে ো ােয কররত চাইে। মযাগী বেে, আনমই এরক ননরয োনে। 
আমারক একো ননরাো সদরখ সেনবে সদনখরয দাও। 
  
সমনুকােিো মযাগী তুরে ননরয বেে, আপনন নক খারবন? 
  
 ওরযোর বেে আনম ো ােয করব? 
  
ব্রারে নখেনখরে বুরডার গোয নখঁনচরয উিে, নকিু দরকার সনই। আনম জানন আনম নক 
সখরত চাই। আমারক সবাকা ভাববার কারণ সনই। 
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ওরযোরনে চরে সগরে মযাগী বেে সতামার অত রাগারানগ করা উনচত নয। 
  
–আরত, আনম একজন অথবি নখেনখরে বুরডা। তারপর সমনুকােি তুরে ননরয বেে, নক 
গোকাো দাম। মািই অেিার দাও। 
  
মযাগী সগামডা মুরখ বেে, আনম নচরকন সমরীেযান্ড ভােবানে। 
  
–আরর দামো সদখ। 
  
নকন্তু তুনমই সতা বরেরি আমরা সকানেপনত  রত োনে। 
  
–েনদ েফে না  ই, তা রে এই খাবাররর দামো আমার পরকে সথরক োরব। েুতরািং 
আমরা মািই খাব। তারপর চানরনদরক তাকারত তাকারত বেে এে নিকই বরেরি, 
সমরযগুরো ো  ীরর। জ রত পরররি, তার দাম অরনক  রব। 
  
 িাৎ একেু সোররগাে উিে। উইেবার আর মানরযা সরসু্টরররন্ট এরে  ুকে। মানরযারক 
অপূবি সদখানেে। তার গযনার কারি অনয েব  ীরর ননষ্প্রভ সদখাে। 
  
-স  ভগবান। ব্রারে বরে.উিে। সদখ সদখ সমরযমানুিোরক। ওর  ীররর কোরোর দামই 
 রব কুনড োখ েোর। সব্রেরেে দুরোর দাম  রব নতনরে োখ। আর কারনর দুে–ও 
সমাে িাে োখ েোররর গযনা পরর আরি। 
  
মযাগী বেে, আনম সজার নদরয বেরত পানর ওো একো নষ্ট সমরযমানুি। 
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ওরযোর এনগরয এরে ব্রারেরক বেে, আর নকিু োগরব নক, েযার? 
  
কনফ। আর,  যাঁ। ঐ সে দুজন এিনন এে, ওরা কারা? 
  
নমাঃ এযান্ড নমরেে উইেবার ওযাররনেন, েযার। ওরযোর েেম্ভ্ররম বেে। 
  
– যাঁ,  যাঁ, এখন নচনরত পারনি। ওরা নক এখন থাকরি এখারন? 
  
– যাঁ, োয আরও নদন দরেক থাকরব। 
  
চমৎকার জুনড, ব্রারে বেে। 
  
িরর নফরর োবার কুনড নমননে পরর মাইক এে, বেে, আমারক আপনন খুঁজনিরেন। 
  
–সতামার থাকার বযবস্থা  রযরি সতা? 
  
 া। বাইররর নদরক একো স্টাফ সরসু্টররন্ট আরি। খাবাররর বযবস্থা ভােই। ওখারন 
একজন নেনকউনরনে গারেির েরঙ্গ আমার আোপ  ে। 
  
–ভাে।  যাঁ, আমরা সরসু্টরররন্ট একো জুনড সদখোম।বউো অরনক োকা দারমর গযনা 
পরর। োবধারন সখাজঁনাও ওরা গযনাগুরো সকাথায রারখ, নেনকউনরনে গারেির কারিরারত 
গযনাগুরোজমা সদয নকনা। দুজন  াউে নেরেকনেভ েম্পরকিও সখাঁজ নাও। শুরননি খুব 
কনিন জারতর সোক। 
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মাইক মাথা নাডে। তার সভতররর েন্ত্রণাো তারক অনস্থর করর তুেনিে। উরি দাঁনডরয 
ে জ  বার সচষ্টা করর বেে, আনম একেু  াওযা সখরত োনে। পরর সদখা করব আর 
নররপােি সদব। 
  
ব্রারে তারক েিয করনিে।  িাৎ তার মরন  ে এই করিার দেিন সেনানের মরধয সকান 
গণ্ডরগাে আরি। কপারে িাম। গরতি বো সচাখ। সবাধ য জ্বর  রযরি। ব্রারে নচন্তাো 
েনররয  ীররর স্বরপ্ন নবরভার  রয পডে। 
  
. 
  
সকনবরন  ুরকই দরজাো বন্ধ করে মযানুরযে। 
  
 নক  ে?– ভযাতি স্বরর ফুরযনরেে বেে। 
  
–আনম ওরদর, ধাপ্পা নদরযনি। নকন্তু সবেীিণ খােরব না। তুনম োঁতার কােরত জান? 
  
– যাঁ। সকন? 
  
পুনেেো েুনবরধর নয। দাঁডাও,বরে িররর আরো নননবরয মাস্তুরের আডারে দাঁডাে 
মযানুরযে। সদখে, রাতার ওপারর একজন পুনেে দাঁনডরয আরি। 
  
িরর নফরর সেররে বেে–সোন সতামারক একেু োঁতার কােরত  রব। োন নদরকর তৃতীয 
সবােোয োরব। আমার বনু্ধর সবারে। আমার নাম কররব। তারপর আমার িররর আরো 
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সনভারনা সদখরে নফরর আেরব। আনম জানন পুনেেো োচি ওযাররন্ট আনরত সগরি। 
িন্টাখারনরকর মরধযই আমার সনৌকায ওরা োচি কররব। 
  
িণ্টাখারনক পরর েনতযই সেপনস্ক্ এরে মযানুরযরের সনৌকা ওেেপােে করর নদে। তিােী 
সেি  বার পর মযানুরযে ধূরতির মতন  ােে। এবার আপনার নবশ্বাে  ে সতা, আনম 
েনতয কথা বোর মানুি। আমার বনু্ধ ফুরযনরেে এতিণ  াভানায সপৌঁরি নগরয বউ আর 
সিরেরমরযরদর েরঙ্গ আনন্দ কররি। মযানুরযরের নদরক একো জ্বেন্ত দৃনষ্ট স রন সেপনস্ক্ 
চরে সগে। তারও আধিণ্টা বারদ ফুরযনরেে নফরর এে। মযানুরযে বেে, ওরা আর 
নবরক্ত কররব না। োও, নগরয শুরয পড। 
  
. 
  
মােরারতর পর স ারেরের নবোে রান্নািরর েচণ্ড কমিচাঞ্চেয করম এরেরি। েধান 
রাধুনী আর তার েধান ে কারী বানড চরে সগরি। সেি খাবারোও পনররবেন  রয 
সগরি। সকবেমাি তৃতীয রাধুনী সোনমননক ররয সগরি। সে সভার পাঁচো পেিন্ত নেউনেরত 
থাকরব। নাইে ক্লাব বা কযানেরনা সথরক সফরা সকান সবােিাররর েনদ খাবার দরকার  য। 
  
সোনমননক সেরজে কারো সবঁরেখারো, সমাোমুনে েুদেিন মানুি। বযে নতনরে বির। এই 
চাকরীোর েুরোগ েুনবরধ ভােই। মরনর আনরন্দ তাই সোনমননক মােরাত সথরক সভার 
োরড পাঁচো পেিন্ত রান্নািররর একেি অনধপনত  রয রাজে করনিে। মােরারতও 
তারক অরনক েময খাবার পনররবেন কররত  য। অবের েমযো সে বই পরড আর 
ভনবিযরত ননজস্ব একো সরসু্টররন্ট সখাের স্বপ্ন সদরখ। 
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আজরকর রাতো োন্ত। ওরযোর দুজন তারদর িরর বরে নেরমারে। সোনমননক অনফে 
িরর। 
  
রাত আডাইরে। খুবননাঃেরব্দ অননতা এরে রান্নািরর  ুকে। েরন্ধরবোয তার কাজ সেি 
 বার পরর সে সবেরমরন্ট সমরযরদর নবোমিরর একো েযরেরে  ুরক দরজা বন্ধ করর 
নদরযনিে। নবোমিররর োমরনর কনররোরোই রান্নািরর চরে নগরযরি। রাত দুরো কুনড 
নমননে পেিন্ত সে অরপিা করে। তারপর বাইরর এরে কান পাতে, স ারেে ননতব্ধ। 
দুজন নেরেকনেভ সে সকান মু ূরতি এরে পডরত পারর। 
  
সজাে সেেকে নারম নেরেকনেভোরক েবাই ভয করর। আরগ সোকো পুনেরে 
চাকরীকরত। স ারেরে সে অরনক চুনর-চামারী বন্ধ করররি। েবাই তারক ভয পায, আর 
সোকো চরনকর মতন স ারেরে েব জাযগায িুরর সবডায। রান্নািরর, েুইনমিং পুে 
সকাথাও সে িারডনা। 
  
অননতা চুপচাপ রান্নািররর নদরক তানকরযনিে। এত নজননেপি আরিওখারন, সবামাো 
সকাথায রাখা োয এমন ননরাপদ জাযগা সে মরন কররত পারে না। তার বুক ধক ধক 
করনিে। সে রান্নাির সিরড ভাডার িরর  ুকে। োর োর মযদা, আো, োে নচনন 
ইতযানদর জার বোরনা ররযরি। 
  
 িাৎ কার পারযর েব্দ শুরন অননতা চমরক তাকাে। সদখে সোনমননক তার নদরক অবাক 
 রয তানকরয আরি তুনম এখারন নক করি, অননতা? 
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অননতা সজার করর  ানে আনবার সচষ্টা করে আনম সতামারকই খুঁজনিোম, সোনমননক? 
এই েক্ত েমথি সজাযান সমরযনের ওপর সোনমননরকর দুবিেতা ররযরি। অননতাও তা 
জারন। মারে মারে ইরে করর খাননক েেযও নদত োরত রান্নাির সথরক নকিু উিৃত্ত 
খাবার তার স্বামীর জনয ননরয সেরত পারর। 
  
আজ গভীর রারত অননতা সোনমননকরক খুঁজরত এরেরি শুরন সোনমননক গদগদ  রয 
উিে। 
  
আমার অনফরে এে, সোনমননক ধরা গোয বেে। 
  
অননতা সোনমননরকর  াত ধরর অনফেিররর নদরক সেরত সেরত ভাবে, সপরিা আমার 
নেয, এ েবই সতামার জনয কররত  রে। অনফেিরর সোনমননক সজারজবরদনত শুরু 
করে। অননতা েত েম্ভব এডারত োগে আর েময ননরত োগে সবামাো সকাথায রাখা 
োয সভরব। এমন েময েনেন করর সেনেরফানো সবরজ উিে। এরত েনম্বত নফরর এে 
সোনমননরকর। আরর তার চাকনরোই োনেে এই সমরযোর জনয। নিাঃ নিাঃ। 
  
অনফরের অপর োরন্তর একো দরজা সদনখরয সোনমননক বেে, ঐ দরজা নদরয চরে 
োও তাডাতানড। 
  
খুব সবঁরচ সগরি সে,অননতা ভাবে আর ভগবানরক ধনযবাদ নদে।দরজাো খুরে অননতা 
সদখে, োমরনর কনরেরো সরসু্টরররন্টর নদরক সগরি। সে রাতা সচরন। বযারেেগুরোর 
সপিন নদক নদরয নগরয বড রাতায নামা োয। তারপররই েমুদ্রতীর। 
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. 
  
দুরো নদন পার  রয সগে। 
  
এই দুরো নদন পুনেে ফুরযনরেেরক তন্ন তন্ন করর খুজঁে তারপর ভাবে েনতযই সবাধ য 
ও  াভানারত চরে সগরি। 
  
 েনপোরে সপরিা এখনও অচচতনয অবস্থায ররযরি। তার িররর পারে েবেময একজন 
নেরেকনেভ পা ারা নদরত োগে। 
  
অননতা কারজর ফাঁরক ফাঁরক মযানুরযরের েরঙ্গ সোগারোগ রাখনিে। সবামাো সে মযদার 
জাররর মরধয রাখরব নিক করররি। অবেয সবামাদুরো এখনও মযানুরযরের  ারত এরে 
সপৌঁিাযনন। 
  
এই দুনদন মাইক আর মযাগী ব্রারের েরযাজনীয খবর সজাগাড করর সফরেনিে। তাই 
ব্রারে  যােরনর োরথ একো োিাৎকাররর বযবস্থা করে। ভাে আর দামী োমুনদ্রক 
খাবার পাওযা োয–ইযে ক্লারবর এমন একো সরসু্টররন্ট  যােন নমনেিং-এর বযবস্থা করে। 
  
রাত নোর েময ব্রারে তার বৃরির িদ্মরবে খুরে সরসু্টরররন্ট এরে  ুকে। একো ননজিন 
মত সেনবরে দুজরন মুরখামুনখ বেে। 
  
খাবাররর অেিার সদওযার পর  যােন বেে–সকমন চেরি এ পেিন্ত? 
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মযাগী ভােই কাজ কররি। নররেপেন ক্লাকিনেরকও সবে জনমরয ননরযরি। েমেযা  রে, 
এখনও জানরত পানরনন নেনু্দকো নিক সকাথায? তাডাহুরডা কররত আনম বারণ কররনি। 
আরত আরত নররেপেন ক্লাকিনের সথরকই আনম তা বার কররত বরেনি। মাইকও 
গােিরদর েরঙ্গ ভাব জনমরয ননরযরি। নিতীয গােিো সবনে চাোক। আর নেরেকনেভ 
দুরোও সপোদার। তারা রারত েবেময েজাগ ভারব পা ারা সদয। 
  
 যােন নবরক্ত স্বরর বেে–েু মরন  রে না সতা তুনম খুব সবেী এনগরযি। একো একো 
নদন োরে আর আমার নমোর চডরি। 
  
েু ব্রযারে বেে-আরর এে আমার নক সতামার জনয কষ্ট  য না। তরব তুনমই আমারক 
কারজ োনগরযি–সতামারকই তার দায ননরত  রব। 
  
 যােন গজিন করর বেে তার মারন? 
  
 ব্রারে  াত সদনখরয  যােনরক থামাে, নেোে ওযাররনেরনর নাম শুরনি? 
  
  যােন সচাখ বুরজ মরন করবার সচষ্টা করে, আরর সক না জারন ওরনাম। নকন্তু ওর নক 
েম্পকি এ বযাপারর? 
  
খাওযা চানেরয সেরত সেরত ব্রারে বেে–ওযাররনেরনর সিরে-সবৌ এখন এই স ারেরে 
মধুচনিমা োপন কররি। সমরযোর োরা েরীর  ীরর নদরয সমাডা। 
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উরত্তজনায  াডরনর  াত সথরক কাো চামচ পরড সগে, ঐ  ীররগুরোর বাজারর দাম  রব 
আনে েি েোর, জান নক? বাো দুে আর সব্রেরেে, তাই সতা? 
  
ব্রারে মাথা নাডে। 
  
ঐ  ীররগুরোর কথা আনম েব জানন। বরে োও, তারপর? 
  
–ওরা স ারেরে আরও নদন দরেক থাকরি। 
  
সোন, এে, নেনু্দরকর কথা ভুরে ওযাররনেরনর  ীররগুরোর নদরক নজর নদরে সকমন 
 য? আর মাইক বযাননরযনরক পিন্দ করর নিক কাজ কররি। সোকোর অবযথি েিয–
একজন োক্তন তেননরকর েব গুণই তার মরধয আরি। নকন্তু একো নজননে আমারক 
অবাক করররি, সে এইেব অপরাধমূেক বযাপারর ননরজরক জডারত সগে সকন? 
  
–অত নচন্তার নক আরি? তার ভাই সতামার সথরকও সবেী অপরাধী। সে েখন গযারানন্ট 
নদরে, তখন এত দুনশ্চন্তার নক আরি? 
  
-তা নিক। তরব দৃনষ্টো সেন অেুস্থ সোরকর দৃনষ্ট বরে মরন  য। 
  
–ওর ভাই বরেরি ওর োকার দরকার। আনম বযাননরযন েম্পরকি আে ীনই- ীররর 
েম্বরন্ধ বে। আর নক খবর সপরযি? 
  
–ওযাররনেন নেনু্দরক গযনা রারখনা। িররর মরধয সকান গুপ্ত জাযগায রারখ। গােি 
মাইকরক তাই বরেরি। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

66 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
- যােন একেু সভরব বেে, তুনমবেিনেনু্দকোর সপিরননা নগরয ওযাররনেরনর 
 ীররগুরোর নদরক নজর নদরত। 
  
–নিক তাই। 
  
তরব আমার মরত তুনম েনদ পঞ্চাে আর আনে েি সজাগাড কররত পার— 
  
–অথিাৎ তুনম নেনু্দরকর আর ওরদর  ীররগুরো দুরোই েরারত বেি। 
  
আনম এখনই তা নিক বেনি না। তুনম আরগ নেনু্দকো সকাথায আরি খুঁরজ বার কর। 
ইনতমরধয আনম সকননিরকর েরঙ্গ ওযাররনেরনর  ীররগুরো ননরয কথা বেব। আো, 
আগামীকাে রারত আমারদর এখারনই আবার সদখা  রত পারর। তুনম নেনু্দরকর খবর 
নাও। আর আনম ওযাররনেরনর  ীররগুরো  জম করা োরব নকনা সখাঁজ সনব। 
  
–নিক আরি। 
  
–নিক আরি। 
  
নকিুিণ আরগ মযাগী আর মাইক স্টাফ সরসু্টরররন্ট খাওযা-দাওযা সেরর গল্প করনিে। 
  
মযাগী বযাননযনরক পিন্দ করর। তারক সদখরে মযাগীর ওর বাবার কথা মরন পরড োয। 
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মাগীর বাবাও সেনাবান নীরত নিে। নকন্তু চুনর করবার অপরারধ তারক তানডরয সদওযা 
 য। বাবা মারা োবার পর মযাগী এখারন-ওখারন সভরে সবনডরযরি।  নররযরি অরনক 
নকিু। নকন্তু কেগারেির জীবন োপন কররেও তার সচ ারা নকম্বা সভতরকার মানুিো নষ্ট 
 যনন। ব্রযারে তারক সোনার হৃদযওো এক সমরয ভারব। 
  
তার মরধয এমন একো ে মনমিতা আরি পুরুিরা তা ে রজই অনুভব কররত পারর। 
  
মাইকও কথায কথায তার সমরযর কথা বরেনিে। মযাগী বরেনিে তার বাবার কথা। 
  
মাইক বেনিে–শুধুমাি সমরযরক বাঁচারত আনম এই কাজো কররত রানজ  রযনি। কাজো 
 রব সতা? 
  
মযাগী বেে- েু  রব বরেই সতা বরেরি। তুনম দুনশ্চন্তা সকারনা। 
  
ব্রারে রারত মযাগীরক নজরজ্ঞে করে–সতামার োরথ নররেপেন ক্লারকির েম্পকি সকমন 
চেরি? 
  
-সকন, সকান োরমো  রযরি নানক? 
  
বুরডার সমকআপ ননরত ননরত ব্রারে বেে–না, না, সোন আজ রারতই সেন সতন েকাররণ 
ওর কাি সথরক নেনু্দরকর খবরো সনরব। 
  
মযাগী অবাক  রয বেে, নক করর তা করব? 
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–সোন, বেরব সতামার সরাগীনে ভীিণ নখেনখরে স্বভারবর। সে সমরযর জনয কতগুনে 
মূেযধন জ রত নকরনরি। আর সতামার ওপর ভর নদরযরি স ারেরের নেনু্দক কতো 
েুরনিত তা জানার। খবরো না নদরত পাররে সতামার চাকরী োরব। 
  
কাে, েকারেও সতা নজরজ্ঞে করা োয। 
  
-না, েনদ আজ পারনভরনর েরঙ্গ রাত কাোও ও পুনেরের কারি সতামার নামো মুরখ 
আনরত পাররব না। 
  
উাঃ নক চাোক তুনম েু। েনতযই সতা। 
  
পরনদন একই সরসু্টরররন্ট একই েময ব্রারে আর  যােন নমনেত  ে। 
  
– যােন সজরনরিা, সকাথায? 
  
– যাঁ, সপন্ট াউরের ওপরতোয। 
  
–নক করর জানরে? 
  
মযাগী নররেপেনক্লাকিনেরককজাকরর সজরনরি। শুধু তাই নয, পারনভন আমারক নেনু্দকো 
সদনখরযরিও। একো এনেরভের সোজা সপন্ট াউরের ওপর তোয নেনু্দক িরর উরি 
সগরি। ওযাররনেনরদর মাথার ওপর। েনতনদন রারত নেনকউনরনে গােিরা সবােিাররদর 
বাক্সগুনে েিংে  করর ঐ নেনু্দরক রারখ। েনতনে বারক্সর একো করর নম্বর আরি। 
কাজো শুরু  য এগারো সথরক দুরোর মরধয। আরও এক রারতর েনতশ্রুনতর নবননমরয 
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পারনভন আমারদর নেনু্দকো সদনখরযরি। নেনু্দকো েনেে। তরব ওো আমার কারি সকান 
বযাপার নয। েমেযা  রে বাক্সগুরো সকমন করর েনররয স ারেরের বাইরর ননরয োব? 
  
 যােন বেে-দাঁডাও ভানব। সকননিরকর েরঙ্গ কথা  রযরি। ওযাররনেনরদর  ীররগুরো ও 
পঞ্চাে োখ োকায বযবস্থা কররব। তরব বাক্স সথরক বার করর জ রতগুরোও োচাই 
করর ননরত চায। সকননিরকর ওপর েরন্দ  নগরয পডরব। তাই বাক্সগুরো আনম অনযি 
েনররয ননরয োব। 
  
ব্রারে বেে–বাক্সগুরোর কথা ভুরে চে ওযাররনেনরদর  ীররগুরো ননরয মাথা িামাই। 
  
–আরর েু, নেনু্দকো সপন্ট াউরের উপররই। আমারদর সচাে আনা কাজ সতা  রযই 
সগে। এবার, আমারক নেনু্দকো আর এনেরভেররর কথা আরও বে। 
  
–এনেরভেরো েবরচরয ওপরতোয। সেো আরও একো তো ওপরর োয–অথিাৎ 
সপন্ট াউরের ওপরতোয। এনেরভোররর দরজার োমরন োনভিে সেখা আরও একো 
দরজা ররযরি। চানব সদওযা। পারনভন চানবো সখারে। আমরা এনেরভেররর সভতরর োই। 
এনেরভেরর সবাতারমর জাযগায একো চানব আরি। পারনভন চানবো খুেরে এনেরভেরো 
সোজা আর একো তো উরিনেনু্দকিররর সভতরর সথরম োয। িরোয সকান দরজা 
জানো সনই।তরব িারদর নেনেিং এ একো ট্রযাপ সভার আরি। সবাধ য আগুন োগরে 
পাোবার জনয ঐ দরজাো। 
  
–একো বাক্স নক সদরখি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

70 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

 যাঁ পারনভন সদনখরযরি। ওেব তাো সখাো আমার বাঁ  ারতর সখে। 
  
ধর েনদ কুনডো বাক্স থারক, সতামার খুেরত কতিণ োগরব। 
  
 –আধ িন্টা। 
  
–তা রে এবার প্ল্যান করা োক। েথরম ওযাররনেনরদর  ীররগুরো  াতারব। তারপর 
নেনু্দকিরর োরব।নেনু্দক সথরক বাক্সগুরো বার করর চেপেতার সথরক জ রতগুরো 
েনররয একো থরেরত ভররব। বাক্সগুরো আবার বন্ধ করর নেনু্দরক রাখরব, নেনু্দক বন্ধ 
কররব। এইভারব অপাররেনো  রব। আনম ইনতমরধয সকননিরকর েরঙ্গ কথাবেনি। পরশু 
রারত আমরা চূডান্ত নেিান্ত সনব। 
  
–সবে তাই  রব, ব্রারে বেে। 
  
. 
  
আগুরনর সগাোর মতন েূেিো েুপ করর েমুরদ্রর জরে েুরব সগে। চানরনদরক আধার 
সনরম এে। সেররে মযানুরযে কাঁরধ একো থরে ননরয তার সনৌকায নগরয  ুকে। 
  
–এই সতামার আো। ফুরযনরেে সচঁনচরয বেে। অরপিা করনি সতা করনিই। –সবে সতা, 
অরপিা করনা। সনৌকা সথরক সবনররয সোজা রাতা নদরয চরে োও। পুনেে িাডা 
সতামারক সকউ আেকারব না। 
  
ফুরযনরেে একদম চুপরে সগে। 
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খাওযা-দাওযা সেি  রে ফুরযনরেে বেে বে, নক খবর? 
  
-ও মারা োরে। 
  
–সক সপরিা? ফুরেনরেে নবহ্বে  রয নজরজ্ঞে করে। 
  
–আমার  েনপোরের বনু্ধনে বেে, সপরিা ননশ্চয করর মারা োরে। আর বডরজার এক 
েপ্তা  বাঁচরত পারর। 
  
–তা রে আমারদর সবামাগুরোর দরকার সনই। ওেব োরমো কররত  রব না। 
  
–নকন্তু অননতার োরথ আমারদর ো চুনক্ত  রযরি সেই অনুোযী সপরিারকও আমারদর 
োরথ  াভানায ননরয সেরত  রব। 
  
-নকন্তু সপরিা সতা মারা োরে। 
  
– যাঁ, েুতরািং অননতা আর আমার মরধয আর সকান চুনক্ত  রত পারর না। 
  
তার মারন? ফুরযনরেে সচঁনচরয উিে। ঐ সবাকা সমরযরিরেোর জনয আমরা পঞ্চাে েি 
েোর  াতিাডা করব? 
  
-সেোই সতা আনম ভাবনি। আনম েনতয কথা বোর মানুি। অথচ এই পঞ্চাে েি েোর 
আমার জীবরনর অরনক বন্ধ দরজা খুরে নদরত পারর। 
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আমার অিংরের কথাো তুনম ভুরেই োে। ফুরযনরেে রারগ গর গর করর উিে। 
  
মযানুরযে তার েবুজ ররের সচারখ ভাবরেে ীন ভারব ফুরযনরেরের নদরক তাকাে। 
ভুনেনন। তুনম দে েি পারব। 
  
–তা রে নক নিক কররে? 
  
মযানুরযে উদােীরনর মতন বেে–সমরযোরক আমায নমরথয বেরত  রব। এরজনয আনম 
ননরজর কারি নীচ  রয োব। নকন্তু োকার বযাপারো তুে কররত পারনি না। েনদও 
হৃদরয একো িতস্থান সথরক োরব সমরযোরক িকাবার জনয। 
  
–তা রে সবামাগুরোর নক দরকার  রব? 
  
–ননশ্চযই। অননতার কারি আমারদর এই অনভনযগুরো চানেরয সেরতই  রব। 
  
আমারদর নপতরের দরকার  রব। 
  
েব বযবস্থা  রয সগরি। 
  
  িাৎ অননতা দরজা সিরে  ুকে। তারক সদরখ মরন  য সে অেুস্থ। 
  
 মযানুরযে ননরজরক োমরে ননরয বেে- ভাে খবর আরি। 
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অননতা েরঙ্গ েরঙ্গ বেে কার, সপরিার? সপরিা সকমন আরি? 
  
–আমার বনু্ধনে বেে সপরিা এত ভাে আরি সে েপ্তা  খারনরকর মরধয সে নডরত-চডরত 
পাররব। 
  
–আমার নবশ্বাে  য না, অননতা রুিশ্বারে বেে। নানা–আমার নবশ্বাে  রে না। 
  
অযানন্টবারযানেক অোধয োধন করর। অননতার সথরক সচাখ েনররয মযানুরযে বেে-সপরিা 
চমৎকার সিরে। তারক নজজ্ঞাোবাদ শুরু  রয সগরি। নকন্তু সে একো কথাও বরেনন। 
সে সতামারক বাঁচাবার সচষ্টা কররি। 
  
অননতা িুরে নগরয পারের িরোয  ুরক পডে। ির সথরক তার কান্নার আওযাজ আেরত 
োগে। মযানুরযে সচাখ বুরজ ভাবেচনিে েি েোর তার এই বুরকর িতোরক নমনেরয 
নদরত পাররব সতা? 
  
মযানুরযে শুনরত সপে অননতা কান্নানবজনডত গোয ভগবারনর কারি োথিনা কররি। 
আরও দে নমননে পরর অননতা সবনররয এে। সেই দৃঢ় েরতজ মুখ। মযানুরযে ভাবে এই 
সমরয আমারদর। সপন্ট াউরে নিক স াকারত পাররব। 
  
–আর সদরী করি সকন? অননতা বেে। 
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– যাঁ, িযার সথরক সেরোরফন কাগরজ সমাডা সনামা দুরো বার করে মযানুরযে। সিারো 
সবামাো নেগাররে পযারকরের আকারর। সোন, অননতা সিােো তুনম স ারেরের েবীরত 
রাখরব। বডো রান্নািরর। আোকনর বডো বযব ার কররত  রব না। 
  
সবামা দুরো ননরয অননতা বেে–আনম সবামা দুরো েুনকরয রাখব। আমার ওপর ননভির 
কররত পার। অননতা মযানুরযরের  ারতর উপর  াত সররখ বেে, আনম সতামারক নবশ্বাে 
কনর। ফুরযনরেেরক আনম নবশ্বাে কনরনা। সোরক বরে তুনম েতযবাদী। মযানুরযে 
তাডাতানড েরর নগরয অনযনদরক তানকরয বেে- েব নিক  রয োরব। তাঁর ননরজর ওপর 
িৃণা  নেে। 
  
েনতো মানুরিরই সকান না সকান দুবিেতা আরি, সেমন নিে স্প্যাননে সব স ারেরের 
নাইে নেরেকনেভ সজাে সেেকরের। সে িনডর কাঁো সমরন চরে। নকন্তু সে নারীরদর 
েনত আকৃষ্ট। 
  
সোকো নবপদজনক জানার পর মাইক তার েময তানেকা পেিরবিণ করর সদরখরি সে 
সেেকে রাত একোর েময স ারেরের কনররোর সদরখ। রাত একো চনিে নমননরে সে 
স ারেরের েনব আর সরসু্টরররন্ট োয। দুরোর েময রান্নাির। দুরো পঁযতানিে নমননরে 
সে স ারেরের পাকি আর েুইনমিং পুে িুররনফরর সদরখ। সোকোর েনতনদরনর কমিেূচী 
এনদক ওনদক  যনা। বযাননরযন ব্রারেরক খবরো জাননরয নদে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

75 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

তাই আজ রাত দুরো পঁযতানিে নমননরে আরো েেমে নকন্তু জনোণী েূনয েুইনমিং 
পুরের জরে সনরম পডে মযাগী। জেপরীর মতন সে োঁতার কােরত োগে। সেই েময 
সেেকে এরে  াঁ করর তানকরয থাকে। 
  
দূর সথরক জরের েব্দ সপরয সেেকে িুরে েুইনমিং পুরের ধারর এরে নবনকনন পরা 
মযাগীরক োঁতার কােরত সদখে। ননজিন রারত মযাগীরক এই অবস্থায সদরখ সে োয 
পাগে  রয সগে। 
  
ব্রারের সেখারনা মত মযাগী তারক ইোরা করর নেঁনডর কারি চরে এরেনা-উিরত পারার 
ভান করে। সেেকে তাডাতানড এরে তার  াত ধরে। আডাে সথরক েব সদরখ ব্রারে 
তাডাতানড স ারেরের দরজার নদরক এনগরয সগে। আপাততাঃ কমরেকম আধিন্টার 
মতন সেেকেরক আেনকরয রাখরব মযাগী। 
  
পাঁচ নমননরের মরধয ব্রারে ওপরতোয োনভিে সেখা দরজাোর কারি সপৌঁরি সগে। এখান 
সথরক এনেরভেরর চরড সে নেনু্দকিরর োরব। 
  
নেনু্দকিরর সপৌঁরি সে েচি জ্বানেরয নেনু্দরকর নতননে তাো পরীিা করর সদখে। না, 
সকান েমেযাই সনই। একো ইস্প্ারতর তার সবঁনকরয ননরেই  ে। সে ট্রযাপ-সোরো খুরে 
মই সবরয উরি বাইরর মাথা বাডাে। সপন্ট াউে সথরক আরো আেরি। সদখরত সপে 
মানরযা  ীররর গযনাগুরো পরড িররর মরধয িুরর সবডারে। ব্রারে আরোর েেমে করা 
 ীররগুরোর নদরক সোেুপ দৃনষ্টরত তানকরয থাকে। 
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উইেবার একো কযারমরা  ারত সবনররয এরে িনব তুেে। তারপর দুজরনই িররর মরধয 
 ুরক সগে। 
  
েময এখন দুরো পঞ্চাে নমননে। এরও পাঁচ নমননে পর ব্রারে িরর নফরর এে। তারও 
কুনড নমননে পর মযাগী নফরর এে। 
  
-সকমন আেনকরয সররখনি। 
  
বাাঃ চমৎকার। নকন্তু আগামীকাে? 
  
এনদরক মযাগী বেে–আমার েরঙ্গ কথা  রয আরি। ব্রারে  ােে। আগামীকাে আমরা 
কাজো োরনি। 
  
. 
  
 অননতা তার কারো েুইে োেি আর কারো ট্রাউজােি পরর েবার অেরিয স ারেরের 
মরধয  ুরক পডে। সে েুইনমিং পুরের ধার নদরয নগরয স্টাফরদর েরবেপরথর নদরক 
এরগাে। নকন্তু  রের নকনারায সেেকেরক সদরখ সে েমাদ গুনে। তারপররই সদখে 
সেেকে মযাগীরক  াত বানডরয উপরর ওিারে। সে িুরে কমিচারীরদর েরবেপরথর নদরক 
এনগরয সগে। তারপর েুনপ্ল্রকে চানবর, ো ারেয সে দরজা খুরে কনরের সবরয 
রান্নািররর নদরক এরগাে। 
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ওরযোর দুজনরক বোর িরর েকারের োতাঃরারের জনয নেে োজারত বযত সদখে। 
নকন্তু সোনমননক সকাথায? সদখে অনফেিরর বরে সোনমননক একমরন বই পডরি। 
  
চে করর সে ভাডার িরর  ুরক মযদার জাররর  াকনীো খুেে। তারপর  াত  ুনকরয 
মযদার সভতর গতি করর সবামাো  ুনকরয নদে। তারপর োবধারন মযদার ওপররর ভাগো 
েমান করর নদে। একো োডন নদরয ভাে করর  াত মুরি ভাডার ির সথরক সবনররয 
এে। 
  
োয সদৌরড সে স ারেে েবীরত সপৌঁরি সগে। জনোণী সনই সকাথাও। সেেকে সকাথায 
সগে? সে সবামাো রাখার জনয পাগরের মতন একো জাযগা খুঁজরত োগে।  িাৎ তার 
সচারখ পডে েরবেিাররর কারিই একো কারির সখাদাই করা সমনক্সকান সমরযর মূনতি। 
অননতা মুনতিোর, একো খাঁরজ সবামাো  ুনকরয নদে। সিাে সবামাো নিক খাপ সখরয 
সগে। অননতা বাইরে এে। 
  
সপিরন এবার সে পনরনচত কণ্ঠস্বর শুনরত সপে-অননতা। অন্ধকার ফঁুরড মযানুরযে 
অননতার োমরন দাডঁাে। েব নিক আরি? 
  
অননতা সকঁরপ উিে। ননরজরক োমনেরয বেে, বরেনিোম সতা কাজো করব। কররনি। 
  
–একো েরেরর নেিংকরনর দরজা খুরে নদে মযানুরযে। উরি পড। 
  
–সপরিার খবর ননরযরিা? 
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মযানুরযে তার  াঁেুরত চাপড নদরয বেে–েব চমৎকার। পরশু তারক সজে  ােপাতারে 
ভনতি করা  রব। 
  
-েনতযই নক ও এত ভাে আরি? 
  
–ো বেবার সতা বেোম। এবার সতামার কথাগুরো বে। সবামাগুনে সকাথায েুনকরযরি। 
  
অননতার ননরজরক অরনক  ািা োগনিে। তারা কী েনতযই েফে  রব? সপরদ্রারক ননরয 
সে  াভানার পরথ পানড নদরত পাররব। অধীর-উরত্তজনায ও েতযাোয তাঁর সচাখ নদরয 
জে গডারত োগে। 
  
মযানুরযে অননতার কথাগুরো শুননিে বরে, নকন্তু মরনর গভীরর সকউ তারক বরে োনেে 
মযানুরযে তুনম এই েরে সমরযোরক, সে নানক তার স্বামীরক পাগরের মতন ভােবারে 
তারক তুনম িকাে। 
  
মযানুরযে োণপরন ননরজরক সবাোরত োগে–পঞ্চাে োখ েোর। েরঙ্গ েরঙ্গ তার মরন 
 ে ফুরযনরেরের কথা। ঐ অপদাথিোরক কাোরত  রব। ধাক্কা নদরয জরে সফরে সদরব। 
ওরক েরারত সকান অেুনবধাই  রব না। পঞ্চাে োখ েোর সপরে সে জীবরন আর সকান 
অেৎ কাজ কররব না। 
  
অননতার ফ্ল্যােবানডর কারি গানড থামাে মযানুরযে। তা রে আগামীকাে? 
  
– যাঁ। আনম সতামারক নবশ্বাে কনর মযানুরযে। 
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মযানুরযরের মরন আবার একো কাঁো খচখচ করর উিে। সে আরত করর বেে, তুনম 
সতামার স্বামীরক সফরৎ পারব অননতা। 
  
. 
  
েকারে ব্রারে বৃরির িদ্মরবে পরর হুইে সচযারর বরে একো ইস্প্ারতর েুকররা, তাঁর 
েরযাজরনর েরন্ত্র রূপান্তনরত করনিে। োমরন বরে মাইক তারক েিয করনিে।মযাগী 
োঁতার কােরত সগরি। 
  
গতকাে রারত মযাগী ব্রারেরক মাইরকর সমরযর কথা বরেরি। শুরন খুবই অনভভূত 
 রযরি। ব্রারে। 
  
মাইক বেে–ওো নদরয নক  রব? 
  
-ইস্প্ারতর এই েুকররা নদরযই নেনু্দক খুেব। আজ রারতই। মাগী আমারক সতামার 
সমরযর কথা বরেরি। শুরন আনম খুবই দুাঃখ সপরযনি। খুবই করুণ বযাপার। সতামার 
োকাো তুনম সপরয োরব, মাইক। সতামার সকান দুনশ্চন্তা  রে? 
  
-না না, আপনন েখন বেরিন সকান েমেযা  রব না, আনম নমনিনমনি দুনশ্চন্তা কররত োব 
সকন? বেরত বেরত  িাৎ তীব্র েন্ত্রণা অনুভব করে মাইক। তার মুখ োদা  রয সগে। 
  
ব্রারে তারক েিয করনিে–তুনম অেুস্থ মাইক। তাই না? সদখ আনম সতামারক পিন্দ 
কনর। নকন্তু এই কাজোয একজরনর েনদ োমানয ভুেও  য তা রে েবাই আমরা েুরব 
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োব। মাগীর দানযে স ারেে নেরেকনেভরক োমোন। সতামার দানযে েম্ভাবয সকান 
েনতররাধকারীরক সদখরে তারক সমাকানবো করা। আমার দানযে নেনু্দক সখাো এবিং 
ওযাররনেনরদর  ীররগুরো  াতারনা। নকন্তু সতামারক সে অেুস্থ োগরি, মাইক? 
  
মাইক করযকমু ূতি চুপ করর রইে। তারপর বেে, আনম আগামী িমারের মরধয মারা 
োব। আমার োরনমনাে কযানোর  রযরি। 
  
ব্রারে নেউনররয উিে। োরনমনাে কযানোর। 
  
মাইক বেে, আমার ননরজর জনয সকান নচন্তা সনই। আমার সমরযর জনয আনম েব 
কররত পানর। তুনম নচন্তা সকারনা। সতামারক সোবাব না। 
  
না, মারন কাজো খুবই গুরুেপূণি নকনা। ধর রারত কারজ নামার পর সতামার েন্ত্রণা শুরু 
 ে। েনতয কথা বে মাইক। তুনম েনদ সবাে, কাজো পাররব না, আমরা কাজো সিরড 
সদব। আনম সকানমরতই সজরে সেরত চাই না। মযাগীও সজরে োক, আনম তা চাইনা। 
ভগবারনর সদা াই, মাইক। বে কাজো তুনম পাররব? 
  
মাইক দৃঢ়স্বরর ব্রারের নদরক সোজা তানকরয বেে, আনম সতামায সোবাব না। আমার 
কারি েন্ত্রণা কমাবার ওিুধ আরি। আনম আজ রারত ওিুধ সখরযই কারজ নামব। আনম 
কথা নদনে, তুনম ো বেরব আনম অিরর অিরর তা পােন করব। 
  
ব্রারে মাইরকর কথা শুরন আশ্বত  ে। 
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. 
  
েকারে েূেি ওিার েরঙ্গ েরঙ্গ মযানুরযে তার সনৌরকা ননরয বযত  রয পডে। সকনবরনর 
বািংরক শুরয ফুরযনরেে সেরররের কাজকরমির েব্দ শুনরত সপে। তার বাইরর োওযার 
উপায সনই। পুনেে ররযরি আরেপারে। 
  
মযানুরযে িরর  ুরক বেে, আমার সনৌরকা ততরী। আজ রারতই কাজো করব আমরা। 
তারপর করযকনদরনর মরধয  াভানার নদরক রওনা  ব। ঐ সনৌরকায থাকরব পঞ্চাে েি 
েোর আর আমারদর বন্দী উইেবার ওযাররনেন। সকউ আমারদর থামারত ো ে পারব 
না। 
  
চমৎকার, চমৎকার। 
  
–তুনম ের এখান সথরক। আমারক নচন্তা কররত দাও। 
  
ফুরযনরেে সকনবরন নফরর এে। উাঃ সে দে োখ েোররর মানেক  রব। কত নক করা 
োরব ঐ োকাো নদরয। একেু পরর মযানুরযে িরর  ুকে। চে আমরা খাব। 
  
খাওযা দাওযা চুকরে মযানুরযে বেে, সোন বনু্ধ। কাজোর মরধয অরনক েমেযা আরি। 
ধর, একো নেগাররে জ্বানেরয মযানুরযে বেে আমরা অননতার েুনপ্ল্রকে চানব নদরয 
সপন্ট াউরে  ুকব। এো েথম ধাপ। তারপর দুজনরক সবঁরধ উইেবাররর বাবারক সফান 
করব। তার বাবা পঞ্চাে োখ েোর সজাগাড কররব। এরত নকিু েময সনরব। একে 
েোররর সনারে সনব ঐ োকাো। তার মারন অরনকগুরো োকা। তারক বো  রব 
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পুনেরের কারি সেরত, েনদ সে সিরে-বউরযর জীবন চায। এ পেিন্ত েমেযা  রবনা। 
আমরা তারক বেব তার সিরেরক আমরা ননরয োনে।  াভানার উপকূরে তারক আমরা 
সিরড সদব। এরপর তুনম সতামার োকার ভাগো সনরব। আনমও আমার ভাগ সনব। 
তারপর দুজরনই অনয সকাথাও চরে োব। পুনেে না থাকারত েমেযাও  রব না। 
  
–তা রে েমেযাো সকাথায? 
  
তুনম সপরিার বউ অননতার কথা ভুরে োে। 
  
–আরর, ও বাডাবানড কররে আনম ওর গো সকরে সফেব। 
  
–তখনই পুনেে এরে মাথা গোরব। সকান  তযা-েতযা চেরব না। অননতারক খুন কররে 
োেো সকাথায েরাব? 
  
–তা রে সনৌরকায সতাোর পর তারক খুন করব। 
  
–আরর অননতা োধারণ সমরয নয। ওর স্বামী িাডা ও সনৌরকায উিরব না। এনদরক 
সোকো  য মররি নয ইনতমরধযই মারা সগরি। 
  
ফুরযনরেে  তাোয  াত িুঁডে। তার সু্ক্ে মাথায আর সকান উপায আেনিে না। –
তা রে আমরা কররবাো কী? 
  
েমেযা একোই। এো না েমাধান কররত পাররে আমারদর  ারত োকা আেরবনা। 
সেনবরে একো িুনি সমরর মযানুরযে বেে, েমেযাোর একো েমাধান কররতই  রব। 
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ফুরযনরেে চুপ করর রইে আর মযানুরযরের মুরখর নদরক তানকরয রইে। 
  
মযানুরযে স্বগরতানক্তর মতন বরে উিে, না আমারক নমরথয বেরতই  রব সে ওর স্বামীরক 
আমরা সনৌরকায আনরবাই। তারপর সে েনদ তার স্বামীরক না সপরয সবঁরক বরে তা রে 
তারক সতামার  ারত সিরড সদব। মযানুরযে অে ারযর মতন তার মাথায  াত নদরয বেে 
আমার। জাতভাইরা বরে আনম েরতযর মানুি। এরপর আমার এ নারমর ওপর অনধকার 
থাকরব না। নকন্তু জীবরনর এতগুরো বির আনম েরতযর মানুিই নিোম। 
  
মযানুরযরের স্বগরতানক্ত শুরন ফুরযনরেরের  িাৎ মরন  ে, এই সোকো েনদ েতযরক 
নবেজিন নদরয দরের একজরনর োরথ নবশ্বােিাতকতা কররত পারর, তা রে আমার 
োরথও সতা কররত পারর। আমার দে োখ এর  ারত নক ননরাপদ? সনৌরকায উরি 
সেররে েনদ অননতারক তার  ারত সিরড সদয–সেখারনই নক বযাপারো সেি  রব। মাথায 
োনি সমরর সে েনদ ফুরযনরেেরকও  াঙ্গররর সভাজ  বার জনয জরে সফরে সদয? সভরব 
নেউরর উিে ফুরযনরেে। মযানুরযে ফুরযনরেেরক সদখনিে না। সে তার  ারতর নদরক 
তানকরয মরন মরন বেনিে, স । ভগবান, আমারক নমরথয বেরত  রব। আমারক িমা 
কর। 
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৫. ফাস্টি জেরডর লডরটকলটভ 
  
ফাস্টি সেরের নেরেকনেভ েম সেপনস্ক্ সমজাজ খারাপ করর পুনেে স ে সকাযােিারেি তার 
সেনবরে বরেনিে। সমজাজ খারারপর কারণ তার বউরযর োরথ েগডা। 
  
সেনেরফানো বাজরতই পারে বরে থাকা জযাকনবর  াত সথরক নরনেভারো সকরড ননরয 
বেে, সেপনস্ক্ বেনি বেুন। 
  
েযানর বেে, সে েযতান সোকো দুজনরক গুনে করররি, সোকোর জ্ঞান নফরর এরেরি। 
োক্তার বেরি, নমননে নতরনরকর মত সে কথা বেরত পাররব। 
  
–আনম দে নমননরের মরধয োনে। সেপনস্ক্ চীৎকার করর বেে। 
  
 েনপোরের েধান োক্তার সজোে নস্ক্নার সেপনস্ক্ আর জযাকনবরক বেরেন, সোকো সে 
মারা োরব তা ধরর ননরত পাররন। তরব জ্ঞান নফরররি, আোর কথা। েচণ্ডভারব আমরা 
সচষ্টা কররনি 
  
সোকো দুরো খুন করররি। ও মররে নক আরে োয? 
  
আমারদর এরে োয। এই  েনপোরের একো নাম আরি। এখারন আমরা জীবন 
বাঁচরনার সচষ্টা কনর–তা সে সেই স াক না সকন। 
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একো নােি এরে সেপনস্ক্ আর জযাকনবরক সপরিার কারি ননরয সগে। েযানর উরি 
দাঁডারতই ফাঁকা সচযারো সেপনস্ক্ দখে করর বেে। সদখে সপরিার মুরখ মৃতুযর পাণ্ডর 
িাযা। সে সপরট্রার  াতো ধরর োঁকাে। সপরিা গুনেরয উিে। সচাখ খুরে তাকাে। 
  
-সকমন আি, বনু্ধ? সেপনস্ক্র মধুর কণ্ঠস্বরর জযাকনব অবাক  রয তাকাে। 
  
–সপরিা আবার গুনেরয সচাখ বন্ধ করে। 
  
বেরতা সতামার নামো নক? 
  
–জা ান্নারম োও। সপরিা নবডনবড করর বেে। 
  
–সোন বািা, োক্তার বেরি সতামার বাঁচার আো সনই। েনদ তুনম সতামার নামো না বে, 
একেু পররই তুনম একো সবওযানরে োে  রয োরব। সপরিা সচাখ খুরে তাকাে। 
  
- যাঁ, সবওযানরে মডা। জান পুনেে সবওযানরে মডা ননরয নক করর। সোকোরক একো 
রবাররর চাদরর মুরড েমুরদ্র সফরে সদওযা  য- াের খারব বরে? তুনম নক তাই চাও? 
তুনম েনদ আমারদর নামো বে, তা রে সতামার বউ বা আত্মীযস্বজনরক খবর নদরত 
পানর। 
  
আনম  াঙ্গররর খাদয  ব? সপরিা ভীত স্বরর বেে। 
  
– যাঁ, বািা। এবার সতামার নামো বে। সতামার ভাের জনযই বেনি। 
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সেপনস্ক্ জারন নকউবানরা ধমিভীরু  য, আর কুেিংস্ক্ারােন্নও। 
  
আমার নাম সপরিা োরেিে। িীণ স্বরর সপরিা বেে। 
  
 আবার সেই নরম দযােু গোয সেপনস্ক্ বেে, সকাথায থাক তুনম ভাই? 
  
একেু ইতততাঃ করর সপরিা বেে, োতাে নিং নফে সরাে, েমুরদ্রর ধারর। 
  
–তমার নক বউ আরি? তা রে আমরা সতামার অরন্তযনষ্ট নেযা করারত পানর। 
  
—অননতা। 
  
–সে নক করর, সকাথাও কাজ করর? 
  
 –সে–সপরিার স ঁচনক উিে, সচাখ দুরো বন্ধ  রয এে। মুখো সননতরয পডে। 
  
তাডাতানড একো নােিরক োক। মরন  রে সোকো মারা সগরি। 
  
–একো নােি এনগরয এরে সপরট্রারক সদরখ নননেিপ্তভারব বেে, আর বডরজার দুনমননে। 
আপনারা োন। আমার অরনক নকিু করণীয আরি। বাইরর সবনররয জযাকনব বেে, 
 ােররর, বযাপারো বড ননষু্ঠর  রয সগে। 
  
কাজো সতা  ে। 
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 নমননে দরেক পররই সেপনস্ক্ আর জযাকনব সপরিার বানডর সকযাররেকাররর কারি ানা 
নদে। 
  
সপরিা োরেিে ওপরতোয থারক। 
  
–তার বউ আরি এখারন? 
  
না, কারজ সগরি। 
  
–সকাথায কাজ করর। সকযাররেকারো অননতারক পিন্দ করর। সে নিক করে অননতারক 
সে পুনেরের  ারত ধনররয সদরব না। বেে, জানন না। 
  
–তারক আমারদর ভীিণ দরকার। তার স্বামী মারা োরে। তারক তার স্বামীর কারি ননরয 
সেরত এরেনি। সেপনস্ক্ সচঁনচরয বেে। 
  
বেোম সতা, জানন না। 
  
 কখন সে কাজ সথরক সফরর। 
  
–আনম নক করর জানব? কখনও কখনও সবে সদরী  য। 
  
–সকমন সদখরত? 
  
 সকযাররেকার আশ্বত  ে, পুনেে অননতার সচ ারার সকান বণিনা জারন না বরে। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

88 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
–আর পাঁচজন নকউবান মন োর মতন। বাদামী, খুব সমাো। মাথার চুে চূরডা করর বাঁধা। 
  
বযে কত? 
  
–আনম নক করর জানব। নতনরে-চনিে। 
  
সেপনস্ক্ বুেে সোকোর সথরক সে সকান কথা আদায কররত পাররব না। এই  তোডা 
নকউবানগুরো েব এককাট্টা। সে জযাকনবরক ইোরা করর রাতায নামে। 
  
আমারদর এখারনই অরপিা কররত  রব। তুনম থাক। আনম কাউরক পানিরয সদব 
সতামারক নেউনে সথরক িাডাবার জনয। সমাোই স াক বা সরাগাই স াক–এই বানডর 
সভতর  ুকরব এমন েনতো নকউবান মন োর পনরচযপি সদখরব। 
  
. 
  
 নতক্তকরণ্ঠ জযাকনব বেে, ভাে কাজ ো স াক। করযক নমননে পরর আবজিনা সফোর 
অনিোয সকযাররেকারো বাইরর এরে জযাকনবরক সদরখ আবার সভতরর  ুরক সগে। 
তারপর সে সিরেরক সেরক বেে–মযানুরযে সেরররের সনৌরকাো নচননে? 
  
- যাঁ। 
  
-সদখ, সেরররের কারি নগরয বেনব পুনেে এরে সপরিার কথা নজরজ্ঞে করনিে। আর 
বানডোর ওপর নজর সররখরি। 
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অননতা কাজ সেরর বানডরত নফরনিে। পরথ মযানুরযরের ভাঙ্গারচারা নেিংকন গানডো এরে 
থামে। 
  
–উরি এে। 
  
–অননতা উনিগ্ন গোয নজরজ্ঞে করে, সপরিার সকান খারাপ খবর— 
  
না, সে ভােই আরি। তরব তুনম বানড সেও না। পুনেে খুঁজরি। 
  
–পুনেে। 
  
– যাঁ, নচন্তার নকিু সনই। তারা সতামার সচ ারার বণিনা বা সকাথায কাজ কর, নকিুই 
জারন না। আমার সনৌরকারত থাক। 
  
পুনেে জানে নক করর? 
  
-সকান ইনফমিার। আমারদর সোরকর সভতররও সতা ইনফমিার আরি। তরব নচন্তা সকার 
না। চে, আমরা আমারদর প্ল্যান নিক করর ননই। 
  
. 
  
সেপনস্ক্ োরজিন্ট সবইগোররক বেে, আমায দুরো সোক নদন। সোকোর বউরক ধররত 
 রব। সকাথায কাজ করর জানরত পানরনন। েুতরািং, ওর সফরার অরপিায থাকরত  রব। 
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োরজিন্ট সবইগোর বেে–আমার সোক সনই। তরব তুনম নেনে  রে োও। ওখারন সকান 
নকউবান সকাথায কাজ করর েব সেখা আরি। 
  
নিক, সেপনস্ক্ েরঙ্গ েরঙ্গ নেনে  রের উরেরেয িুেে। নেনে  রের ইনমরেেন অনফরের 
কারি নগরয সদখে নকউবানরদর েম্বা োইন পরডরি। 
  
সেপনস্ক্ কাউনোররর সগাডায নগরয বযাজো সদনখরয কাউন্টাররর নররেপেননস্ট নমে 
স পেওরযেরক েশ্ন করে, শুনুন, নমে 
  
–আনম বযত সদখরতই পাররিন। 
  
–আনম সেপনস্ক্, নেনে পুনেে। 
  
–তা আনম নক করব? আপনার কারি  াঁেু সগরড বেব, নররেপেননস্ট বেে। 
  
–আনম জানরত চাই, অননতা োরেিো সকাথায কাজ করর। 
  
–সকন? 
  
 –পুনেরের দরকার। সকন ননরয সতামার মাথা িামারত  রব না, সবনব। 
  
–আমারক সবনব বেরব না। দুবিযব াররর জনয আনম সতামার নারম নানেে কররত পানর। 
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সেপনস্ক্ সমজাজ নিক রাখরত পারে না, সোন সবনব, েরকারী কারজ বাধা সদবার জনয 
আনম সতামায সেপ্তার কররত পানর? আনম একো খুরনর তদন্ত করনি। তুনম পুনেে 
স েরকাযােিারেি অেরত চাও? 
  
নমে স পেওরযে সেপনস্ক্র কনিন মুখোর নদরক তানকরয ভাবে, আর বাডাবানড করা 
উনচৎ  রব না। বেে, নক নাম? 
  
পুনেেী  ানে স রে সেপনস্ক্ বেে, অননতা োরেিে। থারক নফে সরাে, েমুরদ্রর ধারর। 
  
দাঁডান, সদখনি। নমে স ল্পেওরযে চরে সগে। একেু পরর এরে বেে, সমরযনে স্প্যাননে 
সব স ারেরে পােি োইম কাজ করর। েকাে দেো সথরক সবো একো। আবার আেো 
সথরক। 
  
ধনযবাদ। সেপনস্ক্ চরে সগে। 
  
োইরন দাঁনডরয থাকা একজন নকউবান আররকজনরক বেে, আমার োইনো রাখ। আনম 
আেনি। 
  
–একো সেনেরফান বুরথ নগরয সে োযাে সিারাে, মযানুরযে সেররে? 
  
. 
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স্প্যাননে সব স ারেরের নেরেকনেভ সজাে সেেকে নাইে নেউনের জনয আজ নবরেি 
করর োজরগাজ কররি। কারণ, আজ রারত মযাগীর োরথ তার অনভোররর তানরখ 
ররযরি। 
  
 িাৎ েরডর মত সেপনস্ক্ িররর মরধয  ুরক বেে-এই সে সজাে। 
  
-নক চাই সতামার, আনম নেউনের জনয ততরী  নে।  
  
–অননতা োরেিে নারম একজন নকউবান মন ো এই স ারেরে কাজ করর–সচন? 
  
– যাঁ, এখারন োডুদারনীর কাজ করর। সকন, নক করররি? 
  
–নফে সরারের সেই ভাডা আদাযকারী সোকোর  তযার খবরো সতা শুরনরি। অননতা 
সেই  তযাকারীর স্ত্রী। আনম তার েরঙ্গ কথা বেরত চাই। 
  
একেু নচন্তা করর সেেকে বেে, সদখ সেপনস্ক্ সমরযো সপন্ট  াউরে কাজ করর। ওখারন 
কাজ না  রে মানেরকর মাথা গরম  রয োরব। বরিং তুনম দেোর েময এে, নেউনে 
সেি  রে সমরযনেরক আনম আমার িরর বনেরয রাখব। 
  
সেপনস্ক্র নখরদ সপরযনিে। ভাবে বানড সথরক সখরয আো োক। দেো বাজরত সদরী 
আরি। 
  
 অননতা আর ফুরযনরেে মযানুরযরের জনয োডা নতন িণ্টা অনস্থর ভারব অরপিা 
করনিে। 
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মযানুরযে সভতরর  ুরক বেে, শুভ েিংবাদ। আমারক এক পাি মদ দাও ফুরযনরেে। 
আমার সদরী  রয সগে। কারণ,  েনপোরে আমার বনু্ধ খুব বযত নিে। 
  
সপরিা, োয ননাঃশ্বাে বন্ধ করর অননতা নজরজ্ঞে করে। 
  
 া-সপরিা। রারমর গ্লারে চুমুক নদরয মযানুরযে বেে, সেি পেিন্ত আনম কথা বরেনি। 
আনম নজরজ্ঞে করোম, সপরিা েমুরদ্র োিা কররত পাররব নক? সে বেে নিকিাক বযবস্থা 
কররে। সেরত পাররব। 
  
ফুরযনরেে ভাবে মযানুরযে কী েুন্দর অনভনয কররি। 
  
–নক বযবস্থা? 
  
-সপরিারক  েনপোে সথরক সনৌরকা পেিন্ত অযামু্বরেরন্স ননরয আেরত  রব। একবার 
সনৌরকায উিরত পাররে তুনম সতা আিই। 
  
-নকন্তু পুনেেরা নক সপরিারক িাডরব? 
  
–ননশ্চযই িাডরব। উইেবার আমারদর স ফাজরত থাকরব না? তািাডা দু-দুরো সবামা। 
েুোকরক আনম বুনেরয সদৰ,েনদ সপরিারক সনৌকায আেরত সদওযা  য, আনম সনৌকা 
সথরকই সবামা ফাোরত পানর। 
  
অননতা নস্থর দৃনষ্টরত তানকরয বেে, তুনম নক তা পাররব? 
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– যাঁ, নররমাে কররারের ো ারেয। 
  
অননতা আশ্বত  রয একেু  ােে। 
  
তরব একো খারাপ খবর আরি। পুনেে জানরত সপরররি তুনম সকান স ারেরে কাজ কর। 
  
অননতা নচন্তা কররত োগে। মযানুরযে আর ফুরযনেে ভাবে এই বুনে েব সভরত োয। 
  
— অননতা ে জভারব তানকরয বেে, নিক আরি, ভয পাবার নকিু সনই। স ারেরে 
কারজর সোক কম। েুতরািং আজ রারত নকিুই  রবনা। আনম কথা নদনে রাত বাররাোর 
েময আনম সপন্ট াউরের দরজা সতামারদর জনয খুরে সদব। 
  
মযানুরযে েেিংোর গোয বেে, েনতযই তুনম েৎ এবিং ো েী মন ো। দুএক নদরনর 
মরধযই আমরা েবাই  াভানায পানড সদব। 
  
–আনম সতামায নবশ্বাে কনর, মযানুরযে। সতামরা োকাো ননও। আমার শুধু সপরিারক 
চাই। 
  
অননতা চরে োবার পর একো অস্বনতকরনীরবতা িররর মরধয সনরম এে। ফুরযনরেে 
বেে, নবপিনক মন ো। ওর  ারত নপতে নদও না সেন। 
  
মযানুরযে মাথা নাডে। 
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. 
  
োমুনদ্রক খাবাররর সররতারাঁয সকানার একো সেনবরে এে  যােন আর ব্রারে বরেনিে। 
  
নক খবর বে, তাডাতানড?  যােন বেে। 
  
আজ রারতই কাজো করনি। েথরম নেনু্দরকর মােগুরো  াতারবা তারপর ওযাররনেরনর 
 ীররগুরো। নকন্তু তারপর? 
  
–সতামারদর পনরকল্পনা একদম ননখুঁত করররি সতা? 
  
– যাঁ। 
  
–আনমও েব নিক করর সররখনি। সকননিক েব মােগুনেই োমোরব বরেরি। সে 
েুনবরধমত জাযগায মােগুরো েুনকরয রাখরব। তারপর ত -তচ সথরম সগরে ও ওগুরোর 
বযবস্থা কররব, োকা সপরত মাে করযক োগরব। 
  
-নকন্তু সকননিক েনদ নবশ্বােিাতকতা করর? 
  
নচন্তা করনা, েু। আমার কারি ওর েম্বরন্ধ এমন েব েমাণ আরি তারত আনম ওরক 
সজরে পািারত পারব। েুতরািং োকাো পারবই। 
  
–মাইকরক আনম কথা নদরযনি। ও োরনমনাে কযান্সারর ভুগরি। একো জডবুনি সমরয 
আরি ওর। মরার আরগ সমরযোর বযবস্থা করর োবার জনয োকাো ওর এিুনন চাই। 
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সবে, তুনম নদরয নদও,  যােন বেে। 
  
–আমার থাকরে নদতাম। সতামার কারি পঞ্চাে  াজার আর নক? একেু মাননবকতা 
েম্পন্ন  ও, এে। 
  
একেু নচন্তা করর  যােন বেে, সবে ও েনদ ভােভারব কাজো সেি কররত পারর, 
োকাো ওরক নদরয সদব। 
  
. 
  
মানরযা আর উইেবার েন্ধযা োতো নাগাদ বাইরর সথরক সবনররয এরে স ারেরে নফরে। 
 িাৎ সখযােী মানরযা বেে, আমার জুরযা সখেরত ইরে কররি। 
  
উইেবার বেে, নকন্তু আমারদর কথা নিে, তুনম  ীররগুরো পরর স ারেরের বাইরর োরব 
না। 
  
বারজ কথা সবাে না। আনম আমার  ীররগুরো পরবই আর োরড আেোর েময সবরুনে, 
মরন সরখ। 
  
উইেবার অরনকিণ নচন্তা করর সদওযারের গুপ্ত নেনু্দক নম্বর নমনেরয খুরে সফেে। 
সভতর সথরক একো চামডার জ ররতর বাক্স বার করে। তারপর নেনু্দক বন্ধ করর 
েুোকরক সফান করে। 
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েুোক জানাে সে তারদর েরঙ্গ দুজন বনেগােি সদরব। সেেকে েরব রারতর খাওযা সেি 
করররি সেই েময েুোক এরে বেে, সতামারক বনেগােি  রয নমাঃ এবিং নমরেে 
উইেবাররক কযানেরনা সপৌঁরি নদরত  রব। 
  
সেেকে ভাবে অননতা োরেিেরক ধরবার জনয তার েনবরত বরে থাকার কথা। 
  
-েযার, সপন্ট াউরে সে মন োনে োডুদারনীর কাজ করর তার স্বামীরক  তযার অনভরোরগ 
পুনেে সেপ্তার করররি। 
  
–ঐরকম সকান সমরযরিরেরক আমরা এখারন রাখরত পানর না। নিক আরি, বযাপারো 
আনম সদখনি। তুনম োও। 
  
সেেকে সবনররয সেরত েুোক স্টাফ মযারনজাররক সফান করে। 
  
না, েযার। আজ রারত স্টাফ কম। সপন্ট াউরের কাজ ততবন্ধ রাখা োরবনা।কাে 
েকারে ননশ্চয বযবস্থা করব। মযারনজার বেে। 
  
নিক ঐ েমযোরতই অননতা স ারেরে উপনস্থত  য, সে েকাে েকাে এরেনিে এই 
সভরব সে অত তাডাতানড পুনেেরা ননশ্চযই আেরব না। তারক সকউ আেরত সদরখনন। 
সে চুপচাপ স্টাফরুরমর দরজা খুরে একো েযরেরে নগরয েুনকরয রইে। 
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অননতা ভনবিযরতর নানা রেীন নচি আঁকরত থাকে, তারপর একেময সপরিার জনয 
িমা োথিনা কররত বেে। সে েখন োথিনা করনিে নিক সেই েমরয সপরিা মৃতুযর 
সকারে  রে পডে। 
  
ব্রারে, মযাগী আর মাইক বযাননরযে বরে আেন্ন অনভোরনর খুঁনেনানেগুরো আরোচনা করর 
নননেে। 
  
–আমরা মােগুনে  াতারত পাররেই তুনম নদন দুরযরকর মরধয োকাো সপরয োরব। 
  
 মাইক তার নবোে কাঁধ েঁুনকরয বেে, বাাঃ, খুবই খুেীর খবর। 
  
 মাইক েন্ত্রণা শুরু  বার আরগই নতনরে েন্ত্রণা ননররাধক বনড সখরয ননরযরি। োরা 
েরীরো সেন আডষ্ট োন ীন। সে বুেরত পাররি মৃতুয সে সকান মু ূরতি আেরত পারর। 
  
আনম সতামার এমন সমক-আপ করর সদব সে সকউ নচনরত পাররব না। দুরোর েময 
আমরা স ারেরে োব, সকউ আমারদর েিয কররব না সেই েময। েনদ সকউ বাধা সদয, 
তা রে তুনম ভােি গান নদরয বযবস্থা কররব। ওযাররনেনরা েম্ভবতাঃ তখন সপন্ট াউরে 
থাকরব। তুনম তারদর বযবস্থাও কররব। কাজগুরো সেি কররত চনিে নমননরের সবেী 
োগা উনচৎ নয। আমরা আমারদর িরর নফরর এরে বরের সোকরদর  ারত মাে নদরয 
সদব। আরও দুরো নদন আমরা স ারেরে থাকব োরত কারও েরন্দ  না  য। তুনম 
সতামার োকা সপরয োরব। 
  
–আপনন আমার উপর ভরো কররত পাররন। 
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জানন, সতামার োকাো কত দরকার। মযাগী, োও বরে এে আজ রারত আনম নকিুই খাব 
না। 
  
. 
  
প্ল্ানস্টরকর একো থরে সথরক মযানুরযে দুরো পরযন্ট আেনিে নরভেবার বার করর 
সেনবরের ওপর রাখে। একো নরভেবার সে ফুরযনরেরের নদরক এনগরয নদরয বেে, 
োবধান গুনে ভরা আরি। মরন সরখ, ে রজ গুনে চাোরব না। পুনেে োরত বযাপারোর 
মরধয না আরে। 
  
সফানো সবরজ উিে। মযানুরযে সফারন কথা বেে, ধনযবাদ েথােমরয সতামারক পুরসৃ্ক্ত 
করব। সফান নানমরয সররখ মযানুরযে বেে, আমারদর অননতা েম্পরকি আর সকান েমেযা 
রইে না। আধিণ্টা আরগ সপরিা মারা সগরি। 
  
ফুরযনরেে েক্ত  রয উিে–মারা সগরি। শুভ েিংবাদ। নকন্তু অননতা জানরত পাররে সতা 
আমারদর সপন্ট াউরের সভতর স াকারব না। 
  
–এতিরণ ও স ারেরে  ুরক পরডরি। সপন্ট াউরে স াকার পর আমরা অননতারক জানার 
সে সপরিা ভাে  রয উিনিে, নকন্তু অকস্মাৎ মারা সগরি। পুনেে অননতারক খুঁজরি। 
অতএব তারক আমারদর োরথ আেরতই  রব। আনম তারক নকিু োকাও সদব। 
  
–সে ভাবরতও পারর তুনম নমরথয কথা বরেি। তখন সে নবপিনক  রয উিরত পারর। 
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 মযানুরযে বেে, সরনেওর খবররই ও জানরত পাররব তখন নবশ্বাে  রব সপরিা মারা 
সগরি। আমরা অবাক  বার ভান করব। 
  
. 
  
রাত নো চনিে নমননরে সেপনস্ক্ জযাকনবরক ননরয স ারেরের পারের দরজা নদরয  ুকে। 
  
রাত দেো চনিে সবরজ সগে। সেপনস্ক্ অচধেি  রয বেে, সেেকরের রাত দেোর েময 
সমরযোরক ননরয আোর কথা নিে। আনম নগরয সদনখ, নক  ে। তুনম এখারন অরপিা 
কর। 
  
রাত এগাররাো পরনররা নমননরে সেেকে একো নতুন নেগাররে পযারকে সনবার জনয 
তাঁর অনফরে এে। সেপনস্ক্ আর জযাকনবর আগুন-ভরা সচাখ সদরখই তার অননতার কথা 
মরন পডে–এই ো। আমারক ওযাররনেনরদর বনেগােি  রয কযানেরনায সেরত  রযনিে। 
  
–নকউবান সমরযো সকাথায? সেপনস্ক্ গজিন করর উিে। 
  
 – যরতা বানড চরে সগরি এতিণ। 
  
বানড। নক বেি তুনম? রাত দেোর েময সতামার তারক এখারন ননরয আোর কথা। 
আমরা িণ্টার পর িণ্টা অরপিা করনি। 
  
–আরর বেোম না আমারক একো কারজ সেরত  রযনিে। সে ননশ্চযই বানড চরে সগরি 
এতিরণ। 
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–তুনম সকমন করর জানরে সে বানড সগরি। রারগ সেপনস্ক্ চীৎকার করর উিে। 
  
 কারণ রাত দেোয তার নেউনে সেি  রয সগরি। আর সোন, সচঁনচরযা না। বানড নগরয 
বরিং সদখ। 
  
বানড? সকন সপন্ট াউরে েুনকরয থাকরত পারর না। 
  
-সে সতা উঁদুরগুরোও থাকরত পারর। োও োও ওর বানড নগরয সদখ। 
  
–আনম োনে। নকন্তু আবার নফরর আেব। তখন সতামার বযবস্থা করব। 
  
োও োও। আমার বে েুোক সমযর আর সতামার বেরক বরে সতামারক আবার। 
কনরস্টবে বাননরয সদরব। এখন দযা করর কাে সতা। 
  
. 
  
রাত োরড বাররাোয অননতা েখন সদখে রান্নাির ননতব্ধ  রয সগরি সে চুনপচুনপ নগরয 
স্টাফ রুরমর দরজাো খুরে কনররোরো সদরখ ননে। সকউ সকাথাও সনই। তখন সে পা 
নেরপ নেরপ কমিচারীরদর েরবে পরথর দরজা খুরে নদে। মযানুরযে আর ফুরযনরেে 
অরপিা করনিে। তারা সভতরর  ুকে। তারপর নতনজন নমরে নেফরের নদরক এনগরয 
সগে। অননতা েবরচরয ওপরতোর সবাতামো নেরপ নদে। –সপরিা? 
  
সকান খবর সনই। আমার বনু্ধনে  েনপোরে সনই। নচন্তার নক আরি? 
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আনম োথিনা করনিোম। মন বেরি সপরিা ভাে আরি। 
  
–নিক তাই। ননরজর ওপর একরাে নবতৃষ্ণা ননরয মযানুরযে বেে ভগবান ননশ্চযই 
সতামার োথিনা শুনরবন। 
  
ওপরর উরি তাঁরা নবরাে বড বেবার িরোয  ুকে। 
  
অননতা দরজাো বন্ধ করর চানব নদরয নদে। 
  
অননতা একেু  াঁপানেে, বেে–আরো জ্বানেরযা না। 
  
–না। আমরা সেররে সথরক আো আরোয ভােই সদখরত পানে। মযানুরযে চানরনদরক 
তাকারত তাকারত বেে, বডরোরকরা নক আরারমই না থারক। 
  
তার মরনর মরধয একো ভাবনা নেনেক নদে। সেও েখন ৫০ েি েোররর মানেক  রব 
এরকম একো সপন্ট াউে ভাডা করর থাকরত পাররব। 
  
সে  ােকা গোয বেে, চে আমরা অরপিা কনর। মযানুরযে একো বড োউঞ্জ সচযারর 
বরে পডে। ফুরযনরেরের অনস্থর অনস্থর োগনিে। সে সেরররে সগে। সেরররের আকার 
সদরখ ফুরযনরেে অবাক  নেে। বড বড ফুরের েব োউঞ্জ সচযার, সেনবে, ককরেে 
বার। বাব্াাঃ 
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কো বাজে। মযানুরযে তার  াতিনডর নদরক তানকরয বেে, খবররর েময  রয এে। 
অননতা আনম একো সিাডর ওপর বানজ সররখনি। মরন  রে খবরো শুভই  রব। পরকে 
সথরক িুরদ ট্রাননজস্টারো বার করর মযানুরযে শুরধাে, অননতা তুনম কখনও সিাডার 
ওপর বাজী ধররি। 
  
–অত বারজ োকা আমার সনই। এখারন ট্রাননজস্টার চানেরযানা। সকউ শুনরত পাররব 
 যরতা। 
  
 –আররনানা, আনম আরত করর চাোব। েুইচো চােু করর নেউন অযােজাস্ট করে 
মযানুরযে। 
  
 ফুরেনরেে দরজার করি এে। তার নপরি সেরররের চাঁরদর আরো পরডরি। তার োরা 
মুরখ িাম েরনিে। ঐ সবাকা সমরযমানুিো নক ওর স্বামীর মৃতুযর খবর শুরন সচঁচারমনচ 
শুরু করর সদরব? তা রেই সতা  রযরি। সে তার নপতেো সচরপ ধরে। 
  
সরনেরযারত স্থানীয েিংবাদ  নেে। অননতা ননশ্চে  রয বরেরইে। অন্ধকারর তার মুখ 
ভাে করর সদখা োনেেনা। অবরেরি সেই েনতনিত েিংবাদো সোনা সগে। সিািণাো 
খুব েিংনিপ্ত ভারব োরা  ে। মযানুরযে আর ফুরযনরেে ততরী  রযই নিে অননতা সচঁচারে 
তারক মুখ সচরপ ধররব। 
  
েীকরম্বর ভাডা আদাযকারীর  তযাকারী সপরিাোরেিে োরক নেরেকনেভ েম সেপনস্ক্ নতন 
 াজার েোর ননরয পাোবার েময গুনে করর, আজ নবরকরে অল্প েমরযর জনয তার 
জ্ঞান নফরর এরেনিে নকন্তু তারপররই সে মারা োয। 
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এরপর সিািক সিাডার খবর সদওযা শুরু কররতই মযানুরযে সরনেওো সমরের ওপর েব্দ 
করর সফেে আর অননতার নদরক কনিনভারব তানকরয রইে। নকন্তু ন নস্টনরযার সকান 
েিণই অননতার মরধয সদখা সগে না। সে একো পাথররর মূনতির মতন বরে রইে। 
  
দূর সথরক আো েমুরদ্রর গজিন আর সদরী করর োন কররত োওযা সোকজরনর অস্প্ষ্ট 
সচঁচারমনচ িাডা দুাঃে  এক ননতব্ধতা নতননে োণীরক সেন োে করর সফেে। 
  
মযানুরযেই েথম ননতব্ধতা ভাঙ্গে, বেে, স  ভগবান। এনক দুাঃেিংবাদ। আমার নকিু 
বেবার ভািা সনই, অননতা। 
  
অননতা ননশ্চে  রয বরে রইে। 
  
মযানুরযে অননতার নদরক এনগরয সগে। 
  
–আমার কারি এরো না, ন েন স্ করর অননতা বেে। 
  
অননতার গোর স্বরো এতই ভযঙ্কর সে মযানুরযে থমরক সগে। ফুরযনরেেও নপনিরয 
সগে। 
  
অননতা েুইচ নেপরতই একো সেনবে েযাম্প জ্বরে উিে। সেই আরোয অননতার মুখ 
সদরখ ভয সপরয সগে মযানুরযে। মযানুরযে সদখে অননতার মুখ সথরক সেন েব রক্ত চরে 
নগরযরি। সচাখদুরো সকােরর বরে সগরি। 
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নকন্তু ন নস্টনরযার সকান েিণ সদখা নদে না। তবুও মযানুরযে ভাবে এ সেন একজন 
মৃত। স্ত্রীরোরকর মুখ। 
  
সজার করর নমরথয বেবার সচষ্টা করে মযানুরযে, নবশ্বাে কর অননতা খবরো আমার কারি 
সতামার মতনই মমিানন্তক। 
  
অননতার সচাখদুরো জ্বরে উিে। 
  
স  েতযননষ্ঠ মানুি, তুনম তা রে আমার কারি নমরথয বরেনিরে। তুনম েবেমরযই জানরত 
সপরিা মারা োরে। তার কণ্ঠস্বর শুকরনা পাতার মমিরধ্বননর মতন সোনাে। শুধু সনািংরা 
োকাগুরো  াতাবার জনয সতামরা আমারক নমরথয বরেনিরে। ভগবান সতামারদর অনভোপ 
সদরবন। 
  
না, অননতা না। মযানুরযে অসু্ফে গোয বেে, আনম নদনবয সগরে বরেনি। তুনম জান আনম 
েনতয কথার মানুি। আনম সতামারক েনতশ্রুনত নদরযনিোম সতামার স্বামীরক সতামার 
কারি নফনররয সদব। আনম েখন কাউরক কথা নদই তা োণপরণ রাখার সচষ্টা কনর। 
আেরে  েনপোরের সোকই আমায নমরথয বরেনিে। সকন সে নমরথয কথা বেে? 
মযানুরযে কপারে করািাত করর। বেে। আনম তারক োনত সদব। আনম েনতজ্ঞা করনি। 
  
অননতা সচাখ বন্ধ করে। তার দুরচাখ নদরয জরের ধারা নামে-সপরিা সতামারক আনম 
 ানররযনি। 
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মযানুরযে চনকরত ফুরযনরেরের নদরক তাকাে। ফুরযনরেে িাড নাডাে। তার মরত, 
মযানুরযরের অনভনযো দারুণ  রযরি। 
  
আমরা েখন  াভানায নফরর োব তখন িো করর সপরিার অরন্তযনষ্টনেযা করব। এখন স  
অভানগনী কাঁদ, সকঁরদ সতামার মন  ািা কর। 
  
আবার িরর একো সভৌনতক ননতব্ধতা সনরম এে। অননতা উরি দাঁনডরয বেে, আনম 
এখন োব। 
  
 মযানুরযে এই ভযোই পানেে। গরজি উরি বেে, সকাথায? 
  
আর সকাথায গীজিায। আমার সপরিার জনয সমামবানত জ্বাোরত  রব। আমার োথিনার 
েরযাজন। 
  
খুব নরম গোয মযানুরযে বেে– যাঁ,  যাঁ, ননশ্চযই নকন্তু এখন নয অননতা। েখন তুনম 
আর আনম  াভানায নফরর োব, তখন সপরিার জনয  াজার সমামবানত জ্বাোব আর তার 
পাররেৌনকক কাজও করব। 
  
দরজার নদরক এরগাে অননতা। 
  
মযানুরযে নগরয তার  াত ধরর সফেে। অনুভব করে, অননতা কাঁপরি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

107 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

না,না সোন অননতা পুনেে সতামারক খুঁজরি। তারা জানরত পাররব তুনমই এখানকার 
দরজা খুরে নদরযনিরে। সতামারক সেপ্তার করর ওরা গাররদ পুররব। সভরব সদখ, তুনম 
সপরিার জনয কতগুনে সমামবানত জ্বাোরত পাররব তখন? 
  
মযানুরযে সদখে অননতার মুরখ একো  তাোর ভাব সখরে সগে। সেঅননতার  াত সিরড 
নদে। 
  
–চে, আমরা সেরররে োই। নরম গোয মযানুরযে বেে, চাঁরদর আরোয আমরা সতামার 
স্বামীর জনয োথিনা করব। 
  
িনড সদখে মযানুরযে। এখন রাত একো পাঁচ। ওযাররনেনরদর নফরর আোর েময  রয 
সগরি। ততিণ এই সমরযরিরেোরক ভুনেরয রাখরত  রব। 
  
জযান্ত োরের মতন অননতা সেরররের নদরক এনগরয সগে। মযানুরযে তারক একো 
সকানায ননরয সগে। েরব োগারনা একো কমোরেবুর গারির জনয জাযগাো অন্ধকার 
 রয আরি। চাঁরদর আরোয সোনােী ফেগুরো েকমক কররি। পাোপানে তারা  াঁেু 
মুরড বেে। ফুরযনরেে মযানুরযরের ভণ্ডানম সদখনিে এতিণ অবাক  রয। সে মুখ 
সফরাে। 
  
. 
  
বযারেরের মরধয ব্রারে মাইরকর একো কৃষ্ণকায েুবরকর সমকাপ নদরে। থুতননরত দানড, 
েুরক্সরো সপাোক। 
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োও আমার কাজ সেি। সতামার মাও সতামারক নচনরত পাররবনা। োেি সিাডঁার েময 
সতামায সকউ সদরখ সফেরেও সকান েমেযা  রব না। একেু নস্থর  রয দাঁডাও। সতামার 
সগাঁফো একেু নিক করর নদই। 
  
েুরক্সরো পরা বযাননরযন নস্থর  রয দাঁনডরয রইে। সে তার সমরয েীরের কথা ভাবনিে। 
ননরজর সভতরো তার একদম েূনয মরন  রে। সবদনা ননরামযক নপেগুরো আরামদাযক 
বরে। নকন্তু কযান্সাররর ন িংস্র দাঁতগুরো তার জীবনেনক্তরক কুরর কুরর সখরয ননাঃরেি 
করর সফরেরি েমোঃ। একো সনকরড বারির মতন তার নেকাররর সদ ো নিন্ননভন্ন 
কররি। 
  
ব্রারে বরে পরড বেে, এবার আযনায ননরজরক সদখ। 
  
মাইক আযনায সদখে এক েনক্তমান অপনরনচত েুবক দাঁনডরয আরি। তার েবে ইরে 
 ে সেরকম েনক্তমান মানুি বরে ননরজরক ভাবরত–তা রে জীবনো সে আবার শুরু 
কররত পারত। 
  
ব্রারে  ােরত  ােরত বেে, সকমন ভাে নয? 
  
মাইক োন্তস্বরর বেে চমৎকার। 
  
তার কণ্ঠস্বর শুরন ব্রারে অবাক  রয মাইরকর নদরক তাকাে–মাইক তুনম েুস্থরবাধ করি 
সতা? 
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–আমারক েুস্থ থাকরতই  রব এই কাজোর জনয। তারপর সে ব্রারের নদরক সোজােুনজ 
তানকরয বেে, এই কাজো সেি করর েনতযই েনদ আনম অেুস্থ  রয পনড, তখন তুনম 
আমার সমরযরক সদখরব–এমন আস্থা নক সতামার ওপর রাখরত পানর? 
  
–মাইক, এ ননরয আমারদর আরগই কথাবাতিা  রযরি। সতামার কাজ সেি  রেই সতামার 
ভারগর োকাো তুনম সপরয োরব। এ েম্বরন্ধ দুনশ্চন্তা কর না। 
  
মাইক পরকে সথরক একো কােি বার করে-েু, এই  রে আমার সমরযর োক্তাররর 
নিকানা। এই কাজো করার পরর আমার েনদ ভােমন্দ নকিু  রয োয, তুনম োকাো 
মননঅেিার করর এই োক্তাররর কারি পানিরয নদও। আমারক কথা দাও– 
  
একো ন মেীতে সস্রাত সেন ব্রারের ওপর নদরয বরয সগে। 
  
নকন্তু, মাইক 
  
কথা বানডরয োভ সনই। এইেুকু তুনম আমার জনয কররব? 
  
ননশ্চয করব, মাইক। নকন্তু তুনম নক মরন করি এই দুনদরনর মরধয সতামার নকিু  রয 
োরব? মাইরকর িাণ্ডা নভরজ  াতো ধরে ব্রারে। 
  
না, ধরনা এো একো ইনেুেিান্স।কাজো সেি  রয োবার পর আনম এক মু ূতিও অরপিা 
কররত পারব না। আমার সমরযোরক নগরয একবার আমারক সদখরতই  রব। সতামার 
োকার জনয আনম বরে থাকরত পারব না। নকিু মরন কররে না সতা? 
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না, ননশ্চয না মাইক। আনম সতামার অবস্থাো বুেরত পারনি। 
  
ধনযবাদ। 
  
 ব্রারের গোয নক সেন একো দো আেনকরয সগে। সে মরন মরন েপথ করে কাজো 
েনদ সকঁরচও োয তাঁর, আর োকা-পযো না পাওযা োয, সে তবুও সদখরব মাইরকর 
জডবুনি সমরযো সেন পঞ্চাে  াজার েোর পায–সেখান সথরকই স াক না সকন। 
  
ব্রারে আর মাইক  াঁেরত  াঁেরত একো ফাঁকা জাযগায নগরয দাঁডাে। 
  
. 
  
রাত দুরো নাগাদ সেেকে  ন্তদন্ত  রয মযাগীর েন্ধারন েুইনমিং পুরের নদরক এরগাে। 
তারও একেু পরর নেনকউনরনে গােি দুজন এরে রারতর নেউনেরত থাকা কমিচারীনেরক 
একো চানব নদরয চরে সগে। এরও নমননে দরেক পরর উইেবার আর মানরযা এরে 
তারদর িররর চানব ননরয সগে। 
  
ব্রারে বেে, েময  রযরি, ওি মাইক। 
  
সচঁচারেই মররব। সিারা  ারত চাপা গোয মযানুরযে বেে। নপতে  ারত োমরন দাঁডাে 
ফুরযনরেে। 
  
মানরযা  তবাক  রয দাঁনডরয রইে। 
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–চুপ করর নগরয বরে পড। সচঁনচরযরিা নক মররি। মানরযা  ারতর বযাগো িুঁরড নদরয 
বেে, োকাপযো ো সনবার ননরয এখান সথরক চরে োও। মযানুরযে পযোর বযাগো 
ফুরযনরেরের নদরক সিরে নদে। তার সচাখ মানরযার নদরক। 
  
–মানরযা ওরা  ীররগুরোর জনয এরেরি।  ীররগুরো খুরে ওরদর নদরয দাও, উইেবার 
োন্ত স্বরর বেে। 
  
না, ীররগুরোরত আমার কাজ সনই। আমরাোকাঁচাই।আমরা পঞ্চাে েি েোর োকাঁচাই। 
  
অত োকা আমারদর কারি সনই। 
  
–সতামার বাবারক সফান কর। 
  
অন্ধকারর দাঁনডরয অননতা েব শুনে। 
  
নেনু্দক িররর দরজা খুরে নিে  ারত মাইক এক একো বাক্স খুরে সফেনিে। বাক্স 
সথরক নজননেগুরো েনররয একো বযারগ ভরনিে মাইক। 
  
-সদখি, এ সেন আরপে পাডার মতই ে জ বযাপার; ব্রারে বেে। মাইক আরত আরত 
আবার সজরগ ওিা েন্ত্বনাোরক সের পানেে। তার কপারে িাম ফুরে উিে। সে সজার 
করর  ােে। 
  
নতনরে নমননরের মরধয বাক্সগুরো েব খানে  রয সগে। তারপর খানে বাক্সগুরো 
নেনু্দরকর সভতর  ুনকরয তাো নদরয নদে ব্রারে। 
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এবার ওযাররনেনরদর  ীররগুরো। ব্রারে িনড সদখে, দুরো পঞ্চাে। ননশ্চয ওরা শুরয 
পরডরি। চে োই। 
  
সপন্ট াউরের িারদ এরে ওযাররনেনরদর িরর আরো জ্বেরত সদরখ েমাদ গুনে ব্রারে–
োবধান, ওরা এখনও িুরমাযনন। 
  
অননতা ননাঃেরব্দ একো গারির আডারে নগরয েুরকাে। 
  
–আমারদর েময নষ্ট করা চেরব না, মাইক। সদখা োক, নক  রে। 
  
দরজার কাি সথরক সে উঁনক সমরর সদখে সনািংরা জামাকাপড পরা একো সোক দাঁনডরয 
আরি িররর মরধয, তার োমরন মানরযা আর উইেবাররর মাথা সদখা োরে। েনক্তমান 
োক মাথা দানডওো সোকো একো সিারা উঁনচরয বেরত োগে, সতামার বাবারক বে, 
পঞ্চাে েি েোর নগরদ চাই। 
  
 ব্রারে েমত বযাপারোই বুেরত পাররো। িররর সভতরর একো আযনার মরধয নদরয সে 
 ীররর গযনাপরা মানরযারক সদখরত সপে। মাথা িুনররয সে মাইকরক ইোরায োকে। 
মাইক ননাঃেরব্দ এনগরয এে। 
  
েথম সমাো সোকো, তারপরর সেরকাো। তারপর বানক দুজন। তাডাতানড কাজ োর, 
মাইক। 
  
উইেবার বেনিে–এত রারত আনম বাবারক সফান কররত পারব না। 
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মাইক বযাননরযন খাপ সথরক এযার নপতেো বার করর দু ারত ধরে। েথরম সে 
ফুরযনরেরের িাড েিয করর নট্রগার নেপে। উইেবাররর কথায বব আওযাজো চাপা 
পরড সগে। ফুরযনরেে িাড চুেরক বেে,  তোডা মো। 
  
বাবারক সফান কর এখনই–মযানুরযে গরজি উিে। মাইক আবার নট্রগার নেপে। 
  
তৃতীয োেিো সে মানরযার িাড েিয করর িুঁডে। তারপর চতুথিো উইেবাররক েিয 
করর। 
  
মযানুরযে রুিশ্বাে  রয সদখে ফুরযনরেরের  াত সথরক নপতে খরে পডরি। সে একো 
সোফার সকান ধরর দাঁডারত সচষ্টা কররত কররত সোফার সপিরন এনেরয পডে। 
  
মযানুরযরের  াতও অবে  রয সগে। তার মরন  ে সে দ্রুত সচতনা  ারারে–সকানরকরম 
একো সেনবে ধরর দাঁডারত নগরয েবশুি ননরয সে সমরেরত আিনডরয পডে। ওনদরক 
উইেবার আর মানরযাও ননাঃেব্দ  রয সেনের ওপর পরড রইে। 
  
োবাে, মাইক। চমৎকার েিয। োবাে। 
  
তারপর িরর  ুরক ব্রারে চেপে মানরযার গা সথরক  ীররর গযনাগুরো খুরে ননে। সেগুনে 
একো চামডার বযারগ ভরর সে পরকরে সররখ নদে। 
  
তারপর সদৌরড সেরররে নগরয ব্রারে বেে, মাইক চরে এে। আনম সতামারক বরেনিোম 
না কাজো জরের মতন সোজা। এরপর ওরা িারদর ওপর উরি নেনু্দক িরর সনরম সগে, 
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র নমননে পরনর বারদ নেনকউনরনে বারক্সর মােপি আর ওযাররনেনরদর  ীররগুরো ননরয 
সকননিরকর উরেরেয রওনা  রয সগে। 
  
বযাননরযন তার সমকআপ তুরে সোফাররর সবে পরর ননে। মযাগী সজনের উপর শুরয 
নিে। ব্রারে এে  যােনরক সফান করে।  াডন অধীর আের  সফানোর জনয অরপিা 
করনিে। 
  
ননখুঁত ভারব কাজ সেি  রযরি, এে। 
  
দারুণ, োবাে।  যােন বরেই সফান নামাে। বযাননরযন  ারত একো েুযেরকে ননরয িরর 
 ুকে। সভাররর নদরক েে এরঞ্জেরে োবার একো সপ্ল্ন আরি–আনম ওো ধররত চাই। 
  
মাইরকর মডার মতন োদা সচাখ আর বরে োওযা সচাখ অবযক্ত ভারব েবই বেনিে, 
আনম আর অরপিা কররত পারনি না, বুেরে? 
  
ননশ্চয। সপাোররক বরেনি, একো েযানক্স সেরক সদরব। নচন্তা কর না মাইক। ব্রারে 
আরবগজনডত গোয বেে,তুনম কাজো চমৎকার ভারব কররি। সতামায আনম কথা 
নদনে, োকাো োক্তাররর  ারত সপৌঁরি োরব। 
  
দুজরন করমদিন করে। 
  
 মযাগী উরি পরড বেে, তুনম েীেরক সদখরত োে মাইক। 
  
 া। 
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–সতামার জনয আমার মন সকমন কররব। সোগারোগ সরখ।েু, আমারদর সেনেরফান 
নম্বরো ওরক দাও না। 
  
-না, েনদ নকিু  রয োয আর মাইরকর কারি সেনেরফাননম্বর পাওযা োয,োে  রত 
পারর। 
  
বযাননরযন বযাপারো বুেে। নিক আরি, চনে। নবদায েু, তারপর মযাগীর কাঁধ চাপনডরয 
নদরয বেে, সতামার েরঙ্গ পনরচয  রয খুব ভাে োগে। মাথা োঁনকরয বযাননরযন বাইরর 
সবনররয সগে। 
  
চরে োওযা েযানক্সর েব্দ শুনরত শুনরত মযাগী বেে, সকান গণ্ডরগাে? ওরক অত মনমরা 
োগনিে সকন? 
  
–চরে এে, মযাগী। একেু িুরমান োক। 
  
-নকন্তু ও এভারব চরে সগে সকন, েু? 
  
ওর সমরযর জনয দুনশ্চন্তা  নেে। চে শুরয পনড। খুব ক্লানন্ত োগরি। 
  
. 
  
অননতা একো সিাররর মরধয সেররে সথরক সপন্ট াউরের বোর িরর  ুকে। সে 
সচতনা ীন মযানুরযে, ফুরযনরেে আর উইেবার ও মানরযারক সদখে। 
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অননতা েবই েিয কররনিে। ফুরযনরেরের পারে একো নরভেবার পরডনিে। অননতা 
সেো কুনডরয ননে। 
  
নমননে পাঁরচক তব্ধ  রয দাঁনডরয অননতা নেিারন্ত এে এই সোকদুরো তার জীবরন 
নবপেিয সেরক এরনরি। এরদর জীবন এখন তার  ারতর মুরিার সভতর। অননতা রারগ 
িৃণায ফুরযনরেরের মুরখ একো েরজারর োনথ মারে। তার সিাঁরে ফুরে উিে একো 
পাগোরে  ানে ননষু্ঠর, ননদিয। এই দুরো সোকরক সে খুন কররব। এরাই সপরিারক 
েরোভন সদনখরযনিে। এরাই সপরিারক মৃতুযর নদরক সিরে নদরযরি। 
  
সকামরর গুঁরজ রাখা চনবো বার কররও খারপ ভরর রাখে। তারপর ফুরযেরের পারযর 
সগাডানে ধরর োনরত োনরত সেরররে ননরয এে। তারপর আবার িররর মরধয নগরয 
মযানুরযরের নদরক জ্বেন্ত দৃনষ্ট স রন তানকরয রইে। সোকো তারক নমরথয কথা বরেরি, 
ননশ্চয বরেরি। তারপর সবামাদুরোর কথা মরন পডে তার। মযানুরযরের পরকে  াতরড 
সকান েন্ত্রই খুঁরজ সপেনা। তার মারন, েব ভাওতা। মযানুরযরের নবোে সদ ো অনতকরষ্ট 
সে সেরররের নদরক সেরন ননরয সগে। েনতরোরধর দৃঢ় েিংকল্প তারক েনক্ত সোগাে। 
  
–সপরিা, তুনম আমার কথা শুনরত পারি। সতামার  রয আনম েনতরোধ সনব। তা রে 
তুনম োনন্তরত িুরমাত পাররব। 
  
িুনরো বার করর মযানুরযরের অচচতনয সদ োর পারে সে  াঁেু সগরড বরে পডে। 
তারপর অেীম িৃণাভরর মযানুরযরের মুরখর নদরক তানকরয রইে। 
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–তুনম ননরজরক েতযবি মানুিবরে বডাইকর।তুনমবরেনিরে আমার স্বামীরক নফনররয 
সদরব। সবামাদুরোর েম্পরকিও তুনম নমথযা কথা বরেি। তুনম শুধু হৃদয ীরনর মতন 
োকার কথাই সভরবি। 
  
অন্ধকার সকরে আরোর সরখা ফুেনিে। েূেি উিরত আরম্ভ করররি। একিণ্টার মরধয 
েকাে  রয োরব। 
  
তাই আনম সতামারক োনত সদব, ভণ্ড মানুি। অননতা ন িংস্র গোয বেে, বরে ননস্ক্ম্প 
 ারত মযানুরযরের সচারখর পাতা খুরে সোজা িুনরর েগাো নদরয তার সচারখর মনণো 
িুনররয নদে। পরপর দুরো সচারখই সে একই কাজ করে।  যাঁ, অেতয মানুি। সতামার 
কারি সকউ আর আেরব না। কারও োরথ তুনম আর সবইমানন কররত পাররব না। 
  
মযানুরযরের সচাখ নদরয রক্ত গডারত োগে। অননতা এবার ফুরযনরেরের পারে নগরয 
বেে। 
  
–তুনমও এর মরধয নিরে, সপরিারক তুনমই সমররি। িুনরর বাঁেো ধরর ন িংস্র ভারব অননতা 
ফুরযনরেরের সদর র ওপর বারবার আিাত কররত োগে। 
  
নদরনর আরো িনডরয সগে। অননতা বাথরুরম নগরয  ারতর রক্ত ধুরয সফেে। িুনরোও 
ধুে। 
  
ননরজরক একেু োন্ত োগরেও অননতা তৃনপ্ত পানেে না। সে নেরেকনেভ সপরিারক 
সমরররি সে সবঁরচ থাকরে সপরিা কবরর শুরযও োনন্ত পারবনা। নামো সেন নক?  িাৎই 
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তার মরন পডে, েম সেপনস্ক্। সে বেবার িরর সেনেরফান গাইেো খুেে। সেপনস্ক্র 
বানডো নিকানা বার কররত তার করযক নমননে সগে। 
  
আবার সে নচন্তা করে মযানুরযে আর ফুরযনরেরের মতন এত ে রজ সে সেপনস্ক্রক 
মাররত পাররব না। সে ফুরযনরেরের নরভেবারো তুরে ননে। সপন্ট াউে সিরড এবার 
ননাঃেরব্দ অননতা সবনররয এে। ননাঃেরব্দ কমিচারীরদর বযবহৃত নেঁনড নদরয সনরম তারদর 
েরবে পরথর নদরক চরে সগে। তারপর সবনররয সগে। 
  
. 
  
এখন েকাে োরড োতো। সেপনস্ক্ নতনরে নেম ভাজা আর সবে পুরু  যাম নদরয 
োতাঃরাে োরনিে। স্ত্রী কযাররাে তার নদরক ন িংরেভরা সচাখ নদরয সদখনিে। 
  
কযাররাে েরীররর ওজন কমারনার জনয েকারে শুধু এক কাপ নচনন িাডা কনফ পান 
করর। নকন্তু সেপনস্ক্র খাওযা সদরখ তার সেন নিরদ সপরয সগে। ননরজরক েম্বরণ করর, 
সে েমারোচনা শুরু করে। 
  
–সেপনস্ক্ তুনম বড সবেী খাও। 
  
– যাঁ,  যারমর েুকররাো সবে বডই। 
  
–সোন সতামার এত ভারী োতাঃরাে করা উনচৎ নয। আমারক সদখনা। 
  
 সেপনস্ক্ তার কনফরত আররা নচনন সমোে। 
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–ভুরে োে সকন, আমারক োরানদন পনরেম কররত  য। েরীরোরক নিক রাখরত  রব 
না? 
  
-হুাঃ জানন সতামার কত কাজ। সবেীর ভাগ নদন তুনম সেনবরের ওপর পা তুরে কনমকস্ 
পড। তুনম কাজ কথাোর নক মারন জান? কাজ কনর আনম, রান্না করা, বােন মাজা। 
  
এেব কথা সেপনস্ক্ নদবারাি শুনরি। সতািারমারদর েুরর তাই বেে, তুনম না থাকরে 
আমার সে নক দো  রব, সবনব। 
  
কযাররাে গজগজ করর বেে রাখ সতামার নমরথয সতািারমাদ। সোন, েকারে একো নেম 
আর সিাে একো  যাম খারব। তারত সতামার েরীর নিক থাকরব। 
  
সেপনস্ক্ স রে বেে–সবনব, তুনম বরিং তাই খাওযা শুরু কর। আনম ো চাোনে, চাোব। 
  
কযাররাে োয সফরে পডরত োরে এমন েময দরজার িণ্টা সবরজ উিে। 
  
োও নগরয সদখ, সেপনস্ক্ বেে। 
  
–সকন তুনম সেরত পারনা? আমার কাজ সনই নানক? 
  
 –আরর সপাস্টমযানও সতা আেরত পারর। সদখ সতামার জনয সকান উপ ার এরনরি 
 যরতা। 
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কযাররাে মুখ িুনররয েরু পযারেজো নদরয নগরয দরজাো খুেে। সদখে সবঁরে-চওডা 
মতন একজন নকউবান মন ো দাঁনডরয। তার পররনকারো েযাক্স আর কারো সোরযোর 
নক বযাপার? 
  
অননতাবেে, আনম নমাঃ সেপনস্ক্র েরঙ্গ সদখা কররত চাই। তার োন  াত সপিন নদরক 
েুরকান। সেখারন নরভেবারো ধরা আরি। 
  
–আমার স্বামী োতাঃরাে কররিন। এেময নবরক্ত করাো উনন পিন্দ কররবন না। 
আপনার নক নাম? 
  
অননতা োমরন দাঁনডরয থাকা েুশ্রী মন োনের নদরক তাকাে। স্বামী ারা  রয সে সে কষ্ট 
পারে, এই মন োনেও তাই পারব। তার বুক মুচনডরয উিে। 
  
–আমার নাম অননতা োরেিজ। নমাঃ সেপনস্ক্ আমার স্বামীর েম্বরন্ধ আমার োরথ কথা 
বেরত চান। 
  
দাঁডান নজরজ্ঞে করনি। 
  
কযাররাে েখন খাওযার িরর  ুকে সেপনস্ক্ তার সপ্ল্ে োফ করর সফরেরি। সে এখন 
তার তৃতীয কাপ কনফ পান কররি। 
  
–একজন নকউবান মন ো অননতা োরেিজ নাম, সতামার েরঙ্গ কথা বেরত চায। 
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োনথ সমরর সচযারো েনররয সেপনস্ক্ উরি পডে, স  ভগবান। ওই সমরযোরকই সতা এত 
খুঁজনি। 
  
সেপনস্ক্ েরডর সবরগ দরজার নদরক িুেে। 
  
–আপনন নক নমাঃ সেপনস্ক্? 
  
অননতার কাে পাথররর মতন সচারখর নদরক তানকরয একো ন মেীতে সস্রাত বরয সগে 
সেপনস্ক্র োরা েরীরর। অনভজ্ঞতা সথরক সে বেরত পারর, নবপদ আেরি। নপতেো 
সোবার িরর ররয সগরি। সে ননরস্ত্র। 
  
সে স্বাভানবক গোয বোর সচষ্টা কররো  যাঁ, আপনারক আনম খুঁজনিোম 
  
আপননই নক সেই সোক সে আমার স্বামীরক গুনে কররনিে। 
  
বযাপারোর মারন–সেপনস্ক্ আমতা আমতা কররত োগে। আপনন সভতরর আেুন। 
  
 সেপনস্ক্ ভযাতি সচারখ সদখে অননতা তার নদরক নপতে তাক কররি। 
  
 মর তা রে–পাগোরে দৃনষ্ট ননরয অননতা বেে। 
  
সেপনস্ক্ হৃদনপরণ্ড একো ধাক্কা অনুভব করে। নপিু  েরত  েরত কারপিরে পারযর 
সগাডােী সবঁরধ সে পরড সগে। অননতা আরও নতনরে গুনে িুঁডে। তারপর সে সপিন 
নফরর িুরে রাতায সনরম সগে। 
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সে জানত না মযানুরযে ফুরযনরেেরক সে নরভেবারো নদরযনিে তা ফাঁকা কাতুিরজ ভনতি। 
  
সেপনস্ক্রক মানেরত পডরত সদরখ আর গুনের েব্দ শুরন কযাররাে সচাখ বন্ধ করর 
সফরেনিে। নকন্তু অজ্ঞান  বার মতন সমরয নয সে। অরনক করষ্ট ননরজরক োমনেরয 
সেপনস্ক্র পারে সে  াঁেু সগরড বরে পডে। 
  
েযতানো ওরক খুন করররি। 
  
সে সেপনস্ক্র মাথাো ধরর নদরে ারার মতন এনদক-ওনদক তাকারত োগে। 
  
সেপনস্ক্ নরড উিে। এরকম করর আমায ধরর থাক। নক সে ভাে োগরি। 
  
 কযাররাে তারক সিরড নদরয বেে, সভরবনিোম মরর সগি তুনম। 
  
সেপনস্ক্ উরি বেে–আনমও তাই সভরবনিোম। েনতযই সবঁরচ আনি তা রে। একেু ভরয 
ভরয সেপনস্ক্ জামাো খুরে সফরে তার বুকো পরীিা করে। তারপর গজিন করর বেে, 
সকান নদরক সগরি সে? 
  
আনম নক করর জানব? ও েম আনম সভরবনিোম তুনম েনতযই বুনে মরর সগি। 
  
সেপনস্ক্ িুরে নগরয সোবার ির সথরক নরভেবারো তুরে ননে। 
  
কযাররাে তার  াত সচরপ বেে, সেরযা না। সমরযরিরেো উন্মাদ। 
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সেপনস্ক্ স রে বেে, আরর এো পুনেরের চাকরী। সোন সবইগোর আর অনয েবাইরক 
খবর দাও। 
  
কযাররারের সচাখ জরে ভরর সগে। 
  
রাতায সবনররয োরনবারয তাকাে সেপনস্ক্। জনেূনয রাতা।  িাৎ সদখে েম্বা 
কাগজওযাো সিরেো, নাম সেে, বারান্দায কাগজ িুঁডরত িুঁডরত আেরি। 
  
সেপনস্ক্ সচঁনচরয উিে, এই সেে। 
  
সেে সজারর োইরকরে পযারেে কররত কররত এনগরয এে। 
  
 সেপনস্ক্ জানত সিরেো একেু  াবারগাবা, নকন্তু সেপনস্ক্রক ভগবারনর মতন পুরজা করর। 
  
 সেে বরেরি তার জীবরনর েবরচরয বড স্বপ্ন  ে সেপনস্ক্র মতন একজন পুনেে 
 ওযা। 
  
সেে এরে সেপনস্ক্র পােদাডঁাে, এই সে নমাঃ সেপনস্ক্ বদমােগুরো েব সকমন আরি? 
সেপনস্ক্ বেে– বদমারেরা আরে আবার নমনেরয োয সেে। 
  
সেে বেে, ো বরেরিন। তারপর নপতেোর নদরক তানকরয বেে, এো নদরয কাউরক 
গুনে করররিন? 
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সোন সেে, কাে সপাোক পরা সকান সমরযরক তুনম এই পরথ সেরত সদরখি? 
  
আনম জানন আপনন অরনক বদমােরদর এই নরভেবার নদরয োরযতা করররিন। আনমও 
একনদন পুনেে  রে এই নপতে বযব ার করব। 
  
সেপনস্ক্ অচধেি  রয বেে,তডাতানড বে, কাে সপাোক পরা সকান মন োরক তুনম 
সদরখিি? 
  
–একজন সমরযরিরে? 
  
– যাঁ,  যাঁ। ননশ্চয সদরখনি। 
  
–সকান পরথ সগরি? 
  
মরন  য গীজিার নদরক সগরি। সদৌরড গীজিার নদরক সগে। অথচ আমার মা অেমরয 
োনরত োনরত গীজিায ননরয সেত। 
  
সে িুরে গীজিার নদরক সেরত োরব এমন েময একো পুনেরের গানড এরে থামে। 
আরও একো গানড চাকার তীব্র আতিনাদ করর থামে। তার সথরক োনফরয নামে 
জযাকনব আর োদা সপাোক পরা দুজন পুনেে। 
  
েরতযরকর দৃনষ্ট সেপনস্ক্র নদরক। েনতরবেীরা বরে সেপনস্ক্ সেরা পুনেে নেরেকনেভ। 
এই েেিংোর মান রাখার েময এরেরি। 
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-নক বযাপার নক? জযাকনব নজরজ্ঞে করে। 
  
 –অননতা োরেিজ। পাগে  রয সগরি। সে আমারক খুন করার সচষ্টা কররনিে। চে 
সেন্টরমরী চারচি  ুরকরি। 
  
পরকে সথরক নরভেবার বার কররত কররত জযাকনব বেে, সবে চে ওরক ধনর। 
  
নপতে  ারত তারা দে সবঁরধ চারচির দরজার কারি জড  ে। দরজা সখাো। 
  
সেপনস্ক্ জযাকনবর েরঙ্গ োবধারন িরর  ুরক থমরক দাঁডাে। 
  
দূরর সবদীর কারি োর োর সমামবানত জ্বেরি। সমামবানতর দপ দরপ আরোয সবদীো 
উজ্জ্বে  রয উরিরি। 
  
সেপনস্ক্ করযক পা এনগরয থমরক দাঁডাে। 
  
সবদীর োমরন পরড থাকা সমরযোরক সেই নকউবান সমরযরিরে বরে নচনরত পারে। 
সবদীর নেঁনড সবরয েপ েপ করর ররক্তর ধারা পডরি। একো িুনরর  াতে অননতা 
োরেিরজর হৃদনপরণ্ড আমূে নবরধ ররযরি। 
  
. 
  
উইেবার ওযাররনেন ধীরর ধীরর সচাখ সমেে। তারপর পারে পরড থাকা বউ-এর নদরক 
তাকাে। সেও সজরগ উরিরি। সচাখ সমরে তারা পরস্প্ররর নদরক তানকরয রইে। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যাভ এ নাইস-নাইট । জেমস জহ্ডলি জেে  

126 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
মনরযা বেে–ওরা নক চরে সগরি? 
  
আমারদর ওপর িুরমর ওিুধ েরযাগ কররনিে। তারপর চানরনদরক তানকরয বেে,  যাঁ 
ওরা চরে সগরি। 
  
িুরমর ওিুধ? নক বেি মানরযা বেে। 
  
–তা িাডা আর নক? উইেবার বেে। 
  
–সকমন সেন দুাঃস্বরপ্নর মতন মরন  রে। মানরযা উরি তার গোয  াত নদরযই আতিনাদ 
করর উিে। 
  
আমার  ীররগুরো ওরা ননরয পানেরযরি। সে োয পরড োনেে, উইেবার তারক ধরর 
সফেে। 
  
–মানরযা, চুপ করর সবাে। উইেবার বেে। 
  
-ওাঃ, আমার  ীরর।বাবা নক বেরবন?ওগুরোর দাম এক সকানে েোর।বদমােগুরো 
আমার  ীরর ননরয চরে সগে। মানরযা আতিনাদ কররত োগে। 
  
–ওগুরো সতামার  ারাযনন। পাগোনমকরনা। মানরযা একদৃরষ্ট উইেবাররর নদরক তানকরয 
থাকে। তারপর কাঁপা গোয বেে, ওগুরো তা রে সকাথায? 
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–সকাথায আবার নেনু্দরক। 
  
আনম পাগে  রয সগনি না তুনম? 
  
–আনম সতামার বাবারক কথা নদরযনিোম সে তুনম েনদ ননরাপত্তা িাডা ওগুরো পরর 
বাইরর োবার জনয সজদারজনদ কর তা রে সতামারক নকে সেেগুরো সদব। 
  
নকে সেে? 
  
–সতামার বাবা েখন  ীররগুরো সতামারক সদন আমারক আডারে সেরক ননরয নগরয নকে 
 ীররগুরো আমায  ারত সদন। নতনন ওগুরো  িংকিং-এ ততরী কনররযনিরেন। নতনন 
বরেনিরেন এক্সপােিরাকাঁচরক এমন পনরবতিন কররত পাররন ো সদরখ মরন  রব আেে 
 ীরর। সতামার দুে,  ার, বাো ো সগরি তা েব কাঁরচর ততরী। 
  
–স  ভগবান, আমার নবশ্বাে  রে না। 
  
 উইেবার সগাপরন নেনু্দক সথরক একো সিাট্ট থরে বার করর মানরযার  ারত নদে। 
মানরযা  াঁ করর  ীররগুরোর নদরক তানকরয রইে। েুরেির আরোয ওগুরো েকমক 
করনিে। 
  
থরেো নানমরয মানরযা উইেবাররর নদরক ও োনেিিং বরে িুরে সগে-আমার অেভয 
বযব াররর জনয আমারক িমা কর। 
  
উইেবার বেে–োও, শুরয পড। আমারক এখন পুনেে োকরত  রব। 
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শুরয পডব? আমার এখন েযারম্পন আর েযান্ডউইচ সখরত ইরে কররি। উৎেব পােন 
কররবা না আমরা? মানরযা আনরন্দ চারপাে িুরপাক খানেে। 
  
উইেবারকাঁধ োঁনকরয পুনেেরক সেনেরফান কররত সগে। মানরযারক বাইরর সেরররের 
নদরক সেরত সদরখ  ােে। সে জারন না সে ঐ সেরররেই দুদুরো নবকৃত মৃতরদ  পরড 
আরি। সে জারন না গত রারত এই িররই সোভ, নবশ্বােিাকতা, ভােবাো, েনতরোরধর 
এক নবরাে সখো েিংিনেত  রয সগরি। সিাে সিাে মানুরির কত রকরমর আরবগ ো 
উইেবার আর মানরযা সকাননদন বুেরত পাররব না। 
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