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পযাদিসসি অিদি এযািসপাসটে 
 
  
০১. 
  
প্যারিসেি অিরি এযািসপ্াসটে প্রাগ থেসক এসে কযািাসেস্তাি থেনরট েম্যম্স া নাম্ি। 
একরট থবেঁসট এবং থম্াটাসোটা থিাক নাম্ি অনয যাত্রীসিি েসে। একরট কাসিা িসেি 
জীর্ে ব্রীফসকে  াি হাস । 
  
থম্ানাোন থকইন থিাকরটি নাম্। ওি একরট িুকাম্িাি অরফে আসে প্যারিসেি রু প্ি 
থেজা িাস্তায এবং ওি প্ােসপ্াটেরট আসম্রিককান। রনউইযকে ও ওযারশংটসনি গযািািী 
গুসিাস  প্রাগ থেসক োসিা কােঁসচি রজরনষ এসন িপ্তারন কিা ওি কাজ। ও প্রাসগ যায 
এক েপ্তাহ বাসি বাসি। থচসকাসলাোরকযাি ক োসিি ববসিরশক মু্দ্রা থবজায িিকাি 
 াই ওি বযবোসয ক োিা খুবই খুরশ। 
  
থকইন একরট টযারিস  উঠি এযািসপ্াটে থেসক থবরিসয এবং রু িযযাসি থযস  বিি 
ড্রাইোিসক। চািরিক থিখস  িাগি টযারিস  বসেও খুবে কেোসব। অনয থকাসনা গার়ি 
বা টযারি ওসক অনুেির্ কিসে রকনা  া িক্ষ্য িাখি ও চিস  চিস । 
  
রবসশষ একরট কাির্ রেি থকইসনি এই ে কে াি। কােঁচ আম্িানীই ওি একম্াত্র কাজ 
নয। ও একজন রবশ্বস্ত েংবািবাহক প্যারিসেি থেন্ট্রাি ইনসটরিসজন্স এসজরন্সি। থিৌহ 
যিরনকাি ওপ্াসিি.গুপ্তচিসিি েসে থযাগাসযাগ িাখা ওি কাজ। গুপ্তচিসিি ওপ্ি নজি 
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িাখা,  াসিি খবি থিওযা থনওযা যাস   াসিি আেি প্রিচয প্রকাশ না প্ায এবং 
 ািা রঠকম্স া কাজ কসি। ও এবাি রবসশষ িুুঃেংবাি এসনসে প্রাগ থেসক। ও 
প্াি প্সক্ষ্ থিখা কসি না রে. এ. রবি ক ো থয প্যারিে রবোসগি েসে যুক্ত থেই জন 
থ ািীি েসে। ওি হযস া জান চসি যাসব ওসক যরি থকউ থ ািীি েসে থ ািাসফিা 
কিস  থিসখ। থ ািীি েসে থিখা না কসি থকাসনা উপ্ায থনই ওি প্রিরির  এম্ন। ওি 
এ  োবধান া  াই টযারিস  উসঠও। 
  
একটু আশ্বস্ত থবাধ কিি  াই থকইন। ওসক থকউ ধাওযাকিসে বসি ম্সন হয না কাির্ 
থপ্েসন গার়িি রে়ি। 
  
থকইন রু িযযাসি থপ্ৌঁোি আধ ণ্টা বাসি। একরট থশৌরখন কােঁসচি থিাকাসন ঢুকি ও 
টযারি থেসক থনসম্। ওসক থিসখ একটু হােি একজন কম্েচািী। িিজা বন্ধ কিি থকইন 
একরট থোট্ট অরফে সি ঢুসক। কো বিসে থটরিসফাসন জযাক ফয। থম্সযিী থচহািাি 
জযাক থযন  রুর্। 
  
গাসয নীি থেজাি এবং ম্াোয িরেন খস়িি টুরপ্ প্িি থকইন  া়িা ার়ি রনসজি 
জযাসকট খুসি থফসি। একরট গরিস  এসে প়্িি ও রব্রফসকে হাস  রনসয অরফসেি 
থপ্েসনি িিজা খুসি। থজাসেসফি থিসস্তািােঁয থযস বিি ড্রাইোিসক।  ািপ্িরুজাসকা 
ধসি থহেঁসট এসেএকরটটযারি ধসি। 
  
থিসস্তািােঁি ম্ারিক থজাসেফ থেেসি ওসক থিসখ খুরশ হসয হা  থম্িাি থোট বািরটস  ও 
যখন ঢুকি।  ািপ্ি ওসক রনসয থগি থিা িাি একরট থোসটা প্রাইসেট  াইরনং রুসম্। 
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জানিায। প্িো িসযসে  িরটস । আি িসযসে খাবাসিি থটরবি যাস  িুজসন থখস  
প্াসি। 
  
থকইন খাবাসিি অ োি রিি কুশি প্রশ্ন থশষ হস ই। ও থয খুবই থশৌরখন  া থবাঝা 
থগি ওি খাবাি এবং ম্ি রনবোচসন। 
  
 থকইন অধীি হসয  র়িস  থিখি থপ্ৌসন একটা। আম্াি বনু্ধ এসি থোজা ওপ্সি রনসয 
এসো ও বিি। থেেসি থবরিসয থগি োয রিসয। 
  
থকইন একটা রেগাসিট ধিাি গম্ভীি হসয। েক্কা ম্ারটেরনি থবা ি থিসখ থগি একজন 
ওসযটাি এসে। চুমু্ক রিি  াস  থকইন। এইেম্য জন থ ািী িিজা খুসি থে সি 
ঢুকি। 
  
ঊনচরিশ বেি কাজ কসিসে থ ািী প্যারিে আসম্রিককান এম্বােীস । এখন ও 
রবোগীয প্রিচািক রে. আই. এি। থোসটাখাসটা থিখস । থচাসখ চশম্া, থেষরট্ট বেি 
বযে। বযাংকাসিি ম্  থিখস । থয েুিক্ষ্ কম্েী েংগঠন িারশযাি গুপ্তচি রবোসগি েসে 
রনিন্তি ি়িাই চািাসে, থ ািী থয  ািই চ ুি এবং রনম্েম্ েসবেেবো  া থবাঝাি থকাসনা 
উপ্ায থনই। 
  
িিজা বন্ধ কিস  কিস  বিি থ ািী, হযাসিা জন োসিাই থিখাসে থ াম্াসক। 
  
থ াম্াি যরি  াই ম্সন হয এবং থেটা যরি ের য হ   াহসি োিই হ । 
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থ ািীি প্েন্দেই প্ানীয রিসয থগি ওসযটাি এসে। থ াযী থচযাি থটসন রনসয বেি 
ওসযটাি চসি থযস । ও রজসেে কিি, রকেু  টনা  সটসে রক? 
  
 টনা  সটসে, ফােঁে হসয থগসে ওযািরিংটসনি প্রিচয। 
  
ওযািরিংটন থয রেি থ াম্াি প্রাসগি এসজন্ট। 
  
ইংসিজ অযাসিক ওযািরিংটন, প্রাসগ িশ বেি িসযসে একরট থচক থম্সযসক রবসয কসি। 
ইংিাজী থশখায রবরেন্ন িাজননর ক থন াসিি। আম্িা ওসক খরিি করি র ন বেি 
আসগ। ওি থবজায টাকাি খাই। এটা অবশয েকসিিই আসে। কাি থয থনই  া বিা 
যায না। আম্িা থবসন েুইে বযাসে জম্া রিই ওিটাকা। ও জরম্সযসে প্রায ষাট হাজাি 
 িাি। ওকাজ কসি টাকা জরম্সযসে কাির্ ও এই প্যেন্ত থয টাকা জরম্সযসে  াি 
েবটাই ওি িিকািী। যরিও থকাসনা েরঠক প্রম্ার্ থনই, এি কাির্ ও চাসি েুি 
কসিসে। ও থবজায  াবস়ি থগসে, কাির্ েসন্দসহি থচাখ প্স়িসে ওি উপ্ি নাহসি 
হযস া ও ধাপ্পা রিসযও চািাস  প্াি । ও এখন প্ারিসয এসে টাকা খিচ কিস  চায 
কাির্ জম্াসনা টাকাি কো থেসব ও এখন প্াগি হসয রগসযসে। ও ম্ িব আেঁটসে এখন 
প্ািাবাি। েসযি থচাসট ও এসকবাসি িযাসজ থগাবসি হসয আসে। আম্াসিি প্াঠাস  হসব 
এখন। ওি বিিী থিাক। 
  
খাবাি চসি এি ইর ম্সধয। থকাসনা কাসজি কো হি না থখস  থখস । থ ািী  ািপ্ি 
বিি, আম্াি থকাসনারিনই রবসশষ েুরবসধি থিাক বসি ম্সন হযরন ওযািরিংটনসক ওি 
জাযগায রনশ্চয অনয থিাক প্াওযা যাসব। 
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আরম্ ঈষো কিস  প্ািরে না থক যাসব কাির্ থবজায করঠন ওখানকাি অবিা, ওখাসন 
রনিাপ্ত্তা বযবিাি িারযত্ব রনসয এসেসে িারশযান রেরকওরিরটি একরট থিাক,  াি নাম্ 
ম্ারিক। 
  
ম্ারিক এখন ওখাসন, ও ওসিি অনয ম্ থেিা এবং িুিোন্ত রবপ্জ্জনক থিাক। 
  
ওি জসনযই থ া প্ািাস  চায ওযািরিংটন  াবস়ি যুবস়ি। 
  
 প্ািসব রক প্ািাস  ওযািরিংটন। 
  
 ও থচষ্টা কিসব,  সব ম্সন হয না থয ও প্ািাস  প্ািসব। 
  
 থচষ্টা কিসব ও কসব নাগাি? 
  
এখন থ া োহে েঞ্চয কিসে,  াই এটা বিা মু্শরকি,  সব আম্াি ধাির্া থয পু্রিশ 
ওসক ধিসবই ও প্ািাবাি থচষ্টা কিসি। 
  
আম্াসিি একরট থম্সয এসজন্ট ওখাসন আসে না? 
  
থম্সযরটি নাম্ ম্ািা িী । 
  
 ও কাসজি থম্সয না। 
  
 ম্াসঝম্সধয ও কাসজ থিসগসে। 
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ওযািরিংটন েব বসি থিসব যরি ওসক চাপ্ থিওযা হয। 
  
হযােঁ  া রনশ্চযই বসি থিসব। 
  
মু্শরকি হসব  া হসি বি থ াম্াি আি ম্ািাি। 
  
 হযােঁ থেটা থ া থবজায মু্শরকসিি কো। 
  
প্রাসগ থ াম্াি থযাগাসযাগ নষ্ট থহাক থেও চাই না এবং ম্ািাসকও থখাযাস  চাই না। রকেু 
কিস  হসব হযস া ওযািরিংটনসকই। 
  
ওসক থম্সি থফিাই আম্াসিি একম্াত্র উপ্ায। আম্াি আি ম্ািাি থম্যািও থশষ যরি 
ম্ারিক ওসক একবাি হাস  প্ায। 
  
এক েম্য থিাকটা কাজ রিসযসে এবং আম্িাও টাকা রিসযরে  াই আরম্  া হস  থিব 
না।   র়ি র়ি কিস  হসব যা কিাি  া  া়িা ার়ি। 
  
 াস ও হযস া থিরি হসয যাসব যরি আগাম্ী িাস ি ম্সধয কিস  হয। 
  
আম্াি কাসে আসে থবাধহয ওি রঠকানা। ও আসে থ া  বউসক রনসয। আরম্ থিখরে, 
আো রঠক আসে। প্রাসগি ধাসি কাসে থযও না এখন  ুরম্। থ াম্াি রক ম্সন কিাি 
থকাসনা কাির্ আসে থয ম্ারিক থ াম্ায েসন্দহ কসি। 
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না না ওসিি থপ্যাসিি থিাক আরম্,  িাি রিসয আরম্ বিং 
  
ম্ারিক অর  োং ার ক থিাক  াই অ  রনরশ্চন্ত থেসকা না। 
  
আম্াি থকাসনা রবপ্ি থনই যরি আরম্ ওযািরিংটসনি মু্খ বন্ধ কিস  প্ারি। 
  
বন্ধ ওি মু্খ োকসবই। কাসক এখন প্াঠাই। িযারটম্াি োষা জাসন জযাক। থেই কািসর্ 
ওসক প্াঠাসনা োি। গ  িু বেি ও ইন্টািনযাশনাি কযািকুসিটসেে চাকিী কিসে।  াই 
ওসক েহসজই প্রাসগ বিিী কিস  প্ারি। বি  ুরম্ রক বিসব। 
  
হা বি াম্ যরি এখাসন ম্ারিক না োক । রঠক রচসন থফিসব ম্ারিক ওসক। জ্বসি থগসে 
থয িািবার । থ াম্িা ন ুন কাউসক প্াঠাসব ওযািরিংটসনি জাযগায ওিা  া জাসন। 
েসন্দহ কিসব ওিা ন ুন থিাক থিখসিই। 
  
োবস  হসব না থে থ াম্ায। প্ািব থ া ওি েসে কাজ কিস । 
  
 রনশ্চয প্ািসব। 
  
েব বসন্দাবস্ত কসি থফসিরে রঠক আসে। রকেুরট কসিানা আরম্ না বিা অবরধ। িুহপ্তাি 
ম্সধয িযারটম্াসিি েসে থযাগাসযাগ কিব প্রাসগ রফসি, যরি েবরকেু োসিায োসিায 
উৎসিায। আম্াসিি িুজসনিই ওসক রিসয থবরশ কাজ হসব বসি ম্সন হয ওযািরিংটসনি 
থচসয। 
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রনরশ্চন্ত হি থকইন। থ ািী যখন বসিসে যা হয রকেু একটা কিসবই, কিসবস া যখন 
ওসক আি  ােঁটাসনা রঠক নয। 
  
েুযটসকে বন্ধ কিি আসিক ওযািরিংটন। বাইসিি রিসক চাইি জানিাি প্িো েরিসয 
 র়ি থিসখ রনসয। উসটারিসকি থিওযাসি থঠে রিসয চাি  ণ্টা ধসি িােঁর়িসযই আসে 
কাসিা বষোর  হাস  থিাকরট। 
  
কপ্াসিি  াম্ মু্েি ওযািরিংটন রপ্রেসয এসে। িশটা বাজস  প্ােঁচ  খন  র়িস । েুক 
ইংসিজী রশখস  আেসব প্ােঁচ রম্রনসটি ম্সধয। থিাকটা চসি যাসব েসে েসে। েুক িুনম্বি 
ক ো থচক গুপ্ত পু্রিসশি। থকউ নজি িাসখনা ও য ক্ষ্র্ োসক। থিাকরট রফসি আসে 
েুক চসি থগসি। এই রুরটন চিসে গ  চািরিন ধসি। আজই প্ািাসব  াই ওযািরিংটন 
রঠক কসিসে। হযস া থিরি হসয থগি েম্য থনই। থয থকাসনা মু্হূস ে ওসক ধিস  প্াসি 
ও স্পষ্ট থটি প্াসে। 
  
প্রস্তু  হস  প্াসিরন ও এখনও। আসগকাি ম্ িব ম্স া কাজ কিা থয  যরি আসিা 
েম্য প্াওযা থয । প্ারিসয গা ঢাকা রিস  হসব কাির্ েম্য থনই। ও বাইসিি  সি এি 
েুযটসকশটা খাসটি নীসচ ঢুরকসয থিসখ। বাজাি কিস  থবরিসযসে ওি থম্সয এরম্রি। 
থকাসনা কষ্ট হসে না ওসক থফসি প্ািাস । উসব থগসে প্সনসিা বেসিি থপ্রম্ োিবাো 
েবরকেু। অযাসিক রে. আই. এি থয কাজ কসি  া এরম্রি জাসননা। ও আিও জাসন না 
থয ওি আসিকরট থম্সয আসে জীবসন এবং েুইজািিযাসে থম্াটা টাকা আসে। 
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একরট কি থবি কিি থটরবসিি থিিাজ থেসক ওযািরিংটন। অর  োম্ানয রজরনষ। বারি 
আি েীসেি টুকসিা েিা একরট থোট্ট বযাগ। থয থকউ েংো হািাসব এি আ াস । ও 
চুপ্চাপ্ িােঁর়িসয িসযসে অস্ত্র হাস  এবং রঢপ্রঢপ্ কিসে ওি বুক। থিাকরট যরিও 
ম্ািিাোয প্টু নয রকন্তু থযসহ ু আজ ওি জীবন রবপ্ন্ন  াই ওসক ম্ািিাো কিস  
হসব। 
  
ও থটরবসি বেি কিরট প্সকসট পু্সিাও রনসজই অবাক হি রনসজি বিযে থিসখ। আজ 
েুকসক গেওযারিেি ফিোইসট োগা প়্িাস  হসব বসি ম্সন প়্িি। ও েয কসি খুব 
েুকসক।  সব েুক থয ইংিাজী রশক্ষ্ায থবশ এরগসয থগসে থেটা ম্ানস ই হয। এটা 
োবাই যায না থয ইংিাজী োরহ য প্স়ি এ  আনন্দ প্াসব ওি ম্স া প্াষণ্ড। 
  
বইসযি প্া াটা খুসি থটরবসি িাখি ও থযখান থেসক আজসকি প়্িা শুরু হসব। থেই 
েম্য ও শুনি রেেঁর়িস  প্াসযি আওযাজ। থক থযন চাি িাি  সি উঠসে রেেঁর়ি থবসয। 
প্সেি থিাকরট উধাও থে রগসয থিখি জানিা রিসয। 
  
ও িিজা খুসি রিি থবসিি আওযাজ শুসন। ওি রিসক ম্াো ঝুেঁরকসয  সি ঢুকি েুক। 
োরিোরি থচহািা, থঠােঁটরট প্া িা, েিাই েসন্দসহি িৃরষ্ট ওি থচাসখ। 
  
েুক থচযাসি বসে প়্িস  শুরু কিি ওি রিসক আসিকবাি থচসয। ওি প়্িা শুনস  
ওযািরিংটন থচযাসিি থপ্েসন রগসয িােঁ়িাি। ও িক্ষ্য কসি থিখি েুসকি ম্াোি 
রপ্েনটা। ওসক থেপ্তাসিি ম্ িব  ুিসে থিাকটাি ম্াোয বসি ওি ম্সন হি। আেুি 
রিসয েুেঁসয থিখি কিটা। • 
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ওি ম্ িব আেঁচ কসিরেি থবাধহয েুক। ওযািরিংটন কি চািাি ও হঠাৎ রপ্েন 
রফিস  না রফিস ই। েুসকি ম্াোি উপ্ি রগসয প়্িি থচাটটা। রেেঁস়ি টুকসিা টুকসিা 
হসয থগি কিটা। েংোহীন রনশ্চি হসয বসে িইি থচযাসি। এরিসয প়্িি থিহ ওি 
ধীসি ধীসি রশরেি হসয। হা়িসগা়ি থনই থযন ওি শিীসি। ম্ারটস  প়্িি থচযাি থেসক 
থযন কাপ়্িসচাপ়্ি এবং ম্াংসেি একরট সু্কপ্। 
  
ওি েুযটসকশ থটসন থবি কিি ওযািরিংটন েুসট রগসয। একরট কাসিা বষোর  প্সি রনি। 
েুক অনচ নয ও রফসি এসে থিখি। েুক হযস া ম্সি থগসে ও োবি।  া়িা ার়ি 
থবরিসয রেেঁর়ি ধসি নাম্স  িাগি আি েম্য নষ্ট না কসি। ওি স্ত্রী এরম্রিি েসে হঠাৎ 
থিখা রেেঁর়ি রিসয নাম্স  রগসয থিা িায। এরম্রিি বযে চুযারিশ বেি। থবজায থম্াটা 
এবং থবেঁসট। চাইি িুজসন িুজসনি রিসক। েুটসকশ থিসখ এরম্রি বিি, রনেেসয থযস  
প্াসিা, এসে যায না আম্াি রকেু। চসি যাও। 
  
আরম্ চিিাম্ এরম্রি, থ াম্াি থকাসনা অেুরবধা হসবনা আশা করি। থকাোও  ুসি এে 
খারনক, এখন উপ্সি থযও না। 
  
এরম্রি ফুেঁসে বিি, বােঁচা থগি, যাও থ াম্াি থম্সয ম্ানুসষি কাসে। 
  
থ াম্াি বাবা। 
  
আরম্ রক কিব  া বা িাস  হসব না চুপ্চাপ্ চসি যাও। 
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ওযািরিংটন ককেশ গিায বিি, ওপ্সি থযও না এরম্রি আরম্ বাধয হসয থ াম্াি বাবাসক 
থম্সি থফসিরে। উরন উপ্সি আসেন। 
  
এরম্রি  ারেিয গিায বিি, প্ারিসয বােঁচসব োবে আহাম্মক। 
  
রবিায এরম্রি চিিাম্। 
  
ওযািরিংটন থবরিসয প্স়ি িক্ষ্য থিসখ চিি েরু প্সেি িুপ্াসশ। ওসক থযস  থিসখরন 
থকউ। না থকউ থযস  থিসখরন ওসক। ও প্ািাবাি থচষ্টা কিসব না য ক্ষ্র্ েুক েসে 
োকসব   ক্ষ্র্ এবং থেটা ও ধসিই রনসযসে। 
  
ও ট্রাসম্ উসঠ োবি,  িাশী শুরু কিসব েুসকি োন রফসি এসি। েুসকি ম্াোি খুরি 
ক টা থম্াটা এটা রনেেি কিসব  াি উপ্ি। ও োবস ই রশউসি উঠি, ওি কি ম্ািাি 
কোটা। 
  
িু একজন  ুসি থিখি ওযািরিংটসনি ইংসিজ ম্াকো থচহািাটা। ওি অসেযে হসয থগসে 
এস , েবাই একটু েসন্দসহি থচাসখ থিসখ প্রাসগ রবসিশীসিি। 
  
ও একরট থোট্ট প্সে ঢুকি টাউনহি থস্কাযাসি ট্রাম্ থেসক থনসম্। এই রনজেনপ্সে থকউ 
োসক না, শুধু ও এবং আসিকরট বৃদ্ধা ো়িা। ও প্রেসম্ থপ্ৌঁেি রনরিেষ্ট বার়িস   ািপ্ি 
অন্ধকাি িিজা রিসয চট কসি ঢুসক একরট কাসঠি রেেঁর়ি থবসয ওপ্ি  িায উঠি এবং 
 া রিি একরট থনাংিা িিজায। প্াসযি আওযাজ িিজাি থপ্েসন। একরট থম্সয প্রেসম্ 
চারব থ ািাি এবং  ািপ্ি ফােঁক কসি িােঁ়িাি িিজা। 
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থম্সযরটি নাম্ ম্ািা িী । ওযািরিংটন একই উসত্তজনা অনুেব কসি য বাি ওসক 
থিসখ। ও থপ্রসম্ প্স়ি যখন থেসক ও ম্ািাসক প্রেম্ থিসখ রকন্তু থে কো ও জানাযরন 
ম্ািাসক। ম্ািা থয েংবািবাহক ো়িা ওসক আি রকেু ম্সন কসি না থেটা ও োিোসবই 
জাসন। 
  
ম্ািা বিি,  ুরম্ এখাসন, বযাপ্াি রক। ওযািরিংটন ম্ািাসক থিখস  িাগি,  সি ঢুসক 
েুযটসকশ নারম্সয বষোর  খুিস  খুিস । বযে আঠাশ ম্ািাি। থচক রবেসব বাবা মৃ্ , ম্া 
মৃ্  কযানোি থিাসগ। আিহাম্ব্রা নাইট ক্লাসব ম্নম্া াসনা ইংরগস  গিাি খাম্র  গুরটসয 
গান থগসয টুরিস্টসিি খুরশ কসি এখন ম্ািা। ওসক উৎোহই থিয েিকাি। থিসশ ওি 
জনয থবস়ি থগসে  িাি আম্িারন। ও প্রর  িাস  ক্লাসব গাইসে গ  িুবেি হি। 
  
ও িম্বা োধাির্ থম্সযি থচসয। ও রবসম্ারহর্ী রকন্তু েুন্দিী নয। ওি পু্িস্ত থঠােঁট এবং 
থবগুনী থচাখ। ওি থেষ্ঠ েম্পি ওি শিীি। উেঁচু ও পু্িস্ত বুক। িম্বাসট প্া এবং েরু 
ধিসনি থকাম্ি। থচাখ থফিাস  প্াসি না পু্রুষিা ওি শিীি থেসক। 
  
ও রে.আই, এ থ  কাজ কিসে িুই বেি হি। থ ািীি এসজন্টবসিরেি থয রম্রষ্টকোয 
েুরিসয ম্ািাসক রক রবপ্সি জ়িাসনা হসে  া ম্ািাি উপ্রি  বুরদ্ধ োকসিও ম্ািা থবাসঝ 
না। কমু্যরনস্ট রবসিাধী ও। রবসশষ কষ্ট হযরন ওসক েুরিসয োরিসয কাসজ িাগাস । অনয 
এসজন্টসিি খবি থপ্ৌঁসে রিসযসে ম্ািা। ওযািরিংটসনি েসে ও কাজ কিসে, রক জাসি 
ও জর়িসয থগসে বা রক রবপ্সি ও প্স়িসেনা থজসনই। রেআই থক গুরুত্বপূ্র্ে েংবাি 
রিসযসে র নবাি গ  িুবেসি, খবিগুসিাি গুরুত্ব না থজসনই। ওি েম্পসকে থ ািি 
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ধাির্া বা়িাবার়ি িকসম্ি উেঁচু প্যারিসে। ম্ািাই েবসচসয থবরশ িসম্ যাসব যরি ওসক 
থচসকাসলাোরকযাি েবসচসয ব়ি থম্সয এসজন্ট রহোসব ধিা হয। 
  
ও প্রাসগ কারটসযসে োিাজীবন োসিা থিাজগাি কসি এবং পু্রিশ ওসক েৎ নাগরিক 
বসি ম্সন কসি থযসহ ু ওি বযবহাসিি েসন্দহজনক রকেু থনই। থ ািীি হাস ি নাসচি 
পু্ ুি রহোসব ও চম্ৎকাি, থযসহ ু থকউ ওসক েসন্দহ কসি না। 
  
ওসক  াবস়ি রিসযরেি ওযািরিংটসনি অ রকে  আরবেোব। ও বিি েুযটসকশটা থিসখ, 
থকাোও রক যাে  ুরম্ .. 
  
থকাোও যারে, থবাসো কো আসে কসযকটা। 
  
 হি না রক থকাসনা গণ্ডসগাি। 
  
 ওি  সি প্স়ি োকা েুসকি অোন হওযা শিীি-এি েরব ওযািরিংটসনি ম্সন প়্িি। 
 ারকসয থিখি োম্সন ম্ািাি ম্নসোিাসনা নািী থিহ। বযেে াি অক্ষ্ম্ থক্ষ্াে, ম্সন ব়ি 
িুুঃখ। এ িকম্ একরট থম্সয ওসক খুবই আনন্দ রিস  প্াি  য ই ো চরিশ বেি 
বযে থহাক না থকন। 
  
ওযািরিংটন বিি, আরম্ রকন্তু রনরুপ্ায এবং িুুঃরখ ও থয আম্াসক করিন রকন্তু এখাসন 
োকস  হসব। 
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ম্ািা  াজ্জব, এখাসন োকসবন, না হস ই প্াসি না, কাির্ এখাসন জাযগা থনই। হস  
প্াসি না এটা। 
  
ম্াত্র কটা রিন োকস  রিস  হসব। আরম্ থ াম্ায রবিক্ত কিব না, কাির্ আরম্ কো 
রিরে থয আরম্ প্রাগ থেস়ি চসি যাব,  সব আরম্ থযস  প্ািব না থ াম্াি োহাযয ো়িা। 
  
 ুরম্ থশাসব থকাোয, কাির্ রবোনা একটা এক রবোনায ম্ািা যরি ওসক শুস  বি । 
ম্ািা রকন্তু থে কো বিসবই বা থকন? 
  
ওযািরিংটন বিি, রবশ্বাে কি, আম্াসক োকস ই হসব, িিকাি হসি আরম্ ম্ারটস  
থশাব। 
  
ওযািরিংটসনি োিা মু্খ থচাসখ আ ে, ম্ািা থেটা িক্ষ্য কিি।  াই বিি, খুেঁজসে রক 
ওিা থ াম্ায। 
  
ওযািরিংটন ম্াো নার়িসয বিি, হযােঁ ওিা খুেঁজসে আম্াসক। 
  
থচযাসি বসে কযাসেন রটম্ ও হযাসিািান। রবশাি চও়িা কােঁধ, িািসচ মু্খ, নীিসচ থচাখ 
এবং করঠন মু্খ। ও ইউসিাসপ্ি েকি রে, আই. এ এসজসন্টি ইনচাজে। থ ািী ওসক 
থকইসনি েসে োক্ষ্াৎকাসিি কো বিসে থটরবসিি ওপ্াসশ বসে। ও হযাসিািান েব 
থজসন থগসে রনরবেকাি মু্সখ। থকাসনা না থকাসনা একরট েম্াধান থ ািী খুেঁসজ থবি কিসবই 
এটা ও জাসন। ওি অগাধ রবশ্বাে থ ািীি উপ্সি। 
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থ ািী বিি, ম্ারিক যরি ওযািরিংটনসক ধসি  াহসি থকইন এবং ম্ািা থফেঁসে যাসব, 
থশষ প্যেন্ত এটাই িােঁ়িাসে। খ ম্ কিস ই হসব ওযািরিংটনসক, যরিও থেটা অবশয থক 
কিসব। 
  
ও হযাসিািান রনরবেধায বিি, ম্াইক ও ব্রাসযন। িাস ি থেসনই থযস  প্াসি ও 
র সোম্ারটক প্ােসপ্াটে রনসয। ও কাজ হারেি কসি থফিসব আজ, থবরশ িা  বা কাি 
েকাসিি ম্সধযই। ওি থকাসনা অেুরবসধ হসব না এস । 
  
 াই কি রটম্  াহসি, রঠক আসে। একটা ফাইি রনসয প়্িস  িাগি থ ািী। 
  
 রটম্ থ ািীসক বিি থটরিসফাসন কাি েসে কো বসি, কাজ হসয থগসে ধসি রনন। 
  
ফাইি েরিসয থিসখ থ ািী বিি, বিিী প্াঠাস  হসব এখন ওযািরিংটনসক, আরম্ োবরে 
জযাক িযারটম্াসিি কো। রকন্তু েিো প্াসে না থকইন। বিিীস  থক আসে  া থিখাি 
জনয ওিা ওৎ থপ্স  োসক। িযারটম্াি ফাে হসয যাসব কাজ শুরু কিাি আসগই এটা 
থকইন ম্সন কসি োসক। 
  
আরম্ কো বিব থকইসনি েসে। উপ্যুক্ত থিাক িযারটম্ািই। 
  
কো বসিরে আরম্, কখসনা েুি কসিনা থকইন, ম্ারিকসক ম্সন প্স়ি থ াম্াি। প্রাসগ 
এসেসেন ম্ারিক একো থকইন বসিসে। 
  
থক এসেসে, ম্ারিক? 
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হযােঁ, ম্ারিক, থয থোরেসযস ি থেিা এসজন্ট। িযারটম্ািসক প্রাসগ ঢুকস  হসব ওি থচাসখ 
ধুসিা রিসয, বসি চিি থ ািী, একটা থধাকাবারজ কিস  হসব আম্াসিি। এম্ন 
একজনসক প্রাসগ প্াঠাস  হসব যাসক ম্সন হয আম্াসিি এসজন্ট রহোসব এবং  াি 
ওপ্িই যাস  প্স়ি ম্ারিসকি েসন্দহ। িযারটম্াি প্রাসগ ঢুসক প়্িসব থেই ফােঁসক। 
  
থবস়ি িাগসে শুনস ,  াি অবিা রকন্তু থশাচনীয হসব যাসক আপ্রন প্রাসগ প্াঠাসবন। 
  
শুকসনা হারে থহসে থ ািী বিি, থে থ া বসটই,  সব থ ম্ন থিাকই যাসব যাসক খিসচি 
খা ায রিসখ িাখা চসি। আজ েকাসিই গযািিাে হংকং থেসক রফসিসে থেটা রক  ুরম্ 
জাসনা? 
  
এখাসন রফসিসে গািিযাে। 
  
আরম্ ওি উপ্ি নজি িারখ। অসনক থিনা আসে ওি আম্াি কাসে। েম্য এসে থগসে 
এখন থশাধ থিবাি। আরম্ থটাপ্ রহোসব োম্সন িাখব গািিযােসক। গািিযাে প্রাসগ 
এসেসে এটা ম্ারিক থযই শুনসব, ও  খন ধসিই থনসব থয আম্িা বিিীস  প্ারঠসযরে 
গািিযােসক। িযারটম্াি চুরপ্োসি প্রাসগ ঢুসক প়্িসব। ও যখন গািিযােসক রনসয বযস্ত 
োকসব। ম্সন হসে রক থকম্ন। ১. চুপ্কসিিইি ও হযাসিািান। ওি যসেষ্ট েদ্ধা 
আসেগযািিযাসেি উপ্ি। থ ািি থেিা এসজন্ট রেি একেম্য গযািিাে।  ািপ্ি বিি, 
ধসি রনসেন থকন থয গািিযাে প্রাসগ যাসব? আম্াসিি হসয কাজ কসি না এখন ও, 
থবাকাও নয থনাকটা। আরম্ োবস ই প্ািরে না থয ও যাসব থিৌহ যবরনকাি ওপ্াসি। 
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টাকা এবং থম্সয ম্ানুষ, এ িুসটাই িুবেি া গািিযাসেি।  াবর়িও না। আরম্ থেবসন্দাবস্ত 
কিরে ও যাসবই। 
  
আপ্রন রক এটাই চান থয যরিও ও যায রকন্তু থগসিও প্সি আি রফিসব না। 
  
শুধু রনসজি কো োসব গািিযাে। ও কাজ কিসে, আম্াসিি হসয কাজ কসি মু্নাফা 
িুটসে বসিই। বহু টাকা থম্সিসে ও আম্াি ম্াোয হা  বুরিসয। আম্িাও  াই কিবও 
থযোসব আম্াসিি বযবহাি কসিসে। থকাসনা ক্ষ্র  থনই যরি ও খ ম্ হয  াহসি হসব। 
ম্াে থটাপ্ রগিসবই যরি থে থটাপ্ জুৎেই হয। আরম্ একরট খাো এবং থিােনীয থটাপ্ 
ব িী কসিরে গািিযাসেি জনয। ও যাসবই প্রাসগ। 
  
. 
  
মু্খ মু্েস  মু্েস  বােরুম্ থেসক থবরিসয এি ওযািরিংটন। ওকারম্সয থফসিসে 
ওিবহুরিসনি িাখা থগােঁফ। অনযিকম্ থিখাসে থকম্ন ওি মু্খটা। ও িুবেি এবং থগা-
থবচািা। ওসক থকউ রচনস  প্ািসব না ওি থগােঁফ ো়িা এটাই ওি ধাির্া। ও বিি, 
চুসিি িং প্ািটাব োবরেিাম্,  ুরম্ যরি একটু োহাযয কি। রক কসি থয িাগাস  হয, 
 সব এক থবা ি থপ্সিাোই  েসে আসে। 
  
ওি রিসক  ারকসয োসক ম্ািা অেহায থচাসখ। ওি থে িটা খুবই কােঁপ্সে। ওি থম্যাি 
থশষ ওযাি রিংটন থেপ্তাি হসি এটা ও. জাসন। েবই বসি থিসব, ওযািরিংটনসক যরি 
থজিা কিা হয। ম্ািা েসয রিসশহািা হসয থগি। রেরকউরিরট পু্রিসশি হাস  প়্িসি 
 াি অবিা রক হসব  া থেসব বিি, েীজ চসি যাও  ুরম্, িযা কসি চসি যাও। 
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রনশ্চয থ াম্াি ম্ন থম্জাজ রঠক থনই,  ুরম্ রক বিে, থ াম্ায চা কসি রিরে আরম্, চা 
থখসিই থ াম্াি োসিা িাগসব, থকাোয থিসখে  ুরম্ চাসযি েিঞ্জাম্। 
  
আরম্ থ াম্ায থকাসনা োহাযয কিব না, থ াম্াসক আরম্ এখাসন িাখস  চাই না,  ুরম্ চসি 
যাও েীজ। 
  
িান্না সি থগি ওযািরিংটন। অসনক িুরশ্চন্তা এখন ম্ািাি। থে রনসজই োবি একবাি 
প্ািাসব রকন্তু প্ািাসব থকাোয। একাসজ থকন থয থেনাম্স  থগি থ ািীি এসজসন্টি ব়ি 
ব়ি কো শুসন রনসজই পু্রিসশ খবি থিসব একবাি োবি ও রকন্তু ওি জীবন থশষ হসব 
 াহসি, ওি িক্ত জি হসয থগি এই থেসব থয ওি েুন্দি শিীিটা রনসয রক কিসব 
পু্রিশ। ওিা ওসক রনসয রেরনরম্রন থখিসব বপ্শারচক উিাসে ওসক কো বিাি জনয। 
  
চা রনসয ঢুকি ওযািরিংটন। বিি, ন ুন কসি েরব  ুিব প্ােসপ্াসটেি, চুি িারেসয। 
  
একরট থিাসকি কাসে রনসয যায ম্ািা। েরবগুসিা  ুসি ও এটাই চায। ওযািরিংটসনি 
রব্ররটশ প্ােসপ্াসটে থয থিাকরট ন ুন েরব িারগসয থিসব। থিাকরট রনশ্চয েসয থচেঁচাস  
আিম্ভ কি  
  
 িা  নটায ম্াইক ও ব্রাসযন বানেসবগে অবরধ থেসন এসে গার়ি রনসয প্রাসগ থপ্ৌঁেি। 
  
ও আ  াযীি কাজ কিসে ও হযাসিাসিসনি হসয গ  র ন বেি ধসি। িি যাগী গুপ্তচি 
খুন কসিসে এি ম্সধয চািজনসক। ওি থকাসনা রবসবকিংশন থনই খুন রবষসয। থয 
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থকাসনা থপ্শাি ম্ ই খুনও ওি কাসে একরট থপ্শা। োইসিন্সি িাগাসনা৪৫ কযারিবাি 
রপ্ি এই থপ্শাি অনয ম্ হার যাি। েব থচসয রনিাপ্ি ম্াোয গুরি কিা। ম্গজ উস়ি 
যায ৪৫ গুরিস । 
  
ওযািরিংটসনি বার়ি থকাোয  া ম্যাপ্ থিসখ ও আসগই থজসন থগসে। থে প্সকসট হা  
রিসয রপ্স্তিটা থিসখ রনি গার়ি থেসক থনসম্ রেেঁর়ি রিসয উঠস  উঠস । আজ িাস ই ও 
নসিন্স বাগ থেসক প্যারিসেি থেন ধিসব রঠক ম্স া কাজ হসি। রূপ্ািী, বুজ কসঠাি 
িৃরষ্ট যুক্ত থচাখ রিসয িােঁর়িসয একজন বিস যি ম্  থচহািাি থিাক। 
  
শিীি রিসয কােঁপু্রন বসয থগি ম্ারিকসক থিসখ ও ব্রাসযসনি। ম্ারিসকি েরব ও রে. আই. 
এ এি ফাইসি থিসখসে, যরিও থচাসখ থিরখরন। েুযট প্িা র নজন থিাক ম্ারিসকি 
থপ্েসন। থস্টনগান িুজসনি হাস । ম্ারিক শান্ত গিায বিি, রক চাই? অবিা থবগর ক 
ও ব্রাসযন থেটা বুঝি, ধিা প্স়িসে রক ওযািরিংটন? ও বিি, আসেন রক 
রম্ুঃওযািরিংটন। উরন ইংিাজী থশখান শুনিাম্। 
  
আেুন থে সি। 
  
থস্টনগানধািীসিি রিসক থচসয ঢুকি ও ব্রাসযন ই স্ত ুঃ কসি। ম্ারিক িিজা বন্ধ কসি 
বিি আপ্নাি প্ােসপ্াটে থনই? এখাসন থনই রম্ুঃ ওযািরিংটন। 
  
প্ােসপ্াটে রিি ও ব্রাসযন। ম্ারিক যাি হাস  থস্টনগান থনই এটা থিসখ  াি হাস  থেটা 
রিি রিসয বিি, থকম্ন আসেন রম্ুঃ থ ািী। 
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থবেঁসচই আসেন যিুি জারন। থকম্ন আসেন রম্ুঃ থকােরস্ক? রজসেে কিসিন থয থকােরস্ক 
েম্বসন্ধ থেই থকােরস্ক ম্ারিসকি ওপ্িওযািা। 
  
আপ্রন একটু থিিীকসি থফসিসেন  সবযনু্দি জারন র রন থবেঁসচই আসেন। আরম্ বযবিা 
কিরে ওযািরিংটসনি। েকাি িশটা নাগাি থেসগসে ওযািরিংটন। 
  
থপ্েন থপ্েন চিি ও ব্রাসযন থিাকরটি ম্ারিক বিি, রম্ুঃ ও ব্রাসযন এক রম্রনট। থচষ্টা 
কিসবন থফিাি িযা কসি। বুঝসিন  াহসি  ুসি যাসব বযাপ্াি। 
  
আো চরি, রনশ্চয। 
  
ও ব্রাসযন বার়িি রে ি থেসক একরট থম্সযি চাপ্া কান্না শুনস  থপ্ি রেেঁর়ি রিসয 
এসগাস  এসগাস । এ রনশ্চয ওযািরিংটসনি বউসযি কান্না। 
  
. 
  
০২. 
  
 গািিযাে বিি, প্ােঁচরম্রনসটি ম্সধয আম্ায থবসিাস  হসব থিখ খুরক, ম্ি থশষ কিসব 
জিরি জিরি। 
  
অোম্ানয থেৌন্দসযে েিা আঠাসিা বেসিি একরট থম্সয গযািিাসেি োম্সন বসে ম্িযপ্ান 
কিরেি। গািিযাে এখসনা কাবু হযরন রকন্তু রকেুক্ষ্র্ ধসি থম্সযরট নানাোসব প্রসিােন 
থিখাসে বািবাি থম্সযরট ওি থিহ থেৌষ্ঠব থম্সি ধিসে নানা িকম্ অেেেী কসি। 
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গািিযােসক ো়িস  িারজ নয থে রকেুস ই। এসকই বসি পু্রুষ ম্ানুষ গািিযােসক 
থিসখ থে মু্গ্ধ হসয োবসে। 
  
বহু পু্িসনা প্াপ্ী গািিযাে। ওিআি োি িাসগনা করচ থম্সযসিি এ ধিসনি থযৌন 
আসবিন থে সি েব ঠাণ্ডা থম্সি আসে আধ বুস়িা ম্সন হয রনসজসক। থে সি েব ঠাণ্ডা 
থম্সি আেসে বসি ম্সন হয। থটরিসফাসনি আওযাজ হঠাৎ বােঁরচসয রিসি ওসক। 
  
আসম্রিককান গিা থেসে এি থফাসনি ওরিক থেসক, হযারি ম্য বিরে গািিযাে। 
আম্াসক  ুরম্ থচন না। আম্াসক থ াম্াি নম্বি রিসযরেি থে । একটা কাজ কসি রিস  
হসব আম্াি। আরম্ থ াম্ায টাকা থিব অবশয এজনয। 
  
গািিযাে থম্সযরটি রিসক থচসয বিি, ক  টাকা। থপ্াশাক খুিসে   ক্ষ্সর্ থম্সযরট। 
  
হযারি বিি, আরম্ িা থোযা থিযি বাসি োকব িশটা প্যেন্ত। জাযগাটা থচন  ুরম্? 
  
আরম্ যাব, থক থচসন না। 
  
থম্সযরট  খসনািােঁর়িসয, থটরিসফান নারম্সয থে  ুসি থিখি। রবসশষ রকেু থনই প্িসন। 
থিােও হি একবাি ম্সন। িিজা রিসয থবরিসয এি থকাসনাম্স  রনসজসক োম্সি রনসয। 
থম্সযরটি অোবয গািাগারি থেসে এি িিজাি থপ্েন থেসক। 
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থব্রসেন বাসি থফান কিি ও,  সি রফসি এসে থফান  ুসি। ওই বাসিি বাি থট্রোি 
থেেসক ও থচসন। ও হযারিসক োসিা থচসন না থে   াই বিি। হযারি থকাসনা স্মাগরিং-
এি েসে জর়ি  বসিই ওি ম্সন হয। থ াম্ায নম্বি রিসয েুি করিরন থ া, থে  বিি। 
  
বিা যায না থয রক থেসক িাসেি েুসযাগ আেস  প্াসি  াই ওসক আশ্বস্ত কিি 
গািিযাে। 
  
বুস়িাটা েম্কাম্ী এবং  রুর্সিি রে়িই থবশী এই িা থোযা থিযি নাইট ক্লাসব। রনসো 
ট্রাম্সপ্টাি খুব থম্ৌজ কসি ট্রাম্সপ্ট বাজাসে যখন গািিযাে ঢুকি। ক্লাসব হইচইস  
ের ে এবং  াম্ ও রেগাসিসটি গসন্ধ োিী ক্লাসবি বা াে। থম্সযিী োব থিখাস  এরগসয 
এি থম্াটাসোটা বািম্ান। হযারি ম্ে, এসেসে গািিযাে বিি। 
  
চাি নম্বি কাম্িায ও অসপ্ক্ষ্া কিসে র যাি। 
  
 একা অসপ্ক্ষ্া কিসে? 
  
হযােঁ, রনশ্চয। 
  
গািিযাে উপ্সি চসি থগি, একটু থহসে। স্কচ হুইরস্কি থবা ি, বিফ ও গ্লাে রনসয বসে 
আসে চাি নম্বি কাম্িায একরট যুবক। 
  
ম্ে 
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বিম্াসযেীি োপ্ আসে রুর্রটি থচহািায, থচযাি থঠসি রিি গযািিযাসেি রিসক এবং 
বিি, এসেে থিসখ আরম্ হযারি ম্ে খুশী হিাম্। রেগাসিট ধিাস  ধিাস  গািিযাে 
বিি, জিরি বি, যা বিবাি। 
  
আরম্ রনসজ কিস  প্ািরে না, একটা খািাপ্ কাজ আসে। ঝাসম্িা হসবনা প্াটা, রত্রশ 
হাজাি  িাি। আধাআরধ বখিা আম্াি এবং থ াম্াি ম্সধয। কোটা রক ম্সন ধসিসে? 
  
ম্সন এটা ধিস  প্াসি। ের য থকাসনা ঝাসম্িা হসব না এটা যরি রবশ্বাে কিাস  প্াি। 
  
োহাসযযি িিকাি আম্াি।  ুরম্ থয মু্খ আিগা থিাক নও একো েকসি বিি। আম্াি 
রকেু কিাি থনই  ুরম্ যরি এটা িরটসয থব়িাও। 
  
েবাই! 
  
কোটা থশান, বিিাম্ থ া আম্াি বনু্ধ ফার ে রনউম্যান এবং আরম্ আরম্েস  োকাি েম্য 
প্রশ্চম্ বারিেসন একম্াে আসগ ট্রাক হাইজযাক কসি আরম্েি ম্াইসনি টাকা চুরি করি। 
প্ািাই থেখান থেসক পূ্বে বারিেসন। থেখান থেসক কাযসিা োগা যাসব প্রাসগ রগসয এই 
ধাির্া রেি ফার েি। খািাপ্ িাগসে শুনস ? 
  
রম্রষ্ট িাসগ খুব টাকাি কো শুনস  চারিসয যাও  ুরম্। 
  
থচক রেরকউরিরট পু্রিসশি খপ্পসি প়্িিাম্ যখন প্রাসগ থপ্ৌঁেিাম্। একরট থিাসকি রঠকানা 
প্রশ্চম্ বারিেসন একটা থম্সযি কাসে রনসযরেিাম্। রবশ হাজাি আসগই রনসয রনি থে 
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হািাম্জািা। আম্াসিি িুরকসয িাখসব, খাবাি িাবাি বসন্দাবস্ত কসি থিসব, ঠাণ্ডা হসি 
প্ািাবাি বসন্দাবস্ত কসি থিসব প্রাগ থেসক, এটাই বসন্দাবস্ত কিা রেি। থকাসনা প্াত্তাই 
প্াওযা থগি না রকন্তু বযাটাি। থি চম্পট আম্াসিি ওি বার়িস   ুসি। িুরকসযরেিাম্ 
র নরিন না থখসয। থক খাবাি রকনস  যাসব  া রঠক কিা হি চািরিসনি রিন টে কসি। 
ফার ে থগি। পু্রিসশি হুইসেি থশানা থগি ও চসি যাবাি র ন রম্রনট বাসিই। আরম্ 
োসি প্ািািাম্ টাকাি েসি েুসি। ফার ে েুটসে এবং থিরখ িুজন পু্রিশ ফার়িি থপ্েসন। 
একজন রপ্স্তি চািাি ধিস  না থপ্সি, বযাে খ ম্ হসয থগি ফার ে। চম্পট রিিাম্ 
আরম্। প্ারিসয এসেরে একটা থম্সযি োহাসযয। ওখাসনই িসয থগসে টাকা। 
  
রক কসি জানসি থয টাকা থেখাসনই িসয থগসে। 
  
থেখাসন থখােঁজাি কো থকউ োবসব না থযখাসন আরম্ িুরকসয থিসখ এসেরে। থবরশ জাযগা 
থনইরন একসশা  িাসিি র নসশা থনাট, থেটাই আরম্ বিরে। 
  
আরম্ প্ািব বসিই বা োবে থকন,  ুরম্ যখন প্ািরন। 
  
ওিা নজি িাখসে আম্াি উপ্ি। ওিা থচসনও না থ াম্াসক। প্রাগ েবসচসয রনর্ঞ্োট থিৌহ 
যবরনকাি ওপ্াসি য  জাযগা আসে  াি ম্সধয। থবজায ম্ন্দা থচকসিি আরেেক অবিা। 
ওিা প্াগি রবসিশী মু্দ্রাি জনয, থবজায খার ি কসি  াই টুরিস্টসিি। থকউ থ াম্ায 
েসন্দহ কিসব না যরি  ুরম্ টুযরিস্ট রহোসব যাও। ওিা খুসি থিখসব না টুরিস্টসিি বযাগ 
অবরধ। যাসব আি আেসব শুধু  ুরম্। 
  
 ুরম্ প্াসব বসি জানে রক কসি যরিও বা টাকাটা প্াই। 
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বাবা এস া জুযাি বারজ ধিা, আজনা থহাক আসিকরিন রঠক ধিব। প়্িসব  খন  ুরম্ 
রবপ্সি। 
  
আরম্ রঠক অ টা আনা়িী নই।  সব  ুরম্ও থ া প়্িস  প্াি। 
  
 ুরম্ জবিিস্ত ঝানু বসি শুসনরে। থচষ্টা কসি থিখব  বু। এখন বি রক বযাপ্াি, থে কো 
যাক। 
  
থকাোয িুকসনা আসে টাকা থেসব থিরখ। 
  
থ াম্াি হাস  যখন এযািসপ্াসটে থেসনি রটরকট থিখব  খন বিব। 
  
খিচ কিাি জনয কম্সে কম্ িু হাজাি ফ্লা িাগসব। অ  টাকা থক থিসব। 
  
ওটুকু রকোসব থযাগা়ি কিস  হয  া আরম্ জারন। 
  
েকি িশটায থফান কসিা  খন আরম্ থেসব থিখব। আম্াি থ ম্ন প্েন্দেই নয ও 
অঞ্চিটা। থেসহ ু  াই থখােঁজ রনসয থিখ এরিক ওরিক। টুযরিস্ট রহোসব থগসি থকাসনা 
ঝাসম্িা থনই েবাই বিসব। 
  
আো চরি,  াই কিব। থবরিসয থগি গািিযাে এই কো বসি। থটরিসফান বুসে ঢুসক 
ম্ে  াযাি কিি রড্রংক থশষ কসি। রুক্ষ্ম কাটাকাটা গিায জবাব এি অনয রিক থেসক। 
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ম্স্ বিি, যাসব বসি ম্সন হয প্ারটে। কািসকি ম্সধয জানাসব। 
  
 থ ািী বিি, আরম্ও থেসবরেিাম্  াই, এই কো বসি থফান থেস়ি রিি থ ািী। 
  
 খরন থফান কিরেি গািিযােও। থে থফানকিরেি রনউ ইযসকে থহিাি  রট্ররবউন 
কাগসজি োংবারিক রবি িযাম্প্েনসবা। িা থোযা থিযাসিি উসটারিসকি কাসফ থেসক। 
বহু খবি িাখ  রগি  াি ফসি গািিযাসেি কাসজ এসেসেও বাি। 
  
িযাম্প্েন বিি, গািিযাে না রক। 
  
 র ন চাি হপ্তা আসগ  সট যাওযা প্রশ্চম্ বারিেসনি একরট  াকার ি বযাপ্াসি রকেু খবি 
িিকাি। 
  
জান না কী  ুরম্ রকেু? 
  
রবি এই বযাপ্াসি আরম্ই থ া থ াম্াসক রজসেে কিরে। 
  
রঠকই বসিে, প্ঞ্চাশ হাজাি  িাি রনসয োসগ িুজন নাম্ থিখাসনা বেনয। হযারি ম্ে 
এবং ফার ে রনউম্যান  াসিি নাম্। এখসনা  াসিি খুেঁজসে পু্রিশ। ওিা নারক থিৌহ 
যবরনকাি ওপ্সি প্ারিসযসে বসি গুজব,  ুরম্ শুসনেনারক এই েম্স্ত খবি। থজািিাি 
খবি এরট, বাজাি গিম্ কিস  প্াসি। 
  
রিরেোি নারম্সয িাখি গািিযাে জবাব রিসয। ের য কো বসিসে  াহসি ম্ে। ক্ষ্র  
রক? রত্রশ হাজাি  িাি, ম্সেসিি খিসচ প্রাসগ  ুসি আো যাসব টাকা যরি প্াওযা না 
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যায। এটা ম্ন্দ নয, যাসব বসি ও রঠক কিি। র নচাি রিসন থেসি থনসব রেোি 
বযাপ্ািটা। 
  
থে বার়ি রফসি থিসখ থম্সযরট  খনা যাযরন। ও রবিক্ত হি থবজায। 
  
 থম্সযরট েসম্বাধন কিি বয থেেসক, হযাসিা, থচাি ঢুসকরেি থ াম্াি বার়িস । 
  
ওসক চসি থযস  বিি গািিযাে। ওি কোয কানই রিি না থম্সযরট। বিি, থচাি 
এসেরেি বিরে না। রবিাট থচহািা থিাকটাি মু্খ িাি। ির  কাটা  ান কাসনি। আরম্ 
বসেরেিাম্ ওপ্সিি রেেঁর়িস  আম্াসক থিখস  প্াযরন ও। থপ্শািাি বসি ম্সন হি 
থিাকরটসক।  ািা খুসি ঢুকি থযোসব। 
  
ে কে হসয উঠি গািিযাে। এ অস্কাি ব্রুকম্যান না হসয যায না, যা থবাঝা যাসে 
থিাকটাি থচহািাি বর্েনা শুসন। ও হযাসিািাননি থপ্াষা গুণ্ডা ব্রুকম্যান। 
  
গািিযােসক প্রিুব্ধ কিাি আশা োস়িরন  খনও থম্সযরট। ওি নাম্ রিম্া বসি জানা 
থগি। থচািটা রেি ক ক্ষ্র্ গািিযাে বিি। 
  
 র়ি থিসখরে, রবশ রম্রনট। 
  
গািিযাে বুঝি রকেুই চুরি যাযরন েব োসিা কসি থিসখ। আেি বযাপ্াি ধােঁধা থিসগসে 
ব্রুকম্যাসনি। ব্রুকম্যানসক প্ারঠসযরেি রক থ াি? এ  রনসবোধ থ া হসব না থ ািী।  সব 
থকন এসেরেি ব্রুকম্যান! 
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থ ািীি থটরবসিি োম্সন িােঁর়িসয অস্কাি ব্রুকম্যান। রনবাসনা চুরুটরট রচসবাসে ও 
হযাসিািান এবং থচাখ  াি জানািাি বাইসি। একটা চাপ্া উসত্তজনা  সিি হাওযায। 
  
থ ািী বিি, রিসপ্াটে থপ্সযরে ও ব্রাসযসনি, এখসনা থবেঁসচ আসে ওযািরিংটন। 
  
ও হযাসিািান বিি, আম্িা থিাষ রিস  প্ারি না ও ব্রাসযনসক। ব়ি থিরিস  এসেরেি 
থকইসনি খবি। 
  
ম্ামু্িী ওজি থ া ওটা একটা। আম্িা থিাষ রিস  প্ারি না ও ব্রাসযনসক। ও আি 
ওখাসন রফিস  প্ািসেনা, কাির্ ম্ারিক ওখাসন এসে প্স়িসে। ওযািরিংটনসক যরি 
ম্ারিক ধসি থফসি? ওযািরিংটনসক ধিসবই। ধিসি আম্িা োসিা এসজন্ট হািারে রকন্তু 
িুজসনই। 
  
রকেুই বিি না ও হযাসিািান ও ব্রুকম্যান। অন্ত ুঃ এটা ম্সন হসে থয গািিযাে প্রাসগ 
যাসে। িাগ ওি িুসচাসখ। রজসেে কিসিা ব্রুকম্যানসক, রিসপ্াটে রক থ াম্াি? 
  
থবশ খুরশ ব্রুকম্যান, োসিাোসব কাজ হারেিকসি। বিি, আরম্ খাম্টা ঢুরকসয থিসখ 
এসেরে গযািিযাসেি েুটসকসশ। ও খাম্টা খুেঁসজ প্াসব না যরি টুকসিা টুকসিা কসি না 
থেস়ি। 
  
থকউ থিসখ থফসিরন থ া থ াম্াসক? 
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থকউ থিসখরন েযাি। 
  
রকেুক্ষ্র্ থেসব থ ািী বিি, বুরঝসয বরি বযাপ্ািটা, আম্িা িযারটম্ািসক প্রাসগ থঢাকাস  
চাই গািিযােসক োম্সন থিসখ োও া রিসয, এটা আসগই বসিরে। ওখাসন ম্ারিক আসে 
থে। োসিাোসবই জাসন গািিযােসক। আম্াসিি বিিী এসজন্ট থয গািিযাে এটা ও 
োসিাোসবই ধসি থনসব। গািিযােসক প্রাসগ প্াঠাসনাই এখন আম্াসিি েম্েযা। ের যই 
 সট হযারি ম্স্ এবং ফার ে রনউম্যাসনি  াকার ি  টনারট, পু্রিসশি গুরিস  ম্সি 
রনউম্যান এবং প্রাসগ থজি খাটসে আেি হযারি ম্স্। আম্াি এক োইসপ্া আসে 
ড্রাম্ারটক সু্কসি। গািিযাসেি জাসি  াসক জ়িাসনা হসযসে হযারি ম্ে োরজসয। থটাপ্ 
রগসিসে গািিযাে। থচািাই টাকা উদ্ধাি কিস  ও যাসে প্রাসগ। এই অপ্াসিশসন িিকাি 
প্রাসগ প্াওযা টাকাটা। 
  
থিিাজ খুসি একটা থম্াটা খাম্ থবি কিি থ ািী এবং ব্রুকম্যানসক বিি, রত্রশ হাজাি 
 িাি আসে এখাসন, ম্ািা আেঁচ প্াসবনা, ম্ািা িীস ি বার়িস  এম্ন জাযগায এটা  ুরম্ 
িুরকসয িাখসব। টাকাটা থকাোয িুকাসনা আসে এটা গািিযােসক বিা হসব।  ুরম্ নাম্ 
ফাে কিসব না থযইম্াত্র গািিযাে টাকা প্াসব এবং পু্রিসশ খবি যাসব থেইম্াত্রই 
থফাসন। ওি েুযটসকসশ খাম্ প্াসব পু্রিশ যখন গািিযােসক থেপ্তাি কিসব। ম্ারিসকি 
ম্সন হসব থয ওযািরিংটসনি জাযগায গািিযাে এসেসে থেই খাসম্ি কাগজপ্ত্র থিসখ। 
আম্িা িযারটম্ািসক প্রাসগ ঢুরকসয থিব এই থগািম্াসিি ম্সধয। 
  
থ ািী বিি ব্রুকম্যাসনি হাস  একটা কাগজ রিসয, থ াম্াি রনসিেশ এরট, খুবই জরুিী 
েম্সযি বযাপ্ািটা। প্রাসগ িওনা হসে গািিযাে এটা যখন জানব,  খন আরম্ থেটা 
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থ াম্ায জারনসয থিব। থকাসনা েুিচুক থযন এস  না হয।  ুরম্ রকেুরট কিসব না আরম্ 
না বিা অবরধ। 
  
কাগজ আি টাকাি খাম্ রনসয থবরিসয থগি ব্রুকম্যান কোয োয রিসয। ও হযসিািানসক 
বিি থ ািী, োসিা হ  যরি ওযািরিংটনসক খ ম্ কিা থয । আম্াসিি রবপ্সি থফিস  
প্াসি ও। 
  
রূঢ় োসব বিি ও হযাসিািান, পু্সিা অপ্াসিশনটা থগািসম্সি বযাপ্াি এবং অরনরশ্চ  
বসি আম্াি ম্সন হয। অযো  ুরম্ থেসবে গািিযােসক  ুরম্ বিাই, ঝাসম্িা প্াকস  
প্াসি ওসক রনসযই থ াম্াি। আম্িা েরঠক জারন না ওসগ যাসে রকনা। 
  
ও যাসব আরম্ জারন। 
  
ও না হয থগি, ও োগস ও প্াসয থ াম্াি টাকা রনসয। থবজায ধুিন্ধি ও। 
  
একটা থবজায রেেঁচসকি েম্বসন্ধ এই ধাির্া হি রক কসি থ াম্াি? ও থম্াসটওনয থ ম্ন 
ধুিন্ধি, থগসি যাসব টাকা, গািিযাে প্াসে না টাকা। থচকিা থপ্সিও ক্ষ্র  রক েিকািী 
টাকা থগসি। থ াম্াি অসেযে হসয থগসে গািিযাসক উেঁচু নজসি থিখটা। ও চািু নয   , 
এটা আরম্ বিস  প্ারি। 
  
গািিযাে থ ািীসক থবাক বারনসয ক বাি থয থম্াটা টাকা থম্সিসে থেটা ম্সন প়্িি ও 
হযাসিািাসনি।  াি ম্সন হি এখন বাঞ্ছনীয নয থ ািীসক ওেব কো ম্সন করিসয 
থিওযা। 
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. 
  
রফসেি কারটেজ থবি কিি ওযািরিংটন কযাসম্িাটা খুসি। প্ি প্ি কুর়িটা েরব ওি 
 ুসিসে ম্ািা। থিাকটাসক রকোসব োগাসনা যায থেটাই এখন ম্ািাি ম্সনাোব। 
  
 রিন িুসযসক ম্সধয থয চসি যাসব, থেটাই ওযািরিংটন বসি রিসযসে। 
  
থে রফেটা ম্ািাি হাস  রিসয বিি, এটা কাসিি ভ্রসটি কাসে রনসয যাসব  ুরম্? থেসিট 
না উরিসে ওি বার়ি, ন ুন েরব িারগসয থিসব ও প্ােসপ্াটে খুব কাসজি আসে বুস়িা। 
  
ম্ািাি কোম্স া ও িিজা বন্ধ কিি, বােরুসম্ ঢুসক যাস  থপ্াশাক প্াটাস  প্াসি 
ম্ািা। ম্ািাসক রকেুই বুঝস  থিযরন ও যরিও প্রেম্ িশেসনই ও ম্ািাি থপ্রসম্ প্স়িরেি। 
থবস়ি থগসে োিবাো িুবেসিি প্রিচসয। ওি ম্সন ম্ািাি প্রর  রিিা আসিা প্রবি 
হসযসে থযসহ ু ম্ািাি বার়িস  ও কসযকরিন িসযসে। ম্ািা ওসক প্র যাখযান কিসব ও 
রচিরিন জাসন। ও চুপ্ কসি োসক েবেম্য এইকো থেসবই। রনসজি ম্নসক অনয রিসক 
থ ািাি ও থজাি কসি। এক থগাপ্নকনুযরনস্ট রবসিাধী েোয ওি প্রেম্ থিখা ভ্লাসস্টি 
েসে। ও এক িক্ষ্ এনসগজাি থেটা োস্ট বসিরেি। ও একরট অরেজা  থহাসটসি 
রিস্টম্যাসনি কাজকসি থেই প্রিচয থগাপ্ন থিসখ। একরিন ওসক প্রাগ থেস়ি প্ািাস  
হস  প্াসি থেটা ওযািরিংটনজাসন। িিকাি হসবই হসব থেরিন জাি প্ােসপ্াসটেি। 
োসটি প্রসযাজন হস  প্াসি থেরিন। জীবনটা রিরবয কাটরেি। েুইে বযাসে ক টা টাকা 
জসম্রেি। এই ম্ারিক হঠাৎ এসে উিয হি ধূম্সক ুি ম্ । ও বযবিা কিসে প্ািাবাি 
থেই থেসকই। ওি বিরহক এবং ম্ানরেক অরস্তত্ব রনরশ্চহ্ন হসয যাসব ম্ারিসকি হাস  
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প়্িসি এটা ও জাসন। বসি থফিস  বাধয হসব  খন। অসনক মূ্িযবান থ ািীি কাসে 
ওযািরিংটসনি থচসয ম্ািা এবং থকইন। থ ািীওসক ম্ািস  গুণ্ডা প্াঠাসবও বিসবজাসন 
বসিই। ওি অবিাটা এখন রক? ওসক খুেঁজসে। থয ম্ারিক শুধু  াই নয, ওসক রশকাি 
কিস  বযস্ত থ ািীি  া কও। ওযািরিংটন থবরিসয এি িিজায থটাকা প়্িস ই। 
  
ম্ািাসক খুব েুন্দি থিখাসে। নীি জাম্ায ন ুন কসি মু্গ্ধ হি ওযািরিংটন। ম্ািাি 
রিসক, রকেুক্ষ্র্ থচসয িইি এবং  ািপ্ি ম্ািাি হাস  রিি প্সকট থেসক একটা খাম্ 
এবং বিি, হারিও না, এস  টাকা আসে োসটি জনয। োবধাসন যাও। েসে প্ােসপ্াটে 
এবং রফে রনসয থযও। 
  
থবরিসয থগি ম্ািা। ভ্লাসস্টি বার়ি থপ্ৌঁেি রম্রনট কুর়ি বাসি। থকউ রপ্েু রনসযসে রকনা 
থে থিসখ রনি রেেঁর়ি রিসয প্ােঁচ িায উঠবাি েম্য। থকউ থকাোও থনই  াই িিজায 
থবি রটপ্ি ম্ািা আশ্বস্ত হসয। এক থবজায থম্াটা বুস়িা িিজা খুসি রিি। ওি হাস  
টাকা, রফে প্ােসপ্াটে : রিি ম্ািা  সি ঢুসক। থিাকটাি  ানহাস  থয বযাসেজ বােঁধা 
থেটা থিবাি েম্য হঠাৎ থখযাি হি। 
  
ম্ািা বিি, থচাট থপ্সযসেন রক আপ্রন থকান। 
  
 থকশী কাসটরন,  সব থকসট থগসে। কাটাসেেঁ়িা োিস  ব়ি েম্য থনয আম্াি এই বযসে। 
  
আপ্রন  া়িা ার়ি কাজটা থেসি থিসবন, রম্ুঃ ওযািরিংটন বিসিন। 
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ব়ি বি েম্য হি এই জখম্টা। রকেু থ া কিস  প্ািব না হা  না োিসি। ও টাকা 
গুনস  িাগি এই বসি খাম্ খুসি। ম্ািাসক বিি  ািপ্ি েন্তুষ্ট হসয, এই েপ্তাহ 
িুসযসকি ম্সধয য   া়িা ার়ি েম্ভব হয কসি থিব। 
  
পু্রিশ এি  িাশীস  থবরিসয প্স়িসে কাির্ এটা খুব জরুিী। 
  
আরম্ রক কিব বিুন, আরম্ ের যই িুুঃরখ । ওযািরিংটন ওি  সি োকসব এখন 
িুেপ্তাহ। ম্ািা এখন রক কিসব,  াই ম্ািা বিি, আসগ হয না আসিা। 
  
রনখুেঁ  কাসজি জনয রকেু কিা েম্ভবনয হা  রঠক না হসি, আরম্ খুবই িুুঃরখ  এই কো 
ওসক বসি থিসবন। 
  
নীিসব  ি থেসক থবরিসয থগি ম্ািা। েীষর্ আসিা়িন হসে ম্সনি ম্সধয, রক কিসবও 
এখন। 
  
ওযািরিংটন বসে ম্ািাি  সি। রেেঁর়িস  প্াসযি আওযাজ থপ্ি হঠাৎ এবং থপ্সয কান 
প্া ি খাপ্ থেসক ৩২ কযারিবাি রপ্স্তি থবি কসি। ও আশ  হি িিজা খুসি ম্ািাসক 
 সি ঢুকস  থিসখ। 
  
রক হি, ও রজসগযে কিি। 
  
হা  থকসট থগসে ভ্লাসস্টি, ও রকেু কিস  প্ািসবনা িুেপ্তাসহি আসগ। এখাসন িাখস  
প্ািব না আরম্ থ াম্াসক িুেপ্তাহ। 
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ওিা আম্াসকধিসবই আরম্ থগসি।  ুরম্ ক রিন বােঁচসবআরম্ ধিা প়্িসি। ওিা কো 
বিাসবই বিাসব আম্াসক রিসয। আম্ায এখাসন োকস  হসব আম্াি থ াম্াি িুজসনি 
জনযই। 
  
আরম্ রক বিব থকাসনা বান্ধবীি বার়ি রগসয থ াম্াসক োকস  রিস । এখান থেসক চসি 
যাব আরম্। 
  
 াি েসন্দহ হসব  াস , থকাসনা জ্বািা ন কিব না আরম্ থ া বিরে।  ুরম্ থকন বুঝসো 
না ওিা আম্াসিি িুজনসকই খুন কিসব যরি আম্ায ধিস  প্াসি। 
  
হা  মু্সঠা কসি থচসপ্ ধিি ম্ািা। থঠােঁট কােঁপ্সে, োিা হসয থগসে মু্খ। ও বিি,  ুরম্ 
এই রবপ্সি আম্াসক থফিসব থকন, কাপু্রুষ! স্বােেপ্ি এখাসন এসি থকন  ুরম্? 
  
 ুরম্ শুধু থ াম্াি কো থেসব থবািি ম্স া কো বিে। িুজসনিই কো োবরে আরম্, 
আম্াসিি। বাসজ কো। োক োবা যাক িাসঞ্চি কো। 
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বসস আসে অস্কাি ব্রুকিযান 
০৩. 
  
বসে আসে অস্কাি ব্রুকম্যান গ  িুরিন আসগ এসে। ম্ািা িী সক থিসখ এসেসে এি 
ম্সধয ও আিহাম্ব্রা নাইট ক্লাসব  ুসি। ও ম্ািাি থিহ থিসখ অনয পু্রুষ-এি ম্ ই মু্গ্ধ 
হসযসে যরিও এসকবাসিই েুি কনা। ও থিসখ এসেসে ম্ািাি বার়িও। 
  
গািিযাে প্িরিন েকাসি প্রাগ যাসে এই োংসকর ক থটরিোম্ ও রব ীয রিসন থ ািীি 
কাে থেসক থপ্ি। রত্রশ হাজাি  িাি খাসম্ পু্সি খাম্রট রব্রফসকসে েসি ম্ািাি ফ্লযাসটি 
রিসক থহেঁসট চিি ম্ািা যখন আিহাম্ব্রা নাইট ক্লাসব। রেেঁর়ি ধসি ও স্বাোরবকোসব অেচ 
েন্তপ্েসর্ থেখাসন থপ্ৌঁসে উসঠ থগি। থকাসনা েসন্দহই হয না ওি চিাসফিা থিসখ। ওি 
এখাসন আোি কো রেি থযন। ওযািরিংটসনি কাসন থপ্ৌঁরেি ওি প্াসযি শব্দ। 
  
বুক ধ়িাে ধ়িাে কিসে ওযািরিংটসনি। বার়িি েব আসিা রনরেসয রিসয ৩২ 
কযারিবাসিি থকান্টরট রনসয  া়িা ার়ি বািান্দায রগসয িােঁ়িাি। 
  
থযন এক প্র যারশ  আগন্তুক এই থেসবকম্যান প্রেসম্ িিজায থবি রিি। আবাি থবি 
রিি একটু প্সি। বার়িি ম্সধয থকউ থনই। িিজাি  ািা খুিি একটা ইস্পাস ি থোসটা 
টুকসিা রিসয এবং আসিা জ্বারিসয রিি িিজা খুসি থে সি ঢুসক, ওযািরিংটন উেঁরক 
ম্ািি এবং রচনস  প্ািি ব্রুকম্যানসক থিসখ। থপ্াষা গুণ্ডা ও হযাসিািাসনি। ওি শিীি 
আ়িষ্ট হসয থগি অজানা েসয। থকন এসেসে ব্রুকম্যাসনি ম্  খুনী গুণ্ডা,  াসক খবি 
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রিি থক। ওসক আেম্র্ কসি যরি ব্রুকম্যান। রপ্স্তি রিসয,  াহসি ও রক কসি 
আত্মিক্ষ্া কিসব। 
  
রঠকই জান  ম্সন ম্সন ওযািরিংটন, আসিকজনসক ম্ািস  প্ািসবনা ও থকাসনা রিনই 
রপ্স্তি চারিসয। ওি ম্ন ব়ি িুবেি এবং ব়ি ম্ম্ া ম্সন। ও বািান্দায বসে িইি রনশ্চি 
হসয। েমূ্পর্ে অেহায োসব কসযক রম্রনট বসে িইি। ও উেঁরক ম্ািি  ািপ্ি োহে 
েঞ্চয কসি, ব্রুকম্যান রক থযন োবসে একরট ম্ানুষ প্রম্ার্ থিবিুস ি মূ্র েি োম্সন 
িােঁর়িসয বােরুম্ থেসক  ুসি এসে। জাম্া আিগা, ফাপ্া মূ্র েরট কাসঠি ব িী। 
  
ব্রুকম্যান থিবিূস ি ম্াো  ুসি রনসয ম্ারটস  িাখি হঠাৎ রক থেসব। ম্াোরট আবাি 
বরেসয রিি। রব্রফসকশ খুসি একরট থোসটা প্যাসকট রনসয মূ্র েি ম্সধয থিসখ।  া়িা ার়ি 
আসিা রনরেসয িিজা খুসি থবরিসয থগি  ািপ্ি রব্রফসকে ুসি রনসয। থকবিম্াত্র িিজা 
বন্ধ হওযাি শব্দ থশানা থগি এবং  ািপ্িই েবরকেু চুপ্চাপ্। 
  
ওযািরিংটন রনসজই অবাক হি রনসজি থেৌোসগয। ওযািরিংটন আসিা জ্বািি  সি ঢুসক 
এবং একরট ইরজসচযাসি এরিসয থগি মূ্র েি রিসক থচসয। েসয অেহায স্তরম্ভ । থযসহ ু 
মৃ্ ুযি মু্খ থেসক রফসি এসেসে। অবোি থনসম্ এি শিীসি। থকাসনা অ টন থয  সটসে 
এটা ম্ািা বুঝি ওযািরিংটসনি  াসম্ থেজা মু্খ থিসখ। 
  
রক হসযসে ম্ািা বসি উঠি। 
  
আরম্ িুরকসযরেিাম্ কাির্ ব্রুকম্যান এসেরেি। 
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রক বিে  ুরম্, থক ব্রুকম্যান? 
  
 থ ািীি থিাক ও, আম্াসক খুন কিস  এসেসে এটা ওসক থিসখই থেসবরেিাম্। 
  
 ম্ািা রশউসি বিি, থ াম্ায খুন কিবাি কাির্ রক? 
  
আরম্ ধিা প়্িসি থ াম্াি আি থকইসনি কো ফােঁে কসি থিব এটা থ ািী জাসন, ও 
আম্াসক থয ম্ািস  আসেরন এটা আরম্ প্সি বুঝিাম্। একটা প্যাসকট থিসখ চসি থগি 
ও থিবিূস ি মূ্র েি ম্সধয। থ াম্াসক রিসয যায নারক ওখাসন ওিা চািাচারি কিবাি 
খবিাখবি। 
  
রক থিসখ থগসে ও ওখাসন, বকে রক  ুরম্? 
  
 রজরনষটা রক থিখাই যাক না। 
  
থেস়ি িাও আম্াসক আরম্ জানস  চাই না। 
  
ের য কো বিসো থ া আম্াসক, ও বযবহাি কসি না এই জাযগারট রজরনষ িুসকাবাি 
জনয 
  
আরম্ রকেু জানস  চাই না, এটা কখসনাই নয। 
  
 ুরম্ খুকীপ্না কিে। আরম্ জারন  ুরম্ রে. আই. এ এসজন্ট,  ুরম্ রে. আই এস  
খবিাখবি রিসযে থকইন এবং আম্াি হা  রিসয। এবং থেজনয টাকাও  ুরম্ থপ্সযে। 
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ওসিি কাজ কিস র  হসব থ াম্াসক, এম্নরক,  াি েসেও কাজ কিস  হসব থয আেসব 
আম্াি জাযগায। 
  
ম্ািা থচেঁরচসয বিি, যসেষ্ট হসযসে এবাি যাও  ুরম্, থকউ আম্াি উপ্ি থজাি খাটাস  
প্ািসব না, কাজ কিব না আরম্ আি ওসিি হসয। 
  
ওি রিসক চাইি ওযািরিংটন থচাসখ অনুকম্পা রনসয। ম্ািাি ম্সনি েসযি প্রিম্াপ্ ও 
কিস  চাইসে। থকাম্ি গিায বিি ও,  ুরম্ উ িা হসযা না, টাকা থখসযে ওসিি  ুরম্, 
ওিা থ াম্াসক থেস়ি থিসব যরি ওসিি থ াম্ায থেস়ি থিসব যরি ওসিি থ াম্ায িিকাি 
না হয রকন্তু  ুরম্ ওসিি থেস়ি থবরিসয আেস  প্ািসব না থস্বোয। একম্াত্র উপ্ায 
ওসিি হা  ো়িাসনাি আম্াি ম্স  প্ািাসনা। ওিা থ াম্ায খুন কসি থফিসব নইসি। 
  
রবশ্বাে করি না আরম্। 
  
আরম্ থকন প্ািারে বসি থ াম্াি ম্সন হয, আরম্ ব রি রেিাম্, এিকম্টা  টসব বসি। 
ম্ািা আরম্ থ াম্ায োিবারে, যরি এখন থে কো বিাি েম্য নয,  বুবিরে। থেই 
প্রেম্ রিন থেসকই ও থেসম্ থগি ম্ািাি মু্খ থিসখ। 
  
ও কুেঁকস়ি থগি ম্ািাি মু্সখি েয এবং  ারেিয থিসখ। 
  
আম্াসক োিবাে  ুরম্, ম্ািা বিি। 
  
 াহসি রক আম্ায  ুরম্ এই রবপ্সি থফিস  প্ািস , রনসজসক োিবাে শুধু  ুরম্। .. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যাভ দিস্ ওযান অন্ দি । জেিস জহ্ডদি জেে  

40 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

থেসবরেিাম্ থ াম্ািকাসে অন্ত  একটু েহানুেূর  কাির্ আম্াি আি থকাসনা যাওযাি 
জাযগা থনই। 
  
থ াম্াসক ক বাি বিস  হসব,  ুরম্ আম্াি থকউ নও, চাইনা, চাইনা আরম্ থ াম্াসক 
এখাসন। 
  
একেসে েুইজািিযাসে যাই আম্িা চি, থ াম্াসক জাি প্ােসপ্াটেও কসি থিসব ভ্লাস্ট। 
আম্াি েসে  ুরম্ োকসব রকনা রঠক কসিা থজরনো থপ্ৌঁসে। আম্াি অসনক টাকা আসে 
থজরনোি বযাসে। 
  
 ুরম্ চসি থগসি আম্াি থকাসনা রবপ্ি োকসব না। এখাসনই োকব আরম্। 
  
 একো বিস  প্াসি না থকাসনা এসজন্ট। 
  
 চসি যাও,  ুরম্ যাও না। 
  
ব্রুকম্যান রক থিসখ থগি থেটা আসগ থিরখ। 
  
থেস়ি িাও, না। 
  
.। 
  
হযারি ম্ে থেখাসন অসপ্ক্ষ্া কিসে যখন গািিযাে ওিরি এযািসপ্াসটে থপ্ৌঁেি, ওসক 
রটরকট রিি ম্স্। গািিযাে ও ম্ে একরট থবসঞ্চ বেি েুটসকেটা জম্া থিসখ। 
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গািিযােসক এক টুকসিা কাগজ ম্ে প্সকট থেসক রিসয বিি, রঠকানা হসে এরট, 
টাকাগুসিা আসে কাসঠি ব িী একরট থিবিুস ি মূ্র েি ম্সধয। আিগা বোসনা মূ্র েরটি 
ম্াো। র নরিসনি রটরকট থ াম্াি, শরনবাসিি রিটানে রটরকট। এখাসনই অসপ্ক্ষ্া কিব 
আরম্। 
  
গািিযাে বিি নীিে গিায, কাসঠি থিবিূ  মূ্র ে। আরম্ জারন থেরট। 
  
 থচাসখ না প্স়ি প্ািসব না থ াম্াি। এরট আসে  সিি বােঁরিসকি থকাসর্। 
  
থকউ োসক না রক ফ্লযাসট। 
  
প্রাসগ মু্শরকসি বার়ি প্াওযা যায,  াই রঠক বিস  প্ারি না। 
  
আসিকটু বিস  প্াি রক, জাযগাটা থকম্ন? 
  
চাি িাি ফ্লযাট এবং  াস  থকাসনা থকযািসটকাি োসক না। অর  ম্ামু্িী বযাপ্াি। 
থঢাকাি েম্য থয থকউ থিসখ না থফসি থেটা শুধু  ুরম্ থখযাি থিসখা। 
  
িাহাখিসচি টাকা? রঠকানাটা থপ্িাম্। 
  
বাসজ খিচ কসিা না, এক হাজাি ো নাও, ফ ুি হসয থগিাম্ আরম্। 
  
চিিাম্, আম্ায না থিখসি মূ্েে থযও না শরনবাি, বযাপ্ািটা অসনক ঝাসম্িাি  ুরম্ যা 
োবে  াি থেসকও। 
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আরম্ শরনবাি এখাসনই োকব, রকেু হসব না। 
  
গািিযাে থেসন উঠি রম্রনট প্সনসিা বাসি। রম্রষ্ট হােি এযাি থহাসস্টি। প্াটা হােি 
গািিযাে। ওসক থবজায প্েন্দ কসি এযাি থহাসস্টেিা রচিকািই। প্রেম্ থের্ীি রেসট ও 
আিাম্ কসি বেি এযাি থহাসস্টেরটি েহায ায রনসজি েীট থেস়ি। খুব একটা োসিা 
থচাসখ অবশয বযাপ্ািটা থিখি না অনয থিাকিা। গািিযাে বেি  বি স্কচ হাস  রনসয। 
  
ম্াোয নানান রচন্তা গযািিযাসেি। ওি  সি থকন এসেরেি ব্রুকম্যান। গািিযাে  িাে 
কিসে  ি  ন্ন- ন্ন কসি, থকাসনা গুপ্ত ম্াইসোসফান বোযরন থ া থ ািী ওি  সি। থকান 
োসব ওসক ফাোস  থচষ্টা কিসে রক থ ািী। খুব েুরবধাি িাসগরন ওি হযারি ম্েসক। 
রব ীয থের্ীি চরিত্র থযন হরিউস ি। ওসক ম্সন হয না আেি ম্ে। প্রাসগ আসগ যাওযা 
যাক,  ািপ্ি রক হয থেটা থিখা যাসব, এটাই োবি ও। 
  
হযািী ম্ে থ ািীসক থফান কিি থেন আকাসশ উঠাি েসে েসে। িওনা হসয রগসযসে। 
থটাপ্ রগসিসে। রকেু কিাি আসে রক আি। 
  
ধনযবাি অযািান। রকন্তু টাকা আরম্ প্ারঠসয রিরে থ াম্াসক। 
  
বাবা টাকাটা থযন কম্ না হয। ব্রুকম্যানসক একরট  াি প্াঠাি থোিী থফান নারম্সয 
থিসখ থ াম্াসক থচসন গািিযাে। প্স়ি থযও না ওি োম্নাোম্রন, থবাকা ঠাওরিও না 
ওসক, চাই-চাই এ অপ্াসিশন উৎসিাসনা। 
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থচযাসি বেি থ ািী থহিান রিসয  াি প্ারঠসয। থবজায খুরশ আজ ও। 
  
একরট বদ্ধ  ি। রম্রনরি অফ ইনরটরিযাসিি অরফেরট রবিাট  ি। প্রাগ গুপ্ত পু্রিসশি 
প্রধান  ােঁরট এই রবশাি িুসগেি ম্  বার়িরট। র নরট থিাক বসে  সি একরট থটরবি 
র সি। 
  
শহসিি িাস্তাি একরট ম্যাপ্ থিখরেি গুপ্ত পু্রিসশি িুনম্বি থিাক েুক। ওি ম্াোয 
আ াস ি রচহ্ন থঢসক থিসখসে এক টুকসিা োস্টাি। ম্ারিক হি রব ীয বযরক্ত। থে ম্যাপ্ 
থিখসে এবং েবুজ েরপ্েি থচাসখ েুকসক থিখসে। থবারিে থস্মিনফ র ন নম্বি। রনষু্ঠি 
মু্খ এবং বরিষ্ঠ োিী থচহািা। রপ্স্তি চািাস  ওস্তাি। ও ম্ারিসকি  ান হা । ওি ম্স া 
িুিেম্, নাসো়িবান্দা ম্ানুষ রশকািী িুরট থনই থোরেসয  োম্রিক গুপ্তচি বারহনীস । 
  
ওি প্ািাবাি থকাসনা প্ে থনই। েুক বিি, থটাকা ম্ািি ম্যাপ্টায আেুি রিসয, েম্য 
ম্স া রঠক ধিা থিসব, ও িুরকসয আসে এখাসন থকাোও। 
  
ইংিাজীস  কাটা কাটা বিি ম্ারিক, েম্যটা থকাসনা জরুিী এবং গুরুত্বপূ্র্ে বযাপ্াি নয 
থ াম্াি ম্স । এই বযাপ্ািটা  টি কম্সি  থ াম্াি গারফির ি জনয। আরম্ আসগই 
োবধান কসিরেিাম্ কম্সি  থ াম্াসক ঐ থিাকরটি রবষসয। ও রনসখােঁজ এখনও। 
েম্যম্স া ও রঠক ধিা প়্িসব একো  ুরম্ বিে। থ াম্াি কোই রঠক, থবশ ধসি 
রনিাম্। বি রক বযবিা রনসযে। 
  
কপ্াসিি  াম্ মু্েি েুক। ম্ারিসকি রিসক চাইি না রকন্তু বিি, থয বযবিা কসিরে যাস  
থিশ থেস়ি প্ািাস  না প্াসি। থখােঁজখ রনরে এখন, িুরকসয থিসখসে থকউ ওসক। 
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 িাশীকিা হসযসে প্রর রট থহাসটসি। হুরশযাি কসি থিওযা হসযসে এযািসপ্াটে আি 
েরন্টযাি থপ্াস্টগুরিসক। 
  
ওসক োরম্সয রিি ম্ারিক হা  থনস়ি বিি, আরম্ ওি েসে কো বিস  চাই ও ধিা 
প়্িসি। 
  
হযােঁ ম্ারিক কম্সি । 
  
 এটা খুবই জরুিী থয থক আেসে ওিবিিীস । প্াঠাসবই ওিাবিিী। প্রস যসকি রবষসয 
রবশি জানস  চাই যািা থেসন, থট্রসন বা গার়িস  প্রাসগ আেসে। কাউসক থ ািী 
প্াঠাস ও প্াসি।  সব এখরন প্াঠাসব বসি ম্সন হয না। বুঝসি  াসক থবরশ কসি নজসি 
িাখসব যরি থকাসনা থিাকসক েসন্দহ কি। 
  
হযােঁ, কম্সি  ম্ারিক। 
  
যাও এবাি খুেঁসজ বাি কি ওযািরিংটনসক। েুক উসঠ থবরিসয থগি অরফে থেসক। 
  
থস্মিনফসফি রিসক  ারকসয ম্ারিক বিি, রক িকম্ বুঝে। 
  
 ইন্টাসিরষ্ট। থজানােন থকইন নাম্ক থিাকটা থকসনকােঁসচি রজরনে। িুবাি আসগ আসে 
ম্াসে। থ ািীি েসে িাঞ্চ থখসযসেচািরিনআসগ। রুরটন ম্ারফক খবি প্ারঠসযসে 
প্যারিসেি একঅরেজা  থিসস্তািােঁ থশজ থজাসেসফি এক ওসযটাি। রবসশষ গুরুত্ব থিযরন 
ম্ারিকনে ওি খবিটাি রিসপ্াসটে। থ ািী প্রাযই এি  াি েসে িাঞ্চ খায থে বসিসে। 
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রক জান থকইসনি রবষসয, উজবুক ম্ারিকনে। 
  
রকেুই রবসশষ জারননা। একজন পু্সিাপু্রি আসম্রিককানবযবোযী, আিহাম্ব্রানাইট 
ক্লাসবযায যখন প্রাসগ আসে। আরম্ রগসযরে অযািহাম্ব্রা নাইট ক্লাসব। োসিাই খাওযা 
িাওযা। গান গায একজন থম্সয। থম্সযরটি ম্া ম্ারকেন, বাবা থচক। বাবাি মৃ্ ুযিণ্ড হয 
কাির্ থে েিকাি রবসিাধী রেি। ম্ািা িী  থম্সযরটি নাম্। 
  
থকাসনা থযাগাসযাগ আসে থকইসনি েসে থম্সযটাি। 
  
 থকইন, ওি ফ্লযাসট যাযরন রকন্তু বহুবাি ফুসিি থ া়িা প্ারঠসযসে ওসক। 
  
থম্সযরটি উপ্ি নজি িাখ থবারিে। েম্য হযস া খারনকটা নষ্ট হসব রকন্তু বুঝসি আরম্ 
েব খবি চাই থম্সযরটি। 
  
থস্মিনফ থবরিসয থগি, আরম্ও চাই, এই কো বসি। 
  
থকইন, ওযািরিংটন এবং েম্ভাবয এসজসন্টি কো ম্ারিক জানিাি কাসে িােঁর়িসয োবস  
িাগি। কোটা রঠক হযস া েুসকি। েব রশকািই জাসি প্স়ি এসিসশ েম্য এবং বধযে 
োকসি। 
  
ওযািরিংটন কাসঠি থিবিুস ি মূ্র েি থে ি থেসক থবি কিা প্যাসকটরট হাস  রনসয 
িােঁর়িসয। ও বিি, এটা রনশ্চয থ াম্ায ফােঁোবাি জনয। থিসখে, বিিাম্ না থ ািীসক 
আম্িা থকাসনা রবশ্বাে থনই, আরম্ এটা বুসঝরে। 
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থকাসনা েয িুসকাবাি থচষ্টা না কসিই ম্ািা বিি, আরম্ রক কসিরে, থকন? 
  
খুসিই থিখা যাক িােঁ়িাও? রক জারন। 
  
ম্ািাি বাধা উসপ্ক্ষ্া কসিই ওযািরিংটন প্যাসকট খুসি থফিি েুরি রিসয প্যাসকসটি 
উপ্িকাি থেসিাসটপ্ খুসি। খুসি িুজসনই স্তরম্ভ  হসয থনাসটি  া়িা থিখসে। করম্প  
আেুসি থনাসটি  া়িা গুনস  শুরু কিি ওযািরিংটন। রত্রশ হাজাি  িাি, ও বিি 
থগানা হসয থগসি। 
  
ওি প্াসশ বসে প়্িি ম্ািা ধপ্ কসি েসয রেেঁরটসয রগসয। বিি, ম্াসন রক এি। 
  
আম্াি বিসি থয আেসে  াি খিচাি টাকা এরট, এরটই এি একম্াত্র ম্াসন, ওিা 
থকাসনারিন থিযরন আম্াসক এ  টাকা, থ াম্াি েসে থযাগাসযাগ কিসবই বিিী থিাকটা। 
এখাসন টাকা থিসখ। থগসে  াই ব্রুকম্যান। খবিাখবি থকনাি টাকা এরট। আম্াসক থয 
খিচাি খা ায রিসখই থফসিসে ওিা, এটা থিখস  প্ারে। এখাসন এসে টাকাটা 
থনসবআম্াি বিিী এই রনসয এ টুকু ম্াো  াম্ায না ওিা থয থ াম্াি রক রবপ্ি হস  
প্াসি। 
  
থকেঁসপ্ উঠি ম্ািা। 
  
ওযািরিংটন বিি, থকাসনা অরধকাি থনই ওসিি এিকম্কিাি, ম্ািা থ াম্াি থকাসনা 
ঝাসম্িাই হসবনা, এ টাকা োকসি প্রাগ থেস়ি প্ািাস । স্বাধীন হসয থযস  প্াি  ুরম্। 
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আম্াি েসে থজরনো থযস  প্াি  ুরম্ প্ােসপ্াটে খরিি কসি।  ুরম্ থকন ওসিি কো 
োবসব, ওিা থ া থ াম্াি কো োসবরন। 
  
আরম্ ও টাকা থোেঁব না। আম্াি নয ও টাকা। 
  
ব়ি থবাকা  ুরম্। 
  
 আরম্ থচাি নই, যরিও থবাকা। 
  
থচাি হওযা থবাকা হওযাি থচসয অসনক োি, থযখাসন প্রার্ বােঁচাবাি প্রশ্ন। 
  
 ুসম্াস  চসি থগি ম্ািা। রঠক কিি ওযািরিংটন, ওই রনসয থনসব টাকাটা। ম্ািা উসঠ 
এসে থিসখ রকেুক্ষ্র্ বাসি থয, ওযািরিংটন মূ্র েি থে ি খবসিি কাগজ রিসয প্যাসকট 
থবেঁসধ ঢুরকসয িাখি। 
  
ম্ািা.বসি উঠি,  ুরম্ রক কিে। 
  
আরম্ থবাকা নই,  ুরম্ থবাকা হসিও। আরম্ বুরঝ টাকাি িাম্। থ াম্াসক বােঁচাবাি থচষ্টা 
কিরে। আরম্। রক জাসি জর়িসযে থেটা  ুরম্ বুঝে না। থ াম্াি স্বােে আরম্ থিখব,  ুরম্ 
েৎই োক। 
  
উসবগ এবং আন্তরিক ওযািরিংটসনি থচাসখ থিসখ ম্ািাবিি, একটু ই স্ত ুঃকসি, 
টাকাটা থকাোয িুরকসয িাখসব? 
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থকউ জানসব না মূ্র েি নীসচ িুরকসয িাখব। 
  
আরম্ িুুঃরখ  অযাসিক  ুরম্ আম্ায রক থচাসখ থিখ থেটা আরম্ জারন। আরম্ থ াম্াি েসে 
েুইজািিযাে যাব, থ াম্াি যরি ম্সন হয থয আরম্ প্ািব। 
  
ওযািরিংটন বুঝি, ওি ম্  যরিও ও নয বিসি থগসে টাকা থিসখ,  াই ও বিি, 
থ াম্াি জনয রবরট্রশ প্ােসপ্াটে থজাগা়ি কসি থিব কািই োসটি েসে থিখা কসি। 
  
অযাসিক থ াম্াসক ধনযবাি, রককিবি, থ াম্াসক আরম্ োিবারেনা, বড্ড েয 
কিসেআম্াি রকন্তু। 
  
আম্ািও েয কিসে,  ুরম্ থিসখাআম্িা রঠক প্ািাব রকন্তু। আম্াসক থ াম্াি োসিাও 
িাগস  প্াসি হযস া থজরনোয প্ািাসি। 
  
ওিা যখন কোবিসে,  খন ম্ািাি ফ্লযাসটি উপ্ি নজি িাখরেি, ম্ািািফ্লযাসটি 
উসটারিসকি বারেন্দাসক অনযত্র প্ারঠসয রিসয িুজন বরিষ্ঠ থিাক। 
  
ম্ািা এখন থব়িাজাসি গুপ্তচিসিসি বন্দী থস্মিনফসফি কুম্ অনুযাযী। 
  
থ ািীি আরপ্সে ঢুকি ও হযাসিািান। ও প্যারিসে রেি না গ  র নরিন। ওসক থিসখ 
থহসে বেস  বিি থ ািী। 
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থ ািী বিি, কাজ োিই এসগাসে এরিসক। গািিযাে থগ থয থপ্ৌঁসেসে এটাকম্যান খব 
প্ারঠসযসে। িযারটম্ািসক প্াঠাব গািিযাে ধিা প়্িসিই। থেটা িুরিসনি ম্সধযই হসব। 
 র়ি র়ি কাজ োসি থ া গািিযাে। ওি ওপ্ি নজি িাখসে কম্যান। 
  
আি থকউ আসে ওখাসন? একা োম্িাস  প্ািসব থ া ব্রুকম্যান? 
  
আম্াি যসেষ্ট রবশ্বাে আসে ওি ওপ্ি, ও প্ািসব। 
  
োব াম্ আরম্ হসিও। থকউ োকসি হ ব্রুকম্যাসনি েসে। গািিযাে ব়ি ধর়িবাজ। 
ব্রকম্যা থগি, যরি একবািও আেঁচ কিস  প্াসি থয ব্রুকম্যান ওি উপ্ি নজি িাখসে। 
  
রটম্  ুরম্ ব়ি ম্ন্দ রিকটা থিখ। োম্সি চিসব ব্রুকম্যান। 
  
আরম্ আসিা রনরশ্চন্ত হ াম্ যরি ওি েসে থকউ োক । 
  
আম্াি ওপ্সিই থেস়ি িাও এটা  ুরম্। আো যাক আেি কোয। একটা জরুিী রনসিেশ 
এসেসে গ  হপ্তায জসযন্ট রচফে অফ স্টাসফি কাে থেসক। আম্াি রনসজি হাস ই 
থিসখরে এরট কাির্ এরট একরট টপ্ রেসেট। এটা আম্াসিি রেসয নাসম্ি েরবষযৎ 
প্রিকল্পনা, এইেব রনসযই রচরঠট থিখা যরি িারশযা বাধািান কসি থ া  াহসি আম্িা 
রক কিব।  াইনাম্াইট এসকবাসি। থপ্ররেস ন্ট জনেন যখন রনসজ েই কসিসে  খন 
ম্সন হয থয এরট যা কসিসে থজসন কসিসে। একরট প্া  আসে রেসয নাসম্ আম্াসিি 
প্রর িক্ষ্া বযবিা রবষসয। থিখা উরচ  প্স়ি আম্াসিি। 
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ও হযাসিািানসক থেফ খুসি থ াি একরট িম্বা োিা খাম্ খুসি থবি কসি রিি। ও 
হযাসিািা িুরট কাগজ থবি কিি খাম্ থেসক এবং  ািপ্ি থেরট প্স়ি বিি, েুি খাম্ 
রিসযে  ুরম্ আম্ায 
  
রক বিসি? 
  
 থে রচরঠ থ া নয এরট, এটা থকাস ি ফমু্েিা যা গ  ম্াসে বার ি কিা হসযসে। 
  
রক বিসি? 
  
থ াি রেরনসয রনি কাগজ িুসটা। ওি মু্খ োিা হসয থগি কাগজটা থিসখ। প্ােঁশুসট হসয 
থগি এবং িক্ত েসি থগি মু্খ থেসক। থ ািীি থয হাটে অযাটাক হসব। ও হযাসিািাসনি 
থেই েযটাই হি। 
  
কাউসক  াকব। রক হি। 
  
আম্াসক োবস  িাও,  ুরম্ চুপ্ কি। 
  
েব কাগজপ্ত্র থ ািী থিখি থেফ খুসি। 
  
ওি থঠােঁট চাপ্া করঠন, োিা মু্খ বুর়িসয থগসে। থচাখগুসিা থযন জ্বিসে। 
  
ও বিি, আরম্ অম্াজেনীয েুি কসিরে রটম্, ব্রুকম্যানসক থেরিন থয কাগজগুসিা রিিাম্ 
গািিযাসেি েুটসকসশ িাখবাি জনয, থেগুসিা একটা টপ্ রেসেট থিখা খাসম্ পু্সিরেিাম্ 
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থচকসিি ধােঁধা িাগাবাি জনয। ব্রুকম্যান যখন ঢুকি  খন রচফে অফ স্টাসফি রচরঠটা 
আম্াি থটরবসিি উপ্ি িাখা রেি। েুি খাম্ রিসযরে আরম্ ব্রুকম্যানসক। আম্াি ম্সন হয 
এই টপ্ রেসেট রচরঠ রনসয গািিযাে অনয থকাোও নয প্রাসগ রনসয চসি থগসে। আরম্ 
খ ম্ হসয যাব প্রিয  সট যাসব যরি এই রচরঠ িারশযানসিি হাস  প্স়ি। 
  
হ বাক এবং হ েম্ব রকেুক্ষ্সর্ি জনয হসয িইি ও হযাসিািান। গুপ্তচি রবোসগি ক ো 
হি থে,  াি ম্াো রবিুযৎগর স  কাজ কিস  শুরু কিি একটু প্সিই। 
  
ও বিি, আরম্  াি প্াঠারে এখন ব্রুকম্যানসক। খাম্টা উদ্ধাি কিসব। গািিযাে থ া 
আেসে না িুর নরিসনি আসগ। আম্িা বার ি কসি রিরে এ অপ্াসিশান। থচক পু্রিশ 
গািিযােসক আটকাসবনা, গািিযাসেি কাসে টাকা আসে এ কো যরি ব্রুকম্যান থচক 
পু্রিশসক বাৎসি না থিয িুরিসকই েুরবধা আম্াসিি। খাম্টা উদ্ধাি যরি ব্রুকম্যান নাও 
কিস  প্াসি।  বু থচক পু্রিশ গািিযােসক আটকাসে না টাকাি কো না জানসি। 
কোটা রঠক বরিরন। 
  
থ ািী আসস্ত বিি, গািিযােসক ম্ারিক আটকাস  প্াসি কাির্ ম্ারিক এখন ওখাসন 
আসে 
  
 া হসিও উদ্ধাি কিস ই হসব কম্যানসক খাম্টা। 
  
 ুরম্ রক বসিরেসি রটম্, ও রক প্ািসব, আি কাউসক রিসি হ  ব্রুকম্যাসনি েসে। এটা 
অোধয কাজ ওি একাি প্সক্ষ্। 
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আি কাউসক প্াঠাবাি েম্য থনই,  াই ওসক প্ািস ই হসব। 
  
থ ািী  াি রিখস  িাগি ব্রুকম্যানসক প্াঠাবাি জনয। থ ািীি  ারিফ কিি ও 
হযাসিািান ম্সন ম্সন। েবেনাসশি েীম্ায িােঁর়িসয আসে থিাকরট। রবশ্ববযাপ্ী ঠাণ্ডা ি়িাই 
আসিক রবশ্বযুসদ্ধ িােঁ়িাস  প্াসি ওি এই েুসিি জনয।  বু ওি ম্াো ঠাণ্ডা। থিাকটা 
ব িী ি়িবাি জনয েবেনাশ বােঁচাস । 
  
থ ািী ও হযাসিািানসক  ািটা রিসয বিি, চিসব? 
  
 গুপ্ত েংসকর ক থকাস  রিসখ রিি, এটা চিসব। 
  
হযােঁ, এ খবি আম্িা িুজন ো়িা আি থকউ থযন না জাসন, য ক্ষ্র্ প্ািা যায থচসপ্ 
িাখস  হসব। ওযারিংটনসক জানাস ই হসব যরি ব্রুকম্যান বযেে হয। রনসজি গিায েুরি 
বোসনা এটা কিাি ম্াসন। ও হযাসিািান  ািটা হাস  রনসয থবা ে এবং োইফাি 
র রেশসনি রিসক থিৌস়ি থগি কাউসক রকেু না বসি। 
  
. 
  
০৪. 
  
 গািিযােসক থকাসনারিনই থ ম্ন গুরুত্ব থিযরন ব্রুকম্যান। থিাকটা থ ম্ন রকেুনয ও 
োব , থকবি বিা  থজাসি উৎসি থগসে, রে. আই. এি জনয যখন কাজ কিসে। 
গািিযাে িম্পট, যরিও োসিা রপ্স্তি চািায এবং িক্ষ্ কযািাসট থযাদ্ধা। ও ক্ষ্ম্া কিস  
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প্াি  না ওই একরট থিাষ। ও েব োবধান া অবিম্বন কি  যরি ও গািিযােসক 
োচ্চা থপ্শািািী ম্সন কি । রকন্তু ব্রুকম্যান  া কসিরন থযসহ ু ও গািিযােসক  ারেিয 
কি । এক োং ার ক েুি ও কসি বেি  াি ফসিই কম্যান। 
  
ব্রুম্যানসক থিসখ থফিি গািিযাে অযািেম্ থহাসটসিি খা ায নাম্ থিখাি েম্য। ও 
েজাগ হসয উঠি ওসক থিখা ম্াত্রই। এখাসনব্রুকম্যান থকন? ও োবস  িাগি রনসজি 
 সিবসে থহাসটসি, ব্রুকম্যাসনি প্যারিসেি ফ্লযাসট যাবাি েসে রক ওি এই প্রাসগ আোি 
থকাসনা েম্পকে আসে? 
  
ওি ম্াোয রবিুযস ি রঝরিক থখসি থগি হঠাৎ। েম্পকে আসে রনশ্চয। ওুঃ আরম্ রক 
থবাকা। ওি রনসজি উপ্ি রধক্কাি এি। ওি েুটসকসশ রকেুগরেসয রিসযসে রনশ্চয 
ব্রুকম্যান। থিৌহ যবরনকাি ওপ্াসি থেরট রনসযই ও প্রাসগ এসেসে। 
  
োসিা কসি থিখস  িাগি গািিযাে রনসজি েুটসকশ থবি কসি। রকেুই থবাঝা যায না 
বাইসি থেসক। ও েুটসকসশি িাইরনং এ থোট একটু জাযগা কাটি েুরি রিসয।  ািপ্ি 
রেেঁস়ি থফিি প়্িপ়্ি কসি িাইরনংটা। একরট থেসিাসটসপ্ আেঁটা োিা খাম্ িসযসে। 
েুটসকসেি  িায। একটা িাি োপ্  াি উপ্ি। 
  
 এইরট থয একরট টপ্রেসেট  কুসম্ন্ট  া বুঝি গািিযাে োপ্ থিসখই। িুরট প্া িা 
কাগজ ও থবি কিি খাম্ রেেঁস়ি রে ি থেসক। প়্িি বাি র সনক। কাগজগুসিাস  
আসম্রিককাি থপ্ররেস সন্টি েই িসযসে বসি ও িক্ষ্য কিি। ওি খুবই থচনা এই েই। 
টাইপ্ কসি থিখা কাগজগুরিি উপ্ি। 
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েম্ রি জসযন্ট রচফে অফ স্টা, টপ্ে ওনরি।  াি রনসচ থিখা; 
  
ফি থেসস্টট। 
  
ফি অি অযাম্বাো ািে   
  
ফি রে, আই, এ র রেশনাি থহ  ওনরি (করপ্ ২২) 
  
োং ার ক  টনা, এটা িারশযানসিি হাস  প়্ুিক থেটাই রক উসেশয?  ৃ ীয রবশ্বযুদ্ধ থ া 
িাগস  প্াসি এি থেসক। েু িাং অেে রক এটাি! 
  
গািিযাে কম্েি  এসজন্ট নয এখন। ও থোসিরন  বু ওি প্ররশক্ষ্র্। িীর ম্স া 
ওযারকবহাি। ও িাজনীর ি রবষসয। গািিযাে থে রবষসয রনরশ্চ  থে থিৌহ যবরনকাি 
ওপ্াসি এই েবেনাশা,  কুসম্ন্ট চসি আেসব  া.জসযন্ট রচফে অফ স্টাফ কখসনা চাইসব 
না। থ ািীই হযস া  সব েুি কসিসে। থ ািী রক  াি ম্াসন  বি এসজন্ট হসয থগসে? 
প্যারিসেি বাইসি ওসক রিসয কাগজটা প্াঠাস  থচসযসে ও রক গযািিযাসেি অজাসন্ত? 
  
গািিযাে থেসব বিি, হস  প্াসি না  া;  বি এসজন্ট  সব হযস া ব্রুকম্যান,  াও 
হস  প্াসিনা। ব্রকম্যাসনি থয েসন্দহ হসব এস া ফসটাকরপ্নয। আেি রজরনষ এরট। খুব 
 া়িা ার়ি ধিা প়্িসব থেরট থখাযা থগসে। থকাোও চাসি েুি কসিসে হযস া থ ািী। 
প্সিাযা কিসবা থকন আরম্। রনসজসকই রজসগযে কিি গািিযাে। িযাসজ থখিাসনা হসযসে 
আম্াসক শুধু থবাকা বারনসয। েবই েুসযা ঐ কাসঠি থিবিূ  মূ্র ে এবং রত্রশ হাজাি 
 িাি। রবগস়ি থগি থ ািীি থকান প্রিকল্পনা। বযাপ্ািটা রক  াহসি। 
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কাগজগুসিা পু্র়িসয থফসি একবাি োবি, আসিা োসি হয এরট, থে ঠাণ্ডা ম্াোয থেসব 
থিখি, যরি থ ািীসক জব্দ কিা যায এই কাগজগুরিি েহায ায। এবাি থোিীি প্ািা, 
অসনক জ্বারিসযসে থ ািী। 
  
ও থড্ররেংসটরবসিি ম্াসঝি থিিাজটা নাম্াি কাগজগুসিা খাসম্ পু্সি, থেেঁসট িাখি খাম্টা, 
থিিাসজি থফাকসিি ওপ্সিি রিসক। থঢাকাি আবাি থিিাজটা। এস ই কাজ চিসব 
এখনকাি ম্স া।  ািপ্ি নীসচ থনসম্ োি কসি িাঞ্চ থখি।  ািপ্ি হযারি ম্সেি 
থিওযা রঠকানা খুেঁসজ বাি কিি প্রাসগি িাস্তাি একরট ম্যাপ্ রকসন। ম্ািা িীস ি রঠকানা 
আেসি এরট। প্েটা থিসখ আো যাক, এটাই থে োবি, েকম্যান ওি রপ্েু রনসযসে 
রকনা  া চিবাি েম্সয ও থিসখ রনি। না, থকউ রপ্েু থনযরন। 
  
িুরশ্চন্তাি িিকাি রেি না ব্রুকম্যাসনি। থ ািীি োংসকর ক  ািরট থপ্ি ও রনসজি 
থহাসটসি রফসি রগসয। ওি ম্াোয বাজ প়্িি,  ািরট প্স়ি ও যা বুঝি। ও প়্িি 
েংসক  উদ্ধাি কসি, েীষর্ জরুিী এখরন থফি  চাই গািিযাসেি েুটসকসেি কাগজ। 
টপ্রেসেট ওগুসিা। থয থকাসনা িফা কি ওি েসে। ওসক খ ম্ কি িিকাি হসি। 
কাগজ থফি  চাই,  া থযোসবই প্াি, থ ািী। 
  
বযাপ্াি ব্রুকম্যান রকেুই বুঝি না। ও রনসজও অরিি হসয উঠি রকন্তু  াগািা থপ্সয। 
কাগজ রফসি থপ্স  যাকসগ থকাসনা অেুরবধা হসব না। ওি েুযটসকসশ থয কাগজগুসিা 
িুকাসনা আসে  া গািিযাে জাসনই না। ও পু্র়িসয থফিি থ ািীি  ািটা। ও 
গািিযাসেি থহাসটসিি রিসক িওনা হি একরট ৩২ কযারিবাি অসটাসম্রটক এবং একরট 
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র ন ইরঞ্চ োইসিনোি রনসয। গািিযােসক খ ম্ কিস ই হসব, থকাসনািফাি ম্সধয 
যাওযাি ইো ওি থনই। যা ধর়িবাজ থিাক। 
  
রম্ুঃ গািিযাে এখাসন, উসঠসেন রক? ও গািিযাসেি থহাসটসি থপ্ৌঁসে থহ  থপ্াটোিসক 
রজসেে কিি। খা া থিসখ থহ  থপ্াটোি বিি, ৩৪৭নম্বি  সি েযাি, রকন্তু রম্ুঃ 
গািিযাে থবরিসয থগসেন এখন। থকাসনা খবি থিসখ থযস  চান আপ্রন? 
  
ব্রুকম্যান বিি, আরম্ প্সি থফান কিব, রঠক আসে। িরবস   ুিস  িাগি এরিক 
ওরিক।  ািপ্ি রিফসট উসঠ র ন িায থপ্ৌঁেি থহ  থপ্াটোসিি নজি এর়িসয।  
  
ও গািিযাসেি িিজাি  ািা খুিি ইস্পাস ি প্া িা ি  রিসয। চম্ৎকাি  িরট 
োজাসনা। ও অেন্তুষ্ট হি। ওি ম্সন প়্িি রনসজি থহাসটসিি থোট, থনাংিা  িরটি কো 
থেসব। ওি ম্াোয িক্ত চস়ি থগি েুযটসকশ খুসি। ও  সি থকাসনা  িারশ কিি না। 
ওসক  ি িেেে কিস  হসব, কাির্ হয গািিযাে খাম্টা েসে রনসয থগসেনযস াবা 
থকাোও িুরকসযসে।  াহসি রিসপ্াটে থগসি রেরকউরিরট পু্রিসশি হারজি হওযাটা ঢুকম্যান 
চায না। 
  
গািিযাসেি েসে িফাই কিস  হসব  াহসি। গািিযাসেি জনয অসপ্ক্ষ্া কিস  িাগি 
কম্যান রপ্স্তসি োইসিনোি িারগসয। কাগজগুসিা রনশ্চয প্স়িসে গািিযাে। ও থ ািীসক 
েযাকসম্ি কিস  প্াসি, যরিও টাকাি জনয কাগজগুসিা হা  ো়িা কসি।  াস ই িারজ 
হস  হসব এবাি বযাটা যা চায। ও গািিযােসক খুন কিসবকম্যান খাম্টা হাস  এসে 
থগসি। কম্যান প্রাগ থেস়ি উধাও হসব একরট রনুঃশব্দ গুরিি প্সি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যাভ দিস্ ওযান অন্ দি । জেিস জহ্ডদি জেে  

57 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

. 
  
ম্ািা িীস ি বার়িস  ইর ম্সধয থপ্ৌঁসে থগসে গািিযাে। ও ম্ািাি িিজায থবি রটপ্ি 
ফ্লযাসটি বাইসি িােঁর়িসয। িিজা খুিি একটু বাসিই। গািিযাে থবজায খুরশ হি ম্ািাসক 
থিসখ। কাির্ খাো থম্সয ম্ািা। ম্ািাি প্িসন আেঁসটা হসয বসে োকা একরট নীি 
থপ্াশাক, থে এরট থিখি থচাখ বুরিসয। 
  
গািিযাে বিি, আপ্রন রক ইংসিজী বিস  প্ািসবন, ম্াপ্ কিসবন। 
  
ভ্লাস্ট এসেসেম্ািা থেসবরেি। ও বুক ধ়িাে কসি উঠি িম্বা চও়িা থচহািাি 
আসম্রিককানরটসক থিসখ। ও বিি, রক চাই, হযােঁ। 
  
কাসঠি থিবিুস ি মূ্র েরট গািিযাে  সিি থকাসর্ থিখস  থপ্ি। এটুকু অন্ত  ের য হযারি 
ম্সেি কোটা। ও বিি, এখাসন থকউ োসক হযারি ম্ে বসি। 
  
থে বিি বসট রকন্তু থেসব থপ্ি না থয থম্সযরট এ  েয থপ্সযসে থকন। 
  
না। 
  
 মু্শরকসি প়্িি, ও আম্াসক রঠকানা রিসযরেি এটািই। ওি েসে থিখা কিস  আরম্ 
রনউইযকে থেসক এসেরেিাম্। ও বিস  প্াসিন থকাোয থগসে, আরম্ পু্িসনা বনু্ধ ওি। 
  
ম্ািা িিজা বন্ধ কসি রিসয বিি, না আরম্ জারন না রকেু। 
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রকেু না বসি থনসম্ এি গািিযাে। যা আসে থ া কাসঠি মূ্র েটা। প্সে থনসম্ এি রেেঁর়ি 
থবসয। খাো থম্সয এই ম্ািা িী । রকন্তু থকন থপ্সযসে এ  েয! মূ্র েি ম্সধয আসে থ া 
টাকাটা। জাসন রক  া থম্সযরট। খুেঁসজ থিখস  হসব ও যখন োসক না। আি থকউ োসক 
রকনা ওি ফ্লযাসট থিখস  হসব। গািিযাে জাসন থয এই রত্রশ হাজাি  িাি থপ্স  হসি 
থবশ রকেু ধকি থপ্স  হসব। 
  
যখন ফুটপ্াস  িােঁর়িসয গািিযাে  খন থে জানস ও প্ািি না থয, উসটারিসকি বার়ি 
থেসক থস্মিনফসফি োকসিি থঝসিাে ওি েরব  ুসি থফিি। েবািই েরব থ ািা হসে 
এ বার়িস , থয ঢুকসব থবসিাসব। থঝসিাসেি েহকম্েী রনকরিক চসি থগি িযাবসিটরিস  
েরবেুদ্ধ রফে থিািরট রনসয। 
  
গািিযাসেি থচাসখ প়্িি থহাসটসিি রিসক থফিাি েম্য প্ে চিস  চিস  ম্ািা িীস ি 
েরব শুেু থপ্াস্টাি অযািহাম্ব্রাক্লাসবি থিওযাসি োেঁটা। থকাোয কাজ কসি ম্ািািী , যাক 
থেটা জানা থগি। ওই ক্লাসব িাস  একবাি টু ম্ািসব বসি ও রঠক কিি। ও থহাসটসি 
রফসি এি এইেব কো োবস  োবস ।  সিি চারব রিস  রিস  থহাসটসিি হি থপ্াটোি 
ওসক বিি, আপ্নাি থখােঁজ কিরেসিন এক েদ্রসিাক। 
  
 াই নারক থকম্ন থিখস  ম্সন আসে? থক হস  প্াসি। 
  
 থচহািা খুব িম্বা এবং োরিোরি, থকাসনা িু েটনা হসযরেি থবাধহয  ান কাসন। 
  
গািিযাে হােি, ব্রুকম্যান! আবাি ব্রুকম্যান, থখিা শুরু হসযসে বসি ম্সন হসে।  াই 
ব িী োকস  হসব। 
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ব্রুকম্যান বসে আসে থে থিখি  সি ঢুসক। বিি গািিযাে, রক খবি, োসিা থ া েব 
বউ বাচ্চা। 
  
কো আসে, নোি চুপ্ কসি বসো গািিযাে হােি, থেইম্  কোবা ো বি অস্কাি।  ুরম্ 
ব়ি হসযে। থ াম্াি বা়িাবার়ি হসয যাসে এই ধুম্সো শিীি রনসয অ  থম্জাসজ কো 
বিা। থ াম্াসক থিখসি থযন ম্সন হয থপ্াযা ী গাই। যা ওজন থবস়িসে থ াম্াি। হসবই 
থ া অস া ম্ি রগিসি। ও ব্রাসযন থ াম্াি বনু্ধ থকাোয থে। ম্সন আসে থ া থেবাি  ুরম্ 
যখন ম্স্তারন কসিরেসি  াি আরম্ রক হাি কসিরেিাম্। 
  
ব্রুকম্যান রবিুযৎ গর স  রপ্স্তি বাি কিি, থবাসো হ োগা। 
  
গািিযাে হােি, রফসে থনসম্ প়্ি অস্কাি। আম্ায গুরি কি এে ও প্রায গা থঠরকসয 
িােঁ়িাি ব্রুকম্যাসনি রপ্স্তসিি নসি। বিি, গুরি কি ব্রুকম্যাসনি করিস  প্রচণ্ড  া ম্ািি 
হাস ি  ািুি প্াশ রিসয। েমূ্পর্ে অবশ হসয থগি ব্রুকম্যাসনি  ান হা  এবং রপ্স্তি 
রেটসক িূসি প্স়ি থগি। উসঠ িােঁ়িাস  থগি ব্রুকম্যান গাি রিসয। রকন্তু ওসক থঠসি 
থচযাসি বরেসয গািিযাে বিি, অস্কাি আসস্ত আসস্ত,  ুরম্ আম্াসক এখরন খুন কিস  
প্াি না। ম্সন থনই আম্াসিি কো আসে। 
  
থচাখ িুরট িাসগ জ্বিসে ব্রুকম্যাসনি।  ান হা  িিস  িাগি অনয হা  রিসয। খাসট টান 
টান হসয শুসয প্স়ি রজসগযে কিি গািিযাে রক বযাপ্াি অস্কাি বি। 
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থটরবসিি উপ্ি িাখি ব্রুকম্যান রপ্স্তিরট কুর়িসয এসন।  ািপ্ি বিি, আরম্ চাই 
থ াম্াি টপ্রেসেসটি রচরঠটা। 
  
গািিযাে থহসে বিি, থেটা রক  ুরম্ একিাই চাও, রম্ুঃ জনেন রম্ুঃ থকারেরগন, রপ্রয 
বনু্ধ থ ািী েকসিই চান রচরঠটা। 
  
কাগজগুসিা রিসয িাও গািিযাে, বাসজ কো থিসখ রিসয। 
  
কো বাসজ, প্রেম্ থেসকই শুরু কিা যাক বযাপ্ািটা আম্াি ফ্লযাসট ঢুসক প্যারিসে  ুরম্ই 
প্রেম্ খাম্টা থঢাকাসি। থ ািীি হুকুসম্ কসিে রনশ্চয। থ াম্াি অ  বুরদ্ধ থনই। যরিও 
আরম্ একবাি থেসবরেিাম্ থয  ুরম্  বি এসজন্ট হসয থগে। 
  
আরম্  বি এসজন্ট, রক বিে  ুরম্? 
  
থফসট যাসব  ুরম্ যরি অ  থখসপ্ যাও।  ুরম্  বি এসজন্টনও, বুঝিাম্ থেটা। 
একাগজগুসিা রকন্তু ম্ািাত্মক। থ াম্ায খাম্টা রিসয  াহসি থ ািী েুি কসিসে। রঠক 
বিরে। 
  
ওগুসিা রিসয িাও, আরম্ বিস  চাইনা থকাসনা কো, গািিযাে, থজাসচ্চাি  ুরম্ একটা। 
 ুরম্। এ  নীচ রনশ্চয নও থয এই কাগসজি জনয  ৃ ীয রবশ্বযুদ্ধ বাধসব থেটা  ুরম্ 
চাইসব। 
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অস্কাি আম্ায  ৃ ীয রবশ্বযুদ্ধ থিরখও না। এ থখিা শুরু কসিসে থ ািী। ও োসবরনে 
আম্াি রবপ্সিি কো। ও গুরি েুেঁ়িস  থচসযরেি আম্াি কােঁসধ বনু্দক থিসখ। আরম্ 
থ া়িাই থকযাি করি ওি রক হয  াস । অস্কাি রক ম্ িব রেি ওি। প্াি প্াসব না 
 ুরম্ রম্সে কো বিসি।  াে খাই রক আরম্। আরম্ জারন ম্ািা িীস ি কো। েব খুসি 
বি  ুরম্ যরি.কাগজ থফি  চাও। 
  
রপ্স্তসিি রিসক চাইি ব্রুকম্যান। ওসক বুরঝসযসেগািিযাে থয যরি থকউ ওসক খুন কসি 
 াহসি থ ািী প্াসবনা রকন্তু থকারেরগন কাগজটা প্াসব। টপ্রেসেট এই কাগজরট। থয 
থকাসনা িফা কসি কাগজরট থফি  রনসয থযস  হসব একো থ ািী বসিসে ব্রুকম্যানসক। 
ও রনরুপ্ায হসয বিি, রক োসব িযারটম্ািসক থগ থঢাকাবাি বযবিা কিা হয গািিযােসক 
োম্সন থিসখ থধােঁকা রিসয। 
  
গািিযাে েব শুসন থচাখ খুসি থহসে বিি, ওই মূ্র েি থে ি টাকাটা আসে  সব  ুরম্ 
টাকাটা আনসবআজ ম্ািািীস ি বার়ি থেসক। আম্াসিি থিখা হসব এযািসপ্াসটে 
আরম্নজি িাখবা  ুরম্ কাগজ প্াসব, আরম্ টাকা থনব। আম্াি োিবাো রিও থ ািীসক। 
এ খবি পু্রিশসক রিস  থযও না থয আম্াি কাসে রত্রশ হাজাি  িাি োকসে। েব ফােঁে 
কসি থিব  াহসি রনসজসক বােঁচাবাি জনয, কাগসজ রক থিখা োকসে। 
  
আরম্ োবস  প্ারি না থয থকাসনা েদ্র আসম্রিককান এিকম্ হস  প্াসি।  ুরম্ োবস  
প্াি টাকা ো়িা রকেু। 
  
আহা, এম্ন ম্ন্দ রক টাকা, আরম্ নজি িাখব, আজ িা  োস়ি িশটায। 
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. 
  
থস্মিনফ রিি ম্ারিসকি হাস  একরট েরব এবং রিসয বিি এই থফাসটা থ াম্াি োসিা 
িাগসব। কাির্ থখিা জসম্সে। 
  
ম্ারিসকি মু্খ বিিাি না এই েরব থিসখ রকন্তু িাসগ কাসিা হসয থগি েবুজ থচাখ। ও 
আসস্ত বিি গািিযাে। 
  
 এটাই বিা  থজাি থয থকিনেনক বসিরেিাম্ ও বার়ি থেসক থযই থবসিাক  ািই েরব 
 ুিসব। জাসি প্স়ি থগি ম্াে। 
  
ওই ওযািরিংটসনি বিিী এসজন্ট হস  প্াসি গািিযাে। আম্াি রবশ্বাে হসে না থয এ 
গািিযাে, কাির্ আরম্ জান াম্ থয ওসিি কুনজসি প্স়িসে গািিযাে।  ুরম্ োবস  প্াি 
থযবিিী এসজন্টি কাজ কিসে গািিযাে। আসে রনশ্চয এস  থকাসনা গ়িব়ি। থকাসনা 
কাির্ই থনই। গািিযাসেি এই প্রাসগ প্স়ি োকাি। কাজ কিস  হসব, চাকিী কিস  
হসব এখাসন একটা বিিী এসজসন্টি। কখসনা কাজ কসি না গািিযাে। 
  
থ ািী থধােঁকা রিসে থ া গািিযােসক থিরখসয। থ ািী এটাই চায যাস  আম্িা বুরঝ, 
বিিী এসজন্ট হসে গািিযাে। থকাসনা খবি আসে আি? 
  
 কাসিি ভ্লাসস্টি বার়ি যায আজ েকাসি িী  থম্সযরট। বার়ি রেি না ভ্লাস্ট। ভ্লাস্ট 
প্ােসপ্াটে জাি কসি এবং এটাই রেি েুসকি েসন্দহ, রকন্তু এি থকান প্রম্ার্ প্াওযা 
যাযরন। 
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ওি কাসেই রগসযরেি থম্সযটা। থচষ্টা কিসে হযস া োগবাি। থেপ্তাি কসিরন থকন েুক 
ভ্লাস্টসক। রক প্রম্ার্ আবাি এি। থজিা কি, থেপ্তাি কি িাকটাসক,  ন্নারশ কি বার়ি। 
প্রম্ার্ প্াসবই প্ােসপ্াটে জাি কিসি। 
  
গািিযাে। 
  
গািিযাে আিকসনে োকসব আরম্ যা জারন গািিযাে েম্বসন্ধ। অেম্ভব রবিােী ও। আি 
রকেু কিনা এখন ওসক আপ্া  নজসি িাখসিও হসব। হরিশ রম্িস  প্াসি ওসক রিসয 
ওযািরিংটসনি। ও থযন থটি না প্ায থয  ুরম্ নজি িাখে েু িাং এই রবষসয োবধান 
থেসকা। শুধু নজসিই িাখ থম্সযটাসকও হরিশ রিস  প্াসি ও ওযািরিংটসনি। 
ম্াইসোসফান িাগাও ওি  সি। থকিনে থযন কাজ োসি আজ িাস ই। ওখাসন আবাি 
যাসব গািিযাে। আম্াি চাই ওসিি কোবা োি থটপ্। 
  
েম্য রনসয থবরিসয থগি থস্মিনফ। আবাি থিখি থফাসটাটা ম্ারিক। ও গািিযােসক 
হুেঁরশযাি কসিরেি থশষ েং সষেি েম্য। থেইটাই হসব থশষ োক্ষ্াৎ যরি আবাি থিখা 
হয। ও েরবটা রেেঁস়ি থফিি রহংস্র ববেি ায। 
  
. 
  
 গািিযােসক রনসয গ  এক ণ্টা ধসি কো বিসে ম্ািা আি ওযািরিংটন। –থক 
থিাকরট, থক হযারি ম্স্। থ ািীি এসজন্ট রক থিাকরট? ও রক খুেঁজসে ওযািরিংটনসক? 
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থবজায  াবস়ি থগসেওযািরিংটন। ও বিি, থবাঝা যাসেনা রকেুই চিা েম্ভবনয আি 
এোসব। ভ্লাসস্টি কাসে যাসব না একবাি  ুরম্। 
  
যারে রঠক আসে। 
  
কাসিি ভ্লাস্ট  সি বসে রনসজি জখসম্ি কো োবরেি, ম্ািা যখন বার়ি থেসক 
থবসিাসে। হা  োিস  থয এখন থঢি থিিী এটাও বুসঝসে  াক্তাসিি মু্সখি োব থিসখ। 
ও জানিা রিসয থিখি হঠাৎ, ওি বার়িি োম্সন িােঁ়িাি একরট কাসিা ট্রাক গার়ি। ওি 
ফ্লযাট বার়িস  ঢুকি গার়ি থেসক থনসম্ চািরট থিাক। বুক ধ়িাে কসি উঠি ভ্লাসস্টি। 
এিা থয রেরকউরিরট পু্রিসশি থিাক  া ওসিি থিসখই বুঝি।  া ও জান ও থয 
একরিন ওিা আেসব। ও ব িী হসয আসে িুবেি ধসি। ও িিজাি হা সিি নীসচ 
থপ্সিক থম্সি থেসট রিি খাবাসিি থটরবসিি উপ্সিি  ক্তারট। রকেুটা থিিী হসব হযস া 
ওসিি িিজা োেস । প্সনসিা রম্রনট িাগসব হযস া। প্রম্ার্প্ত্রগুরি নষ্ট কিাি যসেষ্ট 
েম্য প্াওযা যাসব যাস  না ফাসে ওি বনু্ধিা। ফাযাি থেসে থফিি নযাক়িায থপ্ট্রি 
থঢসি। 
  
এিপ্ি ফাযাি থেসে অনযসিি েরব, প্ােসপ্াটে আনুষরেক কাগজপ্ত্র েব রকেু থফসি 
রিসয আগুন থজ্বসি রিি ফাযাি থেসেি থপ্সট্রাি থেজা নযাক়িায। িিজা োেসে ওিা 
কাির্  া প়্িসে িিজায। ধীিরিি িসযসে ভ্লাস্ট। ও থচযাসি বসে অসপ্ক্ষ্া কিস  িাগি 
প্সকট থেসক থোট কযাপ্েুি থবি কসি। ওি রিসক েযাি েীষর্ মু্সখ থস্মিনফ িিজা 
থেসে থ স়ি এি। োস্ট রবসষি কযাপ্েুসি কাম়্ি বোি ম্সন ম্সন প্রােেনা জারনসয। 
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ওযািরিংটন শুনস  থপ্ি রেেঁর়িস  ম্ািাি প্াসযি আওযাজ। ওযািরিংটন েয থপ্সয থগি 
ম্ািা  সি ঢুকস ই, ম্ািাি ফযাকাসশ মু্খ থিসখ। ঠাণ্ডা বিফ জি থযন বইস  িাগি ওি 
রশিিােঁ়িা, থবসয। 
  
রক হসযসে। 
  
িােঁ়িাস  প্ািসে না আি ম্ািা। ও অবেন্ন শিীসি থচযাসি ধপ্ কসি বসে প্স়ি বিি 
ম্ািা থগসে োস্ট, ওিা ওি মৃ্ সিহ রনসয যারেি আরম্ যখন থগিাম্। 
  
েুি থিসখে রনশ্চয। 
  
ওখাসন হারজি হসযরেি রেরকউরিরট পু্রিশ, ওিমু্খ স্পষ্ট থিসখরে অযামু্বসিসন্স থ ািাি 
েম্য। 
  
রনসজি মু্খ িুহাস  থঢসক বসে প়্িি ওযািরিংটন। েম্স্ত প্রিকল্পনা প্রাগ থেস়ি 
প্ািাবাি থেসস্ত থগি ভ্লাসস্টি মৃ্ ুযি ফসি। ম্ািাি ম্সন থজাি রফসি এি ওি অবিাি 
জনয। 
  
ও বিি, আম্িা এখসনা প্ািাস  প্ারি কাির্ টাকাগুসিা থ া আসে। 
  
এেব কো থয রনিেেক থেটা জাসন ওযািরিংটন। প্ািাবাি থকাসনা প্ে থনই জাি 
প্ােসপ্াটে ো়িা। ম্ািাসক থেস়ি চসি যাওযা উরচ  ওি, ম্ািাি রনিাপ্ত্তাি জনযই। ওি 
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রনসজি থকাসনা উপ্ায থনই, এখন আত্মহ যা কিা ো়িা। রকন্তু োহে রক আসে ওি 
আত্মহ যা কিাি। 
  
 সি প্াযচারি কিস  িাগি ম্ািা উসত্তরজ  হসয। হঠাৎ থেসম্বিি  ািপ্ি, আম্াসক 
একজন োহাযয কিস  প্াসি, আম্াি ম্সন প্স়িসে ািনাম্ ইযানব্রন। আম্াি বাবাি বনু্ধ 
ওি বাবা। িুজসনি একই েসে প্রার্িণ্ড হয। ওি খাম্াি বার়ি প্রাগ থেসক রত্রশ 
রকসিারম্টাি িূসি। আম্াসিি প্ােসপ্াটে থয থজাগা়ি কসি থিসব ইযান  াসক জানস ও 
প্ািা যায। 
  
 ুরম্ রনরশ্চ  জান থয  াসক রবশ্বাে কিস  প্াি। 
  
ওি বাবা আম্াি বাবাি েসেই ম্সিসে বিিাম্ না? রবশ্বাে কিস  প্ারি রনশ্চয। ও 
েবজী থবচস  প্রাসগ আসে রফ হপ্তায। কাি হাটবাসি ও আেসব। কাি আরম্ রগসয থিখা 
কিব। 
  
ম্ািা না, বিং আরম্ থেস়ি যাই থ াম্ায। জর়িসয প়্িসব  ুরম্। 
  
চুপ্ কি, োহাযয কিস  থচসযরেসি আম্ায  ুরম্ না। প্ািা আম্াি এখন, খাবাি বযবিা 
করি থগ আরম্। থিরি হসয যাসে। 
  
 ম্ািা থয আি েয প্াসে না থেটা থিখি ওযািরিংটন। এই অবিাি িাশ হাস   ুসি 
রনসযসে থকম্ন কসি থযন। ন ুন আশাি েঞ্চাি হি ওি ম্সন। 
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ব্রুকম্যান থ ািীসক থটরিসফাসন জানাি গািিাসেি কোবা োি কো। োংসকর ক োষায 
হি কোবা ো। বযবোি কো হসে োবসব অনয থিাক শুনসি। থ ািী বিি, থ াম্াসক 
থ া থিওযা হসযসে যা োসিা বসি ম্সন হয থেটা কিবাি। বসিরে থ া থ াম্াসক থেই 
কোই। 
  
ম্ািা িীস ি ফ্লযাসট থপ্ৌঁেি ব্রুকম্যান িা  োস়ি িশটাি একটু আসগ। কাউসক থিখস  
থপ্ি না বার়িি চািপ্াসশ। কাোকারে অন্ধকাসি গািিযাে থকাোও থয িুরকসয আসে এটা 
ও রনরশ্চ  জাসন। ও রেেঁর়ি ধসি উপ্সি উঠস  িাগি চািরিক োসিা কসি থিসখ রনসয। 
  
থকিনে ও রেেঁর়ি ধসি উপ্সি উঠসে থেই মু্হূস েই। ম্ািািীস ি ফ্লযাসট ম্াইসোসফান 
বোস  এসেসেও থস্মিনফসফি কুম্ম্স া। ও থিরিং রিসয বুসক প়্িি ব্রুকম্যাসনি 
প্াসযি আওযাজ শুসন এবং থিখি, উপ্সি উঠসে একরট বরিষ্ঠ থিাসকি আবো থচহািা, 
থকিনে রনুঃশসব্দ থিৌস়ি উপ্সি উসঠ থগি প্াসযি জুস া খুসি থফসি রিসয। ওযািরিংটন 
 সিি আসিা রনরেসয বািান্দায রগসয িুসকাি ব্রুকম্যাসনি প্াসযি আওযাজ শুসন। থবি 
রটপ্ি ম্ািাি িিজায কম্যান। ওসক থিখসে থকিনে  াি উপ্ি িাি রেেঁর়িি থিরিং এি 
ফােঁক রিসয। 
  
ইস্পাস ি ি  রিসয  ািা খুসি  সি ঢুসক ব্রুকম্যান আসিা জ্বািি। প্যাসকটরট বাি 
কিি ও  া়িা ার়ি কাসঠি থিবিূ  মূ্র েি ম্াোরট  ুসি রনসয। েবই থিখস  প্াসে 
ওযািরিংটন। ব্রুকম্যান িিজা বন্ধ কসি আসিা রনরেসয প্যাসকট হাস  থবরিসয এি। েব 
থিখস  প্াসে বসি ওযািরিং টন এটাও থিখস  থপ্ি থয থোসটা টসচেি আসিায ও 
নাম্স  িাগি রেেঁর়ি থিখস  থিখস । 
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থকিনে রপ্স্তি হাস  থনসম্ এি দ্রু  গর স  ওসক প্যাসকট হাস  নাম্স  থিসখ। রক 
আসে প্যাসকসট? থকিনে টাইম্ েুইচ রটসপ্ রিি যখন প্রায রনচ িায থপ্ৌঁসচসে 
ব্রুকম্যান। েম্স্ত রেেঁর়িি আসিা জ্বসি উঠি েসে েসে। ব্রুকম্যান  ুসি িােঁ়িাি রবিুযৎ 
গর স । থকিনসেি রিসক  ারকসয গুরি কিি ও টচে থফসি রিসয। গুরি থিসগসে 
থকিনসেি হাস , জাম্াি হা া রেেঁস়ি রগসয। ব্রুকম্যানসক ও কিি রকন্তু প্িপ্ি র নরট 
গুরি। আসিা েরঠক ওি িক্ষ্য। 
  
ব্রুকম্যান রেেঁর়ি থবসয গর়িসয থগি। রেেঁর়িি আসিা রনসে থগি হঠাৎ।  া়িা কসি থনসম্ 
এি থকিনে। উপ্ি প্াসন িক্ষ্য কিি ব্রুকম্যান আবাি। বসে প্স়িরেি থকিনে। গুরি 
থবরিসয থগি ওি মু্সখি প্াশ রিসয। ওি ফুেফুে থয ফুসটা হসয থগসে থেটা কম্যান 
বুঝি। ও খ ম্ এবাি ও রেেঁর়িি প্সি থহাসটসিি িরব থপ্রিসয িাস্তায থপ্ৌঁেি প্যাসকটটা 
থচসপ্ ধসি িক্ত েু েু কসি থফিস  থফিস । ব্রুকম্যাসনি রপ্সঠ গুরি কিি অন্ধকাসি 
রনশানা কসি থঝিন। আি প্ািি না ব্রুকম্যান। ম্ারটস  প্স়ি থগি ও রেটসক। িাস্তাি 
নিেম্ায প়্িি প্যাসকটটা। উসটারিসকি বার়ি থেসক েুসট এি রনকািক গুরিি 
আওযাসজ। গািিযাে েবই থিখি অন্ধকাসি িােঁর়িসয। নিেম্ায প্যাসকট প়্িি, ব্রুকম্যান 
প়্িি েবরকেুই। পু্রিশ েযাসনি োইসিন থশানা থগি িূসি। েবেনাশ এখন। প্যাসকটটা 
 ুিস  থগসিই। থহাসটসি রফসি থগি ও োযায োযায থিৌস়ি। 
  
টাকা থ া চুসিায থগি ও োবি থহাসটসি থপ্ৌঁসে। এখন থেয প্রাগ থেস়ি প্ািাসনাই। 
রকন্তু রক হসব থেই থগাপ্ন িরিসিি। থ ািীসক থ া আি থকাসনারিন এগুসিা থপ্ৌঁেস  
প্ািসব না ব্রুকম্যান। থ ািী চুসিায যাক ও একবাি োবি। এ িরিি িারশযানসিি 
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হাস  ও প্রার্ োকস  থয প়্িস  রিস  প্ািসবনা ও থেটাও বুঝি। ম্ারিক আসে থযসহ ু 
থেসহ ু প্ািাবাি েম্য রনশ্চয  িাশী কিসব ওিা। থ ািীি এক এসজন্ট থ া এই ম্ািা 
িী । ম্ািাি কাজ এখন এটা থ ািীসক থপ্ৌঁসে থিওযা। 
  
ও আিহাম্ব্রা ক্লাসব চসি থগি টযারি রনসয। থেখাসন জাযগা থনই র িধািসর্ি। থটরবসি 
জাযগা থপ্ি ও এক ওসযটািসক  ুষ রিসয। বুসে অবরি  িসযসে থটরবিরট। ও 
ম্ািািীসক রিসখ প্াঠাি ওসযটাসিি হা  রিসয, আপ্নাি থিবিূ  মূ্র েটা আরম্ রকনস  
চাই, এখাসন আেসবন একবাি। 
  
ম্ািা িী  বুসে ঢুকি িশ রম্রনট বাসি। ও প্ািাস  যারেি গািিযােসক থিসখ। 
গািিযাে ওসক আশ্বস্ত কিি বহু কসষ্ট। ও শিীসি আেুি বুরিসয থগি, টাই েুেঁইসয। ও 
থয থ ািীি এসজন্ট থেটা ম্ািা বুঝি। থ ািীি এসজন্টিা োংসকর ক অেেরেকসি যরিও 
ওিা থকউ প্িস্পিসক থচসন না। ও েব কোই বিি ম্ািাসক। বিি, ম্ািাসকই প্াচাি 
কিস  হসব এই টপ্ রেসেট কাগজগুরি। থকননা ও হসে থ ািীি অনয ম্ এসজন্ট 
প্রাসগ। এসকবাসি নািাজ এস  ম্ািা। 
  
গািিযাে বিি, থ াম্ায কিস ই হসব একাজ। থকাসনা প্ে থনই থ াম্াি রফিবাি। 
থ ািীি এসজন্ট  ুরম্। জসি থগসেটাকা বােঁচাস ই হসব কুসম্ন্ট। থ ািীি হাস  এটা 
থ াম্াসক থপ্ৌঁেস ই হসব। প্ািব না আরম্। োসিাম্স া থচসন আম্াসক ম্ারিক। এ কাজ 
থ াম্াসক কিস ই হসব। 
  
না না, ও থিাকটা প্াযরন টাকা। আম্াসিি কাসে আসে টাকা। 
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 ুরম্ আি থক। আম্াসিি ম্াসন রক বিস  চাইে  ুরম্। 
  
এস া থিাকটা অনযিকম্ ওযািরিংটসনি থচসয। ম্ািাি থকম্ন থযন রবশ্বাে এসে থগি 
ওি উপ্ি। এই প্ািসব ওসক োহাযয কিস , যরি থকউ প্াসি, এই বসি ওি ম্সন হি। 
ও বিি ওযািরিংটসনি কো।  
  
গািিযাে এই কো শুসন অদু্ভ  বসন থগি। 
  
থটাকা প়্িি বুসেি িিজায। কাঠ হসয থগি েসয িুজসনই। ওযািরিংটনহাস  রব্রফসকশ 
এবং থচাসখ চশম্া রনসয ঢুকি। 
  
. 
  
০৫. 
  
 ম্ারিক থিখি শুধুই বাসজ খবসিি কাগজ ব্রকম্যাসনি থিওযা প্যাসকটটা খুসিাও জ্বিন্ত 
থচাসখ থকিনসেি রিসক  াকাি এই প্যাসকটটা ম্ারটস  েুেঁস়ি থফসি রিসয। হাস  বযাসেজ 
থকিনসেি। 
  
 ীক্ষ্ণ গিায বিি ম্ারিক, একটা থিাসকসক ম্ািসি  ুরম্ এইগুসিাি জনয। ম্ারিক থয কী 
প্রচণ্ড থিসগসে  াবুঝি একরট ম্াত্র থিাক, থস্মিনফ। রকেুনাবসিহঠাৎেুকবসি উঠি, 
ওকসিসে যা োসিা বুসঝসে। 
  
অরিিৃরষ্ট হানি ম্ারিক ওি রিসক। 
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কো বিরে না আরম্ থ াম্াি েসে। ও থকিনেসক আবাি বিি, একটা থিাকসক খুন 
কিসি এইগুসিাি জনয। 
  
থকিনে বিি আম্াি অনয উপ্ায রেি না, কাির্ ও আম্ায গুরি কসি। 
  
ম্ারিক বিি, একটা আন্তজোর ক  টনা এই বযাপ্ািটা। থ ািীি এক এসজন্ট এই 
থিাকটা। এি  িন্ত কিসব আসম্রিককান িাষ্ট্রিূ । ব়ি ব়ি থহ িাইন এ রনসয রিখসব 
কযারপ্টারিস্ট থপ্রে। এই েবই হসব থ াম্াি জনয। রেেঁর়িি আসিা জ্বািস  থগসি থকন 
গাধাি ম্ । নষ্ট হসয থগি থগাটা অপ্াসিশনটা।  ি থেসক থবি কসি রিি থকিনেসক 
ম্ারিক। 
  
ম্ারিক েুকসক বিি, থকাসনা কাসজি নয থিাকরট। বুসঝে শারস্ত হওযা চাই ওি। 
থকাোয গািিযাে। 
  
বিি প্ারি না গািিযাে থকাোয। ওসক িাখা হসযসে নজসি, রক েম্পকে ওি এি 
েসেসক জাসন। 
  
ও থকাোয খুেঁসজ থবি কি। জানস  চাই আরম্ েুক  া়িা ার়ি, থবরিসয থগি এই কো 
বসিই। চুপ্চাপ্ থস্মিনফ। ম্ারিক বিি, কািবািটা রক! ভ্লাস্ট আত্মহ যা কিি থ াম্াি 
জনয। থ ািীি এক থেিা এসজন্টসক খুন কিি ওই গাধাটা। হুেঁরশযাি হসয যাসব থ া িী  
থম্সযরট। গািিযাে  ািপ্ি। 
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রক কির্ীয এখন আম্াসিি। 
  
ধিস ই হসব গািিযােসক আি থম্সযরটসক। থকাসনা থগাপ্ন থম্সেজ আসে রকনা প্িীক্ষ্া 
কিস  হসব খবসিি কাগজগুসিাস । 
  
আবাি রফসি এি েুক। ফযাকাসশ মু্সখ বিি, উধাও গািিযাে, ওসিি থচাসখ ধুসিা রিসয 
প্ারিসযসে ও। যরিও র নসট থিাক আরম্ িারগসযরেিাম্ ওি থপ্েসন। 
  
ম্ারিক বিি, কম্সি  েুক। এটা রিসপ্াটে কিা হসব। এ থ াম্াি িারযত্ব থযন গািিযাে 
থিশ থেস়ি না প্ািায। থস্মিনফসকবিি, থেপ্তাি কি থম্সযটাসক, ওযািরিংটন থয 
থকাোয আসে থেটা বিস  প্ািসব ওই, ফ্লযাসট  ন্নশ কি থম্সযটাি। 
  
 ি থেসক থবরিসয থগি ম্ারিক ও থস্মিনফ। েুক কপ্াি মু্েি এবং এিপ্ি েরন্টযাি 
থপ্াস্ট, এযািসপ্াটে, থিিসস্টশসনি গা েসিি রনসিেশ রিস  িাগি থটরিসফাসন, 
আটকাস ইহসব থিাকটাসক, থযন েুি থকাসনা না হয। 
  
. 
  
গািিযােসক েব কোই বসিরেি ওযািরিংটন। এবাি পু্রিশ আেসব, ও থবাসঝ বনু্দসকি 
আওযাজ শুসনই। ওি আি এখাসন োকা চিসব না। রকেু জাম্াকাপ়্ি রনসয চসি এসেসে 
 াই ওি রনসজি এবংম্ািাি। ও একটু ই স্ত ুঃ কিরেি গািিযাে টাকাি কো রজসগযে 
কিাস । ম্ািা বিি, গািিযাে জাসন টাকাি কো।  খন ও বিি, ওি বযাসগ আসে 
টাকাটা। গািিযাে বিি, প্ািাস  হসব এখন। রকন্তু যাব থকাোয এখন? 
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ম্ািা বিি, ইযান ব্রসনি কাসে যাওযা যায একটা গার়ি থপ্সিই। 
  
থযাগা়ি কিব, গা়িীি জনয থকাসনা োবনা কসিা না, থেখাসনই যাওযা যাক, চি। প্ে 
আসে। একরট থবসিাবাি রপ্েন রিসয, গািিযাে বিি। 
  
ম্ািা–আসে, এই বসি ই স্ত ুঃ কিি। 
  
গািিযাস্ত বিি, েম্য থনই শীগরগি চি। 
  
ওযািরিংটন বুঝি রঠকই বসিসে গািিযাে। ওসিি িুজনসক রনসয থবরিসয এি 
গািিযাে। গার়িস ই িাগাসনা আসে ইগরনশান চারব, ও একটা ম্ারেের ে গার়ি থপ্সয থগি 
এম্ন একটা গার়ি খুেঁজস  খুেঁজস । গার়িস  উঠি ওিা গার়িি িিজা খুসি। ওযািরিংটন 
থপ্েসন এবং ম্ািা োম্সন বেি। িুরট পু্রিসশি গার়ি ক্লাসব এসে ঢুকি, ওসিি গার়ি 
যখন ব়ি িাস্তায প্স়িসে। 
  
গািিযাে বিি থবরিসয প়্িা থগসে খুব েম্য ম্স া। একই গর সবসগ ম্ািাি রনসিেশ 
ম্স া গার়ি চিস  িাগি। ম্ািাসক আশ্চযে রূসপ্ আশ্বাে রিি ওি মু্সখি প্রশারন্ত, থচাসখি 
রবদ্রূপ্ আি আিগা হারে। ওযািরিংটন হঠাৎ বিি রহযােকুে রব্রজ থপ্সিাবাি েম্য, 
ওিা থ া গার়িি থখােঁজ কিসবই, রক কসি প্ািাব। 
  
গািিযাে বিি, েুরিি হও, এখসনা আরশ রম্রনট বারক ক্লাসবি থশা থশষ হস । পু্রিশসক 
খবি রিসে না থে থশা োো না অবরধ থয টুরিসস্টি গার়ি এটা। থেসব থিখ ওি োষা 
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পু্রিশসক থবাঝাসি রক রবপ্সি প়্িসব। িু ণ্টাি ম্স া হাস  প্ারে অন্ত  আম্িা। আবাি 
রজসগযে কিি ম্ািাসক ও ইযান ব্রসনি কো। ওি েসম্ই প্েন্দ হসে ম্ািাসক। খাো 
থম্সয। কো শুসন ম্সন হি ম্ািাি, ওসিি োহাসযয এসিও আেস  প্াসি ইযান ব্রন নাসম্ 
থিাকরট। 
  
ও ওযািরিংটনসক বিি  ািপ্ি, রবিরক্ত ধসি রগসযরেি থ া ওি থোিীি কাজ কসি 
কসি। আরম্ই র র রবিক্ত হসয উসঠরেিাম্, থ াম্াি রক থিাষ থিব। গািিযাসেি কোয 
থযন একটু। েহানুেূর ি আেঁচ থপ্ি ওযািরিংটন। ও বিি,  খন েয থপ্সয থগিাম্ 
যখন শুনিাম্ ম্ারিক প্রাসগ এসেসে। 
  
 ুরম্ রঠক জান থয ম্ারিক প্রাসগ এসেসে? 
  
হসনয হসয রফিসে হযস া আম্াি জনয। 
  
 বহুরিসনি বনু্ধ আরম্ এবং ম্ারিক। আম্াসিি থিারে থ ম্রন োসপ্ থনউসি থযম্ন থিারক্ত 
হয। 
  
গার়িি গর  বা়িাি গািিযাে। ম্িনারস্তক রবপ্সি প্স়িসে ওিা র নজন। থস্মিনফ 
থেখাসন ম্ারিক থযখাসন। থোরেসযস ি অনয ম্ থেিা ম্ানুষ রশকািী হসে এই 
থস্মিনফ। ওযািরিংটন এবং ম্ািা আসিা  াবস়ি থগি। 
  
গািিযাে বিি, ব্রসনি কো বি। আরম্ জারন ম্ারিকসক। ও থখােঁজ থনসব থ াম্াসিি 
প্রস যসকি থচনাজানাি। 
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এক বেি থিখা হযরন ইযাসনি েসে। ওি নাম্ থকাসনারিন করিরন আম্াি থকাসনা বনু্ধি 
কাসে। ও আম্ায োহাযয কিসব এটা আরম্ জারন। ওি বাবাসক োহাযয কসিরেি আম্াি 
বাবা। অসনক িুসি খুব রনজেন জাযগায ওি বার়ি। রবশ্বাে কিা চসি ওি বউ োোসকও। 
থম্সযরট চম্ৎকাি। িুসটা ব়ি থগািাবার়ি আসে বার়িস । 
  
আম্াসিি রনস ই হসব এ ঝরক্ক। থিরখনা এি জনয আি থকাসনা উপ্ায। গার়িটা িিকাি 
হসবই  া়িা ার়ি োগবাি জনয। িুরকসয িাখব না হয একরট থগািাবার়িস  গার়িটা। 
  
য  শুনরেি    েয প্ারেি ওযািরিংটন এবং গািিযাসেি উপ্ি   ই রবসবষ হরেি। 
ঝাসম্িা বাধাস  প্াসি ওযািরিংটন থেটা গািিযাে বুসঝরেি। প্রিরির  আসিা থ ািাসিা 
হস  প্াসি কাির্ থিাকটা ম্ািাসক োিবাসে। ও থগাটা প্রিকল্পনাি কোই বিি 
ওযািরিংটনসক হযারি ম্ে থেসক শুরু কসি থ ািী প্যেন্ত। 
  
থ ািী বড্ড থবশী চািাকী কসি থফসিসে থশসষ বিি ও। আম্াি  াস়ি েুি কি এই টপ্ 
রেসেট  কুসম্ন্ট চারপ্সয রিসয েুসিি ম্াশুি রিসে রনসজই এই জাসি জর়িসয প্স়ি। 
আম্াসক বােঁচাস ই হসব ঐ বুস়িাটাসক যা কসি থোক। যরিও বুস়িাটা আম্াসক কম্ 
থোগাযরন  বুও আম্াি থকম্ন থয ম্াযা প্স়ি থগসে ঐ বুস়িা োগিটাি উপ্ি। থিওযা 
যাসব না এখানকাি িাষ্ট্রিূ সক কাগজগুসিা। ওগুসিা রন ো  ও প্স়ি থফিসব। ওগুসিা 
থ ািীি রনজস্ব করপ্ বসি থজসন যাসব। এি রক কসি ওগুসিা প্রাসগ থেটা জানস  হসব। 
আম্াসক ওগুসিা ওি হাস  থপ্ৌঁেস  হসব যরি আরম্ থ ািীি প্রার্ বােঁচাস  চাই। 
  
ওযািরিংটন বিি, থ াম্াি কাসেই রক আসে এই কাগজগুসিা? 
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হা। আম্াি ওগুসিা ব্রুকম্যানসক থিবাি কো রেি টাকাি বিসি। এখন এগুসিা আম্ািই 
থহফাজস  থযসহ ু ব্রুকম্যান খ ম্। 
  
আসগ থেসকই প্রিষ্কাি হসয যাক একটা কো থয আম্াি এবং ম্ািাি ওই টাকারট।  ুরম্ 
প্াে না ওই টাকা কাির্ আম্াসিি প্ািাস  কাসজ িাগসব ওই টাকা। 
  
শুরন, থ াম্িা প্ািাসব থকম্ন কসি? 
  
 আরম্ বুঝব থয রক কসি প্ািাস  হয। 
  
ওযািরিংটসনি হাস  রপ্স্তি, গািিযাে গার়িি গর  করম্সয রপ্েন রফসি থিখি। ওি 
থচাখ িুরট বনয প্শুি ম্  জ্বিসে এবং মু্খরট ফযাকাসশ ওি। ওযািরিংটন বিি, আম্িা 
থ াম্াসক চাই, আম্াসক িাও কাগজটা। গার়িি গর সবগ হঠাৎ বার়িসয রিি গািিযাে 
থকান কো না বসি। 
  
ম্ািা বসি উঠি ধম্ক রিসয, রক প্াগিারম্ কিে অযাসিক। চুপ্ কি। 
  
ম্ািা ওসক রক অপ্িােেই না োসি  া ও ওযািরিংটসনি গিাি স্বি শুসনই বুঝি। চুপ্ 
কসি থগি ও। েংকীর্ে রনজেন প্ে ধসি গার়ি েুসট চিি। চােঁি উঠি। থজযাৎস্নায থিখা 
থগি িূসিি প্াহা়ি এবং প্সেি িু প্াসশি কন। ওিা োম্ি একটু প্সি ব্রসনি 
খাম্ািবার়িি কাসে এসে।   
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ম্ািাসক বিি গািিযাে, ওিা থ াম্াি বনু্ধ, ওিা আম্াসিি োকস  থিসব রকনা আসগ 
রগসয থিসখ এে। অনয বসন্দাবস্ত কিস  হসব নইসি। 
  
ওযািরিংটন বিি, থকন ওসক হুকুম্ কিে, রক থেসবে  ুরম্ রনসজসক। 
  
এবাি চসট থগি গািিযাে। রপ্স্তি থিখা থগি মু্হূস েি ম্সধয ওি হাস । গািিযাে ওি 
রপ্স্তি রেরনসয রনি ওযািরিংটন রকেু থবাঝবাি আসগই। ও রপ্স্তিরট ওযািরিংটসনি 
হাস  রফরিসয রিি রপ্স্তি থেসক বুসিটগুরি থবি কসি রনসয এবং বিি, এ অপ্াসিশান 
এখন আম্াি হাস , থ াম্িা চুপ্চাপ্ োক, বুঝসি  ুরম্ থকবিম্াত্র েসে আে। চুপ্কসি 
থগি ওযািরিংটনরক রব়ি রব়ি কসি বসি। 
  
ম্ািাি অসপ্ক্ষ্ায িুজসনই নীিসব গার়িি প্াসশ িােঁর়িসয িইি। 
  
. 
  
েুক থবজায খুরশ ম্ািা িী  ম্ারিসকি ম্  িারযত্বশীি থিাসকি জাি থেসক প্ািাসনাস । 
ম্ারিকসক থিখরেি ও চুপ্চাপ্। থম্িাি ম্যাপ্ থিখরেি ম্ারিক েুরু কুেঁচসক। এটা অেম্ভব 
থয ম্ািা িী  প্ািাসব এবং একো থে রনসজসকই বিরেি। থস্মিনফ ঢুকি িিজায 
থটাকা থম্সি। বিি গািিযাে আসে ম্ািাি েসে এবং এো়িা েসে আসে আসিা একরট 
থিাক। থচহািাি বর্েনায ম্সন হয থয থিাকরট ওযািরিংটন। 
  
রঠক জান, থিাকরট ওযািরিংটন? 
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ওি বর্েনা থপ্সযরে ক্লাসবি এক ওসযটাসিি কাে থেসক। থকাসনা েসন্দহ থনই থয ও 
ওযািরিংটন। গািিযাে খবি থিয িী সক। রকেুক্ষ্র্ বাসি এসে থজাসট ওযািরিংটন। 
ওসযটাি ওসিি থযস  থিসখ কাি প্াসকেি রিসক থপ্েসনি িিজা রিসয। চুরি হসযসে 
একরট ম্ারেের ে গার়িও। 
  
ও থটরবসি িাখি গার়িি নম্বি থিখা একরট কাগজ। ম্ারিক কাগজটা রিি েুসকি হাস  
এবং রিসয বিি, খুেঁসজ থবি কি গার়িটা থিৌস়ি প্রায থবরিসয থগি েুক। 
  
থস্মিনফ বিি, ম্ািা িীস ি ফ্লযাসটই থ া এ রিন িুরকসযরেি ওযািরিংটন। প্াওযা 
থগসে থেখাসনই ওি জাম্াকাপ়্ি। আেুসিি োপ্ প্রেৃর । 
  
অ যন্ত থজািিাি থয গার়ি ওসিি কাসে আসে। ওিা এ ক্ষ্সর্ হযস া েরন্টযাি রিসক 
যাসে শহি থেস়ি। জাম্োন েীম্ান্ত েবসচসয কাসে  সব ওিা থযস  প্াসি অরিযান 
েীম্াসন্তি রিসকও। ওখাসন অসনক থোজা এখন েীম্ান্ত থপ্সিাসনানা। 
  
থস্মিনফ বিি, আরম্ জারেসয থিখরে ম্ািা িীস ি। েীম্ান্ত থপ্সিাসব না এখরন ওিা 
হযস া। আম্াি ম্সন হয থয থখােঁজাখুেঁরজ একটু না কম্সি থকাোও িুরকসয োকসব। থবি 
কিস  হসব ওসিি আস্তানাটা থযখাসন ওিা িুরকসয োসক। থিরখ রকেু হরিশ থম্সি রকনা 
ম্ািা জারেসযসি। 
  
থবি কিস ই হসব খুেঁসজ ওসিি। আশা করি অবিা রক হসব ওিা প্ািাস  প্ািসি  া 
রনশ্চয বুরঝসয বিস  হসব না।  
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থবরিসয থগি থস্মিনফ। েুক এসে ঢুকি িশ রম্রনট বাসি। গার়িটা থবরিসয থগসে 
রহযােকুে রব্রজ থপ্রিসয। িুজন পু্রুষম্ানুষ এবং একরট থম্সয রেি গার়িস । গার়িটাি 
আি থকাসনা থখােঁজ প্াযরন  ািপ্ি। 
  
থ াম্াি িারযত্ব হি কম্সি , েীম্ান্ত থপ্রিসয ওিা যাস  থবরিসয না যায থেটা িক্ষ্য 
িাখা। প্সিাযা থনই থকাসনা, য  থিাক িাসগ িাগুক। 
  
ওিা প্ািসব না প্ািাস , বসন্দাবস্ত আরম্ কিরে। 
  
ম্ারিক রচন্তায  ুব রিি েুক চসি যাবাি প্ি। িারুর্ িাগ হসে ওি রনসজি ওপ্িই। 
ম্ািাি রবষসয আেহী থকইন একো যখন বিি থস্মিনফ  খনই ও থেপ্তাি কিি না 
থকন ম্ািা িী সক। েীষর্ গাি রিি ও ম্সন ম্সন ম্ািা িী সক। ওসক রবপ্সি থফিস  
প্াসি ম্ারিসকি ওপ্িওযািা থকারস্ক এই রবপ্সিি জনযই। োসিা নয থ া ওসিি েম্পকে। 
  
থস্মিনফ রফসি এি এক ণ্টা বাসি। একরট থফাসটা হাস  রনসয বিি, ম্সন হসে একটা 
হরিশ থপ্সযরে, এই েরবটা রেি িী  থম্সযটাি ফ্লযাসট। একরট বরিষ্ঠ যুবক এবং ম্ািা 
েরবস  প্াশাপ্ারশ িােঁর়িসয িসযসে। িুসটা ব়ি ব়ি খাম্াি বার়িি থগািা িসযসে ওসিি 
থপ্েসন। ম্ারিক বিি,  া হসি। 
  
 আিশে জাযগা এিকম্ একরট রনজেন খাম্াি বার়ি িুসকাবাি প্সক্ষ্। একেসে প্রার্িসণ্ড 
িরণ্ড  হয থিশসদ্রারহ াি জনয এই থেসিটা ইযান ব্রন-এি বাবা এবং এই ম্ািা িীস ি 
বাবা। 
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থকাোয জান এই খাম্াি বার়িটা। 
  
 রত্রশ রকসিারম্টাি িূি এখান থেসক। 
  
থজাগা়ি কি  াহসি থিাক। 
  
অসপ্ক্ষ্া কিসে র নরট পু্রিশ েযান। বাসিা জন থিাকও হারজি হসব অসটাসম্রটক 
অস্ত্রশস্ত্র রনসয। 
  
এি র নগুর্ থিাক িাগসব যরি েসে োসক গািিযাে। 
  
থস্মিনফ থফান  ুিি, যা বি। 
  
. 
  
 রবপ্সি এসিি ওপ্ি রনেেি কিা চসি এ কো ম্সন হয ইযান ব্রন এবং  াি স্ত্রীসক 
থিসখ। ধীিরিি, শান্ত এবং িৃঢ় বযরক্তসত্বি োপ্ প্স়িসে থচহািায। গািিযাে বিি,  ুরম্ 
য  কম্ জাসনা এই অপ্াসিশান রবষসয,   ই োসিা। েীম্ান্ত আম্াসিি থপ্সিাস ই 
হসব। আন্তজোর ক গণ্ডসগাি প্রচণ্ড িকসম্ি যরি থপ্সিাস  না প্ারি। আম্াসিি রপ্েসন 
থিসগ আসে পু্ি থেিা এসজন্ট। েীম্ান্ত থপ্সিাস  হসব িিকাি হসি খিচ কসি। 
  
ম্াো না়িি ইযান, েীম্ান্ত থপ্সিাসনা যাসব না থকবি টাকাি থজাসি। বিা  থজাি চাই। 
স্বসেও থেব না পু্রিশ প্াহািা থপ্সিাস  প্ািসব জাি প্ােসপ্াটে রনসয। ইিানীং যরিও 
অরষ্ট্রযা েীম্াসন্তি ক়িাকর়ি কসম্সে  সব থ াম্িা িাম্ী ম্াি বসি পু্ি এসজন্ট যরি ম্সন 
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কসি  সব পু্সিা ব োি বন্ধ কসি থিসব রম্রিটািী রিসয।  সব এখান থেসক একসশা রত্রশ 
রকসিারম্টাি িূসি একটা জাযগা আসে বসট। থবজায কষ্টোধয প্ে, থেখাসন থহেঁসট থযস  
হসব। িাগসব রিন চাসিক। নজি প়্িসব ওসিি,  াই গার়িস  যাওযা চিসব না। 
  
ইযান েসে োকসি থয েুরবধা হসব থেটা বুঝি গািিযাে। ও বিি, চি না থকন থ াম্িা 
িুজন। টাকা থিব আম্িা। 
  
ইযান ই স্ত  গিায বিি, যাই রক কসি আম্িা েব থেস়ি। 
  
এখাসন রক জনয প্স়ি োকসব? এি থকাসনা েরবষযৎ আসে? 
  
রত্রশ হাজাি  িাি আসে আম্াসিি। েম্ান োসগ োগ কিসি প্ােঁচজন েয হাজাি  িাি 
কসি প্াসব। ন ুন কসি জীবন শুরু কিসব থ াম্িা জাম্োনী, অরষ্ট্রযা, োন্স থযখাসন খুরশ 
রগসয। 
  
ওি রব্রফসকে থচসপ্ ধিি ওযািরিংটন। বিি, থকাসনা অরধকাি থনই থ াম্াি ওই টাকা 
রবরি কিবাি। আম্াি এবং ম্ািাি টাকা এগুসিা। 
  
ওি রিসক চাইি বাকী চািজন। ম্ািা বিি, এম্রনস া আম্াসিি নয অযাসিক, থবাকাম্ী 
কসিা না িযা কসি। ও এরগসয এি রব্রফসকে িাওবসি উঠি ওযািরিংটনসক। প্রর বাি, 
আপ্রত্ত রকেুই খাটি না ওযািরিংটসনি। গািিযাসেি হাস   ুসি রিি ম্ািা রব্রফসকেরট। 
 ুসি রিসয বিি, আম্াসিি প্ািাবাি বযবিা কিস ই হসব এই টাকা রিসয। গািিযােসক 
বিি এিপ্ি, যা কিবাি কি এই টাকা রনসয। 
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গািিযাে ইযানসক বিি, বাসিা হাজাি  িাি থ াম্িা প্াে যরি আম্াসিি েীম্ান্ত প্াি 
করিসয িাও।  ািপ্ি থ াম্াসিি ইো রফসি আেসব রক আেসব না। 
  
ইযান বিি, একটু কো বসি রনই আম্িা। এই বসি ও  ি থেসক থবরিসয থগি স্ত্রীসক 
রনসয। ম্ািাসক গািিযাে বিি, এখানকাি োষা জাসন ওিা। রকোসব আম্িা থয প্ািাস  
প্ারি ওিা থেটাও জাসন। টাকা রিস  থচসযরে কাির্ ওসিি ো়িসি আম্াি চিসব না। 
  
ম্ািা রঠকই বুসঝসে,  াই ও  া়ি থনস়ি োয রিি। 
  
 গজগজ কিস  কিস  ওযািরিংটন বিি, থকন থিসব না টাকা? থ াম্াি রক? র ন গুর্ 
টাকা থবি কসি থনসব থ া  ুরম্ থ ািীসক েযাকসম্ি কসি। 
  
গািিযাে বিি, এই থ াম্াি োসগি ে হাজাি  িাি িইি যরি প্েন্দ না হয থ া রফসি 
যাও এটা রনসয প্রাসগ। বাসজ নযাকারম্ থিসখ কাসজি কাজ কিস  হসব আম্াসিি েসে 
প্রাসগ োকস  থগসি। 
  
ম্ািাসক বিস  থগি ওযািরিংটন, গািিযাে টাকা থম্সি রিসে। থজাসচ্চাি ও একটা। ও 
থেসম্ থযস  বাধয হি ম্ািাি ধম্ক থখসয। গািিযাসেি েহয হরেি না ওযািরিংটসনি 
 যা  যানারন। ও েম্সক িােঁর়িসয প়্িি  সি প্াযচারি কিস  কিস  থিওযাসি একটা েরব 
থিসখ প্াশাপ্ারশ িােঁর়িসয ইযান ব্রন এবং ম্ািা। িুরট থগািা এবং খাম্ািবার়ি েরবি 
থপ্েসন। রজসে কিি ম্ািাসক, থ াম্াি কাসে আসে এ েরবি করপ্? 
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ফযাকাসশ হসয থগি ম্ািা। রক অনুম্ান কিসে গািিযাে  া বুঝি। বিি, আম্াি ফ্লযাসট 
অযািবাসম্ আসে। 
  
ও ইযান ও োোসক  াকি, হসযই থগসে  সব থ া, ওসিি বিি, এখন অনয উপ্ায থনই 
থ াম্াসিি প্ািাসনা ো়িা। 
  
েরবরট থিরখসয বিি এ েরবি করপ্ আসে ম্ািাি ফ্লযাসট। খুেঁসজ প্াসব ওিা এরট। রকেু 
থিরি হসব না খাম্ািবার়িি হরিশ কিস । ওিা চসি আেস  প্াসি িু  ণ্টাি ম্সধয। 
থ াম্াসিি োসগ টাকাটা নাও। আম্াসিি িওনা হস  হসব এখরন। 
  
ইযান োোসক বিি, এটা প্ে চিাি ম্স া নয, ম্ািা থযটা প্সি আসে। 
  
ম্ািাসক রনসয থবরিসয থগি োো অনয থপ্াষাক থিসব বসি। ইযানও থবরিসয থগি 
রজরনষপ্ত্র থগাোসব বসি। 
  
ওযািরিংটনসক বিি গািিযাে, থ াম্াি োসগি টাকা নাও। খ ম্ কসি থিব যরি আি 
ঝাসম্িা কি। বহু ঝাসম্িা থপ্াহাস  হসব এম্রনস  আম্াসিি। মু্ষস়ি প়্ি না অ । 
একসজাট ি়িস  হসব জান বােঁচাস  হসি। োসগি টাকা প্সকসট থিসখ রিি ওযািরিংটন 
থকাসনা কো ন বসি। ইযান িুরট রুকেযাসক খাবাি, রটসনি খাবাি, থম্াম্বার , োবান, 
ম্াো রপ্েু একরট কসি কম্বি রনসয িশরম্রনসটি ম্সধয হারজি হসয বিি, প্ার়ি রিস  
হসব িম্বা িাস্তা। গািিযাে রজসেে কি  ম্ািাসক োসগি টাকা রিস  রিস  থকাোয 
যারে প্রেসম্। 
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আম্াি একটা কুেঁস়ি  ি আসে িশ রকসিারম্টাি িূসি প্াহাস়ি, েযান কিা যাসব থেখাসন 
রগসয রনরশ্চসন্ত ম্যাপ্ রনসয বসে। িুসটা ব়ি ব়ি কাগসজি প্যাসকট গািিযাসেি হাস  রিসয 
বিি, আম্ি োি থবেঁসধ যাব, এস  ম্রিসচি গুস়িা আসে।  ুরম্ থশসষ, আরম্ প্রেসম্। 
আেসব এই ম্রিচ ে়িাস  ে়িাস । রশকািী কুকুি োকসবই ওসিি েসে। আম্াসিি গন্ধ 
প্াসব না কুকুি এই ম্রিসচি গসন্ধ আম্াসিি গুেঁস়িা আসে িু রকসিারম্টাি অরব্দ ে়িাসনাি। 
কাজ হসব  াস ই। 
  
ওিা উঠস  িাগি থবরিসয প্স়ি জেসি ঢাকা প্াহাস়িি খা়িাই থবসয। রিরবয চিসে ইযা 
ও োো। ম্ািা বসে প়্িি রকন্তু রকেুক্ষ্র্ বাসি, একটু িম্ রনসয রনই, আি প্ািরে না 
আরম্। 
  
থেসম্ থগি েবাই, থবজায রবিক্ত ইযান। 
  
গািিযাে হঠাৎ বিি, থচসয থিখ রনসচ। 
  
িশরট গার়ি থজাসি আেসে িূি থেসক ইযাসনি খাম্াি বার়িি রিসক, ম্ািাসক  ুিি 
হযােঁচক টাসন গািিযাে। চ়িাই প্সে থকাসনাম্স  থিৌস়ি থহােঁচট থখসয ওিা উঠস  িাগি। 
ওিা একরট ম্ািেূরম্স  থপ্ৌঁেি  ািপ্ি। থচসয থিখি নীসচ, প্রস যকরট আসিা জ্বিসে 
ইযাসনি খাম্াি বার়িি। থিখা যাসে থ াকগুসিাসক রপ্েঁপ্স়িি ম্ ।  ুসি  ুসি থিখসে 
ওিা চািরিক। 
  
 গািিযাে বিি, খ ম্ ম্রিসচি গুেঁস়িা। 
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 ইযান বিি, আি িাগসব না, রঠক আসে। 
  
ওিা ইযাসনি থকরবসন থপ্ৌঁেি অবসশসষ আধ ণ্টা িুিন্ত থবসগ চ়িাই থেসে। একটু 
আশ্বস্ত থবাধ কিি এখন েকসি। েবাই একটু েুি থবাধ কিি িশ রম্রনট বাসি এবং 
রেগাসিট থখসয আগুন জ্বািা হি ফাযািসেসে। থটরবসি রবরেসয ধিি একরট ম্যাপ্ থবি 
কসি ইযান। 
  
ইযান বিি, থযস  হসব এই প্সে। থ াম্াসিি জানা িিকাি েরন্টযাি বযাপ্ািটা রক, 
অসনব ওযাচ টাওযাি, থেনা, থম্রশনগান, রেগনযাি িসকট, োচে িাইট এবং থির ও 
থটরিসফান েবই আসে। যাস  প্রিষ্কাি নজি চসি থেই কািসর্ েত্তি রম্টাি অরব্দ 
গােপ্ািা থকসট োফ কসি থফিা হসযসে। রম্রহ কসি থিাজ োফ কসি ম্ারট। যাস  থিখা 
যায প্াসযি োপ্ প়্িসিই। অযািাম্ে রেগনযাি িাগাসনা কটা অসিি থব়িা আসে। অযারন্ট 
প্ািসোসনি ম্াইন বোসনা থব়িাি বাইসিি ম্ারটি নীসচ, ম্ানুষ উস়ি যাসব এস  প্া 
প়্িসিই। থপ্িসনা অেম্ভব েব শুনসি ম্সন হয। একরট প্ে আসে।  াম্াি খরন যা 
বিবাি এবং বার ি হসয থগসে  াি বা াে চিাচসিি েু়িে রিসয। অরিযা প্াি কসি 
রিই ওই প্সে রকেুরিন আসগ আরম্ একজনসক।  সব ওি থবিা    েম্েযা রেি না 
আম্াসিি থবিা য  থশািসগাি হরেি।  সব েয প্সি প্সি রবপ্ি অসনক। 
  
ও আবাি বিি, অন্ত  রিন চাসিক গা ঢাকা রিসয োকস  হসব এখন আম্াসিি 
এখাসনই। হইচই প্স়ি থগসে এ ক্ষ্র্ েরন্টযাসি। থচক থেনাসিি আরম্ জারন। বাচ্চা 
থেসি থবশীি োগই। উৎোসহ োটা প়্িসব রিন চাসিক খুব েজাগ থেসক। আম্িা থযস  
প্ািব  খন। 
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 গািিযাে বিি, রবপ্ি হসব না থ া চািরিন এখাসন োকসি। 
  
হসব না ম্সন হয। এখাসন এম্ন থকরবন আসে থয  া আম্াসিি প্রর সবশীিাও জাসন না। 
চুরপ্ চুরপ্ বারনসযরেিাম্ বেি িুসযক আসগ। একরিন কাসজ িাগসব জান াম্ কাির্ 
প্ািাস  হসবই। 
  
আম্াসিি জাগস  হসব প্াহািায। প্াহািায োকসব পু্রুষিা প্িপ্ি র নজন। র উরট 
থিসব এসককজন চাি ণ্টা কসি। আরম্ জাগব প্রেম্ থখপ্টা। থবরিসয থগি ও অন্ধকাসি। 
  
ম্ারিকসক বিি থস্মিনফ, কুকুিগুসিা ওসিি গন্ধ প্াসে না কাির্ ওিা ম্ারটস  ম্রিসচি 
গুস়িা ের়িসযসে। 
  
ম্ারিসকি থচাখ জ্বসি উঠি, অজুহা  শুনব না থকান। থ াম্াি কাজ হি থিখা ওিা যাস  
েরন্টযাি না থপ্সিায। কাসজ িাগাও য  থিাক িিকাি।  ুরম্ও জান, ওিা হােঁটসব, বােঁধা 
প্সে যাসব না। আরম্ রফসি যারে রম্রনরিস । ও প্রাসগ চসি থগি একরট পু্রিশ েযাসন 
উসঠ। 
  
েহসজ রবচরি  হয না থস্মিনফসফি এটাই রেি েবসচসয ব়ি গুর্। থকােরস্ক ওসক থ ন্না 
কসি বসি ম্ারিক রবচরি  হয। ম্ারিকসক ফােঁোসব ও একরিন। রবচরি  হয না 
থস্মিনফ। ম্ানুষ রশকাি কিা ওি কাজ। ওি চাকরি চসি যাওযাই রঠক যরি ও  াস  
বযেে হয। ওি বুক থোজা। 
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ও বিি েুকসক, থোসি  ন্ন  ন্ন কসি থযন র নরট থহরিকোি থখােঁসজ প্াহা়িগুসিা। 
এবাি থ সক িাও কযাসেন কুিানসক। উৎোহী এবং নবীন প্রকৃর ি কমু্যরনস্ট কুহিানও 
 ৎক্ষ্র্াৎ হারজি হি থিৌস়ি এসে। 
  
থজিাি ম্যাপ্ খুসি বেি ওসক রনসয থস্মিনফ। 
  
এখন হয ওিা েরন্টযাসিি রিসক যাসব, নযস া থকাোও িুরকসয োকসব হইচই না কম্া 
অরব্দ। থকাোও এই অঞ্চসিই ওিা গা ঢাকা রিসয অসপ্ক্ষ্া কিসে বসি আম্াি ধাির্া। 
শুরু হসে কাি েকাসি থহরিকোসি  িারশ। এ অঞ্চিটা র সি থফি  ুরম্ য  প্াি 
থিাক জস়িা কসি। একরটও থযন প্ে না োসক প্ািাবাি। বুঝসি? 
  
হযােঁ কম্সি  থস্মিনফ। আম্াি খুব থচনা এই  িাট। ক জন থিাক িাগসব রঠক জারন। 
থিাক থম্া াসযন োকসব েকাি আটটাি ম্সধয। 
  
থস্মিনফ েুি হােি, থোি েটাি ম্সধয, েকাি আটটা নয। 
  
 কম্সি  থস্মিনফ,  াই হসব। 
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কুযাশা োিদিসক 
০৬. 
  
 থোি োস়ি েটা, ধীসি ধীসি আসিা ফুটসে আকাসশ। কুযাশা চািরিসক। ওযািরিংটন 
বসে আসে একরট চযাটাসিা প্ােসিি উপ্ি। ওি েম্স্ত শিীি জসম্ থগসে ঠাণ্ডায। 
গািিযােসক ও এখসনা ম্সন ম্সন গারি রিসয চসিসে। ওি িাগ আসিা বা়িসে 
গািিযাসেি প্রর  ম্ািাি আকষের্ থিসখ। গািিযাে থযন এক থিব া ম্ািাি কাসে। 
  
েবাই  ুসম্াসে  াই থকরবসন থকাসনা ো়িা শব্দ থনই। আবাি েয  রনসয এি 
ওযািরিংটসনি ম্সন। বেনযিা আেসব একটু প্সি।  ন্ন ন্ন কসি খুেঁজসব  ািা 
প্াহা়িগুরি। ও থযন অরেেূ  হসয প়্িি একো ম্সন প়্িস ই। থে প্ে বন্ধ, ও থয 
আত্মহ যা কিসব। এখন গািিযাসেি কাসে ওি রপ্স্তসিি গুরি। 
  
গাসেি ম্াোি ওপ্ি রিসয আেসে একরট থহরিকোি আকাশ ফাটাসনা শব্দ কসি। 
িারফসয উঠি ওযািরিংটন। অনযরিক থেসক আসিকরট থহরিকোি আেসে থে  া়ি 
 ুরিসয থিসখ। ও থিৌ়িস  িাগি থকরবসনি রিসক। গািিযাে ওইযান িােঁর়িসয িসযসে 
থকরবসনি িিজায। গািিযাে থচেঁচাসে, জিরি িুসকাও, থে সি এে। থকরবসনি থে ি 
থিৌস়ি ঢুকি ওযািরিংটন। থকরবসনি কাসে একরট গাসেি নীসচ িােঁ়িাি গািিযাে এবং 
ইযান। ওসিি রিসকই আেসে থোজা একরট থহরিকোি। 
  
গািিযাে বিি, ওিা কাসজ থনসম্সে পু্সিাপু্রি ব িী হসয। 
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থকরবনটা গাসেি আ়িাসি আম্াসিি থিখস  প্াসব না ওিা।  সব ধসি থফিসব একটু 
ন়িাচ়িা কিসিই। 
  
থহরিকোি চসি থগি ওসিি গাসেি রঠক ওপ্ি রিসয। রনশ্চি িােঁর়িসয ওিা। িূসি 
রম্রিসয থগি একটু বাসি থহরিকোসিি শব্দ। থকরবসন রফসি এি ওিা। প্রা িাশ কিসে 
ম্ািা ও োো। িাকা শান্ত এবং রনরুরবি েন্ত্রস্ত। গািিযাসেি কাসে এসে ম্ািা বিি, 
আম্িা প্ািাস  প্ািব বসি ম্সন হয। 
  
খুব করঠন হসিও, রনশ্চযই প্ািব। রিসন গা ঢাকা রিসয োকব আম্িা এবং িাস ই এখন 
থেসক শুধু চিাসফিা কিব। থ াম্াি থকাসনা েয থনই আরম্ োকস । 
  
গািিযাে থচাখ ম্টসক থহসে ইযাসনি কাসে থগি ওযািরিংটসনি অরিিৃরষ্ট থিসখ। িিজায 
িােঁর়িসয ইযান। বিি, র নসট থহরিকোি এবাি। 
  
গািিযাে বিি, রনরবসয থফিাই োসিা আগুনটা। থধােঁযা থ ম্ন উঠসেনা বসট, যা রনচ 
রিসয যাসে ওিা,  াস  ম্সন হয ধসি থফিস  প্াসি। 
  
প্রা িাশ ব িী বসি থেট এবং করফি থপ্যািা রনসয বসে থগি। থহরিকোি গজেন কসি 
উস়ি চসি থগি হঠাৎ প্রায থকরবসনি োি েুেঁসয। থচেঁরচসয উঠস  থগি ম্ািা। হাস ি 
খাবাি থেট নারম্সয িাখি ওযািরিংটন েসয ফযাকাসশ হসয। 
  
ধীি গিায বিি ইযান, ওিা রনযম্ম্স া ফ্লাই কিসে েয থনই।  ুসি আেসবই না হযস া 
আি এ প্সে। 
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ওযািরিংটসনি গিা থেসে থগি েসয, জানসি রক কসি। প্স়ি থগরে থ া আম্িা ফােঁসি, 
প্ািাসনা িিকাি এখরন। 
  
শান্ত মৃ্িু গিায বিি গািিযাে, ওিা হযস া েয থিখাস  চাইসে থহরিকোি রিসয, েৃরষ্ট 
কিসে ম্ানরক চাপ্। থকাসনা প্ে থখািা থনই আম্াসিি প্ািাবাি।  াবর়িও না। আরম্ 
থিসখ আরে বাইসি একটা টহি থম্সি রক হসে,  ুরম্ও চি না। োকুক না ওিা এখাসন। 
  
ওযািরিংটসনি কাপু্রুষ া থিসখ িাই রবিক্ত হসযসে এটা থযম্ন ওযািরিংটন বুঝি 
থ ম্রন ম্ািাও। রনসজসক বসশ আনি থজাি কসি এবং  ািপ্ি থবসিাি গািিযাসেি 
েসে। একরট ম্ািেূরম্ থেসক উত্রাই থনসম্ ওিা থপ্ৌঁেি আসিকরট ম্ািেূরম্স । 
থহরিকোিগুরি  ুিসে আি  ুিসে গাসেি আ়িাি রিসয। গািিযাে েচরক  হি ইযাসনি 
খাম্াি বার়ি থিসখ। িরি আি েশস্ত্র বেনয থেখাসন রগজ রগজ কিসে। গািিযাসেি একটু 
ম্ম্ া হি ওযািরিংটসনি েয থিসখ। রনসজ রেগাসিট ধিাি ওসক রিসয। হা  কােঁপ্সে 
ওযািরিংটসনি। 
  
থহরিকোি আবাি। গাসেি রনসচ শুসয প়্িি রচ  হসয িুজসন।  ুরম্ থয রক োবে আরম্ 
 া জারন। ওযািরিংটন বিি, আরম্ েী ু কাপু্রুষ, আরম্ জারন। আরম্ থকাসনারিন গুপ্তচি 
হ াম্ না যরি আম্াি টাকাি িিকাি না োক । এ অর  েহজ কাজ বসি আম্াি ম্সন 
হসযরেি প্রেসম্। নানা িকম্ কো বিস  আম্াসিি োত্রিা। আরম্ থ ািীসক জানা াম্ 
িিকািী খবিগুসিা। বহুৎ টাকাও জরম্সযরেিাম্। আম্াি োসগয থনই থবাধহয টাকা খিচ 
কিা। 
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থেটা োবে থকন, খুব োবধাসন যরিও কাজ োিস  হসব,  সব আম্িা প্ািাবই। 
  
আরম্ বােঁচব না, প্ািাস  প্ািব না বসি আম্াি থকম্ন থযন ম্সন হসে। একটা উপ্কাি 
আম্াি কি থশাসনা, আম্াি ষাট হাজাি  িাি আসে থজরনোি থের ট েুইে বযাসে। 
ম্ািাি নাসম্ থিসখরে আরম্ ওটা। ওই ম্ািা বসি ও রগসয শুধু প্রম্ার্ থিসব। খবিটা রিও 
ওসক। 
  
রনসজই বি  ুরম্। 
  
হযস া িাজী হসব না ও কাির্ আম্ায ও থ ম্ন োিবাসে না। ওি জগস  আম্াি 
থকাসনা অরস্তত্বই থনই। ও িজ্জা থপ্স  প্াসি থবেঁসচ োকস  টাকাটা রনস । থকাসনা প্রশ্ন 
োকসব না ম্সি থগসি  খন ধনযবাি থিবাি। ও খুরশই হসব  খন টাকাটা থপ্সি। উত্তি 
রিসক যাসে বেনযসবাঝাই ট্রাক,  া থিসখ ও বিি, ওিা আম্াসিি থ িাও কিসে, 
জাযগাটা আরম্ রচরন। 
  
 গািিযাে থিখি, একরট থহরিকোি নাম্সে ওসিি থেসক রবশ রকসিারম্টাি খাসনক 
িূসি। ও বিি, থহরিকোি নাম্ি থকাোয, থচনস া  ুরম্ ঐ অঞ্চিটা। 
  
একটা ব়ি ম্াসঠ যা িসযসে গােগুসিাি রপ্েসন। 
  
 থফিা যাক চি। 
  
. 
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থবজায খুরশ থস্মিনফ। এখন ো টা বাজস  ো । ওি থকাসনা অেুরবধা হসে না যরিও 
িাস   ুম্ হযরন। ওি  ুসম্ি িিকাি হয না রশকাসিি েম্য। কাজ হসযসে ওি েযান 
অনুযাযী। বেনয রিসয এিাকারট থ িাও থোি েটা থেসকই। আশ্চযে  ৎপ্ি ায েম্পন্ন 
কসিসে কুিান ওি িারযত্ব। র রিশ রকসিারম্টাি এিাকা থ িাও খাম্ািবার়ি র সি। ধিা 
প়্িসব ওিা রঠক েম্সযই। 
  
থস্মিনফ রনসজ থহরিকোসি বসে এিাকাটা থিখসব থেটাই োবি একবাি। 
  
একরট থহরিকোসি থপ্ট্রি েিা হসে কাির্ থেরট থনসম্সে। প্াসশ িােঁর়িসয প্াইিট 
থিফসটনান্ট বুস়িাসেক। বুস়িাসেক েযািুট কিি থস্মিনফসক থিসখ। 
  
থস্মিনফ বিি, আসে থকাসনা খবি? 
  
 থকাসনা খবি থনই কম্সি ।  সব থিখা হসয থগসে এরিকটা,  াই এবাি যাব ওরিসক। 
  
থিখরন রকেু। থেসবরেিাম্ ওিা প্াহাস়ি প্ািাসব। 
  
থচাখ চসি না এ  গােপ্ািাি জনয। 
  
রকেুই থিখরন েসন্দহ জনক। 
  
প্াহাস়ি একটু থধাযা থিখিাম্ বসি একবাি ম্সন হি। চক্কিও ম্ািিাম্ িুবাি। থিরখরন 
হযস া একো ম্সন হি প্সি। 
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আবাি থিসখ আরে চি। একরট শরক্তশািী বাইসনাকুিাি প্সি রনি থস্মিনফ থহরিকোসি 
উসঠ বসে। জাযগাটা থ াম্াি রঠক ম্সন আসে থ া। থকাোয থধােঁযা থিসখে। 
  
হযােঁ কম্সি । 
  
উস়ি চিি থহরিকোি। 
  
. 
  
গািিযাে উসটারিসক একা এবং আসিকরিসক বসে িসযসে চািজন। ও বিি, কাজ হস  
প্াসি, ম্াোয একটা ফরন্দ এসেসে, থহরিকোিগুসিা নাম্সে এখান থেসক কুর়ি 
রকসিারম্টাি িূসি। আম্িা কজা কিস  প্ারি ওখাসন থপ্ৌঁেস  প্ািসি। চািাস  জারন 
আরম্। েীম্াসন্তি কাোকারে এি ফসি আম্িা থপ্ৌঁসে থযস  প্ারি, যরি েীম্ান্ত থপ্সিাস  
না প্ারি। কী বি থ াম্িা। 
  
ইযান বিি উসত্তরজ  এবং উৎোরহ  হসয, রনশ্চয, িু ন্টাি প্েস া রবশ রকসিারম্টাি। 
উৎিাইসযি প্ে, চি যাই। 
  
ওযািরিংটন বিি, আরম্ থিসখরে, বেনয রগজরগজ কিসে জেসি। 
  
েরট বুসিট রিি ওযািরিংটনসক গািিযাে ওি প্সকট থেসক থবি কসি। বিি, িিকাসি 
ি়িস  থযস  হসব আরম্ জারন। বুসিট েসি রনি রপ্স্তসি ওযািরিংটন এই কো বসি। 
  
োো বিি, প্াহািা োকসব রকন্তু চািরিক থহরিকোসি। 
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গািিযাে বিি, থচষ্টা কসি থিখস  হসব, রপ্স্তি আসে থ া িুজসনি কাসে। 
  
ম্ািা বিি, থশান। 
  
কাসে আেসে একরট থহরিকোি। থকরবসনি ওপ্সি থেসম্ থগি কাসে এসে। েবাই  সি 
েন্ত্রস্ত। প্ােি প্ােি মু্খ গািিযাে ইযান এবং েোি। থস্মিনফ থকরবনরট থিখি 
থহরিকোি থেসক ঝুেঁসক প্স়ি। বুস়িাসেকসক আসিা নীসচ নাম্াস  বিি ও 
থহরিকোিরটসক। রহংস্র থহসে বিি, ধসিরে থবাধহয ওসিি। খাম্াি বার়িস  অসপ্ক্ষ্া 
কিরেি েুক। থস্মিনফ েুকসক খবিটা রিি থির ও থটরিসফাসন।  ািপ্ি থহরিকোি 
বুস়িাসেকসক চািাস  বসি বিি, ওখাসনই গা ঢাকা রিসযসে ওিা। থিফসটনান্ট আসে 
বসট থ াম্াি থচাখ, বাহািুি োবাে। 
  
গািিযাে থহরিকোি েসি থযস ই বিি, আম্াসিি এখরন প্ািাস  হসব কাির্ ওিা 
হরিশ থপ্সয থগসে। 
  
েযা ে কসে ওযািরিংটন বিি, আম্িা ফােঁসি প্স়িরে থ াম্ায বিিাম্ না। 
  
গািিযাে থহসে বিি, এখসনাস া গিায ফােঁে থচসপ্ বসেরন, েসব থ া ফােঁসি প্স়িরে, 
যাওযা যাক চি। থেখাসন চসি যাব, প্াহাস়িি উত্রাই থবসয থোজা থহরিকোি থযখাসন 
নাম্সে। িু ন্টা এখসনা ওসিি এখাসন এসে থপ্ৌঁেস । ইযান আম্াি কাসে কাসে থেসকা, 
আরম্ োকব আসগ।  ািপ্ি োকসব থম্সযিা এবং থশসষ োকসব ওযািরিংটন। 
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ওিা নাম্সে গাসেি নীসচ নীসচ গা ঢাকা রিসয। উ়িসে থ া উ়িসেই ম্াোি উপ্ি 
থহরিকোি  ুসি  ুসি। ওিা নীসচি ম্ািেূরম্স  নাম্ি। গািিযাে এরগসয থিখি 
েন্তপ্েসন। খাম্ািবার়ি থেসক োসি োসি ট্রাক আেস  আেস  থেসম্ থগি প্াহাস়িি 
রিসক। প্াহা়ি থবসয উঠস  শুরুকিি অসটাসম্রটক অসস্ত্র যািা েুেরজ্জ  োসক থেইেম্স্ত 
বেনযিা অরফোিসিি েসে। ইশািায থ সক বিি ওইযানসক, এসে প্স়িসে ওিা। প্ে 
কসি রনস  হসব চিস  চিস , ি়িস  ি়িস । রনুঃশসব্দ কিস  হসব। কিস  
প্ািসবস া? গািিযাে বিি রপ্েন রফসি, এসগািাম্ আরম্ এবং ইযান। থ াম্িা আেসব 
র ন রম্রনট েবুি কসি। অসপ্ক্ষ্া কিসব থগাি বাধসি চুপ্ কসি িােঁর়িসয। ওযািরিংটনসক 
বিি, আম্াসিি হরিশ ওিা থপ্সয যাসব গুরিি শসব্দ  াই একিম্ গুরি েুেঁ়িসব না। 
  
যখন নাম্সে গািিযাে ইযাসনি হা  ধসি,  খন ওসিি থিখস  থপ্ি থস্মিনফ। ও হুকুম্ 
রিি বুস়িাসেকসক এবং  ািপ্ি ওিা থয, নাম্সে থেটা জানাি েুকসক ম্াইসোসফাসন। 
প্িা কসিি ম্াোি উপ্ি থনসম্ এি থহরিকোিটা বাজপ্ারখি ম্ । গািিযাে হা  
 ুিি রবিুযৎ গর স  এবং চািবাি গসজে উঠি ওি ৪৫ কযারিবাি রপ্স্তি। টসি েসি 
থগি থহরিকোিটা। িােঁস  িােঁ  রচসপ্ বুস াসেক থ ািাি থহরিকোিটা নাম্াবাি জাযগাি 
রিসক। িক্ত ঝিসে ওি হা  রিসয। 
  
থবশী থচাট থিসগসে, থস্মিনফ বিি গাি থপ্স়ি। 
  
ম্াো রঝম্রঝম্ কিসে বুস াসেসকি। ও বিি, থিসগসে হাস   সব নাম্াস  প্ািব। 
  
 সব  াই কি। 
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গািিযাে বিি, আম্িা থয এখাসন আরে ওিা জাসন। চুসিায যাক। আম্াসিি েে ো়ি  
না ওিা গুরি না চািাসি। আম্িা এ প্সেই নাম্রে ওিা োবসব। এখন আবাি আম্াসিি 
উপ্সি উসঠ অনয উত্রাই ধসি নাম্স  হসব। আসিকরট থহরিকোি  খনই েুসট এসে 
রশকািী প্ারখি ম্স া ওসিি ম্াোি ওপ্ি থনসম্ প়্িি। অসটাসম্রটক িাইসফি চািাস  
শুরু কিি প্াইিসটি থকরবন থেসক একরট বেনয। ম্ারটস  শুসয প়্িি থয যাি ম্স া। 
প্াইিসটি ম্াো িক্ষ্য কসি রচৎ হসয শুসয প্স়ি গািিযাে ধীসি এবং একটুও রবচরি  না 
হসয, রট্রগাি রটপ্ি আসস্ত কসি। োম্সন ঝুেঁসক গর়িসয প়্িি রনহ  প্াইিট কসন্ট্রাি 
থেস়ি। আেস়ি প়্িি প্াহাস়িি গাসয থহরিকোিরট। গর়িসয প়্িস  িাগি প্াহা়ি থবসয 
থেরট জ্বিন্ত অরিরপ্সেি ম্  জ্বিস  জ্বিস । 
  
চ়িাই প্সে েকিসক  ার়িসয রনসয চিি গািিযাে। থধােঁযা শুধু চািরিসক। আগুন ের়িসয 
প়্িসে এবং শুকসনা গাসেি  ািপ্ািায আগুন থিসগসে। গািিযাে ওযািরিংটনসক বিি, 
ইযানসক িাও থ াম্াি রপ্স্তিটা। ইযানসক বিি, চি, আসগ যাব আরম্ আি  ুরম্। 
  
প্াহা়ি থবসয নাম্সে ওিা। থধােঁযাি থম্  ম্াোি উপ্ি। ওসিি থিখস  প্াসবনা 
থহরিকোি এই থম্  যরি োসক। েীষর্ গজেন কিস  কিস  গাে থেসক গাসে আগুন 
ে়িাস  ে়িাস  যাসে। েব থযন ঝিসে রিসে আগুসনি আেঁচ। রশকািী কুকুসিি  াক 
থশানা থগি হঠাৎ েব আগুন োরপ্সয। 
  
গািিযাে ইযানসক বিি, র ন রম্রনট বাসি  ুরম্ এে, আসগ আরম্ যারে। র ন রম্রনট 
বাসি অনযিা আেসব। গািিযাে রপ্স্তি হাস  রক্ষ্প্র প্াসয অেম্ভব হুেঁরশযাি হসয নাম্স  
িাগি। এরগসয আেসে কুকুসিি  াক। অবসশসষ একরট প্ে থিখি  ন থঝােঁসপ্ি 
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আ়িাসি ও, বন িসযসে প্সেি ওপ্াসশ। গাসেি থপ্েসন িুকসিা হঠাৎ আওযাজ শুসন 
প্সে নাম্স  যাসব থেই েম্য। ওি প্রায গা থ েঁসষ চসি থগি একরট োেঁসজাযা ট্রাক। 
চািজন েশস্ত্র বেনয অসটাসম্রটক অস্ত্র এবং থহিসম্ট রনসয  াস  বসে িসযসে। গািিযাে 
ওপ্াসশি জেসি িুসকাি রপ্েসন থনসম্ প্ে থপ্রিসয যখন গার়িটা প্াহাস়িি প্াকিণ্ডী 
থবসয উসঠ থগি। 
  
ইযান িুরকসয আসে থিখি প্সেি ওপ্াসশ। আসিকটা োেঁসজাযা ট্রাক থযস  থিখি 
িুজসনই। গািিযাে ইযানসক, ট্রাকটা চসি থযস  বিি, অসপ্ক্ষ্া কি ওসিি জনয। আরম্ 
এসগািাম্ ওসিি রনসয এসো। এসগাস  িাগি ও।  াক থবস়িই চিি কুকুসিি। 
  
থহরিকোিটা ম্ারটস  নারম্সয এরিসক োন হািাি বুসিাসেক। র নরট বেনযসক থবরিসয 
এসে থস্মিনফবিি, থবিকিওসক, থচাট থিসগসেওি। রনসজি রজসপ্িরিসকেুসট 
থগিএিপ্ি থস্মিনফ। ম্ারিক থেখাসনিােঁর়িসয। রব ীয থহরিকোিটা থেসক বেনযিা গুরি 
েুেঁ়িসেিুজসন থিখিওপ্িপ্াসন থচসয। জেসি আগুন থিসগ থগি, একটা গুরিস  
থহরিকোিটা আেস়ি প়্িাস । 
  
রনসজি বেনযসিি উসেসশয গাি রিসয ম্ারিক বিি, আসি এ হি গািিযাে, য  গাধা, 
বরিরন, কাজ হারেি রেসধ নয গািিযাে যরি োসক। বসন আগুন িাগি ওরিসক। থকন 
ওসিি ধিসি না আসগ। থিখে রক প্রচণ্ড আগুন? ওখাসন রনসয যাসব রক কসি এখন 
বেনযসিি? 
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নাম্স  প্ািসব না থ া গািিযােিা, প্াহাস়িি ওপ্াশ থবসয এখন ওসিি নাম্স  হসব। 
থেখাসন থম্া াসযন কসি থিসখরে র নসশা বেনয এবং রশকািী কুকুি। 
  
থকউ থযন ম্ািা না প্স়ি েবাইসক ধিা চাই জযান্ত। 
  
অেম্ভব, গািিযাসেি ম্  থিাকসক জযান্ত ধিা। 
  
 ুরম্ িাযী হসব যরি কাসযাি গাসয আেঁচ়িরট িাসগ। জযান্ত ধিস ই হসব ওসিি। নইসি 
উদ্ধাি কিা যাসব না িিকািী খবি। 
  
বিরন থকন আসগ? থস্মিনফ উবেশ্বাসে থির ও ট্রযাসকি রিসক েুটি বেনযসিি এই ন ুন 
রনসিেশ থিবাি জনয। 
  
ইযান ও গািিযাে এখন গাসেি আ়িাসি িুরকসয থিখসেজেসিি প্ে ধসি এরগসয এসে। 
একরট রম্রিটািী ট্রাক িােঁর়িসয প্সেি প্াসশ  াসেি উপ্ি। বনু্দক হাস  র নরট বেনয 
নাম্সে। ওসিি রনসিেশ রিসে অরফোি। গািিযােবিি, একরট ট্রাক রনসয আেসেচািরট 
বেনয। ওসিিইউরনফম্ে প্সিআম্িা েীম্াসন্ত থপ্ৌঁেস  প্ারি ট্রাকটা কজা কসি।  ুরম্ 
ওসিি োষায কো বিস  প্াি  ুরম্ এসগাও। েয থিখাও িারুর্। েয খাসব কাির্ 
থোকিাস া থেসিগুসিা, থপ্েসন আরে আরম্। 
  
এরগসয থগি ইযান, ওি থপ্েসন িসযসে গািিযাে। হঠাৎ থচেঁরচসয বিি ইযান, একিম্ 
ন়িসব না,  ুসি িােঁ়িাও অস্ত্র ম্ারটস  থফসি রিসয। 
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অস্ত্র থফসি রিসয চািজন থবজায  াবস়ি রগসয  ুসি িােঁ়িাি। এসে িােঁ়িাি, ম্ািা, েো 
এবং ওযািরিংটন। ট্রাসক  ুিি গািিযাে বেনযসিি িাইসফিগুসিা। ইযান হুকুম্ রিি 
ওি কো ম্স া। ইউরনফম্ে থেস়ি প্ািাি বেনযিা। ট্রাসকি থফ্লািসবাস ে  ুিি বেনযসিি 
ির়ি রিসয গািিযাে ও ইযান। গািিযােবিি, বসিিাও যরি ওিা টু শব্দরট কসি  সব 
ওিা গুরি খাসব। ম্ািা, োো এবং ওযািরিংটন বেি ট্রাসকি থফ্লািসবাস ে। িাইসফি 
ওসিি থশষ িুজসনি হাস । গািিযাে ট্রাক চািাস  িাগি থচক ইউরনফম্ে প্সি। প্াসশ 
ইযান, যাি থকাসি িসযসে অসটাসম্রটক িাইসফি। 
  
এরগসয চিি ট্রাক ইযাসনি রনসিেশানুোসি। থহরিকোসিি গজেন ম্াোি উপ্ি। একরট 
জীপ্ এরগসয এি হঠাৎ উসটা রিক থেসক। রনসজসিি এবং বন্দী বেনযসিি ইযাসনি 
রনসিেসশ ম্ািািা একরট থ িপ্ি রিসয থঢসক রিসয নীসচ শুসয প়্িি। িুজন বেনয এবং 
একজনম্াত্র অরফোি রেি জীপ্রটস । হা   ুিি অরফোিরট। থেসম্ থগি ওসিি ট্রাক 
এবং রজপ্। রপ্স্তসিি থেরটকযাচ অফ কসি ব িী হি েন্তপ্েসর্ গািিযাে। থচসয বিি 
কটম্ট কসি অরফোিরট, শুরন থকাোয যাওযা হসে। 
  
েযািুট কসি বিি ইযান, কম্সি  থিফসটনান্ট থহ সকাযাটোসি রফসি যারে র রেশনাি 
কম্যাসেি হুকুসম্। 
  
র রেশনাি কম্যাোি থক থ াম্াসিি? 
  
কসর্েি থস্মিনফ। 
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অরফোিরট থবজায  াবস়ি থগি। বিি, যাও  া়িা ার়ি যাও, িােঁর়িসয িইসি থকন 
 াহসি। 
  
চসি থগি জীপ্। রক বিসি? ইযানসক বিি গযািিযাে। 
  
ইযান বিি, থহাম্িা থচাম্িা থ াক এই থস্মিনফ। কাগসজ বহুবাি থিসখরে ওি েরব। 
রঢি ়িিাম্ একটা  াই আেঁধাসি। 
  
হি বসট কাজ। 
  
একসশা রকসিারম্টাসিিও কম্ িাস্তা বারক েীম্াসন্ত থপ্ৌঁেস । থ িপ্সিি রপ্েসন িুরকসয 
িইি ট্রাসকি রপ্েসনি েবাই। ব়ি িাস্তায এসে প়্িি ওসিি ট্রাক। োসি োসি আরম্ে 
ট্রাক যাসে ওসিি উসটা মু্সখ জ্বিন্ত জেসিি রিসক। ওসিি রপ্েু ধিি একটা জীপ্। 
একরট থহরিকোি ম্াোি উপ্ি থনসম্ এি। ম্াো থবি কসি হা  না়িি ইযান। 
থহরিকোি উপ্সি উসঠ ওি থহিসম্ট থিসখ অনযরিসক চসি থগি। 
  
রবপ্ি  টি রকেুিূি এসে। িুসটা োেঁসজাযা গার়ি িােঁর়িসয প্ে আটসক। রপ্স্তি রনসয ব িী 
হি গািিযাে এবং ইযান। োসজেন্ট এরগসয এি বরিষ্ঠ থচহািাি একজন। থচক োষায 
 াসক রক থযন বিি ইযান।  াস  কাজ হি এবাি। ওসিি প্ে থেস়ি রিি োসজেন্টরট। 
আবাি ট্রাক চারিসয রিি গািিযাে। ইযান বিি, থবশ কাজ হসে কসনেসিি নাসম্। এ 
প্সে য  গার়ি যা াযা  কিসে ও জান  না থয এি প্রর রটি খবি থির ওস  থস্মিনফ 
প্াসে ঐ োসজেসন্টি ম্াধযসম্। 
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থির ওস  খবি প্াসে থস্মিনফ ইযাসনি বাগানবার়িস  বসে।  সি প্াযচারি কিরেি 
ম্ারিক। থস্মিনফসফি  খরন েসন্দহ হি যখন ও শুনি থহ সকাযাটোসি িুজন বেনয ট্রাক 
রনসয রফিসে কসনেি থস্মিনফসফি হুকুসম্। ও একই উত্তি থপ্ি আবাি রজসেে কসি। 
এ অপ্াসিশান থ া চািাসেন না কসনেি থস্মিনফ। একই খবি রিি টহিিাি 
থহরিকোসিি প্াইিটও। উসত্তরজ  োসব বিি থস্মিনফ থহরিকোিসক, ধাওযা কি 
ট্রাকরটসক, থকানরিসক যায আম্াসক জানস  হসব। ট্রাসকি আও ায থযও না থকাসনা 
কািসর্ই। 
  
প্ারখ প্ািাসে ম্ারিক বুঝি। ও বিি, ওিা থেসগে থ া থবারিে থ াম্াি এ  কসষ্টি 
আসযাজন থেসস্ত রিসয। থ াম্াি হাি যা হসব থেসব কষ্ট হসে ওিা যরি েীম্ান্ত থপ্সিায। 
  
িাসগ জ্বসি উঠি থস্মিনফ, বি, রনসজি জনয কষ্ট হসে। থবাি না বাসজ কো। ম্ারিক 
থ াম্াি কষ্ট হয রন জীবসন অসনযি জনয। 
  
. 
  
০৭. 
  
  ন জেি িুপ্াসশ, গািিযাে ট্রাক চািাসে েরু প্ে রিসয। ওসিিই অনুেির্ কসি 
চসিসে ম্াোি উপ্ি থহরিকোিটা, এটা বুসঝসে ও। ইযান বিি, আম্িা এসে থগরে 
ব োসিি কুর়ি রকসিারম্টাসিি ম্সধয। হাস  ন ণ্টা েম্য আসে থপ্সিাবাি থচষ্টা কিাি 
আসগ। জেসি ঢুকসি এবাি োসিা হয ট্রাক থিসখ। 
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ম্াো থনস়ি োয রিি গািিযাে। থির ওস  খবি প্ারঠসয চিসব থহরিকোিটা   ক্ষ্র্ই 
য ক্ষ্র্ ট্রাসক আসে।  ন হসয রফসি আেসে জাি। রনস্তাি থনই এখন জেসি না 
ঢুকসি। ইযান বিি, আসিা ৫ রকরম্ বাসি। ট্রাক োম্াও বযে। অ যন্ত েেীর্ে প্ে। 
  
আকাশ থিখা যায না িুপ্াসশি গােপ্ািাি জনয। ওসিি ট্রাকটা আি থিখস  প্াসে না 
থহরিকোসিি প্াইিট। থনসম্ প়্িি ওিা। ইযান বিি, প্ে খুব খািাপ্ আম্াসিি থযস  
হসব খুব  া়িা ার়ি। এ ক্ষ্সর্ আম্াসিি রপ্েু ধাওযা কসিসে ওিা রনশ্চয। রপ্েু রপ্েু 
এসো আম্াি। 
  
কােঁসধ রুকেযাক এবং অসটাসম্রটক িাইসফি পু্রুষসিি হাস । গািিযাসেি রপ্স্তি েোি 
হাস  এবং খাবাসিি রটসনি থঝািা রপ্সঠ। শুধু কম্বি কযরট ম্ািাি কাসে। ট্রাসক প্স়ি 
িইি শুধু ওযািরিংটসনি েুটসকে। ম্ািাসক োহাযয কিস  িাগি গািিযাে। এখন 
ওসিি রিশািী ইযান। ওিা থিখি একরট থোসটা এবং খিসস্রা া নিী রম্রনট প্সনসিা 
বাসি। নিীস  নাম্ি ওসিি রনসয ইযান। ওসিি গন্ধ আি প্াসব না কুকুিগুসিা যরি 
জসি নাসম্। েবেিা েজাগ রেি ওসিি ম্সন রশকািী কুকুসিি েয। 
  
ওিা নিী রিসয চিি অম্ানুরষক প্রিেসম্ িশ রম্রনট ধসি। প্াস়ি উঠি  ািপ্ি আবাি। 
কুকুসিি  াক এবং থহরিকোসিি শব্দ থশানা থগি িুসি। 
  
ইযান বিি, েু়িে কাোকারে আসে খরনি বা াে থঢাকবাি জনয। থ াম্িা অসপ্ক্ষ্া কি 
আরম্ থখােঁজ রনসয আরে। ও  ন জেসি ঢুসক থগি এই কো বসি। ম্ারটস  বসে প়্িি 
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ম্ািা। গাসেি গাসয থঠে রিসয োন্ত শিীসি িােঁ়িাি ওযািরিংটন। ইযান প্ােঁচরম্রনট বাসি 
রফসি এসে বিি, চি, উসঠ প়্ি  া়িা ার়ি, খুেঁসজ থপ্সযরে। 
  
একরট রবশাি গ ে ম্ারটস   নজেি এবং থঝােঁসপ্ি ম্সধয। ইযান বিি, খুব গেীি নয 
এরট, খরন প্যেন্ত চসি থগসে রেসধ। আসগ আরম্ নাম্রে এবং  ািপ্ি এসক এসক নাম্ 
থ াম্িা, আরম্ ধিব থ াম্াসিি রনচ থেসক। ওিা েু়িসেি অন্ধকাসি নাম্ি কসযক রম্রনট 
বাসি এবং িােঁ়িাি  ািপ্ি। চুেঁইসয চুেঁইসয প়্িসে জি থিওযাসিি গা রিসয। গািিযাে 
এবং ইযান একরট কসি থম্াম্বার  জ্বািাি। রনচু েু়িে রিসয চিি ওিা ইযাসনি রপ্েন 
রপ্েন। নুইসয চিস  িাগি েবাই রপ্ঠ। ওিা থযন  ণ্টাি প্ি  ণ্টা হােঁটসে হােঁটসেই 
একো ম্ািাি ম্সন হি এবং হঠাৎ ওিা থপ্ৌঁেি রবশাি একরট গুহায। 
  
ইযান িাইসফি নারম্সয বিি, আম্িা থপ্ৌঁসে থগরে। আম্িা রনরশ্চসন্ত োকস  প্ারি 
এখাসন িুরিন। থবজায রবপ্ি  টসব যরি আজ িাস  েীম্ান্ত থপ্সিাসনাি থচষ্টা কিা হয। 
িাজী থ া থ াম্িা? েীম্াসন্ত রগসয থশষ হসযসে থবরুবাি িাস্তাটা। রনরবসয রিসি একটা 
থম্াম্বার , কাজ চিসব অপ্িরট রিসয। খাওযা যাক এবাি রকেু? 
  
ওরিসক থহরিকোিটা থস্মিনফসক খবি রিি থয খাবাসিি বযবিা কিসে ওিা। 
থির ওস  িাগাসনা রেি িাউ রস্পকাি। েব কো শুনস  থপ্ি  াি ফসি ম্ারিক। 
ট্রাকরট থয িােঁর়িসয আসে ১৫ নম্বি ম্যাসপ্ি একরট জেসি থেই খবিরট এি। 
  
েরত্রশ  ণ্টা  ুসম্াযরন থস্মিনফ। বইসে না আি ওি শিীি। ম্যাপ্ থিসখ ম্ারিক বিি, 
িশ রকসিারম্টাি ব োসিি ম্সধয  াি ম্াসন ওিা িসযসে। 
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হযােঁ, ওখাসন আসিা বেনয েুক প্ারঠসযসে। জযান্ত ধিস  চাও ওসিি  ুরম্। েুসযাগ প্াসব 
এি ফসি ওিা থপ্রিসয যাবাি। ওসিি থয জযান্ত ধিবাি হুকুম্  ুরম্ই বনু্ধ রিসযে। এটা 
ম্সন থিখ েবেম্য। ওসিিই েুরবসধ এস । েসয ওসিি গুরি কিসব না শাস্ত্রীিা 
থিখসিওেঁ। অসটাসম্রটক অস্ত্রও  াো়িা এখন ওসিি কাসে আসে। ব োি প্াি হসয যাসব 
ওিা েহসজই। 
  
মূ্িযবান খবি আসে ওসিি কাসে। জযান্ত ধিা অেম্ভব গািিযােসক একো থ া আরম্ 
বসিইরে। 
  
থকােরস্ক থয ওসক চু়িান্ত অেম্মাসন থফিসব একো োবি ম্ারিক। েীম্ান্ত থপ্সিায যরি 
ওিা। থকােরস্ক আবাি এটাও জানস  চাইসব থয ম্ািা ও ওযািরিংটসনি কাসে রক খবি 
আসে। ও বিি, রঠক আসে। 
  
ওসিি আটকাসনা যাসবনা আি  াহসি। থেিা িাইসফিম্যান প্ঞ্চাশজন আসে েুসকি 
কাসে। িাইসফি থটরিসস্কারপ্ক োইট। থেখাসনই ওিা থম্া াসযন আসে থযখান রিসয 
থপ্সিাসব। ম্াইসোসফান  ুসি বিি থস্মিনফ, হুকুম্ বার ি কসি রিরে েব আসগকাি, 
ধিা চাই ওসিি ম্িা বা জযান্ত অবিায। 
  
েুক উজবুক একটা, আরম্ থির ও ট্রাক রনসয যারে ওখাসন। 
  
যা খুরশ কি। 
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একরট থির ও ট্রাসক বেি ম্ারিক। বিি োসজেন্টসক, য   া়িা ার়ি হয রনসয চি 
আম্াসক ম্যাসপ্ি ১৫ নম্বি থেকশাসন। 
  
িাগসব িু ণ্টা। 
  
 অন্ত ুঃ থি়ি ণ্টা। 
  
কো বিরেি েুক এবং েুসকি েহকািী থিফসটনযান্ট সু্টেো।  রুর্ কমু্রনষ্ট থযসহ ু ঈেো 
 াই ও অ যন্ত রনিেয এবং রনম্েম্ হস  প্াসি কাসজি থবিায। অ যন্ত উরবি েুক। 
বহুক্ষ্র্ ধসি োচে শুরু হসযসে। ম্ারিক ওি চাকরি খ ম্ কসি থিসব যরি ও 
প্িা কসিি ধিস  না প্াসি। ওসক েিো রিি েো। বিি, ওিা িুরকসয আসে জেসিই। 
জেসি র সি আসে বেনযবারহনী এবং রশকািী কুকুি। নিীি ওপ্াসিও বেনয থম্া াসযন 
আসে যরিও নিীস  থপ্ৌঁসে রশকািী কুকুি ওসিি গন্ধ অনুেির্ কিস  প্াসিরন। থ িাও 
বারহনী আসিা এরগসয এি েুসকি ক়িা হুকুসম্। প্ািাস  থযন ওিা না প্াসি। ম্ারিক থয 
িওনা হসযসে থেকো থস্মিনফ ওসক জানাি থির ও ম্ািফৎ।  াবস়ি থগি এই কো 
শুসন েুক। থস্মিনফ বিি, ম্ারিক থপ্ৌঁেবাি আসগ ওসিি ধিস । প্ািসি ম্েি 
থ াম্ািই হসব, কম্সি  েুক। 
  
েুসকি বারহনী রক কিসে  া থিখাি জনয ও থির ও ট্রাক থেস়ি োরজসযরেি রনচু রটিাি 
ওপ্ি। সু্টেো বুঝি, এটা এসকবাসি অেম্ভব কাির্ বেনয এসগাস  প্ািসে না  া়িা ার়ি। 
 াি কাির্ িুসেেিয ঝা়ি, কাটা বন এবং  ন বন। থকসট থগি েত্তি রম্রনট। নিীি 
িুপ্াসশ চসি থগি জেি থবস়ি থ িাওকািী বেনযিা। থকাসনা থিখা থনই গািিযাসেি। 
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েুসকি ম্াো খািাপ্ হসয থগি। ও গািাগারি রিি সু্টেোসক। বসি উঠি, যা কিবাি েবই 
থ া কিসি রকন্তু রক হি। এই থ া হারজি এখাসন বেনযিা জেি র সি এরগসয। যাসিি 
ধিসব  ািা থকাোয? অপ্িােে মূ্খে। থ াম্াসক িােঁ়ি কিাব আরম্ ট্রাইবুনাসিি োম্সন। 
  
রহম্ শী ি গিায এই েম্য একজন রপ্েন থেসক বিি, কম্সি  েুরু ব়ি উরবি ম্সন 
হসে থ াম্াসক। রপ্েন রফিি কম্সি  েুক েসয োিা হসয। িােঁর়িসয আসে েবুজ থচাসখ 
বিসফি ম্  ঠাণ্ডা চাহরন এবং কােঁসচি ম্  চকচসক থচাখ রনসয ম্ারিক। 
  
েুক বিি, ওিা জেসি িুরকসয আসে সু্টেো বিরেি। ওিা থনই থিসখরে কাির্ আম্িা 
 িারশ কসিরে প্রায প্ােঁচসশা বেনয রনসয। 
  
ও েুসকি থচসয কাসজি রবশ্বােসযাগয থিাক  া ম্ারিক বুঝি সু্টেোসক থিসখই। 
  
 বিি, থিফসটনান্ট থকন োবসি থয এিা জেসি আসে? 
  
কুকুিগুসিা আি গন্ধ প্াযরন ট্রাক থেসক এখাসন ওসিি গন্ধ শুেঁসক থপ্ৌঁসে। এই কোরটি 
অেে হি, এিা কুকুিসিি থধাকা থিওযাি জনয জসি নাসম্ এবং জেসি িুসকায। থকাসনা 
হরিশই অেচ রম্িি না ওসিি জেসি। িুসটা মু্খই বন্ধ কসিরে নিীি। প্ািাস  প্ািসব 
না ওিা থনৌকাি ম্াধযসম্ও। 
  
বা াসে থয রম্রিসয যাসব ওিা েূ  নয থ া। ওিা  াি ম্াসন ম্ারটি নীসচ থেরধসযসে 
থযসহ ু গাসেি ওপ্সি জেসি বা নিীস  থনই। 
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োসজেন্ট এরগসয এসে বিি, আরম্ জারন থয কাসেই একরট বার ি  াম্াি খরনস  বা াে 
থঢাকাি েু়িে আসে। 
  
থেখাসন রনসয থযস  প্ািসব? 
  
প্ািব। 
  
ম্ারিক বিি েুকসক, খবি িাও থস্মিনফসক। আেস  হসব না থ াম্াসক। ও থগি 
এরগসয ঈেো এবং োসজেসন্টি েসে। ওি ক্ষ্ম্ াি ক্ষ্রর্ক থম্যাি থয এবাি থশষ হি  া 
বুঝি েুক। 
  
ম্যাপ্ এেঁসক থবাঝারেি ইযান গািিযােসক গুহাি ম্সধয বসে। িুরট েু়িে থবরিসয থগসে 
গুহা থেসক। খরনি থে ি প্যেন্ত থগসে  ানরিসকিরট। জাি থবাঝাই থেইটা। ম্াইনি 
রফসে, েীম্াসন্তি মু্সখ থপ্ৌঁসেসে বােঁ রিসকিরট। বুসক থহেঁসট থযস  হয থে প্সে। ম্াইন 
ফাটসব ম্ারটস  কাপু্রন হসিই। ম্াইন ম্ারটি নীসচ। এ টুকু কম্পন না েৃরষ্ট কসি ম্ারটি 
উপ্ি রিসয থযস  হসব। রব ীয: রিন ম্ািা ও গািিযাে এবং  ৃ ীয রিন যরি 
ওযািরিংটন যায  া হসিই োসিা হয। 
  
েবই বুঝি গািিযাে।  বি ইসিকরট্রসকি থব়িা থয  াি প্সি আসে  া থবাঝা থগি 
ইযাসনি কোয। জি বইসে থব়িাি নীসচ ম্ারটি  সি। ম্ারট নিম্  াি ফসি। শিীসিি 
চাসপ্ ম্ারট বসে যাসব  াসিি রনচ রিসয বুসক থহেঁসট থপ্রুসি, এবং এি ফসি থপ্িসনা 
থযস  প্াসি। মৃ্ ুয হসব  াি েুেঁসিই। িুরট ওযাচ টাওযাি  ান প্াসশ একসশা রম্টাি িূসি 
এবং বােঁ প্াসশ র নসশা রম্টাি িূসি। েবেিা  ুিসে  াি োচেিাইট। থপ্িস  হসব িুরট 
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োচেিাইসটি েংকীর্ে অন্ধকাি জাযগা রিসয। য ক্ষ্র্ ওিা বনু্দসকি প্ািায োকসব েীম্ান্ত 
থপ্রিসয   ক্ষ্র্ গুরি েুেঁ়িসব টাওযাসিি শাস্ত্রীিা। মৃ্ ুয থ সক আনাি োরম্ি কাির্ 
অেম্ভব িােঁর়িসয উসঠ থিৌ়িসনা। উসঠ িােঁর়িসয থিৌ়িসনা চিসব িুসশা রম্টাি বুসক থহেঁসট 
রগসয।  াি আসগ নয। গািিযাে বিি, কাজরট িুুঃোধয। 
  
আরম্ েচসক্ষ্ থিসখরে থয এরট িুুঃোধয হসিও কিা যায। 
  
আম্াসকই আসগ থযস  হসবইযান। প্যারিসে থপ্ৌঁেসনাি িিকাি আম্াি কাসেি অ যন্ত 
থগাপ্নীয িরিিরটি। অনযসিি প্ািাবাি প্ে বন্ধ হসব, থ াম্াসিি এ টুকু েুসিি জনয 
ম্াইন ফাটসি। 
  
করঠন মু্সখ বিি ইযান, আম্াি স্ত্রীি জীবসনি িাম্ অসনক থবশী থ াম্াি িরিসিি 
থচসযও। থ াম্াসিি এ প্যেন্ত এসনরে আম্িাই। য ক্ষ্র্ না আম্িা আসগ যাই   ক্ষ্র্ 
থকউ থযন না যায। কাি িাস  যাব আম্িা।  ুরম্ এবং ম্ািা প্িশু যাে। ওযািরিংটন 
 িশু। 
  
ইযাসনি েসে থয  কে কিা বৃো  া বুঝি গািিযাে। ও িাজী হি অগ যা। শুরু কসি 
রিি এরিসক আবাি গণ্ডসগাি ওযািরিংটন। েবাি থশসষ থে একা যাসব না রকেুস ই। 
গিাি আওযাজ থেসে এি হঠাৎ ওসিি কাসন। কোবা ো ও প্াসযি শব্দ থশানা থগি 
েু়িসেি মু্খ থেসক। চুপ্ কিস  বিি েকিসক গািিযাে। ও চসি থগি অসটাসম্রটক 
িাইসফি হাস  রনসয দ্রু  বা াে থবসিাবাি গস েি মু্সখি কাসে। স্পষ্ট শুনস  থপ্ি 
এখন েব কো। 
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গ েরটি মু্সখ িােঁর়িসয ম্ারিক োসজেন্ট ও সু্টেো। োসজেন্টরট বিি, একটা িম্বা েু়িে এবং 
 ািপ্ি একরট গুহা। িুসটা েু়িে থবরিসযসে গুহা থেসক  াি জানা থনই থয থেগুরি থগসে 
থকানরিসক।  খরন েু়িসে নাম্স  চাইি সু্টেো। ম্ারিক বিি, থঢাকা উরচ  আসগ 
কােঁিাসন থবাম্া থম্সি  ািপ্ি। অর  োং ার ক থিাক এই গািিযাে। র নরট হা সবাম্া 
রেি ঈেোি কাসে। ও বিি, েসে কােঁিাসন থবাম্া থনই। কম্সি  ম্ারিক আরম্ কসন্ট্রাি 
কিরে এ অপ্াসিশান। আরম্ যাবই যাব থে সি। 
  
েবই শুনি গািিযাে। ও েকিসক েীম্ান্ত মু্সখ এগস  বিি,  া়িা ার়ি েুসট রগসয। 
েম্য থনই,  াই আি েম্য রম্িসব না। থম্সযসিি  ার়িসয রনসয েুসট চিি ইযান 
রুকেযাক িুরট  ুসি রনসয। গািিযাসেি থপ্েন থপ্েন চিি ওযািরিংটন নাসো়িবান্দাি 
ম্ । রকেুই অবরশষ্ট থনই থয ওি েরবষযৎ বসি থেটা ও জাসন। ও কাপু্রুষ বা িুবেি 
নয এটা একবাি অন্ত  ও েবেেম্সক্ষ্ প্রম্ার্ কিস  চায। ও গািিযাসেি ম্ ই ম্িি কা 
বাচ্চা এটা ওসক প্রম্ার্ কিস ই হসব। ম্ািা ওসক জীবসনও প্াত্তা থিসব না, না হসি। 
ম্ািাি জসনযই থয ওি শুধু থবেঁসচ োকাি ইো এই কোটা ের য। ও এরগসয চিি বনু্দক 
 ুসি রনসয। 
  
েু়িসেি থে ি িারফসয নাম্ি সু্টেো। ওযািরিংটন রফসি যাযরন যরিও গািিযাে ওসক 
রফসি থযস  বসিরেি। গািিযােসক না থিখসিও ঈেো ওযািরিংটনসক রঠকই থিখি। 
ওযািরিংটসনি রপ্স্তি গজোি। 
  
সু্টেো হাস ি থেসন  েুেঁ়িি আ াস  রেটসক প়্িস  প়্িস । বুসক িাগি থেসন টা 
ওযািরিংটসনি। এসকবাসি রেন্নরেন্ন হসয িিা প্ারকসয থগি ওযািরিংটন। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যাভ দিস্ ওযান অন্ দি । জেিস জহ্ডদি জেে  

110 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
আকাশ ফাটাসনা শব্দ। স্তরম্ভ  হসয িইি মু্হূস েি জনয গািিযাে। হা স়ি এরগসয থগি 
 ািপ্সি। সু্টেো েংোহীন, িক্তা ে। ওি থেসন  িুরট হা  কিি গািিযাে। যরিও ও 
িাইটাি রেগাসিসট জ্বািসিা রকন্তু  ািপ্িই িাইটাি থনবাসিা ওযািরিংটনসক থিসখ। 
েু়িে থবসয রফসি এি  ািপ্ি। ইযান রফসি এসেরেি বনু্দক এবং থেসনস ি শসব্দ। 
প্ািাও প্ািাও গািিযাে বিি। প্ািাও থ াম্িা, ওযািরিংটন ম্ািা থগসে। 
  
েু়িসে থয প্ে রিসয বা াে থঢাসক থেই প্সেি থঢাকাি মু্সখ প্িপ্ি ও েুেঁস়ি ম্ািি িুরট 
থেসন । েু়িসে থঢাকাি প্ে বন্ধ হসয থগি েু়িসেি মু্খ থেসে ধ্বে থনসম্। গুহাটা ধ্বসে 
প়্িি রবসফািসর্। ইযাসনি কাসে চসি এি গািিযাে। বিি, আম্িা থয চাপ্া প্স়ি ম্ািা 
থগরে, এটা োবস  প্াসি ওিা। 
  
ম্ারিক থক্ষ্সপ্ থগি প্িপ্ি রবসফাির্ ও গুরিি শব্দ শুসন। রক থবাকা সু্টেো। হযস া 
বন্ধই হসয থগি েু়িসে থঢাকাি প্ে। জীবন্ত েম্ারধ হি রক প্িা কসিি। অনয থকাসনা 
প্ে থনই রক থবরুবাি। আসিা থিাক থজাগা়ি কিস  বিি ও োসজেন্টসক। থির ও 
ট্রাসকি রিসক েুটি ও রনসজ। থস্মিনফসক বিি ও থির ওস , এম্ন থিাকসক খুেঁসজ থবি 
কি থয জাসন খরনি এিাকাটা খুব  া়িা ার়ি। থকাসনা ম্যাপ্ প্াও রকনা থিখ এই 
অঞ্চসিি। গযাে মু্সখাশ োসক থযন  াসিি েসে যাসিি প্াঠাসব। নীসচ নাম্স  হসব 
ওসিি। চাই অযামু্বসিন্সও। 
  
বুঝিাম্ রকন্তু েম্য থ া িাগসব। 
  
জিরি কি এই কো বসি থকসট রিি কাসনকশন ম্ারিক। 
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হােঁটসে প্িা কিা। হােঁটসে থ া হােঁটসেই থয শ  শ  রকসিারম্টাি প্ে বসি ম্সন হি 
ম্ািাি। হাস  থম্াম্বার  রনসয প্রেসম্ ইযান এবং প্সি োো। থশসষ ম্ািা এবং 
গািিযাে। ওযািরিংটন থয মৃ্  একো ম্ািা রবশ্বােই কিস  প্ািসে না, ওি হা  ধসি 
আসে গািিযাে। কােঁি  নইসি ও ম্ারটস  িুরটসয প্স়ি। এবাি োম্ি ইযান। ম্ারটস  
িুরটসয প়্িি িুজন থম্সয। ওসিি েহয হসে না আি এ  ধকি। 
  
ইযান বিি, ৪ রকরম্ আি বারক। েু়িসেি মু্সখ থপ্ৌঁেব আি িু ণ্টা বাসি।  ন হসব 
  ক্ষ্সর্ অন্ধকাি। আসগ যাব আরম্ এবং েো। আম্িা আি েবুি কিস  প্ািব না 
যরিও েজাগ োকসব েীম্াসন্ত শান্ত্রীিা। থবরুবাি প্ে একম্াত্র এরটই। জসি থবাঝাই 
 ানরিসকি েু়িেরট থেরট েীম্াসন্তি নীচ রিসয ম্ারটি  িা রিসয ওপ্সি চসি থগসে। 
থ িস সি গন্ধ জি। অেম্ভব োেঁ সি ৪ রকরম্ যাওযা। জসি ইেঁিুি, গযাে েবই আসে। 
িাশ থেসে উসঠরেি যখন আম্াি এক বনু্ধ রগসযরেি গ  বেি। িাশরট থ সি থচাবাসনা, 
জসি থচাপ্ো অসধেক থখসয রনসযসে ইেঁিুসি। 
  
আবাি চিস  শুরু কিি ওিা। ম্ািা প্স়ি থয   াই গািিযাে চিি ম্ািাসক জর়িসয 
ধসি। 
  
রফসি এসেসে ম্ারিক   ক্ষ্সর্ বা াে থঢাকাি গস েি মু্সখ। সু্টেো থয ম্ািা থগসে  াও 
থজসন রনি আসগ একজন োসজেন্টসক নারম্সয। মৃ্ সিহ প্স়ি আসে আসিকরট 
থিাসকিও। ধে থনসম্ বন্ধ েু়িসে থঢাকাি মু্সখ। রনসচ নাম্ি ম্ারিক। ওযারিংটসনি 
মৃ্ সিহ থিখি টচে থজ্বসি। প্ে বন্ধ এসগাবাি। চাপ্া প্স়ি ম্িি না রক বারক 
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প্িা কিা। থিখস  হসব খরন থেসক থবরুবাি অনয প্ে আসে রক থনই। অেম্ভব এই 
অরনশ্চয াি ম্সধয োকা। 
  
বিবাি খরনি ম্যাসপ্ি জনয খরন ম্ন্ত্রী রবোসগি এক কম্েচািীসক থস্মিনফ ধা ারেিয। 
কম্েচািীরট বিি, থকাসনা থখােঁজ কিা েম্ভব নয প্িরিন েকাসিি আসগ। থকাসনা কোই 
শুনি না রকন্তু থস্মিনফ। থে জানাি, আেরে আরম্ আসগ। থ াম্ায েুরগসয ো়িব যরি 
আরম্ ম্যাপ্ না প্াই। বুসঝে এটা একটা িাষ্ট্রীয গুরুসত্বি বযাপ্াি। 
  
েু়িসেি মু্সখ িােঁর়িসয  খন প্িা কিা। মু্খরট বন্ধ গাে ও থঝাসপ্। ওসিি মু্খ েুেঁসয 
যাসে িাস ি শী ি বা াে। 
  
ইযান বিি, অন্ধকাি থবশ  ন কাির্ নটা থবসজ থগসে। চিিাম্ আরম্ আি োো। চাি 
 ণ্টা িাগসবকম্ কসি এই ম্াইন রফে থপ্সিাস । থেইম্স া প্াি হসয আরম্ বিরে 
থযইোসব। এক রম্টাি যাসব প্ােঁচ রম্রনসট। বুঝসি খুব আসস্ত। রক োসব আম্িা প্াি হই 
থেটা থিখ। নিম্ ম্ারট প্াে  ািপ্সি ইসিকরট্রক  াসিি থব়িাি  িায।  াি েুেঁসিই 
ম্ািা যাসব থেই কািসর্ই খুব োবধান। 
  
বুসঝরে বিি গািিযাে। 
  
িুজন িুজনসক গু  িা বিি। প্িস্পসিি কাসে রবিায রনি ম্ািা এবং েো। ম্ািা 
কােঁপ্সে। েয থপ্ও না, িাক্কা বিি। থ াম্ায থিখসব গািিযাে। ও এসকবাসি ইযাসনি 
ম্ ই। এই কো বসি ওিা চসি থগি। 
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গািিযােসক ধিি ম্ািা থকেঁসপ্ উসঠ। জর়িসয ধসি বিি ওসক গািিযাে। েয রক, আরম্ 
থ া আরে নার  না নীসিি রক একখানা গল্প থশানাস  প্ািসব োবস া। 
  
ওিাও এগুি ইযান এবং োোি রপ্েন রপ্ে। উেঁচু  াে োম্সন। ইসিরট্রক  াসিি থব়িা 
িসযসে একটু িুসি। প্িস্পিসক চুমু্ থখি, ইযান ও োো। গািিযােসক বিি ইযান 
থিখা আবাি হসব অরিযায। 
  
অেহনীয এই উসত্তজনা। ম্ািাি শিীি কােঁপ্সে এবং  াম্ ঝিসে গািিযাসেি শিীি 
থবসয। 
  
োচে িাইসটি অনুেন্ধানা থচাখ েীম্াসন্তি অন্ধকাি রচসি থফসিসে। অন্ধকাি রচিসে আসিা 
 ুসি  ুসি। 
  
ইযান আি োো খুব আসস্ত এসগাসে। োেন ধসিসে থযন গািিযাসেি অিম্য োহসে। 
থিখস  প্ািসেনা আি ম্ািা। ও মু্খ িুরকসয িসযসে গািিযাসেি বুসক। েন্তপ্েসর্ 
এসগাসে ইযান আিোো। 
  
রক থযন  সট থগি হঠাৎ যা রঠক বুঝি না গািিযাে। েিােরি থঠসকরেি হযস া ইযাসনি 
শিীসি থকাসনা ম্াইন। ইযাসনি শিীি হাওযায রেটসক িুম্ কসি প্স়ি থগি আকাশ 
ধােঁধাসনা আওযাজ আি থধােঁযাি রবসফািসর্ি ম্সধয। ফাটি আসিকরট ম্াইন। থচেঁরচসয 
উঠি ম্ািা, েুটসে োো উসঠ ইযাসনি রিসক। থম্রশনগান গসজে উঠি িুরট ওযাচ 
টাওযাসিি। িাক্কা ঝােঁঝিা হসয থগি গুরিস । 
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থম্রশন গাসনি গুরি রেন্নরেন্ন কসি রিি েম্স্ত েীম্াসন্তি ম্ারট। আকাশ িীর্ে কিি 
োইসিসনি কান্না। অন্ধকাি িা  েযাি হসয উঠি ববেি রহংস্র ায। 
  
. 
  
০৮. 
  
 ক্ষ্যাপ্া িাসগ টগবগ কিসে ম্ারিক থির ও ট্রাসক বসে। খবি শুনসে এক োসজেন্ট 
থির ও ইরঞ্জরনযাি কাসন থহ সফান িারগসয। প্রাসগ থগসে থস্মিনফ ম্যাপ্ আনস । ম্াইন 
ফাটাি আওযাজ এবং থম্রেনগাসনি গজেন থশানা থগি িূি থেসক। ম্ারিকসক বিি 
োসজেনরট থহ সফাসন খবি শুসন। কম্সি  ম্ারিক ব োি থপ্সিাস  রগসয একরট পু্রুষ 
এবং একজন থম্সয ম্ািা প্স়িসে। 
  
গািিযাে? ম্ারিক বিি থজসন নাও, ওসিি থচহািাি বর্েনা। রনস্তব্ধ থির ও। হঠাৎ গিা 
থেসে এি থস্মিনফসফি, িুরট প্ে আসে থবরুবাি জনয, ম্যাপ্ থপ্সযরে। এি ম্সধয জসি 
ের ে এবং বন্ধ িসযসে একরট এবং অপ্িরট থগসে েীম্াসন্তি ম্াইন-রফসে। 
  
িুজন ম্ািা প্স়িসে থপ্সিাস  রগসয, রঠক বিে একটা প্ে জসি ের ে? 
  
হযােঁ। 
  
োসজেন্টসক বিি ম্ারিক, চসি এে ম্যাপ্টা রনসয, কািা ম্ািা প়্িি থখােঁজ নাও। 
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ম্াইন রফসেি রঠক ম্াঝখাসন িসযসে িাশিুসটা  াই আনস  েম্য িাগসব। থম্সযরটি চুি 
থোনারি এবং পু্রুষরটি থচহািা োরি োরি। 
  
এই জি থবাঝাই প্ে রিসয থবরু  গািিযাে যরি থবেঁসচ োক ? আটসক প্স়িসে রক 
 সব গািিযাে খরনস ! ম্ারিক বিি, রক িকম্ েম্য িাগসব ম্াইন রফে প্রিষ্কাি 
কিস ? 
  
ওখাসন থকাসনা ম্াইন র সটকটি থনই  াই িাগসব  ণ্টা প্ােঁসচক। প্াঠাসনা হসযসে 
আনস । 
  
প্ােঁচ  ণ্টা ওই েম্সযি ম্সধয ক রক কিস  প্াসি গািিযাে। যরি ও থবেঁসচ োসক, 
এম্নরক ইো কিসি প্ািাস ও প্াসি। 
  
িু  ণ্টাি ম্সধয থস্মিনফ এসে প়্িি প্াগসিি ম্স া ঝস়িা থবসগ গার়ি চারিসয। থস্মিনফ 
গার়িি হুস  ম্যাপ্ রবরেসয রিি এবং  ািপ্ি টসচেি আসিা ম্যাসপ্ি উপ্ি থফসি বিি 
ম্যাশ থিরখসয, িুসটা থবরুবাি প্ে আসে। র নসশা রম্টাি থে সি চসি থগসে রব ীয 
প্েটা অরিযান েীম্ান্ত থপ্রিসয। অবযবহাযে এই প্েরট। জসি ের ে ৪ রকরম্ি এই 
েু়িেরট। 
  
থেসিসখিা ৪ রকরম্ োেঁ িাসনা গািিযাসেি কাসে। 
  
ইেঁিুি রকিরবসি, বদ্ধ প্চা এবং থ ি থবাঝাই জিটা। থখসয থফিসব ওসক জযান্ত। গযাে 
থবাঝাই েু়িে। গযােটা ম্ািাত্মক প্িীক্ষ্া কসি বসিসে রবসশষেিা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যাভ দিস্ ওযান অন্ দি । জেিস জহ্ডদি জেে  

116 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

  
উসব থযস  প্াসি এ রিসন। 
  
ও প্সে যাওযা অেম্ভব রবসশষেিা বসিসে। থ াম্াি হাস  এই রবশ্বাে কিা বা না কিা। 
  
গািিযাে, এ অনয থকউ নয, যরি এ টুকু কেঁক প্ায থ া  সব প্ািাসব। 
  
ম্যাপ্ থিরখসয একটু থেসব ম্ারিক বিি, আরম্ গািিযাসেি জনয অসপ্ক্ষ্া কিব এই 
জিপ্সে থবরুবাি মু্সখ। 
  
অরিযা ওি রটরক থোেঁসব রক কসি, প্াগি হসযে রক  ুরম্? 
  
 ম্াত্র র নসশা রম্টাি থ া ব োি থেসক, ওসক খ ম্ কিব গািিযাে থবরুসনই। রফসি 
আেব অরিযান গা েিা আেবাি আসগই। 
  
বদ্ধ প্াগিারম্ এসকবাসি এরট। 
  
থযস  থিব না গািিযােসক প্ারিসয। 
  
আরম্ও েসে যাব থবশ। 
  
না আম্াি থফিাি বসন্দাবস্ত  ুরম্ রনসজ কিসব এরিক থেসক। ইসিকরট্রক েুইচ বন্ধ 
কিসব যখনই গুরিি আওযাজ প্াসব। আম্াি থফিাি প্ে কসি িাখসব ম্াইন রফিস ি 
রে ি রিসয 
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অযো ঝুেঁরক রনে  ুরম্, ওপ্সেই যাসব রক গািিযাে? 
  
ঝুেঁরক আম্াসক রনস ই হসব। খরনি থে ি বেনয নাম্াস  হসব ও প্সে যরি না থবসিায। 
চ  েম্য নষ্ট কসিা না। থিখস  হসব িাশগুসিা। 
  
ধুসিাি ঝ়ি  ুসি থবরিসয থগি ওসিি গার়ি। 
  
. 
  
হাি ম্ানস  জাসন না গািিযাে। ও রঠক প্ে কসি রনসয প্ািা  যরি ও একা হ । ম্ািা 
কােঁিসে কাির্ ওি রহরস্টরিযা হসযসে। য  রবপ্ি ওসক রনসয ম্ািা েসয রিসশহািা হসয 
কােঁিসে থম্রশন গাসনি আওযাজ শুসন এবং িুরট িাসশি রিসক থচসয। 
  
ও প্ি প্ি িুসটা চ়ি ম্ািি ম্ািাসক। থজাি কসি থটসন  ুসি রিসয। ম্ািা প্স়ি থগসি ও 
আবাি ম্ািাসক থটসন  ুিি। রক ধা ি থ া এখন ও বিি থহসে। 
  
ম্ািাও থজাসি ম্ািি ওসক চ়ি।  ািপ্ি ওি েরম্বৎ রফিস  ও গািিযাসেি কাসে ক্ষ্ম্া 
চাইি। থহসে বিি, ক্ষ্ম্া কিিাম্ থ াম্ায রকন্তু প্ািাস ই হসব আম্াসিি এখন, 
জিের ে েু়িে রিসযই যাব। আম্িা েবসচসয িাম্ী র নাি খাব আজ থেসক র নরিসনি 
ম্াোয প্যারিসেি থিসস্তািােঁয থিখ না। 
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ওিা এসগাসে েু়িে ধসি। িাইসফি এবং েরি হাস  গািিযাে। জ্বিন্ত থম্াম্বার  ম্ািাি 
হাস । বদ্ধ িুরষ  হাওযা। হািকা হি িুজসন রকেু রকেু থপ্াষাক খুসি। প্যান্ট শুধু 
গািিযাসেি প্িসন। জীন্স এবং অন্তবোে শুধু ম্ািাি প্িসন। 
  
েপ্রশংে থচাসখ গািিযাে বিসি,  ুরম্ ের যই েুন্দিী। আম্িা হযস া োিবাোবারেও 
কিব র নরিসনি ম্াোয। 
  
একটু বরে। আি প্ািরে না আরম্। 
  
প্েটা এরগসয থিসখ আরে আরম্। 
  
 িুজসনি ম্সন রক থযন  সট থগি েহো। থম্াম্বার  রনসে থগি। গািিযােসক থটসন 
জর়িসয ধিি ম্ািা। এক হসয থগি থযন িুসটা শিীি। েীম্ান্ত থপ্রুবাি েয এবং 
িুুঃস্বে, েযাবহ েু়িসেি েয। েবরকেুিই েম্য থযন থেসম্ থগি। িুজনসক োরেসয রনসয 
চিি আশ্চযে এক েুখ থস্রা । 
  
িুজসন রফসি এি বাস্তসব একেম্য এবং এিপ্ি রনসজসক ধীসি ধীসি োর়িসয রনি 
গািিযাে এবং ম্ািাসক ধীসি বিি, িাইসফি  ুসি রনসয। আরম্ থিসখ আরে থকম্ন, 
একটু শুসয োক  ুরম্ চুপ্রট কসি। 
  
গািিযাসেি নাসক হঠাৎ  ীব্র গন্ধ আেস  ও থচাখ থচসয থিখি প্ােঁচ েযরট থ সিি রপ্সপ্ 
থঠে রিসয িাখা থিওযাসি। খারি অবশয রপ্সপ্গুরি এবং থেইম্াত্রই ওি ম্সন হি থয 
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রপ্সপ্গুরি থযসহ ু খারি েু িাং জসি োেসব থেগুরি। ওি প্াসশ থেই েম্য এসে িােঁ়িাি 
ম্ািা। 
  
গািিযাে আি থিরি না কসি কাসিা এবং প্চা জসিি রকনািায রপ্সপ্ এসন একরট 
একরট কসি গর়িসয িাখি। একরট থম্াটা ির়ি থপ্সয থগি ওিা। র নরট রপ্সপ্ একত্র 
কিাি জনয। থেিা ব িী হি র নসট রপ্সপ্ ির়ি থবেঁসধ। 
  
িূিবীন নারম্সয ম্ারিক বিি, গািিযাে ও নয, খরনি ম্সধযই আসে  াি ম্াসন এখনও 
গািিযাে। েম্য আি থনই  াই আি থিিী কিব না। অ  েবুি কিা েম্ভব নয ওিা 
র সটকটি এসন ম্াইন থ ািা অরব্দ। থপ্স  িাও থটরবি ম্াইসনি ওপ্ি, চসি যাব থহেঁসট 
 াি উপ্ি রিসয 
  
কাজটা থয রবপ্জ্জনক  া ওসক থবাঝাি পু্রিশ কসন্ট্রাসিি থম্জি। ম্াইন ফাটসব 
থটরবসিি প্াযা িাগাসিও। ম্াইন রফে থপ্রুসনা বিঞ্চ েম্ভব থম্াটা হুক িাগাসনা ির়িস  
ঝুসি থিাি থখসয  াস ই োয রিি ম্ারিক। থস্মিনফ বিি, যরি গািিযাে ও প্সে না 
থবসিায? ির়ি রেেঁস়ি যায যরি,  ুরম্ থনহাৎই থগাযা ুেরম্ কিে। 
  
ম্ারিক বিি,  ুরম্ িযা কসি চুপ্ কি কাির্ আরম্ যাবই। থযস  হসব র ন রকসিারম্টাি 
প্ে ম্াইন রফে থপ্রুরে আরম্ ির়িস  ঝুসি। বন্ধ কি ইসিকরট্রক। থহেঁসট চসি যাব 
 াসিি থব়িা ধসি। রফিব ওই প্সেই। েব ম্াইন থযন  খন  ুসি থফিা হসয যায 
রফসেি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যাভ দিস্ ওযান অন্ দি । জেিস জহ্ডদি জেে  

120 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

বসন্দাবস্ত হসয থগি ির়িি। ম্ারিক হা  থম্িাি থম্জসিি েসে। থস্মিনফ বিি, থম্যাি 
থশষ এবাি গািিযাসেি। এিপ্ি ওসক থিখা হসি আরম্ খ ম্ কিব কাির্ প্রেসম্ই 
ওসক আরম্ হুেঁরশযাি কসিরেিাম্। 
  
এ  উচ্চাকাঙ্ক্ষা থকন থ াম্াি। আরম্ও যাই, কাির্ গািিযােসক ম্ািা আম্াি কাজ। 
  
এটা থবাঝাপ়্িাি প্ািা আম্াি এবং ওি। 
  
ওযাচ টাওযাসি উসঠ থগি ম্ারিক ম্ই থবসয।  াসিি থব়িাি ওপ্াসি অরিযাি ম্ারটস  
নাম্ি ও এই ির়িস  ঝুি থখসয। 
  
হুসগা েন িাইসটনা রযরন অরিযান েরন্টযাি এবং কযাপ্সটন, র রন রেসযনাি 
আসম্রিককান িূ াবােসক চাইসিন থটরিসফান  ুসি। ও েীষর্ িকসম্ি উেঁচু  িানাি, 
অরেজা  এবং কুযরনস্ট রবসিারধ এবং ওি বযে আটরত্রশ। ও মু্গ্ধ আসম্রিককাি 
জীবনযাত্রা প্রর্ািীস । থযই প্ারিসয আসে কমু্যরনস্টসিি োবা এর়িসয ও প্রার্ রিস  
প্াসি  াসক বােঁচাস । ওসক জারনসযসে গ কাি রেসযনাি রে.আই.এ এসজন্ট েযাে 
হাওযা ে থয েীম্ান্ত থপ্রুস  প্াসি এম্ন একজন আসম্রিককান এসজন্ট। বযাপ্ািটা থয 
গুরুত্বপূ্র্ে  া হাওযা ে রকেু বসিরন রকন্তু িাইসটনা আেঁসচ বুসঝসে। 
  
থফান ধিি হাওযা ে। িাইসটনাও বিি, প্রসচষ্টা বযেে হসযসে েীম্ান্ত থপ্রুবাি। খবি 
এসেসে ম্াইন ফাটাি থম্রশনগান চিাি। আরম্ যারে েীম্াসন্ত। জানাব যরি আি থকাসনা 
খবি প্াই। 
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বযাপ্ািটা অ যন্ত জরুিী,  াই ধনযবাি। জান জাযগাটা থকাোয? 
  
থিবানন প্সনসিা থস্কাযাি িুই। 
  
 রঠক আসে। 
  
িারুর্ বযস্ত া চিসে গ  েরত্রশ  ণ্টা ধসি প্যারিসেি আসম্রিককান িূ াবাসে। থ ািী 
প্ায ব্রুকম্যাসনি মৃ্ ুযি খবি। েংসকস  েংবাি এসেসে প্রাসগি আসম্রিককান িূ াবাে 
থেসক থয ম্সন হয গািিযাে, ম্ািা িী  এবং ওযািরিংটন অরিযাি েীম্াসন্তি রিসক 
যাসে। ওসিি ধাওযা কসিসে ম্ারিক ও থস্মিনফ। 
  
কাসিা োযা থ ািীি থচাসখি চািপ্াসশ। ও হযাসিািানসক রিি ও থটরিোম্রট। ও 
হযাসিািান বিি, গািিযাসেি কাসে এখসনা আসে রকনা জারন না টপ্ রেসেট 
 কুসম্ন্টগুরি। োরব না ওি জসনয। এ আরম্ হিফ কসি বিস  প্ারি থয ম্ারিক আি 
থস্মিনফসক ও োম্িাস  প্ািসব। 
  
হসয থগি র ন রিন। এবাি জারন থয কাগজ থখাযা থগসে। 
  
 আসগ রকেু কি না িােঁ়িাও গািিযাে রফরুক। 
  
িযারটম্ািসক প্রাসগ ঢুরকসয রিসযরে কাির্ বযস্ত রেি ম্ারিক গািিযােসক রনসয। েণু্ডি 
করিরন এসকবাসি েব। আম্াসক ফাোস  প্াসি  সব গািিযাে। ওকাগজগুসিা রিসয 
রনসজি জান বােঁচাসব যরি ম্ারিক ওসক ধসি। 
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বােঁচসব না থকন ও? থকাসনা কাজ থকাসনা রিন কসিরে আম্িা ওি রবশ্বস্ত া অজেসনি 
ম্ । আরম্ চিিাম্ রেসযনা। খবি রিসযরে হাওযা েসক। একরট োসিা থিাক আসে ও 
বসিসে েীম্াসন্ত। েহায া কিসব েবিকম্ আম্াসিি। 
  
রটম্  ুরম্ যা প্াি কি  সব থপ্স ই হসব িরিি। 
  
 া হসি প্াসব যরি িরিিটা বাি কসি আনা হসয োসক প্রাগ থেসক। থবরিসয থগি ও 
হযাসিািান। রেসযনা িওনা হসয থগি থে  ািপ্িই একরট দ্রু গাম্ী রম্রিটািী থজট 
থেসন। 
  
. 
  
গািিযাে প্চা ির়ি রিসয বােঁধি র নসট থ সিি রপ্সপ্। েব রজরনষ বাি কিি  ািপ্ি 
রুকোক খুসি। একরট োরস্টসকি বযাসগ রেি এক টুকসিা চীজ। একরট বারে প্াউরুরট, 
একরট েসেজ। টপ্ রেসেট  কুসম্সন্টি খাম্ থে  াস  েিি।  াস ই থে েিি রনসজি, 
ইযান, োো এবং ম্ািাি োসগি টাকা। রুকেযাসক েিি বযাগরট আেঁট কসি থবেঁসধ। 
থ সিি রপ্সপ্ি ির়িি েসে রুকেযাসকি িযাপ্ বােঁধি। গািিযাে ম্ািাসক চুমু্ থখি 
থেিারট জসি োরেসয বিি, থয রবপ্িই আেুক, আরম্ োম্সি থনব  া েয থপ্ও না। 
আরম্ প্যারিসেি থেিা িাম্ী র নাি খারে র ন রিন বাসি ম্সন থিসখা। 
  
ওিা রচৎ হসয শুসয প়্িি থেিায উসঠ। িুরট োম্সনি রপ্সপ্ি ওপ্ি বোসনা জ্বিন্ত 
থম্াম্বার । িাইসফসিি কুেঁসিা রিসয িােঁ়ি টানসে গািিযাে। ওি হা  োরি হসয থগি 
রকন্তু। ওিা হা  রিসয জি থঠসি থঠসি চিস  োকি হাস  িাইসফিরট  ুসি রনসয। 
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রবষাক্ত, িুরষ  অন্ধকাি, কাসিা রপ্রেি এবং িুগেন্ধ জি। থযস  হসব চাি রকসিারম্টাি। 
রনসচ থনসম্ এি েসম্ েু়িসেি হা । রনুঃশ্বাে রনস  কষ্ট হয কাির্ বা াে োরি। িুরট 
থচাখ জ্বসি উঠি হঠাৎ ম্ািাি কাসে। ও হা   ুসি রিি েসয থচেঁরচসয। জসিি ইেঁিুি, 
 াই গািিযােও হা  উরঠসয রনি। ঝােঁরপ্সয প়্িি ইেঁিুিটা, ধাক্কা থিসগ প্স়ি থগি রপ্সপ্ি 
গাসয। 
  
থেিা থেসম্ থগি কাির্ অেংখয ইেঁিুি িসযসে চািরিসকি জসি। থেিা থঠসি রনসয চিি 
গািিযাে িাইসফসিি কুেঁসিা রিসয। িাইসফসিি নসিি উপ্ি িারফসয উঠি একরট রবশাি 
ইেঁিুি জ্বিন্ত থচাসখ। গািিযােবােঁ হাস  ইেঁিুিটাসক থফসি রিি। িাইসফি গসজে উঠি। 
বজ্রপ্াস ি ম্স া েীষর্ থশানি বন্ধ প্রিসবসশ গুরিি শব্দ, ইেঁিুসিি িি রম্রিসয থগি 
রনসম্সষ। 
  
ন ুন থচহািায এবাি রবপ্ি এি। এ  জি থবরশ এবং এ  রনসচ থনসম্ এসেসে েু়িসেি 
োি! থেই োসি শিীি  সষ থযস  িাগি। গািিযাে থেিা থঠসি রিসয চিি হাস  হা  
থঠিা রিসয রিসয। থেসে প়্িরেি ম্ািা এসকবাসি। হাস  হা  থিসখ ও থঠিস  োকি। 
থেসে চিি থেিা থজাসি। িূরষ  বা াে, থেিাসক বুরঝ  ুরবসয থিয োি থেসক থখােঁচা 
থখােঁচা প্ােসিি টুকসিা। থযন কাটসে না েম্য। ম্ািা থচ না হািাি রববশ েযা ে হসয। 
  
 থেিা থটসন চসিসে গািিযাে একাই োস  োস  থঠিা থম্সি। জি রক এখাসন  সব 
কসম্ এি। রক হি? হাস  হা  থঠকাস  হসে এবাি হা  েমূ্পর্ে উেঁচু কসি 
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গািিযােসক। ফােঁকায থবরিসয এি হঠাৎ থেিাটা েু়িে থেস়ি। ওি শিীি জুর়িসয রিসয 
বসয থগি এক ঝিক রনম্েি হাওযা। থে বা াসেি স্পশে থপ্ি। 
  
গািিযাে থচেঁরচসয বিি, ওঠ, ওঠ, আম্িা থপ্ৌঁসে থগরে ম্ািা। 
  
ও হযাসিাসিন রে. আই. এ. এসজন্ট োে হাওযা েসক থিখস  থপ্ি রম্রিটািী থজট থেসক 
থনসম্ই। রম্রিটারি থহরিকোসি িুজসন উসঠ বেি। ওসিি জনয  ন িাইসটনা অসপ্ক্ষ্া 
কিসে অরিযা েীম্াসন্ত। েব  টনাি রববির্ হাওযা ে ও হযাসিািানসক রিসয বিি 
গািিযাে রব ীয েু়িসে জিপ্সে আেসব বসি ওি ধাির্া। েু়িসেি জি থয ম্ানুষসখসকা 
ইেঁিুসি থবাঝাই ও থেকোও বিি।  িািকী কিসে এরিসক ম্ারিক থস্মিনফ। অসনক 
রবপ্ি। 
  
অরবচরি  এবং রনরুরবি োসব ও হযাসিািান বিি, আরম্ গািিযােসক জারন। ও থবরিসয 
আেসবই একসশা  িাি বারজ থিসখ বিরে। 
  
গািিযাসণ্ডি কো আরম্ অসনক শুসনরে,  াই বাবা আরম্ বারজ িাখরে না। 
  
উরবি হসয উসঠরেি ম্ারিক,  ণ্টািও থবশী েম্য থিসগসে ওি এখাসন আেস । 
 ৎপ্ি া থবস়ি উঠসে বসি ম্সন হসে অরিযান েীম্াসন্ত চিাসফিাি। ও রনশ্ৰুসপ্ 
এপ্াসি আেসে অোম্ানয োহসে, েন্তপ্সর্ে, থঝােঁপ্ জেসি অরিযান শাস্ত্রীসিি থচাখ 
এর়িসয রশকািী বাস ি ম্  োবধাসন। আকাশ ফিো হসে কাির্ থোি চািসট থবসজ 
থগসে। 
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জেি এখন রনস্তব্ধ। খরনি েু়িসেি মু্খ থিখা যাসে। এই মু্খ রিসয থবরুসব গািিাণ্ড। 
রপ্স্তসিি প্ািাি বাইসি এই জাযগাটা ম্ারিসকি।  াি ম্াসন আসিা কাসে এগুস  হসব 
ম্ারিকসক। থঝাসপ্ ঢাকা িসযসে বােঁ রিসকি েু়িসেি মু্সখি একরট রটিা। রপ্স্তি থোেঁ়িা 
চিসব ওখান থেসক। থঝােঁসপ্ি রপ্েসন উপু়্ি হসয শুসয প়্িি ম্ারিক েুসট রগসয রটিায 
উসঠ। 
  
গিাি আওযাজ প্াওযা থগি বেনযসিি আবাি জেসি। অরিযান বেনযিা গুরিি শসব্দ 
েুসট আেসব ও যরি গািিযাণ্ডসক গুরি কসি থেটাই ম্ারিসকি হঠাৎ থখযাি হি। আি 
থফিা হসব না ম্ারিসকি।  াি ম্াসন খারি হাস  ম্ািস  হসব গািিযাণ্ডসক। ও ধসি থেই 
শরক্ত। িােঁ়িাসনা যাক  সব েু়িসেি মু্সখ রগসয। ওি ওপ্ি ঝােঁরপ্সয প়্িসব ম্ারিক থযই 
গািিযাণ্ড থবসিাসব। থনসম্ এরগসয চিি ও রটিা থেসক। 
  
 ীসি থঠকি এসে থেিা। শিীি জুর়িসয রিসে থোসিি বা াে, থিখা যাসে রিসনি 
আসিা। গািিযাণ্ড থটসন  ুিি ম্ািাসক। প্াস়ি থটসন  ুিি থেিারটসক। গািিযাণ্ড উঠি 
রকেুক্ষ্র্ শুসয থেসক িম্ রনসয, খুসি রনি থম্িাি েসে বােঁধা রুকেযাক। রবপ্ি কাসটরন 
এখসনা। েশস্ত্র শাস্ত্রী আসে রকনা এ েীম্াসন্ত,  াই বা থক জাসন থয থকাসনা োম্ বা শহি 
আসে রক না। 
  
গািিযাে িােঁ়ি কিাি থটসন ম্ািাসক। খারনকটা আসে এখসনা েু়িে। জিশূনয  সব  া 
নীি আকাসশি আোে েু়িসেি মু্সখ। গািিযাে বিি রুকেযাক ও িাইসফি নারম্সয 
থিসখ, এখাসন োক  ুরম্, থবরুসনা রনিাপ্ি হসব রকনা  া আরম্ একটু থিসখ আরে। 
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ও িােঁ়িাি েু়িসেি মু্সখ। চািপ্াশ ব়ি শান্ত রনস্তব্ধ। িী ে  াসেি োযা কােঁপ্সে। োিা 
থম্  অিে ম্ন্থি ায থেসে চসিসেনীি আকাসশ। গািিযাণ্ড েম্সক থগি আশ্বস্ত হসয 
ম্ািাসক  াকস  রগসয। একরট প্াসযি োপ্ বারিি ওপ্ি োম্সন, আি থকাসনা োপ্ থয 
থনই থেটা োি কসি থিখি।  সব থকউ এখান রিসয থগসে। োপ্রট থ সব বসেসে 
বারিস । যাি প্াসযি োপ্ এরট থে রনশ্চয খুব রবিাটকায, বরিষ্ঠ এবং  াি থিসহি 
ওজন খুব োরি। 
  
রনশ্চয ম্ারিসকি প্াসযি োপ্ এরট। এম্ন েবেসনসশ ঝুেঁরক থকউ থনসব না ম্ারিক ো়িা। 
  
ও রফসি এি ম্ািাি কাসে। বিি, ঝাসম্িা বাধসব থবাধহয। আম্াসিি জনয ম্সন হসে 
ওেঁ  থপ্স  বাইসি িসযসে ম্ারিক। 
  
 আ সে ওি হা  থচসপ্ ধিি ম্ািা। গািিযাণ্ড বিি, আম্িা রজ বই,  ুরম্  াবর়িও না। 
িাইসফি চারিসযে কখসনা, রনশ্চয চািাওরন। চািাসনা খুবই থোজা,  ুরম্ এটা িাসখা। 
রট্রগাি রটপ্সব এই োসব ধসি। প্ি প্ি চিসব কুর়ি িাউণ্ড গুরি, বাইসি যারে আরম্। 
 ুরম্ আকাসশি রিসক িাইসফসিি নি উেঁরচসয রট্রগাি রটপ্সব থযইম্াত্র আরম্ থবসিাব। 
ম্ারিসকি েম্য িাগসব থকাসেসক গুরি আেসে থেটা বুঝস । আরম্ হরিশ থপ্সয যাব 
ম্ারিসকি। ে কে হস  প্ািসব েীম্াসন্তি বেনযিাও। 
  
  খসনা ওি কো থশষ হয রন, থেই েম্য রপ্স্তি হাস  ম্ারিক েু়িসেি মু্সখ িােঁর়িসয 
বিি, গািিযাে নস়িা না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যাভ দিস্ ওযান অন্ দি । জেিস জহ্ডদি জেে  

127 

www.bengaliebook.com                                  সূদেপত্র 
 

 

িাইসফি থফসি রিি ম্ািা েসয আ েনাি কসি। মু্সখ হারে রনসয গািিযাণ্ড বিি, ম্ারিক 
আেঁচ কসিরেিাম্ আরম্ থয ধাসি কাসেই  ুরম্ আে। ঝুেঁরক  ুরম্ থবশী রনে না রক থয 
ব োি টপ্সক এসে। 
  
থম্সযটা এখাসনই োকুক, থবরিসয এে। 
  
ম্গজ েুসট চিি গািিযাসণ্ডি। কিসে না থকন ম্ারিক ওসিি গুরি, স্বেসন্দ থ া কিস  
প্াি । রেসধ জবাব, ব োসিি এপ্াসি এসে গুরি কিসি ও রনসজ ফােঁসি প়্িসব। ওি 
োহে হসব না গুরি কিাি। ও বিি, ম্ারিক, চসি যাও, বিা সজাি োকসি প্ািাস  
প্ািসব! জিরি! 
  
থবরিসয এে, বসিরেিাম্ না আবাি থিখা হসিই থেটা থশষ থম্ািাকাৎ হসব। 
  
 ম্ারিক ঝােঁরপ্সয প়্িি চিম্ান িানসবি ম্ । গািিযাণ্ড ধাির্াও কসিরন থয অ  দ্রু  
েুসট আেসব ও। ও গািিযােসক ম্ারটস  রচৎকসি থফসি রিি, উেঁচু থেসক ঝােঁরপ্সয প্স়ি 
হাস ি রপ্স্তি থফসি রিসয। ম্ািাসক থফসি রিি  ািপ্ি িারে থম্সি। 
  
ম্ারিসকি োবা িুসটা থচসপ্ বেসে গািিযাসেি কেনািীস । গািিযাসেি থচসয িশ 
রকসিাোম্ থিশী থিাকটাি ওজন। িম্ চসি যাসে এবং রপ্সষ যাসে গািিযাে। ওি থশষ 
শরক্ত রিসয োং ার সকি োং ার ক কযািাসট  া হানি ও ম্ারিসকি  াস়ি। হা  রশরেি 
হসয খসে প়্িি ম্ারিসকি। গািিযাসেি মু্খ িক্ষ্য কসি ও একটু রপ্রেসয  ুরষ চািাি। 
ম্াো েিাি গািিযাে রঠক েম্সয। ম্ারটস  আেস়ি প়্িি ম্ারিসকি মু্রষ্ঠবদ্ধ হা । 
ম্ারিক যন্ত্রর্ায খাে টানি। চুিম্াি হসয থগি হাস ি হা়ি থেসে। 
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গর়িসয েসি থগি গািিযাে। প্িস্পসিি রিসক থচসয িইি িুজসন শুসয। উসঠ িােঁ়িাি 
ম্ারিক, ওি হা টা অসকসজা হসয থগসে। েবেশরক্ত রনুঃসশষ গািিযাসেি। ম্ারিক 
গািিযাসেি মু্সখি উপ্ি বুটেুদ্ধ প্া  ুিি। একটা প্ােি রনস  থগি  ািপ্ি জুস া নষ্ট 
কসিসে থেসব। থেসে থিসব গািিযাসেি ম্াোি খুরি। প্িক্ষ্সর্ই থেসম্ থগি। 
  
অসটাসম্রটক িাইসফি রনসয ওি মু্সখামু্রখ িােঁর়িসয ম্ািা। ম্ারিক িক্ষ্য। 
  
গািিযাে থচেঁচাি, ম্ািা ওসক থম্সিা না। 
  
 ম্ািবই। 
  
োসম্া। 
  
উসঠ িােঁর়িসয গািিযাে, ম্ািাি হা  থেসক িাইসফি রনি।  ারকসয আসে ম্ারিক, এবাসি 
ওসক ম্ািসব গািিযাে। ফুসি উঠসে বােঁ হা । রকন্তু রনরবেকাি শী ি ম্ারিসকি প্ােি 
প্ােি মু্খ। 
  
গািিযাে ম্াো থনস়ি বিি, কম্সি , ঠাণ্ডা হও। থ াম্াি আম্াি একই অবিা  াই আরম্ 
গুরি কিব না। আম্িা গাধাি ম্স া ফােঁসি প্র়ি প্সিি হুকুসম্। চসি যাও এই থেিা 
কসি। অবশয ইেঁিুি োকসিও আরম্ যখন থপ্সিরে  ুরম্ও প্ািসব। 
  
ম্ারিসকি েবুজ থচাসখ রবস্ময, থ াম্ায আরম্ ম্ািস  এসেরেিাম্  বুও। 
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ব়ি থবশী গুরুত্ব িাও  ুরম্ কাজসক। আম্ায ম্ািস  থচসযরেসি  ুরম্। আম্াসকও  াি 
ম্াসন থ াম্ায ম্ািস  হসব এটা রনশ্চয নয। প্ািাও। 
  
থচসয িইি ম্ারিক। বিি, আম্াসিি আবাি থিখা হসি একেসে থবা ি খুিব। 
  
ম্ারিসকি এটা ধনযবাি জানাসনাি োষা বসিই বুঝি গািিযাে। ও থহসে ম্ারিসকি 
রপ্স্তি রফরিসয রিি এবং বিি, থযস  প্ািসব না রপ্স্তি না োকসি, কাির্ এি 
আওযাসজ ইেঁিুিিা  াব়িায। 
  
 ুরম্ প্াগি বসিই থজসন এসেরেিাম্, যরিও এখন থে রবষসয রনরশ্চ  হিাম্। 
  
প্াগি আম্িা িুজসনই কাির্ প্াগি না হসি এিকম্ কাণ্ড কািখানা থকউ কি াম্ না। 
  
গুরি আসে রপ্স্তসি? 
  
রপ্স্তি থিসখ িাে হ  রকেু যরি গুরি োক । 
  
আম্ায  ুরম্ রপ্স্তি রিে গুরি েুদ্ধ। 
  
বাপু্ প্ািাও, থযস ই প্ািসব না রপ্স্তি না োকসি। একই থপ্শাি থিাক আম্িা 
িুজসনই। থনাংিা একইিকম্ প্াপ্চসত্র কাজ করি িুজসনই। নাও, প্ািবনা রক িুজসনই 
েুসি োকস  বিম্াশ ওপ্িওযািাসিি। 
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রপ্স্তি রনস  ম্ারিক, থচেঁরচসয উঠি ম্ািা। গািিযাে বিসি, আম্িা িুজসনই যবরনকাি 
ওপ্াসি িােঁর়িসয আরে,  াই েয থপ্ও না। গু  িাক ম্ারিক। থেটা একটা েুি বসি 
ধিস  হসব। 
  
িাইসফি থিসখ চসি থগি ওিা রুকেযাক রনসয। রনশ্চি িােঁর়িসয িইি ম্ারিক। 
  
গািিযাে ঢুকি থ ািীি প্যারিসেি অরফসে। বিি, অযািোি থকম্ন জ্বািাসে? 
  
অরিযাি থজসি প্চস   ুরম্ যরি থ াম্ায আরম্ ধরিসয রি াম্ গািিযাে। 
  
 হারেস  থফসট প়্িি গািিযাে। বিি, এই ধাপ্পায থ ািী প্ােঁচ বেসিি থখাকাও েুিসব 
না। োহে কিসব না  ুরম্ আম্ায ধিস , এটা  ুরম্ জান। আরম্ েব ফােঁে কসি রি াম্ 
ধিাসিই। চাকরিরট থয  থ াম্াি। আরম্ ফােঁসি প্স়িরেিাম্ কাির্  ুরম্ আম্ায ফােঁসি 
থফসিরেসি।  ুরম্ একবািও োবরন আম্াি রক হসব। এবাি  ুরম্ থশাধ রনস  রগসযরেসি 
গ বাি থ াম্াি ম্াোয হা  বুরিসযরেিাম্। আরম্ থেসব থিখিাম্  খনই যখন  ুরম্ 
আম্াি হাস  একরট টপ্ রেসেট  কুসম্ন্ট গরেসযে উজবুসকি ম্ । থশসষ রঠক কিিাম্ 
থয থ াম্াসকই রফরিসয থিব।  ুরম্ একটা রবসবকবান উজবুক।  ুরম্ কাজ োসিাই কি। 
প্সিি থিাকটা হযস া আসিা থবশী উজবুক হসব যরি  ুরম্ কাজ থখাযাও। থ াম্াি 
 কুসম্ন্টটা নাও, এটা আরম্ রনসয থবরিসয এসেরে প্রাগ থেসক। যরিও েীষর্ িুুঃোধয 
কাজ  বুও থেসবরেিাম্ থ াম্াসক থিব  াই রিিাম্। 
  
থ াি রনরশ্চন্ত হি  কুসম্ন্ট খুসি থিসখ। বিি, বি রক চাও? 
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 হাব়িা হসয থগসি না রক বুর়িসয? ও কাগজ থ াম্াি হাস  এসন রি াম্ আরম্ িােঁ  
কষাকরষি ম্ন োকসি? 
  
থ াম্াি থবজায টাকাি থিাে গািিযাে আরম্ জারন, রকন্তু আরম্ থ া ধনী নই, িফা কিসব 
রবশ হাজাি  িাসি। 
  
এখসনা েয আরম্ েব ফােঁে কসি থিব বসি?  ুরম্ হে আম্াি  িকািীস  নুন, বুঝসি 
বুস়িা োগি। আরম্ আরে প্যারিসে, এ আরম্ োবস ই প্ারিনা থয  ুরম্ আম্াি কাসে েুসট 
আেে থবাকারম্ কসি। প্যারিসে োকসবটা থক,  ুরম্ না োকসি? এটা রক হয থয 
আইসফি টাওযাি থনই অেচ প্যারিে আসে। ম্সন থিসখা  খন থখিা খ ম্ কসি থিব 
প্সিি বাি যরি আম্ায ফােঁসি থফিস  চাও। 
  
ধনযবাি আি হসব না ম্সন িাখব। 
  
থপ্সযরেসি এই রত্রশ হাজাি  িাি।  াি রক হি? 
  
 হারেস  থফসট প্স়ি গািিযাে বিি, থ ািী থেই আরি ও অকৃরত্রম্। থ াম্ািও থকাসনা 
প্রিব েন থম্ই আইসফি টাওযাসিি ম্ । 
  
থবরিসয এি ও। 
  
ম্ািা ও গািিযাসেি িাম্ী র নাি খাওযা হি প্যারিসেি েবসচসয িাম্ী থিসস্তািােঁয। 
ম্ািাসক নিম্ারে থহাসটসি  ি রঠক কসি রিসয থেই  ি ফুসি ফুসি োরজসয রিসযসে ও। 
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এম্ন েুন্দি েুসখি জীবন প্াসব বসি ম্ািা োসবরন। ও অসশষ খার্ী গািিযাসেি কাসে। 
গািিযাে ম্ািাসক ওযািরিংটসনি টাকাি কো বিি র নাি থশষ কসি। বিি, টাকা 
প্াসব থজরনোি থের ট েুইে বযাসে প্রম্ার্প্ত্র িারখি কিসিই। ষাট হাজাি  িাি, কম্ 
নয। 
  
রিসয থগসে আম্াসক। ের যই োসিাসবসেরেি ও আম্াসক। আরম্ রকন্তু প্ািিাম্ না। আরম্ 
রক কিব এ  টাকা রনসয? 
  
একাই বা োকসব থকন থবশী রিন, টাকাটা বযাসে খাটাসব। 
  
 আম্িা একেসে এ  েুসখ,  ুরম্ এসো না থজরনোয। 
  
আরম্ একা োকস  োিবারে থোনা  াই একাই োকব। 
  
থচাসখ জি েসি উঠি ম্ািাি,  াই িুুঃখ হি গািিযাসেি।  া ওি থবাঝা উরচ  রেি থয 
ম্ািা ওসক োিবােসব। থজরনোয ম্ািা ন ুন জীবন শুরু কিস  প্াসি কাির্ ওি টাকা 
আসে, বযে আসে। 
  
থবরিসয থিসস্তািােঁ থেসক ওিা টযারিস  উঠি। এক রনিানন্দ রবষণ্ণ া েন্ধযাি আনসন্দ, 
বযোয োরি আেন্ন রবিাসযি। 
  
ম্ািা থহাসটসি থপ্ৌঁসে বিি, আেসব না ওপ্সি? 
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কাি  ুরম্ থজরনো যাে। আরম্ আি যাব না, থ াম্াি থেসনি রটরকট নাও, থবসে রনও 
রনসজি ম্সনাম্  জীবন। থ াম্াসক একা োকস  হসব থকন? থ াম্াি রূপ্ আসে, টাকা 
আসে। েুসি যাও আম্াি কো। আরম্ েুখী কিস  প্ারিনা থকাসনা থম্সযসক। 
  
ম্ািা থনসম্ রগসয ধনযবাি জানাি। থহাসটসি থপ্েন রফসি ধীসি ঢুকি ও। ওি থযৌবন 
উেি শিীসি থঢউসযি প্ি থঢউ থিখি ম্ািা। 
  
টযারি ড্রাইোি রজসেে কিি, থকাোয যাব এখন? 
  
 খসনা ম্ািাসক থিখসে গািিযাে। ওি হঠাৎ ম্সন প়্িি গুহাি থেই থিাম্াঞ্চকি েহো 
আশ্চযে অরেে াি কো। 
  
ম্ািাি থেই অফুট আ েনাি রনসজসক রনুঃসশষ কসি রিস  রিস । প্রবি উসত্তজনাি  িে 
 ুিি ওি শিীি োরেসয। আবাি চাই ম্ািাসক। 
  
থকাোয যাব, থকাোও না। ও থনসম্ প়্িি ড্রাইোসিি হাস  িশ োি থনাট গুেঁসজ রিসয 
 ািপ্ি থহাসটসি ঢুকি। 
  
গািিযাে রগসয প্াসশ িােঁ়িাি, ম্ািা রনসে ওি  সিি চারব। 
  
ম্ািা মু্খ রফরিসয ওি থচাসখি রিসক  াকাি। ওি হা   ািপ্ি থহসে জর়িসয ধিি। 
রিফসটি রিসক িুজসন এরগসয থগি। 
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