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গল্প শুরুর আফ্রগ 
  
০১. 
  
শেগর এ েগে পোাঁচজন মোনুগের মৃতুয েি। ভযং র এবং রেেযজন ভোগব। তোাঁগের 
মগযয এ র্ো বযোপোগর লমি আগে, তোরো ে গিই এ লর্ গুরুত্বপূর্ট লবেগযর েগে যুক্ত। 
েুজন মৃগতর লবযবোরো আেোগর নোমগিন। এ জন লবখ্যোত লশল্পী ডোযনো লস্টগভন, অনযজন 
আন্তজটোলত  খ্যোলতেম্পন্ন েুপোর মগডি হ লি েযোলরে। প্রলত পেগেগপ তোাঁগের আতঙ্কঘন 
প্রেগরর মগযয লেগয েময  োর্োগত েগযগে। এগ  অনযগ  েগেে  রগত শুরু  রগিন। 
হেৌেযট ও বুলিমত্তোর অপূবট েংলমশ্রগর্ তোাঁরো ল  হশে পযটন্ত এই িডোইগত জযযুক্ত 
েগযলেগিন, নোল  তোগের পরোজগযর গ্লোলন বেন  রগত েয?  ী আশ্চযট, হয পুরুেগের 
তোরো ভোগিোবোেগতন, তোগের মৃতুয রেেয অজোনো হেগ  হগি ল ? এ  েোড লেম  রো 
েডযগের  োলেনী, আরও এ বোর আমোগের অবো   গর হেয। 
  
অবতরলর্ ো 
  
বোলিটন, জোমটোলন 
  
হেোনঝো ভোরব্রুগ হভগবলেগিন ল , এই পৃলেবীগত আজই তোর হশে লেন? লতলন বযস্ত েগয 
তোল গয লেগিন পযটর্ গের লেগ । বোর বোর ভোবলেগিন, নো, ভয হপগয  ী িোভ? 
আমোগ  এখ্ন ধযযট যরগত েগব। 
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ফ্রোনগজর  োে হেগ  এ র্ো খ্বর এগেগে,  লম্পউর্োগর। বিো েগযগে হেোনঝো পোলিগয 
যোও, হেোগর্গি চগি যোও। হেখ্োগন হগগি তুলম লনরোপে, আলম হতোমোগ  হিোন নো  রো 
পযটন্ত তুলম হেখ্োগনই েো গব… 
  
হমগেজর্ো েঠোৎ হশে েগয হগগে। হ ন ফ্রোনজ এর্ো হশে  গরলন? ল েু এ র্ো েগযগে 
ল ? আগগর রোগত হেোনঝো শুগনলেগিন, তোাঁর স্বোমী  োগরো েোগে হিোগন  েো বিগেন। 
প্রোইমোর নোমর্ো বোর বোর উচ্চোলরত েগযগে। হয  গরই হেো  প্রোইমোরগ  বোযো লেগত 
েগব, হ  এই প্রোইমোর? 
  
শ্রীমতী ভোরব্রুগ রোস্তোয এগে েোাঁডোগিন। এ রু্ েূগরই ওই হেোগর্ির্োর অবলিলত। এখ্োগন 
শুযুমোত্র হমগযরো প্রগবশ  রগত পোগর। 
  
লতলন ভোবগিন, আলম ফ্রোনগজর জনয অগপেো  রব। ফ্রোনজ এগি েব  েো শুনব। 
  
হেোনঝো যখ্ন পোগশ এলগগয হগগেন, েঠোৎ ট্রোলি  আগিো িোি েগয হগি। মগন েি, 
হ উ হবোযেয েোমগনর লেগ  এলগগয এগেগে। হেোনঝো মোলর্গত পগড হগগিন। উনু্মক্ত 
আচরর্। এ র্ো লিমুলজন যোক্কো লেগযগে। হিোজন ধে-ধচ  রগত  রগত েুগর্ এগেগে। 
  
আপলন লঠ  আগেন? 
  
এ র্ো অযোমু্বগিন্স েোাঁলডগয হগি, েুজন েে োরী হনগম এগেগে। তোরো বিি, আমরো এই 
আেত মলেিোর হেখ্োগশোনো  রলে। 
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এ রু্ বোগে হেোনঝো ভোরব্রুগ লনগজগ  অযোমু্বগিগন্স হেখ্গিন। েরজোর্ো বন্ধ েগয হগি। 
  
হেোনঝো বিগিন আলম ভোগিো আলে, আমোয হেগড লেন। অযোমু্বগিগন্সর ের োর হনই। 
  
এ জন েে োরী েোেগত েোেগত বিি- শ্রীমতী ভোরব্রুগ, শুগয েো ুন, লচন্তো  রগেন 
হ ন? 
  
হেোন অবো  েগয তো োগিন আপলন আমোর নোম জোনগিন  ী  গর 
  
মগন েি, এ র্ো েোইগপোডোরলম  উাঁচ তোর শরীগর প্রগবশ  গরগে। এ রু্ বোগে েব ল েু 
ঘন অন্ধ োর! 
  
. 
  
পযোলরে, ফ্রোন্স 
  
মো ট েযোলরে ইগিি র্োওযোগরর অবজোরগভশন হডগে এ ো বগে আগেন। লর্প লর্প  গর 
বৃলি েগে। মোগঝ মগযয লবেুযৎ চম োগে। নো, েমযর্ো হমোগর্ই ভোগিো নো। 
  
লেগন নেীর যোগর লবখ্যোত বোলডগুগিো েোাঁলডগয আগে। েুেলিত উেযোন। লতলন হ বি 
প্রোইমোগরর  েো ভোবগেন। প্রোইমোর েম্পগ ট হয আশ্চযট খ্বরর্ো শুগনগেন, তোর েতযতো 
যোচোই  রগত েগব। 
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বোতোে আরও হবগবতী েগয উগঠগে। মো ট ঘলডর লেগ  তো োগিন, ওরো হেরী  রগে 
হ ন? ওরো হ ন মযযরোগত এখ্োগন আেগত চোইগে? েঠোৎ এলিগভর্গরর েরজোর্ো খু্গি 
হগি। েুজন হনো  ঢুগ  পগডগে। 
  
মো ট তোগের লচনগত হপগরগেন, মোগ টর মগন আনে হেরী েি হ ন? 
  
–মো ট েুুঃলখ্ত, েতেোডো বৃলির্োই আর্গ  লেি। 
  
 –ওযোলশংর্গনর লমলর্ং-এর  ী খ্বর? 
  
–হে লবেগয  েো বিগত েগব। েলতয  েো বিগত ল , আজ ে োগি অগন ের্ 
আগিোচনো েগযগে। 
  
ওরো  েো বিলেি, েঠোৎ লিতীয বযলক্ত মোগ টর হপেগন এগে েোাঁডোি। েুগর্ো ঘর্নো 
এ েগে ঘগর্ হগি। হভতো যোতব খ্ণ্ড লেগয মোগ টর মোেোয প্রচণ্ড আঘোত  রো েি। 
তোরপর তোর আেত শরীরর্ো হঠগি হিগি হেওযো েি। আর্লত্রশতিো হেগ  শরীরর্ো 
ক্রমশ নীগচ হনগম এি। 
  
. 
  
হডনভোর,  গিোরোগডো 
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গযোলর হরনল্ডে ভযোঙু্কবোগরর  োগে এ র্ো লবলেলর জোযগোয বগডো েগযগেন। লতলন হেোগর্ো 
হেগ ই লেগিন হবপগরোযো। আ োগশ উডগত ভোগিোবোেগতন। যগে প্রলশের্ লনগিন। 
পোইির্ েবোর স্বপ্ন েিি  রগিন। 
  
হেনর্োগত এমন   লপর্ আগে, হযখ্োগন েুজন পোইির্ েো গত পোগর। ল ন্তু আজ 
েে োরী পোইির্ বিগত হ উ হনই। 
  
হরনল্ডে ভোবগিন। 
  
তোগ  হ গনলড এযোরগপোগর্ট হযগত েগব। হডনভোগরর হ উ এই বযোপোরর্ো ভোবগতই 
পোরগব নো, প্রোইমোর লবেগয আগিোচনো  রগত েগব। েোরোরোত হবোগনর বোলডগত  োর্োগবন। 
ে োিগবিো যোত্রো শুরু েগব। 
  
হরলডগযোগত এ র্ো শব্দ হশোনো হগি।–আমরো  গরোি র্োওযোগরর লেগ  এলগগয যোলে, 
হডনভোর ইন্টোরনযোশোনোি এযোরগপোর্ট, শুনগত পোগেন হতো? 
  
গযোলর হরনল্ডে হবোতোমর্ো লর্গপ বিগিন- েযোাঁ, শুনগত পোলে, রোস্তো পলরষ্কোর  রুন। 
  
-লঠ  আগে। 
  
 পগনগরো মোইি উত্তর পূগবট আগে, হডনভোর এযোগরগগোর্ট, পগনগরো েোজোর িুর্ উাঁচুগত। 
  
পলরষ্কোর আ োশ ঘন নীি, আবেোওযোগত হ োগনো হগোিমোি হনই। 
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ল েুের্ নীরবতো, আবোর র্োওযোর হেগ  শব্দ হভগে এি েযোাঁ, আলম বিলে, ২৬ নম্বর 
রোনওগযগত লবমোনলর্ অবতরর্  রোগবন। 
  
–লঠ  আগে। 
  
গযোলর হরনল্ডগের মগন েি, েঠোৎ এই হেগন হবোযেয হ োগনো লবপযটয ঘগর্ হগগে। লতলন 
  লপগর্র জোনিো লেগয বোইগরর লেগ  তো োগিন। শলক্তশোিী এ র্ো হমঘ উগড আেগে। 
এ  হেগ গের মগযয প্রচণ্ড ঝগডর মুগখ্ পডি এই লবমোনলর্। অেেোযভোগব এ বোর 
এলে  ওলে   রি। উলন আপ্রোর্ হচিো  রগিন লবমোগনর গলতপগে লিগর আেগত। নো, 
েম্ভব নয। ল েুগতই আর লনযেগর্ রোখ্ো যোগে নো, হরলডও হবোতোগম েোত লেগিন। 
  
ের োলর খ্বর আগে। 
  
 ী েগযগে? 
  
 গযোলর হরনল্ডে চীৎ োর  রগেন মোইগক্রোগিোগন আলম প্রচণ্ড ঝগডর মুগখ্ পগডলে। অেম্ভব 
ঝড। েযোলরগ ন মগন েগে। 
  
–হডনভোগরর হেগ  আপলন মোত্র েোগড চোর লমলনর্ েূগর আগেন।  ই আমোগের লিগন। 
হতো ঝগডর লচহ্ন মোত্র হনই। 
  
-আুঃ, লিগন  ী েগে তো লনগয আলম লচন্তো  রব হ ন? 
  
–েযগতো… েযগতো… 
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আর  ণ্ঠস্বর হশোনো যোগে নো, র যোডোর লিন হেগ  লবমোনর্ো েোলরগয হগি। 
  
. 
  
মযোনেোট্টোন, লনউইয ট 
  
হভোর েগযগে, মযোনেোট্টোন বীচ, ইেরু্ লরভোর, পুলিশ অলিেোররো ঘুগর হবডোগেন। েোেো 
হপোশোগ র লডগর্ লর্ভ এগেগেন। মৃতগেের্ো পোওযো হগগে। জগির মগযয ডুবগে আর 
ভোেগে। 
  
লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোগট এলগগয এগিন। লতলন মযোনেোট্টোন হেোযোড হেগ  এগেগেন। 
তোগ  এখ্ন অগন গুগিো  োজ  রগত েগব। েলব হনওযো শুরু েগযগে। আেো,  ীভোগব 
ঘর্নোর্ো ঘগর্ হগগে। 
  
 োিট ওযোডট েগিন হমলডগ ি পরীে । তোর পরীেো হশে েগযগে। লতলন ট্রোউজোগর েোত 
হরগখ্ েোাঁলডগয আগেন। লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোগটগ  আমরো হপশোেোরী ভদ্রগিো  বিগত 
পোলর। অতযন্ত ভোগিো হর ডট আগে তোাঁর। আগর  লডগর্ লর্ভ রবোগর্টর মোেোর চুি যূের 
েগয হগগে। 
  
ওযোডট লিনবোগটগ  বিগিন- আিট,  োজ হশে েগযগে। 
  
–আমরো  ী হপগযলে? 
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-বুঝগত পোরলে নো,  ীভোগব মৃতুযর্ো েগযগে, গিো হ গর্ হমগর হিিো েগযগে। পোগয 
আঘোগতর েোপ আগে। মগন েগে পোগযর  র্ো েোড হভগে হেওযো েগযগে। 
  
 খ্ন মৃতুযর্ো েগযগে বগি মগন েয। 
  
 ওযোডট ওই মৃগতর মুগখ্র লেগ  তো োগিন বিগত পোরলে নো। মযযরোগতই বগি মগন 
েগে। মগগটর লরগপোর্ট হপগি আলম েব ল েু বুলঝগয বিগত পোরব। 
  
লিনবোগট আবোর মৃতগেের্োর লেগ  তো োগিন, যূের রগের জযোগ র্, ঘন নীি ট্রোউজোর, 
েোি ো নীি র্োই, বোাঁ েোগত এ র্ো অতযন্ত েোমী ঘলড আগে। 
  
হিো র্ো হ ?  ী পলরচয? েবল েু েোবযোগন জোনগত েগব। 
  
উলন মৃগতর পগ গর্ েোত লেগিন। এ র্ো লচর ুর্ পোওযো হগি। হিখ্ো আগে ওযোলশংর্ন, 
হেোমবোর, ে োি েশর্ো, প্রোইমোর। 
  
উলন অবো  েগয হগগিন। লিনবোগট আগর র্ো পগ গর্ েোত লেগিন। আগর র্ো লচর ুর্ 
পোওযো হগি। ইর্োিীয ভোেোগত হিখ্ো। 
  
এ জন পুলিশ অলিেোরগ  বিো েি- আপলন এর মোগন উিোর  রুন হতো? 
  
উলন পডগত েো গিন- হশে েুগযোগ, এখ্নই আমোর েগে হেখ্ো  গরো, নো েগি েব 
েোগতর বোইগর চগি যোগব। 
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রবোর্ট অবো  েগয তো োগিন মোলিযোগের আক্রমর্? এইভোগব, প্র োশয লেবোগিোগ । 
  
লিনবোগট বিগিন- েযোাঁ, লঠ ই বগিগেন। 
  
 মৃগতর অনযোনয পগ গর্ েোত হেওযো েি। 
  
ওযোগির্ পোওযো হগি, র্ো োয ভলতট। 
  
–এত র্ো ো? ল ন্তু র্ো ো হতো চুলর যোযলন? এই হিো র্োর নোম লরচোডট লস্টগভন্স। 
  
এ  লডগর্ লর্ভ অবো  েগযগেন খ্বগরর  োগগজ এই ভদ্রগিো  েম্পগ ট ল েু  েো 
হবলরগযলেি। 
  
লিনবোগট বিগিন– নো, ওাঁর বউ ডোযনো লস্টগভন্স, উলন এখ্ন হ োগর্ট আগেন, র্লন মোডটোর 
ট্রোযোগি অলভযুক্ত। 
  
এ  লডগর্ লর্ভ বিগিন েযোাঁ, হখ্িোর্ো এবোর জগম উগঠগে। 
  
তোরো ে গি লরচোডট লস্টগভগন্সর মৃতগেগের লেগ  তোল গয আগেন। 
  
. 
  
০১. 
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ডোউনর্োউন, মযোনেোট্টোন, হ োর্ট রুম 
  
েুলপ্রম হ োগর্টর ৩৭ নম্বর ঘর। লবচোর চগিগে। অযোনেলনর হ োর্টরুগম অগন  মোনুগের 
লভড। 
  
অযোনেলনগ  হেখ্ো হগি, হুইি হচযোগর বগে আগেন। লববর্ট হচেোরো, ল ন্তু হচোখ্ েুগর্ো 
জীবন্ত। মোগঝ মগযয লতলন ডোযোনো লস্টগভগন্সর লেগ  তো োগেন, হচোখ্ হেগ  ঘৃর্ো উপগে 
পডগে। 
  
তোর পোগশ জযো  রুগভন্স র্োইনে, তোর লডগিন্স অযোর্লনট। রুগভন্স র্োইনগের েুগর্ো লবেগয 
খ্যোলত আগে। অতযন্ত উাঁচু মোনুেগের েোগে হযোগোগযোগ, এ-েোডো তোর অলয োংশ মগক্কি 
হ গে েোডো হপগয যোয। 
  
রুগভন্স র্োইনগের হচেোরোর্ো খু্ব এ র্ো গুরুত্বপূর্ট নয। হবাঁগর্ খ্োগর্ো হচেোরোর মোনুে। মগন 
 ল্পনো আগে। 
  
আইনজীবীরো এবোর েওযোি জবোব শুরু  রগবন। ডোযোনো লস্টগভন্স, বের লত্রশ বযে। 
আলভজোগতযর েোপ আগে। চুগির রং হেোনোিী। েবুজ হচোখ্। হচেোরোর্ো আগবেনী। 
  
েুের  োগিো হপোশো  পগরগেন। রুগভন্স র্োইনে জোগনন, এইভোগব হমগযলর্ েযগতো 
জুলরগের ওপর প্রভোব লবস্তোর  রগত চোইগেন। 
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রুগভন্স র্োইনে েময লনগিন। যীগর যীগর এলগগয হগগিন েোেযেোগনর বোগের লেগ । 
শোন্তভোগব বিগিন–শ্রীমতী লস্টগভন্স, গত োি আলম হযখ্োগন হশে  গরলেিোম, অগটোবগরর 
১৪ তোলরখ্, আপলন হেনরী েোডেন পো টওগয হেগ  েলের্ লেগ  যোলেগিন। ১৫০ 
লিগর্র পোগশ এগিন। হিো  ওযোলশংর্ন পোগ ট যোবোর ইগে লেি। 
  
-েযোাঁ,  ণ্ঠস্বর হ োমি এবং আগবেনী। 
  
–আপলন ওখ্োগন েোমগিন হ ন? 
  
–আলম প্রযোন রোস্তো হেগ  এ র্ো গলিগত ঢু গত হচগযলেিোম। আলম হভগবলেিোম হ উ 
েযগতো আমোগ  েোেোযয  রগত পোগর। গোলডর্ো খ্োরোপ েগযলেি। 
  
–আপলন ল  হ োগনো অগর্োক্লোগবর হমম্বোর? 
  
–েযোাঁ। 
  
–আপনোর গোলডগত হিোন আগে? 
  
–েযোাঁ। 
  
–আপলন হ ন অগর্োক্লোবগ  হিোন  রগিন নো? 
  
–আলম হভগবলেিোম অগন র্ো েময িোগগব। 
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–হ লবন লঠ  লেি? 
  
–েযোাঁ। 
  
–আপলন হ লবগন হগগি েোেোযয হপগতন। 
  
লঠ  বগিগেন। 
  
বোইগর আগিো লেি? 
  
–েযোাঁ, লবগ ি পোাঁচর্ো। 
  
আপলন পলরষ্কোর হেখ্গিন? 
  
–েযোাঁ। 
  
– ী হেখ্গিন লমগেে লস্টগভন্স? 
  
–আলম অযোনেলনগ  হেখ্গত হপিোম। 
  
 –তোগ  ল  আপলন আগগ হেগখ্লেগিন? 
  
–নো। 
  
–তোেগি  ী  গর বুঝগিন হয উলনই অযোনেলন? 
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–আলম খ্বগরর  োগগজ ওনোর েলব হেগখ্লে। 
  
–তোেগি? েলব হেগখ্ লচনগত হপগরগেন। 
  
–েযোাঁ। 
  
–হ লবগন  ী হেখ্গিন? 
  
ডোযোনো হচোখ্ বগডো বগডো  গর তো োগিন। বিগিন– ঘগর চোরজন মোনুে লেি। এ জন 
হচযোগর বগে লেি, তোগ  হবাঁগয রোখ্ো েগযগে। অযোনেলন প্রশ্ন  রলেগিন। েুজন পোগশ 
েোাঁলডগযলেি। অযোনেলনর েোগত এ র্ো বেু  লেি, লতলন ল েু বিোর হচিো  রগিন। 
হিো র্োর মোেোয গুলি  রগিন। 
  
জযো  রুগভন্স র্োইনে জুলরগের লেগ  তো োগিন। েযোাঁ, তোগের হচোখ্মুখ্ েমেম  রগে। 
  
–লমগেে লস্টগভন্স, এরপর আপলন  ী  রগিন? 
  
আলম আমোর গোলডগত লিগর এিোম। হেিগিোন হেগ  ৯১১ হিোন  রিোম। 
  
–তোরপর? 
  
–আলম গোলড চোলিগয লেিোম। 
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 –ওই ভোেোগচোরো র্োযোর লনগয? 
  
েযোাঁ। 
  
পুলিগশর জনয অগপেো  রগিন নো হ ন? 
  
 ডোযোনো চোরলেগ  তো োগিন। তোরপর বিগিন– আলম ওখ্োগন েো গত েোেে পোলেিোম 
নো,, আলম ভোবলেিোম হ লবন হেগ  ওই হিো র্ো েযগতো বোইগর হবলরগয আেগব এবং 
আমোগ  হমগর হিিগব। 
  
েযোাঁ, লঠ ই বগিগেন, রুগভন্স র্োইগনর  ণ্ঠস্বর শোন্ত। ল ন্তু পুলিশ যখ্ন ৯১১  ি শুনি, 
তোরো হ লবগন হগি, হেখ্োগন হ উ লেি নো। লমগেে লস্টগভন্স, বযোপোরর্ো  ী বিুন হতো? 
  
–আলম  ী  গর জোনব? 
  
–আপলন হতো এ জন লশল্পী তোই নো লমগেে লস্টগভন্স? 
  
–েযোাঁ। 
  
–আপলন ল  এই  োগজ েিি? 
  
–েযোাঁ, ল ন্তু তোর েগে এই হ গের  ী েম্প ট? 
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–এ রু্ প্রচোর তোই হতো? হর্লিলভশগন আপনোর লেগ  ে গি তোল গয েো গব, খ্বগরর 
 োগগজর প্রেম পোতোয আপনোর েলব। 
  
ডোযোনো হরগগ হগগেন- আলম এ োজ  খ্গনোই  রব নো। আলম ল  এ র্ো েোযোরর্ 
মোনুেগ  হমগর হিিগত পোলর? 
  
নো, এই শব্দর্ো েম্পগ ট আপলত্ত আগে শ্রীমতী লস্টগভন্স। আলম প্রমোর্  রব আজ যোগ  
অলভযুক্ত  রো েগযগে লতলন লনরোপরোয। আমোর  েো বিো হশে েগয হগগে। 
  
ডোযোনো লস্টগভন্স তো োগিন, বিগিন আলম  ী এখ্ন হযগত পোরগবো। 
  
 োউগ  েগে হেব? 
  
নো, ের োর হনই। 
  
উলন েরজোর লেগ  এলগগয হগগিন, পোল টং গযোগরগজর লেগ  পো রোখ্গিন। অযোর্লনটর  েো 
তোর  োগন বোজগে। আপলন এ জন লশল্পী তোই নো? অলতলরক্ত প্রচোর? 
  
নো, বযোপোরর্ো মন হেগ  েরোগত েগব। 
  
 গয  মুেূতট হ গর্ হগগে, উলন এখ্ন বোলডর লেগ  এলগগয চগিগেন। 
  
. 
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িোি আগিো জ্বগি উগঠগে। ডোযোনো হে   েগিন।  োগিো হপোশো  পরো এ  যুবো পুরুে 
েোাঁলডগয আগেন। 
  
আলম েোলরগয হগলে, আপলন ল  আমোগ  পে হেখ্োগবন? 
  
ডোযোনো তো োগিন। 
  
 ীভোগব আলম েিযোে র্োগনগি যোব বিগবন ল ?  েোর মগযয ইতোিীয েোপ আগে। 
  
–প্রেগম ডোনলেগ  যোন… 
  
ওই হেগিলর্ েোত তুিি, েোইগিন্সর িোগোগনো এ র্ো বেু । 
  
গোলড হেগ  হবলরগয আেুন, তোডোতোলড। 
  
ডোযোনোর মুখ্ লববর্ট- লঠ  আগে। 
  
উলন গোলড হেগ  হনগম এগিন। হিো র্ো হপেন লেগ  লিরি, ডোযোনো এ গেগির্োগর চোপ 
লেগিন। গোলডর্ো অতযন্ত দ্রুত েোমগনর হেগ  হবলরগয যোগে, বুগির্ এগে আঘোত  রি। 
 োাঁগচর জোনিো হভগে হগি। আবোর আগর র্ো বুগিগর্র আঘোত। হৃৎলপগণ্ডর গলত দ্রুত 
েগযগে। 
  
ডোযোনো লস্টগভন্স পোগগির মগতো গোলড চোিোগেন। লতলন জোগনন, এইভোগব গোলড েোইজযো  
 রো েয। তগব বযোপোরর্ো এত েেগজ ঘগর্ নো। 
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তোেগি? ওই হিো র্ো ল  আমোগ  মোরগত হচগযগে। ল ন্তু হ ন? ডোযোনো হেিগিোন হেগ  
৯১১ ডোযোি  রগিন। েু-লমলনর্ বোগে অপোগরর্গরর  ণ্ঠস্বর হশোনো হগি। 
  
বিুন  ী ের োর? 
  
ডোযোনো েব বযোপোরর্ো বুলঝগয বিগিন। উলন জোগনন এর্ো বৃেো। ওই হিো র্ো লনশ্চযই 
পোলিগয হগগে। 
  
আলম এখ্োন োর এ জন অলিেোরগ  খ্বর লেলে। আপনোর নোম লঠ োনো হিোন নম্বর 
হেগবন ল ? 
  
ডোযোনো েবল েু লেগিন। লতলন জোনিো লেগয তো োগিন। অবো  েগিন। লরচোডটগ  পোওযো 
যোগব ল ? েব েো খু্গি বিগত েগব। 
  
েঠোৎ এ র্ো যোরর্ো তোর মগন এি, ওই হিো র্ো ল  আমোর জনয অগপেো  রগে? নোল  
এর্ো হনেোতই এ র্ো েমোপতন। 
  
লরচোগডটর েগে হয  েো েগযলেি মগন পডি, বিো েগযলেি- ডোযোনো, তুলম এর মগযয 
লনগজগ  জলডও নো, লবপগের েম্ভোবনো আগে। 
  
-নো-নো, ভয হনই, ওই হিো র্োগ  লনশ্চযই িোাঁলে হেওযো েগব। অেবো যোবিীবন 
 োরোেণ্ড। 
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–ল ন্তু ওর বনু্ধরো আগে, ওরো ভযং র। 
  
লরচোডট, আলম এখ্ন  ী  গর লপলেগয আেব? 
  
 ডোযোনো ভোবগিন, নো, এই বযোপোগর যুক্ত হেগ  িোভ হনই। 
  
ডোযোনোর গোলড এখ্ন েোইওগয লেগয েুগর্ চগিগে। হশে পযটন্ত লতলন ৬৭০ লির্ লিগর্র 
অযোপোর্টগমন্ট লবলল্ডং-এ হপৌঁগে হগগিন। গোলডর্োগ  আেোরিোউে গযোগরগজ রোখ্গত েগব। 
হশে পযটন্ত লনযোর লভউ লমরর লেগয বোইগরর লেগ  তো োগিন। েবল েু শোন্ত এবং 
স্বোভোলব  বগি মগন েগে। 
  
অযোপোর্টগমন্টর্ো ভোগিো, ডুগের্ যরগনর। মস্ত বগডো লিলভংরুম আগে, লবরোর্ জোনিো, মোগবটি 
লেগয ধতলর এ র্ো িোযোর হেে। েুের েোজোগনো হেোিো, আাঁরোম হচযোর, বু গ ে, 
হর্লিলভশন লিন। হেযোগি নোনো রগের  োরু োজ। ভোগিোভোগব হবাঁগচ েো োর চমৎ োর 
েমোগরোে। 
  
এ র্ো হবডরুম আগে হেোতিোগত। বোেরুম, অলতলেগের েো োর জনয আিোেো এ র্ো 
হবডরুগমর বযবিো  রো েগযগে। আগে এ ুর্ গরো েুের অলিে হযখ্োগন ডোযোনো বগে 
েলব আাঁগ ন। হেযোগি তোর আাঁ ো হবশ  গয র্ো েলব ঝুিগে। ঘগরর মগযয এ র্ো ইগজি 
আগে, অেমোপ্ত এ লর্ হপোগট্রটর্। 
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ডোযোনো এখ্ন  ী  রগবন? লতলন অযটেমোপ্ত েলবর্ো েলরগয হিিগিন।  যোনভোের্ো এখ্ন 
এগ বোগর িোাঁ ো। লতলন ওই হিো র্োর েলব আাঁ গত শুরু  রগিন, হয তোগ  েতযো  রগত 
হচগযলেি। েুগর্ো েোত ঠ ঠ   গর  োাঁপগে, েলবর্ো হমোগর্ই ভোগিো েি নো। 
  
. 
  
লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোগট বিগিন– এই  োজর্ো  রগত আলম ভোগিোবোলে নো। তোরো 
ডোযোনো লস্টগভগন্সর অযোপোর্টগমগন্টর লেগ  চগিগেন। 
  
রবোর্ট বিগিন– বযোপোরর্োর লনষ্পলত্ত  রো ের োর। ল ন্তু আমরো ওনোগ   ী বিব? 
  
আিট লিনবোগট েতোশ েগয মোেো নোডগিন। জনন  লমগেে লস্টগভন্সগ  খ্বর লেগত েগব, 
েুঘটর্নোগত তোর স্বোমীর মৃতুয েগযগে। 
  
বযোপোরর্ো খু্বই স্পশট োতর। এইেব খ্বর লেগত হগগি মনর্ো খ্োরোপ েগয যোয। 
  
লডগর্ লর্ভরো লস্টগভগন্স বোলডর েরজোয আঘোত  রগিন। েরজো খু্গি হগি, লস্টগভগন্সর 
স্ত্রী হবলরগয এগেগে। এ জন হগোগযেো প্রশ্ন  রগিন 
  
হডোডোরগবগির শব্দ, ডোযোনো ইন্টোর গম লজজ্ঞোেো  রগিন–আপলন হ ? 
  
 লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোগট, আপনোর েগে  েো বিগত চোইগেন। 
  
পুলিশ এগে হগগে, খু্ব তোডোতোলড? 
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ডোযোনো বোজোগর েোত লেগিন। লিনবোগট েিওগযগত প্রগবশ  রগেন। 
  
–েযোগিো? লমগেে লস্টগভন্স? 
  
বোুঃ, খু্ব তোডোতোলড এগেগেন হতো। আলম হিো র্োর েলব আাঁ োর হচিো  রলে, তোর 
হচোগখ্র রং বোেোমী, গিোয এ র্ো হেোট্ট লতি আগে। তোর বেুগ  েোইগিন্সোর িোগোগনো 
লেি। 
  
লিনবোগট অবো  েগয হগগেন– আলম লঠ  বুঝগত পোরলে নো। 
  
আমোর গোলডর্ো চুলর  রোর হচিো েগযলেি। আলম ৯১১ হিোন  গরলেিোম। লতলন 
লডগর্ লর্গভর মুগখ্র লেগ  তো োগিন। বিগিন– আপনোরো হেই বযোপোগর এগেগেন তোই 
হতো? 
  
লিনবোগট বিগিন– নো, আলম ল  হভতগর আেগত পোলর? 
  
–আেুন। লিনবোগট অযোপোর্টগমগন্ট প্রগবশ  রগিন। এবোর ডোযোনোর অবো  েবোর পোিো– 
তোেগি? হ োগনো ল েু ভুি েগযগে। 
  
–েযোাঁ, আলম েুুঃলখ্ত, এ র্ো খ্োরোপ খ্বর আগে। আপনোর স্বোমী েম্পগ ট। 
  
 ী খ্বর? 
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তোর এ র্ো অযোলেগডন্ট েগযগে। 
  
 ী যরগনর অযোলেগডন্ট? 
  
–গতরোগত তোর মৃতুয েগযগে লমগেে লস্টগভন্স, আমরো ইস্টলর্রভোর নেীগত এ র্ো 
মৃতগেে হপগযলে। 
  
ডোযোনো তো োগিন অগন ের্, মোেো নোডগিন। মগন েগে, আপনোরো ভুি হিো গ  েনোক্ত 
 গরগেন। আমোর স্বোমী এখ্ন িযোগবোগরর্রীগত  োগজ বযস্ত আগে। 
  
বযোপোরর্ো েোগতর বোইগর চগি যোগে। তবুও লডগর্ লর্ভ জোনগত চোইগিন লমগেে 
লস্টগভন্স, আপনোর স্বোমী গত োি রোগত্র বোলড এগেলেগিন? 
  
-নো, মোগঝ মগযয লরচোডট েোরো রোত যগর িযোবগরর্রীগত  োজ  গর। হে এ জন লবজ্ঞোনী। 
  
ডোযোনো আরও উগত্তলজত। 
  
-লমগেে লস্টগভন্স, আপলন ল  জোগনন আপনোর স্বোমী মোলিযো চগক্রর েগে যুক্ত লেগিন। 
  
–মোলিযো? আপলন  ী পোগি? 
  
–আমরো প্রমোর্ হপগযলে। 
  
–হেলখ্ আপনোর পলরলচলত পত্র। 
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–অবশযই, লডগর্ লর্ভ লিনবোগট তোাঁর পলরচয পত্র হেখ্োগিন। ডোযোনো হেগখ্ হিরত 
লেগিন। তোরপর বিগিন- হিোগ  ল  এইজনয আপনোগের পুেগে? আমোর স্বোমীর 
েম্পগ ট এ েো হ ন বিগেন? হে মোরো যোন লন, িযোগবোগরর্রীগত  োগজ বযস্ত আগে। 
  
লিনবোগট ডোযোনোর হচোগখ্র লেগ  তো োগিন। বিগিন লমগেে লস্টগভন্স, আলম ল  আপনোর 
হেখ্োগশোনোর জনয  োউগ  পোঠোব? 
  
নো, আপলন  োগরোর েোেোযয লনন। 
  
–লমগেে লস্টগভন্স? 
  
লিনবোগট তোর লবজগনে  োডটর্ো ডোযোনোর েোগত তুগি লেগিন। বিগিন-  েো বিোর ইগে 
েো গি এখ্োগন হিোন  রগবন। 
  
লতলন েরজো লেগয বোইগর এগিন। লিনবোগট ভোবগিন, নো, বযোপোরর্ো েোগতর বোইগর চগি 
হগি। 
  
. 
  
লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোগট চগি হগগিন। ডোযোনো েের েরজোর্ো বন্ধ  রগিন। গভীর 
েীঘটশ্বোে হিিগিন। হবো ো, ভুি জোযগোগত এগে আমোগ  ভয হেখ্োবোর হচিো  রগে। 
এই হিো র লবরুগি লরগপোর্ট  রগত েগব। ঘলডর লেগ  তো োগিন। লরচোগডটর আেবোর 
েময েি। এবোর লডনোর ধতলর  রগত েগব। 
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ডোযোনো ল গচগন ঢুগ  পডগিন।  োগজ মন লেগিন। 
  
. 
  
লরচোডট হয  োজ  গরন, তোর মগযয হগোপনীযতোর েোপ েোগ । ডোযোনো  খ্নও লরচোডটগ  
লবরক্ত  রগত িযোগবোগরর্রীগত যোয নো। যখ্নই লরচোগডটর লিরগত হেরী েয, ডোযোনো 
জোগনন, আজ নতুন এ র্ো আলবষ্কোগরর বযোপোর আগে। আর্র্ো বোজি, খ্োবোর ধতলর 
েগযগে। েোরুর্ েগযগে খ্োবোরর্ো। লরচোডট এর্ো ভোগিোভোগে। রোলত্র েশর্ো, লরচোডট এখ্নও 
এি নো হ ন? ডোযোনো খ্োবোরর্ো লফ্রগজ তুগি রোখ্গিন। এবোর  ী  রো হযগত পোগর? 
হরলফ্রজোগরর্োগরর েরজোয এ র্ো লচর ুর্ িোলগগয লেগিন- ডোলিটং, লফ্রগজর হভতর খ্োবোর 
আগে। তুলম এগে আমোর ঘুম ভোলেও। 
  
লরচোডট লনশ্চযই লিগর এগে হখ্গত চোইগব। 
  
ডোযোনোর মগন েি, বযোপোরর্ো হ মন হযন িোগগে। লতলন এ র্ো নোইর্ গোউন পরগিন। 
েোাঁত মোজগিন। লবেোনোগত হগগিন।  গয  লমলনগর্র মগযয ঘুলমগয পডগিন। 
  
রোলত্র লতনগর্, েঠোৎ ডোযোনোর ঘুমর্ো হভগে হগি। 
  
. 
  
০২. 
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 এখ্নও ে োি েযলন, শীগতর েোওযো, লরচোডট মোরো হগগে, লরচোগডটর েগে আমোর আর 
 খ্নও হেখ্ো েগব নো? লরচোগডটর  ণ্ঠস্বর আর আলম শুনগত পোগবো নো? তোর শরীগরর 
উষ্মতো? এর্ো আমোরই ভুি, আলম হ ন হ োর্ট রুগম হগিোম? লরচোডট তুলম আমোগ  েমো 
 গরো, আমোয েমো  গরো, আমোয েমো  গরো। তুলম আমোর জীবগনর েবল েু লেগি। 
  
–এখ্ন ডোযোনো  ী  রগবন? লতলন  ী মগর যোগবন? লতলন  ী এ র্ো হেোগর্ো বগির মগতো 
েগয যোগবন? লতলন  ী হচোগখ্র েোমগন হেগ  েূগর চগি যোগবন? 
  
অগন   েোই মগন পডি,  ীভোগব লরচোডট তোগ  নতুন জীবন লেগযলেি। 
  
. 
  
ডোযোনো হবগড উগঠলেগিন েযোন্স পগযগন্ট। লনউইযগ ট। হযখ্োগন অলভজোত মোনুগেরো বেবোে 
 গর। তোর বোবো লেগিন েোগজটন্ট, মো এ জন লশল্পী। লতন বের বযে হেগ  ডোযোনোর 
েলব আাঁ োর পোঠ শুরু। হেন্ট পিে হবোলডটং েুগি লেগিন।  গিগজ এগিন, অঙ্ক 
প্রগিেোগরর েগে হেোট্ট এ র্ো েম্প ট। এর্ো লবগয পযটন্ত গডোযলন। 
  
লশল্প িো ভোগিোবোেগতন। হয হ োগনো েলবর আেগর হযগতন। ডোযোনো হশে অবলয 
িোজুগযর্ েগিন, লনগজর েলব লবলক্র  রো শুরু  রগিন। উেীযমোন আলর্টস্ট লেগেগব এখ্ন 
তোর নোম চোরলেগ  েলডগয পগডগে। 
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হেই েময বেন্ত োগি লিিে এযোগভলনউর আর্ট গযোিোলরগত ডোযোনোর লচত্র প্রেশটনীর 
আের বেি। অেম্ভব েিিতো। ওই আর্ট গযোিোলরর মোলিগ র নোম পি হড ন, লতলন 
এ  লবলশি মোনুে। ডোযোনোগ  েোেোযয  রগিন। 
  
এ লেন, হড ন মুগখ্ েোলে এগন ডোযোনোগ  বিগিন- যনযবোে, হবলশর ভোগ েলব লবলক্র 
েগয হগগে।  গয  মোগের মগযয আমরো আগর র্ো েলবর প্রেশটনী  রব। 
  
উলন ডোযোনোর লপগঠ েোত হরগখ্ বিগিন– অেম্ভব েিিতো। 
  
ডোযোনো অগর্োিোগি েই লেলেগিন। এ জন েঠোৎ ডোযোনোর  োগে এ র্ো বোগজ প্রস্তোব 
রোখ্গিন। লতলন বিগিন- আপনোর শরীরর্ো হতো েোংঘোলত । 
  
ডোযোনো হরগগ হগগিন এই  েো শুগন। ল েু বিোর হচিো  রগিন। নো, এই ভদ্রগিোগ র 
েগে  েো বগি িোভ হনই। বের পাঁযলত্রশ বযে, ে-িুগর্র মগতো িম্বো, েুের হচেোরো, 
হেোনোিী চুি, নীি হচোখ্। ভোগিো এ র্ো েুযর্ পগরগেন। েোেো শোর্ট। বোেোমী র্োই। 
  
আগর জন এগে হগগেন,  েো বিোর হচিো েগে। 
  
প্রেমজন লজজ্ঞোেো  রগিন–  খ্ন হেগ  আপনোর েলব আাঁ োর  োজ শুরু েগযগে? 
  
হেোর্োগবিো হেগ ই, আমোর মো লেগিন এ জন লশল্পী। 
  
ভদ্রগিোগ র মুগখ্ েোলে। আমোর মো এ জন রোাঁযুলন, ল ন্তু আলম রোন্নো  রগত জোলন নো। 
আমোর নোম লরচোডট লস্টগভন্স। 
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তখ্নই পি হড নগ  হেখ্ো হগি। পি বিগিন লম. লস্টগভন্স, এই েি আপনোর েলব। 
  
এবোর ডোযোনোর অবো  েবোর পোিো। 
  
–আপলন আমোর লতনগর্ েলব ল গনগেন? 
  
–আমোর অযোপোর্টগমগন্ট আপনোর আরও েুলর্ েলব আগে। 
  
–আমোর খু্বই ভোগিো িোগগে। 
  
–আলম প্রলতভোর েম্মোন  লর। 
  
 –অগন  যনযবোে। 
  
–আপলন েযগতো বযস্ত আগেন। আলম এখ্ন আেলে। 
  
ডোযোনো বিগিন নো। আলম ভোগিোই আলে। 
  
 মুগখ্ েোলে লমে ওগযস্ট, আপলন এ র্ো েোেোযয  রগবন? 
  
ডোযোনো ভদ্রগিোগ র বোাঁ েোগতর লেগ  তো োগিন। নো, হেখ্োগন লবগযর হ োগনো লচহ্ন হনই। 
  
 োি রোগত আলম এ র্ো লেগযর্োর হেখ্গত যোলে। আপলন ল  িোাঁ ো আগেন? 
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 ভদ্রগিোগ র হচেোরোর মগযয এ র্ো আ েটর্ী েমতো আগে। ল ন্তু… এ জন েমূ্পর্ট 
অপলরলচত …ভীের্ লবপগের বযোপোর 
  
হশে অবলয ডোযোনো বগিলেগিন- লঠ  আগে আলম েগে যোব। 
  
. 
  
েগন্ধযর্ো লেি উজ্জ্বি। লরচোডট লস্টগভন্সগ  এ  আগবেনী পুরুে বিো হযগত পোগর। লতলন 
লশল্প এবং েংগীগতর বযোপোগর খু্বই উৎেোেী। ডোযোনো তোর প্রলত অপ্রলতগরোযয আ েটর্ 
হবোয  রগিন। 
  
েগন্ধযর্ো হশে েগয হগি, লরচোডট জোনগত চোইগিন-  োিগ  আপলন িোাঁ ো আগেন? 
  
 এবোর আর হ োগনো লচন্তো ভোবনো নয- েযোাঁ, আলে। 
  
পগরর লেন তোগের হেখ্ো হগি শেগরর এ  শোন্ত হরসু্টগরগন্ট। 
  
লরচোডট তোর হিগি আেো লেন যোপগনর গল্প েো হশোনোগিন। লশ োগগোগত জন্ম, বোবো 
লেগিন িপলত, বোলডঘগরর ন শো ধতলর  রগতন। েোরো পৃলেবীগত। মোর েোগে লতলন নোনো 
হেশ পলরভ্রমর্  গরগেন, এ োলয  লবগেশী লবেযোিগয পডোগশোনো  গরগেন। অনোযোগে 
হবশ  গয লর্ ভোেো বিগত পোগরন। 
  
-এখ্ন আপলন  ী  গরন? ডোযোনো জোনগত হচগযলেগিন। 
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আলম ল নগে ইন্টোরনযোশনোি গ্রুগপর েগয  োজ  লর। লবগশ্বর লবলভন্ন হেগশর বুলিজীবীরো 
এই েংগঠনলর্ গগড তুগিগেন। 
  
বযোপোরর্ো উগত্তজ । 
  
–েযোাঁ, আমরো তেয প্রযুলক্তর নতুন েম্ভোবনোর েুযোর উনু্মক্ত  লর। ভলবেযগত আমরো আরও 
অগন  লবেগযর অবতোরর্ো  রগবো। ল ন্তু েব েো আপনোগ  গুলেগয বিগত পোরলে নো! 
  
লডনোর হশে েগয হগি, লরচোডট ডোযোনোগ  বোলডগত হপৌঁগে লেগিন। েোগত েোগত হরগখ্ 
বিগিন- েগন্ধযর্োর জনয আপনোগ  যনযবোে। 
  
লরচোডট চগি হগগিন, ডোযোনো ভোবগিন, পৃলেবীর েব পুরুে হন গড নয! 
  
. 
  
এবোর তোগের নোনো জোযগোগত এ েগে হেখ্ো হগি, রোগতর পর রোত, প্রলতবোর ডোযোনোর 
মগন েয, লরচোগডটর মগযয এ র্ো আগুন আাঁচ আগে। 
  
শুক্রবোগরর েগন্ধয, লরচোডট বিগিন শলনবোর এ র্ো েগির হখ্িো েগব। আপলন ল  হেখ্গত 
আেগবন? 
  
ডোযোনো জবোব লেগযলেগিন- েযোাঁ, আলম অবশযই হখ্িো হেখ্গত ভোগিোবোলে। 
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পগরর লেন ে োিগবিো, ডোযোনো অবো  েগয হেখ্গিন, লরচোডট এ মগন ওগের হখ্িো 
হশখ্োগেন। লরচোগডটর এই রূপর্ো হেগখ্ ডোযোনো েলতয েলতয অবো  েগয লগগযলেগিন। 
  
হশে অবলয ডোযোনোর মগন েগযলেি, আলম হবোযেয এই মোনুেলর্গ  ভোগিোগবগে হিগিলে। 
  
. 
  
 গয  লেন হ গর্ হগগে, ডোযোনো  গয জন বনু্ধর েগে হরসু্টগরগন্ট খ্োলেগিন। তোরো 
এ  লজপেী হজযোলতেীর পোিটোগরর েোমগন এগে েোাঁডোগিন। 
  
 ডোযোনো বিগিন হেলখ্ আমোর ভোগয  ী বিগে। 
  
পোাঁচ লমলনর্ হ গর্ হগগে, ডোযোনো এ  লজপেী মলেিোর েোমগন বগে আগেন, ওই মলেিোর 
েোাঁত হেোনো লেগয বোাঁযোগনো। মোেোর ওপর এ র্ো হনোংরো শোি। 
  
বযোপোরর্ো খু্বই খ্োরোপ ডোযোনো ের্মুেূতট হভগবলেগিন। আলম হ ন এই হেো োগনর মগযয 
ঢুগ  পডিোম। 
  
লতলন জোনগত হচগযলেগিন লরচোডটগ  লবগয  রগি লববোলেত জীবনর্ো েুগখ্র েগব ল  নো। 
হনেোতই এর্ো এ র্ো হ ৌতু । 
  
ভদ্রমলেিো  তগুগিো তোগের ওপর হচোখ্ বুিোগিন। তোরপর বিগিন- েযোাঁ, এর্ো েি 
ভোগিোবোেোর তোে। 
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ডোযোনো েোেগিন– এর্োর েোেোগযয আমোর ভোগয বিো যোগব ল ? 
  
-েযোাঁ, এই লতনলর্ তোে আপনোর ভোগয বগি হেগব। আপলন হচোখ্ বন্ধ  গর এ লর্ তোগে 
েোত হেগবন। 
  
ডোযোনো জোনগত হচগযলেগিন, হ োন্ তোগে  ী হিখ্ো আগে? 
  
হেোনোিী েোাঁগত েোলের লঝলি  িোাঁলে েওযো পুরুে, শযতোন, মৃতুযর লজঘোংেো। 
  
ডোযোনোর শরীগর শীতি লশেরর্, লতলন এ র্ো তোগে েোত লেগিন।  ী আশ্চযট হেখ্োগন 
হিখ্ো আগে মৃতুযর লজঘোংেো। 
  
ডোযোনো উগঠ েোাঁডোগিন, হরগগ লগগয বিগিন- আলম আপনোর এেব বুজরুল গত লবশ্বোে 
 লর নো। 
  
ভদ্রমলেিোর মুগখ্ আবোর েোলে- আপলন লবশ্বোে নো  রগি  ী েগব? যো ঘর্বোর তো হতো 
ঘর্গবই। 
  
. 
  
০৩. 
  
 বোলিটন, জোমটোলন 
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পুলিশ েুপোলরনগর্নগডন্ট অগর্ো লশিোর, েুজন ইউলনিমট পরো পুলিশ অলিেোর, এবং 
অযোপোর্টগমন্ট লিলজং- এর  তৃটপে এর োরি হগোগযজ তোল গয আগেন নলি ো ওই 
মলেিোর শরীগরর লেগ । বোের্গবর হভতর শরীরর্ো হশোযোগনো আগে, গিোয েুলরর েোগ। 
  
পুলিশ প্রযোন বিগিন- নোমর্ো জোনো হগগে? 
  
–হেোনঝো ভোরব্রুগ, স্বোমীর নোম  োিট ভোরব্রুগ, লতলন এ জন লবজ্ঞোনী। 
  
–এই মলেিো ল  তোর স্বোমীর েগে অযোপোর্টগমগন্ট বোে  রগতন। 
  
েোত বের যগর, ভোডোগর্ লেগেগব যগেি েুখ্যোলত লেি তোগের। লঠ  েময ভোডো লেগতন। 
 খ্নও হ োগনো েমেযোর েৃলি  গরনলন। ে গিই তোগের ভোগিোবোেগতন। 
  
ভদ্রগিো  গডগড  গর বগি চগিগেন। 
  
শ্রীমতী ভোরব্রুগ  ী হ োগনো  োজ  রগতন? 
  
–েযোাঁ, উলন েোইভোরলিন ইন্টোরগনর্  োগিগত  োজ  রগতন। হেখ্োগন হিোগ রো এগে 
 লম্পউর্োর বযবেোর  রত। 
  
- ীভোগব মৃতগেের্ো আলবষৃ্কত েি? 
  
এই বোের্গবর েগে ঠোণ্ডো জগির  ি আগে। আলম মোগঝ মগযয এগে হের্োগ  লঠ   লর। 
ল ন্তু  খ্নও হের্ো এগ বোগর বন্ধ েগয যোয নো। 
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তোর মোগন? 
  
নীগচর অযোপোর্টগমগন্টর ভোডোগর্ বিগিন হয তোর লেলিং লেগয জি েুাঁইগয পডগে। আলম 
এখ্োগন এিোম, েরজোগত শব্দ  রিোম, হ োগনো উত্তর হপিোম নো। আলম আগর র্ো চোলব 
লেগয েরজোর্ো খু্িিোম। বোেরুগম এগে এই েৃশযর্ো হেখ্গত হপিোম। 
  
ভদ্রগিোগ র  ণ্ঠস্বর আগবগ এবং ভগয বুগজ হগগে। 
  
এ জন লডগর্ লর্ভ বোেরুগমর  োগে লগগয বিগিন-  যোলবগনগর্র হভতর আর হ োগনো 
লি োগরর হবোতি পোওযো হগি নো, শুযু ওযোইন আগে। 
  
পুলিশ প্রযোন বিগিন- লঠ  আগে, লতলন লি োর হবোতগির লেগ  তো োগিন, েোগতর 
লচহ্নগুগিোর পরীেো  রো েগযগে। 
  
লতলন  োরি হগোগযগজর লেগ  তোল গয বিগিন- োিট ভোরব্রুগ হ োেোয আগেন আপলন 
জোগনন ল ? 
  
নো, ে োিগবিো তোগ  হেলখ্, লতলন  োগজ হবলরগয যোন। 
  
আজ ে োগি হেগখ্গেন? 
  
–নো। 
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– োিট ভোরব্রুগ হ োেোয হযগত পোগরন? 
  
 –নো, েযোর। এ লবেগয আমোর হ োগনো জ্ঞোন হনই। 
  
পুলিশ প্রযোন এবোর লডগর্ লর্গভর লেগ  তোল গয বিগিন- অনয ভোডোগর্গের েোগে  েো 
বিুন। হেখু্ন হতো শ্রীমতী ভোরব্রুগ এখ্ন  ী যরগনর মোনলে তোর মগযয লেগিন। স্বোমীর 
েগে ঝগডো েগযগে ল নো। মে হখ্গতন ল নো। েব খ্বর জোনগত েগব। 
  
উলন  োরি হগোগযগজর লেগ  তোল গয বিগিন- আপলন ওর স্বোমীর েগে হযোগোগযোগ 
 রোর হচিো  রুন। 
  
  োরি হগোগযজ বিগিন– আলম জোলন নো বযোপোরর্ো আমোগের  তখ্োলন েোেোযয  রগব। 
এ জন ভোডোগর্ বগিগেন, গত োি এখ্োগন এ র্ো অযোমু্বগিন্স েোাঁলডগযলেি। েযগতো হ উ 
অেুি েগয পগডলেগিন। উলন বোইগর এগে হেখ্োর হচিো  গরলেগিন, ইলতমগযয 
অযোমু্বগিন্সর্ো চগি হগগে। 
  
পুলিশ প্রযোন বিগিন- বযোপোরর্ো মগন রোখ্গত েগব। 
  
–এই িোশর্ো লনগয এখ্ন  ী েগব?  োরি হগোগযজ জোনগত হচগযলেগিন। 
  
-ডোক্তোর এগে পডগিন বগি। ওই র্োবর্ো খ্োলি  গর লেন, গোগয এ র্ো হতোযোগি ঢো ো 
লেন। 
  
. 
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০৪. 
  
মগন েগে এ র্ো খ্োরোপ খ্বর আেগব। েীগজর যোগর মৃত হেে।… ডোযোনো লস্টগভগন্সর 
 োগে েময বুলঝ েমগ  হগগে। লতলন তোাঁর লবরোর্ অযোপোর্টগমগন্ট েোাঁলডগয আগেন,  ত 
সৃ্মলতর উতগরোি। েব আনে েোলরগয হগগে। লরচোডট হবাঁগচ হনই, এখ্ন এর্ো ঠোণ্ডো ইগর্র 
েমোগরোে েোডো আর ল েু নয। এর্ো আর  খ্নও প্রোর্বন্ত েগব নো। 
  
ডোযোনো হ ৌগচ বেগিন, হচোখ্ বন্ধ  রগিন। লরচোডট, ডোলিটং, হযলেন আমোগের লবগয 
েগযলেি, তুলম জোনগত হচগযলেগি আলম  ী উপেোর হনব? আলম বগিলেিোম, আলম ল েুই 
চোই নো, তুলম তোডোতোলড বোলড আেগব এর্োই আমোর উপেোর। আমোগ  হেগে জলডগয 
যরগব। আমোর মগন েয তুলম এখ্োগনই আগে। প্রলতলর্ জোযগোয আলম হতোমোর স্পশট 
বুঝগত পোরলে। হতোমোর গিো শুনগত পোলে। 
  
ডোযোনো আর লনগজগ  লঠ  রোখ্গত পোরগিন নো, েুগচোগখ্ তখ্ন জগির যোরো! 
  
. 
  
ডোযোনো যখ্ন বুঝগত পোরগিন লরচোডট মোরো হগগেন, লতলন অন্ধ োর ঘগরর হভতর  গয র্ো 
লেন  োলর্গযলেগিন। হর্লিগিোন যগরনলন। েরজো হখ্োগিনলন। মগন েগযলেি লতলন বুলঝ 
আেত এ র্ো জন্তু। িুল গয আগেন। যের্োর্ো এ োই েেয  গরলেগিন। 
  
রোত হভোর হর্লিগিোনর্ো হবগজই চিি, হডোরগবগির শব্দ, ডোযোনো েরজো খু্িগিন। 
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ডোযোনোর লপ্রযতমো বোন্ধবী,  যোগরোলিন, এগে হগগেন, উলন ডোযোনোর লেগ  তোল গয 
বিগিন- হতোগ  হ মন হেখ্োগে বি হতো? আমরো েবোই হতোর েোগে হযোগোগযোগ  রোর 
হচিো  রলে। 
  
–আলম েুুঃলখ্ত  যোগরোলিন, আলম এই আঘোতর্ো েেয  রগত পোরলে নো। 
  
 যোগরোলিন ডোযোনোর েোগত েোত রোখ্গিন। ল ন্তু হেখ্, আমোগের মগযয হতোগ  হবাঁগচ 
েো গত েগব। লরচোগডটর জীবন তত হশে েগয হগগে। হতোর জীবন এখ্নও পগড আগে। 
ভোগিোবোেোর মোনুেগের ওপর েরজো বন্ধ  লরে নো, হ মন? আলম এখ্ন হেগ  মোগঝ 
মগযয হতোর  োগে আেব। 
  
. 
  
লরচোডট এবং ডোযোনোর বনু্ধরো বোরবোর হর্লিগিোন  রগত েো গিন। অযোপোর্টগমগন্ট এগিন। 
ডোযোনোর মৃতুযর যোরোবোলে  গল্প শুনগত িোগগিন। 
  
বিো েি, ডোযোনো এভোগব ভোববোর হচিো  র, লরচোগডটর আত্মো এখ্ন শোলন্তগত ঘুগমোগে। 
  
–ডোলিটং, ঈশ্বর তোগ  হডগ  লনগযগেন। 
  
লরচোডট এখ্ন স্বগগট বোে  রগেন। 
  
 উলন এ র্ো ভোগিো জোযগোগত চগি হগগেন। 
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ডোযোনো আতটনোে  রোর হচিো  গরলেগিন। 
  
অেংখ্য মোনুে ডোযোনোর েোগে হেখ্ো  রগত চোইগে। আর্ট গযোিোলরর মোলি  পি হব ন 
এগিন। লতলন ডোযোনোর লেগ  েোত বোলডগয বিগিন- আপনোর েগে হেখ্ো  রোর  ত 
হচিো  গরলে। 
  
–আলম জোলন। 
  
লরচোগডটর বযোপোরর্ো ভোবগি খু্ব খ্োরোপ িোগগে। েলতয োগরর ভদ্রগিো  লেগিন। ডোযোনো 
এভোগব জীবন  োর্োগত পোরগবন ল ? আমরো আপনোর আরও েোগতর  োজ হেখ্গত চোই। 
  
নো, আলম আর ল েুই  রগত পোরগবো নো। 
  
েলতয ডোযোনো তখ্ন হ মন হযন েগয হগগে। 
  
. 
  
পগরর লেন, আবোর হডোরগবগির শব্দ। ডোযোনো অলনেু  লচগত্ত উগঠ হগগিন।  োাঁচ লেগয 
হেখ্গিন,  গয জন ল গশোর। অবো  েগিন। েরজো খু্গি লেগিন। অন্তত েুজন। 
  
এ জগনর েোগত িুগির হতোডো। 
  
–গুডমলনটং লমগেে লস্টগভন্স। হে িুগির হতোগ ডোর্ো ডোযোনোর েোগত তুগি লেি। 
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যনযবোে, ডোযোনোর মগন পডি এরো েি লির্ি িীগগর েেেযরো। এই েিলর্গ  লরচোডট 
প্রলশের্ লেগতো। 
  
অগন  অগন  িুি,  োডট, ই-হমি, এগেগে ডোযোনোর  োগে, ল ন্তু এই বোচ্চো হেগিরো–
ডোযোনো এগ বোগর অলভভূত েগয হগগিন। 
  
হেগিরো ঘগর ঢুগ  বিি- আমোগের মন খু্বই খ্োরোপ েগযগে। 
  
আপনোর স্বোমী  ত ভোগিোবোেগতন আমোগের। 
  
 ডোযোনো ভোবগতই পোরগেন নো,  ীভোগব অশ্রু েংবরর্  রগবন। হশে পযটন্ত ডোযোনো 
বিগিন- েযোাঁ, হতোমোগের জনয ওাঁর গগবটর হশে লেি নো। হতোমরো ল েু খ্োগব  ী? 
  
েশ বেগরর এ লর্ হেগি বিিনো, যনযবোে লমগেে লস্টগভন্স, আমরো আপনোগ  বিগত 
এগেলে, েযোর নো েো োগত  তখ্োলন  ি েগে। আমরো েবোই লমগি পযেো জলমগয িুি 
ল গনলে। 
  
-েযোাঁ, আমরো ভীের্ েুুঃলখ্ত। 
  
ডোযোনো ওই বোচ্চো হেগিগুগিোর মুগখ্র লেগ  তোল গয বিগিন- যনযবোে। লরচোডট লনশ্চযই 
খু্লশ েগযগে, জোলন নো হে এখ্ন হ োেোয  ী অবিোয আগে। 
  
ডোযোনো লবেোয েম্ভোের্ জোনোগিন। 
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মগন পডি,  ত েুগখ্র সৃ্মলত, লরচোডট হ োচ  রোগে, হে েৃশয  ী হভোিো যোয! 
  
 বোইগর বৃলির শব্দ, এবং লবেুযৎপোত। প্রেম বেটর্ বেটোর, মগন েি ঈশ্বগরর  োন্নো বুলঝ 
ঝগর পডগে পৃলেবীর ওপর! 
  
. 
  
লরচোডট বগিলেগিন- তুলম লপ লনগ  যোগব? 
  
-েযোাঁ, যোব। 
  
–এ র্ো লপ লনগ র বযবিো  রব,  োি েুপুগর হতোমোগ  তুগি লনগয যোব। 
  
েূযটেীপ্ত চমৎ োর লেন। হেরোি পোগ ট এ র্ো েুের বনগভোজগনর আের, ডোযোনো হেখ্োগন 
লগগয অবো  েগযলেগিন।  ত  ী রোন্নো েগে! শূগযোগরর মোংে, গরুর মোংে আরও  ত 
 ী। 
  
 ী েি? ভোগিো িোগগে? 
  
লরচোডট বোর বোর ডোযোনোর  োগে জোনগত হচগযলেগিন। খ্োওযো শুরু েি, হখ্গত হখ্গত 
গল্প। হেোগর্ো খ্োগর্ো হখ্িোযুিো। লেনর্ো আনগের মগযয হ গর্ হগি। 
  
. 
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ডোযোনোর অযোপোর্টগমন্ট, েুলর্ আিোেী শরীর। এগ  অনযগ  আলিেন  রগে। মযোলজগ র 
হখ্িোর্ো এবোর হবোযেয শুরু েগব। ডোযোনো হচোখ্ বন্ধ  রগিন, মগন েি েমুদ্র ধে গত 
ঝড উগঠগে। উত্তোি তরে েুগর্ আেগে। 
  
েমস্ত েগন্ধযর্ো তোাঁরো এইভোগব  োলর্গযলেগিন। েোরোরোত  েো বগিলেগিন, পোগগির মগতো 
ভোগিোগবগেলেগিন, এগ  অগনযর  োগে হৃেগযর েব র্ো বোতোযন খু্গি লেগযলেগিন। 
এমন ল েু অনুভূলত যো ভোেোয বর্টনো  রো যোয নো। 
  
ে োি েগযগে, ডোযোনো হে িোস্ট ধতলর  রগত বযস্ত। লরচোডট জোনোগত চোইগিন- তুলম ল  
আমোয লবগয  রগব ডোযোনো? 
  
ডোযোনো বগিলেগিন- েযোাঁ, আলম রোলজ। 
  
. 
  
এ মোে বোগে লবগযর অনুষ্ঠোন। এ র্ো উষ্ণ আনেঘন মুেূতট। বনু্ধ বোন্ধবগের এবং 
পলরবোগরর ে িগ  বিো েগযলেি। ডোযোনো তোল গযলেগিন লরচোগডটর উজ্জ্বি মুগখ্র 
লেগ । 
  
েলনমুন  রগত ফ্রোগন্স যোওযো েগব, লবগযর এ েপ্তোে বোগে। ল ন্তু লরচোগডটর  োগজর চোপ। 
লরচোডট বিগিন- এ র্ো নতুন প্র ল্প শুরু েগত চগিগে। এখ্ন আলম হযগত পোরব নো। 
 গয  মোে পর যোব। হতোমোর জনয খ্োরোপ িোগগে। 
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–ডোলিটং এগত েুুঃখ্  রোর  ী আগে?  োগজর লেগ  হতো নজর লেগতই েগব। 
  
–তুলম ল  আজ আমোর েগে িোঞ্চ খ্োগব? 
  
–েযোাঁ অবশযই খ্োব। 
  
–হফ্রঞ্চ িুড খ্োগব হতো? এ র্ো ভোগিো িরোেী হরসু্টগরগন্টর েন্ধোন আলম জোলন। আযঘন্টো 
বোগে হতোমোর  োগে আেলে। 
  
লতন লমলনর্ হ গর্ হগগে, লরচোডট বোইগর, উলন বিগিন- আমরো এ রু্ এযোরগপোগর্ট যোব, 
আমোগের এ জন ক্লোগযন্ট এখ্োগন আগেন। লতলন ইউগরোপ যোত্রো  রগেন। তোগ  লবেোয 
জোলনগয হরসু্টগরগন্ট ঢুগ  পডব হ মন? 
  
তোরো হ গনলড এযোরগপোগর্ট এগিন। লরচোডট বিগিন ওাঁর এ র্ো প্রোইগভর্ হেন আগে, 
এগেো আমরো র্োরমযোগ  যোই। 
  
ওরো েংরলেত অঞ্চগি ঢুগ  পডগিন। এ র্ো চযোগিঞ্জোর েোাঁড  রোগনো আগে। 
  
লরচোডট বিগিন- েযোাঁ, উলন হতো এখ্োগন হনই, আমরো হেগন হচগপ বগে েো ব। 
  
-লঠ  আগে। 
  
ওনোরো হেগনর হভতর ঢুগ  পডগিন। ইলঞ্জনর্ো চোিু লেি। 
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 ফ্লোইর্ এযোগর্গেন্স বিগিন-শুভ ে োি। 
  
 লরচোডট বিগিন গুড মলনটং। 
  
ফ্লোইর্ এযোগর্গেন্স হ লবন হডোরর্ো বন্ধ  গর লেগিন। 
  
 ডোযোনো লরচোগডটর লেগ  তোল গয বিগিন- হতোমোর ফ্লোইর্ আেগে ল ? 
  
-েযোাঁ, এেুলন এগে যোগব। 
  
ইলঞ্জগনর শব্দ হশোনো হগি। 
  
ডোযোনো জোনিো লেগয তো োগিন, তোাঁর মুখ্ লববর্ট েগয হগগে, ভগয এবং উগত্তজনোয 
লরচোডট, হেনর্ো চিগত শুরু  গরগে। 
  
লরচোডট অবো  তুলম লঠ  হেগখ্ে? 
  
-েযোাঁ, এেুলন পোইির্গ  বগিো। 
  
–ল  বিব? 
  
–েোমোগত। 
  
 ী  গর েোমোগবন উলন? ইলঞ্জন হতো চোিু েগয হগগে। 
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এ মুেূগতটর নীরবতো, ডোযোনো লরচোগডটর লেগ  তো োগিন হচোখ্ েুলর্ বগডো বগডো, আমরো 
হ োেোয যোলে। 
  
-ওুঃ আলম ল  হতোমোয বলিলন? আমরো পযোলরগের লেগ  উগড চগিলে, তুলম বগিলেগি 
হফ্রঞ্চ িুড হখ্গত ভোগিোবোগেো? 
  
ডোযোনোর হচোগখ্ মুগখ্ এ র্ো অদু্ভত অলভবযলক্ত লরচোডট, আলম এভোগব  ী  গর যোব? 
জোমো োপড হনই, হম আপ হনই। নো-নো আলম হযগত পোরব নো। 
  
লরচোডট বগিলেগিন- পযোলরগে তুলম েব পোগব। 
  
 ডোযোনো অবো  হচোগখ্ তোল গয আগেন– ওুঃ, এজনয হতোমোগ  এত হবলশ ভোগিোবোলে। 
  
-তুলম এ র্ো েলনমুন হচগযলেগি। হেগখ্ো এই েযোনর্ো হতোমোর হ মন িোগগ। 
  
. 
  
০৫. 
  
এ র্ো লিমুলজন েোাঁলডগয লেি ওনোগের হেোগর্ি েোজোগত লনগয যোবোর জনয। 
  
মযোগনজোর বিগিন আপনোগের েুযইর্ ধতলর আগে লমস্টোর এবং লমগেে লস্টগভন্স। 
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েুইর্ নোম্বোর ৩১০। মযোগনজোর েরজো খু্গি লেগিন। ডোযোনো এবং লরচোডট হভতগর 
ঢু গিন। আেো, ভোবো যোগে নো, হেওযোগি তোাঁর আ ো ের্ো েলব ঝুিগে। লতলন স্বোমীর 
লেগ  তোল গয বিগিন 
  
–আলম বুঝগত পোরলে নো,  ী  গর এর্ো েম্ভব েি! 
  
লরচোডট েগে েগে অেেোগযর মগতো বিগিন আলমও জোলন নো, মগন েয এখ্োন োর মোনুে 
হবোযেয হতোমোর আাঁ ো েলব ভোগিোবোগে। 
  
ডোযোনো এ র্ো আগবলগ উন্মোেনো ভরো চুম্বন উপেোর লেগিন। 
  
. 
  
পযোলরে এ  অেোযোরর্ শের এ লবেগয হ োগনো েগেে হনই।  লেন যগর তোরো নোনো 
জোযগোগত ঘুগর হবডোগিন। হেোগর্ো হেোগর্ো হরসু্টগরগন্ট বগে েুপুগরর খ্োওযো েোরগিন। 
লমউলজযোগম লগগয প্রোচীন লেগনর সৃ্মলতলচহ্ন হেখ্গিন।  খ্নও বো চগি হগগিন িোপতয 
উেযোগন। আেো, পযোলরেগ  েলতয এ রু্ গরো স্বগট বগি মগন েয। 
  
. 
  
এ র্ো বযোপোর ডোযোনোর ভোগিো িোগি নো। মোগঝ মগযয লবগশে এ র্ো েমগয হর্লিগিোন 
হবগজ উঠত ঢং ঢং শগব্দ, লরচোডট তখ্ন হ মন হযন েগয হযগতন। 
  
রোলত্র লতনগর্, হর্লিগিোগনর শব্দ। 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

45 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
 ডোযোনো জোনগত চোইগিন-  ী বযোপোর? এত রোগত? 
  
লরচোগডটর মুগখ্  ি লল্পত েোলে ল েুই নো,  োগজর বযোপোগর শিো-পরোমশট! 
  
তো বগি? মযযরোগত? 
  
. 
  
–ডোযোনো, ডোযোনো–  যোগরোলিন র্োর েোাঁলডগয আগেন। তুলম লঠ  আগে হতো? 
  
–আলম ভোগিো আলে। 
  
  যোগরোলিন মোেোয েোত লেগিন আরও েময িোগগব, হশো র্ো ভুিগত। তুলম ল  হশো  
যোত্রোর বযবিো  গরে? 
  
েবগেগ  খ্োরোপ শব্দ, হয হ োগনো ভোেোয, এর মগযয মৃতুযর গন্ধ আগে। েতোশোর 
প্রলতধ্বলন। 
  
নো, ওই বযোপোরর্ো আলম এখ্নও হভগব হেলখ্লন। 
  
–আলম ল  েোেোযয  রব? এ র্ো  োেগ র্ ধতলর  রব? 
  
–নো, এ র্ো শব্দ হভগে এি। ডোযোনো অগচতন েগয হগগিন।   
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ডোযোনোর লেগ  তোল গয  যোগরোলিন বিগত হচিো  গরলেগিন। তোরপর ডোযোনোর জ্ঞোন 
লিরি,  ণ্ঠস্বর  োাঁপগে– নো, লরচোগডটর জনয আলম এর্ো  রগতই পোরব নো। লরচোগডটর েব 
বনু্ধগের হডগ  পোঠোগত েগব। এর্োই েগব লরচোগডটর প্রলত আমোর হশে ভোগিোবোেো। 
  
জি গলডগয পডগে গোগির ওপর। 
  
-ডোযোনো? 
  
–নো, আলম এমন এ র্ো  োেগ র্ ধতলর  রব, হযখ্োগন লরচোডট শোন্তভোগব ঘুলমগয েো গত 
পোরগব! 
  
এই  েোর জবোব  ী হেওযো যোয? 
  
. 
  
হেই েগন্ধযগবিো, লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোগট তোর অলিগে বযস্ত লেগিন। 
  
ডোযোনো লস্টগভগন্সর হিোন এগেগে। 
  
লিনবোগগটর মগন পডি, ওই মুখ্খ্োনো। 
  
আেো, নতুন হ োগনো খ্বর  ী? 
  
 হর্লিগিোন তুগি লতলন বিগিন- লডগর্ লর্ভ লিনবোগট বিলে। 
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েুগর্ো  োরগর্ আলম হিোন  গরলে। প্রেম  োরর্ েি, আমোর বযবেোগরর জনয েলতযই আলম 
েুুঃলখ্ত। 
  
নো-নো, এগত েুুঃলখ্ত েওযোর  ী আগে? আলম হতো জোলন, আপনোর মোনলে  অবিো এখ্ন 
 তখ্োলন লবপযটস্ত। 
  
নীরবতো। 
  
–আপলন বগিগেন, আর এ র্ো  োরর্ আগে? 
  
-েযোাঁ, আমোর স্বোমী,  ণ্ঠস্বর হভগে হগগে, পুলিশ হ োেোও হরগখ্গে। আলম  ীভোগব 
মৃতগেের্ো হিরত পোব? আলম হশেযোত্রোর বযবিো  রগত চগিলে। 
  
 ণ্ঠস্বর হভগে হগগে লমগেে লস্টগভন্স, মগন েগে এখ্োগন হবোযেয িোি লিগতর হখ্িো 
চগিগে।  গরোনোর অলিে হেগ  এ র্ো লরগপোর্ট পোঠোগত েগব। শব বযবগেে েগব। 
  
-নো-নো, এেব  েো বিোর  ী ের োর। হেখু্ন, আলম হচিো  রলে যত তোডোতোলড েম্ভব 
মৃতগেের্ো হেগড লেগত। েু-লেগনর মগযযই েব েগয যোগব। 
  
যনযবোে। অগন  যনযবোে, আপনোগ ! 
  
আিট লিনবোগট অগন ের্ বগে রইগিন। ডোযোনো লস্টগভগন্সর  েো মগন পডি। তোরপর 
হচিো  রগিন িোি লিগতর বোাঁযন  োর্গত। 
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. 
  
ডোির্ন শব-গৃে। মযোলরেন এলভলনউর পূবটলেগ  অবলিত। হেোতিো বোলড, েোেোনট 
মযোনেগনর পোগশ। 
  
ডোযোনো লরগেপশলনস্টগ  বিগিন লম. হজোনগের েোগে  েো বিব? 
  
লরগেপশলনস্ট হিোগন  েো বিগিন। মযোগনজোর হবলরগয এগিন, মোেোর চুি যূের। লতলন 
ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন- আলম রন হজোনে। আমোগের হিোগন  েো েগযগে। 
আলম জোলন, এখ্ন আপনোর মগনর অবিো  ত খ্োরোপ। তোই আর হবলশ  েো বিব নো। 
  
ডোযোনো বিগিন–  ী লবেগয আগিোচনো েগব, আলম লঠ  বুঝগত পোরলে নো। 
  
–আলম ভোগিো  গর বুলঝগয বিলে। আমরো এ র্ো েুের  োেগ র্ হেব, যোগত আপনোর 
বনু্ধরো ে গি আেগত পোগরন এবং এখ্োগন এগে ওই হশো েভোয হযোগ লেগত পোগরন, হে 
বযবিোও  রব। আমরো েমোলযগেগত্র এ  রু্ গরো জলম হেব,  োগগজ আপনোর স্বোমীর 
মৃতুযর খ্বর শুগনলে। আলম হবশ বুঝগত পোরলে, আপলন এ র্ো বন্ধ  রো  োেগ র্ 
চোইগেন? 
  
নো। 
  
–হে  ী? 
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 –আলম চোই, এর্ো হখ্োিো েো ু । বনু্ধরো হযন লরচোডটগ  হেখ্গত পোয। 
  
ডোযোনোর  ণ্ঠস্বর হভগে হগগে। 
  
হজোনে তোর লেগ  েেোনুভূলত েম্পন্ন েৃলিগত তোল গয বিগিন- লঠ  আগে, আলম 
হেখ্লে। এ বযোপোগর আপলন হ োগনো লচন্তো  রগবন নো। আর এ র্ো বযোপোর,  ী যরগনর 
 োপড পরোগবন? 
  
ডোযোনো তোল গয আগেন। হশে পযটন্ত বিগিন- লঠ  বুঝগত পোরলে নো। 
  
  ণ্ঠস্বর আবোর হভগে হগগে। 
  
 ডোযোনো হযগত পোরগেন নো। হশে অলব্দ ওই ভদ্রগিো  এ র্ো র্যোলে হডগ  লেগিন। 
  
. 
  
ডোযোনো তোর অযোপোর্টগমগন্ট লিগর এগেগেন। লরচোগডটর হক্লোগের্র্ো খু্িগিন। েুগর্ো তো  
েুযগর্ পলরপূর্ট। আেো, প্রগতয র্ো েুযগর্র েোগে এ র্ো েুের সৃ্মলত জলডগয আগে। এই 
েুযর্ লরচোডট পগরলেগিন আর্ট গযোিোলরগত। বগিলেগিন আপনোর শরীরর্ো েলতযই 
আ েটর্ীয। 
  
তোরপর? পরবতটী? এই েোি ো যূের রগের জযোগ র্, লপ লনগ  যোবোর েময লরচোডট 
পরত। বৃলিগত হভজোর মুেূগতট। 
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বিো েগযলেি- এগেো, আমরো েুজগন লভলজ। 
  
এই নীি রগের হেজোর, তোর েগে মোনোনেই জযোগ র্। ডোযোনোর মগন েি, প্রগতয লর্ 
হপোশোগ  বুলঝ লরচোগডটর গোগযর স্পশট মোখ্ো। 
  
পগরর লেন লবগ িগবিো, ডোযোনোর ভগযে হমগি এ র্ো খ্বর এগেগে-লমগেে লস্টগভন্স, 
আলম লডগর্ লর্ভ লিনবোগট বিলে। েবল েু েগয হগগে। আলম ডোির্ন শবগৃগের েোগে 
 েো বগিলে। আপলন এলগগয যোন, অেুলবযো েগি আমোর েগে হযোগোগযোগ  রগবন। 
গুডবোই। 
  
ডোযোনো রন হজোনগের েগে  েো বিগিন। বযোপোরর্ো তো েগি ভোগিোভোগবই হশে েগত 
চগিগে। হশে পযটন্ত লঠ  েি শুক্রবোর লেন লরচোডটগ  েমোলেত  রো েগব। ে োি 
এগোগরোর্োর েময। 
  
এই লতনলেন? এই লতনলেন আলম  ী  রব? ডোযোনো ভোবগিন, আলম ল  লরচোগডটর 
আত্মোর মুলক্তর জনয প্রোেটনো  রব? 
  
. 
  
ে োি হবিো, বৃেস্পলতবোর, ডোযোনো হশো যোত্রোর হশে পযটোগযর প্রস্তুলতগত বযস্ত লেগিন। 
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হর্লিগিোগনর শব্দ হভগে এি- লমগেে লস্টগভন্স, আলম রন হজোনে বিলে। আলম আপনোর 
 োগজ হপগযলে। েবল েু আপনোর মগনর মগতো এগগোে। আপনোর লচলঠর্োও আমোর েোগত 
এগেগে। 
  
ডোযোনো অবো   ী  েো বিগেন? 
  
-হ ন?  ুলরযোর গত োি হের্ো হপৌঁগে লেগযগে। 
  
–আলম হতো হ োগনো ল েু পোঠোযলন। 
  
–আলমও অবো  েগয হগলে। তগব আপনোর লেিোন্ত? 
  
–আমোর লেিোন্ত! 
  
–েযোাঁ, আমরো এ  ঘণ্টো আগগ আপনোর স্বোমীগ  েমোলেত  গরলে। 
  
. 
  
০৬. 
  
পযোলরে, ফ্রোন্স 
  
হ লি েযোলরে মগডি জগগতর এ  লবস্ময-রমর্ী। বের উনলত্রশ বযে, গোগযর রং 
গিোগনো মযুর মগতো। মুখ্ হেখ্গি হয হ োগনো আগিো লচত্রী িোিোলযত েগত পোগর। শোন্ত 
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বোেোমী হচোগখ্র তোরোয বুলির েীলপ্ত। হঠোাঁর্ েুলর্ আমলেত ইশোরোয মি। আগবেনী িম্বো 
েুলর্ পো আগে, এমন এ র্ো শরীর যোগত আগে হযৌন উন্মোেনো। ঘন চুি, লঠ মগতো  োর্ো, 
মোেোয অপূবট  োরু োজ। েলতয, হ লিগ  তোই পৃলেবীর হেরো েুেরী মগডগির লশগরোপো 
হেওযো েগযগে। লবখ্যোত এলি এবং মোেগমোজোগযি পলত্র োর তরি হেগ । 
  
েোজগগোজ হশে েগয হগগে। হ লি হপন্টেোউগের লেগ  তো োগিন। এ র্ো অদু্ভত 
হ ৌতূেি হজগগ উগঠগে তোর মগনর মগযয। এর্ো এ র্ো েুের েোজোগনো অযোপোর্টগমন্ট, 
রুগয লিগর্, পযোলরগের গুরুত্বপূর্ট অঞ্চি। এই অযোপোর্টগমগন্ট হঢো োর েুগর্ো েরজো আগে। 
লবরোর্ এ র্ো েি আগে, উাঁচু লেলিং, েিুে ওযোি পযোগনি। তোরপর লিলভং রুম। িরোলে 
এবং আগমলর োন লমশ্রগর্র িোলনটচোর আগে। হর্গরে হেগ  েোইন নেী হেখ্ো যোয, 
হনোতরেোমও হচোগখ্ পগড। 
  
হ লি তোল গয আগেন  যোগিেোগরর লেগ , েপ্তোের্ো হশে েগয আেগে। মো ট তোগ  
এ র্ো উপেোর হেগব। 
  
হ লি ভোবগিন,  ীভোগব স্বোমীগ  আরও খু্লশ  রো যোয। তোর হচোগখ্ মো ট েবটগেরো 
এ র্ো মোনুে। 
  
ল েুের্ বোগে হ লি অযোপোর্টগমন্ট হেগ  হবলরগয এগিন। েিওগয লেগয হোঁগর্ চিগিন। 
এলিগভর্গরর  োগে এলগগয হগগিন। পোগশর অযোপোর্টগমগন্টর েরজো খু্গি হগি। মোেোম 
হজোগেলর্ হবলরগয এগেগেন  লরডগর। হ লির েগে তোর ভোগিো েম্প ট। 
  
মোেোম েযোলরে, শুভ েন্ধযো। 
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হ লি েোেগিন– শুভ েন্ধযো মোেোম হজোগেলর্। 
  
-হতোমোগ  েোরুর্ হেখ্োগে। 
  
যনযবোে। 
  
 হ লি এলিগভর্গরর হবোম লর্পগিন। 
  
 গয  িুর্ েুগর এ জন ভদ্রগিো  েোাঁলডগয লেগিন। লতলন এ র্ো েলব লঠ   রলেগিন। 
েুই ভদ্রমলেিোর লেগ  তো োগিন। তোরপর মোেো নোলমগয লনগিন। 
  
 মোেোম জোনগত চোইগিন মগডলিং এর  োজ হ মন চিগে? 
  
-খু্বই ভোগিো। 
  
এ লেন হতোমোর িযোশোন হশো হেখ্গত যোব। 
  
  গব আেগবন জোনোগবন। 
  
এলিগভর্র হপৌঁগে হগগে। হ লি এবং মোেোম হেখ্োগন পো লেগিন। হয মোনুেলর্  োজ 
 রলেগিন তোর েোগত এ র্ো হেোট্ট ওযোল র্ল । লতলন  ী হযন বিগিন, দ্রুত চগি 
হগগিন। 
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এলিগভর্গরর েরজো বন্ধ েগত যোগব, হ লি তোর অযোপোর্টগমগন্ট হিোগনর শব্দ শুনগিন।  ী 
 রগবন লঠ   রগত পোরগিন নো। েযগতো মো ট ডো গে। 
  
মোেোমগ  বিগিন– আপলন যোন। আলম আেলে। 
  
হ লি এলিগভর্র হেগ  বোইগর হবলরগয এগিন। অলত দ্রুত অযোপোর্টগমগন্ট লিগর এগিন। 
  
 লরলেভোর তুগি বিগিন মো ট? 
  
এ র্ো অগচনো  ণ্ঠস্বর- নো, আলম মো ট নই। 
  
 হ লি অবো  েগযগেন রং নোম্বোর। 
  
হ লি হিোনর্ো নোলমগয রোখ্গবন। তখ্নই এ র্ো ঘর্নো ঘগর্ হগি। প্রচণ্ড লবগফোরগর্র 
শব্দ। হগোর্ো বোলডর্ো হ াঁগপ উঠি। হ লি ভীের্ ভয হপগযগেন। লতলন েুগর্ হগগিন, শব্দর্ো 
হ োেো হেগ  আেগে হেই লে  িেয  গর। লোঁলড লেগয অতযন্ত দ্রুত নোমগিন। যখ্ন 
িলবগত এগিন, বুঝগত পোরগিন, শব্দর্ো এগেগে হবেগমন্ট হেগ । 
  
হবেগমগন্ট চগি হগগিন। হেখ্গিন এলিগভর্রর্ো হভগে হগগে। মোেোগমর শরীরর্ো লেন্ন-
লবলেন্ন েগয হগগে। 
  
হ লি েভগয আতটনোে  গর উঠগিন- আুঃ, এ রু্ আগগই উলন জীবন্ত লেগিন। 
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অগন  মোনুগের লভড, েোইগরন হবগজ চগিগে। আলম হতো এখ্োগনই েো তোম, হ লি 
ভোবগিন, হ ন হ  আমোগ  বোাঁলচগয লেি। 
  
লতলন ওই মৃত হেের্োর লেগ  তোল গয বিগিন- েুুঃলখ্ত, মোেোম, আপলন আমোগ  েমো 
 রগবন। 
  
. 
  
হ লি িযোশোন হেিুগন এগে হগগেন। হস্টজ হফ্লোগরর লেগ  এলগগয চগিগেন। লপগযগর, 
িযোশোন হ োঅরলডগনর্র অগপেো  রলেগিন। 
  
-হ লি, হ লি। আপলন এত হেলর  রগিন হ ন? হশো-র্ো শুরু েগয হগগে। 
  
–লপগযগর, আলম েুুঃলখ্ত, এ র্ো অযোলেগডন্ট েগযগে। 
  
 –আপনোর ল েু েয লন হতো? 
  
নো, এখ্ন  ী  োজ  োজ যোয? তবু হ লিগ   োজ  রগতই েগব। 
  
হ লি হেলেংরুগমর লেগ  এলগগয হগগিন। 
  
. 
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এই বেগরর েবগেগ  জমজমোর্ িযোশোন হশো, ৩১ নম্বর রুগযগত অনুলষ্ঠত েগব। এর্ো েি 
চযোগনগির লনজস্ব হেিুন। পোপোরোৎলজরো চোরপোগশ লভড জলমগযগে। তোরো েগিন েিুে 
েোংবোলে গের েি। খ্বগরর েন্ধোগন হঘোরোগিরো  গরন। আেো, অেোযোরর্ হপ্রেোপর্। 
েুের গোন হশোনো যোগে। গোগনর তোগি তোগি হযৌন উন্মোেনো। 
  
েুেরী মগডিরো এগে েোাঁডোগিন। েোমগনর লে র্ো উনু্মক্ত  রগেন। হপেন লেগ  চগি 
যোগেন। িযোশোগনর ওপর যোরো লববরর্ী হেওযো েগে। 
  
এলশযোর এ  বোেোমী চুগির  নযো এগিন। বিো েি, উলন গোগয হয জযোগ র্র্ো পগরগেন, 
তোর আডোগি আগে ওনোর েম্পে। 
  
রোনওগযগত আর এ  মলেিো এগে েোাঁলডগযগেন। পোতিো হরোগো হচেোরো। মোেোয হেোনোলি 
চুগির বনযো। তোরপর িোি চুগির এ লর্ হমগয, িরোলে মগডি। েুইগডগনর  নযো। 
  
যোর জগনয ে গির অগপেো লতলন  গব আেগবন? িোউডলস্প োগর বিো েি, এবোর শুরু 
েগে েোাঁতোগরর হপোশোগ র প্রলতগযোলগতো, আমরো আমোগের নতুন েমুদ্র হপোশো  ে গির 
েোমগন তুগি যরব। 
  
হ লি এগে েোাঁডোগিন। লতলন এ র্ো েোেো লবল লন পগরগেন। এ র্ো েো হ োগনোর গম 
তোর স্তন শীেটগ  হঢগ  হরগখ্গে। আেো,  লচ নরম েুলর্ বৃন্ত, হয হ োগনো মুেূগতট েো-র্ো 
খু্গি পডগত পোগর। 
  
হ লি এগে েোত তুগি হযৌন আগবেলন ভলেমো  রগিন। ে গি মেমুগ্ধ েগয হগি। 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

57 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
 েোততোলির ঝড বগয হগি। হ লি েোেগিন, ে িগ  অলভবোেন  রগিন, তোরপর 
েোলরগয হগগিন অন্ধ োগর। 
  
বযো  হস্টগজ েুজন তোর জনয অগপেো  রলেি। 
  
-লমগেে েযোলরে, এ রু্  েো বিগত চোই। 
  
–আলম েুুঃলখ্ত, হ লি বিগিন, আমোগ  তোডোতোলড হপোশো  পোল্টোগত েগব। 
  
েোাঁডোন, লমগেে েযোলরে। আমরো পুলিশ লবভোগ হেগ  আেলে। আলম লচি ইন্সগপটর ডুগন 
আর ইলন ইন্সগপটর লস্টনউ। 
  
হ লি অবো  পুলিশ হ ন? 
  
আপলন ল  শ্রীমতী মো ট েযোলরে? 
  
–েযোাঁ। 
  
–আপনোগ  এ র্ো খ্বর লেলে, গত োি রোগত আপনোর স্বোমী মোরো হগগেন। 
  
হ লির মুখ্ শুল গয হগগে আমোর স্বোমী?  ী বিগেন? 
  
-েযোাঁ, মগন েগে উলন আত্মেতযো  গরগেন। 
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হ লির  োগন নোনো শগব্দর লভড। লতলন লচি ইন্সগপটগরর গিো শুনগতই পোগেন নো 
বিগেন–ইগিি র্োওযোর… মযযরোত বযোপোরর্ো খু্বই েুুঃখ্জন । আলম েেোনুভূলত 
জোনোলে। 
  
 তগুগিো শব্দ, মোেোম, আলম েুুঃলখ্ত, লচি ইন্সগপটর আবোর বিগেন। 
  
 হ লির  োগে এলগগয লতলন বিগিন আপলন লঠ  আগেন মোেোম? 
  
-েো, হ লি বিগিন। বুঝগত পোরগিন, তোাঁর জীবনেূযট লচর োগির জনয অস্তলমত েগয 
হগি। 
  
লপগযগর এগে হগগেন। তোরো েোগত এ র্ো েুের  োরু োজ  রো লবল লন। লতলন বিগিন 
হ লি, এ েম েময হনই, তোডোতোলড  রগত েগব। আেুন। 
  
 হ লি লবল লনর লেগ  তোল গয বিগিন- লপগযগর? 
  
 ী েগযগে? 
  
–ওর্ো আপলনই পগর হিিুন। 
  
এ র্ো লিমুলজন হ লিগ  তোর অযোপোর্টগমগন্ট লনগয হগি। হেিুন মযোগনজোর হচগযলেগিন 
হ লির েগে হ উ যো । হ লি চোনলন। লতলন এ ো হযগত হচগযলেগিন। হ লি হেখ্গত 
হপগিন, হেখ্োগন হবশ লভড েগযগে। 
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এ জন বিি- মোেোম,  ী ভযঙ্কর অযো লেগডন্ট। 
  
হ উ এ জন বিি– নো, এর্ো অযোলেগডন্ট নয মোেোম। এলিগভর্গরর হেিলর্ েযোগ র্র্ো 
হ উ ইগে  গর হ গর্ লেগযলেি। 
  
. 
  
০৭. 
  
ে োি চোরগর্। হ লিগ  এ র্ো হচযোগর বলেগয রোখ্ো েগযগে। জোনোিো লেগয বোইগরর 
লেগ  তোল গয আগেন। এ লর্র পর এ লর্ েৃশয হচোগখ্র েোমগন লেগয হভগে যোগে। 
পুলিশ  তৃটপে আমরো  েো বিগত বিলে। ইগিি র্োওযোর মৃতুয োিীন জবোনবেী মো ট 
মোরো হগগেন- মো ট মোরো হগগেন! 
  
মোগ টর শরীরর্ো হ াঁগপ নীগচ পগড লগগযলেি, নীগচ আরও নীগচ, হ লি েোমগন এলগগয 
এগিন। নো হ ন এ োজ তুলম  রগি? আমোর জনয? আলম  ী  লরলন? আমোর ওপর 
অলভমোন? মো ট,  োর  োগে আলম জবোবলেলে চোইব? 
  
. 
  
হ লির জন্ম েগযলেি লিিোগডিলিযোগত। এগেগির অনবয  নযো েন্তোন লেগেগব। এগেি 
এ   ৃষ্ণোে পলরচোলর ো।  োজ  গরলেি ওই শেগরর এ  লবলশি হশ্বতোে পলরবোগর। এই 
পলরবোগরর  তটো লেগিন এ  লবখ্যোত লবচোর । এগেগির বযে েগতগরো, অেোমোনয 
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েুেরী।  ুলড বেগরর হেোনোলি চুগির যুব  লপর্ তোর হপ্রগম পগড যোয, র্োরনোর 
পলরবোগরর উত্তরোলয োরী। হশে পযটন্ত শোরীলর  েংগযোগ। তোরপর? এ মোে বোগে এগেি 
জোনগত পোরি, হে গভটবতী। 
  
এ েম্ভোবনোর  েো লপর্গ  জোনোি। লপর্ বগিলেি, বযোপোরর্ো েোরুর্। হে তোর বোবোর 
 োগে চগি যোয। খ্োরোপ খ্বরর্ো লেগত। 
  
লবচোর  র্োরনোর এগেিগ  তোর হগোপন গৃগে হডগ  পোঠোগিন। পগরর লেন ে োিগবিো। 
বিগিন– আলম চোই নো এ  হবশযো এই বোলডগত  োজ  রু । হতোমোগ  তোলডগয হেওযো 
েি। 
  
হে প্রেগম এ র্ো লশল্পেংিোয হযোগ লেি, ঝোডুেোরলন লেগেগব। েোরোলেন তোগ   োজ 
 রগত েত। নবজোলত ো  নযোলর্র জনয। পোাঁচ বের হ গর্ হগি। এগেি ল েু র্ো ো 
জলমগযগে। হে এ র্ো হবোলডটং েোউে চোিোগনো শুরু  রি। পুরুেগের জনয। তোরপর? 
হ লির জীবন হেখ্োগনই  োর্গত েোগ । 
  
অগন  পুরুে হেখ্োগন আগে এবং চগি যোয। 
  
এগেি এ বোর হ লিগ  বগিলেি–এরো েব হতোমোর  ো োর মগতো। এগের েগে  খ্নও 
জলডগয পগডো নো। 
  
হ লি এই পলরগবগশর েগে লনগজগ  মোলনগয লনগযলেি। বুঝগত পোরি, ল েু লেন বোগে, 
এরো েব অজোনো আগন্তু । 
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তখ্ন হ লির বযে আর্ বের। এ  রোগত হে তোর অন্ধ োর হবডরুগম শুগযলেি। েঠোৎ 
এ র্ো অদু্ভত শগব্দ তোর ঘুম হভগে হগি। হ  হযন বিগে নো, শব্দ  গরো নো। যো  রোর 
চুপচোপ  গরো। 
  
হ লি বুঝগত পোরি, তোর নোইর্ গোউন তুগি হেওযো েগযগে, বোযো হেবোর আগগই তোর 
তেো লেত  ো োগের এ জন তোর মুখ্ হচগপ যগরগে। হ লি আরও বুঝগত পোরি, 
হ োগনো ল েু এ র্ো তোর েুপোগযর িোাঁগ  হজোর  গর ঢুল গয হেওযো েগে। হে লনগজগ  
েলরগয হনবোর আপ্রোর্ হচিো  গরলেি। ল ন্তু পোগরলন। মগন েি, তোর শরীরর্ো বুলঝ 
এগ বোগর লেন্ন লবলেন্ন েগয হগগে। যের্ো–অেম্ভব যের্ো। হিো র্ো ভযঙ্কর লনমটম। 
পোশলব  অতযোচোর  গরই চগিগে। হজোগর আরও হজোগর, নো,  োন্নোর হ োগনো শব্দ হনই। 
হশে অলব্দ হ লি বুঝগত পোরি, উষ্ণ রক্তগরোত হবলরগয আেগে। নীরগব হে আতটনোে 
 রগত েো ি। অজ্ঞোন েগয হগি। তোরপর? আর ল েুই তোর মগন হনই। 
  
হশে পযটন্ত হ লির মগন েগযলেি, হে হবোযেয অনন্ত মেোশূগনয হভগে চগিগে। 
  
হিো র্ো বিি- আলম চগি যোলে, মোগ  ল েু বিগি আলম হতোমোর েোি েোলডগয হনব। 
মোগ ও বোাঁলচগয রোখ্ব নো। 
  
পগরর েপ্তোের্ো অেেনীয। হ লির মগন েত, তোর চোরপোগশ শুযুই অন্ধ োর। নো, ভীের্ 
যের্ো। এ ো এ ো হভোগ  রগত েগে। হে মোগ  েব  েো বিগত হচগযলেি, হশে পযটন্ত 
পোগরলন। 
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ঘর্নোর্ো মোত্র  গয  মুেূগতটর, এই ঘর্নো হ লির জীবনযোরোগ  এগ বোগর পোগল্ট লেি। 
হেোট্ট এ র্ো হমগয হেগ  হে পলরর্ত েি অলভশপ্ত রমর্ীগত। েংেোগরর স্বপ্ন হভগে 
রু্ গরো রু্ গরো েগয হগি। স্বোমীর  েো হে আর ভোবি নো। হে বুঝগত পোরি, এই 
জীবগন আর  খ্নও হ োগনো পুরুেগ  হে তোর হেে স্পশট  রগত হেগব নো। 
  
হেই রোত হেগ ই হ লি অন্ধ োরগ  ভয হপগত লশখ্ি। 
  
. 
  
০৮. 
  
 হ লির বযে তখ্ন েশ, এগেি তোগ  লবলভন্ন জোযগোগত  োজ  রগত পোঠোি। হে েগয 
হগি  োগজর হমগয। ে োি পোাঁচর্োয তোগ  উঠগত েত। র্যগির্ পলরষ্কোর  রগত েত। 
রোন্নোঘগরর হমগঝ যুগতো। হবোডটোরগের জনয হে িোস্ট ধতলর  রত। েুি হেগ  লিগর 
এগে তোগ   োাঁচো ুলচর  োজ  রগত েত। আবোর ঘর পলরষ্কোর  রো। মোগ  েোেোযয 
 রো। এইভোগবই তোর জীবনর্ো গতোনুগলত  যের্োর মগযয লেগয হ গর্ চিি। 
  
মোগ  েোেোযয  রোর জনয হে লেি আিেী। মোগঝ মগযযই ভোবত, মোগযর মুখ্ হেগ  যলে 
প্রশংেোর এ র্ো শব্দ লের্গ  আগে।  খ্নও আগেলন। মো হবোডটোরগের লনগযই হবলশ 
বযস্ত। হমগযর লেগ  নজর হেবোর েময হ োেোয? 
  
হ লি তখ্ন হনেোতই এ  ল গশোরী, এ  েহৃেয হবোডটোর তোগ  অযোলিগের গল্প েো 
শুলনগয লেগিন। হ লি এই গল্প শুগন অবো  েগয লগগযলেি। আেো, অযোলিে  ীভোগব 
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এ র্ো মযোলজ   গর পোলিগয লগগযলেি। এই মযোলজ র্ো আমোগ  লশখ্গত েগব হ লি 
হভগবলেি। আমোগ ও এখ্োন হেগ  পোিোগত েগব। েোরো জীবন আলম র্যগির্ পলরষ্কোর 
 রব নো। 
  
এ লেন হ লি তোর মযোলজ  খ্রগগোগশর গগতটর েন্ধোন হপি। এর্ো তোর স্বপ্ন, নোল  
 ল্পনো? হে হ োেোয যোগব? জীবনর্োগ  আবোর নতুন  গর লিখ্গত েগব। 
  
তোর এ জন বোবো লেি, মো এবং বোবো, এ ই রগের, হ উ  খ্নও রোগ  গর নো। তোরো 
এ র্ো েুের বোলডগত বোে  গর। মো আর বোবো এ েগে তোগ  ভোগিোবোগে। নো, এই 
স্বপ্নর্ো হবোযেয স্বপ্নই হেগ  যোগব। 
  
. 
  
হ লির বযে হচোগদো বের। মো এ জন হবোডটোরগ  লবগয  রগিন। এ জন বোরগর্নডোর। 
নোম ডযোন বোরগ । মযযবযেী, েব বযোপোগরই উন্নোলে । হ লি তোগ  খু্লশ  রোর হচিো 
 গরলেি। 
  
ল ন্তু ভদ্রগিোগ র অদু্ভত স্বভোব। খু্াঁত যগর হবডোগতন। 
  
হ লির লবলপতো মোগঝ মগযযই মে হখ্গতন। মোগঝ এ র্ো হেোট্ট হেওযোি, এ লেগ  মো-
বোবোর আনে আের, অনযলেগ  হ লির এ   শযযো। রোগতর পর রোত হ লি লচৎ োর 
শুনগত হপত। আেো, আতটনোে এবং লশ োর। ে োগি এগেি মুগখ্ হম োপ  রগতন। মগন 
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েত, এইভোগবই লতলন হবোযেয রক্তোক্ত আঘোতগুলিগ  ঢো গত চোইগেন। হচোগখ্র হ োর্র্ো 
িুগি হগগে। রোত জোগো  োলিমো! 
  
হ লির জীবন তখ্ন আরও অন্ধ োগর হঢগ  হগগে।  ীভোগব আলম এখ্োন হেগ  পোিোব। 
আমোর মোগ  লনগয? হ লির তখ্ন এর্োই এ মোত্র লচন্তো। 
  
মযযরোত। েঠোৎ হ লির ঘুম হভগে হগগে। পোগশর ঘর হেগ  হে েৎলপতোর  ণ্ঠস্বর 
শুনগত হপি। উলন বিগেন হমগযর্োগ  আগগই খ্োিোে  রগি নো হ ন? 
  
–আলম হচিো  গরলে ডযোন, ল ন্তু আমোর পলর ল্পনোর্ো লঠ  মগতো  োগজ িোগগলন। 
  
 হ লির মগন েি, এই শব্দগুগিো নো শুনগিই হবোযেয ভোগিো েত। হে জোনত, মো তোগ  
 খ্নওই জন্ম লেগত চোযলন। হে এ  অবোলিত লশশু। 
  
. 
  
হ লি পোিোবোর পে খু্াঁজগে। এই অন্ধ োর হেগ  তোগ  পোিোগতই েগব। হশে পযটন্ত হে 
বইগযর জগগত আশ্রয লনি। বই- শুযু বই, পোবলি  িোইগেলরগত ভলতট েি। বইগযর 
েমুগদ্র স্নোন  রি। 
  
েপ্তোে হশে েগয হগগে। হ লির েোগত হ োগনো পযেো হনই, তোগ  পযেো আয  রগত 
েগব। হে হবলবেগর্গি চো লর হপি। আেো, এমন েুের পলরবোর। েুখ্ আর স্বোেেয, 
হেখ্গি হচোখ্ জগি ভোরী েগয ওগঠ। 
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. 
  
েগতগরো বের। হ লি এ  েুেরী রমর্ীগত রূপোন্তলরত েগযগে। েুগির হেগিরো তখ্ন 
এ  েৃলিগত তোর লেগ  তোল গয আগে, অগনগ  তোর েগে ভোব জমোবোর হচিো  রগে, 
েূগর হ োেোয লগগয লনভৃত আিোপন। 
  
শলনবোর, েুি হনই। হ লি পোবলি  িোইগেলরগত চগি হযত। েোরো েগন্ধয বগে বগে বই 
পডত। 
  
িোইগেলরযোন লিেো েোউেগর্োন, এ  বুলিমতী মলেিো। তোাঁর মগনর হভতর লেি 
েেোনুভূলত। লতলন হ লির েোগে ভোগিোভোগব  েো বিগতন। 
  
এ লেন লতলন অবো  েগয জোনগত হচগযলেগিন- হতোমোর মগতো অল্পবযেী পোলঠ োরো 
আেগে, এর্ো ভোগিো িোগগে। তুলম এখ্োগন আরও হবলশ েময  োর্োগত পোগরো। 
  
এইভোগবই বনু্ধত্ব গগড উঠি। েপ্তোে গলডগয হগি মোগে। হ লি তোর জীবগনর েব েুখ্-
েুুঃগখ্র  েো ওই িোইগেলরযোগনর  োগে উজোড  গর লেি। 
  
-হ লি, তুলম  ী েগত চোও? 
  
–এ জন লশলে ো। 
  
-বোুঃ, আমোর মগন েয, তুলম এ জন ভোগিো লশলে ো েগত পোরগব। এর্োই েি পৃলেবীর 
েবগেগ  ভোগিো হপশো। 
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হ লি  েো বিোর হচিো  গরলেি, তোরপর চুপ  গর হগি। মগন পগড হগি, এ  েপ্তোে 
আগগ হে িোগস্টর হর্লবগি মো এবং েৎ লপতোর মগযয  েোবোতটো। 
  
হ লি বগিলেি– আলম  গিজ যোব, আলম লশলে ো েগত চোইলে। 
  
–লশলে ো? িুুঃ। ভদ্রগিো  হেগে উগঠলেগিন, এর্ো এ র্ো হবো োর মগতো লচন্তোযোরো। তুলম 
ল  আমোর  েো শুনগত পোগেো? হতোমোগ  েোরোজীবন এই  োজ  রগত েগব। হতোমোর মো 
আর আমোর েোগত এত পযেো হনই হয, হতোমোগ   গিগজ পোঠোব। 
  
-আমোগ  এ র্ো েিোরলশপ হেওযো েগযগে। 
  
–তোগত  ী েগযগে? তুলম চোরবের েময নি  রগব? হভগব হেগখ্ো, হতোমোর যো হচেোরো, 
তুলম অনয  োজ  রগত পোরগব। 
  
রোগ  গর হ লি হর্লবি হেগ  উগঠ লগগযলেি। 
  
এখ্ন হে লমগেে েোউেগর্োনগ  েব  েো বিি। েব  েো শুগন েোউেগর্োন অবো  েগয 
হগগিন। 
  
ল ন্তু  ী  রো যোয? 
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লতলন বিগিন, প্রেমত তুলম হতোমোর স্বপ্নগ  েিি  রোর হচিো  গরো। তুলম এ র্ো 
উগত্তজ  জীবন  োর্োগত পোরগব। তোরপর, আমোর  োগে আেগব। আলম হতোমোর জীবনর্ো 
আনগে ভলরগয হেব। 
  
িোইগেলরযোগনর  েো শুগন হ লির মগন েি, এই পৃলেবীগত েবোই লমগেয  েো বগি। 
  
হ লি স্নোত  েগয হগগে। িোইগেলরগত লিগর এগেগে। 
  
 লমগেে েোউেগর্োন তোগ  হেগখ্ বিগিন হ লি, আলম হতোমোয  ী বগিলেিোম? মগন 
আগে? 
  
হ লি েলেগ্ধ লচগত্ত বিি– মগন আগে। 
  
 লমগেে েোউেগর্োন তোর পোগশ এগে েোাঁডোগিন। তোর েোগত এ র্ো পলত্র ো তুগি লেগিন। 
হেখ্োগন হিখ্ো আগে–  েগমো গোিট, ১৭, েুেরী, মোমগেব, এগেনে, অযোলিওর। 
  
হ লি তো োি, আলম  ী  রব? 
  
–তুলম ল   খ্নও মগডি েওযোর  েো লচন্তো  গরে? 
  
নো। 
  
–এইেব মযোগোলজনগুগিোর লেগ  তো োও। এই মযোগলজনগুগিোগত হতোমোর স্বপ্নপূরগর্র 
 েো হিখ্ো আগে। এভোগবই েযগতো হতোমোর জীবগন এ র্ো মযোলজ  ঘগর্ যোগব। 
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হ লি ভোবি, ল ন্তু  ীভোগব? হে বিি- লমগেে েোউেগর্োন, আপনোগ  যনযবোে। 
  
পগরর েপ্তোে হেগ  আমোগ  চো লর খু্াঁজগত হযগত েগব, মগন মগন এই লেিোন্ত লনি 
হ লি। 
  
. 
  
 হ লি মযোগোলজনগুগিো লনগয তোর হবোলডটং েোউগে লিগর হগি। এ গ োগর্ হেগুগিো হিগি 
রোখ্ি। েোরো লেন ভুগি হগি। 
  
রোত েগযগে। ক্লোন্ত লবধ্বস্ত হ লি এবোর ঘুগমোগত যোগব। েঠোৎ মযোগোলজনগুগিোর  েো তোর 
মগন পগড হগি। উৎেোগের হচোগখ্ হে পডগত শুরু  রি। এর্ো আর এ র্ো জগত। 
আেো, মগডিরো  ী েুের হপোশো  পগর ঘুগর হবডোগে। তোগের পোগশ অলভজোত পুরুেরো 
হঘোরোগিরো  রগে। িেন, পযোলরে, পৃলেবীর নোনো গুরুত্বপূর্ট মেোনগর। েঠোৎ হ লির 
মগযয এ র্ো ইগের জোগরর্ ঘগর্ হগি। হে হভোযোগি জলডগয েি পোর েগয বোেরুগমর 
লেগ  হোঁগর্ হগি। 
  
আযনোগত লনগজর নলি ো হেগের প্রলতিিন। হে ভোবি, নো, আলম খু্ব এ র্ো খ্োরোপ 
নই। ে গি আমোর রূগপর প্রশংেো  গর। যলে েলতয েগয েোগ , ল ন্তু আমোর হতো 
হ োগনো অলভজ্ঞতো হনই। হে লিিোগডিলিযোগত তোর ভলবেযৎ জীবন েম্পগ ট ভোবি। 
আযনোর লেগ  আবোর তো োি। হ োগনো এ র্ো জোযগো হেগ  শুরু  রগত েয তুলম 
এ জন জোেু রী, এবোর জোেুর্ো শুরু হেো । 
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. 
  
পগরর লেন ে োিগবিো, হ লি িোইগেলরগত হপৌঁগে হগগে। শ্রীমতী েোউেগর্োগনর েগে 
হেখ্ো  রগত েগব। 
  
লমগেে েোউেগর্োন তোগ  হেগখ্ অবো  েগযগেন। লতলন বিগিন- শুভ প্রভোত হ লি, তুলম 
ল  মযোগোলজনগুগিোর লেগ  তো োবোর েময হপগযে? 
  
-েযোাঁ, আলম মগডি েগত চোইলে, ল ন্তু  ীভোগব আলম শুরু  রব? 
  
 লমগেে েোউেগর্োগনর মুগখ্ েোলে এই হেগখ্ো, লনউইয ট হর্লিগিোন লডগরটর হেগ  আলম 
লঠ োনোগুগিো তুগি হরগখ্লে। 
  
উলন হ লির েোগত এ র্ো  োগজ লেগয বিগিন, এখ্োগন মোনেোরট্রোগনর লবখ্যোত মগডলিং 
এগজলন্সগুগিোর নোম আর লঠ োনো হিখ্ো আগে। তুলম প্রেম হেগ ই শুরু  গরো। 
  
হ লি তখ্নও লচলন্তত  ীভোগব প্রস্তোবর্ো রোখ্ব। 
  
-আলম চোইলে, এেব পলত্র োগত এ লেন হযন হতোমোর েলব েোপো েয। 
  
. 
  
লডনোগরর আের, হ লি বিি আলম মগডি েব। 
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েৎলপতো লচৎ োর  গর বিগিন- েযোাঁ, এর্োই হতোমোর হবো োর মগতো লচন্তো। তুলম ল  
জোগনো, েব মগডিরো বোজোগরর হবশযো মোগী েোডো আর হ উ নয? 
  
হ লির মো েীঘটশ্বোে হিগি বিগিন- হ লি, তুই আমোর মগতো ভুি  লরে নো হযন। 
আমোরও এমন অদু্ভত  ল্পনো লেি, এ স্বপ্ন  খ্নও েিি েয নো হর। এ স্বপ্ন হতোগ  
েতযো  রগব। তুই  োগিো আর গরীব, এভোগবই জীবনর্ো  োর্গব। 
  
হেই মুেূগতট হ লি তোর ভলবেযৎ জীবন েম্পগ ট এ র্ো  লঠন  গঠোর লেিোন্ত লনগত বোযয 
েি। 
  
. 
  
পগরর লেন ে োি পোাঁচর্ো, হ লি এ র্ো েুযর্গ ে লনগয বোে হস্টশগনর লেগ  এলগগয 
চগিগে। তোর পোগেট েুগশো ডিোর আগে। হবলবলেলর্ং  গর অগন   গি জলমগযগে। 
  
মোনেোট্টোগন হযগত েুঘণ্টো েময িোগি। েমস্ত পে হ লি এ র্ো স্বগপ্নর েমুগদ্র েোনগে 
স্নোন  গরগে। েযোাঁ, আমোগ  হশে পযটন্ত হপশোেোরী মগডি েগতই েগব। এই  োজর্ো 
আমোগ   রগতই েগব। ল ন্তু আলম হ োেোও আমোর পুগরোগনো নোমর্ো বযবেোর  রব নো। 
আলম শুযু হ লি নোগমই পলরলচত েব। 
  
. 
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এ র্ো েস্তোর হমোগর্ি হে ভোডো  রি। ে োি নর্ো, হ লি তোলি ো অনুেোগর প্রেম 
অলিগের েোমগন লগগয েোাঁডোি। হ উ হ োেোও হনই। হশে পযটন্ত মযযবযেী এ জন 
হিো গ  হেখ্ো হগি। 
  
হ লি বিি- হভতগর আেগত পোলর? আপনোরো ল  হ োগন মগডি চোইগেন? 
  
ভদ্রগিো  বিগিন- নো, আমরো মগডি ভোডো  লর নো। 
  
 হ লি বিি- যনযবোে। 
  
হ লি যোবোর জনয প্রস্তুত। ভদ্রগিো  তোর লেগ  তো োগিন, তোর মুগখ্র অলভবযলক্ত পোগল্ট 
হগগে। উলন বিগিন, হভতগর এগেো হতো, তুলম হ োেো হেগ  আেে? 
  
হ লি অবো  লিিোগডিলিযো। 
  
নো, আলম তো বিলে নো। তুলম ল  এর আগগ  খ্নও মগডি েগযে? 
  
নো। 
  
–ল েু এগে যোয নো। তুলম এখ্োগন হেগ  লশখ্গব। 
  
–তোর মোগন? হ লির হঠোাঁর্ শু গনো। আলম মগডি েব। 
  
–েযোাঁ, তুলম েগব। আমোর ক্লোগযন্টরো হতোমোগ  হেগখ্ আনগে পোগি েগব। 
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হ লি লবশ্বোে  রগত পোরগে নো  োরর্ এর্ো েি এ র্ো মস্ত বগডো মগডলিং েংিো। 
  
–আমোর নোম লবি িোরনোর। আলম এই এগজলন্স চোিোই। হতোমোর নোম  ী? 
  
 প্রেগম হ লি তোর প্রেম নোমর্ো বগিলেি। তোরপর বিি- আলম হ লি েোর্ওযো ট। 
  
. 
  
০৯. 
  
এগরোগেগনর শব্দ। িুইে হরনল্ডগের হঠোাঁগর্ েোলে।–গযোলর, হেলর েগযগে। িুইে 
এযোরগপোগর্ট হগগে গযোলরর েগে হেখ্ো  রগত। 
  
গযোলর বিগিন লচন্তো  গরো নো। আলম এ র্ো র্যোলে হনব। 
  
–গযোলর, আলম এ র্ো অনয  েো হভগবলেিোম। 
  
–লঠ  আগে, তুলম ল  বোলড েো গব? আমোর জনয অগপেো  গরো। 
  
–েযোাঁ, তুলম যো বিগব! 
  
. 
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িুইগের জীবগন তোর ভোই এ র্ো গুরুত্বপূর্ট ভূলম ো লনগযলেি। হবগড ওঠোর লেগন, তখ্ন 
হে শুযু েুুঃস্বপ্ন হেখ্ত। যখ্ন িুইে হনেোতই এ  ল গশোরী  নযো, েোরো পৃলেবী তোর 
লবরুিোচরর্  গরগে এইেব গ্লযোমোর পলত্র ো, িযোশোন মগডি, মলেিো নোলয োরো।  োরর্ হে 
হমোগর্ই আ েটর্ীযো নয। বিো েয, তোর মগতো পৃেুি পোেোবতীরো নোল  জীবগন উন্নলত 
 রগত পোগর নো। মোগঝ মগযযই িুইে হরনল্ডে আযনোগত তোর প্রলতিিন হেখ্ত। তোর 
িম্বো হেোনোলি চুি আগে। ভোলর েুেরী হচেোরো, ল ন্তু শরীরর্ো ল  আ েটর্ীযো নয? তোর 
ভুলড আগে, হবশ হবগড হগগে খু্াঁলডর্ো। আুঃ, ে গি আমোর লেগ  এভোগব তো োয হ ন? 
হে এই লিগোর লনগয  ী  রগব? েলত্রশ-েোলিশ-েলত্রশ? 
  
িুইগের মগন পডি। েুগির বোন্ধবীরো তোর হপেগন লচমলর্ হ গর্ তোগ  লতনী বগি 
ডো ত। এই শব্দ তোগ  আঘোত  রত। 
  
হশে পযটন্ত িুইে র্গরগন্টো লবশ্বলবেযোিয হেগ  স্নোত  েি। অগন  েুুঃখ্- ি আর জ্বোিো-
যের্ো েেয  গর। ভোবি, আলম  ী  োউগ  ভোগিোবোেগত পোরব নো? 
  
এ লেন এ র্ো অগিৌল   ঘর্নো ঘগর্ হগি তোর জীবগন। হেনলর িেন এগিন, চোগচট 
তোর েগে হেখ্ো েগযলেি। িুইে তোগ  ভোগিোবোগে। িেন িম্বো হরোগো এবং মোেোয 
হেোনোলি চুি। হচোগখ্ হ ৌতু । তোর বোবো চোগচটর লমলনস্টোর। 
  
অগন ের্ হেনলর এবং িুইে পোশোপোলশ বগে েময  োর্োি। 
  
ভোব ভোগিোবোেোয পলরর্ত েি। হশে পযটন্ত তোগের নোনো জোযগোগত ঘুগর হবডোগত হেখ্ো 
হগি। লঠ  েি, তোরো পরস্পরগ  লবগয  রগব। 
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. 
  
হেনলরর বোবোর চোগচট পোাঁচলেন পর লবগযর আেরর্ো বগেলেি। গযোলর এবং তোর  গয জন 
বনু্ধ এগেলেগিন। এ  অেোযোরর্ অনুষ্ঠোন। িুইে এত আনে হ োগনোলেন পোযলন। 
  
–হতোমরো হ োেোয েলনমুগন যোগব? হরভোগরে িেন জোনগত হচগযলেগিন। 
  
হি  িোউগয। 
  
বোুঃ, জোযগোর্ো েুের। হরোমোলন্ট । 
  
হেনলর িুইেগ  আের  গর বিগিন আলম জীবগনর প্রগতয র্ো রোতগ  মযুচলিমোর রোগত 
পলরর্ত  রব হেোনো,  েো লেলে। 
  
. 
  
লবগযর পর তোরো হি  িোউগযর লেগ  চগি হগি। অেোযোরর্ েৃশযপর্। েূগর  োনোলডযোন 
পোেোড হেখ্ো যোগে। 
  
েগন্ধয েগযগে। েূগযটর হশে আগিো হিগ র জিগ  রোলেগয লেগযগে। 
  
হেনলর িুইেগ  আের  রগত  রগত বিগিন তুলম ল  খ্োগব ল েু? 
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নো। 
  
 –তোেগি এে আমরো হখ্িোর্ো শুরু  লর। 
  
েু লমলনর্ হ গর্ হগগে। তোরো লবেোনোর ওপর শুগয পগডগে। হেনলর পোগগির মগতো 
ভোিবোেো লেগে। আেো, উগত্তজনো এবং বোেনো  োমনো। 
  
-হেনলর, আলমও হতোমোগ  খু্ব ভোগিোবোলে। 
  
 এগেো, আমরো আগগ পশুর মগতো মোরোমোলর  লর। 
  
- ী? 
  
তুলম েোাঁরু্ মুগড বগেো। 
  
তুলম ল  ক্লোন্ত, ডোলিটং। 
  
নো, তুলম েোাঁরু্ মুগড বগেো। 
  
–লঠ  আগে, বেলে। 
  
িুইে েোাঁরু্ মুগড বেি। অবো  েগয হগি। হেনলর তোর ট্রোউজোর হেগ  হবল্টর্ো খু্গি 
লনগযগেন। হেনলর েোমগনর লেগ  এলগগয এগিন। ল েু হবোঝোর আগগই লতলন িুইগের 
নি লনতগম্বর ওপর হবগল্টর আঘোত  রগিন। 
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িুইে লচৎ োর  রগে। বিগে–  ী,  রে  ী? 
  
হেনলর বিগিন- আলম হতো বগিলে, আমরো পশুর মগতো আচরর্  রব। লতলন আবোর 
হবল্টর্ো তুগি লনগয আঘোত  রগত শুরু  রগিন। উন্মগত্তর মগতো। 
  
–েোগমো, েোগমো। 
  
–ওখ্োগন বগে েোগ ো। 
  
হেনলরর  ণ্ঠস্বগর  তৃটত্ব। 
  
িুইে ওঠোর হচিো  রি, ল ন্তু হেনলর তোগ  হজোর  গর বলেগয লেগযগেন। আবোর তোর 
লপঠ ও পোেোগত হবল্ট লেগয আঘোত  রগেন। 
  
িুইগের মগন েি, হে বুলঝ আর েেয  রগত পোরগব নো। 
  
-হেনলর, ঈশ্বগরর অনুিে, েোগমো। 
  
হশে পযটন্ত হেনলর উগঠ েোাঁডোগিন, েীঘটশ্বোে হিগি বিগিন এবোর লঠ  আগে। 
  
িুইে নডগত পোরগে নো। হে বুঝগত পোরগে, তোর শরীর হেগ  রক্তপোত শুরু েগয 
হগগে। হে হ োগনোর গম উগঠ েোাঁডোি। হে তোর স্বোমীর লেগ  তো োি। 
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-েযোাঁ, এই হযৌনতো পোপ, আমরো  োমনোগ  েমন  রব। 
  
 িুইে বুঝগত পোরগে নো,  ী ঘগর্ হগি। 
  
–আেম আর ইগভর  েো লচন্তো  গরো। তুলম ল  জোগনো, এভোগবই পৃলেবীগত েুুঃস্বপ্ন হনগম 
এগেলেি। 
  
হেনলর বগ  চগিগেন। 
  
হশে পযটন্ত লতলন িুইেগ  জলডগয যগর বিগিন–বযোপোরর্ো লঠ  আগে, আলম হতোমোগ  
ভোগিোবোলে। 
  
িুইে তখ্নও বিগে– আলম হতোমোগ  ভোগিোবোলে। ল ন্তু… 
  
লচন্তো  গরো নো। হশে পযটন্ত আমরো বোেনোগ  জয  গরলে। 
  
তোর মোগন?  ীভোগব এই  োজর্ো েগব? নো, িুইে ল েু ভোবগত পোরগে নো। 
  
 হেনলর বিগিন- চগিো, আমরো লডনোর হখ্গত যোব। 
  
. 
  
হরসু্টগরগন্ট িুইে ল েু হখ্গত পোগরলন। তোর অেম্ভব যের্ো েগে। 
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হেনলর বিগিন–এ র্ো বোলিগশর অডটোর হেব? তুলম বোলিগশর ওপর বেোর হচিো  গরো। 
  
খ্োবোর েোবোর অগন । লডনোগরর আেগর বগে িুইে হিগি আেো ঘর্নোর  েো ভোবগে। 
হেনলরগ  এ  েোরুর্ হেগি বগিই মগন েয তোর। ল ন্তু হেনলর এমন আচরর্ হ ন 
 রি? 
  
হেনলর িুইগের লেগ  তোল গয বিগিন আলম অগন  হমগযগ  ভোগিোবোলে। 
  
-আলম হতোমোগ  েুখ্ী  রোর হচিো  রব। 
  
চগিো, আমরো ঘগর লিগর যোই। 
  
–লঠ  আগে। 
  
তোরো ঘগর লিগর এি। হপোশো  খু্গি হিিি। হেনলর িুইেগ  আের  রগিন। মগন েি 
েব যের্ো বুলঝ েোলরগয হগগে। ভোগিোবোেোর অদু্ভত উপেোর। 
  
িুইে স্বোমীর গিো জলডগয যগর বিি– আুঃ, ভীের্ ভোগিো িোগগে। 
  
–আমরো আবোর ওই ঘর্নোলর্ ঘর্োব। তুলম েোাঁরু্ মুগড বগেো। 
  
. 
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মযযরোত, হেনলর ঘুলমগয পগডগেন। িুইে েুর্গ ে লনগয পোলিগয হগি। হে হেন যগর 
ভযোঙু্কবোগর এি। গযোলরগ  ডো ি। িোগঞ্চর আের। গযোলরগ  হে েব ল েু বিি। 
  
িুইে বিি– আলম লডগভটোে চোইলে। ল ন্তু আমোগ  এই শের হেগড চগি হযগত েগব। 
  
গযোলর বিগিন- আমোর এ  বনু্ধ আগে, তোর এ র্ো ইনেুযগরন্স এগজলন্স আগে, হডনভোগর 
এখ্োন হেগ  পগনগরোগশো মোইি েূগর। 
  
-েযোাঁ, এর্োই ভোগিো েগব। 
  
 আলম ওর েগে  েো বিব। 
  
েু-েপ্তোে হ গর্ হগগে। িুইে ইনেুযগরন্স এগজলন্সগত  োজ  রগে। মযোগনজোর পগে। 
  
গযোলর তোর েগে লনযলমত হযোগোগযোগ রেো  গর চগিগেন। হে এ র্ো েুের বোংগিো 
ল গনগে, হেখ্োন হেগ  রল  পোেোড হেখ্ো যোয। মোগঝ মগযয ভোই হেখ্ো  রগত আগে। 
েপ্তোেোগন্ত তোরো এ েগে চগি যোয  খ্নও লে-এর আেগর,  খ্নও মোে যরগত,  খ্নও 
হ োেোও বগে েোগ । 
  
এভোগবই লেন হ গর্ চগিগে। হশে পযটন্ত িুইে আরও ভোগিো জীবগনর েন্ধোন হপি। 
গযোলর লবজ্ঞোগন লপ এইচ লড লডলি অজটন  রি। ইন্টোরনযোশনোি  রগপোগরশগন চো লর 
হপগিন। এখ্ন আ োগশ উগড হবডোগনোর্োই েগয উঠি তোর অনযতম েলব। 
  
. 
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িুইে গযোলরর  েো ভোবলেি, েোমগনর েরজোয শব্দ েি। হে জোনোিো লেগয তো োি। হ  
ডো গে? লচনগত পোরি, র্ম েোবনোর, এ  িম্বো হরোগো চযোর্টোর পোইির্, গযোলরর বনু্ধ। 
  
িুইে েরজোর্ো খু্গি লেি। েোবনোর হভতগর ঢু গিন। 
  
— েোই র্ম? 
  
িুইে? গযোলর… 
  
মগন েগে, এ রু্ আগগ তোর হেনর্ো িযোে  গরগে। হয হ োগনো েময হে এগে পডগব। 
তুলম ল  অগপেো  রগব? 
  
র্ম তো োগিন, খ্বরর্ো পগডোলন? 
  
 িুইে মোেো নোডি– নো,  ী েগযগে? আমরো ল  আর এ র্ো যুগি জলডগয পডলে? 
  
িুইে, এ র্ো খ্োরোপ খ্বর আগে। েলতয খ্োরোপ খ্বর। গযোলর েম্পগ ট। 
  
 িুইগের মগন আতঙ্ক  ী েগযগে? 
  
–গযোলর হতোমোগ  হেখ্োর জনয উগড আেলেি। হেন েুঘটর্নোয ও মোরো হগগে। 
  
র্ম হেখ্গত হপগিন, িুইগের হচোগখ্র তোরো হেগ  আগিো লনগভ হগগে। 
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–আলম খু্বই েুুঃলখ্ত। আলম জোলন, হতোমরো পরস্পরগ   তখ্োলন ভোগিোবোেগত। 
  
িুইে  েো বিোর হচিো  রি। ল ন্তু বিগত পোরগে নো। হ োগনোর গম হে বিি  ীভোগব? 
  
র্ম তোর েোগত েোত রোখ্গিন। হ ৌগচর লেগ  এলগগয হগগিন। 
  
িুইে েীঘটশ্বোে হিগি বিি-  ী েগযলেি? 
  
গযোলরর হেনর্ো হডনভোগরর  গয  মোইি েূগর পোেোগড যোক্কো হখ্গয পগড হগগে। 
  
িুইে অজ্ঞোন েবোর মগতো অবিোয হপৌঁগে লগগয বিি- র্ম, আলম এ ো েো ব। 
  
র্ম বিগিন– েলতয? িুইে, আলম এ রু্ েো ব? 
  
যনযবোে। ল ন্তু এখ্ন আমোগ  এ ো েো গত েোও। 
  
র্ম উঠগিন। তোরপর বিগিন আমোর হিোন নোম্বোর হতোমোর  োগে আগে। ের োর পডগি 
আমোগ  হিোন  গরো। 
  
িুইে হ োগনো ল েু শুনগত পোগে নো। আচম ো এই আঘোত তোগ  হশোগ  পোের  গর 
লেগযগে। যলে আলম মোরো হযতোম, তোেগি  ত ভোগিো েত। হেোগর্োগবিোর  ত সৃ্মলত মগন 
পগড হগি। গযোলর েবেময তোর চোরপোগশ লনরোপত্তোর পোাঁলচি তুগি েোাঁলডগয লেি। হয েব 
হেগিরো িুইগের লেগ  তোল গয খ্োরোপ ইলেত  রত, গযোলর তোগের েোগে মোরোমোলর 
 রত। তোরো েুজগন বগডো েি। িুইে গযোলরগ  লনগয হগম হেখ্গত হযত, মুলভ এবং 
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পোলর্টগত। আেো এ  েপ্তোে আগগ ভোইগযর েগে হেখ্ো েগযগে। েলবর্ো এখ্নও স্পি মগন 
পডগে। 
  
তোরো ডোইলনং রুগম পোশোপোলশ বগেলেি। 
  
–গযোলর, তুলম খ্োগেো নো হ ন? 
  
–হবোন, আমোর লখ্গে হনই। 
  
–তুলম ল েু বিগত চোও? 
  
–তুলম বুঝগত পোগরো নো? 
  
 ী বগিো হতো? 
  
–আমোর জীবন েব েময লবপগে ভরো। 
  
–েযোাঁ। 
  
পৃলেবীর মোত্র েজন হিো  এ বযোপোরর্ো জোগন। আলম েোমগনর েপ্তোগে আবোর উডব। 
মেিবোর ে োগি আলম আবোর ওযোলশংর্গনর লেগ  যোব। 
  
–ওযোলশংর্ন হ ন? 
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–ওগের প্রোইমোর েম্পগ ট বিগত েগব। 
  
হশে পযটন্ত গযোলর বযোপোরর্ো বুলঝগয বগিলেগিন। 
  
. 
  
গযোলর মোরো হগগেন, আমোর জীবন লবপগে পলরপূর্ট। তোর মোগন? ভোইগ  খু্ন  রো 
েগযগে? 
  
িুইে তোর ঘলডর লেগ  তো োি, এখ্ন ল েু  রো যোগব নো। ে োিগবিো হে হর্লিগিোন 
 রগব, ভোইগযর মৃতুযর প্রলতগশোয লনগত েগব। লনশ্চযই। এর্োই তোর জীবগন এ মোত্র 
শপে। ল ন্তু, হে ল  লজতগত পোরগব? 
  
লডনোর খ্োযলন িুইে। মগন েি, তোর লখ্গে হনই। 
  
হে হবডরুগমর লেগ  হোঁগর্ হগি। ভীের্ ঘুম হপগযগে তোর। হপোশো  হখ্োিোর মগতো 
শলক্তও হনই। হেখ্োগন শুগয রইি। আ োগশর লেগ  তোল গয। তোরপর ঘুগমর জগগত 
হপৌঁগে হগি। 
  
 িুইে স্বপ্ন হেখ্ি, হে আর গযোলর এ র্ো হট্রগন বগে আগে। েমস্ত পযোগেঞ্জোরগের মুগখ্ 
লেগোগরগর্র হযোাঁযো। লেগোগরগর্র হযোাঁযো চোরপোগশর বোতোে লবেোক্ত  গর তুগিগে। িুইগের 
 োলশ েগে। হে হচোখ্ খু্িি, আুঃ, হবডরুগম আগুন জ্বগি হগগে। পেটোয েোউেোউ আগুন 
জ্বিগে। শুযু হযোাঁযো-  োগিো হযোাঁযো। িুইগের গিো বগে হগগে। 
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 ী েগযগে হে বুঝগত পোরি নো। হে েরজোর লেগ  এলগগয যোবোর হচিো  রি। নো,  এই 
আগুগনর লশখ্ো হেগ  হবলরগয আেোর হ োগনো উপোয হনই। 
  
িুইে হরনল্ডগের হশে হয েলবর্ো মগন আগে তো েি, আগুগনর লশখ্ো ি িগ  হিোভী 
লজভ হবর  গর তোর লেগ  তোল গয হেো-হেো  গর েোেগে। 
  
. 
  
১০. 
  
হ লির  োগে েব ল েুই অতযন্ত দ্রুত ঘগর্ চগিগে। হে মগডলিং-এর লবলভন্ন লবেয হজগন 
হিগিগে। হয এগজলন্স প্রলশের্ হেয, হেই এগজলন্সগত হে এ  অনুভবী েোত্রী।  ীভোগব 
েোাঁডোগত েয,  ীভোগব আরও েোেে েঞ্চয  রগত েয, েব ল েু। 
  
এর েোগে অলভনগযর প্রোেলম  অ-আ- -খ্। 
  
েোরো রোলত্র যগর তোগ   োজ  রগত েগযগে। হ লি তোর আগবেলন েলব ে গির েোমগন 
তুগি যরগত চোয। েু-বেগরর মগযয হে এ  েিি মগডি লেগেগব পলরলচত েি। তোর 
েলব লবলভন্ন হেগশ েলডগয পগডগে। হবলশর ভোগ েময তোগ  পযোলরগে েো গত েয। 
এখ্োগনই তোর এগজলন্সর উগেখ্গযোগয ক্লোগযন্টগের অলিে। 
  
এ বোর এ র্ো িযোশোগনর আের হশে েগয হগগে, লনউইযগ ট, হ লি পযোলরগের লেগ  
যোগব। হে মোগ  হেখ্গত হগি। মোগযর অগন  বযে েগযগে। হ লি মগন মগন ভোবি, 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

85 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

মোগ  আলম অন্ধ োর জগৎ হেগ  লিলরগয লনগয আেব। আলম এ র্ো েুের অযোপোর্টগমন্ট 
ল নব। মোগযর হেবো  রব। 
  
মো হ লির লেগ  তোল গয বিগিন– হ লি, হতোর খ্রব শুগন আমোর খু্ব ভোগিো িোগগে। 
তুই মোগে এতগুগিো র্ো ো আয  রলেে? 
  
-মো, আলম হতোরোর েগে ল েু  েো বিগত চোইলে। আলম হতোমোগ  এখ্ন হেগ  লনগয 
যোব। 
  
েযোাঁ, হ  এখ্োগন আগে বি? 
  
েৎলপতো ঘগর ঢুগ  বিগিন- হতোমরো এখ্োগন  ী  রে? 
  
নো, হ লি ভোবি, বোবোর েগে হবোঝোপডোর্ো এখ্ন বোল  েো ি। 
  
. 
  
 হ লিগ  আর এ র্ো  োজ  রগত েগব। হে পোবলি  িোইগেলরগত হগি। হযখ্োগন হে 
অগন গুগিো েুের মুেূতট  োলর্গযগে। তোর েোগত অগন গুগিো মযোগোলজন, তোর মন 
আনগে ভোেগে। 
  
শ্রীমতী েোউেগর্োন হডগে লেগিন নো। হ লি হেখ্ি, উলন এ গ োগর্ েোাঁলডগয আগেন। 
েুের হপোশো  পগরগেন। 
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শ্রীমতী েোউেগর্োনগ  হেগখ্ হ লি বিি- আপলন হ মন আগেন? 
  
হ লি? েোউেগর্োগনর হচোগখ্ মুগখ্ লবস্ময! 
  
তোরো পরস্পরগ  আলিেন  রি। 
  
শ্রীমতী েোউেগর্োন হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- আলম ভোবগতই পোরলে নো, বযোপোরর্ো 
স্বগপ্নর মগতো মগন েগে। 
  
আলম আমোর মোগযর েগে হেখ্ো  রগত এগেলেিোম। তোরপর আপনোর েগে হেখ্ো  গর 
হগিোম। 
  
-হতোমোর  েো হভগব আলম গবটগবোয  লর। 
  
–আপনোর প্রলত আমোর  ৃতজ্ঞতোর হশে হনই লমগেে েোউেগর্োন। আপলন েোেে নো লেগি 
আজ আলম হ োেোয েো তোম বিুন হতো? আপলন বগিলেগিন, িযোশোন মযোগোলজগন আমোর 
েলব হেখ্গবন। এই হেখু্ন,  তগুগিো পলত্র োগত আমোর েলব হবলরগযগে। 
  
হ লি এ গোেো িযোশোন মযোগোলজন লমগেে েোউেগর্োগনর েোগত তুগি লেি। েযোাঁ, 
এলি েগমো, পলির্ন, মোেগমোযোগজি, হে-এই প্রগতয র্ো লবশ্বলবখ্যোত পলত্র োর  ভোগর 
হ লির েলব। 
  
লমগেে েোউেগর্োন বিগিন- অেোযোরর্। 
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উলন হডগের হপেগন চগি হগগিন। তোরপর বিগিন- এই হেগখ্ো, হতোমোর প্রগতয র্ো 
পলত্র ো আলম ল গন হরগখ্লে। 
  
হ লি অবো  েগয হগগে। েলতয, হ োেোয হ   তখ্োলন ভোগিোবোেো িুল গয রোগখ্, হ উ 
তোর খ্বর রোগখ্ নো। 
  
. 
  
হ লির েোিিয এখ্ন আ োশ হেোাঁযো। তগব এর জনয মোগঝ মগযয তোগ  অগন  
লবরলক্তজন  মুেূতট  োর্োগত েয। েব েময িগর্োিোিোরগের জ্বোিোতন। 
  
এ লেন হে হরসু্টগরগন্ট িোঞ্চ হখ্গত হগগে, পঞ্চম জজট হেোগর্গি। লবলেলর হপোশো  পরো 
এ র্ো হিো  পোগশ এগে েোাঁডোগিন। তোর হচেোরোই বগি লেগে, লতলন েবেময ঘগরর 
হভতর েো গত ভোগিোবোগেন। লতলন এলি পলত্র োর এ র্ো পোতো খু্গি হ লির হচোগখ্র 
েোমগন তুগি যরগিন। 
  
লতলন বিগিন আলম আপনোর েলব হেগখ্লে। আপলন নোল  লিিোগডিলিযোগত জগন্মলেগিন। 
আমোরও জন্ম হেখ্োগন। আলম আপনোর েলব হেগখ্লে। আপনোর প্রলত আমোর ভোগিোবোেো 
উেগি উঠগে। 
  
হ লি শোন্তভোগব বিি– অগচতনো হিোগ র েগে  েো বিগত আলম ভোগিোবোলে নো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

88 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

নো, আলম অগচনো হিো  নই। আমোর নোম মো ট েযোলরে। আলম ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি 
গ্রুগপর েগয  োজ  রলে। আলম ভোবিোম, এখ্োগন যখ্ন এগেলে, তখ্ন আমরো এ েগে 
িোঞ্চ খ্োব। 
  
নো, আপনোর ভোবনো ভুি। 
  
 হিো লর্ বিগত েোগ ন– আলম এভোগব লবরক্ত  রোর  েো লচন্তো  লর লন। আলম চগি 
যোলে। 
  
হ লি হেখ্ি, লতলন চগি যোগেন। তোর েোগত এ র্ো মযোগোলজন রগযগে। 
  
. 
  
হ লি এ  েপ্তোে বোগে আরও  তগুলি িযোশোন মযোগোলজগনর জনয েই  রি। মো ট 
েযোলরগের েগে হযোগোগযোগগর পর হে নতুন  গর েবল েু ভোবগত লশগখ্গে। এ র্ো  োডট 
হপগযগে তোর হেলেংরুগম, এ গগোেো হগোিোগপর েোগে, হিখ্ো আগে আপনোগ  লবরক্ত 
 রোর জনয েুুঃলখ্ত- মো ট েযোলরে। 
  
হ লি ভোবি, িুিগুগিো েোেপোতোগি পোঠোগিই ভোগিো েত। 
  
ে োিগবিো ওযোগেোব লমেগট্রে এগে বিি- হ লি, হ উ এর্ো আপনোর জনয হিগি 
হগগে। 
  
এ র্ো অল টড,  োগডট হিখ্ো আগে– আমোগ  আশো  লর েমো  গরগেন, মো ট েযোলরে। 
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হ লি  োডটর্ো লোঁগড হিগি বিি- িুির্ো হরগখ্ েোও। 
  
. 
  
এরপর মো ট েযোলরগের উপেোর বনযোর মগতো আেগে।  খ্নও বোগের্ ভরো িি,  খ্নও 
এ র্ো হেোট্ট আংলর্,  খ্নও েোন্তোক্লজ। হ লি েবল েু বোগজ  োগগজর ঝুলডগত হিগি 
লেগে। 
  
ল েু লেন বোগে এ র্ো অদু্ভত উপেোর এি-  ুত ুগত হচোগখ্র হেোট্ট  ু ুরেোনো। গিোয 
িোি লরবন বোাঁযো। হেখ্োগন হিখ্ো আগে–হ লি, আলম েলতয আপনোগ  ভোগিোবোলে। আমোর 
উপেোরর্ো িের্  রগবন, এ েি এ  হেবেূত। 
  
রোগগর হচোগর্ হ লি ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুপগ  হিোন  রি। মো ট েযোলরগের েগে 
 েো বগি তোগ  িোগঞ্চর আেগর হনমতন্ন  রি। 
  
হেোগর্ি িগরন, মো ট েযোলরে েোাঁলডগয লেগিন। 
  
হ লি ঢুগ  পডি। মোগ টর মুগখ্ আশোর আগুন জ্বগি উগঠগে– হশে পযটন্ত আপলন এগিন, 
এ  ী আপনোর হ োগি  ু ুরেোনো। 
  
 হ লি  ু ুরেোনোর্ো মোগ টর েোগত লেগয বিি- হ  আপনোর েগে িোঞ্চ খ্োগব? তোরপর 
বিি, ভলবেযগত আর  খ্নও আমোগ  লবরক্ত  রোর হচিো  রগবন নো। আশো  লর 
আমোর  েো আপলন বুঝগত পোরগেন। 
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মো ট েযোলরগের মুখ্ এখ্ন িিোয িোি েগযগে– েযোাঁ-েযোাঁ, আলম বুঝগত পোরলে, আলম 
েুুঃলখ্ত। ল ন্তু আপনোগ  আলম লবরক্ত  রগত চোইলন। আপলন ল  এ  মুেূগতটর জনয 
বেগবন? 
  
হ লি বেি। মো ট েযোলরে েীঘটশ্বোে হিগি বিগিন– আলম আবোর েমো চোইলে। আলম 
আপনোর েলব হেগখ্লে, আমোর মগন েগযগে, আপনোর েলব আমোর েোরো জীবনর্ো পোগল্ট 
হেগব। 
  
মো ট েযোলরে আর  েো বিগত পোরগেন নো। শব্দ খু্াঁগজ হবডোগেন আপনোর মগতো  োউগ  
আমোর জীবগন ভীের্ ের োর। হবোযেয আমোর  েোগুগিো েুি বোিগ র মগতো েগয 
যোগে। েযোাঁ,  ীভোগব শুরু  রব, বুঝগত পোরলে নো। নো, েোরো জীবন আলম এ ো। ে-বের 
বযগে মো-বোবোর মগযয লবগেে েগয হগগে। 
  
হ লি অবো  েগয তোল গয আগে- েযোাঁ, ভদ্রগিোগ র  েোগুগিো তোগ  অবো   গর লেগে। 
  
অগন  লেন আগগ হয সৃ্মলত েোলরগয হগগে, হেগুগিো মগন পডগে। 
  
বিো েগযলেি, বোচ্চোর্োগ  খ্োিোে  রগি নো হ ন? 
  
আলম হচিো  গরলেিোম, ল ন্তু পোলরলন। 
  
মো ট েযোলরে বিগত েোগ ন– আলম অগন  বোলডগত ঘুগর হবলডগযলে। হ উ আমোর লেগ  
লিগরও তো োযলন। 
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বিো েগযলেি, ওরো হতোমোর  ো ো, ওগের েোগে ভোব-ভোগিোবোেো  গরো নো। 
  
আমোর মরগত েোয জোগগ। 
  
 তোরপর?– আলম গযোগরগজ  োজ  গরলে। আলম ল েু েগত চোই। আলম হবো ো েোাঁেো। 
  
 হ লি আরও-আরও আ লেটত েি। 
  
আলম এ জন মগডি েগত চোইলে। 
  
মগডিরো বোজোগর হবশযো েোডো আর হ উ নয। 
  
–আলম  গিগজ যোব, ল ন্তু ওরো বগিগে, আলম নোল  এগ বোগর হবো ো। অগন   েো মগন 
পগড যোগে। হ  হযন বগিলেি, েুগি লগগয  ী েগব? তুলম এ র্ো গোযো েোডো আর ল েু 
নয। 
  
–আলম এম আই লর্ হেগ  েিোরলশপ হপিোম, আমোর পোি  মো-বোবো আমোগ  লনগয 
উপেোে  রি। বিি– আলম চোিোগত পোরব নো। আমোগ  গযোগরগজ  োজ  রগত েগব। 
  
এ েোই আমোগ  শুনগত েত–  গিজ?  গিগজ লগগয েময নি  গর  ী িোভ? 
  
 এই অগচনো আগন্তুগ র  েো শুগন হ লি অবো  েগয হগি। 
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–আলম এম আই লর্-র পডোগশোনো হশে  রিোম। ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুগপ হযোগ 
লেিোম পযোলরগে। ল ন্তু আলম েব েময এ ো েোল । ল েুলেন আগগ আমোর জীবনর্ো েঠোৎ 
পোগল্ট হগি। আপনোর েলব হেগখ্ আলম আপনোগ  পোগগির মগতো ভোগিোবোেগত শুরু 
 গরলে। লবশ্বোে  রুন, এর মগযয হ োগনো বোডলত বোনোগনো  েো হনই। 
  
হ লি বগে আগে,  েো বিগত পোরগে নো। 
  
মো ট েযোলরে বগি চগিগেন ল ন্তু আপনোগ  হেগখ্ আমোর জীবনর্ো হযন হ মন েগয 
হগগে। 
  
উলন উগঠ েোাঁডোগিন, হেোট্ট  ু ুরেোনোগ  েুেোগত জলডগয যরগিন আমোর এই বযবেোগরর 
জনয আমোগ  েমো  রগবন। আর  খ্নও আপনোগ  আলম লবরক্ত  রব নো। গুডবোই। 
  
হ লি বিি- এ ী?  ু ুরর্ো লনগয যোগেন হ ন? ওর্ো হতো আপলন আমোগ  উপেোর 
লেগযগেন। 
  
মো ট েোাঁলডগয আগেন, অবো  েগযগেন ল ন্তু আপলন হতো… 
  
আলম আপনোর েগে এ র্ো চুলক্ত েম্পোেন  রগত চোই লম. েযোলরে। আলম অযোগঞ্জিগ  
রোখ্ব, আপলন মোগঝ মগযয ওগ  হেখ্গত আেগবন। 
  
এ  মুেূতট, আমের্ েোলের লচহ্ন হঠোাঁগর্ তোর মোগন.. 
  
হ লি বিি– আেুন, আজ রোগত লডনোর হখ্গত হখ্গত বযোপোরর্ো লনগয আগিোচনো  রব। 
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হবচোরী হ লি জোনগতই পোরগিো নো, এভোগব হে এ  েতযো োগণ্ডর লশ োর েগয হগি। 
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পসুলশ সেডফ্রর্াযার্কার 
১১. 
  
পযোলরে, ফ্রোন্স 
  
পুলিশ হেডগ োযোর্টোর। হেনোডট লিগর্। পযোলরগের মগযয। হেখ্োগন এ  প্রগশ্নোত্তগরর পোিো 
চগিগে। ইগিি র্োওযোগরর েুপোলরগর্নগডন্টগ  প্রশ্ন  রগেন েুজন লডগর্ লর্ভ। 
এ জগনর নোম আগি হবিমগেো এবং অপরজন লপগযগর মোরোইে। 
  
ইগিি র্োওযোর েুইেোইড ইনগভেলর্গগশনুঃ 
  
হেোমবোর, ৬ হম 
ে োি ১০ র্ো। 
লবেয- হরগনপোেগ ি 
  
হবিমগেো– মাঁলেগয পোেগ ি, আমরো এ েো  ী লবশ্বোে  রব হয, মো ট েযোলরে, লযলন 
ইগিি র্োওযোগরর পযটগবের্ হ ি হেগ  পগড হগগেন, তোগ  খু্ন  রো েগযগে। 
  
পোেগ  খু্ন? ল ন্তু আলম হতো বোরবোর বিলে, এর্ো হনেোতই এ র্ো েুঘটর্নো। 
  
 মোরোইে নো, লতলন েযগতো এভোগব পগড হযগতন নো। এর অন্তরোগি অনয ল েু আগে। 
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হবিমগেো–আমরো পলরষ্কোর বুঝগত পোগরলে হয, উলন হেই েপ্তোগের হশগের লেগ  স্ত্রীর 
েোগে হবডোগত যোবোর পলর ল্পনো  গরলেগিন। ওনোর স্ত্রী েগিন হ লি, এ  লবখ্যোত 
মগডি। . 
  
পোেগ ি- আলম েুুঃলখ্ত। ল ন্তু আমোগ  হ ন এখ্োগন লনগয আেো েগযগে। 
  
মোরোইে  গয র্ো লবেয পলরষ্কোর  রোর জনয।  র্োর েময হেই রোগত হরসু্টগরন্টর্ো বন্ধ 
েগয লগগযলেি? 
  
পোেগ ি-রোত েশর্োর েময।  োরর্ বোইগর ঝড উগঠলেি। জ্বগিভোনট এগ বোগর িোাঁ ো। 
আলম লচন্তো  গরলেিোম 
  
মোরোইে  খ্ন এলিগভর্র বন্ধ  গর হেওযো েয? 
  
পোেগ ি এলিগভর্রগুগিো মোঝরোত অলব্দ চোিু েোগ । ল ন্তু হেই রোগত হ উ ইগিি 
র্োওযোর হেখ্গত আগেনলন এবং হেোগর্গিও হ োগনো মোনুেজন লেগিন নো। আলম রোত 
েশর্োয এলিগভর্রগুগিো বন্ধ  গর লেই। 
  
হবিমগেো হয এলিগভর্রর্ো অবজোরগভশন হডগ  হগগে, হের্োও বন্ধ েগয লগগযলেি? 
  
পোেগ ি- েযোাঁ, েবগুগিো। 
  
মোরোইে– তোেগি এলিগভর্র েোডো হ উ হগোপগন যোগব  ী  গর? 
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পোেগ ি নো, েব র্ো এলিগভর্র বন্ধ লেি। আলম হের্োই বুঝগত পোরলে নো। 
  
হবিমগেো– আলম বযোপোরর্ো হবোঝোর হচিো  রলে। মাঁলেগয েযোলরেগ  অবজোরগভশন হড  
হেগ  হিগি হেওযো েগযগে। আমরো ভোগিোভোগব েবল েু পরীেো  গরলে। মোেোয এ র্ো 
লেদ্র হচোগখ্ পগডগে। লেগমগন্টও িোর্ি হেখ্ো হগগে। তোর মোগন? যলে হভতর লে র্ো বন্ধ 
েোগ , এলিগভর্র  োজ নো  গর, তোেগি উলন অত ওপগর উঠগিন  ী  গর? 
  
পোেগ ি– আলম জোলন নো, এলিগভর্র েোডো অেম্ভব। 
  
মোরোইে– মাঁলেগয েযোলরেগ  এ র্ো এলিগভর্গরর েোেোগযয অবজোরগভশন র্োওযোগর লনগয 
যোওযো েগযলেি। তোরপর েতযো রী বো েতযো োরীরো তোর ওপর ঝোাঁলপগয পগড। 
  
হবিমগেো- অগচনো মোনুে ল  এলিগভর্রগুগিো চোিোগত পোগর? 
  
পোেগ ি– নো, অপোগরর্ররো  খ্নও এলিগভর্র হেগড যোয নো। হেই রোগত লবগশে চোলবর 
েোেোগযয এলিগভর্রগুগিো বন্ধ  গর হেওযো েগযলেি। 
  
মোরোইে–  তগুগিো চোলব েোগ ? 
  
পোেগ ি– লতনগর্, আমোর  োগে এ র্ো, আর েুগর্ো হগোপন জোযগোয হরগখ্ হেওযো েয। 
  
হবিমগেো– আপলন জোগনন, েশর্োর েময হশে এলিগভর্র বন্ধ েগযলেি? 
  
 পোেগ ি- েযোাঁ। 
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 মোরোইে– হ  ওর্ো চোিোলেগিন? 
  
পোেগ ি- ডে হজরোডট 
  
 মোরোইে– আলম ওনোর েগে  েো বিব? 
  
পোেগ ি- েযোাঁ। মোরোইে আরও এ রু্ গুলেগয বিুন। 
  
পোেগ ি হেই রোত হেগ ই ডে  োগজ আেগেন নো। আলম ওনোর অযোপোর্টগমগন্ট 
লগগযলেিোম। হ োগনো উত্তর হনই। আলম ওনোর বোলডউলির েোগে  েো বগিলে। 
  
নো, উলন হযন বোতোগে লমলিগয হগগেন। 
  
. 
  
বোতোগে লমলিগয হগগেন? বযোপোরর্ো ে িগ  অবো   গরগে। লবগশে  গর হেগক্রর্োরী 
হজনোগরি ক্লোউগড হরনোউর্। লতলন ইন্টোরগপোগির হেড হ োযোর্টোগর বগে আগেন। খ্বটো ৃলত 
এ জন মোনুে, বের পঞ্চোশ বযে, অগন  লেন যগর পুলিগশর েোগে যুক্ত আগেন। গত 
 ুলড বেগরর এ  অেোমোনয অলভজ্ঞতো। 
  
প্রযোন আগিোচনো  ে। ইন্টোরগপোগির েোততিোর হেড হ োযোর্টোর। এই অলপগের েোগে 
৭৮লর্ হেগশর ১২৬লর্ পুলিশ েংগঠগনর প্রতেয েংগযোগ আগে। অলিের্ো পযোলরগের ে-
মোইি পলশ্চগম অবলিত। 
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বোগরোজন মোনুে লবরোর্ ঘগর বগে আগেন, লডগর্ লর্ভ হবিমগভো গত এ  ঘন্টো যগর 
তোগের নোনোভোগব প্রশ্ন  রগেন। 
  
হেগক্রর্োরী হজনোগরি হরনোউর্ বিগিন- তোেগি আপলন এবং লডগর্ লর্ভ মোরোইে এই 
বযোপোগর হ োগনো তেয েংিে  রগত পোগরনলন। ওই েতযো োলররো  ীভোগব ঢু ি এবং 
 ীভোগব হবলরগয হগি? এই বযোপোরর্ো আপলন হতো বগিনলন? 
  
-মোরইে এবং আলম ে িগ  লজজ্ঞোেো  গরলে। 
  
–লঠ  আগে আপনোরো আেগত পোগরন। 
  
 েুজন হগোগযেো ঘর হেগ  হবলরগয হগগিন। 
  
হেগক্রর্োরী হজনোগরি এবোর অনযগের লেগ  তোল গয বিগিন–আপনোগের অনুেন্ধোগনর 
িগি আমরো  ী জোনগত হপগরলে? আমরো প্রোইমো নোগম এ জন মোনুগের নোম হপগযলে? 
  
-েযোাঁ, ল ন্তু হ  প্রোইমো? 
  
আমরো জোলন নো, লনউইযগ টর মৃত মোনুগের জযোগ গর্র পগ গর্ এই নোমর্ো পোওযো হগগে। 
মগন েগে এই বযোপোগর হ োগনো এ র্ো হযোগোগযোগ আগে। 
  
উলন লনুঃশ্বোে হিগি বিগিন ভদ্রমগেোেযরো, এর হভতর এ র্ো অদু্ভত রেেয আগে। 
অগন  বের যগর আলম এই অলিগে আলে। আমরো অগন  যরগনর েমেযোর েমোযোন 
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 গরলে। তোর মগযয যোরোবোলে  েতযো োরী আগে, আন্তজটোলত  গযোং আগে, আত্মেতযো 
আগে। প্রগতয র্ো ঘর্নোগ ই আমরো  ল্পনোর মগযয আনগত পোলর। ল ন্তু এই যরগনর 
ঘর্নো  ী  গর ঘর্ি আলম ভোবগতই পোরলে নো। আলম লনউইয ট অলিগে এ র্ো হনোলর্ে 
পোঠোলে। 
  
. 
  
ফ্রোং  লবগি মোনেোট্টোন লডগর্ লর্ভগের প্রযোন, লতলন িোইিলর্ পডলেগিন, এ রু্ আগগ 
হেগক্রর্োরী হজনোগরি হরনোউর্ হযর্ো পোলঠগযগেন। আিট লিনবোগট এবং রবোর্ট হেই ঘগর 
প্রগবশ  রগিন। 
  
–আপলন আমোগের েগে  েো বিগত হচগযগেন, েযোর? 
  
 লবগি  োগজর্ো হেগ  পডগত েো গিন–ইন্টোরগপোি এই হনোলর্শর্ো ে োগি পোলঠগযগে। 
ে-বের আগগ আলপরো ইগেো নোগম এ  জোপোনী লবজ্ঞোনী আত্মেতযো  গরলেগিন। লতলন 
হর্োল ওর এ  হেোগর্ি ঘগরর লেলিং হেগ  ঝুগি পগডন। তোর স্বোিয খু্ব ভোগিো লেি, 
তোর প্রগমোশন েগযলেি, মনর্ো ভোগিোই লেি। 
  
-জোপোন, তোর েগে এর  ী েম্প ট? 
  
আমোগ  হশে  রগত লেন, লতন বের আগগ েুইজোরিযোগের এ  লবজ্ঞোনী মযোগডিোইন 
লস্মগেরও অদু্ভতভোগব মৃতুয েয। লতলন জুলরগখ্র অযোপোর্টগমগন্ট গযোে খু্গি লেগয আত্মেতযো 
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 গরলেগিন। উলন গভটবতী লেগিন, হয হেগিলর্ ওাঁর গগভট লেি তোর লপতোগ  লবগয  রগত 
হচগযলেগিন। বনু্ধরো জোলনগযগেন উলন খু্ব েুখ্ী মলেিো লেগিন। 
  
ভদ্রগিো  েুজন লডগর্ লর্গভর মুগখ্র লেগ  তোল গয বিগিন- গত লতনলেগন অগন গুগিো 
অস্বোভোলব  ঘর্নো ঘগর্ হগগে। বোলিটগনর বোলেেো হেোনঝো ভোরব্রুগগ  তোর বোের্গব মৃত 
অবিোয হেখ্ো হগগে। এ ই রোগত আগমলর োন মো ট েযোলরেগ  ইগিি র্োওযোর হেগ  
পগড আত্মেতযো  রগত হেখ্ো হগগে। এ লেন বোগে  োনোডোর গযোলর হরনল্ডগের অদু্ভত 
পলরর্লত েগযগে। হডনভোগরর এ  পোেোড হেগ  পগড তোর মৃতুয েয। 
  
লিনবোগট এবং রবোর্ট মুখ্ চোওযোচোওলয  রগিন। তোরো আরও অবো  েগয হগগেন। 
  
 –গত োি আপনোরো লরচোডট লস্টগভগন্সর মৃতগেে হপগযগেন। নেীর তীগর তোই হতো? 
  
আিট বিগিন- এইেব বযোপোগরর মগযয হ োগনো েগেে আগে ল ? 
  
 লবগি বিগিন- েযোাঁ, েব র্ো ঘর্নোর মগযয এ র্ো অদু্ভত হযোগেূত্রর্ো আগে। 
  
লিনবোগট অবো  েগয হগগেন–  ী? েু-বের আগগ জোপোগন হয ঘর্নো ঘগর্লেি, 
েুইজোরিযোগে লতন বের আগগ, গত  গয লেন যগর এখ্োগন হযেব ঘর্নো ঘর্গে 
েবগুগিোর হভতর এ র্ো েোযোরর্ হযোগেূত্রতো আগে? 
  
লবগি লিনবোগগটর েোগত হনোলর্শর্ো তুগি লেগিন। হেখ্োগন হিখ্ো আগে- ইন্টোরগপোি লবশ্বোে 
 গর হয এ লর্ হগোপন েংগঠন, ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুগপর েগে হ োগনো নো হ োগনো 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

101 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

েম্প ট লেি। এই হ োম্পোলনর প্রযোন েগিন র্যোনোর ল ংেগি। লতলন হপ্রলেগডলন্সযোি 
েোগযন্স  লমলর্র হচযোরমযোন, নযোশনোি অযোডভোন্স  যোলমং ইনলস্টলর্উগর্র প্রযোন, লডগিন্স 
পলিলে হবোগডটর েগে যুক্ত আগেন। আমোর মগন েয লমুঃ লিনবোগট, আপলন অলবিগম্ব লমুঃ 
ল ংেগির েোগে  েো বিুন। 
  
. 
  
পোাঁচ লমলনর্ হ গর্ হগগে। আিট লিনবোগট র্যোনোর ল ংেগির হেগক্রর্োরীর েোগে  েো 
বিগেন। তোরপর রবোগর্টর লেগ  তোল গয বিগিন- মেিবোর ে োি েশর্োয আমরো 
অযোপগযন্টগমন্ট হপগযলে। হেখ্ো যো  এই বযোপোগর আর ল েু এগগোগনো যোয ল  নো। এখ্ন 
লমুঃ ল ংেগি ওযোলশংর্গন আগেন। 
  
হস্টর্ লেগি র্  লমলর্, ওযোলশংর্ন, পলরগবগশর ওপর আগিোচনো েগব। েুজন েেেয বগে 
আগেন। তোরো র্যোনোর ল ংেগির লেগ  তোল গয আগেন। 
  
র্যোনোর ল ংেগি, চলেশ বের বযে, িম্বো এবং েুের। ইস্পোগতর মগতো নীি তোর েুই 
হচোগখ্র তোরো। েব েময বুলির েীলপ্তগত লবেুলরত েগে। হরোমোনগের মগতো িম্বো নো , 
েুের লচবু , এমন এ র্ো অলভবযলক্ত যো হেখ্গি মগন েয আলভজোগতযর েোপ আগে। 
  
এই  লমলর্র প্রযোন েগিন বযে হেগনর্োর পোউলিন মোলর। লনজস্ব আত্মলবশ্বোগে ভরপুর। 
লতলন র্যোনোগরর লেগ  তো োগিন এবং বিগিন- লমুঃ ল ংেগি, আপলন বিুন। 
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র্যোনোর বিগিন- যনযবোে হেগনর্োর, তোর  েো এলগগয চিি আমোগের হ োগনো হ োগনো 
রোজনীলতলবে ভোবগেন হয পৃলেবীর্োগ  ইগে মগতো বযবেোর  রো হযগত পোগর, আপনোরো 
লনশ্চযই হগ্লোবোি ওযোরলমং এবং লরলনআউে এগিগটর  েো শুগনগেন। ওগজোন স্তগর িুগর্ো 
েগয হগগে। এর িগি পৃলেবীর হবলশর ভোগ জোযগোগত খ্রো এবং বনযো হেখ্ো লেগে। 
বযোপোরর্ো লচন্তো  রোর মগতো। েলের্ হমরুগত ওগজোন স্তগরর গতট মস্ত বড েগয হগগে। 
হের্ো এখ্ন এ  হ োলর্ হেোযোর মোইগি হপৌঁগে হগগে। হভগব হেখু্ন! 
  
. 
  
…আমরো েযোলরগ ন হেখ্গত পোলে, েোইগক্লোন, র্োইিুন এবং েোংঘোলত  েোমুলদ্র  ঝড। 
ইউগরোগপর েবটত্র প্র ৃলত এইভোগব প্রলতগশোয লনগে। এখ্ন ভোবগত েগব  ী  গর আমরো 
পলরগবশগ  আবোর েূের্মুক্ত  রব। 
  
…গত গরম োগি তোপ প্রবোগে ইউগরোগপ  ুলড েোজোর মোনুগের মৃতুয েগযগে। আমরো এ 
বযোপোগর এখ্নও পযটন্ত ল েু  রগত পোলরলন। আমোগের ের োর লডগযগর্ো হপ্রোগর্ো িগ  
মোনগত চোইগেন নো। আপনোগের লনশ্চযই মগন আগে, পলরগবগশর লবশ্ব েগম্মিগন এই 
লবেগয আিোপ আগিোচনো েগযলেি। 
  
হেগনর্োর গু্লগভন বিগিন– লমুঃ ল ংেগি, এর্ো ল ন্তু লবত ট েভো নয। আপলন এ রু্ 
শোন্তভোগব  েো বিগি ভোগিো েগব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

103 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

র্যোনোর তোর লেগ  তোল গয বিগিন, আমরো এ বযোপোগর ে গিই অবলেত আলে। ল ন্তু 
হ ন ল েু  রলে নো? অগেটর অভোব? নো, বোতোেগ  পলরেন্ন  রগত হগগি  ত র্ো ো 
িোগগ? আর বোতোেগ  েূলেত  রগি?  ত গযোিন গযোে? 
  
হেগনর্োর আবোর বিগিন লমুঃ ল ংেগি? 
  
ল ংেগি বিগিন-আলম েমো চোইলে। হেগনর্োর, আমোর মন ভোগিো হনই। আলম বুঝগত 
পোরলে আমোগের লবশ্বর্ো লনলশ্চত ধ্বংগের লেগ  এলগগয চগিগে অেচ আমরো হ োগনো 
প্রলতগরোয  রগত পোরলে নো। 
  
ল ংেগি আরও লত্রশ লমলনর্ যগর  েো বগিলেগিন।  েো বিো েগয হগগি, হেগনর্োর 
ভযোন বিগিন- লমুঃ ল ংেগি, আপলন ল  আমোর অলিগে আেগবন? 
  
এখ্োগনই আগিোচনো হশে  গর হেওযো েি! 
  
. 
  
 হেগনর্োর ভযোগনর অলিে, েুেরভোগব েোজোগনো। আলভজোগতযর েোপ আগে। হডে হর্লবি, 
ের্ো হচযোর, িোইলিং হ লবগনর্, েবটত্র তোর হমগযলি েোগতর েোপ। বর্ট রেীন হিলে  
আগে, আগে েুের লচত্রোবিী এবং িগর্োিোি। 
  
র্যোনোর ঢু গিন, েুজন অলিেোর েোাঁলডগযলেগিন, হেগনর্োর ভযোন লিগভনও লেগিন। 
  
–এাঁরো আমোর েে োলরনী, হ োরোইন মোরলি আর  যোগরোলি ট্রে। 
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 হ োরোইন, িোি চুগির এ  আ েটনীযো, চলরগত্রর মলেিো।  যোগরোলি, তোর চুগির রংও 
িোি, বের  ুলড বযে। তোরো হেগনর্োগরর পোগশ বেগিন। 
  
বেুন লমুঃ ল ংেগি, হেগনর্োর বিগিন। র্যো 
  
নোর তো োগিন। বিগিন আলম লঠ  বুঝগত পোরলে নো। 
  
ল েু বযোপোগর পলরষ্কোর আগিোচনো  রোই উলচত। 
  
–আপনোর হ োম্পোলন, ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুপ, আমোগের ের োগরর েোগে 
অগন গুগিো প্র গল্পর অংশীেোর। আপলন আবোর ের োলর নীলতর েমোগিোচনো  রগেন। 
এর্ো  ী বযবেোর পগে খ্োরোপ নো? 
  
র্যোনোর ঠোণ্ডো গিোয বিগিন- এর্ো বযবেোর বযোপোর নয হেগনর্োর, এর্ো মোনলব তোর প্রশ্ন। 
আমরো এ র্ো ভযং র েম্ভোবনোর লেগ  েুলনলশ্চতভোগব এলগগয চগিলে। আলম চোইলে 
হেগনর্ হযন এই বযোপোগর আরও অেট েোন  গর। 
  
হেগনর্োর বিগিন ল ন্তু এই অগেটর অগন র্োই হতো আপনোর পগ র্ হেগ  হবলরগয 
যোগব। 
  
–তোগত  ী েগযগে? আলম চোই হবলশ হেলর েবোর আগগই হযন  োজ শুরু েয। 
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হ োরোইন শোন্তভোগব বিগিন- অদু্ভত িোগগে, আপলন এ  অবো  স্বভোগবর মোনুে। র্যোনোর 
তোর লেগ  তোল গয বিগিন লমে মোরলি, যলে আপলন তোই মগন  গরন, তোেগি েযগতো 
আলম হেই েিভুক্ত। 
  
 যোগরোলি বিগিন- আপলন হযর্ো  রগত চোইগেন তোর তোলরি  রগতই েগব। 
  
হেগনর্োর ভযোন তোর েে োলরনীগের লেগ  তো োগিন। হচোখ্ হেগ  রোগ ঝগর পডগে। 
তোরপর  যোগরোলির লেগ  তোল গয বিগিন- এ লবেগয আলম এখ্নই প্রলতশ্রুলত লেগত 
পোরলে নো, েে োরীগের েোগে  েো বিগত েগব, তোগের মোেোয বযোপোরর্ো হঢো োগত েগব, 
আলম লঠ েময আপনোগ  জোনোব। 
  
যনযবোে হেগনর্োর, এখ্ন আলম আেগত পোলর? 
  
এভোগবই অলযগবশনর্ো হশে েি। 
  
. 
  
১২. 
  
হয মুেূতট হেগ  েবোই জোনগত পোরি মোগ টর মৃতুযর খ্বর, হ লি েযোলরেগ  হিোগনর বনযো 
েোমিোগত েি। িুগির স্তব  আেগে, অেংখ্য ই-হমি। 
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েযোম হমোগডোগের  োে হেগ  হর্লিগিোন এি হ লি, আলম এর্ো লবশ্বোে  রগত পোরলে নো। 
আমোর মন ভোগিো হনই। যখ্নই মোগ টর  েো মগন পডগে, তখ্ন ভীের্  ি েগে–হ লি 
আলম ল  হতোমোর জনয ল েু  রব? 
  
নো, যনযবোে েযোম। 
  
–হেগখ্ো আমোগের েগে হযন ভোগিো েম্প ট বজোয েোগ । 
  
আরও হগোর্ো বোগরো হর্লিগিোন এগেগে। মোগ টর বনু্ধরো এবং হেইেব মগডিগের  ো 
হেগ , যোরো হ লির েগে  োজ  গর েোগ । 
  
লবি িোগনোর, মগডলিং েংিোর প্রযোন, হর্লিগিোন  রগিন। লতলন হশো  প্র োশ   
বিগিন- হ লি, আলম বুঝগত পোরলে এখ্ন আপনোর মগনর অবিো খু্বই খ্োরোপ। লব  োজ 
 রগি হবোযেয আপলন এই হশো গ  েোমিোগত পোরগবন, যখ্ন  োগজ হযোগ হে তখ্ন 
আমোগ  জোনোগবন- লনশ্চযই। 
  
 খ্ন হেগ  হযোগ হেগবন? 
  
–মো ট যখ্ন আবোর লিগর আেগব। 
  
এই  েো বগিই হ লি হর্লিগিোনর্ো নোলমগয রোখ্গিন। 
  
. 
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আবোর হিোনর্ো হবগজ উঠি– হ লি বিগিন হ ? 
  
–লমগেে েযোলরে? 
  
 আলম ল  এখ্নও লমগেে েযোলরে, হ লি ভোবগিন, েযোাঁ, আলম হতো জীবগনর হশে লেন 
পযটন্ত মোগ টর স্ত্রী লেগেগব হবাঁগচ েো ব। 
  
–আলম র্যোনোর ল ংেগির অলিে হেগ  বিলে। 
  
–হয অলিগে মো ট চো লর  রত? 
  
–লমুঃ ল ংেগি আপনোর েগে হেখ্ো  রগত চোইগেন। আপলন ল  মযোনেোট্টোগন আেগত 
পোরগবন? হ োম্পোলনর হেড হ োযোর্টোগর এ র্ো জরুরী লমলর্ং আগে। 
  
হ লি এখ্ন হস্বেোস্বোযীন, লতলন তোর এগজলন্সগ  বগিগেন েব বুল ং নি  রগত। ল ন্তু 
র্যোনোর ল ংেগি হ ন আমোর েগে হেখ্ো  রগত চোইগেন? 
  
জোলন ল  শুক্রবোর পযোলরে েোডগত পোরগবন? 
  
–েযোাঁ, শুক্রবোর। লঠ  আগে। 
  
–লঠ  আগে। ইউনোইগর্ড এযোরিোইগন্সর লর্ল র্ পোলঠগয হেওযো েি। আপলন ডবি 
এযোরগপোগর্ট চগি যোগবন। লনউইযগ ট আপনোর জনয গোলড েো গব। 
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. 
  
র্যোনোর ল ংেগি েম্পগ ট অগন   েো হ লি শুগনলেগিন মোগ টর  োগে। ভদ্রগিো  েলতযই 
এ  জীবন্ত প্রলতভো। তোর েগে  োজ  গর আনে আগে। 
  
অযোগঞ্জি েুগর্ এগেগে, হ োগি ঝোাঁলপগয পগডগে, হ লি তোগ  আের  রগিন-  ী েগব 
বিগতো? আলম যখ্ন েো ব নো তখ্ন তুই  োর  োগে েো লব।  গয  লেগনর মগযযই 
আলম লিগর আেব হ মন? 
  
. 
  
হ লি লোঁলড লেগয হনগম হগগিন, শ্রলম রো  োজ  রগে, নতুন এ র্ো এলিগভর্োর িোগোগনো 
েগব। 
  
বোলডর্ো েুপোলরনগর্নগডন্ট লিলিগে হেনগে-র, এ  িম্বো আ েটনীয বযলক্তগত্বর মোনুে। উষ্ম 
বযলক্তত্ব। এই খ্বরর্ো তোগ ও বযেো লেগযগে। মোগ টর েমোলযগত লতলন উপলিত লেগিন। 
  
হ লি লিলিগের  োগে চগি হগগিন। লিলিগে েরজো খু্গি লেগিন। 
  
 হ লি বিগিন- অনুিে  গর এ র্ো  োজ  গর হেগবন? 
  
হভতগর আেুন, মযোডোম েযোলরে,  ী  োজ? 
  
–লতন চোরলেগনর জনয লনউইযগ ট যোব। আপলন ল  আমোর  ু ুরেোনোর্োর েোলযত্ব হনগবন? 
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লনশ্চযই, হ ন ল েু মগন  রব? আনো, মোলরযো এবং আলম তোগ  খু্ব ভোগিোবোলে। 
  
অগন  যনযবোে। 
  
. 
  
শুক্রবোর ে োিগবিো, হ লি অযোগঞ্জিগ  লনগয লিলিগে হেনগের অযোপোর্টগমগন্ট হপৌঁগে 
হগগিন। 
  
 গয র্ো  োগগজর বযোগ েোগত তুগি লেগিন। বিগিন–এখ্োগন অযোগঞ্জগির লপ্রয খ্োবোর 
আগে। আগে এমন ল েু হখ্িনো হযর্ো হখ্িগত হে ভীের্ ভোগিোবোগে। 
  
লিলিগে এ রু্ লপলেগয হগগিন। হ লি হেখ্গিন হমগঝগত অগন গুগিো হখ্িনো পগড 
আগে, হ লি হেগে বিগিন– অযোগঞ্জি, তুই ভোগিো হিোগ র  োগেই েো লব। অযোগঞ্জগির 
লেগ  হশেবোগরর মগতো তোল গয বিগিন- গুডবোই অযোগঞ্জি, লিলিগে, আপনোগ  আবোর 
যনযবোে। 
  
. 
  
হয ে োগি হ লি যোবোর হচিো  গরলেগিন, হেই ে োগিই লনগ োগি পযোরোলডে, েযোাঁনলে 
অযোপোর্টগমগন্টর লরগেপশলনস্ট েরজোয েোাঁলডগযলেগিন। যূের বগর্টর এ  মলেিো, হচেোরোর্ো 
খু্বই হেোগর্ো, হডগের আডোগি বেগি মোেো েোডো আর ল েু হেখ্ো যোয নো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

110 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

উলন হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- হতোমোগ  নো হেখ্গি খ্োরোপ িোগগ।  গব আেগব? 
  
হ লি বিগিন তোডোতোলড লিরব। 
  
হ লি এবোর এযোরগপোগর্টর লেগ  এলগগয চগিগেন। এযোরগপোগর্ট অেম্ভব লভড। হযমনলর্ 
েগয েোগ । লর্ল র্  োউন্টোর হেগ  হেো োন, হরসু্টগরন্ট, লেলড, এেগ গির্োর, েব 
জোযগোযগতই মোনুগের েডোেলড। 
  
যখ্ন হ লি হপৌঁেি, এযোরগপোর্ট মযোগনজোর তোগ  এ র্ো প্রোইগভর্ িোউগঞ্জ লনগয হগগিন। 
পাঁযতোলেশ লমলনর্ হ গর্ হগগে, এবোর উডোন পোলখ্ যোত্রো শুরু  রগব। হ লি হবোলডটং 
হগগর্র লেগ  তো োগিন। এ জন ভদ্রমলেিো তোর লেগ  তোল গয আগেন। হ লি চগি 
যোবোর েগে েগে উলন হেিগিোনর্ো হবর  গর এ র্ো হিোন  রগিন। 
  
. 
  
হ লি এযোরগেন েীগর্ বগে আগেন। মোগ টর  েো ভোবগেন। েঠোৎ মগন েি, ে গিই 
তোর লেগ  তোল গয আগে। হ ন? হ লির মগন েি, ওই রোগত মো ট হ ন ইগিি 
র্োওযোগরর অবজোরগভশন হডগ  লগগযলেি?  োগরোর েগে  েো বিগত ল ? হ ন মো ট 
আত্মেতযো  রি? আমরো হতো ভোগিোই লেিোম, আমরো এগ  অনযগ  ভোগিোবোেতোম। ল ন্তু 
নো, মো ট  খ্নও আত্মেতযো  রগত পোগর নো। হ লি হচোখ্ বন্ধ  রগিন। লচন্তোযোরো 
অগন  েুগর হপৌঁগে হগি! প্রেম হেখ্ো  েোগত মো ট হ গডগেন। 
  
. 
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এর্ো তোগের প্রেম হেখ্ো  রো। হ লি এ র্ো েুের  োগিো রগের েোর্ট পগরলেগিন। উাঁচু 
 িোরওযোিো েোেো েোউজ। যোগত মো ট হ োগনোভোগবই প্রগিোলভত েগত নো পোগরন। হ লি 
বুঝগত পোরগিন লতলন খু্বই লচলন্তত েগয পগডগেন। 
  
হ লি েরজোর্ো খু্গি লেগিন, মো ট েোাঁলডগয আগেন, মুগখ্ েোলে। েোগত এ র্ো বোে, 
আগর র্ো হপপোর বযোগ। লতলন এ র্ো যূের রগের েুযর্ পগডগেন েবুজ শোর্ট, িোি র্োই, 
বোেোমী রগের জুগতো। হ লি হেগখ্ হেগে হিগিলেগিন। আেগি স্টোইি েম্পগ ট মোগ টর 
হ োগনো যোরর্ো লেি নো। 
  
–হভতগর এগেো। হ লি বগিলেগিন। 
  
আশো  লর আমোর হেলর েযলন। 
  
নো, এ েমই নো। আেগি মো ট পাঁলচশ লমলনর্ আগগ এগেলেি। 
  
 মো ট হ লির েোগত বোের্ো তুগি লেগয বিগিন- এর্ো হতোমোর জনয। 
  
পোাঁচ পোউে ওজগনর চগ োগির্, অগন  বের যগর হ লিগ  েীগরর আংলর্ হেওযো েগযগে, 
িোগরর হ োর্, হপন্ট েোউে, ল ন্তু হ উ  খ্নও তোগ  চগ োগির্ হেযলন। লতলন অবো  
েগয হগগিন। লতলন হেগে বিগিন– যনযবোে। 
  
মো ট বযোগর্ো েোগত লনগয বিগিন- এগুগিো অযোগঞ্জগির জনয। 
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অযোগঞ্জি িোিোগত িোিোগত ঘগরর মগযয এগে পগডগে। হে মোগ টর লেগ  এলগগয হগি, 
হিজ নোডোগত নোডোগত। 
  
মো ট অযোগঞ্জিগ  হ োগি তুগি লনগিন, বিগিন– ও এখ্নও আমোগ  মগন হরগখ্গে। 
  
হ লি বিগিন- এ ল ন্তু আমোর েোরোেগর্র েলেনী। আলম  খ্নও ওগ  হেগড েো োর 
 েো ভোবগতই পোলর নো। 
  
মো ট হ লির লেগ  তোল গয আগেন, হচোগখ্র ভোেোয অগন  ল েু বিগত চোইগেন লতলন। 
  
. 
  
লবগ ির্ো হ গর্ লগগযলেি অনোস্বোলেত আনগের মগযয লেগয। মোগ টর েোলন্নযয উপগভোগ গ 
 রো যোয। মোগ টর অলভজ্ঞতোর ভোণ্ডোর পলরপূর্ট। 
  
মো ট বিগিন- আবোর  গব হেখ্ো েগব? 
  
-আলম লঠ  েময বগি হেব। তুলম ে োর হগম হেখ্গত ভোগিোবোগেো? 
  
 মোগ টর মুগখ্ হ মন এ র্ো  োগিো েোপ। েযোাঁ আলম হেখ্গত খু্ব ভোগিোবোলে। 
  
মো ট লমগেয  েো বগিলেগিন, হ লি বগিগেন–শলনবোর রোগত চযোলম্পযনলশগপর িডোই 
আগে। তুলম ল  যোগব? 
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মো ট জবোব লেগযগেন- েযোাঁ, হগগি ভোগিোই িোগগব। 
  
. 
  
েগন্ধযর্ো হ গর্ হগি। তোরো হ লির অযোপোর্টগমন্ট লবলল্ডং- এ লিগর এগেগেন। হ লি 
অতযন্ত উগত্তলজত। 
  
এ র্ো গুড নোইর্ ল ে? 
  
 েগব  ী? লতলন হভগবলেগিন। 
  
হ লির েরজো, মো ট তো োগিন, বিগিন- হতোমোগ  হেগখ্ আমোর  ী মগন েগযলেি 
জোগনো? 
  
হ লির লনুঃশ্বোে বন্ধ, এই হতো, হখ্োিে হেগড আেি হিো র্ো হবলরগয আেগে। 
  
–হতোমোর বু  েুগর্ো খু্বই েুের। 
  
–হতোমোর পো খু্বই িম্বো। 
  
নো,  ী মগন েগযলেি? 
  
–হতোমোর হচোগখ্র তোরোয যূের লবেণ্ণতো। 
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হ লির জবোব হেবোর আগগই মো ট বিগিন– শুভরোত হ মন? 
  
হ লি এগ বোগর অবো  েগয হগগেন! 
  
. 
  
১৩. 
  
শলনবোর রোগত মো ট এগিন, লতলন আগর  বোে  যোনলড এগনগেন, মগস্তো বগডো হপপোর 
বযোগগ। 
  
লতলন বিি- এই  যোনলড হতোমোর জনয, হপপোর বযোগগ যো আগে তো অযোগঞ্জগির জনয। 
  
হ লি বযোগর্ো েোগত লনগয বগিলেগিন- আলম হতোমোগ  যনযবোে জোনোলে, অযোগঞ্জিও 
হতোমোগ  যনযবোে জোনোগে। 
  
আবোর এ ই ঘর্নো, অযোগঞ্জি িোলিগয মোগ টর হ োগি উগঠ হগগে। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন- েলতয তুলম হখ্িো হেখ্গত যোগব? 
  
হ লি েুলনলশ্চত এর আগগ মো ট  খ্নও ে োর হখ্িো হেগখ্লন। 
  
. 
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হস্টলডযোগম অগন  মোনুগের লভড। হেন্ট জোগমটইন্স হস্টলডযোম। েোতেলট্ট েোজোর মোনুে 
লভড  গরগে। চযোলম্পযোনলশগপর হখ্িো শুরু েগব। 
  
হ লি এবং মো ট তোগের েীগর্র লেগ  চগি হগগিন। হ লি বিগিন– এই লর্ল র্গুগিো 
েেগজ পোওযো যোয নো। 
  
–তুলম ে োর হখ্িো হয এত ভোগিোবোগেো আলম ভোবগতই পোরলে নো। 
  
 হ লি েোেগত ভুগি হগগেন। এবোর হখ্িোর্ো শুরু েগব। 
  
হবিো েুগর্ো, েুগর্ো েিই হস্টলডযোগম ঢুগ  পগডগে। বযোগে জোতীয েংগীগতর েুর হবগজ 
উগঠগে। এ লেগ  িোযন, অনয লেগ  মো টেওগযব। প্রেগমই এ জন হখ্গিোযোড এগে 
েোাঁডোি। হ লি বযোপোরর্ো মো টগ  বিগত হচগযলেি। 
  
মো ট গডগলডগয বগি চগিগেন- ওর নোম হিগলর  োওগপ। ও েি িীগগর েব হেরো 
হগোলি। হে এ োলয বোর চযোলম্পযোনলশপ লজগতগে। 
  
হ লি অবো  েগয মোগ টর লেগ  তোল গয আগেন। 
  
 এবোর হঘোে  বিগেন– লেডলন হগোগভৌ। 
  
 মো ট েগে েগে বিগিন হচোদ নম্বর। অেোযোরর্ হখ্গিগে গত েপ্তোগে। 
  
হ লি আবোর অবো  েগয হগগেন। 
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 প্রগতয র্ো হখ্গিোযোড েম্পগ ট মোগ টর খু্াঁলর্নোলর্ জ্ঞোন আগে। 
  
এবোর হখ্িো শুরু েি। মো ট মোগঝ মগযযই মন্তবয  রগেন। হ লি অবো  েগযগেন আরও 
এ বোর। 
  
আুঃ এমন এ র্ো মোনুে তোগ  নো ভোগিোগবগে আলম  ী  রব? 
  
. 
  
হিলডে এবং হজন্টিমযোন, অনুিে  গর েীর্গবল্ট হবাঁগয লনন, লঠ  জোযগোয েো ুন। 
আমরো হ গনলড এযোরগপোগর্টর লেগ  এলগগয চগিলে।  গয  লমলনগর্র মগযযই লবমোন 
হেখ্োগন অবতরর্  রগব। 
  
হ লি আবোর বতটমোগন লিগর এগিন। লতলন এখ্ন লনউইযগ টচগিগেন, র্যোনোর ল ংেগির 
েোগে হেখ্ো  রগত, এই হিো লর্র অযীগন মো ট চো লর  রত। 
  
. 
  
গর্মোযযমগ  হ উ খ্বরর্ো বগি লেগযগে। যখ্ন হেনর্ো িযোে  রি, তোরো হ লির জনয। 
অগপেো  রলেি। লরগপোর্টোররো চোরপোগশ এগে েোাঁলডগযগে, হর্লিলভশন  যোগমরো তো   গর 
আগে। 
  
–হ লি, আপলন এখ্ন হ মন আগেন? 
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বিগবন আপনোর স্বোমীর  ী েগযলেি? 
  
পুলিশ ল  তেন্ত শুরু  গরগে? 
  
 আপনোর স্বোমী ল  লডগভোেট চোইলেগিন? 
  
আপলন ল  এখ্োগনই হেগ  যোগবন? 
  
–এই খ্বরর্ো শুগন আপনোর মগনর অবিো  ী েগযলেি? 
  
হ লি হেখ্গত হপগিন এ র্ো েুের মুগখ্র মোনুেগ । েোাঁলডগয আগেন এবং েোত 
নোডগেন। 
  
উলন েগিন হবন রবোর্টে, হনর্ওযো ট হর্লিলভশগনর অনযতম চলরত্র। হ লিগ  এর আগগও 
উলন ইন্টোরলভউ  গরগেন। এখ্ন ওনোগের মগযয বনু্ধগত্বর েম্প ট িোলপত েগযগে। হ লি 
হেখ্গিন হবন যীগর যীগর েোমগনর লেগ  এলগগয আেগেন। 
  
–েোই হবন, হ লি ল  হতোমোর হশো-হত নোমগব নোল ? 
  
–হতোমোর আর হ লির এ র্ো েলব হনগবো? 
  
হবন হ লির  োগে হপৌঁগে হগগেন। লরগপোর্টোররো আরও েোমগন আেোর হচিো  রগেন। 
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 হবন বিগিন- ওগ  এভোগব লবরক্ত হ োগরো নো। হতোমরো পগর  েো হবোগিো। 
  
 লরগপোর্টোররো পে  গর লেগে। 
  
হবন হ লির েোগত েোত হরগখ্ বিগিন আলম অতযন্ত েুুঃলখ্ত, মো টগ  খু্বই ভোগিো 
বোেতোম। 
  
হ লি এবং হবন েোমগনর লেগ  এলগগয চগিগেন। লতলন লজগজ্ঞে  রি–তুলম লনউইযগ ট 
হ ন এগেগেো? 
  
র্যোনোর ল ংেগির েগে  েো বিগত। 
  
উলন ল ন্তু খু্ব শলক্তশোিী মোনুে। উলন হতোমোর েব েোলযত্ব হনগবন বগি আমোর লবশ্বোে। 
  
ওাঁরো িোগগজ  োউন্টোগর হপৌঁগে হগগিন। 
  
হবন বিি- হ লি যলে  খ্নও আমোগ  ের োর েয তোেগি হিোন  গরো। হনর্ওযোগ টই 
আমোগ  পোগব। 
  
ইউলনিমট পরো েোইভোর েোমগন এগে েোাঁলডগযগে। হে বিি- আপলন লমগেে েযোলরে? 
আলম  লিন। গোলডর্ো বোইগর আগে। লমুঃ ল ংেগি আপনোর জনয হপলনংগে হেোগর্গি 
জোযগো হরগখ্গেন। আপলন ল  লর্ল র্ হেগবন? আলম িযোগগগজর েোলযত্ব হনগবো। 
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েশ লমলনর্ হ গর্ হগগে, হ লি এখ্ন হেোগর্গির লেগ  চগিগেন। ট্রোলিগ র মগযয লেগয 
গোলড এলগগয চগিগে। 
  
 লিন বিি– লমুঃ ল ংেগির হেগক্রর্োরী আপনোগ  হিোন  রগবন, এ র্ো অযোপগযন্টগমন্ট 
 রগত েগব, যখ্ন খু্লশ গোলডর্ো বযবেোর  রগবন। 
  
যনযবোে। হ লি অবো  েগয হগগেন, আলম এখ্োগন হ ন এগেলে? 
  
এবোর হবোযেয এই প্রগশ্নর উত্তরর্ো লতলন মোনগত পোরগবন! 
  
. 
  
১৪. 
  
র্যোনোর ল ংেগি েোন্ধয েংেরগর্র লশগরোনোম পডলেগিন, হিখ্ো আগে ইরোগন লশিোবৃলি, 
বোল র্ো আর লতলন আর পডগত চোইগেন নো। গরম োগি লশিোবৃলি? মোগঝমগযয তুেোর ঝড 
র্যোনোর হেগক্রর্োরীগ  হডগ  পোঠোগিন। হেগক্রর্োরী এগি লতলন বিগিন,  যোলে, এই 
আলর্টগ ি হেগনর্োর ভযোন গ্লগভগনর  োগে পোলঠগয েোও, তোর তিোয এ র্ো হনোর্ লিগখ্ 
হেগব হগ্লোবোি ওযোলমটং এর িিশ্রুলত। 
  
ল ংেগি ঘলডর লেগ  তো োগিন। েুজন লডগর্ লর্ভ আয ঘণ্টোর মগযয আেগবন। লতলন 
অলিগের লেগ  তো োগিন, এই অলিের্ো তোর লনগজর েোগত ধতলর। লতলন জোগনন এই 
অলিের্ো  রগত তোাঁগ   ত পলরশ্রম  রগত েগযগে। 
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আজ এর্ো পৃলেবীর অনযতম হেরো পোওযোর েোউগে পলরর্ত েগযগে। শুরুর্ো ল ন্তু এমন 
লেি নো অেটোৎ এ র্ো অগিৌল    োজ  রো েগযগে। 
  
. 
  
েোেো অযোনেুর জগন্মর পোাঁচ বের বোগে র্যোনোগরর জন্ম েগযলেি। তোগের মো বোবোর মগযয 
লডগভোেট েগয যোয। মো আগর  জনগ  লবগয  গর অনয হ োেোও চগি যোয। বোবো লেি 
লবজ্ঞোনী, হেগিরো হেোগর্োগবিো হেগ ই বোবোগ  অনুেরর্  রোর হচিো  গর। 
  
েলতয  েো বিগত  ী, েোেোর হেগ  পোাঁচ বেগরর হেোগর্ো আলম, এই বযোপোরর্ো র্যোনোরগ  
েীনমনযতোয ভুলগগয লেি। র্যোনোর েোগযন্স ক্লোগের েবগেরো েম্মোন পোয, তোগ  বিো েয 
অযোনেু পোাঁচ বের আগগই এই েম্মোনর্ো হপগযগে। পলরবোগরর ঐলতেয বজোয রোখ্গত 
েগব। 
  
র্যোনোর এ বোর বোগ্মী প্রলতগযোলগতোয লজগত লগগযলেগিন। অযযপ  বিগিন– যনযবোে, 
র্যোনোর, তুলম লিতীয ল ংেগি লেগেগব এই পুরেোরর্ো হপগি। 
  
হর্লনগের মযোগনজোর হঘোের্ো  রগিন আমোর মগন েয তুলম হতোমোর েোেো অযোনেুর মগতো 
েিি েগব। 
  
র্যোনোর যখ্ন স্নোত  েগিন, তখ্ন বিো েি, হতোমোর ভোের্র্ো ভোরী েুের েগযগে। 
অযোনেুর  েো বোরবোর মগন পডলেি। 
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তোর মোগন, র্যোনোর েোেোর েোযোগতই হবগড উঠগিন। হশে পযটন্ত তোগ  লিতীয হেরো 
উপোলয হেওযো েি,  োরর্ অযোনেু বরোবরই প্রেম েগয হগগেন। 
  
. 
  
 েুই ভোইগযর মগযয অগন  েোেৃশয লেি। েুজগনই হেখ্গত েুের, বুলিমোন এবং যগেি 
প্রলতভোেম্পন্ন। তোগের বযে ক্রমশ বোডি, এবোর হেখ্ো হগি ল েু ধবেোেৃশয। অযোনেুগ  
আমরো উেোেীন স্বভোগবর মোনুে বিগত পোলর, অন্তমুটখ্ী। র্যোনোর ল ন্তু বলেমুটখ্ী, 
উচ্চো োঙ্খী। অযোনেু হমগযগের েগে  েো বিগত লগগয বোর বোর হেোাঁচর্ হখ্গত 
ভোগিোবোগেন। র্যোনোর অনোযোগেই হমগযগের আ েটর্  গরন চুম্বগ র মগতো। 
  
জীবন েম্পগ ট তোরো েুজন েু-যরগনর যোরর্োয লবশ্বোে  গরন। অযোনেু েমোজগেবো  রগত 
ভোগিোবোগেন। র্যোনোর চোইগতন আরও শলক্তশোিী এবং বগডোগিো  েগত। 
  
. 
  
অযোনেু  গিজ হেগ  িোজুগযর্ েগিন, চো লর  রগিন, লিঙ্ক র্যোগঙ্কর েগয। অগন  ল েু 
লশখ্গিন,  ীভোগব মোনুেগ  েোেোযয  রগত েয। পোাঁচ বের বোগে অযোনেু লনগজই এ র্ো 
হ োম্পোলন হখ্োিোর  েো লচন্তো  রগিন। 
  
অযোনেু এই লবেযর্ো লনগয র্যোনোগরর েগে আগিোচনো  গরলেগিন। 
  
 র্যোনোর উগত্তলজত বযোপোরর্ো েোরুর্। আমরো ের োগরর েোগে বযবেো  রব। 
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নো-নো এর্ো আমোর ইগে নয। আলম েোযোরর্ মোনুেগ  েোেোযয  রগত চোইলে। 
  
তোর মোগন? 
  
তৃতীয লবগশ্বর অগন  মোনুে েলরদ্রতোর জোগি জজটলরত। তোরো  ৃলের আযুলন  পিলত 
েম্পগ ট ল েু জোনগত পোরগে নো। আলম তোগের েোগত েোেোগযযর ভোণ্ডোর তুগি হেব। 
  
র্যোনোর অবো  েগয হগগেন। উলন বিগিন- হে  ী? তোেগি হ োম্পোনীর  ী েগব? 
  
অযোনেু বিগিন– আলম র্ো োর  েো লচন্তো  রলে নো ভোই, আমরো তৃতীয লবগশ্বর লবলভন্ন 
হেগশ প্রলশলেত মোনুেগের পোঠোগবো। তোরো নতুন ভোগব  ৃলে োজ  রগব। তোগের 
জীবনযোরো এগ বোগর পোগল্ট যোগব। আলম হতোমোগ  পোর্টনোর  রগত চোইলে। আমোগের 
এই েির্োগ  ল ংেগি গ্রুপ বিো েগব। হতোমোর ল  ল েু বিোর আগে? 
  
র্যোনোর  ী হযন লচন্তো  গর বিগিন– েলতয  েো বিগত ল  হতোমোর পলর ল্পনোর্ো খ্োরোপ 
নয। আমরো প্রেগম ওইেব হেগশর েগে  েো বিব। তোরপর বগডো বগডো হেগশর েগে 
চুলক্ত  রব। 
  
র্যোনোর, এই পৃলেবীর্োগ  আরও েুের িে  গর তুিগত েগব। 
  
 র্যোনোর েোেগিন, েযোাঁ, এখ্ন আগপোে  রগত েগব। তোরপর? তোরপর লনগজই আলম 
আমোর েোম্রোজয গগড তুিব। 
  
র্যোনোর এবং অযোনেু েোগত েোত রোখ্গিন, বিগিন- এভোগবই আমোগের যোত্রো শুরু হেো । 
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. 
  
েমোে হ গর্ হগগে, েুভোই বৃলির মগযয েোাঁলডগয আগেন, হেোট্ট ইগর্র বোলডর েোমগন। 
তোগের হচোগখ্ মুগখ্ অেগন্তোগের েোপ। 
  
অযোনেু লজগজ্ঞে  রগিন- ীভোগব  োজ  রগে আমোগের ল ংেগি গ্রুপ? 
  
–অেোযোরর্, র্যোনোর তোর  ণ্ঠস্বগর হ ৌতু  এগন বিগিন। 
  
–পৃলেবীর েবটত্র আমরো আনে হপৌঁগে লেলে র্যোনোর, হভগব হেগখ্ো, ইলতমগযয আমরো 
 গয জন প্রলশে গ  তৃতীয লবগশ্ব পোলঠগয লেগযলে। 
  
র্যোনোর ল েু বিগত হচগযলেগিন, ল ন্তু বিগিন নো। বুঝগত পোরগিন, েময এগেগে, 
এবোর নতুন  গর েবল েু ভোবগত েগব। েো, ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুগপর জন্ম েগব। 
  
. 
  
জন লেেি, অযোনেুর  গিজ বনু্ধ, অগন  র্ো ো িলি  গরগেন। অন্তত এ  িে ডিোর। 
বোল র্ো অযোনেু লবলভন্ন েংগঠগনর  োে হেগ  তুগিগেন। 
  
েজন মোনুেগ  হ লনযোগত পোঠোগনো েগযগে, হেোমোলিযো এবং েুেোগন। হেখ্োন োর েোযোরর্ 
মোনুেগের মগযয হচতনোর উদ্ভোবন ঘর্োগত েগব। তগব র্ো ো পযেো ল েুই আেগে নো। 
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র্যোনোর এ লেন বিগিন– অযোনেু, বগডো বগডো হ োম্পোনীর েগে হযোগোগযোগ নো রোখ্গি 
আমরো চোিোব  ী  গর? 
  
স্টযোনোর এর্ো ল ন্তু আমোগের উগদশয নয। 
  
 এবোর র্যোনোগরর অবো  েবোর পোিো। 
  
 –হভগব হেগখ্ো, লেজ েোড  গপটোগরশন ল ন্তু আিেী। 
  
অযোনেু হেগে বিগিন- আমরো আমোগের আেি  োজর্ো  রব। 
  
র্যোনোর আর লনগজগ  হচগপ রোখ্গত পোরগিন নো। তোাঁগের েুজগনর লনজস্ব িযোবগরর্রী 
আগে, তোরো েুজগনই লনজস্ব প্র ল্প লনগয লচন্তোভোবনো  রগত ভোগিোবোগেন। অযোনেু 
অগন  েময মোঝরোত পযটন্ত  োজ  গরন। 
  
এ লেন ে োিগবিো, র্যোনোর েযোগন্ট এগেগেন, অযোনেু তখ্নও হেখ্োগন লেগিন। 
র্যোনোরগ  হেগখ্ অযোনেু িোলিগয উঠগিন, বিগিন নতুন প্রগজটর্ো লনগয আলম অতযন্ত 
উগত্তলজত। আলম এ র্ো েোরুর্ বযোপোর আলবষ্কোর  রগত চগিলে। 
  
র্যোনোগরর মন তখ্ন অনয বযোপোগর চগি হগগে। গত রোগত এ  িোি চুগির মলেিোর েোগে 
তোর হেখ্ো েগযগে। তোরো েুজন বোগর এ েগে মে হখ্গযগেন। লতলন ওই মলেিোর 
অযোপোর্টগমগন্ট লগগযলেগিন। স্মরর্গযোগয েময। 
  
-েযোাঁ, র্যোনোর, এইভোগব বযোপোরর্ো শুরু  রগি হ মন েয? 
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র্যোনোর বিগিন- অযোনেু হপড? 
  
অযোনেু েোেগিন। েযোাঁ, এর েবল েু খু্াঁলর্গয হেখ্গত েগব। 
  
 র্যোনোর ল ন্তু তখ্নও তোর লনজস্ব অলভজ্ঞতোর  েো ভোবগেন। েলতযই এইভোগব  োজ শুরু 
 রগি এ লেন আলম পৃলেবীর্োগ  পোগযর তিোয আনগত পোরব। 
  
. 
  
েগন্ধযগবিো র্যোনোর   গর্ি পোলর্টগত বগেলেগিন। মলেিোর েুের  ণ্ঠস্বগর তোর তিো 
হভগে হগি লমুঃ ল ংেগি, আলম ল ন্তু আপনোর েম্পগ ট অগন   েো শুগনলে। 
  
র্যোনোর তো োগিন, তোর েতোশো আর্গ  হেবোর হচিো  রগিন। হ   েো বিগে? েোযোরর্ 
হচেোরোর এ  তরুর্ী। তোর হচোগখ্র তোরো উজ্জ্বি বোেোমী, অদু্ভত এ র্ো েোলে আগে। 
র্যোনোর এই হমগযলর্র শোরীলর  হেৌেগযটর  েো ভুগি হগগিন। নো, হমগযলর্ হবোযেয 
হেখ্োগন লনগজগ  প্র োশ  রগত চোয নো। 
  
র্যোনোর বিগিন-  ী খ্োরোপ? লতলন ওই হমগযলর্র  োে হেগ  পোলিগয যোবোর রোস্তো 
খু্াঁজলেগিন। 
  
–আলম পোউলিন  ুপোর। বনু্ধরো আমোগ  পোওিো বগি হডগ  েোগ ন। আপলন আমোর 
হবোন লজলনর েোগে হডলর্ং  গরগেন। লজলন আপনোগ  পোওযোর জনয পোগি। 
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লজলন? লজলন? হেোট্টখ্োগট্টো? িম্বো?  োগিো? হেোনোিী? র্যোনোর েোাঁলডগয েো গিন, েোেগেন। 
মগন  রোর হচিো  রগেন। অগন গুগিো মুখ্ হভগে আেগে। 
  
–লজলন আপনোগ  লবগয  রগত চোইগে। 
  
–অগনগ ই হতো হচগযগে, েযোাঁ, আপনোর হবোন খু্বই েুেরী। 
  
 র্যোনোগরর লেগ  তোল গয হমগযলর্ বিি- আপলন তোগ  মগন  রগত পোরগেন নো? 
  
র্যোনোর অপ্রস্তুত- েো, আলম হচিো  রলে। 
  
আলম এইমোত্র তোর লবগযর পোলর্টগত হযোগ লেগয এিোম। 
  
র্যোনোগরর হচোগখ্ আনে তোেগি লজলনর লবগয েি। 
  
-েযোাঁ, এ রু্খ্োলন নীরবতো, ল ন্তু আলম আগর র্ো  েো বিগত চোইলে, আপলন ল   োি 
রোগত লডনোর খ্োগবন? 
  
র্যোনোর হমগযলর্র লেগ  ভোগিোভোগব তো োগিন। নো, হমগযলর্ েযগতো তোাঁর েিভুক্ত নয, 
তগব শরীরর্ো খু্ব এ র্ো খ্োরোপ নো। েযোাঁ, এগ  েেগজই হর্োপ হেওযো হযগত পোগর। 
র্যোনোর ভোবগিন, হবেবি লর্গমর েগে তোর হেখ্ো  রগত েগব। এ জন মলেিোগ  উিোর 
 রগত েগব। 
  
হমগযলর্ তখ্নও তোর লেগ  তোল গয আগে– আলম র্ো ো হেব। 
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 র্যোনোর েোেগিন- লঠ  আগে আেব। 
  
হমগযলর্ বিি- আমোগ  এ বোর পরখ্  গর হেখ্গত পোগরন। 
  
র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে আেো হচিো  রব। 
  
. 
  
পগরর লেন েগন্ধযগবিো, তোরো এ র্ো েুের হরসু্টগরগন্ট বগে আগেন। পোওিো লক্রমরগের 
হেোপোড লেগের েোউজ পগরগেন, এ র্ো  োগিো েোর্ট। েোইলেি জুগতো। র্যোনোর তোর পো 
হেগ  মোেো অবলয েবল েু হেখ্গিন। মগন েগে, হে হবোযেয লনগজগ  আরও হবলশ 
আ েটর্ীয  গর হতোিোর হচিো  রগে। মগন েগে, হে হবোযেয হ োগনো এ র্ো উগত্তজ  
হেগশর রোজ ুমোরী। 
  
র্যোনোর েোাঁলডগয উগঠ বিগিন- শুভ েন্ধযো। 
  
পোমিো বিগিন- েযোাঁ, শুভ েন্ধযো। 
  
পোওিো বিগিন- আমরো  েোর্ো শুরু  লর। আমোর ল ন্তু হ োগনো হবোন হনই। 
  
র্যোনোর অবো  েগয তোল গয আগেন ল ন্তু তুলম হয বিগি… 
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মুগখ্ েোলে আলম হতোমোর প্রলতলক্রযোর্ো িেয  রলেিোম। আলম অগন   েো হতোমোর 
েম্পগ ট হজগনলে। হতোমোর প্রলত আমোর আিগের হশে হনই। 
  
হমগযলর্ ল  এখ্ন হযৌনতোর  েো বিগব? 
  
–আলম হতোমোর চলরগত্রর  গয র্ো লে গ  ভোগিোবোলে। 
  
–তুলম ল  েলতয আমোর েম্পগ ট আিেী? 
  
-েযোাঁ। 
  
এভোগবই  েো শুরু েি। র্যোনোর েোগত েোত হরগখ্ বিগিন–েযোাঁ, হতোমোর মগযয এ র্ো 
আিোেো আলভজোতয আগে। এর্ো অতযন্ত গভীর এবং এ োন্ত। হতোমোর েোগে আজ রোতর্ো 
ভোগিোভোগবই  োর্গব। 
  
-েযোাঁ, তুলম ল  ক্লোন্ত হবোয  রগে ডোলিটং। 
  
 র্যোনোর আবোর তো োগিন। হচোগখ্র হভতর এ র্ো অদু্ভত লনরোপত্তো। হমগযলর্গ  আিেী 
বিো হযগত পোগর ল ? 
  
র্যোনোর বিগিন- েযোাঁ, আলম েবেময ক্লোন্ত হবোয  লর রোজ ুমোরী। 
  
হমগযলর্র মুগখ্ েোলে লঠ  আগে, তোেগি হ োেোও হচিো  রো যোগব? অন্তত আজ রোগত? 
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র্যোনোর হ মন হযন েগয হগগেন। এতলেন লতলন হমগযগের লনগয হখ্িো  গরগেন। 
তোরপগর বিগিন- তুলম  ী বিগত চোও? 
  
–আলম হতোমোগ  ভোগিোবোেগত চোই। 
  
হমগযলর্র মুগখ্ এ র্ো অদু্ভত প্রতযয। এগেো, এ বোর হচিো  গর হেখ্ো যো । 
  
. 
  
১৫. 
  
ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুপ, ওযোল্ডট হেড হ োযোর্টোর, মযোনেোট্টোগন অবলিত। ইস্ট নেীর 
 োগে পোাঁচ এ র জলমর ওপর লবরোর্ এ র্ো বোলড। এ র্ো নয, চোরগর্ পোশোপোলশ 
 ংলক্রগর্র বোলড। েুগর্ো হেোগর্ো স্টোি েোউে। চোরপোগশ লবেুযৎ তোগরর আবরর্। 
  
ে োি েশর্ো, লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোগট এবং রবোর্ট িলবগত ঢুগ  পগডগেন। 
  
লডগর্ লর্ভ লিনবোগট হর্লবগির ওপর পগড েো ো অেংখ্য পলত্র োর লেগ  তো োগিন। 
হজগনলর্  ইলঞ্জলনযোলরগের এ র্ো  লপ েোগত তুগি লনগিন। রবোগর্টর লেগ  তোল গয 
বিগিন- এগুগিো হবোযেয েোাঁগতর ডোক্তোগরর হচম্বোগর পগড েোগ ? 
  
তোরো েোমগন এলগগয এগিন। বিগিন– লমুঃ র্যোনোর ল ংেগির েোগে  েো বিব। 
অযোপগযন্টগমন্ট  রো আগে। 
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-েযোাঁ, উলনও আপনোগের জনয অগপেো  রগেন। আলম এ জন েে োরীগ  পোঠোলে। 
  
 লরগেপশলনস্ট হবোতোম লর্পগিন। এ রু্ বোগে এ  েুেরী ল গশোরী  নযো েোমগন এগে 
েোাঁডোি। 
  
–এাঁরো র্যোনোগরর েোগে হেখ্ো  রগত যোগবন, অযোপগযন্টগমন্ট  রো আগে। 
  
–আলম হরর্রো র্োইিোর, ল ংেগির এ  েে োলরনী। আমোগ  অনুেরর্  রুন েীজ। 
  
েুজন লডগর্ লর্ভ হোঁগর্ চগিগেন। প্রগতয র্ো  লরডগরর  োগে প্রেরো আগে। 
  
এর্ো র্যোনোগরর ওগযলর্ং রুম,  যোলে বগে আগেন। র্যোনোগরর হেই েে োলরনী। 
  
-গুড মলনটং, শুভ ে োি ভদ্রমগেোেযরো, আপনোরো ডোনলেগ  চগি যোন। 
  
 র্যোনোগরর প্রোইগভর্ অলিে, লডগর্ লর্ভরো হভতগর ঢু গিন। তোগের হচোগখ্মুগখ্ লবস্ময। 
  
লবরোর্ অলিে, ইগি ট্রলনে যেপোলত লেগয েোজোগনো। েোউে প্রুি হেযোি আগে। 
হর্লিলভশন আগে। েোরো শেগর  ী ঘর্গে তোর র্োর্ ো েলব িুগর্ উঠগে। েযোাঁ আগে বযস্ত 
 নিোগরন্স রুম, িযোবগরর্রী, আরও  ত ল । 
  
আযুলন  লবজ্ঞোগনর েমস্ত বযবিো। 
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লিগনর ওপর লবলভন্ন শেগরর নোম হভগে উঠগে। লমিোন, হজোেোনেবোগট, জুলরখ্, মোলদ্রে, 
এগেন্স। চোরপোগশ বইগযর েমোগরোে। 
  
. 
  
র্যোনোর ল ংেগিগ  হমেগলন হডগের আডোগি বগে েো গত হেখ্ো হগি। হপোশো র্ো ভোরী 
েুের। েোি ো যূের বগর্টর, েোি ো নীি শোর্ট এবং নীি রগের হচ  হেওযো র্োই। 
  
র্যোনোর উগঠ েোাঁডোগিন, বিগিন গুড মলনটং ভদ্রমগেোেযরো। 
  
এবোর লডগর্ লর্ভরো বেগিন।  েো শুরু েি। 
  
বিো েি– হগোগযেোরো, আমরো ল ন্তু আজগ র জীবনযোরো েম্পগ ট হ োগনো  েো বিগবো 
নো। এ র্ো বযোপোর মগন রোখ্গবন, জীবন আজ আরও েুুঃেে েগয উগঠগে। 
  
রবোর্ট বিগিন– লমুঃ ল ংেগি, আলম এ র্ো প্রশ্ন  রব। 
  
-েযোাঁ। আপলন হয হ োগনো প্রশ্ন  রগত পোগরন। তগব আমোর বক্তবযর্ো আগগ শুগন লনন। 
আমরো লবলভন্ন লবেগয  োজ  লর। তোই হেগশর লনরোপত্তোর্ো আমোগের ওপর নযস্ত েগযগে। 
আমরো হযোগোগযোগ বযবিোর ওপর নজর হরগখ্লে। মোইগক্রো বোগযোিলজ হেগ  পলরগবগশর 
লবেয েবই আমরো নজগর হরগখ্লে। আমোগের অতযন্ত লশলেত লবজ্ঞোনী েি আগে। আগে 
নোনো লবেগযর েমোগিোচগ রো। 
  
রবোর্ট অবো  েগয বিগিন- বযোপোরর্ো খু্বই উগত্তজনোপূর্ট। 
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–আমোগের গগবে গের পাঁচোলশ শতোংগশর মগযয অতযন্ত উাঁচু লডিী আগে। পাঁযেলট্ট শতোংশ 
েি লপ এইচ লড। 
  
বোুঃ, েোরুর্  োজ  গরগেন হতো? 
  
–আমোর েোেো অযোনেু এই হ োম্পোনীর্ো িোপন  গরলেি। হে তৃতীয লবগশ্বর হেশগুলিগ  
েোেোযয  রগত হচগযলেি। আমরো হেখ্োগন অগন গুগিো পলর ল্পনো শুরু  গরলে। 
  
েঠোৎ হর্লিলভশন হেগর্ বজ্রপোত হেখ্ো হগি। তোর মোগন?  ী েগে? 
  
লডগর্ লর্ভ লিনবোগট বিগিন আপনোরো আবেোওযো লনগয পরীেো  রগেন? 
  
েযোাঁ, এর্োও আমোগের এ র্ো অনযতম  োজ। ল ন্তু এখ্োগন আমরো েিিতোগ  অজটন 
 রগত পোলরলন। এই পরীেোর্ো আমরো বন্ধ  গর লেগযলে। 
  
–এর্ো েিি েগি ল  আমরো জিবোযুগ  লনযের্  রগত পোরতোম? 
  
-েযোাঁ, ল েুর্ো অন্তত পোরতোম। অগনগ  এই বযোপোরর্ো লনগয  োজ  গরগেন। ১৯০০ েোগি 
লনগ োিো হর্েিো ওগযেোর েম্পগ ট প্রেম আগিোচনো  গরলেগিন। লতলন অগন গুগিো 
ধবজ্ঞোলন  তেযগ  েুপ্রলতলষ্ঠত  গরলেগিন। লতলন প্রমোর্  গরলেগিন হয আমরো হবতোর 
তরগের েোেোগযয বোতোগের আযনমণ্ডিগ  প্রভোলবত  রগত পোলর। ১৯৫৮ েোগি আমোগের 
লনরোপত্তো পলরেেও এই বযোপোগর  োজ  গর। তোরো আযগনোগফযোগরর মগযয তোমোর েুাঁচ 
পোলঠগযগেন। েশ বের বোগে প্রগজট হপ্রোপোইগির জন্ম েয। ের োর িোওগে বেটো োগি 
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েমযেীমো বোডোবোর হচিো  গরলেি। তোগত হেোলচলমন অঞ্চগি আরও হবলশ পলরষ্কোর 
আবেোওযো পোওযো যোয। 
  
বযোপোরর্ো হশে পযটন্ত  োজ  গরগে? 
  
েযোাঁ, িোনীযভোগব। েমেযো েগে আমরো েোরো পৃলেবীর আবেোওযোগ  পলরবতটন  রগত 
পোলর নো। এ র্ো  েো মগন রোখ্গবন, েলের্ হগোিোগযট আলশ শতোংশ েমুদ্র আগে, উত্তর 
হগোিোগযট েমুগদ্রর আযতন েোর্ শতোংশ। এই ধবেোেৃগশযর িগিই আমরো লবশ্ববযোপী 
 োগজর েিিতো অজটন  রগত পোলর নো। 
  
তোেোডো, লিনবোগট বিগিন, আমরো এখ্োগন হ ন এগেলে লমুঃ ল ংেগি? 
  
র্যোনোর তো োগিন, েযোাঁ, এই প্রশ্নর্োর উত্তর আলম লেলে। ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুপগ  
এ র্ো অলভজ্ঞ েংিো বিো হযগত পোগর। আমোর চোরজন েে োরীর মৃতুয েগযগে, 
রেেযজন ভোগব। চলিশ ঘন্টোর মগযয আমরো আমোগের লনজস্ব পিলতগত অনুেন্ধোন শুরু 
 গরলে। পৃলেবীর েমস্ত প্রযোন শেগর আমোগের তেন্ত োরী অলিেোররো আগেন। 
আঠোগরোগশো জন েেেয আগেন। ে গির েোগে হযোগোগযোগ রোখ্ো হ োগনোমগতই েম্ভব নয। 
ল ন্তু যখ্ন আমরো হেখ্িোম হয আমোগের েুজন েেীগ  েতযো  রো েগযগে, তোরো নোল  
অননলত   োজ গমটর েগে যুক্ত লেগিন, তখ্ন আমরো আরও েত ট েগয উগঠলে। এ র্ো 
 েো মগন রোখ্গবন, আলম ল েুগতই ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুগপর েুনোম নি েগত হেব 
নো। আমরো অলত শীঘ্র এই রেগেযর উগন্মোচন  রব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

134 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

লিনবোগট বিগত হচিো  রগিন লমুঃ ল ংেগি, আরও ল েু বিোর আগে। েু বের আগগ 
জোপোগনর এ  লবজ্ঞোনী আত্মেতযো  গরলেগিন। লতন বের আগগ েুইজোরিযোগের এ  
লবজ্ঞোনী… 
  
র্যোনোর বোযো লেগয বিগিন- েযোাঁ, জুলরগখ্র ওই ঘর্নো, এ েুগর্োর হ োগনোর্োই ল ন্তু 
আত্মেতযোর ঘর্নো নয। তোগেরগ  নৃশংেভোগব েতযো  রো েগযগে। 
  
েুজন হগোগযেো পরস্পগরর লেগ  তো োগিন, লবস্মযোলবি হচোগখ্। 
  
 রবোর্ট বিগিন- এ বযোপোগর আপলন এত লনলশ্চত েগেন  ী  গর? 
  
 র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর  লঠন েগয উগঠগে– তোগের েতযো  রো েগযগে আমোর  োরগর্? 
  
-আপলন  ী বিগত চোইগেন? 
  
আল রো লেগিন এ  েোরুর্ লবজ্ঞোনী। লতলন এ লর্ জোপোলন ইগি ট্রলনে েংিোয  োজ 
 রলেগিন। এই েংিোলর্র েোগে আমোগের হযোগোগযোগ লেি। আমোর মগন েয আমরো 
তোগ  বোাঁচোবোর মগতো ভোগিো বোতোবরর্ লেগত পোলরলন। আলম তোগ  এখ্োগন আেোর জনয 
আমের্ জোলনগযলেিোম। হেই আমের্ লতলন িের্  গরলেগিন। লতলন এ বযোপোগর খু্ব 
উগত্তলজত লেগিন। 
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র্যোনোর তোর  ণ্ঠস্বর লির রোখ্োর হচিো  রগিন– আমরো বযোপোরর্ো হগোপন হরগখ্লেিোম। 
লতলন ওই েংিো হেগড হেবোর ইগে প্র োশ  গরলেগিন। েযগতো  োউগ  এই  েোর্ো 
বগি েো গবন।  োরর্ এই েংবোে খ্বগরর  োগগজ প্র োলশত েগযগে। 
  
র্যোনোর আবোর ল েুের্ চুপ  রগিন। তোরপর বিগত শুরু  রগিন- হযলেন এই খ্বরর্ো 
 োগগজ হবগরোয, হেলেনই তোগ  এ লর্ হেোগর্ি ঘগর লনেত অবিোয হেখ্ো হগি। 
  
রবোর্ট লজজ্ঞোেো  রগিন লমুঃ ল ংেগি, অনয হ োগনো  োরর্ও তত েো গত পোগর। 
  
র্যোনোর মোেো হনগড বিগিন– নো, এর্ো আত্মেতযোর হ োগনো ঘর্নো নয। আলম এ েি 
অনুেন্ধোনী মোনুেগ  হেখ্োগন পোলঠগযলেিোম। তোরো আমোর লনজস্ব েংিোর হিো । তোরো 
েব বযোপোগরর ওপর নজর হরগখ্লেগিন। হেখ্োগন লগগয তোরো েযগতো হ োগনো খ্োরোপ ল েু 
হেখ্গত পোনলন। তগব আলম এখ্নও মগন  রলে, ইগেোর জীবনর্ো আত্মেনগনর পগে হশে 
েযলন, এমন হ োগনো ট্রোগজলড আগে, যোর রেেয েযগতো হ োগনোলেন উেঘোলর্ত েগব নো। 
  
-তোেগি আপলন হ ন এত েুলনলশ্চত হয, তোগ  েতযো  রো েগযলেি? 
  
লিনবোগট জোনগত চোইগিন। 
  
–আপনোরো হতো মযোনগডিোইন লস্মগের  েো বিগিন। জুলরগখ্ লতলন নোল  আত্মেতযো 
 গরলেগিন লতন বের আগগ। আপলন ল  জোনগতন হয, মযোনগডিোইন লস্মে তোর 
হ োম্পোলন হেগড আমোগের েংিোয হযোগ হেবোর ইেো প্র োশ  গরলেগিন? 
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লিনবোগট জোনগত চোইগিন তোেগি আপলন বগিগেন হয, এই েুলর্ মৃতুযর মগযয এ র্ো 
হযোগেূত্রতো আগে? 
  
র্যোনোগরর মুখ্ হযন পোের- েযোাঁ, তোরো েুজগনই এ ই েংিোর েগে যুক্ত লেগিন। এলর্ েি 
হর্োল ও িোস্ট ইনডোেলট্রযোি। 
  
ঘগরর হভতর েমেগম নীরবতো। 
  
রবোর্ট বিগিন আলম এ র্ো বযোপোর ল েুগতই বুঝগত পোরলে নো। যলে এ জন  মটী েংিো 
েোডগত চোন, তোেগি হ ন তোগ  হমগর হিিো েগব? 
  
-মযোনগডিোইন লস্মে ল ন্তু েোযোরর্  মটী লেগিন নো। ইগেোও তোই লেগিন নো। তোরো 
লেগিন লবখ্যোত পেটোেলবে। তোরো হয হ োগনো েমেযো েমোযোন  রগত পোরগতন। এ লর্ 
হ োম্পোলনর ভলবেযৎ তোগের ওপর লনভটর  রলেি। তোই েংিো চোয লন হয, তোরো 
হ োম্পোলন হেগড লেন। 
  
-েুইে পুলিশ ল  এই বযোপোগর তেন্ত  গরলেি? 
  
-েযোাঁ, তোরো তেন্ত  গর। আমরোও  গরলেিোম। ল ন্তু আমরো হ োগনো ল েুই প্রমোর্  রগত 
পোলরলন, েলতয  েো বিগত ল , আমরো এখ্নও ওই মৃতুযরেেয উেঘোর্গনর হচিো  রলে। 
এ লেন আমরো এই রেেয উেঘোর্ন  রবই। আমোগের েংিোর েোগে পৃলেবীর েব 
অঞ্চগির পুলিশ মেগির হযোগোগযোগ আগে। ভোগিো খ্রব হপগি আলম লনশ্চযই তো 
আপনোগের জোনোব। 
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লিনবোগট বিগিন- লঠ  আগে। এখ্ন আমরো আেলে। 
  
র্যোনোগরর হর্লিগিোন হবগজ উঠি- েযোগিো, েুজন লডগর্ লর্ভ আমোর অলিগে বগে 
আগেন। তোরো আমোগ  েবর ম েোেোযয  রোর প্রলতশ্রুলত লেগযগেন। লঠ  আগে, আলম 
েময মগতো জোনোব। 
  
উলন লরলেভোরর্ো নোলমগয রোখ্গিন। 
  
লিনবোগট জোনগত চোইগিন– লমুঃ ল ংেগি, এখ্োগন আপনোরো ল  হ োগনো অনুভবী বযোপোর 
লনগয গগবের্ো  রগেন? 
  
-েযোাঁ, আমরো এমন এ র্ো লবেয লনগয গগবের্ো  রলে, যোর মোযযগম েজন মোনুগের 
মৃতুযরেেয েম্পগ ট জোনো যোগব। লডগর্ লর্ভ লিনবোগট, আমোগের েগে অন্তত এ গশো জন 
বুলিজীবী যুক্ত আগেন। তোরো পৃলেবীর নোনো প্রোগন্তর মোনুে। তোরো অগনগ ই এ বযোপোগর 
প্রতযেভোগব যুক্ত। আমরো এখ্োগন হ োগনো মোনব হবোমো ধতলর  রলে নো। 
  
েরজো খু্গি হগি। অযোনেু ল ংেগি হভতগর ঢুগ  পডগিন। তোর েোগত অগন  
 োগজপত্র। ভোইগযর েগে হচেোরোর ল েুর্ো লমি আগে। তগব তোর হচেোরোয এ র্ো 
লবেণ্ণতোর েোযো। মোেোর চুি ক্রমশ পোতিো েগত শুরু  গরগে। মুখ্মণ্ডগি গোম্ভীযট। 
পোশোপোলশ র্যোনোর ল ংেগি? উগত্তজনোয র্গবগ  গর িুর্গেন। অযোনেুগ  হেখ্গি মগন 
েয, লতলন বুলঝ হ োন বযোপোগর পরোস্ত। 
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–এই  োগজগুগিো, এইগুগিোই আগে, তুলম হেখ্গত পোগরো। আলম এখ্নও হশে  রগত 
পোলরলন। 
  
অযোনেু, লঠ  আগে, পুলিশ লডগর্ লর্গভর লেগ  তোল গয র্যোনোর বিগিন, এ আমোর ভোই 
অযোনেু, আর এাঁরো েগিন লডগর্ লর্ভ লিনবোগট ও রবোর্ট। 
  
অযোনেু তো োগিন, হচোগখ্র তোরোয হ োগনো শোলন্তর লচহ্ন হনই। 
  
অযোনেু, হতোমোর হনোগবি পুরেোগরর  েো বিগব নো? 
  
অযোনেু মোেো চুিগ  বিগিন- েযোাঁ, হনোগবি পুরেোর। 
  
 উলন ঘর হেগ  হবলরগয হগগিন। 
  
র্যোনোর বিগিন আলম বগিলেিোম, অযোনেু এই হ োম্পোলনর্ো িোপন  গরলেি। তোগ  েোত 
বের আগগ হনোগবি পুরেোর হেওযো েগযগে। ল ন্তু এ র্ো পরীেো হে হশে  রগত 
পোগরলন, তোরপর হেগ ই তোর মনর্ো পোগল্ট যোয। 
  
-েযোাঁ, ওনোর চলরগত্রর মগযয এ র্ো আ েটর্ আগে। 
  
 আিট লিনবোগট উগঠ েোাঁডোগিন, বিগিন লঠ  আগে, আমরো আর েময নি  রব নো। 
হযোগোগযোগ রেো  রব। 
  
র্যোনোর বিগিন- লঠ  আগে, আগগ এই েমেযো েমোযোন হেো , তোরপর। 
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. 
  
১৬. 
  
র্যোনোর হেই হমগযলর্গ  ভুিগত পোগরনলন, যোগ  রোজ ুমোলর বগি হভগবলেগিন। মগন পগড 
হগি, এ েময  ীভোগবই নো জলডগয পগডলেগিন। ভোবো েগযলেি, এই বযোপোরর্ো আরও 
উন্নত েগব। ল ন্তু হশে পযটন্ত তো েগয ওগঠলন। 
  
. 
  
লতনলেন হ গর্ হগগে। র্যোনোর হিোন  রগিন রোজ ুমোলর? 
  
–হ   েো বিগেন? 
  
র্যোনোর হভগবলেগিন, হিোনর্ো নোলমগয রোখ্গবন।  তজন এই হমগযলর্গ  রোজ ুমোলর নোগম 
হডগ  েোগ ? 
  
হ োগনোর গম লনগজর রোগ শোন্ত  রোর হচিো  গর, উলন বিগিন- আলম র্যোনোর ল ংেগি 
বিলে। 
  
–তুলম হ মন আগেো? ল ন্তু  ণ্ঠস্বগর উেোেীনতো। 
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আলম েযগতো এ র্ো ভুি  গরলে, র্যোনোর ভোবগিন। আর  খ্নও এই হমগযলর্গ  আলম 
ডো ব নো। তবুও উলন বিগিন- আলম হভগবলেিোম, তুলম আজ হবোযেয আমোর েোগে 
লডনোগর যোগব। ল ন্তু মগন েগে, তুলম বযস্ত আগে। বযোপোরর্ো ভুগি যোওযো যো । 
  
-হ ন? 
  
র্যোনোর আবোর আর্গ  পডগিন লতলন ওই হমগযলর্গ  লশেো লেগত পোরগিন নো। 
  
. 
  
চোর ঘণ্টো হ গর্ হগগে। র্যোনোর এ র্ো হর্লবগি বগে আগেন। হেোগর্ো িরোলে হরসু্টগরন্ট। 
লতলন মগন মগন উেিীব। বযোপোরর্ো েি, হমগযলর্ এগে েোাঁলডগযগে। 
  
–লপ্রনগেে, হতোমোগ  আলম  তলেন হেলখ্লন? র্যোনোর বিগিন। 
  
হমগযলর্র মুগখ্ েোলে হতোমোগ ও আলম খু্ব লমস্  গরলে। হতোমোর মগযয এ র্ো আিোেো 
আ েটর্ আগে। তুলম ে গির হেগ  আিোেো। 
  
গত লেনর্ো বুলঝ আবোর লিগর এগেগে। এমন হরোমোলন্ট  মুেূতট তোগের জীবগন খু্ব 
এ র্ো হবলশ আগেলন।  েো এলগগয চিি, খ্োওযো-েোওযো তোর পোশোপোলশ। 
  
এই হমগযলর্ অেোমোনযো েুেরী, আগবেলন এবং ইেু । এমন এ লর্ হমগযর আগমন 
ঘর্গত চগিগে আমোর জীবগন, র্যোনোর ভোবগিন। 
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র্যোনোর বিগিন- হতোমোর  েো বি। 
  
-আমোর বোবো খু্বই যনী মোনুে। অেীম েমতোর অলয োরী। হেোগর্োগবিো হেগ  আলম বগ  
লগগযলেিোম। লমশতোম পলরচোলর ো এবং বোর্িোরগের েগে। েুইলমংপুগি ধে-ধে েত। 
র যোর্লক্লপগ  মগন পগড। তোরপর? হশে অলব্দ আমোর বোবো েব বযোপোগরই হেগর হগি। 
মোরো হগি হে। আর আলম এ  রোজননলত  হনতোর খ্েগর লগগয পডিোম। 
  
 োজর্ো হতোমোর হ মন িোগগ? 
  
নো, হমোগর্ই ভোগিো িোগগ নো। আলম উগত্তজ  জীবগনর েন্ধোগন মি। 
  
. 
  
পগরর লেন র্যোনোর অবোর হিোন  রগিন রোজ ুমোলর? 
  
–আলম হতোমোর  েোই ভোবলেিোম র্যোনোর। তোর  ণ্ঠস্বগর আমের্। 
  
র্যোনোর বিগিন- তুলম এখ্ন হ োেোয? 
  
–আজ রোগত লডনোর েগব ল ? 
  
 র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে হ োেোয যোব? 
  
মযোলেগম এগি হ মন েয? 
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বুঝগত পোরো যোগে, হয হ োগনো  োরগর্ই হতো  হমগযলর্ আরও  োগে আেগত চোইগে। 
  
. 
  
৫৫ নম্বর লির্, লডনোগরর আের, র্যোনোর হমগযলর্র লেগ  তোল গয আগেন। েযোাঁ, 
হেৌেগযটর এ র্ো আিোেো েীলপ্ত আগে। আত্মলনভটরতো এবং বুলির েংলমশ্রর্। েযোাঁ, এই 
হমগযলর্গ  আমরোস্বোযীন হচতো বিগত পোলর। 
  
লবলভন্ন লবেয লনগয অনগটি আগিোচনো এলগগয চগিগে। হমগযলর্র জ্ঞোগনর বের হেগখ্ 
র্যোনোর অবো  েগযগেন। 
  
–রোজ ুমোলরর জীবন েম্পগ ট হতোমোর  ী যোরর্ো? 
  
হমগযলর্ র্যোনোগরর লেগ  তো োি। তোরপর বিি- আলম জোলন, েমতোই মোনুেগ  েোেেী 
এবং েুখ্ী  গর হতোগি। 
  
–তোেগি হতোমোর আমোর মগযয েোরুর্ লমি আগে। 
  
–এ েো তুলম  তজন হমগযগ  বগিে র্যোনোর? 
  
তুলম ল  এেব  েো বিো বন্ধ  রগব? আলম ে গির েোগে আিোেোভোগব লমলশ। তুলম 
এমন ল েু  গরো নো, যোগত আলম েুুঃখ্ পোব। 
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–েযোয ডোলিটং, তুলম আমোর েোলন্নগযয যলে েতোশ েও তোেগি শোওযোগরর তিোয চগি যোও। 
  
র্যোনোর উগঠ েোাঁডোগিন। নোুঃ,  েো বগি আর িোভ হনই। ল ন্তু হ োেোয যোব? 
  
–হ ন আমোর জোযগোগত। 
  
–হতোমোর জোযগো? 
  
–েযোাঁ, আমোর হেোট্ট এ র্ো অযোপোর্টগমন্ট আগে পো ট এলভলনউগত। 
  
 তুলম ল  আমোগ  হেখ্োগন লনগয যোগব? 
  
. 
  
হেোট্ট এ র্ো অযোপোর্টগমন্ট, অেোযোরর্, েুেরভোগব েোজোগনো। র্যোনোর চোরলেগ  তো োগিন। 
ভোরী ভোগিো এবং আলভজোগতযর েোপ। আেো, অেোযোরর্ লচত্র িোর েংিে। এ র্ো ভোগিো 
হর্লবি আগে, ঝোডবোলত ঝুিগে। ের্ো েুের হচযোর, েোজোগনো হ ৌচ। 
  
র্যোনোর বিগিন- ভোরী েুের। 
  
 হমগযলর্ বিি- তুলম আমোর হবডরুগম এগেো। 
  
হবডরুগমর হেওযোগির রং পলরষ্কোর েোেো। েোেো িোলনটচোগর পলরপূর্ট। মস্ত বড এ র্ো 
আযনো ঝুিগে। 
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র্যোনোর বিগিন- আুঃ, এত েুের। 
  
পোউিো র্যোনোগরর হপোশো  খু্িগত খু্িগত বিি- আমরো পগর  েো বিব। 
  
হপোশো  হখ্োিো েগয হগগে। হে লনগজর হপোশোগ র লেগ  েোত লেি। আেো, এমন েুের 
এ লর্ হযৌন আগবেলন শরীর। হে র্যোনোগরর গিো জলডগয যগর বিি- এগেো, আমরো 
অেভয হখ্িো শুরু  লর। 
  
তোরো লবেোনোগত শুগয আগে। এবোর হখ্িোর্ো শুরু েগব। র্যোনোর েবল েুগত েোত হেবোর 
হচিো  রি। আগবেলন জোযগোগুগিোগত েোগতর পরশ রোখ্ি। তোরপর বুঝগত পোরি, 
এবোর হমগযলর্র লে  হেগ  প্রতুযত্তর হেবোর েময েগযগে। েযোাঁ, এমন েুের আের। 
র্যোনোর হচোখ্ বন্ধ  গর শুগয আগেন। প্রলতলর্ আেুগির হর্ো ো তোগ  অনয জগগতর 
বোলেেো  গর লেগে। এমন েুের উপেোর হয লতলন হ োগনোলেন পোগবন ভোবগতই 
পোগরনলন। হশে অলব্দ উগত্তজনোর চরম েীমোয হপৌঁগে হগগিন। 
  
তোরো েমস্ত রোত যগর  েো বগিলেগিন।  ত  েো, রোজ ুমোলর র্যোনোরগ  অবো   গর 
লেগযগে। তোর হ ৌতু গবোয, তোর আগবেন, তোর হচোগখ্র তোরোয উজ্জ্বি উপলিলত- নোুঃ, 
র্যোনোর হবোযেয পোগি েগয যোগবন। 
  
. 
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এ লেন ে োিগবিো অযোনেু র্যোনোরগ  বিগিন, তুলম এত খু্শী হ ন? এর অন্তরোগি 
হ োগনো হমগয আগে ল ? 
  
র্যোনোর ঘোড  োত  রগিন- েযোাঁ। 
  
বযোপোরর্ো গুরুত্বপূর্ট, তুলম  ীভোগব লবগয  রগব? 
  
–আলম এখ্নও অতর্ো ভোলবলন। 
  
অযোনেু বিগিন–  েোর্ো বিো উলচত। 
  
র্যোনোর বিগিন- েযোাঁ, এ লেন বিব। 
  
 পগরর লেন রোলত্রগবিো, র্যোনোর রোজ ুমোলরর অযোপোর্টগমগন্ট বগে আগেন। 
  
র্যোনোর বিগত শুরু  রগিন রোজ ুমোলর, আলম হতোমোগ  এ র্ো  েো বিগত চোইলে। হয 
 েো আলম  খ্নও হ োগনো হমগযগ  বলিলন। 
  
 ী  েো ডোলিটং। 
  
–আলম হতোমোগ  লবগয  রগত চোইলে। 
  
 এ  মুেূগতটর নীরবতো। 
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পোউিো েুেোত বোলডগয েোমগন এলগগয এগে বিি- ওুঃ, র্যোনোর। 
  
–েযোাঁ, তুলম  ী জবোব হেগব? 
  
–আলম হতোমোগ  লবগয  রব ডোলিটং। ল ন্তু আমোর এ র্ো েমেযো আগে। 
  
 ী েমেযো? 
  
নো, েমেযোর্ো খু্বই গুরুত্বপূর্ট। আমোগ  আরও েোেে এবং শলক্ত েঞ্চয  রগত েগব। েব 
লজলনের্ো পোল্টোগত েগব। ভলবেযর্ো হযন আরও উন্নত েয। 
  
র্যোনোর েোগত েোত লেগিন। হ োগনো েমেযো হনই। আমোর েোগত অগন গুগিো বযবেো আগে 
রোজ ুমোলর। এ লেন আলম আরও হবলশ র্ো ো আয  রব। 
  
নো, হতোমোর ভোই আগে, হতোমরো েুজন। হতোমোর ভোই  খ্নও চোইগবন নো হয, হতোমোর 
হ োম্পোলনর্ো আরও বগডো হেো । তোই এখ্ন অনয ল েু ভোবগত েগব। 
  
র্যোনোর বিগিন- আেো, তুলম আমোর ভোই অযোনেুর েগে হেখ্ো  গরো। হ মন? 
  
. 
  
পগরর লেন তোরো লতনজন িোগঞ্চর আেগর বগেগেন। পোউিো আ েটনীযো। অযোনেু 
ভোবগিন, ভোইগযর জীবগন হ োন মলেিোর আগমন ঘর্গত চগিগে, এই বযোপোরর্ো হভগব 
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খু্বই লচলন্তত লেগিন। নো, পোউিোগ  আমরো অনোযোগে এ  বুলিমতী রমর্ী বিগত পোলর। 
অযোনেু ভোবগিন, ভোইগযর লনবটোচনর্ো েলঠ  েগযগে। 
  
পোউিো বিি আমোর মগন েগে, ল ংেগি গ্রুপ এ লেন আরও শলক্তশোিী েগয উঠগব, 
অযোনেু েোরো পৃলেবীগত এত মোনুগের  োগে আমরো েোেোযয হপৌঁগে লেলে। র্যোনোর এ 
বযোপোগর েব ল েু জোলনগযগে। 
  
-েযোাঁ, আমরো হচিো  রলে। 
  
তোর মোগন, আপলন হ োম্পোলনর্োগ  আরও বগডো  রগবন হতো? 
  
নো, আলম হেই অগেট বিলে নো। আলম আরও হবলশ হেগশর েোগে হযোগোগযোগ রেো  গর 
চিব। হেখ্োগন েোেোযয পোঠোব। 
  
র্যোনোর েগে েগে বিগিন– তোেগি আমোগের আরও নতুন নতুন চুলক্তগত েই  রগত 
েগব, তোই হতো? 
  
অযোনেুর হচোগখ্ েোলে র্যোনোর, তুলম এত তোডোতোলড  োজ  রগত চোও হ ন? এত 
তোডোতোলডর  ী আগে? হেখ্ো যো  নো,  ীভোগব  োজর্ো শুরু েয। অনযগ  েোেোযয 
 রোর্োই জীবগনর েবগেগ  বগডো যমট। 
  
র্যোনোর রোজ ুমোলরর লেগ  তো োগিন। 
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পগরর লেন র্যোনোর রোজ ুমোলরগ  হর্লিগিোন  গর বিগিন- রোজ ুমোলর,  খ্ন হতোমোগ  
তুগি হনব? 
  
ওলেগ  এ র্ো হেোট্ট নীরবতো– ডোলিটং, আলম খু্ব েুুঃলখ্ত। আজ হবোযেয হতোমোর েগে 
হবগরোগত পোরব নো। 
  
র্যোনোর অনযযট েগয উগঠগেন- হ োগনো েমেযো? 
  
নো, আমোর এ  বনু্ধ শেগর এগেগে। তোগ  হেখ্গত যোব। 
  
–পুরুে বনু্ধ? র্যোনোগরর মগন লেংেো। আলম বুঝগত পোরলে নো, তো েগি  োি রোগত? 
  
–নো,  োিগ ও েগব নো। আমরো হেোমবোর যোব, হ মন? 
  
তোর মোগন? পোউিো এখ্ন অনয  োরও েগে এই েপ্তোেোলন্ত  েুলর্র্ো  োর্োগব? র্যোনোর 
হিোন নোলমগয লেগিন। লতলন হরগগ হগগেন এবং েতোশ েগযগেন। 
  
. 
  
হেোমবোর রোত। রোজ ুমোলর েমো হচগয বিি- আলম খু্ব েুুঃলখ্ত। ডোলিটং, আমোর এ  
পুগরোগনো বযগফ্রে শেগর এগেলেি। শুযু আমোর েগে হেখ্ো  রোর জনয। 
  
র্যোনোগরর মগন এ র্ো েলব হভগে উঠি। ওই রোজ ুমোলরর অেোযোরর্ অযোপোর্টগমগন্ট হেই 
েলবর্ো লেি। 
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–ও হ ? 
  
আলম েুুঃলখ্ত, আলম ওর নোম বিগত পোরব নো। ও ভীের্ পলরলচত বযলক্তত্ব। ও চোয নো 
হয, ে গির  োগন ওর নোম হপৌঁগে যো । 
  
–তুলম ল  ওগ  ভোগিোবোগেো? 
  
র্যোনোগরর েোত যগর পোউিো বিি– নো। 
  
 র্যোনোর প্রশ্ন  রগিন আর ওই হেগিলর্? হে ল  হতোমোগ  ভোগিোবোগে? 
  
 পোউিো বিি- েযোাঁ। 
  
 র্যোনোর ভোবগিন- হয  গরই হেো  এই হমগযলর্র মন জয  রগত েগব। 
  
. 
  
পগরর লেন ে োি চোরগর্ হবগজ আর্োন্ন লমলনর্, অযোনেু ল ংেগির ঘুম হভগে হগি 
হর্লিগিোগনর শগব্দ। 
  
েুইগডন হেগ  এ র্ো  ি আগে, অনুিে  গর হিোনর্ো এ রু্ যরগবন? 
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 এ মুেূতট বোগে েুইলডে র্োগন  তগুগিো শব্দ হভগে এি- অগন -অগন  অলভনেন লমুঃ 
ল ংেগি, হনোগবি  লমলর্ আপনোগ  এ বের হনোগবি পুরেোগরর জনয মগনোনীত  গরগে। 
নযোগনো হর্ গনোিলজর লবেগয আপনোর উদ্ভোবনী গগবের্ো পেোেটলবজ্ঞোগন আপনোগ  এই 
পুরেোর এগন লেগযগে। 
  
হনোগবি পুরেোর! েংিোপ হশে েগয হগি। অযোনেু হ োগনো র গম হপোশো  পগর অলিগে 
চগি হগগিন। র্যোনোর আেোর েগে েগে অযোনেু তোর ঘগর ঢুগ  লগগয খ্বরর্ো লেগিন। 
  
র্যোনোর েুগর্ এগে অযোনেুগ  জলডগয যরগিন- আেো, অযোনেু, আলম ভোবগতই পোরলে নো। 
  
এবোর র্যোনোগরর েব েমেযোর েমোযোন েগয হগি। 
  
পোাঁচ লমলনর্ বোগে র্যোনোর রোজ ুমোলরর েগে হিোগন  েো বিলেগিন- ডোলিটং, তুলম ল  
বুঝগত পোরে এর িিোিি  ী েগব? ল ংেগি গ্রুগপর েোগত এ র্ো হনোগবি পুরেোর। 
এখ্ন আমরো আরও বগডো বযবেো  রগত পোরব। ের োগরর তরি হেগ ও আমোগের 
েগে চুলক্ত েম্পোেন  রো েগব।  রগপোগরশনগুগিো এলগগয আেগব। আলম  েো লেলে 
েুেরী, হতোমোর পোগযর তিোয এখ্ন েমস্ত পৃলেবী। 
  
-েযোাঁ, বযোপোরর্ো আলম ভোবগতই পোরলে নো। 
  
–তুলম ল  আমোগ  লবগয  রগব? 
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র্যোনোর, এ েোর্ো হ ন বোর বোর লজজ্ঞোেো  গর বগিো হতো? তুলম েোডো আলম আর  োগ ই 
বো লবগয  রব? 
  
র্যোনোর লরলেভোর নোলমগয রোখ্গিন। লতলন ভোইগযর অলিগে লগগয বিগিন- অযোনেু, আলম 
লবগয  রগত চগিলে। 
  
অযোনেু উগঠ েোাঁলডগয বিগিন- এ র্ো ভোগিো খ্বর।  খ্ন লবগযর ঘর্নোর্ো েগব? 
  
-খু্ব তোডোতোলড। স্টোিগের েবোইগ  জোনোগনো েগব। 
  
. 
  
র্যোনোর তোর অলিগে হগগিন, পগরর লেন ে োিগবিো। 
  
অযোনেু অগপেো  রলেগিন। 
  
তোর পরগন এ র্ো উৎেগবর হপোশো । 
  
–এর্ো হ ন পগরে? 
  
অযোনেু বিগিন- আলম হতোমোর লবগযর জনয ধতলর েলে। খ্রবর্ো আমোর  োগে খু্বই 
আনগের। 
  
–অগন  যনযবোে, অযোনেু। 
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খ্বরর্ো আগুগনর মগতো চোরপোগশ েলডগয পডি। এখ্নও পযটন্ত ের োলরভোগব লবগযর লেন 
হঘোলেত েযলন। র্যোনোর  োউগ  ল েু বগিনলন, ল ন্তু তোর হচোগখ্র েৃলি এবং অেভলে, 
বগি লেলেি, তোডোতোলড লতলন লবগয  রগত চগিগেন। 
  
. 
  
র্যোনোর তোর ভোইগযর অলিগে হগগিন– অযোনেু, হনোগবি পোওযো েূগত্র ে গির েোগে 
আমোগের হযোগোগযোগ েগব। প্রোইজ মোলনর্ো লনগয  ী েগব? 
  
অযোনেু বোযো লেগয বিগিন- পুরেোগরর অেট লেগয আমরো উগোেোগত আরও হবলশ 
মোনুেগ  েোেোযয  রব। 
  
র্যোনোর শোন্তভোগব বিগিন ল ন্তু তুলম এই র্ো ো লেগয বযোবেোর্োগ  আরও বগডো  গর 
তুিগত পোগরো? 
  
অযোনেু মোেো হনগড বিগিন– আলম হয আেগশট লবশ্বোে  লর, হেই আেগশটর জনয আলম 
েোরো জীবন িডোই  রব র্যোনোর। 
  
 র্যোনোর অগন ের্ যগর ভোইগযর মুগখ্র লেগ  তোল গয বিগিন- এর্ো হতোমোর হ োম্পোলন 
অযোনেু। 
  
. 
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র্যোনোর রোজ ুমোলরগ  হিোন  গর বিগিন আলম ওযোলশংর্ন যোলে বযবেোর  োগজ। েু-
লেন হতোমোর েগে  েো বিগত পোরব নো। 
  
 পোউিো হপেগন হিগগ বিি নো, হ োগনো স্বর্টগ লশনী নয, বোেোমী চুগির হমগয নয, নয 
হ োগনো িোি চুগির িিনো। 
  
নো-নো, হ োগনো আশো হনই। পৃলেবীগত তুলমই েগি এ মোত্র হমগয, যোগ  আলম েলতয েলতয 
ভোগিোবোলে। 
  
বযোপোরর্ো আমোর হেগত্রও প্রগযোজয। 
  
. 
  
পগরর লেন েগন্ধযগবিো র্যোনোর রোজযোনী হপন্টোগগন বগে আগেন। আলমট লচি অি স্টোি 
হজনোগরি অযোিোন বোরর্গনর েগে  েো েগে। 
  
আমোর মগন েগে, আপনোর প্রস্তোবর্ো খু্বই আিেজন । আমরো এই বযোপোগর  তগুগিো 
পরীেো-লনরীেো  রব। 
  
হজনোগরি বোরর্ন বিগিন। 
  
আপনোগের পরীেোলনরীেোগুগিো মোইগক্রোনোগনো হর্ গনোিলজর েগে জুডগত েগব। আমোর 
ভোই এ লবেগয হনোগবি পুরেোর হপগযগেন। 
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-েযোাঁ, আমরো খ্বরর্ো হপগযলে। 
  
-উলন এত উগত্তলজত হয, আরও  োজ  রগত চোইগেন। 
  
লমুঃ ল ংেগি, এই হেগত্র খু্ব হবলশ হনোগবি হিোগরর্ পোওযো যোয নো। 
  
হজনোগরি উগঠ লগগয েরজোর্ো বন্ধ  গর লেগিন। তোরপর বিগিন– এর্ো অতযন্ত 
গুরুত্বপূর্ট লবেয, এবং এ োন্ত হগোপনীয। যলে এর্ো  োজ  গর তোেগি আমোগের 
ধেনযবোলেনী আরও শলক্তশোিী েগয উঠগব। আর্লব  নযোগনো হর্ গনোিলজর েোেোগযয 
আমরো পৃলেবীর ওপর আলযপতয লবস্তোর  রগত পোরব। এখ্নও পযটন্ত আমরো এই 
বযোপোগর খু্ব এ র্ো উন্নলত  রগত পোলরলন। এখ্ন হযেব লচপগুগিো আলবষৃ্কত েগযগে, 
তোগত হবলশ  োজ েগে নো। আরও েুদ্র লচপ আলবষ্কোর  রগত েগব। যলে এর্ো েম্ভব েয, 
তো েগি লমলির্োলর জগগত এ র্ো লবেব ঘগর্ যোগব, তো আলম বিগত পোলর। 
  
র্যোনোর বিগিন– পরীেো  রোর েময হ োগনো ঝোগমিো েগব নো হতো? হেখ্গবন, এ 
বযোপোগর হযন ভোইগযর হ োগনো েলত নো েয। 
  
নো, আপলন লচন্তো  রগবন নো। আমরো েবর ম যেপোলত লেগয েোেোযয  রব। আমোগের 
েু-লতনজন লবজ্ঞোনী আপনোর ভোইগযর েগে পরীেো  রগবন। 
  
তোেগি আলম এলগগয যোলে। 
  
–েযোাঁ, আলম েবুজ েংগ ত লেিোম। 
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লনউইযগ ট লিগর আেগত আেগত র্যোনোর ভোবগিন, এখ্ন হয  গরই হেো  অযোনেুগ  
হবোঝোগতই েগব। 
  
. 
  
১৭. 
  
অযোনেু তোর অলিগেই লেগিন। এ র্ো রলেন বু গিগর্র লেগ  তোল গয আগেন। হনোগবি 
 লমলর্ তোর  োগে বু গির্র্ো পোলঠগযগে এবং এ র্ো লচলঠও পোলঠগযগে-  গব আপলন 
আেগবন, হেই প্রতযোশোয বগে আলে। 
  
স্ট েিম  নেোর্ট েগির েলব েোপো আগে, আর আগে হনোগবি প্রোপ গের েলব। রোজো 
 োিট হশোগিোবগে আগেন। আলম হেখ্োগন যোব অযোনেু ভোবগিন। 
  
েরজো খু্গি হগি। র্যোনোর ঢুগ  বিগিন- ল েু  েো বিগত েগব ভোই। 
  
অযোনেু বু গিগর্র লেগ  তোল গয বিগিন- েযোাঁ, র্যোনোর, বিি। 
  
র্যোনোর েীঘটশ্বোে হিগি বিগিন– এইমোত্র আলম ল ংেগি গ্রুগপর েগয এ র্ো প্রলতশ্রুলত 
লেগযলে। ের োগরর েগে এ র্ো পরীেো  রগত েগব। 
  
 ী লবেগয পরীেো? 
  
লবজ্ঞোগনর এ র্ো নতুন লবেয, নযোগনো হর্ গনোিলজ, ের োর হতোমোর েোেোযয চোইগে। 
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 অযোনেু মোেো হনগড বিগিন- নো, আলম এই বযোপোগর হযোগ লেগত পোলর নো। এই বযোপোরর্ো 
এখ্োগন  রো েয নো। 
  
নো, র্ো োর জনয লচন্তো  গরো নো অযোনেু। মোল টন যুক্তরোগের লনরোপত্তো এর ওপর লনভটর 
 রগে। ধেনযেগির  োগে এর্ো অতযন্ত গুরুত্বপূর্ট। তুলম এর্ো হতোমোর হেগশর জনয  রে। 
হেশ এখ্ন হতোমোগ  চোইগে। 
  
র্যোনোর আবোর ভোইগযর লেগ  তো োগিন। 
  
হশে পযটন্ত অযোনেু বিগিন- লঠ  আগে। ল ন্তু এই প্রেম ও হশেবোগরর মগতো আলম 
আমোর গগবের্োর বোইগর  োজ  রগত রোজী েিোম। আশো  লর র্যোনোর, তুলম ভলবেযগত 
আমোগ  আর এযরগনর হ োগনো আবেোর  রগব নো। 
  
র্যোনোর েোেগিন– েযোাঁ, আলম আবোর বিলে, েোেো, হতোমোর জনয আলম  তখ্োলন গলবটত। 
  
. 
  
রোজ ুমোলরগ  হিোন  রো েি। ভগযে হমগি এ র্ো েংবোে পোঠোগনো েি– ডোলিটং, আলম 
লিগর এগেলে। এ র্ো গুরুত্বপূর্ট লবেগয গগবের্ো েগত চগিগে। গগবের্ো হশে েগয হগগি 
হতোমোগ  বিব। হতোমোগ  আমোর অেীম ভোগিোবোেো। 
  
. 
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েুজন হেনো লবগশেজ্ঞ এগে পগডগেন। তোাঁরো অযোনেুর েগে  েো বিগেন। অযোনেু প্রেগম 
রোলজ েনলন। ল ন্তু যখ্নই লতলন এই প্র গল্পর  েো শুনগিন, তখ্ন তোর উৎেোে হবগড 
হগি। উগত্তজনোর পোরে মোত্রো ক্রমশ চডগত েো ি। যলে েমেযোগুগিো েমোযোন  রো যোয, 
তোেগি লবজ্ঞোগনর হেগত্র নবলেগগন্তর েুযোর েগব উগম্মোলচত। 
  
এ  ঘন্টো হ গর্ হগগে। অযোনেু হেখ্গিন, ল ংেগি গ্রুগপর েরজো লেগয এ র্ো আলমট 
ট্রো  ঢুগ  পডগে। েুজন আলমট স্টোি েগে আগে, েশস্ত্র হেনোরো আগে। লতলন  গনটিগ  
অলভবোেন জোনোগিন। 
  
–আলম এগে হগলে লমুঃ ল ংেগি, বিুন  ী  রগত েগব? 
  
–আলম এর্ো এখ্োন হেগ  পলরচোিনো  রব, অযোনেু বিগিন, আপলন হ োগনো লচন্তো 
 রগবন নো। 
  
-েযোাঁ, েযোর।  গনটি েুজন ধেনযগ  ট্রোগ র হপেগন েোাঁডোগত বিগিন। তোরপর বিগিন, 
ট্রো র্ো খ্োলি  গরো। হেগখ্ো, হ োগনো অেুলবযো নো েয। 
  
ট্রো  হেগ  এ র্ো হেোগর্ো যোতব বস্তু নোমোগনো েি। 
  
 ল েুেগর্র মগযয েুজন েে োরী ওই বোের্োগ  িযোবগরর্লরগত লনগয হগগিন। 
  
অযোনেু বিগিন- এর্োগ  হর্লবগির ওপর রোখু্ন। েোবযোগন। 
  
–এর্ো খু্বই েোি ো। 
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আপনোরো  ী হভগবগেন, এর্ো ভোরী েগব? 
  
েুজন েে োরী অবো  েগয হগগেন–  ী বিগেন? 
  
অযোনেু মোেো হনগড বিগিন- নো-নো, ভুগি যোন। 
  
েুজন লবলশি রেোযনলবে এগেগেন, এ জগনর নোম হপলর স্টযোনগিোডট, অনযজন েোরগভ 
ওযো োর। তোরো এই প্র গল্প অযোনেুর েগে  োজ  রগবন। 
  
তোরো লনরোপত্তোমূি  হপোশো  পগরগেন। 
  
 এবোর পরীেো শুরু েগব। 
  
অযোনেু বিগিন আলম হপোশো র্ো পগর আেলে। 
  
লতলন  লরডর লেগয এ র্ো বন্ধ ঘগর ঢুগ  হগগিন। ঘরর্ো খু্িগিন। হভতগর নোনো যরগনর 
হপোশো  রগযগে। মুগখ্োশ আগে, হচোগখ্র গগিে, লবগশে যরগনর জুগতো, েোগতর গ্লোভে। 
  
অযোনেু হপোশো  পরগিন। র্যোনোর েোাঁলডগয লেগিন। লতলন অযোনেুগ  শুগভেো জোনোগিন। 
  
. 
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অযোনেু লিগর এগিন িযোবগরর্লরগত। স্টযোনগিোডট এবং ওযো োর অগপেো  রলেগিন। 
তোরো এ র্ো বন্ধ ঘগরর হভতর ঢুগ  হগগিন। বোতোে পযটন্ত এই ঘগরর হভতর ঢু গত 
পোগর নো। েরজো বন্ধ  গর হেওযো েি। বোতোগের মগযয উগত্তজনোর গন্ধ। 
  
-েব লঠ  আগে? 
  
স্টযোনগিোডট মোেো নোডগিন লঠ  আগে। 
  
ওযো োর বিগিন- লঠ  আগে। 
  
-মুগখ্োশ? 
  
লনরোপত্তোমূি  গযোে মুগখ্োশ পরো েি। 
  
অযোনেু বিগিন- এবোর তোেগি শুরু েগে। লতলন ওই যোতব বোে হেগ  ঢো নো খু্গি 
হিিগিন। হভতগর ের্ো বস্তু রগযগে। 
  
লতলন আবোর বিগিন– খু্ব েোবযোন, এই বস্তুগুগিোর তোপমোত্রো শূনযর হেগ  ২২ লডলি 
নীগচ। 
  
গযোে মোগের আডোগি হেগ  অযোনেু  েো বিগেন।  েোগুগিো লঠ মগতো বুঝগত পোরো 
যোগে নো। 
  
স্টযোনগিোডট এবং ওযো োর অবো  লবস্মগয তোল গয আগেন। 
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অযোনেু প্রেম বোের্ো খু্িগিন। এ র্ো লেেলেগে শব্দ হবলরগয এি। বোষ্প হবলরগয 
আেগে। ঠোণ্ডো হমগঘর যোরো। 
  
অযোনেু বিগিন- লঠ  আগে। আমরো হয  োজর্ো  রব– তোর হচোখ্ েুগর্ো আরও বগডো 
বগডো েগয উগঠগে। মুগখ্ চগ র মগতো েোেো পেোেট ঢুগ  পডোর হচিো  রগে। লতলন  েো 
বিগেন, ল ন্তু  েো বিগত পোরগেন নো। 
  
স্টযোনগিোডট এবং ওযো োর অবো  েগয হগগেন। তোরো হেখ্গেন, অযোনেুর েমস্ত শরীগর 
 োাঁপন যগরগে। ওযো োর যীগর যীগর বোের্ো বন্ধ  গর লেগিন। স্টযোনগিোডট এ র্ো হবোম 
লর্পগিন। মস্ত বগডো পোখ্ো ঘুরগত শুরু েি। লবেোক্ত গযোে িযোগবোগরর্লর হেগ  বোইগর 
হবলরগয হগি। বোতোে এখ্ন পলরষ্কোর। েুজন লবজ্ঞোনী েরজো খু্গি অযোনেুগ  লনগয বোইগর 
এগিন। 
  
র্যোনোর েিওগযগত েোাঁলডগয লেগিন। লতলন বুঝগত পোরগিন, েোংঘোলত  ল েু এ র্ো ঘগর্ 
হগগে। তোর হচোগখ্ মুগখ্ ভযোতট অলভবযলক্ত। 
  
লতলন অতযন্ত দ্রুত ওখ্োগন লগগয লজজ্ঞোেো  রগিন  ী েগযগে? 
  
স্টযোনগিোডট বিগিন– ভযং র েুঘটর্নো। 
  
 ী যরগনর েুঘটর্নো? 
  
র্যোনোর এখ্ন উন্মোগের মগতো েগয হগগেন। আমোর ভোইগযর ল েু েযলন হতো? 
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 চোরপোগশ মোনুে জগনর লভড। 
  
৯১১- হ  এেুলন ডো গত েগব। আমরো ওনোগ  েোেপোতোগি লনগয যোব। 
  
. 
  
 ুলড লমলনর্ হ গর্ হগগে। অযোনেু হেন্ট লভনগেন্ট েোেপোতোগির ইমোরগজলন্স লবভোগগ শুগয 
আগেন। তোর মুগখ্ এখ্ন অলেগজন মুগখ্োশ। তোর েোগত লবগশে ইনগজ শন হেওযো েি। 
েুজন ডোক্তোর তোগ  পরীেো  রগেন। 
  
র্যোনোর বিগিন- অনুিে  গর আমোর েোেোগ  লঠ   গর তুিুন। 
  
এ জন ডোক্তোর বিগিন লমুঃ ল ংেগি, আপলন এঘর হেগ  হবলরগয যোন। 
  
নো, র্যোনোর লচৎ োর  গর বিগিন আলম এখ্োগন আমোর ভোইগযর েগে েো ব। 
  
অযোনেু অজ্ঞোন। লতলন অযোনেুর েোগত েোত রোখ্গিন। েোগত চোপ লেগয বিগিন, ভোই, 
উগঠ পগডো। হতোমোগ  ভীের্ ের োর। 
  
হ োগনো েোডো শব্দ হনই। 
  
র্যোনোগরর হচোগখ্ জি তুলম ভোগিো েগয যোগব, আমরো পৃলেবীর হেরো ডোক্তোরগের এখ্োগন 
উলডগয আনব। 
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লতলন ডোক্তোরগের লেগ  তোল গয বিগিন- এ র্ো প্রোইগভর্ হ লবগনর বযবিো  রুন। 
  
চলিশ ঘণ্টো হযন নোেট েোগ । আলম ঘগর এ র্ো খ্োর্ রোখ্গত চোইলে। আলম ওর েগে 
েো ব। 
  
–লম. ল ংেগি, আমোগের পরীেোর্ো হশে  রগত লেন। 
  
–লঠ  আগে, আলম তোেগি েিঘগর অগপেো  রলে। 
  
. 
  
অযোনেুগ  নোনোর ম পরীেো  রো েি। েযোন  রো েি। হ োেোও হ োগনো হগোিমোি আগে 
ল নো হেখ্ো েি। তোরপর তোগ  এ র্ো হ লবগন লনগয যোওযো েি। র্যোনোর েিওগযগত 
বগেলেগিন, অগপেো  রলেগিন। হশে পযটন্ত ডোক্তোররো অযোনেুর ঘর হেগ  হবলরগয 
এগিন। 
  
র্যোনোর িোলিগয উঠগিন। লজজ্ঞোেো  রগিন ভোই ল  লঠ  েগয হগগে? 
  
ডোক্তোর লচলন্তত মুগখ্ বিগিন আমরো ওনোগ  এখ্নই ওযোির্োর লরড আলমট হমলডগ ি 
হেন্টোগর লনগয যোব। ওযোলশংর্গন। আরও পরীেো  রগত েগব। তগব এ র্ো  েো বিলে 
লমুঃ ল ংেগি, আলম ল ন্তু আশো হেখ্গত পোলে নো। 
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আপনোরো  ী বিগেন? ভোইগ  েুি েগতই েগব। মোত্র  গয  মুেূতট আমোর ভোই ওই 
িযোগবোগরর্লরগত লেি। 
  
ডোক্তোররো আর হ োগনো  েো বিগিন নো। তোরো তোল গয হেখ্গিন, র্যোনোগরর হচোখ্ জগি 
ভগর উগঠগে। 
  
র্যোনোর ওযোলশংর্গন চগি হগগিন, অগচতন ভোইগ  লনগয। ফ্লোইর্র্ো হমোগর্ই ভোগিো লেি 
নো। বোরবোর লতলন ভোগযগ  হেোেোগরোপ  রগেন। আর, অগচতন ভোইগযর  োগন  োগন 
হশোনোগেন আশোর বোর্ী ডোক্তোররো বগিগে, তুলম লঠ  েগয যোগব। হতোমোগ  লঠ  েগতই 
েগব। তুলম  গয লেন লবশ্রোম হনগব। 
  
র্যোনোর ভোইগযর েোগত েোত হরগখ্ বিগিন– ে গির স্বোগেট হতোমোয লঠ  েগত েগব। 
আমরো েুইগডগন যোব, হনোগবি পুরেোর আনগত। 
  
. 
  
পরবতটী লতনলেন র্যোনোর অযোনেুর ঘগর এ র্ো খ্োগর্ শুগযলেগিন, েব েময ভোইগযর 
পোগশ পোগশ েো গতন,  খ্নও তোগ  হেখ্ো হযত, ওযোল্টোর লরগডর ওগযলর্ং রুগম বগে 
আগেন। 
  
র্যোনোর প্রশ্ন  রগিন–  ীর ম হেখ্গেন? আমোর ভোই বোাঁচগব হতো? 
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-েযোাঁ, খু্বই খ্োরোপ অবিো। এখ্নও উলন হয হবাঁগচ আগেন, হের্োই হেৌভোগগযর বযোপোর। 
ওই পরীেোমূি  গযোের্ো  ী লেি, তো আমরো বুঝগত পোরলে নো। ল ন্তু হের্ো মোরোত্ম  
লবেোক্ত। 
  
ডোক্তোর,  ী েগব? আমরো ল  অনয হ োগনো জোযগো হেগ  ডোক্তোর লনগয আেব? 
  
-তোগত হ োগনো িোভ েগব নো। আমোর মগন েগে, ওই লবেোক্ত গযোে আপনোর ভোইগযর 
মোেোর হ োশগুগিোগ  নি  গর হিগিগে। 
  
র্যোনোর লচৎ োর  গর বিগিন– এর ল  হ োগনো ওেুয হনই? 
  
এ জন ডোক্তোর শোন্তভোগব বিগিন লমুঃ ল ংেগি, এখ্নও পযটন্ত এই হরোগগর হ োগনো 
ওেুয হবগরোযলন। আেগি আমরো জোলন নো, এই লবের্ো প্র ৃত  ী? আলম েুুঃলখ্ত, মগন 
েগে, আর হ োগনো লেন আপনোর ভোই হবোযেয সৃ্মলতশলক্ত লিগর পোগবন নো। 
  
র্যোনোর অবো  েগয হগগেন। তোর েমস্ত মুখ্ েোেো েগয হগগে। অেেোয আতটনোগে লতলন 
মুলিবি েুলর্ েোত আ োগশর লেগ  তুগি লেগিন। 
  
আপনোর ভোইগযর ঘুম হভগেগে, আপলন হেখ্ো  রগত হযগত পোগরন, ল ন্তু হেোেোই, 
হবলশের্ েো গবন নো। 
  
র্যোনোর অযোনেুর েোেপোতোি ঘগর ঢুগ  পডগিন। অযোনেুর হচোখ্ েুগর্ো হভোিো। অযোনেু 
অলতলের লেগ  তোল গয আগেন, ল ন্তু তোর মুগখ্ হ োগনো অলভবযলক্ত হনই। 
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হিোনর্ো হবগজ উঠি। র্যোনোর উগঠ হগগিন উত্তর হেবোর জনয। 
  
হজনোগরি বোরর্গনর হিোন। হয ঘর্নোর্ো ঘগর্গে, হের্ো হভগব আলম অতযন্ত েুুঃলখ্ত। 
  
শুগযোগরর বোচ্চো, আপলন বগিলেগিন, আমোর ভোইগযর হ োগনো েলত েগব নো। 
  
–আলম জোলন নো, এর্ো  ী  গর েি? ল ন্তু আলম আপনোগ  আশ্বস্ত  রলে 
  
 র্যোনোর লরলেভোরর্ো নোলমগয লেগিন। লতলন ভোইগযর  ণ্ঠস্বর শুনগত হপগিন। 
  
–আলম হ োেোয? আলম হ োেোয? 
  
 অযোনেুর আতটনোে। 
  
–তুলম ওযোল্টোর লরড েোেপোতোগি আগেো, ওযোলশংর্গন। 
  
–হ ন?  ী েগযগে? 
  
 তুলম অেুি। 
  
 ী েগযলেি? 
  
–পরীেোর েময হ োগনো হগোিমোি। 
  
আলম মগন  রগত পোরলে নো। 
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েব লঠ  েগয যোগব। ভয হপও নো। আলম হেখ্লে। 
  
 র্যোনোর হেখ্গিন, অযোনেুর হচোখ্ েুলর্ বন্ধ েগয আেগে। লতলন হশেবোগরর মগতো ভোইগযর 
লেগ  তো োগিন। তোরপর ঘর হেগ  হবলরগয এগিন। 
  
. 
  
রোজ ুমোলর েোেপোতোগি িুি পোলঠগযগে। র্যোনোর হভগবলেগিন, তোগ  হডগ  পোঠোগবন। 
ল ন্তু হেগক্রর্োলর বিগিন– উলন হিোন  গরগেন। উলন শেগরর বোইগর চগি যোগেন। 
শেগর লিগর আেোর েগে েগে আপনোর েগে হযোগোগযোগ  রগবন। 
  
এ  েপ্তোে হ গর্ হগগে, অযোনেু এবং র্যোনোর লনউইযগ ট লিগর এগেগেন। অযোনেুর  ী 
অবিো, তো ল ংেগি গ্রুগপর ে গিরই  োগন হপৌঁগে হগগে। অযোনেু নো েো গি  ীভোগব 
এই বুলিজীবী েম্প্রেোয  োজ  রগব? যখ্ন েুঘটর্নোর লবেযলর্ ে গির  োগন হপৌঁগে 
হগি, হবোঝো হগি ল ংেগি গ্রুগপর েম্মোন আগগর হেগ  অগন   গম যোগব। 
  
র্যোনোর ভোবগিন– এগত আর  ী বো েলত েগব? আলম এখ্ন পৃলেবীর রোজো েব। আমোর 
লপ্রতমো রোজ ুমোলরগ  আরও অগন  ল েু লেগত পোরব। হে যো হচগযলেি,  গয  বের 
পগর… 
  
র্যোনোগরর হেগক্রর্োলর হিোগন বিগিন- লিমুলজগনর েোইভোর আপনোর েগে হেখ্ো  রগত 
এগেগে। 
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র্যোনোর অবো  েগিন– ওগ  পোলঠগয েোও। 
  
 ইউলনিমট পরো েোইভোর ঢুগ  বিগিন- র্যোনোর ল ংেগি। 
  
-েযোাঁ। 
  
–আলম আপনোগ  লচলঠখ্োনো লেগত চোইলে। 
  
 র্যোনোর এ র্ো এনগভিোপ হপগিন। েোইভোর হবলরগয হগি। 
  
র্যোনোর ওর্ো খু্িগিন। রোজ ুমোলরর েোগতর হিখ্ো। লনশ্চযই এ র্ো আনগের খ্বর। 
  
হিখ্ো আগে- লপ্রযতম, বযোপোরর্ো  োজ  রগত শুরু  গরগে। আলম জোলন, তুলম আর এখ্ন 
আমোগ  হবলশ ল েু লেগত পোরগব নো। তোই আলম অনয এ জনগ  লবগয  রগত চগিলে। 
তগব হতোমোর প্রলত আমোর ভোগিোবোেো লচরলেন অরু্র্ েো গব। এ র্ো  েো হভগব হেগখ্ো, 
হশে পযটন্ত েুজগনর ভোগিোর জনয আমোগ  এই  লঠন লেিোন্তর্ো লনগত েি। 
  
র্যোনোগরর মুখ্ লববর্ট েগয হগগে। অগন ের্ লতলন ওই লচর ুগর্র লেগ  তোল গয 
েো গিন। তোরপর হের্ো ওগযস্ট বোেগ গর্ হিগি লেগিন। 
  
েযোাঁ, বড্ড হেরী েগয হগি, জযগ  লেলনগয আনগত। 
  
. 
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১৮. 
  
পগরর লেন। র্যোনোর শোন্তভোগব তোর হডগে বগেলেগিন। 
  
হেগক্রর্োলর হিোন  রগিন– লমুঃ ল ংেগি,  গয জন এগেগেন আপনোর েগে হেখ্ো 
 রগত। 
  
–তোরো  োরো? 
  
–অগনগ  েযোর। 
  
–পোলঠগয েোও। 
  
 লবলভন্ন লবভোগ হেগ  অগনগ  এগেগেন। 
  
তোরো বিগিন– আমরো আপনোর েগে  েো বিগত চোইলে লমুঃ ল ংেগি। 
  
বেুন। 
  
ওাঁরো বেগিন।  ী েমেযো? 
  
–আমরো ে গি খু্বই লচলন্তত। আপনোর ভোইগযর হয েুঘটর্নোর্ো ঘগর্ হগগে, আমোগের 
মগন েগে ল ংেগি গ্রুপ হবোযেয আর বযবেো  রগত পোরগব নো। 
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র্যোনোর মোেো নোডগিন হ ন? আমোগ  এ রু্ শোন্তভোগব ভোবগত লেন। আমোর মগন েয নো, 
অযোনেুর অবিো খু্বই খ্োরোপ েগব। আলম বিলে, আলম হচিো  রব, যোগত আমোগের 
বযবেোর হ োগনো েলত নো েয। আলম ে িগ  জোনোব। 
  
গুঞ্জন ধ্বলন হশোনো হগি– অগন  যনযবোে। 
  
 র্যোনোর হেখ্গত হপগিন, ে গি যীগর যীগর ঘর হেগ  হবলরগয যোগেন। 
  
. 
  
অযোনেুগ  েোেপোতোি হেগ  হেগড হেওযো েি। র্যোনোর তোগ  লনগয এ র্ো হেোট্ট স্টোিট 
েোউগে হগগিন। হেখ্োগন তোগ  লবশ্রোম লনগত েগব। 
  
অযোনেুর অবিোর  েো হভগব  মটচোরীরো অবো  েগয হগগে। আেো,  ী অেোযোরর্ 
বুলিেীপ্ত এ জন মোনুে। এখ্ন জডবুলি েম্পন্ন েগয উগঠগেন। েোরোলেন অযোনেু তোর 
হচযোগর বগে েোগ ন, জোনোিো লেগয বোইগরর লেগ  তোল গয েোগ ন। আগযো ঘুম আগযো 
হচতন অবিোয। ল ংেগি গ্রুগপ লিগর আেোর পর লতলন এ রু্ খু্লশ েগযলেগিন বগি মগন 
েি। ল ন্তু চোরপোগশ হ োন্ ঘর্নো ঘগর্ চগিগে হে লবেগয লবেুমোত্র আিে হনই। 
  
র্যোনোর ভোইগ  তখ্নও ভোগিোবোগেন। ভোইগযর জনয জীবন পযটন্ত বোলজ রোখ্গত চোইগেন 
লতলন। 
  
. 
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ল ংেগি গ্রুগপর অবিো খু্বই খ্োরোপ েগয হগগে। যখ্ন অযোনেু এর্ো চোিোগতন, চোরপোগশ 
উগত্তজনো লেি। এখ্ন েবল েুই গতোনুগলত । এর্ো হবোযেয আর চোিোগনো যোগব নো। 
র্যোনোর লবলভন্ন লেগ  এগজন্টগের পোঠোগিন হ োম্পোলনর েগয নতুন ক্লোগযন্ট হজোগোড 
 রগত। বযবেো ক্রমশ হবগড উঠি, র্যোনোর হ োম্পোলনর নোম পলরবতটন  রগিন। নতুন 
নোম রর্  রো েি ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুপ। অগন লেন যগরই লতলন এর্ো 
হভগবলেগিন। 
  
রোজ ুমোলরর লবেোয েম্ভোের্, েবটত্র েলডগয পগডগে। হয েমস্ত েেেযরো হভগবলেগিন হয, 
লবগযর্ো অনুলষ্ঠত েগব, তোরো ভোবগিন এখ্ন র্যোনোর  ীভোগব এই আঘোতর্ো েেয  রগবন। 
  
েু-লেন হ গর্ হগগে, লচলঠ পোবোর পগর। খ্বগরর  োগগজর পোতোয এ র্ো খ্বর প্র োলশত 
েি। র্যোনোগরর হপ্রলম ো এ  গর্মোযযম  ুগবর এডমে বো টগিগ  লবগয  রগত চগিগে। 
তোর মোগন? র্যোনোর হবোযেয আরও হবলশ েুুঃখ্ পোগবন। 
  
. 
  
এ লেন েগন্ধযগবিো, র্যোনোরগ  হমনেোগতআমলেত অলতলে লেগেগব হডগ  পোঠোগনো েি। 
হেখ্োগন হ  আই লজ-র অগন  েেেয লেগিন। হশে পযটন্ত র্যোনোর এই আমের্র্ো িের্ 
 রগিন। 
  
র্যোনোর পগরর লেন ে োগি হেডগ োযোর্টোগর এগিন। তোর েগে এ  েুেরী মলেিোগ  
হেওযো েি। হমগযলর্র হচেোরোগত িযোলর্ন েোপ আগে, গভীর হচোগখ্র তোরো, অলিভ পোতোর 
মগতো গোগযর রং। শরীগরর মগযয হযৌন আগবেন আগে। 
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র্যোনোর তোর েোগে  মটচোরীগের পলরচয  লরগয লেগয বিগিন–ইলন েগিন হেবোেলর্যোনো 
 গর্টজ, গত রোগত উলন হমনেোগত ভোের্ লেগযলেগিন। অেোমোনয বুলিমতী। 
  
র্যোনোগরর আগবেন আরও পোগল্ট হগি। লতলন হেবোেলর্যোনোগ  অলিগে বেোগিন। 
তোরপর তোরো িোঞ্চ  রগত চগি এগিন র্যোনোগরর লনজস্ব ডোইলনং রুগম। 
  
এ জন  মটচোরী হেবোেলর্যোনোর লেগ  তোল গয লেগিন, ইন্টোরগনগর্। লতলন েগিন লমে 
আরগজনলর্টনো, তোর বোলড লেনলেনোলর্গত। হেখ্োগন লতলন এ  লবখ্যোত বযবেোযীর স্ত্রী। 
  
হেবোেলর্যোনো এবং র্যোনোর িোগঞ্চর পর অলিগের লেগ  এগিন। র্যোনোর হেগক্রর্োলরগ  
হডগ  পোঠোগিন। বিগিন, এখ্ন হযন হ োগনো হর্লিগিোন  ি নো হেওযো েয। ল েুের্ 
হ গর্ হগগে। লরগেপশন রুগম র্যোগরর  ণ্ঠস্বর হশোনো হগি, ইন্টোর গমর মোযযগম, ওর্ো 
ভুি  গর হভোিো লেি। 
  
–ডোলিটং, লচন্তো  গরো নো, আমরো হেখ্ব, যোগত এর্ো  োজ  গর। 
  
হেগক্রর্োলররো অবো  েগয েংিোপ শুনগেন। 
  
–আমোগের খু্ব েোবযোগন েো গত েগব। আমোর স্বোমী ল ন্তু ঈেটো োতর। 
  
তুলম ল েু হভগবো নো, েব বযোপোরর্ো আমোর ওপর হেগড েোও। 
  
হবোঝো হগি হ োন্ ঘর্নো ঘর্গত চগিগে। 
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 মটচোরীরো অবো  েগয ভোবি, র্যোনোর  ী তোডোতোলড রোজ ুমোলরগ  ভুগি হগগিন। 
  
হ উ হ উ হেগে উগঠগেন, হ উ আবোর রোগগ হিগর্ পডগত চোইগেন। 
  
-হতোমোগ  এখ্নই বোলড হযগত েগব। তোই হতো? 
  
–েযোাঁ, েো গি পোরগত ভোগিো েত। ল ন্তু আলম অেেোয। 
  
. 
  
র্যোনোর এবং হেবোেলর্যোনো অলিে হেগ  চগি হগগিন। অগনগ  ভোবগিন, এবোর হবোযেয 
এ রু্ েুলর্ পোওযো যোগব। 
  
 লেন বোগে র্যোনোর এ র্ো হেোনো বোাঁযোগনো হিোগনর  েো বিগিন। হিোনর্ো বোগনো েি। 
বিো েি, এই হিোন হযন হ উ নো যগর। 
  
তখ্ন হেগ  র্যোনোর মোগঝ মগযয ওই হেোনোর হিোগন  েো বগিন। প্রলত মোগের হশগে 
ল েু লেগনর জনয হ োেোয উযোও েগয যোন। ে গিই জোনগতন উলন হ োেোয যোগেন। 
ল ন্তু হ উ হ োগনো প্রশ্ন  রোর েোেে  রগতন নো। 
  
র্যোনোগরর জীবগন আবোর আনে লিগর এগেগে। েে োরীরো ে গি এই মুেূতটর্োগ  
স্বোগত জোনোগিন। 
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. 
  
১৯. 
  
ডোযোনো লস্টগভগন্সর মোেোর হভতর শব্দগুগিো ঘুরপো  খ্োগে আলম রন হজোনে, আলম 
আপনোর হপপোর ওযো টর্ো হপগযলে। আর হয পলরবতটন হেগুগিোও  গরলে। ল ন্তু বুঝগত 
পোরলে নো, হ ন আপলন এ যরগনর অনুগরোয  রগিন। এ  ঘণ্টো আগগ আপনোর স্বোমীর 
হেের্ো েমোলেত  রো েগযগে। 
  
 ীভোগব এতর্ো ভুি েি? েুুঃগখ্ হশোগ  ডোযোনো ল েুই বিগত পোরগেন নো। এখ্ন ল  
আবোর হেের্োগ  হভোিোর  েো বিো যোয? নো, আমোর হ োগনো হেগক্রর্োলর হনই, হ  এই 
যরগনর  েো বিগব? েযগতো হ োেোও হ োগনো ভুি েগযগে। লরচোগডটর নোগমর েোগে অনয 
হ োগনো নোম হগোিমোি েগয হগগে। 
  
লরচোগডটর েোইগত ভরো এ র্ো পোত্র ডোযোনোর েোগত তুগি হেওযো েি। ডোযোনো অবো  েগয 
হগগিন। ভোবগিন, এর মগযয লরচোডট  ী েলতয েলতয আগে? তোর েোলে? হয েুলর্ েোত 
বোরবোর আমোগ  আলিেন  রত, হয উষ্ণ হঠোাঁর্ আমোগ  আের  রত, হয মন লেি 
উেিতোয ভরো, হয  ণ্ঠস্বর বিত– হেোনো, আলম হতোমোগ  ভোগিোবোলে। েবল েু আজ 
স্বপ্ন, হেই প্রচণ্ড আগমোে, উগিগ, আনে,  োমনো, বোেনো, েব ল েু  ী এই হেোট্ট 
 োেগ গর্র মগযয বলে েো গত পোগর? 
  
হর্লিগিোন বোজগে। 
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লমগেে লস্টগভন্স? 
  
–েযোাঁ। 
  
–র্যোনোর ল ংেগির অলিে হেগ  বিলে। আপলন ল  অনুিে  গর লমুঃ ল ংেগির েগে 
এ বোর হেখ্ো  রগবন? 
  
. 
  
েুলেন আগগ ঘর্নোর্ো ঘগর্ হগি। এখ্ন ডোযোনো ল ংেগি গ্রুগপর অলিগের মগযয ঢুগ  
পগডগেন। লরগেপশন হডগের  োগে এগে হগগিন। 
  
আমোর নোম ডোযোনো লস্টগভন্স। র্যোনোর ল ংেগির েগে হেখ্ো  রোর জনয এগেলে। 
  
–েযোাঁ, লমগেে লস্টগভন্স, আমরো ে গিই লমুঃ লস্টগভগন্সর হশোচনীয খ্বরর্ো শুগনলে। 
বযোপোরর্ো খু্বই েুুঃখ্জন । 
  
ডোযোনো হঢো  লগগি বিগিন লঠ ই হতো। 
  
. 
  
র্যোনোর হরডট্রো র্োইিোগরর েগে  েো বিলেগিন– েুগর্ো লমলর্ং আগে। তোরপর এ রু্ েময 
পোব। 
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তোর এ জন েে োরী চগি হগগিন। ইন্টোর গম শব্দ েি– লমগেে লস্টগভন্স এগেগেন, 
লমুঃ ল ংেগি। 
  
র্যোনোর হবোম লর্পগিন, ডোযোনো লস্টগভন্সগ  হেখ্ো হগি হর্লিলভশন লিগনর ওপর। তোর 
হেোনোলি চুি লগর্ বোাঁযো। লতলন এ র্ো েোেো রগের হপোশো  পগরগেন। তোর েগে নীি 
িোইপ হেওযো েোর্ট, েোেো রোউজ। হচেোরোর মগযয লববর্টতো। 
  
ওনোগ  পোলঠগয লেন। 
  
 ডোযোনো যীগর যীগর েরজোর লেগ  এলগগয এগিন।  
  
উলন উগঠ লগগয বিগিন- লমগেে লস্টগভি, আপলন এগেগেন বগি আলম আপনোগ  
যনযবোে জোনোলে। 
  
ডোযোনো বিগিন েুপ্রভোত। 
  
-েযোাঁ, বেুন। 
  
ডোযোনো হচযোগর বেগিন। 
  
–আলম  ী বিব? আপনোর স্বোমীর েতযো োগণ্ডর খ্বর শুগন আমরো অবো  েগয হগলে। 
আলম জোলন, এই বযোপোগরর েমোযোন লনশ্চযই েগব। 
  
যলে আপলন ল েু মগন নো  গরন, তোেগি  গয র্ো প্রশ্ন  রব? 
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 রুন। 
  
–আপনোর স্বোমী ল   খ্নও তোর  োজ লনগয  েো বিগতন? 
  
 ডোযোনো মোেো নোডগিন নো। এর্ো েি জীবগনর আর এ র্ো অংশ। 
  
েগির এ গ োগর্ হরডট্টো র্োইিোর এ র্ো হমলশন চোলিগয লেগযগেন। তোর েগে চিগে 
এ র্ো হর্লিলভশন হর ডটোর। র্যোনোগরর অলিগে হযেব ঘর্নো ঘর্গে, েবল েু হেখ্োগন 
যরো েো গে। 
  
–আলম জোলন, এ বযোপোরর্ো আগিোচনো  রো আপনোর  োগে  তখ্োলন  ি র। র্যোনোর 
বিগিন, ল ন্তু আপলন েোেোযয নো  রগি েতযর্ো  ীভোগব উেঘোলর্ত েগব? 
  
উলন আবোর বিগিন আপলন  ী জোগনন হয, আপনোর স্বোমীর েোগে েোগগের এ র্ো 
হযোগেূত্র লেি। 
  
ডোযোনো অবো  েগয হগগেন, হশে পযটন্ত লতলন বিগিন- আপলন  ী বিগেন? লরচোগডটর 
েগে এই হযোগেূত্র! নো, আলম স্বগপ্নও ভোবগত পোরলে নো। 
  
–লমগেে লস্টগভন্স, আপলন ল  জোগনন, পুলিশ তোর পগ গর্ মোলিযো েগির এ র্ো লচলঠ 
হপগযগে, এই লচলঠর মোযযগম আপনোর স্বোমীগ  ভয হেখ্োগনো েগযগে। 
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লরচোডট ল  েোগ চগক্রর েগে যুক্ত? নো, আলম লচন্তো  রগত পোরলে নো। লরচোগডটর ল  এ র্ো 
হগোপন এ   জীবন লেি, যোর  েো আলম জোনতোম নো? নো-নো, তো  খ্নও েগত পোগর 
নো। 
  
ডোযোনোর হৃৎলপণ্ড িোিোগত শুরু  গরগে। মগন েি মুগখ্ হযন রক্ত জগমগে। নো, তোরো 
ওগ  েতযো  গরগে আমোগ  শোলস্ত হেবোর জনয। 
  
ডোযোনো বিগিন– লমুঃ ল ংেগি, লরচোডট এই যরগনর… 
  
র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বগর েেোনুভূলত– আলম খু্বই েুুঃলখ্ত। ল ন্তু আলম েলতয  েোই বিলে। 
  
ডোযোনো ভোবগিন, অন্তরোগি আর এ র্ো জীবন? েগত পোগর ল ? 
  
র্যোনোর ল ংেগি তোর অলভবযলক্ত িেয  গর বিগিন–লমগেে লস্টগভন্স, আলম আপনোগ  
হবলশের্ আর্গ  রোখ্ব নো। ভলবেযগত এ লবেয লনগয আগিোচনো  রো যোগব, হ মন? যলে 
আপনোগ  েোেোযয  রোর ল েু েোগ , তোেগি বিগবন। 
  
র্যোনোর এ র্ো েযোর খু্িগিন। লবজগনে  োডট হবর  গর বিগিন- এগত আমোর। 
প্রোইগভর্ হেি হিোন নোম্বোর হেওযো আগে। হয হ োগনো েময হিোন  রগত পোগরন। 
  
ডোযোনো  োডটর্ো লনগিন। এখ্োগন শুযুমোত্র র্যোনোগরর নোম এবং হিোন নোম্বোর হেওযো আগে। 
  
 ডোযোনো উগঠ েোাঁডোগিন। তোর েুলর্ পো ঠ ঠ   গর  োাঁপগে। 
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–আপনোগ   ি হেবোর জনয েুুঃলখ্ত। আমোগ  মগন পডগি ডো গবন। 
  
ডোযোনো  েো বিগত পোরগেন নো। হ োগনো র গম বিগিন- যনযবোে। লতলন অলিে হেগ  
বোইগর চগি এগিন। 
  
ডোযোনো লরগেপশন রুগম এগিন। লতলন এ জন মলেিোর  ণ্ঠস্বর শুনগত হপগিন। হে 
হযন  োউগ  বিগে– যলে আলম এ  েগেেজন  মোনুে েগয েোল , তোেগি বিব হ  
আই লজ-র ওপর হ উ হবোযেয অলভশোপ বেটর্  রগে। এবোর হতোমোর স্বোমী, লমগেে 
েযোলরে, আমরো েবোই এই ঘর্নোর্ো শুগন অবো  েগয হগলে।  ীভোগব ওই ঘর্নোর্ো ঘর্ি। 
নো, এভোগব মৃতুয ভোবোই যোয নো। 
  
এ ই ঘর্নো? তোর মোগন? অনয এ জগনর স্বোমীর হেগত্রও ঘগর্গে। ডোযোনো তো োগিন, 
এ  অেোযোরর্ রূপবতী আগমলর োন মলেিো।  োগিো স্নযো ে পগরগে, লেগঙ্কর হেোগযর্োর, 
তোর েোগত আগে এ র্ো েুের মর গতর আংলর্, শুযু তোই নয, লেগরর ধতলর লবগযর 
আংলর্ও হেখ্ো হগি। ডোযোনোর মগন েি, ওনোর েগে  েো বিগি েযগতো ভোগিো েয। 
  
ডোযোনো এলগগয যোলেগিন, র্যোনোগরর হেগক্রর্োলর ওই মলেিোগ  বিগিন-লমুঃ ল ংেগি 
আপনোগ  হডগ গেন। 
  
ডোযোনো হেখ্গত হপগিন হ লি েযোলরে র্যোনোগরর অলিগের মগযয অেৃশয েগয হগগিন। 
  
. 
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র্যোনোর উগঠ েোাঁডোগিন। হ লিগ  অভযেটনো জোলনগয বিগিন- লমগেে েযোলরে, আপলন 
এগেগেন বগি আলম অতযন্ত আনলেত। আশো  লর, ফ্লোইর্ ভোগিো লেি। 
  
-েযোাঁ, খু্বই ভোগিো। 
  
–আপলন  ী হনগবন?  লি? 
  
হ লি মোেো নোডগিন। 
  
-আলম জোলন, লমগেে েযোলরে, বযোপোরর্ো  তখ্োলন ভযং র। তবুও আপনোগ   গয র্ো 
প্রশ্ন  রগত েগব। 
  
হরডট্টো র্োইিোর আবোর তোর  োগজ বগে হগগেন। হর্লিলভশগনর লিগন হ লিগ  হেখ্ো 
যোগে। প্রগতয র্ো  েো হর্পগর ডটোগর হর ডট  গর হনওযো েগে। 
  
–আপনোর েোগে স্বোমীর েম্প ট হ মন লেি? 
  
–খু্বই আন্তলর । 
  
উলন আপনোর প্রলত  তখ্োলন লবশ্বস্ত লেগিন? 
  
হ লি অবো  েগয তো োগিন আমোগের মগযয হ োগনো হগোপনীযতো লেি নো। মো টগ  আলম 
খু্বই েৎ লবশ্বস্ত যুব  বিগত পোলর। তোর মগতো এমন হভোিো মগনর মোনুে আলম  খ্নও 
হেলখ্লন। 
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হ লি শব্দ েোলরগয হিগিগেন। 
  
উলন ল  আপনোর েগে  োগজর  েো বিগতন? 
  
নো, মো ট এ বযোপোগর হ োগনো আগিোচনো  রত নো। 
  
–আপলন ল  জোগনন হয, মোগ টর অগন  রোলশযোন বনু্ধ লেি? 
  
 হ লি তো োগিন, এ রু্ অবো  েগয হগগেন লমুঃ ল ংেগি, আপলন হ ন আমোগ  এেব 
প্রশ্ন  রগেন? 
  
–আপলন ল  জোনগতন হয, আপনোর স্বোমী এ র্ো মস্ত বড িোাঁগে জলডগয পগডলেগিন, যোর 
িগি অগন  র্ো ো আয  রগত পোরগতন? 
  
হ লি এগ বোগর অবো  –নো, এ বযোপোগর মো ট আমোয হ োগনো  েো বগিলন। 
  
–মো ট ল   খ্নও ওিগোর লবেগয ল েু বগিলেগিন? 
  
হ লির মোেো ঘুরগে লম. ল ংেগি, বিুন হতো আপলন  ী জোনগত চোইগেন? 
  
পযোলরগের পুলিশ আপনোর স্বোমীর পগ গর্ এ র্ো লচর ূর্ হপগযগে। তোগত হিখ্ো আগে, 
ল েু হগোপন তেয। তিোয হিখ্ো আগে, ভোগিোবোেো ওিগো। 
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হ লি চুপ  গর বগে রইগিন। অবো  েগয হগগেন নো, আলম ল েুই জোলন নো। 
  
–এই হয আপলন বিগিন, স্বোমী আপনোর েগে েব  েো আগিোচনো  রগতন? তোেগি 
আমরো এ র্ো  েো বিগত পোলর হয, আপনোর স্বোমী অনয মলেিোর প্রলত অনুরক্ত লেগিন। 
  
হ লি উগঠ েোাঁডোগিন নো, হয মোগ টর  েো আলম বিলে, হে এ  োজ  রগতই পোগর নো। 
আলম আবোর বিলে, আমোগের মগযয হ োগনো হগোপনীযতো লেি নো। 
  
ল ন্তু হয  োরগর্ আপনোর স্বোমীর মৃতুয েগযগে, হে লবেযর্ো আপলন জোগনন নো। 
  
হ লি হবোযেয অজ্ঞোন েগয যোগবন। লমুঃ ল ংেগি, আমোর শরীর ভোগিো হনই। মোেোর্ো 
ঘুরগে। আলম ল  বোইগর যোব? 
  
ল ংেগি বিগিন–েযোাঁ, বুঝগত পোরলে, এই  োডটর্ো রোখু্ন, যখ্ন ের োর েগব, আমোগ  
ডো গবন। 
  
হ লি মোেো হনগড অলিে হেগ  বোইগর হবলরগয এগিন। 
  
. 
  
হ লির মোেোয নোনো প্রশ্ন। ওিগো হ ? মো ট হ ন রোলশযোনগের েোগে যুক্ত লেি? তোেগি 
হে ল  এ জন স্পোই? 
  
লমগেে েযোলরে? 
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–েযোাঁ। 
  
বোইগর এ  েুেরী মলেিো েোাঁলডগয আগেন, মোেোয হেোনোলি চুি। লতলন বিগিন আমোর 
নোম ডোযোনো লস্টগভন্স। আপনোর েগে  েো বিগত পোরগি ভোগিো েত। ওখ্োগন এ র্ো 
 লিশপ আগে। আপলন ল  এ বোর যোগবন? 
  
হ লি বিগিন নো, আমোর শরীরর্ো খ্োরোপ। 
  
এই বযোপোরর্োর েোগে আপনোর স্বোমীর মৃতুযরেেয জলডগয আগে। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন মো ট?  ী েগযগে? 
  
বযোপোরর্ো হগোপনীয। 
  
. 
  
র্যোনোগরর অলিে, ইন্টোর গম হেগক্রর্োলরর  ণ্ঠস্বর হভগে এি- লমুঃ লেভরড এখ্োগন 
আগেন। 
  
–ওনোগ  পোলঠগয েোও। 
  
এ রু্ বোগে লেভরড এগিন- শুভ েন্ধযো জন। 
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 ী েি র্যোনোর? মগন েগে আমোগের হ োম্পোলনর ে িগ ই হবোযেয হমগর হিিো েগব। 
  
–েযোাঁ, আেি রেেযর্ো হবর  রগত েগব। লতনজন মোরো হগগেন। এর মগযয হ োন 
হযোগেূত্রতো আগে  ী? ল ন্তু এর িগি আমোগের হ োম্পোলনর েুনোম অগন োংগশ নি েগয 
হগগে। ল েুের্ আগগ লরচোডট লস্টগভগন্সর এবং মো ট েযোলরগের লবযবো পেীরো 
এগেলেগিন। আলম তোাঁগের েগে  েো বগিলে। আপলন ল  হর ডটর্ো শুনগবন? 
  
-েযোাঁ, এবোর শুনব। 
  
–এর্ো েি ডোযোনো লস্টগভগন্সর ইন্টোরলভউ। র্যোনোর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। লিগনর 
ওপর ইন্টোরলভউর্ো হভগে উঠি। ডোনলেগ  এ র্ো িোি রগযগে। ডোযোনোর  েো বিোর 
েগে েগে িোইনগুগিো এ বোর ওপগর যোগে, এ বোর নীগচ নোমগে। 
  
হ োগনো হ োগনো েময হের্ো এগ বোগর লির েো গে। 
  
র্যোনোর আর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। এর্ো শ্রীমতী মো ট েযোলরে। যোগ  ইগিি 
র্োওযোগরর ওপর হেগ  হঠগি েতযো  রো েগযগে। 
  
আবোর হর্লিলভশন লিগনর ওপর হ লির েলব হভগে উঠি।  েোবোতটো এলগগয চগিগে। 
িোির্োও এলে  ওলে   রগে। হ োগনো হ োগনো হেগত্র হের্ো েোাঁলডগয হগগে। 
  
জন লেভরড জোনগত চোইগিন- লিগনর ওপর এই িোইনগুগিো  ী? 
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–এগ  আমরো ভগযে অযোনোিোইজোর বিগত পোলর। যলে হ উ লমগেয  েো বগি েোগ ন, 
তো েগি তরগের েংখ্যো বোডগত েোগ । এর মগযয হ োগনো তোর িোগগ নো। এর্ো েি 
পলিিো। আলম স্পি বুঝগত পোরলে েুই মলেিোই লঠ   েো বগিগেন। তোগের লনরোপত্তোর 
বযবিো আরও হজোরেোর  রগত েগব। 
  
জন লেভরড অবো – আপলন  ী বিগত চোইগেন?  ী জনয লনরোপত্তোর বযবিো বোডোগত 
েগব? 
  
–আমোর মগন েগে ওগের জীবন এবোর লবপগের মগযয  োর্গব। তোরো স্বোমীগের েোগে 
অতযন্ত ঘলনি লেগিন। হ োগনো হ োগনো েময েযগতো স্বোমীগের  োে হেগ  হগোপন  েো 
শুগন েো গবন, হেই  েোগুগিো হমমোলর বযোগঙ্কর মগযয জমো েগযগে। হ োগনো এ  েময 
মগন পডগব। হেই মুেূতট হেগ  জীবনর্ো আরও অশোন্ত েগয উঠগব। হয হিোগ রো 
স্বোমীগের েতযো  গরগে, তোরোই ওগের েতযো  রগত চোইগব। 
  
-তোেগি? আমরো এখ্ন  ী  রব? 
  
–আমরো নতুন এ র্ো পিলত আলবষ্কোর  গরলে। আলম লস্টগভগন্সর অযোপোর্টগমগন্ট এ র্ো 
যে বেোগনোর  েো বগিলে। হেখ্োগন  যোগমরো, হর্লিগিোন, মোইগক্রোগিোন েব ল েু 
েো গব। আমরো এখ্োন হেগ  েব ল েুর ওপর লনযের্  রব। 
  
জন লেভরড জোনগত চোইগিন– হ লি েযোলরগের বযোপোরর্ো  ী েগব? 
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–লতলন হতো হেোগর্গি আগেন, েুভটোগযবশত আমরো এখ্নও ওখ্োগন এই যেগুগিো বেোগত 
পোলরলন। ল ন্তু আমোর হিোগ গের বগিলে, তোডোতোলড  োজর্ো হশে  রগত। আলম চোইলে, 
হ  আই লজ-র তরি হেগ  এ র্ো অেট পুরেোর হঘোের্ো  রো হেো । েতযো োরীগ  
যলরগয লেগত পোরগি ৫০ িে ডিোর পুরেোর হেওযো েগব। 
  
–এ  মুেূতট অগপেো  রুন র্যোনোর, এর্ো  ী জরুলর? 
  
জন লেভরড বোযো হেবোর হচিো  রগিন। 
  
েযোাঁ, এর্ো  রগতই েগব। এর্ো ল ন্তু হ  আই লজ-র তরি হেগ  েগব নো। এর্ো আলম 
বযলক্তগতভোগব হঘোের্ো  রব। এইভোগব আমোর েোগে হ োম্পোলনর নোম যুক্ত েগব। আলম 
জোনগত চোইলে, এই রেগেযর অন্তরোগি  ী আগে? 
  
. 
  
২০. 
  
 লিশপ, হ  আই লজ হেডগ োযোর্টোগরর েোমগন, ডোযোনো লস্টগভন্স এবং হ লি েযোলরে 
এ গ োগর্ বেগিন। হ লি অগপেো  রগেন, ডোযনো  খ্ন  েো বিগত শুযু  রগবন। 
  
ডোযোনো জোগনন নো,  ীভোগব  েো বিো শুরু েগব। ভযং র এ র্ো ঘর্নো, শ্রীমতী েযোলরে? 
লরচোগডটর মগতো আপনোর স্বোমীর মৃতুয  ী  গর েি? 
  
এভোগবই হতো  েোর্ো শুরু েগত পোগর। 
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হ লি এ রু্ অনযযট– আপলন বগিগেন, আপলন আমোর স্বোমীর মৃতুযর বযোপোগর অগন  ল েু 
জোগনন। আপলন ল  মো টগ  লচনগতন? 
  
-নো, ওনোগ  আলম লচনতোম নো। 
  
হ লি হরগগ হগগেন তোেগি? 
  
–আলম ওনোর মৃতুযর লবেগয  েো বিগত চোইলে। 
  
 হ লি উগঠ েোাঁডোগিন নো, এর জনয  েো বিোর মগতো আমোর েময হনই। 
  
 লতলন েোাঁর্গত শুরু  রগিন। 
  
-এ রু্ অগপেো  রুন, আমোর মগন েগে, আমোগের েুজগনরই এ ই েমেযো। আমরো 
এগ  অনযগ  েোেোযয  রগত পোরব। 
  
হ লি বিগিন- আপলন  ী বিগত চোইগেন? 
  
–আপলন এ রু্ বেগবন ল ? 
  
অলনেু ভোগব হ লি বেগিন। তোরপর বিগিন- বিুন? 
  
–আলম আপনোগ   গয র্ো প্রশ্ন  রব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

187 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

ওগযর্োর এগে জোনগত চোইি  ী চোইগেন? 
  
হ লি বিগিন- ল েুই নো। 
  
 ডোযোনো বিগিন–েুগর্ো  লি। হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন- আমর জনয চো 
আনগব। 
  
–লঠ  আগে মযোডোম। ওগযর্োর চগি হগি। 
  
ডোযোনো বিগিন আলম আর আপলন… 
  
এ  অল্পবযেী হমগয হ লির লেগ  তোল গয বিি- আপনোর এ র্ো অগর্োিোি হনব? 
  
হ লি তোল গয আগেন- তুলম জোগনো আলম হ ? 
  
নো, আমোর মো বিগেন, আপলন নোল  খু্বই লবখ্যোত। 
  
নো-নো, আলম হমোগর্ই লবখ্যোত নই। 
  
–তোই নোল । হমগযলর্ চগি হগি। 
  
ডোযোনো হ লির –েুগর্ো  লি। হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয জোনগত চোইগিন আপনোর 
আেি পলরচয  ী, আলম জোনগত পোলর ল ? 
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-নো-নো, তোর হ োগনো ের োর হনই। বিুন, লমগেে লস্টগভন্স। 
  
ডোযোনো, এই নোগমই ডো গবন। আলম শুগনলে আপনোর স্বোমীর মৃতুয েগযগে 
অস্বোভোলব ভোগব। 
  
-েযোাঁ, তোগ  খু্ন  রো েগযগে। 
  
হ লি ভোবগেন, ওিগোর লবেযর্ো এখ্োগন বিো উলচত েগব ল নো। 
  
আমোর স্বোমীগ ও েতযো  রো েগযগে। ওরো েুজগনই হ  আই লজ-হত  োজ  রগতন। 
  
হ লি অনযযট েগয জোনগত চোইগিন তোই নোল ? অগন  মোনুে এখ্োগন  োজ  গর। 
েুজগনর যলে ঠোণ্ডো িোগগ? আপলন ল  এলপগডলম  বিগবন? 
  
ডোযোনো বিগিন নো, এবোর বযোপোরর্ো গুলেগয বিলে। 
  
হ লি আবোর অনযযট নো, আলম আর েো ব নো। 
  
লতলন পোেট েোগত লনগয ওঠবোর হচিো  রগিন। 
  
নো, আমোর  েোর্ো এ রু্ শুনুন। 
  
ডোযোনো বোযো হেবোর প্রোর্পর্ হচিো  গর বিগিন, আজ আমোর  েো বিোর মগতো 
মোনলে তো হনই। ল ন্তু…। 
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ডোযোনোর  ণ্ঠস্বর েমস্ত  লিশগপ প্রলতধ্বলনত েগে। 
  
অবো  েগয ডোযোনো এবং হ লি শগব্দর উৎে হখ্োাঁজোর হচিো  রগিন। 
  
 ডোযোনোর  ণ্ঠস্বর হভগে আেগে  োউন্টোগর বেোগনো এ র্ো লর্লভ হের্ হেগ । ডোযোনো 
হ োর্রুগম েোাঁলডগয আগেন েোেী লেগেগব। 
  
এ জন হচযোগর বগে আগে, ওগ  হবাঁগয হিিো েি। আিলর্গযলরগ  মগন েগে প্রশ্ন  রো 
েগব। েুজন পোগশ েোাঁলডগয আগে। আিলর্গযলরর েোগত এ র্ো বেু । ল েু  েো বিোর 
হচিো  রগে। 
  
েঞ্চোিগ র  ণ্ঠস্বর–ইলন েগিন ডোযোনো লস্টগভন্স, মোলিযো েেটোর অযোনেলন আিলর্গযলরর 
লবচোর েভো। জুলররো এ র্ো লবেগয েুলনলশ্চত হয ঐ অপরোযর্ো েংঘলর্ত েগযগে। 
  
েু-বের আগগ ঘর্নোর্ো ঘগর্ লগগযলেি, অযোনেলন আিলর্গযলর তোর এ জন েে মটীগ  
েতযো  গরলেগিন। ডোযোনো লস্টগভগন্সর েোেয হেই  েো বগি। ল ন্তু জুলররো এ লবেগয 
অনয মতবোে প্র োশ  গরগেন। 
  
হ লি অবো  েগয হেগর্র লেগ  তোল গয আগেন। হচোখ্ েুগর্ো বগডো বগডো েগয হগগে। 
স্টযোগে আর এ জন েোেী এগে েোাঁলডগযগেন, আিলর্গযলরর আইনজ্ঞ প্রশ্ন  রগিন– ডোুঃ 
রোগেি, আপলন ল  লনউইযগ ট প্রো লর্ে  গরন? 
  
-নো, আলম হবোস্টগন প্রো লর্ে  লর। 
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 –ওই লেগন আপলন ল  আিলর্গযলরর লচল ৎেো  গরলেগিন? েোর্ট প্রবগিগমর জনয? 
  
-েযোাঁ, ে োি নর্োর েময আলম তোগ  অবজোরগভশগন হরগখ্লেিোম, েোরোলেন লতলন 
হেখ্োগনই লেগিন। 
  
-তোর মোগন উলন অগটোবগরর ১৪ তোলরগখ্ লনউইযগ ট আেগতই পোগরন নো। 
  
নো। 
  
আর এ জন েোেীগ  হেখ্ো হগি। 
  
–আপনোর হপশো  ী? 
  
–আলম হবোস্টন পো ট হেোগর্গির মযোগনজোর। 
  
 –১৪ অগটোবর তোলরগখ্ আপনোর লডউলর্ লেি? 
  
–েযোাঁ, আমোর লেি। 
  
 –আপলন ল  অদু্ভত ল েু হেগখ্লেগিন? 
  
–আলম হপন্টেোউে েুইর্ হেগ  এ র্ো হিোন হপগযলেিোম। বিো েগযলেি, ওখ্োগন ডোক্তোর 
পোঠোগত েগব। 
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 ী ঘগর্লেি? 
  
–আলম ডোুঃ রোগেিগ  পোলঠগযলেিোম, আমরো হপন্টেোউগে হগিোম, অযোনেলন আিলর্গযলরর 
অবিো হ মন, তো হেখ্গত। 
  
আপনোরো  ী হেখ্গিন? 
  
-লমুঃ আিলর্গযলর হমগঝর ওপর শুগয আগেন। মগন েলেি, উলন হবোযেয আমোগের 
হেোগর্গি মোরো হগগেন। 
  
ডোযোনোর মুখ্ লববর্ট। ওরো লমগেয  েো বিগে, েুজগনই। 
  
অযোনেলন আিলর্গযলরগ  ইন্টোরলভউ  রো েি। 
  
–লমুঃ আিলর্গযলর, ভলবেযৎ েম্পগ ট আপনোর  ী পলর ল্পনো? 
  
–আলম জোলন নো, আলম েমস্ত বযোপোরর্ো শোন্তভোগব হনবোর হচিো  রলে। েযগতো  গয র্ো 
পুগরোগনো ঋর্ হশোয  রগত েগব। 
  
হ লি হ োগনো  েো বিগত পোরগেন নো। ডোযোনোর লেগ  তোল গয লতলন বিগিন–আপলন 
ওনোর লবরুগি েোেী লেগিন? 
  
-েযোাঁ, আলম ওনোগ  খু্ন  রগত হেগখ্লে। 
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হ লির েমস্ত শরীরর্ো  োাঁপগে, চোগযর  োগপ শব্দ েগে। লতলন বিগিন আলম এখ্নই 
এখ্োন হেগ  চগি যোব। 
  
–আপলন এত ভয পোগেন হ ন? 
  
-হ ন? আপলন  ী  গরগেন, তো জোগনন? আপলন মোলিযোগের েেটোরগ  চলর্গযগেন। লতলন 
এখ্ন হজি হেগ  হবলরগয এগেগেন।  গয র্ো পুগরোগনো হেনো হচো োগবন। েযোাঁ, 
আপনোরও এখ্ন ভয পোওযো উলচত। 
  
হ লি উগঠ েোাঁডোগিন। হর্লবগি  গয র্ো পযেো েুাঁগড লেগিন। তোরপর বিগিন–লমগেে 
লস্টগভন্স, বোাঁচবোর হচিো  রুন। 
  
–আমরো ল ন্তু এখ্নও আমোগের স্বোমীগের লবেগয আগিোচনো  লরলন। 
  
–ওেব বযোপোর ভুগি যোন, হ লি েরজোর লেগ  এলগগয হগগিন। ডোযোনো অবো  হচোগখ্ 
তোল গয আগেন। 
  
ডোযোনো বিগিন– মগন েগে, আপলন হবোযেয এ রু্ হবলশ অলভনয  রগেন? 
  
–তোই মগন েগে? হ লি আবোর বিগিন- আপলন  ী হবো ো নো? আপনোর মোেোয ল েু 
ঢু গে নো, আলম বুঝগত পোরলে নো। 
  
িযোগচ ভর লেগয এ  বৃি ভদ্রগিো  প্রগবশ  রগিন। এ  মুেূগতটর জনয হ লির মগন 
েি, মো ট এ  েময এভোগবই পগড যোলেগিন। 
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ডোযোনো এলগগয হগি। রোস্তোর ওপোশ হেগ  েুগর্ো গুলির শব্দ। এ রু্ আগগ ওই েুই 
মলেিো হযখ্োগন েোাঁলডগয লেগিন, হেখ্োগন বুগির্ বেটর্ েি। লবগফোরর্, হ লি তো োগিন। 
মগন েি, উলন হবোযেয মযোনেোট্টোগন হপৌঁগে হগগেন। 
  
ডোযোনো লচৎ োর  গর বিগিন–ঈশ্বর, এখ্নও  ী আমরো প্রোেটনো  রব? 
  
এখ্োন হেগ  এখ্নই হবলরগয যোন। 
  
 হ লি ডোযোনোগ  লনগয  লিগনর  োগে চগি হগগিন, লিমুলজগনর পোগশ।  লিন গোলডর 
েরজোর্ো হঠগি খু্গি লেি। হ লি এবং ডোযোনো র্যোলেগত বেগিন। 
  
 লিন জোনগত চোইগিন-  ীগের শব্দ? 
  
েুজন এগ বোগর অবো  েগয হগগেন। ভগয ঠ ঠ   গর  োাঁপগেন। 
  
 হশে পযটন্ত হ লি বিগিন- নো, হ োেোয আপনোগ  হেগড হেব? হ োেোয আগেন? 
  
ডোযোনো গভীর শ্বোে লনগিন।  লিনগ  লঠ োনো লেগিন অযোপোর্টগমন্ট লবলল্ডং-এর। 
  
তোরো নীরবতোর মগযয বগে আগেন। এই মোত্র হয ঘর্নোর্ো ঘগর্ হগি তোর জনয ধতলর 
লেগিন নো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

194 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

গোলডর্ো ডোযোনোর বোলডর েোমগন এগে েোাঁলডগযগে। ডোযোনো হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- 
আপলন আেুন নো, েযগতো আরও ল েু ঘর্নো ঘর্গব। 
  
হ লি বিগিন- নো, যনযবোে লমগেে লস্টগভন্স। 
  
ডোযোনো হ লির লেগ  তো োগিন। মোেো নোডগিন। গোলডর্ো হচোগখ্র েোমগন হেগ  উযোও 
েগয হগি। 
  
হ লি হেখ্গিন, ডোযোনো হেোতিোয উগঠ যোগেন। হ লির মগন েি, এবোর হবোযেয আলম 
শোলন্ত পোব। 
  
 লিন বিি- লমগেে েযোলরে, আপলন হ োেোয যোগবন? 
  
হেোগর্গি লিরব,  লিন। 
  
 অযোপোর্টগমন্ট হেগ  এ র্ো আতটনোগের শব্দ। 
  
হ লি এ  মুেূগতটর জনয েোাঁলডগয েো গিন। তোরপর গোলডর েরজোর্ো খু্গি অযোপোর্টগমগন্টর 
হভতর ঢুগ  পডগিন। ডোযোনো তোর ঘগরর েরজোর্ো হখ্োিো হরগখ্গেন। ঘগরর হভতর 
ডোযোনো েোাঁলডগয আগেন। 
  
 ী েগযগে? 
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-ল েু-ল েু এ র্ো এখ্োগন আগে। েযগতো হচোর ঢুগ লেি। লরচোগডটর লেিগ ের্ো হর্লবগির 
ওপর লেি হেখ্গত পোগে। এখ্োগন অগন  ের োরী  োগজ লেি। তোরো লরচোগডটর লবগযর 
আংলর্র্ো হরগখ্ হগগে। 
  
হ লি বিগিন- আপলন এখ্নই পুলিগশ খ্বর লেন। 
  
-েযোাঁ, লডগর্ লর্ভ লিনবোগডটর  োডটর্োর  েো মগন পডি ডোযোনোর। লতলন হিোগনর লরলেভোর 
তুিগিন। 
  
–লডগর্ লর্ভ আিট লপ্রনবোডটগ  হেগবন এ বোর? 
  
–েযোাঁ, লিনবোডট। 
  
 –লডগর্ লর্ভ লিনবোডট, আলম ডোযোনো লস্টগভন্স। এখ্োগন এ র্ো ভযং র ঘর্নো ঘগর্ 
হগগে। আপলন ল  এ বোর অযোপোর্টগমগন্ট আেগবন? 
  
ডোযোনো এ রু্খ্োলন চুপ  রগিন। ঘলডর লেগ  তোল গয বিগিন- উলন আেগেন, আপলন 
এ রু্ েো গবন ল ? 
  
হ লির  লঠন  ণ্ঠস্বর– নো, আপনোর বযোপোগর আলম নো  গিোব নো। আলম বিলে, হ উ 
আপনোগ  েতযো  রগত চোইগে। আলম পযোলরগে চগি যোলে, গুডবোই। 
  
ডোযোনো হেখ্গিন, হ লি বোইগর হগগিন। লিমুলজগন লগগয বেগিন। 
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 লিন জোনগত চোইি- হ োেোয? 
  
–হেোগর্গি লিগর যোব, লেজ। 
  
হেোগর্গি েো গিই হ লি হবোযেয লনরোপগে েো গবন। 
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সর্সল সোফ্রর্ফ্রল সফফ্রর এফ্রিফ্রেি 
২১. 
  
হ লি হেোগর্গি লিগর এগেগেন। ঘর্নোগুগিো তোগ  এখ্নও ভোলবগয তুগিগে েযোাঁ, েতযোর 
উন্মোেনো। এখ্ন আলম  ী  রব? এখ্োন হেগ  পোিোগত েগব। 
  
হ লি হ ৌগচ বেগিন, হচোখ্ বন্ধ  রগিন। যযোন  রোর হচিো  রগিন। এ র্ো মে 
উচ্চোরর্  রগিন। ল ন্তু হ োগনো িোভ েি নো। েমস্ত শরীরর্ো েরের  গর  োাঁপগে। মো ট, 
হতোমোর  েো ভীের্ মগন পডগে। 
  
 লরডগর  োর পোগযর শব্দ? হ লি অবো  েগিন। নো, েোরোলেন ল েু খ্োওযো েযলন। ল ন্তু 
লখ্গে পোযলন। 
  
উলন রুম েোলভটেগ  হিোন  রগিন- েযোিোড পোঠোগত পোরগব? গরম চো? 
  
যনযবোে, পাঁলচশ-লতলরশ লমলনগর্র মগযয েব ল েু পোলঠগয লেলে, লমগেে েযোলরে। 
  
–লঠ  আগে। 
  
হ লি লরলেভোরর্ো নোলমগয রোখ্গিন। চুপ  গর বগে েো গিন। র্যোনোর ল ংেগির েগে 
 েোবোতটোগুলি মগন পগড হগি। 
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মো ট হ ন ওিগোর  েো বগিলন? এর্ো নোল  বযবেোলয  েম্প ট? ভোগিোবোেোর েম্প ট? 
মো ট, ডোলিটং, আলম জোলন নো, েলতয তুলম  োউগ  ভোগিোবোেগত ল নো? আলম ল ন্তু েব 
েময হতোমোগ ই ভোগিোবোেব। তুলম লশলখ্গযলেগি,  ীভোগব ভোগিোবোেগত েয। আলম 
শীতি, তুলমই আমোগ  উষ্ণ  গর তুগিলেগি। তুলম আমোগ  আমোর হগৌরব লিলরগয 
লেগযে। 
  
ডোযোনোর  েো মগন পডি, আেো, ওই মলেিোর খ্বরর্ো। হমোগর্ই ভোগিো নয। আলম  োি 
পযোলরগে লিগর যোব। আমোর অযোগঞ্জিগ  পোব। 
  
েরজোয  োর েোগতর শব্দ। হ লি ভীের্ ভয হপগযগেন। 
  
উলন লরলেভোর তুগি জোনগত চোইগিন- আমোর খ্োবোর ল  ধতলর েগযগে? 
  
লমগেে েযোলরে, আরও পগনগরো- ুলড লমলনর্ েময িোগগব। 
  
হ লি লরলেভোরর্ো নোলমগয রোখ্গিন। অপোগরর্রগ  হিোন  রগিন। 
  
এ জন আমোর ঘগর হজোর  গর হঢো োর হচিো  রগে। 
  
–আলম লেল উলরলর্ অলিেোরগ  এখ্নই পোঠোলে লমগেে েযোলরে। 
  
 েু-লমলনর্ হ গর্ হগগে। আবোর েোগতর শব্দ। 
  
হ লি লচলন্তত মগন েরজোর লেগ  এলগগয হগগিন হ ? লেল উলরলর্? 
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হ লি ঘলডর লেগ  তো োগিন এত তোডোতোলড? 
  
লতলন হর্লিগিোগনর লেগ  হগগিন, অপোগরর্গরর  োগে জোনগত চোইগিন- লেল উলরলর্ ল  
এগে হগগে? 
  
–হে এখ্নই হপৌঁগে যোগব, লমগেে েযোলরে। এ -েু লমলনগর্র মগযয। 
  
–ওর নোম  ী? 
  
ভগয  ণ্ঠস্বর বুগজ হগগে। 
  
েমোে। 
  
হ লি আবোর শব্দর্ো শুনগত হপগিন। েগি  োরো হযন লিেলিলেগয  েো বিগে। েরজোগত 
 োন িোলগগয লেগিন। শব্দগুগিো হ োেোয েোলরগয হগি। মগন এ র্ো অন্ধ আতগঙ্কর জন্ম 
েগযগে। 
  
এ  লমলনর্, েরজোয আবোর  োর েোগতর শব্দ– হ ? লেল উলরলর্? লবি? 
  
নো, লমগেে েযোলরে, েমোে। 
  
েরজোর্ো হ লি খু্গি লেগিন, লেল উলরলর্ হভতগর ঢুগ  লজজ্ঞোেো  রি-  ী েগযগে। 
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 োরো হভতগর হঢো োর হচিো  রলেি। 
  
-আপলন ওগের হেগখ্গেন? ওগের  ণ্ঠস্বর শুনগত হপগযলে। আপলন ল  এ র্ো র্যোলে 
হডগ  আনগবন? 
  
–অবশযই আনলে। 
  
 হ লি শোন্ত েো োর হচিো  রগিন। অগন  ঘর্নো অতযন্ত দ্রুত ঘগর্ চগিগে। 
  
 েমোে হ লির পোগশ েোাঁডোগিন। এলিগভর্রর্ো অতযন্ত দ্রুত নীগচর লেগ  নোমগে। 
  
তোরো িলবগত হপৌঁগে হগগিন। হ লি চোরপোগশ তো োগিন। েগেেজন  ল েুই হেখ্ো হগি 
নো। হ লি এবং লনরোপত্তো  মটী পোশোপোলশ েোাঁর্গত েো গিন। তোরো র্যোলে স্টযোগে হপৌঁগে 
হগগিন। 
  
হ লি বিগিন– যনযবোে। 
  
যখ্ন আপলন লিগর আেগবন, েব ল েু লঠ ঠো  েো গব বগিই মগন েগে। যোরো 
আপনোর ঘগর হঢো োর হচিো  গরলেি, তোরো হবোযেয ভগয পোলিগয হগগে। 
  
হ লি র্যোলেগত উঠগিন। লরযোর উইগেোর লেগ  তো োগিন। হেখ্গিন এ র্ো লিলজগন 
েুজন হনো  হঢো োর হচিো  রগে। 
  
েোইভোর লজজ্ঞোেো  রি- হ োেোয যোব? 
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লিমুলজনর্ো গোলডর্োগ  অনুেরর্  রোর হচিো  রগে। েোমগন এ জন পুলিশ েোাঁলডগয 
আগে। 
  
হ লি বিগিন েোমগনর লেগ  চিুন। 
  
েবুজ আগিো জ্বগি উগঠগে। হ লি বিগিন- গোলডর গলত আগস্ত  রুন। যতের্ পযটন্ত নো 
আগিো েিগে েগে, ততের্ েোাঁলডগয েো গবন। তোরপর বোাঁলেগ  চগি যোগবন। 
  
েোইভোর অবো  েগয তোল গয বিি-  ী? 
  
েবুজ আগিো েো গি হ োেোও যোগবন নো। 
  
 েোইভোগরর মুগখ্ এ র্ো অদু্ভত অলভবযোলক্ত। 
  
হ লি েোেি, আলম এ র্ো বোলজ িডলে। 
  
 আগিো পলরবলতটত েি। 
  
হ লি বিগিন এখ্ন হযগত েগব। 
  
র্যোলের্ো বোাঁলেগ  চগি হগি। আগিোর্ো আবোর িোি েগযগে। ট্রোলিগ  অগন  গোলড লভড। 
হয হিো গুগিো লিমুলজগন বগেলেি, তোরো েতোশ। 
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র্যোলের্ো ল েুেূর এলগগয হগি। 
  
 হ লি বিগিন- আুঃ, আলম ভুগি হগলে। আমোগ  হনগম হযগত েগব। 
  
 উলন গোলড হেগ  হনগম হগগিন, েোগত ল েু র্ো ো লেগিন। 
  
র্যোলে েোইভোর হেখ্ি, হ লি এ র্ো েোেপোতোগি ঢুগ  পডগেন। আেো, এই হমগযর্োর 
মোেোয হগোিমোি আগে বগি মগন েগে। 
  
লিমুলজনর্ো আবোর চিগত শুরু  গরগে। তোরো র্যোলের  োগে হপৌঁগে হগি। পোাঁচ লমলনর্ 
হ গর্ হগগে। হ লি আর এ র্ো র্যোলেগত ওঠোর হচিো  রগেন। 
  
. 
  
ডোযোনো লস্টগভগন্সর অযোপোর্টগমন্ট। লডগর্ লর্ভ লিনবোডট বগে আগেন। উলন বিগিন 
লমগেে লস্টগভন্স, হয হিো র্ো আপনোগ  গুলি  রোর হচিো  গরলেি, তোর মুখ্ আপলন 
হেখ্গত হপগযলেগিন? 
  
ডোযোনো মোেো হনগড বিগিন– নো, খু্ব তোডোতোলড ঘর্নোর্ো ঘগর্ হগি। 
  
-বযোপোরর্ো খু্বই গুরুত্বপূর্ট। হেওযোগি বুগিগর্র েোগ আগে। পাঁযতোলেশ  যোলিবোগরর 
বেু  হেগ  গুলি হেোাঁডো েগযলেি। এই গুলিগুগিো েোংঘোলত । আপনোর হেৌভোগয হয 
আপলন হবাঁগচ হগগেন। মগন েগে র্লন আিলর্গযলর ওগ  পোলঠগযগে। 
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 ডোযোনো হঢো  লগিগিন আপনোরো এ রু্ হেখ্গবন ল ? 
  
–হয লেিগ ের্ো েোলরগয হগগে, তোর মগযয  ী লেি? 
  
–আলম লঠ  জোলন নো, লরচোডট যখ্ন িযোবগরর্লরগত হযত, েবেময লেিগ ের্ো েগে লনগয 
হযত। রোগতর হবিোয লেিগ ের্ো েগে আনত, মগন েগে এর মগযয গুরুত্বপূর্ট  োগজ 
লেি। 
  
লিনবোডট লবগযর আংলর্র্ো েোগত লনগিন। বিগিন- আপনোর স্বোমী  খ্নও লবগযর লরংর্ো 
আেুি হেগ  হখ্োগিনলন? 
  
-েযোাঁ, আপলন লঠ ই বগিগেন। 
  
তোর মোগন মৃতুযর আগগর লেন আপনোর স্বোমী ল  অনযর ম আচরর্  গরলেগিন? মগন 
েলেি, ওনোর ওপর হ োগনো চোপ হেওযো েগযগে? হভগব হেখু্ন হতো। উলন এমন হ োগনো 
 েো বগিলেগিন, যো, আপনোর মনগ  লচন্তোয হিগিলেি। 
  
ে োিগবিো আমরো নি েগয লবেোনোগত শুগযলেিোম। লরচোডট আমোর উরুগত েোগতর হর্ো ো 
লেলেি। বগিলেি, আজ অগন  রোত অলব্দ  োজ  রব। ল ন্তু আমোর জনয েু-এ  ঘন্টো 
েময হরগখ্ো, হেোনোমলন। 
  
  নো- লমগেে লস্টগভন্স! 
  
ডোযোনো  ল্পনো হেগ  বোস্তগব লিগর এগিন নো, হ োগনো ল েুই অনযর ম হেলখ্লন। 
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-মগন েগে, আপনোগ  আরও লনরোপত্তো লেগত েগব। 
  
 হডোরগবগি শব্দ। 
  
–হ উ ল  আেগব? 
  
নো, লিনবোডট উগঠ েোাঁডোগিন, আলম হেখ্লে। 
  
 উলন এলগগয হগগিন, েরজো খু্িগিন। হ লি েযোলরে েোাঁলডগয আগেন। অতযন্ত দ্রুত উলন 
ঘগর ঢুগ  পডগিন। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  এলগগয বিগিন- আমরো  েো বিব। 
  
ডোযোনো অবো  আপনোর হতো এখ্ন পযোলরে যোবোর  েো। 
  
-নো, আলম েযগতো যোব নো। 
  
লিনবোডট এই আগিোচনোয হযোগ লেগিন- আলম লডগর্ লর্ভ আিট লিনবোডট, হ লি েযোলরে। 
  
হ লি লিনবোগডটর লেগ  তোল গয বিগিন- লডগর্ লর্ভ, হ উ এইমোত্র আমোর ঘগর 
হঢো োর হচিো  গরগে। 
  
–আপলন হেোগর্ি লেল উলরলর্গ  জোলনগযগেন? 
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-েযোাঁ, হিো গুগিো চগি হগগে। এ জন গোডট আমোগ  র্যোলে স্টযোে পযটন্ত হপৌঁগে লেগযগে। 
  
–ওরো  োরো েগত পোগর বগি আপনোর অনুমোন? 
  
 –আলম ল েুই ভোবগত পোরলে নো। 
  
–হ উ আপনোর ঘগরর েরজো হভগে হঢো োর হচিো  গরগে? 
  
নো, তোরো েরজোর পোগশ েোাঁলডগয লেি। তোরো বিলেি হয, রুম েোলভটে হেগ  এগেগে। 
  
তোর মোগন, ডোযোনো বিগিন, আমোগের েুজগনরই এ ই র ম েমেযো। 
  
হ লি বিগত েোগ ন আলম হভগবলেিোম, পযোলরগে চগি যোব। মগন েগে, মোলিযো বনু্ধরো 
হবোযেয আমোগের এ িো েো গত হেগব নো। 
  
হ লি এবোর যোবোর হচিো  রগিন। 
  
 লিনবোডট বিগিন- ইলন হ  বিুন হতো? 
  
–ওনোর স্বোমীর মৃতুয েগযগে। অেবো স্বোমীগ  েতযো  রো েগযগে। উলন এ ই হ োম্পোলনগত 
 োজ  রগতন। লরচোগডটর মগতো, ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুগপ। 
  
. 
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হ লি হেোগর্গির িলবগত লিগর এগিন। হডগের লেগ  এলগগয হগগিন। আলম চগি যোব। 
তোরপর বিগিন, আপলন ল  পযোলরগের হেগন এ র্ো লরজোরগভশন  গর হেগবন? 
  
-েযোাঁ, লমগেে েযোলরে, হ োগনো লবগশে এযোর িোইন্স? 
  
নো, আমোগ  হয  গরই হেো  এখ্োন হেগ  চগি হযগত েগব। 
  
হ লি হেোগর্ি িলব পোর েগয এলিগভর্গরর েোমগন হপৌঁগে হগগিন। হবোতোগম েোত 
লেগিন। তোগ  এখ্ন পঞ্চম তিোয হযগত েগব। এলিগভর্গরর েরজোর্ো বন্ধ েি, েুজন 
হিো  ঢুগ  পডি। হ লি তোগের লেগ  তো োগিন। তোরপর বোইগর হবলরগয এগিন। নো, 
হ োগনো লবপগের েোমগন লগগয  ী িোভ? লতলন লোঁলডগত পো হিগি লেগিন। 
  
লনলেটি জোযগোগত হপৌঁগে হগগেন। মস্ত বগডো হচেোরোর এ র্ো হিো  এগে তোর পে 
আর্গ  েোাঁলডগয আগে। 
  
হ লি বিগিন আলম এ রু্ যোব, জোযগো হেগবন ল ? 
  
 হিো র্োর েোগত েোইগিনেোর িোগোগনো বেু । 
  
হ লির মুখ্ লববর্ট। আপলন হ ? 
  
-চুপ  রুন, আলম জোলন, আপনোগ   ী  গর চুপ  রোগত েয। আপনোগ  লনগয আলম 
নীগচ হনগম যোব। 
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হিো র্োর মুগখ্ েোলে। ল ন্তু হ লির মগন েি, তোর ওপগরর হঠোাঁগর্ বুলঝ এ র্ো চ চগ  
েুলর হঢো োগনো আগে। তোর হচোখ্ ঠোণ্ডো। 
  
চিুন, েোাঁর্গত েগব। 
  
 আলম এর েোগত ল েুগতই মোরব নো। হ লি হশে পযটন্ত বিগিন- এ রু্ অগপেো  রুন, 
মগন েগে আপনোর হ োেোও ভুি েগযগে। 
  
হ লির মগন েি, েোগতর  বলজর্ো বুলঝ হভগে হগগে। লতলন লচৎ োর  রগত হচগযলেগিন। 
  
বগিলে নো,  েো বিগবন নো, আমোর েগে চিুন। 
  
 হ লির েোত যগরগে ওই ধেতয আ োগরর হিো র্ো। তোর হপেগন বেু  হঠ োগনো েগযগে। 
  
হ লি এখ্ন হ োগনো  েো বিগত পোরগেন নো। অগন   গি শোন্তভোগব বিগিন– আলম 
হবোযেয হেই হিো  নয। 
  
আবোর লপগঠর ওপর বেুগ র আঘোত। েোতর্ো হমোচডোগনো েগে। হ লি হবশ বুঝগত 
পোরগিন, রক্ত হবলরগয আেগে। 
  
হশে পযটন্ত হ লিগ  নীগচ নোমগত েগযলেি। হ লি িলবগত এগিন। হেখ্োগন অগন  
হিো । হ লি ভোবলেগিন, েোেোগযযর জনয লচৎ োর  রগবন ল নো। 
  
হিো র্ো বিি- এেব  েো মগনও আনগবন নো। 
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হ লি বোইগর হবলরগয এগিন। হেখ্োগন এ র্ো গোলড েোাঁলডগয লেি। পোশোপোলশ আর এ র্ো 
গোলড। এ জন পুলিগশর হিো  পোল টং লর্ল র্ লেলেগিন। হ লিগ  হয হিো র্ো যগরলেি 
হে হপেন লেগ  চগি হগি। তোরপর এ র্ো গোলডর মগযয হ লিগ  হঠগি লেি। 
  
হ লি ল েু বিোর হচিো  রলেগিন। েোমগনই এ জন পুলিগশর হিো । ল ন্তু হ োগনো  েো 
বিগত পোরগিন নো। হেই হিো র্ো বিগে- আলম হতো েব ল েু বগিলে। এ গশো ডিোর 
হবলশ লেগযলে। এইভোগব হ ন লবরক্ত  রো েগে। 
  
পুলিগশর হিো র্ো ঘলডর লেগ  তো োগিন। 
  
পুলিশ হ লির লেগ  তোল গয বিি- এখ্োগন  ী েগে? 
  
র্ো ো হপগয হগগেন, এখ্ন আর  েো বিগেন হ ন? 
  
হ লি অেেোয েৃলিগত পুলিগশর লেগ  তো োগিন। হিো র্ো হ লির লেগ  তোল গয আগে। 
তোর হঠোাঁগর্ েোলে। তোর হচোগখ্ বীভৎে লজঘোংেো। 
  
হ লি হশে পযটন্ত পুলিশগ  বিগত হপগরলেগিন এই হিো র্ো আমোগ  উতযক্ত  রগে। 
  
 পুলিশর্ো এলগগয আেগে, হ লি পোলিগয যোবোর হচিো  রগিন। েোমগন এ র্ো র্যোলে 
েোাঁলডগয লেি। 
  
ধেতযর্ো ঝোাঁলপগয পডোর হচিো  রগে। 
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 পুলিশ বিি- এ  লমলনর্ লমস্টোর, এই হেগশ হবশযো েংক্রোন্ত আইনর্ো খু্বই খ্োরোপ। 
  
আলম ওগ  হেভোগব লবরক্ত  লরলন। 
  
–লঠ  আগে, আপনোর পলরচযপত্র হেখ্োন হতো? আপনোর নোম  ী? 
  
–েযোলর লফ্লন্ট। 
  
লফ্লন্ট হেখ্ি, হ লির র্যোলের্ো হচোগখ্র েোমগন লেগয অেৃশয েগয হগি হবশযো,  ুলত্ত, 
এ লেন হতোগ  আলম হমগর হিিব। 
  
. 
  
২২. 
  
হ লি র্যোলের্ো হেগড লেগিন ডোযোনোর অযোপোর্টগমন্ট লবলল্ডং-এর েোমগন।  লিংগবগি েোত 
রোখ্গিন। 
  
লডগর্ লর্ভ লিনবোডট েরজোর্ো খু্গি লেগিন। 
  
–আপনোগ   ী েোেোযয  রব? 
  
 হ লি হেখ্গিন, ডোযোনো লিলভংরুগম বগে আগেন। 
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 ী েগযগে? ডোযোনোর প্রশ্ন, আপলন বগিলেগিন… 
  
-েযোাঁ, বগিলেিোম, ল ন্তু আপনোর মোলিযো বনু্ধরো আমোগ  এ ো েো গত হেগব নো। তোরো 
আমোগ  আবোর েতযো  রোর হচিো  রলেি। হ ন এই ঘর্নো ঘর্গে বিুন হতো? 
  
–আলম ল েুই জোলন নো। েযগতো তোরো আমোগের েুজনগ  এ েগে হেগখ্লেি। হভগবগে, 
আমরো বনু্ধ। তোই েযগতো… 
  
আমরো বনু্ধ নই, লমগেে লস্টগভন্স। অনুিে  গর আমোগ  এখ্োন হেগ  হযগত লেন। 
  
–আপলন  ী বিগেন? এ বযোপোগর আলম  ী েোেোযয  রব? 
  
–আমোগের েঠোৎ হেখ্ো েগযলেি। আপলন আমোগ  লচনগতন নো। তো েগি এই ঘর্নোর 
েোগে আমোয হ ন জডোগনো েগে? আলম চোই নো, হ উ আমোগ  হমগর হিিু । 
  
ডোযোনো আবোর অেেোগযর মগতো বিগত েোগ ন আলম  ী  রব বিুন হতো? 
  
-েযোাঁ, এ র্ো  োজ আপলন  রগত পোগরন, আপলন আিলর্গযলরর েগে  েো বিুন। এখ্নই 
আপলন এই  োজর্ো নো  রগি আলম ল ন্তু এখ্োন হেগ  যোব নো। 
  
ডোযোনো বিগিন আপলন  ী বিগেন? আলম েুুঃলখ্ত। েযোাঁ, আপনোগ  আলম এর মগযয এগন 
হিগিলে। 
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ল েুের্ লচন্তো  গর ডোযোনো লিনবোগডটর লেগ  তোল গয বিগিন- আপলন ল  মগন  গরন 
হয, আলম আিলর্গযলরর েগে  েো বিগি আমোগের েুজনগ  হেগড হেগবন? 
  
লিনবোডট বিগিন- বযোপোরর্ো খু্ব গুরুত্বপূর্ট। যলে উলন মগন  গরন, এর্ো ওনোর পগে 
হ োগনো েলত োর  েগব নো। আপলন ল  ওনোর েোগে এ ো  েো বিগত চোন? 
  
ডোযোনো বিি নো। 
  
হ লি বোযো লেগয বিি- েো, ওনোগ   েো বিগতই েগব। 
  
. 
  
অযোনেলন আিলর্গযলরর বোলড েুের পোের লেগয ধতলর।  গিোনীয যুগগর েোপ আগে। লনউ 
জোলেটগত। লবরোর্ বোলডর্ো পগনগরো এ র জলমর ওপর অবলিত। চোরপোগশ উাঁচু হিোেোর 
হঘরোগর্োপ। অগন গুগিো গোে আগে। এ োলয  পু ুর। েুের েোজোগনো বোগোন। 
  
েোমগনর হগগর্র  োগে এ জন প্রেরী বগেলেি। গোলডর্ো ঢু ি। লিনবোডট, হ লি এবং 
ডোযোনো। 
  
গোডট এলগগয এি। হে লিনবোডটগ  লচনগত হপগরগে– শুভ েন্ধযো হিিগর্নযোন্ট। 
  
–েযোগিো লেজোর, আমরো লমুঃ আিলর্গযলরর েগে হেখ্ো  রগত এগেলে। 
  
–আপনোগের েোগত ল  ওযোগরন্ট আগে? 
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–নো, হের ম হেখ্ো  রো নয। এর্ো এ র্ো েোমোলজ  হেখ্ো। 
  
 গোডট েুজন মলেিোর লেগ  তো োি- লঠ  আগে, এখ্োগন েোাঁডোগিন। হে হভতগর চগি 
হগি। বুগের  োগে। ল েুের্ বোগে হে বিি, আপনোরো আেগত পোগরন। 
  
যনযবোে। লিনবোডট গোলডর্ো চোলিগয হভতগর লনগয হগগিন। 
  
তোরো গোলড হেগ  হনগম আেগেন, আর এ জন গোডটগ  হেখ্ো হগি। 
  
–আমোগ  অনুেরর্  রুন। 
  
লবরোর্ লিলভং রুম। অযোলন্ট  িোলনটচোগর পলরপূর্ট। আযুলন  িোলনটচোরও হেখ্ো যোগে। 
লেনর্ো চমৎ োর। যলেও শীত খু্ব এ র্ো হনই। ল ন্তু মস্ত বডডো পোেগরর িোযোর হেগে 
আগুন জ্বিগে। লতনজগন গোডটগ  অনুেরর্  গর লিলভংরুম পোর েগয এ র্ো মস্ত বডডো 
অন্ধ োর হবডরুগম লগগয হপৌঁগেোগিন। 
  
অযোনেলন আিলর্গযলর লবেোনোগত শুগয লেগিন। তোর বুগ  এ র্ো হরেলপগরর্র যে 
বেোগনো আগে। মুখ্র্ো লববর্ট, মগন েগে, বযের্ো েঠোৎ এ িোগি অগন র্ো হবগড হগগে, 
এ লেগ  এ জন যোজ  বগে আগেন। অনযলেগ  এ জন নোেট। 
  
আিলর্গযলর ডোযোনোর লেগ  তো োগিন, হ লি এবং লিনবোগডটর মুগখ্র লেগ  তো োগিন। 
তোরপর আবোর ডোযোনোর লেগ  তো োগিন। 
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 লঠন  ণ্ঠস্বগর লতলন বিগিন আপনোরো আমোর  োে হেগ   ী চোইগেন? 
  
ডোযোনো বিগিন– লমুঃ আিলর্গযলর, আপলন লমগেে েযোলরে এবং আমোগ  হেগড লেন। 
আপনোর হিো জনগের তুগি লনন। আপলন হতো আমোর স্বোমীগ  েতযো  গরগেন 
  
আিলর্গযলর বোযো লেগয বিগিন- আপনোর স্বোমীর নোম পযটন্ত শুলনলন। আলম শুগনলে, ওনোর 
পগ গর্ নোল   ী এ র্ো লচর ুর্ পোওযো হগগে। এগত আমোর হ োগনো েোত হনই, লবশ্বোে 
 রুন। আলম  ীভোগব আপনোগের মুলক্ত হেব? হ োগনো ইতোলিয ল  হের্ো লিগখ্গে? হ উ 
ল  বগিগে, আলম আপনোগের অনুেরর্  রলে? 
  
আিলর্গযলরর েমস্ত হচোগখ্ মুগখ্ যের্ো আলম এখ্ন ভগবোগনর েোগে শোলন্তগত েো গত 
চোইলে। 
  
গিো বুগজ হগি। 
  
যমটযোজ  ভদ্রগিো  ডোযোনোর লেগ  লিগর বিগিন- এখ্ন আপনোরো চগি হগগিই ভোগিো 
েয। 
  
লডগর্ লর্ভ লিনবোডট প্রশ্ন  রগিন–  ী েগযগে? 
  
উলন বিগিন–  যোনেোর। 
  
ডোযোনো লবেোনোয শুগয েো ো হিো লর্র লেগ  তো োগিন  ী আশ্চযট, হ োেোয হযন েব 
হগোিমোি েগয যোগে। উলন ল  েলতয  েো বিগিন? 
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েঠোৎ ডোযোনোর মগন এ র্ো আচম ো আতগঙ্কর েৃলি েি। 
  
. 
  
তোরো আিলর্গযলরর বোলড হেগ  লিগর এগিন। লডগর্ লর্ভ লিনবোডটগ  খু্বই অেেোয 
হেখ্োগে। 
  
আমোর মগন েগে, আিলর্গযলর লঠ   েোই বগিগেন। 
  
 হ লি মোেো নোডগিন, আমোরও তোই মগন েয। হিো র্ো এখ্ন মৃতুযশযযোয। 
  
-তোেগি? আর হ উ ল  আপনোগের েতযো  রগত পোগর? 
  
নো, ডোযোনো বিগিন, যলে আিলর্গযলর নো েগয েোগ , আলম হতো ল েুই বুঝগত পোরলে নো। 
  
হ লি বিগিন- আমোরও মোেোয ল েু ঢু গে নো। 
  
. 
  
লডগর্ লর্ভ লিনবোডট ডোযোনো এবং হ লিগ  ডোযোনোর অযোপোর্টগমগন্ট হপৌঁগে লেগিন। 
তোরপর লতলন বিগিন- এখ্োগন েো ুন, আশো  লর হ োগনো অেুলবযো েগব নো। পগনগরো 
লমলনর্ বোগে আপনোগের অযোপোর্টগমগন্টর বোইগর পুলিশ হপোলস্টং েগব। চলিশ ঘন্টো পুলিশ 
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েো গব। হেখ্ো যো ,  ী  গর এই েমেযোর েমোযোন েগত পোগর। ের োর েগি হিোন 
 রগত ইতস্ততুঃ  রগবন নো, হ মন? 
  
উলন চগি হগগিন। 
  
. 
  
ডোযোনো এবং হ লি পরস্পগরর লেগ  তোল গয আগেন। লবরোজ  রগে এ  অভূতপূবট 
নীরবতো। 
  
ডোযোনো প্রশ্ন  রগিন চো খ্োগবন? 
  
 লি। 
  
ডোযোনো তো োগিন। উগত্তলজত এবং লবেণ্ণ- লঠ  আগে,  গর লেলে। 
  
ডোযোনো ল গচগন চগি হগগিন  লি  রোর জনয। হ লি লিলভংরুগমর এখ্োগন হেখ্োগন ঘুগর 
হবডোগত িোগগিন। হেওযোগি অেোযোরর্ েলব র্োেোগনো আগে। 
  
ডোযোনো ল গচন হেগ  হবলরগয এগিন। হ লি ডোযোনোর েলবর লেগ  তো োগিন লমগেে 
লস্টগভন্স, আপলন এর্ো এাঁগ গেন? 
  
ডোযোনো ঘোড হনগড বিগিন- েযোাঁ। 
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হ লি বিগিন– অেোযোরর্। 
  
ডোযোনোর লজজ্ঞোেো- আপলন ল  লশল্প েম্পগ ট ওযোল বেোি? 
  
-নো, লমগেে লস্টগভন্স, লবগশে ল েু জোলন নো। 
  
 োর েলব আপনোর ভোগিো িোগগ? ডযোযনো মগের? 
  
–েযোাঁ, তোর েলব ভোগিো িোগগ। 
  
—আলেম যুগগর েলবগুগিো আপনোর হৃেয স্পশট  গর? 
  
হ লি ডোযোনোর মুগখ্র লেগ  তোল গয বিগিন- েলতয  েো বিব? আলম এ রু্ অনয 
যরগনর আলে  ভোগিোবোলে। অবশয হ োগনো হ োগনো হেগত্র তিোত েগয যোয। লর্লর্যোগনরো 
হভনোে অি হরোলবন েলবর্ো হেগখ্গেন? এ  অেোযোরর্ উপিোপনো। 
  
ডোযোনো বিগিন-  লি ধতলর েগয হগগে। 
  
. 
  
ওাঁরো ডোইলনং রুগম বগে আগেন।  লির্ো যীগর যীগর ঠোণ্ডো েগে। ডোযোনো নীরবতো হভগে 
বিগিন- আপনোর ল  মগন েগে আর হ উ এই ঘর্নোর অন্তরোগি েো গত পোগর? 
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নো, হ লি বিগিন, আমোগের মগযয এ লর্মোত্র েোেৃশয আগে, আমোগের েুজগনর স্বোমী 
ল ংেগি গ্রুগপ চো লর  রগতন। তোরো েযগতো হ োগনো এ র্ো হগোপন প্র গল্পর েগে 
জলডত েগযলেগিন। হয ভোগবই তোগের মৃতুয েগয েো ু  নো হ ন, আততোযী ভোবগে 
ওনোরো আমোগের  োগে হেই  েো বগিগেন। 
  
ডোযোনো বিগিন- েযোাঁ, আপলন লঠ ই বগিগেন। 
  
তখ্ন েুজগনর হচোগখ্ এ  অেেোযতোর আ ুলত িুগর্ উগঠগে। 
  
. 
  
অলিগে বগে র্যোনোর ডোযোনোর অযোপোর্টগমগন্টর েলব হেখ্লেগিন। এ লেগ র লবরোর্ 
হর্লিলভশন হেগর্, প্রযোন লেল উলরলর্ গোডট পোগশই েোাঁলডগয আগেন। 
  
–আমোগের মগযয এ লর্ মোত্র েং ল্প, আমোগের েুজগনর স্বোমীই হ  আই লজ-হত চো লর 
 রগতন।  েোগুগিো মন লেগয শুনগিন র্যোনোর। ভোবগিন, এবোর  ী  রগবন? 
  
. 
  
লস্টগভগন্সর অযোপোর্টগমন্টলর্গ  যুক্ত  রো েগযগে হর্লিলভশন চযোগনগির েগে। র্যোনোর এ 
বযোপোগর খু্বই ওযোল বেোি। আযুলন  লবজ্ঞোনগ  বযবেোর  রো েগযগে।  যোগমরো চগি 
হগগে েূগর। হেোট্ট  যোগমরো, বইগযর মগযয ঢুল গয হেওযো যোয। 
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িোইবোর অপলর্গ র যেপোলত। লভলডও েোভটোর। িযোবর্প  লম্পউর্োগরর মগতো আ োগরর। 
এর েোেোগযয েব ঘর্নো হচোগখ্র েোমগন স্পি হেখ্গত পোওযো যোয। 
  
. 
  
র্যোনোর ঝুাঁগ  পডগিন,  ী ঘর্নো ঘর্গে তোগ  হেখ্গত েগব।  েোগুগিো শুনগত েগব। 
ডোযোনো বিগেন– ভোবগত েগব, আরও ভোগিো  গর ভোবগত েগব। আমোগের স্বোমীরো হ োন্ 
 োগজ যুক্ত েগযলেগিন। 
  
–ল ন্তু  োরও েোেোযয ের োর, হ  আমোগের েোেোযয  রগবন? এবং হ নই বো  রগবন? 
  
–আমরো র্যোনোর ল ংেগির েগে হেখ্ো  রব। মগন েয উলন ইগে  রগি আমোগের 
েোেোযয  রগত পোগরন। উলন এ বযোপোগর খু্বই লচলন্তত। 
  
হেখ্ো যোক্। 
  
. 
  
ডোযোনো বিগিন– আপলন েোরোরোত এখ্োগন েো গত পোগরন। এখ্োগনই আমরো লনরোপগে 
েো ব। বোইগর পুলিগশর গোলড েোাঁলডগয আগে। উলন জোনোিোর লেগ  এলগগয এগিন এবং 
হেখ্গিন, হ োগনো গোলড হনই। 
  
ডোযোনো অগন ের্ তো োগিন। তোর হমরুেগণ্ড ঠোণ্ডো লশেরর্। বযোপোরর্ো আশ্চযট। এখ্োগন 
হতো এ র্ো হপট্রি গোলড আেোর  েো লেি। এ র্ো হিোন  রগত েগব। ডোযোনো 
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লডগর্ লর্ভ লিনবোগডটর  োডটর্ো পোেট হেগ  হবর  রগিন। হর্লিগিোগনর  োগে চগি 
হগগিন। এ র্ো হিোন  রগিন। 
  
–লডগর্ লর্ভ লিনবোডটগ  এ বোর হেগবন হতো? 
  
–আপলন ল  লঠ  বিগেন? 
  
–আলম লডগর্ লর্ভ রবোগর্টর েগে  েো বিগত পোলর? আেো যনযবোে। 
  
ডোযোনো লরলেভোরর্ো নোলমগয লেগিন। হ লি ডোযোনোর লেগ  তো োগিন–  ী েগযগে? 
  
 ডোযোনো বিগিন েুজনগ ই অনয জোযগোগত বেলি  রো েগযগে। 
  
হ লি লচৎ োর  গর বিগিন- এর্োও এ র্ো পূবট পলর লল্পত েডযে। তোই নো? 
  
 ডোযোনো বিগিন– েো, তোই মগন েগে। 
  
 ী? 
  
–লডগর্ লর্ভ লিনবোডট আমোগ  বগিলেগিন, লরচোগডটর চলরত্র বো আচরগর্ হ োগনো পলরবতটন 
এগেলেি ল নো? এ র্ো বযোপোর আলম বিগত ভুগি লগগযলেিোম, লরচোডট ওযোলশংর্গন 
লগগযলেি  োরও েগে হেখ্ো  রগব বগি। হ োগনো হ োগনো েময আলম লরচোগডটর েগে 
হবগরোতোম, ল ন্তু এই েময হে লনগজই হযগত হচগযলেি। 
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হ লির মুগখ্ও এ র্ো অদু্ভত অলভবযলক্ত। হ লি বিগিন– বযোপোরর্ো অদু্ভত। মো ট 
বগিলেি, তোগ  ওযোলশংর্ন হযগত েগব। হে এ োই যোগব। 
  
-হ ন, হেই রেেযর্ো আমোগের জোনগত েগব। 
  
হ লি জোনোিোর লেগ  হোঁগর্ হগগিন। তোরপর পেটো েলরগয লেগিন। 
  
-েযোাঁ, এখ্নও হ োগনো গোলড আগেলন। উলন ডোযোনোর লেগ  লিগর বিগিন, চিুন আমরো 
এখ্োন হেগ  হবলরগয যোই। 
  
ডোযোনো বিগিন– লঠ ই বগিগেন, আলম এ র্ো হেোগর্গির নোম জোলন, তোর নোম 
মোেোলরন। হেখ্োগন েযগতো হ উ আমোগের হখ্োাঁজ  রগত যোগব নো। আমরো হেখ্োন হেগ  
লমুঃ ল ংেগির েগে হযোগোগযোগ  রব। 
  
র্যোনোর তোর লচি লেল উলরলর্ অলিেোগরর লেগ  তো োগিন। তোরপর বিগিন, মুগখ্ 
আযরু্ গরো েোলে- এখ্নই যোও, হমগয েুগর্োগ  জবোই  গর এগেো। 
  
. 
  
২৩. 
  
েযোলর লক্লন্ট, হমগযগের বযোপোগর খু্বই ওযোল বেোি। হ লি তোগ  লশেো লেগযগে। লক্লন্ট 
হ োগনো  োগজ  খ্নও লবিি েয নো। 
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লফ্লন্ট  ীভোগব র্যোনোগরর জীবগন এগেগে?  গয  বের আগগ ভোই অযোনেু এ র্ো নতুন 
প্র ল্প শুরু  গরলেগিন। হয েমস্ত বেীরো  গযেখ্োনো হেগ  েম্প্রলত েোডো হপগযলেি, 
তোগের জনয এ র্ো বোেিোন। তোগের আবোর েোযোরর্ জীবনযোত্রোয লিলরগয আনগত েগব। 
তোগের জনয চো লরর বযবিো  রগত েগব। 
  
র্যোনোর এই প্র গল্পর  েো শুগন অবো  েগয লগগযলেগিন।  োরর্ লতলন জোনগতন হয, 
এইেব বেীরো েোংঘোলত । লবলভন্ন বযলক্তগত উৎগের মোযযগম লতলন েম্প্রলত েোডো পোওযো 
বেীগের প্রোক্তন জীবন েম্পগ ট অগন   েো জোনগত হপগরলেগিন। র্যোনোগরর মগন 
েগযলেি, হ োগনো হ োগনো খ্তরন  হিো  েযগতো তোগ  েোেোযয  রগত পোগর। মোগঝ 
মগযযই লতলন তোই ওই বোলডর্োর েোমগন হযোরোঘুলর  রগতন। 
  
লভনগে  োরবোগিো নোগম এ  আততোযীর েগে তোর হেখ্ো েগযলেি। তোগ  হ  আই লজ-
হত লনগয এগেলেগিন। হিো র্োর হচেোরো লবরোর্। মুগখ্ েোলড আগে। নীি হচোখ্, আগুগনর 
মগতো জ্বিগে। েীঘট লেন যগর হজি হখ্গর্গে। তোগ  েতযোর অপরোগয হেোেী েোবযস্ত  রো 
েগযলেি। েোেীরো তোর লবরুগি েোেয লেগযলেি। ল ন্তু জুলরগের এ জন হ োনর মভোগব 
তোগ  মুলক্ত হেন। এর অন্তরোগি এ র্ো ঘর্নো লেি। ওই জুলরেোগেগবর হেোট্ট হমগযগ  
অপেরর্  রো েয। তোরপর এ র্ো অগচনো নম্বর হেগ  হিোন আগে। বিো েয, 
জুলরেোগেব, অনয র ম আচরর্  রগি এই হমগযলর্গ  আর খু্াঁগজ পোগবন নো। 
  
 োরবোগিোগ  র্যোনোর ল ংেগি েলতয শ্রিো  গরন। 
  
. 
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র্যোনোর আর এ জন অপরোযীর  েো জোনগত হপগরলেগিন। তোর নোম েযোলর লক্লন্ট। 
লফ্লগন্টর প্রোক্তন জীবন েম্পগ ট র্যোনোর গুরুত্বপূর্ট খ্বর েংিে  রগিন। র্যোনোর হয 
যরগনর লনমটম মোনুগের েন্ধোন  রগেন, লফ্লন্ট হেখ্োগন খ্োপ হখ্গত পোগর। 
  
েযোলর লফ্লগন্টর জন্ম েগযলেি হডট্রোগযগর্। এ র্ো মযযলবত্ত পলরবোগর। তোর বোবো লেগিন 
হেিেমযোন। লতলন হবলশর ভোগ েময বোলডগত বগে বগে গজগজ  রগতন। তোগ  আমরো 
এ  লবমেটবোেী মোনুে বিগত পোলর। হেগিগ ও মোরগতন, রুিোর ল ংবো হবগল্টর েোেোগযয। 
অেবো েোগতর  োগে যো পোওযো হযত। এইভোগবই লতলন তোর লনগজর েোম্রোজয িোপগনর 
হচিো  গরলেগিন। 
  
হেগিলর্র মো এ র্ো হেিুগন চো লর  রগতন। েযোলরর বোবো যখ্ন অতযন্ত হরগগ হযগতন, 
মো এগে হবোঝোবোর হচিো  রগতন। এই েৃশয হেখ্গত হেখ্গত েযোলর বগডো েগয ওগঠ। েুলর্ 
ঘর্নোর হভতর েংগযোগ িোপগনর হচিো  গর। 
  
ডোক্তোররো েযোলরর মোগ  বগিলেি, লতলন খু্ব বৃি েগয হগগেন। েন্তোগনর জন্ম লেগত 
পোরগবন নো। তোই েযোলরর মোর  োগে এই েন্তোন ঈশ্বগরর আশীবোে। েযোলরর জগন্মর পর 
লতলন েযোলরগ  আগগি রোখ্োর হচিো  গরলেগিন। েবেময তোগ  আের  রগতন, 
ভোগিোবোেগতন, চুমু লেগতন। েযোলর মোগ  অতযন্ত ভোগিোগবগে হিগিলেি। 
  
বযে বোডি, েযোলর অনয র ম েগয হগি। 
  
. 
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েযোলরর বযে তখ্ন হচোগদো বের, হে পৃলেবীর্োগ  নতুন হচোগখ্ হেখ্গত লশগখ্গে। েব 
বযোপোরর্ো অলত েেগজ বুঝগত পোরত। তোর মগযয এ র্ো লনমটমতো হজগগগে। হে 
েবটশলক্তমোন েগত হচগযলেি।  খ্গনোই  োরও পোগয পডগব নো। চোরপোগশর মোনুেগের 
ওপর তোর প্রলতপলত্ত িোপন  রগব। ভগবোগনর হেওযো শলক্ত আর েোেেগ  পোগেয  গর 
েোমগনর লেগ  এলগগয হগি।  
  
অদু্ভত েব ঘর্নো ঘর্গত েো ি। প্রলতগবশীগের হপোেো জন্তুগের মৃতুয েি। িোাঁে পোতো 
েি। পুলিশ এ র্ো েলর্শ হর্লরযোরগ  িগনর েোমগন হেগড লেি। েূর হেগ  তোল গয 
েো ি তোর লেগ । এ রোগত পুলিশ হেখ্ি, েযোলর ওই জন্তুর্োর লেগ  এলগগয যোগে। হে 
 ু ুরর্োর মুখ্ খু্গি তোর হভতর আতেবোলজ পুগর লেি। পুলিশ এলগগয এি, েযোলর লক্লন্ট 
যখ্ন আতেবোলজগত আগুন জ্বোিোগত যোগব, তখ্নই পুলিশ এগে লগগযলেি। তোর পগ র্ 
হেগ  পোাঁচ ইলঞ্চ েুলর আলবষৃ্কত েগযলেি। 
  
তোগ  চযোগিঞ্জোর হমগমোলরযোি ইযুে হেন্টোগর পোঠোগনো েি। এর্ো এ  যরগনর 
েংগশোযনোগোর, হেখ্োগন েযোলর বোগরোমোে েো গত বোযয েগযলেি। 
  
এ  েপ্তোগে লফ্লন্ট এি, হে অনয হেগিগের হজোর্োি। এ র্ো েি গগড তুিি। হবোঝ হগি, 
তোর মগযয এ  যরগনর মোনলে  লবগ োিন আগে। 
  
ডোক্তোর বগিলেগিন, এ মগনর হরোগী। এর েম্পগ ট আরও েত ট েো গত েগব। 
  
েযোলর লফ্লগন্টর বযে হবগড চিি। তোর বযে এখ্ন পগনগরো। তোগ  হেগড হেওযো েি। 
হে েুগি লিগর এি। ক্লোগের বনু্ধরো তোর লেগ  তো োগে, ইলতমগযযই লফ্লন্ট তোগের হচোগখ্ 
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এ জন লেগরো। তোরো হেোগর্োখ্োগর্ো চুলরচোমোলর  রগত শুরু  রি। চর্  গর র্ো োর বযোগ 
তুগি হনওযো, ওযোগির্ তুগি হিিো, হেো োন হেগ  মোি েরোগনো। ল েু লেগনর মগযযই 
লফ্লন্ট তোগের হনতো েগয েোাঁডোি। 
  
এ রোগত লফ্লগন্টর মুগখ্ হ  হযন েুলর হমগর লেি। তোর মুগখ্ েব েময আযো েোলে হিগগ 
েোগ  তখ্ন হেগ ই। 
  
হেগিগুগিো বুলডগয হগি। তখ্ন তোরো গোলড চুলর  রগে, লোঁয  োর্গে, ডো োলতগত জলডগয 
পডগে। এ র্ো ডো োলত ে িগ  চম ৃত  গর হেয। হেো োনেোরগ  হমগর হিিো েয। 
েযোলরর লবরুগি অলভগযোগ  রো েি। হে নোল  েশস্ত্র, ডো োলতগত অংশ লনগযগে। খু্ন 
 গরগে, তোগ  েশ বেগরর জনয হজগি পোঠোগনো েি। ওযোগেন তোর মগতো খ্তরন  
বেী এর আগগ  খ্নও হেগখ্নলন। 
  
এইবোর েযোলরর হচোগখ্ জ্বগি উঠি প্রলতলেংেো। অনয বেীরোও তোর েোগে লমশগত েোেে 
হপত নো। হে ে গির ওপর অতযোচোর  রত। হ উ  তৃটপগের  োগে লরগপোর্ট  রগত 
েোেে হপত নো। 
  
এ লেন এ জন গোডট েযোলর লফ্লগন্টর হেগির পোশ লেগয হোঁগর্ যোলেি। হে অলবশ্বোেয 
হচোগখ্ হেখ্ি, লফ্লগন্টর হেিগমর্ মোলর্গত পগড আগে, রগক্তর েোগগর ভোেগে। তোগ  হমগর 
হিিো েগযগে। 
  
গোডট লফ্লগন্টর লেগ  তো োি। লফ্লগন্টর মুগখ্ আনগের েোলে- লঠ  আগে,  ু ুগরর বোচ্চো, 
তুলম এেুলন এখ্োন হেগ  চগি যোও। 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

225 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
লফ্লন্ট হিো র্োর লেগ  তো োি, তোর বোাঁ েোতর্ো তুিি,  ী আশ্চযট, হগোরু  োর্ো এ র্ো েুলর 
তোর বোাঁ েোগত আগে। 
  
লফ্লন্ট বিি- এর্ো আলম হরগখ্লে, লনগজগ  রেো  রোর জনয। 
  
এরপর  ী েয? লফ্লন্ট নোল  তোর হেিগমর্গ  জবোই  গরগে। তোরপর, েোতর্ো হ গর্ 
 ুলচ  ুলচ  গর লেগযগে। 
  
. 
  
র্যোনোর লফ্লগন্টর এই বযোপোরর্োই ভোগিোবোগেন। খু্ন  রোর মগযয এ র্ো আিোেো আনে 
আগে। লফ্লন্ট হের্ো বুঝগত হপগরগে। 
  
তোই লফ্লন্টগ ই র্যোনোর লনবটোচন  রগিন তোর বযলক্তগত অেরে  লেগেগব। মোগঝ মগযয 
লফ্লন্টগ  অনয  োগজও িোগোগনো হযগত পোগর। 
  
. 
  
চযোগিঞ্জোরগ  লঠ   রগত েগব, আমরো জোপোন যোব। আমরো েুজন। 
  
খ্বরর্ো এগেগে খ্োরোপ েমগয। ল ন্তু েমোযোন  রগতই েগব। র্যোনোর আল রো ইগেোর 
জনয এ র্ো অলযগবশগনর বযবিো  গরগেন। হর্োল ওগত, ওপুরো হেোগর্গি। 
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হেনর্ো তখ্ন প্রশোন্ত মেোেোগগরর ওপর লেগয উগড চগিগে। র্যোনোর ভলবেযৎ পলর ল্পনোর 
 েো লচন্তো  রগেন। হেনর্ো িযোে  রি। লতলন বোইগর হবলরগয এগিন। 
  
নোলরর্ো এযোরগপোর্ট হেগ  লনলেটি জোযগোয হপৌঁগেোগত এ ঘণ্টো েময হিগগগে। র্যোনোর 
অবো  েগয হগগেন। হর্োল ওগ  হেখ্গি ভোরী ভোগিো িোগগ। আনগের েময, েতোশোর 
েময, এই শের হবোযেয উগত্তজনোর আগুগন উদীপ্ত েগয ওগঠ। 
  
 . 
  
আল রো ইগেো হচযোগর বগেলেগিন, এ র্ো হরসু্টগরগন্ট। বের পঞ্চোশ বযে। হচেোরোর্ো 
ভোগিো। যূের চুি। উজ্জ্বি বোেোমী হচোখ্। লতলন উগঠ েোাঁলডগয র্যোনোরগ  অলভবোেন 
জোনোগিন আপনোর েগে হেখ্ো েগত হপগর আমোর খু্ব ভোগিো িোগগে লমুঃ ল ংেগি। েলতয 
 েো বিগত ল , আপনোর প্রস্তোবর্ো হপগয আলম খু্বই অবো  েগয লগগযলে। আলম 
ভোবগতই পোরলে নো হয আপলন হ ন এত েূগর এগে আমোর েগে  েো বিগত চোইগেন? 
  
র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে আলম ভোগিো খ্বর লনগজই বেন  রগত ভোগিোবোলে। হর্লিগিোগন  ী 
এত গুরুত্বপূর্ট  েো বিো যোয। আমোর মগন েগে, আপলন আমোগ  খু্লশ  রগত 
পোরগবন। আপলন ল েুলেগনর মগযযই অনযতম যনী বযলক্তগত পলরর্ত েগবন। 
  
আল রো ইগেো র্যোনোগরর লেগ  তোল গয বিগিন- আপলন লঠ  বিগেন? 
  
 েোেো জযোগ র্ পরো ওগযর্োর চগি এগেগে। 
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 েো বিোর আগগ আমরো ল েু অডটোর লেই? 
  
–আপলন যো চোইগেন লমুঃ ল ংেগি, আপলন ল  জোপোলন লডশ খ্োগবন, নোল  আলম হের্ো 
বগি হেব? 
  
যনযবোে, আলম অডটোর লেলে, আপলন ল  েুলে হখ্গত ভোগিোবোগেন? 
  
–েযোাঁ। 
  
র্যোনোর ওগযর্োগরর লেগ  তো োগিন জোপোলন খ্োবোগরর জনয বিগিন। 
  
আল রো েোেগিন– বোুঃ, আপলন হেখ্লে আমোগের েম্পগ ট অগন  খ্বর রোগখ্ন। 
  
হখ্গত হখ্গত  েো েগে। র্যোনোর লজজ্ঞোেো  রগিন আপলন এ র্ো খু্ব ভোগিো 
হ োম্পোলনগত  োজ  রগেন, হর্োল ও িোস্ট ইনডোেলট্রযোি, তোই হতো? 
  
েযোাঁ। 
  
–এখ্োগন  তলেন আগেন? 
  
েশ বের। 
  
 –অগন  লেন, লতলন আল রো ইগেোর লেগ  তো োগিন। তোরপর বিগিন, এবোর এ র্ো 
পলরবতটগনর  েো ভোবগি হ মন েয? 
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লমুঃ ল ংেগি, আলম  খ্নও তো হভগব হেলখ্লন। 
  
আলম আপনোগ  এমন এ র্ো প্রস্তোব হেব, যো আপলন প্রতযোখ্োন  রগত পোরগবন নো। 
আলম জোলন নো, আপলন  ত র্ো ো আয  গরন, ল ন্তু আলম আপনোগ  এত র্ো ো হেব, যো 
আপলন স্বগপ্নও উপোজটন  রগত পোরগবন নো। 
  
লমুঃ ল ংেগি, আলম ল ন্তু আপনোর হ োম্পোলনর েগয  োজ  রগত পোরব নো। 
  
–হ ন? আলম এ র্ো শতট চুলক্তগত েই  রোব আপনোগ । 
  
আল রো ইগেো তোাঁর চপলস্ট  নোলমগয রোখ্গিন- লমুঃ ল ংেগি, জোপোগন হ উ যলে হ োগনো 
হ োম্পোলনগত  োজ  গর, হের্ো এ র্ো পলরবোগরর মগতো েগয যোয। এর্ো এ র্ো লবশ্বোগের 
বযোপোর, আলম তো ভোেগত পোরব নো। 
  
–ল ন্তু আলম আপনোগ  অগন  র্ো ো হেব। 
  
নো। 
  
–হ ন? 
  
আমরো আমোগের  তটবয এবং আনুগতযগ  েবোর আগগ রোলখ্। তোরপর আল রো বিগিন, 
আপলন আমোগ ই লনবটোচন  রগিন হ ন? 
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–আলম আপনোর েম্পগ ট অগন   েো শুগনলে। 
  
আমোর খ্োরোপ িোগগে লমুঃ ল ংেগি, শুযু-শুযু এতর্ো পে উগড এগিন আপলন। আলম 
 খ্গনোই হর্োল ও-িোস্টট ইনডোেলট্রযোগির চো লর েোডব নো। 
  
-আলম ল  আরও এ বোর হচিো  রব নোল ? 
  
–নো, এ বযোপোগর আমোর লেিোন্ত েলঠ । 
  
র্যোনোর ঝুাঁগ  পডগিন এবং েোেগিন- লঠ  আগে, আমোর  মটচোরীরো যলে আপনোর মগতো 
আনুগতয হেখ্োত। অনয হ োগনো  েো তোর মগন পগড হগি। লতলন বিগিন, আলম আপনোর 
এবং আপনোর পলরবোগরর জনয এ র্ো হেোট্ট উপেোর এগনলে। আমোর এ  েে োরী এর্ো 
আপনোর  োগে লনগয আেগব। হে হেোগর্গি এ  ঘন্টোর মগযয আেগে। তোর নোম েযোলর 
লফ্লন্ট! 
  
হেই রোগত পলরচোলর ো হেখ্ি, আল রো ইগেোর শরীরর্ো ওযোগেোগবর বুগ  ঝুিগে। বিো 
েি, লতলন নোল  আত্মেতযো  গরগেন। 
  
. 
  
২৪. 
  
মোেোলরন হেোগর্ির্ো হেোতিো বোলডগত অবলিত। মযোনেোট্টোগনর চোযনো র্োউগনর মগযয। মড 
লির্ হেগ  লতনলর্ ে  েূগর। 
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হ লি এবং ডোযোনো র্যোলে হেগ  হবলরগয এগিন। ডোযোনো হেখ্গিন, মস্ত বগডো এ র্ো 
েোইনগবোডট। হেখ্োগন হ লির েলব আগে। হ লি েুের েোন্ধয হপোশোগ  েলিতো। তোর 
েোগত এ র্ো পোরলিউগমর হবোতি। 
  
ডোযোনো অবো  েগয বিগিন- এই হতো আপনোর েলব। 
  
হ লি বিগিন নো, এর্ো আমোর হপশো লমগেে লস্টগভন্স। আলম হ , হের্ো ল ন্তু এই 
েলবগত িুগর্ ওগঠলন। 
  
লতলন িলবর লেগ  হোঁগর্ হগগিন। অবো  ডোযোনো তোগ  অনুেরর্  রগত েো গিন। 
  
এ  চোইলনজ ভদ্রগিো  হডগে বগেলেগিন। হেোট্ট হেোগর্ি িলব। লতলন মন লেগয 
চোযনোগপোস্ট পলত্র োর্ো পডগেন। 
  
ডোযোনো বিগিন আজ রোগত এ র্ো ঘর পোওযো যোগব ল ? 
  
ভদ্রগিো  তো োগিন। েুের হপোশো  পরো েুজন। লতলন অবো  েগিন, উগঠ েোাঁডোগিন। 
বিগিন- অবশযই পোওযো যোগব। ল ন্তু এ গশো ডিোর খ্রচ পডগব। 
  
হ লি অবো  এ গশো ডিোর? 
  
ডোযোনো বিগিন লঠ  আগে। লেগয লেলে। 
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 ডোযোনো পোেট খু্গি এ গশো ডিোর হিো লর্র েোগত তুগি লেগিন। 
  
হিো লর্ ডোযোনোর েোগত চোলব তুগি লেগয বিগিন– েশ নম্বর ঘর। েি লেগয হেোজো হোঁগর্ 
যোন, বোাঁলেগ  পোগবন, িোগগজ হ োেোয? 
  
িোগগজ আেগব। ডোযোনো বিগিন। 
  
–হ োগনো ল েুর ের োর েগি লিঙ্কগ  ডো গবন। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন- লিঙ্ক হ ? 
  
–ও েি আপনোগের  োগজর হমগয। 
  
 হ লি েগেগের হচোগখ্ তোল গয বিগিন- লঠ  আগে। 
  
 েুজগন হোঁগর্ চগিগেন স্বল্প আগিোল ত েিঘগরর মগযয লেগয। 
  
হ লি বিগিন– অগন  খ্রচ েগয হগি, তোই হতো? 
  
হশে পযটন্ত আমরো মোেোর ওপর এ র্ো েোে হপগযলে। 
  
হ লি আবোর জোনগত চোইগিন- এখ্োগন েো োর্ো  ী লনরোপে নয। 
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এর হেগ  ভোগিো আর  ী পোওযো যোগব। ডোযোনোর  গণ্ঠ আশ্বোেবোর্ী, েোয,  গব লমুঃ 
ল ংেগি আমোগের েোলযত্ব হনগবন। 
  
তোাঁরো েশ নম্বর ঘগর হপৌঁগে হগগিন। ডোযোনো তোিো খু্িগিন। তোরো হভতগর ঢু গিন। 
হেোট্ট ঘর। মগন েগে, এই ঘগর অগন  লেন হ োগনো খ্গদর আগেলন। েুগর্ো পোতিো শযযো 
পোশোপোলশ রোখ্ো আগে। হনোংরো হবড ভোর। ভোেো েুগর্ো হচযোর। 
  
হ লি তো োগিন হেোগর্ো ল ন্তু খু্বই হনোংরো। হবোযেয অগন  লেন যগর এর্ো পলরষ্কোর  রো 
েয নো। হ লি এ র্ো  ুশগন েোত লেগিন। যুগিো হবলরগয এি। 
  
লিঙ্ক হবোযেয চগি হগগে। 
  
ডোযোনো আবোর বিগিন– আলম বিলে হতো, শুযু আজগ র রোতরু্ ু, ল ংেগিগ  এখ্নই 
হিোন  রব। 
  
হ লি হেখ্গিন, ডোযোনো হর্লিগিোগনর লেগ  এলগগয যোগেন। র্যোনোর ল ংেগির নোম্বোর 
হেওযো লেি। ডোযোনো হিোন  রগিন। 
  
েগে েগে ল ংেগির গিো হশোনো হগি। 
  
ডোযোনোর আচরগর্ আবোর েোরোগনো আশো লিগর এগেগে– লমুঃ ল ংেগি, আলম ডোযোনো 
লস্টগভন্স বিলে। আপনোগ  লবরক্ত  রোর জনয খ্োরোপ িোগগে। আলম এবং হ লি েযোলরে 
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আপনোর েোেোযয চোইলে। হ উ এ জন আমোগের েতযো  রগত চোইগে। আমরো  ী  রব 
বুঝগত পোরলে নো। পোলিগয হযগত েগে। 
  
আপনোর হিোন হপগয খু্বই ভোগিো িোগগে। লমগেে লস্টগভন্স আপলন আরোম  রুন। হেলখ্ 
এর অন্তরোগি হ  আগে? আর হ োগনো েমেযো েগব নো। এখ্ন হেগ  আপনোর এবং 
লমগেে েযোলরগের েোলযত্ব আমোর ওপর। 
  
ডোযোনো হচোখ্ বন্ধ  রগিন, েোয ঈশ্বর। 
  
-হ  এর্ো  রগে বিুন হতো? 
  
-আলম এখ্নও জোলন নো। হযখ্োগন আগেন ওখ্োগনই েো ুন। লতলরশ লমলনগর্র মগযয 
এ জন লগগয আপনোগের লনগয আেগব। 
  
-লঠ  আগে।  োগন শনর্ো হ গর্ হগি। ডোযোনো লরলেভোরর্ো নোলমগয রোখ্গিন। হ লির 
লেগ  তো োগিন, ভোগিো খ্বর। আমোগের েমেযো েমোযোন েগত চগিগে। 
  
উলন  ী বিগিন? 
  
–উলন জোগনন, এর অন্তরোগি হ  আগে। উলন বগিগেন, এখ্ন হেগ  আমোগের আর 
হ োগনো েমেযো েগব নো। 
  
হ লি েীঘটশ্বোে হিিগিন– আলম ল  এখ্ন পযোলরে লিগর যোব? জীবন শুরু  রব আবোর 
নতুন  গর? 
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-উলন এ জনগ  পোঠোগেন, আয ঘন্টোর মগযয। হ লি আবোর চোরলেগ  তো োগিন- েযোাঁ, 
এখ্োগন েো ো েম্ভব নয। ডোযোনো বিগিন- ঘর্নোর্ো খু্ব অবো  িোগগে। 
  
-হ োন ঘর্নো? 
  
লরচোডট েোডো আলম আবোর জীবগন লিগর যোলে। আগগ এর্ো বুঝগতই পোলরলন। 
  
 –এভোগবই জীবন এলগগয চগি, হ লি বিগিন। 
  
ডোযোনো হ লির মুগখ্র লেগ  তো োগিন, হেখ্োগন হ োগনো অলভবযলক্ত হনই।  ী আশ্চযট, এই 
ভদ্রমলেিো হবোযেয এমন এ  হপশোর েগে যুক্ত হযখ্োগন হেৌেযট আগে অেচ জীবগনর 
উন্মোেনো হনই। 
  
হ লি লবেোনোগত বেগিন, ডোযোনোর লেগ  লপঠ। লতলন হচোখ্ বন্ধ  রগিন, েযোাঁ, এ র্ো 
অদু্ভত যের্ো তোর েমস্ত শরীগর হেগয যোগে। 
  
. 
  
লতলন েোাঁর্গেন মোগ টর পোগশ, হিির্মযোন। নোনো লবেয লনগয গল্প েগে। হ লির মগন 
েগে, এর আগগ  খ্নও এত েুের েন্ধযো তোর জীবগন আগেলন। 
  
উলন মো টগ  বিগিন-  োি েগন্ধযগবিো এ র্ো গযোিোলরর শুভ উগিোযন অনুষ্ঠোন। তুলম ল  
আেগব? 
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হ লি আলম েুুঃলখ্ত।  োিগ  আলম বযস্ত েো ব। 
  
হ লির েঠোৎ মগন েি, লেংেোর আবরর্ জগন্মগে তোর মগনর মগযয। লতলন প্রশ্ন  রগিন 
অনয  োরও েগে? 
  
–নো-নো, আলম এ োই যোব। এ র্ো বযোগঙ্কোগযগর্ হযগত েগব। 
  
মো ট হ লির মুগখ্র লেগ  তো োগিন। 
  
-েো, লবজ্ঞোনীগের জনয এ র্ো লডনোর। হতোমোর খ্োরোপ িোগগব। 
  
–আলম ল  যোব নো? 
  
–আমোর ভয িোগগে, এমন ল েু  েো েগব, তো তুলম  খ্নও হশোগনোলন। 
  
আলম তো শুনগত চোইলে। তুলম আমোগ  এ বোর লনগয চগিো নো। 
  
–নো, আমোর মগন েগে বযোপোরর্ো লঠ  েগব নো। 
  
 –আলম হযগত পোরব নো? 
  
মোগ টর েীঘটশ্বোে– নো, এেব শব্দ শুগন তুলম  ী  রগব? 
  
–লঠ  আগে, এই শব্দগুগিোর মোগন আলম েযগতো বুঝগত পোরব নো। 
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–হতোমোর ভোগিো িোগগব নো। 
  
এখ্ন েব  েোই নতুন  গর মগন পগড হগি হ লির। 
  
. 
  
বযোগঙ্কোগযর্র্ো েগযলেি হেোগর্ি লপ্রন্স ডগগি। এর্ো লেি এ র্ো খু্ব বগডো খ্বর। লতনগশো 
জন মোনুে বিরুগম এগেলেগিন। তোগের মগযয িরোলে হেগশর অগন  লবখ্যোত বযলক্তরো 
লেগিন। হ লি এবং মো ট পোশোপোলশ বগেলেগিন। এ জন ভদ্রগিোগ র েগে পলরচয 
েি। েুপুরুে এবং আলভজোগতয ভরো আচরর্। 
  
লতলন হ লিগ  বিগিন- আলম েযোম লমগরোজ। আপনোর েম্পগ ট অগন   েো শুগনলে। 
  
-আলমও শুগনলে, মো ট বগিগে আপলন নোল  মোগ টর গুরু এবং হেরো বনু্ধ। লমগরোজ 
েোেগিন েযোাঁ, মোগ টর বনু্ধত্ব অজটন  রোর্ো েেজ নয। মো টগ  আলম এ জন লবগশে 
মোনুে বগিই মগন  লর। আমরো েীঘটলেন পোশোপোলশ বগে  োজ  গরলে। 
  
মো ট শুনগেন, এ রু্ লবেত েগযগেন– তুলম ল  এ রু্ ওযোইন হনগব? 
  
েগে েগে ওখ্োগন আর এ  লবখ্যোত ভদ্রগিো  এগে হগগেন। লতলন েগিন এই অনুষ্ঠোগনর 
প্রযোন অলতলে। মো ট তোর লেগ  তোল গয আগেন, হ লির ল  বযোপোরগুগিো ভোগিো 
িোগগে? নোনো যরগনর পুরেোর লবতরর্  রো েগব। বক্তোরো লবলভন্ন লবেগয  েো বিগেন। 
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অনয ভোেোগত। হ লি বুঝগত পোরগেন,  েোগুগিো মোগ টর মগন এ র্ো আশোর েৃলি 
 রগে। 
  
লডনোগরর হের্ েোলজগয হেওযো েি। িরোলে অযো োগডলম অি েোগযন্স-এর হপ্রলেগডন্ট 
হস্টগজ এগে হগগেন। লতলন ধবজ্ঞোলন  আলবষ্কোগরর  েো হঘোের্ো  রগিন। অগন  বের 
যগর িরোলে হেশ এই বযোপোগর েবোর আগগ এলগগয হগগে। তোর ভোের্ হশে েগতই 
চোইগে নো। তোাঁর েোগত এ র্ো হেোনোর স্মোর । লতলন মো ট েযোলরগের নোম যগর ডো গিন। 
হ লি বুঝগত পোরগিন হয, মো ট েগিন আজগ র আেগরর মযযমলর্। েযগতো এই  েোর্ো 
মো ট তোগ  বিগত িিো হপগযলেগিন। এভোগবই মো ট হ লিগ  েবেময চমগ  লেগত 
চোন। হ লি হেখ্গিন, মো ট যীগর যীগর উগঠ হগগেন এবং েমস্ত েশট  তোাঁগ  েোততোলি 
লেগয স্বোগত েম্ভোের্ জোনোগেন। 
  
হ লি েযোম লমগরোজগ  বিগিন–  ী আশ্চযট, ও হতো এ  েোর্ো আমোগ  বগিলন। 
লমগরোগজর মুগখ্ েোলে– এই েি মোগ টর চলরত্র। আপলন  ী জোগনন, মো ট আপনোগ  
 তখ্োলন ভোগিোবোগে? ও আপনোগ  লবগয  রগত চোয। আমোর মগন েয, এই বযোপোগর 
আপনোর েন্মলত েো গব। 
  
হ লি শুনলেগিন, েঠোৎ তোর মগনর মগযয এ র্ো অপরোযগবোগযর জন্ম েি। আলম মো টগ  
 ী  গর লবগয  রব। হে আমোর ভোগিো বনু্ধ। ল ন্তু আলম তোগ  ভোগিোবোলে নো। আলম  ী 
লমগেয ভোগিোবোেোর অলভনয  রব। তোগ  আলম মগন েুুঃখ্ হেব নো। এ জন হমগযর  োে 
হেগ  পুরুে যো চোয, আলম তো মো টগ  লেগত পোরব নো। আলম  ী  গর বিব… 
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–আপলন ল  আমোর হ োগনো  েোই শুনগেন নো? 
  
ডোযোনোর রোগী  ণ্ঠস্বর হশোনো হগি। হ লি আবোর বোস্তগব লিগর এগিন। হে েুের 
বিরুমর্ো হচোগখ্র েোমগন হেগ  অেৃশয েগয হগি। েযোাঁ, এখ্ন উলন বগে আগেন 
েোতগোঁগত এ র্ো হনোংরো হেোগর্ি ঘগর এমন এ  মলেিোর েোমগন, যোর েগে হেখ্ো 
েওযোর  েো লতলন লচন্তো  রগতই পোগরনলন। 
  
উলন বিগিন– ী েগযগে? ল ংেগি বগিগেন, হ উ এ জন আমোগের লনগত আেগবন। 
  
-েযোাঁ, তোগত  ী? 
  
উলন ল ন্তু জোনগত চোনলন আমরো হ োেোয আলে? 
  
–উলন লনশ্চযই হতোমোর অযোপোর্টগমগন্টর  েো ভোবগেন। 
  
–নো, আমরো বোইগর আলে, এ েো বগিলে। 
  
এ  মুেূগতটর নীরবতো, হ লির েুগর্ো হঠোাঁর্ শুল গয হগগে। তোর মোগন? তোরো ঘলডর লেগ  
তো োগিন। ঘলডর্ো হবডেোইড হর্লবগির ওপর লেি। 
  
. 
  
লচনো ভদ্রগিো  লফ্লগন্টর লেগ  তোল গয আগে।–মোেোলরন হেোগর্ি,  ী েগযগে? 
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লফ্লগন্টর মুগখ্ েোলে আমোর স্ত্রী আর তোর বোন্ধবী এই মোত্র এখ্োগন এগেগে। আমোর স্ত্রীর 
চুগির রং হেোনোলি, তোর বোন্ধবীর চুগির রং  োগিো। হ োন ঘগর তোরো আগে? 
  
েশ নম্বর ঘর। ল ন্তু আপনোগ  তত হিোন  রগত েগব। 
  
ভদ্রগিো  হিোনর্ো তুগি লনি। লফ্লন্ট এ র্ো পগযন্ট-৪৫  যোলিবোগরর অগর্োগমলর্  লপস্তি 
পগ র্ হেগ  হবর  গরগে। েোইগিনেোর িোগোগনো। লফ্লন্ট হের্ো লনগয েোমগনর লেগ  
এলগগয হগি। তোরপর, হিো র্ো আর হ োগনো  েো বিগত পোরি নো। হে লপলেগয হগি। 
ঘরর্ো িোাঁ ো, বোেরুগমর েরজো বন্ধ। লফ্লন্ট শুনগত পোগে, শোওযোগরর শব্দ। হে 
বোেরুগমর েরজো হভগে ঢুগ  পডি। শোওযোরর্োগ  খু্গি রোখ্ো েগযগে। তোরপর? পেটো 
েোওযোগত েুিগে। লফ্লন্ট পেটোর ওপর চোর-চোরবোর গুলিবেটর্  রি। এ রু্ অগপেো 
 রি। হের্ো হর্গন খু্গি লেি। নো, হভতগর হ উ হনই! 
  
. 
  
ল েু েূগর ডোযোনো এবং হ লি অন্ধ োগর েোাঁলডগয আগেন। হেখ্ো হগি লফ্লগন্টর গোলডর্ো 
হেোগর্গির লেগ  এলগগয হগগে। 
  
হ লি লচৎ োর  রগিন- েোয ঈশ্বর, এই হনো র্োই আমোগ  অপেরর্  রোর হচিো 
 গরলেি। 
  
তোরো অগন ের্ অগপেো  রগিন। ল েুের্ বোগে লফ্লন্ট হবলরগয এি। তোর মুগখ্ েোলে। 
ল ন্তু েমেগম এ র্ো নীরবতো। 
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হ লি ডোযোনোর লেগ  তো োগিন- এই েি গরলজিো, এবোর আমরো হ োেোয যোব? 
  
–এখ্োন হেগ  হবগরোগত েগব। 
  
 ী  গর? তোরো লনশ্চযই এযোরগপোগর্টর ওপর নজর রোখ্গব। হট্রন হস্টশন এবং বোগের 
লডগপো। 
  
ডোযোনো লচন্তো  গর বিগিন আলম এমন এ র্ো জোযগো জোলন, হযখ্োগন হ উ নজর লেগত 
পোরগব নো। 
  
–লচন্তো  রগত েগব। হবোযেয আপলন হ োগনো মেো োশ যোগনর  েো ভোবগেন। 
  
. 
  
২৫. 
  
পগরর লে  ে োগি েব খ্বগরর  োগগজ এ ই গল্প। জোমটোন হেগশ এমন এ র্ো খ্রো 
েগযগে যোর িগি অগন  মোনুগের মৃতুয ঘগর্গে। অগন  ডিোগরর শেযেোলন েগযগে। 
  
র্যোনোর  যোলেগ  হডগ  পোঠোগিন এই প্রবন্ধর্ো হেগনর্োর ভযোন রুগবগনর  োগে পোলঠগয 
েোও। তোর তিোয এ র্ো হনোর্ লিগখ্ েোও- পলরগবশ েূেগর্র মোরোত্ম  িিশ্রুলত। 
  
. 
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উইির্োন হেোগর্ি ির ওগমন, মোণ্ডোলরন হেগ  হবলশ েূগর নয। েযগতো হোঁগর্ হগগি 
পাঁযলত্রশ লমলনর্ েময িোগগব, এখ্োন োর বোতোবরর্ এগ বোগর আিোেো। ভোরী েুের 
আযুলন  েিোয েোজোগনো পোাঁচতিো বোলড। 
  
িলবগত হ লি এবং ডোযোনো অনয নোগম ঘর বু   রগিন। হডগের আডোগি হয ভদ্রমলেিো 
বগেলেগিন, লতলন হ লির েোগত এ র্ো চোলব লেগিন, বিগিন ৪২৪, িোগগজ আগে ল ? 
  
নো। 
  
–েযোলরগয হগগে, ডোযোনো বিগিন আমরো ে োি পযটন্ত এখ্োগন েো ব। এ রু্ বোগে 
আমোগের স্বোমীরো আেগবন। আপলন ল  তোগের পোলঠগয হেগবন? 
  
ভদ্রমলেিোর মুগখ্ এ র্ো অদু্ভতভোব-নো, আলম েুুঃলখ্ত, পুরুেগের এখ্োগন ঢু গত হেওযো 
েয নো। 
  
ডোযোনো হ লির লেগ  তোল গয েোেগিন, ইলেতপূর্ট েোলে। 
  
-যলে হেখ্ো  রগত েয, তোেগি আপনোগের এই িলবগত আেগত েগব। 
  
–লঠ  আগে, আলম বোরর্  গর লেলে। 
  
. 
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৪২৪ নম্বর েুযর্, েুের  গর েোজোগনো। এ র্ো ভোরী চমৎ োর লিলভং রুম আগে। হ ৌচ, 
হচযোর, হর্লবি, আিমোলর েবল েু। হবডরুগম ভোরী েুের ডবি হবড হেখ্ো হগি। 
  
ডোযোনো তো োগিন এখ্োন োর পলরগবশ েুের। তোই নয ল ? 
  
হ লি লচলন্তত স্বগর বগি উঠগিন- আমোগের নোম হবোযেয লগগনে বইগত নলেভূক্ত েগব। 
প্রলত আয ঘণ্টোয আমরো হেোগর্ি পোির্োলে। 
  
–আপনোর ল  অনয হ োগনো পলর ল্পনো? 
  
-নো, আলম ল েুই ভোবগত পোরলে নো। এ র্ো হচোর-পুলিগশর হখ্িো। আমরো হবোযেয 
হচোগরর ভূলম োগত অলভনয  রব। অেবো হবডোি ইাঁেুগরর হেই লচরন্তন গল্প েো। 
  
–লঠ ই বগিগেন, পৃলেবীর েবগেগ  শলক্তশোিী েংিো আমোগের েতযো  রগত চোইগে। 
  
–ল ন্তু হ ন? 
  
–এর অন্তরোগি অগন   েো আগে, আমোর মগন েয হ  আই লজ এই বযোপোরর্ো ভোগিো। 
মগতো জোগন। 
  
–আমরো  ী  গর ওগের েোলরগয হেব। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন, আমোগের হ োগনো অস্ত্র চোই। আপলন ল  জোগনন,  ী  গর বেু  
চোিোগত েয? 
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-নো। 
  
 –আলমও জোলন নো। 
  
 –এগত ল েুই েগব নো। অনয ল েু ভোবগত েগব। 
  
 যোরোগর্? 
  
–নো, আলম এ েময  গিগজ লডগবর্  রতোম। আলম  েো বগি ওগের হমগর হিিব। 
  
–লঠ  বিগেন? 
  
ডোযোনো জোনোিোর লেগ  হোঁগর্ হগগিন। ৩৪নং লির্ লেগয ট্রোলি  চগিগে। েঠোৎ তোাঁর 
হচোখ্ বগডো েগয উঠি- ওে? 
  
হ লি পোগশ লগগয েোাঁলডগযগেন–  ী েগযগে? আপলন  ী হেগখ্গেন? 
  
ডোযোনোর  ণ্ঠস্বর শু গনো–এ জন হিো  হোঁগর্ আেগে। তোগ  হেখ্গত লরচোগডটর মগতো। 
লঠ  আগে, আলম আেলে। 
  
ডোযোনো হভতর লেগ  চগি এগিন। 
  
হ লি বিগিন– আপলন  ী ভোবগেন, এখ্নও হভৌলত  আত্মো ঘুগর হবডোয? 
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ডোযোনো তোল গয আগেন। ল ন্তু  েো বিগত পোরগেন নো। মগন েগে পৃলেবীর্ো বুলঝ 
অন্ধ োর েগয হগগে। 
  
. 
  
লফ্লন্ট তোর হেিগিোগন র্যোনোরগ  বিি- েুুঃলখ্ত লমুঃ ল ংেগি, মোেোলরন হেগ  তোরো চগি 
হগগে। তোরো লনশ্চযই জোনগত হপগরলেি আলম আেব। 
  
র্যোনোর অবো - এই  ু ুরীর বোচ্চোগুগিো হ োেোয যোগব? তুলম  োজর্ো হশে  গর তগব 
এখ্োগন আেগব। 
  
েশগব্দ লতলন লরলেভোর নোলমগয রোখ্গিন। 
  
. 
  
অযোনেু তোর অলিগের হ ৌগচ শুগয আগেন। তোর মন স্ট েিগম চগি হগগে। েশট রো 
ে গিই েোততোলি লেগেন। লচৎ োর  রগেন অযোেুর নোগম। 
  
লতলন এলগগয হগগিন, রোজো  োিট হেোগিোর  োে হেগ  পুরেোর লনগত েগব। এর্োই েি 
 োলঙ্খত হনোগবি পুরেোর। হ উ হ উ অবশয তোগ  অলভশোপ লেগেন। ল ন্তু হ ন? 
  
হ উ বিগেন, অযোনেু, তুলম  ু ুরীর বোচ্চো। তুলম এখ্নই এখ্োন হেগ  চগি যোও। 
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স্বপ্ন েৃশযর্ো হচোগখ্র েোমগন হেগ  েোলরগয হগি। অযোনেু আবোর  লঠন  গঠোর বোস্তগব 
লিগর এগিন। হেখ্গিন, র্যোনোর তোগ  ডো গেন। 
  
েো, আমোগ  খু্ব প্রগযোজন, অযোনেু ভোবগিন। লতলন উগঠ হগগিন। 
  
অযোনেু বিগিন- এই হতো আলম এখ্োগন। 
  
র্যোনোর বিগিন- বগেো। 
  
 অযোনেু হচযোগর বেগিন। 
  
-ভোই, হতোমোগ   গয র্ো বযোপোর হশখ্োব।  ীভোগব লবভোজগনর িোরো জয  রগত েয। 
  
 র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বগর অদু্ভত আনে। 
  
-ডোযোনো লস্টগভন্স ভোবগেন হয, মোলিযোরো তোর স্বোমীগ  েতযো  গরগে। হ লি েযোলরে 
আবোর ওিগো নোগমর এ  হমগযগ  লনগয লচলন্তত। বুঝগত পোরগি? 
  
অযোনেু অবো  েগয জোনগত চোইগিন– তুলম  ী বিে র্যোনোর? 
  
র্যোনোর ভোইগযর লপগঠ েোত লেগয বিগিন- অযোনেু, তুলম হবো োর মগতো আচরর্  রে 
হ ন? আলম হতোমোর েোগে এমন এ র্ো লবেগয লনগয আগিোচনো  রগত চগিলে, এর 
আগগ হয  েো  োউগ  বলিলন। হতোমোগ  আলম েব  েো বিগত পোলর  োরর্ তুলম ল েুই 
বুঝগত পোরগব নো। 
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উলন অযোনেুর শুনয হচোগখ্র লেগ  তো োগিন। হেগখ্ো, হ োগনো খ্োরোপ  োজ  রগব নো। 
খ্োরোপ লজলনে শুনগব নো। খ্োরোপ  েো বিগব নো। 
  
র্যোনোর এবোর বযবেোগত লিগর এগেগেন– এ র্ো েমেযোর েমোযোন  রগত েগব। েুজন 
মলেিো েোলরগয হগগে। তোরো জোগন, হ  তোগের খু্াঁগজ হবডোগে েতযো  রোর জনয। তোরো 
হ োেোয হযগত পোগর বগিো হতো অযোনেু? 
  
অযোনেু তোর ভোইগযর লেগ  এ মুেূতট তো োগিন। তোরপর বিগিন– নো, আলম ল েুই 
জোলন নো। 
  
–েুগর্ো বযোপোর আগে, খু্াঁগজ হবর  রোর েুগর্ো পিলত। প্রেমত পুগরোগনো পিলতর্ো বযবেোর 
 রগত েগব। হেখ্ো যো । 
  
অযোনেু তোল গয লজজ্ঞোেো  রগিন তুলম  ী বিগি? 
  
র্যোনোর বিগিন তোরো লনশ্চযই লস্টগভগন্সর অযোপোর্টগমগন্ট লিগর আেগব নো। জোযগোর্ো খু্বই 
লবপিন । আমরো েব েময নজর হরগখ্লে। আমরো জোলন, হ লি েযোলরগের এখ্োগন 
হ োগনো বনু্ধ হনই।  োরর্ হে পযোলরগের বোলেেো। হে  োউগ  লনভটর  রগব নো। 
  
ভোইগযর লেগ  তোল গয উলন বিগিন- তুলম ল  আমোর  েো বুঝগত পোরে? 
  
অযোনেু বিগিন- েযোাঁ, র্যোনোর, বুঝগত পোরলে। 
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-ডোযোনো লস্টগভগন্সর হ োগনো বনু্ধ আগে ল ? আমোর তো মগন েয নো। আর এ র্ো লব ল্প 
বযবিো মগন পডি, এই মলেিো েুগর্ো েযগতো পুলিগশর  োগে চগি লগগয পুগরো গল্পর্ো 
বগিগে। পুলিশ েোেগে। তোেগি? তোরো  ী  রগব? তোরো এযোরগপোর্ট অেবো হট্রন 
হস্টশগন যোগব নো। তোরো বোে হস্টশগনও যোগব নো। তোরো জোগন, েব জোযগোয শত্রুর হচোখ্ 
আগে। তোেগি? তোেগি তোরো হ োেোয যোগব? 
  
-েযোাঁ, তুলম  ী বিে র্যোনোর? 
  
তোরো লনশ্চযই হ োগনো হেোগর্গি েো গব, অযোনেু। এমন এ র্ো হেোগর্ি হযখ্োগন অনোযোগে 
িুল গয েো ো যোয।  ী যরগনর হেোগর্ি? এইেব হমগযরো হ োেোয যোয? এখ্ন আর 
হেোগর্ি বোেো-বোলের প্রশ্ন হনই, লনরোপত্তোর প্রশ্ন। তুলম ল  হেোনঝো ভোরব্রুগগর নোম 
শুগনে? ঘর্নোর্ো মগন আগে? আমরো তোর  লম্পউর্োগর এ র্ো হমগেজ হিগি 
লেগযলেিোম। হে তোডোতোলড হেোগর্গি েুগর্ লগগযলেি।  োরর্ এই হেোগর্ির্ো শুযুমোত্র 
হমগযগের জনয। হভগবলেি, এর্ো হবোযেয এ  লনরোপে জোযগো। মগন আগে? মগন েগে, 
লস্টগভন্স এবং েযোলরে এ ই  েো লচন্তো  গরগে।  োগজই তোগের খু্াঁগজ হবর  রোর্ো 
হ োগনো অেুলবযো নয। 
  
ভোইগযর লেগ  আবোর তো োগিন র্যোনোর। অযোনেুর হচোখ্ েুগর্ো বন্ধ েগয হগগে। উলন 
ঘুলমগয পগডগেন। হরগগ লগগয র্যোনোর ঘর হেগ  হবলরগয এগিন। তোরপর লিগর এগে 
ভোইগযর মুগখ্ চড মোরগিন। 
  
অযোনেুর ঘুম হভগে হগগে-  ী েগযগে? 
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–আলম যো বিলে, হেলেগ  মন হেবোর হচিো  গরো। 
  
–আলম েুুঃলখ্ত র্যোনোর, ঘুম হপগয লগগযলেি। 
  
 র্যোনোর  লম্পউর্োগরর লেগ  তো োগিন। হেখ্ো যো , মযোনেোট্রোগন হমগযগের জনয 
েংরলেত হেোগর্ি  র্ো আগে। 
  
র্যোনোর তোডোতোলড ইন্টোরগনগর্ খু্াঁজগিন। হরজোল্টর্ো পোওযো হগি েগে েগে। নোমগুগিো 
লচৎ োর  গর পডগত েো গিন। ওগযস্ট হিোরলর্ন লিগর্ আগে এি োর হমগিো 
হরলেগডন্স, ওগযস্ট লিিলর্গিোর লিগর্ আগে মোলরযো হরলেগডন্স, পো টেোইড ইভোন 
হজিোইন আগে। হগমোলর েোউগে, উইির্োন হেোগর্ি আগে। েোেগিন, এবোর আমরো  োজ 
শুরু  রব। 
  
র্যোনোর এ র্ো িযোেগেগপর েলবর লেগ  এলগগয হগগিন। তোরপর এ র্ো হবোম লর্পগিন। 
হেওযোির্ো েু িোাঁ  েগয হগি। হর্লিলভশন লিগন মযোনেোট্রগনর  লম্পউর্োর আেোলেত 
মযোপর্ো িুগর্ উঠি। 
  
অযোনেু, হতোমোর  ী মগন আগে এর্ো  ী? এর্ো এ  অেোযোরর্ যে। এর মগযয হযেব যে 
আগে তো েোরো পৃলেবীগ  শোেন  রগত পোগর। এর েোেোগযয আমরো পৃলেবীর হয হ োন 
বস্তুগ  েেগজই খু্াঁগজ হবর  রগত পোলর। মগন আগে? 
  
যখ্ন ওই মলেিোরো আমোর অলিে হেগড চগি যোয, ওগের েোগত আলম লবজগনে  োডট 
তুগি লেগযলেিোম। এই  োগডটর মগযয মোইগক্রো ডর্  লম্পউর্োর লচপ িোগোগনো আগে। 
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েরগে েোনোর মগতো লেগনযোির্ো উপিগে চগি যোগব। যখ্ন হগ্লোবোি পলিেলন  লেগস্টম 
 োজ  রগত শুরু  রগব, ওরো হ োেোয আগে তো আমরো বুঝগত পোরব। 
  
ভোইগযর লেগ  তোল গয র্যোনোর বিগিন, তুলম ল  বুঝগত পোরে? 
  
অযোনেু বিগত েোগ ন নো। তোরপর লনগজগ  েোমগি লনগয বিগিন, েযোাঁ, েব বুঝগত 
পোরলে। 
  
র্যোনোর লিগনর লেগ  তো োগিন। লতলন লিতীয হবোতোমর্ো লর্পগিন। আগিো জ্বগি উগঠগে। 
হেোগর্ো হেোগর্ো আগিো। মযোগপর হভতর আগিোর লবেু েুগর্ চগিগে। এ র্ো হেোট্ট অঞ্চি, 
তোরপর আগিোর্ো িুিল  েগয িুগর্ উঠি। হবশ  গয র্ো িোি লবেু মযোগপর ওপর িুগর্ 
উগঠগে। 
  
র্যোনোর হেখ্গত েো গিন– এর্ো েি ওগযস্ট হিোরলর্ন লির্, িোি আগিো এলগগয চগিগে। 
হর্ল িো হরসু্টগরন্ট, এ র্ো িোগমটলে, হেন্ট লভনগেন্ট েেলপর্োি, বোনোনোলর পোবলি , চোচট, 
আগিোর্ো বন্ধ েগয হগি। 
  
হবোঝো হগি উইির্োন হেোগর্ি ির ওগমন, েযোাঁ, হশে অলব্দ আলম েলঠ  জোযগোর্ো খু্াঁগজ 
হপগযলে। 
  
অযোনেু অবো  েগয হগগেন- েযোাঁ, তুলম লঠ ই বগিে। 
  
র্যোনোর অযোনেুর লেগ  তো োগিন– তুলম এখ্ন হযগত পোগরো। 
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 লতলন হেি হিোনর্ো তুগি লনগিন লমুঃ লফ্লন্ট, উইির্োন হেোগর্গি এখ্নই চগি যোও। 
  
 হিোনর্ো হ গর্ লেগিন। অযোনেু তোল গয আগেন–  ী? 
  
–আলম যোব? েুইগডগন, আমোর হনোগবি পুরেোরর্ো আনগত েগব। এই মোত্র ওর্ো আলম 
হপগযলে। 
  
নো, অযোনেু, এর্ো েোত বের আগগর ঘর্নো। 
  
ওি অযোনেু যীগর যীগর অলিগের লেগ  হোঁগর্ হগগিন। র্যোনোর হর্লবগি বগে আগেন। 
গত েোত বেগর  ত ঘর্নোই ঘগর্ হগি, েো, েুইজোরিযোে, লতনবের আগগ, এ র্ো 
হর্লিগিোন  ি, জীবনর্ো পোগল্ট লেগযগে। 
  
. 
  
হেগক্রর্োলরর  ণ্ঠস্বর– লমুঃ ল ংেগি, জুলরখ্ হেগ  হ উ আপনোগ  হিোন  রগেন? 
  
–আলম এখ্ন খু্ব বযস্ত। আলম পগর  েো বিব। 
  
উলন হিোনর্ো তুগি লনগিন, র্যোনোর শুনগেন, তোর মুখ্ আরও  লঠন েগে। লতলন অশোন্ত 
ভোগব বিগিন- লঠ  আগে, আলম হেখ্লে। আলম এর্ো েোমিোগত পোরব। 
  
লতলন হবোতোম লর্পগিন, লমে অরগর্োগনজ, পোইির্গ  বিি, চযোগিঞ্জোরগ  ধতলর রোখ্গত। 
আমরো জুলরখ্ যোব। েুজন পযোগেঞ্জোর েো গব। 
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. 
  
মযোগডিোইন লস্মে এ র্ো বুগে বগে আগেন। জুলরগখ্র অনযতম হেরো হরসু্টগরন্ট। বের। 
লতলরশ বযে, েুের হগোি মুখ্, েোাঁর্ো চুি, গোগযর রং খু্বই ভোগিো। হবশ বুঝগত পোরো 
যোগে, উলন এখ্ন গভটবতী। 
  
র্যোনোর হর্লবগির  োগে এলগগয হগগিন। মযোগডিোইন লস্মে উগঠ েোাঁডোগিন। র্যোনোর তোর 
েোগত েোত হরগখ্ বিগিন– বগেো। 
  
–হতোমোগ  হেগখ্  ী ভোগিোই হয িোগগে, েুইে উচ্চোরগর্ উলন বিগিন- আলম যখ্ন 
হতোমোর হিোনর্ো হপগযলেিোম, অবো  েগয হগলে। 
  
-হ ন? 
  
–তুলম এত গুরুত্বপূর্ট মোনুে, তুলম  ী শুযু আমোগ  হেখ্োর জনয জুলরগখ্ এগেে? আলম 
ভোবগতও পোরলে নো। আমোর স্বগপ্নর অতীত। 
  
র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে– আলম বগিলে হতোমোগ , হ ন আলম এখ্োগন এগেলে। হতোমোর  োে 
হেগ  শুনিোম, তুলম এ জন লবখ্যোত লবজ্ঞোনী। আলম হতোমোর ডো  উগপেো  রব? 
  
-ওুঃ, লমুঃ ল ংেগি। 
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–আমোর হ োম্পোলনগত আমরো মোনুগের বুলিগ  েবগেগ  বড মযটোেো লেগয েোল । তুলম 
েগি হেই মোনুে যোগ  আলম খু্াঁগজ হবডোলে, মযোগডিোইন। তুলম হর্োল ও িোস্ট 
ইনডোেলট্রযোগির েোগে  তলেন আগেো? 
  
-েোত বের। 
  
-বোুঃ, েোত েগে হতোমোর হেৌভোগযজন  েংখ্যো। আলম যলে হতোমোগ  হ  আই লজ-হত 
এ র্ো চো লর লেই, তুলম ল  তো িের্  রগব? ওখ্োগন যো পোও, তোর লিগুন র্ো ো হেব। 
  
-ওুঃ, ল ংেগি, ভদ্রমলেিো আনগে বুলঝ নোচগত শুরু  গরগেন। 
  
–মযোগডিোইন, তুলম ল  আিেী? 
  
 –েযোাঁ, আলম খু্বই আিেী, ল ন্তু এখ্নই চো লর েোডগত পোরব নো। 
  
 র্যোনোগরর মুগখ্র অলভবযোলক্ত পোগল্ট হগগে হ ন? 
  
–আমোর হপগর্ েন্তোন আগে, ল েু লেগনর মগযয আমোর লবগয েগব। 
  
 র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে আলম েব েমেযোর েমোযোন  রব। 
  
মযোগডিোইন লস্মে বিগিন– আর এ র্ো বযোপোর আগে হের্ো আলম এেুলন বিগত পোরলে 
নো। আমোগের িযোগবোগরর্লরগত এ র্ো গুরুত্বপূর্ট হপ্রোগজগটর  োজ েগে। আমরো  োজর্ো 
প্রোয হশে পযটোগয লনগয এগেলে। 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

253 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
মযোগডিোইন, আলম জোলন নো হপ্রোগজটর্ো  ী, এ বযোপোগর জোনোর হ োগনো আিে হনই। ল ন্তু 
আলম এ র্ো  েো বিগত চোইলে, আমোর এই প্রতযোশো হতোমোগ  এখ্নই িের্  রগত 
েগব। এই জনযই হতোমোর  োগে এগেলে। আলম হতোমোগ  এবং হতোমোর হপ্রলম গ  
উলডগয লনগয যোব, তোর মুগখ্ েোলে। অেবো আলম বিব, 
  
–হপ্রোগজটর্ো হশে েগয হগগিই আলম হযোগ হেব, মোত্র েমোে অেবো এ  বের? 
  
 র্যোনোর এ  মুেূগতটর নীরবতো পোিন  গর বিগিন তোর মোগন হতোমরো এখ্ন আেগত 
পোরে নো? 
  
-নো, আমোগ  এই প্র গল্পর েোলযত্ব হেওযো েগযগে। এখ্নই লবশ্বোেঘোত তো  রো উলচত 
েগব নো। পগরর বের? 
  
র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে– লঠ  আগে। 
  
–তুলম এত েূর হেগ  এগেে, আমোর খু্বই খ্োরোপ িোগগে। 
  
র্যোনোর শোন্তভোগব বিগিন নো, মযোগডিোইন, হতোমোর েগে হেখ্ো হতো েি। 
  
 মযোগডিোইগনর মুগখ্ িোি িিোর লচহ্ন। লঠ  আগে, আবোর হেখ্ো েগব। 
  
-হতোমোর জনয এ র্ো হেোট্ট উপেোর আগে। আমোর এ জন েেগযোগী হের্ো লনগয আেগব 
হতোমোর অযোপোর্টগমগন্ট আজ েন্ধযো ের্োর েময। তোর নোম েযোলর লক্লন্ট। 
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. 
  
পগরর লেন ে োিগবিো মযোগডিোইন লস্মগের মৃতগেের্ো পোওযো হগি ল গচন হফ্লোগর। 
হস্টোভর্ো পোগশ পগড আগে। অযোপোর্টগমগন্ট লবেোক্ত গযোে। 
  
. 
  
র্যোনোগরর ভোগয ভোগিো। এখ্ন লতলন আবোর বতটমোগন লিগর এগেগেন। লফ্লন্ট  খ্নও 
তোগ  লবরক্ত  গরলন। ল েুের্ বোগে ডোযোনো লস্টগভন্স এবং হ লি েযোলরগের মৃতগেে 
আলবষৃ্কত েগব। আেো, এবোর আলম লনলশ্চন্ত মগন আমোর প্র ল্প লনগয েোমগনর লেগ  
এলগগয যোব। 
  
. 
  
২৬. 
  
েযোলর লফ্লন্ট উইির্োন হেোগর্গির লরগেপশন হডগে হপৌঁগে লগগয বিি- েযোগিো? 
  
 ক্লো ট বিি- েযোগিো, বিুন।  ীভোগব েোেোযয  রব! 
  
আমোর বউ এবং তোর বনু্ধ এ  আলফ্র োন আগমলর োন ল েুের্ আগগ এখ্োগন এগেগেন। 
আলম ওপগর চগি লগগয ওগের অবো   গর হেব। ওগের রুম নোম্বোরর্ো বিগবন ল ? 
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ক্লো ট বিি– আলম েুুঃলখ্ত, এই হেোগর্ির্ো শুযুমোত্র হমগযগের জনয। পুরুেগের হভতগর 
হঢো োর অনুমলত হেওযো েয নো। আপলন মগন  রগি হিোন  রগত পোগরন। 
  
লফ্লন্ট চোরপোগশ তো োগিন– েযোাঁ, অগন  মোনুগের লভড। লফ্লন্ট বিগিন, লঠ  আগে, আলম 
তোগের হডগ  পোঠোব ল ? 
  
লফ্লন্ট বোইগর হগগিন। হেিগিোন হেগ  হিোন  রগিন– লমুঃ ল ংেগি, ওরো ওপগরর ঘগর 
আগে, আমোগ  ওপগর হযগত হেওযো েগে নো। 
  
র্যোনোর  ী হযন ভোবগিন, তোরপর বিগিন– লফ্লন্ট, বুলি আমোগ  বিগে, তোরো ওখ্োগনই 
েো গব এখ্ন। আলম এ  মলেিোগ  পোঠোলে, হে হতোমোগ  েোেোযয  রগব। 
  
. 
  
েুযইগর্ বগে হ লি এ র্ো হরলডওগত পপ হস্টশন শুনলেগিন। েঠোৎ ঘগরর হভতর র যোপ 
লমউলজগ র শব্দ। 
  
ডোযোনো জোনগত চোইি লবরক্ত েগয  ী  গর এেব গোন শুনগেন এখ্ন? 
  
আপলন র  লমউলজ  ভোগিোবোগেন নো? 
  
–এর্ো গোন, নোল  শুযু ধে েট্টগগোি? 
  
 –হে  ী? এত ভোগিো ভোগিো আলর্টস্ট আগেন? 
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এেোডো আপলন আর  ী হশোগনন? 
  
নো, আলম অগন  ল েুই শুলন। ক্লোলে যোি আমোর খু্ব ভোগিো িোগগ। 
  
হ লি হেখ্গিন, ডোযোনো উগঠ এগে হরলডওর্ো বন্ধ  গর লেগযগেন। 
  
হ লি লজজ্ঞোেো  রগিন লমগেে লস্টগভন্স, আমরো হেোগর্গি  তলেন  োর্োব? আপলন  ী 
 োউগ  জোগনন হয, আমোগ  েোেোযয  রগত পোগর? 
  
ডোযোনো মোেো নোডগিন লরচোগডটর হবলশর ভোগ বনু্ধরোই আই লজর েগয  োজ  গর। 
আমোগের অনয বনু্ধরো, নো, তোরো এ বযোপোগর হ ন মোেো গিোগব? 
  
উলন হ লির লেগ  তোল গয প্রশ্ন  রগিন আর আপনোর বযোপোরর্ো? 
  
হ লি  োাঁয ঝোাঁ োলন লেগয বিগিন, মো ট আর আলম পযোলরগে লতন বের যগর বেবোে 
 রলে। ওখ্োগন আলম অগনগ র েগে যুক্ত। ল ন্তু মগডি জগগতর বোইগর  োউগ  আলম 
লবগশে লচলন নো। তোরো এখ্োগন েোেোযয  রগত আেগব হ ন? 
  
–মো ট ল  আপনোগ  বগিলেগিন ওযোলশংর্গন আেগেন? 
  
লরচোডটও বগিলন, মগন েগে, এর মগযযই রেেযর্ো িুল গয আগে। 
  
েযোাঁ, আমরো চোলবর্ো হপগয হগলে। েরজোর্ো খু্াঁগজ পোলে নো। 
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েরজোর্ো আলম হবর  রব, ডোযোনো ভোবগিন, এ  মুেূতট অগপেো  রগত েগব। আলম 
এ জনগ  জোলন, হয আমোগের েোেোযয  রগব। 
  
উলন হিোগনর লেগ  এলগগয হগগিন। 
  
 োর  েো বিগেন? লরচোগডটর হেগক্রর্োলর, হে েব বযোপোরর্ো জোগন। 
  
হিোগন এ র্ো শব্দ হভগে এি হ  আই লজ? 
  
আলম হবলর্ বোর্িোগরর েগে  েো বিগত চোইলে। 
  
. 
  
অলিগে বগে র্যোনোর িেয  রগিন নীি আগিো জ্বগি উগঠগে। লতলন েুইচর্ো লর্পগিন, 
অপোগরর্র বিলে, লমে বোর্িোর এখ্ন তোর হডগে হনই। 
  
 ীভোগব তোর েগে হযোগোগযোগ  রো যোয? 
  
 –আলম েুুঃলখ্ত, যলে নোম আর হিোন নোম্বোর হেন, আলম  েো বিগত পোলর। 
  
ডোযোনো লরলেভোর নোলমগয রোখ্গিন। 
  
নীি আগিোর্ো লনগভ হগি। 
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. 
  
ডোযোনো হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- হবলর্ বোর্িোর েযগতো েরজোর্োর েন্ধোন লেগত 
পোরগবন। 
  
বযোপোরর্ো অদু্ভত িোগগে। 
  
– ী? 
  
–এ জন ভলবেযৎ বক্তো আমোগ  বগিলেি, আলম নোল  মৃতুযর উপতয োর মগযয হোঁগর্ 
চগিলে। 
  
হ লির হচোগখ্ মুগখ্ লবস্ময তোেগি আপলন হ ন এি লব আই বো লে আই-এর েোেোযয 
চোনলন? 
  
ডোযোনো বিগিন– নো, আলম তখ্ন বুঝগত পোলরলন। 
  
হ লি বিগিন- আেুন, লডনোগর বেো যো । 
  
হ লি আবোর বিগিন আমোগ  এ র্ো হিোন  রগত েগব। উলন হর্লিগিোনর্ো লনগয 
হেোগর্ি অপোগরর্রগ  বিগিন- পযোলরগে হিোন  রব। 
  
অপোগরর্র এ র্ো নোম্বোর লেগিন। ল েুের্ বোগে হ লির মুখ্ উজ্জ্বি েগয উঠি-েযোগিো 
লিলিগে, তুলম হ মন আগেো? এখ্োগন েব ল েু লঠ  আগে। 
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লতলন ডোযোনোর লেগ  তো োগিন- েযোাঁ, আলম েু-এ লেগনর মগযয বোলড লিগর যোব। অযোগঞ্জি 
হ মন আগে? হে ল  আমোগ  মগন  রগে? 
  
 ণ্ঠস্বর পোগল্ট হগগে। মগন েগে বগডোরো হবোযেয লশশুলর্গ  ল েু বিগে 
  
–অযোগঞ্জি, তুলম হ মন আগেো? লিলিগে বিগে, তুলম নোল  আমোগ  বোরবোর খু্াঁজে? আলম 
খু্ব তোডোতোলড বোলড লিগর যোব। হতোমোর জনয অগন  ল েু লনগয যোব। 
  
ডোযোনো অবো  েগয শুনগেন। 
  
–গুডবোই হবলব, লিলিগে লঠ  আগে। 
  
 হ লি হেখ্গিন, ডোযোনোর হচোগখ্ মুগখ্ এ র্ো অদু্ভত অলভবযলক্ত– আলম আমোর- ু ুগরর 
েগে  েো বিলেিোম। 
  
–হে  ী? এত ভোগিোবোগেন আপলন? 
  
–েযোাঁ, আমোর জীবগনর েবল েু। 
  
লডনোগরর েময েগযগে। ল ন্তু এই েুই মলেিো ঘগরর লনরোপত্তো হেগড বোইগর আেগত 
চোইগেন নো। তোরো রুম েোলভটেগ  হিোন  রগিন। 
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ডোযোনো হ লির েোগে  েো বিোর হচিো  রলেগিন। ল ন্তু  েোর্ো আর েোমগনর লেগ  
এগগোগে নো। ডোযোনো হশে পযটন্ত বুঝগত পোরগিন, এখ্ন নীরবতোর মগযয েো োর্োই 
ভোগিো। 
  
. 
  
লডনোর হশে েগয হগি। হ লি বিগিন, আলম স্নোন  রগত যোব। 
  
 ডোযোনো হ োগনো  েো বিগিন নো। 
  
বোেরুগম ঢুগ  হ লি জোমো োপড খু্িগত শুরু  রগিন। শোওযোগরর তিোয েোাঁলডগয 
েো গিন। শোওযোরর্ো খু্গি লেগন। গরম জি তোর নি শরীগরর ওপর প্রবোলেত েগে। 
হচোখ্ বন্ধ  রগিন। মন হ োেোয েোলরগয হগি– েযোম লমগরোগজর  ণ্ঠস্বর, মো ট, 
আপনোগ । ভীের্-ভীের্ ভোগিোবোগে। হে আপনোগ  লবগয  রগত চোইগে। হ লি 
জোনগতন েযোম লমগরোগজর অনুমোনই েলঠ । হ লি মোগ টর েোেচযট প্রোেটনো  রগেন। 
মোগ টর মগযয হ ৌতু  আগে, আনে আগে, আলতশযয আগে। মো ট এ জন বনু্ধ েগত 
পোগর। 
  
মো ট পগরর লেন ে োগি বযোগঙ্কোগযগর্ এগে বগিলেগিন– েযোগিো হ লি, আজ রোগত তুলম 
 ী  রে? 
  
মোগ টর  ণ্ঠস্বগরর মগযয আিে এবং আ ুলত– লডনোর এবং তোরপর লেগযর্োর? হ োগনো 
হ োগনো হেো োন রোগতও হখ্োিো েোগ । 
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–মো ট, আজ রোগত আলম খু্ব বযস্ত েো ব। 
  
ল েুেগর্র নীরবতো। 
  
–আলম হভগবলেিোম, স্বপ্নর্ো অনযর ম েগব। 
  
–লঠ  আগে,  োি আবোর হেখ্ো েগব? 
  
. 
  
পগরর লেন মোগ টর হিোন, হ লি, তুলম এমন বযবেোর  রে হ ন? 
  
হ লি বগিলেগিন– আলম েুুঃলখ্ত মো ট, আলম  োরও েোগে ভোগিোবোেোর হখ্িো হখ্িগত 
চোইলে। 
  
অগন েগর্র নীরবতো। 
  
–ও, মোগ টর  ণ্ঠস্বর হভগে হগগে, আলম বুঝগত পোলরলন, আমোগ  েমো  গরো। েযোাঁ, েযোাঁ, 
অগন -অগন  েোিিয, যনযবোে, মগন েয হতোমোর জীবনর্ো আনগে হ গর্ যোগব। হ লি, 
অযোগঞ্জগির েোগে েযগতো আর হেখ্ো েগব নো। 
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মো ট হিোনর্ো নোলমগয রোখ্গিন। হ লি অগন ের্ েোাঁলডগয লেগিন। বুঝগত পোরগিন, 
েলতয ঘর্নো  ী ঘগর্গে। হে আমোগ  ভুগি যোগব? হ লি ভোবগিন। েযগতো অনয হ উ 
এ জন তোগ  তোর  োলঙ্খত স্বোযীনতো এবং আনে হেগব। 
  
হ লি প্রগতয  লেন  োজ  গরন, মোনুগের লেগ  তোল গয েোগ ন। হভতগর হভতগর 
জ্বিগত েোগ ন। জীবন এ ই র মভোগব বগয চগিগে। হ োেোও হ োগনো বনু্ধ হনই। 
  
 গয  েপ্তোে হ গর্ হগগে। হ লি মোগ টর  োে হেগ  হ োগনো  েো শুনগত পোনলন। মো ট 
 ী আমোর জীবন হেগ  লচরলেগনর মগতো েোলরগয হগি? হে হবোযেয অনয  োরও েন্ধোন 
হপগযগে। 
  
. 
  
এ র্ো শলনবোগরর লবগ িগবিো। হ লি িযোশোন হশো-এর জনয বযস্ত লেগিন। লবশোি এ র্ো 
ঘর, অগন  মোনুগের লভড। শেগরর গর্যমোনয বযলক্তরো এগেগেন। লতলন রোনওগযর লেগ  
হোঁগর্ হগগিন। লতলন আেোর েগে েগে েোততোলির ঝড। হ লি এ র্ো েুের েোন্ধয 
হপোশো  পগরগেন। েোগত হগ্লোজ, এ র্ো হগ্লোজ তোাঁর েোত হেগ  লের্গ  হগি, রোনওগযগত 
পগড হগি। হ লি হেখ্গিন, ল ন্তু যোবোর েময হনই, লতলন েোাঁলডগয েো গিন চোরপোগশ 
হ মন হযন অবিো। হ লিগর হচোগখ্ জি। 
  
হ লি হেলেংরুগম হপৌঁগে হগগিন। ওযোগেো বো লমগিে বিগিন- হেলেং গোউন ধতলর 
আগে মযোডোম। 
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হ লি তখ্নও  োাঁেগেন। 
  
নো, আলম আর ওগের েোমগন যোব নো। ওরো আমোগ  হেগখ্ েোেগব। 
  
–লঠ  আগে। 
  
হ লি তো োবোর হচিো  রগিন– এ  ী? মো ট হেখ্োগন েোাঁলডগয আগে। 
  
-মো ট, তুলম এখ্োগন  ী  গর এগি? 
  
–েযোাঁ, আলম এ র্ো  েো বিগত এগেলে। 
  
 ী বগি? 
  
 ভোরী েুের। 
  
হ লি অবো   ী েগযগে? 
  
মো ট পগ র্ হেগ  রুমোি হবর  গর হ লির হচোগখ্র জি মুলেগয হেবোর হচিো  রগিন। 
বিগিন– হ লি, তুলম এখ্োন হেগ  যোবোর আগগ এ র্ো স্বগপ্নর জগগতর বোলেেো লেগি। 
েোযোরর্ েশটগ র  োগে হতোমোর অনয এ র্ো পর্ভূলম লেি। তুলম েুেরী, হতোমোগ  স্পশট 
 রো যোয নো। তুলম এ র্ো স্বপ্ন, তুলম এ র্ো  ল্পনো। 
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তখ্ন হতোমোর পতন ঘগর্ হগি। তোগের হচোগখ্ তুলম েোযোরর্ রমর্ী েগয হগগে। তুলম 
আবোর হেখ্োগন যোও, ওগের খু্লশ  গরো। 
  
হ লি মোগ টর হচোগখ্র লেগ  তো োগিন। েযোাঁ, হেখ্োগন েেোনুভূলত ঝরগে। হ লি বুঝগত 
পোরগিন, মো টগ  লতলন ভোগিোগবগে হিগিগেন। 
  
ইভলনং গোউন পগর হ লি েোমগনর লেগ  এলগগয হগগিন। 
  
পোাঁচ লমলনর্ হ গর্ হগগে। রোনওগযর লেগ  লতলন হোঁগর্ চগিগেন। আবোর েোততোলির ঝড। 
েশট গের  োে হেগ । 
  
মো ট যলে আমোর জীবগন আবোর লিগর আগে, তোেগি? 
  
 শুরুগত লতলন খু্বই লচলন্তত লেগিন। 
  
. 
  
হ লি তখ্নও লচলন্তত। মোগ টর জনয অগপেো  রগেন। হয হ োগনো মুেূগতট মো ট আেগত 
পোগর। 
  
এ  েগন্ধযগবিো হ লি বগিলেগিন। 
  
–মো ট, লেমিলন অগ টিোর ওগপলনং আগে আজগ । তুলম যোগব? 
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–েযোাঁ, আমোর খু্বই ভোগিো িোগগ। 
  
–আমরো এ েগে যোব। 
  
. 
  
 নেোর্ট লেি েোরুর্, েশটগ রো আনগে ভোেি। 
  
হ লির অযোপোর্টগমগন্ট লিগর আেোর েময মো ট বগিলেগিন হ লি, আলম হতোমোগ  লমগেয 
 েো বগিলেিোম। 
  
 ী েগযগে? আলম হতো ল েুই বুঝগত পোরলে নো। 
  
 –েোাঁ, ক্লোলে যোি লমউলজ  আলম হমোগর্ই ভোগিোবোলে নো। 
  
 হ লির মুগখ্ উৎিুে েোলের হজোযোর। 
  
. 
  
পগরর লেন, হ লি বিগিন– অযোগঞ্জগির জনয হতোমোগ  অগন  যনযবোে। অযোগঞ্জি আমোর 
অবেগরর েমযর্ো ভলরগয রোগখ্। 
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তুলমও তোই রোগখ্ো, হ লি ভোবগিন। মোগ টর হচোগখ্ নীি আগিো, এই আগিো হ লি  খ্নও 
হেগখ্নলন। এবং হঠোাঁগর্র হ োগর্ আমের্ী েোলে। হ লি ভোবগিন, এই মোনুের্োগ  আলম 
 খ্নওই আমোর জীবন হেগ  বোে হেব নো। 
  
. 
  
জির্ো ঠোণ্ডো েগে। হ লি শোওযোর বন্ধ  রগিন। হতোযোগি লেগয েমস্ত শরীরর্ো মুেগিন। 
হেোগর্গির হেওযো হভোযোগি। হবডরুগম হপৌঁগে হগগিন। 
  
ডোযোনো বোেরুগমর লেগ  যোওযোর হচিো  রগেন। জি চোরপোগশ েলডগয পগড আগে। 
  
ডোযোনো খু্ব হরগগ হগগেন। উলন হবডরুগম লিগর এগে বিগিন- বোেরুগমর  ী অবিো 
 গরগেন? 
  
হ লির হঠোাঁগর্ েোলে েো লমগেে লস্টগভন্স, আলম  খ্নও লনগজর েোগত হ োগনো ল েু 
 লরলন।  োগজর হমগযরোই েব েোলযত্ব লনত। 
  
–আলম ল ন্তু আপনোর  োগজর হমগয নই। 
  
 ডোযোনো েীঘটশ্বোে হিিগিন লঠ  আগে, আমরো যলে আিোেো েই তোেগি ভোগিো েগব। 
  
–েযোাঁ, তো  ী েম্ভব েগব লমগেে লস্টগভন্স? 
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অগন ের্ তোরো এগ  অনযগ  হেখ্গিন। হ উ হ োগনো  েো বিগিন নো। ডোযোনো 
বোেরুগম চগি হগগিন। 
  
পগনগরো লমলনর্ হ গর্ হগগে। লতলন হবলরগয এগিন। হ লি তখ্ন লবেোনোগত শুগয আগেন। 
ডোযোনো আগিোর্ো হনভোবোর হচিো  রগিন। 
  
-নো-নো, আগিো হনগবন নো। 
  
আতটনোে। 
  
 ডোযোনো হ লির লেগ  তোল গয আগেন  ী েগযগে? 
  
েমস্ত রোলত্র আগিো জুিগব। 
  
 –আপলন ল  অন্ধ োরগ  ভয পোন? 
  
–েযোাঁ, আলম অন্ধ োরগ  ভয পোই। 
  
ডোযোনো বিগিন- লঠ  আগে, আপনোর মো-বোবো ল  এই ভযর্ো ঢুল গয লেগযগে? 
  
–আলম বিগত পোরব নো। 
  
 ডোযোনো লবেোনোগত চগি হগগিন। এ  লমলনর্ হেখ্োগন শুগিন। তোরপর হচোখ্ বন্ধ 
 রগিন।  
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লরচোডট, আলম  ী হেগর যোব? আলম  ী মগর যোব? হতোমোর  েোই হ বি মগন পডগে। 
শুভরোত, শুভরোত, হতোমরো আমোগ  হেগড হযও নো। 
  
হ লি ডোযোনোর  োন্নোর শব্দ শুনগত হপগিন। হ লির হঠোাঁর্ েুগর্ো বন্ধ েগয হগগে। নো, 
হচোখ্ লেগয জি গলডগয লচবু  লভলজগয লেগযগে। 
  
. 
  
২৭. 
  
ে োগি ডোযোনোর ঘুম ভোেি। হে হেখ্ি হ লি হচযোগর বগে আগেন। হেওযোগির লেগ  
তোল গয আগেন। 
  
ডোযোনো প্রশ্ন  রগিন– শুভ েুপ্রভোত, রোগত ঘুম েগযগে? 
  
হ োগনো উত্তর হনই। 
  
এখ্ন আমরো  ী  রব? এখ্োগন হতো বরোবর েো গত পোরব নো। 
  
হ োগনো উত্তর হনই। 
  
ডোযোনো লচৎ োর  গর বিগিন– হ লি, আপলন ল  আমোর  েো শুনগত পোগেন? 
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 হ লি বিগিন– েযোাঁ, আলম এ র্ো মে জপ  রলেিোম। 
  
–ও, আলম বুঝগত পোলর লন। 
  
 হ লি হর্লিলভশগনর লেগ  লগগয হের্ো খু্গি লেগিন। 
  
হেখ্ো যো , পৃলেবীর হ োেোয   ঘর্গে? 
  
 চযোগনি েোভট  রগত  রগত েঠোৎ লতলন হেগম হগগিন। বোতোগে এ র্ো খ্বর েলডগয 
পগডগে। হবন রবোর্টে? হ লি লচৎ োর  রগিন। 
  
ডোযোনো জোনগত চোইগিন উেোেীনভোগব  ী েগযগে? 
  
–হ ন রবোর্টে, লতলন ইন্টোরলভউর আের পলরচোিনো  গরন। তোর েোগে ইন্টোরলভউ লেগত 
বেগি আমোর খু্ব ভোগিো িোগগ। লতলন এবং মো ট লেগিন েোরুর্ বনু্ধ। 
  
হবন রবোর্টে বিগেন– এইমোত্র এ র্ো বুগিলর্ন পোওযো হগগে, অযোনেলন আিলর্গযলর, 
মোলিযো েেটোর, ল েুলেন আগগ এ র্ো খু্গনর মোমিো হেগ  মুলক্ত হপগযগেন, আজ ে োগি 
মোরো হগগেন,  যোনেোগর। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তো োগিন–খ্বরর্ো শুনগত পোগেন? আিলর্গযলর মোরো হগগে। 
  
 ডোযোনো ল েু বিগিন নো। মগন েগে খ্বরর্ো হবোযেয অনয হ োগনো জগত হেগ  
এগেগে। 
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ডোযোনো হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- আমোগের এবোর আিোেো েগত েগব। েুজগন 
েো গি েেগজই অনুেন্ধোন  রো যোগব। 
  
হ লি শু গনো মুগখ্ বগিলেগিন- আমোগের হচেোরোর মগযয হ োগনো েোেৃশয আগে ল ? 
  
–আপলন  ী বিগত চোইগেন? 
  
–আলম আপনোর  েোর অন্তটলনলেত অেটর্ো বুঝগত হপগরলে। আলম মুগখ্র রংর্ো পোল্টোব। 
ল ? 
  
ডোযোনো এবোর আরও অবো  েগয হগগেন। 
  
আপলন  ী বিগেন? 
  
 হ লি বিগিন– আলম ঠোট্টো  রলেিোম। আিোেো েওযোর্ো এ র্ো ভোগিো প্রস্তোব। হেখ্ো 
যো   ী  রো যোয। 
  
ডোযোনো েগে েগে বিগিন- হয  গরই হেো  এই হেোগর্ি হেগ  হবগরোগত েগব। 
  
. 
  
িলবগত অগন  মলেিোর লভড। এ র্ো  নগভনশন চিগে। অগন  অলতলে বগে আগেন। 
হ লি এবং ডোযোনো িোইগন লগগয েোাঁডোগিন। 
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তোরো রোস্তোয হবলরগয এগিন। েযোলর লফ্লন্ট তোগের হেখ্গত হপি। হে হচোগখ্র বোইগর চগি 
হগি। হে তোর হেিুিোর হিোন লনগয বিি– ওরো এখ্নই িলব হেগ  হবলরগয আেগে। 
  
 োরবোগিো হেখ্োগন হগগে লমুঃ লফ্লন্ট। 
  
–েযোাঁ। 
  
–আলম যো বগিলে তোই  রগব। হেোগর্গির প্রগবশ পগের েোমগন েোাঁডোগব। তোগের 
অনুেন্ধোন  রগত েগব। তোরো হযন হ োগনো লচহ্ন নো হরগখ্ েোওযো েগয হযগত পোগর। 
  
হ লি এবং ডোযোনো হশে পযটন্ত  যোলশযোগরর  োগে হপৌঁগে হগগিন,  যোলশযোগরর মুগখ্ 
েোলে। 
  
–মগন েয রোলত্তরর্ো ভোগিোই হ গর্গে। 
  
–েযোাঁ। ডোযোনো মগন মগন ভোবগিন, আলম হয এখ্নও হবাঁগচ আলে, তোই যগেি। 
  
হ লি লজজ্ঞোেো  রগিন লমগেে লস্টগভন্স, আপলন এখ্ন হ োেোয যোগবন বগি লঠ  
 গরগেন? 
  
–আলম হয হ োগনো ভোগব মযোনেোট্টোন হেগ  হবগরোগত চোইলে। আপলন  ী  রগবন? 
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আলম আপনোর  োে হেগ  েূগর েো গত চোইলে, মগন মগন হ লি বিগিন, মুগখ্ বিগিন- 
আলম পযোলরগে চগি যোব। 
  
তোরো বোইগর হবলরগয এগিন। চোরপোগশ তো োগিন। েোযোরর্ পেচোরীর লভড চগিগে। 
  
–গুডবোই লমগেে লস্টগভন্স, হ লি বিগিন,  ণ্ঠস্বগর আশ্বোে। 
  
–েযোাঁ, গুডবোই হ লি। 
  
হ লি ডোনলেগ  তো োগিন, বোাঁলেগ  হিোগনর লেগ  এলগগয হগগিন। ডোযোনো তোর লেগ  
এ মুেূতট তো োগিন। তোরপর ডোনলেগ  তো োগিন। অনযলেগ  এলগগয হগগিন। 
  
 গয  পো হিিোর পরই েযোলর লক্লন্ট এবং লভনগে  োরবোগিোগ  হেখ্ো হগি। তোরো েুলে  
হেগ  েগ র েোমগন এগে হগগে।  োরবোগিোর হঠোাঁগর্  ুলর্ি েোলে। লফ্লগন্টর হঠোাঁর্ েুগর্ো 
িোিেোয উজ্জ্বি। 
  
তোরো েোমগন এগে হগগে। এই েুই মলেিোগ  ল েুগতই হযগত হেগব নো। ডোযোনো এবং 
হ লি এগ  অগনযর লেগ  তো োগিন। ভয চল ত েৃলি। েযোাঁ, আমরো যরো পগডলে। তোরো 
হেোগর্গির  োগে আেোর হচিো  রগিন। েরজোগত অেংখ্য মোনুগের লভড।  ী  গর 
হভতগর ঢু গবন? নো, েুজন পুরুে আরও  োগে এলগগয আেগে। 
  
হ লি হশে পযটন্ত ডোযোনোর লেগ  তো োগত বোযয েগিন। ডোযোনো েোেগেন, লফ্লন্ট এবং 
 োরবোগিোর লেগ  তোল গয েোত নোডগেন। 
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হ লি প্রশ্ন  রগিন- আপলন এমন  রগেন হ ন? 
  
ডোযোনো তখ্নও েোেগেন। তোর হেিগিোনর্ো হবর  রগিন।  োরও েগে  েো বিগিন। 
  
 ডোযোনো বিগিন–আমরো হেোগর্গির েোমগন হপৌঁগে হগলে। আপলন হ োেোয আগেন? 
  
মুগখ্ লবজলযনীর েোলে। হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- তোরো এেুলন এগে যোগবন। 
  
ডোযোনো লফ্লন্ট এবং  োরবোগিোর লেগ  তো োগিন। আবোর বিগিন মোত্র েুজন, ডোযোনো 
হেগে বিগিন- লঠ  আগে, এেুলন আেগবন ল ন্তু। 
  
হ লি এবং ওরো েুজন অবো  েগয তোল গয আগে। ডোযোনো রোস্তোয এগে েোাঁলডগযগেন। হয 
েমস্ত গোলডগুগিো আেগে, হেলেগ  তোল গয আগেন। েযোাঁ, েূর হেগ  এ র্ো গোলড এি। 
লফ্লন্ট এবং  োরবোগিো চুপলর্  গর েোাঁলডগয আগে। েোমগন  ী ঘর্গত চগিগে, ভোবগে। 
  
ডোযোনো বিগিন- এখ্োগন-এখ্োগন। 
  
 লফ্লন্ট এবং  োরবোগিো পরস্পগরর লেগ  তোল গয আগে। তোরো দ্রুত এ র্ো লেিোন্ত লনি। 
তোরো হচোগখ্র েোমগন হেগ  অেৃশয েগয হগি। 
  
হ লি অবো  েগয ডোযোনোর লেগ  তোল গয আগেন। বিগিন–ওরো চগি হগগে। তোরপর 
লজজ্ঞোেো  রগিন  োর েগে  েো বিলেগিন? 
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ডোযোনো েীঘটশ্বোে হিগি জবোব লেগিন  োরও েগে নো, আমোর বযোর্োলরর্ো অগন ের্ যগর 
অগ গজো েগয হগগে। 
  
. 
  
২৮. 
  
হ লি অবো  েগয ডোযোনোর লেগ  তোল গয আগেন। 
  
–আপনোর অলভনয আমোগ  অবো   গরগে। আলম যলে এই লবগেযর্ো রপ্ত  রগত 
পোরতোম। 
  
েময েগি মোনুেগ   ত  ী হয  রগত েয? 
  
–আপলন এখ্ন  ী  রগবন? 
  
হয  গরই হেো  মযোনেট্টোন হেগ  পোিোগত েগব। 
  
 ী  গর? হ লির প্রশ্ন। তোরো েমস্ত হট্রন হস্টশগন হিো  রোখ্গব, এযোরগপোর্ট, বোে 
হস্টশন। গোলড ভোডোর হ োম্পোলন েবল েু। 
  
ডোযোনো  ী হযন লচন্তো  গর বিগিন ল ন্তু আমরো ব্রু লিগন যোব, ব্রু লিগন আরো যোগব 
নো। 
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–তোেগি যোওযো যো । 
  
– ী? 
  
–আলম আপনোর েগে যোব নো। 
  
 ডোযোনো আবোর তো োগিন। তোরপর বিগিন- আপলন ল  েলঠ  লেিোন্ত লনগযগেন? 
  
–েযোাঁ, লমগেে লস্টগভন্স। 
  
 ডোযোনো বিগিন- লঠ  আগে, গুডবোই। 
  
–গুডবোই। হ লি হেখ্গিন, ডোযোনো এ র্ো র্যোলেগত উগঠ বগেগেন। 
  
হ লি খ্োলন ের্ হেখ্োগন েোাঁডোগিন, লচন্তো  রগিন। এখ্নই তোগ  এ র্ো লেিোন্ত লনগত 
েগব। অগচনো অজোনো জোযগো। লতলন এ িো চিগত পোগরন ল ? বনু্ধ-বোন্ধব বিগত হ উ 
হনই। র্যোলের েরজোর্ো বন্ধ েগয হগি। গোলডর্ো এবোর চিগত শুরু  গরগে। 
  
এ রু্ েোাঁডোন। হ লি লচৎ োর  রগিন। 
  
র্যোলে েোাঁলডগয হগি। হ লি হভতগর ঢুগ  বেগিন। 
  
-হ ন মন পলরবতটন  রগিন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

276 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

–আলম  খ্নও ব্রু লিন হেলখ্লন, তোই। 
  
েোইভোর জনগত চোইি হ োেোয যোব? 
  
–আমোগের ব্রু লিগন লনগয চিুন। 
  
 র্যোলে েোইভোর আরও জোনগত চোইি আর ল েু? 
  
নো, হেোজো ব্রু লিন। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন- হ োেোয যোগবন, জোনো আগে ল ? 
  
–েযোাঁ, আলম েব ল েু জোলন। 
  
 গোলডর্ো এলগগয চগিগে। েুজগন হ োগনো  েো বিগেন নো।  ুলড লমলনর্ হ গর্ হগগে। 
তোরো ব্রু লিন লেগজর  োগে এগে পডগিন। 
  
–আমরো এ র্ো হেোগর্গি যোব। ডোযোনো েোইভোরগ  বিগিন, আলম লঠ  জোলন নো। 
  
–এ র্ো ভোগিো হেোগর্ি? এখ্োগন এ র্ো আগে মযোডোম, ভোগিো িোগগব। 
  
অযোডোমে হেোগর্ির্ো পোাঁচতিো বোলডর ওপর অবলিত। হেখ্গত হমোর্োমুলর্ ভোগিোই। 
  
 র্যোলের্ো ঢুগ  হগি হভতর লেগ । েোইভোর বিি- লঠ  আগে? 
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 ডোযোনো বিগিন– েো, লঠ  আগে। 
  
 হ লি হ োগনো  েো বিগিন নো। 
  
 তোরো র্যোলে হেগ  হনগম এগিন। 
  
েোগরোযোন এলগগয এগে বিি- শুভ লেন মলেিোরো। আপনোরো ল  ঢু গবন? 
  
 ডোযোনো বিগিন- েযোাঁ। 
  
িোগগজ হ োেোয? 
  
ডোযোনো বিগিন- এযোর িোইন আমোগের লজলনে েোলরগয হিগিগে। এখ্োগন হ োগনো জোযগো 
হেগ  আমরো ল েু লজলনেপত্র ল নগত পোরব ল ? জোমো োপড। 
  
-েযোাঁ,  োগেই আগে। েুের হেো োন আগে। হমগযগের জোমো োপড পোওযো যোয। আগগ 
এখ্োগন বেুন, তোরপর নো েয হেোজোেুলজ ল নগত যোগবন। 
  
-লঠ  আগে, আগগ এ র্ো ঘর লেন হতো। 
  
হ োগনো েমেযো েগব নো। 
  
. 
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হেোগর্ি হডগের পোগশ হয ক্লো ট বগেলেগিন, লতলন এ র্ো হরলজগিশন িমট লেগিন। 
হ লি েই  রগিন, লচৎ োর  গর বিগিন- এলমলি েনগর্। 
  
ডোযোনো ওই ক্লোগ টর লেগ  তো োগিন- েো, লতলন ল েুই বুঝগত পোরগেন নো। 
  
 ডোযোনো লিখ্গিন মযোলর  যোেোর্। 
  
 ক্লো ট হরলজগিশন িমটর্ো েোগত লনগয বিগিন- হক্রলডর্  োডট হেগবন ল ? 
  
–েযোাঁ। 
  
নো, ডোযোনো েগে েগে বিগিন। 
  
হ লি তো োগিন।  
  
িোগগজ? 
  
 আেগে। 
  
–৫১৫ নম্বর ঘর। 
  
ক্লো ট হেখ্গিন, েুগর্ো অেোযোরর্ েুেরী, ল ন্তু এ োল নী, হেৌেগযটর  ী অপচয! 
  
. 
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মোেোম শপর্ো চমৎ োর। হমগযগের জোমো োপড পোওযো যোয।  ত র গমর। েযোেবযোগ 
এবং েুযর্গ েও আগে। 
  
হ লি হে লেগ  তোল গয বিগিন- পেেেই জোমো োপড ল নগত েগব। 
  
হেিেগিলড লজজ্ঞোেো  রি– আলম ল  েোেোযয  রব? 
  
ডোযোনো বিগিন নো। আমরো উইগেো শলপং  রগত হবলরগযলে। 
  
হ লি বিগিন- এই হেখু্ন এই হমোজোগুগিো েোরুর্ েুের হেখ্গত। 
  
-পযোলন্টগুগিো? 
  
েো? 
  
–লিভ? 
  
অগন -অগন  লজলনে হ নো েি। বোইগরর হপোশো  এবং অন্তটবোে 
  
 হেিেগিলড তখ্নও বিগেন- আলম ল  েোেোযয  রব? 
  
হে হবোঝোগুগিো েোগত তুগি লনি। ডোযোনো এবং হ লি নীগচর লেগ  নোমোর হচিো  রগেন। 
  
অগন গুগিো িোগ এ র্ো র যোগ  আগে। ডোযোনোর চোরগর্ পেে েি। 
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এতের্ বোগে বোজোর  রো হশে েি। 
  
. 
  
হেিেওমযোন অবো  েগয হগগে। হ লি এবং ডোযোনো েব জোযগোগতই ঘুগর হবডোগেন। 
েব ল েু হ নো হশে েগয হগি। চোরগর্ েুর্গ ে ভলতট জোমো োপড। 
  
হ লি বিগিন– অগন  লেন আর জোমো োপড ল নগত েগব নো। 
  
 যোলশযোর প্রশ্ন  রি–  যোশ, নোল  হক্রলডর্  োডট? 
  
-হক্রলডর্, হ লি বিলেগিন, ডোযোনো বিগিন,  যোশ। 
  
 পোেট হখ্োিো েি, লবি ভোগ  রো েি। েুজগনই বুঝগত পোরগিন,  যোশ ক্রমশ  গম 
আেগে। 
  
হ লি  যোলশযোরগ  বিগিন- আমরো অযোডোমগে আলে। 
  
–ওখ্োগন লজলনে হপৌঁগে হেব? আপনোর নোম  ী? 
  
–শোিট  েনগর্। 
  
–এলমলি েনগর্। 
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  যোলশযোর তোাঁগের লেগ  তোল গয েো গিন। অদু্ভত এ র্ো অলভবযলক্ত। 
  
আপনোগের নোম  ী? 
  
 ডোযোনোর মন পোগল্ট হগগে।  ী নোম েই  গরলেগিন- জলজটযো ওলবলপ? লফ্রডো  োগেোগিো? 
জুযোন লমডগেি? 
  
হ লি বিগিন– ও েগে মযোলর  যোেোর্? 
  
. 
  
মোেোগমর হেো োগনর পোগশ এ র্ো প্রেোযন েোমিীর হেো োন। হেখ্োগন েুজগন ঢু গিন। 
  
মোে োরো? 
  
 েোে? 
  
 টু্রেেোশ? 
  
 রু্েগপস্ট? 
  
–পযোলন্ট িোইনোর? 
  
লিপলস্ট ? 
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–হেযোর লক্লপ? 
  
–পোউডোর। 
  
. 
  
ডোযোনো এবং হ লি হেোগর্গি হপৌঁগে হগগেন। চোরগর্ েুযর্গ  ইলতমগযয ঘগর পোলঠগয 
হেওযো েগযগে। 
  
হ লর্ বিগিন- হ োনর্ো আপনোর আর হ োনর্ো আমোর, বুঝগত পোরলে নো। 
  
ডোযোনো বিগিন ল েু আগে যোয নো। এখ্োগন আমরো েযগতো এ  েপ্তোে,  ী েু েপ্তোে 
েো । তোর মগযয েব ল েুই পগর হেখ্ব। 
  
লজলনেগুগিো েোলজগয রোখ্ো েগে। লঠ  জোযগোয লজলনেগুগিো রোখ্ো েি। 
  
েুযর্গ েগুগিো খ্োলি েগয হগি, েব ল েু েলঠ  জোযগোয হপৌঁগে হগগে। ডোযোনো জুগতো 
পরগিন, েুেরভোগব েোজগিন। 
  
বোুঃ, চমৎ োর হেখ্োগে। আপলন  ী হপোশো  পরগবন, আলম বুঝগত পোরলে নো। আলম 
ল ন্তু এখ্োগনই লডনোর খ্োব। তোরপর চোন  রব। আজ আর এখ্োন হেগ  নডলে নো। 
  
েুের মুগখ্র এ   োগজর হমগয এগেগে। হে হভোযোগি লনগয এগেগে। 
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েু-লমলনর্ হ গর্ হগগে। বোেরুম হেগ  হবলরগয এগে হমগযলর্ বিি– হ োগনো ল েু ের োর 
েগি লনশ্চযই হিোন  রগবন। েগন্ধযর্ো ভোগিো  োরু্ । 
  
ডোযোনো এ র্ো েোউে মযোগোলজগনর ওপর হচোখ্ হবোিোলেগিন। হবডেোইগডর পোগশ হের্ো 
পগড আগে। 
  
–আপলন ল  জোগনন এই হেোগর্ির্ো হ োন্ বেগর ধতলর েগযলেি। 
  
হ লি বিগিন- হপোশো  পরো উলচত। আমরো হবগরোব। 
  
-এর্ো ধতলর েগযলেি… 
  
হপোশো  পগর লনন, এখ্োন হেগ  হবগরোগত েগব। 
  
ডোযোনো বিগিন– এর্ো ল  এ র্ো মজোর বযোপোর? 
  
নো, আমোর মগন েগে, ভযং র ল েু এ র্ো ঘর্গব। 
  
হচোগখ্ মুগখ্ আতগঙ্কর েোপ। ডোযোনো অবো   ী ঘর্গত চগিগে? 
  
এেুলন আমোগের হবগরোগত েগব। নো েগি মৃতুয অলনবোযট। 
  
–হ লি? আপলন শোন্ত েবোর হচিো  রুন। 
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নো, ডোযোনো, অনুিে  গর হবলরগয আেুন। 
  
 ডোযোনো বুঝগত পোরগেন নো, হ লি হ ন এমন আচরর্  রগেন? 
  
-লঠ  আগে, আমরো লজলনেপত্র গুলেগয লনলে। 
  
নো, েব ল েু হরগখ্ যোন। 
  
ডোযোনো অবো – এইমোত্র লজলনেগুগিো হ নো েি। 
  
তোডোতোলড। 
  
–লঠ  আগে, ডোযোনো হপোশো  পরলেগিন। লতলন ভোবগিন, এখ্ন হ োেোয যোব? 
  
আবোর আতটনোগের শব্দ– তোডোতোলড। 
  
ডোযোনো হপোশো  পরো হশে  রগিন। –আরও তোডোতোলড। 
  
তোরো পোেট েোগত লনগিন। েরজো লেগয হবলরগয এগিন। 
  
তখ্ন তোরো িলবগত হপৌঁগে হগগেন, ডোযোনোগ  েুর্গত েি।-হ লিগ  যরোর জনয। 
হ লিগ  প্রশ্ন  রগিন- আমরো এখ্ন হ োেোয যোব? 
  
–এখ্োগন এ র্ো পো ট আগে, হেখ্োগন বেব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

285 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 তোরো হবগঞ্চ বেগিন। 
  
–আমরো এখ্ন  ী  রব? 
  
 ডোযোনোর প্রশ্ন। 
  
এ  মুেূতট। হেোগর্গির মগযয লবগফোরগর্র শব্দ। ডোযোনো এবং হ লি অবো  েগয 
হেখ্গিন, জোনোিো েরজো েব ল েুগত আগুন হিগগ হগি। হয ঘগর এ রু্ আগগ তোরো 
লেগিন, হের্ো এ র্ো ধ্বংেসূ্তগপ পলরর্ত েগযগে। 
  
ডোযোনোর হচোগখ্ অলবশ্বোে। এইভোগব হয প্রোর্ বোাঁচগত পোগর, লতলন ভোবগতই পোগরন লন। 
  
তোর হচোগখ্ মুগখ্ আতঙ্ক। এ র্ো হবোমো? আমোগের ঘগর রোখ্ো েগযগে? ল ন্তু আপলন  ী 
 গর বুঝগিন? 
  
–ওই  োগজর হমগযলর্। 
  
–েযোাঁ, তোই ল ? 
  
–হেোগর্গি হয হমগযরো  োজ  গর, তোরো  ী চোরগশো ডিোগরর জুগতো পরগত পোগর? 
  
–হে  ী  গর আমোগের লচনগত পোরি? 
  
আলম জোলন নো, হ লি বিগিন। ল ন্তু বযোপোরর্ো হতো ঘর্ি হচোগখ্র েোমগন। 
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তোাঁরো ওখ্োগন বগে আগেন, েমস্ত শরীগর আতঙ্ক। 
  
র্যোনোর ল ংেগি হবোযেয েয এই বযোপোরর্ো  গরগেন। 
  
 হ লি মোেো হনগড বিি-নো, এবোর ভোবগত েগব, উলন ল  আপনোগ  ল েু লেগযলেগিন? 
  
-নো। 
  
 োডট! তোরো পোেট খু্িগিন। লবজগনে  োডটর্ো লনগিন। 
  
ডোযোনো হের্োগ  হোঁডোর হচিো  রলেগিন, বোাঁ োগত পোরগিন নো। লতলন বিগিন- এর্োর 
মগযয এ র্ো লচপ ভরো আগে। 
  
হ লি বিগিন- আমোরর্োগতও এ ই অবিো। 
  
তোেগি? এবোর  ী  রো যোয? 
  
ডোযোনো রোস্তোর যোগর  োডটর্ো হিগি লেগিন। ল েুেগর্র মগযযই গোলড আর ট্রো   োডটর্োগ  
চোপো লেি। 
  
হ লি এ ই  োজ  রগিন। েোইগরগনর শব্দ হশোনো হগি। 
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হ লি বিগিন- আমরো এখ্োন হেগ  চগি যোব ডোযোনো, এখ্োগন েো োর্ো লঠ  েগব নো। 
আলম পযোলরগে চগি যোব। আপলন  ী  রগবন? 
  
এর্ো হ ন ঘর্ি? 
  
–আরও েোবযোগন েো গবন। 
  
–আপলনও েো গবন, হ লি, আপলন আমোর জীবন বোাঁলচগযগেন। 
  
 হ লি বিগিন, আলম আপনোগ  লমগেয বুগঝলেিোম। 
  
-হ োন্ লবেগয? 
  
আপনোর লশল্প িো েম্পগ ট আলম ভোগিোগবগেলেিোম। ভোরী েুের। 
  
 ডোযোনোর মুগখ্ েোলে যনযবোে। আপনোর েোগে বযবেোরর্ো খ্োরোপ েগয লগগযলেি। 
  
ডোযোনো? 
  
  ী? 
  
–আলম এমন আচরর্  গরলে বগি েুুঃলখ্ত। 
  
ডোযোনো েোেগিন, েুজগন েোগত েোত লেগিন। 
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ডোযোনো বিগিন হেখ্ো েওযোর জনয ভোগিো িোগগে। 
  
–আমোরও ভোগিো িোগগে। 
  
 তোরপর? তোরো হ উ লবেোয েম্ভোের্ জোনোগত পোরগিন নো। 
  
 ডোযোনো বিগিন- এই েি আমোর হেি নোম্বোর, যলে  খ্নও প্রগযোজন েয, তোেগি 
অবশযই হিোন  রগবন। 
  
হ লি বিগিন– এর্ো আমোর নোম্বোর। 
  
 আবোর গুডবোই। 
  
ডোযোনো বিগিন- হশেবোগরর মগতো গুডবোই। 
  
ডোযোনো হেখ্গিন হ লি চগি যোগেন। হ লি হচোগখ্র বোইগর চগি হগগিন। ডোযোনো 
অন্ধ োগরর লেগ  তোল গয েো গিন।  ী আশ্চযট, মৃতুযর ল নোরো হেগ  জীবগনর উেযোন 
েব ল েুই েম্ভব েগযগে হ লির জনয। 
  
. 
  
২৯. 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

289 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 যোলে অরগডোগনর্ র্যোনোর ল ংেগির অলিগের মগযয ঢুগ  পগডগেন, ে োগির  োগজ 
েোগত। এর্ো আবোর ঘর্গে, উলন বিগেন। 
  
বগডো বগডো জোমটোন শেগর  ুযোশোর আক্রমর্। েুইে এযোরগপোগর্ট  ুযোশোর আক্রমর্। 
হরোগম  ুযোশোর িগি মৃতুযর েংখ্যো হবগড হগগে। 
  
 যোলে বিগিন- এগুগিো ল  হেগনর্র ভযোন রুগবগনর  োগে পোঠোগত েগব নোল ? 
  
র্যোনোর বিগিন- এেুলন। 
  
 যোলে  োজ  রগত শুরু  রগিন। 
  
র্যোনোর তোর েোতঘলডর লেগ  তো োগিন। মুগখ্ েোলে হবোমর্ো লনশ্চযই হিগর্ হগগে। 
 ু ুলরর বোচ্চোরো এখ্ন আর হবাঁগচ হনই। 
  
হেগক্রর্োলরর  ণ্ঠস্বর ইন্টোর গম– লমুঃ ল ংেগি, হেগনর্র ভযোন রুগবন আপনোর েগে 
 েো বিগত চোইগেন? 
  
-েো, আলম  েো বিব। 
  
হিোনর্ো েোগত লনগয র্যোনোর বিগিন আলম র্যোনোর ল ংেগি বিলে। 
  
েোগিো লমুঃ ল ংেগি, আলম হেগনর্র ভযোন রুগবন। 
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–শুভ েন্ধযো হেগনর্র। 
  
–আমোর েে োরীরো অগন   েো বগিগে। আলম আপনোর  োগে এগে হগলে, হেড 
হ োযোর্টোগরর  োগে। আপলন ল  এ রু্ েময হেগবন? 
  
–অবশযই, র্যোনোর উৎেোেবযঞ্জ  স্বগর বিগিন, হেগনর্র আপনোর অগপেোগত বগে আলে। 
  
–আলম এেুলন হপৌঁগে যোলে 
  
 র্যোনোর ইন্টোর গমর হবোতোম লর্গপ বিগিন আমোর  গয জন মোননীয বযলক্ত আেগেন। 
এখ্ন আর হ োগনো হিোন আমোগ  হেগবন নো। 
  
খ্বগরর  োগগজর পোতোয এ র্ো হশো  েংবোে পগডলেগিন র্যোনোর, হেগনর্র ভযোন 
রুগবগনর স্বোমীর মৃতুয েগযগে। েোর্ট অযোর্োগ । আলম প্রেগমই আমোর হশো  জ্ঞোপন  রব। 
  
. 
  
পগনগরো লমলনর্ হ গর্ হগগে, হেগনর্র ভযোন রুগবন এবং তোর েুজন আ েটর্ীযো তরুর্ী 
েে োলরনী প্রগবশ  রগিন। 
  
র্যোনোর উগঠ েোাঁলডগয স্বোগত েম্ভোের্ জোলনগয বিগিন আপনোরো হয আেগত মনি 
 গরগেন, এজনয আলম আমোর আন্তলর  অলভনেন জ্ঞোপন  রলে। 
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হেগনর্র ভযোন রুগবন মোেো হনগড বিগিন- আপনোর লনশ্চযই হ োলরগন মোরলি আর 
 যোগরোলি ক্রশগ  মগন আগে। 
  
র্যোনোর েোেগিন েযোাঁ, আপনোরো আবোর এগেগেন, আমোর হয  ী ভোগিো িোগগে। 
  
লতলন হেগনর্গরর লেগ  তোল গয বিগিন- আপনোর স্বোমীর মৃতুয েংবোে শুগনলে। খু্বই 
খ্োরোপ হিগগগে। 
  
হেগনর্র ভযোন রুগবন মোেো হনগড বিগিন- যনযবোে, অগন  লেন যগর উলন অেুি 
লেগিন, হশে পযটন্ত  গয  েপ্তোে আগগ… লতলন েোেোর হচিো  রগনি, হগ্লোবোি ওযোলমটং 
েম্পগ ট আপলন হয েমস্ত খ্বর পোলঠগযগেন, হেগুগিো খু্বই চমৎ োর। 
  
যনযবোে। 
  
–আপলন ল  আপনোর পরীেোর্ো এ বোর হেখ্োগবন? 
  
–অবশযই। আপলন  তের্ েময হেগবন? পোাঁচ ঘণ্টো েময লেগি েগত পোগর। যলে েময 
 ম েোগ , তোেগি হেড ঘণ্টো েময িোগগব। 
  
হ োলরগন মোরলি বিগিন- পোাঁচ ঘণ্টো েগিই হতো ভোগিো েয। 
  
হেগনর্র ভযোন রুগবন বোযো লেগয বিগিন– আমরো হেড ঘন্টোর জনয েো গত পোলর। 
  
-লঠ  আগে। 
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–আপনোর েংিোর েোগে  তজন মোনুে যুক্ত আগেন? 
  
প্রোয েু-েোজোর মোনুে। আমরো অগন গুগিো হেগশ আমোগের শোখ্ো খু্গিলে। েোরো পৃলেবীগত 
আমোগের েংগঠন েলডগয পগডগে। 
  
হ োলরগন মোরলি এবং  যোগরোলিন ক্রশগ  মগন েি, তোাঁরো এই  েো শুগন খু্বই প্রভোলবত 
েগযগেন। 
  
. 
  
এখ্োগন পোাঁচগশো জন  মটচোরী  োজ  গরন। স্টোি হমম্বোর এবং লরেোচট হিগিোগের জনয 
আিোেো েো োর বযবিো আগে। প্রগতয  লবজ্ঞোনীর েোগত আরও ল েু েে োরী আগেন। 
  
হ োলরগন মোরলি অবো  েগয হগগেন। েলতয বযবিোপনো অেোযোরর্। 
  
হেগনর্র ভযোন রুগবন তোল গয আগেন। 
  
র্যোনোর বিগিন আপনোরো আমোগ  অনুেরর্  রুন। 
  
. 
  
হেগনর্র এবং মোরলি ক্রশ র্যোনোরগ  অনুেরর্  গর পোগশর েরজো লেগয েোমগনর লেগ  
চগি হগগিন। আর এ র্ো বোলড। র্যোনোর এ লর্র পর এ লর্ যে হেখ্োগেন। 
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হেগনর্র ভযোন রুগবন েবল েু ভোগিোভোগব হেখ্গেন। হ োন্ যে  ী  োজ  গর, জোনোর 
হচিো  রগেন। 
  
এ র্ো যগের মোযযগম শব্দগ  গলতগত পলরর্ত  রো েয। লবলভন্ন শগব্দর উৎে এবং 
লবগেের্ তোর িোরো েম্ভব েয। 
  
লবজ্ঞোগনর জলর্ি লবেয। হশে পযটন্ত েবল েু হেখ্ো হশে েি। 
  
. 
  
েরজো বন্ধ েগয হগি।  যোলে অরগডোগনগর্র  ণ্ঠস্বর হভগে এি ইন্টোর গম– লমুঃ 
ল ংেগি, েোইেো েোরগননগডজ আপনোগ  হিোন  রোর হচিো  গরগে। বযোপোরর্ো খু্বই 
গুরুত্বপূর্ট। ল ন্তু আপলন হিোন  রগত বোরর্  গরলেগিন। 
  
র্যোনোর বিগিন- এেুলন লেন। 
  
েোইেো েোরগনেগডজ েি হেই হমগযলর্, যোগ  অযোডমে হেোগর্গি পোঠোগনো েগযলেি ঘগর 
হবোম রোখ্োর জনয। 
  
-িোইন ওযোন। 
  
র্যোনোর হিোন হর্গন লনগিন, ভোগিো খ্বর আগে হবোযেয। 
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-েোইেো, খ্বর  ী? 
  
আলম েুুঃলখ্ত লমুঃ ল ংেগি, ওাঁরো চগি হগগেন। 
  
 র্যোনোগরর পো হেগ  মোেো অলব্দ রোগগ জ্বিগে-  ী বিে তুলম? 
  
-েযোাঁ, েযোর। হবোমর্ো িোর্োর এ রু্ আগগই ওাঁরো হবলরগয হগগেন। এ জন হবিমযোন ওাঁগের 
হেোগর্ি িলবগত েোাঁলডগয েো গত হেগখ্গে। 
  
র্যোনোর অবো  েগয হগগিন। লতলন হিোনর্ো নোলমগয লেগিন। হেগক্রর্োলরগ  বিগিন, লফ্লন্ট 
আর  োরবোগিোগ  এেুলন হডগ  পোঠোও। 
  
এ  লমলনর্ হ গর্ হগগে। েযোলর লক্লন্ট এবং লভনগে  োরবোগিো র্যোনোগরর অলিগে প্রগবশ 
 গরগে। র্যোনোর ওই েুই মোনুগের লেগ  তো োগিন। েমস্ত শরীর রোগগ েরের  গর 
 োাঁপগে।  ী েি? ওরো আগরো এ বোর বোাঁচি  ী  গর? এর্োই হশে েুগযোগ। আলম ল ন্তু 
আর েমো  রব নো। হতোমরো বুঝগত হপগরে? ওরো হ োেোয আগে, আলম এখ্নই বিলে। 
এেুলন হশে  রগত েগব লেেোব-লন োশ। হ োগনো প্রশ্ন? 
  
লফ্লন্ট এবং  োরবোগিো পরস্পগরর মুখ্ চোওযো-চোওলয  গর বিি– নো, েযোর। 
  
র্যোনোর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। ইগি ট্রলনে লেলর্ মযোপর্ো হচোগখ্র েোমগন িুগর্ উঠি। 
  
-ওগের েোগত আমোর  োডট আগে। আলম এখ্নই খু্াঁগজ হবর  রলে। 
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ে গি লমগি ইগি ট্রলন  িোইগর্র লেগ  তো োগিন। হর্লিলভশন লিন মযোগপর ওপর 
আগিো জ্বগি উগঠগে, র্যোনোর আর এ র্ো হবোি লর্পগিন।  ী আশ্চযট! িোইর্গুগিো হ োেোও 
নডোচডো  রগে নো হ ন? 
  
র্যোনোর েোাঁগত েোাঁত হচগপ বগে আগেন। 
  
তোর মোগন? ওরো  োডটগুগিো হিগি লেগযগে। আলম চোইলে, আজই ওগের েতযো  রগত। 
  
 লফ্লন্ট এবোর র্যোনোগরর লেগ  তোল গয অেেোয আতটনোে  গর বগি উঠি- েযোর, যলে 
জোনগত পোলর, তোেগি  ী  গর মোরব? 
  
র্যোনোর বিগিন– এ  ী  েো বিে? েোমোনয েুই অেেোযো ভদ্রমলেিোগ  মোরগত পোরগব? 
তোগের েোগত হেিগিোন আগে। তোরো  ী  গর অনয জোযগোয যোগব? যরো তোগের পডগতই 
েগব। 
  
হিোন নোম্বোর আগে? লফ্লন্ট লজজ্ঞোেো  রগিন। 
  
 র্যোনোর উত্তর হেওযোর হচিো  রগিন নো। লতলন আবোর মোনলচগত্রর লেগ  তো োগিন। 
  
-মগন েগে, ওরো হবোযেয আিোেো েগয হগগে। আগগ আমরো ডোযোনো লস্টগভন্সগ  িেয 
 রোর হচিো  রব। 
  
র্যোনোর এ র্ো হিোন নম্বগর ডোযোি  রগিন। 
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আগিো জ্বগি উঠি। যীগর যীগর মযোনেোট্টন লেলর্র লেগ  আগিো এলগগয চগিগে। এ র্োর 
পর এ র্ো হেো োন, বযোঙ্ক, হশে পযটন্ত আগিোর্ো এ র্ো বোলডর েোমগন এগে হেগম হগি। 
হিখ্ো আগে হনিেন গযোিোলর। 
  
ডোযোনো লস্টগভন্স এখ্ন এ র্ো গযোিোলরগত আগে। র্যোনোর আর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। 
হেখ্ো যো  হ লি েযোলরে হ োেোয আগে? 
  
আগিোর্ো আবোর ঘুরগত শুরু  গরগে। হের্ো শেগরর অনয প্রোগন্ত হপৌঁগে হগি। 
  
েুজন অবো  েগয এই  োণ্ড- োরখ্োনো হেখ্লেি। তোরো বুঝগত পোরি এর্ো শেগরর এ র্ো 
প্রোচীন অঞ্চি। এখ্োগন এ র্ো জোমো োপগডর হেো োন আগে, এ র্ো হরসু্টগরন্ট, এ র্ো 
ওেুগযর হেো োন, বোেগস্টশন। আগিো চোরপোগশ ঘুরগে। এ র্ো িোাঁ ো মোগঠ এগে হেগম 
হগি। তোরপর বোলডর েোমগন। 
  
-হ লি এখ্ন বোেগস্টশগন আগে, র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর শোন্ত। ওগের েুজনগ  তোডোতোলড 
যরগত েগব। েময ল ন্তু ক্রমশ  গম আেগে। 
  
 োরবোগিো প্রশ্ন  রি তোরো শেগরর েুপ্রোগন্ত। আমরো  ী  গর শেগরর েুজোযগোয েুর্ব? 
  
র্যোনোর বিগিন আমোর েগে এগেো৷ লফ্লন্ট এবং  োরবোিো তোগ  অনুেরর্  রি। 
ঘরর্োগত অগন গুগিো মলনর্র আগে,  লম্পউর্োর আগে, ইগি ট্রলন   ী-হবোডট। এ র্ো 
হশিগির ওপগর হমলশন রগযগে। অগন গুগিো  মপযোট লডে। লডলভলড। র্যোনোর েবগুগিো 
হেখ্গিন- ডোযোনো লস্টগভনগের নোম হিখ্ো এ র্ো লডলভলড। হমলশগন চোলিগয লেগিন। 
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লতলন হবোঝোবোর হচিো  রগিন– এর্ো েি ভগযে লেনগেেোইজোর। ডোযোনো লস্টগভন্স এবং 
হ লি েযোলরগের  ণ্ঠস্বরগ  আিোেো েোংগ লত  লচগহ্ন লচলহ্নত  রো েগযগে। তোরো 
 ীভোগব  েো বগি, েব হর ডট  রো আগে। এ র্ো হবোম লর্পগি বুঝগত পোরো যোগব। 
  
র্যোনোর এ র্ো হেিগিোনগ  লর্পগিন। 
  
এ র্ো  েো হভগে উঠি– েযোগিো? 
  
এর্ো হ লি েযোলরগের  ণ্ঠস্বর। 
  
-হ লি, হতোমোগ  হপগযলে, আমোর ভোগিো িোগগে। র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর। ল ন্তু ডোযোনো 
লস্টগভগন্সর  ণ্ঠস্বর হশোনো হগি। 
  
-ডোযোনো, তুলম এখ্নই এগেো নো, আলম এখ্োন হেগ  চগি যোবোর হচিো  রলে। 
  
 লফ্লন্ট এবং  োরবোগিো েোাঁলডগয আগে। 
  
–তুলম হ োেোয হ লি? 
  
 –লশ োগগো। আলম হেখ্োন হেগ  হেন যগর বোলড চগি যোব। 
  
–হ লি, তুলম এখ্ন হযগত পোগরো নো। 
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এ  মুেূগতটর নীরবতো- হ ন? 
  
ঘর্নোর্ো  ী? আলম জোনগত হপগরলে। আলম জোনগত হপগরলে, তোরো আমোগের স্বোমীগ  
েতযো  গরগে এবং হ ন? 
  
–েযোয ঈশ্বর, তুলম ল  লঠ  বিে? 
  
 –আমোর  োগে েমস্ত েোেয প্রমোর্ আগে। 
  
ডোযোনো, বযোপোরর্ো েলতয। 
  
-েব প্রমোর্ আলম হরগখ্ লেগযলে। আলম হডিমে হেোগর্গি আলে, হপন্ট েোউগে। এখ্োন 
হেগ  আলম এি লব আই-র  োগে হপৌঁগে যোব। তুলম আমোর েগে চিি। তুলম যলে বোলড 
চগি যোও, তোেগি অবিো েোগতর বোইগর চগি যোগব। 
  
নো-নো, আলম হতোমোগ  েোেোযয  রগত চোই। মোগ টর েতযো োরীগ  বোর  রগত েগব। 
  
লফ্লন্ট এবং  োরবোগিো প্রলতর্ো শব্দ শুনগত হপি। তোরো এখ্নই লশ োগগোগত চগি যোগব। 
  
–আলম হতোমোর েগে যোব। ডোযোনো। হডিমে হেোগর্ি, তোই হতো? 
  
েো, ৮৬ নম্বর লির্, হপন্ট েোউে এ। 
  
–আলম হবলরগয পগডলে। ল েুেগর্র মগযয হপৌঁগে যোব। 
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 েোবোতটো বন্ধ েগয হগি। 
  
র্যোনোর লফ্লন্ট এবং  োরবোগিোর লেগ  তোল গয বিগিন- আজগ র েমেযোর েমোযোন েগয 
হগি। বোল র্ো হতোমোগের েোগত হেগড লেগত বোযয েলে। 
  
লফ্লন্ট এবং  োরবোগিো র্যোনোগরর লেগ  তো োগিন। র্যোনোর আর এ র্ো  মপযোট লডে 
ঢুল গয লেগযগেন। হিখ্ো আগে হ লি েযোলরে। র্যোনোর এ র্ো েুইগচর আগিো হজ্বগি 
লেগিন। 
  
হ লির  ণ্ঠস্বর হশোনো হগি েগে েগে েযোগিো। 
  
 র্যোনোর অগন   েো বিগেন। ল ন্তু হ লির গিো হশোনো যোগে। 
  
–ডোযোনো? 
  
–হ লি, তুলম লঠ  আগে। 
  
–আলম লঠ ই আলে। এ র্ো ভোগিো খ্বর আগে। আলম জোনগত হপগরলে হয, আমোর 
স্বোমীগ  েতয হ   গরগে এবং হ ন? 
  
- ী বিগি? 
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-েযোাঁ, এত  েো হিোগন বিগত পোরলে নো ডোযোনো, আলম হডিমে হেোগর্গি আলে। ৮৬ 
নম্বর লির্, হপন্ট েোউে এ। তুলম র্ী আমোর েগে হেখ্ো  রগত পোগরো। 
  
–অবশযই। আলম এখু্লন আেলে। 
  
েোরুর্ ভোগিো িোগগে ডোযোনো। আলম অগপেো  রব। 
  
র্যোনোর হবোতোমর্োই লর্গপ লেগিন, লফ্লগন্টর লেগ  তোল গয বিগিন- এবোর হযগত হ োন 
অেুলবযো েগব নো। এর্ো েি হপন্ট েোউে এ-র চোলব। এর্ো আমোগের হ োম্পোলনর লনজস্ব 
েুইর্। এখ্নই হেখ্োগন চগি যোও। ওরো েুজন অগপেো  রগব। হেখ্োগন এ েগে 
েুজনগ  মোরগত েগব, ওরো হয েরজো লেগয ঢু গব। েগে েগে। মৃতগেগের েৎ োর 
 গরো েোবযোগন। 
  
 োরবোগিো এবং র্যোনোর লফ্লগন্টর লেগ  তোল গয েো ি। 
  
  োরবোগিো বিি– লমুঃ ল ংেগি, আলম এখ্ন  ী  রব? 
  
-হতোমোর ওপর এ র্ো েোলযত্বপূর্ট  োজ হেওযো আগে। তুলম যোও, েোইেো েোরগনগডগজর 
েোলযত্ব নোও। 
  
. 
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হপন্ট েোউে-এ, লফ্লন্ট অগপেো  রগে। এবোর তোগ  লজতগতই েগব। বোরবোর পরোজগযর 
গ্লোলন হে আর বেন  রগত পোরগব নো। েোগত উেযত বেু । বযোগরি পরীেো  রো 
েগযগে। েোইগিনেোর িোগোগনো আগে। এখ্ন শুযু অগপেো। 
  
র্যোলে, ের্ো ে  পগর অবলিত। হ লি েযোলরগের মন পোগল্ট হগগে। উগত্তজনোয র্গবগ 
 গর িুর্গেন লতলন। ডোযোনোর  েো তোগ  অবো   গর লেগযগে আমোগের স্বোমীগের হ  
েতযো  গরগে জোনগত হপগরলে। েোগত েোেয প্রমোর্ আগে। 
  
ডোযোনো অনযযট, েুুঃস্বপ্নর্ো  ী হশে েি। হ লি এই গুরুত্বপূর্ট আলবষ্কোরর্ো  গরগেন। আলম 
এখ্নই হেখ্ো  রব। 
  
ডোযোনোর স্বপ্ন হভগে হগি। র্যোলে েোইভোর বিি, মযোডোম, আমরো হডিমে হেোগর্গি 
হপৌঁগে হগলে। 
  
. 
  
৩০. 
  
ডোযোনো হডিমে হেোগর্ি িলবগত হপৌঁগে হগগেন। এলিগভর্গরর লেগ  হোঁগর্ চগিগেন। 
হৃৎলপণ্ড স্পেন দ্রুততর েগযগে। লতলন আর অগপেো  রগত পোরগেন নো। হ লির  েো 
শুনগতই েগব। 
  
এলিগভর্গরর েরজো খু্গি হগি। যোত্রীরো বোইগর হবলরগয আেগত শুরু  গরগেন। 
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-এর্ো ল  ওপগর যোগে? 
  
–েযোাঁ। 
  
ডোযোনো হভতগর ঢুগ  হগগিন। হপন্টেোউে যোগবন লতলন। মনর্ো পলেরোগজর মগতো েুগর্ 
চগিগে। 
  
আরও মোনুগের লভড। এলিগভর্গরর েরজোর্ো বন্ধ েগয হগি। এর্ো ওপগর উঠগে। 
ডোযোনো। হ লিগ  ল েুের্ আগগ হেগখ্লেগিন। আবোর হ লির েগে হেখ্ো েগব স্বগপ্নও 
ভোবগত পোগরন লন। 
  
হবশ  গয র্ো জোযগোয এলিগভর্রর্ো েোমি। অপোগরর্র েরজো খু্গি বিগিন– 
হপন্টেোউে হফ্লোর। 
  
. 
  
হপন্ট েোউগের লিলভংরুগমর হভতগর লফ্লন্ট বগে আগে। েরজো বন্ধ  গর। েিওগযর শব্দ 
হশোনোর হচিো  রগে। েরজোর্ো খু্বই হমোর্ো। বোইগরর শব্দ যোগত হভতগর নো আেগত 
পোগর, তোর জনযই এ বযবিো  রো েগযগে। 
  
বযোপোরর্ো খু্বই উগিগজন । লফ্ল 
  
ন্ট ভোবি। 
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মোগঝ মগযয এখ্োগন হবোডটরুগমর লমলর্ং েয, লফ্লন্ট আর েো গত চোইগে নো। েময চগি 
যোগে, র্যোনোরও হ  আই লজ-র মযোগনজোরগের এখ্োগন হডগ  পোঠোন। লবলভন্ন হেশ হেগ  
তোরো আগেন। 
  
েযোলর লক্লন্ট হশে পযটন্ত অনযযট েগয উগঠগে। আগগ লফ্লন্ট হ োগনো রমর্ীগ  যেটর্  গর 
েতযো  গরলন। এবোর বযোপোরর্ো হবোযেয অনযর ম েগত চগিগে। যলে হমগযর্ো আগগ মগর 
যোয, তোেগি উপগভোগ  রগব হ মন  গর। 
  
. 
  
ডোযোনো এলিগভর্গরর বোইগর এগিন। লজজ্ঞোেো  রগিন হপন্ট েোউে হ োেোয? 
  
বোাঁলেগ ,  লরডগরর হশে প্রোগন্ত। ওখ্োগন ল ন্তু হ উ হনই। 
  
 ডোযোনো অবো  হে  ী? 
  
–হপন্ট েোউের্ো মোগঝ মগযয হবোডট লমলর্ং-এর জনয হনওযো েয। হেগেম্বগরর আগগ হ োগনো 
লমলর্ং হনই। 
  
ডোযোনো েোেগিন। আলম হতো হবোডট লমলর্ং-এ যোব নো। আমোর এ  বোন্ধবী হেখ্োগন 
আেগব। 
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এলিগভর্র অপোগরর্র অবো  েগয ডোযোনোর লেগ  তোল গয আগেন। ডোযোনো বোাঁলেগ  
হেখ্গিন। হপন্টেোউে এ-র লেগ  এলগগয হগগিন। উলন  োাঁয ঝোাঁল গয এলিগভর্গরর 
েরজো বন্ধ  রগিন। এর্ো এখ্ন নীগচর লেগ  হনগম যোগব। 
  
ডোযোনো এ পো- এ পো  গর হপন্টেোউে েরজোর লেগ  এলগগয চগিগেন। এবোর তোগ  
আরও তোডোতোলড হযগত েগব। 
  
. 
  
হপন্টেোউে-এর মগযয লফ্লন্ট অগপেো  রগে। েরজোয শব্দ েগিই হে ঝোাঁলপগয পডগব। হ  
আগগ আেগব? হেোনোলি চুি, নোল   োগিো মুখ্? তোগত ল েু এগে যোয নো। 
  
লফ্লন্ট ভোবি, এবোর হবোযেয শব্দ হশোনো যোগব। েোগতর মুগঠোর্ো হে আরও শক্ত  রি। 
  
. 
  
হ লি তোর ধযযটগ  আর যগর রোখ্গত পোরগেন নো। হডিমে হেোগর্গি হপৌঁগে হগগেন। 
ট্রোলিগ র ঝোগমিো। িোি আগিোর লনগেয, রোস্তো েোডোগনো েগে। েযোাঁ, এ রু্ হেলর েগযগে। 
িলবগত এগে উলন বিগিন, হপন্ট েোউে লেজ। 
  
. 
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পঞ্চেশতিো, ডোযোনো হপন্ট েোউে-এর লেগ  এলগগয হগগেন। পোগশর েুইগর্র েরজোর্ো 
খু্গি হগি। এ জন হবিমযোন হবলরগয এগেগে। হে  লরডগর এগে েোাঁডোি। তোর েোগত 
এ র্ো মস্ত বড বোে। ডোযোনো হযগত পোরগেন নো। 
  
আলম এখ্নই েগর যোলে। হেগিলর্ বিি। 
  
 হে েুইগর্র মগযয ঢুগ  হগি। আরও েুগর্ো েুযর্গ ে লনগয হবলরগয এগেগে। ডোযোনো 
যোবোর হচিো  রগিন। নো, যোবোর হ োগনো উপোয হনই। 
  
হবিমযোন বিি- ভীের্ েুুঃলখ্ত। হে িোগগজ লনগয েোমগন এলগগয চগিগে। 
  
 ডোযোনো হপন্ট েোউগের লেগ  এলগগয হগগিন। েোত বোলডগয লেগিন। এখ্নই লতলন 
েরজোগত েোত হেগবন। 
  
েগে েগে লচৎ োর- ডোযোনো? 
  
 ডোযোনো তো োগিন। হ লি লোঁলড লেগয উগঠ আেগেন। 
  
-হ লি! 
  
ডোযনো েুগর্ এগিন। েগির লেগ । হ লিগ  জলডগয যরগবন বগি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

306 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

হপন্টেোউগের মগযয েযোলর লক্লন্ট বোইগরর শব্দ শুনগত পোগে নো। হে েরজোর্ো এখ্ন 
খু্িগতও পোরগব নো। তোেগি েব পলর ল্পনো নি েগয যোগব। বিো আগে ওগের তোডোতোলড 
েতযো  রগত েগব। 
  
 লরডগর হ লি এবং ডোযোনো েোাঁলডগয আগেন। এগ  অনযগ  হেগখ্ আনলেত। 
  
হ লি বিগিন আমোর হেলর েগয হগি ডোযোনো। ট্রোলি  জযোগম আর্গ  লগগযলেিোম। আলম 
বোগে চগড লশ োগগোর লেগ  যোলেিোম। তুলম ভোলগযে হডগ  পোঠোগি। 
  
ডোযোনো অবো – হে  ী? আলম হতোমোগ  হডগ  পোলঠগযলে? 
  
-েযোাঁ, হতোমোর হিোন  ি হপিোম। 
  
–হে  ী? আলম হতো ডোল লন। তুলমই হতো আমোগ  ডো গি? তুলম বিগি হয, হতোমোর 
েোগত এমন তেয আগে, যোর িোরো… 
  
হ লির মুগখ্ েুলশ্চন্তোর েোপ। 
  
–আমরো ল েুই বুঝগত পোরলে নো। 
  
 তোরো েুজন হপন্টেোউগের লেগ  তো োগিন। 
  
তোরো লোঁলড লেগয নীগচ হনগম হগগিন। এলিগভর্গর হপৌঁগে হগগিন। হেোগর্ি হেগ  বোইগর 
চগি এগিন। 
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হভতগর েযোলর লক্লন্ট তখ্নও অগপেো  গর আগে।  ী আশ্চযট, ওই হমগয েুগর্োর েি  ী? 
  
. 
  
ডোযোনো এবং হ লি এ র্ো েোবওগয  োগরর হভতর বগে আগেন। 
  
 ডোযোনো বিগিন– এর্ো হতোমোর গিো আলম স্পি বুঝগত পোরলে। 
  
–এর্োও হতোমোর গিো। মগন েগে ওরো হবোযেয আমোগের েতযো  রগবই। ওরো 
অগটোপোগের মগতো েোজোরর্ো রক্তোক্ত বোহু বোলডগয লেগযগে। 
  
-েযোাঁ, ওরো আমোগের যরগবই। 
  
–আমরো  ী  গর বোইগর যোব? ল ংেগির লবজগনে  োডটর্ো হিগি লেগযলে। ল ন্তু েোগত 
হতো ল েুই হনই। 
  
মগন পডি, হেিগিোন। 
  
 হ লি বিগিন- েযোাঁ, হিোন নোম্বোর হগি  ী  গর? 
  
লনউইযগ ট েবই েম্ভব। েোবওগযগতই েো গত েগব। ডোযোনো পোগশ তো োগিন। বিগিন– 
হিোনগুগিো এখ্োগনই হিগি লেগত েগব। 
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ডোযোনো এবং হ লি েুজগন েুজনগ  পযটগবের্  রগেন। এ র্ো অযোডভোরলর্জগমন্ট হেখ্ো 
হগি- েোলে মুগখ্ হ লি েোাঁলডগয আগেন। েোগত হমগযগের ঘলড। 
  
েোয ঈশ্বর, েরজো লেগয তোরো দ্রুত বোইগর এগিন। পরবতটী স্টগপগজর জনয অগপেো 
 রগিন। 
  
হ লি এ  পুলিগশর লেগ  তোল গয েোেগিন। তোরপর ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন- 
এই হিোনগুগিো আর রোখ্ো উলচত েগব নো। 
  
. 
  
হপন্ট েোউে-এ হর্লিগিোগনর শব্দ। লক্লন্ট হিোনর্ো যগরগে। 
  
 র্যোনোর বিগিন- এ  ঘণ্টো েগয হগি। ওখ্োগন  ী েগে? 
  
–ওরো এখ্নও আগেলন। 
  
–হে  ী? 
  
–আলম অগপেো  রলে। 
  
–অলিগে লিগর এগেো। 
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 র্যোনোর বুঝগত পোরগেন নো, বযোপোরর্ো  ী  গর েি। েব ল েু ঘর্নোই লঠ  মগতো 
এলগগয চগিগে। র্যোনোর তোর হেিগিোনর্ো তুগি লনগিন। ডোযোনোর হেি নোম্বোগর হিোন 
 রগিন। 
  
এ  ী? এ জন পুলিগশর  ণ্ঠস্বর? পুলিগশর েোগত হেিগিোনর্ো তুগি হেওযো েগযগে। 
বিো েগযগে, হ ? আজ রোগত এখ্োগন হেখ্ো  রগত আেগব  ী? 
  
মগন েি, হ উ হবোযেয র্যোনোগরর গোগি এ র্ো েোেড হমগরগে। 
  
. 
  
েোযোরর্ হচেোরোর এ র্ো হবোলডটং েোউে। হেোগর্ো লির্, ওগয েোইগড। ডোযোনো হেখ্গত 
হপগিন, হিখ্ো আগে, ঘর খ্োলি আগে। ডোযোনো বিগিন, আমরো এখ্োগনই খ্োব েোইভোর। 
  
বোলডউলি ঘর খু্গি লেি। অল্পবযলে এ  ভদ্রমলেিো। লতলন বিগিন আলম এ র্ো 
চমৎ োর ঘর হেব, এ রোগত ২৪ ডিোর িোগগব। েগে হে িোস্টও পোগবন। 
  
হ লি হচোখ্ বন্ধ  রগিন। এই হবোলডটং েোউগে েো গত েগব। লতলন  খ্নও ভোবগতই 
পোগরনলন। ল ন্তু  ী আর  রো যোগব? 
  
. 
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পগরর লেন ে োিগবিো, র্যোনোর লফ্লন্ট এবং  োরবোগিোর েগে বগে জরুলর ধবঠ  
 রগেন। বিো েগযগে, ওরো আমোর লবজগনে  োডট হিগি লেগযগে। হর্লিগিোনও হিগি 
লেগযগে। 
  
তোর মোগন?  ী  গর যরব? 
  
লফ্লগন্টর আ ুি লজজ্ঞোেো। 
  
র্যোনোর বিগিন– লমুঃ লফ্লন্ট যতলেন আলম হবাঁগচ আলে, ওগের যরো লেগতই েগব। 
  
তোরপর র্যোনোর বিগিন– ডোযোনো লস্টগভন্স এবং হ লি েযোলরেগ  এখ্োগন আেগতই েগব, 
হেোমবোর ে োিগবিো, এগোগরোর্ো হবগজ পগনগরো লমলনগর্। 
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সর্সল এবং ডাযািা 
৩১. 
  
হ লি এবং ডোযোনো এ ই েগে ভয হপগিন। তোরো এগ  অগনযর লেগ  তোল গয আগেন। 
  
-ঘুম হ মন েগযগে? 
  
বোগজ স্বপ্ন হেগখ্লে। 
  
ডোযোনো এ রু্ লচন্তো  রগিন- আলমও। হ লি,  ীভোগব হবাঁগচ হগিোম বিুন হতো? 
  
-েযোাঁ, ভোগয আমোগের েেোয েগযগে। 
  
হ লি ডোযোনোর মুগখ্র লেগ  তো োগিন। 
  
 ডোযোনো বিগিন– এতলেন পযটন্ত ভোগয েোেোযয  গরগে, হশে পযটন্ত  রগব হতো? 
  
হ লির হচোগখ্ লবস্ময েযোাঁ, মগন েগে, হ উ হবোযেয অেৃগশয হেগ  আমোগের লেগ  
েোেোগযযর েোত বোলডগয লেগযগে। 
  
হ লি শোন্তভোগব বিগিন- ডোযোনো, আলম  তগুগিো বযোপোগর লবশ্বোে  লর। 
  
 ডোযোনো বিগিন আমোগ ও লবশ্বোে  রগত েয। 
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-এবোর হবোযেয হে িোস্ট হখ্গত েগব। ভীের্ লখ্গে পোগে। 
  
হ লি বিগিন– লঠ  আগে, আমরো ল  লবপগের বোইগর এগে হগলে? হবোলডটং েোউগের 
হে িোস্ট হ মন? হেখ্োই যো । এগেো, আমরো হপোশো  পগর লনই। আমরো হ োগর্র 
হর্লবগি বগে খ্োব। 
  
ডোযোনো বিগিন এ র্ো হিোন  রগত েগব। 
  
এ জন অপোগরর্র বিি- হ  আই লজ। 
  
–হবলর্ বোর োগরর েগে  েো বিব? 
  
 –এ  মুেূতট যরুন। 
  
 র্যোনোর হেখ্গিন নীি আগিো জ্বগি উগঠগে। লমে বোর োর এখ্ন তোর হডগে হনই। আলম 
ল  হ োগনো খ্বর রোখ্ব? 
  
নো, যনযবোে। 
  
র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে, এবোর হবোযেয এ র্ো লচহ্ন পোওযো যোগব। 
  
. 
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ডোযোনো হ লির লেগ  তো োগিন হবলর্ বোর োর  োজ  রগেন এখ্নও। তোর েগে 
হযোগোগযোগ  রগতই েগব। 
  
বোলডর নোম্বোরর্ো হ োেোয? 
  
–হর্লিগিোন ডোইগরটলরগত পোওযো হযগত পোগর। 
  
–েযোাঁ, েগত পোগর। ডোযোনো ডোইগরটলরর্ো তুগি লনগিন। হখ্োাঁজোর হচিো  রগিন। ডোযোনো 
এ র্ো নোম্বোর ডোযোি  রগিন। লরলেভোরর্ো নোলমগয লনগিন। 
  
 ী বিি? 
  
 িোইনর্ো হ গর্ হেওযো েগযগে। 
  
হ লি বিগিন- আমোগ  এবোর স্নোন  রগত েগব। 
  
. 
  
হ লির স্নোন হশে েগয হগি। বোেরুম হেগ  বোইগর হবলরগয এগিন। বুঝগত পোরগিন, 
হতোযোগির্ো হমগঝগত পগড আগে। এ  মুেূতট অগপেো  রগিন। তোরপর হতোযোগি লনগয 
এগিন। হবডরুগম ঢুগ  পডগিন। হ োগনো েমেযোর েমোযোন? 
  
ডোযোনো তোল গয আগেন। 
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ডোযোনো এবোর বোেরুগম যোগবন। 
  
লতলন শোওযোগরর তিোয েোাঁডোগিন, উষ্ণ জি শরীরর্োগ  শোন্ত  গর লেি। েযোাঁ, অগন ের্ 
যগর স্নোন  রগত  রগত লতলন শুযু লরচোগডটর  েো ভোবলেগিন। এগ  অনযগ   তখ্োলন 
ভোগিোবোেগতন। 
  
সৃ্মলতরো হ ন বোরবোর লিগর আগে। 
  
. 
  
িুগির হগোেো। 
  
-িুিগুগিো েুের, ডোলিটং,  গব আমরো এই বযোপোরর্োগ  উেযোপন  রব? 
  
–হেন্ট েুইলডনে হড? আরও িুি? 
  
ওযোলশংর্ন ক্রলশং লডিো ওযোগর হড? 
  
নযোশনোি পযোরোল ড হড? 
  
আরও  ত  ী? 
  
হগোিোগপরো গল্প েো বগি, লপ্রযতমো তুলম  ত েুেরী? 
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 লরচোডট েোগত েোত হরগখ্ বিগেন- েযোাঁ, আলম হতোমোগ  আরও ভোগিোবোলে। 
  
িুগির মোযযগম  ত  লবতো হিখ্ো েয। ডোযোনো হপোশো  পরগিন। জুগতোর্ো হ োেোয? 
অেবো অনযোনয হপোশো ? অন্তবটোে? জযোগ র্? 
  
এখ্নই ও বোলড লিগর আেগব। ডোযোনো বোইগর েোাঁলডগয েো গবন। ল ন্তু হ োগনো হপোশো  
েো গব নো তোর শরীগর। েমূ্পর্ট নলি ো। েোই লেি জুগতো েো গব। ডোযোনো বিগবন, 
ডোলিটং, তুলম ল  জুগতোগজোডো পেে  রে? 
  
তোর হপোশো  খু্গি হেওযো েগব। লবেোনোয শুইগয হেওযো েগব। তোরপর? 
  
হ লির  ণ্ঠস্বর হভগে এি আমরো  ী হে  িোস্ট, নোল  লডনোর খ্োব? 
  
. 
  
তোরো হরসু্টগরগন্টর লেগ  এলগগয চগিগেন। লেনর্ো ঠোণ্ডো এবং শীতি। আ োশ স্বে নীি। 
  
ডোযোনো বিগিন– নীি আ োশ  ীগের প্রতী ? 
  
 হ লির হঠোাঁগর্ েোলে, যো  ডোযোনোর  ুেংেোর এখ্নও বজোয আগে। 
  
 লডনোগরর আের। ডোযোনো এবং হ লি বুগির পোগশ চগি হগগিন, এগ  অগনযর লেগ  
তো োগিন। 
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খ্োওযো শুরু েি। হখ্গত হখ্গত লবপে েম্পগ ট আগিোচনো। 
  
েলতযই হতো  ীভোগব তোরো হবাঁগচ হগগেন। 
  
. 
  
হ োগর্ এ র্ো হেো োন, হ লি বিগিন- এখ্োগন হেিগিোন পোওযো যোগে। 
  
হ লি এবং ডোযোনো হভতগর হগগিন। েুগর্ো হেিগিোন ল নগিন। 
  
এ  েোজোর লমলনর্  েো বিোর বযবিো  রো েি। 
  
হ লি বিগিন- এগেো, আমরো নোম্বোর লবলনময  লর। 
  
 গয  হেগ গের মগযয হের্ো  রো েম্ভব েি। 
  
 ডোযোনো র্ো ো লেগত লগগয বিগিন- এবোর আর  যোশ েোগত েো গব নো। 
  
হ লিও বিগিন- আমোরও হেই অবিো। 
  
ডোযোনো বিগিন এবোর হবোযেয হক্রলডর্  োডট বযবেোর  রগত েগব। 
  
েযোাঁ, খু্ব েোবযোগন। 
  
. 
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লডনোর শুরু েগযগে। ওগযগট্রে এগে বিি- আপনোগের  ী হেব? 
  
 ী  ী খ্োওযো হযগত পোগর? অগরঞ্চ জুে আগে? শুগযোগরর মোংে? লডম? হর্োস্ট আর 
 লি? 
  
হ লির লেগ  তোল গয হে জোনগত চোইি আপনোগ   ী হেব? 
  
–আমোগ  িগির রে েোডো আর ল েু লেও নো। 
  
ওগযগট্রে চগি হগি। 
  
তোরো েুজন বগে অগন   েো আগিোচনো  রগিন। 
  
.গ লি এবং ডোযোনোর খ্োওযো হশে েগয হগগে। তোরো েরজো লেগয বোইগর হবলরগয এগিন। 
ে োগির  োগজ হেওযো েগযগে। ডোযোনো এলগগয হগগিন। হ লিগ  বিগিন, এ রু্ 
অগপেো  রুন। লতলন এ র্ো  োগজ েোগত লনগিন। ডোযোনো হ লিগ  বিগিন হেখু্ন। 
  
েোমগনর পোতোয খ্বরর্ো েোপো েগযগে। ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুপ এ র্ো স্মরর্েভোর 
আগযোজন  গরগে। হযেব  মটচোরীরো েোম্প্রলত  োগি মোরো হগগেন, তোগের উগদগশয শ্রিো 
জ্ঞোপন  রো েগব। আগোমী োি এগোগরোর্ো হবগজ পগনগরো লমলনগর্, হ  আই লজ-র 
হেডগ োযোর্টোর মযোনেোট্টোগন এই স্মরর্েভো অনুলষ্ঠত েগব। 
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তোর মোগন আগোমী  োি, হ লি ডোযোনোর লেগ  তো োগিন। বিগিন- হশে অলব্দ লমলর্ংর্ো 
অনুলষ্ঠত েগত চগিগে। 
  
নো, মগন েগে, আমোগের যগর হিিোর এ র্ো িোাঁে। 
  
হ লি বিগিন– লঠ ই বগিে, ল ংেগি হবোযেয হভগবগেন, আমরো এগ বোগর হবো ো।   
  
হ লি ডোযোনোর অলভবযলক্ত িেয  গর বিগিন, আমরো ল  যোব? 
  
নো, আমরো যোব নো। 
  
আমোগের হযগতই েগব, আমোগের মগন েগে হবলর্ বোর োর হেখ্োগন েো গবন। তোর েোগে 
 েো বিগত েগব। 
  
নো, ওখ্োন হেগ  হবাঁগচ আমরো লিরগত পোরব নো। 
  
ডোযোনো হ লির লেগ  তো োগিন আমোগ  লবশ্বোে  রুন। 
  
হ লি ল ন্তু লবশ্বোে  রগত পোরগেন নো। লতলন এ  মুেূতট  ী হযন লচন্তো  রগিন। তোর 
মুগখ্ েঠোৎ আশোর আগিোর প্রজ্বিন। লতলন বিগিন, আমোর মোেোয এ র্ো বুলি এগেগে। 
বযোপোরর্ো আলম েমোযোন  রব। 
  
বুলির্ো  ী, জোনগত পোরব? 
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–ওর্ো উেয েো । 
  
ডোযোনো বিগিন–েলতয আলম হতোমোগ  লবশ্বোে  রগত পোলর? 
  
হ লি বিগিন- েযোাঁ, এগত হ োগনো েগেে হনই। 
  
. 
  
হেলেন রোগত েুজগনই ঘুলমগয পগডলেগিন। ঘুগমোগত যোবোর আগগ হ লি হশেবোগরর মগতো 
ভোবগেন, আমোর পলর ল্পনোর্ো যলে হশে পযটন্ত  োযট রী নো েয, তোেগি  ী েগব? তোেগি 
লনলশ্চন্ত মৃতুয। ল ন্তু এেোডো আর হ োগনো উপোয হনই, জীবগনর েোগে হশে িডোইগত 
অবতীর্ট েগতই েগব। আর  তলেন আমরো ইাঁেুগরর মগতো গগতট মুখ্ িুল গয বগে েো ব। 
  
শুগত যোবোর আগগ ডোযোনো হশেবোগরর মগতো লরচোগডটর েগে  েো বিগিন, অবশযই মগন 
মগন। 
  
লতলন বিগিন লরচোডট  োি হতোমোর স্মরর্েভোয হযোগ লেগত চগিলে। জোলন নো হতোমোগ  
েযোগিো অেবো গুডবোই,  ীভোগব েগম্বোযন  রব। যলে আর হেখ্ো নোও েয তবুও এ র্ো 
 েো তুলম হজগন যোও, তো েি হতোমোগ ই আলম এ মোত্র ভোগিোবোলে। তুলম হযখ্োগনই 
েোগ ো, আমোর ভোগিোবোেোর উষ্ণ আের িের্  গরো। 
  
হচোগখ্ ঘুম জলডগয এগেগে। ে োির্ো আলম হেখ্গত পোব ল ? 
  
. 
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৩২. 
  
সৃ্মলতেভো অনুলষ্ঠত েগব এ র্ো লবশোি পোগ টর মগযয। হ  আই লজ  মগেগের মগযযই 
এই পো টলর্র অবলিলত। এখ্োগন মোগঝ মগযয নোনো প্রগমোে অনুষ্ঠোগনর আের বগে। পোগ ট 
অগন  মোনুগের লভড। েুগর্ো েরজো লেগয পোগ ট ঢু গত পোরো যোয। 
  
পোগ টর হ িিগি এ লর্ ডোযোেট ধতলর  রো েগযগে। হ  আই লজ-র লবলশি বযলক্তরো 
হেখ্োগন ইলতমগযয উপলিত েগযগেন। লরচোডট লস্টগভগন্সর হেগক্রর্োলর হবলর্ বোর োরগ  
হেখ্ো হগি। লতলন এ  আ েটনীয হচেোরোর রমর্ী, বের লতলরশ বযে। 
  
র্যোনোর মোইগক্রোগিোন যগর বিগেন– এই হ োম্পোলন তোর েেেযগের প্রলত েম্মোন প্রেশটন 
 রগত চোয। লচর োি আলম আমোর হ োম্পোলনর তরগি েেেযগের  োগে আমোর 
েেোনুভূলত এবং শুভ  োমনো জোলনগয এগেলে। আমরো েবোই এ র্ো পলরবোর লেগেগব 
 োজ  লর। এ ই আেশট িের্  রোর হচিো  লর। 
  
র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর হশোনো হগি। লতলন েশট গের লেগ  তোল গয আগেন। উৎেু  লচগত্ত 
ল েু এ র্ো খু্াঁজগেন। লতলন আবোর বিগিন- এই হ োম্পোলনগত আমরো নোনো েমেযোর 
েমোযোন  লর। আমরো লনতয নতুন ভোবনো লবগশ্বর নোনো প্রোগন্ত েলডগয লেই। আমোগের 
এ মোত্র উগদশয েি, মোনুগের জীবন আরও আরোমপ্রে  গর হতোিো। এর জনয অবশয 
আমরো  খ্নও েন্তুি েই নো। 
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পোগ টর এগ বোগর হশগে ডোযোনো এবং হ লি প্রগবশ  গরগেন। র্যোনোর তোর ঘলডর লেগ  
তো োগিন। এগোগরোর্ো হবগজ চলেশ লমলনর্। মুগখ্ পলরতৃলপ্তর েোলে। লতলন বগি চিগিন 
এই হ োম্পোলনর যত ল েু েোিিয তোর অন্তরোগি আপনোগের উেযোস্ত পলরশ্রম আগে। 
  
ডোযোনো েযোর্িগমটর লেগ  তো োগিন, হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- হবলর্ বোর োরগ  
হেখ্ো যোগে। হয  গরই হেো  ওনোর  োগে হপৌঁগেোগত েগব। 
  
েোবযোগন যোগবো ল ন্তু। 
  
 ডোযোনো চোলরলেগ  তো োগিন। 
  
–েযোাঁ, আলম লঠ  হপৌঁগে যোব। 
  
 লতলন েোমগন এবং হপেন লেগ  তো োগিন। েযোলর লক্লন্ট এবং তোর েুজন হিো গ  হেখ্ো 
হগি। এ জন হগগর্ এগে হগগে। ডোযোনোর হচোখ্ পগডগে লিতীয হগগর্র ওপর। 
 োরবোগিো হেখ্োগন েোাঁলডগয আগে। আরও েুজন। 
  
ডোযোনোর গিো শু গনো–  ী  রব? 
  
 হ লি হেখ্গত হপগিন, েজন মোনুে পে আর্গ  েোাঁলডগয আগে। 
  
অনয হ োগনো রোস্তো আগে ল ? 
  
মগন েগে আগে। 
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র্যোনোর বগি চগিগেন-  তগুগিো ঘর্নো আমোগের মনগ  হশো োলেন্ন  গর তুগিগে। 
আমোগের পলরবোগরর  জন েেগেযর রেেযজন ভোগব মৃতুয েগযগে। এই ঘর্নো আমোগের 
ে িগ ই আক্রোন্ত  গরগে। হ  আই লজ আততোযীর জনয ৫০ িে ডিোর পুরেোর 
হঘোের্ো  গরগে। হয  গরই হেো  হেখ্গত েগব এই জঘনয ঘর্নোর অন্তরোগি হ  বো  োরো 
আগে। 
  
হ লি শোন্তভোগব বিগিন– এ  পগ র্ হেগ  অনয পগ গর্ ৫০ িে ডিোর চগি যোগব। 
  
র্যোনোর েশট গের লেগ  তোল গয আগেন হ লি এবং ডোযনোর লেগ  নজর পগডগে। তোর 
হচোখ্ ঠোণ্ডো- আমরো েুজন হশো স্তব্ধো রমর্ীগ  আমোগের মগযয হপগযলে। শ্রীমতী মো ট 
েযোলরে এবং শ্রীমতী লরচোডট লস্টগভন্স। আলম তোগের মগঞ্চ আহ্বোন  রলে। 
  
নো, আমরো ল েুগতই ওখ্োগন যোব নো। আমরো জনতোর মগযয লমগশ েো ব। এখ্ন আমরো 
 ী  রব? 
  
হ লি অেেোয েগয জোনগত চোইগিন। 
  
ডোযোনো হ লির লেগ  তোল গয আগেন। অবো  েগয হগগেন। এবোর আপনোর 
পলর ল্পনোর্ো শুরু  রুন। 
  
হ লি আমতো আমতো  গর বিগিন- তোেগি আমোর  োজর্ো হয ল েুগতই েিি েগে 
নো। 
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ডোযোনো লচলন্তত মুগখ্ প্রশ্ন  রগিন আর এ র্ো পলর ল্পনো? 
  
–ডোযোনো? 
  
–েযোাঁ। 
  
আর হ োগনো পলর ল্পনো হনই। 
  
ডোযোনোর হচোখ্ বগডো বগডো েগযগে তোর মোগন? এখ্োন হেগ  হবগরোবোর পে েব বন্ধ। 
  
–তোই তো মগন েগে। 
  
র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর আরও উচ্চল ত, িোউডলস্প োর গমগম  রগে। লমগেে লস্টগভন্স এবং 
লমগেে েযোলরে এেুলন এখ্োগন আেগবন ল ? 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন, আলম েুুঃলখ্ত। 
  
–এর্ো আমোরই ভুি। আমোর আেো উলচত েযলন। জনগর্ অলির েগয উগঠগেন। েযোাঁ, 
তোগের িোাঁগে হিিো েগযগে। 
  
মোইগ  আবোর হশোনো হগি- লমগেে লস্টগভন্স এবং শ্রীমতী েযোলরে? 
  
হ লি বিগিন এবোর আমরো  ী  রব। 
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ডোযোনো বিগিন– এখ্ন  রোর ল েু হনই। ওখ্োগন হযগতই েগব। চগিো, আমরো এলগগয 
যোই। 
  
েুজন ভদ্রমলেিো েোমগনর লেগ  এলগগয চগিগেন। ডোযোনো হবলর্  োরবোগরর লেগ  
তোল গয আগেন। হবলর্ বোর োগরর হচোগখ্ আগিো জ্বগি উগঠগে। ল ন্তু মুগখ্ অদু্ভত 
আতগঙ্কর েোপ। 
  
ডোযোনো এবং হ লি হবলের ওপর উগঠ হগগিন। হৃৎস্পেন দ্রুত েগযগে। 
  
ডোযোনো লচন্তো  রগেন, লরচোগডটর  েো। েযোাঁ, আলম হচিো  গরলে,  ী েগব, ল েু বুঝগত 
পোরলে নো। 
  
েঠোৎ এ র্ো শব্দ হশোনো হগি।  ী ঘগর্গে? 
  
 হবন রবোর্টে হঢো োর হচিো  রগেন। তোর েোগে অগন  আগিো লচত্রী এবং েে োরী। 
  
েুজন মলেিো তো োগিন। হ লি বিগিন- েযোাঁ, প্রেম পলর ল্পনোর্ো েিি েগযগে। হবন 
এগে হগগেন। 
  
ডোযোনো বিগিন– যনযবোে, অগন  যনযবোে লরচোডট। 
  
হ লি বিগিন–  ী? তোর েঠোৎ মগন পগড হগি, েযোাঁ, হবন এগে হগগেন, এগেো, আমরো 
 োজর্ো শুরু  লর। 
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. 
  
র্যোনোর লিগনর ওপর হেখ্গিন, তোর মুখ্ েোেো েগয হগগে। লতলন বিগিন, আলম েুুঃলখ্ত 
লমুঃ রবোর্টে, এর্ো এ র্ো বযলক্তগত অনুষ্ঠোন। আপনোরো অনুিে  গর এখ্োন হেগ  হবলরগয 
যোন। 
  
হবন রবোর্টে বিগিন– েুপ্রভোত লমুঃ ল ংেগি। আলম লমগেে েযোলরে এবং লমগেে 
লস্টগভগন্সর েগে যুক্ত আলে। আলম যখ্ন এখ্োগন এগেলে, ল েুগতই চগি যোব নো। আলম 
এই হশো েভোর্োগ  হর্লিলভশগনর মোযযগম ে গির েোমগন তুগি যরব। 
  
র্যোনোর মোেো হনগড বিগিন নো, আলম আপনোগ  অনুমলত হেব নো। 
  
-খু্বই খ্োরোপ, তোেগি আলম লমগেে েযোলরে এবং লমগেে লস্টগভন্সগ  এখ্োন হেগ  লনগয 
যোব। সু্টলডওগত। তোগের ইন্টোরলভউ লনগত েগব। 
  
নো, আপলন এর্ো  রগত পোগরন নো। 
  
 র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বগর   টশতো। 
  
 হবন বিগিন-  ী  রগত পোরব নো? 
  
র্যোনোগরর েমস্ত শরীর রোগগ  োাঁপগে– আপলন ল েুই  রগত পোরগবন নো। 
  
েুজন ভদ্রমলেিো হবগনর  োগে এলগগয হগগেন। 
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হবন শোন্তভোগব বিগিন- হেরী েওযোর জনয আলম েুুঃলখ্ত। আজগ  এ র্ো েোংঘোলত  
খ্বর হবলরগযগে। খ্বরর্ো শুনগি ে গি অবো  েগয যোগব। 
  
হ লি বিগিন– আর এ র্ো ভযং র খ্বর এেুলন রোে েত। েুজগনর মৃতুয েত। চিুন, 
এখ্োন হেগ  চগি যোই। 
  
র্যোনোর তোল গয আগেন। েতোশ েগযগেন। হ লি, ডোযোনো এবং হবন রবোর্টে যীগর যীগর 
এলগগয চিগিন। র্যোনোগরর হিো জন েতভম্ব। 
  
েযোলর লফ্লন্ট তোল গয েো গিন, র্যোনোগরর মুগখ্র লেগ , হ োগনো লনগেটশ আেগব ল ? 
  
র্যোনোর মোেো নোডগিন নো, বযোপোরর্ো এখ্নও েোগতর বোইগর চগি যোযলন। 
  
. 
  
ডোযোনো এবং হ লি হবন রবোর্টগের গোলডগত উগঠ পগডগেন। েগের হিোগ রো আবোর দ্রুত 
ভযোগন চগড বগেগেন। 
  
রবোর্টে হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- এবোর েব  েো গুলেগয বিগত েগব। 
  
–েযোাঁ, ল ন্তু এখ্ন আলম েব ল েু বিগত পোরব নো। 
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-হ লি, আলম এ জন েোংবোলে , েলতয  েো জোনগত নো পোরগি আলম  ী  গর েবোইগ  
তো জোনোব? 
  
-েযোাঁ, আজগ  তুলম আমোর বনু্ধ লেগেগব এগেে। 
  
 রবোর্টে েীঘটশ্বোে হিিগিন হ োেোয যোগব? 
  
 ডোযোনো বিগিন আমোগের ৪২ নম্বর লিগর্ লনগয চিুন। র্োইম হেোযোর। 
  
-লঠ  আগে, ওখ্োগন আমরো যোলে। 
  
. 
  
 ুলড লমলনর্ হ গর্ হগগে, হ লি এবং ডোযোনো গোলড হেগ  হবলরগয এগিন। 
  
হ লি হবন রবোর্টগের েোগত েোত রোখ্গিন। বিগিন- অগন  যনযবোে, হবন, আলম, এর্ো 
 খ্নও ভুিগত পোরব নো। হতোমোয ভলবেযগত ডো ব, হ মন? 
  
েোবযোগন হেগ ো। 
  
 েুই মলেিো েোমগনর লেগ  এলগগয হগগিন। 
  
 হ লি বিগিন খু্বই খ্োরোপ িোগগে। 
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 ী? 
  
–ডোযোনো, এ র্ো অস্ত্র হজোগোড  রগত েগব। বেু  েো গি ভোগিো েত। 
  
বেুগ র  ী ের োর? আমোগের হতো েচি মলস্তষ্ক আগে। 
  
–নো, এ র্ো বেু  চোই। এখ্ন আমরো  ী  রব। 
  
এবোর েুগর্ হবডোগনো বন্ধ  রগত েগব। আমরো এবোর এ রু্ লপলেগয হখ্িব। 
  
 হ লি অবো , তোর মোগন  ী হবোঝোগত চোইগেন? 
  
–আর পোরলে নো। এবোর ওগের ওপর ঝোাঁলপগয পডব হ লি। 
  
 হ লি অবো – তোর মোগন? হ  আই লজ-র েগে িডো? 
  
-েযোাঁ, আপলন লঠ ই যগরগেন। 
  
–অগন  রেেয িুল গয আগে হতোমোর মগযয।  ীভোগব এই িডোইর্ো শুরু েগব। আমরো 
েুই অেেোয মলেিো িডব  ী  গর? 
  
–আমরো েমস্ত েেগেযর নোম হজোগোড  রব। গত  গয  েপ্তোগে যোগের মৃতুয েগযগে। 
  
–তোরপর? এইভোগব ল  আমরো েিি েব। 
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েযোাঁ, খ্বগরর  োগগজ বিো েগযগে, অগনগ র মৃতুয েগযগে। তোর মোগন শুযু মো ট আর 
লরচোডট নয, আরও অগনগ  আগেন। 
  
েো, হেই নোমগুগিো আমরো  ীভোগব পোব? 
  
ডোযোনো বিগিন- ওই বযোপোরর্ো আমোর ওপর হেগড লেগয হেগখ্ো। 
  
. 
  
ইন্টোরগনর্  োগিগত ওাঁরো েুজন ঢুগ  পগডগেন। লবরোর্ এ র্ো  লম্পউর্োর আগে। ডোযোনো 
 োডট হমলশগনর েোমগন হগগিন। এ  ঘণ্টোর জনয তোগ  ইন্টোরগনর্ েোচট  রগত েগব। 
  
লতলন লিগর এগিন। হ লি লজজ্ঞোেো  রগিন  ীভোগব শুরু  রব? 
  
–এগেো,  লম্পউর্োগরর েোেোযয হনওযো যো । 
  
 তোাঁরো এ র্ো িোাঁ ো ল উলব ি হপগয হগগিন। 
  
হ লি হেখ্গিন, ডোযোনো ইন্টোরগনর্ ে   রগত শুরু  গরগেন, বিগিন হেখ্ো যো   ী 
েয? 
  
–আমরো েবল েু েোচট  রব। হেখ্ব হ  আই লজ-র  োরো  োরো মোরো হগগেন। 
  
ডোযোনো র্োইপ  রগত শুরু  রগিন ডলেউ ডলেউ ডলেউ গুগুি ডর্  ম। 
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তোরপর আবোর র্োইপ  রগিন- হশো । তোরপর হ  আই লজ। 
  
অগন গুগিো নোম হবলরগর আেগে। ডোযোনো তোল গয েো গিন। খ্বগরর  োগগজ ল েু 
হবলরগযগে ল ? আর হ োগনো েূত্র? হ  আই লজ বোলিটন েম্পগ ট এ র্ো প্রবন্ধ হবলরগযগে। 
ওগযবেোইগর্ আগে। 
  
বোুঃ, এর্ো হতো খু্বই উগেখ্গযোগয। ফ্রোনজ ভোরব্রুগ… 
  
উলন হ ? 
  
উলন হ োেোয? 
  
-উলন হবোযেয েোলরগয হগগেন। উলন হ  আই লজ বোলিটগন  োজ  রগতন। ওনোর স্ত্রী 
হেোনঝো ভোরব্রুগ। তোর আ লস্ম  মৃতুয েয। 
  
ডোযোনো আর এ র্ো লিঙ্ক পোবোর হচিো  রগিন। 
  
-েযোাঁ, এই হতো হিখ্ো আগে ফ্রোনজ মো ট েযোলরে। 
  
হ লি েীঘটশ্বোে হিিগিন এলগগয যোন। 
  
ডোযোনো আরও অগন গুগিো চোলবগত েোত লেগিন। হডনভোর, গযোলর হরনল্ডে, মযোনেোট্টোন, 
ডোযোনোর  ণ্ঠস্বর হভগে হগি লরচোডট। 
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ডোযোনো বিগিন- এইভোগব  োজর্ো শুরু েগব। 
  
 হ লি লজজ্ঞোেো  রগিন তোরপর? 
  
-েযোাঁ, হেখ্োই যো  নো  ী েয। 
  
. 
  
েগ র মোঝোমোলঝ হ লি এবং ডোযোনো এ র্ো  লম্পউর্োর হেো োগনর পোশ লেগয হোঁগর্ 
হগগিন। হ লি বিগিন- এখ্নই হেখ্ো যোয নো। 
  
হ লিগ  অনুেরর্  গর ডোযোনো হেো োগন ঢুগ  পডগিন। মযোগনজোগরর  োগে এলগগয 
বিগিন আমোর নোম হ লি েযোলরে, আলম র্যোনোর ল ংেগির েে োলরনী। আমোগের লতন 
ডজন খু্ব েোমী  লম্পউর্োর চোই। এর্ো ল  হেওযো েম্ভব? 
  
মযোগনজোর অবো – হ ন? লমগেে েযোলরে। লমুঃ ল ংেগির জনয ল ? েযোাঁ, আলম লেগত 
পোরব। 
  
–লঠ  আগে। 
  
মযোগনজোর বিগিন-  খ্ন িোগগব? 
  
 ডোযোনো বিগিন আলম লঠ  েমগয জোনোব। 
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. 
  
 যোলে অরগডোগনর্ বগিগেন– এই খ্বগরর  োগগজর  োলর্ংগুগিো ল  হেখ্গবন লমুঃ 
ল ংেগি? 
  
অগিলিযোগত র্রগনগডোর আক্রমর্। 
  
 বোগরোলর্ িোম র্রগনগডোর আক্রমগর্ লনলশ্চহ্ন েগয হগগে। মৃতুযর েংখ্যো  ত, এখ্নও জোনো 
েম্ভব েযলন। 
  
র্যোনোর বিগিন- হেগনর্র ভযোন রুগবনগ   োলর্ংগুগিো পোলঠগয লেন। 
  
–লঠ  আগে, পোঠোলে। 
  
 র্যোনোর  লম্পউর্োর লিগনর লেগ  তো োগিন। এ র্ো েংগ ত ধ্বলন হবগজ উগঠগে। 
হ ন? ইনিরগমশন হর্ গনোিলজ লডপোর্টগমন্ট হেগ । 
  
র্যোনোর তোর পিলতর্োগ  চোিু  রগিন। স্পোইডোর উগঠ পগডগে। েোইগর্  েির্ওযযোর 
হ োম্পোলন। নোম হেখ্ো যোগে, লরচোডট লস্টগভন্স, মো ট েযোলরে। লতলন আিে লনগয তোল গয 
আগেন। 
  
লতলন এ র্ো হবোম লর্গপ বিগিন, অযোনেু, এখ্োগন চগি এগেো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

333 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

অযোনেু অলিগে লেগিন। লতলন লেগনর হবিো স্বপ্ন হেখ্গেন। অযো লেগডগন্টর  েো মগন : 
পগড যোগে। লতলন ওযোগেোব রুগম বগে আগেন। হবস্ট েুযর্র্ো পেে  রগত েগব। লতলন 
 োজ  রগত শুরু  রগিন। র্যোনোগরর েগে হেখ্ো েগব ল ? র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর- অযোনেু 
এখ্োগন এগেো। 
  
. 
  
অযোনেু ওই শব্দর্ো শুনগত হপগিন। যীগর যীগর র্যোনোগরর অলিগে প্রগবশ  রগিন। 
  
বগেো। 
  
–েযোাঁ, র্যোনোর। 
  
–ওগযব েোইর্গ  আক্রমর্  রো েগযগে। তুলম ল  জোগনো, এর অেট  ী? 
  
নো, আলম ল েু বুঝগত পোরলে নো। 
  
 র্যোনোগরর হেগক্রর্োলর বিগিন-  লম্পউর্োর এগে হগগে, লমুঃ ল ংেগি। 
  
–হ োন  লম্পউর্োর? 
  
–হ ন আপলন হযগুগিো অডটোর লেগযলেগিন। 
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 র্যোনোর অবো  েগয হগগেন। লতলন লরগেপশন রুগম হপৌঁগে হগগিন। লতন ডজন। 
 লম্পউর্োর জগডো  রো আগে। হস্টোর মযোগনজোর এবং লতনজন হিো গ  হেখ্ো হগি। 
তোরোও পোগশ েোাঁলডগয আগেন। 
  
মযোগনজোগরর মুগখ্ আশোর আগিো। লতলন র্যোনোরগ  হেগখ্ খু্বই খু্লশ েগযগেন। লতলন 
বিগিন– লমুঃ ল ংেগি, আলম লনগজই এিোম। আপনোগ  আর হ োগনো েোেোযয  রব ল ? 
  
 র্যোনোর হেই  লম্পউর্োগরর সূ্তগপর লেগ  তোল গয বিগিন- হ  এই  োজ  গরগে? 
  
–আপনোর েে োলরনী হ লি েযোলরে, লতলন বগিগেন, আপনোর  লম্পউর্োরগুগিো খু্ব 
ের োর। 
  
র্যোনোর বিগিন– এগুগিো আপলন লনগয যোন।  োজ েগয হগগে, আর  োগজ িোগগব নো। 
  
লতলন অলিগের বোইগর এগিন। 
  
অযোনেু এই বযোপোরর্োর  ী  রো যোয বগিো হতো? আমোগের ওগযব েোইগর্র মগযয ভোইরোে 
ঢুগ  পগডগে। হতোমোগ  েব বুলঝগয বিলে।  ীভোগব ভোইরোে তোডোব? আমরো ল  
ইওগরোগপ চগি যোব? 
  
অযোনেু শোন্ত  ণ্ঠস্বগর বিগিন নো। 
  
-তোেগি? 
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অযোনেু বিগিন– বন্ধ  রগত েগব। 
  
র্যোনোর ভোইগযর লেগ  তো োগিন। বিগিন  ীভোগব বন্ধ  রব? আুঃ, হতোমোর মগতো মোেো 
যলে আর  োরও েো ত? 
  
অযোনেু র্যোনোগরর লেগ  এলগগয এগিন। বিগিন- েব ল েু এগ বোর মুগে হিিি। েমস্ত 
আগের্, আমোগের হেোেযোি লেল উলরলর্ নোম্বোর আগে। 
  
লতলন তখ্নও  েো বগি চগিগেন– ডোযোনো লস্টগভন্স, হ  আই লজ এই বযোপোগর আরও 
তৎপর েগয উঠগব। 
  
অযোনেু আবোর বিগিন- র্যোনোর এেোডো হ োগনো উপোয হনই। 
  
 র্যোনোর বিগিন তোর মোগন? এগুগিো েোলরগয হগগি আমরো ল েু  রগত পোরব নো? হ লি 
েযোলরে এখ্ন যো খু্লশ তোই  রগত পোগর। আমরো ডোযোনোর বযোগঙ্কর ওগযবেোইর্ হেখ্ব 
নোল ? 
  
লতলন বযোগঙ্কর ওগযবেোইর্ লর্পগিন তোরপর এ র্ো লিঙ্ক হেখ্ো হগি। হিখ্ো আগে, লনগজর 
অযো োউন্ট লনগজ  রোর হচিো  রুন। 
  
এবোর র্যোনোর ডোযোনো লস্টগভগন্সর অযো োউন্ট নোম্বোগরর মগযয ঢুগ  হগগিন। চোরগর্ হশে 
েংখ্যো লনগিন। হেোেযোি লেল উলরলর্ নোম্বোর। েযোাঁ, হঢো ো েম্ভব েগযগে। লতলন েমস্ত 
বযোগিন্সগ  বোাঁলেগ  লনগয হগগিন। এবোর হ লির ডোর্োগ  নি  রগত েগব। 
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এবোর  ী  রব? 
  
অযোনেুর  েো মগতো  োজ চিগে। েযোাঁ, ডোযোনো লস্টগভন্সগ  রোস্তোর লভখ্োলর  গর হেওযো 
েগযগে। 
  
র্যোনোর এই  োজর্ো েুেরভোগব  রগিন। এবোর েলতয োগরর হখ্িো শুরু েগব। 
  
অযোনেু বিগিন– গত োি রোগত আলম হর্লিলভশগন এ র্ো লেগনমো হেগখ্লে। 
  
র্যোনোর ঘুলে মোরগিন হর্লবগির ওপর, আগক্রোগশ, ভোইগযর গোগি েোেড মোরগিন। অযোনেু 
হচযোর হেগ  পগড হগগিন। হেওযোগি লগগয যোক্কো হখ্গিন। লচৎ োর  রগিন। আুঃ, 
আমোর  েো হ ন শুনে নো তুলম? এই  ণ্ঠস্বর র্যোনোগরর। 
  
 েরজো খু্গি হগি।  যোলে অরগডোগনর্ প্রগবশ  গরগে। লতলন বিগিন– লমুঃ ল ংেগি, েব 
ল েু লঠ  আগে হতো? 
  
-েযোাঁ, আেো অযোনেু পগড হগগে। 
  
আেো,  ী খ্োরোপ িোগগে। 
  
অযোনেুগ  তুগি যরো েি। 
  
আলম ল  পগড লগগযলেিোম? 
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র্যোনোর জোনগত চোইগিন- েোেো, তুলম এখ্ন হ মন আগেো? 
  
 যোলে অরগডোগনর্ বিগিন লমুঃ ল ংেগি, আপনোর ভোই ল  বোলডগত ভোগিো েোগ ন? 
  
–েযোাঁ, র্যোনোর জবোব লেগিন। ল ন্তু  োজ নো  রগি মোেোর্ো আরও খ্োরোপ েগয যোগব। 
আলম ওনোর হেখ্োশুনোর েোলযত্ব হনব। 
  
 যোলে অরগডোগনর্ র্যোনোগরর লেগ  তোল গয বিগিন- আুঃ, লমুঃ ল ংেগি আপনোর গুগর্র 
হ োগনো তুিনো হনই। 
  
ল ংেগি ঘোড ঝোাঁল গয বিগিন- েযোাঁ, আমোগের  োজ হতো  রগতই েগব। 
  
. 
  
েশ লমলনর্ হ গর্ হগগে। র্যোনোগরর হেগক্রর্োলর লিগর এগেগে। 
  
–ভোগিো খ্বর আগে লমুঃ ল ংেগি। হেগনর্র ভযোন রুগবগনর অলিে হেগ  এ র্ো িযোে 
এগেগে। 
  
–আলম হেখ্লে, র্যোনোর ল েু ভোববোর হচিো  রগিন। 
  
লডযোর লমুঃ ল ংেগি, আলম আপনোগ  জোনোলে হয হেগনর্র লেগিট  লমলর্ এই 
বযোপোরর্োগ  অনুমলত লেগযগে, পলরগবগশর জনয ল েু অেট হেওযো েগব। যোগত েোরো 
পৃলেবীর মোনুে েুগখ্ শোলন্তগত বোে  গর তোর জনয আমোগের এই প্রযোে। 
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আপনোর এ োন্ত লবশ্বস্ত। 
  
 হেগনর্র ভযোন রুগবন। 
  
. 
  
৩৩. 
  
ডোযোনো লজজ্ঞোেো  রগিন- হতোমোর ল  পোশগপোর্ট আগে? 
  
–েযোাঁ, অনয হ োগনো হেগশ েগি েব েময পোশগপোর্ট আলম েগে রোলখ্। 
  
 ডোযোনো জোনগত চোইগিন আমোর পোশগপোর্ট বযোঙ্ক ভগল্ট আগে। আলম হের্ো হপগযলে। 
আমোর ল েু র্ো োর ের োর। 
  
. 
  
তোরো বযোগঙ্ক ঢু গিন। ডোযোনো নীগচর লেগ  হনগম হগগিন। ভল্টর্ো খু্িগিন। হেি 
লডগপোলজর্ বোের্ো খু্িগিন। পোশগপোর্ট হবর  রগিন। পোগেট পুরগিন। ওপগর উগঠ লগগয 
হট্রিোগরর হডগের েোমগন চগি হগগিন। 
  
–আলম অযো োউন্টর্ো বন্ধ  রগত চোইলে। 
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–লঠ  আগে। আপনোর নোম? 
  
–ডোযোনো লস্টগভন্স। 
  
 হট্রিোর মোেো নোডগিন এ  লমলনর্। লতলন এ র্ো িোইলিং  যোলবগনর্ খু্িগিন। েযোর হবর 
 রগিন,  োডটগুগিো হেখ্গিন। এ র্ো  োডট হবর  গর বিগিন 
  
লমগেে লস্টগভন্স, আপনোর অযো োউন্ট হতো বন্ধ েগয হগগে। 
  
ডোযোনো মোেো হনগড বিগিন- নো, হ োেোও হ োগনো ভুি েগযগে। 
  
হট্রিোর আবোর  োডটর্ো ডোযোনোর েোমগন এগন বিগিন- এখ্োগন হিখ্ো আগে হেখু্ন 
অযো োউন্ট বন্ধ েগয হগগে।  োরর্ মৃতুয। 
  
ডোযোনো অবো  েগয েোাঁলডগয আগেন। 
  
–আমোগ  হেগখ্ ল  মগন েগে, আলম মোরো হগলে? 
  
নো, আলম অতযন্ত েুুঃলখ্ত আলম ল  মযোগনজোরগ  ডো ব? 
  
ডোযোনো লচৎ োর  গর বিগিন–মযোগনজোরগ  ডো গত েগব নো। লতলন বুঝগত হপগরগেন  ী 
েগযগে। 
  
ডোযোনো বোইগরর লেগ  চগি হগগিন। হ লি েোাঁলডগয লেগিন। 
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র্ো ো আর পোশগপোর্ট হপগযে, আলম পোশগপোর্ট হপগযলে, হবজন্মোর্ো বিগে, আমোর 
অযো োউন্ট নোল  বন্ধ েগয হগগে। 
  
- ী  গর? 
  
খু্বই েেজ, হ  আই লজ হেগ ই এই বযোপোরর্ো ঘর্োগনো েগযগে। ডোযোনো বিগিন। েোয 
ঈশ্বর। 
  
–এখ্ন  ী েগব? 
  
 –আমোগ  এ র্ো হিোন  রগত েগব। 
  
ডোযোনো হর্লিগিোন ল উলব গি ঢুগ  পডগিন। হক্রলডর্  োডট লেগিন।  গয  মুেূতট বোগে 
লতলন এ জন ক্লোগ টর েগে  েো বিগিন– ডোযোনো লস্টগভগন্সর নোগম এ র্ো অযো োউন্ট 
আগে। এর্ো ল  লঠ  আগে? 
  
লমগেে লস্টগভন্স, আমোগের হর ডট হেখ্োগে হয, আপনোর  োডটর্ো েোলরগয হগগে। আপলন 
যলে নতুন  গর  োডট  রগত চোন, তোেগি পুলিগশর খ্োতোয নোম হিখ্োগত েগব। 
  
ডোযোনো বিগিন লঠ  আগে, আলম পগর হিোন  রলে। 
  
হ লির  োগে লগগয বিগিন লতলন। ওরো আমোর হক্রলডর্  োডটর্োও নি  গর লেগযগে। 
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 হ লি বিগিন আলম এখ্ন  গয র্ো হিোন  রব। 
  
হ লি হর্লিগিোগন লগগয প্রোয আযঘণ্টো যগর  েো বিগিন। তোরপর লিগর এগিন। খু্ব 
হরগগ হগগেন। 
  
–অগটোপোে আমোগ  আক্রমর্  গরগে। ল ন্তু পযোলরগে আমোর এ র্ো বযোঙ্ক অযো োউন্ট 
আগে। 
  
-হ লি, অত েময হনই, হয  গরই হেো  এখ্োন হেগ  হবগরোগত েগব। র্ো ো হ োেোয 
পোওযো যোগব? 
  
ব্রু লিগন যোওযো হযগত পোগর? তুলম  ী  রগব? 
  
–আলম লনউ জোলেটগত যোব। 
  
 –তোেগি ল  আমরো িোাঁগের বোইগর হবগরোগত পোরব? ল েুই বুঝগত পোরলে নো। 
  
–েযোাঁ, আমরো েিি েবই। ওরো ল  জোগন আমরো হ োেোয যোব? 
  
–ল ন্তু  ীভোগব? আমরো ল  আ োশযোগনর েওযোর েব? 
  
. 
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হজোগেি হবলর, লিিে এলভলনউ জুগযিোলর হস্টোগরর মোলি । হ লি এবং ডোযোনোগ  
হেখ্গিন। েুই ভদ্রমলেিো েোমগন এলগগয আেগেন। উলন হপশোগত েোলে হেগে বিগিন 
 ীভোগব েোেোযয  রব? 
  
হ লি বিগিন- আলম আমোর অংলর্র্ো লবলক্র  রগত চোইলে। 
  
উলন হঠোাঁগর্র েোলে লমলিগয লেগিন। বিগিন– আমরো এই যরগনর লজলনে ল লন নো। 
  
বযোপোরর্ো খু্বই খ্োরোপ। 
  
হজোগেি হবলর তো োগিন। হ লি তোর েোত হেগ  মর ত মলর্র্ো খু্গি লেগযগেন। এর্োগত 
েগতগরো  যোগরগর্র মর ত আগে, লতন  যোগরর্ ডোযমে আগে, েোলর্নোগমরো ওপর গোাঁেো। 
  
হজোগেি হবলর তো োগিন। খু্লশ েগযগেন। লতলন ভোগিোভোগব পরীেো  রগিন। েযোাঁ, খু্বই 
েুের, ল ন্তু আমরো লনযম  গরলে… 
  
 ুলড েোজোর ডিোর চোই। 
  
 ুলড েোজোর ডিোর? 
  
–েযোাঁ,  যোশ চোই। 
  
ডোযোনো তোল গয আগেন হ লি? 
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 হবলর তো োগেন আলম বুঝগত পোরলে নো, এ রু্ অগপেো  রুন। 
  
 লতলন বযো  অলিগে চগি হগগিন। 
  
ডোযোনো বিগিন তুলম  ী  রে? হতোমোর েব ল েু লখ্চুলড েগয হগি। 
  
–আমোর েব েোলরগয হগি? আমরো মরগত বগেলে। হভগব হেগখ্ো হতো, জীবনর্ো  ী আরও 
েোমী নয? 
  
ডোযোনোর মুগখ্ হ োগনো  েো হনই। 
  
হজোগেি হবলর বযো  অলিে হেগ  হবলরগয এগেগেন। মুগখ্ েোলে আলম বযবিো  রলে। 
  
ডোযোনো তখ্নও বিগেনএ োজ  খ্নও  রগব নো। 
  
হ লি বিগিন- নো, এর্ো হতো শুযু এ র্ো গযনো। 
  
 উলন হচোখ্ বন্ধ  রগিন। 
  
. 
  
এর্ো তোর জন্মলেন। হর্লিগিোনর্ো বোজলেি। 
  
েুপ্রভোত ডোলিটং, মোগ টর গিো। 
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েুপ্রভোত। 
  
 –েযোলপ বোেটগড। 
  
তোরপর? এই  েোর্ো ল ন্তু হ লি হশোগননলন। বিো েগযলেি, আজ তুলম হ োগনো  োজ 
 রগব নো। হতোমোগ  আলম আজ অপেরর্  রব। 
  
হ লি অবো , হ লির মগযয এ র্ো অদু্ভত মোে তো। েযোাঁ, এ  েপ্তোে আগগ এই লনগয 
 েো েগযলেি। মো ট েযগতো ভুগি হগগেন। 
  
 ী বযোপোর? 
  
 তের্ েময িোগগব? 
  
 –আয ঘণ্টো। 
  
–আলম আেলে। 
  
. 
  
–আমরো হ োেোয যোব, হ লির প্রশ্ন। 
  
ওাঁরো গোলডগত বগে আগেন। 
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-েলতয, এমন েুের লেন খু্ব এ র্ো আগে নো। 
  
–আমরো উগদশযেীন ঘুগর হবডোব। 
  
–েলতয? 
  
–েযোাঁ, ল ন্তু হ োেোয? 
  
— জোলন নো, জীবন হেগ  েুলর্ হনব। 
  
এ রু্খ্োলন লচন্তো, লনুঃেেতো। লনুঃেেতো চোই। এমন এ র্ো জোযগো হযখ্োগন আমরো 
লনুঃেেত েো গত পোরব। 
  
মো ট হ লির লেগ  তোল গয হেগেলেগিন। বগিলেগিন- হতোমোর েগে হেখ্ো েওযোর পর 
আলম  খ্নও হেখ্োগন হযগত পোলরলন। 
  
. 
  
 িনগর্ন হবগিউ েি এ র্ো েুের রোজ ীয প্রোেোে। চোরপোগশ অরগর্যর আেোেন। 
পযোলরে শেগরর েলের-পূবট প্রোগন্ত অবলিত। 
  
েূগর ওই অঞ্চির্ো হেখ্ো যোগে। মো ট বিগিন, িুইে নোগমর অগন  রোজো এখ্োগন 
বেবোে  গরগেন। িুইে চতুেট হেগ  তোগের জযযোত্রো শুরু েগযগে। 
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েোরুর্, হ লি মোগ টর লেগ  তো োগিন। আুঃ,  ত েুের হেই লেনগুগিো লেি। মগন 
েগে, আলম হবোযেয েুিবোলি োর জীবগন লিগর লগগযলে। 
  
তোরো রোজ ীয প্রোেোগের উেযোগন এগে হপৌঁগেোগিন। মো ট গোলডর্োগ  পোল টং  গর 
রোখ্গিন। 
  
তোরো গোলড হেগ  হনগম বোগোগনর মগযয এলগগয যোগেন। মো ট বিগিন- তুলম ল  
এ মোইি েোাঁর্গত পোরগব? 
  
হ লির মুগখ্ েোলে েযোাঁ, আলম অগন  হবলশ েোাঁর্গত পোরব। 
  
মো ট েোগত েোত হরগখ্ বিগিন- তোেগি, শুরু হেো । 
  
-েযোাঁ, আলম হতোমোর েগে আলে। 
  
তোরো অগন গুগিো বগডো বগডো বোলড পোর েগিন। এবোর হবোযেয আেি জোযগোয এগে 
হপৌঁগেোগিন। হেখ্োগন আর হ উ লেি নো। শুযু প্রো ৃলত  লনরোপত্তো। েবুগজর েীমোেীন 
েমোগরোে। পুগরোগনো গোগের গল্প েো। েূযটেীপ্ত এ লর্ িীষ্ম োি। বোতোে উষ্ণ। হবপগরোযো 
ভোব আগে। আ োগশর হ োেোও  োগিো হমগঘর  োন্নো হনই। 
  
মো ট প্রশ্ন  গরলেগিন হতোমোর  ী ভোগিো িোগগে হেোনো? 
  
েোরুর্ ভোগিো িোগগে মো ট। 
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–েুলর্র্ো েোরুর্ভোগব  োর্গে,  ী বি? 
  
 হ লি অবো  আজ তুলম  োজ  রগব নো? 
  
নো, আজ েোরোলেগনর েুলর্। 
  
 বোুঃ, বযোপোরর্ো েোরুর্ আনগের। 
  
 তোরো ওই রেেযোবৃত অরগর্যর আরও হভতগর প্রগবশ  রগিন। 
  
পগনগরো লমলনর্ হ গর্ হগগে। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন- আমরো আর  ত েূর যোব? 
  
েোমগন এ র্ো েুের জোযগো আগে। আমরো প্রোয হপৌঁগে হগলে। 
  
 গয  লমলনর্ পগর তোরো এ র্ো লবরোর্ ও  গোগের তিোয এগে েোাঁডোগিন। 
  
 মো ট বিগিন- এই হতো হেই জোযগোর্ো। 
  
েলতয, শোলন্তর পোরোবোর। 
  
 হ  হযন গোগের গোগয ল েু লিগখ্ লেগযগে। হ লি আরও  োগে এলগগয হগগিন। অবো  
েগয হগগিন। হিখ্ো আগে েযোলপ বোেটগড, হ লি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

348 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

হ লি মোগ টর লেগ  এ  মুেূতট তোল গয লেগিন।  েোরো েোলরগয লগগযলেি। হ লি হশে 
পযটন্ত বগিলেগিন- মো ট ডোলিটং, হতোমোগ  আবোর যনযবোে। 
  
তোেগি মো ট আমোর জন্মলেনর্ো হভোগিলন! 
  
আমোর মগন েয, এই গোগের মগযয ল েু এ র্ো আগে। 
  
 ী আগে? হ লি আরও  োগে এগিন। এ র্ো হেোট্ট গতট হেখ্ো যোগে। হ লি েোত ঢুল গয 
লেগিন। হেখ্গিন, হেখ্োগন এ র্ো পযোগ র্ আগে। হের্ো হবর  রগিন। এর্ো এ র্ো 
লগির্ বে। আশ্চযট! 
  
–এর্ো খু্গি হিগিো। 
  
 হ লি খু্িগিন। হচোখ্ েুগর্ো আরও বগডো েগয হগি। এর মগযয েোত  যোগরগর্র এ র্ো 
মর গতর আংলর্ আগে। তোর পোগশ লতন  যোগরগর্র ডোযমে। েোলর্নোম লেগয েোজোগনো। 
হ লি হ োগনো  েো বিগত পোরগেন নো। লতলন এলগগয এগে মো টগ  জলডগয যগরলেগিন। 
বগিলেগিন, মো ট, আলম অবো  েগয হগলে। 
  
তুলম, যলে বিগত, আলম আ োগশর চোাঁের্ো এগন হতোমোর েোগত তুগি লেতোম। হ লি, আলম 
হতোমোগ  ভীের্ ভোগিোবোলে। 
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হ লি মো টগ  আরও হজোগর আের  রগিন। এ র্ো অদু্ভত আগবগগর মগযয েোলরগয 
হগগিন। এবোর হ লি ল েু বিগত হচিো  গরলেগিন, ল ন্তু এই অবিোয  েো বিো  ী 
অত েেজ?  েোরো েব েোলরগয হগগে। 
  
মোগ টর হচোগখ্ এ র্ো অদু্ভত েুযলত। মো ট বিগিন- এগেো, আমরো এখ্নই লবগয  লর। 
  
নো, হ লির  গণ্ঠ লিেলিেোলন আতটনোে। 
  
মো ট হ লির লেগ  অবো  হচোগখ্ তোল গয বিগিন –হ ন? 
  
নো, এখ্ন েম্ভব নয। 
  
হ লি, আলম লবশ্বোে  লর, তুলম আমোগ  পোগগির মগতো ভোগিোবোগেো, তোই হতো? 
  
–েযোাঁ। 
  
–আলমও হতোমোগ  ভোগিোবোলে? 
  
–েযোাঁ। 
  
–তোেগি হ ন লবগয  রগত চোইে নো? 
  
– নো 
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হ লি অনে জগি পগড হগগেন বুলঝ।  েো খু্াঁগজ পোওযোর হচিো  রগেন। 
  
–হতোমোর এই অদু্ভত আচরর্র্ো আলম বুঝগত পোরলে নো। 
  
মো ট হ লির মুগখ্র লেগ  তো োগিন। ল েু হবোঝোর হচিো  রগিন। তোর মোেোয ল েুই 
ঢু গে নো। হ লি জোগনন, যখ্নই মো ট তোর হিগি আেো জীবগনর ভযং র অলভজ্ঞতোর 
 েো শুনগব, তখ্ন হেগ  আর হ লিগ  লবগয  রগত চোইগব নো। 
  
হ লি হশে পযটন্ত বগিলেগিন-নো-নো, আমোর ভয েগে, আলম  খ্নও হতোমোর উপযুক্ত 
েেযলমটনী েগত পোরব নো। 
  
তোর মোগন তুলম  ী হবোঝোগত চোইে? 
  
এখ্নই েবগেগ  গুরুত্বপূর্ট এবং লবরলক্ত র মুেূতট। 
  
হ লি হ োনর গম বগিলেগিন–মো ট, আমরো  খ্নও েুি েেজ স্বোভোলব  হযৌনজীবন 
যোপন  রগত পোরব নো। আর্ বের বযগে আমোগ  যেটর্  রো েগযলেি। 
  
এ  লনুঃশ্বোগে  েোগুগিো বগি হ লি অবো  হচোগখ্ মোগ টর লেগ  তো োগিন। আুঃ, শোন্ত 
েমোলেত এই প্রো ৃলত  হেৌেগযটর মগযয জীবগনর লবেোক্ত লবভীলে ো! 
  
হ লি আবোর বিগত েো গিন– আলম এমন এ লর্ মোনুগের িোরো যলেটতো েগযলে, যোগ  
আলম হ োগনো লেন ভোগিোবোলেলন। আলম তোই হযৌনজীবন যোপন  রগত ভয পোই। হযৌনতো 
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বযোপোরর্োই আমোর  োগে িিো এবং আতগঙ্কর প্রতী । আলম অগযট  মোনবী, বোল র্ো 
হবোয েয এ  ক্লীবলিে। 
  
হ লি হজোগর লনুঃশ্বোে লনগেন,  োন্নো চোপবোর হচিো  রগেন। 
  
হ লি বুঝগত পোরগিন, মো ট তোর েোগত েোত হরগখ্গেন হ লি, আলম খু্বই েুুঃলখ্ত। েযোাঁ, 
বযোপোরর্ো েলতয ভযঙ্কর। 
  
হ লি হ োগনো  েো বিগত পোগরনলন! 
  
েোম্পতয জীবগন হযৌনতোগ  অস্বী োর  রো যোয নো। মো ট শোন্তভোগব বিগিন। 
  
হ লি মোেো নোডগিন। েোাঁত লেগয হঠোাঁর্ হচগপ আগবগ েংবরর্  রোর হচিো  রগেন। লতলন 
জোগনন এবোর  ী বিগত েগব। লতলন বগিলেগিন, আশো  লর তুলম আমোগ  ভুি বুঝগব 
নো। 
  
মো ট বগিগেন ল ন্তু লবগয ল  শুযুই হযৌনতোর? নো, লবগয েি হযৌনতো েোডো আরও অনয 
ল েু। এমন এ জগনর েগে হতোমোগ  জীবন  োর্োগত েগব, যোর ভোগিোবোেোয হ োগনোলেন 
ভোর্োর র্োন পডগব নো। যোর েগে  েো হ োগনোলেন িুগরোগব নো। জীবগনর েব েুখ্ 
েুুঃখ্গ  যোর েগে তুলম ভোগ  রগত পোরগব ভোগিো েমগয এবং খ্োরোপ েমগয। 
  
 অবো  লবস্মগয হ লি শুনলেগিন। লতলন লনগজর  োনগ  লবশ্বোে  রগত পোরলেগিন নো। 
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হশে পযটন্ত হযৌনতো চগি যোয, ল ন্তু েলতয োগরর ভোগিোবোেো হেগ  যোয, হতোমোর আত্মোগ  
আলম ভোগিোবোলে। আলম আমোর জীবগনর েমস্ত প্রের হতোমোর েগে  োর্োগত চোই। এর্ো 
আলম হযৌনতো েোডোও  রগত পোরব। 
  
হ লি তোর  ণ্ঠস্বর েেজ হেোজো রোখ্োর হচিো  গর বিগিন- নো, মো ট। আলম পোরব নো। 
  
-হ ন? 
  
–এ লেন হতোমোগ  আপগেোে  রগত েগব। তুলম অনয  োরও প্রলত আ েটর্ হবোয  রগব, 
হয হতোমোগ  এ র্ো লনেিঙ্ক জীবন হেগব। আলম তো পোরব নো। আমোর জীবনর্ো হ োেোয 
েোলরগয হগগে, হেোেোই মো ট, তুলম এভোগব আমোগ  ডো  লেও নো। তুলম আমোগ  হেগড 
েোও। তুলম হ ন আমোর মগন এত  ি লেগেো? 
  
মো ট আরও েোমগন এলগগয এগিন। হ লিগ  জলডগয যরগিন। বিগিন– আলম হতোমোগ  
 খ্নওই েোডগত পোরব নো। তুলম আমোর জীবগনর েব ভোগিো মুেূগতটর প্রতী । আমরো 
লবগয  রবই। 
  
মোগ টর হচোগখ্র লেগ  তোল গয হ লি বগিলেগিন, তুলম ল  ইগে  গর ঝোগমিোয জলডগয 
পডগব? 
  
মোগ টর মুগখ্ েোলে েযোাঁ, এর্োই আমোর এ মোত্র উগদশয এবং অেী োর। 
  
হ লি হেগে মো টগ  আের  গর বিগিন- লঠ  আগে, তোই েগব। 
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 মোগ টর হচোগখ্ আগিোর েুযলত– আলম জোলন, তুলম নো বিগত পোরগব নো। 
  
হশে পযটন্ত আনগের অশ্রু গলডগয পগডলেি হ লির গোগি। হ লি লচৎ োর  গর 
বগিলেগিন- আলম হতোমোগ  ভোগিোবোলে মো ট। 
  
মো ট হেই েুের মর ত আংলর্র্ো হ লির আেুগি পলরগয লেগিন। এগ  অগনযর লেগ  
অপি  েৃলিগত তোল গয েো গিন। প্র ৃলতর হেই লনরোিো হেগশ এ  নোরী এ  পুরুেগ  
ভোগিোবোেি। পুরুেও ভোগিোবোেোর প্রতুযত্তর লেি। নোই-বো চোগচটর ঘণ্টো ধ্বলন হশোনো হগি। 
িযোলর্ন মে, যমটযোজগ র উেোত্ত  ণ্ঠস্বর, বনু্ধ-বোন্ধবগের েমগবত েোততোলি! এই হয 
লবগযর আের অনুলষ্ঠত েি, স্বগট হেগ  হবোযেয পূষ্পবৃলি েগযলেি। 
  
হ লি বিগিন- আলম  োি ে োগি হতোমোগ  হেিুগন লনগয যোব। আলম হযেব মগডিগের 
েোগে  োজ  লর, তোগের েগে পলরচয  রোব। 
  
-নো-নো, এ বযোপোগর এ র্ো লনলেটি লনযম আগে। 
  
 –লনযম পোল্টোগত েগব। 
  
 মো ট বগিগেন হরোববোর লবগযর আেরর্ো বেগব। আমোর পলরলচত এ জন লবচোর  
আেগবন। 
  
. 
  
পগরর লেন ে োিগবিো হ লি এবং মো ট হেিুগন এগে হগগেন। 
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হ লি আ োগশর লেগ  তোল গয বিগিন- হেগখ্ো, হয হ োগনো মুেূগতট বৃলি েগব। ে গিই 
বৃলির  েো বিগে। ল ন্তু হ উ আমোগের  েো বিগে নো। 
  
মো ট হ লির লেগ  তোল গয রেেযপূর্ট েোলে েোেগিন। 
  
হ লি মোগ টর মুগখ্র অলভবযোলক্ত হেগখ্ বিগিন আমোর  েো শুগন তুলম ল  বুঝগত পোরে? 
 েোর্ো ল  বোলে েগয হগগে? পুগরোগনো েগয হগগে? 
  
মো ট হ োগনো উত্তর লেগিন নো। 
  
. 
  
জনো েগয  মগডি হেলেং রুগম বগে আগেন। হ লি ঢু গিন। 
  
–আলম আজ এ র্ো হঘোের্ো  রব, আলম আগোমী হরোববোর লবগয  রগত চগিলে। 
হতোমোগের ে িগ  লনমের্ জোনোগনো েি। 
  
েোততোলির ঝড বুলঝ েোমগত চোইগে নো। 
  
হতোর বর হ ? তোর েগে আিোপ  রোলব নো? লখ্িলখ্গি েোলে এবং  ি গি  ণ্ঠ। 
  
–আমরো ল  তোগ  লচলন? তোগ  হেখ্গত হ মন? রোজপুতু্তর। 
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 হ লি গলবটত  ণ্ঠস্বগর বিগিন-  মবযগের গযোলর এযোগন্টর মগতো। 
  
–আর,  খ্ন তোগ  আমরো হেখ্ব? 
  
–এই হতো হে এখ্োগন। 
  
 হ লি েরজোর্ো খু্গি লেগিন- এগেো ডোলিটং। 
  
মো ট হভতগর ঢু গিন। ঘরর্ো শোন্ত েগয হগি। এ জন মগডি মোগ টর মুগখ্র লেগ  
তো োগিন, তোরপর বিগিন- তুই ল  ঠোট্টো  রলেে? 
  
েযগতো তোই। 
  
মো ট েযোলরে হ লির হেগ  এ  িুর্ হবাঁগর্। েোযোরর্ হচেোরোর মোনুে। মোেোর চুি যূের। 
  
প্রেম লবস্মযর্ো হ গর্ হগি। মগডিরো এবোর েবু বর এবং বউগ  অভযেটনো জোনোবোর জনয 
এলগগয এি। 
  
-খু্ব ভোগিো খ্বর। 
  
খ্বরর্ো শুগন আমরো েবোই খু্ব আনে হপগযলে। 
  
 আশো  লর হতোরো ভোগিোভোগবই জীবন  োর্োলব। 
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অলভনেগনর পোিো হশে েগয হগি। হ লি এবং মো ট হবলরগয হগগিন। যখ্ন তোরো, েি 
লেগয চগি যোগেন, মো ট জোনগত চোইগিন হতোমোর ল  মগন েি ওাঁরো আমোগ  পেে 
 গরগে? 
  
হ লির মুগখ্ েোলে। লনশ্চযই  গরগে। হতোমোগ  হ উ  ী অপেে  রগত পোগর? 
  
–ল েু এ র্ো েগযগে। 
  
হ লি বিগিন– আুঃ,  ী েগযগে? –এই মোত্র হয িযোশোন মযোগোলজনর্ো এগেগে, আমোর 
েলবর্ো প্রেগে েোপো েগযগে। মো ট তুলম ল  হেখ্গব? আলম এেুলন আেলে। 
  
হ লি মগডিগের হেলেং রুগমর লেগ  েুগর্ হগগিন। েরজোয হপৌঁগে হগগিন। হভতর 
হেগ  এ র্ো  ণ্ঠ হভগে এি হ লি ল  েলতয েলতয ওই হিো র্োগ  লবগয  রগত যোগে 
নোল ? 
  
হ লি েমগ  হেগম হশোনবোর হচিো  রগিন। 
  
–হ লির হবোযেয মোেো খ্োরোপ েগয হগগে। 
  
–আলম ওগ  পৃলেবীর েবগেগ  বগডোগিো গের েোগে ঘুরগত হেগখ্লে। েুের েব যুবো 
পুরুেগের েি। এই হবাঁগর্ হিো র্োর মগযয হ লি  ী হেখ্গত হপি, হ  জোগন? 
  
এতের্ পযটন্ত এ লর্ হমগয চুপ  গর বগেলেি। হে বিি বযোপোরর্ো খু্বই েেজ। 
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– ী? 
  
–হতোরো শুনগি েোেলব। 
  
বগি যো। 
  
–হতোরো  ী হেই শব্দগুগের  েো জোলনে। হপ্রগমর হচোগখ্ েব ল েুই ভোগিো েগয ওগঠ। 
  
এই  েো শুগন হ উ ল ন্তু েোেি নো। 
  
. 
  
লবগযর আেরর্ো বগেলেি পযোলরগের লমলনলিযোি জোলস্টগে। েব মগডিরো হেখ্োগন 
লগগযলেি। তোরো লনত হবোগনর আেগর অবতীর্ট েগযলেি। অগন  মোনুে মগডি হ লির 
লবগয হেখ্োর জনয উপলিত েগযলেি। েিুে েোংবোলে গের েিও হেখ্োগন েোলজর লেি। 
  
েযোম লমগরোজ মোগ টর েব হেগ   োগজর মোনুে। েযোম লমগরোজ বিগিন- হতোমরো েলনমুগন 
হ োেোয যোগব? 
  
মো ট এবং হ লি পরস্পগরর মুখ্ চোওযো চোওলয  রগিন। এখ্নও পযটন্ত এই বযোপোগর 
হ োগনো লচন্তো-ভোবনো  রো েযলন। 
  
মো ট বিগিন- লঠ  আগে, আলম এই  োগজগুগিোর ওপর েোত লেলে, হযখ্োগন আমোর 
আেুি হঠ গব, আমোগের ল ন্তু হেখ্োগন হযগত েগব। 
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বোুঃ, ভোরী মজোর হখ্িো হতো! হ লি ভোবগিন। 
  
হেন্ট মরলর্জ। 
  
হ লি লচৎ োর  রগিন- েযোাঁ, হেন্ট মরলর্জ। 
  
এর আগগ তোগের হ উ  খ্নও হেন্ট মরলর্গজ আগেনলন। অেোযোরর্ েৃশযপর্, রোজ ীয 
পবটত এবং েবুজ-উপতয ো, পযোগিে হেোগর্ির্োর অবলিলত ভোরী েুের জোযগোয। অনুচ্চ 
এ র্ো লর্িোর ওপর। মো ট এলগগয হগগিন। এবোর হবোযেয মযুচলিমো যোপগনর েময 
েগযগে। 
  
 মযোগনজোগরর মুগখ্ েোলে শুভ েন্ধযো, লমস্টোর এবং লমগেে েযোলরে। েলনমুন েুযর্ ল ন্তু 
ধতলর আগে। 
  
মো ট েোেগিন আমরো ল  পোশোপোলশ েুগর্ো শযযো হপগত পোলর? 
  
মযোগনজোর অবো  েগয হগগেন। পোশোপোলশ শযযো? হ ন? 
  
–এর্ো আমোর এ োন্ত অনুগরোয। 
  
 লনশ্চযই হেব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

359 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

যনযবোে। মো ট হ লির লেগ  তো োগিন। এখ্োগন অগন  ল েু হেখ্োর আগে। লতলন পগ র্ 
হেগ  এ র্ো লিস্ট হবর  রগিন। আমরো লমউলজযোগম যোব, পোেগরর মূলতট হেখ্ব। 
আমরো ঝনটোর  োগে যোব। আরও  ত  ী! 
  
. 
  
মো ট এবং হ লি তোগের েুযগর্ এখ্ন এ ো। 
  
মো ট বিগিন– ডোলিটং, আলম এমন হ োগনো আচরর্  রব নো, যোগত তুলম অস্বলস্ত র 
পলরলিলতর মগযয পডগত পোগরো। আমরো েব গুজবগ  বন্ধ  গর হেব। আমরো জীবগনর 
বোল  লেনগুগিো এ  েগে  োর্োগত চগিলে। শোরীলর  েম্পগ টর হেগ  মোনলে  বন্ধনগ  
আলম হবলশ েম্মোন লেগয েোল । আশো  লর, তুলম আমোর  েোর অন্তলনটলেত অেট বুঝগত 
হপগরে। 
  
হ লি এলগগয এগে মো টগ  আের  গর বগিলেগিন- আলম জোলন নো, তুলম  ী বিে? 
  
 মোগ টর মুগখ্ েোলে হতোমোর ল েু বিোর আগে? 
  
. 
  
নীচ হেগ  তোরো লডনোর হখ্গয এগিন। েুযগর্ লিগর এগেগেন। পোশোপোলশ েুগর্ো খ্োর্ পোতো 
েগযগে। 
  
–আমরো ল র্ে  রব? 
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হ লির মুগখ্ েোলে নো, হযর্ো হতোমোর ভোগিো িোগগব, তুলম হেই খ্োগর্ শুগত পোগরো। 
  
হ লি বোেরুম হেগ  হবলরগয এগিন। পগনগরো লমলনর্ হ গর্ হগগে। মো ট লবেোনোগত বগে 
আগেন। 
  
হ লি আগস্ত আগস্ত মোগ টর লেগ  এলগগয হগগিন। মোগ টর লবেোনোর এ  হ োগর্ বগে 
বিগিন- মো ট, বযোপোরর্ো ল  হশে পযটন্ত  োযট রী েগব। 
  
-েযোাঁ, এই বযোপোগর আলম আর হ োগনো ভুি  রব নো। শুভ রোলত্র, আমোর রূপেী 
তন্বীনববযূলর্। 
  
শুভরোলত্র। 
  
হ লি তোর লবেোনোগত হগগিন। অগন ের্ চুপচোপ শুগয রইগিন। অগন   েোই তোর 
মগন পগড যোগে। হেই ভযঙ্কর রোলত্রর্ো, হয রোত তোর জীবগনর গলত-প্র ৃলতগ  এগ বোগর 
পোগল্ট লেগযগে। হ  হযন বগিলেি, চুপ, চুপ, এই বযোপোরর্ো মোগ  জোনোগি আলম হতোমোর 
জীবন েুলবটেে  গর হেব। আলম লিগর এগে তোগ  হমগর হিিব। 
  
ওই েেযর্ো  ী  গরগে? আমোর েমস্ত জীবগন এ র্ো  িঙ্ক। হে আমোগ  হমগর 
হিগিগে। আলম অন্ধ োরগ  ভয পোই। পুরুে হেখ্গি আমোর হৃেয হ াঁগপ ওগঠ। 
ভোগিোবোেোগ  আলম ঘৃর্ো  লর। হে আমোগ  এভোগব নি  রি হ ন? 
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এখ্ন েমস্ত আগবগ আর অলভমোন হ লির মগন এগে জমো েগযগে। অগন  বের যগর 
লতলন এ ভোগব লনুঃেে যের্ো েেয  গরগেন। মগন েি, এখ্নই হবোযেয হ োেোও 
লবগফোরর্ ঘগর্ যোগব। হ লি ঘুমন্ত মোগ টর মুগখ্র লেগ  তো োগিন। েঠোৎ মগন এ র্ো 
তীে আ োঙ্খো। ভোগিোবোেোর আ ুি অলভবযলক্ত। মো টগ   োগে হপগত চোইগিন লতলন। 
লতলন এলগগয হগগিন, মো টগ  বিগিন আমোর  োগে এগেো। 
  
মো ট উগঠ বগেগেন, অবো  এ ী হ লি? এমন হ ন  রে? তুলমই হতো বগিলেগি তুলম 
হতোমোর শযযোয হ োগনো পুরুেগ  অনুমলত হেগব নো। আলম হতোমোর বযবেোরর্ো বুঝগত 
পোরলে নো। 
  
হ লি শোন্তভোগব বিগিন ল ন্তু আলম এমন  েো হতো বলিলন হয, আলম হতোমোর পোগশ 
হশোগবো নো। 
  
মোগ টর মুগখ্র অলভবযলক্ত পোগল্ট যোগে। হ লি তোর নোইর্ গোউনর্ো হেগড হিিগিন। হের্ো 
লবেোনোর তিোয পগড হগি। 
  
হ লি হচোখ্ বন্ধ  গর বিগিন– মো ট, তুলম আমোগ  পোগগির মগতো ভোগিোবোগেো। 
  
–ওুঃ হ লি, আলম হতো হেজনযই এতের্ অগপেো  রলেিোম। 
  
মোগ টর  ণ্ঠস্বর শোন্ত এবং ঠোণ্ডো ভীের্ শোন্ত এবং ভীের্ ঠোণ্ডো। হ লির মগন েি, 
ফ্লোডগগর্ খু্গি হেওযো েগযগে। অশোন্ত উন্মত্ত জিরোলশ এখ্ন েুগর্ আেগব। হ লি 
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পোগগির মগতো ভোগিোবোেগত শুরু  রগিন। এমন শুভ মুেূতট তোর জীবগন এর আগগ 
 খ্নও আগেলন। 
  
এ জন অনযজনগ  জলডগয যগর শুগয আগেন। 
  
হ লি বিগিন- তুলম আমোগ   ী  ী হেখ্োগব? 
  
–আলম জোলন। 
  
 হ লির মুগখ্ েোলে  োগজর্ো লোঁগড েোও। 
  
 মো ট অবো । 
  
–আলম  ী হবো ো। 
  
হ লি আবোর বিগিন–ভোগিোবোেোর  ত লজলনে হেখ্ব আমরো। হেখ্গত হেখ্গত েলনমুন 
িুলরগয যোগব। পোেোড ল ংবো ঝনটোর েোগে লমতোিী পোতোবোর েময আর পোওযো যোগব নো। 
  
হশে পযটন্ত তোরো েুজগন ক্লোন্ত েগয পডগিন। 
  
মো ট বিগিন আলম  ী আগিো লনলভগয হেব? 
  
হ লি হচোখ্ হখ্োিো রোখ্গত পোরগেন নো। মগন েগে, এই প্রের হযন অনন্ত োি বজোয 
েোগ । 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

363 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
হ লি হ োগনো  েো বিগিন নো। মো ট আগিো লনলভগয লেগিন। হ লি হচোখ্ খু্িগিন, েোয 
ঈশ্বর,  ী আশ্চযট, হ লি ল ন্তু এখ্ন আর অন্ধ োরগ  ভয পোগেন নো! 
  
. 
  
-হ লি? হ লি? 
  
েযোাঁ, সৃ্মলতর েমুগদ্র আগিোডন। হ লি তো োগিন। লতলন লিে এলভলনউর এ র্ো জুগযিোলর 
হেো োগন েোাঁলডগয আগেন। লনউইয ট। হজোগেি হবলর এ র্ো খ্োম তোর েোগত তুগি 
লেগযগেন। 
  
 ুলড েোজোর ডিোর, হযমন আপলন বগিলেগিন। 
  
 হ লি ভোবগিন। মুগখ্ বিগিন- যনযবোে। 
  
হ লি খ্োমর্ো খু্িগিন, লঠ  মগতো হেওযো েগযগে। তোর হেগ  েশ েোজোর ডিোর হবর 
 গর ডোযোনোর েোগত তুগি লেগিন। 
  
ডোযোনো তো োগিন, অবো  েগয হগগেন। 
  
–এর্ো  ী? 
  
–এর্ো আপনোর প্রোপয। 
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–হ ন? 
  
–আপলন আমোগ  পগর হিরত হেগবন। হ লি  াঁয ঝোাঁল গয বিগিন- আমরো এখ্ন  ী 
 রব? আমরো এখ্োন হেগ  হবগরোবোর এ র্ো পে খু্াঁজব, তোই হতো! 
  
. 
  
৩৪. 
  
হিলেংর্ন এলভলনউ, ডোযোনো এ র্ো র্যোলে ডো গিন। 
  
–এখ্ন আমরো হ োেোয চগিলে? 
  
িো গোরলডযো এযোরগপোগর্ট। 
  
 হ লি অবো  েগয ডোযোনোর লেগ  তো োগিন- তুলম জোগনো নো ওরো েব  র্ো 
এযোরগপোগর্টর লেগ   ডো নজর হরগখ্গে? 
  
–আলম জোলন। 
  
—তোেগি? এর্ো ল  েলঠ  পলর ল্পনো? 
  
 ডোযোনো হ লির েোগত েোত হরগখ্ বিগিন- হেগখ্ো নো, আলম  ী  লর? 
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. 
  
িো গোরলডযো– হ লি ডোযোনোগ  অনুেরর্  রগেন। তোরো র্োরলমনোগি ঢুগ  পগডগেন। ইউ 
এে এযোরওগযগজর লর্ল র্  োউন্টোগরর েোমগন েোাঁলডগয আগেন। 
  
এগজন্ট  োউন্টোগরর ওলেগ  বগেলেগিন। লতলন বিগিন- বিুন,  ী  রগত পোলর? 
  
 ডোযোনো হেগে বিগিন- আমরো িে এগঞ্জিগের লর্ল র্ চোইলে। 
  
 খ্ন উডগত চোইগেন? 
  
 পরবতটী উডোগন। আমোগের নোম ডোযোনো লস্টগভন্স এবং হ লি েযোলরে। 
  
হ লি অবো  েগয হগগেন। 
  
লর্ল র্ এগজন্ট বিগিন- েুগর্ো হবগজ পগনগরো লমলনগর্ ফ্লোইর্র্ো উডগব। 
  
-লঠ  আগে। ডোযোনো ঘলডর লেগ  তো োগিন। 
  
 হ লি হ োগনো র গম এ র্ো েুবটি েোলে হেগে বিগিন- লঠ  আগে। 
  
–আপনোরো ল   যোগশ হেগবন, নোল  হক্রলডর্  োগডট? 
  
 যোশ। ডোযোনো র্ো োর্ো তুগি লেগিন। 
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 তোরো হবলরগয আেগেন। হ লি বিগিন- তুলম হতো ল ংেগির েোগত েব খ্বর হপৌঁগে 
লেগি। লনযন আগিো হজ্বগি তোগ  অভযেটনো জোনোগি। 
  
ডোযোনো বিগিন- তুলম হ ন অত লচন্তো  রে? 
  
তোাঁরো আগমলর োন এযোরিোইন্স বুগের  োগে এলগগয এগেগেন, ডোযোনো আবোর লর্ল র্ 
এগজগন্টর  োগে লগগয বিগিন- আমরো লমযোলম যোব, পরবতটী ফ্লোইগর্। 
  
-লঠ  আগে, এগজন্ট েব ল েু হেগখ্ বিগিন, এই ফ্লোইর্র্ো লতন ঘণ্টো পগর েোডগব। 
  
–আমোগের নোম হ লি েযোলরে এবং ডোযোনো লস্টগভন্স। 
  
হ লি হচোখ্ বন্ধ  রগিন। 
  
–হক্রলডর্  োডট অেবো  যোশ? 
  
 যোশ। 
  
 ডোযোনো র্ো োর্ো তুগি লেগিন। লর্ল র্র্ো হপগয হগগিন। 
  
হ লি বিগিন- এইভোগব তুলম ওগের হবো ো বোনোগত পোরগব? তুলম  ী ওগের েশ 
বেগরর বোচ্চো হেগি হভগবে নোল ? 
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ডোযোনো এযোরগপোগর্টর হভতর হেগ  হবলরগয আেগত চোইগেন। হ লি তোগ  অনুেরর্ 
 রগত  রগত বিগিন– আমরো হ োেোয যোব? 
  
আমরো হ োেোও যোব নো। 
  
নো, হতোমোর এই বযোপোরর্ো আলম ল েুই বুঝগত পোরলে নো। 
  
. 
  
র্যোলেগুগিো এযোরগপোগর্টর েোমগন েোাঁলডগয আগে। েুজন ভদ্রমলেিো র্োরলমনোি হেগ  
হবলরগয এগিন। এ র্ো র্যোলে িোইন হেগ  হবলরগয এি। হের্ো প্রগবশ পগের েোমগন 
এগে েোাঁডোি। হ লি এবং ডোযোনো র্যোলেগত লগগয বেগিন। 
  
-হ োেোয যোব, লেজ? 
  
–হ গনলড এযোরগপোর্ট। 
  
 হ লি বিগিন আলম জোলন নো, এভোগব ওগের হবো ো বোনোগনো যোগব ল নো? ল ন্তু মগন 
েগে, অনয হ োগনো অস্ত্র েো গি ভোগিো েত। 
  
আলম জোলন নো, হ োেোয ওই যরগনর বেু  ল নগত পোওযো যোয। 
  
র্োলের্ো প্রবি হবগগ েুগর্ চগিগে। ডোযোনো ঝুাঁগ  পগড েোইভোগরর িগর্ো  োডটর্ো 
হেখ্গিন। নোম হিখ্ো আগে মোলরও লেিভো। 
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–লমুঃ লেিভো, আপলন ল  মগন  গরন হ গনলড এযগরগপোগর্ট আমরো লনরোপগে হপৌঁগেোগত 
পোরব? 
  
আযনো লেগয েোইভোগরর মুখ্ হেখ্ো হগি। আপনোরো লঠ  পগেই এগগোগেন। 
  
েঠোৎ লতলন অযোলেগির্গর চোপ লেগিন। ইউর্োনট লনগিন। অগন র্ো েুগর্ এগে এ র্ো 
গলির হভতর ঢুগ  পডগিন। 
  
েুই ভদ্রমলেিো হপেগনর আযনো লেগয তো োগিন-নো, হ োগনো গোলড অনুেরর্  রগে নো। 
  
মোলরও লেিভোর মুখ্ আনগে প্রেোলরত- লঠ  আগে? 
  
হ লি বিগিন- েযোাঁ, লঠ  আগে। 
  
 লতলরশ লমলনর্ যগর মোলরও লেিভো আাঁ োবোাঁ ো পগে গোলড চোিোগত েো গিন। নো, হ উ 
অনুেরর্  রগে নো। হশে পযটন্ত র্যোলের্ো হ গনলড এযোরগপোগর্টর মূি প্রগবশ পগে ঢুগ  
পডি। 
  
–এখ্োগন আমরো হপৌঁগে হগলে, মোলরও লেিভো যুি জগযর ভলেগত বিগিন। 
  
ডোযোনো পোেট হেগ  র্ো ো হবর  গর েোইভোগরর েোগত লেগয বিগিন- আপনোর প্রোপযর্োও 
এখ্োগন আগে। 
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েোইভোর র্ো োর্ো লনগয মুগখ্ েোলে এগন বিগিন- লঠ  আগে। উলন গোলডগত বগে 
েো গিন। 
  
েুজন যোত্রী হ গনলড র্োরলমনোগির মগযয ঢুগ  পগডগেন। যখ্ন তোরো হচোগখ্র বোইগর 
হবলরগয হগগিন, উলন হেিগিোন হবর  গর বিগিন- র্যোনোর ল ংেগি…। 
  
. 
  
হডির্ো এযোর িোইগন্সর  োউন্টোর। লর্ল র্ এগজন্ট হবোগডটর লেগ  তোল গয বিগিন েযোাঁ, 
েুগর্ো লর্ল র্ আগে। লবগ ি ৫-৫৫ লম. ফ্লোইর্র্ো েোডগব। আপনোরো মোলদ্রে যোগবন হতো? 
নোল  বোলেটগিোনো? মোলদ্রগে হেনর্ো এ  ঘণ্টো েো গব। বোলেটগিোনোগত হপৌঁগেোগব ৯-২০ 
লমলনগর্। 
  
ডোযোনো বিগিন লঠ  আগে। আপনোরো ল  নগে হেগবন, নোল  হক্রলডর্  োডট? 
  
নগে? ডোযোনো র্ো োর্ো লেগয লর্ল র্ লনগিন। তোরপর হ লির লেগ  তোল গয বিগিন 
এগেো, আমরো িোউগঞ্জ অগপেো  লর। 
  
. 
  
লতলরশ লমলনর্ হ গর্ হগগে, েযোলর লফ্লন্ট হেিগিোগন র্যোনোগরর েগে  েো বিগেন। 
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এ র্ো খ্বর হপিোম, তোরো হডির্ো এযোরিোইগন্স বোলেটগিোনো যোগে। হ গনলড এযোরগপোর্ট 
হেগ  ৫-৫৫ লমলনগর্ েোডগব। মোলদ্রগে হেনর্ো এ  ঘণ্টো েো গব। তোরো ৯-২০ লমলনগর্ 
বোলেটগিোনোগত হপৌঁগে যোগব, ে োিগবিো। 
  
-লঠ  আগে, তুলম এ র্ো হ োম্পোলনর হজর্ লনগয বোলেটগিোনোগত চগি যোও। হেখ্োগন লগগয 
ওগের েগে হেখ্ো  গরো। আলম আশো  লর, ওরো হতোমোর  োে হেগ  উষ্ণ স্বোগত েম্ভোের্ 
পোগব। 
  
র্যোনোর হিোনর্ো হরগখ্ লেগিন। অযোনেু ঘগর এগে ঢুগ গেন। 
  
 লতলন বিগিন- এইগতো েব ল েু হিখ্ো আগে। 
  
 ী লনগয এগেে? 
  
অযোনেু অবো  তুলম হয আমোগ  এর্ো আনগত বিগি? 
  
–আলম এগুগিো আনগত বগিলে? আলম হতো হতোমোর ওই িুিগুগিোর  েো বগিলে। 
  
অযোনেুর মুগখ্ েোলে– এর্ো আলম হতোমোর লবগযর লেগন পগরলেিোম। আলম হতোমোর 
েবগেগ   োগের মোনুে েগযলেিোম মগন আগে? বিগত পোগরো লনতবর। 
  
র্যোনোর হরগগ হগগেন– আুঃ, হতোমোর মোেোয ল েু ঢু গব নো ল ? ঘর্নোর্ো েোত বের আগগ 
ঘগর্লেি। এখ্নও তুলম হের্ো মগন হরগখ্ে? আমোর হচোগখ্র েোমগন হেগ  হবলরগয যোও। 
হবো ো গোযো হ োেো োর। 
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 অযোনেু অগন ের্ েোাঁলডগয রইগিন।  েো বিগত পোরগেন নো।  ী ঘগর্গে হবোঝোর হচিো 
 রগিন। 
  
হবলরগয যোও। 
  
অযোনেু ঘর হেগ  হবলরগয হগগিন। নো, র্যোনোর ভোবগেন, পোগির্োগ  অনয হ োেোও হরগখ্ 
আেগত েগব। 
  
. 
  
বোলেটগিোনোর উডোন খু্ব েুের, মগন রোখ্োর মগতো হ োগনো ঘর্নো ঘগর্লন। 
  
হ লি জোনিো লেগয তোল গয েো গিন। লনউইয ট শেরর্ো েৃলি েীমোর বোইগর চগি যোগে। 
স্বলস্তর লনুঃশ্বোে। হশে পযটন্ত আমরো ভযঙ্কর জগত হেগ  হবলরগয আেগত পোরিোম। 
  
ডোযোনো মোেো নোডগিন নো, তোরো লনশ্চযই আমোগের অনুেরর্  রোর হচিো  রগব। বিগত 
পোগরো, আপোতত েমেযোর েমোযোন েগযগে। 
  
পোেট হেগ  ডোযোনো এ র্ো  লম্পউর্োর লপ্রন্ট আউর্ হবর  গর পডগত েো গিন। হেোনঝো 
ভোরব্রুগ, বোলিটন। তোর মৃতুয েগযগে। তোর স্বোমীগ  পোওযো যোযলন। গযোলর হরনল্ডে, 
হডনভোর, মো ট এবং লরচোডট। 
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হ লি লপ্রন্ট আউগর্র লেগ  তো োগিন তোর মোগন? আমরো পযোলরে, বোলিটন, হডনভোর েব 
জোযগোয যোব, হশে পযটন্ত লনউইযগ ট লিগর আেব। 
  
–েযোাঁ, আমরো েোন হেবোেলর্যোনো লেগয িরোলে েীমোগন্ত প্রগবশ  রব। 
  
. 
  
হ লি পযোলরগে যোবোর জনয উেিীব। েযোম লমগরোগজর েগে  েো বিগত েগব। নো, 
অযোগঞ্জি লনশ্চযই আমোর জনয অগপেো  রগে। 
  
-তুলম আগগ  খ্নও হস্পগন হগগে? 
  
–মো ট আমগ  হেখ্োগন এ বোর লনগয লগগযলেি। অেোযোরর্ এ র্ো জোযগো। হ লি এ  
মুেূগতটর জনয নীরব েগয হগগিন। 
  
তুলম ল  আমোর েমেযোর্ো বুঝগত পোরে?  ীভোগব আলম চিব ল েুই বুঝগত পোরলে নো। 
মো টগ  েোডো বোাঁচব  ী  গর? যখ্ন আমরো হেোগর্ো েোল , তখ্ন বুঝগত পোলর, প্রেরর্ো 
 ত েুের, েঠোৎ হেই জগতর্ো পলরবলতটত েগয যোয। মো ট এবং আমোর মগযয হয 
ধববোলে  েম্প ট লেি, হের্ো স্বগটীয হমোডগ  ঢো ো। 
  
লতলন ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন- লরচোগডটর  েো লনশ্চযই মগন পগড। 
  
 ডোযোনো শোন্তভোগব বিগিন- েযোাঁ। তোরপর জোনগত চোইগিন, মো ট হ মন লেগিন? 
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হ লির মুগখ্ েোলে মোগ টর মগযয এ র্ো লশশুমন িুল গয লেি। আমোর হ বিই মগন েত, 
ও হবোযেয বোিগ র মন আর প্রলতভোশোিী মলস্তষ্ক লনগয জগন্মগে। 
  
তোর মোগন? 
  
–ও হযভোগব হপোশো  পরত, শুনগি তুলম হেগে উঠগব। হযলেন প্রেম আমোর েগে হেখ্ো 
 রগত এগেলেি, হেলেন এ র্ো ঢিগঢগি যূের েুযর্ পগরলেি। পোগয লেি বোেোমী জুগতো। 
েবুজ শোর্ট আর র্ র্গ  িোি র্োই। লবগযর পর আলম তোগ  লঠ  মগতো েোজগত 
লশলখ্গযলেিোম। 
  
ল েুেগর্র জনয হ লি লনশু্চপ, তোরপর আবোর ভোেো গিোয বিগত শুরু  রগিন মো টগ  
লিগর পোবোর জনয আলম জীবগনর েবল েু লেগত রোজী আলে। আলম চোই, আবোর মো ট 
হযন হেই ঢিঢগি েুর্, বোেোমী জুগতো, েবুজ শোর্ট আর র্ র্গ  িোি র্োই পগর আমোর 
েোমগন এগে েোাঁডোয। 
  
হ লির হচোখ্ েুগর্ো জগি পলরপূর্ট। 
  
…মো ট যখ্ন তখ্ন আমোর জনয উপেোর লনগয আেত। ল ন্তু হে আমোগ  েোগত যগর 
লশলখ্গযলেি,  ীভোগব ভোগিোবোেগত েয। ভোগিোবোেো শব্দর্োর মগযয হয এ র্ো আিোেো 
মোগন আগে, মোগ টর েগে হেখ্ো নো েগি আলম হেই মোগনর্ো জোনগত পোরতোম নো। 
  
রুমোি লেগয হচোগখ্র জি মুগে হ লি প্রশ্ন  রগিন এবোর লরচোডট েম্বগন্ধ ল েু বিগব ল ? 
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ডোযোনোর মুগখ্ েোলে লরচোডট লেি এ  হরোমোলন্ট  পুরুে। যখ্ন আমরো রোগত শুগত হযতোম, 
লরচোডট বিত, আমোর হগোপন হবোতোমর্ো লর্গপ েোও। আলম েোেতোম। এই েোলের এ র্ো 
আিোেো অেট লেি। 
  
হ লির লেগ  তোল গয ডোযোনো বিগিন– লরচোগডটর হগোপন হবোম লেি হর্লিগিোগনর ওপর 
লবরক্ত  গরো নো– এই চোলবর্ো লর্গপ হেওযো। 
  
…লরচোডট বগিলেি, আমরো এ লেন এ র্ো েুগগটর হভতর েোরোলেন এ ো েো ব। 
হিোনর্োগ  েূগর েলরগয হেওযো েগব। 
  
পুগরোগনো লেগনর হ োগনো  েো ডোযোনোর মগন পগড হগগে। লতলন েঠোৎ বোলি োর মগতো 
হেগে উঠগিন। তোরপর বিগিন– লরচোডট, এ  নোম রো লবজ্ঞোনী লেি, হে বোলডর 
লজলনেপত্র লনগজই েোরোগত পোরত। ইগি লট্রগ র  োগজ লেি খু্বই েে। লরচোডট হযেব 
লজলনে েোরোত, হেগুগিো লঠ   রোর জনয আবোর ইগি লট্র  লমলস্ত্র ডো গত েত। এই 
বযোপোরর্ো আলম ল ন্তু  খ্নও তোগ  বলিলন। 
  
মযযরোত পযটন্ত তোরো এভোগবই  েো বগিলেগিন। 
  
ডোযোনোর প্রেম মগন েি, স্বোমীর েম্পগ ট অগন   েো বিো েগয হগগে। তোগের েুজগনর 
মগযয এ র্ো অেৃশয পোাঁলচি লেি, হ  হযন হেই পোাঁলচির্ো হভগে লেগযগে। 
  
হ লি বিগিন- এবোর এ রু্ ঘুগমোগত েগব।  োি েোরো লেনর্ো উগত্তজনোর মগযয  োর্গব। 
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হবচোরী হ লি জোগনন নো, তোর এই উগত্তজনোর আেি অেট  ী? 
  
েযোলর লক্লন্ট বোলেটগিোনো এযোরগপোগর্ট হপৌঁগে হগগে। হে গ্লোে উইগেোর লেগ  তোল গয 
আগে। মোগঝ মগযয রোনওগযর লেগ  তো োগে। এ র্ো মস্ত বগডো তোলি োগত আগমন 
এবং লনগটমন েংগ ত িুগর্ উঠগে। লনউইয ট হেগ  হয হেনর্ো আেগে, হের্ো লনলেটি 
েমগয এগে হপৌঁগেোগব। লতলরশ লমলনর্ েময আগে। েব ল েুই, পলর ল্পনো মোলি  
এলগগয চগিগে। লফ্লন বেি এবং অগপেো  রগত েো ি। 
  
আযঘণ্টো বোগে লনউইযগ টর হেনর্োর আগমন বোতটো ধ্বলনত েি। েযোাঁ, যীগর যীগর যোত্রীরো 
হনগম আেগে। ধে হুগেোডবোজ পযটর্ গের েি। ট্রোগভলিং হেিেমযোন। লশশুগের মুগখ্ 
আনে। নব লববোলেত েম্পলত এগেগে মযুচলিমো যোপগন। লফ্লন্ট েবোর লেগ  তোল গয 
আগে। েযোাঁ, হে ভোবি, আলম লনগটমন পগের পোগশ লগগয েোাঁডোই। এখ্োগন শুযু পযটোর্ গের 
লভড। হু-হু  গর তোরো আেগে। হ উ হ উ ল েুের্ েোাঁডোগে। ডোযোনো আর হ লি 
হ োেোয? লফ্লন্ট আরও পোাঁচ লমলনর্ অগপেো  রি। তোরপর হবোলডটং হগগর্র লেগ  এলগগয 
হগি। 
  
-েযোর, আপলন এখ্োন লেগয হবগরোগত পোরগবন নো। 
  
 লফ্লন্ট অবো  েি– আলম নযোশনোি লেল উলরলর্ ইনিরগমশগনর  োগে এ র্ো খ্বর হেব। 
এই হেগনর িযোগবোগরর্লরগত এ র্ো পযোগ র্ পোওযো হগগে। হের্োগ  পরীেো  রগত েগব 
এখ্নই। 
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লফ্লন্ট র্োরমযোগ র লেগ  এলগগয যোবোর হচিো  রলেি। যখ্ন হে হেগনর  োগে হপৌঁগে 
হগি, কু্র তখ্ন হেনর্ো েোডবোর জনয প্রস্তুত েগেন। 
  
ফ্লোইর্ অযোগর্নগডন্ট লজজ্ঞোেো  রি–  ী েগযগে? 
  
–পরীেো  রগত েগব। লফ্লন্ট জবোব লেি। 
  
লফ্লন্ট হেগনর মগযয হঢো োর হচিো  রি। ঢুগ ও পডি। নো, হ োগনো পযোগেঞ্জোরগ  হেখ্ো 
যোগে নো। 
  
ফ্লোইর্ অযোগর্নগডন্ট জোনগত চোইগিন- হ োগনো েমেযো? 
  
এ র্ো উগডো হিোন এগেগে, এই হেগন নোল  হবোমো আগে। 
  
 ভদ্রমলেিো লফ্রগন্টর লেগ  তো োগিন। লফ্লন্ট হ লবগনর লেগ  চগি হগি। হরস্টরুগমর 
েরজোগুগিো খু্গি লেি- নো, েবল েু এগ  বোগর িোাঁ ো। 
  
এই ভদ্রমলেিোগ  আর হ োেোও হেখ্ো হগি নো। 
  
. 
  
–লমুঃ ল ংেগি, ওরো ল ন্তু এই হেগন আগেলন। 
  
র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বগর এ র্ো অদু্ভত লনরোপত্তোেীনতো– লফ্লন্ট, তুলম হেগনর েবল েু হেগখ্ে? 
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-ইগযে, েযোর। 
  
তোর মোগন,  ী আশ্চযট? যখ্ন হেনর্ো েোডি, তখ্ন ওরো ওখ্োগনই লেি, তোই হতো? 
  
–েযোাঁ, েযোর। 
  
–তোেগি? ওরো ল  আর্িোলন্ট  েোগগর ঝোাঁলপগয পডি? পযোরোশুর্ লনগয? নোল  মোলদ্রগে 
হনগম হগগে? হতোমোর  ী মগন েয? 
  
–আলম ল ন্তুই বিগত পোরলে নো, লমুঃ ল ংেগি। আমোর মোেোর্ো হ মন গুলিগয যোগে। 
  
–হতোমোগ  অগন  যনযবোে। তোর মোগন ওরো মোলদ্রগে হনগম হগগে। েোন হেবোেলর্যোনো 
লেগয ফ্রোগন্স হঢো োর হচিো  রগব। 
  
এ  মুেূগতটর নীরবতো– হতোমোগ  আলম চোরগর্ লব ল্প পগের েন্ধোন লেলে। ওরো লবলভন্ন 
ফ্লোইর্ যগর বোলেটগিোনোগত আেগত পোগর। হট্রগন আেগত পোগর, বোে ল ংবো গোলডগত। 
র্যোনোর  ী হযন লচন্তো  গর আবোর বিগিন- নো, ওরো বোগেই যোবোর হচিো  রগব। হেন 
ল ংবো হট্রগন েযগতো যোগব নো। বুলি আমোগ  বিগে, ওরো েোন হেবোেলর্যোনো েীমোগন্ত 
যোগব। হেখ্োন হেগ  িরোলে হেগশ প্রগবশ  রগব। 
  
যলে… 
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–নো, আমোগ  বোযো লেও নো লমুঃ লফ্লন্ট, মোলদ্রে হেগ  েোন হেবোেলর্যোনোগত হযগত পোাঁচ 
ঘণ্টো েময িোগগব। তুলম এখ্নই মোলদ্রগে উগড যোও। েব  র্ো হরন্টোি  োগরর অলিগে 
যোও। হেগখ্ো,  ী যরগনর গোলড ওরো ভোডো  গরগে। গোলডর রং  ী? হ োন েোগি ধতলর? 
েবল েু। 
  
-ইগযে, েযোর। 
  
-বোলেটগিোনোগত লিগর এগেো। এ র্ো গোলড ভোডো  গরো। বগডো এ র্ো গোলড। েোন 
হেবোেলর্যোনোর েোইওগযগত অগপেো  গরো। ওগের ল েুগতই েীমোন্ত পোর েগত লেও নো। 
লঠ  আগে? 
  
–েযোাঁ, েযোর। 
  
-মগন হরগখ্ো, বযোপোরর্ো এমনভোগব ঘর্োগত েগব, মগন েগব এর্ো বুলঝ হনেোতই এ র্ো 
েুঘটর্নো। 
  
. 
  
৩৫. 
  
ডোযোনো এবং হ লি পোশোপোলশ েোাঁলডগয আগেন। মোলদ্রে এযোরগপোর্ট। তোাঁরো েোরর্জ হেগ  
এ র্ো গোলড ভোডো  রগিন। এযলভে। এবোর তোরো অযোগিেোগ  লনগিন। অনয এ র্ো 
হরন্টোি এগজলন্স হেগ । 
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 ীভোগব েোন হেবোেলর্যোনোগত যোওযো হযগত পোগর? ডোযোনো প্রশ্ন  গরলেগিন। 
  
-এর্ো খু্বই েেজ লেগনোরো, এ  নম্বর নযোশনোি েোইওগয লেগয আমরো এলগগয যোব। 
েোগড চোর ঘণ্টো হেগ  পোাঁচ ঘণ্টো েময িোগগব। 
  
হ লি এবং ডোযোনো তখ্ন গোলডগত চগড বগেগেন। 
  
. 
  
হ  আই লজ-র প্রোইগভর্ হজর্ মোলদ্রগে এগে হপৌঁগে হগগে। এ  ঘণ্টো পগর হেখ্ো হগি 
েযোলর লফ্লন্ট এ র্ো হরন্টোি  োরবুে হেগ  আর এ র্োর লেগ  েুগর্োেুলর্  রগে। 
  
–আমোগ  আমোর হবোন এবং তোর গোিটগফ্রগের েগে হেখ্ো  রগত েগব। তোর গোিটগফ্রে 
অেোযোরর্ রূপবতী। আলফ্র োন আগমলর োন। আলম তোগের েগে হেখ্ো  রবই। তোরো 
হডির্ো এযোর িোইগন্স লনউইয ট হেগ  এগেগে। তোরো ল  এখ্োগন হ োগনো গোলড ভোডো 
 গরগে? 
  
নো, লেনর। 
  
নো, লেনর। 
  
হশে পযটন্ত অযোগিেো বুগে লফ্লন্ট তোর েোরোগনো ভোগয খু্াঁগজ হপি। 
  
-েো, লেনর। আলম স্পি মগন  রলে, তোরো… 
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–তোরো  ী গোলড ভোডো  গরলেি? 
  
–এর্ো েি এ র্ো হিবর। 
  
রংর্ো  ী? 
  
 িোি, আমোগের এখ্োগন এ র্োই িোি গোলড আগে। 
  
 নোম্বোর লেগত পোরগবন? িোইগেন্স হের্ নোম্বোর? 
  
 –অবশযই, এখ্নই লেলে। 
  
 লফ্লন্ট হেখ্ি, ক্লো ট এ র্ো বই হবর  গর  ী হযন হেখ্ি। হে লফ্লগন্টর েোগত নোম্বোরর্ো 
তুগি লেি। 
  
–আশো  লর এগতই েগব। 
  
-েযোাঁ। 
  
েশ লমলনর্ হ গর্ হগগে। লফ্লন্ট বোলেটগিোনোগত উগড হগি। তোগ  এখ্ন এ র্ো গোলড ভোডো 
 রগত েগব। ওই িোি হিবরর্োর লেগ  নজর রোখ্গত েগব। রোস্তোর এমন এ র্ো 
জোযগোয েোাঁলডগয েো গত েগব, হযখ্োগন ট্রোলিগ র লভড হনই। তোরপর? তোরপর আর 
 ী? হেোট্ট এ র্ো অযো লেগডন্ট। এগত তোর বোাঁ েোগতর হখ্িো। 
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. 
  
ডোযোনো এবং হ লি এখ্ন েোন হেবোেলর্যোন েীমোন্ত হেগ  লতলরশ লমলনর্ েূরগত্ব অবিোন 
 রগে। ভোরী েুের নীরবতোর মগযয লেগয গোলড এলগগয চগিগে। েোইওগযগত লবগশে 
মোনুগের লভড হনই। গোলডর েংখ্যো খু্ব এ র্ো হবলশ নয। েমযর্ো ভোগিোই যোগে বিগত 
েগব। েুপোগশর প্রো ৃলত  েৃশযোবলি অেোযোরর্। িগি িুগি ঢো ো পলরগবশ। িেি 
হপগ গে, িগির েুবোে হভগে আেগে। আেো,  ত  ী।  মিোগিবুর গন্ধ। ল েু েূগর 
পুগরোগনো বোলড হচোগখ্ পডগে। বোলডর চোরযোগর হেোগর্ো হেোগর্ো বোগোন। ল েুের্ বোগে তোরো 
েুর গগজর মগযয এ র্ো মযযযুগীয শের েোলডগয হগি। এখ্োন োর অেোযোরর্ েৃশযবলি 
মনগ  অযীর  গর হেয। লপরোলনজ পোেোড চূডো েূর হেগ  হেখ্ো যোগে। 
  
ডোযোনো বিগিন আমরো প্রোয এগে হগলে। 
  
উলন েোমগনর লেগ  তো োগিন। েুগশো িুর্ েূগর এ র্ো জ্বিন্ত গোলড। ল েু মোনুগের লভড। 
েোইওগযর্ো বন্ধ েগয হগগে। ইউলনিমট পরো পুলিশ েোাঁলডগয আগে। 
  
 ী েগযগে? ডোযোনো অেলেষু্ণ। 
  
আমরো বো গের হেগশ ঢুগ  পগডলে। এখ্োগন এ র্ো গৃেযুি চিগে। গত পঞ্চোশ বের 
যগর বো েরো হস্পনীয ের োগরর েগে িডোই  গর চগিগে। 
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েবুজ ইউলনিমট পরো এ জন মোনুে েোমগন এলগগয এি। তোর পোগয  োগিো জুগতো, 
েোইওগযগত হে েোাঁলডগয আগে। 
  
হ লি লনুঃশ্বোে হচগপ বিি- এর্ো হতো ই লর্ এ। আমরো েোমব নো। যলে যরো পগড যোই 
তোেগি ভোগগয  ী হিখ্ো আগে হ  জোগন। 
  
অলিেোর গোলডর েোমগন এগে েোাঁডোগিন। বিগিন, আলম  যোগেন ইযোলে। আপনোরো ল  
গোলড হেগ  হবলরগয আেগবন? 
  
ডোযোনো তোর লেগ  তোল গয হেগে বিগিন– আপনোগ  েোেোযয  রগত পোরগি ভোগিোই 
েত। ল ন্তু আমরো এখ্ন আমোগের লনজস্ব যুগির জনয খু্বই বযস্ত। 
  
লতলন পো লেগয অযো লেগির্গর চোপ লেগিন। খু্ব তোডোতোলড জ্বিন্ত গোলডর পোশ লেগয হেই 
গোলডর্ো হবলরগয হগি। আরও আরও হবলশ গলতেম্পন্ন েগয উঠি। জনগর্ আতটনোে  গর 
উগঠগে। ডোযোনো হেলেগ  তো োবোর মগতো েময লেগত পোগরনলন। 
  
হ লি হচোখ্ বন্ধ  গরগেন। ল েু ল  আঘোত  গরগে আমোগের? 
  
নো, আমরো এলগগয চগিলে। 
  
 লতলন হচোখ্ খু্িগিন। লতলন জোনিো লেগয হেখ্গিন এ র্ো  োগিো রগের লেগর্োগন তোডো 
 গর আেগে। 
  
–গরলজিো, হ লি হচোখ্ বন্ধ  রগিন, ও আমোগের অনুেরর্  রগে। 
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 ী? হে  ী  গর এত তোডোতোলড আেগব? ডোযোনো অযো লেগির্গর চোপ লেগিন। 
  
লেগর্োগরনর্ো আরও  োগে এলগগয এগেগে। ডোযোনো লস্পগডোলমর্োগরর লেগ  তো োগিন। 
ডোযোি ক্রমশ উগঠ যোগে, ঘণ্টোয ১৭৫ ল গিোলমর্োর। 
  
তোর মোগন? আর এ র্োগ ও হিখ্ো আগে ১১০ ল গিোলমর্োর। প্রলত ঘন্টোয। 
  
হ লি খু্বই লচলন্তত। হ লি বিগিন– মগন েগে, তুলম ইলেযোনো পুলিশ হরেট্রোগর গোলড 
চোিোগেো। 
  
এ  মোইি েূগর ডোযোনো হেখ্গত হপগিন,  োস্টমে হচ  আউর্ অলিের্ো। হস্পন এবং 
ফ্রোগন্সর েীমোগন্তর মগযয। 
  
ডোযোনো বিগিন আমোগ  আঘোত  গরো। 
  
হ লি হেগে উগঠগেন– নো, আলম শুযু হতোমোর েোগে িোগগত হচগযলেিোম। 
  
–আমোগ  আঘোত  গরো। ডোযোনোর  ণ্ঠস্বগরর হভতর  ী এ র্ো  তৃটত্ব। 
  
 লেগর্োগরনর্ো আরও  োগে এলগগয হগগে। 
  
 ী, েগে  ী? এেুলন এর্ো  রগত েগব। 
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হ লি ডোযোনোর মুগখ্ এ র্ো চড  লেগয লেগিন। 
  
নো, আরও হবলশ আঘোত। 
  
এখ্ন এখ্োগন মোত্র েুগর্ো গোলড। তোরপগরই লেগর্োগরন। 
  
তোডোতোলড, ডোযোনো লচৎ োর  রগেন। 
  
 হ লি ডোযোনোগ  এগিোপোেোলড মোরগত েো গিন। 
  
–হজোগর, আরও হজোগর। 
  
হ লি আরও হজোগর আঘোত  রগত েো গিন তোর েোগত হয লেগরর আংলর্র্ো লেি, হের্ো 
লেগয ডোযনোর মুখ্ েত-লবেত  গর লেগিন, হু-হু  গর রক্ত হবলরগয আেগে। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয আগেন, অবো  েগয হগগেন। 
  
–ডোযোনো, আলম এভোগব মোরগত চোইলন। ল ন্তু এর্ো েগয হগগে। 
  
তোরো  োস্টমে হচ  আউগর্র  োগে হপৌঁগে হগগেন। ডোযোনো এ  মুেূগতটর জনয েোমগিন। 
  
বডটোর গোডট এলগগয এগে প্রশ্ন  রগেন– শুভ েন্ধযো, ভদ্রমলেিোরো, আপনোরো হ োেোয 
যোগবন? 
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ডোযোনো হ োগনোর গম মোেো তুগি তো োগিন, যোগত ওই গোডট রক্ত হেখ্গত পোন। 
  
 উলন অবো  েগয হগগেন লেগনোরো,  ী েগযগে? 
  
ডোযোনো েোাঁত লেগয হঠোাঁর্ হচগপ বিগিন আমোর প্রোক্তন স্বোমী, হে আমোগ  মোরগত 
ভোগিোবোগে। আলম তোর লবরুগি হ োগর্ট হ ে  গরলে। ল ন্তু ল েুগতই তোগ  েোমোগত 
পোরলে নো। হে আমোগের লেগ  উন্মোগের মগতো েুগর্ আেগে। ওই হেখু্ন, হে এগে পডি 
প্রোয। আলম জোলন নো  ীভোগব আপনোর  োগে েোেোযয চোইব। হ উ ল  তোগ  বোযো লেগত 
পোরগব? 
  
প্রেরী তোল গয হেখ্গিন- েযোাঁ, এ লর্র পর এ লর্ গোলড আেগে। তোর মুখ্ হ মন হযন 
েগয হগগে। লতলন বিগিন হ োন গোলডগত উলন আগেন? 
  
–ওই  োগিো লেগর্োগরন। হেখু্ন ওইখ্োগন। হে েযগতো আমোগ  হমগরই হিিগব। 
  
েো, েলতয? প্রেরী লচৎ োর  রগেন। আপনোরো এলগগয যোন। আলম ওনোগ  হবগরোগত হেব 
নো। 
  
ডোযোনো তো োগিন  োন্নো  োন্নো হচোগখ্ এবং বিগিন, অগন -অগন  যনযবোে। 
  
এ রু্ বোগে তোরো শোন্তভোগবই েীমোন্ত পোর েগয হগগিন। এখ্ন ফ্রোগন্স হপৌঁগে হগগেন। 
  
ডোযোনো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

386 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

বগিো। 
  
হ লি ডোযোনোর েোগত েোত হরগখ্ বিগিন আমোর বযোপোরর্ো ভোবগতই খ্োরোপ িোগগে। 
লতলন ডোযোনোর মুগখ্র লেগ  তোল গয আগেন। 
  
ডোযোনো হেগে বিগিন- হশে পযটন্ত আমরো হবোযেয গরলজিোর  োে হেগ  হবাঁগচ এগেলে। 
লতলন বিগিন, হ লির লেগ  তোল গয তুলম  োাঁেে হ ন? 
  
হ লি বিগিন- নো, আলম  োাঁেলে নো। এর্ো হবোযেয ওই মোে োরো, আমোর হচোখ্ হ মন 
েগয হগগে। তুলম হতো আর  খ্নও েুের মুখ্ হিরত পোগব নো।  ী, পোগব ল ? 
  
হ লি ডোযোনোর মুগখ্ এ র্ো লর্েুগপপোর হেবোর হচিো  রগিন। 
  
 ডোযোনো বিগিন– নো, এখ্ন নয, পগর হেখ্ো যোগব। 
  
. 
  
েযোলর লফ্লন্ট বডটোর হচ  পগযগন্ট হপৌঁগে হগগে। হপট্রি গোডট েোাঁলডগয লেি। হে বিি, 
গোলডর্ো ওখ্োগন হরগখ্ লেগয এলগগয আেুন। 
  
–আমোর এত েময হনই, আমোগ  তোডোতোলড হযগত েগব। 
  
–আলম বিলে, গোলডর্ো হরগখ্ এলগগয আেুন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

387 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

লফ্লন্ট তো োি-  ী েগযগে? হ োগনো েমেযো? 
  
–আমোর েোগত এ র্ো খ্বর এগেগে, এই গোলডর িোইগেন্স নোম্বোরর্ো পোগল্ট হেওযো 
েগযগে। এখ্োগন হচোরোই েোগে আগে। আমরো গোলডর্োগ  আিোেো  গর রোখ্ব। 
  
লফ্লন্ট তোল গয আগে অেেোয েগয আপলন  ী পোগি েগয হগগেন? আলম বগিলে নো, 
আমোর তোডোতোলড আগে। আলম হচোরোই চোিোন েম্পগ ট ল েুই জোলন নো। 
  
লফ্লন্ট গোলড হেগ  হবলরগয এি এবং েোেি– এই হেখু্ন, হে তোর পগ র্ হেগ  এ র্ো 
এ গশো ডিোগরর লবি হবর  রি। এই হতো, আপনোর েোগত তুগি লেলে, এবোর বযোপোরর্ো 
ভুগি যোন। 
  
বডটোর গোডট লচৎ োর  গর ডো ি হজো? 
  
 ইউলনিমট পরো  যোগেন হবলরগয এগেগেন। বডটোর গোডট ওই এ গশো ডিোগরর র্ো োর্ো 
তোর েোগত লেগয বিি, হেখু্ন, আমোগ  ঘুে হেবোর হচিো  রো েগযগে। 
  
 যোগেন লফ্লন্টগ  বিগিন- গোলড হেগ  হনগম আেুন। আপনোগ  ঘুে হেওযোর অপরোগয 
হিপ্তোর  রো েি। 
  
-নো, আপনোরো আমোগ  অযোগরস্ট  রগত পোগরন নো। আলম এ র্ো… 
  
লফ্লন্ট  েো েোলরগয হিগিগে। 
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–আবোর আর এ র্ো অপরোয আপলন  রগিন। আমোগের আগেশ অমোনয  রগেন। 
  
লফ্লন্ট েোইওগযর লেগ  তো োি। লনুঃশ্বোে লনি। নো, ওই গোলডর্ো হচোগখ্র বোইগর চগি 
হগগে। 
  
লফ্লন্ট বিি- আলম  ী এ র্ো হিোন  রগত পোলর? 
  
. 
  
ডোযোনো এবং হ লি িরোলে হেগশ হপৌঁগে হগগেন। আেো, অেোযোরর্ েৃশযপর্। যতেূর 
হচোগখ্ পডগে, েমতি ভূলম, তোরপর পোবটতয উাঁচু লর্িো। েূর লেগগন্ত লপরোলনজ পোেোড 
চূডো। 
  
ডোযোনো বিগিন তুলম বগিে, িরোলে হেগশ হতোমোর এ  বনু্ধ আগে। 
  
–েযোাঁ, েযোম লমরোজ। উলন মোগ টর েগে  োজ  রগতন। উলন আমোগের েোেোযয  রগত 
পোরগবন। 
  
হ লি পোেটর্ো খু্িগিন। নতুন হেিগিোগনর নোম্বোরর্ো হবর  রগিন। পযোলরগের এ র্ো 
নোম্বোগর হিোন  রগিন। 
  
এ জন অপোগরর্র বিগিন- হ  আই লজ। 
  
–আলম ল  েযোম লমগরোগজর েগে  েো বিগত পোলর? 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

389 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
এ রু্ বোগে হ লি শুনগত হপগিন– েযোগিো? 
  
েযোম, আলম হ লি। আলম পযোলরগের লেগ  আেলে। 
  
–েোয ঈশ্বর, আলম হতোমোর জনয  ত ভোবলে, তুলম ভোগিো আগে হতো? 
  
 হ লি এ রু্ লচন্তো  গর বিগিন- এখ্নও পযটন্ত। 
  
–এর্ো এ র্ো েুুঃস্বপ্ন, েযোম লমগরোজ বিগিন, আলম লবশ্বোে  রগত পোরলে নো। 
  
আলমও নো, হ লি ভোবগিন েযোম, হতোমোগ  ল েু  েো বিব। আমোর মগন েগে মো টগ  
েতযো  রো েগযগে। 
  
েযোম লমগরোগজর উত্তরর্ো তীক্ষ্ণ বোতোগের মগতো েো, হের্ো আমোরও যোরর্ো। 
  
হ লি  েো বিগত পোরগেন নো আলম জোলন  ী  গর ঘর্নোর্ো ঘগর্গে– তুলম ল  আমোগ  
েোেোযয  রগব? 
  
আমোর মগন েগে, এর্ো হিোগন আগিোচনো  রো উলচত নয। 
  
 এবোর ভদ্রগিো  তোর  ণ্ঠস্বর স্বোভোলব   রগিন। 
  
–আলম বুঝগত পোরলে। 
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–আজ রোগত আমরো  েো বিব। তুলম ল  আমোর ঘগর আেগব? 
  
–লঠ  আগে, আলম েোতর্োর েময আেলে। 
  
–আলম েো ব। 
  
হ লি  েো বিো হশে  গর বিগিন- আজ রোগত আলম এ র্ো উত্তর পোব। 
  
যখ্ন তুলম এর্োগত বযস্ত েো গব, আলম বোলিটগন তখ্ন লিগর যোব। ফ্রোনজ ভোরব্রুগগর েোগে 
যোরো  োজ  রগতন, তোাঁগের েগে হযোগোগযোগ  রব। 
  
হ লি হ োগনো  েো বিগেন নো। 
  
 ডোযোনো তোর লেগ  তোল গয বিগিন–  ী েি? 
  
-নো, আমরো েুজগন এতলেন লেিোম, আলম আিোেো েগত চোইলে নো। আলম চোইলে, তুলম 
আমোর েগে েোগ ো। 
  
ডোযোনোর মুগখ্ েোলে হ লি, আমরো হতো আিোেো েলে নো। তুলম যখ্ন েযোম লমগরোগজর 
েগে  েো বিগব, তুলম আমোগ  ডো গত পোগরো। আমরো বোলিটগন হযোগোগযোগ  রগত পোলর। 
এর মগযয ল েু খ্বর েংিে  রগত েগব। েময েংলেপ্ত। আমোগের েুজগনর েোগত 
হেিগিোন আগে। আমরো েবেময  েো বিগত পোরব। আজ রোগত তুলম  ী খ্বর হপগি 
তো জোনগত আলম উেিীব লচগত্ত অগপেো  গর েো ব। 
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অবগশগে তোাঁরো পযোলরগে এগে হপৌঁগেোগিন। 
  
গোলডর আযনো পগে ডোযোনো তোল গয েো গিন। নো, লেগর্োগরন গোলডর্োগ  আর হেখ্গত 
পোওযো যোগে নো। তোেগি আমরো হশে পযটন্ত হিো র্োগ  েোরোগত হপগরলে। 
  
এবোর আমরো হ োেোয যোব? হ লি জোনিো লেগয তো োগিন। তোরো  ন গডটর  োগে 
হপৌঁগে হগগেন। 
  
–ডোযোনো, তুলম গোলডর্ো হতোমোর মগতো চোলিগয লনগয যোও। আলম এ র্ো র্যোলে লনলে। 
  
–লঠ  আগে, বনু্ধ। 
  
–েযোাঁ, বনু্ধ। 
  
ভোগিো েো গব। 
  
–েো োর হচিো  রব। 
  
. 
  
েু-লমলনর্ হ গর্ হগগে। হ লি এ র্ো র্যোলেগত উগঠগেন। লতলন তোর অযোপোর্টগমগন্টর লেগ  
চগিগেন। আবোর বোলড, ভোবগত পোরগেন নো। ল েুের্ বোগে লতলন েযোম লমগরোগজর 
অযোপোর্টগমগন্ট যোগবন, লডনোগরর আেগর। 
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র্যোলের্ো হ লির অযোপোর্টগমগন্টর েোমগন এগে হেগম হগি। আুঃ, লনরোপত্তো। অবগশগে 
বোলড। েোগরোযোন এগে েরজোর্ো খু্গি লেি। 
  
হ লি তো োগিন– আলম লিগর এগেলে মোরলর্ন…হেগম হগগিন। এই হিো র্োগ  হতো 
আগগ  খ্নও হেখ্ো যোযলন। 
  
–শুভ েন্ধযো, মযোডোম। 
  
শুভ েন্ধযো, মোরলর্ন হ োেোয? 
  
মোরলর্ন অগন  লেন আগগ  োজ হেগড লেগযগে। 
  
হ লি বিগিন- আলম েুুঃলখ্ত। 
  
–আলম আমোর পলরচয লেই। আমোর নোম হজগরোগম মোগিো। 
  
 হ লি মোেো নোডগিন। 
  
হ লি িলবর লেগ  হোঁগর্ হগগিন। িম্বো হরোগো এ  ভদ্রগিো  েোাঁলডগয আগেন। লরগেপশন 
হডগে লনগ োগিো পোরোলডগের পোগশ। 
  
ওই ভদ্রগিো  হেগে বিগিন। 
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শুভ েন্ধযো, মোেোম েযোলরে। আমরো আপনোর জনয অগপেো  রলে। আলম আিিোনগজো, 
আপনোর েোেোযয োরী। 
  
হ লি হঢো  লগগি জোনগত চোইগিন- লিলিগে হেনগে হ োেোয? 
  
–লিলিগে তোর পলরবোর লনগয হস্পগনর হ োেোও চগি হগগেন। হ োগনো বযবেোলয   োগজ 
আমোর মগন েগে। 
  
হ লির মগন েি, েব বযোপোরর্োই হ মন হযন হগোিগমগি। 
  
 মলরযো েগয হ লি জোনগত চোইগিন– ওর হমগয? 
  
-হেও ওগের েগে হগগে। 
  
তো  খ্নও হতো েগত পোগর নো, হ লি ভোবগিন,  েোয  েোয এ বোর লিলিগে 
বগিলেগিন, আলম ল  বগিলে আমোর হমগয েরগবোগন যোগব? হশে পযটন্ত স্বপ্নর্ো েিি 
েগযগে। 
  
হ লি তোর  ণ্ঠস্বর শোন্ত এবং স্বোভোলব  রোখ্োর হচিো  গর বিগিন– ওাঁরো  খ্ন চগি 
হগগেন? 
  
 লেন আগগ, লচন্তো  রগবন নো মযোডোম, আমরো আপনোগ  েব র ম েোেোযয  রব। 
আপলন অযোপোর্টগমগন্ট হযগত পোগরন। 
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লনগ োগিো পোরোলডে হডগে বগে আগেন, তো োগিন, বোলডগত আপনোগ  স্বোগত জোনোলে। 
ল ন্তু হচোগখ্র ভোেো অনয ল েু বিগে। 
  
অযোগঞ্জি হ োেোয? 
  
–আপনোর হেই হেোট্ট  ু ুরেোনো? লিলিগে তোগ  েগে লনগয হগগে। 
  
 এই  েো শুগন হ লি আর েো গত পোরগিন নো। মগনর হভতর আতগঙ্কর পলরগবশ। েযোাঁ, 
লবভীলে োর গন্ধ বোতোগে ভোেগে। 
  
–আমরো ল  এখ্ন যোব মযোডোম? অযোপোর্টগমগন্ট হপৌঁগে যোন, হেখ্োগন আপনোর জনয েোরুর্ 
ল েু অগপেো  রগে। 
  
হ লির মন এবোর েুগর্ চগিগে- েযোাঁ, আলম আেলে, এ র্ো লজলনে আনগত ভুগি হগলে। 
  
 আিিোনগজো ল েু বিোর আগগই হ লি এ  হেৌগড রোস্তোয হপৌঁগে হগগেন। 
  
হজগরোগম মোগিো এবং আিিোনগজো অবো  েগয তোল গয আগে। নো, হ লিগ  হবোযেয 
েোমোি হগি নো। হ লি এ র্ো র্যোলের মগযয উগঠ পডগিন। 
  
েোয ঈশ্বর, লিলিগে এবং তোর পলরবোগরর  ী েি? অযোগঞ্জি হ োেোয হগি? হ লি ভোবগত 
েো গিন। 
  
-হ োেোয যোব মোেগমোজোগযি? 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

395 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
–শুযু গোলডর্ো চোলিগয লনগয যোন। 
  
এইেব রেগেযর আডোগি  ী আগে, হের্ো আমোগ  বোর  রগতই েগব। হ লি মগন মগন 
ভোবগিন। 
  
. 
  
েযোম লমগরোজ তোর অযোপোর্টগমগন্ট বগে আগেন। এইমোত্র এ র্ো হর্লিগিোগন লতলন  েো 
বিো হশে  রগিন। 
  
–েযোাঁ, আলম জোলন বযোপোরর্ো খু্বই গুরুত্বপূর্ট।  গয  লমলনগর্র মগযযই হে এখ্োগন লডনোর 
হখ্গত আেগব।…েযোাঁ, আলম বযবিো  গর হরগখ্লে। মৃতগেের্ো েোবযোগন েলরগয হেব, 
আপলন ল েু লচন্তো  রগবন নো। …লমুঃ ল ংেগি, আপনোর েোেোযয এবং েেগযোলগতোর  েো 
আলম  খ্নও ভুিগত পোরব নো। 
  
েযোম লমগরোজ হর্লিগিোগনর লরলেভোরর্ো নোলমগয রোখ্গিন। ঘলডর লেগ  তো োগিন।  োর্ো 
এ রু্ এ রু্  গর ইলেত প্রেগরর লেগ  এলগগয চগিগে। রোগতর অলতলে হয হ োগনো েময 
এগে পডগব। 
  
. 
  
৩৬. 
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ডোযোনো বোলিটগনর এযোরগপোগর্ট এগে নোমগিন। পগনগরো লমলনর্ অগপেো  রোর পর এ র্ো 
র্যোলে পোওযো হগি। 
  
েোইভোর হেগে বিি- হ োেোয যোব? 
  
–আপলন ইংরোলজ বিগত পোগরন? 
  
িযিোন, অবশযই পোলর। 
  
–আলম হ মলপগনোেলর্ হেোগর্গি যোব। 
  
. 
  
পাঁলচশ লমলনর্ বোগে ডোযোনো হেোগর্গি হপৌঁগে হগগেন। 
  
–আলম এ র্ো গোলড হনব, েোইভোর চোই। 
  
ক্লো ট প্রশ্ন  রি- িযিোন, আলম বযবিো  রলে। আপনোর িোগগজ হ োেোয? 
  
িোগগজ আেগে। 
  
. 
  
গোলডর্ো এগে হগগে। 
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 েোইভোর লজজ্ঞোেো  রি- িযিোন, হ োেোয যোব? 
  
ডোযোনো মোেো হনগড জবোব লেগিন- বোলিটন শেগরর আগশপোগশ ঘুগর হবডোব। 
  
লঠ ই বগিগেন, এখ্োগন হেখ্োর অগন  লজলনে আগে। 
  
. 
  
বোলিটন েলতয এ  চমৎ োর শের। ডোযোনো শুগনলেগিন, লিতীয লবশ্বযুগি এই শেরর্োগ  
হবোমোয লবধ্বস্ত  গর হিিো েগযগে। তোরপর এই শেরর্ো আবোর নতুনভোগব লনগজগ  
েোলজগযগে। রোস্তোর েুপোগশ আ োশগেোাঁযো বোলড। বোতোগে েিিতোর গন্ধ। 
  
রোস্তোর নোমগুগিো বগডো খ্র্মগর্। পডগত হগগি েোাঁত হভগে যোগব বুলঝ। 
  
গোলড এলগগয চগিগে। েোইভোর প্রোচীন ইলতেোে বগি চগিগেন অনগটি। ডোযোনো হ োন 
ল েুই শুনগেন নো। তোর মগন এখ্ন এ র্োই লচন্তো,  ী  গর ফ্রোনজ ভোরব্রুগ েম্পগ ট 
আরও খ্বর জোনো যোয। ফ্রোনজ ভোরব্রুগ হযখ্োগন  োজ  রগতন, হেখ্োগন হগগি হ মন 
েয? ইন্টোরগনর্ অনুেোগর বিো েগযগে, ফ্রোনজ ভোরব্রুগগর স্ত্রীগ  েতযো  রো েগযগে। 
ফ্রোনজ তখ্ন হেগ ই অেৃশয েগয হগগেন। 
  
ডোযোনো েোইভোগরর লেগ  ঝুাঁগ  পগড বিগিন- এখ্োগন হ োগনো  লম্পউর্োর  োগি আগে? 
  
–অবশযই আগে িযিোন, 
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–আমোগ  হেখ্োগন লনগয যোগব লেজ? 
  
–েযোাঁ, এর্ো খু্বই গুরুত্বপূর্ট জনলপ্রয  োগি। হেখ্োগন হগগি আপলন েব খ্বর পোগবন। 
  
ডোযোনো ভোবগিন, েযগতো আলম পোব। 
  
. 
  
েোইবোর লিন  োগি, খু্ব এ র্ো বগডো নয। মযোনেোট্টোগন তোর আর এ র্ো েোঞ্চ আগে। 
হের্ো খু্বই বগডো।  োগিগত অগন  মোনুগের লভড। 
  
ডোযোনো েরজো হঠগি হভতগর ঢু গিন। এ  ভদ্রমলেিো হডগের পোশ হেগ  হবলরগয এগে 
প্রশ্ন  রগিন– েশ লমলনগর্র মগযয আলম এ র্ো  লম্পউর্োর েোডগত পোরব। 
  
–আলম মযোগনজোগরর েগে  েো বিগত চোইলে। 
  
–আলমই মযোগনজোর। 
  
–লঠ  আগে। 
  
বিুন  ী জোনগত চোইগেন? 
  
 –আলম হেোনঝো ভোরব্রুগ েম্বগন্ধ ল েু প্রশ্ন  রব। 
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 ভদ্রমলেিো মোেো হনগড বিগিন- হেোনঝো ভোরব্রুগ হতো এখ্োগন হনই। 
  
–আলম জোলন, ডোযোনো বিগিন, উলন মোরো হগগেন। আলম জোনগত চোইলে,  ীভোগব উলন 
মোরো হগগেন। 
  
ভদ্রমলেিো ডোযোনোর লেগ  তীক্ষ্ণ হচোগখ্ তো োগিন– এর্ো এ র্ো েুঘটর্নো। পুলিশ ওনোর 
 লম্পউর্োরর্ো বোগজযোপ্ত  গরলেি। তোরো হপগযলেি.. 
  
ভদ্রমলেিোর মুগখ্ এ র্ো অদু্ভত অলভবযোলক্ত। উলন বিগিন- যলে আপলন এখ্োগন এ রু্খ্োলন 
েোাঁডোন, তোেগি আলম আর এ জনগ  হডগ  আনব, হয আপনোগ  েোেোযয  রগত 
পোরগব। আলম এেুলন আেলে। 
  
ডোযোনো হেখ্গত হপগিন, ভদ্রমলেিো অতযন্ত দ্রুত পোগশর ঘগর অেৃশয েগয হগগিন। 
ডোযোনো বুঝগত পোরগিন, বোতোগে হ মন এ র্ো বোরুগের গন্ধ। ভদ্রমলেিো যখ্ন হচোগখ্র 
বোইগর হবলরগয হগগিন, ডোযোনো বোইগর চগি এগিন। নো, এ জগনর েোেোযয লনগতই েগব। 
 োর েগে  েো বিব? ফ্রোনজ ভোরব্রুগগর হেগক্রর্োলর? 
  
পোগশই এ র্ো হর্লিগিোন বুে। ডোযোনো হ  আই লজ-র নোম্বোগর হিোন  রগিন। 
  
-হ  আই লজ বোলিটন। 
  
ডোযোনো বিগিন আলম ল  ফ্রোনজ ভোরব্রুগগর হেগক্রর্োলরর েগে  েো বিগত পোলর? 
  
-হ  বিগেন? 
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 –আলম েুেোন বিলে। 
  
–এ রু্ অগপেো  রুন মযোডোম। 
  
 র্যোনোগরর অলিগের নীি আগিোর্ো জ্বগি উগঠগে। র্যোনোর তোর ভোইগযর লেগ  তোল গয 
হেগে উঠগিন। ডোযোনো লস্টগভন্স  েো বিগে, হেখ্ো যো , ওগ  আমরো েোেোযয  রগত 
পোলর ল নো। 
  
উলন লস্প োর হিোনর্ো চোলিগয লেগিন। 
  
হ  আই লজ অপোগরর্গরর  ণ্ঠস্বর হেগক্রর্োলর এখ্ন এখ্োগন হনই। আপলন ল  তোাঁর 
েে োরীর েগে  েো বিগবন? 
  
–েযোাঁ, লেজ। 
  
 –এ রু্ অগপেো  রুন। 
  
এ  মলেিোর  ণ্ঠস্বর– আলম হেইলজ ফ্রঙ্ক বিলে। আলম  ীভোগব আপনোগ  েোেোযয  রব? 
  
ডোযোনোর হৃৎস্পেগনর গলত দ্রুততর– আলম েুেোন, আলম ওযোি লির্ জোনটোগির েগয 
 োজ  লর। আমরো এ র্ো লবেগযর ওপর প্রলতগবেন লিখ্গত চগিলে। হ  আই লজ-র 
 গয জন েেগেযর মমটোলন্ত  মৃতুয েগযগে। এর ওপর এ র্ো অন্ততেন্তমূি  লরগপোলর্টং 
 রগত চোইলে। আলম  খ্ন হ োেোয আপনোর েগে হেখ্ো  রগত পোলর? 
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–আলম এ বযোপোগর ল েুই জোলন নো। 
  
 গয র্ো খ্বর, আর ল েু নো। 
  
র্যোনোর উত্তীর্ট েগয শুনগেন েবল েু। 
  
িোগঞ্চর েময হেখ্ো েগব ল ? আপলন ল  িোাঁ ো আগেন? 
  
–নো, তখ্ন আমোর অগন গুগিো  োজ আগে। 
  
 –তোেগি লডনোর? 
  
 গিোয এ রু্খ্োলন ল ন্তু-ল ন্তু ভোব- লঠ  আগে আলম েময  গর হনব। 
  
-হ োেোয হগগি আপনোগ  পোব? 
  
রগ নডরি নোগম এ র্ো েুের হরসু্টগরন্ট আগে। আমরো হেখ্োগন যোব। 
  
 –অগন  যনযবোে। 
  
েোগড আর্র্ো। 
  
ডোযোনো লরলেভোরর্ো নোলমগয রোখ্গিন। তোাঁর মুগখ্ েোিগিযর েোলে। 
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. 
  
র্যোনোর অযোনেুর লেগ  তোল গয বিগিন- তোেগি? এবোর হবোযেয হিগ েলিগডগ  
ডো গত েগব। বযোপোরর্ো ও ভোগিোভোগবই মযোগনজ  রগত পোরগব। ও  খ্নও 
লবশ্বোেঘোত তো  গরলন। আজ অলব্দ হ োগনো  োগজ অেিি েযলন। 
  
উলন অযোনেুর লেগ  তো োগিন। ওর মগযয এ র্ো অদু্ভত ধপশোলচ  প্রবৃলত্ত  োজ  গর। ও 
র্ো োপযেো হনয নো, এ র্ো  োর্ো েোত ল ংবো  োর্ো পো হনয পোলরশ্রলম  লেগেগব। আেো, 
ল েুেগর্র মগযযই ঘর্নোর্ো ঘর্গব, ভোবগত আমোর ভোগিো িোগগে অযোনেু। 
  
. 
  
৩৭. 
  
হ লি েযোম লমরোগজর অযোপোর্টগমগন্টর লেগ  এলগগয চগিগেন। এ রু্খ্োলন েোমগিন, 
অলভযোগনর হশে প্রোগন্ত হপৌঁগে হগগেন। এবোর উত্তর পোগবন। ল ন্তু এই উত্তরর্ো  ী? 
শুনগত ল  আমোর ভোগিো িোগগব? 
  
হ লি হডোরগবগি েোত রোখ্গিন। েুলমি শব্দ– েরজো খু্গি হগি। েযোম লমগরোজগ  হেগখ্ 
তোর েমস্ত ভয েূরো োগশ উগড হগি। মগন এি আনে। এগিো নব উন্মোেনো। েযোাঁ, এই 
মোনুেলর্ মোগ টর  ত  োগের মোনুে লেগিন। এগ  েবভোগব লবশ্বোে  রো যোয। 
  
হ লি? 
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ভদ্রগিো  এলগগয এগে েোগত েোত রোখ্গিন। 
  
–ওে েযোম? 
  
েোগত েোত হরগখ্ েযোম বিগিন- হভতগর এগেো। 
  
হ লি হভতগর ঢুগ  হগগিন। ভোরী েুের েোজোগনো অযোপোর্টগমন্ট। এই বোলডর্ো এ েময 
এ  িরোলে েম্পলতর লেি। 
  
েলযংরুমর্োও ভোরী েুের। েুেরভোগব েোজোগনো। িরোলে হেগশর িোলনটচোর লেগয। এ র্ো 
ও   োগঠর বোর রগযগে। হেওযোগি হবশ  গয র্ো েুের েলব হঝোিোগনো আগে। 
  
-মোগ টর বযোপোগর আমোর খু্ব খ্োরোপ িোগগ, েযোম শোন্তভোগব বিগিন। 
  
হ লি েযোগমর েোগত েোত হরগখ্ বিগিন আলম জোলন বযোপোরর্ো খু্বই হশো োবে। 
  
–অলবশ্বোেয। 
  
–আলম আেি েলতযর্ো জোনগত চোইলে, হ লি বিগিন, তোই আলম এখ্োগন এগেলে। আলম 
আশো  লর, তুলম এবযোপোগর আমোগ  েোেোযয  রগত পোরগব। 
  
হ লি এ র্ো হ ৌগচর ওপর বেগিন। ল ন্তু  ী এ র্ো লচন্তো তোর মগন। মগন েগে 
এখ্োগনও হবোযেয লবপগের গন্ধ আগে। 
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েযোগমর মুখ্ েঠোৎ অন্ধ োর পুগরো গল্পর্ো আমরো হ উ জোলন নো। মো ট এ র্ো হগোপন 
পলর ল্পনোর ওপর  োজ  রলেি। হে হবোযেয আরও েু-লতনজগনর েোগে এই বযোপোরর্ো 
ভোগ  গর লনগযলেি। ে গি বিগে, মো ট নোল  আত্মেতযো  গরগে। 
  
হ লি লচৎ োর  গর বিগিন আলম লবশ্বোে  লর নো। 
  
-আলমও লবশ্বোে  লর নো,  ণ্ঠস্বর স্বোভোলব  এবং েোযোরর্। আেি  োরর্র্ো তুলম ল  
জোগনো? হতোমোর জগনয? 
  
হ লি মোগ টর লেগ  তোল গয অবো  েগয হগগেন আলম বুঝগত পোরলে নো। 
  
–হতোমোর মগতো  োউগ  হেগড হেওযো মোগ টর উলচত েযলন। 
  
আরও  োগে এগে েযোম বিগত েো গিন- হযর্ো ঘগর্গে, হের্ো এ র্ো লবরোর্ ট্রোগজলড। 
হ লি, জীবন তত তোর লনগজর পগে এলগগয যোগব। 
  
েযোম হ লির েোগত েোত হরগখ্ বিগিন- হে চগি হগগে, ল ন্তু আলম হতো এখ্োগন আলে। 
হতোমোর মগতো হমগযগ  েব পুরুেই পেে  রগব,  রগব নোল ? 
  
–আমোর মগতো? 
  
–মো ট হতোমোর েম্পগ ট েব  েো বগিগে। তুলম  ত আগবেলন আলম জোলন। তুলম নোল  
এই বযোপোরর্ো  রগত খু্বই ভোগিোবোগেো? 
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হ লি অবো  েগয তোল গয আগেন- মো ট, এই যরগনর  েো  ী  গর বগিগে? আলম হতো 
এ বযোপোরর্ো লনগয  োরও েগে হ োগনোলেন আগিোচনো  লরলন। 
  
েযোম হ লির  োাঁগয েোত হরগখ্ বিগিন–েযোাঁ, মো ট বগিগে, তুলম এর্ো  ত ভোগিোবোগেো। 
হতোমরো লবেোনোয শুগয  ী  ী  রগত, মো ট েব ল েু আমোগ  বগিগে। 
  
হ লির েঠোৎ মগন েি, চোরপোগশ ভগযর বোতোবরর্ ধতলর েগযগে। 
  
েযোম বিগিন- হ লি, যলে এর্ো  রগি তুলম আরও েোেেী এবং স্বোেেয েগয ওগঠো, 
তোেগি েলত  ী? মোগ টর আত্মো েযগতো খু্লশই েগব। 
  
হ লি েযোম লমরোগজর হচোগখ্র লেগ  তো োগিন। হচোগখ্র ভোেো লতলন পডগত পোরগিন। 
  
ল েুেগর্র মগযযই আমরো লডনোর খ্োব। েযোম বিগিন, এগেো তোর আগগ লবেোনোগত লগগয 
খ্োওযোর ইগের্ো বোলডগয হিলি। 
  
হ লির মগন েি, লতলন েযগতো অগচতন েগয যোগবন। লতলন হ োগনো র গম হঠোাঁগর্র হ োগর্ 
েোলে এগন বিগিন- বোুঃ, বযোপোরর্ো েুের। 
  
মনর্ো অতযন্ত দ্রুত  োজ  রগে। এই হিো র্োর েোগে  ী  গর িডোই  রব? িডোই 
 রোর হ োগনো অস্ত্র আমোর েোগত হনই। 
  
েযোম ভোগিোবোেোর অলভনয  রগত  রগত বিগিন- েযোাঁ, এগেো, আলম হতোমোর জনয 
েুযোতট। 
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হ লির হঠোাঁগর্ েোলে- েলতয েলতয? আলমও, ভোগিো ল েুর গন্ধ পোলে। 
  
–আমোগের লডনোর। 
  
 ীভোগব বন্ধ  রো যোয এই অনযোয অতযোচোর? হ লি ল গচগনর লেগ  চগি হগগিন। 
লডনোর হর্লবগির পোশ লেগয হযগত হযগত লতলন েঠোৎ অবো  েগয হগগিন। হর্লবগি 
এ জগনর খ্োবোর হ ন?  
  
হ লি ঘুগর েোাঁডোগিন। েলযংরুগমর লেগ  তো োগিন। েযোম যীগর যীগর এলগগয আেগেন। 
েোগত চোলব। েযোাঁ, েরজোর্ো বন্ধ েগয যোগব। েযোাঁ, তোই েি। 
  
হ লি ল গচগন চগি হগগিন। হয হ োগনো এ র্ো অস্ত্র খু্াঁগজ হবর  রগত েগব। ল ন্তু  ী? 
হ োেোও হ োগনো েুলর পোওযো যোগব ল ? লনগেন পগে বাঁলর্। 
  
 োউন্টোগর  ী আগে? চুগির  োর্ো, েো, হস্টোগভর ওপর িুর্ন্ত জি। তোর পোগশ এ র্ো 
হেোগর্ো পর্। হেখ্োগন িোি েে র্গবগ  গর িুর্গে। 
  
েযোম ল গচগন এগে ঢুগ গেন। হ লির লপগঠ েোত হরগখ্গেন। 
  
হ লি হযন এই বযোপোরর্োয গুরুত্ব লেগেন নো। লতলন হস্টোগভর ওপর বেোগনো েগের 
লেগ  তোল গয আগেন। আেো,  ী অেোযোরর্! 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

407 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

 হ লির শরীগরর অেভয জোযগোয েোত হরগখ্ েযোম বিগিন- এগেো হবলব, আমরো 
লবেোনোগত লগগয হখ্িোর্ো হখ্িব। 
  
হ লির মন এখ্ন েুরন্ত, েুগর্ চগিগে। লতলন বিগিন- এগেো, আলম এ র্ো বযোপোর  লর। 
মো টগ ও লঠ  এইভোগব েোলজগয লেতোম। তোেগি হেখ্গব উন্মোেনো আ োশ হেোাঁগব। 
  
েযোগমর মুগখ্ আগিো এর্ো  ী? 
  
এর িগি  ী েগব বগিো হতো? েমস্ত শরীগরর উষ্ণ অনুভূলত। আলম হতোমোগ  হেখ্োলে। 
পযোন্টর্ো খু্গি েোও। 
  
েোগত এ র্ো হভজো  োপগডর রু্ গরো লনগয হ লি বিগিন। 
  
েযোম ল ন্তু-ল ন্তু  রলেগিন। পযোগন্টর হবল্টর্ো আিগো  গর লেগিন। হের্ো হমগঝগত পগড 
হগি। হভতগর বেোর শর্ট পরো আগে। 
  
-এবোর শর্টও খু্িগত েগব। 
  
 শর্ট খু্গি লেগিন। তোাঁ, পুংেণ্ডর্ো খ্োডো েগয েোাঁলডগযগে। 
  
হ লি বিগিন– এগেো, এগেো আমোর হখ্ো োবোবু। লতলন ওই ঠোণ্ডো  োপডর্ো বোাঁ েোগত 
লনগযগে,  োগে এলগগয হগগিন। ডোন েোগত আগে িুর্ন্ত জি। হুডহুড  গর জি হঢগি 
লেগিন অেগ োে আর পুংেগের ওপর। 
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হশোনো হগি হ লির হশে লচৎ োর- েযোাঁ, এবোর এখ্োন হেগ  পোিোগত েগব, হ োগনো মগত 
েরজো হঠগি বোইগর এগে হ লি তখ্ন েুর্গেন! 
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সবখ্যাত সরসু্টফ্ররন্র্ 
৩৮. 
  
রগ নডরি, জোমটোন হেগশর এ  লবখ্যোত হরসু্টগরন্ট। ভোরী েুের েোজোগনো। বোলিটগনর 
আনে এবং েিিতোর লচহ্ন। 
  
ডোযোনো হভতগর হগগিন, ভদ্রমলেিো বিগিন  ীভোগব েোেোযয  রব? 
  
–আলম আগগই আেন েংরের্  গরলে, আমোর নোম লস্টগভন্স, লমে ফ্রঙ্ক এেুলন আেগবন 
আমোর েগে হেখ্ো  রগত। 
  
–ওলেগ  চগি যোন। 
  
ভদ্রমলেিো হ োগর্র হর্লবি হেলখ্গয লেগিন। ডোযোনো চোরলেগ  তো োগিন। অন্তত জনো 
চলেগশ  খ্গদর। হবলশর ভোগই বযবেোেোর। ডোযোনোর হর্লবগির উগল্টোলেগ  এ  েুের 
হপোশো  পরো ভদ্রগিো  এ ো বগে আগেন। 
  
ডোযোনো ল েুের্ বেগিন। েোইলজ ফ্রগঙ্কর েগে  ীভোগব  েোবোতটো শুরু  রো যোয, ভোবগত 
েো গিন। েোইলজ  তর্ো জোগনন, হ  জোগন? 
  
ওগযর্োর এগে হমনু োডট যলরগয লেগয বিি–  ী হনগবন? 
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-হেখ্লে, ডোযোনো হমনু োগডটর লেগ  তোল গয েো গিন। এইেব জোমটোন লডেগুগিো হ মন 
হখ্গত, এ লবেগয তোর লবেুমোত্র হ োগনো অলভজ্ঞতো হনই। ডোযোনো ঘলডর লেগ  তো োগিন। 
 ুলড লমলনর্ েগয হগি। েোইলজ আেগেন নো হ ন? 
  
ওগযর্োর এগে বিি- িযিোন, এবোর ল  আপলন অডটোর হেগবন? 
  
–আলম আর এ রু্ অগপেো  রব। আমোর অলতলের জনয। 
  
 েশ লমলনর্ হ গর্ হগগে। ডোযোনো ভোবগিন,  ী েি? হ োেোও লবপগের লচহ্ন। 
  
আরও পগনগরো লমলনর্ হ গর্ হগগে, ওগযর্োর এগে বিি আলম ল  আপনোর জনয ল েু 
হেব? 
  
নো, যনযবোে। হয হ োগনো েময আমোর অলতলে চগি আেগবন। 
  
 নর্ো হবগজ হগি েময েোইলজ ফ্রঙ্ক তখ্নও আগেনলন, ডোযোনোর মগন েি েোইলজ হবোযেয 
 খ্নওই আেগবন নো। 
  
ডোযোনো উঠগিন। হেখ্গিন  োেো োলে েুজন মোনুে বগে আগে। হপোশো  পলরেে খু্বই 
হনোংরো। ডোযোনোর লেগ  তো োগে। তোর মগন েি এরো  োরো? লতলন হেখ্গিন, ওগযর্োর 
হেই হর্লবগির লেগ  এলগগয যোগে। ল ন্তু হিো েুগর্ো হ োগনো খ্োবোগরর  েো বিগে নো। 
তোরো হবোযেয হখ্গত চোইগে নো। ডোযোনো বুঝগত পোরগিন, এবোর এখ্োন হেগ  পোিোগত 
েগব। 
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েোইলজ ফ্রঙ্ক এগে হগগেন, ডোযোনোর মোেোয রক্ত চগড হগগে। হ োেো লেগয পোিোগনো যোয? 
হ োগনো পে খু্াঁগজ পোওযো যোগে নো। এখ্োগন বগে েো গত েগব। ল ন্তু উগঠ হগগিই ওরো 
আক্রমর্  রগব। হেিগিোনর্ো বযবেোর  রব  ী? ল ন্তু  োগ ? 
  
ডোযোনো অেেোযভোগব ভোবগিন, হয  গরই হেো  এখ্োন হেগ  আমোগ  হবগরোগত েগব। 
  
লতলন চোরপোগশ তো োগিন। েুের হচেোরোর এ  যুবোপুরুে হর্লবগি বগে আগেন।  লি 
খ্োগেন। 
  
ডোযোনো তোর লেগ  তোল গয হেগে বিগিন- শুভ েন্ধযো। 
  
 ভদ্রগিো  অবো  েগয হগগেন। লতলন বিগিন- শুভ েন্ধযো। 
  
ডোযোনো তোর লেগ  আমের্ েোলে েুাঁগড লেগিন, ঝ ঝগ  ইংরোলজগত বিগিন- আমরো 
েুজগনই এ ো। 
  
-েযোাঁ। 
  
—আপলন ল  আমোর  োগে আেগবন? 
  
ভদ্রগিো  এ  মুেূতট  ী হযন লচন্তো  গর ডোযোনোর হর্লবগির লেগ  হোঁগর্ এগিন। 
  
এ ো এ ো বগে খ্োওযো যোয নো। ডোযোনো বিগিন। 
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–েযোাঁ, আপলন লঠ ই বগিগেন। 
  
আলম ডোযোনো লস্টগভন্স। 
  
 আমোর নোম হিগ েলিগড। 
  
েযোম লমগরোগজর  োগে হয অলভজ্ঞতো েগযগে, হের্ো হ লি েযোলরেগ  আেন্ন  গর 
হরগখ্গে। বোলড হিরোর পর হেগ  লতলন েমস্ত রোস্তো মনলর্মোগর্টর এখ্োগন হেখ্োগন ঘুগর 
হবলডগযগেন। হেগখ্গেন, হ উ তোগ  অনুেরর্  রগে ল নো। নো, হ  এই  োজর্ো  রগে 
তো আমোগ  জোনগতই েগব। তগব আলম পযোলরে হেগড অনয হ োেোও যোব। 
  
হভোরগবিো, হ লি এ র্ো হেোগর্ো  োগিগত ঢুগ  পডগিন। এ  োপ  লি হখ্গিন। েঠোৎ 
উত্তরর্ো তোর  োগন হভগে এি মোগ টর হেগক্রর্োলর, মো টগ  হমগযলর্ ভোগিোবোেত, হ লি 
ভোবগিন, এই হমগযলর্র েগে হযোগগযোগ  রগত েগব। 
  
ে োি নর্ো, হ লি হর্লিগিোন ল ওে হেগ  এ র্ো হিোন  রগিন। নম্বরর্ো খু্বই 
পলরলচত। মলেিো অপোগরর্র ভোরী িরোলে উচ্চোরগর্ বিগিন ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি 
গ্রুপ। 
  
–আলম ইগভোগনো লরনোইগের েগে  েো বিব। 
  
–এ রু্ অগপেো  রুন। 
  
 এ রু্ বোগে হ লি  ণ্ঠস্বর শুনগত হপগিন। 
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–ইগভোগনো,  ীভোগব আলম েোেোযয  রব আপনোগ । 
  
–ইগভোগনো, আলম হ লি েযোলরে বিলে। 
  
গিোর মগযয েোরোগনো েে লমগেে েযোলরে! 
  
 র্যোনোর ল ংেগির অলিগে এ র্ো নীি রগের আগিো জ্বগি উঠি। 
  
র্যোনোর হর্লিগিোনর্ো তুগি লনগিন। লনউইযগ ট এখ্ন রোলত্র লতনগর্। লতলন এখ্নও অলিে 
হেগড যোনলন। ল েু েমেযো হেখ্ো লেগযগে। 
  
র্যোনোর হিোগনর  েোবোতটো শুনগেন। পযোলরগে  ী  েো েগে, েব তোর  োগন হপৌঁগে 
যোগে। 
  
–আলম খু্বই েুুঃলখ্ত, লমুঃ েযোলরগের হয ঘর্নোর্ো ঘগর্ হগি, হের্ো লচন্তো  রগি আমোর খু্ব 
খ্োরোপ িোগগ। 
  
যনযবোে ইগভোগনো, আপনোর েগে  েো বিগত েগব। আপলন ল  হ োেোও আেগবন? 
িোগঞ্চর েময িোাঁ ো আগেন? 
  
-েযোাঁ। 
  
–তোেগি হ োেোয? 
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 –আপলন ল   োগি পযোলরে হচগনন? 
  
–েযোাঁ। 
  
 র্যোনোর ল ংেগি েগে েগে বযোপোরর্ো মোেোয লনগিন। 
  
বোগরোর্োর েময। 
  
–আলম ওখ্োগন যোব। 
  
র্যোনোর ল ংেগির হঠোাঁগর্ পোতিো েোলের লচহ্ন। আেো, আরোম  গর তুলম হতোমোর হশে 
িোঞ্চর্ো হখ্গয নোও। লতলন েযোরর্ো খু্িগিন। এ র্ো হেোনোলি রগের হর্লিগিোন েোগত 
লনগিন। 
  
উত্তর হভগে এি। 
  
র্যোনোর বিগিন- ভোগিো খ্বর আগে, েুজনগ ই পোওযো হগগে। 
  
অগন ের্ যগর শুনগিন। তোরপর বিগিন– বযোপোরর্ো তোডোতোলড হশে  রগত েগব। 
এবোর ল ন্তু আলম হ োগনো ওগজোর আপলত্ত শুনব নো। 
  
. 
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েোজোগনো হেোগর্ি। ৬৮৫ িুর্ র্োওযোগর অবলিত। ইস্পোত আর  োাঁচ লেগয ধতলর েগযগে। 
বোলডর্ো েলতযই েুের। অগন  মোনুগের লভড বোর এবং হরসু্টগরন্টও আগে ৫৬ নম্বর 
তিোগত। 
  
হ লি এই প্রেম এখ্োগন এগিন। ইগভোগনো পগনগরো লমলনর্ পগর এগেগেন। আন্তলর ভোগব 
েুুঃখ্ প্র োশ  গরগেন। 
  
এর আগগ হ লি মোত্র  গয বোর ইগভোগনোর েগে হেখ্ো  গরগেন। ল ন্তু ইগভোগনোর  েো 
তোর মগন আগে। ইগভোগনো হেোগর্ো হচেোরোর এ  বযলক্তত্বশোলিনী ভদ্রমলেিো। ল ন্তু মুখ্খ্োনো 
ভোরী েুের। মোগ টর মুগখ্ অগন বোর ইগভোগনোর প্রশংেো শুগনগেন। 
  
–আপলন আেোগত আলম খু্ব খু্লশ েগযলে, হ লি বিগিন। 
  
–আপনোর জনয  ী  রব? লমুঃ েযোলরে েোরুর্ আ েটর্ীয মোনুে লেগিন। অলিগের ে গি 
তোগ  শ্রিো  রগতন। আলম এখ্নও লবশ্বোে  রগত পোরলে নো,  ীভোগব ঘর্নোর্ো ঘগর্ 
হগি। 
  
-েযোাঁ, এই বযোপোগরই আপনোর েগে আগিোচনো  রগত চোইলে। ইগভোগনো, আপলন হতো 
আমোর স্বোমীর  োগে পোাঁচ বের যগর  োজ  গরগেন, তোই হতো? 
  
-েযোাঁ। 
  
 –আপলন লনশ্চযই েব বযোপোগরর খু্াঁলর্নোলর্ জোনগতন। 
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–েযোাঁ। 
  
আপলন ল  গত  গয  মোগে আমোর স্বোমীর আচরগর্ হ োগনো তিোত হেখ্গত 
হপগযলেগিন? তোর হ োগনো বক্তবযগ  অদু্ভত বগি মগন েগযলেি আপনোর  োগে? তোাঁর 
হ োগনো  েো অেবো তোর হ োগনো বোচনভলে? 
  
ইগতোগনো বিগিন– নো, আলম লঠ  বিগত পোরলে নো। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন ভোগিো  গর হভগব হেখু্ন হতো, এই বযোপোরর্ো জোনগত পোরগি 
আলম রেেযর্ো হবর  রগত পোরব। 
  
হ লি ভদ্রমলেিোর হচোগখ্র তোরোর লেগ  তোল গয প্রশ্ন  রগিন- আপলন ল  ওিগো 
েম্পগ ট হ োগনো  েো শুগনগেন। 
  
ইগতোগনো অবো  েগয হগগেন- ওিোগো? হে হ ?  
  
আপলন ল  তোর পলরচয েলতয জোগনন নো? 
  
–নো, আলম জোলন নো। 
  
হ লির মগন েি বু  হেগ  পোেগরর ভোর হনগম হগগে। লতলন েোমগনর লেগ  ঝুাঁগ  পগড 
বিগিন–ইগভোগনো, আপলন ইগে  গরই েব বযোপোর হচগপ যোগেন। হেোেোই, আমোগ  
এভোগব লবভ্রোন্ত  রগবন নো। 
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ওগযর্োর এগে হগগে, ল েু খ্োবোর বিো েি। 
  
হ লি ইগভোগনোর লেগ  তোল গয বিগিন– বযোপোরর্ো পুগরোপুলর বিগবন? 
  
মৃতুযর  গয লেন আগগ লমুঃ েযোলরেগ  খু্বই আতলঙ্কত বগি মগন েগযলেি। লতলন 
আমোগ  বিগিন, এেুলন ওযোলশংর্ন লডলে-র এ র্ো হেগনর লর্ল র্  োর্গত েগব। 
  
-আলম হের্ো জোলন। হের্ো এ র্ো বযবেোলয  পলরভ্রমর্। 
  
নো, আলম এই বযোপোরর্োগ  অনয হচোগখ্ হেখ্গত চোইলে। খু্ব েোরুর্ এ র্ো ল েু। ভযং র 
েংবোে েযগতো লতলন শুগনলেগিন। তোই এত তোডোতোলড যোবোর আিে প্র োশ। 
 গরলেগিন। 
  
এ বযোপোগর আপনোর  ী অলভমত? 
  
–নো, আলম আর ল েু জোলন নো। বযোপোরর্ো খু্ব হগোপন লেি। আর  ী বিব? 
  
হ লি আরও অগন ের্  েো বিগিন। প্রোয এ ঘন্টো লেগিন হেখ্োগন। ইগভোগনো ল ন্তু 
আর হ োগনো তেয লেগত পোগরন লন। 
  
িোঞ্চ হশে েগয হগগে। হ লি বিগিন- আমোগের এই হেখ্ো  রোর লবশে বযোপোরর্ো 
হগোপন রোখ্গবন আশো  লর। 
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-েযোাঁ, এ বযোপোগর লচন্তো  রগবন নো লমগেে েযোলরে। আলম  োউগ  বিব নো। আলম  োগজ 
চগি যোলে। 
  
তোর হঠোাঁর্  োাঁপগে ল ন্তু বযোপোরর্ো আর আগগর মগতো েগব নো। 
  
-আপনোগ  অগন  যনযবোে ইগভোগনো। 
  
মো ট হ ন ওযোলশংর্ন যোলেি? হ ন জোমটোলন, হডনভোর এবং লনউইয ট হেগ  অদু্ভত 
হর্লিগিোন এগেলেি। 
  
. 
  
হ লি এলিগভর্গর চগি এগিন। িলবগত নোমগত েগব। ডোযোনোগ  এেুলন হিোন  রগত 
েগব। উলন  ী হবর  গরগেন জোনগত েগব। েযগতো বো… 
  
হ লি বোলডর্োর েোমগনর লেগ  চগি এগিন। লতলন হেখ্গত হপগিন, েুজন মোনুে, েরজোর 
েুপোগশ েোাঁলডগয আগে। তোল গয আগে হ লির হচোগখ্র লেগ । হচোগখ্ হচোগখ্ ইলেত েগয 
হগি। হ লি বুঝগত পোরগিন, এখ্োন হেগ  এখ্নই পোিোগত েগব। তোর মোগন? ইগভোগনো 
আমোর েোগে লবশ্বোেঘোত তো  রগিন? 
  
েুজন ইগে  গরই হ লির  োেো োলে চগি এগেগে। তোরো আগশপোগশর হিো গ  হঠগি 
েলরগয লেগে। 
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হ লি হশেবোগরর মগতো তো োগিন। হেওযোগির েোগে লনগজগ  েোাঁলর্গয হরগখ্ লেগিন। নো, 
আর ল েু  রোর হনই। েুজন আরও  োগে চগি এি। হ লি িোযোর অযোিোগমটর েগে 
িোগোগনো হেোট্ট েোতুলডর্ো েোগত তুগি লনগিন।  োাঁচর্ো হভগে লেগিন। িোযোর অযোিোমটর্ো 
বোজগত শুরু  গরগে। 
  
হ লি লচৎ োর  রগিন আগুন! আগুন! 
  
েবটত্র আতগঙ্কর বোতোবরর্, হিো জন েুগর্ পোিোবোর হচিো  রগে। অলিে িোাঁ ো েগয 
হগি। হেো োন হেগ  মোনুে উিটশ্বোগে হবলরগয যোগে। হরসু্টগরগন্ট হ উ েো গত চোইগে 
নো। এখ্ন বোইগর যোবোর জনয বযস্ত এবং বযো ুি।  গয  হেগ গের মগযয হগোর্ো েিঘগর 
নোর ীয অবিো। েবোই পোিোবোর জনয আপ্রোর্ হচিো  রগে। েুজন হ লিগ  খু্াঁগজ পোবোর 
হচিো  রি। ল ন্তু পোওযো হগি নো। হ লি হ োেোয অেৃশয েগয হগগেন! 
  
. 
  
রগ নডরি হরসু্টগরন্ট, অগন  মোনুগের লভড। ডোযোনো হিগ েলিগডগ  বিগিন, আমোর 
এ  বনু্ধর জনয অগপেো  রলে। মগন েগে হে হবোযেয আেগত পোরগব নো। 
  
-খু্বই খ্োরোপ, আপলন বোলিটগন  ী হবডোগত এগেগেন? 
  
–েযোাঁ। 
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শেরর্ো চমৎ োর। আলম এ জন লববোলেত েুখ্ী মোনুে। আপনোর েগে হযগত পোলর। ল ন্তু 
এ র্ো অনুগরোয আগে, আলম হে েব জোযগো হেখ্গত বিব, আপলন হেখ্োগন যোগবন হতো? 
  
বযোপোরর্ো খু্বই ভোগিো েগব। ডোযোনো উত্তর লেগিন। লতলন প্রগবশ পগের লেগ  তো োগিন। 
েুজন হতো  েরজো লেগয বোইগর চগি যোগে। তোর মোগন ওরো লনশ্চযই আমোর জনয 
বোইগর অগপেো  রগব। এবোর আমোগ  উঠগত েগব। 
  
ডোযোনো বিগিন েলতয  েো বিগত ল , আলম এ র্ো েগির েগে এগেলে। উলন ঘলডর 
লেগ  তো োগিন। তোরো আমোর জনয অগপেো  রগে। আপলন ল  আমোগ  র্যোলে অলব্দ 
হপৌঁগে হেগবন? 
  
ভদ্রগিো  অনুেরর্  রগিন।  গয  মুেূতট হ গর্ হগগে। তোরো বোইগর চগি এগেগেন। 
ডোযোনোর মগন আনগের আশ্বোে। এ ো েো গি হতো  েুগর্ো আমোগ  আক্রমর্  রত। 
ল ন্তু পোগশ এ জন পুরুে মোনুে আগেন, এখ্ন মগনর ভয অগন র্ো  গম হগগে। 
  
ডোযোনো এবং হিগ েলিগড বোইগর এগে হগগেন। ওই েুজনগ   োগে হ োেোয হেখ্ো হগি 
নো। হরসু্টগরগন্টর েোমগন এ র্ো র্যোলে এগে হগগে। মোলেটলডগজর পোগশ হের্ো েোাঁলডগয 
আগে। 
  
ডোযোনো বিগিন আপনোর েগে হেখ্ো েগয খু্বই ভোগিো িোগগে লমুঃ েলিগড। 
  
লমুঃ েলিগড েোেগিন, ডোযোনোর েোগত েোত লেগিন এত হজোগর, ডোযোনোর মগন েি, েমস্ত 
শরীর বযেো েগয হগি। 
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উলন অবো  েগয তো োগিন। বিগিন-  ী? 
  
–আেুন আমরো এই গোলডগত যোই। ভদ্রগিো  শোন্তভোগব বিগিন। লতলন ডোযোনোগ  
মোলেটলডগজর লেগ  লনগয হযগত চোইগিন। েোগতর মুলঠ ক্রমশ শক্ত েগে। 
  
-নো, আলম ওখ্োগন যোব নো। 
  
তোরো গোলডর  োগে হপৌঁগে হগগেন। ডোযোনো হেখ্গত হপগিন, হরসু্টগরন্ট হেগ  হবলরগয 
আেো েুজন হিো  গোলডগত বগে আগে। েোমগনর লেগর্। ডোযোনো প্রচণ্ড ভয হপগযগেন। 
বুঝগত পোরগিন,  ীভোগব তোাঁগ  িোাঁগে হিিো েগযগে। আতগঙ্কর পলরগবগশ লতলন লচৎ োর 
 রগত হচিো  রগিন। 
  
লতলন বিগিন নো। 
  
মগন েি, হ উ বুলঝ তোগ  হজোর  গর গোলডগত হিগি লেগযগে। 
  
 হিগ েলিগড গোলডগত ঢুগ  েরজো বন্ধ  গর লেগিন। 
  
গোলডর্ো রোস্তোয হবলরগযগে। ডোযোনো তখ্নও লচৎ োর  রোর হচিো  রগেন। ল ন্তু হ উ 
তোর  েো শুনগে নো। 
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হিগ েলিগড তোর লেগ  তো োগিন। মুগখ্ লনলিটলপ্তর েোলে– আপলন ভোগিোভোগব বেুন। 
আলম আপনোগ  আঘোত  রব নো।  োিগ র মগযয আপলন বোলড যোবোর লঠ োনো খু্াঁগজ 
পোগবন। 
  
উলন েোইভোগরর লস্টর্ হেগ  এ র্ো লজলনে হবর  রগিন। েোইগপোডোরলম  লনলডি। 
  
েলিগড বিগিন- আপনোগ  এ র্ো উপেোর হেব, হ োগনো েলত  রগব নো। ঘণ্টো েুগযগ র 
জনয আপলন ঘুলমগয পডগবন। 
  
উলন ডোযোনোর েোগত ইনগজ শনর্ো পুশ  রোর হচিো  রগিন। 
  
েোইভোর লচৎ োর  গরগে এ জন পেচোরী মোলেটলডগজর েোমগন এগে পগডগে। েোইভোর 
হে  হর্গন লেগযগে। আঘোত হেগ  বোাঁচবোর জনয। ল ন্তু েলিগডর মোেো েোইভোগরর 
পোগশর যোতবখ্গণ্ড হিগগ হগগে। 
  
েলিগড বেোর হচিো  রগিন। ল ন্তু পোরগিন নো। 
  
ডোযোনো েলিগডর েোত যগর আগেন। ওই েোগত েোইগপোডোরলম  লনলডির্ো যরো আগে। 
েোত মুচগড হেবোর আপ্রোর্ হচিো  রগিন। হশে অলব্দ লনলডির্ো েোগতর মগযয ঢুগ  হগি। 
  
েলিগড তখ্নও লচৎ োর  রগেন নো। আতটনোে। 
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আতঙ্ক এবং উগত্তজনো। ডোযোনো বুঝগত পোরগিন, েলিগডর েমস্ত শরীরর্ো লবগে নীি েগয 
হগি।  োাঁপগত  োাঁপগত হ মন  ুাঁ গড হগগিন লতলন।  গয  হেগ গের মগযয তোর মৃতুয 
েি। েোমগনর লেগর্ বগে েো ো েুজন বুঝগত হপগরগে, এবোর  ী েগযগে। 
  
ডোযোনো দ্রুত গোলড হেগ  হবলরগয র্যোলেগত উগঠ পডগিন। এবোর তোগ  অনয লেগ  হযগত 
েগব। 
  
. 
  
৩৯. 
  
হেিগিোগনর শব্দর্ো তোগ  অবো   গরগে। লতলন েোবযোগন হিোনর্ো যগর বিগিন েগিো? 
  
-েোই হ লি? 
  
ডোযোনো, তুলম হ োেোয? 
  
–লমউলনগখ্, তুলম হ োেোয? 
  
–আলম িেগন আলে, এ র্ো হেগন। 
  
েযোম লমগরোগজর েগে হেখ্ো েওযোর ঘর্নোর্ো বিি। 
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হ লি লচং োর  রগত হচিো  গরলেগিন, েযোাঁ, হেখ্ো েগি েবল েু বিব। হ োগনো খ্বর 
হপগযে? 
  
নো, হবলশ ল েু পোইলন। এবোর  ী  রব বিি হতো? আমরো এগিোগমগিো েুগর্ চগিলে। 
গযোলর হরনল্ডগের পলর ল্পনোর্ো নি েগয হগগে। হডনভোগরর  োগে। হেখ্োগন এ বোর 
হযগত েগব। এর্োই হবোযেয হশে েুগযোগ। 
  
-লঠ  আগে। 
  
হশো  েংবোে হিখ্ো েগযগে, গযোলর হরনল্ডগের এ  হবোন আগে। লতলন হডনভোগর েোগ ন। 
লতলন েযগতো ল েু বিগত পোরগবন। আমরো িোউে পযোগিে হেোগর্গি হেখ্ো  রব? আলম 
এযোরগপোগর্টর লেগ  যোলে। বোলিটগন, লতন ঘণ্টোর মগযয হপৌঁগে যোব। 
  
আলম লেতরো হেগ  হেগন চোপব। 
  
–লঠ  আগে। েযোলরগযর্ লরচোডট হস্টোন নোগম ঘর বু   রো েগব হ মন? 
  
–হ লি? 
  
 –লঠ  আগে। 
  
. 
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র্যোনোর তোর অলিগে এ ো। হেোনোলি হিোগন  েো বিগেন- হশে পযটন্ত ওরো পোিোগত 
হপগরগে। েযোম লমগরোগজর অবিো খু্ব খ্োরোপ। হিগ েলিগড মোরো হগগে। লতলন এ  
মুেূগতটর জনয লচন্তো  গর আবোর বিগিন- হডনভোর েোডো আর হ োেোও যোবোর হনই। 
এর্োই হবোযেয হশেতম অলভযোন। হডনভোগর যরগতই েগব। আর হ োগনো উপোয েো গব 
নো। তোাঁ, তো নো েগি ল ন্তু পুগরো বযোপোরর্ো েোগতর বোইগর চগি যোগব। েযোাঁ, গুডবোই। 
  
. 
  
অযোনেু অলিগে বগে আগেন। তোর মনর্ো আ োগশ হভগে চগিগে। এ র্োর পর এ র্ো 
খ্ণ্ডলচত্র হচোগখ্র পেটোয িুগর্ উঠগে। এখ্ন আলম হ োেোয? 
  
ভোই র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর– হতোমোগ  মরগতই েগব। তুলম হ ন হবাঁগচ উঠগি? ডোক্তোররো 
বগিগে, তুলম নোল   লেন বোগে এখ্োন হেগ  েোডো পোগব। আলম হতোমোগ  হ  আই লজ-
হত এ র্ো অলিে হেব। হেগখ্ো, আলম  ীভোগব হতোমোগ  বযবেোর  লর। তুলম ল েুই 
বুঝগত পোরগব নো। তুলম হতো এখ্ন জডবুলি েম্পন্ন েগয হগগে। আলম হতোমোর ওইেব 
প্র ল্পগুগিোগ  বোগজ  োগগজর বোগে হিগি হেব। আলম এ র্ো হেোনোর খ্লনর েন্ধোন 
হপগযলে। অযোনেু? অযোনেু… 
  
অযোনেুর ঘুম হভগে হগি হবোযেয। েযোাঁ, লতলন শুনগত পোগেন, র্যোনোর তোর নোম যগর 
তো োগেন। 
  
র্যোনোর ডো গেন– অযোনেু উগঠ েোাঁডোগিন, পোগয পোগয ভোইগযর অলিগের লেগ  এলগগয 
হগগিন। 
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র্যোনোর বিগিন আলম হতোমোর  োগজর মগযয মোেো গিোগত চোইলে নো। মুগখ্ হ ৌতু । 
  
র্যোনোর ভোইগ  এ মুেূগতটর জনয পযটগবের্  গর আবোর বিগিন– অযোনেু, তুলম এখ্ন 
ল েুই  রগত পোরগব নো। তুলম চোে  রগত পোরগব নো, িেি তুিগতও পোরগব নো। আলম 
জোলন নো, হতোমোগ   তলেন বোাঁলচগয রোখ্ো উলচত। 
  
. 
  
 হ লি হডনভোগর এগেগেন, ডোযোনোর আগগই। লতলন িোউে পযোগিে হেোগর্গি নোম 
লিলখ্গযগেন। 
  
আজ লবগ িগবিো আমোর এ  বোন্ধবী আেগবন। 
  
 েুগর্ো ঘর িোগগব ল ? 
  
–নো, এ র্ো ডোবি হবড েগিই চিগব। 
  
. 
  
ডোযোনোর হেন হডনভোর ইন্টোরনযোশনোি এযোরগপোগর্ট িযোে  গরগে, লতলন র্যোলে লনগয 
হেোগর্গির লেগ  এলগগয চগিগেন। হেোগর্গির ফ্রন্ট হডগে এগে লনগজর পলরচয লেগিন। 
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ক্লো ট বিগিন লমগেে হস্টো আপনোর জনয অগপেো  রগেন। উলন ৬৩৮ নম্বর ঘগর 
আগেন। 
  
যো , লবপগের মুেূতটগুগিো আমরো পোর েগত হপগরলে। 
  
হ লি অগপেো  রলেগিন। েুজগন েোগত েোত লেগিন। 
  
–অগন লেন হতোমোর েগে হেখ্ো েযলন। 
  
আলমও হতোমোগ  প্রলত মুেূগতট হভগবলে। অলভযোনর্ো হ মন েি। হ লি জোনগত চোইগিন। 
  
-খু্বই খ্োরোপ। 
  
ডোযোনো তোর লেগ  তোল গয বিগিন- পযোলরগে  ী েগযলেি? 
  
হ লি এ র্ো বগডো শ্বোে লনগয বিগিন- র্যোনোর ল ংেগি, বোলিটগন  ী েগযগে। 
  
 ডোযোনো এ ই র মভোগব জবোব লেগিন। র্যোনোর ল ংেগি। 
  
হ লি এ র্ো হর্লবগির লেগ  হোঁগর্ হগগিন। হর্লিগিোন লডগরটলর লনগিন। হের্ো লনগয 
ডোযোনোর  োগে এগিন। গযোলরর হবোগনর নোগম িুইে হরনল্ডে। তোর হিোন নম্বরর্ো 
হর্লিগিোন বইগত আগে। লতলন মযোলরযন লিগর্ েোগ ন। 
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-লঠ  আগে। ডোযোনো ঘলডর লেগ  তো োগিন। আজ রোগত ল েু  রো উলচত েগব নো। 
 োি ে োগি আমরো হিোনর্ো  রব। 
  
. 
  
লডনোর হশে েি, মযযরোত পযটন্ত তোরো  েো বিগিন। এবোর ঘুগমোগত েগব। 
  
ডোযোনো বিগিন শুভরোলত্র। লতলন আগিো লনলভগয লেগিন। এখ্ন এখ্োগন শুযুই অন্ধ োর। 
  
হ লি লচৎ োর  রগিন নো, আগিোর্ো হজ্বগি লেন। 
  
ডোযোনো তোডোতোলড আগিোর্ো হজ্বগি লেগিন। আলম ভুগি লগগযলেিোম হ লি, েলতয আলম 
ভুগি লগগযলেিোম। 
  
-েযোাঁ, আগগ আলম অন্ধ োরগ  ভয হপতোম। মো ট আমোর জীবগন আেোর আগগ পযটন্ত। 
মো টগ  েতযো  রোর পর…হ লি  েো বিগত পোরগেন নো, লনগজর আতলঙ্কত আগবগগ  
েমন  রোর আপ্রোর্ হচিো  রগেন। 
  
এ লেন েযগতো আলম অন্ধ োরগ  আর ভয পোব নো। 
  
–এর জনয ভয হপও নো। এ লেন এই অবিো হেগ  আমরো লনশ্চযই উিোর পোব। 
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পগরর লেন ে োিগবিো, ডোযোনো এবং হ লি হেোগর্ি হেগ  বোইগর হবলরগয এগিন। তোরো 
র্যোলে িোইগন লগগয এ র্ো র্যোলেগত চগড বেগিন। হ লি েোইভোগরর েোগত িুইে 
হরনল্ডগের বোলডর লঠ োনোর্ো লেগয লেগিন। এর্ো মযোলরযন লিগর্ অবলিত। 
  
পগনগরো লমলনর্ হ গর্ হগগে। েোইভোর বিগিন, আমরো এগে হগলে। 
  
হ লি এবং ডোযোনো জোনিোর লেগ  তো োগিন। তোরো বুঝগত পোরগিন, এই বোলডর্োর আর 
অলস্তত্ব হনই। েমূ্পর্ট পুগড েোই েগয হগগে। শুযু হপোডো  োগঠর রু্ গরো েোাঁলডগয আগে। 
পাঁলডগয আগে  ংলক্রগর্র লভত। 
  
হ লি লচং োর  গর বিগিন- ওরো হেনোগ  হমগর হিগিগে। তোর মোগন আমোগের পেচিো 
হশে েগয হগি। 
  
ডোযোনো তখ্নও ভোবগেন, েযগতো এ র্ো হশে পন্থো এখ্নও অবলশি আগে। 
  
. 
  
হর িোউিোর, হডনভোর এযোরগপোগর্টর মযোগনজোর। ডোযোনো এবং হ লির লেগ  তো োগিন। 
বিগিন হেখ্ো যো , আলম  ী  রগত পোলর। আপনোরো েুজন এ র্ো হেন েুঘটর্নো লনগয 
তেন্ত  রগেন, ল ন্তু আপনোগের েোগত  োগজপত্র  ই? এযোর ট্রোলি   নগট্রোিোরগ  
প্রশ্ন  রগত চোইগেন? েযগতো উলন আপনোগের ল েু তেয হেগবন। 
  
ডোযোনো এবং হ লি পরস্পগরর লেগ  তো োগিন। 
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 হ লি বিোর হচিো  রগিন- েযোাঁ, আমরো… 
  
 েোরো েোলরগয হগগে। 
  
– ী বিগেন, বিুন। 
  
–আপলন ল  আমোগের েোেোযয  রগত পোরগবন? 
  
 –হ ন েোেোযয  রব? 
  
–লমুঃ িোউিোর, আমরো এ র্ো েলতয ঘর্নো জোনগত চোইলে, েলতয েলতয বিুন হতো গযোলর 
হরনল্ডগের  ী েগযলেি? এর্ো ল  এ র্ো েুঘটর্নো? 
  
হর িোউিোর মুগখ্র লেগ  তো োগিন। বিগিন– বযোপোরর্ো খু্বই অবো   রগে আমোগ । 
লতলন আবোর বিগত েো গিন- েোওযোডট লমিোগরর েোগে এবযোপোগর  েো বিগত পোগরন। 
যখ্ন ওই অযো লেগডন্টর্ো েগযলেি, তখ্ন েোওযোডট েোলযগত্ব লেগিন। এই েি ওনোর 
লঠ োনো। আলম ওনোগ  হিোন  গর বগি রোখ্ব। 
  
ডোযোনো বিগিন- আপনোগ  অগন  যনযবোে। 
  
হর িোউিোর বিগিন- আপনোগের জনয এতর্ো  োজ হ ন  রলে বিুন হতো? আলমও 
তেন্ত  লমলর্র ওপর লবশ্বোে  লর নো। আমরো হেনর্োর ভিোবগশে হপগযলেিোম। তগব 
েযো  বের্ো পোওযো যোযলন। হের্ো হ োেোয অেৃশয েগয হগগে। 
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েোওযোডট লমিোর এ র্ো হেোগর্ো বোলডগত বোে  গরন। এযোরগপোর্ট হেগ  ে-মোইি েূগর। 
খ্বটো ৃলত মোনুে, বের চলেশ বযে। েরজো খু্গি লেগিন। ডোযোনো এবং হ লিগ  িেয 
 গর বিগিন– হভতগর আেুন, হর িোউিোর আমোগ  েব ল েু বগিগেন। বিুন,  ী 
 রব? 
  
আমরো আপনোর েগে  েো বিগত চোইলে লমুঃ লমিোর। 
  
বেুন। 
  
েুই ভদ্রমলেিো হ ৌগচ বেগিন। 
  
 লি চিগব ল ? 
  
নো, যনযবোে। 
  
গযোলর হরনল্ডগের হেন েুঘটর্নোর লবেয হতো? 
  
–েযোাঁ। এর্ো  ী হনেোত এ র্ো েুঘটর্নো, নোল  এর অন্তরোগি.. 
  
েোওযোডট লমিোর  োয  াঁল গয বিগিন– েলতয  েো বিগত ল , আলমও আেি বযোপোর 
জোলন নো। আলম অগন  লেন যগর এখ্োগন চো লর  রলে, ল ন্তু এমন ভযঙ্কর অলভজ্ঞতো 
আমোর  খ্নও েযলন। েবল েুই লনযমনীলত হমগন চিলেি। গযোলর হরনল্ডে নীগচ নোমবোর 
জনয অনুমলত প্রোেটনো  রগিন। আমরো েবুজ েংগ ত হেলখ্গয লেিোম। পগরর মুেূগতট 
মগন েি, লতলন হবোযেয মোত্র েু-মোইি েূগর। েঠোৎ আর এ র্ো খ্বর এি, মোঝ আ োগশ 
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েোলরগ ন হেখ্ো লেগযগে। ল ন্তু আবেোওযো েপ্তর হেগ  হতমন হ োগনো েংগ ত পোঠোগনো 
েযলন। পরবতটী োগি আলম আবোর লরগপোর্টগুগিো পরীেো  গরলেিোম। তখ্ন আ োগশ 
এমন হ োগনো হঝোগডো বোতোে লেি নো। েলতয  েো বিগত ল , মগন েগে, উলন হবোযেয 
মে হখ্গযলেগিন, ল ংবো েোগ লনগযলেগিন।  গয র্ো খ্বর শুনগত হপগযলেিোম, হেনর্ো 
এ র্ো উাঁচু পোেোগড যোক্কো হখ্গযলেি। 
  
হ লি বিি– েযো বে পোওযো যোযলন, তোই নো? 
  
 েোওযোডট লমিোর লচন্তো  গর বিগিন- েযোাঁ, এর্োও হভগব হেখ্োর মগতো লবেয। আমরো েব 
ল েু হপগযলে। েযো  বগের  ী েি? তেন্ত  লমলর্ এই বযোপোগর লরগপোর্ট লেগযগে। আলম 
আমোর েগেগের  েো বোরবোর বগিলেিোম। আপলন জোগনন, হ উ যলে হ োগনো 
অপরোযমূি   োজ  গর েোগ , তোর আচরগর্ হের্ো িুগর্ ওগঠ। 
  
-েযোাঁ। 
  
আমোর মগন েগে, এর মগযয এ র্ো রেেয আগে। ল ন্তু  ী রেেয আলম তো বিগত পোরব 
নো। আমোর  োে হেগ  আপনোরো আর হ োগনো েোেোযয পোগবন নো। 
  
লমিোর েুই ভদ্রমলেিোর লেগ  তো োগিন। তোরপর বিগিন আমোর মগন েগে গযোলরর 
হবোন হবোযেয আপনোগের আরও ভোগিো খ্বর লেগত পোরগবন। 
  
হ লি অবো  েগয হগগেন–  ী বিগেন? 
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উলন েোেপোতোগি আগেন, আেো, েতভোলগনী রমর্ী। মোঝরোগত বোলডগত আগুন যগর 
লগগযলেি। মগন েয, আততোযীরো ওনোগ  পুলডগয মোরগত হচগযলেি। 
  
ডোযোনো লজজ্ঞোেো  রগিন-  ী েগযলেি? 
  
িোযোর লডপোর্টগমগন্টর হিো রো বিগেন, এর্ো ইগি লট্র যোি শর্ট েোল টর্। িুইে েোমোগুলড 
লেগয েোমগনর েরজো লেগয বোইগর চগি এগেলেগিন। িগন হপৌঁগে যোন। এই েমগযর 
মগযয েম গির হিোগ রো তোগ  উিোর  গর। শরীরর্ো এগ বোগর পুগড লগগযগে। 
  
ডোযোনো শোন্ত েো োর হচিো  রগিন- উলন হ োন্ েোেপোতোগি আগেন? 
  
–ইউলনভোরলেলর্ অি  গিোরোগডো েোেপোতোগি। বোনট হেন্টোগর আগেন। 
  
. 
  
লরগেপশন হডগের নোেট বিগিন- আলম েুুঃলখ্ত, লমগেে হরনিেগের  োগে হ োগনো 
অলতলেগ  আেোর অনুমলত হেওযো েযলন। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন- ওনোর  ত নম্বর ঘর বিগবন ল ? 
  
-নো, আলম বিব নো। 
  
–খু্ব ের োর আগে, ডোযোনো বিগিন। ওনোগ  হেখ্োর জনয আমরো এখ্োগন এগেলে। 
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উপযুক্ত অনুমলত েোডো হ উ হেখ্োগন হযগত পোগর নো। 
  
 ভদ্রমলেিোর গিোয এ  যরগনর  তৃটত্ব এবং ঔিতয। 
  
 ডোযোনো এবং হ লি পরস্পগরর মুগখ্র লেগ  তো োগিন। 
  
–আেো, যনযবোে। 
  
তোরো বোইগরর লেগ  এলগগয হগগিন। আমরো  ী  রব? 
  
হ লি বিগিন- এ র্ো হশে েুগযোগ লনগত েগব। 
  
–আমোর মোেোয এ র্ো পলর ল্পনো এগেগে। 
  
. 
  
ইউলনিমট পরো এ জন বোতটোবোে গ  হেখ্ো হগি। লতলন পোগশটি লনগয লরগেপশন হডগের 
লেগ  এলগগয আেগেন। লতলন বিগিন, িুইে হরনল্ডগের জনয এ র্ো পযোগ র্ আগে। 
  
নোেট বিগিন– আলম এর্ো েই  রব। 
  
বোতটোবোে  বিগিন- নো, আমোগ  বিো েগযগে, এর্ো ওনোর েোগত তুগি লেগত েগব। 
বযোপোরর্ো খু্বই গুরুত্বপূর্ট। 
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নোেট বিগিন– তোেগি আলম আপনোর েগে যোব? 
  
–লঠ  আগে চিুন। 
  
ভদ্রগিো  ওপগর উগঠ যোগেন। হশে পযটন্ত ৩৯১ নম্বর ঘগরর েোমগন এগে েোাঁডোগিন। 
নোেট েরজোর্ো খু্িগিন। বোতটোবোে  পযোগ র্র্ো নোগেটর েোগত লেগয বিগিন- আপলন এর্ো 
লনগয হযগত পোগরন। 
  
.এবোর বোতটোবোে  হনগম এগিন, নীগচ। ডোযোনো এবং হ লি বগে আগেন। তোরো অগপেো 
 রগেন। 
  
উলন বিগিন- ৩৯১ নম্বর ঘর। 
  
যনযবোে। ডোযোনো শোন্তভোগব বিগিন। লতলন ওই হিো লর্র েোগত ল েু র্ো ো লেগিন। 
  
 েু-জন এবোর লোঁলড হবগয লতনতিোয চগি এগিন।  লরডর লেগয হোঁগর্ হগগিন। নোেট 
যখ্ন হর্লিগিোগন  েো বিলেগিন, ততের্ অগপেো  রগিন। ভদ্রমলেিো বুঝগতই 
পোরগিন নো। তোরো আবোর ৩৯১ নম্বর ঘগর ঢুগ  হগগিন। 
  
িুইে হরনল্ডে লবেোনোগত শুগয আগেন। চোরলেগ  অগন গুগিো লর্উব। শরীগরর এখ্োগন 
হেখ্োগন নি হঢো োগনো আগে। েযোাঁ, বুঝগত পোরো যোগে, মৃতুযর েোত হেগ  লিগর 
এগেগেন। শরীরর্ো ভীের্ভোগব পুগড হগগে। েবটোগে বযোগেজ। হচোখ্ েুগর্ো বন্ধ। হ লি 
এবং ডোযোনো লবেোনোর  োগে এলগগয হগগিন। 
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ডোযোনো শোন্তভোগব বিগিন লমে হরনল্ডে, আলম ডোযোনো লস্টগভন্স, উলন হ লি েযোলরে। 
আমোগের স্বোমীরো হ  আই লজ-হত  োজ  রগতন। 
  
িুইে হরনল্ডে হ োগনো র গম হচোখ্ হখ্োিোর হচিো  রগিন।  েো বিগত পোরগেন নো। 
লিেলিেোলন  ণ্ঠস্বগর বিগিন–  ী বিগেন? 
  
হ লি বিগিন- আমোগের স্বোমীরো হ  আই লজ-হত  োজ  রগতন। তোগের েুজনগ ই 
েতযো  রো েগযগে। আপনোর ভোইগযর হেগত্র হ োন ঘর্নো ঘগর্লেি তো আমরো জোলন, 
আপলন ল  এ বযোপোগর ল েু জোগনন? 
  
িুইে হরনল্ডে  েো বিোর হচিো  রগিন নো, আলম আপনোগের েোেোযয  রগত পোরব নো। 
গযোলর হতো মগরই হগগে। এখ্ন আর  েো বগি  ী েগব? 
  
তোর েুলর্ হচোগখ্ আেন্ন অশ্রুর ইশোরো। 
  
 ডোযোনো ঝুাঁগ  পগড বিগিন– মৃতুযর আগগ আপনোর ভোই  ী ল েু বগিলেগিন? 
  
–গযোলর এ র্ো েোরুর্ মোনুে লেি।  ণ্ঠস্বর স্তব্ধ েগয আেগে। হেন েুঘটর্নোয তোগ  েতযো 
 গর েগযগে। 
  
ডোযনো শোন্তভোগব বিগিন ভোগিো  গর লচন্তো  গর বিুন হতো, উলন ল  আেন্ন মৃতুযগ  
হেখ্গত হপগযলেগিন? 
  
িুইে হরনল্ডে হচোখ্ েুগর্ো বন্ধ  রগিন। 
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িুইে হরনল্ডে, ঘুলমগয পডগবন নো, হেখু্ন বযোপোরর্ো খু্বই গুরুত্বপূর্ট। আবোর বিুন, 
আপনোর ভোই এমন হ োগনো  েো বগিলেগিন যো আমোগের তেগন্ত েোেোযয  রগব। 
  
িুইে হরনল্ডে এবোর হচোখ্ খু্িগিন। ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন- আপনোরো 
  
ডোযোনো বিগিন আমোর তোই মগন েগে, আপনোর ভোইগ  েতযো  রো েগযগে। 
  
 িুইে হরনল্ডে বিগিন- েযোাঁ, আলম জোলন। 
  
ঘগরর হভতর ঠোণ্ডো বোতোে বগয হগি বুলঝ। 
  
-হ ন? হ লি জোনগত চোইগিন। 
  
–প্রোইমো, লিেলিেোলন  ণ্ঠস্বর। 
  
হ লি েোমগন এলগগয এগিন প্রোইমো? 
  
–েোাঁ, গযোলর আমোগ  েব  েো বগিলেি। মোরো যোবোর  লেন আগগ। ওই হমলশনর্ো েবল েু 
লনযের্  রগে। েোরো পৃলেবীর আবেোওযোগ । গযোলর? হে  খ্নও ওযোলশংর্ন হযগত 
পোরি নো। 
  
ডোযোনো প্রশ্ন  রগিন– ওযোলশংর্ন? 
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–েযোাঁ, েবোই-েবোই ওযোলশংর্গন লগগযলেগিন। হ োগনো এ  হেগনর্গরর েগে  েো বিগত। 
প্রোইমোর লবেগয আগিোচনো  রগত। গযোলর বগিলেি, প্রোইমোর হমোগর্ই েুলবগযর নয। 
  
হ লি প্রশ্ন  রগিন- ওই হেগনর্গরর নোম মগন আগে? 
  
নো। 
  
–এ বোর লচন্তো  রুন। 
  
 িুইে হরনল্ডে  োাঁপো  োাঁপো  ণ্ঠস্বগর বিগিন- হেগনর্র। 
  
-হেগনর্র হ ? 
  
–হ লি জোনগত চোইগিন। 
  
হিলবন রুগবন ভযোন রুগবন। আমোর ভোই তোর েগে হেখ্ো  রগত যোলেি। ল ন্তু… 
  
েরজোর্ো খু্গি হগি, এ  ডোক্তোর েোেো জযোগ র্ পগরগেন, েোগত হস্টলেগেোপ। লতলন 
হভতগর চগি এগিন। ডোযোনো এবং হ লির লেগ  তোল গয অবো  েগয হগগিন। হরগগ 
বিগিন- আলম বগিলে নো, এখ্োগন হ োগনো লভলজর্র আেগবন নো। 
  
হ লি বিগিন আলম েুুঃলখ্ত। আমরো এ র্ো বযোপোগর  েো বিগত এগেলেিোম। 
  
–এখ্োন হেগ  এখ্নই চগি যোন। 
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 েুজন ভদ্রমলেিো িুইে হরনল্ডগের লেগ  তো োগিন। বিগিন গুডবোই, ভোগিো েগয উঠুন, 
হ মন? 
  
ভদ্রগিো  তোল গয েো গিন। েরজো বন্ধ েগয হগি। লতলন আগস্ত আগস্ত লবেোনোর লেগ  
এলগগয এগিন। িুইে হরনল্ডগের মোেোর নীগচ এ র্ো বোলিশ হরগখ্ লেগিন। 
  
. 
  
৪০. 
  
হ লি এবং ডোযোনো হমন িলবগত চগি এগেগেন। 
  
ডোযোনো বিগিন লরচোডট এবং মো ট তোই ওযোলশংর্ন যোলেগিন। হেগনর্র ভযোন রুগবগনর 
েগে হেখ্ো  রগত। 
  
–আমরো  ী  গর তোর েোগে হযোগোগযোগ  রব? 
  
বযোপোরর্ো খু্বই েেজ। ডোযোনো তোর হেিগিোন হবর  রগিন। 
  
হ লি বোরর্  রোর হচিো  রগিন নো, চগিো আমরো বোইগর হেগ  হিোন  লর। 
  
তোরো হেগনর্ অলিে হেগ  হর্লিগিোন নোম্বোরর্ো হপগয হগগেন। ডোযোনো পোবলি  হিোন 
হেগ   েো বিগিন হেগনর্র ভযোন রুগবগনর অলিে? 
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-েযোাঁ। 
  
–আলম হেগনর্গরর েগে  েো বিগত চোইলে। 
  
 ী জনয জোনগত পোলর? 
  
ডোযোনো বিগিন, এর্ো এ র্ো বযলক্তগত বযোপোর। 
  
–আপনোর নোম? 
  
নোম শুগন  ী হ োগনো িোভ আগে? 
  
 –আলম েুুঃলখ্ত। আলম িোইন লেগত পোরব নো। 
  
 িোইন হ গর্ হেওযো েি। ডোযোনো হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- আমরো আমোগের 
আেি নোম বযবেোর  রব নো। 
  
ডোযোনো আবোর হিোন  রগিন হেগনর্র ভযোন রুগবগনর অলিে? 
  
…আমোর  েো শুনুন। এর্ো হ োগনো উগডো হিোন নয। হেগনর্গরর েগে এখ্নই  েো 
বিগত েগব। আলম আমোর নোম বিগত পোরলে নো। 
  
–তোেগি আলম িোইন লেগত পোরব নো। 
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 আবোর িোইনর্ো হ গর্ হেওযো েয। 
  
 ডোযোনো আবোর হিোন  রগিন হেগনর্র ভযোন রুগবগনর অলিে? 
  
…আমোর  েো শুনুন, আপলন আপনোর  োজ  রগবন, ল ন্তু এর্ো জীবন ও মৃতুযর প্রশ্ন। 
আলম এ র্ো হপ হিোন হেগ   েো বিলে। আলম এই নোম্বোরর্ো লেগত পোলর, হেগনর্রগ  
বিুন উলন হযন এখ্নই হিোন  গরন। 
  
ডোযোনো নোম্বোরর্ো লেগিন। বুঝগত পোরগিন, হেগক্রর্োলর হিোনর্ো নোলমগয হরগখ্গেন। 
  
 হ লি বিগিন- এবোর  ী  রব? 
  
–আমরো অগপেো  রব। 
  
 েু-ঘণ্টো অগপেো  রোর পর ডোযোনো বিগিন নো, এই পলর ল্পনোর্ো নি েগয হগি। 
  
হিোনর্ো হবগজ উঠি। ডোযোনো েুগর্ হগগিন েযোগিো? 
  
এ র্ো অপলরলচত মলেিোর  ণ্ঠস্বর– আলম হেগনর্র ভযোন রুগবন, আপলন হ ? 
  
ডোযোনো হিোনর্ো যগর হ লির লেগ  তোল গয আগেন। নো, এমন  গর হিোনর্ো রোখ্গত 
েগব, েুজগনই  েো শুনগত পোন। ডোযোনোর গিো আর্গ  হগগে। লতলন হ োগনোর গম 
বিগিন– হেগনর্র, আমোর নোম ডোযোনো লস্টগভন্স, আমোর েোগে হ লি েযোলরে আগে। 
আপলন ল  আমোগের হচগনন? 
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নো, এই েুগর্ো নোম আলম  খ্নও শুলনলন। বিুন, হ ন আমোগ  হিোন  রগত বগিগেন? 
  
–আমোগের স্বোমীরো আপনোর েগে হেখ্ো  রগত হচগযলেি। এইজনয তোগের েতযো  রো 
েগযলেি। 
  
ল েুেগর্র নীরবতো–ওুঃ মোই গড, লরচোডট লস্টগভন্স এবং মো ট েযোলরে? 
  
-েযোাঁ। 
  
–েযোাঁ, আমোর েগে এ র্ো অযোপযগমন্ট লেি। ল ন্তু আমোর হেগক্রর্োলর এ র্ো হিোন 
হপগযলেি, বিো েগযগে, ওরো নোল  পলর ল্পনো পোগল্ট হিগিগেন। তোর মোগন? ওাঁরো মোরো 
হগগেন? 
  
-এই হিোনর্ো ল ন্তু তোরো  গরনলন, ডোযোনো বিগিন, তোগের েতযো  রো েয। যোগত তোরো 
আপনোর েগে হেখ্ো  রগত নো পোগরন। 
  
 ী? হেগনর্র হযন খু্ব আেত েগযগেন, হ ন এই ঘর্নো ঘর্ি? 
  
–যোগত আেি েলতযর্ো প্র োলশত নো েয। হ লি এবং আলম ওযোলশংর্গন আেগত চোইলে। 
আপনোর েোগে হেখ্ো  রগত চোইলে। হয  েো আমোগের স্বোমীরো বিগত পোগরনলন, হেই 
 েো হশোনোগত চোইলে। 
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ল েুেগর্র নীরবতো– আলম আপনোগের েগে হেখ্ো  রব। ল ন্তু আমোর অলিগে নয। 
এখ্োগন এগি েবোই হজগন যোগব। যলে আপনোগের  েো েলতয েগয েোগ , বযোপোরর্ো 
ভযঙ্কর। আমোর এ র্ো বোলড আগে, েোউেম্পর্গন, িং আইিযোগে। আলম হেখ্োগন হেখ্ো 
 রব। আপনোরো হ োেো হেগ   েো বিগেন? 
  
–হডনভোর? 
  
–এ  লমলনর্। 
  
লতন লমলনর্ হ গর্ হগগে। হেগনর্র িোইগন এগিন। হডনভোর হেগ  লনউইযগ টর পরবতটী 
ফ্লোইর্ হেোজোেুলজ িো ওযোলেযোগত চগি আগে। এর্ো ১২-২৫ লম. েোডগব রোত। লনউইযগ ট 
ে োি ৬-০৯ লম. এগে হপৌঁগেোগব। যলে এই ফ্লোইর্র্ো ভরলত েোগ  তোেগি…. 
  
নো, আমরো এই ফ্লোইগর্ই যোব। 
  
 হ লি ডোযোনোর লেগ  তো োগিন অবো  েগয ডোযোনো, আমরো যলে যরগত নো পোলর? 
  
 ডোযোনো েোেগিন– নো, আমরো লঠ ই যোব। 
  
–এযোরগপোগর্ট এগে হেখ্গবন এ র্ো যূের রগের, লিঙ্কন র্োউন গোলড েোাঁলডগয আগে, এই 
গোলডগত আপনোরো চডগবন। েোইভোর এলশযোন। তোর নোম  ুলনও। হে আপনোগের আমোর 
বোলডগত লনগয আেগব। আলম আপনোগের জনয অগপেো  রব। 
  
–অগন  যনযবোে হেগনর্র। 
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 ডোযোনো লরলেভোরর্ো নোলমগয রোখ্গিন। আুঃ, এতলেগন হবোযেয েলতয েলতয এ র্ো। 
েমোযোগনর পে পোওযো হগি। 
  
উলন হ লির লেগ  তোল গয বিগিন- বযোপোরর্োর শুভ েমোলপ্ত ঘর্গত চগিগে। 
  
 হ লি প্রশ্ন  রগিন– আমরো ওই ফ্লোইগর্ যোব  ী  গর? 
  
–আলম এ র্ো পলর ল্পনো  গরলে। 
  
. 
  
হেোগর্ি এ র্ো হরন্টোি  োগরর বযবিো  গরলেি। পাঁযতোলেশ লমলনগর্র মগযয ডোযোনো এবং 
হ লি এযোরগপোগর্ট হপৌঁগে হগগিন। 
  
হ লি বিগিন– জীবগন আলম  খ্নও এত উগত্তলজত এবং আতলঙ্কত এ েগে েইলন। 
  
–আলম ভোবগত পোরলে নো, এর মগযয আতগঙ্কর  ী আগে? 
  
অগনগ ই ওই হেগনর্গরর েোগে হযোগোগযোগ  রোর হচিো  গর, ল ন্তু অগনগ র স্বপ্ন েিি 
েয নো। ডোযোনো, বযোপোরর্ো হভগব হেখ্গত েগব। হভগব হেগখ্ো হতো, যোাঁরো হেগনর্গরর েগে 
 েো বিোর হচিো  গরগেন তোগের ভোগয  ী েগযগে? 
  
নো, এখ্নই এত খ্োরোপ  েো ভোবে হ ন? 
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 হ লি মোেো হনগড বিগিন- েযোাঁ, এর্ো নো েগিই ভোগিো েয। 
  
–আলম জোলন, এ র্ো অস্ত্র আমোগের আগে। আমোগের তীক্ষ্ণ বুলি। 
  
–েযোাঁ, এই অস্ত্রর্ো ল  হভোাঁতো েগয যোয লন? 
  
 হ লি গোলডর জোনিো লেগয বোইগরর লেগ  তো োগিন। 
  
–হেগখ্ো,  ী েগে? 
  
ডোযোনো তো োগিন  ী? 
  
–আমোয ল েু এ র্ো  রগত েগব। 
  
 তোরো এ র্ো লবউলর্ পোিটোগরর েোমগন েোাঁডোগিন। হ লি েরজোর্ো খু্িগিন। 
  
ডোযোনো প্রশ্ন  রগিন- তুলম এখ্ন  ী  রগব? 
  
-আলম এ র্ো নতুন এযোর প্রুি ল নব। 
  
 –এখ্ন? তুলম ল  ঠোট্টো  রে? 
  
 নো, আলম ঠোট্টো  রলে নো। 
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-এখ্ন? হ লি, আমরো এখ্ন এযোরগপোগর্ট যোব। এ র্ো হেন যরগত েগব। এখ্ন  ী 
প্রেোযন হ নোর েময? 
  
–ডোযোনো, তুলম জোগনো নো,  ী ঘর্নো ঘর্গত চগিগে। যলে আলম মোরো যোই, আলম হযন 
ভোগিো অবিোয েোল । 
  
ডোযোনো ল েু বিোর হচিো  রগিন, বিগত পোরগিন নো। হ লি েলতয েলতয লবউলর্ 
পোিটোগরর মগযয ঢুগ  হগগেন! 
  
. 
  
  ুলড লমলনর্ হ গর্ হগগে। হ লি হবলরগয এগেগেন। এ র্ো  োগিো উইপ পগরগেন। ভোরী 
েুের হেখ্োগে তোগ । 
  
চিুন, এবোর আমরো হশে অলভযোগন অংশ লনই। 
  
. 
  
৪১. 
  
-েোেো রগের হি েোে আমোগের অনুেরর্  রগে, হ লি বিগিন। 
  
–েযোাঁ, ল ন্তু হ ন? 
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–হ ন বগিো হতো? 
  
 –ভোগিোভোগব হেখ্গত েগব। 
  
গোলডর্ো ক্রমশ এযোরগপোগর্টর লেগ  এলগগয আেগে। ল ন্তু হিখ্ো আগে, এই রোস্তোয অনয 
হ োগনো গোলড ঢু গত পোরগব নো। 
  
প্রেরী এলগগয এি। হে গোলডর্োগ  হেগড লেি। 
  
হি েোগে যোরো বগেলেি, তোরো হেখ্গত হপি হ লি এবং ডোযোনো হভতগর চগি হগগেন। 
  
র্োরমযোগ র লেগ  তোরো এলগগয চগিগেন। হি েোে হগগর্ হপৌঁগে হগগে। প্রেরী বিি, 
এর্ো বযলক্তগত প্রগবশ পে। 
  
–ল ন্তু ওই গোলডর্োগ  হ ন হেগড হেওযো েি। 
  
প্রেরী আবোর বিি- এর্ো বযলক্তগত প্রগবশ পে। েরজোর্ো প্রেরী বন্ধ  গর লেি। 
  
. 
  
র্োরমযোগ র পোগশ অগন  মোনুগের লভড। এ র্ো জোগম্বো হজর্ েোাঁলডগয আগে। ডোযোনো 
এবং হ লি হভতর লেগ  চগি হগগিন। েোওযোডট লমিোর অগপেো  রলেগিন। 
  
–আপনোরো এগে হগগেন? 
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 েযোাঁ, এই বযবিোর জনয যনযবোে। 
  
েযোাঁ, আলম আনলেত। মগন েগে, এবোর হবোযেয েবল েুর হশে েগব। 
  
েুইে হরনিেেগ  যনযবোে জোনোগনো উলচত। উলন নো বিগি আমরো বযোপোরর্ো বুঝগতই 
পোরতোম নো। 
  
েোওযোডট লমিোগরর অলভবযলক্ত পোগল্ট হগি। 
  
িুইে হরনল্ডে  োি রোগত মোরো হগগেন। 
  
েুই ভদ্রমলেিো এই হশো  েংবোের্ো েেয  রগত পোরগেন নো। হবশ ল েুের্ বোগে হ লি 
বিগিন- আলম অতযন্ত েুুঃলখ্ত। 
  
 ী েগযলেি? ডোযোনোর লজজ্ঞোেো। 
  
 েঠোৎ েোর্টগিি। 
  
েোওযোডট লমিোর তো োগিন হজগর্র লেগ । এর্ো এখ্নই েোডগব। আলম েরজোর  োগে 
েুগর্ো লেগর্র বযবিো  গরলে। 
  
–আপনোগ  আবোর যনযবোে। 
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. 
  
লমিোর হেখ্গিন, হ লি এবং ডোযোনো র যোগম্প ঢুগ  হগগেন। এ রু্ বোগে ফ্লোইর্ 
অযোগর্নগডন্ট েরজোর্ো বন্ধ  গর লেগিন। এবোর হেনর্ো আ োগশ উডগব। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয েোেগিন। আমরো হপগরলে, আমরো েমস্ত প্রলত ুিতোগ  
জয  রগত হপগরলে। আমরো এখ্ন  ী  রব? 
  
-ভযোন রুগবনগ   ী বিব? 
  
–আলম ও বযোপোর লনগয এখ্নও লচন্তো  রগত পোলরলন। ডোযোনো বিগিন, তুলম ল  পযোলরগে 
লিগর যোগব? 
  
-েযোাঁ, এর্ো লনভটর  রগে। তুলম ল  লনউইযগ ট েো গব? 
  
–েযোাঁ। 
  
হ লি বিগিন আলম েযগতো ল েুলেগনর জনয লনউইযগ ট েো ব। 
  
তোেগি আমরো েুজগন এ েগে পযোলরগে যোব। 
  
ওাঁরো বগে আগেন, পরস্পগরর লেগ  তোল গয আগেন। 
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ডোযোনো বিগিন লরচোডট এবং মো ট  ত খু্লশই েগব, যলে এই বযোপোরর্ো লঠ মগতো হশে 
েয। আমরো ওগের অপূর্ট  োজ হশে  রব। তোই হতো? 
  
-েযোাঁ, এ বযোপোগর আলম লনুঃেগেে। 
  
ডোযোনো জোনোিো লেগয তো োগিন, আ োগশর লেগ । বিগিন– লরচোডট, হতোমোগ  যনযবোে। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয আগেন,  েো বিগত পোরগেন নো। 
  
লরচোডট, আলম জোলন, তুলম আমোর  েো শুনগত পোগেো ডোলিটং, আমরো হতোমোর  োজ হশে 
 রগত চগিলে। আমরো এই ঘর্নোর প্রলতগশোয হনব। তুলম এবং হতোমোর বনু্ধগের হযভোগব 
েতযো  রো েগযগে, তোর হ োগনো েমো হনই। হতোমোগ  েযগতো আলম আর লিলরগয আনগত 
পোরব নো। ল ন্তু এর্োই েগব হতোমোর প্রলত আমোর হশে শ্রিো। তুলম ল  আমোর  েো 
শুনগত পোগেো, লপ্রযতম? 
  
. 
  
হেনর্ো হডিো গোরলডযো এযোরগপোগর্ট হনগম পগডগে। ল েুের্ হেলর েগযগে। েোগড লতন 
ঘণ্টো, ডোযোনো এবং হ লি প্রেম হনগম এগিন। ডোযোনোর মগন পডি, হেগনর্র ভযোন 
রুগবগনর  েোগুগিো যখ্ন আপনোরো এযোরগপোর্ট হেগ  নোমগবন, যূের রগের এ র্ো 
লিঙ্কন র্োউন  োর েোাঁলডগয েো গব। এই গোলডগত চগড হেোজো আমোর বোলডগত চগি 
আেগবন। 
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গোলডর্ো র্োলমটনোি এরোগের মুগখ্ েোাঁলডগয লেি। তোর গোগয এ জন জোপোলন ভদ্রগিো  
েোাঁলডগয আগেন। েোইভোগরর হপোশো  পরো। লতলন এলগগয এগিন। হ লি এবং ডোযোনোগ  
হেগখ্ েোত হনগড ইশোরো  রগিন লমগেে লস্টগভন্স? লমগেে েযোলরে? 
  
-েযোাঁ। 
  
 –আলম  ুলনও, উলন েরজোর্ো খু্গি লেগিন। েুই ভদ্রমলেিো গোলডগত উঠগিন। 
  
 এ  মুেূতট বোগে তোরো েোউেম্পর্গনর উগদগশয যোত্রো  গরগেন। 
  
েুঘণ্টো েময িোগগব,  ুলনও বিগিন। েুপোগশর েৃশযোবলি অেোযোরর্। 
  
নো, এখ্ন আর প্রো ৃলত  েৃশয হেখ্োর মগতো মন অেবো েময হ োগনো ল েুই হনই। 
 ীভোগব বযোপোরর্ো হবোঝোগনো হযগত পোগর, েুজগন হেই লচন্তোয মি। হেগনর্রগ  েবল েু 
েংগেগপ বিগত েগব, যোগত উলন বযোপোরর্ো েলতয েলতয বুঝগত পোগরন। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয প্রশ্ন  রগিন হেগনর্র ল  এই আতগঙ্কর বযোপোরর্ো বুঝগত 
পোরগবন? আমরো  তর্ো তোর  োগে খু্গি বিব? 
  
-েযোাঁ, উলন এ মোত্র লনরোপত্তো লেগত পোগরন। লতলন জোগনন,  ী  গর লবেযগুলি েমোযোন 
 রগত েয। 
  
আলম বুঝগত পোরলে। 
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েু-ঘন্টো হ গর্ হগগে। র্োউন  োর হশে পযটন্ত এ র্ো লবরোর্ হবগি পোেগরর মযোনেগন ঢুগ  
পডি। হের্ লেগয তোর েোে ধতলর  রো েগযগে। েু-লেগ  উাঁচু লচমলন আগে, অিোেশ 
শতোব্দীর িোপতয লবেযোর েোপ। মস্ত বড বোগোন। তোরো হেখ্গত হপগিন, পলরচোি গের 
েো োর জনয আিোেো হ োযোর্টোর ধতলর েগযগে। গযোগরজর্োও আিোেো। 
  
গোলডর্ো েোমগনর েরজোর  োগে হেগম হগি।  ুলনও বিগিন আলম এখ্োগন অগপেো 
 রলে। ের োর পডগি ডো গবন। 
  
যনযবোে। 
  
 এ জন বোর্িোর এগে েরজোর্ো খু্গি লেি– েুপ্রভোত, হভতগর আেুন। হেগনর্র 
আপনোগের জনয বগে আগেন। 
  
েুজন ভদ্রমলেিো প্রগবশ  রগিন। লিলভং রুমর্ো েুের, লেমেোম েোজোগনো। প্রোচীন 
িোলনটচোগরর লচহ্ন আগে। হ ৌচ এবং হচযোগরর েডোেলড। হেওযোগির যোগর এ র্ো মস্ত 
বগডো িোযোর হেে। হেখ্োগন যোতব পোগত্র আগুন জ্বিগে। হমোগমর মগতো আভো প্র োলশত 
েগে। 
  
বোর্িোর বিি- ওই লেগ । 
  
হ লি এবং ডোযোনো বোর্িোরগ  অনুেরর্  গর এ র্ো মস্ত বগডো েলযংরুগম ঢুগ  
পডগিন। 
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হেগনর্র ভযোন রুগবন বগে আগেন। লতলন এ র্ো েোি ো নীি রগের লেগের েুর্ 
পগরগেন। মোনোনেই রগের েোউজ। তোর চুিগুগিো েুেরভোগব েোজোগনো। নো, ডোযোনো 
হযমন হভগবলেগিন, তোর হেগ ও আ েটর্ীয। 
  
—আলম পোউলিন ভযোন রুগবন। 
  
ডোযোনো লস্টগভন্স। 
  
–হ লি েযোলরে। 
  
–আপনোগের েগে হেখ্ো েওযোগত আলম খু্বই আনলেত। অগন   ি  গর আপনোরো 
এগেগেন, তোই হতো? 
  
হ লি হেগনর্র ভযোন রুগবগনর লেগ  তোল গয অবো  েগয হগগেন। তোর মোগন? 
  
র্যোনোর ল ংেগির  ণ্ঠস্বর হভগে এি– তোর মোগন, হতোমরো খু্বই ভোগযবতী, ল ন্তু ভোগয 
হবোযেয এবোর হশে েগয আেগে। 
  
ডোযোনো এবং হ লি হপেন লিগর তো োগিন র্যোনোর ল ংেগি এবং েযোলর লফ্লন্ট ঘগরর 
লেগ  এলগগয আেগেন। 
  
র্যোনোর বিগিন- এবোর লমুঃ লফ্লন্ট… 
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েযোলর লফ্লন্ট এ র্ো লপস্তি তুিি। হ োগনো  েো বিো েি নো। হে েুজন ভদ্রমলেিোর লেগ  
তো   গর গুলি েুাঁডি। পোউলিন ভযোন রুগবন এবং র্যোনোর ল ংেগি হেখ্গিন, হ লি 
এবং ডোযোনোর শরীর  োাঁপগত  োাঁপগত মোলর্গত পগড হগগে। 
  
র্যোনোর হেগনর্র ভযোন রুগবগনর লেগ  তোল গয বিগিন- মেোমোনয রোজ ুমোলর, গল্পর্ো 
এখ্োগনই হশে েগয হগি হ মন? 
  
. 
  
৪২. 
  
লফ্লন্ট লজজ্ঞোেো  রগিন এই েুগর্ো মৃতগেে লনগয আলম এখ্ন  ী  রব? 
  
র্যোনোর এতরু্ ু ইতস্তত  রগিন নো। লতলন বিগিন, পোগয ভোরী পোের হবাঁগয 
আর্িোলন্টগ  হিগি লেগয এগেো। হ োগনো লচহ্ন হরগখ্ো নো। 
  
লফ্লন্ট ঘর হেগ  চগি যোবোর আগগ বিি- হ োগনো েমেযো হনই। 
  
র্যোনোর হেগনর্োর ভযোন রুগবগনর লেগ  তোল গয বিগিন- রোজ ুমোলর, গল্পর্ো হশে যখ্ন, 
আমরো আমোগের  োজ শুরু  লর, হ মন? 
  
রুগবন উগঠ এগিন। লতলন র্যোনোরগ  এ র্ো চুম্বন উপেোর লেগিন। 
  
–হবলব, অগন  লেন আলম ওর্োর স্বোে পোইলন। 
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–েযোাঁ, আলমও হতোমোর েোগে হযোগোগযোগ  রগত পোলরলন। 
  
–অগন  লেন এ র্ো উগত্তজনোর মগযয েময হ গর্ হগি। আর ল েু ভোগিো িোগগে নো। 
  
র্যোনোর আরও  োগে এগিন- এখ্ন হেগ  আমরো এ েগেই েো ব। আমরো লতন-চোর 
মোে যগর এ েগে  োজ  রব। আর  ী  রব? হতোমোর মৃত স্বোমীর উগদগশয শ্রিো 
জ্ঞোপন  রব? তোরপর? তোরপর আমরো পরস্পরগ  লবগয  রব। তোই হতো? 
  
ভদ্রমলেিোর হঠোাঁগর্ েোলে-েো, এর্ো আর এ রু্ তোডোতোলড  রগি েয নো? মগন  গরো 
এ মোে?. 
  
–েযোাঁ, হতোমোর প্রস্তোবর্ো হভগব হেখ্ব। 
  
–আলম হেগনর্ হেগ  গত োি পেতযোগ  গরলে। তোরো বুঝগত হপগরগে, আলম আমোর  
স্বোমীর জনয  তখ্োলন হশো োেত। 
  
 চমৎ োর। এবোর আমরো অনোযোগে হমিোগমশো  রগত পোরব। আলম হতোমোগ  হ  আই 
লজ েম্পগ ট অগন   েো বিব। েযোাঁ, হয েব িোইি আগগ হেখ্োগত পোলরলন, হেগুগিো 
অনোযোগে হেখ্োগত পোরব। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

456 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

র্যোনোর এবং পোউলিন িোি ইগর্র ধতলর বোলডগত ঢুগ  পডগিন। েোমগন এ র্ো ইস্পোগতর 
েরজো আগে। েরজোর মলযযখ্োগন হেোট্ট লেদ্র। র্যোনোগরর েোগত এ র্ো চোলব। তোর মোেোয 
লি  হযোিোর মূলতট আাঁ ো। 
  
পোউলিন হেখ্গিন, র্যোনোর হেই চোলবর্ো ঢুল গয লেগিন। েরজোর্ো খু্িগত শুরু  রি। 
ঘরর্ো লবরোর্। চোরপোগশ বগডো বগডো  লম্পউর্োর এবং হর্লিলভশন লিন আগে। 
হজনোগরর্োর এবং ইগি ট্রলনে হচোগখ্ পডি। মগযয এ র্ো  নগট্রোি পযোগনি রগযগে। 
  
র্যোনোর বিগিন- রোজ ুমোলর, প্রোইমোর েগে হেখ্ো  গরো। এর্ো েি িোউে লজগরো। আমরো 
এখ্োগন েোাঁলডগয পৃলেবীর ভোগয পলরবতটন  রগত পোরব। উপিগের মোযযগম এই ঘরর্ো 
েংযুক্ত। এর েোেোগযয আমরো পৃলেবীর হয হ োগনো অঞ্চগির আবেোওযোগ  লনযলেত 
 রগত পোলর। আমরো হয হ োগনো জোযগোয ঝড আনগত পোলর। আমরো বৃলি বন্ধ  গর 
েুলভটেগ  ডো গত পোলর। আমরো লবমোনবেগর  ুযোশোর েৃলি  রগত পোলর। েযোলরগ ন 
আনগত পোলর। েোইগক্লোন েৃলি  রগত পোলর। এভোগবই আমরো লবগশ্বর অেটনীলতগ  লনযের্ 
 রব। 
  
ওনোর মুগখ্র হ োগর্ েোলে আলম আমোর ল েু েমতো ইলতমগযযই হেলখ্গযলে। অগন গুগিো 
হেশ আবেোওযোগ  লনযের্  রোর হচিো  রগে। ল ন্তু তোরো এখ্নও পযটন্ত হেই  োগজ 
েিি েগত পোগরলন। 
  
র্যোনোর এ র্ো হবোম লর্পগিন। হর্লিলভশন লিনর্ো আগিোল ত েগয উঠি। 
  
–এখ্োগন হযর্ো হেখ্ো যোগে, হের্ো েি আমরো ভলবেযগত  ী  রব। 
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উলন পোউলিগনর লেগ  তোল গয েোলে মুগখ্ বিগিন- এ র্ো বযোপোর  রগিই আমরো 
প্রোইমোগ   োগজ িোগোগত পোরব। প্রোইমো আমোগের ওপর েবুজ ঘগরর প্রভোব লবস্তোর 
 রগব। হের্ো খু্ব েুেরভোগব বযবেোর  রো েগব। তুলম ল  জোগনো, হ  এই প্র গল্পর 
অলয তটো?  োর মোেো হেগ  এই প্র ল্পর্ো হবলরগযলেি? তুলম অবো  েগব। হে, হে েি 
আগমোর েোেো, অযোনেু। েযোাঁ, অযোনেু েলতয এ  মেোপ্রলতভোশোিী বযলক্ত, এ লবেগয হ োগনো 
েগেে হনই। 
  
পোউলিন অবো  েগয লবরোর্ যের্োর লেগ  তোল গয আগেন– আলম বুঝগত পোরলে নো, 
এর্ো  ীভোগব লবগশ্বর আবেোওযোগ  লনযলেত  রগব। 
  
হেগখ্ো, আলম খু্ব েেগজ বুলঝগয লেলে। ইগে েগি আমরো উষ্ণ বোতোেগ  ওপর লেগ  
হেগড হেব। ঠোণ্ডো বোতোগের েংস্পগশট আেগব। তোরপর তোগের মগযয লবলক্রযো ঘর্োগব। 
যলে মগন  গরো, তোেগি বোতোেগ  আমরো আজট  রগত পোরব। 
  
-নো, এভোগব আমোগ  ভয হেলখ্ও নো। আমোগ  েব ল েু বুলঝগয বিি ডোলিটং। 
  
েুুঃলখ্ত। পুগরো বযোপোরর্োর মগযয অগন  খু্াঁলর্নোলর্ লবেয আগে, েব ল েু তুলম ল  বুঝগত 
পোরগব? 
  
র্যোনোর বিগিন। 
  
–আলম হবোঝোর হচিো  রব। 
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–আলম েংগেগপ বগি লেলে। এর েগে মোইগক্রো িোগের েংযুক্ত আগে। তুলম নযোগনো 
হর্ গনোিলজর নোম হতো শুগনে। এইর্োও আমোর ভোইগযর অবেোন। এইভোগব আমরো 
লবগশ্বর বোতোগের বুগ  নোনো ঝড-ঝঞ্ঝোর েৃলি  রব। আমরো অলেগজন বগের েোগে 
েোইগেোগজগনর েংলমশ্রর্ ঘর্োব। ওগজোন এবং জি ধতলর েগব। মুক্ত স্বোযীন অলেগজন 
বোতোগে লিগর যোগব। তোগ  আমরো 0, বিব। আমোর ভোই এই বযোপোরর্োও আলবষ্কোর 
 গরগে। হে এমন এ র্ো যে হবর  গরগে, যোর েোেোগযয মেোলবগশ্বর িোগের  র্ো 
এখ্োগন চগি আেগব। 0, বগের েগে আর এ র্ো অলেগজন যুক্ত েগয ওগজোন অেটোৎ 0, 
ধতলর  রগব। এর েগে জি অেটোৎ A,O পোওযো যোগব। 
  
–আলম এখ্নও পযটন্ত হতোমোর  েোর আেি মোগনর্ো বুঝগত পোরলে নো। 
  
-তুলম হতো জোগনো, লবগশ্বর আবেোওযো লনযের্  গর জি। অযোনেু এমন এ র্ো পিলত 
আলবষ্কোর  গরগে, যোর েোেোগযয আমরো হবলশ পলরমোর্ জি ধতলর  রগত পোরব। হেই 
জিগ  আমরো এ  জোযগো হেগ  অনয জোযগোয েলরগয হেব। আরও হবলশ িোগের, 
আরও হবলশ বোতোে। এইভোগব আমরো জি ও বোতোগের ওপর আমোগের লনযের্ এবং 
আলযপতয লবস্তোর  রগত পোরব। 
  
উলন এ  মুেূতট  ী হযন লচন্তো  রগিন। তোরপর বিগিন- আলম আল রো ইগেোর েোগে 
 েো বগিলেিোম, হর্োল ওগত, তোরপর জুলরগখ্ লগগয মযোডিোইন লস্মগের েোগে হেখ্ো  লর। 
আলম অবো  েগয হেখ্িোম, ওরো েুজন এই েমেযো েমোযোগনর পগে অগন র্ো এলগগয 
হগগেন। আমরো ওনোগের েোগত এ র্ো ভোগিো চো লর তুগি লেগযলেিোম। আমোর ইগে 
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লেি, আমোগের েবল েুর ওপর আমোর লনযের্ বজোয েো গব। ল ন্তু ওাঁরো আমোর প্রস্তোব 
প্রতযোখ্োন  গরগেন। তোই হশে পযটন্ত ওনোগের হমগর হিিো েি। 
  
েীঘটশ্বোে- আলম হতোমোগ  বগিলে, আমোর চোরজন লবখ্যোত আবেোওযোলবে আমোর েগে 
 োজ  রগেন। এই প্রযুলক্তর বযোপোগর। 
  
-েযোাঁ, 
  
–তোাঁগের মগযয এ জন েগিন ফ্রোনজ ভোরব্রুগ, উলন বোলিটগন হেগ   োজ  রলেগিন। 
এ জন মো ট েযোলরে, পযোলরে, এ জন হি হরনল্ডে, ভযোঙু্কবোর এবং লরচোডট হরনল্ডে, 
লনউইয ট। তোরো নোনোভোগব বোতোেগ  লনযের্  রোর হচিো  রলেগিন। হশে পযটন্ত 
হেখ্িোম, তোরো লবলভন্ন হেগশ বগে  োজ  রগেন, েুতরোং এগ  অগনযর েোগে ল েুগতই 
হমিোগত পোরগবন নো। তোই এই প্র গল্পর আেি উগদশয  ী, হের্ো ে গির  োগে 
অজোনো হেগ  যোগব। ল ন্তু ল েু এ র্ো উপোগয তোরো পরস্পগরর েগে লমলিত 
েগযলেগিন। তোরো লভগযনোগত এগেলেগিন আমোর েগে হেখ্ো  রগত। আমোর পলর ল্পনো 
 ী, জোনগত হচগযলেগিন। আলম প্রোইমোর  েো বগিলেিোম। আলম বগিলেিোম হয, এই 
প্র ল্পর্ো আমোগের ের োগরর েোগত তুগি হেব। আমরো ভোবগতই পোলরলন হয, তোরো এই 
 োগজ এত েে েগয উঠগবন। হশে পযটন্ত আলম এ র্ো িোাঁে পোতিোম। তোরো লরগেপশন 
রুগম বগেলেগিন। আলম হেগনর্ অলিে হেগ  এ র্ো হিোন  রিোম। যোগত বযোপোরর্ো 
পলরষ্কোর েগয যোয। প্রোইমোর  েো হশোনো হগি। ে োিগবিো তোরো হতোমোর েগে 
অযোপগযন্টগমন্ট চোইি। বযোপোরর্ো এগ বোগর লমগেয, হশে পযটন্ত তোগের হশে  গর হেওযো 
েি। 
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র্যোনোগরর মুগখ্ েোলে হেগখ্ো,  ী  গর  োজর্ো আলম  গরলে। 
  
 লম্পউর্োর লিগনর ওপর পৃলেবীর এ র্ো মোনলচত্র িুগর্ উগঠগে। নোনো জোযগোগত হেোগর্ো 
হেোগর্ো লবেু এবং লচহ্ন আগে। 
  
র্যোনোর এ র্ো েুইগচ েোত লেগিন। মযোপর্ো পতুটগোিগ  আগিোল ত  রি। 
  
র্যোনোর বিগিন- এর্োই েি পতুটগোগির  ৃলেেমৃি উপতয ো। হয েমস্ত নেী হেখ্োগন 
আগে, হেই নেী হেগ  জিগেগচর বযবিো  রো েয। এই নেীগুগিোর হস্পগন উৎপলত্ত 
েগযগে এবং আর্িোলন্ট  মেোেোগগর লগগয পগডগে। হভগব হেগখ্ো, যলে ওই নেীর 
জিেরবরোে  গম যোয, তোেগি পতুটগোগির লবস্তীর্ট অঞ্চগি খ্রো হেখ্ো হেগব। আবোর যলে 
জি েরবরোে হবগড যোয, তোেগি  ী েগব? তোেগি পতুটগোি বনযোয ডুগব যোগব। 
  
র্যোনোর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। লিগনর ওপর এ র্ো েিুে হগোিোলপ প্রোেোে িুগর্ 
উঠি। বোইগর েশস্ত্র প্রেরী। চোরপোগশ েুের েবুজ বোগোন। উজ্জ্বি আগিোয ঝ ম  
 রগে। 
  
–এর্ো েি হপ্রলেগডগন্টর প্রোেোে। 
  
েলবর্ো ঘুগর হগি, ডোইলনং রুম হেখ্ো হগি। এ র্ো পলরবোর বগে হে িোস্ট খ্োগে। 
  
উলন েগিন পতুটগোগির হপ্রলেগডন্ট। তোর স্ত্রী এবং েুই লশশুও বগে আগে। তোরো  েো 
বিগেন, পতুটলগজ ভোেোয। আমরো ইংরোলজগত শুনগত পোলে। আমোর  োগে এ যরগনর 
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অেংখ্য নযোগনো  যোগমরো আগে, মোইগক্রোগিোন আগে, ওই প্রোেোগে হেগুগিো বোগনো আগে। 
হপ্রলেগডন্ট ল ন্তু এলবেগয ল েুই জোগন নো। তোর প্রযোন লেল উলরলর্ গোডট আমোর েগয 
 োজ  গরন। 
  
হপ্রলেগডন্টগ  এ  ভদ্রগিো  বিগিন- আজ ে োি এগগোগরোর্োর েময এমবোলেগত 
আপনোর েগে এ র্ো লমলর্ং আগে। তোরপগর আপলন হিবোর ইউলনযগনর এ লর্ েভোয 
ভোের্ হেগবন। েুপুর এ র্োর েময লমউলজযোগম হযগত েগব। লবগ গি আমরো এ র্ো 
েংবযটনোর আগযোজন  গরলে। 
  
হে িোস্ট হর্লবগির হিোনর্ো হবগজ উঠি। হপ্রলেগডন্ট উগঠ েোাঁলডগয বিগিন-েযোগিো? 
  
 র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর- ইংরোলজ হেগ  পতুটগীজ ভোেোয েগে েগে অনুবোে  রো েগে। 
  
র্যোনোর বিগিন- লমুঃ হপ্রলেগডন্ট? 
  
হপ্রলেগডন্ট অবো  েগয হগগেন আপলন হ ? 
  
 েগে েগে পতুটগীজ ভোেো হেগ  ইংরোলজগত অনুবোে  গর র্যোনোরগ  হশোনোগনো েি। 
  
–আলম এ জন বনু্ধ। 
  
–আপলন  ী  গর আমোর হবডরুগমর নোম্বোর হপগিন? 
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–হের্ো গুরুত্বপূর্ট বযোপোর নয। আপলন আমোর  েো শোন্তভোগব শুনুন। আলম আপনোর 
হেশর্োগ  ভোিবোলে। আলম চোই নো, এই হেশর্োর হ োগনো েলত হেো । যলে আপলন 
আমোর  েো নো হশোগনন তোেগি ভযঙ্কর ঝড হেখ্ো হেগব। আপনোর হেশর্ো লবগশ্বর 
মোনলচত্র হেগ  লচরলেগনর মগতো েোলরগয যোগব। আপলন আমোগ  অবশযই েু-হ োলর্ ডিোর 
পোঠোগবন, হেোনোর লেেোগব হেগবন। আর যলে আপলন আমোর  েো শুনগত রোজী নো 
েোগ ন, তো েগি হেই ডিোর আলম লিলরগয হেব। 
  
লিগনর ওপর তোর মুখ্ হভগে উঠি। হপ্রলেগডন্ট হিোনর্ো নোলমগয হরগখ্গেন। লতলন তোর 
বউগ  বিগেন হ োগনো উন্মোে মোনুে হবোযেয আমোর হিোন নোম্বোরর্ো হপগয হগগে। হে 
হবোযেয েম্প্রলত পোগিো গোরে হেগ  েোডো হপগযগে। 
  
র্যোনোর পোউলিগনর লেগ  তোল গয বিগিন- এর্ো আমরো লতনলেন আগগ হর ডট 
 গরলেিোম। এখ্ন হশোগনো গত োি আমোগের  ী  েো েগযগে। 
  
লবরোর্ হগোিোলপ প্রোেোগের েলবর্ো আবোর িুগর্ উঠি। এ ই র ম েুের েোজোগনো বোগোন। 
প্রচণ্ড বৃলি েগে। আ োগশ ঘন হমগঘর আস্তরর্, হেগ  হেগ  বোজ পডগে। লবেুযৎ চম । 
: 
  
র্যোনোর এ র্ো হবোম লর্পগিন। হর্লিলভশগনর ওপর আর এ র্ো েলব এগে হগি। 
হপ্রলেগডগন্টর অলিে। লতলন  নিোগরন্স হর্লবগি বগে আগেন। চোরলেগ  েে োরীরো বগে 
আগেন। হপ্রলেগডগন্টর মুখ্ রোগগ েমেম  রগে। 
  
হর্লিগিোনর্ো বোজগত শুরু  রি। 
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র্যোনোর বিগিন- এখ্ন? 
  
 হপ্রলেগডন্ট হর্লিগিোনর্ো লনগয বিগিন- েযোগিো? 
  
–গুড মলনটং, লমুঃ হপ্রলেগডন্ট। 
  
–আপলন আমোর হেশর্োগ  নি  গর লেগেন। আপলন শগেযর েলত  রগেন। জোযগোয 
জোযগোয বনযো হেখ্ো লেগযগে। িোমগুলি লনলশ্চহ্ন েগয যোগে। হপ্রলেগডন্ট এ র্ো েীঘটশ্বোে 
হিগি বিগিন- এর্ো  তলেন চিগত েো গব? 
  
হপ্রলেগডগন্টর  ণ্ঠস্বগর আ ুলত ঝগর পডগে। 
  
যত লেন পযটন্ত আমোর প্রোলেটত র্ো ো নো পোব, ততলেন এই ঘর্নো ঘর্গত েো গব। তোরো 
হেখ্গিন, হপ্রলেগডন্ট তোর েোাঁগত েোাঁত হচগপগেন। এ  মুেূগতটর জনয হচোখ্ বন্ধ  গরগেন। 
তোরপর লতলন বিগিন- তোেগি আপলন ঝড েোলমগয হেগবন? 
  
–েযোাঁ। 
  
 ীভোগব র্ো োর্ো হেওযো েগব? 
  
-রোজ ুমোলর, আমরো ইলতমগযয র্ো োর্ো হপগয হগলে। হেগখ্ো, প্রোইমো আগরো  ী  রগত 
পোগর। এগুগিো েি আমোগের আগগ োর পলর ল্পনো। 
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র্যোনোর আর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। েযোলরগ ন হেখ্ো হগি। আেগড পডগে হস্পগনর 
ওপর। 
  
–এর্ো জোপোগন েগযগে, র্যোনোর বিগিন। এই েময ওখ্োন োর আবেোওযো শোন্ত েো ো 
উলচত। 
  
উলন আর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। এ র্ো তুেোর ঝগডর লচহ্ন পোওযো হগি। আ োশ 
হেগ  বগডো বগডো বরি মোলর্গত পগডগে। এগ র পর এ  গোগেগের মোরোত্ম  েলত 
েগে। 
  
–এর্ো হফ্লোলরডোর েলব। হেখ্োন োর তোপমোত্রো এখ্ন শুগনযর নীগচ হনগম হগগে। জুন 
মোগে। ভোবগত পোগরো? শেয যুগয মুগে হগগে। 
  
উলন আর এর্ো হবোতোম লর্পগিন। লবশোি লিগনর ওপর র্রগনগডোর েলব িুগর্ উগঠগে। 
র্রগনগডোর আক্রমগর্ বোলডঘর হভগে পডগে। 
  
উলন বিগিন এ র্ো েুঘটর্নোর েলব। তুলম হেখ্গত পোগেো, প্রোইমো যো খু্লশ তোই  রগত 
পোগর। 
  
পোউলিন আরও  োগে এগে শোন্ত গিোয বিগিন তোর বোবোর মগতো, তোই হতো? 
  
র্যোনোর হর্লিলভশন হের্র্ো বন্ধ  রগিন। লতলন লতনগর্ লডলভলড লনগিন। হেখ্োগিন 
পোউলিনগ । তোরপর বিগিন- এখ্োগন উগেখ্গযোগয আিোপচোলরতো আগে। আলম হপরু, 
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হমলেগ ো এবং ইতোলিগত  গরলেিোম। তুলম ল  জোগনো  ীভোগব হেোনো েস্তোন্তলরত েয? 
আমরো ট্রো  পোলঠগয লেই, তোগের বযোগঙ্ক। তোরো হেোনো লেগয ভরলত  গর হেয।  যোশ 
হর্োগযলন্ট রু্ নোগম এ র্ো েংগ ত আগে। এইভোগবই হগোল্ড অেটোৎ হেোনোর্ো চগি যোয। 
আলম এই ঝডগ  লচরিোযী  রব, উপযুক্ত র্ো ো নো হপগি ঝড েোমগব নো। 
  
পোউলিন তোল গয আগেন, এ রু্ উগত্তলজত-র্যোনোর  ীভোগব হতোমোর এই হিোনগুগিোগ  
লচলহ্নত  রো যোয? 
  
র্যোনোর েোেগেন– েো, অগনগ  হচিো  গরগে, ল ন্তু েম্ভব েযলন। এ র্ো চোগচটর েগে, 
এ র্ো েুগির েগে। তৃতীযর্ো ঝগডর েৃলি  রগব। চতুেটর্ো আগে ওভোি অলিগে, 
হেোযোইর্ েোউগে। 
  
পোউলিন েোেগেন। 
  
েরজো খু্গি হগি। অযোনেু প্রগবশ  গরগেন। 
  
অযোনেু পোউলিগনর পোগশ বেগিন। মুগখ্ অদু্ভত অলভবযলক্ত–আলম ল  আপনোগ  লচনগত 
পোরলে? এ রু্ বোগে লতলন বিগিন- েযোাঁ, আপলন এবং র্যোনোর হতো লবগয  রগত চগিগেন। 
আমোগ  লনতবর  রো েগযগে, আপলনই হতো হেই মেোমোনয রোজ ুমোলর? 
  
পোউলিন বিগিন- অযোনেু, আপলন পোগশ বেুন। 
  
নো, আপলন হ ন চগি লগগযলেগিন? আপলন ল  র্যোনোরগ  ভোগিোবোগেন নো? 
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র্যোনোর বিগিন-  েোর্ো বুলঝগয বিো যো । ও চগি লগগযলেি  োরর্ ও আমোগ  
ভোগিোবোগে। 
  
র্যোনোর পোউলিগনর েোগত েোত হরগখ্ বিগিন–লবগযর পর ও আমোগ  হিোন  গরলেি। ও 
এ  যনী প্রভোবশোিী বযলক্তগ  লবগয  গরগে। স্বোমীর েোেোগযয ও হ  আই লজ-হত আরও 
উপ োর  রগত পোরগব। হেই জনযই এই ঘর্নোর্ো ঘগর্লেি। 
  
র্যোনোর পোউলিগনর লেগ  তোল গয লমলি  গর েোেগিন– প্রলত মোগে আমরো হগোপগন 
লমলিত েতোম। 
  
 ণ্ঠস্বগর গবট িুগর্ হবগরোগে পরবতটী োগি ও রোজনীলতগত আ েটর্ হবোয  গর। হশে 
পযটন্ত হেগনর্র েগযলেি। 
  
অযোনেুর মুগখ্ লবরলক্ত ল ন্তু হেবোেলর্যোনো? হেবোলর্যোনো হ োেোয? 
  
র্যোনোর েোেগিন- হেবোেলর্যোনো  রগর্জ, তোগ  আলম রোস্তোয হিগি লেগযলে। অলিগের 
ে গি তোর  েোই জোগন। তোর িগি  ী েগযগে? রোজ ুমোলর আর আলম ে গির 
েগেগের বোইগর েো গত হপগরলে। বিগত পোগরো, এর্োও আমোর এ র্ো েডযে। 
  
অযোনেু বিগিন- ও, তোই নোল ? 
  
–এগেো অযোনেু। র্যোনোর  নগট্রোি হেন্টোগরর লেগ  এলগগয হগগিন। র্যোনোর বিগিন তুলম 
মগন  রগত পোরে? তুলম এর্ো ধতলর  গরলেগি। এর্োর  োজ হশে েগয হগগে। 
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অযোনেুর হচোখ্ েুগর্ো বগডো বগডো েগযগে প্রোইমো? 
  
র্যোনোর এ র্ো হবোতোম লর্পগিন। বিগিন–েযোাঁ, এইভোগব আমরো আবেোওযোগ  লনযলেত 
 রলে। 
  
লতলন আর এ র্ো হবোম লর্গপ বিগিন– লনলেটি জোযগো। ভোইগযর লেগ  তো োগিন, 
বযোপোরর্ো খু্বই েেজ, তোই নো? 
  
অযোনেু বিগিন- েয, আমোর েবল েু মগন পডগে। 
  
 র্যোনোর পোউলিগনর লেগ  তোল গয বিগিন- এভোগবই শুরু েগযলেি েবল েু। 
  
র্যোনোর পোউলিগনর েোগত েোত হরগখ্ বিগিন– আলম আরও লতলরশর্ো হেগশর ওপর 
গগবের্ো শুরু  গর লেগযলে। অলচগরই হেই হেগশর েব খ্বর আমোর েোগত আেগব। 
আমরো আরও হবলশ েমতো ও অেট পোব। 
  
পোউলিন আনগের েগে বিগিন– আুঃ, এ র্ো  লম্পউর্োর এত  োজ  রগত পোগর? 
  
–েুগর্ো  লম্পউর্োর আগে। হতোমোর জনয এ র্ো অদু্ভত লজলনে অগপেো  রগে। তুলম ল  
র্োমুযো িীগপর নোম শুগনে? েলের্ প্রশোন্ত মেোেোগর অঞ্চগি? 
  
নো। 
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–এর্ো আমরো ল গনলে। েোর্ বগটমোইি, অেোযোরর্ এ র্ো জোযগো। এর্োর অবিোন িরোলে 
পলিলনগযশোন িীপপুগঞ্জর ওপর। এখ্োগন েুের লবমোনবের ধতলর  রো েগযগে। প্রগমোে 
তরর্ী লভডগত পোগর এমন এ র্ো জোেোজ হজলর্ বোনোগনো েগযগে। েব ল েু আগে। 
তোরপর এ রু্ হেগম উলন বিগিন- এর্ো েি প্রোইমো-২। 
  
পোউলিন বিগিন তোর মোগন হেখ্োগন আর এ র্ো 
  
র্যোনোর েোেগেন– েযোাঁ, হতোমোর অনুমোন লঠ । জোলন নো,  গব এই প্র ল্পর্ো শুরু েগব। 
আেগি ওই েুজন নিো হমগযগেগি আমোগের  ি লেগযগে। হশে পযটন্ত তোগের আমরো 
বোলতি  গর লেগত হপগরলে। এবোর পৃলেবী আমোগের েোগতর মুগঠোয বেী েগত চগিগে। 
  
. 
  
৪৩. 
  
হ লি প্রেম হচোখ্ খু্িগিন লতলন শুগয আগেন, এগ বোগর নি।  ংলক্রর্ হবেগমগন্টর 
হমগঝর ওপর। েোগত েযোে োি পরোগনো েগযগে। হচন লেগয বোাঁযো। হেওযোগির েগে। 
হেোট্ট জোনোিো, ঘগরর এগ বোগর হ োগর্। হেখ্ো হগি, মস্ত বগডো এ র্ো েরজো। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তো োগিন। ডোযোনোগ ও েমূ্পর্ট নলি ো  রো েগযগে। েোগত েোত 
 ডো পরোগনো েগযগে। হেখ্ো হগি, তোগের জোমো োপড ঘগরর এ গ োগর্ জগডো েগয পগড 
আগে। 
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ডোযোনো বিগিন আমরো হ োেোয? 
  
–আমরো নরগ । 
  
হ লি েোত ডোর্ো পরীেো  রগিন। শক্ত  গর েোগত এাঁগর্ বগে আগে। েোগ পগড হগগে। 
লতলন েু-চোর ইলঞ্চর হবলশ েোত েরোগত পোরগেন নো। তোরপর বিগিন- আমরো ওগের 
িোাঁগে পো লেিোম? 
  
 ণ্ঠস্বগর লতক্ততো ঝগর পডগে। 
  
-েযোাঁ, এই বযোপোরর্ো আমোর হমোগর্ই ভোগিো িোগগলন। 
  
হ লি চোরপোগশ তোল গয বিগিন- আলম লবশ্বোে  রগত পোরলে নো। 
  
–ওরো লজগত হগি, ওরো  ীভোগব আমোগের স্বোমীগের েতযো  গরগে, হেই খ্বরর্ো আমরো 
হজগনলে। ওরো আমোগেরও হমগর হিিগব। ল ন্তু, লবশ্ববোেীর  োগে েব  েো বিগত েগব। 
ল ংেগি লঠ ই বগিগেন, হশে পযটন্ত হবোযেয আমরো আর ভোগগযর েোেোযয পোব নো। 
  
-নো, গল্পর্ো এখ্োগন হশে েযলন। 
  
েরজো খু্গি হগি। েযোলর লক্লন্টগ  েোাঁলডগয েো গত হেখ্ো হগি। েযোলর লফ্লগন্টর মুগখ্ েোলে। 
হে েরজোর্ো বন্ধ  রি। চোলবর্ো পগ গর্ লনি। বিি, আলম হতোমোগের ডোই িুল ং বুগির্ 
লেগয গুলি  গরলেিোম। আলম হভগবলেিোম, হতোমোগের হমগরই হিিব। ল ন্তু ভোবিোম, 
মৃতুযর আগগ এ রু্ মজো  গর লনই। 
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লফ্লন্ট পোগয পোগয েোমগন এলগগয এি। 
  
েুজন মলেিো হচোগখ্ হচোগখ্ তো োগিন, েযোাঁ, লফ্লন্টগ  হেখ্ো যোগে। শোর্ট এবং ট্রোউজোর খু্গি 
হিিগে। 
  
লফ্লন্ট বিি– হেগখ্ো,  ীভোগব আলম হখ্িোর্ো শুরু  লর। হে তোর অন্তবটোের্োও খু্গি 
হিিি। পুংেণ্ডর্ো শক্ত এবং খ্োডো েগয উগঠগে। লফ্লন্ট তোল গয হেখ্ি, ডোযোনোর লেগ  
এলগগয এি। 
  
–এগেো হবলব, হতোমোগ  লেগযই নো-েয শুরু  রো যো । 
  
হ লি বোযো লেগয বিগিন- এ রু্ অগপেো  গরো যুবোপুরুে। তুলম আমোগ ই আক্রমর্ 
 গরো। আলম অগন  লেন যগরই তৃলেতো। 
  
ডোযোনো অবো  েগয হ লির লেগ  তোল গয আগেন–হ লি? 
  
 লফ্লন্ট হ লির লেগ  চগি হগি। বিি- লঠ  আগে, তুলম ল  এর্ো ভোগিোবোগেো? 
  
 লফ্লন্ট নীচু েগয বেি। হ লির ওপর চগড বেোর হচিো  রি। 
  
হ লি বিি- েো, অগন  লেন আলম এর্োর স্বোে পোই লন। 
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ডোযোনো হচোখ্ বন্ধ  রগত বোযয েগিন। নো, এই ভযঙ্কর েৃশযর্ো লতলন হচোগখ্র েোমগন 
হেখ্গত পোরগবন নো। 
  
হ লি তোর েুলর্ পো িোাঁ   গর লেগযগেন। লফ্লন্ট হেখ্োগন পুংেণ্ডলর্ প্রগবশ  রোর হচিো 
 রগে। 
  
হ লি ইলতমগযয তোর ডোন েোতর্ো এ রু্খ্োলন তুগিগেন। হ োগনো র গম মোেোর পরচুিোর্ো 
নোলমগয আনোর হচিো  রগেন। েোতর্ো হনগম এি। হেখ্ো হগি, এ র্ো তীক্ষ্ণ  োর্ো যুক্ত 
লচরুলন, তোর েোগে ইস্পোগতর লপন যুক্ত েগযগে। অতযন্ত দ্রুত উলন হেই ইস্পোগতর লপন 
ঢুল গয লেগিন েযোলর লফ্লগন্টর গিোর হভতর। েযোাঁ, রক্ত েুগর্ আেগে। 
  
লফ্লন্ট লচৎ োর  রোর হচিো  গরলেি। নো, গিো লেগয ঘডঘড শব্দ হবলরগয এি। হুডমুড 
 গর রক্ত হবগরোগে। ডোযোনো অবো  েগয হগগেন। হ োগনো মগত হচোখ্ খু্িগিন। 
  
হ লি ডোযোনোর লেগ  তোল গয আগেন- ডোযোনো। তুলম এখ্ন আরোম  রগত পোগরো। 
  
তোরপর? হ লির মুগখ্ েোলে। হিো র্ো মগর হগগে। 
  
ডোযোনোর হৃৎলপণ্ড হজোগর শব্দ  রগত শুরু  গরগে। েযোাঁ, উলন হবোযেয আর হবাঁগচ েো গত 
পোরগবন নো। হচোখ্ মুগখ্র রং পোগল্ট হগগে। হভৌলত  অপেোযো। 
  
হ লি বিগিন- তুলম লঠ  আগে। 
  
–আলম হভগবলেিোম, ও হবোযেয হতোমোগ … 

http://www.bengaliebook.com/


আর ইউ অ্যাফ্রেড অ্ফ দ্য ডার্ক । সিডসি সিলডি 

472 

www.bengaliebook.com                                  িূসিপত্র 
 

 

  
 েো বন্ধ েগয হগগে। এ  মুেূতট েযোলর লফ্লগন্টর রক্তোক্ত মৃতগেগের লেগ  তো োগিন। 
ভগয  োাঁপগেন। 
  
–এই  েোর্ো তুলম আমোয আগগ বগিোলন হ ন? 
  
 েযোাঁ, মোেোর হভতর অমন এ র্ো অস্ত্র িু োগনো লেি। 
  
–আেগি এর্োগ  হয  োগজ িোগোগত েগব, আলম ভোবগতই পোলরলন, আলম হতোমোগ  ভয 
হেখ্োগত চোইলন। এগেো, এখ্োন হেগ  হবগরোগত েগব হতো। 
  
- ী  গর? 
  
–আলম পের্ো বিব। 
  
হ লি পো বোলডগয লেগিন। লফ্লগন্টর পযোন্টর্ো হেখ্োগন পগডলেি। হ োগনোর গম পোগযর 
আেুি র্োউজোর অলব্দ হপৌঁগে হগি। নো, আরও েু-ইলঞ্চ হযগত েগব। আর এ রু্ আর 
এ রু্। এ  ইলঞ্চ হশে পযটন্ত েিিতো। 
  
হ লির মগন আনে। লতলন হ োগনোভোগব ট্রোউজোরর্োগ  েোমগনর লেগ  র্োনগত শুরু 
 রগিন। েযোাঁ, েোত লেগয যরো যোগে, পগ গর্ েোত লেগিন। চোলবর্ো হ োেোয? হয চোলব 
লেগয েোত  ডো হভোিো যোগব। চোলবর্ো পোওযো হগি। এ রু্ পগর েোত েুগর্ো মুক্ত েগযগে। 
উলন দ্রুত ডোযোনোর  োগে চগি হগগিন। 
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েোয ঈশ্বর, তুলম হতো অগিৌল   ঘর্নো ঘর্োগি? ডোযোনো বিগিন। 
  
–েযোাঁ, আমোর নতুন পরচুিোর্োগ  স্বোগত বিগতই েগব। এবোর এখ্োন হেগ  পোিোগত 
েগব। 
  
তোরো  োপড তুগি লনগিন। তোডোতোলড পগর লনগিন। হ লি েরজোর্ো খু্গি লেগিন। 
লফ্লগন্টর পগ র্ হেগ  চোলবর্ো ইলতমগযযই পোওযো হগগে। 
  
তোরো েরজো লেগয বোইগর হবলরগয এগিন। চোরপোগশ নীরবতো। নো, িোাঁ ো  লরডর। 
  
–হপেন লেগ  লনশ্চযই হ োগনো রোস্তো আগে। ডোযোনো বিগিন। 
  
হ লি মোেো নোডগিন– লঠ  আগে, তুলম ওই লেগ  যোও, আলম অনযলেগ  যোব। 
  
–নো হ লি, আমরো আর হ োগনোলেন আিোেো েব নো। 
  
হ লি ডোযোনোর েোগত েোত হরগখ্ বিগিন– েযোাঁ, আমরো হতো এখ্ন অংশীেোর। 
  
. 
  
 গয  মুেূতট হ গর্ হগগে। েুজন মলেিো গযোগরগজ এগে হপৌঁগে হগগেন। এ র্ো জোগুযোর, 
আর এ র্ো র্গযগর্ো গোলড আগে। 
  
–হ োন গোলডর্ো হনগব? হ লি জোনগত চোইগিন। 
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জোগুযোরর্োগত চডগি েবোই হেখ্গত পোগর। আমরো র্গযগর্ো হনব। 
  
–আমোর মগন েয চোলবর্ো আগে। 
  
–েযোাঁ, লেি। ডোযোনো তো োগিন। 
  
–আমরো হ োেোয যোব? হ লি লজজ্ঞোেো  রগিন। 
  
–মযোনেোট্টোগন, এখ্নও পযটন্ত ভলবেযৎ পলর ল্পনো লঠ   রগত পোলরলন। 
  
–খ্বরর্ো ভোিই, হ লি েীঘটশ্বোে হিিগিন। 
  
–এ র্ো জোযগোয লগগয ঘুগমোগত েগব। ল ংেগির  োগে এই খ্বরর্ো হপৌঁগে যোগব। উলন 
লনশ্চযই আমোগের হখ্োাঁজোর জনয পোগি েগয উঠগবন। হ োেোয েো ো যোয বগিো হতো? 
  
হ লি লচন্তো  রগেন– এ র্ো ভোগিো বযোপোর ভোবগতই েগব। 
  
ডোযোনো তোল গয আগেন  ী বযোপোর? 
  
হ লি বিগিন আমোর মোেোয এ র্ো পলর ল্পনো এগেগে। 
  
. 
  
৪৪. 
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তোরো হেোযোইর্ র্োওযোগরর লেগ  চগিগেন। মযোনেোট্টোন হেগ  পাঁলচশ মোইি উত্তগর। 
  
ডোযোনো বিগিন- েযোাঁ, শেরর্ো েুের। এখ্ন আমরো  ী  রব? 
  
–এখ্োগন আমোর এ  বনু্ধ আগে। লতলন আমোগের েোলযত্ব লনগত পোরগবন। 
  
–ওনোর েম্পগ ট েব  েো বগিো। 
  
হ লি বিগিন আমোর মোগযর েোগে এ  মোতোগির লবগয েগযলেি। মোতোি বোবো মোগ  
হমগর আনে হপত। আলম যখ্ন লনগজর পোগয েোাঁডোিোম, মোগযর েোলযত্ব  োাঁগয তুগি 
লনগযলেিোম, আলম হভগবলেিোম, মোগ  বিব ওই হিো র্োগ  লডগভটোে লেগত। আমোর এ  
মগডগির বনু্ধ এই জোযগোর্োর  েো বগিলেি। এখ্োগন এ র্ো হবোলডটং েোউে আগে। হিে 
েোইডোি নোগম এ  ভদ্রমলেিো হেই হবোলডটং েোউের্ো চোলিগয েোগ ন। লতলন খু্বই ভোগিো 
স্বভোগবর। আলম আমোর মোগ  হেখ্োগন লনগয লগগযলেিোম। তোরপর এ র্ো অযোপোর্টগমন্ট 
হপগযলেিোম। প্রগতয লেন আলম হিগের হবোলডটং েোউগে আেতোম। মোও জোযগোর্োগ  
ভোগিোগবগে হিগিলেি।  োরর্ এখ্োগন তোর মগতো েতভোলগনীরোই হবোডটোর লেগেগব লেি। 
আলম হশে পযটন্ত মোগযর জনয অযোপোর্টগমন্ট খু্াঁগজ পোই। 
  
 েো বিো হশে েগয হগগে। 
  
ডোযোনো জোনগত চোইগিন– তোরপর  ী েগযলেি? 
  
–মো আবোর তোর স্বোমীর  োগে লিগর লগগযলেি। 
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 হশে পযটন্ত ওাঁরো হবোলডটং েোউগে হপৌঁগে হগগেন। 
  
. 
  
হিে েোইডোগির বযে বের পঞ্চোশ। এখ্নও উগত্তজনো এবং  মটশলক্তগত র্গবগ  গর 
িুর্গেন। লতলন েরজো খু্গি লেগিন। হ লিগ  হেগখ্ তোর মুগখ্ আগিোর উদ্ভোে। 
  
হ লি? লতলন েোত বোলডগয লেগিন। হতোমোগ  হেগখ্ খু্ব ভোগিো িোগগে। 
  
হ লি বিগিন– ইলন আমোর বনু্ধ, ডোযোনো। 
  
তোরো পরস্পরগ  েযোগিো বিগিন। 
  
এই ঘরর্ো হতোমোগের জনয হরলড। হিে বিগিন, েলতয  েো বিগত ল , এর্ো েি হতোমোর 
মোগযর ঘর। আলম এ র্ো অলতলরক্ত শযযো পোতোর বযবিো  রলে। 
  
হিে েোইডোি হবডরুগমর লেগ  হোঁগর্ হগগিন। তোরো এ র্ো েুের লিলভং রুগম এগে 
হপৌঁগে হগগেন। হেখ্গিন, আরও অগন  মলেিো বগে বগে তোে হখ্িগেন। হ উ আবোর 
অনযোনয হখ্িোগতও মন লেগযগেন। 
  
হিে জোনগত চোইগিন- হতোমরো এখ্োগন  তলেন েো গব? 
  
হ লি এবং ডোযোনো মুখ্ চোওযোচোওলয  গর বিগিন– লঠ  বিগত পোরলে নো। 
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হিে েোইডোি হেগে বিগিন- হ োগনো েমেযো হনই। যতলেন খু্লশ েো গত পোগরো। 
  
 ঘরর্ো েলতয েোজোগনো এবং পলরষ্কোর। 
  
হিে েোইডোি চগি হগগিন। হ লি ডোযোনোগ  বিগিন- এখ্োগন আমরো লনরোপগে েো গত 
পোরব। আলম ভোবলে, এ র্ো  েো। আমোগের নোম হবোযেয লগগনে বুগ  উগঠ যোগব। তুলম 
ভোবগত পোরে, ওরো  তবোর আমোগের েতযোর হচিো  গরগে। 
  
–েযোাঁ, ডোযোনো জোনোিো লেগয বোইগরর লেগ  তোল গয আগেন। 
  
হ লি শুনগত হপগিন ডোযোনো বিগেন- লরচোডট, হতোমোগ  যনযবোে। 
  
 হ লি  েো বিোর হচিো  রলেগিন ল ন্তু ভোবগিন,  েো বগি হ োগনো িোভ হনই। 
  
. 
  
অযোনেু হডগে বগে আগেন। অগন  স্বপ্ন হেখ্গেন। েোেপোতোগির শযযোয শুগয েো োর 
স্বপ্ন-েো, হয শব্দগুগিো তোর ঘুম ভোলেগয লেগযলেি…েযোাঁ, আলম হশে পযটন্ত এর্ো আলবষ্কোর 
 রগত হপগরলে। েযোাঁ, অযোনেুগ  বোাঁলচগয রোখ্োর উপোয। আমোর মগন েগে, এর্ো এখ্নই 
হেখ্োগত েগব। 
  
েযোাঁ, আলম  ীভোগব হবাঁগচ েো ব? 
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এ জন ডোযোনোগ  লনগয এ লেগ  চগি হগগেন। মুগখ্ গযোগের মুগখ্োশ পরো। 
  
–আলম এই মুগখ্োগশর ওপর এ র্ো হেোট্ট িুগর্ো  গর হেব। বোইগর হেগ  ল েু মগন েগব 
নো। তো েগিই যগেি েগব। 
  
লবেোনো হেগ  আনডু েব ল েু হেখ্গিন হেগ  অযোনেু েব ল েু হেখ্গিন। র্যোনোর ওই 
মুগখ্োশর্ো লনগয এ র্ো ঘগর চগি হগগিন। হেখ্োগন অগন গুগিো বোলিগশর ওযোড পগড 
আগে। মুগখ্োশর্ো হেখ্োগন ঢুল গয হেওযো েি। 
  
তোরপর? র্যোনোর ভোবগিন, ভোইগ  এ বযোপোগর প্রশ্ন  রগবন। ল ন্তু ভীের্-ভীের্ ক্লোলন্ত 
িোগগে তোর। লতলন ঘুলমগয পডগিন। 
  
. 
  
র্যোনোর, অযোনেু এবং পোউলিন র্যোনোগরর অলিগে লিগর এগেগেন। 
  
 র্যোনোর তোাঁর হেগক্রর্োলরগ  বিগিন– ে োগির  োগজগুগিো লনগয আেগত। 
  
র্যোনোর প্রেম পোতোগুগিো পডগিন- হেগখ্ো, হেগখ্ো গুযোগতমোিোগত প্রচণ্ড ঝগডর েৃলি 
েগযগে। হপরু, হমলেগ ো এবং ইতোলিগতও ঝড শুরু েগযগে। 
  
পোউলিগনর লেগ  তোল গয উগত্তজনো ভরো অলভবযলক্তগত লতলন বিগিন- েযোাঁ, এর্ো হতো 
হশগের শুরু। এই  লেগন প্র ৃলত আরও লবপযটস্ত েগব। 
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 োরবোগিো ঘগর ঢুগ  পগডগে– লমুঃ ল ংেগি? 
  
–আলম এখ্ন খু্ব বযস্ত।  ী েগযগে? 
  
–লফ্লন্ট মগর হগগে। 
  
র্যোনোর িোলিগয উঠগিন– হে  ী? তুলম  ী বিে?  ী েগযগে? 
  
–লস্টগভন্স এবং েযোলরে ওগ  হমগর হিগিগে। 
  
–এর্ো অেম্ভব। 
  
েো, ও মগর হগগে। ওরো পোলিগয হগগে। হেগনর্গরর গোলডর্ো লনগয হগগে। আমরো পুলিগশ 
জোলনগযলে। পুলিশ গোলডর্োগ  হেোযোইর্ র্োওযোগর হপগযগে। 
  
 র্যোনোগরর  ণ্ঠস্বর গম্ভীর আলম ভোবগতই পোরলে নো। হতোমরো এখ্নই হেোযোইর্র্োওযোগর 
চগি যোও। েগে েশ বোগরোজনগ  লনগয যোগব। প্রগতয র্ো হেোগর্ি হেখ্গব, হবোলডটং েোউে, 
শপ েোউে। ওরো হ োেোয িুল গয েো গব? আলম হতোমোগের পঞ্চোশ িে ডিোর পুরেোর 
হেব। তোডোতোলড। 
  
-েযোাঁ, যোলে েযোর। 
  
 োরবোগিো েরজো লেগয দ্রুত হবলরগয হগি। 
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. 
  
হিে েোইডোগির হবোলডটং েোউে। ডোযোনো এবং হ লি বগে আগিোচনো  রগেন। 
  
ডোযোনো বিগিন পযোলরগের ঘর্নোর্োর জনয আলম েুুঃলখ্ত। েলতয  ী েগযগে বগি 
  
–আলম জোলন নো, ওই পলরবোর হচোগখ্র েোমগন হেগ  অেৃশয েগয হগি। 
  
–হতোমোর হপোেো  ু ুর অযোগঞ্জি? 
  
–ওর লবেয লনগয আলম আর  েো বিগত চোইলে নো। 
  
–আলম েুুঃলখ্ত। বযোপোরর্ো েলতয েতোশোবযঞ্জ ।  ী ঘর্গে ল েুই মোেোয আেগে নো। হ  
আই লজ-র িডোইগত আমরো  ী লজতগত পোরব? েোরো পৃলেবীগত আমরো বড এ ো। 
  
হ লি মোেো নোডগিন– তুলম লঠ ই বগিে। ভলবেযগত  ী েগব, ল েু হবোঝো যোগে নো। 
  
এ  মুেূগতটর নীরবতো। 
  
ডোযোনো বিগিন- েযোাঁ, এবোর ভোবগত েগব। 
  
. 
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  োরবোগির হিোগ রো শেগরর েবটত্র েলডগয পগডগে। প্রগতয র্ো হেোগর্গি লগগয তোরো 
খ্োতোপত্র পরীেো  রগে। হবোলডটং েোউে বোে লেগে নো। তোগের েোগত ডোযোনো আর 
হ লির েলব আগে। হতোরো এেেযোন হেোগর্গি হপৌঁগে হগি। ক্লোগ টর  োগে েলব েুগর্ো এগন 
হেখ্োগনো েি। 
  
–এই েুজন ভদ্রমলেিোর  োউগ  হেগখ্গেন ল ? যরোগত পোরগি পঞ্চোশ িে ডিোর 
পুরেোর হেওযো েগব। 
  
ক্লো ট মোেো নোডগিন নো, আলম হেলখ্লন। 
  
হরগনেোাঁ হেোগর্ি এ ই প্রশ্ন। পঞ্চোশ িে? আুঃ, যলে হপতোম। 
  
ক্রোউন েোজো ক্লো ট বিগে, যলে হপতোম, তোেগি লনশ্চযই বিতোম। 
  
 লিনগে  োরবোগিো হিে েোইডোগির হবোলডটং েোউগে লগগয হপৌঁগেগে। 
  
েুপ্রভোত। আমোর নোম  োরবোগিো। হে েুই মলেিোর েলব হেখ্োি। এই েুজনগ  হচগনন 
 ী? পঞ্চোশ িে ডিোর পুরেোর হেওযো েগব। 
  
 হিে েোইডোগির মুখ্ উজ্জ্বি আগিোয েীলপ্তমোন েো, হ লি! 
  
. 
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র্যোনোগরর অলিে,  যোলে অরগডোগনর্ খু্বই খু্লশ। নোনো জোযগো হেগ  িযোে আেগে। এত 
হবলশ েংখ্যোয হয হবচোরী তো পলরচোিনো  রগতই পোরগে নো। ই-হমি ভরলত েগয হগগে। 
হে অগন গুগিো  োগজ লনগয র্যোনোগরর অলিগে ঢুগ  পডি। র্যোনোর এবং পোউলিন ভযোন 
রুগবন এ র্ো হ ৌগচ বগে  েো বিলেগিন। 
  
র্যোনোর তোর লেগ  তোল গয বিগিন–  ী আগে? 
  
হমগযলর্ হেগে বিি- ভোগিো খ্বর। আমরো এ র্ো লডনোর পোলর্টর আগযোজন  রব। 
  
–হ ন?  ী েগযগে? 
  
 েোগতর  োগজগুগিো যগর হে বিি– ে গিই আেগত চোইগে। ে গিই েযোাঁ বগিগে। 
  
-হ োেোয আেগে? আমোগ  হেখ্গত লেন। 
  
  যোলে  োগজগুগিো র্যোনোগরর েোগত তুগি লেি। 
  
 র্যোনোর প্রেম ই-হমির্ো লচৎ োর  গর পডগিন– আমরো হ  আই লজ-র হেডগ োযোর্টোগর 
শুক্রবোর আেলে, লডনোগরর আেগর। প্রোইমোর েগে পলরলচত েব। হেখ্ব,  ীভোগব আপলন 
েোরো লবগশ্বর আবেোওযোগ  লনযের্  রগত চগিগেন? তিোয হিখ্ো আগে র্োইমে 
পলত্র োর েম্পোে । 
  
র্যোনোগরর মুখ্ েোেো। লতলন পরবতটী ই-হমির্োর লেগ  তো োগিন– আপলন প্রোইমোর েগে 
 েো বিোর জনয হয আমের্ জোলনগযলেগিন তোর জনয যনযবোে। েযোাঁ, হ  আই লজ-র 
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হেডগ োযোর্টোগর ওই আবেোওযো লনযে   লম্পউর্োরলর্ হেখ্োর জনয আমরো উেিীব েগয 
আলে। তিোয হিখ্ো আগে লনে উইগ র েম্পোে । 
  
এ লর্র পর এ লর্ লচলঠ আর ই-হমি, লে লব এে, এম লব লে, লে এন এন, ওযোি লির্ 
জোনটোি, লচ োগগো লট্রলবউন, ে গিই– ে গিই প্রোইমোর েোগে হযোগোগযোগ  রগত 
চোইগেন। 
  
পোউলিন বগে আগেন,  েো বিগত পোরগেন নো। 
  
 র্যোনোর ভীের্ হরগগ হগগেন, লতলন বিগিন- এ েব  ী েগে? 
  
. 
  
ইন্টোরগনর্  োগি, ডোযোনো  লম্পউর্োগরর ওপর  োজ  গর চগিগেন। লতলন হ লির লেগ  
তোল গয বিগিন- আর ল েু বোল  রইি ল ? 
  
হ লি বিগিন–েযোাঁ, অগন গুগিো বোল  আগে। ভযোলনলর্ হিযোর, মোেগমোজোগযি, লডনোর 
রোইগজে। 
  
ডোযোনো েোেগেন– নো, ইলতমগযযই ল ংেগির হপর্ ভগর হগগে। হবলশ লেগি হবোযেয 
বেেজম েগব। 
  
. 
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 োরবোগিো, হিে েোইডোগির লেগ  তো োগিন- আপলন হ লিগ  হচগনন? 
  
–েযোাঁ, হে েি লবগশ্বর অনযতম হেরো মগডি। 
  
 োরবোগিোর মুখ্ উজ্জ্বি হে এখ্ন হ োেোয? 
  
হিে তো োগিন। আলম হতো তোর েোগে হ োগনোলেন হযোগগযোগ  রগত পোলরলন। তগব তোগ  
হেখ্োর খু্ব ইগে আগে আমোর। 
  
 োরবোগিোর মুখ্ িোি- এই হয বিগিন, আপলন তোগ  হচগনন? 
  
-েযোাঁ, আলম হ ন, েবোই তোগ  হচগন। হে েি এ  েুেরী রূপেী যুবতী।  ী হতোমোগ  
লজজ্ঞোেো  রগি, তুলমও হতো এ ই উত্তর হেগব, তোই নো? 
  
–হ োেোয হে েো গত পোগর, হ োগনো যোরর্ো আগে? 
  
 হিে লচন্তো  গর বিগিন- নো, আমোর হ োন যোরর্ো হনই। তগব এ র্ো  েো বিগত পোলর 
  
- ী  েো? 
  
-আজ ে োগি তোর মগতো হেখ্গত এ  মলেিোগ  এখ্োন হেগ  বোগে উঠগত হেগখ্লে। 
তোর েগে আর এ জন মলেিো লেি। 
  
–হ োেোয হযগত পোগর? 
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বোের্ো ভোরমগন্টর লেগ  যোগে। 
  
যনযবোে,  োরবোগিো অতযন্ত দ্রুত হবলরগয হগি। 
  
. 
  
র্যোনোর েমস্ত িযোেগুগিো েুাঁগড হিগি লেগেন। পোউলিগনর লেগ  তোল গয বিগিন  ী 
শুরু েগযগে বগি হতো?  ু ুরীর বোচ্চোেুগর্ো আমোগের রোগতর ঘুম হ গড হনগব। প্রোইমোর 
েোগে  োউগ  পলরচয  রোব  ী  গর? 
  
অগন ের্ লচন্তো  গর লতলন আবোর বিগিন আমোর মগন েগে, প্রোইমোগ  হমগর হিিগত 
েগব। পোলর্ট শুরু েবোর এ লেন আগগ। হবোমো লবগফোরর্  গর। 
  
পোউলিন তো োগিন, তোরপর েোেগিন- প্রোইমো-২? 
  
র্যোনোর মোেো নোডগেন লঠ ই বগিে। আমরো েোরো পৃলেবীগত ঘুগর হবডোব। আমরো হশে 
পযটন্ত র্োমুযোগত লগগয লিতীয প্রোইমোর জন্ম হেব। 
  
 যোলে অরগডোগনগর্র  ণ্ঠস্বর হভগে এি ইন্টোর গম। হে অতযন্ত ভয হপগযগে। হে 
র্যোনোগরর অলিগের হিোন বোলজগয বিি– লমুঃ ল ংেগি, হিোন হবগজই চগিগে। লনউইয ট 
র্োইমে, ওযোলশংর্ন পোস্ট, িযোলর ল ং, ে গি আপনোর েগে  েো বিগত চোইগে। 
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–ওগের বগি েোও, আলম এখ্ন লমলর্ং-এ বগে আলে। র্যোনোর পোউলিগনর লেগ  তোল গয 
বিগিন, এখ্োন হেগ  পোিোগত েগব। 
  
উলন অযোনেুর লপগঠ েোত হরগখ্ বিগিন- অযোনেু, তুলম আমোর েগে এগেো। 
  
–েযোাঁ, র্যোনোর, যোব। হতোমোগ  আলম েবর গমর েোেোযয  রব। 
  
. 
  
ওাঁরো লতনজন ইগর্র বোলডর বোইগর এগিন। প্রোইমোর েগে এখ্নই হেখ্ো  রগত েগব। 
র্যোনোর অযোনেুর লেগ  তোল গয বিগিন, হতোমোর ওপর এ র্ো েোলযত্ব হেওযো েি। 
রোজ ুমোলর এবং আলম এখ্নই চগি যোলে। ল ন্তু ের্োর েময তুলম এই  লম্পউর্োরর্ো বন্ধ 
 গর হেগব। বযোপোরর্ো খু্বই েেজ। তুলম এই লবরোর্ িোি হবোতোমর্ো হেখ্গত পোগেো হতো? 
  
অযোনেু মোেো হনগড বিগিন- েযোাঁ হতোমোর েগে পগর হেখ্ো েগব। 
  
র্যোনোর এবং পোউলিন হবলরগয হগগিন। 
  
অযোনেু তোল গয েো গিন- হতোমরো আমোগ  েগে হনগব নো? 
  
নো, তুলম এখ্োগনই েো গব। মগন হরগখ্ো, ের্োর েময লতনবোর হবোতোম লর্পগত েগব। 
  
–আলম মগন রোখ্ব। 
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ওনোরো বোইগর এগিন। 
  
পোউলিন লজজ্ঞোেো  রগিন, যলে ও মগন নো রোগখ্  ী েগব? 
  
র্যোনোর েোেগেন– ল েুই েগব নো। লঠ  েমগয এ র্ো প্রচণ্ড লবগফোরর্ ঘর্গব। আলম 
এ র্ো বযোপোগর লনলশ্চত েগত চোইলে, অযোনেু হযন লবগফোরগর্র েময ঘগরর মগযয েোগ । 
  
. 
  
৪৫. 
  
হ  আই লজ-র ৭৫৭, প্রশোন্ত মেোেোগগরর ওপর লেগয উগড চগিগে। আ োশ ঝ ঝগ  
নীি।  োগিো হমগঘর লচহ্ন মোত্র হনই। পোউলিন এবং র্যোনোর েুজগন হমন হ লবগনর এ র্ো 
হ ৌগচ বগে আগেন। 
  
পোউলিন বিগিন- ডোলিটং, তুলম  ত বুলিমোন, হ উ তো জোনগতই পোরি নো। 
  
-েযোাঁ, ল ন্তু আলম আমোর বুলিমত্তোর  েো  ী  গর বিব বিি হতো? তোেগি হতো আমোগ  
েোরুর্ েমেযোর মুগখ্ েোাঁডোগত েগব। 
  
পোউলিন তো োগিন হ োগনো েমেযো নয। আমরো এ র্ো হেশগ  ল গন হনব। হেখ্োগন 
আমরোই শোেন  রব। তোেগি ওরো হ উ আমোগের স্পশট  রগত পোরগব নো। 
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র্যোনোর েোেগিন। পোউলিন েোগত েোত হরগখ্ বিগিন- হতোমোর  োগে আলম  ী 
হেগখ্লেিোম বগিো হতো? হতোমোর চলরগত্রর এমন  ী, যো আমোগ  আ েটর্  গরলেি? 
  
নো, আমোর যতেূর মগন পডগে, তুলম আমোয হেগখ্ খু্বই অশোন্ত েগয উগঠলেগি। 
  
–েযোাঁ, হতোমোর মগযয এ র্ো উেযম আগে, হের্োই আমোগ  স্পশট  গরলেি। 
  
 তোরপর? েীঘট প্রতীলেত আ োঙ্খী চুম্বন। 
  
 েূগর আ োগশর বুগ  বজ্রপোত। 
  
র্যোনোর বিগিন আমরো র্োমুযোয চগিলে। আলম  েো লেলে পোউলিন, এ জোযগোর্ো হতোমোর 
ভোগিো িোগগব। আমরো এ  ল ংবো েু-েপ্তোে হেখ্োগন েো ব। হ োগনো ল েু ভোবব নো। 
তোরপর েোরো পৃলেবী পলরভ্রমর্  রব। হযেব বেরগুগিো েোলরগয হগগে, হেগুগিোগ  লিগর 
পোবোর হচিো  রব। 
  
পোউলিন তো োগিন- েযোাঁ, আলম  েো লেলে, হেই বেরগুগিো আলম লিলরগয হেব। 
  
-েযোাঁ, প্রগতয  মোগে আমরো র্োমুযোগত লিগর আেব। ইলতমগযয েু-নম্বর প্রোইমো  োজ 
 রগত শুরু  রগব। তুলম আর আলম আমোগের েম্ভোবয জোযগোগুগিোগ  তন্নতন্ন  গর খু্াঁগজ 
হিিি। 
  
পোউলিন বিগিন- আমরো ইংিযোগে ঝড ধতলর  রব। ল ন্তু ওরো বুঝগতও পোরগব নো। 
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র্যোনোগরর মুগখ্ চওডো েোলে- েমস্ত পৃলেবীর্ো আমোগের পোগযর তিোয এগে যোগব। 
  
এ জন সু্টযোর্ট বিগিন– েযোর, আপনোগ  ল েু হেব ল ? 
  
 র্যোনোর বিগিন- নো, আমোগের েবল েু আগে। 
  
নো, এই  েোর মগযয হ োগনো লমগেয হনই। েূর আ োগশ আবোর বজ্রপোত। 
  
–মগন েগে, ঝড েগব। পোউলিন বিগিন, খ্োরোপ আবেোওযোর মগয আ োশ ভ্রমর্  রগত 
আমোর হমোগর্ই ভোগিো িোগগ নো। 
  
র্যোনোর বিগিন- ভয হপও নো ডোলিটং। আ োগশ হ োগনো হমঘ হনই। 
  
লতলন অনয ল েু লচন্তো  রগেন। ভোবগেন, নো, আমরো হ ন আবেোওযো লনগয এত লচন্তো 
 রলে। তোগ  হতো আমরো লনযেন  রলে। 
  
লতলন ঘলডর লেগ  তো োগিন- েযোাঁ, আর এ রু্ বোগে প্রোইমোর হশে েংগ ত েূলচত েগব। 
  
েঠোৎ বৃলি পডগত শুরু েি। হবশ বগডো বগডো হিোাঁর্োয। 
  
েবোই অবো  েগয তোল গয আগেন। লঠ  আগে,  গয  হিোাঁর্ো মোত্র বৃলি। 
  
র্যোনোর বিোর েগে েগে আ োশ  োগিো হমগঘ েমোেন্ন েি। বোরবোর বজ্রপোগতর 
আতটনোে। হেনর্ো এ বোর ওপর লেগ  উগঠ যোগে, অেেোগযর মগতো নীগচর লেগ  হনগম 
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আেগে। র্যোনোর জোনোিো লেগয তো োবোর হচিো  রগিন– বোইগর  ী ঘর্গে, হের্ো বুঝগত 
পোরগেন নো। েযোাঁ, এবোর বড বড লশিো পডগত শুরু  গরগে। 
  
র্যোনোর বিগিন- হেগখ্ো, হেগখ্ো, প্রোইমো? হ োেোয? আমরো… 
  
এ  মুেূতট হ গর্ হগগে। প্রচণ্ড েযোলরগ ন আেগড পগডগে হেনর্োর ওপগর। তোগ  লনগয 
হেগি হখ্িো  রগে। 
  
ভগয পোউলিন লচৎ োর  রগত শুরু  রগিন। 
  
. 
  
িোি ইগর্র ধতলর ওই বোলডর্ো। অযোনেু ল ংেগি প্রোইমোর পোগশ েোাঁলডগয আগেন। তোর 
আেুিগুগিো চোলবর ওপর হখ্িো  রগে। েযোাঁ, প্রলতভোযর েব ল েু ভুগি যোন, ল ন্তু সৃ্মলত 
হেগ  যোয। লতলন লিগনর লেগ  তো োগেন- েযোাঁ, পলরষ্কোর হেখ্ো যোগে। ভোইগযর হেনর্ো 
আ োগশ উডগে, আবোর েুগর্ আেগে। ৩৫০ ল লম. হবগগ। 
  
লতলন আর এ র্ো হবোম লর্গপ লেগিন। 
  
. 
  
নযোশনোি ওগযেোর েোলভটে অলিগে হগোিমোি হবাঁগয হগগে। আিোেো হেগ  লমযোলম, 
হফ্লোলরডো েব জোযগোগতই এ  উগত্তজনো। আবেোওযোলবেরো অবো  হচোগখ্  লম্পউর্োর 
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লিগনর লেগ  তোল গয আগেন।  ী ঘর্গে এ রু্ বুঝগত পোরো যোগে নো। ল ন্তু ঘর্গে, 
এর্ো হতো েলতয। 
  
. 
  
িোি ইগর্র ওই বোলডর্ো, অযোনেু লনগজর ভোগযগ  যনযবোে জোনোগে। আেো, এ েুের 
এ র্ো জোযগো। েযোাঁ, হশে অলব্দ ধতলর েগযগে, র্রগনগডো, আরও আরও উাঁচুগত… েোরো 
পৃলেবী তো পলরবযপ্ত  রগব। 
  
র্যোনোর তখ্নও ওই জোনিো লেগয তোল গয আগেন। হেনর্ো অেেোযভোগব েুিগে। হয 
হ োগনো মুেগতট পগড হযগত পোগর। এগে পগডগে-এগে পগডগে, ঘণ্টোয ৩২০ মোইি হবগগ 
েুগর্ আেো ওই শযতোন ঝড। র্যোনোগরর মুগখ্ আতটনোে, ভয এবং উগত্তজনোয লতলন 
ঠ ঠ   গর  োাঁপগেন। এই হতো, এই হতো ওই ধেতয। 
  
লতলন লচৎ োর  রগিন হেগখ্ো, এত উাঁচুগত  খ্নও র্রগনড্ডো ধতলর েয নো। আলম এর্ো 
ধতলর  গরলে। এর্ো এ র্ো অগিৌল   ঘর্নো। এ মোত্র ঈশ্বর– হবোযেয আমোগের বোাঁচোগত 
পোগরন। 
  
. 
  
িোি ইগর্র ওই বোলডর্ো। অযোনেু আর এ র্ো েুইগচ েোত লেগিন। হেখ্গত হপগিন 
লিগনর ওপর, হেনর্োয লবগফোরর্ ঘগর্ হগি। রু্ গরো রু্ গরো বস্তুগুগিো চোরপোগশ লের্গ  
পডগে। েযোাঁ, খ্ণ্ড-লবখ্ণ্ড মৃতগেে। 
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অযোনেু ল ংেগি িোি হবোতোমর্ো লতনবোর লর্গপ লেগিন। 
  
. 
  
৪৬. 
  
হ লি এবং ডোযোনো হপোশো  পগর লনগিন। হিে েোইডোি েরজোয েোত হরগখ্ বিগিন 
হে িোস্ট ধতলর েগযগে। 
  
–আেলে, হ লি বিগিন। 
  
 ডোযোনো বিগিন– এই বযোপোরর্ো হবোযেয  োজ হেগব। হেখ্ো যো  হিগের  োগে আজ 
ে োগির খ্বগরর  োগজ আগে ল নো। 
  
তোরো বোইগর এগিন। এখ্োগন লবগনোেগনর আের।  গয জন বগে আগেন হর্লিলভশগনর 
েোমগন। হ লি এবং ডোযোনো হেখ্োন লেগয যোলেগিন। ডোইলনং রুগমর লেগ । েঠোৎ 
এ র্ো  েো শুগন তোরো েমগ  হগগিন। 
  
…এই মোত্র েংবোে পোওযো হগি, র্যোনোর ল ংেগি এবং প্রোক্তন হেগনর্র পোউলিন ভযোন 
রুগবগনর মৃতুয েগযগে। তোরো হেগন লেগিন। পোইির্, হ োপোইির্ এবং সু্টযোগর্টর মৃতুয 
েগযগে। 
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েুই ভদ্রমলেিো ভগয আতগঙ্ক লনশু্চপ। তোরো পরস্পগরর লেগ  তো োগিন। তোরপর 
হর্লিলভশন হেগর্র লেগ  এলগগয হগগিন। লিগনর ওপর হ  আই লজ-র বোলডর েলব 
তুগি যরো েগযগে। 
  
বিো েগে… ল ংেগি ইন্টোরনযোশনোি গ্রুপগ  আমরো লবগশ্বর েবগেগ  বগডো েংিো 
বিগত পোলর। লতলরশলর্ হেগশ এই েংিোর অলিে আগে। আবেোওযো েপ্তর জোলনগযগে, 
েলের্ প্রশোন্ত মেোেোগরীয অঞ্চগি অভোলবত ঝগডর েৃলি েগযলেি। হেই অঞ্চি লেগয 
র্যোনোর ল ংেগির বযলক্তগত হেনর্ো উডলেি। পোউলিন ভযোনরুগবন েগিন হেগনর্  লমলর্র 
প্রোক্তন প্রযোন। এই  লমলর্ পলরগবশ লবেগয আগিোচনো  গর েোগ । 
  
 ডোযোনো এবং হ লি তখ্নও শুনগেন, উগত্তজনোয েরের  গর  োাঁপগেন। 
  
…আর এ র্ো লবেয আমোগের অবো   গর লেগযগে, পুলিশ হেই রেেযর্ো েমোযোন  রগত 
পোরগে নো। হপ্রেগ  ডো ো েগযলেি প্রোইমোর েগে পলরলচত েবোর জনয। প্রোইমো েি হ  
আই লজ-র এ র্ো নতুন  লম্পউর্োর। এই  লম্পউর্োগরর েোেোগযয আবেোওযোগ  লনযের্ 
 রো েম্ভব েয। ল ন্তু গত োি হ  আই লজ-হত প্রচণ্ড লবগফোরর্ ঘগর্ হগগে। প্রোইমোর 
এগ বোগর ধ্বংে েগয হগগে। েম গির হিোগ রো অযোনেু ল ংেগির লেন্ন-লবলেন্ন হেে 
খু্াঁগজ হপগযগে। এই ঘর্নোয এ মোত্র উলন মোরো হগগেন। 
  
ডোযোনো বিগিন- র্যোনোর ল ংেগি মোরো হগগেন। 
  
-আবোর, আবোর বগিো? আগস্ত আগস্ত। 
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র্যোনোর ল ংেগি আর হবাঁগচ হনই। 
  
হ লি লনুঃশ্বোে হিিগিন- েযোাঁ, হশে পযটন্ত আমরো লবপেমুক্ত েগত হপগরলে। লতলন 
ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিগিন,- জীবনর্ো এখ্ন হবোযেয আর আগগর মগতো খ্োরোপ 
েগব নো। 
  
ডোযোনো বিগিন আমোরও তোই মগন েগে। আমরো আজ রোলত্রগর হ োেোয েো ব? 
ওযোিেপ অযোেগর্োলরযো র্োওযোরগে হশোগবো ল ? 
  
হ লি বিগিন- েযোাঁ, আলম ল েু মগন  রব নো। 
  
তোরো হিে েোইডোিগ  বিগিন গুডবোই। 
  
হিে লজজ্ঞোেো  রগিন হ লি, তুলম আবোর আেগব হতো? 
  
হ লি জোগন নো, ভলবেযগত আর  খ্নও এখ্োগন আেো েগব ল নো। 
  
. 
  
ওযোিেপ র্োওযোরে-এর হপ্রলেগডনলেযোি েুযইর্। এ জন ওগযর্োর হর্লবগি এগে 
েোাঁলডগযগে। হে ডোযোনোর লেগ  তোল গয বিি-  খ্ন আপনোগের খ্োবোর হেব? 
  
–লঠ  েমগয, হ মন? 
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 হ লি তোল গয আগেন, লতলন হ োগনো  েো বিগেন নো। তোরো হচযোগর লগগয বেগিন। 
  
ডোযোনো বিগিন আলম ভোবগত পোরলে নো,  ী  গর এই ঘর্নোর্ো ঘর্ি। 
  
গ্লোগে ভরলত শযোমগস্পন, পোগশ হ উ হযন বগে আগে, এমন ভলেগত ডোযোনো বিগিন 
লরচোডট, এখ্নও হতোমোগ  আলম ভোগিোবোলে। 
  
হঠোাঁগর্ গ্লোে তুগি হনওযো েি। 
  
হ লি বিগিন- এ  মুেূতট অগপেো  গরো। 
  
ডোযোনো তো োগিন। 
  
হ লি পোগশর হচযোগরর লেগ  তোল গয বিগিন- মো ট, হতোমোগ  আলম এখ্নও 
ভোগিোবোলে। 
  
তোরপর? তোরপর হ লি জোনগত চোইগিন, এবোর আমরো  ী  রব? 
  
ডোযোনো বিগিন আলম ওযোলশংর্গন যোব। হিডোগরি বুযগরো অি ইনগভলস্টগগশগনর 
অলিগে। হেখ্োগন লগগয বিব, আলম  ী  ী জোলন। 
  
হ লি বিগিন– নো, আমরো েুজগন এ েগে ওযোলশংর্গন যোব। বিব, আমরো  ী জোলন। 
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ডোযোনো বিগিন লঠ  আগে। লতলন লচন্তো  গর বিগিন। আমরো এ র্ো ভোগিো  োজ 
 গরলে। েযোাঁ, আমোগের মৃত স্বোমীরো লনশ্চযই খু্লশ েগযগে। 
  
হ লি বিগিন- েযোাঁ, েমেযোর্ো েমোযোন  রো েগযগে। আমরো এখ্ন  ী  রব? 
  
 ী? 
  
–আমরো এ র্ো লডগর্ লর্ভ এগজলন্স খু্িব। 
  
ডোযোনো েোেগিন– তুলম ল  ঠোট্টো  রে? 
  
 হ লি বিগিন- নো, আমোর  েো শুগন ল  তোই মগন েগে? 
  
. 
  
লডনোর হশে েগয হগগে। তোরো হর্লিলভশন হেখ্গেন। প্রগতয র্ো চযোগনগি র্যোনোর 
ল ংেগির মৃতুযেংবোে প্র োলশত েগে। হ লি হেখ্গেন, লতলন লচন্তো  রগেন এ র্ো 
প্রবোে বো য। যখ্ন তুলম েোগপর মোেো হ গর্ হেগব, েোপর্ো মগর যোগব। 
  
এই প্রবোে বো যর্ো শুগন ডোযোনো জোনগত চোইগিন-  ী েগযগে? 
  
হ লি বিগিন- বযোপোরর্ো হেখ্ো যো । আলম এখ্নই পযোলরগে হিোন  রগত চোইলে।  পোাঁচ 
লমলনর্ হ গর্ হগগে। লনগ োগি পোরোগডগের  ণ্ঠস্বর– হ লি! হ লি। হতোমোর হিোন হপগয 
আমরো খু্লশ েগযলে। 
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হ লির হৃৎলপণ্ড বুলঝ বন্ধ েগয হগগে। এখ্ন উলন  ী  রগবন? ওরো ল  অযোগঞ্জিগ  
হমগর হিগিগে? 
  
 ীভোগব হতোমোর  োগে হপৌঁগেোব? 
  
আপলন ল  খ্বরর্ো শুগনগেন? 
  
-েযোাঁ, েোরো পৃলেবী খ্বরর্ো জোগন। হজগরোগম মোগিো এবং আিিোনগেো এখ্োন হেগ  চগি 
হগগে। 
  
–লিলিগে এবং তোর পলরবোর? 
  
–তোরো  োিগ  আেগেন। 
  
বযোপোরর্ো েুের। 
  
হ লি পরবতটী প্রশ্ন  রগত লগগয েমগ  হগগিন। হশে পযটন্ত লজজ্ঞোেো  রগিন অযোগঞ্জি? 
  
–অযোগঞ্জি আমোর অযোপোর্টগমগন্ট আগে। তুলম যলে েোেোযয নো  রগত, তোেগি ওরো 
অযোগঞ্জিগ  হমগর হিিত। 
  
হ লি আনেমুখ্র  ণ্ঠস্বগর বিগিন– খ্বরর্ো শুগন ভোগিো িোগগে। 
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এবোর  ী  রগত েগব বগিো? 
  
-ওগ  এযোর ফ্রোগন্সর ফ্লোইগর্ তুগি লেন, হয ফ্লোইর্র্ো লনউইযগ ট আেগব। আলম ওগ  
তুগি হনব। তোরপর? ইগে েগি আমোগ  ওযোিেপ র্োওযোরগে হিোন  রুন। 
  
–আলম হতোমোর  েো মগতো  োজ  রব। 
  
 –অগন  যনযবোে। হ লি লরলেভোর নোলমগয লেগিন। 
  
 ডোযোনো জোনগত চোইগিন অযোগঞ্জি লঠ  আগে? 
  
–েযোাঁ। 
  
–আমোর ভোগিো িোগগে। 
  
েযোাঁ, আমোর খু্ব ভোগিো িোগগে। তুলম র্ো োর্ো লনগয  ী  রগব? 
  
ডোযোনো অবো   ী র্ো ো? 
  
-হ  আই লজ পঞ্চোশ িে ডিোগরর পুরেোর হঘোের্ো  গরগে। হের্ো লনশ্চযই আমোগের 
েোগত আেগব। 
  
–ল ন্তু ল ংেগি মোরো হগগেন। 
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–তোগ   ী? হ  আই লজ হতো হবাঁগচ আগে। 
  
ওাঁরো েোেগিন। 
  
হ লি জোনগত চোইগিন– ওযোলশংর্গন লিগর লগগয তুলম  ী  রগত চোইে? তুলম ল  আবোর 
আাঁ োআাঁল  শুরু  রগব? 
  
ডোযোনো বিগিন নো। 
  
-েলতয? 
  
–েযোাঁ, এ র্ো মোত্র েলব আমোগ  আাঁ গত েগব। হেরোি পোগ টর হভতর। 
  
তোর  ণ্ঠস্বর হভগে হগি েুজন হপ্রলম  হপ্রলম ো হেখ্োগন লগগযলেি, বৃলির মগযয লপ লন  
 রগত। তোরপর? আলম হেখ্লে, তুলম  ী  রগব? তুলম ল  আবোর মগডলিং-এর জগগত 
লিগর যোগব? 
  
নো, আলম পোরব নো। 
  
 ডোযোনো তো োগিন। 
  
-েযোাঁ, েযগতো, আলম তখ্ন রোনওগযগত লেিোম। আলম হেখ্গত পোলে, মো ট অবো  েগয 
আমোর লেগ  তোল গয আগে। উডন্ত বৃলির মগতো চুম্বন েুগর্ আেগে। েযোাঁ, আলম  োগজ 
লিগর যোব। 
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ডোযোনো েোেগিন ভোগিো  েো। 
  
তোরো এ ঘন্টো যগর হর্লিলভশন হেখ্গিন। 
  
ডোযোনো বিগিন- এবোর ঘুগমোবোর েময েগযগে। 
  
পগনগরো লমলনর্ হ গর্ হগগে। তোরো হপোশো  খু্গি হিিগিন। তোরো লবরোর্ শযযোয গো 
এলিগয লেগিন। েযোাঁ, মস্ত বড অলভযোন হশে েি। 
  
হ লি বিগিন আমোর ঘুম পোগে ডোযোনো। আগিোগুগিো লনলভগয েোও। 
  
. 
  
উপেংেোর 
  
বোতোে েম্পগ ট যো বিো েি, অেবো আবেোওযোর পলরবতটন, লবজ্ঞোনীরো বগি েোগ ন, হের্ো 
েম্ভব। এই মুেূগতট েুগর্ো মেোশলক্তশোিী হেশ লবগশ্বর আবেোওযোগ  লনযের্  রোর হচিো 
 রগে। তোগের মগযয এ লর্ েি মোল টন যুক্তরোে, অনযলর্ রোলশযো। অনযোনয হেশও এ 
লবেগয গুরুত্বপূর্ট গগবের্ো চোলিগয যোগে। তগব তোরো এখ্নও পযটন্ত গুরুত্বপূর্ট েিিতো 
অজটন  রগত পোগরলন। অিোেশ শতোব্দী হেগ ই এই লবেগয গগবের্ো শুরু েগযগে। 
লনগ োিো হর্ের্ো নোগম এ  লবজ্ঞোনী প্রেম উগেখ্গযোগয  োজ  গরলেগিন। লতলন 
মেোশূগনযর হভতর এ  যরগনর ধবেুযলত  তরে পোঠোগত হচগযলেগিন। তোাঁর গগবের্ো 
অগন  েূর এলগগয লগগযলেি। ল ন্তু এর িি েগত পোগর মোরোত্ম । আমরো আবেোওযোগ  
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আমোগের  োগজ িোগোগত পোলর। অেবো তোগ  এ র্ো লবধ্বংেী অস্ত্র লেগেগব বযবেোর 
 রগত পোলর। 
  
এরজনয  তগুগিো উগেখ্গযোগয লজলনে চোই। 
  
১৯৬৯ েোগি মোল টন যুক্তরোগের হপগর্ন্ট অলিগে এ র্ো লবেগয হপগর্ন্ট হেওযো েয। বিো 
েয, এর েোেোগযয আমরো েমুগদ্রর জিগ  বোগষ্প পলরর্ত  রগত পোরব। এবং এই যেই 
বোষ্পগ  আ োগশ হঠগি লেগত পোরগব। 
  
১৯৭১ েোগি আর এ র্ো হপগর্ন্ট হেওযো েয। এই হপগর্ন্ট হেওযো েগযলেি ওগযেলর্ন 
েোউে ইগি লট্র   রগপোগরশনগ । এর েোেোগযয আমরো আবেোওযোর পলরবতটন ঘর্োগত 
পোরব। 
  
১৯৭০ েোগি মোল টন যুক্তরোগের লবগশে  লমলর্ আবেোওযোর লবেগয এ র্ো গগবের্ো 
 গরলেি। লবজ্ঞোনীরো আবেোওযোর পলরবতটন এবং আবেোওযো লনযের্ েম্পগ ট হযেব 
 েো বগিগেন, তো লনগয গগবের্ো েগত েোগ । এর জনয প্রলতরেো লবভোগগ  েজোগ  গর 
হেওযো েয। বিো েয, এর েোেোগযয আমরো েমুগদ্রর বুগ   ৃলত্রম ঝগডর েৃলি  রগত 
পোরব। 
  
মোল টন যুক্তরোে এবং রোলশযোর মগযয ১৯৭৯ েোগি ঠোণ্ডো যুি শুরু েগয লগগযলেি। এই 
বযোপোগর রোেপুঞ্জ এ লর্ শতট চোলপগয হেওযোর হচিো  গর। বিো েয, এখ্ন হেগ  হ োগনো 
হেশই আবেোওযোর  োগে েডযেমূি  প্রলতশ্রুলত  রগত পোরগব নো। এই পলরগপ্রলেগত 
েুই রোগের মগযয েলন্ধচুলক্ত েম্পোলেত েগযগে। 
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এইভোগবই েযগতো এই জোতীয পরীেো-লনরীেোর অবেোন ঘর্োগনো েয। ১৯৭৮ েোগি 
মোল টন যুক্তরোে এ  যরগনর পরীেো  গর। এর িগি তোরো উত্তর উইে নলেন অঞ্চগি 
ে-ঘণ্টো বৃলিপোত ঘর্োগত েমেট েগযলেি। প্রচণ্ড ঝগডর েৃলি  রো েয। ১৭৫ মোইি প্রলত 
ঘন্টো হবগগ ঝড েুগর্ যোয। এর িগি প্রোয পোাঁচ হ োলর্ ডিোর েলত েগযগে। রোলশযো 
ইলতমগযয লনজস্ব পিলত এবং পলর ল্পনো লনগয গগবের্ো  রগত েোগ । 
  
১৯৪২ েোগি ওযোিলির্ জোনটোগি এ লর্ খ্বর প্র োলশত েয। খ্বর অনুেোগর জোনো হগগে 
হয, রোলশযোন হ োম্পোলনরো পৃলেবীর আবেোওযো লনযটোরর্ এবং লনযেগর্র হচিো  রগে। 
  
এইভোগবই েুলর্ হেগশ আবেোওযো েংক্রোন্ত গগবের্ো েোমগনর লেগ  এলগগয হগগে। ৮০ 
েোগি এখ্োগন ল েু ল েু েুঘটর্নো ঘর্গত েোগ । 
  
এ লর্ প্রলতগবেন মোরিত জোনো হগগে হয,  যোলিগিোলনটযো হেগ  ৮০০ মোইি েূগর গত 
েু-মোগে ভযং র েোমুলদ্র  ঝগডর েৃলি েগযগে। এই প্রলতগবেনলর্ ১৯৮১ েোগির 
জোনুযোলর মোগে র্োইমে পলত্র োগত প্র োলশত েগযলেি। 
  
১৯৯৩ েোগির ২৯ জুিোই লনউইয ট র্োইমে পলত্র োগত আর এ লর্ প্রলতগবেন প্র োলশত 
েয, এলর্ পডগি আমরো জোনগত পোলর,  ীভোগব েমুগদ্রর স্বোভোলব  গলতলবলযগ  রুি 
 রোর হচিো  রো েগে। 
  
পৃলেবীর নোনো িোগন প্র ৃলত প্রলতগশোয লনগত হচিো  গরগে। ঝড-ঝঞ্ঝো, বৃলিপোত, খ্রো, 
বনযো প্রভৃলত লবপযটয হেখ্ো হগগে। 
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এ র্ো  েো মগন রোখ্গত েগব। তো েি, আবেোওযো এ লর্ অতযন্ত শলক্তশোিী অস্ত্র। এই 
অস্ত্রগ  লঠ মগতো বযবেোর  রো উলচত। আবেোওযোর ওপগর লবগশ্বর অেটনীলত েমূ্পর্টভোগব 
লনভটর  রগে। যলে আমরো ভূলম ম্প ল ংবো খ্রোর েমু্মখ্ীন েই, তোেগি অেটনীলতগত তোর 
ঋর্োত্ম  প্রভোব পডগত পোরত। 
  
আমরো এখ্ন আরও শোলন্তগত ঘুগমোগত পোরব।  োরর্ এ  লবশ্বমোগপর রোজননলত  হনতো 
বগিগেন– প্রগতযগ ই আবেোওযো েম্পগ ট  েো বিোর অলয োর রোখ্গবন। ল ন্তু এগ  
হ উ পলরবতটন  রগত পোরগবন নো। 
  
এর্োই হবোযেয এই মুেূগতটর শোশ্বত েতয। 
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